
 

   بيان لفريق تنسيق السياسات بشأن املفقودين واملخفيني واحملتجزين

، معظمهم على يد السلطات السورية، أضحت قضية املفقودين واملخفيني ألف شخص   130 مع فقدان واخفاء ما يقّدر بنحو
يف سوراي من أكثر القضااي إحلاًحا وصعوبة يف البالد. هذا وقد يتم إمهال معاجلة أسباب الفقدان واالخفاء يف ظّل عدم وجود 

قبل، مما سيؤّدي إىل آاثر تنعكس سلبيًا على توصيات وأطر موّحدة بشأن السياسات الالزمة لتحقيق تسوية سياسية يف املست
إرساء دعائم السالم املستدام. هلذا الغرض، وابلشراكة مع اللجنة الدولية لشؤون املفقودين، متَّ تشكيل فريق تنسيق السياسات 

ااي ومنظمات ملفقودي وخمتفي سوراي، والذي يضّم جمموعة متنوعة من السوريني من بينهم ممثلون عن بعض روابط ُأسر الضح
اجملتمع املدين وحمامون ونشطاء حقوق اإلنسان. يسعى فريق تنسيق السياسات أواًل وقبل كل شيء إىل توحيد األصوات السورية 

  من خالل أوراق سياسات ذات صلة تُبنّي بشكل أساسي التدابري الالزمة ملعاجلة قضية مفقودي وخمفيي سوراي.

شهرًا املاضية حتلياًل مفصاًل لوضع املفقودين واملخفيني، مبا يف ذلك األسباب  18ار قّدَم فريق تنسيق السياسات على مد
إىل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف إطار االستعراض الدوري  تقريراً  التشريعية واملؤسساتية ذات الصلة، فأرسلَ 

للمنظمات واألفراد العاملني على  مفقودي سوراي حاالت جلمع بياانت وتوثيق ميثاق مبادئ أخالقية الشامل لسوراي. كما وضعَ 
خاصة ابملفقودين واملخفيني إلدراجها يف دستور سوراي اجلديد. أعدَّ الفريق  مبادئ دستورية قضااي األشخاص املفقودين، واقرتحَ 

بشأن املفقودين واملخفيني يرّكز على حمورية دور أسر الضحااي وضمان حقوقهم، فضاًل عن عمله  أطرًا لقانون مستقبلي أيضاً 
  احلايل على وضع إطار تشريعي متعلق مبسألة املقابر اجلماعية.

فاعلية واستباقية على حد سواء، وذلك حلماية حقوق عشرات اآلالف ُوضعت التوصيات ومقرتحات السياسات هذه كتدابري ت
من املفقودين واملخفيني واحملتجزين، وحقوق ُأسرهم، وملنع التجاوزات املستقبلية اليت تؤدي إىل فقدان األشخاص أو اخفائهم. 

اسية، مبا يف ذلك احملاداثت ويف هناية املطاف، جيب االسرتشاد هبذه التوصيات واملقرتحات عند إجراء أي مفاوضات سي
   الدستورية احلالية، والتسوية السياسية و/أو اإلصالح القانوين املأمولني يف املستقبل.

ري آالف األشخاص املفقودين واملخفيني يف حيّث فريق تنسيق السياسات على تعزيز اجلهود الرامية للكشف عن مص 
والدوليني على حد  واإلفراج عن احملتجزين بشكل غري قانوين. يقتضي حتقيق ذلك أن يويل أصحاب املصلحة السوريني سوراي،

والتحقيق تدعم عملية حتديد مكان املفقودين اعتماد آلية  يف ذلك سواء قضية املفقودين واملخفيني أكرب قدر من االهتمام، مبا
  .اختفائهم ظروف يف
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