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عن المؤلف
جيريمي ساركين هو بروفيسور زائر متخصص بالقانون وعضو في مركز أبحاث القانون والمجتمع في كلية الحقوق
في جامعة نوفا بمدينة لشبونة في البرتغال .ويعمل محامي ًا في جنوب أفريقيا وفي والية نيويورك بالواليات المتحدة
األمريكية .نال درجة الحقوق من جامعة ناتال سابق ًا (وتعرف حاليا باسم جامعة كوازولو-ناتال) ،ودرجة الماجستير في
القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد ،ودرجة الدكتوراة في القانون الدولي والقانون المقارن .وهو رئيس مقرر
سابق لفريق األمم المتحدة العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أوغير الطوعي .

الرسوم التوضيحية
س البقاعي الفنون الجميلة
نتوجه بالشكر إلى الفنان السوري نجاح البقاعي لسماحه بنشر أعماله في هذا التقرير .در َ َ
في جامعة دمشق وفي مدينة روين بفرنسا ،ودرّس في الجامعة العربية بدمشق .واعتقل عدة مرات بسبب مشاركته في
حركة االحتجاجات السلمية ،وكان آخرها في عام  .2014وشهد أثناء اعتقاله معاملة وحشية من وكاالت االستخبارات ،وقام
الحق ًا برسم هذه الممارسات في سلسلة من األعمال الفنية ،والتي ننشر جزءاً منها في هذا التقرير .

شكر وتقدير
تتوجه رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا ،ورابطة عائالت قيصر ،ومنظمة مسار  -تحالف أسر األشخاص المختطفين
لدى تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،وحركة عائالت من أجل الحرية ،ومبادرة تعافي ،بالشكر إلى البروفيسور جيريمي
ن ساهموا بوقتهم وقدموا معلومات للدراسة .كما نشكر وزارة
ساركين لجهوده في إعداد هذه الدراسة ،وإلى جميع َم ْ
الخارجية الهولندية ووزارة الخارجية السويسرية االتحادية على دعمهما لهذه القضية .ونشكر منظمة أمبيونيتي ووتش
على تنسيق عملية إنتاج الدراسة .كما نود أن نشكر أنيتا رايس على عملها التحريري.
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» كل معتقل هو روح إنسانية وأمامه حياة كاملة ليعيشها .ونحن ال نتحدث
عن أرقام ،بل نتحدث عن بشر ،عن أبنائنا ،عن أحبائنا «.
فدوى محمود ،من حركة عائالت من أجل الحرية

» عندما نجونا من االعتقال ،فقد حملنا ،كناجين ،المسؤولية بأن نكون
األمل الذي يتمسك به الذين بقوا في السجون .ونحن ،كجمعيات للضحايا ،أصحاب
حقوق وفاعلون ناشطون في الوقت نفسه «.
أحمد حلمي ،مبادرة تعافي

» نحن نعلم من تجارب البلدان األخرى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق
حل معقول بالحد األدنى يتطلب معالجة القضايا اإلنسانية للمعتقلين.
ودون ذلك لن يتحقق سالم دائم وال حل وال استقرار «.
خليل الحاج صالح ،من منظمة مسار  -تحالف أسر األشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش(

» قضية المعتقلين هي قضية إنسانية ،وليست ورقة ضغط في المفاوضات .ويجب أن
يكون حل قضية المعتقلين أساس ًا ألي حل للقضية السورية «.
مريم الحالق ،رابطة عائالت قيصر

» الحقيقة أوال والحقيقة الكاملة هي ما سيمكننا من االنتقال إلى
مستقبل سوريا ومعالجة انتهاكات الماضي «.
سرية ،رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا
دياب ّ
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تمهيد
نحن خمس جمعيات مؤلفة من ضحايا وناجين سوريين وأفراد عائالتهم ممن عانوا معاناة شديدة من جرائم االعتقال
التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب وغيرها من االنتهاكات الكثيرة ذات الصلة باالعتقال .وما زلنا نعاني األلم يومي ًا،
شأننا في ذلك شأن سوريين ال حصر لهم تم إخفاؤهم قسراً على يد جميع أطراف النزاع منذ عام  2011وما قبله ،وذلك من
جراء عدم معرفتنا بمصير أحبائنا المفقودين ،ناهيك عن أشكال المعاناة األخرى من مصاعب ومحن ناجمة عن غيابهم عنا.
ّ
نوضح فيه رؤيتنا ومطالبنا
ثمة حقوق واجبة لنا بصفتنا ضحايا وناجين ،لذا فقد قمنا بصياغة ميثاق الحقيقة والعدالة الذي
فيما يتعلق بالحقيقة والعدالة والدور الذي يتوجب علينا أداؤه في إعادة بناء بلدنا .وقد وضعنا في هذا الصدد مطالب
واضحة وقابلة للتحقيق مشفوعة بإجراءات تهدف إلى تحويل رؤيتنا إلى واقع ملموس .
يجب أن نعرف الحقيقة بشأن مصير أحبائنا المفقودين؛ ويجب اإلفراج فوراً عمن ال يزال منهم على قيد الحياة .وأما
المتوفون ،فنريد استالم رفاتهم ومواراتهم الثرى بما يليق بإكرام الميت وكي يتسنى لنا أن نأسى في سالم لموتهم.
ونريد أيض ًا الحصول على ضمانات بعدم تكرار ما حدث حتى نج ِّنب غيرنا المعاناة التي عشناها نحن .وقد عملنا بال كلل
من أجل تحقيق هذه األهداف البسيطة .
ولكن على الرغم من النشاط والتوثيق وصيحات االحتجاج الدولية على امتداد السنوات الماضية ،ال يوجد لغاية اآلن هيئة
أو مؤسسة فاعلة يمكنها مساعدتنا في الكشف عن مصير بناتنا وأبنائنا وأزواجنا وأمهاتنا وآبائنا وإخوتنا المفقودين.
لذلك ،فقد طلبنا من البروفيسور جيرمي ساركين دراسة الخيارات المتاحة من أجل إنشاء آلية جديدة يتم تكريسها لهذه
الغاية .ونحن نسعى من خالل هذه الدراسة إلى إيضاح سبل المضي قدم ًا نحو تحويل الدعم الذي تلقيناه من الفاعلين
الدوليين إلى إجراءات ملموسة .
وإننا اليوم ندعو إلى تعاون دولي من أجل إنشاء آلية للبحث عن المفقودين والمختفين قسراً في سوريا استناداً إلى
األفكار الموضحة في هذه الدراسة .واليوم ،وبعد عشر سنوات من النزاع واالعتقاالت واإلخفاء القسري ،فقد آن أوان العمل.
• رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا :جمعية مستقلة للتضامن المتبادل تسعى إلى الكشف عن الحقيقة
وتحقيق العدالة للسجناء السياسيين السابقين وضمان اإلفراج عن األشخاص الذين ال يزالون قيد االعتقال .وتعمل
الرابطة أيض ًا على الكشف عن مصير األشخاص المفقودين والمختفين قسراً في سوريا بصفة عامة وفي سجن
صيدنايا بصفة خاصة .
• رابطة عائالت قيصر :مجموعة من العائالت التي فقدت أفراداً من أحبائها بسبب التعذيب أو القتل خارج إطار القانون
أثناء االعتقال .وقد حددت هذه العائالت أقاربها القتلى من خالل صور قيصر الشهيرة التي سرّبها أحد المنشقين
عن النظام السوري .وتهدف الرابطة إلى توحيد أصوات هذه العائالت ،والمطالبة بالكشف عن الحقيقة ،وتحقيق
العدالة وجبر الضرر لضحايا التعذيب واالختفاء القسري في سوريا .
• منظمة مسار  -تحالف أسر األشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) :مجموعة من أفراد عائالت
األشخاص الذين اختطفهم تنظيم داعش أثناء سيطرته على مناطق سورية .وتسعى المنظمة إلى الكشف عن
مصير المختطفين من قبل داعش وتحقيق العدالة لهم .كما تهدف إلى مساعدة عائالت المختطفين في سعيها
ومطالبها بجبر الضرر .
• حركة عائالت من أجل الحرية :حركة سورية تقودها نساء ممن فقدن أفراداً من عائالتهن نتيجة لالعتقاالت أو االختفاء
القسري .وتسعى المنظمة إلى إنهاء االختفاء القسري واالعتقال التعسفي اللذين يرتكبهما النظام السوري
وجميع األطراف األخرى في النزاع.
• مبادرة تعافي :مبادرة وشبكة يقودها ضحايا وتركز عليهم تقدم الدعم والحماية لضحايا االعتقاالت والتعذيب
واالختفاء القسري بعد اإلفراج عنهم واستقرارهم في مواقع آمنة ،وذلك ليتمكنوا من مواصلة الدعم السلمي للتغيير
في مجال حقوق اإلنسان والسعي لتحقيق العدالة والمساءلة .
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مقدمة
يهدف هذا التقرير إلى العثور على طريقة للتعامل مع العدد الكبير من األفراد الذين تعرضوا لالختفاء القسري أو االعتقال
تقدر الشبكة السورية لحقوق
التعسفي في سوريا منذ بدء الثورة السورية في عام  .2011وثمة تقديرات متفاوتة ،ولكن ّ
اإلنسان بأن ما ال يقل عن  150،000شخص تعرضوا لالختفاء القسري أو االعتقال التعسفي في سوريا منذ عام  - 2011أي
حوالي  0.7بالمئة من التعداد السكاني للبلد قبل الحرب والذي بلغ آنذاك  22مليون نسمة١ .
وصرّحت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بأن «عشرات اآلالف» قد اع ُتقلوا تعسفي ًا أو عانوا من االختفاء القسري،
وأكدت بأن نقص إمكانية الوصول إلى البلد تجعل «من الصعب تحديد عدد األشخاص المفقودين من رجال ونساء
ّ
٢
ً
وأطفال بدقة»  .وثمة جهات أخرى تعتقد أن العدد أكبر كثيرا من ذلك وأكدت على أن عشرات اآلالف من األشخاص
وقعوا ضحية لمثل هذه الممارسات حتى قبل اندالع الحرب في سوريا .
وتشير هذه األرقام إلى األشخاص الذين اختفوا مباشرة أو اع ُتقلوا على يد النظام ثم اختفوا في منظومة االعتقال الهائلة
الموجودة في سوريا ،أو على يد أطراف أخرى في النزاع (بما في ذلك دول أخرى) ممن قامت بتصرفات شبيهة ،وإن يكن
على نطاق أقل بكثير .ومن بين جميع األزمات اإلنسانية التي تتطلب اهتمام ًا في سوريا ،فإن قضية االختفاءات القسرية
واالعتقاالت التعسفية هي من بين القضايا التي يتكرر ذكرها بكثرة ،ولكنها تظل مهملة دائم ًا٣.
ومنذ بدء النزاع السوري في عام  ،2011ارتُكبت انتهاكات جسيمة عديدة ضد حقوق اإلنسان وفي انتهاك للقانون الدولي
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان .واستخدم النظام الحاكم ،و ِجهات فاعلة أخرى أيض ًا ،أساليب غير قانونية
تحمل الناس إساءات هائلة
متنوعة ،خصوص ًا ضد المدنيين الذين ظل يُنظر إليهم غالب ًا بوصفهم خصوم ًا ٤.وقد
ّ
لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك التعذيب ،والمعاملة القاسية والالإنسانية ،إضافة إلى فظائع كبيرة.
وبهذا الخصوص ،تمت اإلشارة على نحو صائب بأن المجتمع السوري عانى «من أنواع متعددة من االنتهاكات التي
َّ
ضد اإلنسانية وجرائم حرب ،لكن جريمة اإلخفاء القسري التي مارسها النظام السوري  ...تُعتبر سالح
شكل بعضها
َ
جرائم َّ
وإن حجم حصيلة االختفاء القسري مقارنة بعدد السكان في سوريا يُعتبر مرعب ًا ومدمراً،
الحرب األقوى واألكثر ساديةَّ ،
مرتكبة من قبل السلطات الحاكمة»٥.
ً
وتُ ِّ
ضد اإلنسانية
شكل جريمة َّ
لقد وثّقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية توثيق ًا مكثف ًا لممارسة االختفاء
القسري المنهجي وواسع النطاق ٦.تبحث هذه الدراسة في وضع االختفاء القسري واالعتقال التعسفي بصفة عامة
ضمن النزاع في سوريا .وتناقش العمليات العامة التي تأسست للتعامل مع سوريا ،ثم تستعرض اآلليات التي تتعامل
مع االختفاء القسري واالعتقال التعسفي في سوريا والمتاحة لعائالت الضحايا ليتمكنوا من اإلبالغ عن الحاالت ،وتتناول
أيض ًا الدور المحدود الذي أدته هذه المؤسسات لغاية اآلن ،ثم تعرض الدراسة خيارات بشأن إقامة آلية جديدة مكرسة
لتحديد ما حدث للمختفين والمعتقلين في سوريا.
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) http://sn4hr.org/blog/2019/08/31/54185/بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -6مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ( ،)2019تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية ،وثيقة األمم المتحدة
 15 ,UN Doc. A/HRC/42/51آب /أغسطس  ،2019متوفر على الرابط ) https://undocs.org/A/HRC/42/51بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
انظر أيضًا مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ( ،)2019تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية ،وثيقة األمم المتحدة
 31 ,A/HRC/40/70، 31كانون الثاني /يناير  ،2019متوفرة على الرابط  https://undocs.org/en/A/HRC/40/70بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
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ملخص تنفيذي
أهداف التقرير
بناء على طلب من المنظمات السورية الخمس التالية التي تمثل الضحايا والناجين الذين عانوا
نشأ هذه المشروع ً
على يد جناة متنوعين في سوريا :
• رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
• رابطة عائالت قيصر
• منظمة مسار  -تحالف أسر األشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش(
• حركة عائالت من أجل الحرية
• مبادرة تعافي

		
		

ويهدف هذا التقرير إلى وضع أهداف هذه الجماعات الخمس في صميمه وضمان أن تتبنى أي آلية تُنشأ للتعامل مع
قضية المختفين والمعتقلين مقاربة تتمحور حول الضحايا وتركزعلى اإلفراج عن المعتقلين ،وتحديد أماكن مرافق
االعتقال ،والعثور على رفات المعتقلين المتوفين ،والبدء في عملية تحديد ما جرى لهم .
وهذا ال يعني التخ ّلي عن األهداف الطويلة األجل فيما يتعلق بتحقيق العدالة ،من قبيل المالحقة القضائية لمرتكبي
الجرائم .فحسبما صرحت هذه الجماعات الخمس في ميثاق الحقيقة والعدالة الذي أطلقته في  10شباط /فبراير :2021
«نحن  ...نفرّق بين العدالة القصيرة األمد والعدالة الطويلة األمد .فعلى المدى القصير ،هناك إجراءات فورية ال بد من
اتخاذها لوقف االنتهاكات المستمرة والتخفيف من معاناة الناجين/ات والضحايا وعائالتهم .وأما على المدى المتوسط
إلى الطويل ،فلدينا مطالب إضافية لضمان العدالة الشاملة ومنع تكرار الجرائم التي عانينا منها وما زلنا نعاني منها»7.
ويجب أن تأخذ المساءلة مسارها في نهاية المطاف ،إال أن األولوية المباشرة لألفراد الضحايا هي معرفة مصير أحبائهم .
يقيم هذا التقرير حجة إلقامة آلية جديدة للعثور على المختفين والمعتقلين في سوريا ،وبهذا فإنه يسعى إلى تسليط
الضوء على طبيعة حاالت االختفاء القسري واالعتقال التعسفي ومداها في سوريا منذ عام  ،2011وهو يدرس ما هي
أوجه المساعدة المتوفرة حالي ًا للناجين وأفراد األسر المعنية .ويستعرض التقرير استعراض ًا موجزاً الدروس المستفادة
من الكيفية التي تم من خاللها تتبع الناجين والضحايا في مناطق نزاعات أخرى ،وأخيراً يقدم التقرير الخيارات المتوفرة
إلقامة آلية جديدة ضمن األمم المتحدة أو االتحاد األوروبي أو تكتالت أخرى للبلدان .

تعريفات االختفاء القسري واالعتقال التعسفي في القانون الدولي
لم تنضم سوريا إلى االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري 8.يعتبر التعريف الوارد في هذه
االتفاقية بأنه تعريف مهم 9،وكذلك تعريف فريق األمم المتحدة العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أوغير الطوعي
لهذا المصطلح .

 -٧انظر المزيد من المعلومات حول األهداف القصيرة األمد واألهداف الطويلة األمد ،ميثاق حقيقة وعدالة :رؤية مشتركة حول قضية االختفاء القسري واالعتقال
التعسفي في سورية من منظمات الضحايا السوريين وأفراد أسرهم .متوفر على الرابط https://www.impunitywatch.org/truth-and-justice-charter-syria
)بالرجوع إليه في  6أيار /مايو .( 2021
 -8الجمعية العامة لألمم المتحدة ( ،)2007االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ،وثيقة األمم المتحدة  12/ ,A/RES/61/77كانون الثاني
يناير  ، ،2007المادة  ،1-1متوفر على الموقع ) https://bit.ly/3nVSpDgبالرجوع إليه في  4أيار /مايو ) Doc. A/RES/61/77 .(2021كانون األول /ديسمبر . (20 2006
 -9مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ( )1992إعالن بشأن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري أقر بقرار الجمعية العامة رقم  133/47في 18
كانون األول /ديسمبر  ،1992متوفر على الرابط ) https://bit.ly/2R0rMRAبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
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ي بأنه يحدث عندما يُحرم شخص من حريته ضد إرادته ،في حالة
ويع ِّرف فريق االختفاء القسري مصطلح 'االختفاء القسر '
ضلوع مسؤولين حكوميين  -بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،أو عن طريق القبول الضمني  -ورفض اإلقرار بحرمان الشخص
من حريته أو إخفاء المعلومات عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده 10.بالتالي ،كي تُع َّرف حالة ما على أنها اختفاء
قسري ،فعادة ما تتطلب ارتباط ًا بأنشطة الدولة ،وأحيان ًا يكفي إظهار بعض االرتباط بين االختفاء والدولة  -من قبيل القبول
الضمني من قبل الدولة بسلوك منظمة ترتكب هذه الممارسة .
يَسمح نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 11بإخضاع المنظمات السياسية للمساءلة والمالحقة القانونية إذا
ارتكبت أعمال اختفاء قسري واسعة النطاق ومنهجية تصل إلى مستوى جرائم ضد اإلنسانية ،وهذه هي الحال في سوريا .
وتجدر اإلشارة إلى أنه حتى لو لم تُرتكب جرائم ضد اإلنسانية من قبل جهات فاعلة من غير الدول ،يظل سلوكها على
القدر نفسه من الجرمية ،فحتى لو لم ينطبق التعريف الدولي للجرائم ضد اإلنسانية على هذا السلوك اإلجرامي ،فإنه
يظل مشمو ًال في القوانين المتعلقة باالختطاف واالعتداء ،بما في ذلك ضمن قانون العقوبات السوري .
قد يتداخل ارتكاب االختفاء القسري أحيان ًا مع االعتقال التعسفي .ويُعتبر االعتقال التعسفي غير قانوني بموجب عدة
معاهدات دولية وقوانين أخرى .كما أن القانون الدولي واضح بشأن الحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق باالختفاءات
القسرية ،وهو يتطلب إجراء تحقيقات بشأن المختفين قسراً والسعي للكشف عن الحقيقة.
يتناول القانون الدولي اإلنساني حاالت االختفاء القسري واالعتقال التعسفي ،إال أنه ال يستخدم هذه المصطلحات
تحديداً .وبخصوص حاالت االعتقال التعسفي ،ثمة مواد محددة في اتفاقيات جنيف والبروتوكوالت اإلضافية الملحقة
بها تتناول منع حاالت االعتقال التعسفي بموجب القانون الدولي اإلنساني .وثمة مواد متنوعة تنص على ضمانات
من االعتقال التعسفي أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ،بما في ذلك المادة العامة  3والمادة  5من البروتوكول
اإلضافي الثاني .
وجدت
ال توجد إشارة مباشرة إلى االختفاءات القسرية في اتفاقيات جنيف أو البروتوكوالت اإلضافية الملحقة بها ،ولكن َ
دراسة أجرتها اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن القانون الدولي اإلنساني العرفي 12أن حظر االختفاءات القسرية هو
من أعراف القانون الدولي العرفي في النزاعات الدولية والنزاعات غير الدولية على ح ٍد سواء 13،وأكدت بالتالي على أن
«االختفاء القسري محظور »14 .

 -10مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ( ،)2010تقرير الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي لسنة  ،2010ملحق حول أفضل
الممارسات المتعلقة بحاالت االختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية ،وثيقة األمم المتحدة  28، A/HRC/16/48/Add.3كانون األول /ديسمبر2010
متوفر على الرابط ) https://bit.ly/3bbRKs2بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
(ع ّدل أخر مرة في عام  ،)2010الترقيم الدولي  17 ،6-227-9227-92تموز
 -١١الجمعية العامة لألمم المتحدة ،نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ُ
ً
()2(7أوال) ،متوفر على الرابط ) https://bit.ly/3xVALE2بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
يوليو  ،1998المادة

Henckaerts, J. M. (2005) Customary international humanitarian law: Volume 1, Rules (Vol. 1). Cambridge University Press, available at: -١٢
https://bit.ly/3f3TdC3 (last accessed 4 May 2021). See also Customary IHL Database, available at: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/eng/docs/home (last accessed 6 May 2021).
 -١٣المرجع السابق ،القاعدة 99
 -١٤المرجع السابق ،القاعدة 98
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المنهجية
اعتمدت المنهجية الم ّتبعة في إجراء هذه الدراسة أو ًال على استعراض المؤلفات في هذا المجال لتكوين فهم كامل
لنطاق القضايا المشمولة والخروج بأفضل استراتيجية للتعامل معها .وثمة الكثير من المعلومات المفيدة والحديثة
أعدتها منظمات متنوعة حول هذه القضايا.
ثاني ًا ،أُجريت مقابالت ومناقشات مع طائفة متنوعة من األفراد العارفين بالوضع في سوريا عموم ًا وبقضية المختفين
والمعتقلين بصفة خاصة ،بما في ذلك أفراد من العاملين في اللجنة الدولية للصليب األحمر ،واللجنة الدولية لشؤون
المفقودين ،وفريق االختفاء القسري ،وفريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي ،واآللية الدولية
المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والمالحقة القضائية لألشخاص المسؤولين عن الجرائم األشد خطورة
وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس  ،2011إضافة إلى مجموعة متنوعة
من المحامين الدوليين ،واألفراد الذين عملوا على هذه القضايا ضمن سياقات وبلدان متنوعة ،وعدد من األكاديميين،
وعدد من المنظمات السورية ،ومنظمات دولية ومحلية معنية بحقوق اإلنسان ،وجهات أخرى .وقد تواصلت المشاورات
مع المنظمات الخمس التي طلبت إجراء هذه الدراسة ،وعلى امتداد العملية.
بعد ذلك ،تم إرسال استبيان طويل إلى منظمات سورية معنية بالتوثيق بغية تحديد مدى المعلومات التي جمعتها،
وعدد األشخاص الذين تتوفر عنهم تفاصيل ،ونوع المعلومات التي بحوزتها حول هؤالء األشخاص وكيفية ترتيب
المعلومات وتنظيمها .ثم جرى تحليل السبل المتوفرة  -وحدود هذه السبل  -لعائالت المختفين والمعتقلين
للحصول على معلومات والكشف عن الحقيقة واالنتصاف .وقد جرت مراجعات للمؤلفات إضافة إلى منقاشات مع
الجماعات المعنية بهذا العمل بغية فهم طبيعة الوسائل المتوفرة وحدودها .
وبهذه الطريقة ،تم تحرّي األدوار التي أدتها مؤسسات متنوعة ،بما فيها لجنة التحقيق الدولية المستقلة ،واآللية الدولية
المحايدة والمستقلة ،وفريق االختفاء القسري ،وفريق االحتجاز التعسفي ،واللجنة الدولية لشؤون المفقودين ،واللجنة
الدولية للصليب األحمر ،وذلك لفهم ما الذي تفعله هذه المؤسسات في الوقت الحالي ،وما الدور التعاوني الذي
يمكن أن توفره هذه العمليات لآللية المستقبلية المنشودة .
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توصيات
ملحة إلقامة آلية جديدة ،وبأنها يجب أن تبدأ العمل فوراً لتحديد طرق لإلفراج عن
يقيم هذا التقرير ُح ّجة بأن ثمة حاجة
ّ
المعتقلين والعثور على معلومات حول األفراد اآلخرين الذين اع ُتقلوا وال يُعرف مكان وجودهم .
ومن أجل تحقيق ذلك ،ولتزويد العائالت بإمكانية معرفة الحقيقة ،يجب على هذه اآللية أن تبحث عن معلومات حول
المعتقلين بما في ذلك جمع وترتيب جميع المعلومات المتوفرة على نطاق واسع ولكنها غير مستخدمة لهذه الغاية.
ويقيم التقرير الحجة بأنه يمكن إقامة آلية من خالل األمم المتحدة أو االتحاد األوروبي أو من قبل مجموعة من الدول .وإذا
ما أقيمت اآللية خارج إطار األمم المتحدة ،فيجب أن يديرها مجلس أمناء مؤلف من ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب
األحمر ،واللجنة الدولية لشؤون المفقودين ،وفريق االختفاء القسري ،وفريق االحتجاز التعسفي ،وممثل أو ممثلين اثنين
عن الجماعات السورية يتم انتخابهما سنوي ًا لتمثيل الضحايا والناجين .وبحسب هذه التشكيلة ،سيساعد مجلس
األمناء في توفير المهارات الالزمة لآللية وجعلها أكثر تمثي ً
ال وشرعية ،وبصرف النظر ما إذا كانت ستتأسس من قبل األمم
المتحدة أم ال .
وكما أشرنا أعاله في تناولنا ألهداف اآللية ،من المهم للعائالت أن ينصب تركيز أي آلية جديدة على إتاحة اإلفراج عن
المعتقلين ،وتحديد مواقع مرافق االعتقال ،والعثور على رفات الموتى ،والبدء في عملية تحديد ما حدث لهم ،بد ًال من
الشروع في مالحقات قضائية وغير ذلك من عملية قضائية أطول أج ً
ال .
ويجدر التأكيد بأن األرجحية أكبر بأن يحظى هذا النوع من العمليات بدعم من جهات فاعلة معنية متنوعة .ويمكن
للكشف عن الحقيقة أن يقود إلى تحقيق العدالة بعدة طرق ،ال سيما وأن المعلومات التي سيتم جمعها ستكون
مفيدة الحقا  -إذ ُوجدت الرغبة في ذلك  -في مجريات عمليات قضائية أخرى .
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سوريا :ملخص عن الوضع الراهن

® نجاح البقاعي

االختفاء القسري واالعتقال التعسفي في سوريا
لقد عانى زهاء  150،000شخص ،وربما أكثر ،من االختفاء القسري واالعتقال التعسفي في سوريا منذ عام  ،2011وفق ًا للشبكة
السورية لحقوق اإلنسان .وقد اع ُتقل معظمهم أو اختفوا قسراً على يد النظام السوري ،بيد أن جهات فاعلة أخرى
انخرطت أيض ًا بهذه الممارسات ،بما في ذلك جماعات مسلحة من قبيل تنظيم داعش .
وفي السياق السوري ،تُعتبر غالبية عمليات االعتقال التعسفي حاالت اختفاء قسري أيض ًا ،إال أن الجهات التي تعكف
على توثيق األحداث في سوريا ال تحصي دائم ًا عمليات االعتقال بوصفها حاالت اختفاء قسري .إضافة إلى ذلك ،أدارت
العديد من الجهات المتحاربة في سوريا مرافق اعتقال ،ولم يخرج منها حي ًا سوى عدد قليل من المعتقلين .
وقد استخدمت الحكومة السورية االختفاءات القسرية واالعتقاالت التعسفية إلسكات المعارضين السياسيين وذلك
قبل مدة طويلة من بدء الحرب في عام  .2011وقد اس ُتخدمت هاتان الممارستان لنشر الخوف بين عائالت المختفين
وأصدقائهم 1٥ ،ولفرض السيطرة على السكان الذين شاركوا في تظاهرات ضد الحكومة 1٦ .
ووفق ًا لتقرير نشرته منظمة العفو الدولية في عام  ،2015تتحمل الحكومة السورية المسؤولية عن اختفاء «أعداد
كبيرة من معارضيها السلميين وجعلهم عرضة لالختفاء القسري ،بما في ذلك المتظاهرون والناشطون السياسيون
والمدافعون عن حقوق اإلنسان واألطباء واإلعالميون والعاملون في مجال توفير مساعدات اإلغاثة اإلنسانية«.
ويقول التقرير نفسه« :واكب تطور النزاع وتعقيداته قيام النظام بتطوير استراتيجية بهذا الخصوص ،حيث حرصت
أجهزته على إخفاء من يُشك في عدم والئهم له من قبيل المنشقين عنه أو موظفي الحكومة أو الجنود الذين يُشتبه
في أنهم يفكرون جدي ًا باالنشقاق عن النظام .كما بدأت حكومة النظام السوري بإخفاء أفراد عائالت المطلوبين في
محاولة لثني ذويهم عن مواصلة نشاطهم السياسي أو العسكري»1٧.
 -١٥مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ( ،)2013بدون أثر :االختفاء القسري في سوريا 19 ،كانون األول /ديسمبر  ،2013الفقرة  ،12متوفر على الرابط
) https://bit.ly/3xVF5Diبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -١٦المرجع السابق ،الفقرة 17
 -١٧تقرير منظمة العفو الدولية الصادر عام « ،2015بين السجن والقبر :حاالت االختفاء القسري في سوريا» 5،MDE 24/2579/2015،تشرين الثاني /نوفمبر ،2015
متوفر على الرابط ( https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2579/2015/en/بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .( 2021
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وكثيراً ما تعرّض األفراد الذين يبحثون عن أصدقائهم وأقاربهم المعتقلين أو المختفين إلى إساءات إضافية إذ أُجبروا
على دفع رشاوى للمسؤولين لمعرفة ما حدث ألحبائهم ،ونادراً ما تمكنوا من الحصول على أي معلومات مفيدة،
حسبما أشار تقرير أصدرته في كانون األول /ديسمبر  2020رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا1٨ .
وقد عانى أقارب الضحايا من المزيد من األلم والكرب عندما قامت الحكومة السورية في عام  2018بتسجيل مئات
األشخاص المعتقلين والمختفين بوصفهم متوفين ،وأفرجت عن وثائق تسجيل الوفيات دون إخطار العائالت .وتبين أن
بعض حاالت الوفاة غير حقيقة ،إذ ُعثر على أفراد أحياء كان قد أعلن سابق ًا عن وفاتهم .وفي الحاالت األخرى ،لم تتوفر أي
أدلة موثوقة بشأن الوفيات ،ونادراً ما أعيدت رفات الموتى إلى أقاربهم1٩ .
إضافة إلى ذلك ،تأثرت النساء تأثراً غير متناسب كمعتقالت وكقريبات للمعتقلين والمختفين ،إذ اضطررن إلى مواجهة
أجهزة الدولة التي يُهيمن عليها الذكور ضمن مجتمع ذي نزعة أبوية راسخة.
لقد أشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى نمط إساءات مستمر وعلى نطاق البلد بأكمله ،حيث يتعرض الناس
لالختفاء أو االعتقال على نحو غير مشروع ٢٠.إذ يُعتقل األفراد دون أي أمل بإنصاف قانوني أو معاملتهم وفق ًا إلجراءات
قضائية سليمة .ويخضع المعتقلون بصفة روتينية أيض ًا ألشكال متنوعة من التعذيب الوحشي والسادي ،ويعانون
من ظروف اعتقال قذرة ومزدحمة وغير صحية إلى درجة شديدة في مراكز االعتقال ،مما يؤدي إلى عدد كبير من الوفيات
بينهم ٢١،كما يشيع القتل بإجراءات موجزة .أما رفات الضحايا الذين يتوفون في السجون ٢٢فال تُعاد أبداً تقريب ًا إلى
أقاربهم ،كما ال يُكشف عن مالبسات وفاتهم٢٣.
إن العديد من الحاالت التي نظرت فيها المحاكم هي في الواقع اعتقاالت تعسفية ،إذ لم تلتزم المحاكم السورية التي
تعاملت مع هذا النوع من القضايا بالضمانات األساسية للمحاكمات العادلة .عالوة على ذلك ،عادة ما تُجري المحاكم
من قبيل المحاكم العسكرية الميدانية ،ومحكمة أمن الدولة العليا ،ومحكمة مكافحة اإلرهاب ،محاكمات غير عادلة
ومن دون أي إجراءات جنائية وتُص ِدر عقوبات مشددة بما في ذلك عقوبة اإلعدام ٢٤.مع ذلك ،ثمة حاالت عديدة لم
تُعرض على أي إجراءات محاكمات.
ثمة مئات من مرافق االعتقال التي يُودع فيها المعتقلون أو المختفون .وقد أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» في عام 2019
أن «كل من أجهزة االستخبارات السورية األربعة  -العسكرية ،والسياسية ،وسالح الجو ،وأمن الدولة  -تمتلك فروع ًا محلية
في جميع أنحاء سوريا .ومعظمها تدير سجون ًا خاصة بها» ٢٥.وبعض هذه األماكن سرية وغير معروفة.

 -١٨رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا ( ،)2020المختفون قسرًا في مراكز االعتقال السورية ،كانون األول /ديسمبر  ،2020متوفر على الرابط
) https://bit.ly/3b5riAfبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -١٩لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية ( ،)2018االحتجاز في الجمهورية العربية السورية :الطريق إلى األمام 8 ،آذار /مارس
 ،2018متوفر على الرابط) https://bit.ly/3vNCKbYبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
سنشير إلى هذا المرجع فيما يلي من هذه الوثيقة بعبارة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية (.(2018
 -٢٠مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ( ،)2019تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية ،وثيقة األمم المتحدة
 ٣١ ،A/HRC/40/70كانون الثاني /يناير  ، 2019متوفر على الرابط ) https://undocs.org/A/HRC/40/70بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -٢١مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ( ،)2016البعيد عن العين بعيد عن الخاطر :الوفيات أثناء االحتجاز في الجمهورية العربية السورية ،وثيقة األمم المتحدة
 ٣،A/HRC/31/CRP.1شباط /فبراير  ،2016متوفر على الرابط ) https://bit.ly/3xWGvxIبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
سنشير إلى هذا المرجع فيما يلي من هذه الوثيقة بعبارة مجلس حقوق اإلنسان (.(2016
 -٢٢بخصوص المعلومات التي ظهرت بشأن القبور الجماعية في ضواحي دمشق أثناء محاكمة كوبلنز ،انظر
El-Hitami, H. (2020), Syria: A Spotlight on A Bureaucracy of Mass Killings, Justice Info, 15 September 2020, available at:
https://bit.ly/2QSjQC1 (last accessed 4 May 2021).
 -٢٣مجلس حقوق اإلنسان ( ،)2016الهامش  21أعاله
 -٢٤مجلي ،هـ .و نوغتون ،ي« ،)2020( .تواروا ولم يتركوا أثرًا :المعتقلون والمخطوفون والمختفون قسرًا في سوريا» ،المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،أيار/

مايو  ،2020متوفر على الرابط( https://bit.ly/3tlsXbmبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .( 2021
 -٢٥آن بيرنارد ( ،)2019في داخل سجون التعذيب السورية :كيف سحق بشار األسد المعارضة ،صحيفة نيويورك تايمز 11 ،أيار /مايو  ،2019متوفر على الرابط
) https://nyti.ms/3epW1dyبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
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ثمة العديد من الجهات الفاعلة من غير الدول ،بما في ذلك تنظيم داعش والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة
وجبهة النصرة ٢٦،يُزعم أنها اعتقلت أفراداً وارتكبت عدداً كبيراً من االختفاءات القسرية ،وأن يكن على نطاق أقل كثيراً
مما ارتكبته الحكومة .وقبل الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش ،كان التنظيم مسؤو ًال عن اختفاء آالف األفراد في سوريا.
وقد ُعثر على عشرات القبور الجماعية في المناطق التي كان خاضعة لسيطرة تنظيم داعش ،وكذلك في األجزاء
منسقة .
الشرقية من البلد ،وقد بدأت بالفعل بعض العمليات إلخراج رفات الموتى ،ولكنها تبدو عمليات مرتجلة وغير
ّ
لقد تم توثيق الفظائع المرتكبة توثيق ًا واسع النطاق ،وهذا أمر مهم من حيث البحث عن المختفين والمعتقلين.
فإضافة إلى السجالت التي تحتفظ بها اآلليات الرسمية التي يتناولها القسم التالي من هذا التقرير ،عملت جماعات
سورية عديدة على جمع المعلومات ،ومن بينها مركز توثيق االنتهاكات في سوريا وهو الذراع التوثيقي للمركز السوري
لإلعالم وحرية التعبير ،والمركز السوري للعدالة والمساءلة ،والشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،ومنظمة سوريون من
أجل الحقيقة والعدالة ،ومنظمة حماة حقوق اإلنسان ،ومنظمة األرشيف السوري ،ورابطة المعتقلين والمفقودين في
سجن صيدنايا ،ومنظمة أورنامو ،ومنظمة العدالة من أجل الحياة ،وغيرها .كما قامت منظمات غير حكومية دولية ،من
قبيل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش وغيرهما ،بتوثيق االنتهاكات .
مع ذلك ،ظلت هذه المنظمات تقوم بهذا العمل بمستوى محدود فقط ،وليس من المستوى الذي بوسع اآللية
الجديدة أن تؤديه والذي يجدر بها أن تؤديه .وكان الدور الذي قامت به هذه المنظمات المتنوعة مفيداً ،بيد أن المعلومات
التي بحوزتها مشتتة فيما بينها .وقد يوجد بعض التكرار ،وفي حاالت أخرى تتسم المعلومات المتوفرة بأنها محدودة .
وبالطبع ،ثمة ماليين السوريين ،والعديد منهم من عائالت المعتقلين أو المختفين أو ممن تتوفر لديهم معلومات
عنهم ،يمثلون مصدراً كبيراً آخر للمعلومات .وقد بدأ مئات من أقارب المعتقلين السابقين بتنظيم أنفسهم وتأسيس
جمعيات خاصة بهم لمناصرة قضايا المعتقلين والمختفين .
ال ينبغي استخدام هذا التوثيق حصراً للمالحقات القضائية المستقبلية ،بل أيض ًا للكشف عن الحقيقة كي تعرف
عائالت الضحايا ما حدث ألقاربها ٢٧.ولن يسود شعور بتحقيق العدالة في أي وقت إذا ظل مصير المختفين والمعتقلين
غير معروف ألقاربهم وأصدقائهم .وبالمثل ،إذا أردنا أن نحترم المخاطر الكبيرة التي تجشمتها منظمات المجتمع المدني
في سوريا لجمع البيانات ،فال بد من استخدام هذه البيانات ألغراض إنسانية أيض ًا .

العمليات واآلليات الرسمية التي تعمل على القضايا السورية
لقد جرت جهود دولية متنوعة لمعالجة النزاع السوري والقضايا المرتبطة به ،بما في ذلك االعتقال التعسفي واالختفاء
القسري ،ولكن لم يحقق أي من هذه الجهود تقدم ًا حقيقي ًا لغاية اآلن ،وذلك ألسباب متنوعة.

أ) محادثات جنيف بقيادة األمم المتحدة وعملية أستانا
اتخذت األمم المتحدة عدة خطوات سعي ًا منها لحل النزاع ،بما في ذلك تنظيم محادثات جنيف .وثمة آلية أخرى للتعامل
مع النزاع ،وهي عملية أستانا إلحالل السالم والتي قادتها روسيا وإيران وتركيا .وكانت هاتان العمليتان هما اإلجراءان
الرئيسيان لمحاولة حل النزاع في سوريا.

 -٢٦مجلس حقوق اإلنسان ( ،)2016الهامش  21أعاله
 -٢٧انظر ميثاق حقيقة وعدالة :رؤية مشتركة حول قضية االختفاء القسري واالعتقال التعسفي في سورية من منظمات الضحايا السوريين وأفراد أسرهم،
متوفر على الرابط ( https://www.impunitywatch.org/truth-and-justice-charter-syriaبالرجوع إليه في  ٦أيار /مايو .( 2021
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وعقدت الجولة األولى لمحادثات جنيف في حزيران /يونيو  ،2012وأطلقها مبعوث األمم المتحدة للسالم في سوريا،
كوفي عنان ،وأدت إلى االتفاق على وجود حاجة إلقامة هيئة حكم انتقالية ٢٨،وباتت المحادثات تُعرف باسم بيان جنيف.
إضافة إلى ذلك ،اع ُتبرت المطالبة بوقف إلطالق النار أمراً أساسي ًا لتحقيق عدة أهداف ،بما في ذلك اإلفراج السريع عن
المعتقلين تعسفي ًا (ومن ضمنهم المرضى والنشطاء السياسيون) ،وإعداد قائمة بجميع األماكن التي يُحتجز فيها
أشخاص ،وإتاحة الوصول إلى هذه األماكن ،واإلجابة بسرعة على الطلبات المكتوبة للحصول على معلومات ،واإلفراج
عن هؤالء األشخاص٢٩ .
تقدم ،رعت روسيا وإيران وتركيا في عام  2017سلسلة من محادثات السالم الموازية في أستانا٣٠ .
ولكن نظراً لعدم إحراز ّ

وشاركت في المحادثات الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة (فيما عدا تنظيم داعش والقوات الكردية)٣١ .

وفي حين سعت محادثات السالم في جنيف إلى تحقيق تسوية سياسية ،كان الهدف الرئيسي لعملية أستانا هو
الوصول إلى تسوية عسكرية بين الحكومة والجماعات المسلحة٣٢ .
وفي عام  ،2017تركزت محادثات أستانا على قضايا إنسانية ،وشددت المعارضة السورية على قضية المعتقلين،
وانتقدت إيران والحكومة السورية بسبب إعاقتهما للعملية الرسمية لإلفراج عن المعتقلين .ورغم هذه االتهامات ،أكدت
الدول الراعية على الحاجة إلى إحراز تقدم في هذه القضية المحددة ،وذلك كأجراء أساسي لبناء الثقة بين األطراف٣٣.
وعالجت جولة المحادثات التي عقدت في أستانا في آذار /مارس  2018مسألة اإلفراج عن المعتقلين والرهائن ،إضافة إلى
موضوع مناطق خفض التصعيد ،وانتهاكات اتفاق وقف إطالق النار ،والتهجير القسري من الغوطة وحمص إلى شمال
سوريا .عالوة على ذلك ،نوقشت أيض ًا عملية اإلفراج عن المعتقلين٣٤ .
وقد سعت جهود إحالل السالم التي جرت في أستانا وجنيف إلى معالجة قضية المعتقلين والمختفين ،بيد أنها تعاملت
مع المسألة لغاية اآلن وكأنها ببساطة مشكلة أسرى حرب .وقد جرى عدد من عمليات تم فيها تبادل معتقلين مقابل
مقاتلين أسرى .مع ذلك ،كانت الغالبية العظمى من المعتقلين تعسفي ًا أو المختفين قسراً من المدنيين الذين لم
يشاركوا في القتال المسلح .
وقد أدت هذه العمليات على ما يبدو إلى اإلفراج عن ما مجموعه حوالي  110أشخاص بحلول عام  .2018وكان هؤالء أفراداً
يتمتعون بروابط سياسية قوية ،أو أشخاص ًا تم التفاوض بشأنهم تحديداً من قبل أطراف النزاع وكانوا منخرطين في
النزاع .ويبدو أنه لم يحدث تقدم بشأن المفقودين ،بمن فيهم المختفون والمعتقلون .

 -٢٨الجمعية العامة لألمم المتحدة ( ،)2012رسالتان متطابقتان مؤرختان  5تموز /يوليو  2012وموجهتان من األمين العام إلى رئيس الجمعية العامة وإلى
رئيس مجلس األمن :البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة العمل من أجل سوريا ،وثيقة األمم المتحدة  6 ،A/66/865–S/2012/522تموز /يوليو ،2012
المادة (9أ) ،متوفر على الرابط ) https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/784بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -٢٩المرجع السابق ،المادة 5
 -٣٠بيان مشترك صادر عن إيران وروسيا وتركيا حول االجتماع الدولي حول سوريا الذي عقد في إستانا 24-23 ،كانون الثاني /يناير  ،2017ص ،1 .متوفر على الرابط
) https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/2092بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021

Idris, I. (2017) Stabilization in Syria, K4D helpdesk, 20 June 2017, p.5, available at: https://bit.ly/3nS2FfO (last accessed 4 -٣١
May 2021).
 -٣٢المرجع السابق
 -٣٣من غير المفاجئ أن البيان المشترك من الدول الضامنة أكد على «ضرورة أن تقوم األطراف المتنازعة بإجراءات لبناء الثقة ،بما في ذلك اإلفراج عن المعتقلين/

المختطفين وتسيلم جثث الموتى إضافة إلى تحديد هوية المفقودين ،من أجل خلق شروط أفضل للعملية السياسية ووقف مستمر إلطالق النار» .انظر

Satubaldina, A. (2017) Latest Syrian peace talks in Astana focus on humanitarian issues, The Astana Times, 2 November 2017,
available at: https://bit.ly/3enokcG (last accessed 4 May 2021).
“-٣٤نوقشت أيضًا الشروط الضرورية التخاذ قرار بشأن عملية اإلفراج عن المعتقلين والرهائن“ .انظر
Aydoğan, M. (2018) First day of 9th round of Astana talks completed: Turkey, Russia, Iran held bilateral, trilateral meetings on
de-escalation zones and release of detainees, Anadolu Agency, 14 May 2018, available at: https://bit.ly/33AWWBT (last accessed
4 May 2021).
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وفي نهاية عام  ،2017تم تأسيس فريق عمل معني بالمعتقلين والمفقودين يضم في عضويته ممثلين عن روسيا وإيران
وتركيا واللجنة الدولية للصليب األحمر واألمم المتحدة ٣٥.وقد أُعلن عن تأسيس هذا الفريق بعد اجتماع ضم ستيفان دي
ميستورا ،مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سوريا ،وسيرغي الفروف ،وزير الخارجية الروسي .ومن المفترض أن ينهمك
فريق العمل في جهود لتأمين اإلفراج عن المعتقلين وتبادل المعلومات من أجل بناء الثقة بين أطراف التفاوض .بيد
أن هذا الفريق ال يملك أي والية أو تنظيم فني ليقوم بالبحث عن المفقودين بصفة عامة ،وعن المختفين والمعتقلين
بصفة محددة .ولم يعقد الفريق أي اجتماع على امتداد عدة أشهر أثناء جائحة كوفيد. 19-
وقد تو ّقف التقدم إذ عمل فريق العمل بموجب صيغة «واحد مقابل واحد» أساس ًا لتبادل المعتقلين ،وهي صيغة ال تالئم
سوى عمليات تبادل أسرى الحرب ،وليس المعتقلين السياسيين الذين يمثلون غالبية المختفين قسراً والمعتقلين .وقد
تقدم في قضية المعتقلين والمفقودين
أكد مبعوث األمم المتحدة الحالي ،غير أوتو بيدرسون ،على وجوب تحقيق ّ
وأوضح أن هذه القضية ليست قضية أسرى حرب فقط ٣٦.مع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن األمم المتحدة واللجنة الدولية
للصليب األحمر حققا بعض التقدم إثر استحداث قاعدة بيانات للمفقودين .

ب) لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية
استجابة لإلساءات الفظيعة التي تحدث في سوريا ،تأسست لجنة التحقيق الدولية المستقلة في  22آب /أغسطس
ابتداء من آذار /مارس  2011في
 .2011وتتمثل واليتها في التحقيق باالنتهاكات المشتبه بها للقانون الدولي لحقوق اإلنسان
ً
سوريا ،وتحديد السياق الذي ارتُكبت فيه هذه الجرائم ،وتحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه األعمال٣٧ .
أَع َدت اللجنة أكثر من  20تقريراً ،إضافة إلى أوراق سياسات ،حول مسائل تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان .وتقوم اللجنة
بإبالغ مجلس حقوق اإلنسان ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة بصفة منتظمة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان التي
ترتكبها األطراف العديدة في النزاع في جميع أنحاء سوريا ،واستناداً إلى إفادات آالف الضحايا والشهود ٣٨.وال تبحث لجنة
التحقيق الدولية المستقلة عن المعتقلين أو المختفين ،فهذا ليس مشمو ًال في واليتها ،وإنما تمتلك معلومات مفيدة
حول هؤالء األشخاص ،وهي تتعاون مع جهات فاعلة عديدة بما في ذلك اآللية الدولية المحايدة والمستقلة ،والمجتمع
المدني السوري ،وجهات أخرى٣٩ .

 -٣٥االجتماع  8493لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة ( ،)2019وثيقة األمم المتحدة  27 ،S/PV.8493آذار /مارس  ،2019متوفر على الرابط
) https://bit.ly/3b8L2D7بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -٣٦مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سوريا ( ،)2020إيجاز إلى مجلس األمن حول الوضع في سوريا مقدم من المبعوث الخاص غير و .بيدرسين 23 ،تموز/
يوليو  ،2020متوفر على الرابط ) https://bit.ly/3f3MibMبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -٣٧مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،القرار  ،S-71/1الفقرة  ،13متوفر على الرابط ) https://bit.ly/3hc5S8yبالرجوع إليه في  ٦أيار /مايو .(2021

 -٣٨لمزيد من المعلومات حول لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية ،انظر https://bit.ly/3tonXTj
)بالرجوع إليه في  ٤أيار /مايو .(2021
 -39انظر لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية ( ،)2018الهامش  19أعاله .وفي أيلول /سبتمبر  ،2020أعلنت لجنة التحقيق
الدولية المستقلة عن دعمها لتأسيس آلية للتعامل مع قضية المعتقلين والمختفين .انظر بيان صادر عن السيد باولو سيرجيو بنهيرو ،رئيس لجنة التحقيق
الدولية المستقلة ، ،أثناء الدورة  45لمجس حقوق اإلنسان 22 ،أيلول /سبتمبر  ،2020متوفر على الرابط ) https://bit.ly/3eqrlsJبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
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ج) اآللية الدولية المحايدة والمستقلة
بعد سنوات من المفاوضات الفاشلة ،واالستخدام الروسي لحق النقض في مجلس األمن ما ال يقل عن  16مرة إلجهاض
القرارات المتعلقة بسوريا ،أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  2016القرار رقم  248/71وأسست اآللية الدولية
المحايدة والمستقلة للمساعدة في إجراء التحقيقات ومالحقة المتهمين بارتكاب الجرائم األشد خطورة وفق تصنيف
القانون الدولي منذ آذار /مارس 40 .2011
تتمثل والية اآللية الدولية المحايدة والمستقلة في «استقاء وتجميع وحفظ وتحليل األدلة على انتهاكات القانون
الدولي اإلنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان وإعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة
ومستقلة ،وفق ًا لمعايير القانون الدولي ،في المحاكم الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية التي لها ،أو قد ينعقد لها
مستقب ً
ال ،االختصاص بهذه الجرائم وفق ًا للقانون الدولي» ٤١.بالتالي فإن تركيزها ينصب على المالحقة الجنائية.
ال تبحث اآللية الدولية المحايدة والمستقلة عن معلومات حول المختفين أو المعتقلين بيد أنها أنشأت مجمع ًا مركزي ًا
لألدلة والمعلومات المفصلة حول الجرائم التي ارتُكبت في سوريا ،مما أتاح تحديد صورة عامة لألحداث من أجل تيسير
إجراءات المالحقة القانونية ٤٢.وهي مهتمة ،على ما يبدو ،بالعمل على قضية المعتقلين والمختفين ،وقد كرّست
نشرتها الصادرة في تشرين األول /أكتوبر  2020لهذا الموضوع٤٣.
أقامت اآللية الدولية المحايدة والمستقلة تواص ً
ال قوي ًا مع عدة جهات صاحبة مصلحة ،بما فيها منظمات غير حكومية
سورية ٤٤.كما أقامت عملية مستمرة للتشاور مع هذه المنظمات ،ويمكن اعتبار ذلك قدوة لآللية المنشودة ،في مجال
إقامة التواصل مع المجتمع المدني السوري ،بما في ذلك جمعيات الضحايا .

قنوات اإلبالغ المتاحة لعائالت المختفين والمعتقلين
ال تتوفر للسوريين قنوات تؤدي وظائفها على المستوى الوطني لإلبالغ عن حاالت أحبائهم المفقودين والمختفين
وللسعي للحصول على معلومات عنهم .بل غالب ًا ما تؤدي المساعي الرامية لإلبالغ عن حاالت األشخاص المفقودين في
سوريا أو للحصول على معلومات عنهم إلى تعريض أفراد عائالت المفقودين والمختفين لخطر االعتقال أو إساءات أخرى.
ويتوجه بعض األفراد إلى منظمات غير حكومية سورية أو دولية لإلبالغ عن حاالت االعتقال التعسفي واالختفاء القسري .
وفي الواقع العملي ،توجد أربع قنوات دولية فقط هي :اللجنة الدولية للصليب األحمر (بخصوص المفقودين بصفة
عامة) ،واللجنة الدولية لشؤون المفقودين (بخصوص المفقودين بصفة عامة) ،وفريق االحتجاز التعسفي (حاالت
االعتقال التعسفي) ،وفريق االختفاء القسري (حاالت االختفاء القسري) .مع ذلك ،ليس بين هذه المنظمات أي منظمة
قادرة حالي ًا على التعامل مع قضية األشخاص الذين ال تتمكن عائلتهم من العثور عليهم .

 -٤٠الجمعية العامة لألمم المتحدة ( )2016قرار أقرته الجمعية العامة في  21كانون األول /ديسمبر  :2016آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والمالحقة
القضائية لألشخاص المسؤولين عن الجرائم األشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار /مارس  ،2011وثيقة األمم
المتحدة  11 ،A/RES/71/248كانون الثاني /يناير  ،2017الفقرة  ،4متوفر على الرابط ) https://undocs.org/A/RES/71/248بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -٤١المرجع السابق
 -٤٢اآللية الدولية المحايدة والمستقلة  -سوريا ( ،)2018النشرة رقم  ،1تشرين الثاني /نوفمبر  ،2018متوفر على الرابط https://bit.ly/2RxQIjc
)بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -٤٣اآللية الدولية المحايدة والمستقلة  -سوريا ( ،)2020النشرة رقم  ،4تشرين األول /أكتوبر  ،2020متوفر على الرابط https://bit.ly/3o2mQrp
)بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -٤٤لمزيد من المعلومات حول انهماك اآللية الدولية المحايدة والمستقلة مع الجهات صاحبة المصلحة ،انظر الرابط
) https://iiim.un.org/engagement-with-stakeholders/بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
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تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر واللجنة الدولية لشؤون المفقودين على جمع مثل هذه الحاالت بصرف النظر عن
المسؤول عن ارتكابها ،وبصرف النظر ما إذا كان االعتقال أو االختفاء قد حدث في وقت السلم ،أو أثناء حرب أهلية ،أو في نزاع
دولي .وال تولي أي منهما األولوية للمعتقلين أو للمختفين .ويعمل فريق االحتجاز التعسفي وفريق االختفاء القسري في
سنفصل أدناه.
أوقات السلم وفي النزاعات المسلحة ،بيد أنهما يختلفان من حيث ما يمكنهما القيام به أثناء النزاعات ،كما
ّ
ويُظهر االستعراض التالي لكل من هذه المنظمات أنه لم يتحقق سوى القليل في الواقع العملي بخصوص النزاع السوري.

أ) اللجنة الدولية للصليب األحمر
إن دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في القانوني الدولي اإلنساني محدد بموجب اتفاقيات جنيف ،وهي تعمل في
معظم البلدان على قضايا األشخاص المفقودين ،وتقوم بزيارة السجون ،وال تقتصر على تحديد مصير األشخاص
بناء على تقييم الحتياجاتها .وتحافظ اللجنة على السرية في عملها.
المفقودين ،بل تقدم الدعم أيض ًا لعائالتهم ً
وفي سوريا ،يوجد للجنة الدولية للصليب األحمر بعثة رئيسية وبعثة فرعية في دمشق وبعثات فرعية في كل من
طرطوس وحمص والحسكة إضافة إلى بعثة فرعية ومشروع إلعادة التأهيل البدني في حلب ،ومكتب في حماة٤٥.
وهذا يعني أنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى أجزاء واسعة من المناطق السورية.
وقد أشارت اللجنة الدولية للصليب األحمر في تقريرها السنوي الصادر عام  2017أنها سجلت حوالي  10،000حالة ألشخاص
مفقودين في سوريا بصفة عامة ٤٦.وهذا العدد هو مجرد جزء صغير من العدد اإلجمالي للمفقودين ،ويبدو أنه لم
َ
تحدث سوى جهود ضئيلة لتت ّبع مصير المفقودين ،ولم
تتلق عائالتهم إال القليل من المعلومات.
يتمثل الدور األساسي للجنة الدولية للصليب األحمر في سوريا حالي ًا في زيارة السجون ٤٧.مع ذلك ،لم تتمكن اللجنة
من الوصول سوى إلى عدد قليل من مرافق االعتقال في البلد ،وليس إلى تلك التي تأوي المعتقلين السياسيين .وفي
الواقع ،أفادت اللجنة في تقريرها السنوي لعام  2019أنها تمكنت من زيارة  14مرفق اعتقال في سوريا ،وأشارت إلى أن «آالف
األشخاص ما زالوا مجهولي المصير؛ ويُزعم أن العديد منهم اع ُتقلوا أو اح ُتجزوا على خلفية القتال» ٤٨.وثمة مئات من
أماكن االعتقال في سوريا التي تديرها جهات فاعلة تابعة للدولة وأخرى غير تابعة للدولة.

ب) اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
تأسست اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بعد النزاع في يوغوسالفيا السابقةّ ،
وركزت في البداية على البوسنة
والهرسك قبل أن تتوسع إلى مناطق أخرى في البلقان ثم أخذت تعمل على الصعيد العالمي .وقد عملت مع هيئات
قضائية ،من قبيل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،والمحكمة الجنائية الدولية ،كما تعمل مع وكاالت
دولية من قبيل اإلنتربول ،ومع منظمات دولية من قبيل اللجنة الدولية للصليب األحمر ٤٩.إضافة إلى ذلك ،تساعد اللجنة
السلطات في البوسنة والهرسك في التعامل مع مشكلة الرفات المجهولة ،كما توفر في جميع أنحاء العالم إمكانية
الوصول إلى اختبارات الحمض النووي ومعدات مطابقة الحمض النووي بغية تحديد هوية رفات القتلى٥٠ .

 -٤٥اللجنة الدولية للصليب األحمر ( ،)2019التقرير السنوي  - 2019الجزء األول ،ص ،479 .متوفر على الرابط
) https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-annual-report-2019-1.pdfبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
سنشير إلى هذا المرجع فيما يلي من هذه الوثيقة بعبارة الجنة الدولية للصليب األحمر (.( 2019

 -٤٦اللجنة الدولية للصليب األحمر ،التقرير السنوي  ،2017الجزء األول ،ص ،491 .متوفر على الرابط https://www.icrc.org/en/document/annual-report-2017
)بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -٤٧اللجنة الدولية للصليب األحمر ( ،)2020كوفيد 19-في سوريا :اللجنة الدولية للصليب األحمر تواصل مساعدة ماليين الناس والتكيف لمكافحة الفيروس،
 28نيسان /أبريل  ،2020متوفر على الرابط ) https://bit.ly/3nYAuvQبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -٤٨اللجنة الدولية للصليب األحمر ( ،)2019الهامش  45أعاله
 -٤٩لمزيد من المعلومات حول اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ،انظر ) https://www.icmp.int/about-us/partners/بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -٥٠اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ( )2019السويد تدعم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في البوسنة والهرسك 2 ،نيسان /أبريل  ،2019متوفر على الرابط
) https://bit.ly/33kOOoTبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
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قامت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بجمع طلبات من بعض العائالت ،بيد أن دورها ظل محدوداً لغاية اآلن في
البحث عن المفقودين في سوريا .أطلقت اللجنة في عام  2017برنامج ًا معني ًا بالشرق األوسط وشمال أفريقيا-سوريا،
ويحظى بدعم االتحاد األوروبي بصفة رئيسية .وإذ ّ
تركز اللجنة على المستقبل عندما يصبح العمل في سوريا ممكن ًا،
فإنها تعمل حالي ًا مع منظمات المجتمع المدني ومع عائالت المفقودين بصفة عامة لتطوير استراتيجيات مناصرة
ولجمع معلومات يمكن استخدامها كجزء من برنامج منهجي للكشف عن مصير المفقودين .وأشارت اللجنة إلى أن
النظام الذي تعتمده إلدارة بيانات تحديد هويات الضحايا يمكن أن يساهم في إقامة مجمع بيانات متكامل لتحديد
مكان المفقودين في سوريا والتعرف على هوياتهم .
وفي أيار /مايو  ،2019بدأت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين عملية لسن سياسة لتحديد مصير المفقودين في سوريا.
وتخطط اللجنة إلى إطالق عمليات فنية ،بما في ذلك جمع عينات من الحمض النووي الستخدامها كمرجع لتحديد
هوية الضحايا٥١ .

ج) فريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي
تأسس فريق االحتجاز التعسفي في عام  ،1991ويتعامل مع الشكاوى الفردية إضافة إلى أي مزاعم بخصوص أي دولة
ّ
يتلقى الفريق البالغات بموجب اإلجراءات العادية ويشكل رأي ًا بشأنها ثم يرسل اآلراء إلى الدول
عضو في األمم المتحدة.
المعنية أو إلى الدول التي تديرها سلطات انتقالية ،بيد أن الفريق ال يرسل بالغات أو آراء إلى الجهات الفاعلة من غير
خضع فريق االحتجاز التعسفي الدول
الدول .ولكن عندما يُرتكب االعتقال التعسفي من قبل جهة فاعلة من غير الدول ،يُ ِ
للمساءلة عندما تتوفر للدولة المعنية سيطرة كافية على تصرفات الجهات الفاعلة من غير الدول (أي عندما تتصرف
هذه الجهات نيابة عن الدولة أو بدعم منها) .بالتالي ال تتوفر للفريق القدرة على التعامل مع حاالت االعتقال التعسفي
الذي ترتكبه جهات فاعلة من غير الدول في سوريا من غير الخاضعة لسيطرة الدولة .مع ذلك ،بوسع الفريق أن يعمل
على قضايا في سوريا نشأت بعد عام  ،2011وهو يعمل بالفعل على مثل هذه الحاالت.
لم يتمكن فريق االحتجاز التعسفي من فعل الكثير لتصويب الوضع في سوريا ،وال تتضمن تقاريره األخيرة حاالت كثيرة
من سوريا ،إذ لم يصله سوى عدد قليل من البالغات بهذا الشأن من سوريا.
بوسع فريق االحتجاز التعسفي أن يع ّين أحد أعضائه في أي وقت كمبعوث معني بقضايا محددة ٥٢.وثمة قسم في
وثيقة أساليب عمل فريق االحتجاز التعسفي يتناول التنسيق مع آليات حقوق اإلنسان األخرى ،لذا بوسع الفريق المشاركة
في أي آلية مستقبلية.

 -٥١اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ( ،)2020الكشف عن مصير المفقودين هو استثمار في السالم :آلية لوضع سياسات خاصة بسوريا بمشاركة منظمات المجتمع
المدني السوري وعائالت المفقودين 21 ،تموز /يوليو  ،2020متوفر على الرابط https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2020/10/Report-English.pdf
)بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -٥٢مجلس حقوق اإلنسان ( ،)2017أساليب عمل فريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي ،وثيقة األمم المتحدة  13 ،A/HRC/36/38تموز/
يوليو  ،2017متوفر على الرابط ) https://undocs.org/en/A/HRC/36/38بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
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د) فريق األمم المتحدة العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أوغير الطوعي
تأسس فريق االختفاء القسري في عام  ،1980وهو ينهض بواليتين :ضمان امتثال الدول باإلعالن المتعلق بحماية جميع
األشخاص من االختفاء القسري ،واستالم الشكاوى من عائالت المختفين لتحديد مصيرهم ومكان وجودهم ،ويوجد
لدى الفريق حوالي  55،000شكوى .
يدرس فريق االختفاء القسري البالغات بشأن حاالت االختفاء التي يتلقاها من أقارب األشخاص المختفين أو من منظمات
حقوق اإلنسان التي تعمل نيابة عنهم ،وذلك على أساس إنساني بحت ،وبصرف النظر عما إذا كانت الحكومة المعنية
تواصل بين عائالت األشخاص
قد صادقت على أي اتفاقيات حقوق إنسان تتعلق بهذا األمر .ويعمل الفريق كآلية
ُ
المختفين وبين الدولة .وال يصدر الفريق أحكام ًا وال يفرض عقوبات وال ينفذ عمليات بحث أو إجراءات الستخراج الرفات من
القبور أو التعرف على هويات الضحايا .وهو في واقع األمر عبارة عن وسيلة لتبادل المعلومات بين العائالت وبين الدولة.
إن فريق االختفاء القسري هو حالي ًا المنظمة الدولية الوحيدة التي تستقبل بالغات بشأن حاالت االختفاء القسري في
سوريا ،إذ لم تصادق سوريا على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري .وبينما يعمل الفريق
مع النظام السوري بشأن حاالت مرتبطة بالدولة ،فقد بدأ مؤخراً بجمع بيانات حول حاالت ارتكبتها جهات فاعلة من غير
الدول .ومع ذلك ظل دور الفريق محدوداً عموم ًا بين عامي  2011و  .2020وعلى امتداد فترة النزاع ،لم يُرسل الفريق سوى
ادعائين عامين فقط إلى سوريا (تقارير بشأن انتهاكات وطلبات لإلجابة عما تم إجراؤه بخصوص هذه التقارير) :أحدهما
في عام  ،2011واآلخر في عام  .2019وقد تلقى الفريق استجابة واحدة فقط بشأن االدعاء الذي أرسله في عام  .2011ومما يثير
االنشغال ،أن فريق االختفاء القسري لم يعالج سوى  435حالة فقط من سوريا منذ تأسيسه في عام  ٥٣ .1980ويمكن
عزو ذلك جزئي ًا إلى محدودية ورود البالغات إلى الفريق بشأن حاالت االختفاء في سوريا ،إضافة إلى عدم كفاية الموارد
وجهود التوعية الجتذاب البالغات.
ال يقوم فريق االختفاء القسري بالبحث عن المختفين ،فهو ببساطة يحيل حاالت األفراد التي يتم إبالغه بشأنها إلى
الدولة المعنية .ثم يعتمد األمر على الدولة لتستجيب وتبدأ في عملية البحث عن الشخص المعني .
وثمة إجراء جرى في الماضي قد يكون ذا صلة بالسياق السوري ،ويتمثل في العملية التي اس ُتحدثت في عقد
التسعينات من القرن العشرين في أثناء الحرب في يوغوسالفيا السابقة .ففي ذلك الوقت تم إبالغ فريق االختفاء
القسري بأكثر من  11،000حالة اختفاء قسري في البوسنة .وبسبب العدد الكبير للحاالت ،سعى الفريق للحصول على
مساعدة من األمم المتحدة .وفي عام  ،1994أسست مفوضية حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة عملية خاصة بشأن
المفقودين ضمن منطقة يوغوسالفيا السابقة .واألمر الحاسم أن هذا األمر حدث أثناء النزاع .وأدت هذه العملية إلى
استحداث الوالية المشتركة لخبير من فريق االختفاء القسري ،السيد مانفرد نواك ،والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق
اإلنسان في منطقة يوغوسالفيا السابقة ،السيد تادوسيز مازويكي ٥٤.ويمثل هذا األمر سابقة مهمة الستحداث عملية
شبيهة في سوريا في المستقبل .

 -٥٣مجلس حقوق اإلنسان ( ،)2019التقرير السنوي لفريق األمم المتحدة العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أوغير الطوعي ،وثيقة األمم المتحدة
 30 ،A/HRC/42/40تموز /يوليو  ،2019ص ،28 .متوفر على الرابط ) https://undocs.org/A/HRC/42/40بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -٥٤ساركين ج .وآخرون ) ،)2014( ،(Sarkin J, et alالبوسنة والهرسك :تحديد المفقودين في نزاعات عقد التسعينات من القرن العشرين :جرد حساب ،اللجنة
الدولية لشؤون المفقودين ،تشرين األول /أكتوبر  ،2014متوفر على الرابط ) https://bit.ly/2Rt74JYبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
سنشير إلى هذا المرجع فيما يلي من هذه الوثيقة بعبارة ساركين ج .وآخرون (.(2014
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الدروس المستفادة من مناطق النزاعات األخرى

® نجاح البقاعي

يجب على أي آلية جديدة أن تستفيد من خبرات الماضي في تت ّبع المختفين قسراً والمعتقلين تعسفي ًا في مناطق
النزاعات .وفي هذا التقرير ،قررنا دراسة بلدان تأسست فيها آليات مختلفة لتتبع المفقودين /المختفين ،وتضمنت درجات
متنوعة من المشاركة الدولية .
عانت البلدان التي تم اختيارها من نزاعات تتضمن خالفات لم تُحل بشأن المناطق ،تشبه الوضع في سوريا ،على الرغم
من أن القتال توقف في تلك السياقات.

أ) البوسنة والهرسك
أدى تفكك يوغسالفيا السابقة إلى نشوب نزاعات هائلة في المنطقة .وجرى أحد هذه النزاعات بين عامي  1992و 1995
في البوسنة والهرسك ،وذلك بين البوسنيين المسلمين ،والجماعتين اإلثنيتين الكروات والصرب ،وقد تعرض حوالي
 31،500شخص لالختفاء القسري أثناء النزاع٥٥ .
وفي عام  ،1996أسس الرئيس األمريكي ،بيل كلينتون ،اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في سراييفو لتتعامل مع
وضع البوسنيين ٥٦.وباتت اللجنة حالي ًا ذات تركيز دولي ولها مقر في مدينة الهاي ،وتدير مكتب ًا في سراييفو (مقرها
السابق) ،ويديرها مجلس مفوضين ،وفيها عدد من اللجان المتخصصة بمجاالت محددة٥٧ .

 -٥٥بخصوص األرقام بصفة عامة ،انظر ساركين ج .وآخرون ( ،)2014المرجع السابق
 -٥٦المرجع السابق
 -٥٧لمزيد من المعلومات حول هياكل إدارة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ،انظر https://www.icmp.int/about-us/governance/
)بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
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ومن بين الجوانب األساسية في عمل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ،تحديد هوية الضحايا باستخدام الحمض
النووي ) (DNAمن خالل مطابقة الحمض النووي من رفات الضحايا مع الحمض النووي لعائالتهم ،ويمثل هذا األسلوب
جزءاً كبيراً من إجراءات اللجنة لتحديد هوية الضحايا ،وقد أدى إلى تحديد حولي  90بالمئة من الضحايا ،وأغلبهم رجال
وأوالد ،الذين اختفوا نتيجة لإلبادة الجماعية في سبرينيتشا بالبوسنة والهرسك ٥٨،بما في ذلك حوالي  26،000شخص
من البلد بمجمله ممن اختفوا ومن ثم ُعثر عليهم في قبور جماعية وتم تحديد هوياتهم٥٩ .
أما الدرس المستفاد من هذه الحالة فهو أنه كلما ّ
بكرنا في العمل كلما كان أفضل ،حتى لو كان النزاع مستمراً .إن
بدء جهود تت ّبع الضحايا مبكراً يقلص خطر العبث باألدلة وبالقبور أو تعريضها للخطر ،كما حدث بصفة متكررة في
عدة أماكن ،ومنها لبنان على سبيل المثال .وتؤدي المشاركة الدولية والضغوط الدولية دوراً إيجابي ًا أيض ًا ،وإذا ترافقت
المشاركة الدولية مع الشروع المبكر في عملية العثور على المختفين والمعتقلين ،فإن ذلك يُطمئن أفراد أسر الضحايا .

ب) قبرص
قبرص مقسمة بين سكان من أصول يونانية وسكان من أصول تركية ،وقد مرت بقتال أهلي بين عامي  1963و  ،1964ثم
اندلع نزاع في عام  1974مما أدى إلى اجتياح تركي بعد حدوث انقالب عسكري .وأدت هذه األحداث إلى تبعات سلبية هائلة
اختفاء قسري ًا ٦٠،وإن يكن المصطلح المستخدم في قبرص هو «المفقودين».
على البلد ،إذ اختفى حوالي  2،000شخص
ً
وظلت عائالت الضحايا دون إجابات بشأن مصيرهم .
وخالل الفترة بين عام  1975و  ،1978أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة ثالثة قرارات حول «المفقودين» في قبرص،
بهدف إقامة هيئة تحقيق للتعامل مع األزمة اإلنسانية .والحق ًا ،أقرت الجمعية العامة قرارين إضافيين ،وفي نهاية المطاف
أسس قادة القبارصة اليونانيين والقبارصة األتراك في عام  1981لجنة المفقودين برعاية األمم المتحدة ٦١.وبالتالي،
تط ّلب األمر ست سنوات لتأسيس هذه العملية في قبرص.
وتتألف لجنة المفقودين من ثالثة أعضاء :ممثل عن القبارصة اليونانيين ،وممثل عن القبارصة األتراك ،وعضو ثالث
ترشحه اللجنة الدولية للصليب األحمر ويتم تعيينه من قبل األمين العام لألمم المتحدة .
موحدة بأسماء المفقودين ،وكان ذلك ذا أهمية حاسمة
ركزت لجنة المفقودين بعد تأسيسها على االتفاق على قائمة
ّ
ً
لجميع عمليات البحث عن المفقودين .وكان ثمة جانب خالفي نوعا ما وهو أن لجنة المفقودين التزمت بعدم تحديد
المسؤولية عن مقتل المفقودين أو مالبسات مقتلهم ،وبالتالي كانت وظيفتها إنسانية بحتة ويشبه نهجها نهج
عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر .مع ذلك ،جمعت لجنة المفقودين قائمة سجلت فيها أسماء المفقودين وجميع
التفاصيل المتوفرة بشأن اختفائهم والظروف المحتملة الختفائهم.
وبحلول شباط /فبراير  ،2020كان قد جرى استخراج رفات  1،208أشخاص من مجموع األشخاص المختفين الذين يبلغ عددهم
حوالي  2،000شخص ،وتم تحديد هوية  974شخص ًا منهم .وكل ذلك بعد مرور  40سنة على نهاية النزاع .

 -٥٨اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ( ،)2020إيجازات من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين إلى المجتمع الدولي في البوسنة والهرسك حول الجهود
الرامية إلى تحديد مصير المفقودين ،وذلك عشية الذكرى السنوية الخامسة والعشرين ألحداث سبرينيتشا 20 ،أيار /مايو  ،2020متوفر على الرابط
) https://bit.ly/2PUXlM0بالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -٥٩ساركين ج .وآخرون ( ،)2014هامش  54أعاله

Sarkin, J. and Baranowska, G. (2018) Why enforced disappearances are perpetrated against groups as state policy: overlaps -٦٠
and interconnections between disappearances and genocide, Católica Law Review II, no. 3, November 2018, pp.11-50,
available at: https://revistas.ucp.pt/index.php/catolicalawreview/article/view/9098 (last accessed 4 May 2021).
 -٦١انظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،(1978) 172/33وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،(1981) 164/34وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
 ،(1982) 181/37متوفر على الرابط ) http://www.cmp-cyprus.org/content/originsبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
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توسط
وتدلنا تجربة الجهود لتت ّبع المختفين في قبرص على أهمية المشاركة الدولية والضغوط الدولية لتوفير وسيلة
ّ
محايدة للتغلب على توقف المفاوضات والمحافظة على زخمها ،حتى في عملية تتضمن مجتمعين متمايزين .
هر دور الجمعية العامة لألمم المتحدة في قبرص أن ثمة سابقة للجمعية العامة في تقديم المساعدة إلقامة مثل
ويُظ ِ
هذه اآلليات  -بما في ذلك آليات هجينة/شبه دولية من قبيل لجنة المفقودين التي تأسست في قبرص .كما يُظهر
ذلك أن المشاركة الدولية المستمرة قد تؤدي إلى تبادل المعلومات ،حتى لو ظل التقدم بطيئ ًا.

ج) أرمينيا  -أذربيجان
تُعتبر دراسة النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم ناغورنو كاراباخ مفيدة الستخالص الدروس واالسستفادة منها في
العملية الخاصة بسوريا .فقد اندلعت حرب بين الدولتين بسبب المنطقة المتنازع عليها ،وانتهت الحرب في بداية عقد
التسعينات من القرن العشرين ،أي قبل ثالثة عقود ،ولكن استؤنف النزاع مرة أخرى في عام  2020بعد أن تصاعدت التوترات
بين الدولتين .وتُعد مشاعر العداء بين البلدين عقبة للتعامل مع قضية األشخاص الذين باتوا في عداد المفقودين منذ
حوالي  30عام ًا .ويُعتقد أن حوالي  5،000شخص ًا  ٦٢قد فقدوا منذ عقد التسعينات من القرن الماضي من جميع أطراف النزاع،
وهذا ال يشمل األشخاص الذين ُفقدوا في عام . 2020
كان دور اللجنة الدولية للصليب األحمر أساسي ًا في دفع العملية إلى األمام ،إذ يوجد لها وفود في البلدين وهي تنقل
المعلومات بينهما ،وقد أتاح ذلك إجراء عمليات بحث ما كان يمكن أن تجري دون وساطة اللجنة .
بلغ عدد المفقودين في أذربيجان الذي سجلته اللجنة الحكومية  3،888شخص ًا .أما الهيئة الحكومية الرئيسية التي
تتعامل مع قضية المفقودين فهي اللجنة الحكومية ألسرى الحرب والرهائن والمفقودين في جمهورية أذربيجان.
وأسست أرمينا أيض ًا لجنة معنية بالمفقودين ،كما تأسست لجنة في إقليم ناغورنو كاراباخ .
تأسس في عقد التسعينات من القرن الماضي فريق عامل دولي معني بالبحث عن المفقودين في منطقة النزاع،
وتبا ُدل الرهائن ،ولكن يبدو أن هذا الفريق لم يعمل على امتداد العقد الماضي ،وهو يتألف من ممثلين عن المجتمع
المدني من ألمانيا وروسيا وجورجيا .وعلى الرغم من هذه الجهود الرامية إلى دفع عملية البحث عن المفقودين إلى
األمام ،إال أنه لم يتم العثور إال على عدد قليل من األشخاص على امتداد  30سنة بعد انتهاء النزاع .وتظل العقبة الرئيسية
هي نقص التعاون بين جميع األطراف.
ويُظهر النزاع األرمني-األذري بأنه ال يمكن للدعم الدولي أن يحقق الكثير من دون آلية دولية محايدة .ومن أجل تحقيق
تقدم حقيقي ،من الضروري إقامة آلية إنسانية مكرسة بحيث يكون بوسعها العمل كوسيط موثوق ومحايد على
امتداد فترة طويلة .

 -٦٢اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ،ناغورونو كاراباخ ،متوفر على الرابط ) https://bit.ly/3vMwAIRبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
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د) جورجيا
حددت اللجنة الدولية للصليب األحمر  2،353مفقوداً كنتيجة للنزاع على منطقتي أبخازيا وجنوب أوسيتيا في أواخر عقد
التسعينات من القرن العشرين وفي عام  ٦٣ .2008وقد جرت عمليات متنوعة للتعامل مع قضية المفقودين في جورجيا،
وأدت اللجنة الدولية للصليب األحمر دوراً حاسم ًا في التعامل مع هذه القضية منذ عام  ،2004وكذلك جمعية الصليب
األحمر الجورجية.
كانت أولى العمليات للتعامل مع قضية المفقودين ،جزئي ًا على األقل ،هي مناقشات جنيف الدولية ،وآلية منع
الحوادث واالستجابة إليها المعنية باألمن واالستقرار وعودة المهجرين داخلي ًا والالجئين ،والتي بدأت في  15تشرين األول/
أكتوبر  2008في جنيف .هذه العملية هي عملية دولية برئاسة مشتركة من منظمة األمن والتعاون في أوروبا ،واالتحاد
األوروبي ،واألمم المتحدة ،وقد و ّفرت هذه التشكيلة مكانة دولية لهذه اآللية .وتضم العملية ممثلين عن جورجيا وروسيا
وأبخازيا وجنوب أوسيتيا والواليات المتحدة ،وقد ساعد وجود جهات دولية فاعلة متنوعة في المحافظة على زخم الحوار
واستمراره ،ولكن ظلت توجد عقبات بسبب العالقات المتوترة بين أطرف النزاع .ولم تشهد المحادثات سوى تقدم ًا
ضئي ً
ال في السنوات األخيرة ،وهي تتعامل مع موضوع المفقودين بوصفه ملف ًا واحداً من بين عدة ملفات متعلقة
بإرساء االستقرار في المنطقة.
ثمة آليتان للتنسيق على المستوى الوطني في جورجيا للتعامل مع قضية المفقودين .األولى هي آلية ثالثية ركزت
على النزاع في عام  1993-1992وما بعده (بمشاركة ممثلين من جورجيا وأبخازيا) ،والثانية هي آلية ثالثية يشارك فيها
ممثلون من جنوب أوسيتيا ،وروسيا ،وجورجيا وتركز على النزاعين الذين حدثا في الفترة  1992-1989وفي سنة  2008في
جنوب أوسيتيا ٦٤ .وتترأس اللجنة الدولية للصليب األحمر كلتا اآلليتين .وعقد اجتماعان بين هاتين اآلليتين في عام .2019
وكان يُفترض أن تنسق اآلليتان أنشطتهما فيما يتعلق بالبحث عن المفقودين ،وقد تحقق نجاح في فتح بعض مواقع
القبور الجماعية.
ثمة آلية أخرى في جورجيا ،وهي آلية محلية ،تأسست بموجب مرسوم حكومي في عام  ،2019وهي اللجنة المتعددة
الوكاالت للبحث عن المفقودين من النزاع المسلح وإعادة دفن الموتى منهم .وتتمثل وظيفتها في تنسيق العمل
داخلي ًا في جورجيا فيما يخص البحث عن المفقودين .وهي في المراحل المبكرة من عملها.
وعلى الرغم من وجود مؤسسات متعددة تتعامل مع قضية المفقودين ،لم يُعثر لغاية اآلن سوى على رفات 563
شخص ًا وتم تحديد هوية  191شخص ًا منهم بحلول أواخر عام  ٦٥ .2020وتُظهر حالة أبخازيا وجنوب أوسيتيا أن أرجحية في
تحقيق النجاح تتضائل عندما تكون الجهود مجزأة ،حتى بوجود مشاركة دولية تدفع هذه الجهود ،وأن التعامل مع قضية
المفقودين يجب أن يكون أمراً ذا أولوية وفي أبكر مرحلة ممكنة من أجل تحقيق نتائج .

 -٦٣اللجنة الدولية للصليب األحمر ( ،)2020جورجيا :تحديد رفات  13شخصًا كانوا في عداد المفقودين بسبب النزاع في  11 ،1993-1992آب /أغسطس  ،2020متوفر
على الرابط ) https://bit.ly/3urXdCBبالرجوع إليه في  4أيار /مايو  .(2021سنشير إلى هذا المرجع فيما يلي من هذه الوثيقة بعبارة اللجنة الدولية للصليب
األحمر (.(2020
 -٦٤اللجنة الدولية للصليب األحمر ( ،)2016جورجيا /جنوب أوسيتيا :عقد االجتماع العاشر لتحديد طرق للتقدم إلى األمام بشأن قضية المفقودين من النزاع في عقد
التسعينات من القرن العشرين والنزاع في سنة  16 ،2008كانون األول /ديسمبر  ،2016متوفر على الرابط ) https://bit.ly/3hc6ISKبالرجوع إليه في  4أيار /مايو .(2021
 -٦٥اللجنة الدولية للصليب األحمر ( ،)2020الهامش  63أعاله
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وجوب تأسيس آلية جديدة بشكل عاجل

® نجاح البقاعي

لن يقتنع أقارب المختفين والمعتقلين وأصدقاؤهم في سوريا بأن العدالة تحققت إال عندما يُعرف مصير هؤالء
المختفين والمعتقلين الذين يزيد عددهم عن  150،000شخص .وتحقيق ًا لهذه الغاية ،وضعت الجماعات السورية الخمس
التي تمثل الضحايا والناجين ،والتي َك َّلفت بإعداد هذا التقرير ،المطالب التالية في صلب ميثاق الحقيقة والعدالة الذي
أصدرته« :اإلفراج الفوري عن المعتقلين/ات وكشف مصير المخفيين/ات والمغيبين/ات قسراً ]...[ ،تسليم رفات المتوفين
نتيجة لظروف اإلخفاء القسري واالعتقال [ ]...إلى أهاليهم للعمل على دفنهم بشكل الئق«.
وفي المقام األول ،هم يريدون إجابات .فمعظمهم ال يعرفون مصير أقاربهم المعتقلين والمختفين قسراً ،وال يمكنهم
الحصول على أي معلومات عنهم .والقانون الدولي واضح بشأن حقهم في معرفة ما حدث ألحبائهم ،ولكن
المنظمات التي من شأنها أن توفر المعلومات للعائالت في الظروف العادية ،من قبيل فريق االختفاء القسري ،وفريق
االحتجاز التعسفي ،واللجنة الدولية لشؤون المفقودين ،واللجنة الدولية للصليب األحمر ،ليست كافية لتحقيق ما هو
مطلوب ،وذلك ألسباب متنوعة.
تقوم هذه المنظمات بجهود مفككة أو مجزأة وليس من بينها أي منظمة تأخذ زمام القيادة ،وثمة تفاوت كبير بين حجم
القضايا في سوريا وشدتها وبين قدرات برامج هذه المنظمات ،وكذلك غياب التنسيق بين الجهات الفاعلة المتنوعة
مجمعة مركزي ًا ،وليس ثمة تجميع لموارد هذه المنظمات ،أو
المنهمكة في هذه القضية ،وال توجد معلومات /بيانات
ّ
أن عملها ليس محدداً بما يكفي بقضية االعتقاالت واالختفاءات القسرية في سوريا .وال يتاح ألقارب الضحايا جهة موحدة
ليخاطبوها ويتعاملوا معها.
انضمت السيدة ميشيل باشليت ،وهي مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،إلى الدعوة إلى تأسيس آلية
مستقلة تتمتع بوالية عالمية ،وذلك في آذار /مارس  2021من خالل بيان صدر بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لبدء النزاع66.
وقالت باشليت «االختفاء القسري هو جريمة مستمرة تترك تأثيراً مفزع ًا على الفرد الذي ال يُعرف مصيره ،وعلى أسرته،
مما يتسبب بصدمة مستمرة» ،ثم ّ
حثت جميع أطراف النزاع  -والجهات التي تملك تأثيراً عليهم  -أن يفرجوا فوراً عن
المعتقلين تعسفي ًا .

 -66مفوضية األمم المتحدة لحقوق ( ،)2021الهامش  2أعاله
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وإضافة إلى مطالبة الحكومة السورية بالكشف عن مكان وجود المعتقلين ،والسماح بالتواصل بين المعتقلين وبين
عائالتهم ،واإلفراج الفوري عن المعتقلين تعسفي ًا ،قالت باشليت« :إذا كان فرد ما قد توفى ،فحينها يجب إعادة جثمانه أو
رفاته إلى عائلته ،وفق ًا للقانون الدولي وفي احترام كامل للمتوفى وأحبائه«.
إن ضخامة أعداد المختفين والمعتقلين تتطلب وضع عملية بأسرع وقت ممكن للتعامل مع هذه القضية .فاإلخفاق
ويعمق الضرر للمجتمع السوري  -إذ أن قضية المختفين والمعتقلين مرتبطة
في معالجة هذه القضية يؤجج النزاع -
ّ
بطائفة من االنتهاكات األخرى ،بما في ذلك التعذيب الواسع النطاق ،واإلساءات الجنسية ،والعديد من حاالت اإلعدام
والقتل خارج إطار القانون.
وثمة مسألة حاسمة األهمية ،وهي أن الوفيات تتواصل بين األشخاص المحتجزين في مرافق االعتقال ،وكلما طالت
عملية جمع المعلومات للبحث عنهم ومن ثم السعي لإلفراج عنهم ،كلما زادت صعوبة العثور عليهم أحياء.
ويظل نقص الوضوح بشأن مكان وجود المعتقلين والمختفين وما إذا كانوا أحياء أم ال يسبب معاناة كبيرة لعائالتهم
وأصدقائهم الذين يريدون أن يعرفوا بأن هذه القضية تُعامل بجدية ،وأن ثمة إجراءات تُتخذ بشأنها ،وأنهم سيحصلون
على إجابات عن أسئلتهم .ويحق لهم معرفة ما حدث ألحبائهم وأن يتمكنوا من دفن من توفى منهم وفق ًا للتقاليد
المتبعة لوضع خاتمة لمعاناتهم وتمكينهم من الوصول إلى حالة من السلوى ،حيثما أمكن6٧.
ويسهل الوصول
إن الوضع الحالي مؤلم جداً لعائالت المختفين والمعتقلين وأصدقائهم .وثمة حاجة إلى عملية بارزة
ُ
إليها و «تؤدي جميع األغراض» من أجلهم وتعمل أيض ًا على تيسير مشاركتهم .وثمة حاجة إلى تبسيط عملية البحث
وجعلها عملية مركزية .ومن شأن إقامة آلية جديدة مكرسة لهذا الغرض أن يضمن التنسيق الفعال للعمل وانسجامه.
يتسم الوضع في سوريا بأنه وضع فريد وهو يتطلب ح ً
ال محدداً ومكيف ًا للتصدي لحجم المشاكل وشدتها بأسلوب
كفؤ .إن تت ّبع المختفين والمعتقلين هو أمر حاسم األهمية لمستقبل سوريا ،ويجب معالجة هذا األمر إذا أردنا أن ينشأ أي
نوع من السالم الدائم .لذا يستحق هذا األمر استثماراً سياسي ًا ومالي ًا من المجتمع الدولي ،وهو استثمار صغير إذا ما قارنّاه
بكلفة االمتناع عن عمل أي شيء أو الكلفة اإلجمالية للمساعدات اإلنسانية التي تُقدم اآلن إلى سوريا.

ما الذي يمكن أن تحققه اآللية الجديدة اآلن وفي المستقبل؟
أو ًال وقبل كل شيء ،يجب أن تبدأ اآللية الجديدة فوراً بالتحقيق والتت ّبع بحث ًا عن المختفين والمعتقلين بغية تأمين اإلفراج
عمن ظل حي ًا منهم .
ويجب على اآللية أن تؤسس نهج ًا محوره الضحايا لضمان تعاون قوي مع جمعيات الضحايا السورية والمجتمع المدني
األوسع  -وتوفير بداية جديدة للسوريين الذين شعروا بالخذالن من المجتمع الدولي على مر العقد الماضي.
يجب على اآللية الجديدة أيض ًا أن تبدأ فوراً بجمع المعلومات الموجودة لدى الهيئات التي عملت مباشرة أو بصفة غير
مباشرة على هذا الموضوع (فريق االختفاء القسري ،وفريق االحتجاز التعسفي ،واللجنة الدولية لشؤون المفقودين،
واللجنة الدولية للصليب األحمر ،واآللية الدولية المحايدة والمستقلة ،ولجنة التحقيق الدولية المستقلة ،والمجتمع
المدني السوري) ،وجمع معلومات جديدة من أفراد عائالتهم .وستعمل اآللية الجديدة على التنسيق بين الجهات الفاعلة
المتنوعة المنهمكة في قضية المختفين والمفقودين وجمع المعلومات المتوفرة والجديدة حول أماكن االعتقال
ومواقع القبور الجماعية في سوريا ،ووضع خريطة لها .

 -٦٧ساركين« ،يجب مواصلة التحقيقات حتى تتضح األمور :مقابلة مع مبعوث األمم المتحدة الخاص المعني بحاالت االختفاء القسري في نيبال«.
.2011، INFORMAL Journal Nepal
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وستحافظ اآللية الجديدة منذ بدء انطالقاتها على التواصل مع أفراد العائالت لمواصلة تحديث الملفات الخاصة
بالمختفين قسراً والمعتقلين تعسفي ًا ،وفي الوقت نفسه توفير الخدمات للعائالت أو إحالتها إلى جهات توفر خدمات
(من قبيل الدعم القانوني والدعم النفسي-االجتماعي) للمساعدة في التصدي لتأثير غياب أفرادها المفقودين ،وكل
مراع للنوع االجتماعي .
نهج
ذلك وفق
ٍ
ٍ
ستساعد اآللية الجديدة أيض ًا في إبقاء قضية المختفين قسراً والمعتقلين تعسفي ًا على جدول األعمال السياسي،
ً
مستفيدة من كونها هيئة دولية محايدة تعمل على جمع المعلومات من جميع أطراف النزاع .ومن شأن ذلك أن يثبط
ممارسة االختفاء القسري في الوقت الذي يتواصل فيه النزاع.
ً
بداية لعملية للتعامل مع
وعلى المدى األبعد ،يمكن أن تكون عملية التعامل مع المعتقلين والمختفين في سوريا
ُ
قضية المفقودين بصفة عامة .وذلك ألنه سيتعين البحث عن جميع المفقودين ،بمن فيهم األشخاص الذين قتلوا
أثناء المعارك ،واألشخاص الذين انقطعت أخبارهم بسبب التهجير الداخلي ،واألشخاص الذين يعيشون في المنافي .
وبما أنه يوجد عدد كبير جداً من الضحايا ،فهذا يعني أن هناك عائالت كثيرة تبحث عن إجابات .ومن األهمية بمكان أن
نبقي في أذهاننا الخبرات التي نشأت عن العمليات األخرى ،والتي تشير إلى أنه حتى ضمن أفضل الظروف ومع توفر
موارد كافية وإرادة سياسية وتعاون ،فإن هذه العمليات تستغرق عقوداً من الزمن كي تحقق العديد من النتائج اإليجابية.
من المفترض أال تكون إمكانية الوصول إلى المعلومات مسألة صعبة ،إذ تتوفر كمية كبيرة من البيانات حسبما
أوضح هذا التقرير .ويمكن جمع المعلومات من جميع المصادر واستعراضها ،ويمكن مقابلة أشخاص موجودين
خارج سوريا ،ويمكن استخدام برامج حاسوبية للتعرّف على الوجوه من الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة .وتتوفر حالي ًا
إمكانية الوصول إلى أجزاء من شرق سوريا .وبوسع أقارب المختفين والمعتقلين أن يبدؤوا في توفير أنواع متعددة
من المعلومات عن األشخاص قبل وفاتهم ،بما في ذلك سجالت طبية وصور األشعة لألسنان وغيرها من السجالت
المتوفرة ،إضافة إلى معلومات أساسية حول كل شخص .
ومن المهم تأمين إمكانية الوصول إلى السجون وأماكن االعتقال في نهاية المطاف ،مع ذلك ثمة الكثير مما يمكن
القيام به دون توفر إمكانية الوصول هذه .وتجري حالي ًا عمليات إلخراج رفات الموتى في أجزاء من سوريا ،وهي عمليات
غير خاضعة لسيطرة الحكومة ،وينبغي أن يتوفر نهج أكثر منهجية للتعامل مع رفات الموتى ،وهو أمر بوسع اآللية
الجديدة أن تنسقه .
وفيما يخص إمكانية الوصول إلى الوثائق الرسمية الموجودة لدى الدولة ،فسيكون توفيرها مفيداً جداً ولكن من غير
المرجح أن تتيح الدولة االطالع عليها في أي وقت من األوقات .مع ذلك ،ثمة الكثير من الوثائق متوفرة حالي ًا خارج البلد من
خالل منظمات رسمية وغير رسمية عديدة قامت بتوثيق النزاع.
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الهيئات التي بوسعها تأسيس آلية جديدة
الخيارات بخصوص األمم المتحدة
في المرحلة الحالية ،يبدو وجود هيئة ذات مكانة دولية تتمتع بوالية إنسانية محضة أمراً ضروري ًا لتلبية رغبات عائالت
المختفين والمعتقلين لبدء عملية العثور على أحبائها .ومن المهم تحديد أي من هيئات األمم المتحدة ستؤسس
اآللية الجديدة ،إذ سيؤدي ذلك إلى تحديد مدى السلطة والنفوذ الذي ستتمع به اآللية ،ال سيما وأن مجلس األمن يتمتع
بأكبر قدر من السلطة ،ويتبعه الجمعية العامة ،ومجلس حقوق اإلنسان ،ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق
اإلنسان .ويجب أن تستند أي عملية يقع عليها االختيار على مشاركة العائالت.
أسس عدد من منظمات األمم المتحدة عمليات في الماضي للتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا ،بيد
أن أغلبها كان بعثات لتقصي الحقائق ،ولم تتمتع بسلطات أو والية إضافية للقيام بأنشطة أخرى ،من قبيل تحديد
مصير الضحايا ،والمساعدة في اإلفراج عن المعتقلين والمختفين ،وإعادة رفات الموتى ،واستخراج الجثث من القبور
الجماعية ،وإجراء تحقيقات منهجية بشأن حاالت االختفاء القسري ،ولم تكن هذه السلطات من المستوى الالزم في
حالة المعتقلين والمختفين السوريين .وحتى اآللية الدولية المحايدة والمستقلة ليس بوسعها القيام بأي شيء فيما
عدا جمع المعلومات أو األدلة ومشاطرتها مع المدعين العامين الذين قد يقررون القيام بإجراءات.
وتتمثل المشكلة في أن مجلس األمن هو الهيئة الوحيدة التي تتمتع بسلطة إللزام الدول بالتعاون ولفرض تسويات.
ومع ذلك كانت قد تأسست آليات تتمتع بسلطات مفيدة ،وذلك بمبادرة من كل مجلس األمن ،والجمعية العامة،
ومجلس حقوق اإلنسان ،واألمين العام ،ومفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان.
وتمثل لجنة المفقودين القبرصية مثا ًال لمشاركة الجمعية العامة لألمم المتحدة في عملية تأسيس آلية للبحث عن
المفقودين .كما قام مجلس األمن بتأسيس فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة
من جانب داعش ،وذلك في العراق ،وثمة أمر حاسم هنا وهو أن تأسيس هذا الفريق جرى بموافقة الدولة العراقية ،ومن
غير المرجح أن توافق الدولة السورية على التعاون في مثل هذا األمر .

أ) مجلس األمن
يتمتع مجلس األمن بموجب ميثاق األمم المتحدة بالمسؤولية األساسية عن الحفاظ على السالم واألمن 6٨.ويمتلك
المجلس سلطة اتخاذ عمل جماعي استجابة لتهديد للسلم ،أو انتهاك للسلم ،أو تصرف عدواني .ويتمتع المجلس بسلطات
واسعة ليتخذ مجموعة من اإلجراءات بما في ذلك استخدام القوة ،والحق في طلب إمكانية الوصول إلى دولة معينة.
مع ذلك ،ظلت دول أعضاء في مجلس األمن تستخدم حق النقض في المجلس إلجهاض إجراءات مقترحة ،وهو ما
فعلته روسيا  16مرة بخصوص قرارات متعلقة بسوريا .لذا فمن غير المرجح تأسيس آلية من خالل مجلس األمن ،ولكن قد
تجري محاوالت لتحقيق ذلك بغية تشجيع دول و/أو تكتالت أخرى على اتخاذ إجراءات .وبما أن مجلس األمن أقر في عام
 2019أول قرار  6٩من نوعه حول األشخاص المفقودين أثناء النزاعات المسلحة ،فقد يعني ذلك أن هناك ضغط أكبر على
المجلس ليتخذ إجراءات للتعامل مع هذه القضية في سوريا .وسيكون إنشاء آلية جديدة من خالل مجلس األمن هو
أفضل خيار من حيث ما ستتمكن اآللية من تحقيقه والتعاون الذي ستحصل عليه .
 -٦٨مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،الوظائف والسلطات ،متوفر على الرابط https://www.un.org/securitycouncil/content/functions-and-powers
)بالرجوع إليه في  4أيار /مايو  .)2021انظر أيضًا األمم المتحدة ،ميثاق األمم المتحدة 24 ،تشرين األول /أكتوبر  ،1 UNTS XVI ، 1945المادة  ،1متوفر على الرابط
) https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-1بالرجوع إليه في  ٦أيار /مايو .(2021
 -٦٩مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ( ،)2019قرار تبناه مجلس األمن في اجتماعه الـ  ،8543وثيقة األمم المتحدة ) ،S/RES/2474 (2019المادة  11 ،1حزيران/
يونيو  ،2019متوفر على الرابط )) https://undocs.org/s/res/2474(2019بالرجوع إليه في  ٤أيار /مايو .(2021
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ب) الجمعية العامة
تتمتع الجمعية العامة بسلطات متنوعة ،بما في ذلك سلطة إجراء مناقشات ورفع التوصيات بشأن أي مسائل تقع
في إطار ميثاق األمم المتحدة .وتتيح المادة  10من ميثاق األمم المتحدة للجمعية العامة أن «تناقش أي مسألة أو أمر
يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه» و أن تصدر «توصيات»
تخول المادة  22الجمعية العامة أن «تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروري ًا للقيام بوظائفها«.
»بخصوصها .في حين ّ
وبالتالي فإن االقتراح بأن تؤسس الجمعية العامة آلية ،من قبيل اآللية الدولية المحايدة والمستقلة ،وتكليفها بالعثور
على مكان وجود المعتقلين والمختفين في سوريا ،هو اقتراح يستند إلى القانون .وثمة سابقة لهذا األمر إذ أسست
الجمعية العامة وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) ،وذلك وفق ًا
لتصويت يجري مرة كل ثالث سنوات٧٠.
لقد أسست الجمعية العامة بالفعل «اآللية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والمالحقة القضائية
لألشخاص المسؤولين عن الجرائم األشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية
منذ آذار/مارس  ،»2011وبالتالي يمكنها تأسيس هيئة أخرى تعمل في سوريا .مع ذلك ،ستكون هناك حاجة للحصول على
دعم دول عديدة لمثل هذه العملية كي يتم إقرارها في الجمعية العامة ،وسيستغرق األمر وقت ًا طوي ً
ال .وفي حين بوسع
مجلس األمن فقط أن يجبر سوريا أو أي دولة أخرى على العمل معه ،إال أن إقامة آلية من خالل الجمعية العامة قد يكون
خياراً بدي ً
ال عن إقامتها من خالل مجلس األمن .

ج) مجلس حقوق اإلنسان
أسس مجلس حقوق اإلنسان عدداً من اللجان أو عمليات لتقصي الحقائق في السنوات األخيرة .ففي عام  ،2011أسس
المجلس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا .
بوسع مجلس حقوق اإلنسان أن يطلب من المفوض السامي لحقوق اإلنسان تعيين مجموعة من الخبراء للتحقيق في
مسائل محددة ،كما حدث بخصوص اليمن في عام  .2017وفي السنة نفسها ،طلب المجلس أيض ًا تعيين مجموعة خبراء
دوليين إلجراء تحقيقات والكشف عن الحقيقة بخصوص العنف في منطقة كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويطلب مجلس حقوق اإلنسان من مكتب المفوض السامي أحيان ًا إرسال بعثة للتحقيق في مسألة ما باالستعانة بموظفي
حدد والية محدودة لهذه العمليات ،وغالب ًا ما تقتصر على
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان .وبصفة عامة ،عادة ما تُ َّ
تقصي الحقائق ووضع توصيات .وبالتالي فإن مجلس حقوق اإلنسان ال يُع ّين سوى عمليات لجمع األدلة وإصدار توصيات.
مع ذلك ،اتّبع مجلس حقوق اإلنسان المسار الذي اختطته الجمعية العامة في تأسيسها لآللية الدولية المحايدة
والمستقلة ،وذلك عندما أسس المجلس آلية التحقيق المستقلة المعنية بميانمار ٧١.كما منح المجلس لآللية سلطة
إلعداد ملفات قضايا يمكن تسليمها لسلطات معنية بالمالحقة القضائية في واليات قضائية أخرى ،سواء أكانت
وطنية أم أوروبية ،أم دولية ،أم مختلطة.
وبوسع مجلس حقوق اإلنسان إقامة آلية في إطار الوالية المتعلقة بوضع إجراءات خاصة ،والتي يتمتع بعضها بسلطات
تتجاوز ما تقوم به بعثات تقصي الحقائق ،من قبيل فريق االختفاء القسري وفريق االحتجاز التعسفي .وبالتالي ،ستتمكن
هذه اآللية من تحقيق أكثر من مجرد تقصي الحقائق ووضع التوصيات.
 -٧٠بموجب قرار الجمعية العامة رقم ( 302رابعًا) ،المساعدة المقدمة لالجئين الفلسطينيين ،وثيقة األمم المتحدة ) 8،A/RES/302 (IVكانون األول /ديسمبر
 ،1949متوفر على الرابط ) https://bit.ly/3tpBV7tبالرجوع إليه في  ٦أيار /مايو .(2021
 -٧١تأسست آلية التحقيق المستقلة المعنية بميانمار في أيلول /سبتمبر  2018من خالل قرار مجلس حقوق اإلنسان  .2/39انظر مجلس حقوق اإلنسان ()2018
قرار حول وضع حقوق اإلنسان للروهينغا المسلمين واألقليات األخرى في ميانمار ،وثيقة األمم المتحدة  27 ،A/HRC/RES/39/2أيلول /سبتمبر  ،2018متوفر على
الرابط ) https://bit.ly/2PVOvO3بالرجوع إليه في  ٦أيار /مايو  .(2021وينص القرار على أن دور اآللية هو «جمع األدلة المتعلقة بأخطر الجرائم الدولية وانتهاكات
القانون الدولي في ميانمار منذ عام  2011وتوحيدها وحفظها وتحليلها ،وإعداد ملفات بغية تسهيل وتسريع إقامة دعاوى جنائية عادلة ومستقلة ،وفقًا لمعايير القانون
الدولي ،في المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية التي لديها أو قد يكون لديها في المستقبل اختصاص للنظر في هذه الجرائم ،وفقًا
للقانون الدولي» .لالطالع على مزيد من المعلومات حول آلية التحقيق المستقلة المعنية بميانمار ،انظر https://iimm.un.org/mandate-and-establishment/
)بالرجوع إليه في  ٦أيار /مايو .(2021
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د) مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان
أسس مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان أيض ًا عمليات للتحقيق في قضايا معينة ،بما في ذلك في سوريا
من خالل بعثة مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان إلى الجمهورية العربية السورية للتحقيق باالنتهاكات
المزعومة لقانون حقوق اإلنسان الدولي ،التي تأسست في عام  ٧٢ .2011وخالل السنوات العشر الماضية ،أسست
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان عمليات متنوعة لدراسة أحداث في عدد من البلدان .ويمكن للمفوضية أن
تقوم بذلك من جديد ويمكنها أن تربط ذلك بطريقة ما بلجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية
السورية .مع ذلك ،هذه العمليات هي بطبيعتها عمليات لتقصي الحقائق .

هـ) األمين العام لألمم المتحدة
أسس األمين العام لألمم المتحدة في السابق عمليات من هذه القبيل ،وكان العديد منها بعثات لتقصي الحقائق
حول قضايا تتعلق بأمالك األمم المتحدة أو موظفيها (من قبيل قوات حفظ السالم(.
مع ذلك ،ثمة جهات تحمل نظرة ضيقة بشأن الظروف التي تتيح لألمين العام تأسيس عملية من هذا القبيل ،في حين
تعتقد جهات أخرى أن هذه السلطة هي جزء من السلطات الضمنية لألمين العام ليحصل على مشورة من أي جهة
يختارها لممارسة مسؤولياته بموجب ميثاق األمم المتحدة .وبالتالي ،يدفع هذا المنظور إلى االعتقاد بأن األمين العام
قادر على استخدام سلطاته بموجب المادة  99لتأسيس عمليات أو لجان لتقصي الحقائق لمساعدة األمين العام في
جمع المعلومات ليتمكن من عرض وضع ما على مجلس األمن ،والذي قد يتطلب تدخل المجلس .
وقد أسس األمين العام عدداً من عمليات تحقيق من هذا القبيل .وكان العديد منها بناء على طلب مساعدة من دولة ،أو
عند قيام مجلس األمن أو الجمعية العامة بتكليف األمين العام بتأسيس لجنة من هذا القبيل .مع ذلك ،ظلت سلطات
هذا النوع من اللجان محدودة ،كما كان الحال فيما يتعلق بفريق الخبراء المعني بالمساءلة في سريالنكا الذي تأسس
في عام  ،2010وذلك لدراسة القضايا التي نشأت في المراحل األخيرة للحرب ،وقد ُ
طلب من فريق الخبراء تقييم «طبيعة
٧٣
بتقص لتحديد الحقائق أو إجراء تحقيقات .وقد اختار األمين العام تكليف
االنتهاكات المزعومة ونطاقها» وليس القيام
ٍ
هذا الفريق بوالية محدودة.
مع ذلك ،يتسم السياق باألهمية .فقد يكون األمين العام الحالي متردداً في اتخاذ إجراء ،وقد يكون غير مستعد إلقامة
مثل هذه العملية .مع ذلك قد تنشأ حاجة للسعي إلى تأسيس مثل هذه العملية إذا فشلت المساعي األخرى لتأسيس
اآللية المنشودة.

 -٧٢مجلس حقوق اإلنسان ( ،)2011قرار حول وضع حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية في سياق األحداث األخيرة ،وثيقة األمم المتحدة ،A/HRC/RES/S-16/
 29نيسان /أبريل  ،2011متوفر على الرابط ) https://bit.ly/3xPSr46بالرجوع إليه في  ٤أيار /مايو .(2021

 -٧٣األمين العام لألمم المتحدة ( ،)2011تقرير فريق الخبراء المعني بالمساءلة في سريالنكا 31 ،آذار /مارس  ،2011متوفر على الرابط https://bit.ly/3bb347R
)بالرجوع إليه في  ٤أيار /مايو .(2021
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الخيارات المتعلقة باالتحاد األوروبي /دول أخرى
في حين توجد إمكانية إلقامة آلية عبر واحدة من عمليات األمم المتحدة ،إال أنه توجد صعوبات محددة بشأن كل واحدة
منها .وثمة طريقة أخرى لتأسيس مثل هذه اآللية عن طريق إبرام اتفاقية من قبل االتحاد األوروبي أو عدد من الدول.
وكان االتحاد األوروبي قد انخرط بتأسيس محكمة لمالحقة مرتكبي الجرائم التي ارتكبت في حرب كوسوفو في عام
 ،1999كما أسس محاكم خاصة ومكاتب ادعاء عام مخصصة .إضافة إلى ذلك ،أسس مجلس االتحاد األوروبي  -الذي
يمثل حكومات الدول األعضاء  -تحقيق ًا بشأن الفظائع التي ارتُكبت أثناء النزاع بين روسيا وجورجيا في عام ٧٤ .2008
إضافة إلى ذلك ،اشترك االتحاد األوروبي واألمم المتحدة في رئاسة مؤتمر بروكسل الرابع حول «دعم مستقبل سوريا
والمنطقة» ،والذي عقد في حزيران /يونيو  ،2020وشارك فيه  57دولة و 23جهة من المنظمات الدولية واالتحاد األوروبي
ووكاالت األمم المتحدة ٧٥.وقد تمت استشارة  1،400منظمة في العملية التي سبقت عقد المؤتمر .وقد دعا المؤتمر
«جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لمنع حدوث حاالت جديدة من االختفاء القسري ،خصوص ًا لألشخاص
المحرومين من حريتهم .ويدعو المؤتمر إلى تأسيس آليات لتحديد مصير جميع المفقودين وأماكن وجودهم ،ودون
تمييز بينهم .كما أكد المشاركون على الحاجة إلى دعم عائالت المفقودين ،والحاجة إلى التعامل مع الماضي»٧٦ .
ومن الجوانب المهمة أن هذا المؤتمر هو الرابع من نوعه الذي يشير إلى التزام طويل األجل من قبل المشاركين ،بما
في ذلك العديد من الدول التي شاركت ،للعثور على طرق للتعامل مع الوضع في سوريا .وثمة جهات أخرى يمكنها أن
تؤدي دوراً أيض ًا ،بما في ذلك جامعة الدول العربية ،ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،ومجلس التعاون الخليجي.
وثمة عدد من الدول ،بما في ذلك دول أعضاء في االتحاد األوروبي ،ظلت تشير منذ سنوات إلى التزامها بالمشاركة في
حل الوضع في سوريا .

الكيفية التي يمكن أن يتشكل هيكل اآللية الجديدة وفقها
إذ تم تأسيس اآللية من قبل األمم المتحدة ،فعندها يمكن أن يتحدد هيكلها وفق ًا للسوابق التاريخية .وبالتالي ،يمكن
تعيين ثالثة مفوضين إذا ما تم تأسيسها من قبل مجلس حقوق اإلنسان .ويمكن أن يرأسها شخص واحد كما هي الحال
تخول
في اآللية الدولية المحايدة والمستقلة .أما مدة والية اآللية وطبيعة عملها فسيتحدد أيض ًا بحسب الجهة التي
ّ
بهذه الوالية والتي قد تكون واحدة من الجهات المقترحة أدناه من أجل استخدام ما تتمتع به مؤسسات معينة من خبرات
وشرعية وأدوار ال سيما وأنها تعمل حالي ًا على قضايا المفقودين ،واالعتقال التعسفي ،واالختفاء القسري .
إذا ما تشكلت اآللية المنشودة خارج إطار األمم المتحدة ،فيمكن حينها أن تكون مبادرة طويلة األجل تستند إلى مشروع
وتُدار من قبل المؤسسات الخمس التالية :اللجنة الدولية للصليب األحمر ،واللجنة الدولية لشؤون المفقودين ،وفريق
االختفاء القسري ،وفريق االحتجاز التعسفي ،وممثلين عن منظمات المجتمع المدني السورية .ولن تشارك المؤسسات
وتوجه اآللية .وبالتالي ،سيشغل ممثل عن كل من
الدولية األربع مشاركة مباشرة في اآللية ،ولكنها ستحدد السياسات
ّ
هذه المؤسسات مقعداً في مجلس إدارة اآللية .إضافة إلى ذلك ،سيشارك أيض ًا ممثل أو اثنان عن منظمات سورية تمثل
الضحايا والناجين.

-٧٤االتحاد األوروبي :مجلس االتحاد األوروبي ( ،)2008قرار المجلس  ،2008/901/CFSPالصادر في  2كانون األول /ديسمبر  2008بخصوص استقالل البعثة
الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في جورجيا  2،2008/901/CFSPكانون األول /ديسمبر  ،2008متوفر على الرابط https://bit.ly/2Rypqcm
)بالرجوع إليه في  ٤أيار /مايو .(2021
رئيسي المؤتمر30 ،
-٧٥االتحاد األوروبي :مجلس االتحاد األوروبي ( ،)2020مؤتمر بروكسل الرابع حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» :البيان الصادر عن
َ
حزيران /يونيو  ،2020متوفر على الرابط ) https://bit.ly/3h8MaKXبالرجوع إليه في  ٤أيار /مايو .(2021
-٧٦المرجع السابق
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وسيكون المجتمع المدني السوري ذا أهمية حاسمة لنجاح أي آلية من هذا القبيل تتضمن ممثلين عن منظمات
ي) المنظمات السورية من
سورية تشارك على أساس دوري لفترة مدتها سنة أو سنتان .ويمكن تحديد ممثل (ممث َل ّ
قبل المؤسسات األربعة المشاركة ،وذلك بصفة سنوية وبالتشاور مع المنظمات السورية أو عبر تصويت ضمن عملية
تشاورية مع المنظمات السورية ،وعلى نحو يشبه العملية المعتمدة لدى اآللية الدولية المحايدة والمستقلة ،حيث
تجتمع المنظمات السورية مع اآللية بصفة دورية إلجراء حوار ومشاورات .
وسيكون دور اللجنة الدولية للصليب األحمر واللجنة الدولية لشؤون المفقودين حاسم ًا إذ تتمتع اللجنتان بالوالية
والمهارات والخبرات للمساعدة في البحث عن المفقودين .كما تتمتعان بخبرات رفيعة المستوى من نزاعات متنوعة،
بما في ذلك أوضاع ما بعد النزاعات .وهما تعمالن أص ً
ال بخصوص المفقودين في السياق السوري ،وإن يكن بموارد
محدودة .وتتعاون المنظمتان بصفة رئيسية مع الدول ،وسيكون بوسعهما تقديم المساعدة في المستقبل في
استخراج رفات الضحايا والتعرف على هوياتهم عندما تتوفر الفرصة للقيام بذلك.
وبالمثل ،ثمة دور محدد يؤديه كل من فريق االحتجاز التعسفي وفريق االختفاء القسري إذ يتمتعان بخبرات في مجال
االختفاء القسري واالعتقال التعسفي .وهما يؤديان دوراً حالي ًا بخصوص سوريا .وقد تَظهر معارضة تتعلق بقدرة فريقي
العمل على المشاركة في مثل هذه اآللية ،ولكن ليس ثمة سبب حقيقي يمنع مشاركتهما .وفي الواقع ،يعتمد منهج
عملهما على التعاون.
لن تثير المشاركة في اآللية أي مسائل تتعلق بالقدرات أو الموراد بالنسبة للمؤسسات المذكورة ،إذ ستكون اآللية
الجديدة مزودة بتمويل خاص بها ،وموظفين محددين لها ،وعمل محدد بها ،وهذا لن يؤثر على عمل أي من المنظمات
المشاركة .وستشارك المؤسسات األربع المذكورة والجماعات السورية في عضوية مجلس إدارة اآللية واإلشراف على
سير العمل .أما العمل اليومي لآللية فسيكون بتوجيه من مدير تنفيذي ،وستقوم اآللية بتوجيه المعلومات التي
ستحصل عليها من خالل عملها إلى المنظمات الدولية األربع المشارِكة.
قد تتطلب النتائج التي ستخرج بها اآللية المزيد من العمل من المنظمات المشاركة ،وستحتاج إلى دعم للقيام به.
وإذا حصلت اآللية على تمويل فسيستتبع ذلك توفير تمويل ُمرافق الحق ًا لدعم المنظمات الدولية األربع والجماعات
السورية المشاركة.
يجب أن ينصب اهتمام اآللية على الضحايا ،ويجب أن تولي األولوية إلى تحديد مصير المعتقلين والمختفين ومكان
ّ
وستنفذ
وجودهم ،إضافة إلى ضمان اإلفراج عنهم عندما يكون ذلك ممكن ًا .لذا ستلتزم اآللية بنهج إنساني بحت
الدروس المستفادة من السياق السوري ومن النزاعات األخرى .وينبغي على الدول أن تدعم اآللية وأن تلتزم علن ًا بدعمها،
وبالتالي طمأنة الفاعلين من المجتمع المدني السوري .وسيتعين تأسيس صندوق استئماني لتمويل اآللية ،ويمكن
للدول أن تساهم فيه عبر مساهمات طوعية متعددة السنوات ،ومن الممكن أن يصبح الحق ًا ،فيما إذا تأسس من قبل
األمم المتحدة ،جزءاً من الميزنة العادية لألمم المتحدة.
ينبغي على الدول أن تضمن تعاونها مع اآللية ،وينبغي على الجهات الفاعلة األخرى (المنظمات الدولية ،والمنظمات
غير الحكومية ،إلخ) أن تتعاون مع اآللية .وينبغي على اآللية أن تساعد في تحفيز تعاون جميع الجهات الفاعلة السورية
معها ،وذلك من خالل وضع جميع اإلجراءات والممارسات الضرورية لتيسير هذا التعاون.
ينبغي على اآللية أن تبدأ بالعمل في أسرع وقت ممكن .وينبغي عليها أن تجمع المعلومات المتوفرة حول المختفين
والمعتقلين وأن تتلقى /تجمع معلومات جديدة ،من قبيل الطلبات المقدمة من أفراد العائالت أو أي بيانات ذات صلة
يمكن أن توفر معلومات حول مكان وجود هؤالء المفقودين .وستوفر اآللية نقطة دخول واحدة ألفراد األسر ،وسيتم
الترويج لها وفق ًا لذلك.
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ستنسق اآللية تنسيق ًا وثيق ًا مع الهيئات القائمة األخرى (من قبيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة ،واآللية الدولية
المحايدة والمستقلة ،إلخ) لتجنب أي تكرار ،وللوصول إلى المعلومات المتوفرة ،والستخدام التآزر ومساعدة الهيئات
األخرى في تنفيذ اختصاصاتها ،والعكس بالعكس .مع ذلك ،من الواضح أن هذه اآللية لن تتداخل مع لجنة التحقيق
الدولية المستقلة أو اآللية الدولية المحايدة والمستقلة من حيث الغاية المنشودة ،إذ يتمثل هدفها في العثور على
المعتقلين والمختفين وتوفير معلومات إلى عائالتهم .وثمة عنصر رئيسي يتمثل في ضمان اإلفراج عن المعتقلين.
وسيكون تركيزها إنساني ًا بصفة حصرية .
ستتعاون اآللية مع شركات التقنيات لتحقيق تقدم في أتمتة البحث بمساعدة الوسائل التقنية ،بينما تطور إجراءات
لضمان سالمة األشخاص المتأثرين .كما ستشرع في في حوار إنساني مع الجهات الفاعلة السورية بما فيها الدولة
للحصول على معلومات ولضمان اإلفراج عن المعتقلين .
وكي يصبح هذا المشروع أمراً واقع ًا ،ينبغي على الدول ،والمنظمات الدولية ،والمنظمات غير الحكومية الدولية
والسورية ،وكذلك الفاعلين اآلخرين من المجتمع المدني ،أن يلتزموا بدعم اآللية .وينبغي تنظيم مؤتمر مخصص
تعهد بتقديم
لتعزيز اآللية والترويج لها كآلية محورها الضحايا ،وذلك بأسرع وقت ممكن .ويمكن أن يتضمن ذلك عنصر
ّ
تمويل أو تعاون .
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إن الوضع في سوريا فريد من نوعه .ففي حين يندر أن تبدأ عملية أثناء النزاع ،إال أن هذا ضروري اآلن نظراً للعدد الكبير من
ضحايا االعتقاالت التعسفية واالختفاءات القسرية ،وعلى امتداد فترة طويلة .ويُعد ضمان اإلفراج عن األشخاص الذين ما
زالوا معتقلين أمراً حاسم األهمية نظراً للمعاملة التي عانوا منها .إن توفير بعض الدعم للعائالت لمساعدتها هو أمر
مهم أيض ًا ،ولم يتحقق هذا األمر لغاية اآلن.
ثمة العديد من الجهات ترغب في تحقيق نتائج ،بما في ذلك الدول .وبوسع اآللية المنشودة أن تبدأ فوراً في جمع جميع
المعلومات الموجودة من أجل العثور على المعتقلين والمختفين والمفقودين .وال ينبغي أن تظل هذه المعلومات
دون استخدام؛ فهذا سيمثل إهانة الحتياجات الضحايا وحقوقهم.
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