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 ولوية أل إنشاء آليات صلبة ُيسهل الوصول إليها بشأن األشخاص المفقودين  إن

يدعو مركز القانون الدولي اإلنساني في منظمة دياكونيا جميع الجهات من الدولة ومن غير  اليوم الدولي للمفقودين،  هذا  بمناسبة  
وضع حد لعمليات االختفاء القسري،  بالدولة المنخرطة في النزاعات المسلحة الى احترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي  

 ظمات الدولية. من المنالالزم دعم  ال السعي للحصول على عبر  بما في ذلك 

حقوق االنسان على ضمان عدم اختفاء األشخاص نتيجة التوقيفات  الدولي لقانون  الفي حين يحرص القانون الدولي اإلنساني و 
سر، غير أن واقع النزاعات الحالية، بما في ذلك تلك الدائرة في  واأل االحتجازوغيرها من االنتهاكات التي تحصل أثناء  التعّسفية

التي  ماكن  األبسبب عدم معرفة    انعدام اليقينحالة  في  تعيش منذ سنوات    العائالتسوريا والعراق واليمن، يشير إلى أن الكثير من  
 أقاربها أو مصيرهم. فيها تواجدي

الدولة المنهارة تجعل من   وبنى، والسلطات غير المتعاونة،  ةر الموثوق، والسجالت غياالحتجازالوصول الى أماكن    تعّذرإن  
ن مؤخرًا  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق االنسا  تأشار   المستحيل وضع تقديرات دقيقة لعدد األشخاص المفقودين. هذا وقد 

إلى ما يلي: "في حين أن العدد الدقيق مجهول، غير أن هناك عشرات اآلالف من الرجال والنساء واألطفال السوريين الذي هم  
مصادر    تشير". و 2011أو الخطف أو االختفاء )...( في سوريا منذ اندالع األزمة في العام    االحتجازضحية االخفاء القسري أو  

الى مليون شخص قد اختفوا في العراق   500,000إلى أن    االختفاء القسري حاالت  موثوقة ذكرتها لجنة األمم المتحدة المعنية ب
اليمن   بشأنالتي عّينتها األمم المتحدة الرفيعي المستوى مجموعة الخبراء  صّرحت، 2021. وفي شباط/ فبراير 2003منذ العام 

تترجم خطورة    في اليمن. إنها صورة  العذاب الراسخأن "مشهد النساء اللواتي يحملن صورًا ألقارب مفقودين بات يعكس صورة  
 )...(".  االنتهاك المتمّثل باالختفاء القسري 

والمجتمعات المحلية والمجتمع ككّل. ومن الواضح    العائالتمما ال شّك فيه أن االختفاء يتسّبب بآالم وبآثار طويلة األمد على  
النساء واألطفال والمسّنون واألشخاص ذو  والخوف بل    األلم اإلعاقة الذين ال يعيشون فحسب في    و أن العبء األكبر تتحّمله 

 ئة من دعمهم االقتصادي والعاطفي ويتعّرضون للتهميش والعنف.ُيحرمون بصورة مفاج 

يحّق ألسر المفقودين وألحبائهم الوصول الى الحقيقة، ويحّق لهم االستفادة من لّم الشمل مع أقاربهم،    على أنه  القانون الدولي  ينّص 
الحصول على  أيضًا  يحّق لهم    إلى ذلك،االختفاء.    حاالتالتي تسّببت بها    المستمرةكما يحّق لهم وضع حّد لحالة انعدام اليقين  

 للمساءلة.  ، فال بد من إخضاعهمن عن االختفاءو األشخاص المسؤول . أماتعويضات والوصول الى العدالة

لجنة األمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، السيد باولو بينيرو، حول الطابع   رئيسعن    صدرتيرّدد العبارات التي    ذ إن المركز، إ
آلي اعتماد  الى  يدعو  المسألة،  لهذه  األشخاص    اتالطارئ  مكان  تحديد  أجل  اليها من  النفاذ  ُيسهل  حقيقية وصلبة ومستدامة 

هو حق   اتئالت. ومما ال شّك فيه أن العامود الفقري لهذه اآلليالعائالت أو إعادة الرفات الى العا  وتيسير لّم شملالمفقودين،  
 الضحايا ومشاركتهم 
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يتعّين على الدول التحقيق في جميع حاالت االختفاء القسري، والتصّدي لإلخفاقات البنيوية التي تفسح بالمجال أمام ارتكاب هذه  
 تكرار هذه االنتهاكات. االنتهاكات، ومقاضاة المسؤولين، مع العمل على الحؤول دون 

جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  على  نطاقًا  األوسع  المصادقة  لضمان  جهوده  تعزيز  الدولي  الدبلوماسي  المجتمع  على  يتعّين 
 األشخاص من االختفاء القسري. 

التشريعات وآليات التنفيذ التي تحول دون حدوث  وال بّد من إنشاء برامج مساعدة تقنية دولية، ورفدها بالموارد المناسبة لدعم سّن 
 حاالت االختفاء القسري ومنح الضحايا سبل االنتصاف.

إن موضوع االختفاء ألولوية إنسانية ال بّد من إبعادها تمامًا عن السياسة للتصدي لها بإرادة سياسية قوية وبروح من التعاون.  
  -وبالتالي السالم الطويل األمد  –والتعافي االجتماعي في مرحلة ما بعد النزاع    ففي غياب هكذا مقاربة، ستبقى المصالحة والعدالة

 حلمًا صعب المنال.  

 

 

 

 

 

      


