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 الدورة السادسة والسبعون 
 األعمال)ج( من جدول  74البند 

تعزيز حقوق اإلنساااااان وحما حاات حاوق حقوق اإلنساااااان  
 والحقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين 

  
 المفقودون في الجماورية العربية السورية   

  
 تقرير األمين العام  

 

 موجز  
، الذي  2021كانون األول/ديســــــــــــمبر    24المؤرخ  228/ 76يقدم هذا التقرير عمال بقرار الجمعية العامة  

طلبت فيه الجمعية إلى األمين العام أن يقوم بدراسـة عن كييية ععزيز الجوود الرامية إلى عويـيم مرـير المدقود ن  
 ألسرهم.  ة العربية السورية وأماكن وجودهم، وعحد د هوية الرفات البشري، وعقديم الدعم في الجمووري 

وهذا التقرير، الذي يعكس نـتاج  مشــــــــــــــاورات واســــــــــــــعـة الناـا ، يقر  ب ن األســــــــــــــر من جمي  أنحـا    
ــير أ رباجوا وأماكن وجودهم، بمن فيوم  ــورية عواجه عحديات منوجية في معرفة مرـــــــــــ الجموورية العربية الســـــــــــ

ــيا  انتواكات أ ــداأ، أو الموتدون  ســـراأ، أو الموتادون، أو المدقودون في سـ و عجاوزات حقو   المحتجزون ععسـ
اإلنســــــــــان. وبعد عقديم لمحة عامة عن ادليات والتدابير القاجمة، يعرم التقرير موجزا بالممارســــــــــات الجيدة، 
والثغرات والعقبات المتعلقة بتويــيم مرــير المدقود ن وأماكن وجودهم، ودعم أســرهم. ويســلر التقرير ال ــو  

 ألسر، وال سيما الت ثير الُمَجنَسن لحاالت االختدا .أي ا على التحديات واالحتياجات المتعددة األوجه ل

وأي عدبير ُ توذ لمعالجة الم ســــــاة المســــــتمرة لأليــــــوام المدقود ن في الجموورية العربية الســــــورية  
 تالـ  نوجـا متســــــــــــــقـا ومتوـامال،  تجـاوز الجوود المبـذولـة حـاليـا. ولـذلـ ، يقـدم هـذا التقرير إطـارا يجم  بين  

لى عحســـين ادليات القاجمة وانشـــا  مؤســـســـة جد دة مكرســـة لتويـــيم مرـــير وأماكن وجود  المقترحات الرامية إ
ــورية،  ــبا  معقولة لالعتقاد ب نوم في عداد المدقود ن في الجموورية العربية الســــــ األيــــــــوام الذ ن عوجد أســــــ

 ولتقديم الدعم الوافي لل حايا والناجين وأسر المدقود ن.
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 مقدمة  -   أوو  

، الـذي طلبـت فيـه الجمعيـة إلى األمين العـام 76/228يقـدم  هـذا التقرير عمال بقرار الجمعيـة العـامـة   - 1
مرـــــــــير وأماكن وجود المدقود ن في الجموورية العربية  أن يقوم بدراســـــــــة عن كييية ععزيز الجوود لتويـــــــــيم

ــدوية   ،الرفات البشــــــري والتعرف على  الســــــورية، وعقديم الدعم ألســــــرهم. وي عي التقرير في أعقا  اإلحاطة الشــــ
 .( 1) 2022نيسان/أبريل  8المرحلية التي  دمتوا المدوية السامية لحقو  اإلنسان إلى الجمعية العامة في 

والنزاع، عاما من العنف  11جمعيات ال ـــــــــحايا والناجين واألســـــــــر، بعد   وعلى نحو ما أويـــــــــحت - 2
يكد ُيحرز عقدم  ذكر في معالجة هذه المســ لة الحاســمة. وثمة حاجة ملحة إلى عقديم األجوبة والدعم ألســر   لم

المدقود ن. ويج  أي ـا أن عراعى أوـوات هذه األسـر وعجاربوا مراعاة عامة في أي جود ُ بذل لتحد د التدابير  
ــ لة  اجمة  الالزم اعواذها لمعالجة عل  التحديات. وعلى الرغم م ــوام المدقود ن كانت مســــــ ن أن ظاهرة األيــــــ

، فقد عدا مت كثيرا منذ ذل  الحين بســــــــــب  النزاع، حي  عجد األســــــــــر من جمي  أنحا  2011بالدعل  بل عام 
مجلس   على نحو ما اعترف به  ،الجموورية العربية السورية وعوبة في معرفة مرير أ رباجوا وأماكن وجودهم

 .2021عموز/ وليه  13المؤرخ  47/18حقو  اإلنسان في  راره 

التقرير، ُأجريت من خالل مشــاورات   اهذوالدراســة التي طلبتوا الجمعية العامة، والتي عشــكل أســا   - 3
واســـــــــعة الناا  م  الجوات الداعلة المعنية، الدولية والســـــــــورية، التي ُععنى بمســـــــــ لة األيـــــــــوام المدقود ن، 

وأســـرهم، وكذل  م  جوات أخرن من أوـــحا  المرـــلحة النايـــاين ذل  جمعيات ال ـــحايا والناجين  في بما
االســـــتدايـــــَة في عبادل ادرا  والوبرات   في هذا المجال. وأعاحت عملية عشـــــاورية يـــــاملة  ادعلوا األمم المتحدة

 بش ن مس لة المدقود ن، و الت جوات فاعلة كثيرة إن هذا الحوار  نبغي أن يستمر بعد عقديم التقرير.

ــتوـدمـت ـباعتـبارهـا  ويتـناو  -   4 ل هـذا التقرير الناـا  والمـبادل التوجيوـية والمنوجـية واإلطـار الـقانوني التي اســـــــــــ
ــا للدراســــــة،  بل عقديم لمحة عامة عن الجوود وادليات الحالية المتعلقة بالمدقود ن. ويبح  في  ــاســــ ــات    أســــ الممارســــ

ــير المدقود ن وأماكن   ــيم مرــــــ وجودهم، بما في ذل  عحد د هوية الرفات الجيدة والثغرات والتحديات المتعلقة بتويــــــ
البشـــري، ودعم ال ـــحايا والناجين وأســـرهم. وفي يـــو  ما ُ بذل حاليا من جوود، يحدد التقرير مجموعة من الحلول 
المتراباة التي عوفر مجتمعةأ إطارا متماســـــكا، ســـــوا  لمعالجة الثغرات والتحديات القاجمة، أو لتحســـــين ســـــبل معالجة 

لمدقود ن في الجموورية العربية الســــــــورية وعوفير الدعم لألســــــــر، م  مراعاة الواليات المنوطة مســــــــ لة األيــــــــوام ا 
 المشاورات.  بالجوات الداعلة المعنية حاليا، والمعلومات التي ُجمعت خالل 

ــارة إلى المشـــاركة البن ا ة لول جوة من الجوات الداعلة التي عملت معوا األمانة العامة  - 5 وعجدر اإليـ
دة الدراســــة وأثنا  إعداد هذا التقرير، والســــيما الروي القيادية والقوة والشــــجاعة التي عتحلى بوا األســــر،  خالل م

حي  يظل حقوا في معرفة مرـــــــــــير أحباجوا ومكان وجودهم، وكداحوا في ســـــــــــبيل معرفة مرـــــــــــيرهم ومكان 
 وجودهم، القوة الدافعة لوذه المبادرة.

  

 __________ 

، بيان “ إحاطة الجمعية العامة بشـ ن األيـوام المدقود ن في سـوريا” ميشـيل بايـليت، مدويـة األمم المتحدة السـامية لحقو  اإلنسـان،   (1) 
 .2022نيسان/أبريل  8أمام الجمعية العامة، 
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 لمناجية النطاق واإلطار والمبادئ وا  -  ثانيا  

 النطاق -  ألف 

ــة. وعلى وجــه    76/228أوردت الجمعيــة العــامــة في  رارهــا   - 6 المعــا ير التي حــددت ناــا  الــدراســـــــــــــ
التحد د، طلبت الجمعية النظر في التدابير وادليات القاجمة، بودف ععزيز الجوود الرامية إلى عويــيم مرــير 
ــيات لجنة التحقي   ــتند التقرير إلى عووــ ــا أن يســ ــرهم. وطلبت أي ــ وأماكن وجود المدقود ن، وعقديم الدعم ألســ

لمعنية بالجموورية العربية الســـــورية التي اســـــُتريـــــد بوا في موتلف المســـــاجل، من الترـــــدي  الدولية المســـــتقلة ا
 لالنتواكات المستمرة المترلة بالمدقود ن إلى إنشا  كيان جد د معني باأليوام المدقود ن.

في القــانون    “ األيـــــــــــــوــام المدقودون ” وعلى الرغم من عـدم وجود ععري   ـانوني د ي  يحــدد من هم   - 7
، بالمعنى المقبول عموما وألغرام  “ األيـــــــــوام المدقودون في الجموورية العربية الســـــــــورية ” ، فإن عبارة  الدولي 

هذا التقرير، ُيدوم منوا أنوا يـــاملة لجمي  األيـــوام الذ ن أوـــبم مرـــيرهم أو مكان وجودهم مجووال ألســـبا   
ذل  وـلة بالنزاع المسـلم أم لم عون. ، سـوا  كانت ل “ نتيجة للويـ  في الجموورية العربية السـورية ” وعلل موتلدة، 
مذكور  هو  من األفراد، كما   “ من ععرم لعمليات االختااف واالختدا  القســري واالحتجاز التعســدي ” وهي عشــمل  

انتوـاكـات   أكثر من  في د ـباجـة القرار. وعـندمـا ُيدقـد فرد مـا، فغـالـبا مـا يكون ذلـ  ـناجمـا عن أو مرعباـا بواحـد أو 
أو انتواكات القانون الدولي اإلنســـــاني. ويشـــــمل المرـــــالم حالة األفراد المحتجزين   عجاوزات حقو  اإلنســـــان  أو 

جمي  أنحـا    الموالـية لوـا في  والقوات  ععســــــــــــــدا في مراف  احتجـاز رســـــــــــــمـية وأخرن ـبد ـلة ـعد رهـا القوات الحكومـية 
مم المتحدة لحقو   وهي مراف  أكدت مدويــية األ   – الجموورية العربية الســورية، والموتدين  ســرا من عل  المراف   

عنقله التقارير عن الوثير منوا من ســو  معاملة وععذ   ووفاة أثنا  الحجز. ويشــمل المرــالم أي ــا   ما  اإلنســان 
األفراد الذ ن ُفقدوا أثنا  حرمانوم من حريتوم، واأليــوام الذ ن ععريــوا لســو  المعاملة، واأليــوام الذ ن لقوا 

وثقته أي ــا بانتظام مدويــية حقو  اإلنســان  عة للدولة، على نحو ما حتدوم بين أ دي جماعات مســلحة غير عاب 
كـذـل     “ األيـــــــــــــوـام المدقودون/المدقودون ” ولجـنة التحقي ، وغيرهمـا من الوـياـنات والمنظمـات. ويشـــــــــــــمـل ععبير  

ــيا ات أخرن، كالتوجير وعنديذ العمليات العســـــكرية،  د ال عوون بال ـــــرورة مرعباة  األيـــــوام المدقود ن في ســـ
 .مبايرة بانتواكات أو عجاوزات معينة لحقو  اإلنسان  باريقة 

ونظرا للااب  المســـــــــتمر والمتعدد األوجه لظاهرة األيـــــــــوام المدقود ن، وكذل  وـــــــــالعوا الموتلدة  - 8
المدقودون في الجموورية العربية ”بالحالة في الجموورية العربية الســورية، فإن هذا التقرير يســتودم مرــالحي  

وا في ذل  البلد، بغض النظر  لإليارة إلى األيوام الذ ن فقد “األيوام المدقودون/المدقودون ”أو    “السورية
  عن الجنسـية. ويشـير أي ـا إلى السـوريين الذ ن فروا من النزاع والعنف في وطنوم ثم ُفقدوا بعد عبورهم الحدود

 الدولية.
 

 اإلطار القانوني الدولي -  باء 

اعد  يج  أن يكون أي إجرا  ُ توذ لتعزيز الجوود فيما  تعل  باأليــــــوام المدقود ن متســــــقا م  القو  - 9
والمعـا ير الـدوليـة القـاجمـة ذات الرــــــــــــــلـة. وعلى نحو مـا أ رعـه اللجنـة المعنيـة بحقو  اإلنســـــــــــــــان، فـإن الـدول  

بموج  العود الدولي الوام بالحقو  المدنية والســــــــياســــــــية باحترام حقو  اإلنســــــــان وحما توا واعمالوا  ملزمة
،  A/67/267أويــــــــــــــم األمين العـــام )انظر   (. وكمـــا ســــــــــــــب  أنCCPR/C/21/Rev.1/Add.13)انظر  

(،  CCPR/C/134/D/3320/2019( واللجنـــة المعنيـــة بحقو  اإلنســـــــــــــــــان )انظر  A/67/267/Corr.1 و
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 تعل  بحاالت االختدا  القســري، فإنه عوجد طاجدة من الحقو  في القانون الدولي لحقو  اإلنســان عترــل  فيما
، فإن (2019)  2474بحالة األيــــــــــوام المدقود ن وأســــــــــرهم. وعلى النحو الذي أكده مجلس األمن في  راره  

النزاع المســلم في الجموورية العربية الســورية، بما في ذل   عناب  في ســيا   ( 2)  واعد القانون الدولي اإلنســاني
القانون الدولي اإلنســـــاني  حقو  المدقود ن في جال  مرـــــيرهم، وعند ال ـــــرورة، في اســـــترداد جثامينوم. ويقر

بح  األســــــــــــر في معرفة مرــــــــــــير أ اربوا المدقود ن وأماكن وجودهم، بما في ذل  الح  في علقي المعلومات 
كـــانوا  ـــد لقوا حتدوم، المعلومـــات المتعلقـــة بظروف وفـــاعوم ومكـــان دفنوم متى كـــان  لمتعلقـــة بـــذلـــ ، أو، إذاا

 معروفا، والح  في استالم رفاعوم.

و د أســـــومت االعدالية الدولية لحماية جمي  األيـــــوام من االختدا  القســـــري، واالجتواد الق ـــــاجي  - 10
لزم، وادلـيات اـلدولـية لحقو  اإلنســــــــــــــان، في االعتراف ـبالح  اإل ليمي، وعـدد من وــــــــــــــكول القـانون غير الم

معرفة الحقيقة بشــ ن االنتواكات الجســيمة لحقو  اإلنســان واالنتواكات الوايرة للقانون الدولي اإلنســاني،  في
وفي عاوير ذل  الح . وبما أن الوثير من حاالت األيوام المدقود ن في الجموورية العربية السورية عرعبر 

ــا لألســــــــر. وعالوة على ذل ، فإن ناا ه  بانت  ــان، فإن الح  في معرفة الحقيقة موم أي ــــــ واكات حقو  اإلنســــــ
أوسـ  من مجرد معرفة مرـير المدقود ن ومكان وجودهم، حي  إنه يشـمل أي ـا الح  في التما  المعلومات 

ة التامة والواملة عن طاجدة من جوان  االنتوال، والحرـــــــــول على عل  المعلومات. وهو  تال  معرفة الحقيق
  .( E/CN.4/2006/91حول االنتواكات واألحداث التي و عت، وظروفوا المحددة، ومن يـــــــــارل فيوا )انظر 

 ومن ال روري االعتراف ب ن األسر هي أي ا يحايا.

 
 المبادئ الحوجياية والمناجية -  جيم 

جمي  مراحل الدراسـة، اسـتندت المشـاورات إلى نو   تمحور حول ال ـحايا والناجين وأسـرهم، خالل   - 11
 وأجريت في ظل احترام عام لمبادل الحياد وعدم التمييز والتوامل.

و در اإلمكان، الُتمسـت المشـاركة الواملة والوادفة من ال ـحايا والناجين وأسـرهم، خالل المشـاورات.   - 12
ــا  كان فيما  تعل  بوم وعناولت العملية أ ــا حالة جمي  األيـــــــــوام المدقود ن دون عمييز على أي أســـــــ ي ـــــــ

ه  رمي إلى إظوار وادماج الت ثير المجنســــــــــــــن لحاالت   أو ب  اربوم. وُحدد للمشــــــــــــــاورات والتقرير أي ــــــــــــــا عوجأ
ال   نت  عن إجرا   االختدا ، وهو أمر بالغ األهمية لتحد د الحلول المناسبة. واعأوذت التدابير الالزمة ل مان أ

الدراســة أي يــرر، ولودالة أمن وســالمة من اســُتشــيروا، ولتجن  إثارة مشــاعر الرــدمة من جد د في ســيا ات  
كثيرا ما عوون فيوا األســــــــر مرهقة من كثرة المقابالت، ويكون  د مر عليوا و ت لم عون فيه ســــــــون مرــــــــَدر  

 للمعلومات في عمليات غالبا ما عوون أحادية االعجاه.

واســتندت الدراســة إلى عملية عشــاورية واســعة الناا  ايــالعت بوا مدويــية حقو  اإلنســان، وذل   - 13
يــمن ثالثة مســارات من المنا شــات ُأجريت في لقا ات ح ــورية وافترايــية ُنظمت، على التوالي، م  الدول  

في ذل  منظمات   األع ـــا ج وجمعيات ال ـــحايا والناجين واألســـر ومنظمات أخرن من المجتم  المدني، بما
حقو  المرأةج والجوات الداعلة الدولية ذات الرـلة والوبرا  الدوليين المعنيين. وسـعت الدراسـة إلى البنا  على 
علــ  المنــا شـــــــــــــــات ابتغــا  عقــديم مقترحــات إلى الجمعيــة العــامــة لتعزيز الجوود الراميــة إلى معــالجــة مســـــــــــــــ لـة  

 __________ 

 (2) International Committee of the Red Cross (ICRC), “Missing persons and their families”, fact sheet, 

31 December 2015. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2006/91
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ــلة على وثيقة عقدم األيـــــوام المدقود ن في الجموورية العربية الســـــوري  ة. وُأطلعت الجوات الداعلة ذات الرـــ
 لمحة عامة عن العملية التشاورية، بما في ذل  كييية إرسال بالغات خاية )انظر المرف  األول(.

وأرســـلت مدويـــية حقو  اإلنســـان مذكرة يـــدوية )انظر المرف  الثاني( إلى جمي  الدول األع ـــا ،   - 14
ــا ارا  وعجار  جمعيات   ــية أي ـــ بما فيوا الجموورية العربية الســـــورية، علتمس فيوا ارا ها. والتمســـــت المدويـــ

ــر، وكذل  منظمات المجتم  المدني األخرن، التي ال  زال لد ــحايا والناجين واألسـ ــاجوا ال ـ ن الوثير من أع ـ
أ ار  مدقودون. وعواوـــــلت المدويـــــية أي ـــــا م  المنظمات النســـــاجية لجم  المعلومات عن األثر المجنســـــن 
ــان، بما في ذل  اللجنة   لحاالت االختدا ، وعن الدعم الالزم. واجتمعت م  اليات األمم المتحدة لحقو  اإلنســــ

المعني بحاالت االختدا  القســري أو غير الاوعي، والدري  المعنية بحاالت االختدا  القســري، والدري  العامل 
ــا   العامل المعني باالحتجاز التعســـدي، والمقررون الواوـــون التابعون لمجلس حقو  اإلنســـان. واجتمعت أي ـ
ــلي   ــ لة، بما في ذل  اللجنة الدولية للرــــــــ ــلة والعاملة على هذه المســــــــ م  الجوات الداعلة الدولية ذات الرــــــــ

الدولية لشــــــــــــؤون المدقود ن، ولجنة التحقي ، وادلية الدولية المحا دة المســــــــــــتقلة للمســــــــــــاعدة   األحمر، واللجنة
التحقي  والمالحقة الق ـاجية لأليـوام المسـؤولين عن الجراجم األيـد خاورة وف  عرـني  القانون الدولي  في

م لألمين العام إلى ، ومكت  المبعوث الوا2011المرعوبة في الجموورية العربية الســـــــــــورية منذ اذار/مار   
من الجوات الداعلة ذات الرــــلة، ســــوا  على مســــتون   100ســــوريا. واجماال، اجتمعت المدويــــية ب كثر من  

 متعدد األطراف أو ثناجي.

بالغا خايا من الدول األع ــــا ، والمؤســــســــات الدولية، وجمعيات ال ــــحايا  23وعلقت المدويــــية  - 15
ني، والمنظمات غير الحكومية. وع ـــمنت عل  البالغات معلومات والناجين واألســـر، ومنظمات المجتم  المد

ليمة عن المســـــــــاجل التي عولجت في التقرير، بما في ذل  الحلول المقترحة. وبينما يعكس التقرير، في المقام 
 األول، نتاج  المشاورات، فإنه يستودم أي ا معلومات متاحة لعامة الجموور، عند اال ت ا .

إلى القانون الدولي اإلنســاني أو القانون الدولي لحقو  اإلنســان، ُأخذ في التقرير بالنتاج   وعند اإليــارة   - 16
 .الرلة  التي عوولت إليوا مدويية حقو  اإلنسان ولجنة التحقي  فيما  تعل  باالنتواكات أو التجاوزات ذات 

  
 الحدابير واآللياق القائمة  -  ثالثا  

لجوود المبـذولـة حـاليـا لمعـالجـة مســــــــــــــ لـة األيــــــــــــــوـام المدقود ن  يقـدم هـذا الدرع لمحـة موجزة عن ا - 17
الجموورية العربية الســورية. وينرــ  التركيز هنا على األنشــاة الرجيســية ذات الرــلة، م  االعتراف ب ن  في

بعض الجوات الداعلة ع ـــــــال  بموام متعددة في هذا الرـــــــدد. وأبرزت غالبية البالغات والمشـــــــاورات أهمية 
دابير وادليات القاجمة ل ــــمان مبدأ التوامل م  أي مقترحات لتحســــين الحالة وعرــــميم حلول  التعويل على الت 

 .ع خذ في االعتبار واليات العمليات الحالية والمعو ات التي عواجووا
 

 األنشطة الرامية إلى توضيح مصير المفقود ن وأماكن وجودهم -  ألف 
وام المدقود ن وأماكن وجودهم طوال عملية عودف طاجدة من األنشـــاة إلى عويـــيم مرـــير األيـــ  - 18

ــوال إلى عحد د هوية الرفات   ــر وجم  المعلومات، وووـــ ــجيل الماالبات المقدمة من األســـ البح : بد ا من عســـ
البشــري في حالة الوفاة. وفي الجموورية العربية الســورية، ع ــال  الجوات الداعلة، ســوا  الدولية أو الوطنية، 



 A/76/890 

 

6/23 22-12043 

 

ــوام مدقود ن دون أن يكون لد وا عدويض ببعض هذه الموام. وعمل    جوات فاعلة أخرن معلومات عن أيــــــ
 .بالبح . وما من جوٍة فاعلة ع ال  حاليا بكامل ناا  األنشاة

وأنشـــــ ت حكومة الجموورية العربية الســـــورية هيحات ذات وـــــالحية للتعامل م  مســـــ لة األيـــــوام   - 19
ة العدل، والويحة العامة للا  الشـــــــرعي، التي أنشـــــــ ت على المدقود ن، وال ســـــــيما مكت  المدقود ن التاب  لوزار 

الســـــوري لالســـــتعراف على الجث  المجوولة، ومد رية يـــــؤون الشـــــودا  والجرحى والمدقود ن،  اإلنترنت المركز 
التي عقدم الدعم والودمات ألسر الجنود وأفراد  وات األمن فقر. وُأفيَد ب ن هيحة المرالحة )التي أنشحت سابقا 

 .( 3) 2020( أغلقت في عام 2018ة وعحولت إلى هيحة في عشرين الثاني/نوفمبر  كوزار 

وعؤدي جمعيات ال ـــــحايا والناجين واألســـــر، وكذل  منظمات المجتم  المدني األخرن، على الرغم  - 20
 من أنـه ليس لـد وـا، في كثير من األحيـان، ســــــــــــــون موارد محـدودة، دورا حـاســــــــــــــمـا في جم  المعلومـات عن
األيــــوام المدقود ن ومتابعة الحاالت. ولدن جمعيات الناجين واألســــر، مثل راباة معتقلي ومدقودي ســــجن  

داعش،   -  اإلسالميةعنظيم الدولة    ويدنايا، وراباة عاجالت ليرر، وعحالف أسر األيوام الموتادين لدن
ــوري لإلعالم وحرية التعبير، و  ــورية لحقو   وكذل  منظمات المجتم  المدني، مثل المركز الســــــــ ــبكة الســــــــ الشــــــــ

 .يوص من المدقود ن 100 000اإلنسان، والمركز السوري للعدالة والمسا لة، معلومات عن أكثر من 

ويســـاعد الدري  العامل المعني بحاالت االختدا  القســـري أو غير الاوعي األســـَر في عحد د مرـــير  - 21
انتباه السلاات إلى حاالت فردية. ولدن اللجنة    أ اربوا المدقود ن أو مكان وجودهم، وال سيما من خالل عوجيه

الدولية لشــؤون المدقود ن والية مورــرــة، وهي عســاهم في البح  عن األيــوام المدقود ن، بجم  البيانات 
ــات   ــدرات منظمـ ــا   ـ ــذلـــ  من خالل بنـ ــار  المدقود ن، وكـ ــة من أ ـ ــة الوراثيـ ــات المرجعيـ ــاالت والعي نـ عن الحـ

 .المدني المجتم 

ــلي  األحمر بدور بارز بشــــــكل خام، حي  إن لد وا الوالية األكثر وع ــــــال   - 22 اللجنة الدولية للرــــ
ــوام   ــير األيـ ــر، والت كد من مرـ ــال فيما بين أفراد األسـ ــموال وعحد دا لمن  حاالت االختدا ، واعادة االعرـ يـ

الدخول في حوار  المدقود ن. ومن وســاجل ايــاالعوا بوذه المومة األخيرة عتبُ  الالبات المقدمة من األســر، و 
ســـري م  األطراف المعنية، وزيارة األيـــوام المحرومين من حريتوم، على الرغم من أن الووـــول مقرـــور 

 على أماكن احتجاز معينة في الجموورية العربية السورية، وغير ذل  من الوساجل.
 

 األنشطة الرامية إلى دعم األسر -  باء 
اـلدعم اـلذي عحـتاجـه أســــــــــــــر األيــــــــــــــوـام المدقود ن هو دعم متعـدد الجواـن . وـ د انالـقت مـبادرات   - 23

، ويــــــــــــــبكـات دعم مورــــــــــــــرــــــــــــــة علبيـةأ الحتيـاجـاعوم. وعوتلف علـ  “مبـادرة ععـافي”يقودهـا نـاجون، من  بيـل  
(، وبحسـ   االحتياجات باختالف األماكن التي عوجد فيوا األسـر )داخل الجموورية العربية السـورية أو خارجوا

 __________ 

، متاي على الرابر التالي:  2020عشــــرين األول/أكتوبر   22،  “ الشــــع  يقر مرســــوم إلغا  الويحة العامة للمرــــالحة الوطنية ” الوطن أونال ن   ( 3)  
https://www.alwatanonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8-

%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-

%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84 . 

https://www.alwatanonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84
https://www.alwatanonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84
https://www.alwatanonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84
https://www.alwatanonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84
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ــر وهي  ــوم، وظروف االختدا ، والتجار  التي عمر بوا األسـ ــرة وعددهم، ونوع جنسـ من هم المدقودون في األسـ
 .عبح  عن أ اربوا

وعقدم بعض الويانات الدولية، وجمعيات ال ـــــــــــحايا والناجين واألســـــــــــر، ومنظمات المجتم  المدني  - 24
ــاعدة  ــي االجتماعي، أو المسـ ــو  على الناا   الدعم الندسـ ــلات ال ـ ــاورات سـ القانونية أو اإلدارية، ولون المشـ

في أثنا   الواجل لالحتياجات وعنوعوا. وأيـــــــارت األســـــــر إلى أنه ُيال  منوا دف  الريـــــــاون وعتعرم لالبتزاز
بحثوــا عن أ ــاربوــا المدقود ن. و ــد أجبر ذلــ  الجمعيــات ومنظمــات المجتم  المــدني على التركيز على عقــديم  

ــو  ــتغالل، بما في ذل  من خالل التعرف على المشــــ ــوا من االســــ ــر على حماية ندســــ ــاعدة األســــ رة العملية لمســــ
ــر   الوثاج  المزورة، مثل عقارير االســــــتجوا  أثنا  االحتجاز، التي عســــــتودم النتزاع أموال في أثنا  بح  األســــ

 .عن معلومات عن أحباجوا

ــن للغاية. وعحاول الجمعي  - 25 ــا ،  ولالختدا  ع ثيٌر مجنسـ ــر، التي عقودها نسـ ــحايا والناجين واألسـ ات ال ـ
، علبية طاجدة  “حررني”، ومنظمة “مركز أمل للمناوــــــــــــرة والتعافي”، و “عاجالت من أجل الحرية”بما في ذل  

واســــــــــــــعـة من االحتيـاجـات العـاجلـة لجمي  الدحـات، بمـا في ذلـ  األطدـال، واأليــــــــــــــوـام ذوو اإلعـا ـة، الـذ ن 
 -التمكين اال ترـــــــــادي واالجتماعي  “النســـــــــا  ادن من أجل التنمية”نظمة  غاية ال ـــــــــعف. وعدعم م في هم

االجتماعية، ويوجه اللوبي النســـــوي الســـــوري االنتباه إلى األثر  -الســـــياســـــي للمرأة، وعقدم المســـــاعدة الندســـــية  
وال سـيما على الااب  المتعدد الجنسـيات للمسـ لة،   “مبادرة نادية”المجنسـن الناجم عن حاالت االختدا . وعركز  

ــا  األ زيديات واألطدال األ زيد ين ممن اختادوم عنظيم داعش في العرا ، وربما يكون  د نقلوم  ــبة للنســــ بالنســــ
 .إلى الجموورية العربية السورية

، الـدعم “Impunity Watch”وعقـدم بعض المنظمـات، مثـل منظمـة روـــــــــــــــد اإلفالت من العقـا    - 26
ن خالل المناوـرة، وعوسـي   دراعوا، وافسـاي المجال لوبراعوا لترـبم  لألسـر لمسـاعدعوا على إسـماع ماالبوا م

ــ لة األيـــــــــوام المدقود ن. ويبرز المركز الدولي للعدالة االنتقالية  حجر الزاوية في العمليات التي ععال  مســـــــ
أي ــــــــــــــا، إلى جان  منظمات من المجتم  المدني، مثل البرنام  الســــــــــــــوري للتاوير القانوني، التجارَ  التي 

 .عرم لوا الناجون وأسر األيوام المدقود ن ت 
 

 األنشطة الرامية إلى توثيق اونحااكاق والسعي إلى تحقيق المساءلة -  جيم 
 امت عدة منظمات دولية وســــــــــــــورية بجم  المعلومات لتوثي  انتواكات القانون الدولي اإلنســــــــــــــاني   - 27

على األدلــة الالزمــة للمالحقــات الجنــاجيــة.    وانتوــاكــات وعجــاوزات القــانون الــدولي لحقو  اإلنســـــــــــــــان، وللحدــا 
وبعض عل  البيانات ليســت مومة ألغرام المســا لة فحســ ، ولون أي ــا لتويــيم مرــير المدقود ن وأماكن 
وجودهم. وفي منظومة األمم المتحدة،  امت ادلية الدولية المحا دة المســـــــــــــتقلة، ولجنة التحقي ، ومدويـــــــــــــية 

ته، بجم  معلومات غزيرة عن طاجدة واســــــــــــعة من االنتواكات المزعومة.  حقو  اإلنســــــــــــان، كلي في إطار وال  
 .وع ي  أي ا عمليات المسا لة الجارية في دول ثالثة بشكل متزا د إلى ذل  السجل

 
 أنشطة أخرى ذاق الصلة -  دال 

ــا ويـــــــــــ  األيـــــــــــوام المدقود ن في الجموورية العربية الســـــــــــورية من خالل عمليات  - 28 ُيعال  أي ـــــــــ
دبلوماســـــــــــية وســـــــــــياســـــــــــية. و د بذل المبعوث الوام إلى ســـــــــــوريا جوودا دبلوماســـــــــــية للســـــــــــعي إلى اإلفراج  

، واإلفراج عن الموتادين، (2015) 2254األيــوام المعتقلين ععســداأ، انســجاما م   رار مجلس األمن  عن

https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
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لمدقود ن والموتدين، بســـــــــبل منوا التواوـــــــــل المبايـــــــــر م  األطراف المعنية والحرـــــــــول على معلومات عن ا
، أنشـــــــــ ت جموورية إ ران اإلســـــــــالمية واالعحاد 2017والجوات الداعلة األخرن. وفي كانون األول/ديســـــــــمبر 

الروســــــــــــــي وعركيـا فريقـا عـامال معنيـا بـاإلفراج عن المحتجزين والموتادين وعســــــــــــــليم الجثـامين وعحـد ـد هويـة 
م المدقود ن، بموج  وـــيغة أســـتانا، بمشـــاركة األمم المتحدة، وليام اللجنة الدولية للرـــلي  األحمر  األيـــوا

ــا مبادرات أخرن، من  بيل التحالف العالمي من أجل المدقود ن ، في إذكا  ( 4) بدور المرا  . وعســـــــــــــوم أي ـــــــــــ
 .الوعي بوذه المس لة

  
 الممارساق الجيدة والثغراق والححدياق  -  رابعا  
 الممارساق الجيدة -  ألف 

بين الجمعيات السـورية لل ـحايا والناجين واألسـر، حي  طرحت هذه الجمعيات    وجد عنسـي  متزا د - 29
على مدن العامين المايـيين رىن وعو عات فيما  تعل  بالعمليات التي عسـعى إلى عويـيم مرـير األيـوام  

ــكل مجٍد. والى جان  منظمات   المدقود ن وأماكن وجودهم، بما في ذل  نوجوا في التداعل م  ــحايا بشــــــ ال ــــــ
المجتم  المدني الســــــــــورية،  ادت جوود المناوــــــــــرة والتوثي  في جمي  مناط  النزاع الســــــــــوري، حي  طورت  

 .ممارسات ف لى  وية ومستنيرة بمساهمات الناجين

السورية   وعلى الرغم من محدودية الموارد والوسارة الدادحة على الرعيد الشوري، عقدم المنظمات - 30
واإل ليمية، وال سـيما منظمات المجتم  المدني التي عقودها نسـا ، مسـاعدة عاجلة أسـاسـية، بما في ذل  الدعم 

االجتماعي، لل ـــــحايا والناجين وأســـــرهم. وينبغي عند القيام بمســـــاع مماثلة أن عؤخذ في االعتبار  -الندســـــي 
 .النماذج والممارسات التي طورعوا هذه المنظمات

مكن اســـــــــــتوالم درو  هامة من األطر القاجمة التي عتيم فروـــــــــــا للتعاون. فقد أيـــــــــــار بعض وي  - 31
ــتقلة باعتباره نموذجا للتعاون   منظمات المجتم  المدني الســــــــورية إلى إطار عمل ادلية الدولية المحا دة المســــــ

ــكل عام، عن طري  ا ــحايا والناجين، وم  المجتم  المدني بشـــ ــل م  مجموعات ال ـــ لجم  بين  بودف التواوـــ
 التعاون الثناجي والمشاورات المنتظمة، بما في ذل  من خالل اجتماعات منبر لوزان.

و د اعوذت بعض الويانات والويحات الدولية خاوات، بما في ذل  اســـــــــــتعرام أو ععد ل أســـــــــــالي    - 32
  مثال عملوا، للمســــــــــــاهمة في عمليات البح  عن المدقود ن التي ع ــــــــــــال  بوا كيانات وهيحات أخرن، وذل

 .خالل استودام أف ل للمعلومات ذات الرلة التي عجمعوا من

ــؤون المدقود ن،  - 33 ــلي  األحمر، واللجنة الدولية لشــــــ ــيا ات أخرن، عززت اللجنة الدولية للرــــــ وفي ســــــ
التعاون المتعدد األطراف يمن ادليات المتعلقة باأليوام المدقود ن، كما هو الحال في كولومبيا و برم، 

ــلي  األحمر م  اللجنة الثالثية التي أنشـــحت أو  يـــاركتا في مبادرات موتلدة، مثل مشـــاركة اللجنة الدولية للرـ
 .1991-1990بعد حر  الولي  

وطوال مدة المشــــــاورات، أيــــــار الوثير من الجوات الداعلة إلى يــــــرورة االعتماد على الممارســــــات  - 34
اج  التوجيوية لتنديذ المعا ير الدولية للبح  عن األيوام  الجيدة المستمدة من بلدان أخرن، وكذل  على الوث 

 __________ 

 .www.icrc.org/en/document/global-alliance-missing-personsانظر:  (4) 

http://www.icrc.org/en/document/global-alliance-missing-persons
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(، واللجنة الدولية CED/C/7المدقود ن، مثل عل  المعمول بوا لدن اللجنة المعنية بحاالت االختدا  القسري )
 .( 6) ، ومؤسسة السالم السويسرية( 5) للرلي  األحمر

 
 الثغراق والححدياق -  باء 

لقد أكد المشـــــــــاركون في العملية التشـــــــــاورية مرارا على حجم وععقيد مســـــــــ لة األيـــــــــوام المدقود ن  - 35
كما أكدوا على ما و    الجموورية العربية الســــــــــــــورية من الناحية اإلنســــــــــــــانية والجغرافية والســــــــــــــياســــــــــــــية، في
ومن عجاوزات غالبا ما عرعبر بدقدان أيــــــــــــوام   انتواكات للقانون الدولي اإلنســــــــــــاني وحقو  اإلنســــــــــــان، من

 .وبمحدودية سبل الووول إلى المراف  التي يحتجز فيوا كثير منوم

ويزداد هذا الويــــــ  ععقيدا بســــــب  العدد الواجل لأليــــــوام المت ــــــررين وحاالت النزوي المتوررة.  - 36
ســــيما األســــر المعيشــــية التي ععيلوا نســــا ،  وال  وليس لدن األســــر داخل الجموورية العربية الســــورية وخارجوا،

في ذل  في البلدان المجاورة، ســــــــون فرم محدودة للحرــــــــول على عمل، وعلى الودمات األســــــــاســــــــية،  بما
ولالســـتدادة من الحقو . و د عجد الدول الم ـــيدة لالجحين وـــعوبة عندما ال يكون لدن األســـر وثاج   انونية 

ــية. وكل هذا يعني أن األ ــاســـــــــ ســـــــــــر  د ال ععرف أ ن وال كي  عبلغ عن أ اربوا المدقود ن، و د  أو إدارية أســـــــــ
 .عمل  الموارد الالزمة للقيام بذل  ال

وداخل الجموورية العربية الســـــورية،  تعرم األيـــــوام المدقودون وأســـــرهم النتواكات القانون الدولي  - 37
نزاع المســلم، على النحو الذي عوثقه، اإلنســاني وانتواكات وعجاوزات حقو  اإلنســان التي  رعوبوا جمي  أطراف ال 

(. و لـة  ليلـة من الجوـات الدـاعلـة لـد وـا إمكـانيــة  A/HRC/46/55على ســـــــــــــبيـل المثـال، لجنـة التحقي  )انظر  
ــول الدعلي  ــمية التي ُيحتجز فيوا النا ، وليس لدن أي منوا  در  الووــ ــول  إلى المراف  الرســ ة معروفة على الووــ

إلى موا   الموابرات أو موا   االحتجاز غير الرســمية أو الســرية، حي  عحدث معظم حاالت االختدا  المترــلة  
 .ندسه(  )المرج   باالحتجاز، وال سيما حاالت االختدا  القسري، على النحو الذي وثقته لجنة التحقي  

يات المتراباة خالل المشــــاورات، وهي: عدم كداية وفي ظل هذه الوليية، ُأبرزت ســــلســــلة من التحد - 38
ــلة والتواوــــل م  األســــرج وعرل األســــر في م ز  إداري و انوني  التنســــي  فيما بين الجوات الداعلة ذات الرــ
ن الوام لحاالت االختدا ج ونقص اســـــــتودام البيانات الموجودة. ونتيجة لذل ، فإن  ــَ وماليج والت ثير الُمَجنســـــ

ورية لألســــــــــر ومنظمات المجتم  المدني الســــــــــورية غالبا ما عوون مرهقة، مما يجعلوا  درات الجمعيات الســــــــــ 
 . ادرة على عقديم الدعم الوافي لمعالجة عل  الثغرات غير
 

 عدم كداية التنسي  والتواول م  األسر   

ــلة  - 39 ــي  فيما بين الجوات الداعلة ذات الرــــ ــاورات مرارا عدم كداية التنســــ ــاركون في المشــــ .  ذكر المشــــ
وأيـــــارت منظمات المجتم  المدني الســـــورية إلى العقبات التي عحول دون عنســـــي  أف ـــــل لجوودها. وبالمثل، 
م. وربما كان  اعتبرت جمي  الجوات الداعلة الدولية أن عدم كداية التنسـي  هو عقبة ك دا  ععترم سـبيل التقدأ

 __________ 

 (5) ICRC, Guiding Principles/Model Law on the Missing (Geneva, 2009). 
 (6) Ana Srovin Coralli, Coordination between the search and criminal investigations concerning 

disappeared persons (Basel, Swiss Peace Foundation, 2021) ــا مجموعة المبادل التي  دموا خالل . انظر أي ـــــــــــ
عتقال الية دولية لمواجوة أزمة اال” )راباات عاجالت ليرـــــــــر،  العملية التشـــــــــاورية اجتالف من المنظمات الســـــــــورية لألســـــــــر والناجين

 (.2022عموز/ وليه  25، ور ة مو ف، “ واالختدا  القسري في سوريا

https://undocs.org/ar/CED/C/7
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
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البيانات وعبادلوا، وعبا ن ســياســات الووــول  مرد هذا إلى االختالفات في الواليات، والمســاجل المتعلقة بحماية  
لم ععد األسـر ععرف إلى أ ن عقرـد ”والدعوة، ولونه  ؤثر على األسـر. وعلى نحو ما ذكر أحد ممثلي األسـر، 

. وينتوي بوا األمر إلى عســـــــجيل الحاالت لدن وكاالت  “لتقديم البيانات والمعلوماتج فول يـــــــي  مشـــــــتت جدا
ــت  ــا بانتظام عن عدم كداية االعرـــــــاالت التي عجريوا هذه متعددة. واأليـــــــواُم الذ ن اســـــ شـــــــيروا عحدثوا أي ـــــ

ــ  عدف  للمعلومات ”الوكاالت بعد عسجيل الماالبات، مما يسلر ال و  على ما أسماه فر من إحدن األسر بـــــــــ
 الشــمالي من. وهذه المســ لة منتشــرة على ناا  واســ ، بما في ذل  بالنســبة لألســر من الجز   “في اعجاه واحد

ــوام الذ ن اختاف داعش أ اربوم. وفي بعض الحاالت، ُأفيَد ب ن العوا     ــورية واأليـ الجموورية العربية السـ
غير المقرـــودة لعدم كداية التواوـــل أدت إلى أعمال ياجســـة، من  بيل ما ووـــده أحد ممثلي جمعيات األســـر 

لمي في مناط  كانت سـابقا عحت سـيارة  اسـتوراج الجث  من المقابر الجماعية بشـكل عشـواجي وغير ع” بـــــــــــــــ 
 ، مما  د  ؤدي بدوره إلى اإليرار بجوود البح  وعحد د هوية األيوام المدقود ن في المستقبل.“داعش
 

 معلومات مجزأة وغير مستغلة استغالال كامال   

مل، على نحو ما الحظت إحدن المنظمات، فإن كم  الوثاج  التي ُجمعت حتى ادن  تيم فروــة للع - 40
ولونوا مشــتتة حاليا على العد د من المؤســســات الدولية والمنظمات غير الحكومية. ويــدد أي ــا ممثل إحدن  
الجوــات الدــاعلــة الــدوليــة الرجيســــــــــــــيــة على أهميــة عجنــ  ويــــــــــــــٍ  عظــل فيــه معلومــات مومــة ويمكن عبــادلوــا  

جابات لألسـر حول مرـير  دون أن ُعسـتودم في الو ت المناسـ  للمسـاعدة في عقديم إ”مسـتودعات مركزية   في
. وفي الو ت الحايـر، عوجد  واجم جزجية متعددة لأليـوام المدقود ن موزعة على كثير من الجوات  “أحباجوا

 .واحبة المرلحة
 

 األعبا  القانونية واإلدارية المعقدة عترل األسر في م ز    

ســــــــيما في الجموورية   من دون وســــــــيلة  انونية مناســــــــبة لإلعالن عن فقدان يــــــــوص أو  يابه، وال - 41
العربية السـورية، عواجه األسـرة عحديات ال يمكن التغل  عليوا في  سـمة التركة أو االنتداع بوا. وعواجه النسـا   
ــار أحد من  وـــــــــعوبات في عربية أطدالون أو ععليموم أو الســـــــــدر بوم دون الوثاج  المدنية الالزمة، حي  أيـــــــ

ــاور إلى أن هذه التحديات ــملتوم عملية التشـ ــية يـ ــورـ ــب   انون األحوال الشـ التمييزي الذي يمنم   ( 7) عتدا م بسـ
 .الوواية على األوالد ألسرة الزوج في حالة وجود نزاع، مما يجعل المرأة خايعة فعليا لسلاة أسرة الزوج

 
 الت ثير غير المتناس  الوا   على المرأة   

النســـــــبة المحوية للنســـــــا  الموتييات  ســـــــرا  ” على نحو ما الحظت منظمة نســـــــاجية ســـــــورية، فدي حين أن   -   42
. وهذا الوا    زداد اســـــــتدحاال  “ عوون وـــــــغيرة مقارنة بعدد الرجال، فإنون  ت ثرن بشـــــــكل غير متناســـــــ  بالعوا     د 

لتمييزية، وأوناف الحي  االجتماعي.  بسب  كل ما هو  اجم أوال من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، والقوانين ا 
وأيــــار كثير ممن يــــملتوم العملية التشــــاورية إلى أن هذا الويــــ  مدمر لحياة المرأة. ولما كانت المرأة أ ل عريــــة  

للبح  عن مدقود، مما  زيد من يــــــعدوا ويعريــــــوا    “ األنســــــ  ” لالحتجاز فيما ُيعتقد، فوي ُععتبر أحيانا الشــــــوص  
غالل. وعندما يكون المدقودون ذكورا من أفراد األســـــــرة، فإن نســـــــا  األســـــــرة، على الرغم لمزيد من المواطر واالســـــــت 

ووـــــمة العار والعزلة االجتماعية ومشـــــاعر الحزن وانعدام الوبرة أحيانا، يُكن م ـــــارات إلى عحمل مســـــؤولية   من 

 __________ 

 .2022  نيسان/أبريل   8انظر اإلحاطة الشدوية المرحلية التي أدلت بوا مدوية األمم المتحدة السامية لحقو  اإلنسان أمام الجمعية العامة،   (7) 
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ص المدقود. و د عـ ار  إعالة أندـسون واعالة أـسرهن، م  عحملون في الو ت ندـسه األعبا  المالية للبح  عن الـشو 
األموات أي ـا إلى الت ـحية بتعليم أطدالون من أجل المسـاعدة في إعالة األسـرة. وكثيرا ما يكون على النسـا  ربات 

 المدقود ن.  األسر ع   البح  عن أكثر من واحد من األ ار  
 

 منظمات المجتم  المدني السورية عنو  بحمل يدو  طا توا   

ين واألســــــــر ومنظمات المجتم  المدني بقســــــــر غير متناســــــــ  من الجوود ع ــــــــال  جمعيات الناج - 43
المبذولة لتلبية االحتياجات األكثر إلحاحا لل ــــحايا واألســــر والناجين. وهذه الجوود غالبا ما عنقرــــوا الموارد،  
حايا وععتمد إلى حد بعيد على التاوع. ونتيجة لذل ، فإنه ال عتم علبية الجز  األوفر من احتياجات أطدال يـــــــ 

االحتجاز التعســـدي والمدقود ن والموتدين  ســـرا، وكذل  احتياجات أطدال يـــحايا داعش. وأويـــحت منظمات  
المجتم  المدني التي ععمل على دعم أطدال األيــــــــــــوام المدقود ن كي  أن هؤال  األطدال كثيرا ما يكونون  

 .ندسية عميقةيوود عيان على انتواكات جسيمة لحقو  اإلنسان، مما يول ف لد وم ندوبا 

وعتســـــــــــــــب  عـل  التحـدـيات والثغرات في إلحـا  ال ــــــــــــــرر ـباألســــــــــــــر والمجتمعـات ككـل. وعلى الرغم  - 44
مواطر التعرم ألعمال انتقامية، ظلت األسر عبلغ عن اختدا  أحباجوا، وهي كثيرا ما عقوم باإلبالغ لدن   من

ــا منظمات متعددة، األمر الذي يجعلوا ععيش عجربة المعاناة   المؤلمة بشــــــكل متورر. واألســــــر ُم ــــــارة أي ــــ
على التعامل م  يــــــبكة عري ــــــة من االنتوازيين عســــــتغل الدويــــــى، بما في ذل  طلبات دف  ريــــــاون مقابل 
معلومات عن مكان وجود أ اربوا وعن مرـــــــيرهم، أو مقابل إطال  ســـــــراحومج واالعتدا ات واالبتزاز من   بل  

وم في مو   يمكنوم من الت ثير على مرـــــــــير الشـــــــــوص المدقودج أيـــــــــوام  د عون أن لد وم معلومات أو أن 
 وسو  سودا  راججة عع  بالوثاج  المزورة.

 
 نقاط ال عف في اإلطار القانوني والمؤسسي   

في اإلطار   الثغرات القاجمة إيــافة إلى األثر التمييزي للقوانين، مثل  انون األحوال الشــورــية، فإن - 45
عاري عحديات إيـافية للناجين وأ ار  المدقود ن في البح  عن أحباجوم ومعرفة  القانوني والمؤسـسـي السـوري 

مرــــــــــيرهم وأماكن وجودهم، وفي الماالبة بالمســــــــــا لة، مثل التشــــــــــريعات التي عمنم حرــــــــــانة لموظدي إنداذ 
الحكومة ، واإليـــراف الق ـــاجي، واســـتعرام مشـــروعية حرمان األيـــوام الذ ن يحتجزهم مســـؤولو  ( 8) القانون 
ــا عنديذ المرســـــــوم التشـــــــريعي   من ــاجية. ويويـــــــم أي ـــــ حريتوم في إطار إجرا ات عجري دون يـــــــمانات   ـــــ
الذي اعُتمـد مؤخرا بشــــــــــــــ ن العدو عن الجراجم المتعلـقة باإلرها  بع ــــــــــــــا من نـقاط ال ــــــــــــــعف   7/2022 ر م

 ـــــــــــــ  محات . وفي و ت إعداد هذا التقرير، كان المرســـــــــــــوم  د أســـــــــــــدر عن اإلفراج عن ب ( 9) المؤســـــــــــــســـــــــــــية
المحتجزين، على الرغم من عدم عقديم أي  واجم، وُأفيَد ب نه أدن إلى اإلفراج عن أيـوام سـب  أن ُأرسـل   من

بش نوم إخاارات بالوفاة ُسلمت إلى أسرهم. ونتيجة لذل ، حاولت عشرات ادالف من األسر جاهدة أن عت كد، 
 اجوا.ب ي وسيلة متاحة، مما إذا كان  د ُأفرج عن  ري  من أ رب 

  

 __________ 

 .1969لعام  5409ور م  14المرسومان التشريعيان ر م  (8) 
 .&www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=22968متاي على هذا الرابر:  (9) 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=22968&
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الحجج المؤيدة لوضاااااا  إطار محماساااااال من الحلول لمعالجة أ مة األ ااااااخا   -   خامسا  
 المفقود ن في الجماورية العربية السورية 

خالل العملـية التشــــــــــــــاورـية، اعدـقت الجوـات الـداعـلة اـلدولـية والســــــــــــــورـية على أن حجم األزمـة ودرجة   - 46
األســــر، أمر يســــتلزم عجاوز الســــعي إلى إدخال عحســــينات    ععقيدها، إلى جان  ادثار والتحديات التي عواجووا

عدريجية على ادليات والعمليات القاجمة، حي  إنه ال يمكن معالجة الثغرات إال  من خالل نو  يـامل. واعدقت 
ــة عحد دا  ــا  هيحة دولية جد دة مكرســـــ ــرورة إنشـــــ ــا  على يـــــ معظم الجوات الداعلة والعد د من الدول األع ـــــ

 .موورية العربية السورية، بالتوازي م  اعواذ عدابير فورية في إطار ادليات والعمليات القاجمةللمدقود ن في الج

ولم يكد ُيحرز عقدم ُ ذكر طوال اإلحدن عشـــر ســـنة المايـــية. وعوجد األســـر في م ز  بســـب  الثغرات   - 47
ــتودام غير  ــل معوا، واالســـ ــر وعقديم الدعم لوا والتواوـــ ــي  م  األســـ الدعال للمعلومات المتاحة.  القاجمة في التنســـ

عل   ســد  وعلى الرغم من بذل منظمات المجتم  المدني  رــارن جودها، فإنوا ال عمل  القدرة على االســتمرار في 
 بين   الثغرات دون إطار عمل  وي  دعموا. وحتى وان عم عحســـــين التواوـــــل والتنســـــي  م  األســـــر، فإن ذل  لن 

االجتماعي دون القدرة على   - ن عقرد لإلبالغ. وعقديم الدعم الندسي لألسر أ ن  نبغي أن عبلغ عن الحاالت وم 
عوون متراباة.   عقديم أجوبة حول ما حدث لن يودف من المعاناة. وألن التحديات متراباة، فإن الحلول يج  أن 
  الجموورية العربية وال بد من إنشـــا  كيان مســـتقل مكر   ركز على عويـــيم مرـــير وأماكن وجود المدقود ن في 
 .السورية، بمن فيوم األيوام المحتجزون ععسدا، لتزويد األسر باألجوبة وبالدعم الوافي 

والمقتري الداعي إلى إنشـا  هيحة معنية بالمدقود ن ليس باألمر الجد د. فقد ع ـمنت التووـيات التي  - 48
وطنيـة للتحقي  في حـاالت  ، دعوة إلى إنشــــــــــــــا  اليـة 2011 ـدمتوـا لجنـة التحقي ، في عقريرهـا األول في عـام  

االختدا  من خالل الســــــــماي أل ار  األيــــــــوام الموتدين باإلبالغ عن عداوــــــــيل حاالعوم، ويــــــــمان إجرا   
، ولجنــة التحقي  2016)ل((. ومنــذ عــام    112، الدقرة  A/HRC/S-17/2/Add.1) التحقيقــات المنــاســــــــــــــبــة

عو إلى إنشـا  الية دولية بالنظر إلى عقاعس حكومة الجموورية العربية السـورية، و د اكتسـ  المقتري زخما. عد
، ودراســــة  ( 10) ، أطل  عحالف من الناجين وأســـــر األيـــــوام المدقود ن ميثا  الحقيقة والعدالة2021فدي عام 

جمعيات األســر الســورية ومنظمات    . و وبلت عل  الدعوات بدعم من الوثير من( 11) عووــي بإنشــا  الية جد دة
 المجتم  المدني والجوات الداعلة الدولية.

وليس عودى القيمة الم ــــــــافة لوجود كيان  اجم بذاعه  ركز بالوامل على عويــــــــيم مرــــــــير وأماكن   - 49
وجود األيـــــوام المدقود ن فيما  تعل  بالجموورية العربية الســـــورية، وعلى عقديم الدعم الوافي لألســـــر. ومن 

ــد الجوود من الجوات الداعلة  يـــ  ــد الثغرات التي عم حرـــرها طيلة مراحل الدراســـة، ويحشـ ن هذا الويان أن يسـ
ــحايا   ــير المدقود ن وأماكن وجودهم، وعقديم دعم أكثر فعالية لل ــ ــم عن مرــ ــورة أويــ ــلة لتقديم وــ ذات الرــ

 .والناجين وأسرهم

ــتبني على ال - 50 ــســـــــة كوذه لن عبدأ من نقاة الرـــــــدرج بل ســـــ ــتديد  ومؤســـــ ــتســـــ جوود المبذولة حاليا، وســـــ
اإلجرا ات الدورية التي عتوذها المؤســســات والجوات الداعلة القاجمة لتحســين الحالة، األمر الذي ســيســول   من

 __________ 

 .2021، يباط/فبرا ر “ ميثا  الحقيقة والعدالة” راباة عاجالت ليرر،  (10) 
 (11) Jeremy Sarkin, “Humans not numbers: the case for an international mechanism to address the 

detainees and disappeared crisis in Syria”, May 2021. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/S-17/2/Add.1
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ــوري والجوات الداعلة الدولية التي ُععنى بوذه  ــبكاُت القاجمة بين المجتم  المدني الســــــــ عمل هذا الويان. والشــــــــ
ــ لة، إلى جان  الوم الغزي  ــا   المســـــــ ر من المعلومات التي ُجمعت بالدعل، وخبرات الويانات الحالية، هي أســـــــ

ــدا والمدقود ن والموتدين الذ ن ربما   ــبة للمحتجزين ععســــ ــســــــة يمكن أن يكون لوا ع ثير فعال بالنســــ حيوي لمؤســــ
  زالون على  يد الحياة، وكذل  ألسرهم، التي لوا الح  في معرفة مرير أحباجوا وأماكن وجودهم. ال
 

 تعزيز الحدابير واآللياق القائمة -  ألف 

لر عليوا ال ــــو  أعاله،  نبغي اعتماد عدة خاوات   - 51 ــُ ــتجابةأ للممارســــات الجيدة والتحديات التي ســ اســ
 لتحسين الجوود الحالية، وعجن  يياع الدرم، وعسوير الزخم القاجم.

 
 األسر تحسين الحنسيق فيما بين الجااق الفاعلة والحواصل م    -   1 

 عنسي  العمل في جم  المعلومات وعبادلوا   

بينما دعت عدة منظمات، بما فيوا جمعيات ال ــحايا والناجين واألســر ومنظمات المجتم  المدني،   - 52
إلى إعداد  اعدة بيانات مركزية للمدقود ن، أيـــــــــــــار العد د ممن يـــــــــــــملتوم عملية التشـــــــــــــاور إلى أنه  د يكون  

ــا   من ــع  عقنيا إنشـــــ  اعدة من هذا القبيل، وأن بعض المنظمات  د ال عوون  ادرة على التعاون وعبادل الرـــــ
البيانات بسب  مبادل التشغيل الرارمة. ومن األهمية بمكان النووم بتحليل المعلومات المتاحة واستوشاف  

أي ــا  ســبل عحســين التعاون بقرــد عحد د ما هو مناســ  ويمكن أن يكون مديدا لسخرين. وســيكون من الموم  
 إيرال الويحة الجد دة في هذه الجوود والمنا شات.

 
 التواول الثناجي م  األسر   

أثارت منظمات الناجين واألســر مرارا مســ لة ووــول األســر إلى المعلومات ومســ لة انعدام المتابعة،  - 53
الدـاعلـة التي معربـة عن إحبـاطوـا إزا  عـدف  المعلومـات، في كثير من األحيـان، في اعجـاه واحـد من الجوـات  

عتعامل م  األســـــــر. ودعت إلى اســـــــتعرام البروعوكوالت القاجمة من الجوات الداعلة الدولية ل ـــــــمان عملية 
ــينات بالغة األهمية  ــلية منتظمة وأف ــــل حاال، ومعلومات أويــــم بشــــ ن اإلبالغ والواليات. وهذه التحســ عواوــ

 ا من الردمات.ومزيد “ومتا ال ياا ”إلدارة امال ومواوف األسر التي عواجه 
 

 دون ترك األسر في مأ ق إداري وقانوني ومالي  للحيلولة  خطواق مؤقحة  -   2 

 عحسين الدعم المقدم لألسر من خالل التدخالت غير المبايرة التي عقوم بوا الجوات الداعلة   
حدد األيــوام الذ ن يــملتوم عملية التشــاور عددا من الجوات اإليــافية وــاحبة المرــلحة التي  - 54

يمكن أن عقدم معلومات ذات وــلة باأليــوام المدقود ن. ويمكن للمنظمات اإلنســانية في الجموورية العربية 
ــر المدقود ن من أجل عقديم الدعم العاجل،   ــة ألســــ ــمل االحتياجات الواوــــ ــتجابتوا عشــــ ــورية أن عجعل اســــ الســــ

  تمايى م  عقييمات االحتياجات، وبما  تواف  ومبادل العمل اإلنساني. بما

 
 علبية االحتياجات من الوثاج  المدنية   

ــاور على أهمية ععد ل اإلطار القانوني   - 55 ــملتوم عملية التشــــــــ ــدد العد د من األيــــــــــوام الذ ن يــــــــ يــــــــ
والســـياســـاعي الســـوري المتعل  بالمدقود ن من أجل إزالة العقبات الرجيســـية التي عواجووا األســـر. وافتقار النظام  
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للمركز القانوني للمدقود ن، يعي  إلى حد بعيد  درة األســـــر على مواوـــــلة    القانوني المحلي إلى عحد د يـــــامل
حياعوا والتعامل م  المســـــــــاجل القانونية واإلدارية. وعت ـــــــــرر زوجات وأوالد الرجال المدقود ن لألذن، بشـــــــــكل 
خام، بسـب  هذا الم ز  القانوني. وسـيكون اسـتحداث إجرا  إلوـدار يـوادة  يا  أحد اإلوـالحات الوثيرة 

 الالزمة لمعالجة عل  الشواغل.

 
 معالجة الحأثير الُمَجنَسن لحاوق اوخحفاء  -   3 

 زيادة الدعم اال ترادي للنسا  ال عيدات   
ــ  هش نتيجة الختدا   - 56 ــا  الالعي يعانين من ويـــ ــادي المقدم إلى النســـ ال بد من زيادة الدعم اال ترـــ

تم  المدني السورية يمكن عوجيوه لتقديم منم فرعية لمشاري   أ اربون. والتمويل الذي ُيقدم حاليا لمنظمات المج
ــا  للرف  من درجة   ــاعدة النســـ ــر. فإن مســـ ــا ، وعوون موجوة إلى عل  األســـ ــر ععيلوا نســـ ــادية عقودها أســـ ا ترـــ

 استقالليتون المالية من ي نه أن يساعد في التويي  من حدة ععريون للمواطر.
 

 للتويي  من الم ز  اإلداري إودار وثاج  مدنية مؤ تة    
ــوادات  يا  مؤ تة لالجحين في بلدان ثالثة. فذل   - 57 ــدار يـــ ــا  أن عنظر في إوـــ يمكن للدول األع ـــ
يســــــمم، على ســــــبيل المثال، للنســــــا  المتزوجات من رجال مدقود ن بالســــــدر م  أطدالون في  يا  وثاج    د

 أخرن ذات ولة.
 

 عنقيم إجرا ات التوثي  الحالية لودالة عسجيل األثر المجنسن   
طل  العد د من المنظمات التي عقودها نســــــــــا  ععزيز اعتبارات المســــــــــاواة بين الجنســــــــــين وادماجوا  - 58
 ُ بذل حاليا من جوود، كما هو الحال عند عقييم احتياجات األسر وعنديذ عدابير الدعم. فيما
 

 للوثائق  ير الكافي معالجة اوسحخدام غ  -   4 

 عملية حرر المعلومات المتاحة   
ــســــــات القاجمة ثروة من المعلومات عن األيــــــوام المدقود ن، ســــــوا  منوا المعلومات  - 59 عمتل  المؤســــ

ويمكن القيام بالمزيد من أجل يــمان اســتوداموا على نحو أف ــل. وينبغي إجرا    المبايــرة أو غير المبايــرة،
ن أجل إعداد المؤســـــــســـــــات الحالية للمســـــــاهمة،  در اإلمكان، بوبراعوا ومعلوماعوا جرد للمعلومات المتاحة، م

 الويان الجد د. في

 
 عجمي  واستعمال المعلومات المتاحة بشكل أف ل   

يمكن أن عســاعد التحســينات المتعلقة بممارســات المؤســســات الحالية كيانا مســتقال على عقديم أجوبة  - 60
  وممثلي الجوات الداعلة الدولية إلى أنه من الواوات المرحلية الحاســـــــــمة  لألســـــــــر. وأيـــــــــار العد د من خبرا

ــبيل المثال،  ــتودام المعلومات الحالية وعمليات البح  عن المعلومات. وعلى سـ ــين العمل في عجمي  واسـ عحسـ
مات وحرر  فإن الجوود التي عبذلوا ادلية الدولية المحا دة المستقلة لتعد ل بروعوكوالعوا الواوة بجم  المعلو 

العناور الوا عية ذات الرلة بالمدقود ن، هي مبادرة يمكن عورارها، وال سيما من جان  الجوات التي ال ُعسند 
 لوا مومة البح .
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 استودام القاجم من االعدا ات وأطر جم  المعلومات   
ة والدول بلدا، يمكن للجوات الداعلة ذات الرـــــــــل  82بوجود الجحين ســـــــــوريين يعيشـــــــــون في أكثر من  - 61

(، واالعدا  العالمي 76)الجز  الثاني(، الدقرة   A/73/12)  المعنية اســتودام إطار االعدا  العالمي بشــ ن الالجحين 
(، للقيام، بشـــكل أف ـــل، بتحد د 24، المرف ، الدقرة 195/ 73من أجل الوجرة ادمنة والمنظمة والنظامية )القرار 

 .المت ررة   لسورية، ولتيسير التواول م  األسر هوية الذ ن ماعوا أو ُفقدوا عند مغادرة الجموورية العربية ا 

واأليـــــــــوام المحتجزون في الجموورية العربية الســـــــــورية، بما في ذل  لدن الجماعات المســـــــــلحة   - 62
غير الدول، مثل مقاعلي داعش الســــــــــابقين، أو األيــــــــــوام الذ ن يعادون إلى بلدانوم األوــــــــــلية، وكذل   من

ــابقون المحتجزون في ــادر ليمة للمعلومات حول   مســــــؤولو الحكومة الســــ بلدان ثالثة أو بلدان اللجو ، هم مرــــ
ــول على هذه  ــعي إلى الحرــــــ ــلة الســــــ ــات ذات الرــــــ ــســــــ األيــــــــوام المدقود ن وموا   الدفن. وينبغي للمؤســــــ

 .المعلومات، في إطار االمتثال للقانون الدولي
 

 ني السورية تحسين الدعم المقدم إلى جمعياق الناجين واألسر ومنظماق المجحم  المد  -   5 

 ععزيز  درات الجوات الداعلة السورية   
ال عزال جمعيات ال ـــــــحايا والناجين واألســـــــر ومنظمات المجتم  المدني جوات يـــــــريكة أســـــــاســـــــية   - 63
جمي  األعمال المتعلقة بمســـــــــ لة المدقود ن. فوي عحظى بثقة األســـــــــر، وعقوم بالقســـــــــر األكبر من أعمال  في

ــلر الوثيرون ال ــــو   -مشــــورة وعوفير الدعم الندســــي  التوثي  والتوعية والمرافقة وال االجتماعي لألســــر. و د ســ
على يـــــــــــــرورة عوطيد  درات هذه الجمعيات والمنظمات في مياد ن معينة، مثل إدارة البيانات، وعوثي  حقو   

 خاوات  االجتماعي، واألعمال المتعلقة باألدلة الجناجية. واعواذُ  -اإلنســــــان، وعوفير الدعم القانوني والندســــــي  
ادن لتعزيز خبرات المونيين السـوريين، وجمعيات ال ـحايا والناجين واألسـر، والمجتم  المدني، سـيدعم أي ـا 

 الحاجة األساسية الستمرار الملوية السورية لوذه العملية والشراكة السورية فيوا.
 

 ية السوريةمقحرح إنشاء مؤسسة دولية جد دة معنية بالمفقود ن في الجماورية العرب -  باء 
ــا   - 64 ــرورة إنشـــ ــا  على يـــ ــاورات، اعدقت معظم الجوات الداعلة والعد د من الدول األع ـــ طوال المشـــ

هيحة دولية جد دة مكرســــة عحد دا لمســــ لة المدقود ن في الجموورية العربية الســــورية، بالتوازي م  اعواذ عدابير  
الدراســــة فروــــة للتشــــاور م  الجوات الداعلة ذات الرــــلة  فورية في إطار ادليات والعمليات القاجمة. وأعاحت 

واالســــــــتماع إلى اراجوا، بما في ذل  اراىها بشــــــــ ن هذا المقتري. وفي يــــــــو  عل  المشــــــــاورات، واســــــــتنادا إلى 
العناوــر الواردة في المبادل التوجيوية للبح  عن األيــوام الموتدين، الرــادرة عن اللجنة المعنية بحاالت  

 .(،  ووى بإنشا  كيان مستقلCED/C/7)االختدا  القسري 

و دم من يـملتوم عملية التشـاور وجوات نظر بشـ ن جانبين رجيسـيين لويحة جد دة معنية باأليـوام   - 65
األســـــاســـــية لتوجيه عملوا. وبينما  المدقود ن في الجموورية العربية الســـــورية، هما: وال توا، والمبادل والمعا ير  

ــة جد دة عومل التدابير   ــســــــ ــية لمؤســــــ ــر الرجيســــــ أُعر  عن بعض ادرا  المتبا نة  ليال، حددت العملية العناوــــــ
 وادليات القاجمة.

 

https://undocs.org/ar/A/73/12
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/CED/C/7
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 الووية  -   1 

ظور عقار  في وجوات النظر بشـ ن والية واسـعة الناا  يمكن أن ععمل بالتنسـي  م  جوات فاعلة   - 66
ــتند ذل  أخرن، وكذل ــيما فيما  تعل  بتعاون أطراف النزاع. ويســ   الظروف المتغيرة على أرم الميدان، وال ســ

إلى نقاة اعدا  أخرن طوال المشــــــــــاورات، وهي أن الويحة الجد دة  د  لزموا التركيز في البداية على مجموعة  
 .معينة من الموام ذات األولوية

زدواجية العمليات القاجمة، واالســـــتجابة لواحد من أكثر ومن خالل عســـــلير ال ـــــو  على أهمية عدم ا - 67
ماال  األســــــــر إلحاحا، أوــــــــرت الغالبية العظمى على أن عت لف والية المؤســــــــســــــــة من مكونين اثنين، هما: 
عويـيم مرـير األيـوام المدقود ن في الجموورية العربية السـورية وأماكن وجودهم، بسـبل منوا عحد د هوية 

خالل المشـــــاورات لت طير   “إنســـــاني”ل ـــــحايا والناجين وأســـــرهم. واســـــتودم مرـــــالم الرفات البشـــــريج ودعم ا
الوالية، وهو يشــــير إلى هدف التويي  من معاناة األســــر من خالل عقديم أجوبة حول مرــــير أ اربوا. ويركز  

 -وجه  الجان  الثاني على عقديم دعم يــامل لل ــحايا والناجين واألســر من أجل علبية احتياجاعوم المتعددة األ
االجتماعية، والقانونية، واإلدارية، واال ترـــــــادية، وما  تعل  بالذاكرة. ويمكن عنديذ ذل  بالشـــــــراكة    -الندســـــــية 

الجوـات الدـاعلـة الســــــــــــــورـية وغيرهـا من الجوـات الدـاعلـة القـاجمـة التي عقـدم ـبالدعـل خـدمـات من هـذا القبـيل،  م 
 .الناا ولون عملوا سيكون بحاجة إلى مزيد من الموارد وعوسي   

وهذا التركيز  ودف إلى كدالة أن يســتديد الويان الجد د مما هو  اجم، وأن يســد الثغرات التي ال عزال   - 68
  اجمة على الرغم من الجوود التي عبذلوا الجوات الداعلة الحالية.

عوا  والوالية المورـرـة لتويـيم مرـير المدقود ن وأماكن وجودهم سـتعال  أي ـا مسـ لة متوررة أثار  - 69
ــوام   ــدها لإلبالغ عن حاالت األيــ ــوي الجوة التي  نبغي  رــ ــاور، وهي عدم ويــ ــر طوال عملية التشــ األســ
ــي  م  الجوات األخرن   ــجيل الحاالت الجد دة، وكذل  للتنسـ ــبيال وحيدا لتسـ ــتوفر هيحة جد دة سـ المدقود ن. وسـ

مـتاحـة. ومـثل هـذه الوالـية عتيم  بشــــــــــــــ ن الحـاالت الـقاجمـة، ابتغـا  االســــــــــــــتـدادة من الوم الغزير من المعلومـات ال
 لسليات القاجمة التركيز على مجال عورروا المحدد لوا.

 
 المبادئ والمعا ير األساسية  -   2 

سلر العد د من الجوات الداعلة ال و  على المبادل والمعا ير الرجيسية التي  نبغي أن عوون هيكال  - 70
د إلى ما راج في المشـــــــــاورات، أريـــــــــية لويـــــــــ  اإلطار  عشـــــــــغيليا لويان جد د. ويقدم هذا الدرع، الذي يســـــــــتن 

 .المداهيمي للويحة الجد دة المقترحة، ويمي ز بين المبادل التوجيوية والسمات األساسية والمعا ير التشغيلية
 

 المبادئ الحوجياية  )أ(  

 النو  العام   
ال ــــــحايا والناجون، ويشــــــمل جمي   نبغي عرــــــميم الويان الجد د المقتري على أســــــا  نو  محوره   - 71

 األسر، وينبغي له أن ياب    هذا المبدأ في جمي  عملياعه في جمي  المساجل. وهذا النو   ت من ما  لي:

ــاهمـــة في إعمـــال الح  في معرفـــة مرــــــــــــــير المدقود ن وأمـــاكن وجودهم،   )أ(  هـــدف المســــــــــــــ
 ذل  الح  في معرفة الحقيقةج في بما
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ن وأســرهم من المشــاركة والتمثيل المجد ين في جمي  مراحل إنشــا   عمكين ال ــحايا والناجي  ) ( 
الويحة الجد دة وخالل أداجوا لمواموا. وذل  يشـمل عرـميم اخترـاوـات الويحة وهيكلوا وخاة عملوا، واعاا  

 األولوية لوجوات نظرهم حول الت ثير المتعدد األوجه الختدا  األيوام والدعم المالو ج

ر إلى الويحةج وعزويد الويحة بإجرا ات وايـــــــحة ومبايـــــــرة لإلبالغ عيســـــــير ووـــــــول األســـــــ  )ج( 
 الحاالتج ويمان إبالغ األسر بانتظام بتاورات حاالت أ اربوا، حتى لما ال ُيحرز فيوا أي عقدم. عن
 

 الشمول الجنساني   
ن لل ـــــــــرر والعوا  ، - 72 وأن  توذ    نبغي للويان الجد د المقتري أن ي خذ في االعتبار الااب  الُمَجنســـــــــَ

خاوات لمعــالجــة أوجــه عــدم المســـــــــــــــاواة علــ  من خالل عــدخالعــه. وينبغي لــه أن ياب  هــذا المبــدأ في جمي  
 .عملياعه في جمي  المساجل

 
 عدم التمييز   

ــاواة لجمي  األيـــــــــوام، وينبغي عحد د أولويات  - 73  نبغي يـــــــــمان الووـــــــــول الدعلي وعلى  دم المســـــــ
 .األسس الحاالت دون عمييز على أي أسا  من

 
 عدم اإليرار   

 نبغي أال  يســـــــــب  الويان الجد د المقتري إنشـــــــــاىه يـــــــــررا في جوانبه التشـــــــــغيلية. وهذا األمر يعني   - 74
األيـــوام الذ ن  تعاملون م  المؤســـســـة، ويقدمون لألســـر المعلومات ذات الرـــلة، ويد رون التو عات. وهذا 

األســر والااب  المدرط في أحادية االعجاه للعمليات الحالية التي أمر حيوي بالنظر إلى انعدام الثقة حاليا لدن  
 . تم من خاللوا التما  المعلومات من األسر دون متابعة كافية

 
 السماق األساسية  )ب(  

 االستقاللية   
 نبغي أن يعمل الويان الجد د المقتري بشــــــــكل مســــــــتقل عن أي ع ثير أو ععليمات من أي يــــــــوص   - 75
 .مردرحز  أو  أو
 

 الحياد   
ــاىه أن يعمـل م  جمي  األطراف، وأن  تعـامـل م  جمي  حـاالت   - 76  نبغي للوـيان الجـدـ د المقتري إنشــــــــــــ

ــورية بغض النظر عن الجوة الداعلة التي  د عوون متورطة.  ــوام المدقود ن في الجموورية العربية الســ األيــ
االنحياز، مثال من خالل يــــــــــمان الشــــــــــدافية  وينبغي له أن يعمل بحيادية، وأن  توذ عدابير عمن  عرــــــــــورات  

 عرعي  الحاالت حس  األولوية. في
 

 الشدافية   
ــاىه أن  تيم،  ـدر اإلمكـان، للجموور المعلومـات المتعلقـة بوال ـته  - 77  نبغي للوـيان الجـدـ د المقتري إنشــــــــــــ

ن معه، وم  إ ال  ومنوجيته وعمله، دون المسـا  بعمله أو ب من الموظدين والمعلومات واأليـوام المتعاوني 
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االعتبار الواج  للح  في الورـووـية، بما في ذل  لل ـحايا والناجين واألسـر. وينبغي له أي ـا أن  تواول  
 .بانتظام وبويوي م  ال حايا والناجين وأسرهم وم  المجتم  المدني

 
 سرية المرادر   

امل م  المعلومات التي يجمعوا  تعين على الويان الجد د المقتري إنشـــــــــــاىه أن يكون  ادرا على التع - 78
واالحتدـا  بوـا ـباعتـبارهـا معلومـات ســــــــــــــرـية، وال ســــــــــــــيمـا المعلومـات التي  تلقـاهـا من أفراد  تعـاونون معـه وهم 
 تو عون الحدا  على الســرية. فباإليــافة إلى الحماية التي عوفرها الســرية لمن يقدمون المعلومات، فوي ععزز 

 .اليتهمردالية الويان وسالمة أنشاته وفع
 

 معا ير الحشغيل  )ج(  

 التوامل وعدم االزدواجية   
اعتباراأ لسليات والتدابير القاجمة،  نبغي أن ع ـــــــــمن اخترـــــــــاوـــــــــات الويان وعنديذه للوالية المنوطة   - 79
 . درة الجوات الداعلة األخرن على عوميل عمل الويان بدعالية به
 

 افترام الحياة   
   نبغي البح  عن ” ة بحاالت االختدا  القسـري، في مبدأها التوجيوي األول،  حسـبما الحظت اللجنة المعني  - 80

الشــــــوص الموتدي م  افترام أنه على  يد الحياة، برــــــرف النظر عن مالبســــــات اختداجه وعاري  اختداجه والو ت 
 .ومنوجيته  (. وينبغي أن ُيستريد بوذا المبدأ في استراعيجية البح  CED/C/7)انظر   “ الذي بدأ فيه البح  عنه 

 
 االستدامة   

 تعين منم الويان الجد د المقتري إنشــاىه ما  لزم من الرــالحيات والمو ف عجاه المؤســســات األخرن   - 81
 .بوال تهوالموارد والقدرات للوفا  

 
 ععدد التوررات   

نظرا لتنوع األنشـاة، من دعم األسـر إلى المسـاهمة في عحد د هوية الرفات البشـري، وم  مراعاة النو    - 82
 .المرن الذي سب  التشد د عليه،  نبغي للويان الجد د المقتري إنشاىه أن  توفر على خبرات في مجاالت متعددة 

  
 اوسحنحاجاق  -  سادسا  

العملية الحشاااااورية إلى أن بقاء الحال على ما هو عليم فيما  حعلق بمسااااألة األ ااااخا    تشااااير - 83
المفقود ن في الجماورية العربية الساورية و يمنن أن يساحمر. ومن الثغراق والححدياق الحي ُحددق النطاق  

من ِقبل  الواسااااا  لمساااااألة األ اااااخا  المفقود ن، وما  رتب  بذلل من نزوح، واذلل عدم افاية الحنسااااايق  
الوااوق المحعددة الحي ُتعنى باذه المسألة، مما أدى إلى معاناة الضحايا والناجين لفحراق طويلة من مأ ق  
قانوني ونفساااااااي. وأ دق أغلبية  إنشااااااااء ايان جد د ُيكرص تحد دا لن اااااااخا  المفقود ن في الجماورية  

 .العربية السورية

https://undocs.org/ar/CED/C/7
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رئيساي في المسااهمة في معالجة األ مة. غير أنم، ونظرا وتضاطل  الجااق الفاعلة القائمة بدور   - 84
ونحفاء إطار  ااااامل لاسااااحجاباق الحالية، و يمنن الحعامل م  حجم الححدياق وتعقيدها من خال الحدابير  
 واآللياق القائمة وحَدها. وو يمنن الحعامل معاا أيضا من خال تطبيق ناج واحد على جمي  الحاوق.

حاضاااار، تقوم األساااار بعملياق البح، بنفساااااا، مما  زيد من صاااادمحاا ويجعلاا تعر   في الوقت ال  - 85
تخيل فق  أنل تنظر، مرارا وتكرارا، في مقاط   ” نفسااا للخطر. وعلى نحو ما قال أحد ممثلي جمعياق األسارت  

من بين  الفيد و المسااااربة للمجا ر  على وسااااائل الحواصاااال اوجحماعيإ لمعرفة ما إذا اان أحد أفراد أساااارتل  
. وينبغي أّو تضاااطر األسااار المعيشاااية  “ الجث، المقطوعة الرأص والمشاااوهة، وأنت تجري بحثل الخا  يائساااا 

الحي تعيلاا نسااااااء، على وجم الخصاااااو ، إلى تعريخ نفسااااااا للخطر بحثا عن أقارباا المفقود ن، وو إلى  
مضامون، من أجل   الحياة أمرا غير إفقار نفسااا في بيةة اقحصاادية مزرية أصاا، وحي، ينون البقاء على قيد  

معظم مدخراتان، بما في ذلل    النساء  دفعن ” المطالبة بحقوق أساسية. وأبر  أحد الباغاق الخطية ايف أن  
 .“بي  خواتم  فافان، للحصول على معلوماق، وأنان عرضة لسلب أموالان واوححيال 

فالمححجزون الساابقون و ينادون    -لمامشاة  وغالبا ما ُتغفل اآلثار واوححياجاق العاجلة للفةاق ا - 86
يحصااالون على دعم ُ ذار، وأطفال المفقود ن يعانون من الصااادمة الشاااد دة، وتحكرر أوجم عدم المسااااواة  
القائمة بين الجنسااااااين والظلم اوجحماعي في معاملة المجحمعاق المحلية للنساااااااء، وو ساااااايما المححجزاق  

أو اإلرهاب نساااااااء المجحمعاق الغارقة في الحامي ، مثل األ زيدياق،  السااااااابقاق. واثيرا ما ُترمى بالخيانة  
 من مقاتلي داع . “الزواج”وبشنل أعم، النساء المححجزاق من ِقبل داع  أو اللواتي ُأجبرن على 

ولحوفير حل  ااامل لن مة،  نبغي إنشاااء مؤسااسااة جد دة، ُتناي باا ووية واسااعة النطاق. ويمنن  - 87
الكيان ذا  ااقين، همات توضاايح مصااير وأماكن وجود األ ااخا  الذ ن توجد أسااباب معقولة  أن ينون دور  

لاعحقااد باأنام في عاداد المفقود ن في الجماورياة العربياة الساااااااااورياةا وتوفير الادعم الكاافي للضاااااااااحااياا  
  والناجين وأساار األ ااخا  المفقود ن. وسااحكون المؤسااسااة ِوجاة للناجين واألساار، وسااحوفر إطارا للجااق

 الفاعلة القائمة لمواصلة عملاا وتنسيقم.
  

 الحوصياق  -  سابعا  
لقد أثمرق العملية الحشااااااورية الحوصاااااياق الحالية. وينبغي قراءتاا باوقحران م  الحوصاااااياق الحي   - 88

 صاغحاا الجااق الفاعلة ذاق الصلة، وتوصياق اوسحعرا  الدوري الشامل.

لمفقود ن محساااااااااقاا م  قواعاد القاانون الادولي الواجباة   نبغي أن ينون البحا، عن األ اااااااااخاا  ا - 89
الحطبيق. وينبغي للدول والجااق الفاعلة من غير الدول والمؤسااااساااااق الحي ُتعنى بالبح، عن األ ااااخا   

 .المفقود ن أن تمحثل للقواعد والمعا ير الدولية ذاق الصلة، حسب اوقحضاء

 : لي وبناء على هذا الحقرير،  وصي األمين العام بما - 90

 :أن تقوم حنومة الجماورية العربية السورية بما  لي )أ( 

 اومحثال ولحزاماتاا بمقحضى القانون الدوليا ‘1’ 

 اونضمام إلى اوتفاقية الدولية لحماية جمي  األ خا  من اوخحفاء القسريا ‘2’ 
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والسااياساااق القائمة والممارساااق  القيام، انسااجاما م  القانون الدولي، بحنقيح القوانين   ‘3’ 
ذاق الصااااااالة الحي تقو  حقوق الضاااااااحايا والناجين وأسااااااار األ اااااااخا  المفقود ن،  

ذلال قاانون األحوال الشاااااااااخصاااااااااياة والقوانين األخرى الحي تنطوي على تمييز   في بماا
 ذلل السياقا المرأة في ضد

نانية الوصاااول  اإلفراج عن جمي  األ اااخا  المحرومين تعسااافا من حريحاما وتوفير إم ‘4’ 
إلى جمي  مرافق اوححجا  للمنظماق المعنية بحقوق اإلنسااااااان والمنظماق اإلنسااااااانية  
ذاق الصالةا والساماح ألفراد األسار بالحواصال م  األقارب المححجزين وتزويدهم بما  دل  

أن هؤوء  وجادون على قياد الحيااةا وتقاديم قوائم بجمي  األ اااااااااخاا  المحرومين   على
الفاعلة ذاق الصاااالة للمساااااعدة على توضاااايح مصااااير األ ااااخا     من الحرية للجااق

 المفقود ن وأماكن وجودهما

 تعد ل وتعزيز المؤسساق الوطنية القائمةا ‘5’ 

 الحعاون م  الكيان الجد د المقحرح المعني باأل خا  المفقود ن، في حال إنشائما ‘6’ 

 :أن تقوم أطراف النزاع األخرى بما  لي ) ( 

 ولحزاماتاا بمقحضى القانون الدوليااومحثال  ‘1’ 

 اإلفراج عن جمي  األ خا  المحرومين تعسفا من حريحاما ‘2’ 

 الحعاون م  الكيان الجد د المقحرح المعني باأل خا  المفقود ن، في حال إنشائما ‘3’ 

 :أن تقوم اآللياق القائمة والجااق األخرى صاحبة المصلحة بما  لي )ج( 

ورية لححسااااااين الحنساااااايق، بوسااااااائل مناا الناو  بححليل واسااااااحخدام  اتخاذ خطواق ف ‘1’ 
المعلومااق المحااحاة ذاق الصااااااااالاة. ويمنن القياام باذلال من خال تكييف قواعاد البياانااق  
والممارساااااق أو من خال اسااااحكشاااااف ساااابل جد دة للحعاون. وينبغي السااااماح لممثلي  

 ناقشاق ذاق الصلةاالكيان الجد د المقحرح، في حال إنشائم، بالمشاراة في الم

تعزيز الحواصاال والحعاون م  الناجين واألساار، وم  جمعياق الضااحايا والناجين واألساار،   ‘2’ 
 ومنظماق المجحم  المدنيا

تعزيز الحنسايق في مجاوق دعم وتدريب الجمعياق ومنظماق المجحم  المدني الساورية   ‘3’ 
األنشاااااااااطاة، بااساااااااااحخادام ناج محمحور بنااء على اححيااجااتااا، وتوساااااااااي  نطااق هاذه  

الضاااااااحايا والناجين. ومن مجاوق الدعم والحدريب، على وجم الخصاااااااو ، إدارة   حول
اوجحماعي،   -البياناق، وتوثيق حقوق اإلنسااااااااان، وتقديم الدعم القانوني، والنفسااااااااي  

 وأعمال البح، الجنائيا

 :أن تقوم الجااق الفاعلة في مجال العمل اإلنساني بما  لي )د( 

الحر  على أن تكون عملياق تقييم اوححياجاق اإلنساااااااانية وبرامج تقديم المسااااااااعدة   ‘1’ 
اإلنساااااااانية والحعافي المبنر وبناء القدرة على الصااااااامود مرااية لاححياجاق الخاصاااااااة  
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للضاااحايا والناجين وأسااارهم، بما في ذلل اححياجاق الحماية الخاصاااة لنسااار والناجين،  
 الحي  واجاوناا، والحر  على تقديم الدعم المناسباسيما اآلثار المجنسنة  وو

 :أن تقوم الدول األعضاء بما  لي )هـ( 

 ياادة الجاود المباذولاة لحقاديم الادعم المباا ااااااااار للمنظمااق ذاق الصااااااااالاة، بماا في ذلال   ‘1’ 
 جمعياق الضحايا والناجين واألسرا

ا  المححجزين  اتخاااذ الخطواق الا مااة ولحماااص مااا يمنن أن ينون لاادى األ اااااااااخاا ‘2’ 
الجماورية العربية الساااورية أو في بلدان ثالثة، مثل المقاتلين الساااابقين في تنظيم  في

داع  أو األ خا  المرتبطين بالحنظيم، من معلوماق عن األ خا  المفقود ن، بمن  
فيام األ ااااخا  المخحطفون من بلدان مجاورة، مثل العراق، بما  حما ااااى م  القانون  

 لل عند إعادتام إلى بلدانام األصليةاالدولي، بما في ذ

اساااااااااحعرا  عملياااق اللجوء القااائمااة، وةنشااااااااااااء نظااام إحااالااة خااا  لاادعم أسااااااااار   ‘3’ 
 االمفقود ن األ خا 

النظر في إنشاااااااااااء هيةاة دولياة جاد ادة، من طريق الجمعياة العااماة، للعمال في إطاار   ‘4’ 
بادئ والمعا ير الموضحة  الحعاون والحكامل م  اآللياق القائمة، وبما  حما ى م  الم من

  - أعاه. وينبغي أن ينون لاذه الايةة عنصر هينلي يضمن للضحايا والناجين وأسرهم
إمنانية المشااااااااااراة   -واذلل للمنظماق النساااااااااائية ومنظماق المجحم  المدني األخرى  

 بشنل اامل ومجٍد في تفعيلاا وعملاا. وُتناي بالايةة الووية الحاليةت

مصاير وأماكن وجود األ اخا  الذ ن توجد أساباب معقولة تدف  إلى  توضايح  - أ  
 اوعحقاد بأنام في عداد المفقود ن في الجماورية العربية السوريةا

تقااديم الادعم الكااافي للضاااااااااحاااياا والناااجين وأسااااااااار المفقود ن، بمااا في ذلال   -    
 .طريق إنشاء صندوق اسحةماني عن
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 المرفق األول
 العملية الحشاورية للدراسة المحعلقة بالمفقود ن في الجماورية العربية السوريةوثيقة عن    

 
  76/228، اعوــذت الجمعيــة العــامــة لألمم المتحــدة القرار  2021كــانون األول/ديســــــــــــــمبر    24في   

يـــــوام المدقود ن في ســـــوريا، بالتشـــــاور م  مدويـــــية وطلبت فيه إلى األمين العام أن يقوم بدراســـــة عن األ
 من القرار إلى األمين العام: 64األمم المتحدة لحقو  اإلنسان. وطلبت الدقرة 

... أن يقوم ـبدراســــــــــــــة عن كييـية ععزيز الجوود، بمـا في ذـل  من خالل الـتدابير وادلـيات   
عربية الســــــــورية، والتعرف على القاجمة، لتويــــــــيم مرــــــــير وأماكن وجود المدقود ن في الجموورية ال

الرفات البشــرية وعقديم الدعم ألســرهم، بالتشــاور م  مدويــية األمم المتحدة لحقو  اإلنســان واســتنادا 
 إلى عووـــــيات لجنة التحقي ، بمشـــــاركة كاملة ومجدية لل ـــــحايا، والناجين وأســـــرهم وبالتشـــــاور م 

العامة إحاطة يدوية مؤ تة بالمستجدات    الجوات الداعلة األخرن ذات الرلة، وأن يقدم إلى الجمعية
 .2022،  تلوها عقرير في غ ون النرف األول من عام 2022اذار/مار   1بحلول 

ــاورية. ومن الجوات    ــية األمم المتحدة لحقو  اإلنســـــــان عملية عشـــــ وعنديذاأ لوذا القرار، عجري مدويـــــ
الســــورية لل ــــحايا وأســــرهم، والمنظمات  التي ُ راد التشــــاور معوا، على ســــبيل المثال ال الحرــــر، المنظمات  

الحكومية التي ُععنى بالمســ لة، وكذل  الويحات والمؤســســات من األمم المتحدة ومن خارجوا. و د ُأرســلت   غير
مذكرة يــدوية إلى جمي  الدول األع ــا ، بما في ذل  إلى ســوريا. وســيولى اهتمام خام طيلة العملية للدعوة 

 ة من ال حايا والناجين وأسرهم.إلى المشاركة الواملة والوادف

ــيما اإلطار الزمني.   ــُتجرن المشـــاورات على أوســـ  ناا  ممكن، م  مراعاة موتلف القيود، وال سـ وسـ
وســتشــمل هذه العملية ن منا شــات فردية ومنا شــات في إطار مجموعات عركيز م  جمعيات األســر الســورية،  

ــ لة األيـــــــــوام المدقود ن ــاجل وم  خبرا  دوليين معنيين بمســـــــ ، ومنظمات غير حكومية ســـــــــورية ُععنى بمســـــــ
االحتجاز والمدقود ن، وهيحات األمم المتحدة ذات الرــــلة )بما في ذل ، على ســــبيل المثال ال الحرــــر، لجنة  

 التحقي ، ومكت  المبعوث الوام إلى سوريا، وادلية الدولية المحا دة المستقلة(.

ــديم مو   ــة التي عرغـــ  في عقـ ــ  التي عركز على ويمكن لألطراف الموتمـ ــا علـ ــة )وال ســــــــــــــيمـ اد مكتوبـ
مالو  لتعزيز الجوود المبذولة للتعامل م  مسـ لة األيـوام المدقود ن في سـوريا، والحلول الملموسـة   هو ما

التي عقترحونوا، بما في ذل  فيما  تعل  بإنشا  الية جد دة ُععنى باأليوام المدقود ن في سوريا، على النحو  
مم المتحدة للتحقي  المعنية بســــــــوريا(، أن عرســــــــل عل  المواد إلى البريد اإللوتروني  الذي أووــــــــت به لجنة األ

ohchr-syriaruleoflawtjunit@un.org.   والمدويـــــــــــــــية عشــــــــــــــج  من  رغـ  في ذـل  على عقـديم المواد
الدرنســــــــــــــيـة. وُيرجى من المســـــــــــــــاهمين أن  بينوا مـا إذا كـان  نبغي معـاملـة  بـاللغـات اإلنوليزيـة والعربيـة و/أو  

اذار/مار ،   15المســـــــــاهمة )أو أي جز  منوا( بســـــــــرية. وينبغي إرســـــــــال المواد المكتوبة في موعد أ رـــــــــاه  
 وستوون جز ا من عملية التشاور.

موجزة    اذار/مــار ، وُيتو   أن عت ــــــــــــــمن لمحــة  1واإلحــاطــة الشــــــــــــــدويــة مالو  عقــديموــا بحلول   
نيســـان/أبريل، وســـُيســـتريـــد بوا في إعداد  15عاورات العملية حتى عاريوه. والمشـــاورات ســـتتواوـــل حتى  عن

يترجم إلى جمي  لغـات األمم المتحـدة الســــــــــــــت بحلول نوـاـية  التقرير النوـاجي. وســــــــــــــيكون التقرير جـاهزا وســــــــــــــُ
  لعريه على أنظار الجمعية العامة لألمم المتحدة. 2022حزيران/ ونيه  

https://undocs.org/ar/A/RES/76/228
https://undocs.org/ar/A/RES/76/228
mailto:ohchr-syriaruleoflawtjunit@un.org
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 المرفق الثاني
موجاة من مفوضاااااية األمم المححدة    2022اانون الثاني/ نا ر   20مذارة  ااااافوية مؤرخة    

لحقوق اإلنساااااان إلى البعثاق الدائمة للدول األعضااااااء لدى األمم المححدة وةلى المنظماق  
 الدولية في جنيف

 
لجمي  الدول األع ــــا    عودي مدويــــية األمم المتحدة لحقو  اإلنســــان عحياعوا إلى البعثات الداجمة 

لـدن األمم المتحـدة وللمنظمـات الـدوليـة في جني ، ويشــــــــــــــرفوـا أن عشــــــــــــــير إلى اعوـاذ الجمعيـة العـامـة القراَر  
 بش ن حالة حقو  اإلنسان في الجموورية العربية السورية. 2021كانون األول/ديسمبر  24في  76/228

ويال  القرار إلى األمين العام أن يقوم، بالتشـــــــــاور م  مدويـــــــــية األمم المتحدة لحقو  اإلنســـــــــان،  
 (.64بدراسة عن كييية ععزيز الجوود الرامية إلى معالجة مس لة األيوام المدقود ن في سوريا )الدقرة 

ي وـــياغة هذه وفي هذا الرـــدد،  دعو القرار إلى إجرا  مشـــاورات واســـعة الناا  لالســـتريـــاد بوا ف 
الدراســة. وفي إطار هذه العملية، علتمس هذه المذكرة الشــدوية ارا  جمي  الدول األع ــا  بشــ ن هذه المســ لة. 
وعلى وجه الورــــــوم، ســــــتوون مدويــــــية األمم المتحدة لحقو  اإلنســــــان ممتنة لو عد ــــــلتم بإطالعنا على 

 اراجوم بش ن سؤالين، هما:

ــ لة األيـــــوام المدقود ن  في رأيكم، ما الذي  لزم لتعزي  (1)  ز الجوود المبذولة للتعامل م  مســـ
 في سوريا؟

ــدة ُععنى   (2)  ــد ـ ــة جـ ــ ليـ ــا  تعل  بـ ــ  فيمـ ــا في ذلـ ــا، بمـ ــا الحلول الملموســــــــــــــــة التي عقترحونوـ مـ
 باأليوام المدقود ن في سوريا، على النحو الذي أووت به لجنة األمم المتحدة للتحقي  المعنية بسوريا؟

 طالع، عجدون طيه نص القرار.ومن با  عيسير اال 

ــلتم بإبدا  وجوات نظركم في موعد    ــية األمم المتحدة لحقو  اإلنســـان ممتنة لو عد ـ وســـتوون مدويـ
 .2022يباط/فبرا ر  21أ راه 
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