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األربعاء 18 نيسان 2018

بيان صادر عن املنظمات السورية 
العاملة يف جمال التوثيق، املساءلة 

والعدالة االنتقالية

دعم عمل اآللية الدولية احملايدة واملستقلة
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حنــن املنظمــات الســورية املختصــة بشــؤون توثيــق االنتهــاكات واملســاءلة والعدالــة االنتقاليــة يف ســوراي املوقعــة علــى هــذا البيــان، 
وأتكيــداً منــا علــى متّســكنا مبطالــب العدالــة واملســاءلة كاملــة ووقوفنــا املطلــق إىل جانــب مجيــع الضحــااي يف ســوراي ومطالبهــم احملقــة 
يف االنتصــاف والعدالــة، وأتكيــداً علــى دعمنــا لعمــل اآلليــة الدوليــة احملايــدة واملســتقلة، وتعزيــزاً ملشــاركة اجملتمــع املــدين الســوري 
يف دعــم واليــة اآلليــة، نتوجــه ابلبيــان التــايل إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة واألمــن العــام لألمــم املتحــدة ونرغــب ابإلشــارة إىل 

النقــاط التاليــة:
 

1 - دعم عمل اآللية والتعاون التقين مع فريقها:
دعــت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف قــرار إنشــاء اآلليــة A/71/L.48 يف كانــون األول/ديســمرب، 2016 خمتلــف اهليئــات، 
مبــا يف ذلــك اجملتمــع املــدين الســوري، إىل التعــاون مــع اآلليــة تعــاوانً اتمــاً، وعلــى وجــه اخلصــوص تزويدهــا أبي معلومــات أو واثئــق 

قــد متتلكهــا تلــك اهليئــات، فضــًا عــن أي أشــكال أخــرى مــن املســاعدة ذات الصلــة بواليتهــا.
لقــد عمــل اجملتمــع املــدين الســوري بــدأب خــال العــام والنصــف املاضيــن ملســاعدة ودعــم عمــل اآلليــة، انطاقــا بضــرورة تعريــف 
الشــعب الســوري  ابآلليــة، وصــواًل إىل فهــم أكــرب لواليــة اآلليــة، مبــا يف ذلــك عقــد ثــاث لقــاءات تشــاورية مــع فريــق اآلليــة يف 
لــوزان- سويســرا. تّوجــت أخــراً بتوقيــع بروتوكــول التعــاون بــن اآلليــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين الســورية والــذي يهــدف إىل ضمــان 
التفاهــم املتبــادل بــن الطرفــن فيمــا يتعلــق بفــرص التعــاون، تعزيــزاً للهــدف املشــرك للطرفــن املتمثــل يف ضمــان العدالــة واملســاءلة 

واالنصــاف لضحــااي اجلرائــم املرتكبــة يف ســوراي.
تتطلــع املنظمــات املوقعــة علــى هــذا البيــان إىل العمــل مــع فريــق اآلليــة لدفــع أجنــدة العدالــة واملســاءلة جلميــع الضحــااي يف ســوراي، 

وترغــب بتشــجيع املنظمــات الدوليــة واحملليــة إىل التعــاون مــع اآلليــة ودعــم مهمتهــا.  
 

2 - ضمان إبقاء ملف العدالة على أجندة األمم املتحدة:
إن نظــرة اجملتمــع املــدين الســوري آلليــة األمــم املتحــدة الدوليــة احملايــدة واملســتقلة ختتلــف إىل حــد مــا عــن نظــرة ابقــي الفرقــاء 
الدوليــن. ففــي الوقــت الــذي تشــّكل فيــه اآلليــة ســابقة قانونيــة وحقوقيــة مميّــزة لكثــر مــن الــدول واهليئــات احلقوقيــة الدوليــة، فإهنــا 

تبقــى يف أعــن الســورين املــاذ األخــر للمطالبــة ابلعدالــة للضحــااي واملســاءلة للجنــاة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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إن تقــدم عمــل اآلليــة، العاجــل وغــر اآلجــل، أمــر هــام للغايــة لنجــاح مهــام منظماتنــا مــن جهــة، ولضحــااي انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان يف ســوراي مــن جهــة أخــرى. لقــد أدى غيــاب العدالــة يف ســوراي لســنوات إىل انتشــار وترســخ ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب 

وتوســع رقعــة االنتهــاكات مــع مشــاركة املزيــد مــن األطــراف يف املعــارك يف ســوراي.
ومــع تعّقــد الوضــع يف ســوراي أكثــر بعــد حتــول ســوراي إىل ســاحة نزاعــات مســلحة دوليــة متعــددة األطــراف، تشــكل آليــة األمــم 
املتحــدة خطــوة واضحــة يف االجتــاه الصحيــح إلهنــاء ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب وجتديــد أمــل الضحــااي ابلعدالــة واالنتصــاف.

 
3 - تعزيز استدامة عمل اآللية واستقالهلا:

تؤكــد املنظمــات املوقعــة علــى هــذا البيــان علــى ضــرورة ضمــان اســتدامة عمــل اآلليــة ومحايتهــا مــن التجــاذابت السياســية، ممــا يهــدد 
اســتمرار عملها واســتقاهلا.

إن تنويــع مصــادر متويــل اآلليــة أمــر إجيــايب يف ضمــان اســتقاليتها، لكــن اخلطــوة األفضــل مــن وجهــة نظــر اجملتمــع املــدين الســوري 
تكمــن يف إدراج متويــل اآلليــة يف نفقــات األمــم املتحــدة وجتنيــب اآلليــة االعتمــاد املفــرط علــى التمويــل التطوعــي مــن الــدول األعضــاء.

تّثمــن املنظمــات املوقعــة علــى هــذا البيــان مواقــف الــدول األعضــاء ممــن ســامهوا يف متويــل عمــل اآلليــة وتشــكر مســامهاهتم مــن أجــل 
العدالــة واملســاءلة يف ســوراي، وحتّضهــم، كــدول أعضــاء يف األمــم املتحــدة، علــى املطالبــة بدمــج نفقــات عمــل اآلليــة يف موازنــة 

األمــم املتحــدة ممــا يعــزز اســتدامة واســتقالية عملهــا.
 

4 - تفعيل التواصل مع جمتمع الضحااي السوري:
يتطلــع اجملتمــع املــدين الســوري النطــاق عمــل اآلليــة واخنراطهــا مــع جمتمــع الضحــااي الســوري. لقــد أنتجــت االنتهــاكات اجلســيمة 
حلقــوق اإلنســان علــى مــدى الســنوات املاضيــة جمتمعــاً كبــراً مــن الضحــااي، ال حــول لــه وال قــوة، ال يشــارك يف املفاوضــات 

السياســية، وال يلقــى االهتمــام الــازم والضــروري الخنراطــه يف املرحلــة االنتقاليــة.
إن عمــل اآلليــة وانفتاحهــا علــى جمتمــع الضحــااي، مبــا يف ذلــك تعريــف الضحــااي بعمــل اآلليــة والتحديثــات الدوريــة للضحــااي، 
ومســاع صــوت الضحــااي خــال ســر عمــل اآلليــة، كلهــا إجــراءات ضروريــة لتجديــد االلتــزام مبطالــب العدالــة ولتعزيــز مشــاركة 

الضحــااي يف عمــل اآلليــة مســتقبًا، وملســامهتهم يف آليــات العدالــة االنتقاليــة أيضــاً.
تتطلع منظمات اجملتمع املدين السوري للعمل مع اآللية ودعم جهودها لاخنراط يف تواصل مباشر مع الضحااي.
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5 - اعتبار عمل اآللية الدولية جزءًا من آلية عدالة انتقالية أوسع لسوراي:
يف حــن تؤكــد املنظمــات املوقعــة علــى هــذا البيــان علــى ضــرورة دعــم انطــاق عمــل اآلليــة، اســتقاليتها، وضمــان اســتمرار عملهــا، 
تؤكــد يف الوقــت ذاتــه علــى أن مطالــب وضــرورات العدالــة يف ســوراي تتطلــب آليــة عدالــة انتقاليــة أوســع مــن واليــة اآلليــة يف كياهنــا 
احلــايل، تشــمل فيمــا تشــمل آليــات احلقيقــة، برامــج للكشــف عــن مصــر املفقوديــن، آليــات جــرب الضــرر والتعويــض علــى الضحــااي 

واملتضررين، إضافة إىل برامج إصاح مؤسســايت شــامل.
تثــي املنظمــات املوقعــة علــى فهــم اآلليــة هلــذا الواقــع الدقيــق وإىل إشــارة اآلليــة لربامــج العدالــة االنتقاليــة املســتقبلية كأحــد أوجــه 
اســتخدام امللفــات والبيــاانت الــي ســتقوم اآلليــة ابلعمــل عليهــا، وتطالــب الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة ابلضغــط إلدراج 

برامــج العدالــة االنتقاليــة ضمــن أي اتفــاق ســام أو تســوية سياســية برعايــة األمــم املتحــدة.
إن املنظمــات املوقعــة علــى هــذا البيــان تكــرر دعمهــا لعمــل اآلليــة وتتطلــع للعمــل مــع اآلليــة يف املســتقبل.  وتتطلــع إىل اليــوم الــذي 
تتصــدى اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ملهمــة إنشــاء حمكمــة خاصــة بســوراي، تكمــل مــا بدأتــه اجلمعيــة العامــة عــرب إطــاق اآلليــة.

املوقعون:
1.املركز السوري للعدالة واملساءلة

2.مركز توثيق االنتهاكات 
3.املركز السوري للدراسات وحقوق اإلنسان 

4.جتمع احملامن السورين
5.النساء اآلن من أجل التنمية

6.منظمة حقوق اإلنسان يف سورية/ ماف.
7.منظمة العدالة من أجل احلياة 

8.اللويب النسوي السوري 
9.نقابة احملامن األحرار يف درعا 

10.سوريون من أجل احلقيقة والعدالة 
11.املركز السوري للدراسات واألحباث القانونية 

12.الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
13.شبكة حراس

14.مبادرة من أجل سوراي جديدة 
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15.املعهد السوري للعدالة 
16.دولي

17.املركز السوري لإلحصاء والبحوث 
18.جملس القضاء السوري

19.مؤسسة اليوم التايل
20.األرشيف السوري 

21.اورانمو 
22.املركز السوري لإلعام وحرية التعبر

23.رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيداناي
24.محاة حقوق اإلنسان 
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