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 هذه إلورقة عشر 
ّ
/إت  روإبط وجمعيإتأعد ن تمثل عإئالت ضحإيإ إإلعتقإل وإإلختفإء إلقشي وإلنإجي 

ن لدى  ي سوريإ، وهي رإبطة عإئالت قيرص، عإئالت من أجل إلحرية، تحإلف عإئالت إلمختطفي 
ن
منهمإ ػ

، رإبطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنإيإ، رإبطة -تنظيم إلدولة إؤلسالمية ي
ن
دإعش )مسإر(، مبإدرة تعإػ

ي 
ن وإلمعتقالت، وعإئالت للحقيقة "تآزر" للضحإيإ، حررنن ، رإبطة معتقلي عدرإ، إإلتحإد إلعإم للمعتقلي 

ي تقوم بهإ هذه 
ي صدور هذه إلورقة بمثإبة تتوي    ج ألنشطة إلمنإرصة إلمستمرة إلت 

وإلعدإلة. يأن 
 .0202إلروإبط/إلجمعيإت منذ عإم 

 
ي وإؤلخفإء إلقشي من إلمكونإت إلجوهرية لنظإ

 إإلعتقإل إلتعسؼن
ُّ
هيب إلذي يفرضه يعد م إلقمع وإلت 

  ، ي عموم إلبالد، ويمثالن أحد إألسبإب إلرئيسية للجوء وإلتهجت 
ن
إع ػ ن ه من أطرإف إلتن إلنظإم إلسوري، وغت 

إعإت،  ن ي جميع إلتن
ن
/إت ؤىل وطنهم/ن. وػ ن كمإ أنهمإ عقبة أمإم إلعودة إآلمنة وإلكريمة وإلطوعية للسوريي 

ي يشكل إإلختفإء إلقشي أحد أهم إلعقب
ي تحول دون ؤحالل إلسالم ومن ثم أحد أكتر إلتحديإت إلت 

إت إلت 
ي 
ن
ي إلمرإحل إلالحقة. ولذلك، من شأن معإلجة هذه إألزمة ػ

ن
ض سبيل إلعدإلة إإلنتقإلية إلحقيقية ػ تعت 

ي مدى 
ن
 وصعوبة؛ مشكلة مإ تزإل تتسبب ػ

ً
ي ؤيجإد حل لوإحدة من أكتر إلمشكالت ؤلحإحإ

ن
سوريإ أن تسهم ػ

ي إلدإخل وإلخإرج. هإئل من إ
ن
ي يكتوي بنإرهإ إلسوريون/إت ػ

 لمعإنإة إلت 
 

/إت ومنظمإت لعإئالت إلضحإيإ حيإل أزمة  ن تهدف هذه إلورقة ؤىل تلخيص موقفنإ كمنظمإت للنإجي 
عتن بإلكشف عن 

ُ
ي سوريإ، وإلتصدي لهإ عن طريق ؤنشإء آلية ؤنسإنية دولية مستقلة ت

ن
إإلختفإء إلقشي ػ

/إت ق ن ي إلبالد. مصت  إلمختفي 
ن
إع ػ ن /إت لدى مختلف أطرإف إلتن ن  وإلمعتقلي 

ً
 شإ

 

 معلومات أساسية: 
 

ي سوريإ؛ فقد تجإوز عدد 
ن
إع ػ ن دة لجوهر إلتن

ِّ
ي وإإلختفإء إلقشي من إلمالمح إلُمحد

ُيعتتر إإلعتقإل إلتعسؼن
إع عإم  ن ي سوريإ منذ إندإلع إلتن

ن
 ػ

ً
/إت قشإ ن ، بحسب إلشبكة  222,222، عتبة إل  0222إلمختفي  ي

مدنن
إع ؤىل إإل  ن عتقإل وإؤلخفإء إلقشي كأدإة إلسورية لحقوق إؤلنسإن. وعل إلرغم من لجوء جميع أطرإف إلتن

ي منإطق سيطرته، يبؼ  إلنظإم إلسوري هو إلمسؤول عن إلقسم إألعظم من جرإئم 
ن
أسإسية للقمع، كٌل ػ

ن آذإر/ مإرس  ة إلوإقعة مإ بي 
ي إلفت 

ن
إؤلخفإء إلقشي. وتقول تقإرير إلشبكة إلسورية لحقوق إؤلنسإن ؤنه ػ

 من بينهم  220,065عن  تم ؤخفإء مإ إل يقل 0202وآب/ أغسطس  0222
ً
أطفإل  0,223شخصإ

% من ؤجمإىلي حإإلت إؤلخفإء 62.6إمرأة. وبحسب إلتقرير فؤن إلنظإم إلسوري مسؤول عن  3,622و
 عن 

ً
ة، بينمإ إعتتر إلتقرير تنظيم دإعش مسؤوال

ي وقعت خالل تلك إلفت 
% وهيئة تحرير 6.2إلقشي إلت 
 أ0إلشإم عن 

ً
% من 0.3ن فصإئل إلمعإرضة إلمسلحة إألخرى مسؤولة عن % منهإ. ويذكر إلتقرير أيضإ

 2% منهإ. 0.0مجمل حإإلت إإلختفإء إلقشي، وأن قوإت سورية إلديمقرإطية مسؤولة عن 
 

ي هذإ إلسيإق، من إألهمية بمكإن ؤنشإء آلية دولية خإصة تعمل عل إلكشف عن مصت  إألشخإص إلذي 
ن
وػ

ي سوريإ، ومعرفة أمإكن إ
ن
 ػ

ً
خفوإ قشإ

ُ
حتجإز إلذين إل زإلوإ عل قيد إلحيإة منهم/ن قبل ضمإن إؤلفرإج أ

عنهم/ن، وتحديد موإقع دفن إلضحإيإ إلذين قضوإ منهم/ن وإلتعرف عل رفإتهم/ن وتسليمهإ ؤىل 
تخذ كل هذه إلخطوإت بإلتوإزي مع كإفة إلجهود 

ُ
ي أن ت

ذوي  هم/ن عل نحو يحفظ كرإمتهم/ن. وينبغن
إع ومحإسبة إلجنإة.  إألخرى إلرإمية ؤىل ؤحالل ن  إلسالم وإنهإء إلتن

 

                                                           
1

آب/  03"، انرمشٌش انغُٕي انؼاشش ػٍ االخرفاء انمغشي فً عٕسٌح فً انٍٕو انذٔنً نضحاٌا االخرفاء انمغشيانشثكح انغٕسٌح حمٕق اإلَغاٌ، " 

 .0301أغغطظ 

https://snhr.org/blog/2021/08/30/56733/
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ي سوريا: 
 
 إلجهود إلدولية ذإت إلصلة باالعتقال وإالختفاء إلقرسي ف

 

ي سوريإ  22لقد ُبذلت جهود دولية عل مدإر نحو 
ن
سنوإت لمعإلجة قضية إإلعتقإل وإإلختفإء إلقشي ػ

 بإلفشل. 
ً
 وإلتوصل ؤىل حل لهذه إلقضية، لكنهإ بإءت جميعإ

 
ي فعل إل

ن
إع إلدإئر ػ ن ، سغ مجلس إألمن إلتإبع لألمم إلمتحدة ؤىل وضع خريطة طريق لحل إلتن صعيد إلدوىلي
سوريإ من خالل مإ يسىم بمسإر جنيف وبعض إلقرإرإت إلصإدرة عن مجلس إألمن من قبيل إلقرإر رقم 

إع لقد تضمنت إلمبإدرإت إلدولية ومنذ إلسنوإت  0(.0223) 0032( وإلقرإر رقم 0222) 0212 ن إألوىل للتن
ن  ن \ إت وإلكشف عن مصت  إلمفقودين\ مطإلبإت وإضحة بإؤلفرإج عن إلمعتقلي   \ إت وإلمختفي 

ً
 –إت قشإ

ي أنإن" إلمبعوث إلدوىلي ؤىل 
ن
حهإ "كوػ ي إقت 

ت إلفقرة إلرإبعة من خطة إلسالم إلت  فعل سبيل إلمثإل، نصَّ
/إت وإلكشف عن كإفة مرإكز إإلعتقإل سوريإ، وإلمؤلفة من ست نقإط، عل إؤلفرإج إلفوري عن إلمعتقل ن ي 

 1وضمإن إإلتصإل إلفوري بهم/ن وإلوصول ؤليهم/ن. 
 

 ، ي ي إلتوصل ؤىل نتإئج. فعل إلمستوى إلعرنر
ن
كذلك لم تفلح محإوإلت سإبقة بذلهإ فإعلون ؤقليميون ػ

ي سوريإ وإإلطالع عل وإ
ن
ن عرب لمرإقبة إألوضإع ػ قع أرسلت جإمعة إلدول إلعربية بعثة مرإقبي 

/إت سنة  ن  0222إلمعتقلي 
ً
ي أصدرت بدورهإ قرإرإ

ي للجإمعة إلعربية إلت 
. ومن ثم قدمت إلبعثة تقريرهإ إلفتن

/إت وإلكشف عن مصت   ن يطرح مبإدرة لحل إألزمة إلسورية تضمنت مطإلبإت بإؤلفرإج عن إلمعتقلي 
 .
ً
/إت قشإ ن إلمختفي 

2 
 

ي عإم 
ن
نشأت عل أسإسه مجموعة عمل ، إستحدثت روسيإ وإيرإن وتركيإ مسإر 0225وػ

ُ
أستإنإ إلذي أ

/إت.  ن  3معنية بإلمفقودين/إت وإلمعتقلي 
 

ن يشكل  ي حي 
ن
ي سوريإ، ػ

ن
ى ػ ي إلجرإئم إلكتر  لضمإن محإسبة مرتكتر

ً
ومن جإنبه، بذل إلمجتمع إلدوىلي جهودإ

ي وإإلختفإء إلقشي 
ن تجب  -عل نحو إل يمكن ؤنكإره-إإلعتقإل إلتعسؼن تي  ن خطت   جريمتي 

ً
مالحقتهمإ قضإئيإ

عل ؤنشإء  0224ومحإسبة مرتكبيهمإ. وعل سبيل إلمثإل، وإفقت إلجمعية إلعإمة لألمم إلمتحدة عإم 
ن عن إلجرإئم  ي إلتحقيق ومالحقة إألشخإص إلمسؤولي 

ن
إآللية إلدولية إلمحإيدة وإلمستقلة للمسإعدة ػ

ي إلجمهو 
ن
رية إلعربية إلسورية منذ آذإر/ مإرس إألشد خطورة بحسب تصنيف إلقإنون إلدوىلي إلمرتكبة ػ

0222.4 
 

ي  22وطيلة 
ن
 جبإرة لموإجهة جرإئم إؤلخفإء إلقشي ػ

ً
ي جهودإ

سنوإت، َبذلت منظمإت إلمجتمع إلمدنن
/إت ومحإسبة  ن سوريإ من خالل إلعمل عل إلكشف عن مصت  إلمفقودين/إت وإؤلفرإج عن إلمعتقلي 

ي هذه إلجرإئم  ي ذلك عتر إلجه –مرتكتر
ن
ود إلمبذولة لمحإسبتهم عل أسإس إلوإلية إلقضإئية إلعإلمية بمإ ػ

                                                           
0

يجهظ األيٍ ٌرثُى أٔل لشاس نّ ػهى اإلطالق تشأٌ األشخاص انًثهغ ػٍ فمذْى خالل انُضاع، فًٍا طانة يرحذثٌٕ تئتذاء إسادج األيى انًرحذج، " 

 .0312حضٌشاٌ/ ٌٍَٕٕ  11"، عٍاعٍح أكثش نًؼانجح ْزِ انًشكهح
0

ٍَغاٌ/  10انًُؼمذج فً  1571( انزي اذخزِ يجهظ األيٍ فً جهغرّ 0310) 0300انمشاس اَظش لشاس يجهظ األيٍ، "نًضٌذ يٍ انًؼهٕياخ،  

 .0310"، 0310أتشٌم 
0

يٕجٓح يٍ األيٍٍ انؼاو نأليى انًرحذج  0310كإٌَ انثاًَ/ ٌُاٌش  00سعانح يؤسخح فً نًضٌذ يٍ انًؼهٕياخ، اَظش: األيٍٍ انؼاو نأليى انًرحذج، " 

 .0310"، إنى سئٍظ يجهظ األيٍ
7

 .0315كإٌَ األٔل/ دٌغًثش  00""، ًفمٕدٌٍترشكٍم يجًٕػرً ػًم "نهًؼرمهٍٍ ٔان 8اخرراو أعراَا ، "01يٕلغ ػشتً  
1

اَنٍح انذٔنٍح انًحاٌذج ٔانًغرمهح نهًغاػذج فً انرحمٍك ٔانًالحمح انمضائٍح نألشخاص انًغؤٔنٍٍ ػٍ انجشائى األشذ خطٕسج ٔفك األيى انًرحذج، " 

 "، غٍش يؤسخ.0311شذكثح فً انجًٕٓسٌح انؼشتٍح انغٕسٌح يُز آراس/ ياسط ذصٍُف انمإٌَ انذٔنً انً

https://www.un.org/press/en/2019/sc13835.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2019/sc13835.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2019/sc13835.doc.htm
https://digitallibrary.un.org/record/724986?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/724986?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/720513?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/720513?ln=en
https://arabi21.com/story/1058451/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-8-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%25
https://iiim.un.org/who-we-are/mandate/
https://iiim.un.org/who-we-are/mandate/
https://iiim.un.org/who-we-are/mandate/
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ي بعض إلدول إألوروبية 
ن
ي تبذلهإ كل من إللجنة إلدولية للصليب  –ػ

وذلك بموإزإة إلجهود إلحثيثة إلت 
 إألحمر وإللجنة إلدولية للمفقودين. 

 
ي وإؤلخفإء إ

ي إلتعإمل مع إإلعتقإل إلتعسؼن
ن
لقشي وإلتعذيب  ورغم ذلك، أخفقت كل هذه إلجهود ػ

ي ؤيقإفهإ.  –كممإرسإت متفشية 
ن
 نإهيك عن ؤخفإقهإ ػ

 

 إلحاجة ؤىل آلية دولية: 
 

ي ؤحرإز أية نتإئج عل إلرغم من إلجهود 
ن
من إلوإضح أن إلوقت قد حإن إلتبإع نهج جديد؛ فهذإ إؤلخفإق ػ

أن ثمة حإجة ؤىل إلمبذولة منذ وقت طويل عل إلصعد إلمحلية وإؤلقليمية وإلدولية دليل وإضح عل 
 إلبحث عن حلول جديدة بعد أن أثبتت إلمقإربإت إلحإلية محدوديتهإ. 

 
ن  ح تشكيل آلية دولية مستقلة ذإت طبيعة ؤنسإنية \ وعليه، فؤننإ كجمعيإت تمثل إلضحإيإ وإلنإجي  إت نقت 

ي سوريإ، يكون هدفهإ ؤيجإد إلحلول حيث فشلت إ
ن
لمبإدرإت لموإجهة أزمة إإلعتقإل وإإلختفإء إلقشي ػ

 بإستخدإم تقنيإت متعددة 
ً
/إت قشيإ ن /إت وإلمختفي  ن إألخرى عن طريق إلكشف عن مصت  إلمعتقلي 

 منهم/ن، وإلبحث عن أمإكن دفن إلمون  منهم وإستخرإج 
ً
لجمع إلمعلومإت، وإؤلفرإج عمن إل يزإل حيإ

 رفإتهم/ن وإلتثبت من هويتهم/ن ومن ثم ضمإن تسليم رفإتهم/ن ؤىل ذوي  هم/ن. 
 
 وتسليم رفإت إلضحإيإ ؤ

ً
/إت قشإ ن /إت وإلكشف عن مصت  إلمختفي  ن ن من شأن إؤلفرإج عن إلمعتقلي 

ي إلكشف 
ن
إلذين قضوإ ؤىل عإئالتهم/ن أن يشكل خطوة أوىل عل طريق ؤنصإف إلضحإيإ وإعمإل حقهم ػ

ي سوريإ. 
ن
هم وتعزيز جهود إلسالم ػ  عن إلحقيقة ومعرفة مصت 

 
ي أن لكل  5لمنإ أن متوسط حجم إألرسة إلسورية هو خمسة أفرإد،ؤن حجم إلمشكلة هإئل؛ فؤذإ ع

فذلك يعتن
 
ً
/ة عل إألقل من إلدرجة إألوىل )أب وأم وشقيقإن/شقيقتإن وزوج/زوجة  20شخص مختٍف قشإ

ً
قريبإ

وإبنإن/إبنتإن( يعإنون/ين عذإب يومي من جرإء عدم معرفتهم/ن بمصت  إبنهم/إبنتهم إلمعتقل/ة أو 
/ة، ع ي

 لمإ ل حد وصف إلمختؼن
ً
، وتأييدإ ي بحإإلت إإلختفإء إلقشي أو غت  إلطوعي

إلفريق إلعإمل إلمعتن
( من إؤلعالن إلمتعلق بحمإية جميع إألشخإص من إإلختفإء إلقشي إلذي أكد عل أن 2ذهبت ؤليه إلمإدة )

تعلق بمصت  "إلكرب وإألىس" إللذين تكإبدهمإ إلعإئالت من جرإء حرمإنهإ من معرفة إلحقيقة فيمإ ي
رك ليعيش مكتٍو بنإر 

ُ
 ومكإن توإجدهم يصل ؤىل حد عتبة إلتعذيب بإلنسبة لكل من ت

ً
/إت قشإ ن إلمختفي 

تب عل هذإ إإلختفإء.  ينوهذإ بدوره يقودنإ ؤىل تقدير عدد إلضحإيإ  6إألثر إلمت  لالختفإء إلقشي  إلمبإرسر
 من إلضحإيإ وعإئالتهم/ن

ً
ي سوريإ قد  -بحيث يشمل إلعدد كال

ن
بمعتن أن بلوى إإلعتقإل وإإلختفإء إلقشي ػ

ت    2.0بمإ إل يقل عن بشكل مبإرسر ألمَّ
ً
إ إلتقديرإت إلمتحفظة مليون سوري، وهو رقم يتجإوز كثت 

ي تقدر عددهم فقط ب  
ن منذ عإم مختٍف من إلمد 222,222وإلخجولة إلت   .0222نيي 

 
ي وضع حد لأللم إلذي تعيشه آإلف إألرس إلسورية وإلسمإح 

 يعتن
ً
ن قشيإ ؤن إلكشف عن مصت  إلمختفي 

لهذه إألرس بإإلنتقإل من حإلة إإلنتظإر غت  إلمعلوم ؤىل حإلة إإلنتظإر إلطبيغي وحإلة إلحزن وإلرثإء 
 إلطبيعية. 

                                                           
5

 .0311"، 0332-نؼشتٍح انغٕسٌحانًغح انصحً األعشي فً انجًٕٓسٌح اجايؼح انذٔل انؼشتٍح ٔانجًٕٓسٌح انؼشتٍح انغٕسٌح، " 
8

ذمشٌش ’"، فً اء انمغشيانرؼهٍك انؼاو تشأٌ انحك فً يؼشفح انحمٍمح فًٍا ٌرؼهك تاالخرف، "0يجهظ حمٕق اإلَغاٌ انراتغ نأليى انًرحذج، انفمشج  

 .0، فمشج A/HRC/16/48، 0311كإٌَ انثاًَ/ ٌُاٌش  01، ‘انفشٌك انؼايم انًؼًُ تحاالخ االخرفاء انمغشي أٔ غٍش انطٕػً

http://cbssyr.sy/family%20health/Syria%20Survey%20Principal%20Report%20For%20Syrians.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Disappearances/GC-right_to_the_truth.pdf
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ي سوريإ أن يشكل خطوة شجإعة نحو ومن شأن إلتصدي لوإحد من أشد إلتحديإت إست

ن
عصإًء عل إلحل ػ

ي إلبالد. وكذلك من شأن وجود آلية تكشف عن مصت  إلمفقودين/إت 
ن
ؤحالل إلسالم إلمحتمل إلمستدإم ػ

ن   أن يضمن عدم تكرإر جريمة إؤلخفإء إلقشي \ وإلمختفي 
ً
فبإؤلضإفة ؤىل إلكشف عن مصت   –إت قشإ

 
ً
/إت قشإ ن /إت وإلمختفي  ن يمكن لهذه إآللية أن تذهب ؤىل نقطة أبعد ممإ ذهبت ؤليه إلمبإدرإت  إلمعتقلي 

ي سوريإ، وإيالء إألولوية لتفكيك منظومة 
ن
إلسإبقة عل صعيد توثيق فظإعة جرإئم إؤلخفإء إلقشي ػ

ي 
ن
إع. ومن شأن ترسيخ جرإئم إإلعتقإل وإإلختفإء إلقشي ػ ن ط مسبق لحل هذإ إلتن إإلعتقإل برمتهإ كشر

ي إلمستقبل. إلذإكرة إلج
ن
ي منع تكرإر حدوثهإ ػ

ن
 أن يسإعد ػ

ً
إع إلسوري أيضإ ن  مإعية للتن

 

حة:  ي ستعمل وفقها إآللية إلمقتر
 إلكيفية إلتر

 

ي ووإلية عإلمية ؽي تعمل عل إلكشف 
حة ذإت طإبع ؤنسإنن ي أن تكون إآللية إلدولية إلمستقلة إلمقت 

ينبغن
 وتحديد أمإكن وجودهم/ن و 

ً
/إت قشإ ن  تسليم رفإتهم/ن ؤىل ذوي  هم/ن. عن مصت  إلمختفي 

 
ي معإلجة مشكلة 

ن
ي لهذه إآللية أن تكون دولية ألسبإب عملية وقإنونية، فمع أن إلمسؤولية إألسإسية ػ

وينبغن
. وب  هذإ   من ضمن مسؤوليإت إلمجتمع إلدوىلي

ً
إإلختفإء إلقشي تقع عل عإتق إلدولة، ؤإل أنهإ أيضإ

 من إل
ً
 خطوإت إلرإمية ؤىل منع إإلختفإء إلقشي. إلخصوص، إتخذ إلمجتمع إلدوىلي عددإ

 
ي 
إؤلعالن  25/211تبتن قرإر إلجمعية إلعإمة لألمم إلمتحدة رقم  2770كإنون إألول/ ديسمتر   26فؼن

إلعإلىمي لحمإية جميع إألشخإص من إإلختفإء إلقشي، ؤذ يرى إؤلعالن أن إإلختفإء إلقشي يقوض سيإدة 
ة عن حقوق إؤلنسإن ويصفه بأنه جريمة ضد إلكرإمة إؤلنسإنية ؤىل إلقإنون وينتهك أعمق إلقيم إلمنبثق

 لميثإق إألمم إلمتحدة إل يجوز للدول إرتكإبه ألي سبب كإن. 
ً
كذلك ُيعتتر إؤلخفإء  7جإنب إعتبإره إنتهإكإ

إف به   ي إإلعت 
ن
إلقشي جريمة بموجب إلقإنون إلدوىلي إلذي ينص عل أن إؤلنسإن يتمتع بحق أصيل ػ

ي جهوده إلرإمية ؤىل مكإفحة إؤلخفإء إلقشي،  كشخص أمإم
ن
إلقإنون. وإستمر إلمجتمع إلدوىلي بعد ذلك ػ

ي 
أقرت إألمم إلمتحدة إلصيغة إلنهإئية لالتفإقية إلدولية لحمإية جميع  0224كإنون إألول/ ديسمتر   02فؼن

تفإقية فيمإ دولة قد وقعت عل هذه إإل  76كإنت   0227إألشخإص من إإلختفإء إلقشي، وبحلول عإم 
إعإت إلمسلحة  0252ثم جإء إلقرإر رقم  22دولة.  40صإدقت عليهإ  ن بشأن إألشخإص إلمفقودين نتيجة إلتن

 آخر فيمإ يتعلق بجريمة إإلختفإء إلقشي. 
ً
 دوليإ

ً
 قإنونيإ

ً
 22ليضيف صكإ

 
ي ظل وجود هذه إلصكوك ووضعهإ موضع إلتنفيذ، ستبؼ  عملية إلكشف عن مصت  

ن
وحت  ػ

ي إستخدم فيهإ إلمرتكبون وسإئل 
ي إلحإإلت إلت 

ن
/إت طويلة ومعقدة وخإصة ػ ن إلمفقودين/إت وإلمختفي 

د عمليإت إلتحقيق 
ّ
 ممإ يعق

ً
/إت قشإ ن متطورة ؤلخفإء معإلم جريمتهم عن طريق ؤتالف جثث إلمخفيي 

ي آبإر أو )وقد تم ذلك، عل سبيل إلمثإل، عن طريق حرق إلجثث أو إستخدإم مإدة إلكلس أو رمي إ
ن
لجثث ػ

ي إستخدمهإ تنظيم إلدولة(. 
ر من قبيل حفرة إلهوتة إلت 

َ
ي إألمر إستخدإم تقنيإت  20ُحف

لذلك، يقتضن
ي 
ن
وأسإليب متعددة وتضإفر جهود كإفة إلمنظمإت وإلمؤسسإت إلدولية وإلمحلية إلمتوإجدة للمسإهمة ػ

 لجسإمة إأل
ً
زمة إلسورية ومستوى تعقيدهإ فؤنه هذإ إلعمل ضمن ؤطإر دوىلي موحد. ؤضإفة ؤىل ذلك، ونظرإ

                                                           
2

 .1220كإٌَ األٔل/ دٌغًثش  18"، إػالٌ حًاٌح جًٍغ األشخاص يٍ االخرفاء انمغشي، "05/100لشاس انجًؼٍح انؼاو نأليى انًرحذج سلى  
13

 .0331كإٌَ األٔل/ دٌغًثش  03"، االذفالٍح انذٔنٍح نحًاٌح جًٍغ األشخاص يٍ االخرفاء انمغشيانجًؼٍح انؼاو نأليى انًرحذج، " 
11

يجهظ األيٍ ٌرثُى أٔل لشاس نّ ػهى اإلطالق تشأٌ األشخاص انًثهغ ػٍ فمذْى أثُاء انُضاع انًغهح، فًٍا طانة يرحذثٌٕ تئتذاء األيى انًرحذج، " 

 .0312حضٌشاٌ/ ٌٍَٕٕ  11"، إسادج عٍاعٍح أكثش نًؼانجح ْزِ انًشكهح
10

 .0303أٌاس/ يإٌ  0"، عٕسٌح: داػش أنمى جثثاً فً انٕٓذحيُظًح ٍْٕياٌ ساٌرظ ٔٔذش، " 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-protection-all-persons-enforced-disappearance
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_en
https://www.un.org/press/en/2019/sc13835.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2019/sc13835.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2019/sc13835.doc.htm
https://www.hrw.org/news/2020/05/04/syria-isis-dumped-bodies-gorge
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يستحيل أن تتمكن جهة وإحدة بمفردهإ، مهمإ كإنت ؤمكإنيإتهإ، من إإلستجإبة لهذإ إلوضع عل إلنحو 
، ممإ يؤكد عل إلحإجة ؤىل آلية دولية تعمل تحت مظلة إألمم إلمتحدة.  ي

ن
 إلكإػ

 
 وإلهإدف

ً
ي تكثيف إلجهود إلقإئمة حإليإ

ن
 ػ
ً
 وستسإعد إآللية أيضإ

ً
/إت قشإ ن ة ؤىل إلكشف عن مصت  إلمختفي 
ي هذإ إلمجإل. وسوف يعمل وجود نقطة 

ن
ي سوريإ، مع تفإدي ضيإع إلمعلومإت ذإت إألهمية إلحإسمة ػ

ن
ػ

/إت عل إلتخفيف من حدة معإنإة ذوي إلمفقودين/إت  ن مرجع مركزية لغإيإت إلكشف عن مصت  إلمختفي 
/إت إلذين تإهت بهم إلسبل جرإء تع ن دد إلمبإدرإت إلالمركزية إلعإملة عل هذه إلقضية، نإهيك وإلمختفي 

عن إختالف منهجيإتهإ ومقإربإتهإ. وعليه، فؤن هذه إآللية ستكون بمثإبة محطة وقوف وحيد بإلنسبة 
هإ.   لعإئالت إلضحإيإ للتقدم بإلشكإوى ومتإبعة ست 

 
ي إ
ن
آلليإت وإلمؤسسإت إلقإئمة. ومن ونحن نأمل أن يعمل ؤنشإء آلية جديدة عل ؤعإدة بنإء ثقة إلنإس ػ

ي إلوقت إلرإهن 
ن
/إت ػ ن مرجعية موحدة أو وإضحة إألهمية بمكإن أن نوضح هنإ أنه ليس لدى إلسوريي 

مختصة بإلشأن إلسوري يمكنهم/ن إلرجوع ؤليهإ للتبليغ عن إختفإء أقإرب  هم/ن. ويوجد بإلمقإبل، أرب  ع 
 :يمإ يتعلق بسوريإ، وهي جهإت فإعلة يمكنهإ توفت  إلدعم عل هذإ إلصعيد ف

 إللجنة إلدولية للصليب إألحمر؛ 
 وإللجنة إلدولية لشؤون إلمفقودين؛ 
 ؛ ي

ي بمسألة إإلحتجإز إلتعسؼن
 وإلفريق إلعإمل إلمعتن

  . ي بحإإلت إإلختفإء إلقشي أو غت  إلطوعي
 وإلفريق إلعإمل إلمعتن

 
ن هذه إلمؤسسإت أية مؤسسة قإدرة وحدهإ عل ن  ومع ذلك، إل توجد من بي  إلتعإمل مع قضية إلمختفي 

ممإ يؤكد من جديد عل أهمية وجود آلية دولية تجمع كل هذه إلجهود تحت مظلة وإحدة. وقد أكدت 
ي مإرس/ 

ن
ي بيإن صدر عنهإ ػ

ن
مفوضة إألمم إلمتحدة إلسإمية لحقوق إؤلنسإن، إلسيدة  ميشيل بإشيليت، ػ

ورة ؤنشإء آلية دولية للكشف ع 0202آذإر  ي سوريإ. تنإولت فيه رصن
ن
ن مصت  إألشخإص إلمفقودين ػ

21 
 

 ذإت 
ً
ي سوريإ، فال بد لهذه إآللية أن تكون أيضإ

ن
ي بلغهإ إإلستقطإب إلسيإىسي ػ

وبإلنظر ؤىل إلمستويإت إلت 
طبيعة ؤنسإنية. ؤن إستقاللية هذه إآللية ووإليتهإ إلعإلمية سيوفرإن لهإ إلقدرة عل كسب إلثقة وجمع 

إت وإلموإرد ضمن ؤطإر   إلختر
ً
عمل وإحد يقوده إلعبون دوليون لم يقوموإ بتنسيق إلجهود مسبقإ
. كمإ سيعمل ذلك عل تيست  عملية مشإطرة إلبيإنإت مع إآللية وإلسمإح لهإ بإلتوإصل مع  ي

ن
بإلمستوى إلكإػ

ن وسلطإت إألمر إلوإقع، سوإء أكإن ذلك بصفة مستقلة أم رسمية، من أجل توفت   ن إلعإمي  جميع إلمسؤولي 
هم/ن. إلمعلو   وجمعهإ بهدف إلكشف عن مصت 

ً
/إت قشإ ن  مإت عن إلمختفي 

 

 : ي
 إإلطار إلزمت 

 

ي أرسع وقت ممكن. 
ن
 من إألهمية بمكإن أن يتم ؤنشإء هذه إآللية ػ

 
 بينمإ هم/ن عل قيد إلحيإة وليس 

ً
/إت قشإ ن يجب عل هذه إآللية إلعمل عل إلكشف عن مصت  إلمختفي 

ن وفإتهم/ن. ؤن إلبحث عن جثث من مإت منهم/ن وتحديد هويإتهم/ن وتسليم رفإتهم/ن  إإلنتظإر لحي 
دإد صعوبة بمرور إلوقت بسبب صعوبة جمع بيإنإت مإ قبل إلوفإة جرإء  ن تحلل إلجثث ألهإليهم/ن ست 

                                                           
10

عُٕاخ ػهى اَذالع انُضاع، تاشٍهٍد ذؤكذ ضشٔسج انكشف ػٍ انحمٍمح ٔذحمٍك  13ح: تؼذ يشٔس عٕسٌيجهظ حمٕق اإلَغاٌ تاأليى انًرحذج، " 

 .0301آراس/ ياسط  11"، انؼذانح انٍٕو أكثش يٍ أي ٔلد يضى

https://www.ohchr.org/en/2021/03/syria-truth-and-justice-needed-more-ever-after-10-years-conflict-bachelet
https://www.ohchr.org/en/2021/03/syria-truth-and-justice-needed-more-ever-after-10-years-conflict-bachelet
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ي إلوقت ذإته، لن تقل مع مرور إلوقت أهمية 
ن
و/أو إلتالعب إلمتعمد أو غت  إلمتعمد بموإقع إلدفن. ولكن وػ

دإد هذه  ن ي معرفة مإ جرى، بل ست 
ن
/إت وإل حق إلضحإيإ ػ ن إلحإجة ؤىل إلتحقيق لمعرفة مصت  إلمختفي 

ي نزإعإت سإبقة أ
ن
ي وإقع إألمر. وقد أثبتت إلتجإرب ػ

ن
ي إألهمية ػ

ن
ن تجإهل هذه إلمسألة بأكملهإ يعمل ػ
هم  ن وإلكشف عن مصت  ي غضون ذلك، ستعتمد عملية إلبحث عن إلمختفي 

ن
إع. وػ ن إلوإقع عل ؤدإمة إلتن

 
ً
ن يخضع لوقت صالحية محدد، ممإ يشت  مجددإ  عل إلشهإدإت وإلذإكرة، وكال هذين إلمجإلي 

ً
إ  كبت 

ً
إعتمإدإ

ي تتخذهإ هذه إل
. ؤىل صفة إإلستعجإل إلت  ي إلوقت إلحإرصن

ن
 قضية ػ

 
ي معرفة إلحقيقة أو 

ن
/إت وحق إلضحإيإ ػ ن ي تجإهل مسألة إلكشف عن مصت  إلمختفي 

ي إلمإضن
ن
وقد تم ػ

إع مع تعويض إلضحإيإ  ن بنوع من إلمسإءلة إلشكلية  -بإلمقإبل-عدم ؤيالئهمإ إألهمية إلالزمة عقب إنتهإء إلتن
ر وتخليد إلذكرى، وذلك بحجة  ي وبعض برإمج جتر إلرصن

ن
ي تكتسيهإ قضإيإ إلتعإػ

ى إلت  إألهمية إلكتر
إع. وقد أثبت إلتإري    خ فشل هذه  ن ي سيإقإت مإ بعد إنتهإء إلتن

ن
إإلقتصإدي وإإلجتمإعي وإإلنتقإل نحو إلسالم ػ

 حت  هذه إللحظة. ولكن عند ؤنشإء آلية دولية 
ً
ين/إت حول إلعإلم مجهوال إلرؤية ؤذ إل يزإل مصت  إلكثت 

ن ذإت إختصإص عإلىمي سي طإن إلمتعلقإن بمصت  إلمختفي  إت وحق إلمعرفة محميإن حت  بعد \ بؼ  إلشر
إتيجيإت إلخإصة بذلك. وهذإ بدوره يضمن ؤحالل إلسالم  توقيع إتفإقية سالم بسبب توفر إلموإرد وإإلست 

إع.  ن  وإستدإمته لوقت طويل بعد إنتهإء إلتن
 

ي ضوء إلوإقع إلسياسي 
 
: إلتحديات وإلفرص فيما يتعلق باآللية ف

:
  إلقام  حاليا

 

إتيجيإت، وأن تقوم بمسح وتحديد إلموإقع إلمعروفة  -بطبيعة إلحإل-يمكن آللية مإ   وإست 
ً
أن تضع خططإ

إع، وأن تعتر عل إلموإقع وإلخرإئط وصور  ن وإلمحتملة كأمإكن إحتجإز مستخدمة من قبل جميع أطرإف إلتن
ف بهإ، وأن تجمع إلبيإنإت وإألدلة إألقمإر إلصنإعية وأمإكن إلدفن إلفردي وإلجمإعي إلمعر  وفة وغت  إلمعت 

ن   إت. \ وإلشهإدإت ومقإرنتهإ ببعضهإ وتحليلهإ بهدف إلكشف عن مصت  إلمختفي 
 

ي هذه إلجرإئم ومحإسبتهم، بيد أنه لم تتم  ي سوريإ بهدف تحديد هوية مرتكتر
ن
لقد ُجمعت أغلب إلبيإنإت ػ

/إت. فقد تم، معإلجة أية معلومإت أو طرح أية أسئلة من شأنهإ  ن ي إلكشف عن مصت  إلمختفي 
ن
أن تسإعد ػ

" إلمعروف بإسم "حفإر إلقبور" ألغرإض  ن ي محإكمة "كوبلتن
ن
عل سبيل إلمثإل، إستجوإب إلشإهد إلشهت  ػ

ي حوزته من معلومإت 
ن
بذل أية جهود للحصول عل مإ ػ

ّ
إلمسإءلة وتحديد إلجرإئم ومرتكبيهإ بينمإ لم ت

ي تتعلق بأمإكن إلقبور إلجمإ
ن
عية وأبعإدهإ وغت  ذلك من تفإصيل مإ بعد إلوفإة ذإت إألهمية إلحإسمة ػ
عملية تحديد هوية إلرفإت. وعل نفس إلمنوإل، لم يتم عل إؤلطالق إستجوإب عنإرص تنظيم إلدولية 
ي تَم ؤعإدتهم/ن ؤىل بلدإنهم/ن 

إلمحتجزين/إت لدى قوإت سورية إلديمقرإطية أو أولئك إللذين/إللوإن 
/إت عل يد إلتنظيم. إألصل ن  ية إلستخالص أية معلومإت منهم/ن من شأنهإ أن تكشف عن مصت  إلمختفي 

 
ي سوريإ، 

ن
ومن إلمؤمل أن تستطيع إآللية، بإستخدإم إلضغط إلمنإسب عل جميع إلجهإت إلفإعلة ػ

إع ؽي إلوصول ؤىل كإفة إلمقإبر إلجمإعية وجميع مرإكز إإلحتجإز إلمعلنة وإلشية إلتإبعة لجميع أ
ن طرإف إلتن

 وتحديد هوية رفإت 
ً
 من إألشخإص إلذين تم ؤخفإؤهم/ن قشإ

ً
يتستن لهإ إلكشف عن مصت  من إل زإل حيإ
/إت منهم/ن وتسليمهإ لذوي  هم/ن.  ن  إلمتوفي 

 
ي إلسورية، فؤنهإ ستظل قإدرة عل 

ة عل إألرإضن ي حإل لم تتمكن إآللية من إلقيإم بعملهإ مبإرسر
ن
وحت  ػ

ل وجود هذه إلعمل من خإرج إل
ّ
. وسيشك

ً
/إت قشإ ن بالد وتوفت  بعض إؤلجإبإت عن أسئلة عإئالت إلمختفي 

ي إلعملية إلسيإسية من أجل إلسمإح لهإ 
ن
إآللية بحد ذإته عإمل ضغط عل مختلف إألطرإف إلمشإركة ػ
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ي إلسورية طإلمإ وكلمإ كإن ذلك ممكنإ. وإألمر إألهم هو أن وجود إآللية سيكفل للض
حإيإ بدخول إألرإضن

إع.  ن ي إلمعرفة وإلحقيقة وسيضمن عدم نسيإن هذإ إلحق أو تهميشه عند إنتهإء إلتن
ن
/إت حق ػ ن  إلسوريي 

 

 إلمؤسسات إلمشاركة: 
 

ن وإلمعتقالت .2  إإلتحإد إلعإم للمعتقلي 
ن لدى تنظيم إلدولة إؤلسالمية .0  دإعش)مسإر(-تحإلف عإئالت إألشخإص إلمختطفي 
 رإبطة "تآزر" للضحإيإ .1
 قيرصرإبطة عإئالت  .2
 رإبطة معتقلي عدرإ .3
 رإبطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنإيإ .4
ن من أجل إلحقيقة وإلعدإلة .5  عإئالت إلمعتقلي 
 عإئالت من أجل إلحرية .6
ي  .7

ن
 مبإدرة تعإػ

ي  .22
 منظمة حررنن


