بيـ ــان مشترك

تعزيز أنشطة األمم المتحدة الرامية إلى
ضمان تحقيق المساءلة بشأن جرائم
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية في سوريا

األربعاء  20أيلول 2017
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

حنــن ،املنظمــات غــر احلكوميــة املوقعــة أدنــاه ،نوجــه دعــوى مجاعيــة إىل اجملتمــع الــدويل لاللتـزام حبمايــة املدنيــن يف مجيــع أحنــاء
ســوريا واختــاذ خطـوات ملموســة إلخضــاع مجيــع مرتكــي االنتهــاكات الصارخــة حلقــوق اإلنســان للمســاءلة .ويف إطــار عــرض
التقريــر الرابــع عشــر للجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة املعنيــة باجلمهوريــة العربيــة الســورية (جلنــة التحقيــق) الــذي ســيجري أثنــاء
الــدورة السادســة والثالثــن جمللــس حقــوق اإلنســان يف جنيــف ،فإننــا نوجــه طلبـاً مجاعيـاً للقيــام فــوراً بإحالــة مجيــع املعلومــات الــي

مجعتهــا جلنــة التحقيــق إىل آليــة التنفيــذ املشــركة ،وجملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة ،واجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،وذلــك
هبــدف حتقيــق املســاءلة بشــأن تلــك اجلرائــم.
وجيــب عــدم التهــاون بشــأن اســتنتاجات جلنــة التحقيــق املتعلقــة بارتــكاب عــدة اعتــداءات باســتخدام األســلحة الكيميائيــة
علــى يــد القـوات احلكوميــة ضــد الســكان املدنيــن بصفــة أساســية ،وجيــب اعتبــار هــذه االعتــداءات خطـاً أمحــر مــن قبــل مجيــع

األطـراف .ويصــرح التقريــر بأنــه “يف الفــرة املمتــدة بــن آذار /مــارس  2013إىل آذار /مــارس  ،2017وثقــت اللجنــة 25
حــادث اســتخدام ألســلحة كيميائيــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية ،ارتكبــت الق ـوات احلكوميــة  20منهــا مســتخدمةً تلــك

األســلحة أساس ـاً ضــد املدنيــن .وخــال الفــرة املشــمولة بالتقريــر ،اســتخدمت الق ـوات احلكوميــة األســلحة الكيمائيــة أيض ـاً
ضــد املدنيــن يف بلــدة خــان شــيخون ،ويف اللطامنــة ،الــي تقــع علــى بعــد حـوايل  11كيلومـراً إىل اجلنــوب مــن خــان شــيخون،
ويف الغوطة الشرقية”.

ويشــر التقريــر إىل أن هــذه االعتــداءات متثــل انتهــاكاً واضحـاً للقانــون الــدويل اإلنســاين واتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ،والــي
صادقــت عليهــا اجلمهوريــة العربيــة الســورية يف عــام  2013يف أعقــاب اعتــداء باســتخدام غــاز الســارين .ويقــر التقريــر حبــدوث

انتهاك واضح وكبري لقرار جملس األمن رقم  2118بشــأن نقل واســتخدام وتصنيع األســلحة الكيميائية يف ســوريا ،حيث تنص
املــادة  21مــن القـرار علــى جملــس األمــن ســيفرض تدابــر مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة يف حالــة عــدم امتثــال
الســلطات الســورية هلــذا القـرار .وحنــن نُذ ّكــر بأمهيــة توســيع واليــة منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة وآليــة التنفيــذ املشــركة التابعــة

لألمــم املتحــدة بغيــة تأكيــد االســتنتاجات اخلاصــة باعتــداء خــان شــيخون لتحديــد هويــة مرتكــي االعتــداء.
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ومنــذ عــام  ،2012ظلــت احلكومــة الســورية متنــع وصــول فريــق جلنــة التحقيــق ومنظمــات حقــوق اإلنســان املســتقلة ،وأخفقــت
قصــر عــن
قصــر اجملتمــع الــدويل عــن محايــة الســكان الســوريني ،كمــا ّ
يف النهــوض باملســؤولية عــن محايــة املدنيــن .ولغايــة اآلنّ ،

ضمــان الدعــم الكامــل لآلليــات املنســقة املعنيــة باملســاءلة مــن قبيــل آليــة التحقيــق الدوليــة احملايــدة واملســتقلة التابعــة لألمــم املتحــدة
( )IIIMوالراميــة إىل الشــروع بإجـراءات قضائيــة لتحقيــق العدالــة والســام للشــعب الســوري .إن العجــز عــن مكافحــة اإلفــات
مــن العقــاب يف ســوريا يســاهم يف تك ـرار انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي ترتكبهــا كافــة أط ـراف الن ـزاع يف البلــد ويف املنطقــة،
وزيــادة تلــك االنتهــاكات.
لذا فإننا نطالب بالدعم من أجل تحقيق ما يلي:
إىل املمثلني الدائمني للدول األعضاء والدول اليت تتمتع بصفة مراقب يف جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة:

 -القيــام فــوراً بإحالــة املعلومــات الــي مجعتهــا جلنــة التحقيــق إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،وإصــدار توصيــة هلــا بإحالــة

املعلومــات إىل جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة بغيــة ضمــان حتقيــق املســاءلة ،مبــا يف ذلــك مــن خــال عمليــة اإلبــاغ الرمسيــة
للجمعيــة العامــة وجمللــس األمــن.

ـث الــدول علــى عــدم الســماح بــأن تصبــح بلداهنــا مــأوى آمنـاً ألي شــخص مســؤول عــن اجلرائــم الــي ارتُكبــت يف ســوريا أو
-حـ ّ

قــدم دعمـاً مباشـراً أو غــر مباشــر الرتكاهبــا ،سـواء أكان فــرداً أم هيئــة جتاريــة.
إىل أعضاء جملس األمن التابع لألمم املتحدة:

ـث الــدول علــى الوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب القانــون الــدويل مــن خــال فتــح حتقيقــات قضائيــة وطنيــة بشــأن األشــخاص الذيــن
 -حـ ّ
يُشــتبه بأهنــم ارتكبـوا جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد اإلنســانية يف ســوريا؛ وإجـراء حماكمــات ألي فــرد متــورط يف مثــل هــذه اجلرائــم
يتواجــد يف مناطــق الــدول املعنيــة وتســليمه إىل الســلطات املختصــة ،وذلــك مبوجــب االختصــاص القضائــي الشــخصي أو الواليــة

القضائيــة العامليــة.
حث الدول على ضمان توفر اإلجراءات القانونية لضحايا اجلرائم للمطالبة بإنصاف فعال وتعويضات.
ّ -

 تشــجيع اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز املســاءلة ،مبــا يف ذلــك مــن خــال تقــدمي الدعــم الفاعــل ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــةوآليــة التنفيــذ املشــركة التابعــة لألمــم املتحــدة ،وآليــة التحقيــق الدوليــة احملايــدة واملســتقلة التابعــة لألمــم املتحــدة ،وذلــك وفقـاً لقـرار

اجلمعيــة العامــة رقــم 284/71
نظـراً حلالــة اجلمــود يف إحالــة الوضــع يف ســوريا إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،جيــب إيــاء األولويــة للمناقشــات املتعلقــة بتأســيسحمكمــة دوليــة خاصــة لســوريا خــال االجتمــاع املقبــل للجمعيــة العامــة.
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الموقعون:
• االورومتوسطية للحقوق
• الشبكة السورية حلقوق االنسان
• املركز السوري للدراسات و االحباث القانونية
• املركز السوري للعدالة و املسائلة
• املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري
• الرابطة السورية للمواطنة
• سوريون من اجل احلقيقة و العدالة
• مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا
• منظمة اورنامو
• منظمة العدالة من أجل احلياة
• منظمة محاة حقوق االنسان
• دوليت
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