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نشــأُت فــي منطقــة إيبــر، فــي هــذه البلــدة التــي ُيعتبــر تدميرهــا إّبــان الحــرب العالميــة األولــى مثــااًل يرمــز إلــى 
اآلثــار القاســية للنــزاع الحديــث علــى المدنييــن والجنــود. لطالمــا أبديــُت اهتماًمــا بقضيــة المفقوديــن إذ أنهــا 
عنصــر أساســي فــي اســتعادة الســالم وســيادة القانــون فــي أعقــاب أي كارثــة أو نــزاع. ولهــذا الســبب ُيعتبــر 
عمــل اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن مــع عائــالت المفقوديــن فــي ســوريا، وعلــى نطــاق أوســع فــي 

المنطقــة، بالــغ األهميــة.

فــي مــارس/آذار 2019، اســتضاف االتحــاد األوروبــي مؤتمــر بروكســل الثالــث حــول ســوريا. وُأجــري قبــل 
ــن، بمــا فــي  ــة المفقودي ــه علــى ذكــر قضي ــر مــن نصــف المشــمولين في ــرأي، أتــى أكث المؤتمــر اســتطالٌع لل
ذلــك ضحايــا االختفــاء القســري واالحتجــاز التعســفي، باعتبــار هــذه القضيــة الموضــوع األهــم فــي مجــال 
العدالــة والتماســك االجتماعــي. تحتــل المســاءلة بشــكل عــام، وقضيــة المحتجزيــن والمختفيــن بشــكل خــاص، 
مكانــًة عاليــًة فــي جــدول أعمــال االتحــاد األوروبــي، وتدعــم دائــرة أدوات السياســة الخارجيــة )FPI( األعمــال 
المتعلقــة بهــذه القضيــة المهمــة، بمــا فــي ذلــك األعمــال التــي تجــري بالتعــاون مــع اللجنــة الدوليــة لشــؤون 

ــن. المفقودي

يشــّكل الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن عنصــًرا رئيســًيا فــي عمــل االتحــاد األوروبــي المتعلــق بالعدالــة 
ــذل جهــود  ــدور هــام فــي ضمــان ب ــن ب ــة لشــؤون المفقودي ــة الدولي ــع اللجن ــة والمســاءلة. وتضطل االنتقالي

فعالــة وطويلــة األمــد لكفالــة الحــق فــي معرفــة الحقيقــة وفــي العدالــة للناجيــن ولجميــع الســوريين.

قّدمــت دائــرة أدوات السياســة الخارجيــة )FPI( الدعــم إلــى عمليــة اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن 
الممتــدة علــى عــام كامــل لوضــع سياســات خاصــة بســوريا. وعــّززت هــذه العمليــة جهــود منظمــات المجتمــع 
الحقيقــة  فــي معرفــة  الحــق  كفالــة  أجــل  مــن  للدعــوة  اســتراتيجية موحــدة  لوضــع  والعائــالت  المدنــي 
ــز قــدرة  ــة لجميــع العائــالت الســورية. كمــا ســاعدت عمليــة وضــع السياســات هــذه علــى تعزي وفــي العدال
الطريــق لعمليــة اســتراتيجية ومّتســقة  السياســات وتمهيــد  التأثيــر فــي عمليــة صنــع  المشــاركين علــى 

بالمفقوديــن. مرتبطــة 

ــر المواضيــع الرئيســية التــي انبثقــت عــن عمليــة وضــع السياســات. آمــل أن ُيســّهل هــذا  يعكــس هــذا التقري
التقريــر التوّصــل إلــى فهــم أعمــق للقضيــة وتأثيرهــا علــى تســوية طويلــة األمــد فــي ســوريا.

 بقلم هيلدي هاردمان، مديرة ورئيسة دائرة أدوات 
السياسة الخارجية )FPI( في المفوضية األوروبية

افــــتـــتـــاحـــــيـــــة

تّتخــذ قضيــة األشــخاص المفقوديــن والمختفيــن طابًعــا معقــًدا فــي كل مــكان، ال ســيما فــي الســياق 
الســوري. فهنــاك، لــم تنشــأ هــذه القضيــة فقــط مــن النــزاع الحالــي الــذي تســّبب بفقــدان حوالــى مئــة ألــف 
شــخٍص، بــل هــي وليــدة تاريــخ حافــل بحــاالت الفقــدان واالختفــاء المرتبطــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان 
ــزاع علــى طــول  ــزاع. كمــا اختفــى الســوريون الذيــن فــّروا مــن الن واألســباب األخــرى التــي حدثــت قبــل الن
طــرق الهجــرة، وفــي محــاوالت العبــور الخطــرة للبحــر األبيــض المتوســط، أو بســبب المشــاريع اإلجراميــة 
التــي تفتــرس المهاجريــن والالجئيــن، بمــا فــي ذلــك اإلتجــار باألطفــال فــي أوروبــا وأماكــن أخــرى. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، يشــمل المفقــودون فــي ســوريا أشــخاًصا ليســوا مــن الجنســية الســورية، مثــل الصحفييــن 
ومقاتلــي داعــش والمقاتليــن مــن جيــوش أجنبيــة وغيرهــم. وهنــاك أيًضــا أطفــال يعيشــون فــي مراكــز 

االحتجــاز بعــد أن بــات آباؤهــم - مقاتلــو داعــش وغيرهــم – فــي عــداد المفقوديــن.

فــي ســوريا نفســها، ُفقــد أشــخاص نتيجــة اإلعــدام بإجــراءات موجــزة، واالحتجــاز التعســفي واالنفــرادي، 
والخطــف واالختطــاف، باإلضافــة إلــى فقــدان المقاتليــن والمدنييــن كنتيجــة مباشــرة للقتــال وجرائــم 
الحــرب وفظائعهــا. زّد علــى ذلــك، منــذ مــارس/آذار 2011، ُقتــل مئــات اآلالف مــن الســوريين بينمــا نــزح أكثــر 
مــن 6.5 مليــون مواطــٍن داخــل البــالد ولجــأ مــا يقــارب 5.6 مليــون شــخٍص آخــر إلــى لبنــان وتركيــا واألردن 
والعــراق وأوروبــا وبلــدان أخــرى بحًثــا عــن األمــان، وهــذا يعنــي أن أقــارب المفقوديــن يعيشــون اآلن داخــل 
ســوريا أو خارجهــا. إن الظــروف المختلفــة، والفتــرة الزمنيــة التــي وقــع خاللهــا االختفــاء وموقعــه، وكذلــك 
موقــع أقــارب المفقــود، والجانــي المحتمــل وإفــادات الشــهود، تشــّكل جميعهــا معلومــات أساســية ُتعتبــر 

حاســمة للعثــور علــى شــخٍص مــا وضمــان حقــوق الناجيــن فــي معرفــة الحقيقــة والعدالــة وجبــر الضــرر.

يعمــل برنامــج اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن الخــاص بســوريا، والــذي ُأطلــق فــي عــام 2016 بدعــم 
مــن االتحــاد األوروبــي، علــى إرســاء األســس لعمليــة فعالــة لمعالجــة قضيــة المفقوديــن، ومســاعدة 
عائــالت المفقوديــن الســورية، ال ســيما العائــالت التــي تعيلهــا النســاء اآلن، كــي تتمّكــن مــن تشــكيل 
شــبكات دعــم، وتطويــر الفهــم والقــدرة علــى الصمــود الالزَميــن لقيــادة عمليــة تحديــد مــكان وجــود 
المفقوديــن. وفــي حيــن أن تعــاون الحكومــة الســورية غيــر وارٍد فــي المــدى القصيــر، إال أنــه يمكــن تحقيــق 
الكثيــر مــن اإلنجــازات حالًيــا حتــى فــي ظــّل النطــاق المحــدود للكشــف عــن مصيــر المفقوديــن والعمــل مــع 

ــي داخــل ســوريا. ــن ومنظمــات المجتمــع المدن عائــالت المفقودي

بقلم كاثرين بومبرغر

مـــــــقــــــّدمــــــــة
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الصورة: أنجو خان/ شاترستوك

عنــد إطــالق البرنامــج الخــاص بســوريا، حــّددت اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن الحاجــة إلــى تســهيل 
وضــع رؤيــة مشــتركة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري والعائــالت بشــأن التدابيــر الملموســة 
التــي يمكــن اّتخاذهــا بشــكل مشــترك للكشــف عــن مصيــر المفقوديــن. ووضــع اســتراتيجية لتحديــد مــكان 
المفقوديــن وهويتهــم وضمــان حقــوق عائالتهــم فــي العدالــة ومعرفــة الحقيقــة وجبــر الضــرر - بمــا فــي 
ذلــك األحــكام العمليــة مثــل الميــراث والفوائــد االقتصاديــة وحضانــة األطفــال وكذلــك العــودة – يتطّلــب 
تكويــن فهــم مشــترك بيــن المجتمــع المدنــي وعائــالت المفقوديــن والمنظمــات الدوليــة بشــأن أهميــة 

وأهــداف عمليــة تحديــد مــكان المفقوديــن وظــروف اختفائهــم.

القائــم علــى  التماســك االجتماعــي  بنــاء  تقتضــي أي اســتراتيجية فعالــة وجــود رؤيــة شــاملة إلعــادة 
ــا. مــن دون منظــور يشــمل مســؤولية الدولــة وحقــوق اإلنســان وســيادة  مؤسســات أكثــر عــداًل وإنصاًف
القانــون، قــد تظــل قضيــة المفقوديــن والمختفيــن مســألة تختلــف بشــأنها اآلراء فــي ســوريا ألجيــال 
قادمــة. يســعى النهــج الحديــث، القائــم علــى ســيادة القانــون لتصحيــح أخطــاء الماضــي، إلــى ضمــان 

شــفافية مؤسســات الدولــة وفعاليتهــا وخضوعهــا للمســاءلة، وبالتالــي كســب ثقــة النــاس.

وبشــكل ملمــوس، تتطّلــب االســتراتيجية الفعالــة، أواًل وقبــل كل شــيء، إنشــاء قاعــدة بيانــات آمنــة 
ومركزيــة ومحايــدة تســمح بتخزيــن ومعالجــة البيانــات بشــأن األشــخاص المفقوديــن ومواقــع المقابــر 
الجماعيــة وأماكــن االحتجــاز االنفــرادي، وتكــون هــذه البيانــات مســتمدًة مــن مصــادر متعــّددة، بمــا فــي 
ذلــك عائــالت المفقوديــن المقيمــة داخــل ســوريا وخارجهــا. أنشــأت اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي الســوري مؤخــًرا مســتودًعا للبيانــات لتخزيــن البيانــات بشــأن األشــخاص 
المفقوديــن ومعالجتهــا. وحتــى اآلن، أبلغــت العائــالت عــن أكثــر مــن 12,000 شــخٍص مفقــوٍد، وســتؤدي 
هــذه البيانــات دوًرا حاســًما فــي إنشــاء ســجالت مركزيــة شــاملة بشــأن المفقوديــن فــي المســتقبل. كمــا 
تدعــم اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن الجهــود المحليــة فــي شــمال شــرق ســوريا إلنشــاء لجنــة محلية 
تعنــى باألشــخاص المفقوديــن وتعمــل وفًقــا لمعاييــر القانــون العــام التــي تتوافــق مــع حقــوق اإلنســان.

فــي مايو/أّيــار 2019، أطلقــت اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن »آليــة وضــع سياســات خاصــة بســوريا: 
الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن هــو اســتثمار فــي الســالم« لمســاعدة منظمــات المجتمــع المدنــي 
المحتجزيــن  األشــخاص  قضيــة  بشــأن  مشــتركة  اســتراتيجيات  صياغــة  علــى  األســر  ورابطــات  الســوري 
والمفقوديــن. واشــتملت آليــة وضــع السياســات علــى ثــالث جلســات عامــة انعقــدت فــي الهــاي فــي 
مايو/أّيــار 2019، وفــي اســطنبول فــي أكتوبر/تشــرين األول – نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، وفــي الهــاي 
فــي فبراير/شــباط 2020. وفــي ظــّل جائحــة كوفيــد-19، ُعقــدت خمــس جلســات عبــر اإلنترنــت خــالل أبريــل/
ــة التحقيــق  ــي لعملي ــح األســاس القانون ــة وضــع السياســات، أصب ــار 2020. مــن خــالل آلي نيســان ومايو/أّي
ركيــزة أساســية لضمــان  أنــه  المفقوديــن والمختفيــن مفهوًمــا علــى نطــاق واســع علــى  فــي قضايــا 
حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون فــي ســوريا فــي المســتقبل. ومــن المســلم بــه عالمًيــا أن الشــروع 
فــي العمليــات التقنيــة بطريقــة منهجيــة لتحديــد مــكان وهويــة األشــخاص المفقوديــن، بمــن فيهــم 
ــات الحمــض النــووي  ــة الملحــة. وسيشــمل ذلــك جمــع عين المحتجــزون المفقــودون، هــو الخطــوة التالي

المرجعيــة إلضافتهــا إلــى مســتودع البيانــات.
طــوال آليــة وضــع السياســات، اضطلعــت اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن أواًل وقبــل كل شــيء بــدور 
ــر. وأخــذ  المشــاركون، ومنظمــات المجتمــع المدنــي الســوري ورابطــات األســر، وممثلــو المنظمــات  الُميسِّ
الدوليــة وغيرهــا، وعلمــاء الطــب الشــرعي واألخصائيــون القانونيــون، علــى عاتقهــم تحديــد مضمــون 

المناقشــات واتجاههــا.

وضــع  آليــة  فــي  المشــاركين  جميــع  إلــى  الشــكر  توّجــه  أن  المفقوديــن  لشــؤون  الدوليــة  اللجنــة  تــود 
السياســات، ال ســيما دائــرة أدوات السياســة الخارجيــة )FPI( فــي المفوضيــة األوروبيــة، التــي تواصــل 
ــة  ــر آلي ــن الخــاص بســوريا، والتــي ســاندت بشــكل كبي ــة لشــؤون المفقودي ــة الدولي دعمهــا لبرنامــج اللجن

وضــع السياســات الخاصــة بســوريا.
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مــلــخــص تــنــفــيــذي 
بعــد إبــرام اتفــاق ســالم نهائــي، ســيتعّين علــى أي ســلطة إداريــة فــي ســوريا معالجــة قضيــة المفقوديــن 
بطريقــة شــفافة وموضوعيــة، بمــا يتماشــى مــع االلتزامــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، مــن أجــل كســب 
ثقــة جميــع شــرائح الســكان، بمــا فــي ذلــك مالييــن الالجئيــن، وإعــادة بنــاء مكانــة البلــد علــى الصعيــد 

ــي. الدول

ُتعتبــر قاعــدة بيانــات مركزيــة رســمية وشــاملة بمثابــة األداة الرئيســية التــي يتوّجــب توفيرهــا إلقامــة 
العدالــة فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع، وإتاحتهــا للمؤسســات المســؤولة عــن الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن 
والتحقيــق فــي ظــروف اختفائهــم. طــوال آليــة وضــع السياســات، دعــت منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى 
أن يتولــى طــرف ثالــث دولــي موثــوق إدارة قاعــدة بيانــات مركزيــة كهــذه، ممــا يعكــس غيــاب الثقــة علــى 
ــي بضــرورة  ــة. كمــا طالبــت منظمــات المجتمــع المدن ــة واإلداري ــة القــدرات التقني أرض الواقــع ومحدودي
الحــد مــن ازدواجيــة الجهــود وإعــادة تعريــض الناجيــن لصدمــات جديــدة نتيجــة الجهــود الزائــدة عــن الحاجــة 
لجمــع البيانــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، ينــص القانــون الســوري علــى إمكانيــة التبليــغ عــن المفقوديــن فــي 
البلــد فقــط إلــى المؤسســات القضائيــة والمؤسســات ذات الصلــة، وال يمكــن تقديــم بالغــات مــن الخــارج 
عــن األشــخاص المفقوديــن، مــا يســتلزم إنشــاء نظــام للتبليــغ عــن األشــخاص المفقوديــن وجمــع البيانــات 

األخــرى فــي الخــارج.

نجحــت منظمــات المجتمــع المدنــي، التــي أبرمــت اتفاقيــات شــراكة بيانــات مــع اللجنــة الدوليــة لشــؤون 
المفقوديــن، بإنشــاء مســتودع للبيانــات مؤخــًرا، ويشــّكل ذلــك خيــر دليــل علــى قــدرة منظمــات المجتمــع 
المدنــي علــى العمــل مًعــا إليجــاد حلــول ملموســة علــى المــدى القصيــر نســبًيا. ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
 OIC)( هــذه، التــي شــارك الكثيــر منهــا فــي آليــة وضــع السياســات، تســتخدم مركــز التبليــغ عبــر اإلنترنــت
oic.icmp.int/ar(( التابــع للجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن، وأدخلــت حتــى اآلن معلومــات عــن أكثــر مــن 
12,000 شــخٍص مفقــوٍد ومختــٍف. وقــد تكــون المعلومــات المقّدمــة، مــن بيــن أمــور أخــرى، بمثابــة أســاس 

للبــدء فــي االســتخدام المنتظــم لتحليــل الحمــض النــووي، وال ســيما جمــع العينــات المرجعيــة الجينيــة.

حــّدد المشــاركون فــي عمليــة وضــع السياســات أيًضــا الحاجــة إلــى وجــود ميثــاق ُيرســي المبــادئ 
توجههــا  عــن  النظــر  بغــض  المختلفــة  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  يمكــن  التــي  األخالقيــة 
ا مــن هــذا القبيــل قــادٌر علــى توفيــر  السياســي االلتــزام بهــا كحجــر أســاس للتعــاون الفعــال. إن صــكًّ
ــا طيــف واســع مــن المجموعــات  ــه إطــار عــام للجهــود التــي يبذلهــا حالًي عنصــر التماســك أو أقّل
الموجــودة فــي ســوريا والمنطقــة وأبعــد مــن ذلــك. وعّبــر المشــاركون فــي آليــة وضــع السياســات 
عــن إحباطهــم إزاء عــدم توفيــر مؤسســات الدولــة والتشــريعات المحليــة الحمايــة الالزمــة. ففــي 
حيــن ســّنت بلــدان أخــرى تشــريعات خاصــة بشــأن األشــخاص المفقوديــن، وأصــدرت إعالنــات 
يمكــن  ال  المفقوديــن،  األشــخاص  قضايــا  فــي  الفعالــة  للتحقيقــات  آليــات  وأنشــأت  غيــاب، 
توّقــع اّتخــاذ مثــل هــذه اإلجــراءات فــي ســوريا فــي المــدى القصيــر أو حتــى المتوســط. ومــع 
ذلــك، أّكــد المشــاركون علــى أنــه يمكــن، ال بــل وينبغــي، بــذل جهــود مؤقتــة، مثــل العمــل مــع 
المؤسســات الوليــدة فــي البلــد، والضغــط علــى الهيئــات ذات الصلــة للتوّصــل إلــى مزيــد مــن 
المعلومــات والشــفافية بشــأن المفقوديــن، ودعــم تدابيــر المســاءلة الُمّتخــذة حالًيــا فــي أوروبــا 
وأماكــن أخــرى، ومســاعدة المنظمــات الســورية كــي تنمــو علــى الصعيَديــن التقنــي والتنظيمــي. 
ويجــب أن يشــمل هــذا الجهــد األخيــر دعــم نمــو رابطــات األســر، ومجموعــات وضــع السياســات 
والمانصــرة، وكذلــك إنشــاء عمليــات آمنــة وموثوقــة لجمــع العينــات المرجعيــة الجينيــة مــن 

عائــالت المفقوديــن ومــن الرفــات البشــرية )حيثمــا أمكــن( ومعالجتهــا بشــكل منهجــي.

عــالوًة علــى ذلــك، يمكــن تعزيــز القــدرات الســورية فــي المســتقبل مــن خــالل دراســة ُنُهــج البلــدان 
األخــرى التــي عالجــت قضيــة األشــخاص المفقوديــن نتيجــة النــزاع المســلح. فــي حيــن ُيعتبــر إنشــاء 
مؤسســات متخّصصــة ومســتقلة تعنــى بالمفقوديــن هــو القاعــدة، فــإن هــذه المؤسســات 
المتخّصصــة ناجحــة بشــكل خــاص حيــن تتعــاون مــع عمليــات العدالــة والمســاءلة ذات الصلــة 

وتدعمهــا، بمــا فــي ذلــك المحاكمــات.

اإلنســان  للــدول لضمــان حقــوق  نطاًقــا  المســؤولية األوســع  مــن  جــزًءا  المحاكمــات  تشــّكل 
واألمــن للجميــع. تريــد منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري ضمانــات بــأن الدســتور المســتقبلي 
ســيكفل الحــق فــي إجــراء تحقيــق فعــال ويحميــه، ويضمــن محاســبة الجنــاة. ومــع ذلــك، شــّدد 
ــا أن يشــهدوا  ــدون أيًض ــى أنهــم يري ــة وضــع السياســات مــراًرا وتكــراًرا عل المشــاركون فــي عملي
إنشــاء لجنــة ســورية أو مؤسســة مماثلــة تعنــى بالمفقوديــن قــادرة علــى المشــاركة فــي عمليــة 
محايــدة وذات مصداقيــة للعثــور علــى جميــع األشــخاص المفقوديــن. وســتكون هــذه المؤسســة 
فــي  المقبولــة  للمعاييــر  وفًقــا  األدلــة  العائــالت وجمــع  إلــى  الرفــات  تســليم  عــن  مســؤولة 
المحاكــم، مــن أجــل مقاضــاة الجنــاة والتوّصــل إلــى اضطــالع الدولــة بمســؤوليتها علــى حــّد ســواء. 
وأشــار أحــد ممثلــي منظمــة ســورية غيــر حكوميــة إلــى أن المحاكمــة الحاليــة فــي ألمانيــا علــى 
جرائــم الحــرب الُمرتكبــة كمــا ُيزعــم علــى يــد قــوات الحكومــة الســورية، ال تخــدم فقــط لمحاكمــة 
المّتهميــن، بــل ُتقــّدم أيًضــا »اعتراًفــا بمعانــاة جميــع الضحايــا علــى يــد نظــام ظالــم ووحشــي«.
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توّصلت عملية وضع السياسات الخاصة بسوريا إلى إجماع واسع على المواضيع الرئيسية التالية:

ضــرورة تيســير اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن عمليــة تشــكيل »فريــق تنســيق السياســات« 
الــذي يضــم عائــالت المفقوديــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة، مــن أجــل 
وضــع مقترحــات بشــأن نــوع المؤسســة المعنيــة باألشــخاص المفقوديــن فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع 

والتشــريعات والســجالت المركزيــة التــي ســتكون مطلوبــة فــي ســوريا.

ضمــان الحــق فــي العدالــة ومعرفــة الحقيقــة وجبــر الضــرر، بمــا فــي ذلــك إجــراء التحقيقــات المناســبة 
ومحاســبة الجنــاة، حســبما طالبــت بــه منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري والعائــالت. يجــب أن 
تدعــم اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن والمنظمــات الدوليــة األخــرى الجهــود المحليــة إلنشــاء 

مؤسســات ُتجــري تحقيقــات فعالــة.

اعتمــاد »فريــق تنســيق السياســات« ميثاًقــا ُيرســي المبــادئ األخالقيــة التــي تلتــزم بهــا المنظمــات 
المختلفــة.

تكثيــف اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن جهودهــا لبنــاء قــدرات رابطــات األســر. يجــب بــذل الجهود 
لتمكيــن النســاء مــن تــرؤس هــذه الرابطات.

 
اســتمرار اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن بتيســير التعــاون الحكومــي الدولــي بيــن حكومــات 
البلــدان التــي تســتضيف أعــداًدا كبيــرة مــن الالجئيــن الســوريين لتســهيل جمــع بيانــات المفقوديــن 

فــي بلدانهــا.

إبقــاء قضيــة األشــخاص المحتجزيــن فــي الســجون الســورية والمحتجزيــن انفرادًيــا أولويــًة رئيســيًة 
تســتدعي تعــاون عائــالت المفقوديــن والمجتمــع المدنــي والحكومــات والمنظمــات الدوليــة وغيرها، 
بمــا فــي ذلــك مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان )OHCHR(، واآلليــة الدوليــة 
المحايــدة والمســتقلة للمســاعدة فــي التحقيــق والمالحقــة القضائيــة لألشــخاص المســؤولين عــن 
الجرائــم األشــد خطــورة وفــق تصنيــف القانــون الدولــي المرتكبــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
منــذ مــارس/آذار 2011 )اآلليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة ))IIIM( ، واللجنــة الدوليــة لشــؤون 

.)ICRC( واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،)ICMP( المفقوديــن

إنشــاء قاعــدة بيانــات مركزيــة ومحايــدة للعثــور علــى جميــع األشــخاص المفقوديــن، بغــّض النظــر عــن 
أصلهــم القومــي أو الطائفــي أو مــكان اختفائهــم وظروفــه، ويمكــن أن ترتكــز علــى العمــل الُمنَجــز 
حتــى اآلن - وال ســيما مســتودع بيانــات اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن، الــذي يســمح للعائــالت 

بالوصــول إلــى المعلومــات المتاحــة عــن أقاربهــا المفقوديــن.

شــروع اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن فــي عمليــة جمــع عينــات الحمــض النــووي المرجعيــة مــا 
قبــل الوفــاة وبعــد الوفــاة داخــل ســوريا وخارجهــا، ومعالجــة هــذه العينــات بشــكل آمــن إلدراجهــا فــي 

مســتودع البيانــات، مــع توفيــر معاييــر حمايــة البيانــات الشــخصية بمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي.

إلــى 22  الفتــرة مــن 20  الُمنعقــدة فــي  المســتديرة االفتتاحيــة  الطاولــة  المشــاركون فــي  ناقــش 
مايو/أّيــار 2019 فــي المقــر الرئيســي للجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن فــي الهــاي، الحاجــة إلــى 
وجــود نظــام بيانــات مركــزي ومحايــد بشــأن األشــخاص المفقوديــن، وتقييــم اآلليــات القائمــة لتحديــد 
مــكان وهويــة األشــخاص المفقوديــن نتيجــة النــزاع الســوري، فضــاًل عــن البحــث فــي مســألة االحتجــاز 

ــن. ــر المفقودي االنفــرادي والخطــوات المســتقبلية الالزمــة لضمــان الكشــف عــن مصي

رّكــزت الطاولــة المســتديرة الثانيــة الُمنعقــدة فــي 31 أكتوبر/تشــرين األول و1 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
2019 فــي اســطنبول، علــى الطــرق إلنشــاء نظــام مركــزي ومحايــد للبيانــات ونشــره بطريقــة فعالــة، 

كجــزء مــن بنــاء عمليــة فعالــة للكشــف عــن مصيــر المفقوديــن وظــروف اختفائهــم.

تطرقــت الطاولــة المســتديرة الثالثــة الُمنعقــدة فــي 25 و26 فبراير/شــباط 2020 فــي الهــاي، إلــى 
اإلطــار القانونــي والمؤسســي الســوري فيمــا يتعلــق باألشــخاص المفقوديــن، مــع التركيــز بشــكل 

خــاص علــى التطــورات فــي شــمال شــرق ســوريا.

وكان مــن المقــرر عقــد الطاولــة المســتديرة الرابعــة فــي برليــن فــي 20 أبريل/نيســان 2020. ولكــن 
بســبب جائحــة كوفيــد-19، جــرى تعديــل ذلــك لتتحــّول إلــى سلســلة مــن خمــس جلســات عبــر اإلنترنــت 
مــدة كل منهــا ثــالث ســاعات ُعقــدت أســبوعًيا مــن 21 أبريل/نيســان 2020 إلــى 20 مايو/أّيــار 2020. 
والمؤسســات  العائــالت؛  حقــوق  تكفــل  التــي  السياســات  علــى  الضــوء  الجلســات  هــذه  ســّلطت 
والتشــريعات المعنيــة بالمفقوديــن؛ وجبــر الضــرر وحقــوق الضحايــا؛ واتفاقــات الســالم والدســاتير التــي  

تتنــاول قضيــة األشــخاص المفقوديــن؛ وآليــات العدالــة.

تخطــط اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن لتنظيــم سلســلة مناقشــات فــي المســتقبل للتركيــز علــى 
المســائل الرئيســية التــي تظهــر بشــكل بــارز فــي هــذا التقريــر والتــي تكــّرر النقــاش حولهــا، ومنهــا دور 
المــرأة كقائــدة للجهــود المبذولــة لتحديــد مــكان المفقوديــن، وإعطــاء األولويــة القصــوى لألشــخاص 

فــي الحجــز االنفــرادي.

تضّمنــت كل جلســة طاولــة مســتديرة عروًضــا قدمتهــا اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن عن خبراتها 
المســتمدة مــن أجــزاء أخــرى مــن العالــم، بمــا فــي ذلــك البوســنة والهرســك وكولومبيــا وقبــرص 
والعــراق ولبنــان وليبيــا والمكســيك. عملــت اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن طــوال الوقــت علــى 
تيســير المناقشــات وأّيــدت توافــق اآلراء ودعمــت المبــادرات التــي َتقــّدم بهــا المشــاركون. ُعقــدت 
ــر، والــذي  جميــع الجلســات بموجــب قواعــد تشــاتام هــاوس: إن اآلراء المعــرب عنهــا فــي هــذا التقري
يشــكل موجــز تنفيــذي للمناقشــات ويرّكــز علــى وجهــات نظــر المشــاركين، ال يجــب أن ُتنســب إلــى أي 

مــن المشــاركين الذيــن يمكــن تحديدهــم.
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 الـطرق المتاحة للمضي قـدًما فـيما 
 يتعّلق بـــالــمـفـقــوديـــن والــمختفين

والــمـــحـتـــجــزيــن في ســـوريا
فــي الجولــة الثانيــة عشــرة مــن محادثــات أســتانا للســالم فــي كازاخســتان فــي أبريل/نيســان 2019، قــال 
مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص إلــى ســوريا غيــر بيدرســن، إنــه يجــب الكشــف عــن مصيــر عشــرات اآلالف 
مــن المفقوديــن، وأضــاف أن »حجــم هــذه القضيــة لــم يســبق لــه مثيــل«. وفــي مؤتمــر بروكســل الثالــث 
حــول »دعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة«، المنعقــد مــن 12 إلــى 14 مــارس/آذار 2019، أّكــد المبعــوث 
ــن. وأشــار  ــر المفقودي ــن والمختطفيــن والكشــف عــن مصي الخــاص علــى ضــرورة اإلفــراج عــن المحتجزي
المؤتمــر إلــى أن االحتجــاز التعســفي واالختفــاء القســري يمثــالن انتهــاًكا لحقــوق اإلنســان والقانــون 
اإلنســاني الدولــي، ودعــا المؤتمــر جميــع األطــراف، ال ســيما الجهــات الفاعلــة المدنيــة والعســكرية 
واألمنيــة الســورية، إلــى اإلفــراج عــن األشــخاص المحتجزيــن تعســًفا، تماشــًيا مــع قــراَري مجلــس األمــن 
االتحــاد  اســتضافه  الــذي   2020 حزيران/يونيــو  مؤتمــر  وخــالل  و2268.   2254 المتحــدة  لألمــم  التابــع 
األوروبــي )مؤتمــر بروكســل الرابــع(، اتفــق الكثيــر مــن ممثلــي الحكومــات والمجتمــع المدنــي الســوري 

ــا وعائالتهــم. علــى أن الســالم المســتدام فــي ســوريا يتطّلــب تحقيــق العدالــة للضحاي

كجــزء مــن عمليــة اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن لوضــع سياســات خاصــة بســوريا، والتــي ترّكــز 
علــى مــا يمكــن فعلــه اآلن للعثــور علــى المفقوديــن، أعــّدت اللجنــة الدوليــة تقريــًرا بعنــوان »األشــخاص 
المفقــودون فــي شــمال شــرق ســوريا: عمليــة تقييــم«. يحّلــل هــذا التقريــر الجهــود المبذولــة الســتعادة 
الرفــات البشــرية فــي شــمال شــرق ســوريا وتحديــد هويتهــا، واإلطــار القانونــي الســوري، والتركيبــة 
مــع  للمناقشــات  كأســاس  التقريــر  واســُتخدم  المفقوديــن.  عائــالت  ووضــع  للمفقوديــن،  الســكانية 
المجتمــع المدنــي الســوري حــول األنشــطة التنفيذيــة التــي يمكــن االضطــالع بهــا اآلن لدعــم كفالــة 
الحــق فــي معرفــة الحقيقــة والعدالــة وجبــر الضــرر فــي المســتقبل. ووجــد التقريــر أن »فريــق االســتجابة 
األوليــة« اســتخرج حتــى اآلن 5,656 جثــًة فــي مدينــة الرقــة وحولهــا، وعثــر فريــق الطــب الشــرعي فــي ديــر 
الــزور علــى 522 جثــًة أخــرى. فــي المجمــوع، تــم حفــر 22 مقبــرًة جماعيــًة ســريًة وغيــر نظاميــة وُأعيــد دفــن 
الجثــث فــي المقبرَتيــن الرئيســيَتين فــي الرقــة. ومــع ذلــك، تــم التعــّرف علــى 667 جثــًة فقــط، باســتخدام 
تقنيــات ُعرضــة للخطــأ تعتمــد علــى عالمــات التمييــز األساســية مثــل الوشــوم والمالبــس والمجوهــرات 

وبطاقــات الهويــة.

رغــم أن الســلطات المحليــة جمعــت العينــات البيولوجيــة الختبــار الحمــض النــووي بشــكل جزئــي، إاّل أن 
ــل  ــى االســتخدام المنتظــم لتحلي ــة. ينبغــي الحــّث عل ــد الهوي ــم ُيســتخدم كأســاس لتحدي ــر ل هــذا األخي
الحمــض النــووي بطريقــة متوافقــة مــع متطلبــات أدلــة اإلثبــات الالزمــة. زّد علــى ذلــك، ليــس مــن 
الواضــح مــا إذا تــم توثيــق اســتخراج رفــات الموتــى بالشــكل الصحيــح ومــن غيــر المحتمــل أنــه تــم إصــدار 
الوثائــق القانونيــة، مثــل شــهادات الوفــاة التــي تحــّدد ســبب وطريقــة الوفــاة، والتــي ُتعتبــر مهمة لضمان 
الحقــوق فــي المســتقبل. بــات الدعــم الدولــي للجهــود الراميــة إلــى الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن فــي 
ــا بســبب عــدم االســتقرار السياســي والعســكري. وبالرغــم مــن ذلــك،  ــا فعلًي شــمال شــرق ســوريا تحدًي
ســعى عــدد مــن الجهــات الفاعلــة إلــى تحديــد مــكان وجــود األشــخاص المفقوديــن هويتهــم، وخاطــرت 
هــذه الجهــات الفاعلــة فــي كثيــر مــن الحــاالت بحياتهــا للقيــام بذلــك. تحــاول العائــالت والســلطات 
معالجــة قضيــة المفقوديــن ومســألة الرفــات البشــرية مجهولــة الهويــة، ولكنهــا بحاجــة إلــى المســاعدة.

ــة اســتخراج الجثــث  ــة بشــأن إمكاني ــة وضــع السياســات وجهــات نظــر متباين كان للمشــاركين فــي عملي
مــن المقابــر الجماعيــة والســرية والتعــّرف عليهــا فــي ســوريا فــي ظــّل الظــروف الحاليــة. ففــي حيــن 
يلــزم اّتخــاذ إجــراءات عاجلــة إلعطــاء إجابــات لعائــالت المفقوديــن والحفــاظ علــى األدلــة التــي ُتثبــت 
ظــروف االختفــاء، إال أنــه ال يوجــد أســاس قانونــي واضــح لعمليــات اســتخراج الجثــث. وهــذا يعنــي أن أي 
جهــود ُتبــذل اآلن قــد ُتفســد األدلــة التــي يمكــن اســتخدامها الحًقــا فــي الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن 
ومحاكمــة الجنــاة بطريقــة تتوافــق مــع ســيادة القانــون. باإلضافــة إلــى ذلــك، ال توجــد وســائل مالئمــة 
إلجــراء عمليــات موثوقــة لتحديــد هويــة الرفــات البشــرية. لذلــك، حــّث المشــاركون فــي آليــة وضــع 
السياســات علــى زيــادة مشــاركة اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن فــي شــمال شــرق ســوريا، علــى 
ــز عمــل الطــب الشــرعي والتوثيــق  ــاء القــدرات والتدريــب التقنــي لضمــان أن ُينَج ــد بن األقــل علــى صعي

ــد إلــى أقصــى قــدر ممكــن بالمعاييــر الدوليــة. بالتقّي

 ُيعــد االحتجــاز االنفــرادي قضيــًة رئيســيًة تســتدعي اهتماًمــا عاجــاًل ألن األشــخاص المفقوديــن قــد 
يكونــون علــى قيــد الحيــاة وقيــد االحتجــاز. يجــب الحصــول علــى المعلومــات حــول الســجون وأماكــن 
أشــار  األخــرى.  والجماعــات  والنظــام  المســتقلة  والســلطات  الدوليــة  المنظمــات  مــن  االحتجــاز 
المشــاركون مــراًرا وتكــراًرا إلــى أنــه يجــب إجــراء تحقيقــات فــي أماكــن االحتجــاز الســابقة التابعــة لداعــش 
وكذلــك الســجون الحاليــة فــي شــمال شــرق البــالد، بمــا أنهــا قــد تحتــوي علــى وثائــق ومعلومــات 
مرتبطــة باألشــخاص المفقوديــن. تتفــق منظمــات المجتمــع المدنــي وعائــالت المفقوديــن علــى أن 
هــذه المســائل مترابطــة. وُيقــال إن الحكومــة الســورية وإدارات الحكــم الذاتــي اإلقليميــة والميليشــيات 
تمتلــك جميعهــا المعلومــات، وينبغــي بالتالــي التواصــل معهــا. ولذلــك، الحــظ المشــاركون الحاجــة إلــى 
العمــل مــع الســلطات المختّصــة لجمــع المزيــد مــن المعلومــات عــن المفقوديــن، بمــا فــي ذلــك مــن 

خــالل مكتــب المبعــوث الخــاص وعمليــة أســتانا.

مــن شــأن تشــكيل »فريــق تنســيق السياســات« المعنــي باألشــخاص المفقوديــن والمختفيــن، والــذي 
يضــم عائــالت المفقوديــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة، أن يــؤدي، فــي جملــة 
أمــور، إلــى تســهيل تبــادل المعلومــات وبنــاء عمليــة منهجيــة لجمــع وتحليــل المعلومــات، بمــا فــي ذلــك 
تلــك المتعلقــة باالحتجــاز والمقابــر الجماعيــة وتحديــد الهويــة. ينبغــي أن يضــع هــذا الفريــق اســتراتيجيات 
لدعــم المنظمــات المحليــة لكــي تســتوفي بشــكل أفضــل معاييــر العمــل التــي تفرضهــا حقــوق اإلنســان، 
وال ســيما معاييــر التحقيــق الفعــال بموجــب الحــق فــي الحيــاة. ويشــمل ذلــك االســتجابة للتوصيــات 
بأكملهــا التــي قّدمهــا المشــاركون طــوال آليــة وضــع السياســات، بمــا فــي ذلــك فيمــا يخــص مســائل 
المســائل  إلــى  باإلضافــة  مركزيــة،  بيانــات  قاعــدة  وإنشــاء  وحمايتهــا،  البيانــات  ومعالجــة  االحتجــاز، 
التنفيذيــة المتعلقــة بالمقابــر الجماعيــة والمســائل األخــرى. وأخيــًرا، ينبغــي أن يوفــر »فريــق تنســيق 
السياســات« وســيلة للعمــل مــع مكتــب المبعــوث الخــاص وعمليــة أســتانا مــن خــالل تعزيــز التوّصــل 
إلــى توافــق اآلراء بيــن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي وإيجــاد ُســبل وصــول أكثــر فعاليــة إلــى 

المشــاركين الرئيســيين فــي تلــك العمليــة.
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فــي العقــود األخيــرة، تحّمــل عــدد متزايــد مــن الــدول فــي جميــع أنحــاء العالــم مســؤولية الكشــف 
عــن مصيــر المفقوديــن. أّمــا فــي ســوريا، فــال تضطلــع اليــوم الســلطة القانونيــة وال الســلطة الفعليــة 
بهــذه المســؤولية، وال يــزال عــدد المفقوديــن والمختفيــن مســتمًرا فــي االرتفــاع. أشــار المشــاركون 
فــي آليــة وضــع السياســات إلــى أن غالبيــة الســكان يفتقــرون إلــى أي ســبيل انتصــاف قانونــي عندمــا 
يتعلــق األمــر بمعرفــة مصيــر المفقوديــن والمختفيــن، وذلــك بســبب النــزوح الجماعــي للســكان، وعــدم 
القــدرة علــى التعامــل مــع النظــام، والمخاطــر الهائلــة الناجمــة عــن القيــام بذلــك. وفــي الوقــت نفســه، 
يحــّد القانــون الســوري والظــروف السياســية الحاليــة مــن إمكانيــة إجــراء تحقيقــات ذات مصداقيــة فــي 
المقابــر الجماعيــة ومــن جهــود التنقيــب وتحديــد الهويــة، بينمــا تفتقــر مثــاًل شــهادات الوفــاة الصــادرة 

عــن أي جهــة أخــرى غيــر ســلطات النظــام إلــى الصالحيــة القانونيــة.

ُيفقــد األشــخاص نتيجــة التعســف ومخالفــة القانــون فــي أنحــاء كثيــرة مــن العالــم. ويتســّبب عــدم 
التحقيــق فــي مــكان وجــود المفقوديــن وظــروف اختفائهــم فــي إضعــاف ســيادة القانــون. لذلــك، يجــب 
أن تبدأ عملية إعادة بســط ســيادة القانون مع األشــخاص األكثر تضرًرا من اإلســاءات الســابقة وحاالت 
مخالفــة القانــون، وال ســيما عائــالت المفقوديــن التــي تــؤّدي مشــاركتها فــي تطويــر مؤسســات عادلــة 
ومنصفــة إلــى تعزيــز ثقــة النــاس. ُتقــّدم مثــل هــذه العمليــات إجابــات لعائــالت المفقوديــن وتــؤّدي 
إلــى تحقيــق العدالــة للمجتمــع ككل. أصبــح إطــار حقــوق اإلنســان فيمــا يخــص المفقوديــن مفّصــاًل 
بشــكل خــاص علــى مــر الســنين، وأبــرزت المحاكــم العديــد مــن جوانــب التزامــات الدولــة. تتوفــر مجموعــة 
كبيــرة مــن االجتهــادات القضائيــة، وهنــاك زيــادة فــي المعاييــر الدقيقــة للتحقيــق فــي قضايــا األشــخاص 
المفقوديــن. وعلــى وجــه الخصــوص، خلصــت المحاكــم إلــى أن الجهــود الراميــة إلــى تحديــد مــكان وجــود 
األشــخاص المفقوديــن علــى أســاس إنســاني فقــط، ال تعفــي الدولــة مــن التزامهــا بإجــراء تحقيقــات 
فعالــة بموجــب الحــق فــي الحيــاة. إن التحقيــق الفعــال ُيجــَرى بصــورة رســمية وبطريقــة شــفافة ويكــون 

قــادًرا علــى إثبــات الحقائــق، بمــا فــي ذلــك ظــروف اختفــاء األشــخاص.

فــي البلــدان التــي شــهدت فقــدان عــدد كبيــر مــن األشــخاص، مثــل البوســنة والهرســك والعــراق ولبنــان 
وكولومبيــا والمكســيك، ُســّنت تشــريعات لتحديــد حقــوق الناجيــن والمــوارد القانونيــة والمؤسســية 
المتاحــة لهــم. وكثيــًرا مــا تتنــاول هــذه التشــريعات الطــرق إلجــراء التحقيقــات، وتنشــئ قواعــد بيانــات 

وســجالت مركزيــة للمفقوديــن، وتنــّص علــى جبــر الضــرر وإحيــاء الذكــرى.

فــي البوســنة والهرســك، حيــث تــم العثــور علــى أكثــر مــن 75 فــي المائــة مــن المفقوديــن البالــغ عددهــم 
نــزاع 1992-1995، بمــا فــي ذلــك حوالــى 90 فــي المائــة مــن المفقوديــن  ألــف شــخٍص فــي  ثالثيــن 
البالــغ عددهــم ثمانيــة آالف شــخٍص فــي اإلبــادة الجماعيــة فــي سريبرينيتســا، يتعــاون معهــد البوســنة 
والهرســك الحكومــي للمفقوديــن)MPI(  مــع المحاكــم المحليــة والدوليــة والمّدعيــن العاميــن الذيــن 
يحّققــون فــي قضايــا األشــخاص المفقوديــن. كمــا يقــدم المعهــد األدلــة فــي المحاكمــات المحليــة 

والدوليــة.

فــي قبــرص، ومنــذ إنشــاء اللجنــة المعنيــة باألشــخاص المفقوديــن)CMP(  فــي أوائــل الثمانينيــات، تــم 
تحديــد هويــة مــا يقــارب نصــف األشــخاص المفقوديــن البالــغ عددهــم 2,002 وأعيــدت رفاتهــم إلــى 
ــرة الغــزو التركــي  ــن مــن فت ــن مــكان المفقودي ــة باألشــخاص المفقودي ــة المعني عائالتهــم. تحــّدد اللجن
عــام 1974 ومــا يرتبــط بــه مــن نزاعــات أهليــة، باســتخدام »آليــة بيــن الطوائــف« كإجــراء إنســاني. وبموجــب 
هــذه اآلليــة، تحــّدد اللجنــة المعنيــة باألشــخاص المفقوديــن مــا إذا كان األشــخاص المفقــودون أحيــاء أو 
أمــوات، وتعيــد الرفــات إلــى العائــالت مــن دون تحديــد ســبب أو طريقــة الوفــاة. ال تتيــح اللجنــة المعنيــة 
باألشــخاص المفقوديــن البيانــات للســلطة القضائيــة. ومــع ذلــك، يســتمر العمــل علــى حمايــة حقــوق 
ــا )2001(، كمــا ُيجــري  ــرص ضــد تركي ــل قب ــا مث ــم الســعي خلفهــا فــي قضاي اإلنســان بشــكل مســتقل وت

المّدعــون العامــون أيًضــا تحقيقــات جنائيــة بحكــم منصبهــم.

أقــّر لبنــان مؤخــًرا قانوًنــا بشــأن المفقوديــن، ولكنــه لــم يدخــل حيــز التنفيــذ بعــد، ولــم ُيعَثــر إال علــى عــدد 
قليــل جــًدا مــن المفقوديــن البالــغ عددهــم 17,000 شــخٍص فــي الحــرب األهليــة التــي انتهــت قبــل عــدة 
عقــود. وفــي العــراق، يصــف قانــون شــؤون وحمايــة المقابــر الجماعيــة كيفيــة إجــراء التحقيقــات. ُيكّلــف 
القانــون الســلطة القضائيــة بمســؤولية االضطــالع بالعمليــة ويــزّود دائــرة المقابــر الجماعيــة التابعــة 
لمؤسســة الشــهداء، مــن بيــن مؤسســات أخــرى، بــدور تنفيــذي علــى النحــو المحــدد فــي المــادة 6 مــن 

القانــون.

فــي كولومبيــا، تــم إنشــاء مؤسســات حكوميــة خاصــة بموجــب اتفــاق الســالم لعــام 2016، وهــو مــا 
يبشــر بالخيــر للجهــود المبذولــة لضمــان إنشــاء الهيــاكل الحكوميــة المعنيــة بمعالجــة قضيــة األشــخاص 
المفقوديــن فــي ســياق اتفاقــات الســالم المقبلــة. وفــي المكســيك، ينــّص القانــون العــام المتعلــق 
ــي للبحــث عــن  ــي يرتكبهــا األفــراد والنظــام الوطن باالختفــاء القســري لألشــخاص وحــاالت االختفــاء الت
المفقوديــن، علــى أحــكام خاصــة بضحايــا االختفــاء القســري وعائالتهــم. يتضّمــن هــذا القانــون العــام 
المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي وضعتهــا المعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، والســوابق 
القضائيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان لمحكمــة البلــدان األمريكيــة، والتوصيــات الصــادرة عــن فريــق 
األمــم المتحــدة العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، ولجنــة البلــدان األمريكيــة 

لحقــوق اإلنســان.
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اآلليات على مستوى  السياقالبلد
الدولة

التشريعات الرئيسّية

نزاع 1991-1995؛ اتفاق دايتون البوسنة والهرسك
للسالم )1995(

محكمة البوسنة والهرسك؛ 
دائرة جرائم الحرب؛ معهد 

)MPI( األشخاص المفقودين

قانون األشخاص المفقودين، 
2004

النزاع المسلح لمدة 50 عاًما كولومبيا
وحاالت االختفاء؛ الجريمة 
المنظمة؛ اتفاق السالم 

)2018)

المّدعي العام؛ هيئة البحث 
عن المفقودين )2008(؛ وحدة 
البحث التي ُأنشئت بموجب 
اتفاق السالم لعام 2016 

والمرسوم رقم 580 لعام 2017

الدستور؛ قانون االختفاء 
القسري )2000(؛ القانون رقم 

589 (2005(؛ قانون تكريم 
الضحايا )2008(؛ قانون ضحايا 

النزاع المسلح )2011(

 اللجنة المعنية باألشخاصما بعد غزو عام 1974قبرص
 تأّسست ،)CMP( المفقودين

 في 1981 وُتديرها األمم
المتحدة

الشروط المرجعية بين 
الطوائف، 1981

 الحروب مع الدول المجاورة؛العراق
 الفظائع الُمرتكبة خالل نظام
 صدام حسين؛ الفترة ما بعد

2003؛ جرائم داعش

دائرة شؤون وحماية المقابر 
الجماعية )وزارة حقوق 
اإلنسان – 2005-2015(؛ 

مؤسسة الشهداء )2004(؛ 
وزارة شؤون الشهداء 
والمؤنفلين في إقليم 

كردستان؛ وزارة العدل، وزارة 
الداخلة، وزارة الصحة، وزارة 

الدفاع؛ مجلس القضاء األعلى

قانون شؤون المقابر 
الجماعية؛ قانون مؤسسة 

الشهداء؛ قانون وزارة شؤون 
الشهداء والمؤنفلين؛ قانون 

تعويض المتضررين جراء 
العمليات الحربية واألخطاء 

العسكرية والعمليات اإلرهابية

الهيئة الوطنية للمفقودين الحرب األهلية 1975-1990لبنان
والمخفيين قسًرا )2018(؛ لجنة 
التحقيق الرسمية لالستقصاء 
عن مصير جميع المخطوفين 

والمفقودين؛ هيئة تلقي 
شكاوى أهالي المخطوفين 

(2001(؛ اللجنة السورية 
اللبنانية )2005(

القانون رقم 105 بشأن 
المفقودين والمحفيين قسًرا 
(2018(؛ قرار مجلس الوزراء 

اللبناني )2000(

النزاعات السابقة مع الدول ليبيا
المجاورة، نظام القذافي، 

النزاع الدائر منذ 2011

لجنة المفقودين )2011(؛ 
وزارة رعاية أسر الشهداء 

والمفقودين )2012(؛ الهيئة 
العامة للبحث والتعرف على 

المفقودين )2014(

قرار مجلس الوزراء رقم 
2012/28؛ القرار رقم 1 لسنة 

2014 بشأن شهداء ومفقودي 
ثورة 17 فبراير/شباط

حاالت االختفاء القسري؛ المكسيك
الجريمة المنظمة؛ انتهاكات 

حقوق اإلنسان؛ الهجرة

لجنة البحث الوطنية والنظام 
الوطني للبحث؛ القانون العام 
بشأن االختفاء على يد أفراد 

عاديين، الصادر عام 2017

القانون العام لضحايا 
انتهاكات حقوق اإلنسان 

(2013(؛ القانون العام بشأن 
المفقودين )2018(

فــي ليبيــا، اعتمــد المؤتمــر الوطنــي العــام )GNC( فــي أبريل/نيســان 2013 قانوًنــا يجــّرم التعذيــب 
واالختفــاء القســري والتمييــز. وتبّيــن أن بعــض أحكامــه ال تتوافــق تماًمــا مــع االلتزامــات الدوليــة 
الشــهداء  رعايــة أســر  )UNMSIL( وزارة  ليبيــا  للدعــم فــي  المتحــدة  للبلــد. ســاعدت بعثــة األمــم 
والمفقوديــن علــى وضــع اســتراتيجية لصياغــة قانــون بشــأن المفقوديــن، وســاعدت اللجنــة الدوليــة 
الليبــي، مــا ســمح بجمــع آالف  الهويــات  إنشــاء مركــز تحديــد  الــوزارة علــى  المفقوديــن  لشــؤون 
إلــى  العينــات المرجعيــة الجينيــة مــن عائــالت المفقوديــن وتحديــد 150 هويــًة بشــريًة باالســتناد 

خــالل 2014-2012. النــووي  الحمــض 

بالرغــم مــن هــذه االختالفــات، يمكــن التــذّرع بالحــق فــي تحقيــق فعــال عندمــا يظهــر أن الجهــات 
ــة تســّببت فــي انتهــاكات لحقــوق اإلنســان، وال ســيما حــاالت االختفــاء  ــر الحكومي ــة أو غي الحكومي
القســري. إن الدولــة مســؤولة عــن الجهــات الفاعلــة فيهــا، وتتحّمــل مســؤولية منــع االنتهــاكات مــن 

قبــل أطــراف ثالثــة.

ال يقتصــر الحــق فــي التحقيــق الفعــال علــى التحقيقــات الجنائيــة الفعالــة وحســب. عــادًة مــا يســتوفي 
التحقيــق الجنائــي الفعــال معيــار التحقيــق الفعــال بموجــب الحــق فــي الحيــاة. ومــع ذلــك، وبمــا أن 
ــة تخــدم الغــرض األساســي المتمثــل فــي التمكيــن مــن المقاضــاة، فإنهــا تحــّدد  التحقيقــات الجنائي
بشــكل عــام مــكان األشــخاص المفقوديــن، وتتعــّرف علــى رفاتهــم، وُتثبــت الوقائــع األخــرى المحيطــة 
باالختفــاء فقــط بالقــدر الــالزم لتلبيــة متطلبــات أدلــة اإلثبات الالزمــة في المحاكمــات الجنائية. لذلك، 
ال يمكــن فــي الغالــب االضطــالع بمســؤولية الدولــة مــن خــالل التحقيقــات الجنائيــة وحدهــا. رغــم أنــه 
يتعّيــن علــى المؤسســات القضائيــة )أو المؤسســات ذات الوظائــف القضائيــة( أن تتولــى القيــادة 
لتلبيــة متطلبــات االســتجابة الرســمية، إال أنــه تــم إنشــاء مؤسســات متخّصصــة وآليــات رســمية أخــرى 
فــي العديــد مــن البلــدان للوفــاء بالتزامــات الدولــة خــارج نطــاق التحقيقــات الجنائيــة فــي ســيناريوهات 
المفقوديــن واســعة النطــاق. وُتعتبــر قبــرص اســتثناًء ليــس فقــط ألنهــا تواصــل تنفيــذ عمليــة إنســانية 
مــع التقييــد المشــار إليــه أعــاله، إنمــا أيًضــا ألن هــذه العمليــة قــد تأّسســت كآليــة »بيــن الطوائــف« ال 
تهــدف إلــى تلبيــة معيــار التزامــات الدولــة بموجــب حقــوق اإلنســان. ونتيجــًة لذلــك، واجهــت عائــالت 

المفقوديــن تحديــات فــي ضمــان حقهــا فــي التحقيقــات الفعالــة والعدالــة وجبــر الضــرر.

بمــا أن إنشــاء مؤسســات علــى مســتوى الدولــة بمــا يتماشــى مــع مبــادئ مســؤولية الدولــة ليــس 
خيــاًرا قابــاًل للتطبيــق فــي ســوريا فــي الوقــت الحالــي، فمــن المهــم أن ينجــح المجتمــع المدنــي 
وعائــالت المفقوديــن وغيرهــم بالعمــل مًعــا اآلن لتحديــد إطــار اآلليــة المســتقبلية المتعلقــة بقضيــة 
المفقوديــن الســوريين، إذ أن وضــع المفقوديــن الســوريين معقــد للغايــة مــن الناحيــة السياســية. 
وهــذا التعقيــد، كمــا تــم تحليلــه ومناقشــته فــي عمليــة وضــع السياســات، هــو ســمة مشــتركة 
بيــن جميــع الســيناريوهات، الُمسّيســة والعاطفيــة للغايــة، والمرتبطــة باألشــخاص المفقوديــن فــي 
فتــرة مــا بعــد النــزاع. ناقــش المشــاركون فــي آليــة وضــع السياســات هــذا التســييس وأشــاروا إلــى أن 

ــع السياســي عــن القضيــة. ــزع الطاب ــة قبــرص، ال تن االســتجابة اإلنســانية حصــًرا، كمــا فــي حال

علــى الرغــم مــن أن كل حالــة هــي فريــدة مــن نوعهــا، ُتبّيــن التجربــة أن التحقيقــات الفعالــة بشــأن 
األشــخاص المفقوديــن تعتمــد علــى بنــاء مؤسســات حكوميــة تّتســم بالفعاليــة وتخضــع للمســاءلة 
علــى حــّد ســواء. عــّزز التحــّول التاريخــي فــي حقبــة التســعينيات النهــج الحديــث إزاء القضيــة، وقــد 
ــة ليوغوســالفيا  ــة الدولي ــة - ال ســيما المحكمــة الجنائي ظهــر هــذا التحــّول مــع إنشــاء محاكــم دولي
ُتجــري   - وغيرهــا  الدوليــة  الجنائيــة  والمحكمــة  لروانــدا،  الدوليــة  الجنائيــة  والمحكمــة  الســابقة، 
ــا لمــا تنــص  تحقيقــات فــي االختفــاء القســري والجرائــم األخــرى الُمتســّببة بفقــدان األشــخاص وفًق
عليــه معاييــر ســيادة القانــون. واســتفادت االســتجابات للنزاعــات التــي انتهــت خــالل التســعينيات أو 
بعدهــا مــن هــذا النهــج. وفــي حالــة غــرب البلقــان، أّدى ذلــك إلــى تحديــد مــكان عــدد غيــر مســبوق 
مــن األشــخاص وكذلــك تحديــد هويتهــم بشــكل موثــوق. باإلضافــة إلــى ذلــك، تمّكنــت العديــد مــن 

ــن نتيجــة تلــك النزاعــات مــن ضمــان حقوقهــا. عائــالت المفقودي
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فــي الســياق الســوري، هنــاك خطــوات أخــرى يمكــن أن تّتخذهــا الســلطات المحليــة ومنظمــات 
ــدأت فــي الواقــع باّتخاذهــا. وتشــمل هــذه  المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة، وقــد ســبق وب
لـ«فريــق  التدريــب  السياســات، وجمــع األدلــة والبيانــات، وتوفيــر  الثقــة، وصياغــة  بنــاء  الخطــوات 
االســتجابة األوليــة« وعائــالت المفقوديــن وغيرهــم، وضمــان الدعــم وتوافــق اآلراء الدولــي واســع 
النطــاق. ولهــذه الجهــود فــي المقــام األول غرضــان. أواًل، تهــدف إلــى تشــكيل أســاس للتحقيقــات 
الرســمية المســتقبلية ومســاعدة مؤسســات الدولــة التــي تتعامــل مــع قضيــة األشــخاص المفقودين 
علــى بنــاء قــدرات تشــغيلية فعالــة بســرعة بعــد التوّصــل إلــى تســوية ســلمية. وثانًيــا، تعمــل علــى 
تحســين القــدرات المحليــة علــى األرض لالســتجابة بشــكل أكثــر فعاليــة الحتياجــات العائــالت فــي ظــّل 
ــه يتعــّذر علــى »فريــق االســتجابة األوليــة«  ظــروف صعبــة للغايــة. علــى ســبيل المثــال، فــي حيــن أن
ــا للمعاييــر الدوليــة فــي الوقــت الحالــي، إال أن  إجــراء أعمــال التنقيــب وتحديــد الهويــة البشــرية وفًق
المســاعدة التقنيــة والتدريبــات الُمقّدمــة مــن اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن وآخريــن ُتحّســن 

ــل المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا هــذا العمــل. فعاليــة هــذه الجهــود وتقّل

  جمع البيانات عن المفقودين 
والمختفين والمحتجزين

تتوقــف فعاليــة عمليــات تحديــد مــكان وجــود األشــخاص المفقوديــن وتحديــد ظــروف اختفائهــم 
المتعلقــة  البيانــات  مــن  الشــخصية وغيرهــا  البيانــات  توافــر ونوعيــة  حــد كبيــر علــى مــدى  إلــى 
بالشــخص المفقــود وأقاربــه وآخــر مــكان شــوهد فيــه وتوقيــت ذلــك، أو مــكان العثــور علــى الرفــات 
البشــرية. يشــّكل جمــع البيانــات مــن مصــادر مختلفــة ودمجهــا ومقارنتهــا جوهــر التحقيقــات الفعالــة 

بشــأن األشــخاص المفقوديــن.

يطــرح الوضــع فــي ســوريا تحديــات خاصــة فــي هــذا الصــدد بالنظــر إلــى العقــود المنصرمــة الحافلــة 
المختلفــة،  الدوافــع  ذوي  الجنــاة  مــن  الكبيــر  والعــدد  واختفائهــم،  األشــخاص  فقــدان  بحــاالت 
والمعلومــات المضّللــة المنشــورة عمــًدا، وأماكــن االحتجــاز والدفــن الســرية، واالحتجــاز االنفــرادي 
واســع النطــاق، فضــاًل عــن الترهيــب الممنهــج ضــّد الشــهود وعائــالت المفقوديــن. لذلــك، فــإن 
إنشــاء ســجالت مركزيــة موثوقــة لألشــخاص المفقوديــن والمختفيــن، تتضّمــن ظــروف اختفائهــم 
وأســبابها، ومواقعهــم، وفــي حالــة وفاتهــم، مواقــع دفنهــم النهائيــة، يجــب أن يتــّم بأقصــى درجــات 

الحــرص ومــن أجــل العديــد مــن األغــراض المشــروعة.

ــة أو مواقــع اختفــاء مختلفــة، اســتخدام نظــام  ــات مــن مصــادر أو أماكــن أصلي ــب جمــع البيان يتطّل
معالجــة بيانــات متعــّدد الوظائــف ُيلبــي احتياجــات جميــع األغــراض المشــروعة لمعالجــة البيانــات. 
يمكــن لهــذا النظــام أن يكــون بمثابــة ســجل مركــزي، وأن يحمــي فــي الوقــت نفســه البيانــات بطريقة 
تلبــي متطلبــات جميــع الجهــات الفاعلــة، ويكفــل حقــوق أصحــاب البيانــات بموجــب معاييــر الالئحــة 
التنظيميــة المتعلقــة بحمايــة البيانــات )GDPR(. أشــار ممثلــو العائــالت خــالل آليــة وضــع السياســات 
إلــى أنهــم يريــدون أن تكــون بياناتهــم الشــخصية محميــة وفًقــا لمعاييــر الالئحــة التنظيميــة المتعلقة 
ــار التحّكــم ببياناتهــم الشــخصية، بمــا فــي ذلــك  ــا بخي ــع دائًم ــات وأنهــم يريــدون التمّت ــة البيان بحماي
الحــق فــي ســحب البيانــات فــي أي وقــت وضمــان إمكانيــة اإلبــالغ عــن البيانــات. وبالتالــي، يتعــّذر 
علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة أو جهــود اإلغاثــة الخيريــة أن ُتنشــئ وحدهــا قاعــدة بيانــات مركزيــة 
تتوافــق مــع هــذه المتطلبــات، خاصــة وأن المنظمــات غيــر الحكوميــة أو المنظمــات الخيريــة ال 
تســتطيع أو تمتنــع فــي بعــض األحيــان عــن العمــل وفًقــا لمعاييــر الالئحــة التنظيميــة المتعلقــة 

بحمايــة البيانــات أو ال تدعــم عمليــات المســاءلة.

الصورة: عائالت من أجل الحرية
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 بمــا أن الســوريين ُفقــدوا داخــل ســوريا وخارجهــا، علــى طــول طــرق الهجــرة، وبســبب الجريمــة المنظمــة 
واســتمرار النــزاع المســلح فــي بلــدان أخــرى فــي المنطقــة وكذلــك فــي الخــارج، فــإن مهمــة جمــع 
البيانــات تّتخــذ طابًعــا دولًيــا. تســتضيف تركيــا ولبنــان واألردن والعــراق باإلضافــة إلــى ألمانيــا والســويد 
والنمســا أعــداًدا كبيــرة مــن الســوريين، وللعديــد منهــم أقــارب مفقوديــن نتيجــة النــزاع الســوري، أو 

ــا. جرائــم داعــش، أو محــاوالت الوصــول إلــى أوروب

قبــل عــام 2015، كانــت ليبيــا مركــز عبــور آلالف الســوريين المهاجريــن وغيرهــم، وال تــزال اليــوم بلــًدا 
مضيًفــا. توفــي العديــد مــن المهاجريــن فــي حــوادث غــرق القــوارب بيــن عاَمــي 2013 و2014. وفــي عــام 
2015 وصــل نصــف مليــون مــن الالجئيــن الســوريين وغيرهــم إلــى ليســبوس عبــر تركيــا. بيــن عاَمــي 2015 
ــا نحــو طريــق غــرب البحــر األبيــض  ــن يلتمســون المــأوى فــي أوروب ــز الســوريين الذي و2017، انتقــل تركي
المتوســط، مــن المغــرب إلــى إســبانيا، حيــث تضاعفــت تقريًبــا أعــداد المهاجريــن المفقوديــن والمتوفيــن. 
ومــع تدهــور الوضــع فــي ليبيــا، أصبحــت تونــس مركــز العبــور للعديــد مــن المهاجريــن ومنهــم الســوريين.

بنــاًء علــى ذلــك، يتــم التبليــغ عــن الســوريين المفقوديــن مــن جميــع هــذه البلــدان إلــى مؤسســات 
األحمــر ومنظمــات  والصليــب  والمحاكــم  والشــرطة  المدنــي  المجتمــع  تشــمل منظمــات  مختلفــة 
اإلغاثــة األخــرى، واآلليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة ومنظمــات األمــم المتحــدة األخــرى، ولجنــة 
التحقيــق بشــأن ســوريا، وفريــق األمــم المتحــدة العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري، وكذلــك 
اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن. ويســتدعي هــذا فــي الوقــت الحالــي اعتمــاد نظــام فعــال علــى 
ــات مناســبة. ــات وبحيــث يضمــن التشــغيل المشــترك لقاعــدة بيان المســتوى العالمــي لمعالجــة البيان

منــذ عــام 2003، طــّورت اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن نظــم لمعالجــة بيانــات المفقوديــن 
مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات المتنوعــة والمشــروعة لعائــالت المفقوديــن والمجتمــع ككل والعدالــة 
البيانــات بطريقــة عادلــة وتوفيــر  الموثوقــة وإدارة  المعلومــات  إلــى  الصلــة،  والمؤسســات ذات 
الحمايــة الفعالــة للبيانــات الشــخصية. يتــم تخزيــن مســتودع البيانــات الحالــي الخــاص بســوريا، والــذي 
يحتــوي حتــى اآلن علــى بيانــات عــن أكثــر مــن 12,000 شــخٍص مفقــوٍد، باإلضافــة إلــى معلومــات حــول 
المقابــر الجماعيــة المزعومــة وغيرهــا مــن المقابــر المؤقتــة، فــي نظــام إدارة البيانــات الخاصــة بتحديــد 
الهويــة )iDMS( التابــع للجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن، وهــو نظــام لمعالجــة البيانــات تســتخدمه 

أيًضــا المنظمــات الدوليــة والمؤسســات الحكوميــة األخــرى فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم.

الشكل 1: مواقع األشخاص الذين قدموا بالغات عن حاالت اختفاء مرتبطة بسوريا عبر مركز التبليغ 
عبر اإلنترنت )OIC( التابع للجنة الدولية لشؤون المفقودين

الشكل 2: نظام البيانات التابع للجنة الدولية لشؤون المفقودين
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إن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي قــادرة علــى المســاهمة في العمليات المتعلقة باألشــخاص 
المفقوديــن مــن خــالل البيانــات التــي تجمعهــا أو تحتفــظ بهــا ألغــراض مختلفــة، بمــا فــي ذلــك ألغــراض 
العامــة  الســلطات  بعــد  تّتخــذ فيهــا  لــم  التــي  الحــاالت  التحقيــق األوســع نطاًقــا. فــي  أو  التوثيــق 
تدابيــر فعالــة للتحقيــق فــي مصيــر المفقوديــن، كمــا هــو الحــال فــي ســوريا، غالًبــا مــا تكــون جهــود 
ــًة لتســريع إنشــاء المؤسســات وإجــراء التحقيقــات  ــات ضروري ــدء فــي جمــع البيان ــي للب المجتمــع المدن
ــة  ــات الســالم أو اإلصالحــات الدســتورية. لذلــك، مــن المهــم، مــن خــالل آلي الرســمية كجــزء مــن عملي
وضــع السياســات و«فريــق تنســيق السياســات« المســتقبلي، استكشــاف أمثلــة ألنظمــة إدارة بيانــات 
األشــخاص المفقوديــن، تعمــل فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا أنهــا قــد توفــر دروًســا وتســمح باالســتفادة 

أيًضــا مــن مزيــد مــن التحســين.

ُينظــر إلــى المســتوى الحالــي مــن االســتقرار النســبي فــي شــمال شــرق ســوريا علــى نطــاق واســع 
علــى أنــه يوفــر فرصــة لبنــاء قــدرات المنظمــات المحليــة إلحــراز المزيــد مــن التقــّدم علــى صعيــد بيانــات 
المفقوديــن، بمــا فــي ذلــك البيانــات الجينيــة، وصياغة رؤية مشــتركة حول السياســات إلنشــاء الســجالت 
المركزيــة الرســمية المســتقبلية بشــأن األشــخاص المفقوديــن والتــي تلبــي توقعــات العائــالت وجميــع 

األغــراض المشــروعة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز مســاءلة الدولــة وتقديــم الجنــاة إلــى العدالــة.
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من يستطيع جمع السجالت المركزيةالبلد
البالغات؟

من يعمل على البالغات؟

السجالت المركزية موجودة البوسنة والهرسك
في معهد األشخاص 

)MPI( المفقودين

معهد األشخاص المفقودين 
)MPI)

معهد األشخاص المفقودين 
(MPI(؛ المّدعي العام؛ الشرطة

السجل الوطني لألشخاص كولومبيا
المفقودين الذي تضيف إليه 
عدة مؤسسات معلومات؛ 
سجالت أخرى مختلفة في 

مؤسسات أخرى

المّدعي العام؛ الطب الشرعي؛ 
وحدة البحث؛ آخرون

المّدعي العام؛ وحدة البحث

 اللجنة المعنية باألشخاصال يوجد سجالت مركزيةقبرص
)CMP(المفقودين

اللجنة المعنية باألشخاص 
)CMP(المفقودين

دائرة شؤون وحماية المقابر ال يوجد سجالت مركزية بعدالعراق
الجماعية )وزارة حقوق 

اإلنسان(؛ مؤسسة الشهداء 
(2004(؛ وزارة شؤون الشهداء 

والمؤنفلين في إقليم 
كردستان؛ وزارة العدل، وزارة 
الداخلة، وزارة الصحة، وزارة 

الدفاع

المّدعي العام، دائرة الطب 
العدلي في بغداد ومؤسسة 

الشهداء

وزارة الداخلية؛ الصليب األحمر ال يوجد سجالت مركزية بعدلبنان
اللبناني

ال يوجد

قاعدة بيانات مركزية لدى ليبيا
مركز تحديد الهويات الليبي

وزارة رعاية أسر الشهداء 
والمفقودين

وزارة رعاية أسر الشهداء 
والمفقودين

سجالت األشخاص المكسيك
المفقودين؛ قاعدة بيانات 

الحمض النووي، سجل الجثث 
مجهولة الهوية وغير الُمطاَلب 

بها، سجل المقابر الجماعية، 
سجل حاالت االحتجاز

المّدعون العامون االتحاديون 
والمحليون؛ لجان البحث 

الوطنية والمحلية؛ القنصليات

مكتب المدعي العام ومكتب 
لجنة البحث

الجدول 2: إدارة البيانات والسجالت المركزية



 التحدي المتمثل في ضمان 
المساواة في الحقوق

بين جميع العائالت
 تنطبــق أحــكام مختلفــة فــي القانــون الســوري الحالــي علــى عائــالت الضحايــا فــي ســوريا. يختلــف حــق 
ــا. وتحظــى عائــالت أولئــك  العائــالت فــي التعويــض والدعــم بحســب كــون المفقــود عســكرًيا أو مدنًي
الذيــن تــم تصنيفهــم علــى أنهــم شــهداء مــن قــوات النظــام المســلحة بامتيــازات معّينــة، بمــا فــي ذلــك 
دفــع أربعــة أخمــاس راتــب الشــخص المفقــود بعــد عــام واحــد علــى اختفائــه. تــؤّدي االعتبارات السياســية 
دوًرا كبيــًرا فــي تحديــد مــن ُيعتبــر شــهيًدا، وُتعتبــر عائــالت المدنييــن المفقوديــن غيــر مؤهلــة للحصــول 

علــى مثــل هــذه التســويات.

بينمــا ترغــب العائــالت فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي العثــور علــى أحبائهــا المفقوديــن، يظهــر تبايــن فــي 
ــا داعــش، بينمــا يبحــث البعــض  ــات المجموعــات المختلفــة. تبحــث بعــض المجموعــات عــن ضحاي أولوي
اآلخــر عــن ضحايــا النظــام، ولكــن ال ينبغــي لهــذه األهــداف المنفصلــة أن تضحــي عائًقــا أمــام وضــع نهــج 
شــامل. فــي حيــن أدرك المشــاركون فــي آليــة وضــع السياســات اســتحالة الجمــع بيــن جميــع عائــالت 
المفقوديــن تحــت مظلــة واحــدة موحــدة، فقــد توّصلــوا إلــى ضــرورة إعــداد ميثــاق أو أداة مماثلــة 
ُترســي المبــادئ األخالقيــة التــي يمكــن للمنظمــات المختلفــة االلتــزام بهــا باعتبارهــا دعامــة أساســية 
للتعــاون الفعــال بغــّض النظــر عــن االنتمــاءات السياســية أو الدينيــة أو العرقيــة لألفــراد أو الجماعــات. 
ويمكــن لصــك مــن هــذا المثيــل إضفــاء عنصــر التماســك علــى الجهــود التــي يبذلهــا حالًيــا طيــف واســع 
ــات الحاليــة ليــس فقــط إلنشــاء إطــار  مــن المجموعــات. يجــب أن يســتند ذلــك علــى جهــود جمــع البيان

للتوجيهــات العامــة، إّنمــا أيًضــا إليجــاد جهــات اتصــال مؤسســية يمكــن للعائــالت اللجــوء إليهــا.

مــن شــأن ميثــاق أو صــك مماثــل أن ُيســّهل أيًضــا مهمــة تلبيــة االحتياجــات العالميــة. تحتــاج رابطــات 
األســر إلــى إطــار قانونــي وسياســي يســمح لهــا بالمشــاركة فــي وضــع تدابيــر عمليــة اســتجابًة النتهــاكات 
الحقــوق، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال إنشــاء لجنــة معنيــة بجبــر الضــرر والتعويــض وتتولــى إدارة 

صنــدوق تعويــض.

الرعايــة  وأحــكام  الملكيــة  حقــوق  علــى  الحصــول  بفــرص  المفقوديــن  عائــالت  تحظــى  أن  أيًضــا  يجــب 
االجتماعيــة والدعــم الطبــي والنفســي. كمــا يجــب أن تحصــل علــى المســاعدة القانونيــة والمناصــرة مــن 
أجــل المســاهمة فــي محاســبة الجنــاة. وتحتــاج العائــالت أيًضــا إلــى الحمايــة. بمــا أن معظــم المفقوديــن 
فــي ســوريا هــم مــن الرجــال، فــإن النســاء قــد يواجهــن خطــر التعــّرض لإلســاءة عندمــا يســعين للحصــول علــى 
معلومــات عــن أحبائهــن المفقوديــن. يمكــن أن يشــتمل ميثــاق أو صــك مماثــل ُيرســي المبــادئ األخالقيــة 
التــي تلتــزم بهــا المنظمــات المختلفــة علــى أحــكام اإلنفــاذ، مثــل إجــراء موحــد لتقديــم الشــكاوى لتوفيــر 

حمايــة أفضــل للعائــالت.

تتشــارك عائــالت المفقوديــن نفــس األلــم، وتجربــة الخســارة، والشــعور بالتعــّرض لمعاملــة تعســفية مــن 
قبــل الســلطات. تتشــارك أيًضــا درجــة مــن التفاهــم المتبــادل - فــال يمكــن ألي شــخص آخــر أن يفهــم بشــكل 
أفضــل شــعور الخســارة الــذي ينتــاب ذوي المفقوديــن. ينبغــي بــذل الجهــود حتــى تتمكــن النســاء مــن قيــادة 
هــذه العمليــة. تتحّمــل النســاء اللواتــي فقــدن أزواجهــن عبًئــا كبيــًرا كرّبــات أســر وحيــدات ينفــردن بإعالــة 
أســرهن فــي أغلــب األحيــان. إن تهميــش المــرأة فــي عمليــات الســالم وإعــادة بنــاء التماســك االجتماعــي 
يحــرم مثــل هــذه العمليــات مــن أهــم المدافعيــن عنهــا وقوتهــا الدافعــة الرئيســية. يــؤّدي جبــر الضــرر دوًرا 

مهًمــا فــي هــذا الصــدد ألنــه ُيمّكــن األشــخاص األكثــر تضــرًرا مــن أداء هــذا الــدور.

ــر الضــرر إلــى االعتــراف بالحقــوق والضــرر، فــي حيــن  ــر الضــرر والمســاعدة. يســعى جب يكمــن فــرق بيــن جب
أن المســاعدة تلبــي احتياجــات األفــراد. وتقــّدم الدولــة جبــر الضــرر بغــض النظــر عــن الحاجــة؛ إذ أنــه يعتــرف 
بمســؤولية الدولــة. فــي المقابــل، تعتــرف المســاعدة بضعــف الضحايــا وقــد تأتــي مــن المنظمــات. عملًيــا، 

ال يمكــن الوفــاء بالتــزام الدولــة إال إذا تــم االعتــراف بمســؤولية الدولــة.

إن جبــر الضــرر والعدالــة متالزمــان. ُتطالــب العائــالت الســاعية خلــف جبــر الضــرر بتحقيــق المســاءلة ومعرفــة 
الحقيقــة. يحــّق للضحايــا ومجموعــات الضحايــا الوصــول إلــى المحاكــم المحليــة والدوليــة. ومــع ذلــك، فــإن 
المنافــع المســتمّدة مــن قــرارات هــذه المحاكــم قــد تقتصــر فقــط علــى أولئــك الذيــن رفعــوا الدعــاوى. 

لكــي يســتفيد جميــع الضحايــا، يجــب أن ُتنشــأ المؤسســات والصناديــق بموجــب القانــون.

ال يمكــن إحــراز تقــّدم فــي مجــال إعمــال حقــوق عائــالت المفقوديــن إال إذا أصبحــت العائــالت نفســها 
ــة رابطــات األســر  ــي، فــإن دعــم تنمي مدافعــة أقــوى عــن الحقــوق وتصّرفــت وتحّدثــت بانســجام. وبالتال
وتعزيــز الجهــود المشــتركة فيمــا بينهــا عامــالن يّتســمان بأهميــة بالغــة. باإلضافــة إلــى الحاجــة إلــى دعــم 
مالــي إلنشــاء الرابطــات وتســهيل عملهــا، ســّلط المشــاركون فــي عمليــة وضــع السياســات الضــوء علــى 

ــر لبنــاء القــدرات. ــم والتطوي الحاجــة إلــى التعّل

جبــر الضــرر هــو وســيلة للتعويــض عــن الضــرر النفســي أو الجســدي أو المالــي، ُيقدمــه أولئــك الذيــن 
تســّببوا فــي الضــرر. فــي حــاالت انتهــاكات حقــوق اإلنســان، تتحّمــل الدولــة مســؤولية عــدم حمايــة 
ف القانــون الدولــي الضحايــا المباشــرين علــى أنهــم كل مــن الشــخص المختفــي، أو  الضحايــا. ُيعــرِّ

الشــخص الــذي تــم إطــالق ســراحه بعــد اختفائــه، وأفــراد العائلــة الباقيــن علــى قيــد الحيــاة.

يتــم أحياًنــا الخلــط بيــن جبــر الضــرر وتلقــي الضحايــا للمــال. يتجــاوز جبــر الضــرر التعويــض المالــي. يجــب 
ــر شــاملة  ــى اّتخــاذ تدابي ــأن الضــرر قــد لحــق بالشــخص، باإلضافــة إل ــرف ب أن يكفــل الكرامــة ويعت

لمنــع تكــراره.

الصورة: عائالت من أجل الحرية
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  تــهـــيــئـــة بــيــئــة أكــثــر كــفـــاءًة 
  وعـــــــداًل لـــتســويـــة مــســـائـل

األحـــوال الشــخــصـــيـــة
ُتعتبــر التشــريعات الســورية الحاليــة غيــر مناســبة وال توفــر الحمايــة الكافيــة للمفقوديــن أو عائالتهــم. 
وكان تطبيــق القوانيــن، حتــى قبــل عــام 2011، يجــري بطريقــة سياســية وتعســفية. واليــوم، ال تــزال 
ــات االســتثنائية التــي يواجههــا  ــذ عــام 2011، بالرغــم مــن الصعوب ــة علــى حالهــا من ــات القانوني المتطلب
الناجــون فــي تزويــد الســلطات المختّصــة بالشــهادات المطلوبــة والوثائــق األخــرى، مثــل شــهادة الــزواج 

إلثبــات أن المفقــود هــو فــرد مــن عائلــة الشــخص الــذي يقــّدم بــالغ االختفــاء.

ــن.  ــون المدنــي والمحاكــم الشــرعية إلــى قضيــة األشــخاص المفقودي تتطــّرق أجــزاء مختلفــة مــن القان
وأهــم المــواد ذات الصلــة هــي المــواد 202 إلــى 206 فــي قانــون األحــوال الشــخصية. تعــّرف المــادة 
202 الشــخص المفقــود بأنــه »كل شــخص ال تعــرف حياتــه أو مماتــه«، والشــخص الغائــب بأنــه »شــخص 
تكــون حياتــه محققــة ولكــن ال يعــرف لــه مــكان«. ويحــّدد المرســوم العســكري 15 لعــام 2019 وضــع 
ــالغ عــن شــخص  ــة الســورية. لإلب ــن والشــهداء فــي القــوات المســلحة الحكومي العســكريين المفقودي
مفقــود إلــى المحاكــم، يجــب أن يكــون الشــخص مفقــوًدا فــي ســوريا. ولتعقيــد األمــور أكثــر، ال يمكــن 
تقديــم بالغــات عــن المفقوديــن إلــى الشــرطة فــي ســوريا مــن الخــارج أو مــن المناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرة النظــام، ممــا يمنــع بشــكل خــاص العديــد مــن النازحيــن والالجئيــن مــن التبليــغ عــن أقاربهــم 
المفقوديــن. وحتــى إذا افترضنــا أن أحــد األقــارب قــادر علــى تقديــم بــالغ عــن شــخص مفقــود إلــى 
الشــرطة، ال ُتمنــح العائلــة أي حقــوق أو اســتحقاقات لســنوات، حتــى تتوّصــل المحكمــة إلــى قــرار بــأن 
الشــخص المفقــود قــد توفــي. وبالفعــل، بحســب الظــروف السياســية لالختفــاء، ال تحصــل العديــد مــن 

ــا علــى هــذه الحقــوق واالســتحقاقات. العائــالت بتاًت

لجــأت بعــض البلــدان إلــى اعتمــاد إعــالن الغيــاب أو تشــريع ُمشــابه ينــّص علــى إمكانيــة الحصــول علــى 
حقــوق واســتحقاقات معّينــة عنــد فقــدان شــخص مــا. تســعى هــذه الخطــوة إلــى تحقيــق تــوازن بيــن 
ــًرا  ــأن الشــخص مفقــود. وكثي إعــالن أو شــهادة الوفــاة وحاجــة العائــالت إلــى الحصــول علــى اعتــراف ب
مــا ينطــوي ذلــك علــى الحصــول علــى الحــق فــي التصــّرف بممتلــكات الشــخص المفقــود والحــق فــي 

الــزواج مــرة أخــرى فــي ظــّل ظــروف معّينــة.

ُيعــّد إعــالن الغيــاب شــائًعا فــي بلــدان أمريــكا الالتينيــة التــي عانــت مــن أعــداد كبيــرة مــن حــاالت االختفاء. 
فــي كثيــر مــن األحيــان، يســمح ألفــراد العائلــة، وخاصــة النســاء، بتجّنــب خــوض العملية الصعبــة والُمكِلفة 
ــة بإجــراء تحقيــق فعــال بشــأن  ــزام الدول ــر علــى الت للحصــول علــى شــهادة وفــاة وذلــك مــن دون التأثي
الشــخص المفقــود. كمــا وضعــت دول أخــرى قوانيــن لألحــوال الشــخصية تمنــح االســتحقاقات نفســها 
ــن فــي الســجل المركــزي لألشــخاص  ــغ عــن أقاربهــا المفقودي ــن التــي تقــوم بالتبلي لعائــالت المفقودي

المفقوديــن.

إجــراءات األحــوال  تتعرقــل  إلــى ذلــك  الغيــاب فــي ســوريا، وإضافــًة  إجــراء مماثــل إلعــالن  يتوفــر  ال 
الشــخصية األخــرى بشــكل متكــّرر. علــى ســبيل المثــال، إذا تــم تقديــم طلــب للحصــول حكــم المحكمــة 
فــي قضيــة الطــالق، فقــد يتــرّدد ممثــل الحكومــة إذا كانــت القضيــة تشــتمل علــى شــخص مفقــود، 
ويختــار إدراجهــا فــي خانــة المســائل األمنيــة عوًضــا عــن المدنيــة. وفــي ســوريا، لــدى وزارة العــدل لجنــة 
خاصــة معنيــة باألشــخاص المفقوديــن تلجــأ إليهــا العائــالت لطلــب المعلومــات. ومــع ذلــك، يبــدو فــي 
الواقــع أن الحــاالت التــي يتــم فيهــا تقديــم المعلومــات نــادرة للغايــة. وُيقــال إن وزارة المصالحــة الوطنيــة 
ولجنــة المصالحــة اســتجابتا لعــدد صغيــر مــن الطلبــات للحصــول علــى معلومــات حــول المفقوديــن، 
ولكــن المعلومــات الُمقّدمــة محــدودة بالمثــل. فــي الســنوات األخيــرة، قــام النظــام الســوري ومــن 
طــرف واحــد بتعديــل وضــع بعــض األشــخاص مــن مفقوديــن إلــى متوفيــن فــي الســجل المدنــي، مشــيًرا 
م أي  ــٍة كمــا ُيزعــم. ومــع ذلــك، لــم ُتســلَّ إلــى أن ســبب الوفــاة هــي نوبــة قلبيــة فــي أكثــر مــن 800 حال
جثــث للعائــالت، وتــم اإلبــالغ فيمــا بعــد أن فــي بعــض مــن هــذه الحــاالت تــم العثــور علــى المفقوديــن 

علــى قيــد الحيــاة.
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المدة المتوجب البلد
انقضاؤها

 صنع القرار، الحماية
األساس القانوني

اعتباًرا من تاريخ اإلدراج في البوسنة والهرسك
السجالت المركزية

الحصول على االستحقاقات؛ 
يمكن للزوج/الزوجة طلب 
االنفصال؛ يمكن التصّرف 
بالممتلكات؛ بدل تعليم 

لألطفال

المحكمة المدنية؛ قانون 
األشخاص المفقودين

بعد شهَرين )2( من تقديم كولومبيا
البالغ

تستمر الشخصية القانونية 
للشخص المفقود؛  يحتفظ 
الشخص المختفي بحضانة 
األطفال؛ ال يمكن التصّرف 

بممتلكات الشخص المفقود؛
يواصل الزوج/الزوجة 

والقاصرين تلقي الراتب

المحكمة؛ القانون رقم 1531 
لسنة 2012 بشأن إعالنات 

الغياب لحاالت االختفاء

 بعد أربع )4( سنوات من التبليغالعراق
عن حالة االختفاء؛

 بعد سنَتين )2( في قضايا
اإلرهاب

الحصول على االستحقاقات؛ 
يمكن للزوج/الزوجة طلب 
االنفصال؛ يمكن التصّرف 
بالممتلكات؛ مرتبة شهيد

المحكمة المدنية )الشرعية(؛ 
قانون رعية القاصرين لسنة 

1980

بعد ثالثة )3( أشهر من التبليغ المكسيك
عن األشخاص المفقودين

تستمر الشخصية القانونية 
للشخص المفقود؛  يحتفظ 
الشخص المختفي بحضانة 
األطفال؛ ال يمكن التصّرف 

بممتلكات الشخص المفقود؛ 
يعتبر الشخص المفقود في 

إجازة غير مدفوعة األجر

المحكمة؛ القانون الفيدرالي 
بشأن إعالنات الغياب لحاالت 

االختفاء )2018(

الجدول 3: التشريعات بشأن الغياب



  وجـهـات الـــنـــظــر بـــشــأن 
  اتـــفـــاق الـــســــالم الــمـســـتــقــبــلي

  والــتـــدابـــيـــر الــدســتـورية
والـــــمســــــاءلــــة

بعــد التوّصــل إلــى تســوية ســلمية، مــن الضــروري أن تتحّمــل الدولــة الســورية مســؤولية التحقيــق في قضايا 
ــات ســمة مشــتركة فــي  ــل هــذه العملي ــادة مث ــة عــن قي ــر مســؤولية الدول ــن. ُتعتب ــن والمفقودي المختفي
البلــدان التــي وضعــت بعــد النزاعــات المســلحة اســتراتيجيات ناجحــة فــي مجــال ســيادة القانــون وحافظــت 
عليهــا. وغالًبــا مــا تشــتمل مؤسســات الدولــة علــى العديــد مــن الــوزارات الحكوميــة، مثــل وزارات الشــؤون 
الخارجيــة والعــدل والداخليــة والصحــة والدفــاع، ويجــب أن تتوفــر القــدرة والســلطة لتنســيق الجهــود بينهــا 

بفعاليــة.

علــى الصعيــد العالمــي، تحظــى عمليــات الســالم بالدعــم مــن أحــكام دســتورية تتمحــور حــول العدالــة 
الجنائيــة وجبــر الضــرر، بمــا فــي ذلــك األحــكام المتعلقــة بالمفقوديــن وحــاالت االختفــاء وأحكام المؤسســات 
المتخّصصــة. وينتهــك االختفــاء القســري - فــي ســوريا وأماكــن أخــرى - المــادة 7 )ب( مــن نظــام رومــا 

ــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري. ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي األساســي والمــادة 5 مــن االتفاقي

فــي حيــن ُيرّجــح أن ُتعاَلــج قضيــة األشــخاص المفقوديــن، علــى المــدى القصيــر والمتوســط أقّلــه، مــن خــالل 
الجهــات  أفضــل  عديــدة  نــواٍح  مــن  العائــالت  تبقــى  الدســتورية،  األحــكام  مــن  أكثــر  السياســية  المفاوضــات 
المدافعــة عــن هــذه القضيــة، وســتؤّدي بالتالــي دوًرا قيادًيــا فــي تعزيــز جهــود الدعــوة لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي. ولكــن لكــي يحــدث ذلــك، يجــب أن تظــل قضيــة األشــخاص المفقوديــن علــى رأس األولويــات فــي جــدول 
األعمــال الدولــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يكــون نمــوذج منظمــات األســر التــي شــاركت فــي مفاوضــات الســالم 
الكولومبيــة بمثابــة مثــال لســوريا. لقــد أثبتــت منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية قدرتهــا علــى التعــاون كــي 
تــؤّدي العائــالت دوًرا فعــااًل فــي اللجنــة الدســتورية حيــث تعمــل علــى ضمــان أن يكفــل الدســتور التحقيقــات 

ويحميهــا وأن يحاســب الجنــاة.

ــة  ــة ككل، بمــا فــي ذلــك ضمــان الحــق فــي إجــراء تحقيقــات فعال ــة إلــى مســؤولية الدول فــي حيــن تشــير العدال
فــي حــاالت الفقــدان واالختفــاء، فــإن الســالم واالســتقرار يتطّلبــان علــى وجــه الخصــوص تحقيــق العدالــة فيمــا 
يتعلــق بالجرائــم ومــا يقابلهــا مــن عمليــات مســاءلة. يجــب أن تكــون المؤسســة المتخّصصــة المســتقبلية المعنيــة 
بالمفقوديــن جــزًءا مــن مســؤولية الدولــة وليــس منفصلــة عنهــا. يجــب ربطهــا بآليــة مســاءلة وعدالــة للعثــور علــى 
المفقوديــن وتســليم رفاتهــم إلــى عائالتهــم، وجمــع األدلــة وفًقــا للمعاييــر المطلوبــة فــي المحاكــم التــي تقاضــي 

الجنــاة علــى جرائمهــم.

أّكــدت منظمــات المجتمــع المدنــي وممثلــو العائــالت فــي جميــع مراحــل عمليــة وضع السياســات رغبتهــم الحثيثة 
فــي تحقيــق المســاءلة والعدالــة فيمــا يتعلــق بالجرائــم المرتكبــة. كمــا طالبــوا بــأن تشــّكل اآلليــات المســتقبلية 
ــة  ــد مــن مؤسســات الدول ــاء المزي ــة بن ــة ومــن عملي ــة الجنائي ــات العدال ــن جــزًءا مــن آلي ــد مــكان المفقودي لتحدي
العادلــة مــن خــالل تعزيــز مســاءلتها أمــام جميــع شــرائح المجتمــع. وكمــا أشــار أحــد المشــاركين، فــإن دور التحكيــم 
الدولــي الــذي يمــاَرس خــارج ســوريا، فــي البلــدان التــي تدعــم ســيادة القانــون كمــا فــي بعــض الــدول األوروبيــة 
حالًيــا، ُتمثــل خطــوة مهمــة وينبغــي أن ُتتــاح لهــا إمكانيــة الوصــول إلــى جميــع المعلومــات المتوفــرة عــن حــاالت 
االختفــاء وغيرهــا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تتســّبب بفقــدان األشــخاص. صحيــٌح أن المحاكمــات، مثــل 
التــي تجــري فــي ألمانيــا، تتمحــور حــول جرائــم محــّددة، ولكنهــا تقــّدم أيًضــا النظــام بأكملــه للمحاكمــة. مــع اّتجــاه 
ــة فــي ســوريا ومحاكمــة  ــم المرتَكب ــق فــي الجرائ ــي للتحقي ــم الدول ــى التحكي ــد إل ــة بشــكل متزاي ــدول األوروبي ال
مرتكبيهــا، طلــب المشــاركون فــي آليــة وضــع السياســات أن يــزداد حجــم المشــاركة مــع هــذه اآلليــات. ينبغــي علــى 
أعضــاء النيابــة العامــة الذيــن يحّققــون مــع مقاتلــي داعــش الســابقين اســتجوابهم بشــأن مصيــر المفقوديــن، كمــا 

يجــب أن يفعــل أعضــاء النيابــة العامــة الذيــن يقاضــون المســؤولي الســابقين فــي النظــام.

التــي تشــمل  الخطيــة  البيانــات  أيًضــا األدلــة عــن طريــق   )IIIM( المحايــدة والمســتقلة  الدوليــة  تجمــع اآلليــة 
معلومــات عــن أســماء األشــخاص الذيــن ُقتلــوا أو اعُتبــروا فــي عــداد المفقوديــن، وستســتخدم األدلــة التــي 
ســجلتها لجنــة األمــم المتحــدة للتحقيــق بشــأن ســوريا منــذ عــام 2012 لدعــم العدالــة الدوليــة والســعي لضمــان أن 
يســاعد المســتودع المركــزي للمعلومــات واألدلــة فــي البحــث عــن المفقوديــن. ومــع ذلــك، تتمثــل واليتهــا أواًل 
وقبــل كل شــيء فــي دعــم التحقيقــات والمالحقــات القضائيــة بشــأن الجرائــم الدوليــة األساســية. هــذا وأبرمــت 
اآلليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة مذكــرة تفاهــم مــع اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن لزيــادة التنســيق 
بيــن الشــركاء المعنييــن، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بالبحــث عــن المفقوديــن والتحقيقــات الجنائيــة وغيرهــا مــن 

التحقيقــات.

ال يمكــن إقامــة العــدل حصــًرا مــن بعيــد، ال ســيما فيمــا يتعلــق باألشــخاص المفقوديــن. تحتــاج آليــة محليــة معنيــة 
باألشــخاص المفقوديــن إلــى وجــود واليــة وســلطة واضحَتيــن لتنجــز مهامهــا مــن دون االعتمــاد علــى أذونــات مــن 
الســلطات األخــرى. يجــب أن تكــون اآلليــة قــادرة خصيًصــا علــى معالجــة البيانــات المتعلقــة باألشــخاص المفقودين 
بشــكل موضوعــي، بمــا فــي ذلــك البيانــات الجينيــة لتحديــد هويــة المفقوديــن، والعمــل مــع المنظمــات الدوليــة 
والمنظمــات األخــرى ذات القــدرة التقنيــة والمكّلفــة رســمًيا. كمــا يجــب أن تدعــم عمليــة المســاءلة الجنائيــة 

بشــكل مســتقل، داخــل ســوريا وخارجهــا.
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شــكــر وتـــقـــديــر وقــراءات إضــافـيـة 
تــود اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن أن توّجــه الشــكر إلــى دائــرة أدوات السياســة الخارجيــة فــي 
االتحــاد األوروبــي التــي مّولــت آليــة وضــع السياســات. كمــا تــود اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن أن 
ــون  ــة، بمــن فيهــم األخصائيــون فــي القان ــن الذيــن شــاركوا فــي العملي ــراء الدولييــن المتعّددي تشــكر الخب

والطــب الشــرعي ومعالجــة البيانــات.

تــود اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن أن توّجــه الشــكر إلــى مركــز توثيــق االنتهــاكات )VDC( علــى 
الرقــة«؛  الــذي قّدمــه، »التكلفــة الداميــة: تقريــر خــاص عــن المقابــر الجماعيــة فــي محافظــة  العــرض 
والمركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة )SJAC( علــى تقديمــه »البحــث عــن المفقوديــن فــي شــمال شــرق 
ســوريا: تقييــم وتوصيــات لفريــق االســتجابة األوليــة«؛ والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان )SNHR( علــى 

ــا ووحشــيًة«. ــر أســلحة النظــام إيالًم ــون »االختفــاء القســري هــو أكث عرضهــا المعن

وتــود اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن أن تشــكر فــي المقــام األول منظمــات المجتمــع المدنــي 
الســوري وعائــالت المفقوديــن التــي اجتمعــت وشــاركت بنشــاط فــي آليــة وضــع السياســات. العائــالت 

هــي صاحبــة هــذه العمليــة التــي تعكــس احتياجاتهــا ورغباتهــا.

كمســاهمة فــي آليــة التعــاون الجاريــة حالًيــا، جمعــت اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن محفوظــات 
مرجعيــة ألوراق أكاديميــة وأوراق أعّدهــا خبــراء وتشــريعات ذات صلــة وأحــكام دســتورية مــن جميــع أنحــاء 
العالــم، مــن شــأنها أن تســاعد منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري وعائــالت المفقوديــن وغيرهــا علــى 
وضــع سياســات موِحــدة وفعالــة. المحفوظــات المرجعيــة متاحــة علــى تطبيــق المنتــدى العالمــي للجنــة 

.https://oic.icmp.int/gf الدوليــة لشــؤون المفقوديــن

اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن هــي منظمــة حكوميــة دوليــة قائمــة علــى أســاس معاهــدة 
ومقرهــا الرئيســي فــي الهــاي فــي هولنــدا. تتمثــل واليتهــا فــي ضمــان تعــاون الحكومــات وغيرهــا 
فــي تحديــد مــكان المفقوديــن نتيجــة النزاعــات وانتهــاكات حقــوق اإلنســان والكــوارث والجريمــة 
المنظمــة والهجــرة غيــر النظاميــة وغيرهــا مــن األســباب ومســاعدتها فــي القيــام بذلــك. كمــا تدعــم 
اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن عمــل المنظمــات األخــرى فــي جهودهــا، وتشــّجع المشــاركة 
العامــة فــي أنشــطتها، وتســاهم فــي تطويــر الطــرق المناســبة إلحيــاء ذكــرى المفقوديــن واإلشــادة 

بهــم. 

هي المنظمة الدولية الوحيدة المكلفة حصًرا بالعمل على قضية األشخاص المفقودين.

خــــــاتـــــمـــــة 
رغــم أنــه يتعــّذر حالًيــا توّقــع تحّمــل الدولــة للمســؤولية فــي ســوريا، إال أنــه يجــب اّتخــاذ أو تكثيــف بعــض التدابيــر 
الممكنــة إلرســاء األســس لنظــام مســتقبلي فعــال. وتشــمل هــذه التدابيــر بنــاء الثقــة بيــن منظمــات المجتمــع 
تعزيــز صياغــة  النســائية، ومــن خــالل  القيــادة  تعاونيــة وتعزيــز  تنفيــذ مبــادرات  المدنــي، مــن خــالل تمكيــن 

ــة. ــة المحلي ــر التدريــب للجهــات الفاعل ــات، وتوفي ــة والبيان السياســات، وجمــع األدل

الدوليــة لشــؤون المفقوديــن باســتضافة  اللجنــة  آليــة وضــع السياســات أن تقــوم  اقتــرح المشــاركون فــي 
وتيســير عمــل »فريــق خــاص بتنســيق السياســات« تكــون مهمتــه تبــادل المعلومــات ومعالجتهــا، بمــا فــي 
ــر  ــا لمعايي ــة البشــرية وفًق ــد الهوي ــر الجماعيــة، وتحدي ذلــك المعلومــات المتعلقــة باالحتجــاز القصــري، والمقاب
ــة  ــدء عملي ــة علــى ب المســاءلة العامــة. كمــا يجــب أن يســاعد »فريــق تنســيق السياســات« المنظمــات المحلي
جمــع بيانــات مــا قبــل الوفــاة ومــا بعدهــا وتوظيــف وســائل أخــرى للعثــور علــى األشــخاص الذيــن يجتــازون اختبــار 
التدقيــق القانونــي. يمكــن لـ«فريــق تنســيق السياســات« أن يــؤّدي دوًر مهًمــا فــي تعزيــز المصالحــة وإعــادة بنــاء 

التماســك االجتماعــي فــي ســوريا.

ــم موقــف مشــترك بشــأن السياســات لمعالجــة مســألة  ــق تنســيق السياســات« أواًل علــى تقدي ســيرّكز  »فري
االحتجــاز وحوكمــة البيانــات وإنشــاء نظــام بيانــات مركــزي شــامل وآمــن ومحايــد بشــأن األشــخاص المفقوديــن 
فــي ســوريا، وإنشــاء إطــار تشــغيلي وتحســين القــدرات التشــغيلية للتعامــل مــع المقابــر الجماعيــة والســرية، مــع 
ــًة علــى شــمال شــرق ســوريا. يهــدف »فريــق تنســيق السياســات« إلــى التوّصــل إلــى إجمــاع حــول  ــز بداي التركي
إطــاٍر للسياســات العامــة لعمليــة رســمية مســتقبلية متعلقــة بالمفقوديــن الســوريين، يتــم إدراجــه فــي اتفاقيــة 
ســالم ودســتور مســتقبلَيين، وإلــى المســاهمة فــي تطويــر تشــريعات ومؤسســات محــّددة الغــرض ووضــع 

تدابيــر لجبــر الضــرر.
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 هذا المشروع مدعوم من قبل االتحاد األوروبي. 
إن المحتوى هو مسؤولية  اللجنة الدولية لشؤون المفقودين 

وحدها وال يعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي.
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