بروتوكول التعاون بني اآللية الدولية احملايدة املستقلة ومنظمات اجملتمع املدين السوري املشاركة يف منتدى
لوزان

سياق هذا الربوتوكول والغرض منه
منذ اندالع االضطراابت يف سوراي يف مارس/آذار  ،2011وثق أفر ٌاد سوريون ومنظمات غري حكومية انتهاكات حقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين على نطاق واسع ،غالباً يف ظل خماطر كبرية على حياهتم وسالمتهم .وقد ترقى بعض

هذه االنتهاكات إىل جرائم دولية.
وتُكلَّف اآللية الدولية احملايدة املستقلة للمساعدة يف التحقيق واملالحقة القضائية لألشخاص املسؤولني عن اجلرائم األشد
خطورة وفق تصنيف القانون الدويل املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس  ،2011اليت أنشئت مبوجب قرار
اجلمعية العامة  21( A/71/248كانون األول/ديسمرب  ،) 2016جبمع وتوحيد وحفظ وحتليل األدلة على انتهاكات
القانون الدويل اإلنساين وانتهاكات حقوق اإلنسان وجتاوزاهتا وإعداد امللفات من أجل تيسري وتسريع اإلجراءات اجلنائية
العادلة واملستقلة أمام احملاكم أو اهليئات القضائية الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية.
ويف القرار املنشئ لآللية ،دعت اجلمعية العامة خمتلف الكياانت ،مبا فيها اجملتمع املدين ،إىل التعاون الكامل معها ،وعلى
وجه اخلصوص ،تزويدها أبي معلومات وواثئق قد تكون لديها ،وكذلك أي شكل آخر من أشكال املساعدة املتصلة
بواليتها.
والغرض من هذا الربوتوكول هو وضع جمموعة من املبادئ الشاملة لتوجيه املشاركة بني اآللية واملنظمات غري احلكومية
السورية املوقعة ،وضمان التفاهم املتبادل بشأن فرص التعاون ،وذلك لتعزيز اهلدف املشرتك للطرفني املتمثل يف ضمان العدالة
واملساءلة واالنتصاف لضحااي اجلرائم املرتكبة يف سوراي .ويهدف هذا الربوتوكول إىل إرساء توافق عام يف اآلراء بني الطرفني
يتيح املشاركة التعاونية ،بدالً من معاجلة التفاصيل التشغيلية أو إجراءات العمل .وميكن معاجلة هذه املسائل يف مذكرات
تفاهم فردية ميكن أن تربمها اآللية مع كل منظمة ،إذا لزم األمر وطلب ذلك من أي من الكيانني.
املبادئ اليت يقوم عليها التعاون
تقر اآللية أبمهية دور اجملتمع املدين السوري يف توثي ق االنتهاكات والتجاوزات وحتديد األحداث ،واملسامهة اهلامة اليت ميكن
أن يقدمها يف متهيد الطريق أمام العدالة.
وستعتمد اآللية ،وفقا لواليتها ،على عمل اجملتمع املدين السوري .وبذلك ،ميكن أن تضمن أن تساهم جهود السوريني
واملنظمات غري احلكومية بشكل كبري يف مكافحة اإلفالت من العقاب على اجلرائم الدولية املرتكبة يف سوراي .وتسعى
اآللية ،من خالل مجع املعلومات واألدلة املتعلقة ابجلرائم الدولية املرتكبة يف سوراي ،وتوحيدها وحفظها ،إىل ضمان إمكانية
استخدام هذه األدلة يف احملاكمات اجلارية واملستقبلية .وهتدف اآللية ،من خالل مساعدة احملاكم أو اهليئات القضائية
الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية اليت هلا أو قد يكون هلا اختصاص يف املستقبل يف هذه اجلرائم ،إىل تيسري وتسريع اإلجراءات
اجلنائية العادلة واملستقلة واإلسهام يف املساءلة.

وإدراكاً من اآللية ألمهية التواصل املفتوح يف اال جتاهني فإهنا تلتزم ابالخنراط يف حوار مستمر مع منظمات اجملتمع املدين
السوري ،فضالً عن مناقشة طرائق التعاون والتعاون النشط ،وأتمني التزامها بتزويد اآللية ابملعلومات والواثئق ذات الصلة
اليت يف حوزهتا.
وستسرتشد اآللية ،يف أداء عملها ،بنهج يركز على الضحااي ويهدف إىل زايدة متكني الضحااي إىل أقصى حد ممكن وإىل
االعرتاف بكرامتهم وتعزيزها.
إفادات اجملتمع املدين السوري بشأن الدروس املستفادة من تعاملها مع اجلهات الدولية الفاعلة يف
وقد ساعدت اآللية كثرياً
ُ

املاضي ،وهي ملتزمة إبدماج األفكار املناسبة يف عملها .وابملثل ،تظل اآللية على استعداد لسماع إفادات اجملتمع املدين
السوري استنادا إىل ما تضطلع به من ارتباطات يف املستقبل ،وتتعهد ابملراجعة املستمرة لنهجها حسب االقتضاء.
وتعرتف املنظمات غري احلكومية السورية املوقعة أبمهية التعاون مع اآللية لتعزيز واليتها يف حتقيق العدالة واملساءلة واالنتصاف
عن اجلرائم املرتكبة يف سوراي.
وتلتزم املنظمات غري احلكومية السورية املوقعة ابلتعاون الكامل مع اآللية ،مبا يف ذلك االستجابة لطلباهتا وإبقائها على علم
ابألنشطة واملشاريع ذات الصلة ،مثل رفع الدعاوى املتعلقة ابجلرائم املرتكبة يف سوراي أمام احملاكم الوطنية.
ويدرك الطرفان أن اآللية ،متشيا مع واليتها ،جيب أن حتتفظ ابستقالليتها وحيادها ،فضال عن مظهرها .ونتيجةً لذلك،
يعرتف الطرفان ابحلدود املالزمة لوالية اآللية فيما يتعلق ابلتعاون مع خمتلف أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك املنظمات غري
احلكومية السورية .وعلى وجه اخلصوص فإنه يف حني أن اآللية ملتزمة ابلتشاور املنتظم واالستماع إىل آراء اجملتمع املدين
السوري ،فإهنا ال تستطيع أن أتخذ توجيهات من أي جهة خارجية فيما يتعلق ابسرتاتيجيتها ،أو اختيار القضااي ،أو إعداد
امللفات أو أي جانب آخر من جوانب عملها.
نقل البياانت إىل اآللية
ترحب اآللية مببادرات منظمات اجملتمع املدين السوري لتزويدها ابملعلومات واألدلة اليت يف حوزهتا ،واليت ميكن أن تكون
ذات صلة إبثبات ارتكاب جرائم دولية يف سوراي.
وإىل جانب تلقي املعلومات ،قد ترى اآللية أن من املناسب ،يف بعض الظروف ،أن تشرع مباشرًة يف االتصال ابلشهود

احملتملني .ويف مثل هذه املناسبات ،قد تلتمس اآللية مساعدة املنظمات غري احلكومية السورية للتواصل مع هؤالء األفراد.
وتستخدم اآللية أدوات تكنولوجيا املعلومات املتقدمة ،مبا يف ذلك أحدث الرباجميات ،لضمان معاجلة مجيع املواد الواردة
وختزينها أبمان ،ومحايتها يف مجيع األوقات.
نقل اآللية للبياانت إىل سلطات التحقيق أو املالحقة القضائية
ال جيوز لآللية أن تكشف ألية سلطة حتقيق أو مالحقة قضائية مواد تنقلها إليها منظمة غري حكومية دون موافقة هذه
األخرية .وال جيوز لآللية ،على وجه اخلصوص ،أن تكشف ألي ة سلطة حتقيق أو مالحقة قضائية عن مواد تنقلها إليها
منظمة غري حكومية ،عندما تكون هذه املواد مشمولة ابتفاق بشأن السرية بني املصدر واملنظمة غري احلكومية.

وتقرتح اآللية مواصلة العمل مع املنظمات غري احلكومية بشأن مسألة املوافقة املستنرية وكيفية تطبيقها يف سياقات خمتلفة،
مبا يف ذلك عندما تتواصل املنظمات غري احلكومية مع األفراد للحصول على موافقتهم على تقاسم املعلومات اليت ختصهم
مع اآللية.
محاية الضحااي والشهود
إن محاية الشهود والضحااي هي موضع اهتمام ابلغ لكل من اآللية واملنظمات غري احلكومية السورية املوقعة .واألطراف
املوقعة تدرك أن العديد من األشخاص قد حتدوا اخلطر للحصول على معلومات ذات صلة ابإلجراءات اجلنائية اجلارية أو
املقبلة ،وأن البعض قد يكون مستعدا لإلدالء بشهادته أمام حمكمة العدل.
محاية البياانت الشخصية
تتوىل اآللية واملنظمات غري احلكومية السورية املوقعة مسؤولية ضمان مجع املواد اليت يف حوزهتا ،وال سيما البياانت الشخصية
لألفراد الذين تبادلوا املعلومات معها ،وختزينها ومعاجلتها أبمان وعلى حنو سليم.
وستطبق اآللية تدابري أمنية قوية للتقليل إىل أدىن حد ممكن من املخاطر اليت ينطوي عليها نقل املواد ،ومحاية سرية البياانت
اليت يف حوزهتا ،وتعظيم سالمة وأمن الضحااي والشهود ،مبا يف ذلك أولئك الذين حتيلهم إليها املنظمات غري احلكومية
املوقعة .وستُتخذ تدابري ملموسة لضمان التخزين اآلمن لألدلة املادية ،وتفادي هتديدات األمن السيرباين ،ومعاجلة البياانت
اإللكرتونية بطريقة سليمة ومأمونة.
احلماية املادية
تلتزم اآللية ابتباع هنج متكامل حلماية الشهود ودعمهم ،يتوخى تطبيق برامج أمن الشهود ضمن السلطات القضائية املعنية.
ويف حني أن اآللية ال متلك القدرة على توفري احلماية الكاملة ،مثل احلماية الشخصية اللصيقة أو برانمج النقل ،وفقا
للظروف وا ستنادا إىل تقييم كل حالة على حدة ،فإن الدول قد توافق على توفري أشكال احلماية هذه بناء على طلب اآللية
عند احلاجة .وعندما حتدد اآللية احلاجة إىل اختاذ تدابري خاصة لضمان احلماية املادية لبعض األفراد فإنه جيوز هلا أن توصي
أبن تتخذ الدول املعنية هذه التدابري ،ع لى سبيل املثال عندما تيسر االتصاالت بني سلطات االدعاء أو السلطات القضائية
الوطنية واألفراد املستعدين لإلدالء بشهاداهتم أمام تلك السلطات.
تقدمي الدعم للضحااي والشهود
اآللية ملتزمة بتوفري مسارات اإلحالة إىل اخلدمات ملساعدة الضحااي الذين تتفاعل معهم ،مبا يف ذلك املساعدة الطبية
والدعم النفسي االجتماعي.
وتدرك اآللية خطر جتدد الصدمة الذي يتعرض له الضحااي عندما يُطلب منهم تقدمي سرد للوقائع اليت شهدوها .وتلتزم
اآللية ابلتقليل من هذه املخاطر إىل أدىن حد ممكن ،وستخطط اسرتاتيجيتها جلمع املعلومات وفقا لذلك.

الشفافية والتوعية
ستعني اآللية عضوا يف فريقها ليكون جهة اتصال مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ،لتيسري جهود التنسيق وضمان
االستمرارية يف التوعية واالتصال.
التقارير العامة
تقدم الرئيسة ،وفقا ملا تنص عليه اختصاصات اآللية ،تقارير إىل اجلمعية العامة مرتني يف السنة عن تنفيذ واليتها .ولن
تتضمن هذه التقارير مواد أو معلومات جيري تبادهلا سرا مع اآللية.
وتسعى اآللية إىل إبقاء اجملتمع املدين السوري واجلمهور عموماً على علم ابلتطورات والتقدم احملرز يف عملها .وستسعى
اآللية ،كلما كان ذلك ممكناً ورهناً ابلقيود التشغيلية وشواغل احلماية والتزامات السرية ،إىل تبادل املعلومات عن التقدم
الذي أحرزته ،وال سيما فيما يتعلق ابملعلومات غري السرية.
التعليقات اليت تقدم إىل املنظمات غري احلكومية السورية اليت تبادلت املعلومات واألدلة مع اآللية
تسعى اآللية ،كلما أمكن ذلك ،ورهناً ابلقيود التشغيلية ،إىل تقدمي تعليقات إىل املنظمات غري احلكومية السورية اليت قدمت
معلومات وأدلة ،من أجل متكينها من االستفادة من الدروس املستفادة ،وكذلك هبدف تعزيز التعاون مع اآللية .وقد تشمل
التعليقات ،كلما أمكن ،مؤشرات وتوصيات بشأن نوع البياانت املقدمة وجودهتا وموضوعها ونسقها.
ضمان احلوار املستمر بني اآللية واجملتمع املدين السوري

تلتزم اآللية بضمان استمرار احلوار مع اجملتمع املدين السوري ،وترحب إبمكانية إعراب اجملتمع املدين السوري عن آرائه ،وال
سيما فيما يتعلق بتعاونه مع اآللية .وحتقيقا هلذه الغاية ،تلتزم اآللية بكفالة إاتحة الفرصة للمنظمات غري احلكومية السورية
للدخول يف حوار بناء معها على أساس منتظم ،مبا يف ذلك يف سياق االجتماعات اليت ستعقد مرتني يف السنة.

