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 فيقرار غير مسبوق  بموجب" المحايدة والمستقلة"اآللية الدولية  "الجمعية العامة لألمم المتحدة"أنشأت 

مرة منذ  12، حيث استخدمت روسيا حق النقض )الفيتو( الدولي"مجلس األمن " خفاقإعلى  ردا 2016

هجوم  عقباألسبوع الماضي روسي  أحدث فيتوجاء الصراع السوري.  بشأنلعرقلة عمل المجلس  2011

استخدام األسلحة لتحديد لمنع إنشاء آلية  ،مرة أخرىاألشخاص أودى بحياة عشرات  ،مروع في دوما

 .الكيميائية في سوريا

 

 11نصف مليون شخص وأجبر  نحواع، قُتل صرسنوات من ال 7خالل مجلس األمن الدولي السوريين.  خذل

األسلحة الكيميائية على المدنيين في ب عديدة مليون على مغادرة منازلهم. شنت الحكومة السورية هجمات

هجمات متعمدة وعشوائية الحكومة ارتكبت كما  .اعات المناهضة للحكومةالمناطق التي تسيطر عليها الجم

التجويع كأسلوب حرب، واعتقلت بشكل تعسفي  استخدمتضد المدنيين، احتجزت المساعدات اإلنسانية، 

السوريين في مخالفة للقانون الدولي. تستمر ممارسات الحكومة السورية في ممارسة التعذيب وسوء المعاملة 

مجموعة من االنتهاكات، بما  غير الحكوميةواالخفاء القسري. كما ارتكبت الجماعات المسلحة  ،في االعتقال

عشوائية ضد المدنيين، اختطاف النشطاء واحتجازهم تعسفا، والتدخل في تقديم شن هجمات متعمدة و اهفي

ية بشكل ئاياألسلحة الكيم "داعش" عروف بـتنظيم "الدولة اإلسالمية" الم المساعدات اإلنسانية. استخدم

تسبب ستخدم األلغام األرضية وغيرها من العبوات الناسفة التي ، وامتكرر واستخدم المدنيين كدروع بشرية

 .ضررا كبيرا للمدنيين. مع ذلك، فشل مجلس األمن في اتخاذ إجراء حاسم لمعالجة الحالة بشكل شامل

 

واصل وتُ الجهود الرامية إلى وقف هذه الفظائع ومحاسبة المسؤولين عنها،  عرقلةعمدت روسيا مرارا إلى 

، برهنت الجمعية المحايدة والمستقلةاآللية الدولية  في مجلس األمن. من خالل إنشاء الفيتوإساءة استخدام 

معالجة حالة اإلفالت من في في مواجهة مأزق مجلس األمن قدرتها على تولي زمام األمور العامة على 

أن تواصل الجمعية  من الضروريجميع أطراف النزاع.  من قبلالعقاب التي طال أمدها لهذه االنتهاكات 

من انتهاكات حقوق اإلنسان والكوارث اإلنسانية في سوريا.  اتخاذ إجراءات مجدية لمعالجة عدد ال يحصى

موقفا بالغ األهمية  2016إنشاء اآللية في ديسمبر/كانون األول  اتخذت الدول التي صوتت لصالح قرار

 .للضحايا السوريين

مة لكن تمرير القرار مجرد خطوة أولى. تواجه هذه اآللية مهمة صعبة في انتظار معالجة المعلومات الها

قوية، بناء جسور مع الضحايا، باإلضافة إلى  قضاياالموجودة حول االنتهاكات المستمرة في سوريا، تطوير 

في المرتكبة التعاون مع مجموعات التوثيق األخرى والسلطات القضائية الوطنية التي تحقق في الجرائم 

 .ستشاركها اآللية ملفاتهاسوريا، والتي 



الهامة المتمثلة في جمع وحفظ وتحليل  ااألموال الالزمة لالضطالع بواليته أوال، سيحتاج األمر إلى جمع

األدلة المحتملة للمالحقات القضائية في المستقبل. نحث الدول األعضاء في األمم المتحدة على تقديم مساهمة 

التي تحتاجها للقيام بعملها. في الوقت نفسه، فإن اعتمادها  الضروريةالموارد  اآللية مالية لضمان امتالك

لتحقيق أقصى قدر من  اط وتنظيم أعمالهاآللية تخطيالحالي على المساهمات الطوعية يجعل من الصعب على 

إلى ميزانية  اآلليةلدول األعضاء أن تكرر دعمها لنقل تمويل على االكفاءة على المدى الطويل. لذلك ينبغي 

 .المتحدة العادية في أقرب وقت ممكناألمم 

 

من خالل الوصول إلى الوثائق  يهثانيا، سيكون تعاون الدول، ونظام األمم المتحدة، والمجتمع المدني، بما ف

المجتمع  مجموعاتمن  28 توصلت، مرحب بهالمساعدة اآللية في عملها. في خطوة  حاسما والمواد، أمرا

أبريل/نيسان. يعد البروتوكول عالمة إيجابية  3بروتوكول تعاون مع اآللية في  إلى المدني السورية مؤخرا

 .عم وحماية الضحايا والشهوددمن أجل ه ، بما فيليةعلى المشاركة المستقبلية بين الجماعات السورية واآل

الل تبادل ن خه مالضرورة، بما فياآللية عند على الدول األعضاء كذلك أن تتعهد بالتزامها بالتعاون مع 

المعلومات ذات الصلة حول الجرائم المرتكبة في سوريا، وضمان أن قوانينها تسمح لنظم العدالة الخاصة بها 

وحدات جرائم الحرب لتعزيز لتوفير الموارد الالزمة و، اآلليةباستخدام األدلة التي تم الحصول عليها من 

صعبة على نحو  ظروف. في خضم د االقتضاء، عنقدرتها على التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا

أن تبذل الدول األعضاء في األمم المتحدة كل جهد لإلسهام في العمل المستقبلي هام متزايد، نعتقد أنه من ال

 .لآللية، بصفتها الهيئة الوحيدة المخولة من األمم المتحدة لضمان المساءلة الجنائية عن االنتهاكات في سوريا

 

في عمليات المساءلة المحلية والدولية في  ضروريةعموما، ستكون اآللية، إلى جانب جهود التوثيق األخرى، 

ملتزمة بالسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا في أن تظل اآللية الحكومات التي أيدت إنشاء  علىالمستقبل. 

. استخدام الوالية القضائية العالمية بما في ذلك ،سوريا، سواء في الجمعية العامة أو من خالل وسائل أخرى

ألي عملية انتقال  أساسيا والشاملة للجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا عنصرا النزيهةفي الواقع، تعد العدالة 

 في محادثات السالم.عليها المساومة  -وال ينبغي  -سياسي ناجحة في المستقبل، وال يمكن 

 

مانيا وفرنسا، بالتحقيق في بعض األفراد المزعوم أنهم ارتكبوا جرائم السويد وألها عدة دول، بما في بدأت

أال يمحو المساهمة في هذه الجهود وغيرها. ينبغي أن يساعد عملها في ضمان  آلليةلخطيرة في سوريا. يمكن 

 الماضية. ةالسنوات السبع خاللالعدالة والمساءلة عن الفظائع الجماعية التي ارتكبت في سوريا  الفيتو

 

 ن:والموقع

 معهد السياسة العالمية -الحركة الفيدرالية العالمية 

 الدولية لحقوق اإلنسان  الفيدرالية

  مبادرة المجتمع المفتوح للعدالة

 الحمايةعن مسؤولية لالمركز العالمي ل

 منظمة العفو الدولية

 هيومن رايتس ووتش


