
اسطنبول-18/07/2022

ورقة موقف وتوصیات

مجموعة تنسیق العدالة االنتقالیة

حول إنشاء آلیة خاصة بالمفقودین

مع دخول النزاع في سوریا عامھ الثاني عشر وعدم إحراز أي تقدم یذكر في معالجة مأساة المفقودین، ومع العمل الدؤوب

الذي بذلھ الضحایا والناجون والجمعیات األسریة ومجموعات المجتمع المدني، وجھود العدید من الھیئات الدولیة في ھذا

فیھایمتزجلحظة228/76رقمبالمفقودین)خاصةآلیةإنشاء(حولالمتحدةلألممالعامةالجمعیةقرارشكلالشأن،

أحیاء األمل بمعرفة مصیر أحبائھم واستمرار المخاوف لدیھم حول جدیة ھذه اآللیة ومستقبل ملف العدالة والمحاسبة في

سوریا.

وقد جاء ھذا القرار حول إنشاء آلیة مستقلة ذات والیة دولیة لتنسیق وتوحید المطالبات المتعلقة بالمفقودین، بمن فیھم

األشخاص الذین تعرضوا لالختفاء القسري، بناء على توصیة لجنة التحقق الدولیة المستقلة الخاصة بسوریا، واإلحاطة

عدمإلىفیھاأشاروالتي٢٠٢١مارسآذار/٣٠فيالعامةالجمعیةإلىالمتحدةلألممالعاماألمینقدمھاالتياإلعالمیة

أیلول/٢٤فياإلنسانلحقوقالسامیةالمتحدةاألمممفوضیةوتأییددولیة،والیةغیابفيالمسائلتلكبشأنتقدمإحراز

السوریةالعربیةالجمھوریةفيالجماعیةالمقابربمواقعالعبثعدمأھمیةعلىوالتأكیدمستقلة،آلیةإلنشاء٢٠٢١سبتمبر

أو تلویثھا، حیث خلص قرار الجمعیة إلى الطلب من األمین العام أن یقوم بدراسة عن كیفیة تعزیز الجھود، بما في ذلك من

خالل التدابیر واآللیات القائمة، لتوضیح مصیر وأماكن وجود المفقودین في الجمھوریة العربیة السوریة، والتعرف على

الرفات البشریة وتقدیم الدعم ألسرھم، بالتشاور مع مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان واستنادا إلى توصیات لجنة

التحقیق، بمشاركة كاملة ومجدیة للضحایا، والناجین وأسرھم  بالتشاور مع الجھات الفاعلة األخرى ذات الصلة وتضمن

القرار دعوة جمیع الدول األعضاء، وھیئات األمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الدولیة والمجتمع المدني إلى تنسیق

الجھود اإلضافیة وتركیز االھتمام بشكل استباقي على مسألة المفقودین في الجمھوریة العربیة السوریة، بمن فیھم
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األشخاص الذین تعرضوا لالختفاء القسري، والتذكیر بأھمیة المشاركة الكاملة والمجدیة للضحایا والناجین وأسرھم في ھذه

الجھود.

إسطنبول،مدینةفي١٨/٧/٢٠٢٢بتاریخاجتماعااالنتقالیةالعدالةتنسیقمجموعةعقدتالجھودھذهتعزیزسبیلوفي

دعت إلیھ المنظمات األعضاء في المجموعة وروابط الضحایا والناجین وأسرھم، بقصد التشاور حول اآللیة والتوصیات

التي یمكن أن تساھم في جعل ھذه اآللیة فعالة ومجدیة.

وتم استعراض الجھود التي بذلھا الضحایا والناجون والجمعیات األسریة ومجموعات المجتمع المدني السوري حتى أصبح

إنشاء آلیة خاصة بالمفقودین أمرا ممكنا الیوم، كما تم عرض لملخص المشاورات التي أجرتھا المفوضیة السامیة لحقوق

اإلنسان حول إنشاء اآللیة مع األطراف السوریة والدولیة، والحوار حول عالقة اآللیة مع اآللیات األخرى، وما ھو الدور

المأمول من ھذه اآللیة والمخاوف التي تمت إثارتھا والمتعلقة بفشل جمیع اآللیات الدولیة حتى اآلن بإحراز تقدم یذكر في

معالجة مأساة المفقودین، بما فیھا اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، واللجنة الدولیة المعنیة بالمفقودین، وفریق األمم المتحدة

العامل المعني بحاالت االختفاء القسري، وفریق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي، وما ھي العوامل التي

یجب أن تتوفر لتنجح اآللیة الجدیدة بتحقیق ما فشلت بقیة اآللیات في تحقیقھ، وتم التأكید على تركیز كل الجھود لجعل ھذه

اآللیة فعالة ومجدیة.

كما تم التأكید على السیاق الذي تضمنھ القرار من تحدید أسباب النزاع وتوصیف االنتھاكات وإسنادھا لمرتكبیھا وضرورة

المحاسبة للوصول لسالم مستدام، وأنھ ال حل للقضیة السوریة إال بتحقیق االنتقال السیاسي وفق قرار مجلس األمن رقم

٢٠٢١آذارشھرحلولألناالستیاءعنبالتعبیرسوریافيالنزاعجذورعنالحدیثاستھلحیثومقتضیاتھ.٢٢٥٤

صادف مرور عشر سنوات على اندالع االنتفاضة السلمیة وعلى مواجھتھا بقمع وحشي أدى إلى نشوب النزاع، مما كان لھ

أثر مدمر على المدنیین من خالل االنتھاكات والتجاوزات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي

اإلنساني.

وما تضمنھ القرار من االدانة الشدیدة لما أبلغ عنھ من قتل المحتجزین في مرافق المخابرات العسكریة السوریة وانتشار

ممارسة االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي واستخدام العنف الجنسي والعنف الجنساني والتعذیب في مراكز االحتجاز

فرعو٢٥١والفرع٢٢٧الفرعو٢١٥الفرعالحصر،الالمثالسبیلعلىیشملبماالتحققلجنةتقاریرفيإلیھاالمشار
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التحقیق التابع للمخابرات الجویة في مطار المزة العسكري وسجن صیدنایا، بما في ذلك اتباع النظام ممارسة الشنق

الجماعي عالوة على قتل المحتجزین في المستشفیات العسكریة، بما في ذلك مستشفى تشرین و مستشفى حرستا.

والقلق الشدید تجاه ثقافة اإلفالت من العقاب داخل النظام السوري على أخطر انتھاكات القانون الدولي وانتھاكات وحث

النظام السوري على أن یسلم األسر جثامین اقربائھا الذین تم الكشف عن مصیرھم، بمن فیھم أولئك الذین أعدموا بإجراءات

موجزة، وعلى أن یتخذ فورا كافة التدابیر المناسبة لحمایة حیاة وحقوق األشخاص المحتجزین حالیا أو الذین ال یعرف

مصیرھم.

األمنقواتمقدمتھاوفيالنزاعأطرافجمیعأنیؤكدالذي٢٠٢١آذارفيالصادرالتحققلجنةتقریرإلىواإلشارة

التابعة للنظام كانت ضالعة بشكل متعمد في أعمال االختفاء القسري على نطاق واسع طوال العقد الماضي. والدعوة إلى

تمكین ھیئات الرصد الدولیة المناسبة من الوصول إلى المحتجزین في جمیع السجون ومراكز االحتجاز، والمطالبة

باإلفراج فورا عن جمیع األشخاص الذین احتجزھم النظام السوري تعسفا أو بصورة غیر قانونیة. ویؤكد القرار على أھمیة

المساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة أثناء النزاع التي تشكل انتھاكا للقانون الدولي، وذلك لضمان إحالل سالم قابل

لالستمرار.

كذلك تم التأكید على مضمون إحاطة الجمعیة العامة بشأن األشخاص المفقودین في سوریا من قبل مفوضة األمم المتحدة

انتھاكاتمنیرافقھاوماسوریافيالقسرياالختفاءسیاقاتتضمنتحیث٢٠٢٢نیسان٨فياإلنسانلحقوقالسامیة

حقوق اإلنسان وتجاوزاتھا والحرمان من الحریة في ظروف مأساویة من التعذیب وسوء المعاملة والعنف الجنسي. والتعھد

بوضع أصوات الضحایا وأسرھم في صمیم الحلول المبتكرة لمعالجة قضیة المفقودین، وأن إعمال الحق في معرفة الحقیقة

ھو خطوة أساسیة نحو المساءلة والمصالحة

وخلص االجتماع إلى مجموعة من التوصیات لجعل ھذه اآللیة فعالة ومجدیة :

I.دعم جھود الضحایا والناجین وأسرھم في معرفة مصیر أحبائھم، وأن تعمل اآللیة المزمع انشائھا تحت مظلة

ومقتضیاتھ،٢٢٥٤رقماألمنمجلسقراروفقالسیاسياالنتقالتضمنعملیةخاللمنالمستدامالشاملالحل

وإطالق مسار العدالة االنتقالیة.
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II.أن تتضمن عملیة كشف المصیر اإلبالغ عن أماكن احتجازھم، والسماح بزیارتھم والتواصل معھم، وضمانات

اإلفراج عن المعتقلین تعسفا، ومعالجة اآلثار القانونیة والمالیة لألسر المعیلة وإمكانیة الوصول إلى الممتلكات

والوثائق الشخصیة والحسابات المصرفیة والمیراث وقضایا الوصایة على األطفال وغیرھا

III.إزالة مخاوف األھالي من االنتقام عند اإلبالغ عن الحاالت، وعدم تركھم عرضة لالبتزاز والرشاوى، بأن تكون

عالقة اآللیة مباشرة مع األسر بعیدا عن آلیة تقدیم القوائم بأسماء المفقودین

IV.وضع منھجیة فعالة، تضع في الحسبان عدم تعاون النظام السوري والجھات األخرى المحتملة مع أي آلیة دولیة

لكشف مصیر المفقودین، وأن تتضمن خطوات یمكن القیام بھا في حال إعاقة عمل اآللیة، بما یشمل إتخاذ كافة

اإلجراءات والعقوبات الممكنة بحقھم.

V..أن یشمل اختصاص اآللیة تحدید أسباب الفقدان، لكل الجھات والمؤسسات واألفراد المتسببین بالفقدان

VI..ضمان تواصل اآللیة وتنسیق عملھا مع جمیع روابط ذوي المفقودین، ومنظمات المجتمع المدني المعنیة

VII.أن یكون لآللیة دور تنسیقي بین المنظمات السوریة المعنیة وأن ال تكتفي بجمع المعلومات بل و تحلیلھا

VIII.ضمان الوصول إلى كل أماكن االحتجاز الرسمیة وغیر الرسمیة لدى جمیع األطراف، واألماكن المحتملة

للمقابر الجماعیة

IX.عدم العبث بالمقابر الجماعیة و رفات الضحایا اآلن، وأن ال یتم فتحھا إال تحت رعایة دولیة

X.ضمان تكامل عمل اآللیات الدولیة والتنسیق فیما بینھا
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المساھمون

صدرت ھذه الورقة من أعضاء مجموعة العدالة االنتقالیة:

تجمع المحامین السوریین

الجمعیة السوریة للدراسات و االستشارات

ُحماة حقوق االنسان

دولتي

الشبكة السوریة لحقوق اإلنسان

اللوبي النسوي

مجلس القضاء السوري

المركز السوري لإلعالم وحریة التعبیر

مركز الكواكبي للعدالة االنتقالیة وحقوق اإلنسان

 الیوم التالي

و ساھم في كتابة ھذه الورقة روابط من مجموعات الضحایا في كل من الداخل السوري وتركیا كالتالي

اتحاد المعتقلین

رابطة أھالي المختفین قسرا

رابطة أھالي المختفین قسرا في كنصفرة

رابطة أھالي المختفین قسرا في مرسین

ناجین من سجون لبنانمجموعة رومیھ و

مجموعة معتقلي الرأي

مجموعة ناجیات الباب

ناجین من مجموعة جرابلس

ناجین و ذوي المفقودین من عفرین

یاسمین الحریة (فریدوم جاسمن)
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