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المبادئ التىجيهية لمشاركة الضحايا في اآللية الدولية للمفقىدين في سىريا

المبادئ التوجيهية لمشاركة الضحايا يف اآللية الدولية
للمفقودين يف سوريا
تهدف إلمبإدئ إلتوجيهية هذه ؤىل ترسيخ إلحق يػ مشإركة إلضحإيإ وعإئالتهم/ن يػ
ُ
ً
إلبحث عن أحبإئهم/ن إلمفقودين يػ سوريإ ،وتحديدإ يػ سيإق آلية دولية مستقبلية تعن
بإلبحث عن إلمفقودين ،وإلتأكيد عىل أن إلحق يػ إلمشإركة هو أحد أوجه إإلنتصإف
ً
للضحإيإ ،وإلذي يمكن أن ُيشكل حإفزإ ؤلعإد تأهيل إلضحإيإ وتمكيههم ،وأن يسإهم يػ
إلشعور بإلعدإلة.
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مقدمة:
تؤكد إلمبإدئ إلتوجيهية هذه حول مشإركة إلضحإيإ يػ إلبحث عن إلمفقودين ،عىل إلدور إلمركزي
ر
إإلعتإف به
إلذي لعبه إلضحإيإ يػ إلبحث عن إلمفقودين يػ سوريإ مهذ عإم  ،3122وإلذي يجب
وترسيخه يػ هيكل وعمل آلية أممية مستقبلية لسوريإ.
تهدف إلمبإدئ إلتوجيهية ؤىل ترسيخ إلحق يػ مشإركة إلضحإيإ يػ إلبحث عن إلمفقودين يػ إلسيإق
ً
إلسوري ،وتحديدإ يػ سيإق آلية دولية مستقبلية للبحث عن إلمفقودين .يػ هذإ إلسيإق ،نعيد إلتأكيد
عىل طبيعة إلحق يػ إلمشإركة كشكل من أشكإل إإلنتصإف للضحإيإ ،وإلذي يمكن أن يشكل يػ حد
ً
ذإته شكال من أشكإل ؤعإد تأهيل إلضحإيإ وتمكيههم ،وأن يسإهم يػ إلشعور بإلعدإلة .و يػ إلسيإق
إلسوري بشكل خإص ،ندرك إلدور إلحإسم إلذي يمكن أن تلعبه إلمشإركة إلفعإلة وإلهإدفة للضحإيإ يػ
معإلجة إلمعإنإ ػ جمع إلمعلومإت وإلمستمر مهذ ر
أكت من عقد يػ ظل رفض إلجهإ لتقديم
ي
إلمعلومإت.
تستهد إلمبإدئ إلتوجيهية هذه ؤىل إلمإدتي  35و  29من إإلتفإقية إلدولية لحمإية جميع إألشخإص من
إلتوجيه رقم  6من بي إلمبإدئ إلتوجيهية للبحث عن إألشخإص إلمختفي
إإلختفإء إلقرسي ،وإلمبدأ
ي
ر
إلن وضعتهإ إللجهة إلمعهية بإإلختفإء إلقرسي .بإؤلضإفة ؤىل ذلك ،فؤن إلمبإدئ إلتوجيهية مستوحإ
ي
وإلجت لضحإيإ إإلنتهإكإت
من إلمبإدئ إألسإسية وإلمبإدئ إلتوجيهية بشأن إلحق يػ إإلنتصإف
ر
إلدوىل (/ A / RES
إؤلنسإن
إلدوىل لحقوق إؤلنسإن وإإلنتهإكإت إلجسيمة للقإنون
إلجسيمة للقإنون
ي
ي
ي
.)258/71
تم تطوير إلمبإدئ إلتوجيهية بشكل ر
مشتك من قبل ر
عرس جمعيإت رإئد للضحإيإ وإلهإجي وإلمهخرطة
معتقىل
معتقىل عدرإ ،رإبطة
وه :رإبطة
يػ قضإيإ إإلعتقإل
ي
ي
إلتعسؼ وإإلختفإء إلقرسي يػ سوريإ ،ي
ي
ومفقودي سجن صيدنإيإ ،رإبطة عإئالت قيرص ،تحإلف أرس إألشخإص إلمختطفي لدى تهظيم إلدولة
إؤلسالمية – دإعش (مسإر) ،عإئالت من أجل إلحرية ،رإبطة "تآزر" للضحإيإ ،عإئالت للحقيقة
تعإػ ،وإإلتحإد إلعإم للمعتقلي وإلمعتقالت.
حررن ،مبإدر
وإلعدإلة،
ي
ي
تشت إلمبإدئ إلتوجيهية ؤىل مصطلح "إلضحإيإ" عىل إلهحو إلمهصوص عليه يػ إلمإد  )2( 35من
إإلتفإقية إلدولية لحمإية جميع إألشخإص من إإلختفإء إلقرسي.
ينبغ أن ريتكز عمل اآللية حول ضحايا االختفاء القرسي
المبدأ :1
ي
ينبغ أن تحدد إآللية بوضوح يػ إختصإصإتهإ أن إلعملية إلكإملة لئللية تتمحور حول ضحإيإ
.2
ي
إإلختفإء إلقرسي:
إلمختؼ ،إلذي له إلحق يػ إلبحث
 يجب أن توضح إآللية مصت ومكإن وجود إلشخصي
عهه ،وله حق إلحرية وإلكرإمة.
 يجب أن تضمن إآللية حق عإئالت إلمفقودين يػ معرفة إلحقيقة وإلمشإركة يػإلبحث عن أحبإئهم.
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ً
ينبغ ؤعطإء إألولوية لمشإركة إلضحإيإ ضمن عمل إآللية.
وينبغ إعتبإره هدفإ
 .3ي
ي
وػ هذإ ًإلسيإق ً ،ي
ر
ر
إستإتيجيإ رئيسيإ لئللية ،ؤىل جإنب إألهدإف إإلستإتيجية إألخرى حول توضيح مصت وأمإكن
إألشخإص إلمختفي/إلمفقودين.
 .4يجب عىل كل فرد يعمل ضمن إآللية أن يدرك أنه يعمل عىل ضمإن حقوق إلضحإيإ ،ويجب أن
يضع كل عمله يػ خدمة إلضحإيإ .يجب أإل ينتهك موظفو إآللية تحت أي ظرف من إلظروف
ً
حقوق إلضحإيإ يػ إلمشإركة إلفعإلة يػ عمل إآللية أو إتخإذ قرإرإت أو ؤجرإءإت قد تسبب ضرإ
إل يمكن ؤصالحه لحق إلضحإيإ يػ معرفة إلحقيقة .كمإ يجب تهفيذ عمليإت محدد لضمإن
معإلجة أي إنتهإك لحقوق إلضحإيإ ومعإلجته عىل وجه إلرسعة وبشكل مالئم.
ً
المبدأ :2
مؤسس يتمتع بوظائف
قيادي
دور
خالل
من
اآللية
هيكل
ف
رسميا
ينبغ تمثيل الضحايا
ي
ي
ي
استشارية وإ رشافية عىل ست اآللية
مؤسس دإخل هيكل إآللية.
.2
وينبغ تهفيذ ذلك من خالل ؤنشإء هيئة
ينبغ أن يكون للضحإيإ دور
ي
ي
ي
ً
ر
ينبغ إإلعتإف رسميإ بدور إلضحإيإ يػ
ؤ ررسإفية وإستشإرية تتألف من روإبط/جمعيإت إلضحإيإ .كمإ
ي
إلتهظيم لئللية ،وتحديده بوضوح وضمإنه ضمن إإلختصإصإت.
إلهيكل
ي
ر
إألسإس
 .3أن تمإرس روإبط/جمعيإت إلضحإيإ دور إؤلرسإف وإلرقإبة عىل عمل إآللية إىل جإنب عملهإ ً ي
للتأكد من أنهإ تحقق أهدإفهإ وتهفذ خططهإ بكفإء وفإعلية .و ر
ترسف جمعيإت إلضحإيإ أيضإ عىل
تعزيز رؤية إلضحإيإ ضمن عمل إآللية ،وتقييم مشإركتهم إلنشطة يػ تهفيذ إألنشطة وإلعمليإت
إلميدإنية وإتخإذ إلقرإر.
 .4بإؤلضإفة ؤىل إلمهإم ر
ينبغ لروإبط/جمعيإت إلضحإيإ أن تقدم إستعرإضإت إستشإرية
إؤلرسإفية،
ي
ُ
إع تطلعإت إلضحإيإ وخصوصيإت إلسيإق.
وينبغ أن تمإرس
وتوصيإت لعمل إآللية ،للتأكد من أنهإ تر ي
ي
تفإعىل ،عىل إلهحو إلذي يطلبه موظفو إآللية يػ ظروف محدد ،
هذه إلوظيفة إإلستشإرية بشكل
ي
ً
ر
تعتته روإبط إلضحإيإ ضوريإ.
وبشكل
إستبإػ عهدمإ ر
ي
وإلمؤسس للضحإيإ ؤىل ضمإن إمتالكهم لملكية كإملة ألدإء إآللية .حيث
 .5يهدف إلدور إلقيإدي
ي
ممثىل روإبط/جمعيإت إلضحإيإ يػ هذإ إلدور إلقيإدي بأن يتم تمثيل جميع إلضحإيإ
سيضمن رؤرسإك
ي
ر
وإؤلرسإفيةً ،
ر
إلمشتكة كضحإيإ لالختفإء
بهإء عىل تجربتهم
عىل قدم إلمسإوإ يػ إلهيئة إإلستشإرية
إلجإن.
إػ وهوية
ي
إلقرسي ،دون تميت عىل أسإس إلموقع إلجغر ي
 .6يجب ضمإن مشإركة إلضحإيإ يػ هذإ إلدور من خالل روإبط/جمعيإت إلضحإيإ وأرس إلمختفي.
ر
وإؤلرسإفية من بي
ينبغ إإلتفإق عىل معإيت إختيإر وتمثيل جمعيإت إلضحإيإ يػ إلهيئة إإلستشإرية
ي
جميع جمعيإت إلضحإيإ لضمإن إلتمثيل إلشإمل لجميع ضحإيإ إإلختفإء إلقرسي يػ إلجسم وإلملكية
وػ هذإ إلسيإق ،وطوإل عمل إآللية ،يجب أن تحدد إآللية معإيت
إلكإملة للعملية ودور إلضحإيإ .ي
محدد تتعلق بطبيعة روإبط/جمعيإت إلضحإيإ ،لضمإن تجهب أي إستغالل من قبل أطرإف أخرى
لمعإنإ إلضحإيإ.
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المبدأ  :3ينبغ ر
احتام عملية التعاون مع الضحايا وضمانها يف تصميم وإنشاء اآللية وتحديد
ي
ر
استاتيجياتها وعملها
ر
مشتكة مع إلضحإيإ.
.2
ينبغ أن يتم ؤنشإء إآللية وتطوير وكتإبة إختصإصإتهإ من خالل عملية ؤنشإء
ي
كمإ يجب أن يحتفظ إلضحإيإ بسلطإت إتخإذ إلقرإر إلمتسإوية يػ تصميم وإنشإء إآللية وعملهإ ضمن
هذه إلعملية.
ر
.3
مشتكة مع
ينبغ تطوير هيكل إآللية وإلوظإئف ذإت إلصلة لكل وحد من خالل عملية ؤنشإء
ي
وػ كل جزء من إآللية .بإؤلضإفة ؤىل
إلضحإيإ لضمإن ؤيصإل صوت إلضحإيإ يػ إلهيكل إلعإم لئللية ي
ذلك ،يجب تطوير كل بروتوكول يعإلج مجإإلت عمل مختلفة لئللية وخطط إلعمل (عىل سبيل إلمثإل،
بروتوكوإلت إإل ر
ستإتيجية إلمتعلقة بإؤلفرإج عن إألفرإد إلمختفي إلذين تم إلعثور عليهم أحيإء،
ر
وبروتوكوإلت إإل ر
مشتكة
ستإتيجية إلمتعلقة بإلتعإمل مع إلجهإ  ،وغت ذلك) من خالل عملية ؤنشإء
مع إلجهإ  .كمإ يحق إلضحإيإ إلتأكد من أن كل خطة عمل مبنية عىل وجهإت نظر إلضحإيإ.
 .4لضمإن أن تتم إلمشإركة يػ مرحلة تصميم إآللية من خالل عملية حقيقية وفعإلة تركز عىل
ينبغ للجهإت إلفإعلة إلمشإركة يػ تصميم إآللية ،يػ إلمقإم إألول ،تطوير مههجية تشإركية
إلضحإيإ،
ي
ر
وخطة عمل يوإفق عليهإ إلضحإيإ لضمإن أن كل مرحلة من مرإحل تصميم إآللية تتم بمإ يتمإس مع
رؤإهم.
ينبغ للجهإت إلفإعلة إلمعهية وإلمسؤولة عن تصميم إآللية أن تدرك إلطبيعة إلحإسمة لمرحلة
.5
ي
ً
ر
ه
وإلن
تحم وتعزز حقوقهم بشكل فعإل ي
ي
إلتصميم :حيث أن إآللية إلمصممة وفقإ لرؤى إلضحإيإ ي
ر
إلن يمكن أن توضح بشكل فعإل إلحقيقة حول إألشخإص إلمختفي .إل يجوز إنتهإك حق إلضحإيإ يػ
ي
ً
ً
سوإء كإنت قيودإ مإلية أو زمهية.
إلمشإركة يػ عملية إلتصميم تحت أي ظرف من إلظروف
المبدأ  :4ينبغ رإشاك الضحايا ف جميع مراحل وجوانب تنفيذ ر
استاتيجيات وإجراءات عمل اآللية
ي
ي
ً
ر
ينبغ أن تشمل إآللية عىل وحد
 -2إستهإدإ عىل مركزية إلضحإيإ يػ إستإتيجية وأهدإف إآللية،
ي
مخصصة مكلفة بتهفيذ إألنشطة وإؤلجرإءإت إلمتعلقة بمشإركة إلضحإيإ ر
وإرسإكهم يػ إآللية ،وضمإن أن
تكون كل هيئة ضمن إآللية تعمل من خالل طريقة تتمحور حول إلضحإيإ ،عىل إلهحو إلذي تحدده
إإلختصإصإت وإ رلتوتوكوإلت إلمحدد ر
إلن تم تطويرهإ وإنشإءهإ مع إلضحإيإ .بإؤلضإفة ؤىل تهفيذ
ي
ً
أنشطة إلحق يػ إلمشإركة ،يجب عىل إلوحد أيضإ ضمإن إلتوإصل إلمستمر مع إلعإئالت ،وإلمتإبعة
عن كثب معهم ،ورصد إحتيإجإتهم بحيث يمكن ؤدرإج هذه إإلحتيإجإت ضمن خطط عملهم.
.3
ينبغ ؤعطإء إلوحد إلمسؤولة عن تهفيذ وضمإن حق إلضحإيإ يػ إلمشإركة يػ إآللية نفس إألهمية
ي
ً
ر
إلن تعمل تحديدإ عىل توضيح مصت وأمإكن وجود إلمختفي ،حيث إل
وإألولوية للوحدإت إألخرى ي
إلتغإض عن هذه إلوحد أو ؤهمإلهإ يػ ؤجرإءإت عمل إآللية.
ينبغ بأي حإل من إألحوإل
ي
ي
ينبغ رؤرسإك روإبط/جمعيإت إلضحإيإ يػ تهفيذ
 .4حيثمإ أمكن ،وكمإ يتم تحديده يػ مرحلة إلتصميم،
ي
إألنشطة لتعزيز ملكيتهم للعملية وثقتهم بإآللية.
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ر
المبدأ :5
مباش وغت مقيد إىل المعلومات المتعلقة بعمل اآللية
ينبغ أن يتمتع الضحايا بوصول
ي
وقضية اختفاء أحبائهم
 .2يجب أن تضمن إآللية حق كل أرس يػ متإبعة إلبحث عن أحبإئهإ إلمفقودين بشكل فعإل ،وإبالغهإ
بإؤلجرإءإت إلمتخذ  ،وإلتقدم إلمحرز ،ونتإئج إلبحث وإلتحقيق .يجب تحقيق ذلك من خالل توفت
ؤلكتونية/عت ر
مهصة ر
إؤلنتنت يمكن لجميع إلعإئالت من خاللهإ إؤلبالغ عن أحبإئهم إلمفقودين
ر
ر
وإلمبإرس ؤىل إلمعلومإت حول إلتقدم إلمحرز يػ قضيتهم.
ومتإبعة حإلتهم ،للوصول إلمستمر
.3
ينبغ ضمإن إلحق يػ إلحصول عىل إلمعلومإت لجميع إألرس ،بمإ يػ ذلك أولئك إلذين ربمإ لم
ي
يشإركوإ بعد يػ إآللية أو قد إل ينتمون ؤىل أي من جمعيإت إلضحإيإ .لهذإ إلغرض ،يجب أن تتبن إآللية
مبدأ إلتوإصل مع إلعإئالت حول إلتقدم إلمحرز ونتإئج إلتحقيقإت يػ حإإلت محدد ألفرإد مفقودين،
ر
ر
إلن لم تبلغ فيهإ إلعإئالت عن أحد أحبإئهإ إلمفقودين ؤىل إآللية.
حن يػ إلحإإلت ي
إلمختؼ ،يجب عىل إآللية توفت إلمعلومإت لالرس
 .4يػ حإل إلتوصل ؤىل نتيجة حول مصت إلشخص
ي
من خالل عملية خإصة مصممة مع روإبط/جمعيإت إلضحإيإ لمرإعإ إلحإلة إلهفسية لالرس وتجإرب هم
ً
إلسإبقة يػ معرفة إلحقيقة عن أحبإئهم .يجب أن يتم توفت إلمعلومإت حول إلمصت معإ /من خالل
جمعيإت إلضحإيإ لضمإن مرإفقة إلعإئالت ودعمهإ يػ هذه إلمرحلة من إلبحث.
إلخإرج لضمإن إلتبإدل إلدوري للمعلومإت بشأن عمل إآللية
 .5ينب يغ وضع عملية للتوعية و إلتوإصل
ر ي
بي إلضحإيإ وإآللية إلدولية ،من خالل وسإطة روإبط/جمعيإت إلضحإيإ .يمكن تهفيذ ذلك من خالل
ر
ر
ر
أكت من
وإلن
ستنرسهإ جمعيإت إلضحإيإ بشكل ر
ؤنتإج ونرس تقإرير دورية رب ع سهوية حول عمل إآللية ،ي
خالل إإلجتمإعإت وإلمشإورإت إلمحلية مع إلضحإيإ ،لضمإن إطالعهم بإستمرإر عىل تقدم إآللية
وإنجإزإتهإ.
ً
إلخإرج ،ستكفل روإبط/جمعيإت إلضحإيإ أيضإ إتصإإل
 .6من خالل إجتمإعإت إلتوعية وإلتوإصل
ر ي
ً
متبإدال مع إآللية من خالل جمع آرإء ووجهإت نظر إلضحإيإ وتبإدل هذه إلمعلومإت من خالل إلهيئة
إإلستشإرية لضمإن أن إآللية تستمع بإستمرإر ؤىل أصوإت وتطلعإت ضحإيإ.
المبدأ :6
ينبغ تزويد الضحايا بالمعرفة بحقوقهم والقدرة عىل المطالبة بها واالنتصاف يف حالة
ي
انتهاكها يف إطار عمل اآللية
ينبغ
 .2بإؤلضإفة ؤىل ضمإن إلوصول ؤىل إلمعلومإت إلمتعلقة بإلتقدم إلمحرز يػ إلبحث ونتيجته،
ي
لئللية أن تضع عملية لتوفت إلتوجيه إلمهإسب للضحإيإ فيمإ يتعلق بحقوقهم وأدوإت حمإية تلك
إلحقوق.
إلوع وبرإمج إلدعم
 .3ستشإرك روإبط/جمعيإت إلضحإيإ يػ تهفيذ إألنشطة إلهإدفة ؤىل زيإد
ي
وع إلضحإيإ بحقوقهم وتعزيز قدرتهم عىل إلمشإركة إلفعإلة يػ عمل إآللية.
للضحإيإ ،لتعزيز ي
 - 4من أجل حمإية حقوق إلضحإيإ ػ إلمشإركة وػ معرفة إلحقيقة ،ينبغ لئللية أن ر ئ
تنس هيئة
ي
ي
ي
ر
تلؼ إلشكإوى بشأن أوجه إلقصور إلمحتملة ػ عمل إآللية ر
إلن ربمإ تكون قد
ي
ي
دإخلية تهدف ؤىل ي
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إنتهكت حقوق إلعإئالت ،وعىل وجه إلتحديد حقهم يػ إلمشإركة وحقهم يػ معرفة إلحقيقة .كمإ يجب
إتخإذ ؤجرإءإت محدد لمعإلجة هذه إإلنتهإكإت بشكل رسي ع ومهإسب.
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