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 أحبائهم عن البحث السوريين ماليين يواصل ،السوري النزاع على الزمان من عقد من أكثر مرور بعد

 ،2021 ديسمبر/األول كانون وفي. وجودهم وأماكن مصيرهم عن المعلومات والتماس المفقودين

 عن بدراسة يقوم أن العام األمين إلى طلبت وفيه ،76/228 القرار المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت

 وجود وأماكن مصير توضيحل القائمة، واآلليات التدابير خالل من ذلك في بما الجهود، تعزيز كيفية

 وطلبت. ألُسرهم الدعم وتقديم البشرية الرفات على والتعرف السورية، العربية الجمهورية في المفقودين

 المعنية المستقلة الدولية التحقيق لجنة توصيات إلى استنادا   الدراسة تجري أن بالتحديد العامة الجمعية

 بعض الورقة هذه في اللجنة وتعرض(. اللجنة باسم يلي فيما إليها ويُشار) السورية العربية بالجمهورية

 والضحايا األسر أفراد ورغبات السابقة توصياتها مع تماشيا   المسألة هذه معالجة ُسبل بشأن آرائها

(1)السوري النزاع في والناجين
. 

 فإن ،(A/HRC/46/55) االحتجاز بشأن 2021 عام في اللجنة عن الصادر الخاص التقرير يوضح وكما

 القوات أيدي على القسري لالختفاء تعرضوا الذين السوريين الضحايا من اآلالف عشرات مصير

 الثاني العام منعطف فيو. كبير حد إلى مجهوال   يزال ال األخرى المسلحة الفاعلة واألطراف الحكومية

 الديمقراطية سوريا وقوات السوري الوطني والجيش الشام تحرير وهيئة الحكومة تواصل ،للنزاع عشر

عة احتجاز ظروف فيإبقائهم وبالعالم الخارجي  االتصال هم منمنع مع اآلالف احتجاز ِّ  احتجازف. مرو 

 بسبب الوفاةو اإلعدام عمليات االحتجاز من الناجون ويصف. مفقودا   كونه يعني سوريا في الشخص

 منع مع االحتجاز رهن يزالون ال الذين األشخاص أن إلى ويُشيرون المروعة، السجون وأحوال اإلهمال

  . سريعا   عنهم اإلفراج يتم لم ما البطيء الموت مصيرهم يكون قد االتصال

 ومع. بدقة عنهم المعلومات وتُسجل احتجزتهم الذين األشخاصب علم على الحكومة أن إلى األدلة وتُشير

 عن المعلومات حجب تواصل فإنها لالحتجاز مرافقها في المرتكبة الجرائم في التحقيق من وبدال   ذلك،

 مئات معاناة إطالة تعمد يعني بذلك والقيام. النزاع في اآلخرون األطراف يفعله ما وهو األسر، أفراد

 دون الملكية وحقوق المدنية بالحالة المتصلة الملحة القانونية القضايا وترك - سراألُ  أفراد من اآلالف

 التعامل على وقدرتها النساء، هاتعيلُ  التي األسر أقلها وليس األسر، على وخيمة عواقب عنه ينشأ مما حل،

 حاالت وتمثل. بهم الخاصة اإلنسان بحقوق الكامل والتمتع اليومية لمعيشتهم األساسية الجوانب مع

  .السنوات لعشرات السوري المجتمع على تؤثر سوف وطنية صدمة القسري االختفاء

مع ألسباب أخرى خالف االحتجاز  المفقودين، هناك آالف األشخاص اآلخرين وباإلضافة إلى ذلك

. وفيما يتعلق بالمفقودين أو الذين يفترض أنهم في عداد األموات نتيجة سير األعمال منع االتصال

، إلى جانب عمليات التشرد الواسعة التي حدثت الدمارهائل من األضرار وال الحجمكان و ،العدائية

تتزايد تحديد أماكن األقارب المفقودين. و علىسر تعقيد كبير لقدرة األُ في  سببا  ، أرض الواقععلى 

راضي منذ تغيُّر خطوط سيطرتهم على األو -األطراف المشاركة في النزاع  كثرة الصعوبات بسبب

ضح الطبيعة المعقدة ت. وت(A/HRC/46/54) كما يظهر في تقرير اللجنة االسترجاعي مؤخرا   -2011

المفقودين نتيجة عبر الوطنية لقضية المفقودين والمختفين أيضا  في سياق األشخاص األيزيديين 

                                                           

، وتستند ورقة السياسات 2021قامت اللجنة بصياغة ورقة غير رسمية بشأن هذه المسألة في أيار/مايو  (1) 

 العامة هذه إليها جزئيا . 

 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Detention-report.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/ReportoftheCommissionofInquirySyria.aspx
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مما سوريا. و منآخر المعلومات عنهم  جاءتولكن أصال ، معظمهم من العراق واإلبادة الجماعية، 

وجود ماليين تمخضت عن قد عشر السنوات النزاع  أنالتعقيد  إلىعبر وطني آخر  ا  عنصر يُضيف

إلى أو فقدوا في الطريق. وتتركز منهم السوريين الذين يلتمسون اللجوء خارج البلد، ومات كثيرون 

في البلدان المجاورة ولكنهم  ،الناجون أيضا  وكذلك أُسر األشخاص المفقودين والمختفين، حد بعيد 

 جزءا  من مجتمع المهاجرين والشتات.عالميا  يشكلون 

 

 لماذا توصي اللجنة بإنشاء آلية ذات والية دولية؟ -ثانياً 
 

كانت حاالت االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي بالفعل مصدر قلق عميق في سوريا قبل عام 

 تقرير أول وفي. الجاري للنزاع محركين وأيضا   جذريين سببين باعتبارهما تحديدهماوتم  2011

 سوريا حكومة اللجنة صتأو ،(A/HRC/S-17/2/Add.1) 2011 عام في اإلنسان حقوق مجلس إلى للجنة

 تهمالحا تفاصيل عن باإلبالغ المختفين ألقارب للسماح االختفاء حاالت في لتحقيقل آلية بإنشاء

 هو الظاهري سببها (2)كيانات عدة أنشأت الحكومة أن حين وفي. المناسبة التحقيقات إجراء وضمان

 أقاربهم على العثور في األسر ومساعدة قسريا   المختفين واألشخاص المفقودين قضية بحث

 المعلومات حجب تتعمد الدولة أن األُسر عيوتد  . قليلة معلومات سوى النور إلى ظهري لمف ،المفقودين

. وجودهم وأماكن المفقودين األشخاص مصير لتوضيح بنشاط السعي من بدال   الحاالت من كثير في

 متزايدة بصورة مسؤولة أصبحت قد للدولة التابعة غير المسلحة المجموعات فإن نفسه، الوقت وفي

 يعوق مما الحكومة، سيطرة عن الخارجة المناطق في كثيرا   تحدث التي االختفاء حاالت عن

 هذه إلجراء سياسية إرادة هناك كانت لو حتى الحاالت هذه في التحقيقب الحكومة قيام احتماالت

  .التحقيقات

 والفريق اللجنة فيها بما - المتحدة واألمم السوري المدني المجتمع جماعات قامتفي الوقت نفسه، و

 التعسفي باالحتجاز المعني العامل والفريق الطوعي غير أو القسري االختفاء بحاالت المعني العامل

 الدولية اللجنةو - والمستقلة المحايدة الدولية واآللية اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية

 وإعالن بتوثيق األصغر الكيانات من ذلك وغير (3)األحمر للصليب الدولية واللجنة المفقودين لشؤون

                                                           

 2013تشمل هذه الكيانات مكتب األشخاص المفقودين التابع لوزارة العدل الذي أنشئ حوالي عام  (2) 

 2014لمساعدة المواطنين الذين يبحثون عن أقاربهم المفقودين؛ واللجنة العامة للطب الشرعي التي أنشئت في عام 

لتي توف ر الدعم والخدمات ألسر لتقديم خدمات فحوص الطب الشرعي؛ ومديرية الشهداء والجرحى والمفقودين ا

نح الدراسية وفرص العمل )ولكنها ال تُساعد األسر في محاولة تحديد  الشهداء والجرحى والمفقودين من خالل المِّ

مصير أقاربهم المفقودين(؛ واللجنة الحكومية للمصالحة )التي كانت وزارة من قبل ثم تم تخفيض مستواها لتصبح 

( التي سعت إلى دعم األسر للبحث عن أماكن 2020، وأُغلقت في عام 2018ي/نوفمبر لجنة في شهر تشرين الثان

ومصير أقاربهم المختفين من خالل إنشاء سجل للمفقودين والمخطوفين. ووفقا  للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، 

علومات حاسمة عن أماكن فقد أبلغ أفراد أسر المحتجزين والمفقودين في سوريا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على م

أقاربهم رغم التواصل مع هذه الهيئات. ويبدو أن مدى قيام أي هيئة من هذه الهيئات بالتواصل مع األسر المتضررة 

 كان محدودا . وتواجه األسر التي فقد أفرادها على جانبي النزاع صعوبات خاصة. 

( والفريق العامل المعني WGEIDالطوعي )الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير  (3) 

(؛ واآللية الدولية المحايدة OHCHR(؛ ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )WGADباالحتجاز التعسفي )
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 األشخاص يشملون أنهم يلي فيما ويُفهم) المفقودين األشخاص حاالت من اآلالف عشرات وجود

 عشرة إحدى مرور وبعد ذلك، ومع .(4)جماعية مقابر وجود وكذلك( القسري لالختفاء تعرضوا الذين

 تجميع يتم ولم شاملة بصورة موثقة غير للمفقودين فرديةال حاالتال تزال ال النزاع، من سنة

 من أكثر السورية المنظمات وثقت وقد .األطراف من واسعة مجموعة لدى أُدرجت التي المطالبات

 أقارب من بيانات جمعت المفقودين لشؤون الدولية اللجنة أن حين في ؛فردية اختفاء حالة 000 100

 تعقب طلب 000 13 من أكثر األحمر للصليب الدولية اللجنة وتلقت مفقود شخص 000 23 من أكثر

 .2018 عام بحلول

 

 الحجم بسبب عراقيل المطالباتوباإلضافة إلى التحديات السياسية والتشغيلية، واجهت جهود جمع 

 والتعقب التسجيل أعمال بكال للقيام المطلوبة والجهود. المفقودين عدادأل ةالمستمر الزيادةو الهائل

 حان ولقد. أعاله المذكورة الهيئات من ألي المتاحة الحالية الموارد كثيراً  تفوق الحاالت لهذه النشط

 بجمع تقوم التي الكيانات المثال سبيل على جمعتها التي المعلومات لتوحيد بعيد زمن منذ الوقت

 االنتهاكات عن المعلومات بجمع تقوم التي الكيانات أخرى ناحية ومن ناحية، من األسر تعقب طلبات

 أن يمكن مما والضحايا الشهود من وغيرهم السابقين المحتجزين من المتجمعة الشهادات ذلك في بما

 وتوثيق توحيد يؤدي أن ويمكن. فقدهم عن اإلبالغ تم نالذي األشخاص مصير معرفة في يُساعد

 حقوق وضع وكفالة الحاالت حل تسهيل إلى دولية والية ذات تنسيقية آلية تيسره الذي الحاالت

 والتعويضات القانونية والحماية الملكية، شواغلو ةالمدني الحالة قضايا مثل وأسرهم، الضحايا

 وإعادة المناعة وتعزيز النزاع بعد ما مرحلة من المأمول سوريا اقتراب مع االعتبار في القانونية،

 كلما أنه إلى عالميا   الخبرة وتُشير - يمكن ما بأسرع فعالة آلية إلى حاجةوهناك  .والمصالحة التأهيل

 األشخاص أماكن مصير توضيح صعوبة زادت كلما اآللية هذه إنشاء يأخذه الذي الوقت طال

  .المختفينو المفقودين

 

 السوريين لمساعدة آلية إنشاء الدولي المجتمع يدعم أن 2016ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة منذ عام 

. قسريا   والمختفين المفقودين شخاصاأل من اآلالف عشرات وجود يمثله الذي التحدي معالجة في

 الدول اللجنة أوصت فقد ،(ب113 الفقرة) االحتجاز بشأن 2021 مارس/آذار تقرير في جاء وكما

 المفقودين، باألشخاص متعلقة دولية والية ذات مستقلة آلية” إنشاء بتيسير المتحدة األمم في األعضاء

 المسألة؛ هذه بشأن الجهود تنسيق في للمساعدة “القسري لالختفاء تعرضوا الذين األشخاص فيهم بمن

 اإلنسانية والمنظمات الحكومية غير المنظمات من واسعة مجموعة إلى المقدمة المطالبات وتجميع

                                                           

 وفق تصنيفخطورة األشد ألشخاص المسؤولين عن الجرائم ل والمالحقة القضائيةوالمستقلة للمساعدة في التحقيق 

(؛ واللجنة الدولية للصليب IIIM) 2011المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس القانون الدولي 

 (. ICMP(؛ واللجنة الدولية لشؤون المفقودين )ICRCاألحمر )

، المرفق A/HRC/22/59انظر على سبيل المثال، لجنة التحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية،  (4) 

 .A/HRC/46/55 و 32و 20 الرابع، الفقرتان

https://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/At_least_98000_have_been_forcibly_disappeared_in_Syria_since_March_2011_en.pdf
https://www.icmp.int/news/policy-coordination-group-families-of-the-missing-activists-un-representatives-discuss-syrias-missing-at-icmp-facilitated-roundtable/
https://www.swissinfo.ch/eng/red-cross-action_icrc-sees-surge-in-tracing-requests-for-missing-syrians/44090808
https://international-review.icrc.org/articles/establishing-mechanisms-clarify-fate-and-whereabouts-missing-persons-proposed-humanitarian
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/7&Lang=en
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/detention-report
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/detention-report
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 النزاع بأطراف اتصاالت وتنسيق وفعالية بكفاءة هويتهم وتحديد والمختفين المفقودين تعقب أجل من

 بمن ورفاتهم، المفقودين اآلخرين واألشخاص المحتجزين بشأن والمشورة التقنية المساعدة عرضل

 .األثناء في حمايتها بجي مواقع وهي جماعية، مقابر في الموجودون فيهم

 

 األمين من الدعم ذلك في بماوقد اكتسبت الدعوة إلنشاء هذه اآللية منذ ذلك الحين دعماً متزايداً، 

 للصليب الدولية واللجنة باشيليت اإلنسان لحقوق السامية المفوضةو شيريغوت المتحدة لألمم العام

 األعضاء، الدول وبعض ،اللجنةو األوروبي البرلمانو ،والمستقلة المحايدة الدولية اآلليةو األحمر

 بروكسل في المتحدة واألمم األوروبية للمفوضية الخامس المؤتمر رئيسي عن الصادر اإلعالن وفي

 اإلنسان، حقوق عن والمدافعين اإلنسان لحقوق والمحلية الدولية المنظمات من كثير ومن( 15 البند)

 أسرهم وأفراد السوريين الضحايا منظمات من عددا   أن هو الهام واألمر. مجتمعة أو منفصلة بصورة

 القسري االختفاء مسألة بشأن مشتركة رؤية - والعدالة الحقيقة ميثاق” في اآللية هذه بإنشاء طالبوا

 وليسوا بشر إنهم" بعنوان المنظمات هذه طلبته تقرير في وكذلك “سوريا في التعسفي واالحتجاز

 . "سوريا في را  سق والمختفين المعتقلين أزمة مع للتعامل دولية آلية إقامة وجوب في: أرقاما  

 

تو  2021 ديسمبر/األول كانون في 76/228 القرار باعتماد العامة الجمعية بقيام الجهود هذه توج ِّ

 القائمة، واآلليات التدابير خالل من ذلك يف بما ،الجهود تعزيز كيفية عن دراسة إجراء طلبت وفيه

 ألسرهم الدعم وتقديم البشرية الرفات على والتعرف المفقودين، وجود وأماكن مصير لتوضيح

 إعداد عملية بقيادة اإلنسان لحقوق السامية المفوضية تقوم التقرير، هذا كتابة وقت فيو(. 64 الفقرة)

 الضحايا من واسعة مجموعة مع تتشاور ذلك سبيل وفي ،العام األمين من ُطلبت التي الدراسة

 الدول من عدد مع وكذلك الدولي المجتمع منظمات من وغيرهم األسر ورابطات والناجين السوريين

  .الصلة ذات والكيانات المتحدة األمم في األعضاء

 

 من إصدار التوصيات إلى اتخاذ اإلجراءات -ثالثاً 

 

 المفقودين أو األشخاص من كبيرة أعداديتسم كل نزاع أو غيره من حاالت العنف التي تؤدي إلى 

 إعادة أو المتوفين رفات وإعادة المفقودين األشخاص مصير حل آليات فإن وبالمثل فريدة، حالة بأنه

 مختلفة أشكاال   وأخذت حدة على فريدة حالة لكل مصممة كانت األفراد راحس إطالق أو التوطين

 يصل ولم سنة عشرة إحدى مرت فقد الماضية، السوابق معظم عن السورية الحالة وتختلف. كثيرة

 حتى روتينية بصورة يحدثان واالختفاء االتصال منع مع االحتجاز يزال الو بعد؛ نهايته إلى النزاع

 توافق يزال وال الحالة؛ لمعالجة النزاع أطراف بين سياسية إرادة وجود عدم على يدل مما اآلن،

 . الحالة معالجة طريقة حول األمن مجلس في الدائمين األعضاء بين مستمرة بصورة غائبا   اآلراء

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2021-03-30/remarks-general-assembly-situation-syria
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2021-03-30/remarks-general-assembly-situation-syria
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26867&LangID=E
https://twitter.com/fcarboniicrc/status/1524014444719792128?s=21&t=hb0eK0hK0SsZsVC2f4L4Lw
https://twitter.com/fcarboniicrc/status/1524014444719792128?s=21&t=hb0eK0hK0SsZsVC2f4L4Lw
https://iiim.un.org/wp-content/uploads/2022/05/2022_05_06-IIIM-Head-Speech-Brussels-VI-Side-Event.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0088_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94591/syria-speech-high-representativevice-president-josep-borrell-ep-debate-10-years-conflict_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94591/syria-speech-high-representativevice-president-josep-borrell-ep-debate-10-years-conflict_en
https://www.consilium.europa.eu/media/44871/co-chairs-declaration-ar.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44871/co-chairs-declaration-ar.pdf
https://scm.bz/en/scm-statements/syrian-organizations-reiterate-support-for-a-missing-persons-mechanism?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=syrian-organizations-reiterate-support-for-a-missing-persons-mechanism
https://scm.bz/en/scm-statements/syrian-organizations-reiterate-support-for-a-missing-persons-mechanism?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=syrian-organizations-reiterate-support-for-a-missing-persons-mechanism
https://massarfamilies.com/wp-content/uploads/2021/02/Truth-and-Justic-Charter.pdf
https://massarfamilies.com/wp-content/uploads/2021/02/Truth-and-Justic-Charter.pdf
https://www.un.org/pga/76/wp-content/uploads/sites/101/2022/02/Situation-of-human-rights-in-the-Syrian-Arab-Republic-A-RES-76-228.pdf
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 الحالية السياسية الجغرافية والحقائق السوري للنزاع الخاص السياق اعتبارها في اللجنة تضع إذو

 وترى. إصدارها إلى تتطلعو. دراسة إجراء المتحدة لألمم العامة الجمعية طلب بشدة اللجنة أي دت فقد

 الطرق أكثر سيكون العامة، الجمعية عن األرجح على صادرة والية ذات ،آلية إنشاء أن اللجنة

 .قدما   للتحرك المالئمة

 

 بصورة تقومانوبدون الدخول فيما إن كانت الوالية واآللية تقومان على أساس كيان قائم بالفعل أو 

 . اآللية هذه بها تضطلع أن تستطيع التي الممكنة األنشطة من واسعة مجموعة فهناك منفصلة

 

 فيها الشروع يمكن التي الممكنة الوظائف أو المحتملة األنشطة من حصرية غير مجموعة وفيما يلي

 والتزام الوصول إمكانية من الحالية المستويات وجود مع حتى المتوسط، أو القصير األجل في

  .النزاع أطراف

 

 مجموعة لدى حاليا   الموجودة والمعلومات المطالبات وتجميع تنسيق الوظائف أو هذه األنشطة تشمل

 ألفراد ويتيح المفقودين؛ أو المختفين األشخاص تعقب في يساعد أن يمكن مما الكيانات من واسعة

 ومتابعة تجميع أجل من“ الخدمات لكل جامع مركز” إنشاء وهو طويل زمن منذ إليه يسعون ما األسر

 مصادر من االستفادة إلى تسعى أن أيضا   اآللية وتستطيع. يقدمونها التي التعقب وطلبات مطالباتهم

 من شهادات ذلك في بما) المفقودين مصير بشأن اآلن حتى كثيرا   تُستخدم لم التي المعلومات

 إلى عددها يصل التي توغرافيةوالف“ قيصر” وصور والشهود؛ والهاربين السابقين المحتجزين

 التحقيقات إطار في الناشئة المعلومات من ذلك وغير لها؛ الجديد والتحليل تقريبا   صورة 55 000

 قرابة من معلومات على الحصول جهود ذلك في بما التحقيقات، من غيرها أو الجارية الجنائية

 حاليا   محتجزون وهم ،والشام العراق في اإلسالمية الدولة تنظيم إلى انتمائهم ىعد  يُ  شخص 10 000

 بيانات قاعدة إنشاء عن المعلومات هذه وتحليل تجميع يتمخض أن ويمكن(. سوريا شرق شمال في

 أن ويمكن .(5)وجودهم وأماكن أحبائهم مصير عن األُسر معلومات في الثغرات سد في للمساعدة

 التابعة واألطراف الحكومية غير المنظمات قيام لكفالة معايير لتحديد مصدرا   أيضا   اآللية هذه تكون

 المفقودين األشخاص عن بالبحث الصلة ذات المعلومات بجمع تقوم أخرى كيانات وأي المتحدة لألمم

. المتجمعة المعلومات بتجميع المستقبل في بالقيام تسمح متناسقة معايير بتطبيق السوري السياق في

 المقابر أماكن ورصد تعقب في المشترك العمل تيسير إلى اآللية تؤدي أن يمكن ذلك إلى وباإلضافة

 الصناعية األقمار طريق عن بُعد عن ذلك كان وإن حتى - المتوفين رفات على تحتوي أنها يُدعى التي

 .(6)البداية في إليها للوصول ُسبل توجد ال التي السورية للمناطق بالنسبة األقل على

                                                           

القبيل وعملية جمع المعلومات وحفظها يجب أن تستتبعها تدابير حماية تتصل أي قاعدة بيانات من هذا  (5) 

 باحترام السرية والخصوصية وحماية البيانات والموافقة وإخفاء هوية مصدر البيانات حسب الضرورة.

ت فيما يتعلق بما يُد عى أنه أماكن الدفن والمقابر الجماعية، تستطيع اآللية أيضا  أن تُشجع السلطا (6) 

 والمجتمعات المحلية على تحديد هذه األماكن والحفاظ عليها إلى أن يمكن فحصها حسب المعايير الدولية.
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وبعد تجميع المعلومات الموجودة يمكن لآللية أيضا  أن تقوم بتنسيق االتصاالت مع جميع أطراف 

 لعرض( اللجنة تقارير آخر في المرفقة الخريطة انظر) سوريا في األراضيالنزاع التي تُسيطر على 

 المحتجزين بين االتصال تمكين كيفية من المشورة هذه تتراوح أن ويمكن. تقنية مشورة تقديم

 المعقدة القضايا معالجة إلى راحسال إطالق وممارسات وظروفه االحتجاز تسجيل وتحسين وأسرهم

 على متناسبة غير بصورة تؤثر والتي األسر، أفراد يواجهها التي المدنية والوثائق القانوني للوضع

  .النساء هاتعيلُ  التي األسر

 

 الُسبل معالم تحديد في أيضا   يساعد أن يمكن المفقودين ألسر“ جامعا   مركزا  ”ووجود آلية توف ر 

 لتسهيل موّحد إحالة نظام إنشاء في والمساعدة واالجتماعية؛ النفسية المساعدة على للحصول القائمة

  .بشدة المطلوبة الخدمات إلى وصولهم

 

 توضح شهادة إصدار أو تيسير اآللية تستطيع ،أخرى كناومع االستفادة من الممارسات الجيدة في أم

 على وتعمل - األطفال أحد أو األشقاء أحد أو األبوين أحد أو زوج اختفاء عن أبلغ قد الشخص أن

 ويمكن. سوريا في األرض على حاليا   تُسيطر التي األطراف جميع جانب من بها االعتراف تحقيق

 التغلب وكذلك المدنية، والوثائق والملكية القانوني الوضع قضايا كال حل على األُسر ذلك يساعد أن

 وباإلضافة. المفقودين أحبائهم أحد وفاة إعالن على إرغامهم بدون الخدمات إلى الوصول عقبات على

 لجمهور والعملية اإلدارية الموضوعات من واسعة مجموعة في الوثيقة هذه تُساعد أن يمكن ذلك، إلى

  .السفر وأثناء المضيفة البلدان في السوريين الالجئين

 

 يمكن ال قد ما وهو النزاع؛ أطراف بين سياسي والتزام ةيسياس إرادة بناء األخرى أنشطةوتتطلب ال

  .األطراف لبعض بالنسبة األرجح على األطول األجل في أو المتوسط، األجل في سوى تحقيقه

 

 في واالحتجاز المدني الوضع قضايا لحل القانونية اإلصالحاتويمكن أن تشمل هذه األنشطة تسهيل 

 الرسمية غير األماكن ذلك في بما) االحتجاز أماكن لجميع لالمستق الميداني رصدالو ؛متدنية ظروف

 اإلفراج عمليات في والمساعدة ؛(إليها الوصول من اآلن حتى شخص أي يتمكن لم التي والسرية

 اإلحالة وخدمات المباشر والدعم األُسر توحيد من اإلفراج بعد ما عملياتو المحتجزين عن

 رفات ذلك في بما الرفات، وحماية الميداني والفحص قبل، من المختفين أو المفقودين لألشخاص

  .جماعية مقابر في الموجودين

 

 السورية األُسر رابطات مع التشاوروعند التفكير في صياغة والية اآللية، تُشجع اللجنة الدول على 

 بهذه القيام في خبرة يهالد والتي( لها التابعة وغير المتحدة لألمم التابعة) األخرى الكيانات ومع

 األحمر للصليب الدولية واللجنة اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية مثل الوظائف،

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/report-coi-syria-march2022
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/report-coi-syria-march2022
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 الطوعي؛ غير وأ القسري االختفاء بحاالت المعني العامل والفريق المفقودين لشؤون الدولية واللجنة

 يمكن التي العالم أنحاء جميع في المستفادة والدروس المفيدة الممارسات أفضل من الكثير هناكو

  .منها االستفادة

 

 واستراتيجيتها عملها وأساليب الدقيقة، اختصاصاتها لنفسها اآللية تُحدد بأن ذلككوتوصي اللجنة 

 على واالعتماد سوريا في المفقودين األشخاص أُسر وبمشاركة لها الممنوحة الوالية حسب إلخ،

 المعني العامل والفريق األحمر للصليب الدولية اللجنة مثل الخبراء كيانات من المقد م التوجيه

 لشؤون الدولية واللجنة القسري االختفاء بحاالت المعنية اللجنةو الطوعي، غير أو القسري باالختفاء

 .المفقودين

 

 بمصداقية تعمل أن تستطيع اآللية هذه أن لتضمن “دولية والية ذات”وقد طالبت اللجنة بإنشاء آلية 

 تفاهم اتمذكر تضمن وجود أنو) ،األخرى الكيانات جمعتها التي المطالبات تجميع في تنجح وأن

 حيث سوريا خارج أماكن إلى الوصول ُسبل لديها يكون وأن( األخرى الكيانات مع المعلومات لتقاسم

 ضمان في أيضا   الدولية الوالية تساعد أن يمكنو(. وضحايا شهود أيضا   وهم) الالجئين ماليين يوجد

 الثابتة بالمنهجيات اآللية التزام كفالة في ساعدت أن ويمكن حد، أدنى إلى سيالتسي وتقليل االستقالل

 وحماية الحساسة، المعلومات وحماية تخزين وتأمين التمييز وعدم بالحياد المثال سبيل على المتعلقة)

 (.والشهود والضحايا واألُسر المصادر

 

وفي انتظار نتيجة المشاورات الجارية بشأن الدراسة التي يصدرها األمين العام وفق ما طلبته 

 يشترك أو اآللية هذه يقود أن ينبغي“ من”الجمعية العامة فإن اللجنة ال تتخذ موقفا  محددا  بشأن مسألة 

 الوالية صياغة عند ولكن. المطاف نهاية في اآللية هذه تتخذها التي األشكال هي ما أو تهاقياد في

 يلي ما المبادئ هذه وتشمل .التأسيسية المبادئ ببعض االلتزام ينبغي

 والوالية اإلطار األفضل هي العامل الذي يُحد د  أولويات السوريين، جب أن تكوني

  العناصر.و

  في النزاع جميع األطراف األشخاص المفقودين من  التصدي لمسألةيتعي ن أن تتمكن اآللية من

 بدون أن يكون عملها مشروطا  بالنتائج التي حققها أي طرف. 

  هأو خارجالبلد األشخاص المفقودين، سواء كانوا داخل مشاركة أُسر يجب أن تكفل اآللية ،

وأن يكون سبيل الوصول إليها مفتوحا  أمام هذه األُسر. وهم أيضا  ضحايا، وينبغي أن تكفل 

 وسالمتهم. هذه العملية حماية أمنهم 

  ينبغي أن تكون محايدة ومستقلة وذات لهذه اآللية، فإنها وبغض النظر عن الشكل النهائي

مصداقية وشاملة للجميع وأن يمكن الوصول إليها. انظر المرفق لالطالع على قائمة أكثر 

أن تلتزم بها اآللية في عملها، بغض النظر  التي ينبغيالمبادئ األساسية تفصيال  تتضمن 

 قائمة شاملة.أال  تُعتبر هذه القائمة عن شكلها أو تكوينها. وينبغي 

 

https://www.icrc.org/en/document/guidance-notes-mechanisms-missing-persons
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وإلى أن تحصل اآللية الجديدة على دعم الحكومة )ما لم يكن تفويضها صادرا  عن مجلس األمن وهو 

 جههاوت ما تُشبه لوصولا في تقييداتو إقليمية تقييدات أيضا   ستواجه فإنها( (7)أمر غير مرجح

. الحاضر الوقت في والمستقلة المحايدة الدولية واآللية واللجنة اإلنسان لحقوق السامية المفوضية

 المهام في تقدم إحراز عن اآللية يعوق أال   ينبغي فإنه بعيد، حد إلى مثاليا   يكون لن ذلك أن حين وفي

 .أعاله جاء كما نفسه الوقت في الحاسمة

 

 حسب واالستدامة، بالتمويل المتصلة القضايا تعالج أن الوالية تُصدر التي الجهةوسيتعي ن على 

 خالل من إما المتحدة األمم عن صادرة بوالية آلية تمويل ويمكن. المنشأة أو المكل فة الكيانات/الكيان

 بشأن الصادر القرار في ذلك تحديد ويمكن. التبرعات طريق عن أو/و المتحدة لألمم العادية الميزانية

 .(8)الوقت مرور مع ذلك يتغي ر أن أيضا   ويمكن الوالية

 

ويتعي ن إيالء االعتبار إلى الدور الذي تقوم به رابطات األسر السورية وكذلك الكيانات المذكورة 

أعاله )مثل المفوضية السامية لحقوق اإلنسان واللجنة الدولية للصليب األحمر واللجنة الدولية المعنية 

 باالختفاء المعني العامل والفريق واللجنة، والمستقلة والمحايدة الدولية واآللية المفقودين لشؤون

 بوظيفة قيام إمكانية ذلك في بما( التعسفي باالحتجاز المعني العامل والفريق الطوعي غير أو القسري

  .(9)أعاله المذكورة الورقة في المقترح النحو على توجيهية

 

قد أظهرت التجارب السابقة أن اآلليات التي ال تنطوي على والية صريحة تتصل بالعدالة الجنائية، 

 وجودهم وأماكن المفقودين مصير معرفة في الحق على وتُركز أكبر بقدر إنسانية هدافأولكنها ذات 

 الوقت في ينبغيو. اآللية هذه في النهج هذا اتباع وينبغي. المحددة بمهامها القيام في نجاحا   أكثر كانت

 اللجنة بحث بين المتبادل التعزيز لكفالة للتنسيق طرائق وضع أعاله، المقترح النحو وعلى نفسه،

  .المحتملة القضائية والسلطات المفقودين األشخاص عن
 

 

  

                                                           

، فإن التوافق ظل بشأن األشخاص المفقودين 2474القرار في حين أن مجلس األمن اعتمد باإلجماع  (7) 

 غائبا  بصورة نمطية في الحالة السورية.

على سبيل المثال، كانت اآللية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشئت بوالية صادرة عن الجمعية العامة  (8) 

لألمم المتحدة مفوضة للتمويل في البداية من التبرعات، التي تم استكمالها فيما بعد من الميزانية العادية لألمم المتحدة. 

وبالنسبة ألي آلية بشأن األشخاص المفقودين، قد يكون العكس هو األمر العملي بدرجة أكبر: فالوظائف األساسية 

للتنسيق وتجميع المعلومات، التي يمكن تنفيذها بالفعل في الوقت الحاضر بالمستويات الجارية من الوصول واإلرادة 

ثم تستكملها التبرعات في  -الميزانية العامة لألمم المتحدة السياسية بين األطراف، يمكن تمويلها من البداية من 

 مرحلة ثانية للقيام بالمهام الموسعة التي لن يمكن القيام بها إال  في األجل المتوسط أو األجل الطويل.

 Humans“أعداد: ضرورة إنشاء آلية دولية لمعالجة أزمة المحتجزين والمختفين في سورياأشخاص ال ” (9) 

Not Numbers: The Case for an International Mechanism to Address the Detainees and Disappeared Crisis in Syria. 

https://international-review.icrc.org/articles/establishing-mechanisms-clarify-fate-and-whereabouts-missing-persons-proposed-humanitarian
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/7&Lang=en
https://www.un.org/press/en/2019/sc13835.doc.htm
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 المرفق: المبادئ األساسية
أن تنطبق المبادئ األساسية التالية على اآللية بغض النظر عن شكلها أو تكوينها. وإذا تقرر  ينبغي

يجب إيالء االهتمام الدقيق إلى بوظائف اآللية، فأي كيان قائم أو مجموعة من الكيانات القائمة  تكليف

جانب آخر وبين أي أنشطته المتعلقة بآلية األشخاص المفقودين  بينقدرة الكيان على التمييز بوضوح 

 من عمله فيما يتصل بهذه المبادئ األساسية.

 

 

 (11)، الكرامة(10)، عدم التحيُّز، الحياد، اإلنسانيةية: االستقاللاألساسيةمبادئ العمل اإلنساني 

 

يجب تسيير أعمال هذه اآللية بصورة مستقلة عن األهداف السياسية أو االقتصادية  - يةاالستقالل

التي قد يسعى إليها أي طرف في صدد معالجة قضية أو العسكرية أو غيرها من األهداف 

 األشخاص المفقودين والمختفين.

 

ر االنتماء المتصو   على أساسيجب أن تضطلع اآللية بوظائفها بدون القيام بأي تمييز  - عدم التحيُّز

فصيل سياسي أو عسكري، وال على أساس الجنسية أو العنصر ألي أو الفعلي للضحايا أو أسرهم 

أو الطبقة أو الرأي السياسي أو غير ذلك من الصفات الثابتة  الدينيأو نوع الجنس أو المعتقد 

 التحزب.ب أن يُعطي انطباعا  مما يمكن  للفرد

 

اتخاذ أي جانب أو الدخول في عدم  يُعي نون فيهايجب على هذه اآللية وأي موظفين  -عدم التحيُّز 

  أي مجادالت ذات طابع سياسي أو عنصري أو ديني أو عقائدي.

 

التصدي للمعاناة اإلنسانية وحماية الحياة هو الغرض من هذه اآللية أساسا  سيكون  - اإلنسانية

  وكفالة احترام أفراد البشر.

 

يتطلب ذلك االعتراف بالضحايا، بمن فيهم أُسر األشخاص المفقودين أو المختفين،  -الكرامة 

يملكون معلومات هامة قد تُساهم في فعالية هم باعتبارهم أفرادا  وأصحاب حقوق ينبغي حمايتهم و

أو ُحسن من كرامتهم أو سمعتهم القدح الذي يناله أو أعمال البحث. وال ينبغي تعريضهم للوصم 

  .أو ُحسن سيرتهم أو سمعتهم المختفينأحبائهم كأفراد، أو كرامة سيرتهم 

 

                                                           

ويمكن االطالع  ،رسالة: المبادئ اإلنسانية ،مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية: اإلشارات معدلة من (10) 

 humanitarianprinciples_eng_June12.pdf-https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM  في الموقع اعليه

التوجيهية للبحث عن ادئ المب”لالطالع على مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع وغيره من  (11) 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages//Guiding-لجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري: لا“ األشخاص المختفين

principles.aspx. 

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Guiding-principles.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Guiding-principles.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Guiding-principles.aspx
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عدم التمييز، المساواة، الشمول، المشاركة، عدم اإلضرار،  المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان:

 حقوق عالمية غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتجزئة ومترابطة حقوق اإلنسان

 

تحديد لجميع األشخاص وصوال  متساويا  وفعاال  وأن تضمن هذه اآللية  ينبغي - عدم التمييز

بدون أي تمييز ألي سبب مثل العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي  األولويات

 السياسي أو غيره أو المنشأ الوطني أو االجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر.

 

األشخاص الذين يقدمون معلومات أو مساعدة إلى هذه اآللية أو يلتمسون جميع  -المساواة 

على يجب معاملتهم أو يتفاعلون معها بأي شكل آخر، بشأن أي أشخاص مختفين، ، المساعدة منها

 ،أو اللوائحالعامة السياسة  في يتم النص عليهاقدم المساواة على أساس معايير موضوعية محددة و

ويجب أن يستفيد جميع األشخاص من المعاملة المتساوية على هذا األساس بدون أي شكل من 

  أشكال التمييز.

 

يجب أن تكون هذه اآللية شاملة بالنسبة لجميع األشخاص المتأثرين والمجتمعات  - الشمول

وريين المتأثرة مع مراعاة التركيبة الفسيفسائية للمجتمع السوري وكذلك وجود أشخاص غير س

ما يتعلق بالنزاع في سوريا. ويجب أن تتمكن اآللية من  فيأيضا   يكونوا مفقودين يحتمل أن

وينبغي أن تتاح لها الموارد الكافية سواء  ،بجميع المجتمعات المتأثرةالتواصل بصورة هادفة 

على كانت موارد بشرية أو لغوية أو مالية أو لوجستية أو تكنولوجية، لكي تكون شاملة للجميع 

ويجب أن تكون شاملة للضحايا والناجين بغض النظر عن أماكن إقامتهم وبدون تمييز نحو فعال. 

  ي مجموعة أو كيان.على أساس أي انتماء فعلي أو مزعوم أو متصور أل

 

على تنشأ عنه عواقب عميقة و جنسانيةينطوي النزاع في سوريا على آثار  -المنظور الجنساني 

باألثر على النساء والفتيات والرجال واألوالد، وعلى األقليات الجنسية، بما في ذلك ما يتصل 

مناظير ومعرفات األشخاص المفقودين والمختفين. ويجب بذل عناية خاصة لكفالة إدراج 

االحتياجات الخاصة لكل الجماعات، وخاصة المناظير والمعرفات الخاصة بالنساء والفتيات 

 عمليات اآللية.ها نساء في جميع جوانب لُ يواألسر التي تع

 

يجب أن تكون اآللية تشاركية وذلك أساسا  من منظور أُسر المفقودين أو المختفين  -المشاركة 

من جميع جوانب النزاع. ويجب أيضا  أن تأخذ في االعتبار الفوائد العائدة عن التفاعل والحوار 

والهياكل غير مشاركة األطراف الحالية والسابقة في النزاع من والوصول التي يمكن أن تتحقق 

ية المنتمية إلى هذه األطراف في إلقاء الضوء على مصير المفقودين. ويجب تأمين العسكر

مشاركة أفراد األسر ورابطات األسر واألفراد وكذلك الكيانات والمؤسسات ذات الصلة في كل 

خطوة من خطوات التصور المفاهيمي لهذه اآللية وإنشائها وتنفيذها. ويجب أن يكون التواصل 

جب أن يكون متسقا  طوال تواجد اآللية. ويجب إبالغ المستفيدين وأعضاء الفعال أولوية وي
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معلومات كافية عن أعمال اآللية ووظائفها ونواتجها بحظى بخدمة المؤسسة التي تالمجتمعات 

 .مجديةمشاركتهم لكي تكون 

 

كفل تطبيق مبدأ عدم ييجب على أي كيان يُكل ف بتنفيذ والية من هذا القبيل أن  - عدم اإلضرار

ض لن سير أعماله  أنكفل كلما أمكن ي، وأن التشغيلاإلضرار في جميع جوانب  األُسر أو يُعر ِّ

بسبب تفاعلهم أو تقديمهم معلومات إلى هذه اآللية. وسوف يتطلب ذلك الضرر خطر لاألفراد 

يام باستعراض تفاعل مع هذه اآللية، والقيأي موظف أو شخص تقييما  للمخاطر التي يواجهها 

المحتملة في مجال الحماية وتخفيف قضايا لتحديد المنتظم إلجراءات عملها، وتطبيق عملية نشطة 

 تأمينها على النحو. وسوف تكون السرية فيما يتعلق باألفراد وبياناتهم )انظر أدناه( وآثارها

في هذا الصدد. وعند إقامة أي آلية لجمع أو تجميع المعلومات وكذلك أي الصحيح، أمرا  حاسما  

عمل هذه اآللية يجب أن يجري فجهود لتحديد مواقع الرفات البشرية والتعرف عليها وإعادتها، 

بطريقة تؤدي إلى تخفيف أو تقليل مخاطر الضرر على األشخاص المحتجزين في الوقت الحاضر 

 من الحماية لهؤالء األشخاص. قدر أكبرلى جهود توفير وينبغي أال  تؤثر سلبا  ع

 

المصداقية وإمكانية الوصول، والسرية،  مبادئ أخرى تتصل بآليات األشخاص المفقودين:

  واحترام البيانات الشخصية، والتطبيق العملي واالستدامة والشفافية وعدم االزدواجية

 

في نظر األُسر أساسا  وأيضا  في نظر أطراف  يجب أن تتمتع هذه اآللية بالمصداقية - المصداقية

قعية ويمكن إحرازها، ويجب أن االنزاع والمجتمع الدولي. ويجب أن تكون الوالية والوظائف و

تثبت فعاليتها في سياق عملياتها. ويتوقف كثير من المصداقية على صياغة الوالية ومقدار 

وكذلك على قدرة اآللية  -لية وأهدافها التشاور مع أصحاب المصلحة وإمكانية تحقيق والية اآل

 على التعبير عن دورها بوضوح وإدارة التوقعات. 

 

فيما يتصل بالشمول، يجب أن تكون ُسبل الوصول إلى اآللية مفتوحة أمام  - إمكانية الوصول

وجودهم الفعلية في أماكن جميع األشخاص المعنيين والمجموعات ذات الصلة، بغض النظر عن 

ألدوات التكنولوجية. ويجب أن ا وصولهم إلىالوقت الحاضر أو تفضيالتهم اللغوية أو إمكانية 

تكون اللغة والمصطلحات المستخدمة واإلجراءات والعمليات وسير وظائف اآللية سهلة الفهم 

وى تعليمهم أو إلى التفاعل معهم بغض النظر عن مستاآللية أمام األسر واألشخاص الذين تهدف 

  وصولهم إلى البنية التحتية.إمكانية 

 

ويجب إيالء اهتمام خاص لكفالة الوصول أمام النساء واألطفال وكبار السن والمرضى 

 ي سبب كان. ألوالمشردين، وكذلك أمام المجموعات األخرى التي قد تواجه تحديات خاصة 
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استخدام عملية جمع البيانات الشخصية التي يقدمها أي فرد عن نفسه أو عن اآلخرين  - السرية

ما يُصرح به مقد م البيانات، ويجب حماية البيانات  وفقجري فقط يواستخدامها يجب أن وتخزينها 

الشخصية وغيرها من البيانات عن األُسر وعن األشخاص المفقودين تماشيا  مع أفضل 

استخدام أي معلومات ال يمكن ة، وحسب القانون المحلي حسب االقتضاء. والممارسات الدولي

يقدمها أي مصدر إال  بناء  على موافقة مستنيرة من الشخص المعني أو المجموعة المعنية أو 

 الكيان المعني. ويجب االحتفاظ بسجالت هذه الموافقة طوال وجود البيانات المتصلة.

 

يجب أن تكون أي آلية بشأن المفقودين قادرة على توفير نتائج عملية ملموسة  -التطبيق العملي 

فيما يتعلق بملف األشخاص المفقودين ومن ناحية مستوى الدعم أو اإلرشاد أو المشورة أو غير 

ذلك من الخدمات الممكنة التي يمكن أن توفرها لألسر والضحايا وربما للناجين. ويجب أن تُطبق 

كان ذلك من خالل أعملية معروفة لدعم األشخاص الذين تتفاعل معهم سواء  وسائل وأساليب

 أي شكل آخر من المساعدة الممكنة المباشرة أو غير المباشرة.  مقنوات إحالة مجدية أ

 

أي جهود للتصدي لقضية المفقودين والمختفين في سوريا أن معظم تراعي يجب أن  -االستدامة 

ا على امتداد فترة عقود من الزمن، وفي هذه القضايا قامت بعمله اآلليات التي أنشئت لمعالجة

الوقت مع تطور اإلرادة السياسية. وباإلضافة مرور مع هذه اآلليات تطورت  ،كثير من الحاالت

يجب إيالء االعتبار أيضا   ،إلى القضايا األساسية التي تتمثل في التمويل والهيكل والبنية التحتية

والحفاظ عليها وإمكانية استخدام هذه البيانات والمعلومات في أي عمليات  إلى حماية البيانات

عن تنفيذ االتفاقات الدولية الحالية أو الجارية، بما في ذلك تنجم سورية محلية مقبلة أو عمليات قد 

لمجلس األمن لألمم المتحدة وأي قرارات الحقة، والتي قد تساعد في البحث عن  2254القرار 

مفقودين أو معالجة الموضوعات القانونية أو اإلدارية للناجين واألُسر. وتحقيقا  لهذه األشخاص ال

حقوق اإلنسان وأحكام التشريعات وأداء وظائفها الغاية، يجب أن يراعي تشغيل هذه اآللية 

القانون اإلنساني الدولي، بهدف استخدامها في المستقبل في مع السورية المحلية المتوافقة 

أو عمليات محلية بقدر المستطاع وبدون المساس بمبدأ عدم اإلضرار في جميع  اتإجراء

 الجوانب. 

 

بدون المساس بمبادئ السرية واستخدام المعلومات وفق الموافقة المستنيرة لألشخاص  -الشفافية 

ا يجب أن تكون هذه اآللية شفافة في صدد أهدافها وعملياتها وإجراءاتها وأعمالهالمتعاونين فقط، 

يجب أن تشمل عنصرا  إلبالغ  ،بعدم تحيُّز اآللية وحيادها المساسوبدون  ونواتجها ومعاييرها.

لتزويدهم بآخر الجمهور ويجب أن تعمل على إشراك جميع أصحاب المصلحة بصورة منتظمة 

ذلك التعليقات واالنتقادات كعن عملها ونواتجها وللحصول على المعلومات و المستجدات

العامة جميع المعلومات المتعلقة بالسياسات  نشربشأن جميع جوانب عملياتها. وينبغي الخارجية 

ذلك تداخل ما لم ي ،على الجمهور عملياتهاوغير ذلك من جوانب تها اآللية وإجراءاتها ومنهجيل
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إذاعة إلى بأي شكل من األشكال يؤدي ذلك ينبغي أال  في القدرة األساسية لهذه اآللية على العمل. و

 أو محمية أو امتيازية. سرية معلومات أي 

 

ازدواجية  لن تكونكفل أنها ت: يجب على أي آلية بشأن المفقودين والمختفين أن عدم االزدواجية

ألعمال كيانات أخرى تعمل في القضايا المتصلة باألشخاص المفقودين والمختفين. ويجب أن 

مضافة قيمة  تُقدمتستفيد أي آلية يتم إنشاؤها مما هو قائم من اآلليات والشبكات والمعلومات وأن 

هم. وفيما لموضوع األشخاص المفقودين والمختفين، بمن فيهم المحتجزين، وأسرهم والناجين من

هياكل حوكمة موازية، يجب بذل الجهود  تُنشئهالتي االمحلية يتعلق بالنُظم واآلليات والمبادرات 

 لكفالة التكامل والتوافق حسب االقتضاء وكلما كان ذلك عمليا .

 

*** 

 
 


