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 مقدمة -أواًل  
أو  احتجازًا تعسفياً القوات احلكومية وامليليشيات املرتبطة هبا عشرات اآلالف من األشخاص  حتتجز - 1

غري قانوين يف مراكز احتجاز رمسية ومؤقتة يف كل أحناء اجلمهورية العربية السورية. وجيري حبس األغلبية 
باالتصال مبمثل قانوين أو بأسرهم.  يسسم  مهم الواجبة وال اإلجراءات القانونيةالشاسعة منهم بدون مراعاة 

خمتلف أشكال التعذيب الوحشي ويعيشون بالكاد يف أحوال ال إنسانية إىل حد بعيد. وقد من وهم يعانون 
مات الكثريون منهم يف االحتجاز، يف حني مت إعدام آخرين بإجراءات موجزة. ونادرًا ما يتم إعادة جثث 

ال يتم و إىل أسرهم،  الذين مت إعدامهمب أو اإلمهال أو األحوال الالإنسانية أو الذين ماتوا نتيجة التعذي
أيضاً بدفن اجلثث. ومع زيادة أعداد احملتجزين زادت أيضاً أماكن االحتجاز غري الرمسية والسرية  األسر إبالغ

 هؤالء األشخاص. ساليت يتم فيها حب

وال تذكر الدولة عنها  ةمن احملتجزين غري معروفظل أماكن وجود عشرات اآلالف تونتيجة لذلك،  - 2
الكثري منهم على قيد احلياة. وتستند هذه املعلومات  رمبا مل يعدشيئاً. وقد تعرَّض هؤالء املدنيني لإلخفاء و 

إىل إفادات تقشعر مها األبدان جاءت من حمتجزين سابقني استقبلتهم جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية 
الناس ضعفًا يف مبا يف ذلك إفادات من أكثر  2011منذ آب/أغسطس  (1)ية العربية السوريةباجلمهور 

  .مواجهة االنتهاكات

وقد وثَّقت اللجنة بدقة األعمال املوصوفة أعاله واليت تبلغ حد اجلرائم ضد اإلنسانية املتمثلة يف  - 3
والتعذيب، والسجن يف سياق عمليات اإلبادة، والقتل، واالغتصاب أو غريه من أشكال العنف اجلنسي، 

(. وبلغت حد جرائم احلرب املتمثلة A/HRC/31/CRP.1منهجية واسعة االنتشار من االحتجاز )انظر 
يف القتل، واملعاملة القاسية، والتعذيب، واالغتصاب، والعنف اجلنسي، واالعتداء على الكرامة الشخصية 

 (. 99، الفقرة A/HRC/31/CRP.1)انظر 
احلكومة السورية. فاجلماعات املسلحة  تقتصر علىاملذكورة أعاله ال  املستشريةنتهاكات واال - 4

 األسرىوالكيانات اإلرهابية قد أقامت هي األخرى أماكن احتجاز مؤقتة جيري فيها تعذيب جنود احلكومة 
وإساءة معاملتهم، ويف بعض احلاالت إعدامهم بإجراءات موجزة. وقد مت أيضًا حبس مئات املدنيني من 
الرجال والنساء واألطفال ألسباب متنوعة تشمل العقوبة على الشك يف الوالء، أو للحصول على فدية، أو  

ملرتبطة هبا. وقد مات بعضهم كورقة مساومة لبدء عمليات تبادل األسرى مع القوات احلكومية وامليليشيات ا
واإلمساعيلية  العلويونأثناء أداء أعمال السخرة. ومت أيضًا استهداف جمموعات األقليات الدينية مبا فيها 

مت نقل الكثريين إىل دوما يف الغوطة الشرقية )ريف دمشق( الواقعة اآلن و . املسيحيةاألسر والشيعة والدروز و 
مئات من أفراد األقليات الدينية، وهم من النساء  يزالنوات. وال س 5ما يقرب من  منذحتت احلصار 
 التبادل.عمليات  يف انتظاريف األسر لدى اجملموعات املسلحة يف دوما وحدها  ،واألطفال أساساً 

                                                           

 | coisyria@ohchr.org)الرئيس( وكارين كوننغ أبو زيد وهاين جملي.  هريونو بيسريجباولو أعضاء اللجنة هم  (1) 

@UNCoISyria. 
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يف القتل،  املتمثلةتجزين على يد اجملموعات املسلحة مبلغ جرائم احلرب احملوقد بلغت معاملة  - 5
 )انظر الواجبةإلجراءات القانونية للك من أشكال سوء املعاملة، وتسشكِّل أيضًا انتهاكات والتعذيب، وغري ذ

A/HRC/31/CRP.1 .) ارتكب أعضاء اجملموعة اإلرهابية املسماة جبهة فت  الشام 2015ومنذ عام ،
كان إرهابيو   بينمااسية، والتعذيب يف سياق االحتجاز، حرب تتمثل يف القتل، واملعاملة الق جرائمأيضًا 

تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام مسؤولني عن جرائم ضد اإلنسانية تتمثل يف قتل احملتجزين 
 وتعذيبهم.

( مجيع 2015) 2258( و2015) 2254ويدعو جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف قراريه  - 6
لكن مل يتغريَّ سيما النساء واألطفال. و  األطراف يف النزاع إىل اإلفراج عن أي حمتجزين بشكل تعسفي، ال

تقدم يف  إلجراءفان دي ميستورا اجهود املبعوث اخلاص لألمم املتحدة سترغم رغم هذين القرارين و الكثري 
القضايا املتعلقة باحملتجزين يف سوريا. وتظل حالة احملتجزين يف أحناء البلد حرجة ومتثل أزمة مسلحة وواسعة 

 ية حقوق اإلنسان. النطاق على صعيد محا

وكما أن إحراز التقدم يف التفاوض على اتفاق سياسي يتوقف على وقف إطالق النار أو ختفيف  - 7
نه أعلى الوصول بصورة عاجلة إىل املساعدة اإلنسانية فقد أصب  من الواض  بصورة جلية و حدة العنف، 

قضية احملتجزين، وبالتايل قضية املفقودين  ميكن إحراز أي تقدم يف التوصل إىل تسوية سياسية دون معاجلة ال
هذه الورقة، تقرتح اللجنة ما نعتقد أنه ميثل خطوات جمدية ينبغي تنفيذها يف املستقبل ني. ويف فتخأو امل

سضي قسدماً ”العاجل. وهذه اخلطوات اليت أسطلق عليها 
ميكن أن تساعد يف بناء الثقة واالطمئنان بني “ سسبل امل

مفاوضات صدارة ووضع احتياجات الضحايا وأسرهم يف مسون التفاوض على حل سياسي. هؤالء الذين يلت
 ظل ضرورة حتمية إلحراز سالم مستدام. يحمورها يف و بناء السالم 

 المنهجية -ثانياً  
واالحتجاز  التوقيفاستخالصًا من العديد من اإلفادات املباشرة، تسربز هذه الورقة حجم أعمال  - 8

. 2018شباط/فرباير  20و 2011آذار/مارس  10التعسفية يف اجلمهورية العربية السورية يف الفرتة بني 
مقابلة متصلة باالحتجاز، وكذلك كماً هائاًل من املواد الوثائقية. وتواصل  800وتوجز استنتاجاهتا أكثر من 

تواجه هي إىل البلد، و  دخول اللجنةمنع  مبتورة بسببتظل األسف ألن حتقيقاهتا  اإلعراب عناللجنة 
عدم إحداث ”حتديات عديدة فيما يتعلق بأمن املقابالت. ويف مجيع احلاالت، كانت اللجنة تسرتشد مببدأ 

 “. أذىأي 

قد حتقق عندما حتصل اللجنة على جمموعة من املعلومات املوثوقة  اإلثباتاللجنة أن مقياس اعتربت و  - 9
وجود أسسس معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن احلوادث بالوثائق للوصول إىل االستنتاج وتتمكن من تأييدها ب
 وأن الطرف احملدَّد قد ارتكب االنتهاكات. املوصوف وقعت على النحو 
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 االحتجاز -ثالثاً  
واالحتجاز التعسفية يف سوريا أشكااًل كثرية، وتستهدف يف كثري من األحيان  التوقيفتأخذ عمليات  - 10

املدنيني الذين يعتربون إما مؤيدين ألحد أطراف النزاع أو ليس لديهم الوالء الكايف لطرف آخر. وجتري 
ة بصورة منتظمة بسبب اإلعراب عن آراء معادية أو بسبب وجود أحد أفراد األسر  التوقيف أيضاً عمليات 

حتت لواء طرف من أطراف النزاع، وخرق القواعد الدينية، والتجنيد يف القوات املسلحة، وأخذ الرهائن، 
لضرب حىت املوت أو ماتوا نتيجة لوتعرَّض احملتجزون لدى كل األطراف واالحتجاز اإلداري )االعتقال(. 

شة غري الالإنسانية بصورة إصابات حلقت هبم بسبب التعذيب. ومات آخرون نتيجة اإلمهال وظروف املعي
وضع الدوالب )وضع السائدة فاضحة. وقد اختفى عشرات اآلالف. ويف سوريا تشمل أشكال التعذيب 

( والضرب غيهسر قبل ضرهبم( ووضع الشب  )تعليق احملتجز من السقف من  (عجلةدوالب )احملتجزين داخل 
ق الكهربائي، مبا يف ذلك صعق األعضاء بأشياء تشمل املواسري. ويف كثري من احلاالت، يسستخدم الصع

 التناسلية.

ويفرض القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل  - 11
 اإلنساين التزامات واضحة على الدول وكذلك على مجيع األطراف يف
أوقات النزاع املسل  مبعاملة مجيع األشخاص املوجودين يف االحتجاز 
لديهم ومحايتهم. وجيب معاملة احملتجزين بصورة إنسانية ومحايتهم من 

دِّد حياهتم، مبا يف ذلك محايتهم من أي  من الظروفالعنف أو  اليت هتس
وتوفري ما يكفي من   ،شكل من أشكال التعذيب أو سوء املعاملة

 . (2)كميات الغذاء واملياه والرعاية الطبية

 القوات الحكومية
يف حني أن االحتجاز يف كل أحناء اجلمهورية العربية السورية و  - 12

انتهاكات ألبسط حقوق اإلنسان يرتكبها مجيع األطراف  ينطوي علي
لواقعة الظاهرة أكثر شيوعًا يف املناطق اهذه على املسرح، فقد كانت 

، قامت 2011حتت سيطرة احلكومة. ومنذ االنتفاضة يف آذار/مارس 
جرائم اإلبادة، ارتكبت احلكومة السورية أن توثيق كيف باللجنة 

والقتل، واالغتصاب أو غريه من أشكال العنف اجلنسي، والتعذيب، 
، بصورة منهجية واسعة االنتشار والسجن يف سياق احتجاز املنشقني

 تتصورهم من املتعاطفني مع اجملموعات املسلحة. كانت وكذلك من  

                                                           

 2و 1، املواد 1977أيار/مايو  13انظر على سبيل املثال قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،  (2) 
 .26-24و 20و

عانيت من النزيف وسلس ”
البول بسبب التعذيب، وألهنم 
أيضًا كانوا يهددون طفلي. ويف 
صباح أحد األيام قام احلراس 
جبمع كل احملتجزين يف الفناء 
ونادوا أمساءنا واحدًا واحداً؛ 

ليجعلوين  ونادوا أيضًا اسم إبين
أعتقد أنه أحد احملتجزين. وعندما 
مسعت امسه مل استطع أن أمنع 

 “نفسي من الصراخ والبكاء

فرع األمن  |إحدى احملتجزات  -
 (2016-2015يف حلب )
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 601وقد ارتسكبت هذه األعمال يف أماكن االحتجاز الرمسية وغري الرمسية، مبا يف ذلك مشفى املزة  - 13
، ويسسمى 235)دمشق(، وفرع املخابرات العسكرية  217و 215املخابرات العسكرية  ا)دمشق( وفرع

اعدة خمابرات القوات اجلوية يف املزة )دمشق( وقاعدة املخابرات اجلوية يف أيضًا فرع فلسطني )دمشق( وق
حرستا )دمشق(، ومشفى تشرين العسكري )دمشق( ومقر الشرطة العسكرية يف الربزة )دمشق( وسجن 

)دمشق( وخمابرات القوات اجلوية )حلب( وسجن تدمر العسكري )محص( قبل أن  دنايا العسكرييص
 .2015الدولة اإلسالمية يف العراق والشام يف أيار/مايو يستويل عليها تنظيم 

وارتكبت القوات احلكومية أيضًا جرمية االختفاء القسري يف إطار هجوم واسع االنتشار ومنهجي  - 14
. وعند كتابة هذا التقرير، كان اخلوف من القبض التعسفي مينع املدنيني املشردين (3)ضد السكان املدنيني

القوات املوالية للحكومة من اجملموعات املسلحة، مبا  استعادهتاداخليًا من العودة إىل بيوهتم يف املناطق اليت 
 يف ذلك شرق مدينة حلب ومضايا )ريف دمشق( وناحية عقريبات يف محاة. 

 لمسلحة المناهضة للحكومةالمجموعات ا
وتعذيبهم  ا، قامت اجملموعات املسلحة العديدة بإساءة معاملة احملتجزين لديه2012منذ عام  - 15

للقانون اإلجراءات القانونية الواجبة يف انتهاك ما قامت حبرماهنم من حقوق املعاملة حسب كوأحياناً قتلهم،  
 سان. الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلن

 قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب وأسايش )الشرطة المدنية الكردية( 
يف كل أحناء مشال سوريا الواقع حتت السيطرة الكردية قامت قوات سوريا الدميقراطية ووحدات محاية  - 16

سبب حماولة الشعب وأسايش بعمليات متزايدة من القبض على الرجال يف سن الثامنة عشرة وما فوقها ب
التهرب من التجنيد اإللزامي. وجرت هذه االعتقاالت عماًل مبختلف القوانني الصادرة بشأن التجنيد 
اإلجباري ومت توثيقها يف حمافظات احلسكة )مشال الرقة وحلب(. ويف هذه املناطق نفسها، تواصل القوات 

ى الرجال والنساء الذين يدعمون الكردية كذلك قمع املنشقني السياسيني من خالل القبض تعسفيًا عل
األطراف السياسية املنافسة، وكذلك من يعتقد أن والءهم غري كاٍف. ويف بعض احلاالت قامت اللجنة 

 قوات سوريا الدميقراطية ووحدات محاية الشعب بتعذيب املنشقني السياسيني.قيام توثيق ب

ادعت قوات سوريا الدميقراطية أهنا  2017وأثناء سري العمليات يف الرقة ودير الزور يف عام  - 17
مقاتاًل )إرهابياً(، معظمهم من أعضاء تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا،  1 397احتجزت 

                                                           

كانون األول/ديسمرب   19، بدون أثر: االختفاء القسري يف سورياجلنة التحقيق املعنية باجلمهورية العربية السورية،  (3) 
، A/HRC/24/46و 81-78الفقرات  ،A/HRC/23/58 ؛ و83-77، الفقرات A/HRC/22/5 انظر أيضاً ، 2013

 51-45، الفقرات A/HRC/27/60 ، و49-47، الفقرات A/HRC/25/65 ؛ و74-67الفقرات 
 . 168، الفقرة A/HRC/30/48و
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 30ويشملون مئات املقاتلني األجانب من بلدان يصل عددها إىل 
. ومت أيضًا أسر النساء واألطفال املرتبطني بتنظيم الدولة (4)بلداً 

ية. ويف حني أشارت قوات سوريا الدميقراطية إىل أهنا تسعى اإلسالم
إىل إرسال هؤالء املقاتلني األجانب وأزواجهم وأطفامهم إىل بلداهنم 

ن الدول رفضت حىت اآلن إعادة توطني إ فقد قالتاألصلية 
مواطنيها، وتركت هؤالء األفراد يف وضع معلَّق قانونيًا وإدارياً، 

 وعرضة لالعتداءات.

 فتح الشام جبهة
أنشأ أعضاء جبهة فت  الشام )اليت كانت تسسمى من قبل  - 18

حتت مظلة حتالف هيئة حترير باسم جبهة النصرة وهي تنضوي حالياً 
الشام( مرافق احتجاز يف إدلب، منها على سبيل املثال يف حارم 

قبل استيالء القوات احلكومية  ،هورظومصرين وأبو ال اوكفر محر 
، حيث مت توثيق حاالت وفيات 2018الثاين/يناير  عليها يف كانون

 أثناء االحتجاز. ويصف بعض األشخاص احملتجزين يف سجن حارم
النساء واألطفال عن أقارهبم الذكور، الذين كانوا حمتجزين يف  فصل

ظروف مزرية مع قليل من الطعام وإرغامهم على الصالة. وقامت 
رين لديها يف إدلب سو مجاعية جلنود احلكومة املأ اجملموعة اإلرهابية أيضًا بعمليات إعدام

(A/HRC/31/CRP.1 102، الفقرة.) 

 تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام

كان اإلرهابيون يقومون بصورة روتينية والشام  أثناء ذروة سلطة تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق  - 19
تشمل التعذيب واإلعدام بإجراءات موجزة يف  ،احملتجزين الذكور واإلناث واألطفالباعتداءات خطرية على 

يد قوة شرطية تسسمى احلسبة. ويف  على جتري يف البداية  التوقيفحمافظيت الرقة ودير الزور. وكانت عمليات 
ام احملتجزين بعد أن تصدر حماكم غري مأذون هبا أحكامًا باإلعدام كثري من األحيان كان يتم إعد

(A/HRC/31/CRP.1 104، الفقرة) وكانت احملاكمات الصورية غري املأذون هبا حترم الضحايا كذلك .
من أبسط ضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة مما ميثل انتهاكًا للقانون الدويل اإلنساين والقواعد األساسية 

اجلماعية محلة اإلبادة  حمورحلقوق اإلنسان. وكان آالف اليزيديني من النساء والفتيات واألوالد الذين كانوا 
اد والتلقني بمن االستع عانوا مجيعاً اليت قام هبا تنظيم الدولة اإلسالمية قد احتسجزوا أيضًا يف سوريا، و 

                                                           

، وميكن 2018كانون الثاين/يناير   3لقوات سوريا الدميقراطية،  - 2017بانوراما عام ، الشعبوحدات الدفاع عن  (4) 
-https://www.ypgrojava.org/2017-Balance-Sheet-of-War-%E2%80%93-Syrianاالطالع عليها يف املوقع 

Democratic-Forces. 

تعرض احملتجزون للتجويع ”
والتعذيب، ومشل ذلك استعمال 
أسالك كهربائية لضرهبم. وكنا 
نسمع بانتظام السجناء اآلخرين 
يصرخون أيضاً. وأذكر أن رجالً 

رض للضرب بشدة كرديًا تع
ويستجدي لدرجة أنه بدأ يصرخ 

 “أمهمنادياً 
 |احد احملتجزين الرجال  -

احملتجزات وجبهة النصرة يف كفر 
 .(2015، إدلب )امحر 
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(. وبعد أن قامت القوات املوالية للحكومة بإضعاف حصون تنظيم A/HRC/32/CRP.2العقائدي )انظر 
وبعد سقوط عاصمة التنظيم الفعلية  2017 الدولة اإلسالمية إضعافًا خطريًا يف دير الزور يف أيلول/سبتمرب

يف مدينة الرقة أمام قوات سوريا الدميقراطية يف شهر تشرين األول/أكتوبر أصب  مصري هؤالء األسرى 
 اليزيديني غري معروف.

 سبيل الُمضي ُقدماً  -رابعاً  
و احلرمان أسوء املعاملة  وأباإلضافة إىل ضرورة محاية الواقعني يف االحتجاز من التعرض ملزيد من التعذيب  - 20

أي يف معرفة احلقيقة:  إىل حقها أو الوفاة حتتاج أسر احملتجزين أو املفقودين أو املختفني أو املوتى بصورة عاجلة
األطراف يف النزاع يف سوريا ومجيع من يدعم هذه األطراف حبائهم. ومن واجب مجيع ألمعرفة ما حدث يف احلق 

 مبن حتتجزهم هذه األطراف.  طختصيص األولوية للقضايا اليت حتي

الحتياجات األكثر إحلاحاً ل ال تقف عند حد التصديفورية  اتطالب بإجراءنويف ضوء ذلك،  - 21
 إزاءري لبناء الثقة بني أطراف النزاع وكذلك مني من حريتهم ولكن تكون أيضًا مبثابة تدابو للمحتجزين واحملر 
 احملتجزين وأسرهم.

للمفاوضات بشأن تسوية  تعمل يف اإلعدادعلى سبيل األولوية، حتث اللجنة األطراف اليت و ، أوالً  - 22
سلمية، مبا يف ذلك مشروع الدستور وإجراء انتخابات، على تعليق األمهية على قضية احملتجزين يف سوريا 

 اخلطوات التالية: باختاذ 

  مجيع األشخاص األكثر ضعفًا يف أماكن االحتجاز، القيام فورًا ومن جانب واحد بإطالق سراح
واملعوقون واملرضى. وال بد أن تساعد هذه البادرة اإلنسانية  كبار السنمبن فيهم األطفال والنساء و 
 على بناء الثقة والطمأنينة؛

  إنشاء فريق عامل سوري مشرتك معين باالحتجاز يف إطار تبسيط مجيع املناقشات اجلارية بشأن
 ؛2254اتفاقات جنيف للسالم وقرار جملس األمن 

  االتفاق بصورة عاجلة على جدول زمين لتعيني مجيع احملتجزين تعسفيًا أو بصورة غري قانونية
 وإطالق سراحهم من مرافق االحتجاز الرمسية وغري الرمسية؛

  أو غريه من أشكال احلرمان من احلرية االنفرادي االلتزام بالوقف الفوري جلميع أشكال االحتجاز
 اليت تبلغ حد االختفاء القسري؛

  املوجودينتوفري قوائم كاملة بأمساء و مجيع أماكن االحتجاز الرمسية وغري الرمسية، مواقع اإلفصاح عن 
 يف االحتجاز. 

، توصي اللجنة مجيع األطراف يف النزاع مبا يلي من أجل التصدي ألكثر احتياجات احلماية إحلاحاً ثانياً  - 23
 لدى الباقني يف االحتجاز: 
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  املشروط إىل مجيع أماكن االحتجاز الرمسية وغري الرمسية أمام اللجنة السماح بالوصول غري
 واملنظمات اإلنسانية مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر؛ 

 االتصال روتينياً بأسرهم؛ بإمكانيةمجيع األشخاص احملبوسني  متتعفالة ك 

  االلتزام بالتفتيش على شروط االحتجاز وحتسينها، مبا يف ذلك عن طريق كفالة احلصول على
 الرعاية الطبية واملياه الكافية واألغذية امتثااًل للمعايري الدولية؛

  وخاصة منع التعذيب وسوء املعاملة والعنف لديهم حلماية أرواح احملتجزين هامةاختاذ تدابري ،
 اجلنسي أو غري ذلك من االعتداءات؛

 ة ضد احملتجزين؛ باختاذ تدابري لتأديب أو طرد األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات املرتك 

 .القيام فوراً بوقف أي تنفيذ لعقوبة اإلعدام 

التوصل إىل وقف األعمال القتالية، حتث اللجنة على  فور وأ، يف سياق املفاوضات اجلدية اجلارية ثالثاً  - 24
 إعطاء األولوية للقضايا التالية مبساعدة وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة:

  واحملاكمة العادلة، ينبغي أن  القانونية الواجبة مراعاة اإلجراءاتيتعلق حبقوق احملتجزين يف فيما
النزاع، والقيام بالفحص املالئم ب ألسباب تتصلحملتجزين تتصدى اجلمهورية العربية السورية حلالة ا

م إليهم أو إطالق سراحهم وفقًا للمعايري الدولية، ومن  مجيع  للمحتجزين هبدف توجيه هتس
 احملتجزين إمكانية الوصول بصورة منتظمة إىل املشورة القانونية املالئمة؛

  مبا يف ذلك املساءلة اجلنائية واحلق  -دالة إىل التأكد من أن العسيحتاج الضحايا والناجون وأسرهم
مل جانبًا ولكن -التعويضات على احلصول يف معرفة احلقيقة و  عًا حموريًا يف و ستكون موض هالن هتس
من األدلة  هاوغري بالوثائق سالم مستدام يف سوريا. وينبغي االحتفاظ  للتوصل إىلأي عملية جتري 

مثل التقارير الطبية وتقارير تشري  اجلثث وشهادات الوفاة وسجالت االحتجاز وأماكن املقابر  -
وإتاحتها مهم وألي آلية مشروعة قد يتم إنشاؤها لفحص  -وما إىل ذلك مما يتصل هبذه العمليات 

 هذه القضايا؛ 

 ا يف ذلك األشخاص اخلاضعون من أجل التصدي ملسألة أعداد األشخاص املفقودين وحالتهم، مب
 لالختفاء القسري، وأسسرهم، ينبغي للمجتمع الدويل أن يقوم بتيسري ما يلي:

  إنشاء آلية مستقلة جديدة بوالية دولية لتنسيق وتوحيد املطالبات املتعلقة باألشخاص
 فاء القسري؛تخالن لو املفقودين، مبا يف ذلك األشخاص اخلاضع

  تكليف هذه اآللية مبهمة حتديد العناصر الرئيسية املطلوبة من أجل العمل بكفاءة وفعالية على
، واملساعدة يف توحيد املطالبات املقدَّمة لدى وتعيني هويتهم األشخاص املفقودين تتبع أثر

اف جمموعة واسعة من املنظمات غري احلكومية واإلنسانية، وتنسيق املبادرات املقدَّمة إىل أطر 
 النزاع لتحديد أماكن األشخاص املفقودين أو رفاهتم.

يلتزم كل طرف من أطراف النزاع، مبوجب القانون الدويل، باختاذ كافة التدابري املمكنة لتوضي  موقف  - 25
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األشخاص الذين مت التبليغ عن اختفائهم نتيجة األعمال القتالية وتزويد أفراد أسرهم بأي معلومات عن 
 . (5)مصريهم

وحىت اآلن ظلت مطالبات حتقيق العدالة واملساءلة ال جتد أذنًا صاغية. ويف مرات عديدة أثبت  - 26
. وتستدعي اجلهود احملافظة عليهو  الدائمالتاريخ أن تعزيز العدالة واملساءلة عنصران حامسان لتحقيق السالم 
 هؤالءهات املعنية بأن تكون مطالب املبذولة لدفع أطراف النزاع إىل مائدة التفاوض التزامات من مجيع اجل

من أجل  دائممن أي حل جزءًا يف أي تسوية يتم التفاوض عليها و  عنصرًا حمورياً الضحايا بالعدالة واملساءلة 
 االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان يبحتقيق السالم. ولكن مفاوضات السالم ال جيب أن متن  العفو ملرتك

 التفاوض. عن طريقجل التوصل إىل تسوية واجلرائم ضد اإلنسانية من أ

مرجعية جلميع أطراف النزاع  عالماتوأخرياً، ينبغي أن يسنظر إىل االلتزامات املقرتحة أعاله باعتبارها  - 27
واجملتمع الدويل عموماً. وينبغي لوكاالت األمم املتحدة ولكبار املتربعني من بني الدول األعضاء واملنظمات 

توفري وتسهيل التمويل إلعادة البناء، على أن يكون توفري هذه املساعدة مشروطًا باالمتثال اإلقليمية كفالة 
 مهذه االلتزامات

 

__________________________ 

                                                           

 .117، اجمللد األول: القواعد، القاعدة 2005اللجنة الدولية للصليب األمحر، القانون اإلنساين الدويل العريف،  (5) 


