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اخلميس 19 كانون الثاين 2017

مذكرة إىل األمني العام لألمم املتحدة 
خبصوص آلية األمم املتحدة اجلديدة 

للتحقيق واملالحقة القضائية
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إىل: سعادة األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتريس
حنــن املنظمــات الســورية العاملــة يف جمــاالت توثيــق االنتهــاكات واملســاءلة والعدالــة االنتقاليــة، املوقعــة علــى هــذه املذكــرة، وبعــد 
متابعتنــا لقــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم A/71/L.48 واملتعلــق إبنشــاء آليــة دوليــة حمايــدة مســتقلة للمســاعدة يف 
التحقيق واملالحقة القضـــائية للمســـؤولني عن اجلرائم األشد خطورة وفـــق تصـــنيف القـــانون الـــدويل املرتكبـــة يف اجلمهوريـــة العربية 
الســورية منــذ آذار/مــارس ٢٠١١، إذ نشــكر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة علــى مبادرهتــا الراميــة لضمــان املســـاءلة املوثوقـــة 
والشـــاملة عـــن انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين وانتهــاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنســان املرتكبــة يف ســوراي ، نبــدي أوال أســفنا 
لعدم إشراكنا يف صياغة اختصاصـات اآللية اجلديدة واليت مت تكليف مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بصياغتها وذلك 
رغــم تواصلنــا املســتمر مــع اجلهــات القانونيــة املختلفــة داخــل األمــم املتحــدة ورغــم اعتمــاد بعضهــا مباشــرة علــى تقاريــران وبياانتنــا٬ 

ونرغــب مبشــاركتكم جمموعــة مــن املطالــب والتوصيــات ألخذهــا بعــني االعتبــار خــالل صياغــة اختصاصــات اآلليــة اجلديــدة: 

1. اإلختصــاص القضائــي وآليــة إعــداد امللفــات: منــح قــرار اجلمعيــة العامــة اآلليــة اجلديــدة صالحيــات املالحقــة القضائيــة 
ملرتكــي االنتهــاكات، لكــن دون ذكــر اختصــاص قضائــي واضــح. 

ففــي حــني يشــر القــرار إىل املالحقــة القضائيــة يف احملاكــم الوطنيــة أو اإلقليميــة أو الدوليــة، لكــن مــع االفتقــار ألي حماكــم دوليــة 
متلــك اختصاصــا قضائيــاً يشــمل جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية الــيت اقرتفــت يف ســوراي، فســيقتصر دور اآلليــة اجلديــدة 
علــى متابعــة جهــود املالحقــات القضائيــة الــيت حتصــل يف الــدول الغربيــة )ضمــن احملاكــم األوروبيــة( حبــق بعــض املرتكبــني مــن 
طالــي اللجــوء يف هــذه الــدول، األمــر الــذي تقــوده النيــاابت العامــة يف الــدول األوربيــة. لذلــك، فــإن توضيــح االختصــاص 

القضائــي لآلليــة اجلديــدة أمــر يف غايــة األمهيــة، وميكــن أن يؤثــر بشــكل كبــر علــى آليــة عمــل اللجنــة اجلديــدة.

وابملثــل، يدعــو القــرار اآلليــة جديــدة إلعــداد امللفــات مــن أجــل تســهيل وتســريع إجــراءات جنائيــة عادلــة ومســتقلة، يف احملاكــم 
أو اهليئــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة الــيت لديهــا أو جيــوز يف املســتقبل واليــة قضائيــة علــى هــذه اجلرائــم. دون إختصــاص 
قضائــي واضــح، فــإن إعــداد امللفــات اجلنائيــة ســيحدث يف فــراغ ولــن يكــون لــه أي اســتخدام مباشــر يف الوقــت القريــب. لذلــك، 
فــإن إيضــاح آليــة إعــداد امللفــات والعالقــة بينهــا وبــني االختصــاص القضائــي، مــن أهــم أولــوايت األمــم املتحــدة يف صياغــة 

اختصاصـــات اآلليــة اجلديــدة.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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2. الشــراكة مــع اجملتمــع املــدين الســوري: يهيــب قــرار اجلمعيــة العامــة ابجملتمــع املــدين التعــاون الكامــل مــع اآلليــة الدوليــة احملايــدة 
وتزويدهــا بــكل مــا قــد يكــون حبوزتــه مــن معلومــات وواثئــق. وابلتــايل، تســتمر األمــم املتحــدة ابلنظــر إىل منظمــات اجملتمــع املــدين 
الســورية كمجــرد مصــدر للمعلومــات عــن االنتهــاكات وهــي عالقــة ذات “اجتــاه واحــد” مت التعاطــي هبــا ســابقاً مــن قبــل جلنــة 

تقصــي احلقائــق التابعــة جمللــس حقــوق اإلنســان، ومل تكــن عالقــة مثمــرة للطرفــني. 
جيــب علــى اختصــاص اآلليــة اجلديــدة أن تكــون واضحــة حــول العالقــة بــني اآلليــة اجلديــدة واجملتمــع املــدين الســوري. إشــراك 
اجملتمــع املــدين الســوري يف عمليــة صياغــة إختصــاص اآلليــة اجلديــدة أمــر أساســي يف أتســيس عالقــة ثقــة بــني الطرفــني. وحنــن 
نعتقــد أن وجــود ممثلــني عــن اجملتمــع املــدين الســوري، ال ســيما ممثلــي بعــض املؤسســات احلقوقيــة الســورية الــيت ثبتــت مصداقيتهــا 
وآليــة توثيقهــا لالنتهــاكات، كمجلــس استشــاري يف بنيــة اآلليــة اجلديــدة أمــر ســيعزز الثقــة بــني الطرفــني ويزيــد مــن فــرص التعــاون 
فيمــا بينهمــا. كمــا أنــه مــن الضــروري وضــع سياســة واضحــة حــول مشــاركة البيــاانت وتبــادل املعلومــات، تتيــح للمجتمــع املــدين 

الســوري الوصــول إىل املعلومــات ضمــن اآلليــة اجلديــدة. 

3. توســيع اهلــدف املعلــن الســتخدام نتائــج التحقيقــات وامللفــات: يركــز قــرار اجلمعيــة العامــة أهــداف اآلليــة اجلديــدة فقــط علــى 
املالحقــة اجلنائيــة، الــيت تعــد عنصــراً واحــداً فقــط عناصــر عمليــة العدالــة االنتقاليــة الشــاملة. يف حــني أنــه قــد ال يكــون مــن املمكــن 
توسيع نطاق تركيز اآللية اجلديدة اآلن، جيب أن تكون املعلومات اليت ستجمعها اآللية ونتائج التحقيقات اليت ستجريها متاحة 
للجهود املســتقبلية يف جمال كشــف احلقيقة، جرب الضرر، برامج كشــف مصر املفقودين، واجلهود املبذولة حلل معضلة املعتقلني.

4.  مقاربــة مرتكــزة علــى مصلحــة الضحــااي: يتضــح مــن نــص القــرار أنــه يطلــب العدالــة جلميــع ضحــااي النــزاع، وابلنظــر إىل حقيقــة 
أن ضحــااي النــزاع يف ســوراي مل ينالــوا االهتمــام والرتكيــز الــالزم للمطالبــة إبجــراءات عدالــة ذات معــى، فمــن املهــم لآلليــة اجلديــدة 
أن تركــز علــى الضحــااي. بعبــارة أخــرى، أن أتخــذ مطالــب وســالمة الضحــااي األولويــة يف مجيــع املســائل واإلجــراءات. وللقيــام 
بذلــك، جيــب علــى اآلليــة اجلديــدة بنــاء شــراكة مــع جمموعــات الضحــااي والتعامــل معهــم علــى أســاس منتظــم، وأيضــاً العمــل مــع 
مقدمــي اخلدمــات الطبيــة والنفســية للتأكــد مــن أن التحقيقــات تتبــع املعايــر األخالقيــة واملهميــة الالزمــة، وتســتطيع رفــد الضحــااي 

ابلدعــم الطــي والنفســي الــالزم.

5. العالقــات مــع املســار السياســي لألمــم املتحــدة: يطلــب القــرار مــن أي جهــود سياســية حلــل األزمــة الســورية يف املســتقبل 
ضمــان مســاءلة شــاملة عــن االنتهــاكات الــيت حصلــت. ينبغــي علــى اختصاصــات اآلليــة أن تنــص بلغــة واضحــة علــى مشــاورات 
إلزاميــة وجلســات إحاطــة دوريــة تقدمهــا اآلليــة اجلديــدة للمســار السياســي يف األمــم املتحــدة، وحتديــداً ملكتــب املبعــوث اخلــاص 

لســوراي، تطلعــه فيهــا علــى ســر التحقيقــات وعلــى أبــرز االنتهــاكات الــيت اقرتفتهــا األطــراف املتفاوضــة.
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6. التمويــل واملوظفــني: ينــص قــرار اجلمعيــة العامــة علــى أن التمويــل األويل لآلليــة اجلديــدة ســيكون مــن خــالل التربعــات، وهــذا 
ميكــن أن يشــكل خطــر أن تؤثــر مصــادر التمويــل علــى حيــاد واســتقاللية اآلليــة اجلديــدة. وابلتــايل، فإننــا نقــرتح أن حيــدد ســقف 
التربعــات التطوعيــة بـــ ٪10 مــن التمويــل األويل كحــد أقصــى. وينطبــق ذات االعتبــار علــى قيــادات اآلليــة اجلديــدة، وحنــن نعتقــد 
بقــوة أن قيــادة اآلليــة اجلديــدة ال ينبغــي أن أتيت مــن دول أطــراف النــزاع يف ســوراي، بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر )أي القتــال 

مباشــرة يف ســوراي أو حــى دعــم أطــراف الصــراع عســكراي وسياســيا وماليــا، ومــا إىل ذلــك(.

جتــدد املنظمــات املوقعــة علــى هــذه املذكــرة ترحيبهــا آبليــة األمــم املتحــدة اجلديــدة، وتطالــب األمــني العــام لألمــم املتحــدة أبخــذ 
توصيــات وخمــاوف املنظمــات الســورية املوقعــة بعــني االعتبــار، وعلــى ضــرورة إاتحــة اجملــال للســوريني للمشــاركة يف صياغــة ومراقبــة 

عمــل اآلليــة اجلديــدة.
حنن مستعدون للقاء معكم عرب ممثلينا يف أي وقت، وندعوكم إىل مناقشة هذه النقاط مبزيد من التفصيل.

املنظمات املوقعة حسب الرتتيب األجبدي: 
1. الرابطة السورية للمواطنة

2. الشبكة اآلشورية حلقوق اإلنسان
3. الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

4. اللجنة السورية للمعتقلني واملعتقالت
5. املركز السورى لإلعالم وحرية التعبر
6. املركز السوري لإلحصاء والبحوث

7. املركز السوري للعدالة واملساءلة
8. املعهد السوري للعدالة 

9. املؤسسة الدولية لدعم املرأة
10. اليوم التايل

11. رابطة احملامني السوريني األحرار

12. سوريون من أجل احلقيقة والعدالة
13. شبكة حراس

14. مركز توثيق االنتهاكات
15. مركز دعم سيادة القانون

16. منظمة “أورانمو” احلقوقية
17. منظمة التآخي حلقوق اإلنسان
18. منظمة العدالة من أجل احلياة

19. منظمة الكواكي حلقوق اإلنسان
20. منظمة النساء االن من أجل التنمية

21. منظمة محاة حقوق االنسان
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