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مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان
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جنیف (في 11 آذار/ مارس 2021) – أعلنت مفوضة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان میشیل باشیلیت الیوم أنه یجب أال
نستمر ببذل الجهود الرامیة إلى الكشف عن الحقیقة وإعمال العدالة والتعویض على الضحایا فحسب، بل یجب أیًضا أن نكّثفها

بشكل حثیث، فیما تدخل سوریا عامها الـ11 من العنف والنزاع.

فقالت: "لقد تسّبب العنف الذي تفاقم وأمسى نزاًعا مسلًحا بمقتل مئات اآلالف من السوریین، وتشرید المالیین داخل البالد
وخارجها، فیما یكافح العدید من األسر السوریة لكشف حقیقة ما حصل فعًال ألحبائها."

را عن محكمة ألمانیة على عضو سابق من أجهزة المخابرات السوریة عن المساعدة وتابعت قائلة إن الحكم الذي صدر مؤخ
والتواطؤ في جرائم ضد اإلنسانیة، شّكل خطوة مهمة نحو تحقیق العدالة. ویأتي هذا القرار عقب سلسلة من األحكام الجنائیة

صدرت في السنوات األخیرة عن محاكم وطنیة خارج سوریا تناولت جرائم جسیمة ارُتِكَبت خالل العقد األخیر من النزاع. كما
أّدت اآللیة الدولیة المحایدة والمستقلة، التي أنشأتها الجمعیة العامة، دوًرا أساسًیا في تعزیز مثل هذه اإلجراءات.

وتابعت المفوّضة السامیة قائلة: "برزت محاوالت متكّررة إلحالة الوضع في سوریا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، ولكن في ّظل
انحسار هذه الجهود، من الضروري أن تستمر المحاكم الوطنیة في عقد محاكمات عادلة وعلنیة وشفافة، وفي تقلیص فجوة

المساءلة عن مثل هذه الجرائم الخطیرة. ویحب أیًضا استكمال هذه المحاكمات بمبادرات أخرى تعّزز إعمال حقوق الضحایا، بما
في ذلك الحق في معرفة الحقیقة والتعویض."

وشّددت على ضرورة معالجة قضّیة األشخاص المفقودین والمختفین، التي شّكلت أصًال مصدر مخاوف جسیمة في سوریا، حّتى
قبل العام 2011. ونظًرا إلى استحالة وصول مفوضّیة األمم المّتحدة السامیة لحقوق اإلنسان إلى سوریا، من الصعب تحدید عدد

األشخاص المفقودین من رجال ونساء وأطفال بدقة، ولكّن الرقم یقّدر بعشرات اآلالف.

وِمن بین المفقودین المختفون قسًرا والمحتجزون في مرافق رسمیة ومراكز احتجاز مؤّقتة تدیرها القوات الحكومیة في جمیع أنحاء
سوریا، فضًال عن ضحایا االحتجاز واالختفاء القسري على یّد جماعات مسلحة غیر تابعة للدولة. 

وبما أّن األغلبیة العظمى من الضحایا هم من الرجال، قد تتحّول حیاة األسر الیومیة إلى كفاح حقیقي بكّل ما للكلمة من معنى.
وتواجه المرأة تحدیات عملیة ومالیة وقانونیة وعاطفیة عند سعیها إلى إعالة أطفالها ونفسها. كما أّنها غالًبا ما تتحمل مسؤولیة
البحث عن قریب مفقود، ما قد یعّرضها للخطر عندما تحاول الحصول على معلومات من المسؤولین. وتقع األسر أیًضا ضحّیة

أفراد یعرضون تقدیم معلومات عن قریب أو تأمین إطالق سراحه مقابل حصولهم على المال.

شّددت مفّوضة األمم المّتحدة السامیة لحقوق اإلنسان قائلة: "إّن االختفاء القسري هو بمثابة جریمة مستمرة، تأثیرها مرّوع على
كّل فرد یبقى مصیره مجهوًال وعلى أسرته أیًضا، ما یتسّبب بصدمة ال نهایة لها ویقّوض بشكل خطیر تمّتع الجمیع بحقوق

اإلنسان."

وأّیدت باشیلیت الدعوة إلى إنشاء آلیة مستقلة تتمّتع بوالیة دولیة للكشف عن مصیر األشخاص المفقودین وأماكن وجوهم، وتحدید
هوّیة الرفات البشریة، وتقدیم الدعم لألسر. 

وشددت قائلة: "في الوقت الذي نحیي فیه ذكرى هذا الحدث المأساوي، أحّث جمیع األطراف في النزاع والدول التي لها سلطة
علیهم، على وضع حّد لالحتجاز التعسفي واالختفاء القسري، واإلفراج فوًرا عن المحتجزین تعسًفا."

كما دعت الحكومة السوریة إلى الكشف عن جمیع أماكن االحتجاز، الرسمیة وغیر الرسمیة، وإلى تقدیم لوائح كاملة بأسماء جمیع
المحتجزین في هذه المرافق وضمان تسجیلهم بطریقة رسمیة. ویجب السماح للمحتجزین بالتواصل مع أسرهم.

وقالت: "إذا مات شخص ما، یجب إعادة جثته أو رفاته إلى أسرته، بما یتوافق مع القانون الدولي ومع االحترام الكامل للمتوفین
وأحبائهم.
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أذّكر الحكومة السوریة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان بالتحقیق في االنتهاكات، ومن
بینها حاالت االختفاء القسري، وضمان محاسبة الجناة، بما في ذلك من خالل المالحقات الجنائیة."

وحثت المفّوضة السامیة الدول على حشد اإلرادة السیاسیة المطلوبة لمعالجة قضّیة األشخاص المفقودین، بما في ذلك ضمن إطار
الجهود المبذولة لتسویة النزاع في سوریا وحّله.

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل اإلعالم، الرجاء االتصال بــ :

ليز ثروسيل + ethrossell@ohchr.org / 9296 917 22 41  أو 

روبرت كولفيل + rcolville@ohchr.org / 9767 917 22 41  أو 

رافينا شامداساني - + rshamdasani@ohchr.org / 9169 917 22 41  أو 

mhurtado@ohchr.org / 9466 917 22 41 + - مارتا هورتادو

 

 

mailto:ethrossell@ohchr.org
mailto:rcolville@ohchr.org
mailto:rshamdasani@ohchr.org
mailto:mhurtado@ohchr.org

