
 معالي الوزير دامبرغ، 

ة الجنائية عن الفظائع المرتكبة في سوريا والعراق والحظت مبادرتكم زيادة المساءلفي ب منظماتنا باهتمام السويد ترح  

الستضافة اجتماع خبراء دولي اليوم لمناقشة إنشاء محكمة دولية جديدة في المنطقة للتعامل مع قضايا الجرائم التي ارتكبها 

 داعش وربما جهات فاعلة أخرى.تنظيم 

، ونطاق المالحقات القضائية، القضائي ختصاصااللة الصعبة، بما في ذلك سيواجه أي جهد من هذا القبيل العديد من األسئو

سيكون من المهم التعلم و. عليها ومدى امتالك المحكمة لعناصر دولية ومحلية، وكيفية تنظيمها وتمويلها، وكيفية إجراء الرقابة

خيارات من أجل  ا  لمجتمع المفتوح مؤخرلعدالة النشرت مبادرة ولقد من ثروة التجارب السابقة في العراق والمنطقة والعالم. 
الدروس  حيث يعمل هذا الدليل اإلرشادي على تجميع، لتصميم آليات المساءلة عن الجرائم الخطيرة إرشادي العدالة: دليل

 دولة. 29في  ا  سابق ا  نموذج 33إلى دروس من  ا  يات استنادلتصميم اآلل

لتحديات، وخاصة ل النطاق الكاملفي هذه المبادرة لمناقشة  مب بفرصة المشاركة معكنظرا  لتجربتنا وخبرتنا الجماعية، نرح  و

متها الحكومة السويدية، والتي تشير إلى أن باإلشارة إلى المعلومات التي قد  وصلة بهذا السياق. ال وثيقةالدروس التي قد تكون 

 .من الدروس المستفادة دأن نلفت انتباهكم إلى درس واحد محد   داعش، نود  تنظيم رتكبها االمحكمة ستتعامل فقط مع الجرائم التي 

رفض المجتمع ث حيرتكبها فصيل واحد في النزاع. اتصميم أي آلية للمساءلة هدفها التعامل فقط مع الجرائم التي بننصح ال 

ي الطلب كما فعلت األمم المتحدة عند تلق   — لسبب وجيه ،الدولي في كثير من األحيان قبول طلبات إنشاء مثل هذه اآلليات

إلى إنشاء المحكمة الخاصة لسيراليون )التي انتهى بها األمر إلى التعامل مع فصائل المطاف األولي الذي أدى في نهاية 

إذا تم تصميم  ولكن. تلك الفظائععن  تهمساءل أن تتمفظائع مروعة، ومن المهم ارتكاب مسؤول عن ش إن تنظيم داعمتعددة(. 

 كما سيحدثكبير،  ، فإن مصداقيتها وشرعيتها ستعانيان إلى حد  نزاعتكبتها جهات فاعلة أخرى في الآلية لتجاهل الفظائع التي ار

 قضاء محايد.فرص المصالحة والجهود المبذولة إلنشاء مفهوم ل

شاركت منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظماتنا، بنشاط في ضمان العدالة والمساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة في و

أن تشمل أي عملية  وينبغيسوريا، والتي أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية في الواليات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك السويد. 

 سيما منظمات من المنطقة، واالستفادة من خبراتها.وال ساءلة دولية منظمات المجتمع المدني،إلنشاء آليات م

 .مالعملية ونتطلع إلى مناقشة وجهات نظر المجتمع المدني معكهذه نسعى للمشاركة بنشاط في و

 مع خالص التقدير، 
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