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تنفيـــذًا لقـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة رقـــم 76/228،  الصادر في 17 تشـــرين الثانـــي عام 2021 
والـــذي طلبـــت بموجبه من األمين العـــام لألمم المتحدة »إعداد دراســـة عن كيفية تعزيـــز الجهود، بما 
فـــي ذلك مـــن خالل التدابير واآلليات القائمة، لتوضيح مصير وأماكـــن وجود المفقودين في الجمهورية 
العربيـــة الســـورية، والتعـــرف على الرفات البشـــرية وتقديم الدعم ألســـرهم، بمشـــاركِة كاملة ومجدية 
للضحايـــا والناجيـــن وأســـرهم«؛ وبعد التنســـيق والعمل مـــع المفوضية الســـامية لحقوق اإلنســـان؛ 
أصـــدر األميـــن العـــام لألمـــم المتحدة اليـــوم، وبالتزامـــن مع اليـــوم الدولـــي لضحايا االختفاء القســـري، 
الدراســـة المعنية، مؤكدًا فيها، وبشـــكل ال لبس فيه على ضرورة إنشـــاء آلية دولية مســـتقلة معنية 

بالكشـــف عن مصير المخفيين قســـرًا في ســـوريا.

إن التوصيـــة الصـــادرة اليـــوم مـــن قبـــل األميـــن العـــام، تعتبـــر انتصـــارًا لجهـــود الناجـــي وذوي الضحايا 
وروابطهـــم، وكذلـــك المنظمـــات الحقوقيـــة الســـورية، حيث أكد المحامـــي مازن درويـــش، أن« توصية 
األميـــن العـــام بإنشـــاء آلية خاصة بكشـــف مصيـــر المفقودين في ســـوريا, أتت تتويجـــًا لنضال عائالت 
المفقودين والضحايا والمجتمع المدني الســـوري، طوال الســـنوات الســـابقة، وعلى المجتمع الدولي 

االســـتجابة لهـــذه التوصيـــة واتخاذ الخطـــوات العملية إلنشـــاء اآللية«.

هـــذا وقـــد بلغ عدد من وثقهم مشـــروع توثيق االنتهاكات ضمن المركز الســـوري لإلعالم وحريـــة التعبير، ضمن 
ضحايـــا اإلخفـــاء القســـري /90,850/ ضحية، فيما يعتقد بأن عـــدد الضحايا أكبر بكثير؛ 

ســـبق باألمـــس وأن نشـــر مكتـــب المفوضيـــة الســـامية لحقـــوق اإلنســـان، ورقـــة سياســـات بعنوان 
»الحـــق فـــي المعرفة وقضية األشـــخاص المفقودين فـــي الجمهوريـــة العربية الســـورية«، تهدف إلى 
توضيـــح تعريـــف ونطـــاق الحـــق فـــي المعرفـــة، بموجب كل مـــن القانـــون الدولـــي اإلنســـاني، والقانون 
الدولـــي لحقوق اإلنســـان، وعالقة هذا الحـــق باالنتهاكات وأهالي المفقوديـــن باعتبارهم ضحايا. وثبتت 
حقهـــم بالحصـــول علـــى المعلومـــات عـــن مفقوديهـــم، وبالتالـــي أســـهمت برســـم مجال عمـــل اآللية 

الدوليـــة التـــي أوصـــى األمين العام بإنشـــائها.

فـــي اليـــوم العالمـــي لضحايـــا اإلخفـــاء القســـري، يجـــدد المركز الســـوري لإلعـــالم وحريـــة التعبيـــر التزامـــه بدعم 
الضحايـــا ســـواء كانـــوا مـــن الناجيـــن أو من أهالـــي المفقوديـــن، وروابطهـــم، في عملهـــم الـــدؤوب للوصول إلى 
الحقيقـــة، ويرحـــب بتوصيـــة األمين العام لألمم المتحدة، بإنشـــاء اآللية الدولية التي من شـــأنها أن تكون نقطة 
مفصليـــة في ســـياق الكشـــف عن مصيـــر عشـــرات آالف المخفيين قســـرًا؛ ويدعـــو المجتمع الدولـــي لوضعها 
موضـــع التنفيـــذ فـــي أقرب وقـــت ممكن؛ مؤكـــدًا على أن أي تســـوية سياســـية مســـتقبلية مســـتدامة يجب أن 
تلحـــظ معالجـــة وحل قضية المفقودين في ســـوريا، عبر تحقيـــق العدالة للضحايا وأســـرهم، وجبر ضررهم. كما 
يؤكـــد علـــى أن الحـــق فـــي معرفـــة الحقيقة هو حـــُق لجميع أفـــراد المجتمع الســـوري بحمايـــة الذاكـــرة الوطنية, 
وتحصينهـــا بالمعرفة والمكاشـــفة, بمـــا يضمن االعتراف الجماعـــي بوقوع االنتهاكات بوصفـــه المدخل الوحيد 
للمصالحـــة والعدالـــة االنتقاليـــة واســـتعادة الثقـــة بيـــن عناصر المجتمـــع ومنع وقـــوع عنف مســـتقبلي, وطي 

صفحـــة الماضـــي والتصالـــح معـــه دون محوه أو محاولة نســـيانه .

”فــي اليــوم العالمــي لضحايــا اإلخفــاء القســري،  نرحــب بتوصيــة األميــن 
العــام لألمــم المتحــدة، بإنشــاء آليــة دوليــة مســتقلة معنيــة بالكشــف 

عــن مصيــر ضحايــا االختفــاء القســري فــي ســوريا“
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