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 منظمات سور�ة تطالب �آل�ة مفقودین أكثر طموحًا 

 إلحداث تغییر ملموس لضحا�ا االختفاء القسري وعائالتهم تتمتع �القدرة على اآلل�ة المقترحة أن 

 

العائالت ومنظمات المجتمع المدني،    روا�طمن    المطال�ات المتزایدةمن الترقب و   أشهر، و�عد  الماضي  في أواخر آب/أغسطس

�فصل اله�كل�ة والوال�ة المحتملتین لمؤسسة مقترحة مكلفة �ال�حث   تقر�ًرا أصدرت مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان

ص المفقودین لمحة شاملة عن اآلثار الوخ�مة ألزمة األشخا  �قدم التقر�ر�ینما  و داخل سور�ا.  والمختفین  عن األشخاص المفقودین  

ال تلبي قترح دعًما مهًما لعائالت المفقودین الذین �كافحون اقتصادً�ا وقانونً�ا، فإن اآلل�ة المقترحة  �و   ،على السور�ینوالمختفین  

 األزمة. نطاق�ما ف�ه الكفا�ة من أجل معالجة التوقعات 

في التقر�ر، �اإلضافة إلى    المطروحةتأمل المنظمات الموقعة أدناه أن تتمكن الدول األعضاء من االستفادة من �عض األفكار  

متع آلل�ة أكثر طموًحا تت  الس�اس�ة  ، من أجل بناء اإلرادةعائالت میثاق الحق�قة والعدالةاألصل�ة التي أصدرتها مجموعة    الورقة 

 .وعائالتهم�القدرة إلحداث تغییر ملموس لضحا�ا االختفاء القسري 

 

 مشكلة اإلرادة الس�اس�ة 

"عدم    ومنها�حّدد تقر�ر المفوض�ة السام�ة لحقوق اإلنسان العدید من "الثغرات والتحد�ات" في ال�حث عن المفقودین والمختفین  

تستجیب لهذه الثغرات التي تم في التقر�ر الحلول المقترحة و�ن �شكل �اٍف".   المستغلةكفا�ة التنسیق" و"المعلومات المجزأة وغیر 

تنسیق و"إجراء مجموعة �املة من األنشطة" الالزمة لل�حث   ا �مكنه  ةواحدوجود هیئة  ط الضوء على الحاجة إلى  تحدیدها وتسلّ 

هو    ةمر�ز�  وجود هیئةكون  �، قد  وفي �عض س�اقات ما �عد النزاع  �التأكید،  امهم� من هذا القبیل  التنسیق    تبروُ�ععن المفقودین.  

 الحاجة األساس�ة.

غیر أن غالب�ة ضحا�ا االختفاء القسري في سور�ا اعتقلتهم الحكومة السور�ة. و�ن العائق الرئ�سي أمام العثور على هؤالء األفراد  

الحكومة السور�ة. �جب أن تر�ز الجهود المتجددة لل�حث عن  العراقیل التي تضعها  ل الجرائم المستمرة و ل�س مسألة تنسیق، ب

،  في هذا الملف   جلب الحكومة السور�ة إلى طاولة المفاوضاتبهدف  المفقودین من قبل المجتمع الدولي على بناء اإلرادة الس�اس�ة  

تقر�ر المفوض�ة السام�ة    فإنمن خالل تجاهل هذا التحدي األساسي �شكل فعال،  نه  إإذ  حتى لو �ان ذلك �طر�قة محدودة.  

 لهذا الس�اق.ناس�ة آل�ة م ال �قدم لحقوق اإلنسان

، مثل التنسیق بین منظمات  �شكل مقصودمن المرجح أن المفوض�ة السام�ة لحقوق اإلنسان قد حددت أولو�ات مجاالت العمل  

القض�ة األكثر إلحاًحا،  بذلك  التقر�ر یتجاهل  غیر أن  المناخ الحالي.    ظل   المجتمع المدني، والتي یبدو أنه من السهل تحق�قها في

اقترحت المفوض�ة السام�ة لحقوق اإلنسان و وهي اإلفراج اآلمن عن المعتقلین الذین ما زالوا محتجز�ن في السجون السور�ة.  أال  
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المؤ�د أنه لن یتم منحها حق الوصول إلى    تم إنشاؤها من خالل الجمع�ة العامة لألمم المتحدة، ونت�جة لذلك، من ش�ه یآل�ة  

ال التحد�اتلت،  ة سور�األراضي  المحایدة والمستقلة    واجهتهاي  تال  واجه بذلك ذات  الدول�ة  اآلل�ة  ولجنة التحقیق )  IIIM(�ل من 

أو الوصول إلى   حالً�ا، العائالت �المعتقلین ر�طلن �كون لهذه اآلل�ة القدرة على إعادة و . )COI(  الدول�ة المستقلة المعن�ة �سور�ا

. إن الوصول  مقابر الجماع�ة، أو تأكید الوف�ات من خالل تحق�قات الطب الشرعي في الالسور�ة  الحكومةلدى    عتقالسجالت اال

ستتمكن س�كون أكثر تأثیًرا مما    داخله،  راج عن المعتقلینه�ك عن ضمان اإلفعسكري واحد، نااعتقال  الدولي المستمر إلى مر�ز  

نت�جة لذلك، �جب أن  .  المقترح في تقر�ر المفوض�ة السام�ة لحقوق اإلنسانوفق  أي مؤسسة تعمل من خارج البالد،    من تحق�قه

 المهمة األكثر صعو�ة.  هذه هي ، حتى لو �انتفي صم�م أي جهد  لحل أزمة المعتقلین �كون بناء اإلرادة الس�اس�ة

 

 : مقار�ة أكثر طموًحا

تدعم المنظمات الموقعة أدناه الجهود الدول�ة المتضافرة لتحدید مصیر المفقودین والمختفین ولم شمل العائالت. �جب أن تقود 

، وتتدخل ألداء العمل األطرافأحد  آل�ة مستقلة تكون فیها اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر    من خاللهذه الجهود الدول األعضاء،  

اإلرادة الس�اس�ة. في حین أن مثل هذه اآلل�ة �مكن أن تستند إلى اإلطار العام الذي توفره المفوض�ة السام�ة �ه  تسمح    حس�ما

�ما  عندما �حدث اإلفراج،  و . تالعائال شمل ولمّ السور�ة  ولو�ة للوصول إلى مراكز االعتقالاأل أن تعطي لحقوق اإلنسان، ین�غي 

ق مع الحكومة لضمان تنسّ   �مكن أن  فإن مثل هذه اآلل�ة  مایو من هذا العام،الذي صدر في أ�ار/  مرسوم العفو العامحدث �موجب  

 موقعهم  المفرج عنهم من أجل تحدید  الفور وتقد�م المساعدة للمعتقلین  إبالغ العائالت على  �موجبهاإنسان�ة، یتم  عمل�ات إفراج  

 .بذو�هم ولم شملهم

�التوازي مع   إنشاء آل�ة من خالل الجمع�ة العامةالعمل على  من أجل الوصول إلى هذه األهداف، �جب على المجتمع الدولي  

ومن  شات مع حلفاء الحكومة السور�ة  ا�جب أن تكون الخطوة األولى هي بدء النقلذا،    العمل على بناء اإلرادة الس�اس�ة إلنجاحها.

شات، �مكن ألصحاب المصلحة العمل مًعا إلنشاء إطار للتعاون، ور�ما �شمل آل�ة مستقلة،  امن خالل هذه النقو .  لهم تأثیر علیها

 .إلفراج عن المعتقلینلوالمختفین و األشخاص المفقودین موقع من شأنها أن تخلق الوصول الالزم لتحدید 

هذه العمل�ة، تدعو المنظمات الموقعة أدناه الدول األعضاء في اللجنة الثالثة لألمم المتحدة إلى إصدار قرار    كخطوة أولى في

هذا الخر�ف یرحب �التقر�ر و�دعو األمین العام إلى تفو�ض م�عوث خاص للعمل من أجل إنشاء إطار عمل تنفیذي �التشاور 

 ن والمختفین في سور�ا.مع الحكومة السور�ة وحلفائها لل�حث عن المفقودی

 للحكومة السور�ة، �جب على المجتمع الدولي النظر في الخطوات التال�ة:  قبوالً من أجل جعل هذه الجهود أكثر 

  وتقد�م حوافز حق�ق�ة وملموسة  2254عن المفاوضات الس�اس�ة والقرار  والمفقودین والمختطفین المعتقلین �ة فصل قض •

 .المعتقلین و�شف مصیر المفقودینع على اإلفراج عن تشجّ 



على  ال • البالد تر�یز  اآلل�ة   �أكملها  شمول  عمل  وضمان  ضمن  النزاع  إشراك،  أطراف  المفقودین    جم�ع  ملف  و�حث 

 والمعتقلین لدى جم�ع األطراف.  

اإلمارات والجزائر و�یران وتر��ا والحلفاء اآلخر�ن للحكومة السور�ة الذین س�ستفیدون من حصول    دول مثل  مع  واصلالت •

حوافز إال مقابل تغییر   أي  أو إعادة تأهیل س�اسي. من الضروري أال یتم تقد�م  �عض الدعم االقتصاديسور�ا على  

 .االختفاء القسري حاالت وقف المز�د من  یتضّمنحق�قي وملموس، 

 . المساءلة ملف في اآلل�ة الجهود القائمة  تكرر ، �حیث اللآلل�ة ضمان وجود تفو�ض إنساني •

األشخاص   المهول ألزمة  الحجم  على  دلیل  في سور�ا هو خیر  والمختفین  المفقودین  لل�حث عن  بذاتها  قائمة  آل�ة  اقتراح  إن 

العائالت دون �لل أو ملل. غیر أن إنشاء آل�ة دون القدرة على  المفقودین والمختفین في سور�ا وجهود المناصرة التي تقوم بها  

، بینما تستمر معاناة العائالت  وتجاهل هذا الملف في المستقبلعاء النجاح  أن یت�ح للدول األعضاء ادّ   هإحداث التغییر من شأن

 المفقودون أكثر من ذلك.  وذوهاوالمعتقلین. تستحق العائالت السور�ة 

تقر�ر المفوض�ة السام�ة لحقوق اإلنسان فرصة للدول األعضاء لوضع خطة شاملة من شأنها أن تخلق نسخة من اآلل�ة    �مثل

 المقترحة، مدعومة �جهود س�اس�ة مر�زة، والتي �مكن أن تحقق في النها�ة تقدًما ملموًسا لألشخاص المفقودین وعائالتهم.

 

 المنظمات والروا�ط الموقعة:

 المر�ز السوري للعدالة والمساءلة 

 دالة ن من أجل الحق�قة والعسور�و 

 جل الح�اةالعدالة من أ

 أورنامو للعدالة وحقوق اإلنسان 
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