
 
 

 
 

   2020 أكتوبر/ تشرين أول   4#النشرة 

 
 
 
 

 
 
 

 

اشـــــطين  اســـــترعى انتباه كثيرين منكم كن ما لعل

ــوري أن الفعاليات التي   ،مع المجتمع المد�ي السـ

ع�ى غرار   ،المســاءلةأقيمت العام الماضــي بشــأن 

االجتمــاعــات والنــدوات عبر اإلنترنــت والمؤتمرات 

 تتمثل في تكررت فيها قضـــــية جوهريةالدولية قد 

 .الدعوة إلى استجابة دولية لمسألة المفقودين
 

اليوم اـلدولي لضـــــــــحـاـيا االختفـاء ســـــــــلط  ٬ومؤخًرا

ــري  هذا االحتفاءالضــــــــوء ع�ى األثر المدمر ل  القســـــ

 ٬ع�ى العديد من العائالت والمجتمعات الســــورية

ا بـأن عـدد المفقودين منـذ بـدايـة الصـــــــــراع في  علمـً

أكثر من ســـــــــوريــــا ي رغم تعــــذر  100,000قــــدر بــــ

 .ة الحصيلةالتحقق من دق
 

الجرائم  ،فــــاع هــــذا العــــددوقــــد أســـــــــهمــــت في ارت

التي ارتُكبـت في  موجـب القـانون الـدوليبالخطيرة 

ــري، والهجمات غير   ــوريا ومنها: االختفاء القســــ ســــ

 .المشروعة، والجرائم المتعلقة باالحتجاز والقتل
 

هـا تارتكبكـافـة قـد أوردت التقـارير أن هـذه الجرائم 

ع�ى نحو ُممنهج مـنذ عـام المختلفـة أطراف النزاع  

وهو تكتيك قاٍس متشــــــــابك يتســــــــبب في   ٬2011

  ،شــخاص الذين يختفوناألهؤالء  ، هموقوع ضــحايا

 وعائالتهم التي يخلفونها من بعدهم. 
 

 ضــمتوفي إحدى الفعاليات التي أقيمت مؤخًرا و 

عائالت المفقودين، اســــــــتمع ممثلو اآللية الدولية 

  ،المحايدة المســتقلة إلى أصــوات ذوي المفقودين

مطالبين بشــــــــكل مباشــــــــر وصــــــــريح باتخاذ إجراء 

يكشـــــــــف عن مصـــــــــير أحبــــائهم. وبحــــديثهم عن 

تجـاربهم الـنابضــــــــــة ـباآلالم والشـــــــــكوك تـبّدى األثر 

النفســـــــــي والمـادي واالجتمـاعي والقـانو�ي والـذي 

 .خسائرهميضاعف من 

تخبرنا عائالت المفقودين في ســــــوريا عن المعاناة 

الهــائلــة التي يكــابــدونهــا لعــدم تمكنهم من العثور 

ع�ى أي معلومــات حول حــالــة أحبــائهم أو مكــان 

وجودهم. وقد أفاد الســــــــوريون العائدون من بعد 

في  أوغلـتأن معرفتهم بمعـانـاة عـائالتهم بـ اختفـاء 

ي والنفســـــــي إيالمهم فوق آالم التعذيب الجســـــــد

 .ضوا له أثناء االحتجازالذي تعر� 
 

 ما دور اآللية في هذا الصدد؟
 

تقع ع�ى عاتقنا مسؤولية ضمان أن القضايا التي 

مـثل ـبالـقدر الكـافي أثر جرائم االختـفاء تبنيـها اآللـية تُ 

ع�ى المفقودين وكيف أن هــذا األثر يمتــد ليطــال 

 .الناجين وعائالتهم
 

عنــدمــا توليــت مهــامي كرئيســـــــــــة لآلليــة، تعهــدت  

ــات  ــات وأولويـ ــاجـ ــاع إلى احتيـ ــاالســـــــــتمـ ــااللتزام بـ بـ

الضـــــــــحـايـا والنـاجين والنظر في كيفيـة احتوائهـا في 

عمـل اآلليـة. يتج�ى هـذا في المقـام األول في تنفيـذ 

واليتنــا للمســـــــــــاعــدة في التحقيقــات والمحــاكمــات 

 المرتكبة في سوريا. األساسية ع�ى الجرائم 
 

دائًما ما تُفضي األعمال والمالبسات الكامنة وراء 

ــانيـة وجرائم الحرب  ارتكـاب الجرائم ضــــــــــد اإلنســــــــ

واإلبـادة الجمـاعيـة إلى أعـداد كبيرة من الضـــــــــحـايـا 

ــودة من   المفقودين. وقد تكون هذه نتيجة مقصـــــــ

كمــا هو الحــال في حــاالت االختفــاء  -ِقبــل الجنــاة 

الجرائم مثل  ،أو من أجل إخفاء جرائم  - القســــري

ــاز واـلقـتـــــل واـلهـجـمـــــات غــير  ــاالحــتجـــ ــة بـــ اـلمـرـتـبطـــ

ا العدد المهول  المشـروعة. كما يسـهم في هذا أيضـً

ــا  ــايـ ــال  تلـــكمن ضـــــــــحـ ــة لألعمـ الجرائم أو كنتيجـ

ا تحقق  إنالعـدائيـة. ويجـدر القول هنـا  اآلليـة قطعـً

ــاءات  فـي اـلجـراـئم اـلخـطــيرة ـبغـض اـلـنظـر عـن اـنـتمـــ

 .الجناة المشتبه بهم
 

فإن مصـــدرنا األســـاســـي في  ،ائمً وكما هو الحال دا

كـــل هـــذه الجهود هو مســـــــــتودع اآلليـــة المركزي 

ــيلتنا ونجري  ؛للمواد واألدلة فنحن نبحث في حصــــ

تحقيـقات مســـــــــتـهِدـفة، ونحـدد مواضـــــــــع الثغرات 

ــًدا من التحليـــل للمواد  ــا يتيح مزيـ ــا، ممـ ــالجهـ لنعـ

المالحقـات القضــــــــــائيـة في التي تم جمعهـا لـدعم 

ــذه الجرائم. وإن  ــل هـ ــام   لم نكنمثـ مخولين للقيـ

ــاة بــأنفســـــــــنــا، إال أنــه يمكننــا المبــادرة  ــالمقــاضـــــــــ ب

ــاركة ما  ــتباقًيا بمشــــــ ــل إليه من نتائج اســــــ نتوصــــــ

ومواد مع المدعين العامين والسلطات القضائية 

المختصــــــــــة التي تعقـد محـاكمـات قـد تســـــــــهم في 

 .الكشف عن مصير المفقودين
 

 نطاق واليتنا كذلك  -وثمة دور آخر تلعبه اآللية في  

ــاد بتجـاربنـا في المحـاكم من خالل و - االســـــــــترشــــــــ

تم تلم  إذ  ؛والهيئات القضائية في النزاعات األخرى

مشــــــــاركة المواد التي تحتوي ع�ى معلومات عن  

ــنوات ع�ى جمعها.   ــي ســـــ المفقودين إال بعد ُمضـــــ

لذا قررنا في اآللية منذ استهالل عملنا أننا سندمج 

مســــألة البحث عن المفقودين في عملياتنا ونطور  

أكبر قــدر من المعلومــات  ا للحصـــــــــول ع�ى  نُُظمــً

سـرع وقت دعم أعمال المسـاءلة في أ هاالتي يمكن

 .ممكن ال بعد سنوات
 

ــدم  ــد التطوير، يتقــ ــذه األطر قيــ ــا ال تزال هــ وبينمــ

نحو عمليــة نــأمــل أن تــدعم   ثــابتــةفريقي بِخطى 

ــرون ع�ى  عمل اآلخرين الذين بدورهم قد يختصـــــــ

 الضحايا والناجين وعائالتهم سنوات من المعاناة. 

لم يكن قرار بــدء العمــل في هــذه المســـــــــــألــة فقط 

حتى تتمكن اآللية من االســـــــــتجابة للطلبات التي 

ا لنتمكن من  حتًما ســتوجه إليها الحًقا، ولكن أيضــً

تحديد البيانات ذات الصـــلة ومشـــاركتها اســـتباقًيا 

ــول ، م عملهممع الجهات المعنية لدع بعد الحصـــ

 هذه المشاركة. ع�ى ع�ى موافقة المصدر 

ونظًرا ألهميــة هــذه القضـــــــــيــة لــدى الكثيرين فقــد 

أردت لهذه النشــرة أن تنقل صــورة شــاملة لعملنا 

المتواصــــل والجاري تطويره. ســــنواصــــل التشــــاور 

مع العائالت والضـحايا والناجين واالسـتماع إليهم 

ــتراتيجيتنا اك ،إلثراء اســـ ــارككم وعند  ــنشـــ تمالها ســـ

ع�ى أمل أن تســـهم في إنارة   ٬مزيًدا من التفاصـــيل

 ٬طريق من تعنيه هذه المســألة بصــورة شــخصــية

  عن ارتباطها بالمساءلة. ًفضالً 

أويل-كاثرين مارشي

سوريا -اآلليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة   
 

 رسالة من رئيسة اآللية 

 المفقودون    تحت الضوء: 
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 2019يونيو/حزيران  11تبنى مجلس األمن الـتابع لألمم المتحـدة بـتاريخ 

األشــــــخاص المفقودين نتيجة النزاعات أول قرار له ع�ى اإلطالق بشــــــأن 

 .المسلحة
 

ــاعـد أعـداد  )2019( 2474القرار تم التصــــــــــويـت ع�ى  بـاإلجمـاع بعـد تصــــــــ

المفقودين في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك جزئًيا إلى األشــخاص الذين  

 .اختفوا في سوريا
 

بجمِع وشـدد القرار التاريخي ع�ى وجوب قيام أطراف النزاعات المسـلحة  

، والتقاط جثث المتوفين  بالمفقودين ذات الصــلة وحماية وإدارة البيانات

إال أن هـذه   ،منهم وتحـديـد هويتهم، وإعـادة الجثـث إلى ذويهم حيثمـا أمكن

ــابقة. كما أنه   ،تخذالتدابير قلّما تُ  كما هو الحال في العديد من النزاعات السـ

وهي   ،ألنهــا تعتمــد ع�ى امتثــال األطراف الفــاعلــة ؛من الصــــــــــعــب فرضــــــــــهــا

 .هاأطراف ال ترى مصلحة لها في تقديم تفاصيل قد تدين
 

ــائكة  ــايا الشـ ــرار واالنتهاكات باإلضـــاف -تتعاظم التحديات في التعامل مع هذه القضـ بســـبب حجم ونطاق النزوح والهجرة  -ة إلى العديد من األضـ

يعيق التشـــــتت الجغرافي للســـــوريين داخل وخارج البالد إمكانية تعقب خط ســـــير بعض المفقودين بســـــبب مختلف   حيثواللجوء الســـــوري؛ 

 .الظروف التي أحاطت بمغادرتهم
 

أكثر ضعفً  جانبإن األثر العميق الواقع ع�ى أَُسر المفقودين ليس مقتصًرا ع�ى ال ن فمثًال إذا كا ا؛النفسي، بل يتجاوزه إلى مناٍح أخرى تجعلهم 

كما قد يواجهون إشــــكاليات قانونية إلثبات الوصــــاية ع�ى  ٬الشــــخص المفقود هو المعيل الرئيس فســــيترتب ع�ى اختفائه معاناة األســــرة ماديًا

 .األطفال أو الحالة الزوجية أو حماية حقوق الميراث أو الملكية
 
 

ر وتمزق النســــــيج  د االجتماعي لمجتمعات بأكملها. يتعمّ تلحق حاالت االختفاء القســــــري الخراب باألُســــــَ

ر وتؤرجحهم بين األمـل واليـأس. فهم ال   الجنـاة التســــــــــبـب في حـاـلة من الحيرة واإلبهـام تشــــــــــّل حيـاة األُســــــــــَ

ا مـا إذا كـان أحـباؤهم قـد مـاتوا وينتهي   ،وإن كـان األمر كـذـلك فكيف تم التصــــــــــرف في جثثهم ٬يعرفون يقينـً

 " فاة وعاجزين عن التعايش مع الفقد.بهم األمر عاجزين عن الحداد ع�ى الو

  حاالت االختفاء القسري في سوريا :أثردون 

 للجنة التحقيق مواضيعي تقرير

 األشـــــــخاص من االختفاء القســـــــرياالتفاقية الدولية لحماية جميع تُعر�ف 

ض للضرر كنتيجة مباشرة لحالة "الشخص المختفي وأي فرد تعر� بـ يةالضح

 ."اختفاء قسري
 

ر أخذت المحاكم بعين االعتبار  ٬وفي الســـــــابق ــَ أثر حاالت االختفاء ع�ى األُســــ

 .عند إصدار أحكامها واألقارب
 

محكمة البلدان األمريكية أصــــــدرت هيئات حقوق اإلنســــــان الدولية، ومنها 

ع�ى ســبيل المثال في   اللجنة األفريقية لحقوق اإلنســانو اإلنســان لحقوق

ــايا المتعلقة  تصــــريحات   والســــودان والمكســــيك،وبوليفيا،بغواتيماالالقضــ

ر وأقـارب المختفين قـد فـاقمهـا اســــــــــتمرار   مفـادهـا أن معـانـاة عـائالت وأُســــــــــَ

 .االختفاء وقصور المعلومات عن المختفين

 

 
 

 األحّبة اختفاء أعقاب في  الحياة

 

 تصويت مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ع�ى :1صورة  
 ) 2019(   2474القرار  

 : صورة مقدمة من  2صورة 
   الحريةمنظمة عائالت من أجل 

 

https://undocs.org/ar/s/res/2474(2019)
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_36_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_92_ing.pdf
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_ing.pdf
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إن احتجاز شخص دون السماح له أو لها باالتصال بعائلته أو عائلتها، ورفض إبالغ األسرة عما إذا كان الشخص  

  مكانه أو مكانها يمثل معاملة غير إنسانية للمحتجز ولألسرة المعنية.محتجًزا وعن 

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 

 

أدى القتل الجماعي للرجال والفتيان المســـلمين البوســـنيين   حيث ؛ليوغوســـالفيا الســـابقةالمحكمة الجنائية الدولية ونســـوق مثاًال آخر من 

م ٬مكـان وجود آالف الضــــــــــحـايـا مجهوالً لســــــــــنوات عـديـدة. وهنـاك  بقـاءأدى إلى  ،ودفنهم في مقـابر جمـاعيـة ونقلهم إلى مقـابر جمـاعيـة نـائيـة   قـد�

 ٬ابقة أدلة في قضـايا سـريبرينيتسـا حول تأثير ذلك ع�ى الناجين من النسـاء واألطفالالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـالفيا السـ 

 الناشئة عن حقيقة أن كثيرين كانوا يجهلون مصير أحبائهم.  "متالزمة سريبرينيتسا"وكان منها سمة مميزة تُدعى 
 

ر بصــورته الشــاملة تلكســاعدت هذه األدلة المحكمة ع�ى فهم أثر  في اإلقرار بارتكاب اإلبادة الجماعية في   دور هام، ما كان له الجرائم ع�ى األُســَ

 .سريبرينيتسا، وفي اتخاذ قرار بالحكم المناسب إليقاعه ع�ى المدانين بهذه الجرائم

 

 

مدى الحاجة إلى نهج يتســـــــــم بالتكامل والشـــــــــمول لإلنصـــــــــاف  ليزداد إدراك المجتمع الدولي يوًما تلو اآلخر 

ــهم جميًعا  ؛المرتبط بالنزاع ــاءلة ونحن العامل  -بحيث نســ ــيع المجاالت   -ن في مجال العدالة والمســ في توســ

 .التي يلبي فيها القانون الجنائي الدولي احتياجات الضحايا والناجين
 

فقد سـعينا منذ بدايتنا ألن يصـّب عملنا   ؛تركز بشـكل قاطع ع�ى العدالة والمسـاءلة وفي حين أن والية اآللية

ــلب اهتمام المجتمعات   ــائل تأتي في صـــــ ــاف، وهي مســـــ ــائل اإلنصـــــ ــالح ما يتقاطع مع ذلك من مســـــ في صـــــ

الســــــــورية المتضــــــــررة. وأحد األمثلة ع�ى ذلك هو التقاطع بين أعمال المســــــــاءلة والبحث عن األشــــــــخاص  

 .المفقودين

 
   ليوغوسالفيا السابقة:تجربة المحكمة الجنائية الدولية 

ــابقة ــالفيا السـ ــبة من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـ ــتمد من الخبرات المكتسـ ــأن األشـــخاص المفقودين مسـ حيث عملُت   ؛إن عملنا في شـ

أكثر من تســـــــعة ماليين صـــــــفحة من عَ مَ عاًما جَ  20ع�ى مدى ما يربو ع�ى  ،كمّدٍع عام لعدة ســـــــنوات. هناك  فيها األدلة   مكتب المدعي العام 

ــابقة. وبدا واضــــحً  اتها أن هذا األرشــــيف غير المســــبوق يضــــم في لدعم محاكمات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــالفيا الســ خيوًطا بالغة  طي�

ــائر األشــــــخاص المفقودين. والحقً  يا  في الســــــنوات األخيرة من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــالف - ااألهمية يمكن أن تقود إلى معرفة مصــــ

أطر عمل شـــــاملة لتســـــهيل وصـــــول الجهات المكلفة بالبحث عن المفقودين إلى حصـــــيلة أدلة المحكمة الجنائية الدولية  أُنشـــــئت  - الســـــابقة

 .ليوغوسالفيا السابقة من أجل العثور ع�ى المعلومات ذات الصلة بالمفقودين
 

فـالمســــــــــتـندات مثًال لم تكن منظمـة ع�ى نحو يمكن أن يســــــــــاعـد في البحـث عن المفقودين، حتى ـبدا األمر   ؛ا ممهـًداولكن الطريق لم يكن دومًـ 

 أشبه بمحاولة العثور ع�ى إبرة في كومة قش. 
 

  عنفقد كان علينا أن نتحرى   -مثل أمهات ســريبرينيتســا  -وبناًء ع�ى تعام�ي الدائم مع مجموعات الناجين من يوغوســالفيا الســابقة   ك،كذل

كل أمر ممكن ضــــمن حدود عملنا في العدالة والمســــاءلة ألجل مســــاعدتهم. ال يمكن ألي شــــخص يلتقي مع الناجين من النزاع الذين ما زالوا  

 .ا لماذا يحتل البحث عن المفقودين األولوية الملحة دائًمايبحثون عن ذويهم إال أن يفهم تمامً 
 

ــايا التي نبنيها. لكن من  أحيانً  من منظور المدعي العام، قد يكون الطريق األســـهل ــار التركيز ع�ى الجوانب القانونية الفنية من القضـ ا هو اقتصـ

أكثر عمًقا وإبداًعا في كيفية المساعدة في العثور ع�ى المفقودين  .منظور إنسا�ي، فقد رأيت أننا بحاجة أيًضا إلى التفكير بدرجة 
 

 

 

 

 

 

 التقاطع بين المساءلة والبحث عن المفقودين

 ميشيل جارفيس

 نائبة رئيسة اآللية

 

 

https://www.globalhealthrights.org/africa/amnesty-international-ors-v-sudan-2/
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  المستقلة:استراتيجية اآللية الدولية المحايدة 

علينا منذ البداية تحري  ينبغياآللية كنائبة للرئيســــــــة؛ فقد اتفقت أنا والرئيســــــــة ع�ى أنه  لقد حملُت معي هذه القناعة عندما انضــــــــممت إلى

 مستندين في ذلك إلى دورنا وواليتنا التي توجهنا نحو التالي:  ٬كيفية االستفادة من أي دليل نجمعه لدعم البحث عن المفقودين
 

 وهذا  ؛لقد جمعنا وســنواصــل جمع كميات هائلة من الوثائق نشــاء مســتودع مركزي للمعلومات واألدلة ع�ى الجرائم في ســوريا:إ

ــوريا. كما ن ــمل الكم الهائل والمتنوع من األدلة والمعلومات الرقمية المتعلقة باألحداث في ســـ األدلة التي جمعتها اآللية   ضـــــيفيشـــ

ا غير مســبوق وســيمثل مصــدًرا قويًا ا أن المســتودع المركزي قد يبلغ حجمً كجزء من تحقيقاتها الخاصــة المباشــرة. لقد بات واضــحً 

 .تلك الجهات الفاعلة التي تبحث عن المفقودين اوعمل اآلخرين، بما فيه وقّيًما لدعم عملنا
 

لقـد أدت كثير من الجرائم التي نحقق فيهـا إلى اختفـاء ضــــــــــحـايـا. وإن لم يكن من  التحقيق وتحليـل األدلـة ع�ى الجرائم المرتكبـة: •

ما  ٬ارتكبت ضد الضحايا يتيح لنا إعادة بناء األحداثاختصاص اآللية تحديد مكان هؤالء المفقودين، إال أن تحليل الجرائم التي ربما 

 قد يسهم في اإلجابة ع�ى السؤال الحتمي حول مكان وجودهم.

  ٬: ويأتي هذا عمًال بنهج اآللية الذي يركز ع�ى الضــــــحية والناجيإعطاء األولوية للعمل مع جمعيات الضـــــحايا والناجين الســـــوريين •

لالســـــتماع مباشـــــرًة إلى صـــــوت عائالت المفقودين حول تجاربهم وأولوياتهم ورؤيتهم. لقد حرصـــــنا ع�ى  كما أنه يتيح فرصـــــة قيمة 

 سماع هذه األصوات في منصة لوزان وكذلك في مشاركاتنا الدائمة في الفعاليات الخارجية المخصصة للضحايا والناجين السوريين.
 

لم نشـــــــــــأ أن يكون مصــــــــــير المعلومــات القيمــة التي نجمعهــا بشـــــــــــأن 

األشــــــــــخــاص المفقودين هو البقــاء داخــل حــدود مســــــــــتودعنــا المركزي 

التزمنا بدمج هذه القضـية  الذ ،لسـنوات عديدة قد تمتد حتى نهاية عملنا

في صــــــــــميم عملنـا منـذ البـدايـة، وأبلغنـا الجمعيـة العـامـة في تقريرنـا األول 

ــية لنهجنا الذي يركز ع�ى   ،ذلكع�ى بعزمنا  ــاســــ ــحنا أنها ركيزة أســــ وأوضــــ

  .ة والناجيالضحي
 

ــبوق عام  ــأن األشـــــخاص   2019ثم جاء قرار مجلس األمن غير المســـ بشـــ

المفقودين، واـلذي دعـا إلى التعـاون ع�ى نطـاق المنظومـة من قـبل جميع 

ع�ى ما  أكد  ، وقدالجهات الفاعلة في األمم المتحدة بشـــــأن هذه المســـــألة

بل هو  ٬قّدرناه بأن دور اآللية في هذه المســـــــألة ليس أمرا متاًحا فحســـــــب

 أمر إلزامي.  
 

 

 

 

 التعامل مع التحديات: 

ففي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ونظًرا للكم الهائل من المعلومات التي تم جمعها  ؛لكن األمر لم يخُل من التحديات

.فقد كان التأخر في العثور ع�ى المعلومات ذات الصلة هو تحٍد يواجهنا  
 

 :دنا في اآللية الخطوات الرئيسة للتصدي لهذه التحدياتوقد حد� 
  

   التي يحتاجونها لتساعدهم في تحقيق   لمعرفة نوع المعلومات واألدلةالتواصل مع الجهات الفاعلة المكلفة بالبحث عن المفقودين

 .مسعاهم

 أو من نتاج  بما لدينا من معلومات وأدلةالجهات الفاعلة المكلفة بالبحث عن المفقودين  تمكننا من أن نشارك إنشاء أطر عمل

 عملنا التحلي�ي. 

 لتواصل مع الجهات الفاعلة في مجال البحث عن المفقودين الذين لديهم خبرة في التعامل مع الجهات الفاعلة في مجال المساءلة ا

أكثر حول أفضل تقنيات التخزين والفهرسةوكذلك  .لمساعدتنا في تحديد فئات األدلة ذات الصلة التي تزيد من  حتى نتبصر 

 .إلسراع في العثور ع�ى تلك "اإلبرة في كومة القش"ما يسهم في ا ،فعالية عملية البحث

ضـــــــــيريــة  بينمــا تركز واليــة اآلليــة بشـــــــــكــل قــاطع ع�ى األعمــال التح

لتيسـير المالحقات الجنائية، فإنها تقر كذلك بأن المسـاءلة الجنائية 

هي عنصـــــــــر من عنــاصـــــــــر النهج العريض للعــدالــة االنتقــاليــة. وقــد 

ــابقة بما ال يدع مجاالً  ــك أن العمل الذي أظهرت التجارب الســـ  للشـــ

ــاملة  ــيلة شـــــ ــة بناء حصـــــ قامت به هيئات العدالة الجنائية، وبخاصـــــ

تحقيق األهداف  نحو تمهيد الطريقمن شـــــــــأنه ومنظمة من األدلة  

والتي تشـــــــــمـل البحـث عن األشـــــــــخـاص  ،األخرى للعـداـلة االنتقـالـية

المفقودين وكذلك عمليات التدقيق والتعويض. تضـــــــع اآللية هذه 

ع�ى وجه  -األهداف نصــــــب عينيها وهي تســــــتهّل عملها وتســــــعى 

 إلى دمج نُهج لبـناء حصـــــــــيـلة أدـلة لتكون ذات ـفاـئدة -الخصـــــــــوص 

ا، دون الحـاجـة إلى موارد كبرى لمـثل هـذه العملـيات األوســـــــــع نطـاقًـ 

  .كبيرةإضافية 

 المتحدة لألمم العامة الجمعية إلى اآللية تقرير

 2018 فبراير/شباط   28

 

https://undocs.org/ar/A/72/764
https://undocs.org/ar/A/72/764
https://undocs.org/ar/A/72/764
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  المكلفون بالبحث   هاالتي يحتاج  تسهيل استخراج المعلوماتإنشاء أنظمة إدارة المعلومات والعمليات التحليلية التي من شأنها

 .عن المفقودين
 

ومن ذلك: تفاصيل مذكرات التفاهم التي عقدناها  ،المفقودينهذه هي التوجهات التي نسلكها تنفيًذا اللتزامنا بالمساعدة في البحث عن 

واالستفادة من أحدث التقنيات لدينا البتكار قدرات تحليلية إبداعية  - مع مراعاة معايير الخصوصية والسرية -لتسهيل مشاركة المعلومات 

ن من العثور ع�ى المعلومات ذات الصلة في مستودعنا ومؤتمتة للمساعدة في البحث في حصيلة األدلة. باختصار، يهدف كل ذلك إلى التمك� 

 ومن ثم مشاركتها.  ٫المركزي
 

 : التقاطعات الرئيسة

ــوط الذي قطعته اآللية حتى اآلن ــابقة، وبالشــــ ــتعانة بالتجربة الســــ ــع التقاطعات    ،باالســــ ــمها لنحدد فيها مواضــــ ــورة التي نرســــ فإن مالمح الصــــ

 :وأبرز ما فيها ٬عملنا في العدالة والمساءلة وبين البحث عن المفقودين باتت أوضح من ذي قبل الرئيسة بين
 

  التي نجمعها من اآلخرين دائًما ع�ى أطراف خيوط. المعلومات واألدلةستحتوي 

  بما يسـهم  واليتها في التحقيقيمكن لآللية اسـتخدام

ــاهـد   ؛في البحـث عن المفقودين كـأن نطرح ع�ى الشــــــــ

نجري معـه المقـابلـة مزيـًدا من األســــــــــئلـة التي  الـذي

يمكن أن تلقي الضــــــوء ع�ى مكان وجود األشــــــخاص  

 المفقودين.

  به اآللية بشأن  تضطلعالذي  للعمل التحلي�ييمكن

أن يـقـــــدم مـعـلـومـــــات عـن   -مـثـالً –جـرائـم االعـتـقـــــال 

تنقالت المعتقلين، وربما يكشف عن دالئل تقود إلى 

 االعتقال.تواجد مفقودين في مراكز 

  ــايا ع�ى ــوء في بنائنا لملفات القضـــــــ ــلط الضـــــــ أثر نســـــــ

وذلــك حتى  ٬ع�ى عــائالت المفقودين جرائم االختفــاء

 نبرز طبيعة الجريمة وجسامتها بصورة كاملة ودقيقة.  

 يتوقع أن نستكشف المزيد من التقاطعات. -ة مع تواصل وتطور عمل اآللي -ومستقبًال 
 

حدود والية اآللية: 
 

 ؛دات وأن ننقل ذلك بوضوح إلى العائالت والمجتمعات المتضررةالمحد� يجب أن نتح�ى بالواقعية بشأن  ٬ومع كل ذلك
 

 .مكلفة بالبحث عن المفقودين ليست فاآللية
 

 .لدى اآللية الموارد الالزمة إلجراء تحقيقات مخصصة لمعرفة مصير آالف األشخاص الذين ما زالوا مفقودين في سوريا وليس
 

ستتأتّي مساهمتنا األساسية من الجهود االستراتيجية لتوجيه ما لدى اآللية من معلومات وأدلة وتحليالت ذات صلة واستنتاجات قائمة ع�ى 

األخرى المكلفة بالبحث عن المفقودين. وإن كانت هذه مساهمة ذات قيمة، إال أنها ال تلغي الحاجة إلى آلية فعالة الحقائق إلى عمل الجهات 

 .ذات موارد جيدة للتركيز بشكل خاص ع�ى قضية األشخاص المفقودين جراء الصراع الدائر في سوريا
 

  نموذج للتقاطعات المستقبلية: 

بل  ،باألشخاص المفقودين نموذًجا لتقاطع العدالة والمساءلة مع البحث عن المفقودين، ليس ذلك وحسبدم استراتيجية اآللية الخاصة 

االسترداد والتعويض وحتى إجراءات الحقيقة أيًضا كيفية مقاربة التقاطع بين أعمال العدالة والمساءلة مع إجراءات اإلنصاف األخرى، مثل  

فإننا ال نستطيع تطوير استراتيجيات لكل هذه البدائل في ذات الوقت. نحن ع�ى قناعة تامة  ٬آللية. وبالنظر إلى محدودية موارد اوالمصالحة

 .أن تتصدر األولوياتب وجديرةبأن مسألة المفقودين تفوق في أهميتها أي مسألة أخرى 
 

 بما يساعد المجتمع وأن يكون أيًضا ذا نفع لالستراتيجيات األخرى مستقبالً   ،نأمل أن يكون هذا المجال الجديد الذي نصيغه ذا فائدة للسوريين

أكثر شموالً   ا. وتنسيقً الدولي ع�ى التعامل مع سبل اإلنصاف المتصل بالنزاع بطريقة 

سوريا  -: التقاطعات الرئيسة في عمل اآللية الدولية المحايدة المستقلة 2صورة   
 الداعمة لمسألة البحث عن المفقودين
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ــائية المتعلقة  تتلقى اآللية عدًدا متزايًدا من الطلبات من الهيئات  ــاعدتها في تحقيقاتها ومالحقاتها القضـــــ ــة لمســـــ ــائية الوطنية المختصـــــ القضـــــ

 .2011بالجرائم المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ مارس / آذار 

ــاعدت اآللية حتى اآلن  ــتوى المح�ي تحقيًقا مختلًفا  30وقد ســـــ ــلة،   ،أجريت ع�ى المســـــ من خالل توفير األدلة الداعمة والمعلومات ذات الصـــــ

 .وإقامة االتصاالت بين السلطات القضائية والشهود، وتقديم النتاج التحلي�ي في حالتين
 

 .إجراءات المحاكمةوتتعلق بعض هذه التحقيقات بقضايا المشتبه به فيها رهن االعتقال أو بقضايا أفضت إلى 

  .ل بين منظمات المجتمع المد�ي والسلطات القضائية الوطنية لدعم تحقيقات منفصلةكما عملت اآللية كهمزة وص

ــ  تلقيها فضًال عن ،  تحقيًقا آخر  14وهي تعمل اآلن بشكل وثيق مع المحققين والمدعين العامين وقضاة التحقيق لدعم   19طلبات تتعلق ب

 .دعوى أخرى
 

 

 الفعالية التوثيق. حول سـابقين سـوريين معتقلين مع والتحصـيل الجمع ومنسـقة اآللية رئيسـة تحدثت  ٬تركيا في أقيمت فعالية في 

  حكومية. غير سورية منظمة وهي ،التالي" "اليوم نظمتها

 في  وذلك ٬ُفقد أو قســريًا اختفى قريب  لها التي والعائالت الناجين إلى واســتمعت المطروحة األســئلة ع�ى اآللية رئيســة نائبة أجابت 

   حكومية. غير سورية منظمة وهي ،الحرية ياسمين ومنظمة )LAW( العالمية القانونية الحركة نظمتها فعالية

 في  اآللية اســــتراتيجية إلثراء وذلك األطفال، ضــــد المرتكبة الجرائم عن المســــاءلة تعزيز  حول للخبراء اجتماًعا الرئيســــة نائبة حضــــرت 

   الصدد. هذا

 مع مســــارهم يتقاطع الذين أولئك مع المباشــــر تواصــــلها في اآللية وتســــتمر ،اســــتراتيجياتنا من بند كل بشــــأن المشــــاورات تســــتمر 

 العائالت. ومجموعات والناجين الضحايا من وخاصة األولوية، ذات المجاالت

  ــتراتيجية النوع ــأن اســـ ــوري بشـــ ــاورات عبر اإلنترنت مع منظمات المجتمع المد�ي الســـ ــيرة من المشـــ ــلة قصـــ ــلســـ ــتعقد اآللية ســـ ســـ

ــتراتيجية ــيل االسـ ــتعقد فعالية أخرى لعرض تفاصـ ــيل لمن يرغب في  ،االجتماعي المخطط لها. كما سـ ــل التفاصـ ــنرسـ وُقبيل ذلك سـ

 .الحضور

 

 

 . وواليتها اآللية بعمل يتعلق سؤال أي طرح أو التعليق ع�ى ونشجعكم بآرائكم نرحب

  أهداف ع�ى  تؤثر لن أنهاب  نعتقد وحيثما أمكننا حيثما أنشـطتنا في الشـفافية تحقيق إلى نهدف فإننا  لدينا، الواضـحة السـرية  معايير مع مراعاةو

 .األجل طويلة لعدالةاآللية المتعلقة با
 

ونعمل ع�ى توســيع   الســوري، المد�ي المجتمع من نتلقاها التي والتعليقات ألســئلةاســتجابة ل النشــرةعادة ما نختار المواضــيع التي تتناولها  

 .والحوار المتبادل المناقشات من إلتاحة المزيد – الشخصية اللقاءاتالتي تحّد من  Covid-19 قيود جائحة ضوء في خاصة -قاعدة تواصلنا 
 

       .انتظار أفكاركم وآرائكمب

 
 
 
 
 
 
 
 

 دعم اآللية للجهود الجارية في اتجاه العدالة 

نشطةحدث األأ  

 آراؤكم

mailto:iiimsyria@un.org


 

 IIIMSyria@un.org    2020 أكتوبر / تشرین أول   4#النشرة  

7 

ــابقـة  : ICTY /المحكمـة الجـنائـية الدولـية ليوغوســـــــــالفـيا الســـــــ

جرائم الحرب  محكمــة القــانون التــابعــة لألمم المتحــدة للنظر في 

التي ارتكبــت خالل النزاعــات في البلقــان في التســــــــــعينيــات من  

ــتمرت واليتها من  ــي. اسـ ــاهمت  2017-1993القرن الماضـ ، وسـ

في تغيير مشـهد القانون الدولي اإلنسـا�ي، ووفرت للضـحايا فرصـة  

للتعبير عما شـهدوه وعاشـوه. وقد حاسـبت العديد من المشـتبه  

 ارتكبت خالل النزاع في مسؤوليتهم عن الفظائع التي

 

ــاعدة / : يقدم المّدعون العامون والمحققون RFA طلب المســــ

من مختلف السـلطات القضـائية ووحدات جرائم الحرب طلباٍت  

للحصــــــول ع�ى المســــــاعدة لدعم التحقيقات. (للمزيد   اآللية إلى

من   3من التفاصـــــيل حول عملية طلب المســـــاعدة راجع العدد 

 .و الماضي)النشرة الصادر في شهر يوني
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 تعريفات

تحدد الســـــلطات القضـــــائية الســـــلطات القضـــــائية المختصـــــة: 

أال وهي تلك التي تحترم  ٬التي تشـــارك اآللية المعلومات معها

وال تطبق عقوبـة   ٬القوانين والمعـايير الـدوليـة لحقوق اإلنســــــــــان

 اإلعدام ع�ى الجرائم قيد النظر.

 

التعاون بين اآللية  هو األســـــاس لوضـــــع شـــــروط إطار التعاون: 

ــحة لعالقة  ،والجهات الخارجية ويحدد ويعكس المعايير الواضـــــ

 .عمل منظمة ودائمة
 

كاالعتقال أو االحتجاز أو االختطاف، متبوًعا   االختفاء القســـــري:

مصــــــــــير  ختفيوبــالتــالي، ي .برفض الخــاطفين االعتراف بوقوعــه

أو مكــان وجودهم عن العــائلــة واألصـــــــــــدقــاء، ممــا   فقودينالم

 .يجعل المعتقل خارج مجال حماية القانون
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