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السبت 13 تشرين األول 2018

نيويورك: مشاركة الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان يف حدث دويل يف مقرِّ األمم 

املتحدة عن قضية احملاسبة يف سوراي

بيــــان صحفي
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نيويــورك 27/ أيلــول/ 2018: شــاركت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقــرِّ اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بنيويــورك 
إبلقــاء كلمــة عــن احملاســبة ضمــن فعاليــة محلــت عنــوان: “مــن أجــل حتقيــق العدالــة يف ســوراي”، وقــد تــرأَس اجللســة ســعادة الشــيخ 
“حممــد بــن عبــد الرمحــن آل اثين” وزيــر خارجيــة قطــر، وســعادة الســيدة “أوريــا فريــك” وزيــرة خارجيــة ليشتنشــتاين، ومبشــاركة 
ــامية لألمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان الســيدة “ميشــيل ابشــليت”، ورئيســة آليــة التَّحقيــق الدوليــة املســتقلة الســيدة  املفوضــة السَّ

“كاثريــن ماركــي - أوهيــل”.

وقــد حضــَر االجتمــاع عــدد كبــر مــن وزراء اخلارجيــة وســفراء دول دائمــة العضويــة يف جملــس األمــن الــدويل، وبشــكل أساســي 
الــدول الدَّاعمــة آلليــة التَّحقيــق الدوليــة وملســار احملاســبة يف ســوراي.

أكَّــد وزيــر خارجيــة قطــر علــى دعــم بــاده املســتدام آلليــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة، ذلــك يف ظــلِّ فشــل جملــس األمــن عــن حتقيــق 
أيــة مســاءلة للمجرمــن يف ســوراي، وشــدَّد علــى ضــرورة تعــاون اآلليــة مــع منظمــات اجملتمــع املــدين احملليــة يف ســوراي، مث حتدثــت 
ــدت  وزيــرة خارجيــة ليشتنشــتاين عــن أتســيس اآلليــة الدوليــة وعــن ضــرورة دعــم الــدول هلــا وتزويدهــا ومشــاركتها ابلبيــاانت، وأكَّ
ــدت الطريــق أمــام حماســبة اجملرمــن يف ســوراي، وخاصَّــة أنَّ النظــام الســوري قــد بــدأ إبصــدار شــهادات الوفــاة  أن اآلليــة قــد مهَّ
الــي اســتوجبت تدخــًا فــورايً مــن عــدة دول يف العــامل، مث حتدَّثــت املفوضــة الســامية لألمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان عــن حجــم 
االنتهــاكات الفظيعــة الــي تعــرَّض هلــا الشَّــعب الســوري مبــا فيهــا اســتخدام النظــام الســوري وتنظيــم داعــش لألســلحة الكيميائيــة، 
وعــن عــدم قيــام أي طــرف مــن األطــراف املتورطــة يف النــزاع مبحاســبة أي شــخص متــورط يف االنتهــاكات، مث حتدَّثــت رئيســة آليــة 
التَّحقيــق الدوليــة املســتقلة عــن الصعــوابت واإلجنــازات الــي حققتهــا اآلليــة منــذ أتسيســها وعــن التَّقريــر األخــر الــذي متَّ تقدميــه يف 
آب إىل اجلمعيــة العامــة، ومــن أمههــا إجنــاز برامــج معقَّــدة ُتكِّــن اآلليــة مــن ختزيــن كميــات كبــرة مــن الصــور والفيديوهــات واملــواد 
مــاً كبــراً يف جمــال تســريع مجــع املعلومــات مــن منظمــات دوليــة وحمليــة ودول، وعــن االتفــاق الــذي  ــق تقدُّ أبمــان وســامة، وحتقَّ
مت مــع جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة؛ مــا مُيكنهــا مــن احلصــول علــى معلومــات وبيــاانت مــن اللجنــة، كمــا ميكــن لآلليــة وفقــاً 
لإلمــكاانت واملعلومــات الــي لديهــا أن ُتســاهم يف دعــم قضــااي يتــم التعامــل معهــا يف دول أوروبيــة حتمــل حماكمهــا صفــة الواليــة 
القضائيــة العامليــة، وقــد بــدأت اآلليــة بتحضــر قضاايهــا اخلاصــة ومنهــا قضيتــان ســوف يتــم اإلعــان عنهمــا قبــل هنايــة العــام، كمــا 

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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قامــت اآلليــة بتوقيــع اتفاقيــة مــع منظمــة حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة؛ مــا ســوف مُيكنهــا مــن اســتخدام املــواد الــي لديهــا 
أيضــاً، وعــن التَّعامــل مــع منظمــات اجملتمــع املــدين الســوري، وعــن التَّحــدايت أشــارت رئيســة اآلليــة إىل احلاجــة إىل توظيــف 40 
شــخص هنايــة العــام مــن بينهــم متحدثــون ابللغــة العربيــة، وأهنــت حديثهــا بتحــدي التمويــل حيــث ال يــزال هنــاك عجــز يف ميزانيــة 

عــام 2019، وطالبــت أن تزيــد الــدول دعمهــا املــادي ومشــاركة املعلومــات الــي تتلكهــا عــن االنتهــاكات والضحــااي.

وحتــدَّث الســيد “فضــل عبــد الغــي” مديــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كلمتــه عــن أن مســار احملاســبة ال ميكــن إيقافــه 
بســيطرة النظــام الســوري وحلفائــه علــى األراضــي الســورية، فقــد تــورط النظــام الســوري يف آالف اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية، ونظــراً 
لدعــم حلفائــه لــه فقــد اعتــروا شــركاءه يف هــذه اجلرائــم؛ األمــر الــذي دفعهــم الحقــاً للتَّدخــل العســكري طمعــاً يف حتقيــق نصــر 
حاســم إلهنــاء مســار احملاســبة، وأشــار إىل حجــم البيــاانت الواســعة الــي وثَّقهــا ومجعهــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
ــد عبــد الغــي علــى أنَّ احملاســبة ليســت أمــراً  بشــكل يومــي علــى مــدى ســبعة أعــوام، وعــرض منــاذج منهــا، ويف هــذا الســياق، أكَّ
اختيــارايً، بــل هــي أمــر حتمــي ابلنســبة للمجتمــع الســوري واســتقراره، وهــي العمــود الفقــري يف التَّحــول الدميقراطــي، وشــدَّد علــى 
أنَّ القانــون الــدويل مينــع أن يُقــدم أحــد عفــواً عــن مرتكــي اجلرائــم الفظيعــة كاجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية واإلابدة وجرائــم احلــرب، كمــا 
أنَّ إفــات اجملرمــن مــن العقــاب، ســوف ُيســاهم يف إشــعال النــزاع الســوري إىل مــا ال هنايــة، وقــد يــؤدي إىل احنيــاز قســم منــه إىل 
التنظيمــات املتطرفــة، الــي تعتــاش علــى فقــدان العدالــة واحملاســبة. ال ســيما أنَّ النظــام الســوري قــد تكَّــن حــى اآلن مــن اإلفــات 
من العقاب عدة مرات عر محاية روســيا له عندما اســتخدمت حق النقض الفيتو يف جملس األمن لتمنع حتويل امللف الســوري 

إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

وحبســب عبــد الغــي فــإنَّ إنشــاء آليــة التحقيــق الدوليــة جــاء لُيعيــد إىل الســورين بريــَق أمــل يف خطــوات علــى مســار احملاســبة، مــا 
جعــل النظــام الســوري وحلفــاءه ال أيلــوَن أيَّ جهــد أو إمكانيــة لتقويــض عمــل اآلليــة وإلهنــاء مســار احملاســبة.

أوصــى عبــد الغــي الــدول الداعمــة لآلليــة وملســار العدالــة يف ســوراي ابالنتقــال خطــوة إضافيــة إىل األمــام وإنشــاء حمكمــة دوليــة خاصــة 
بســوراي عــر قــرار مــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة. كمــا أوصــى الــدول، الــي تتمتــع بواليــة قضائيــة عامليــة أن ُتســاهم بشــكل أكــر 
يف دعم رفع قضااي بشكل أوسع، وذكَر أنَّ فرض عقوابت اقتصادية على الدول الداعمة للنظام السوري وبشكل خاص شركات 
تصنيع األســلحة هو شــكل فاعل أيضاً من أشــكال احملاســبة. كما طالب الدول احلليفة للنظام الســوري ابلتَّخلي عن محايته ألنه 
فاقــد للشــرعية وال ميكــن أتهيلــه. وذكــر أخــراً أنَّ البديــل الوحيــد هــو احملاســبة والعدالــة، واالســتقرار عــر املســامهة اجلديــة يف إنشــاء 

نظــام سياســي تعــددي منتخــب بشــكل دميقراطــي، وهــذا وحــده مــا يضمــن املصــاحل واألمــن والســام.
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ــدت مجيــع الكلمــات علــى دعــم مســار احملاســبة يف ســوراي، كمــا أنَّ بعــض  مث فُتــح اجملــال للــدول احلاضــرة أن تتحــدَّث وقــد أكَّ
ســفراء الــدول أعلــن عــن مبالــغ ماليــة لدعــم آليــة التحقيــق الدوليــة، ولاســتماع للجلســة كاملــة ميكنكــم زايرة الرابــط.

كما ميكنكم احلصول على كلمة مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مكتوبة عر الرابط. 

https://www.youtube.com/watch?v=4F2sbylF2AY
http://sn4hr.org/arabic/2018/10/08/10467/
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