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 سور�ا دستور�ة خاصة �قضیة مفقوديمقترح مبادئ 
 
 
�شكل أساسي مجموعة من القواعد التي �ضم و احترام الحقوق األساسیة،  سیادة القانون وترسیخ�عّد الدستور أحد أهم ضمانات  .1

و�ضمن احترام  بناء دولة القانون  والسلطة الحاكمة. إّن صیاغة دستور سوري عصري �سهم فيتحكم العالقة بین المواطنین 
تسو�ة سیاسیة  ةحقوق اإلنسان، السیما وقف ممارسة االختفاء القسري ومعالجة قضیة فقدان األشخاص، هو أمر أساسي في أ�

الدستور السوري المقبل تر�ة انتهاكات حقوق اإلنسان الممنهجة �ما فیها تفشي حاالت االختفاء �عالج أن ینبغي مقبلة لسور�ا. 
نبغي یفي حین القسري، من ناحیة، ووضع ضمانات لحما�ة جمیع األشخاص من االختفاء القسري مستقبًال، من ناحیة أخرى. 

أو ملحق للتعامل مع الجرائم  منفصل ي متن النص أو �جزءأن �كون الدستور استشرافیًا، فإّنه �جب أن یتضمن أ�ضًا أحكامًا ف
لمفقودي ومختفي سور�ا من خالل آلیات العدالة االنتقالیة. ألغراض هذه الورقة، لم �ضع فر�ق تنسیق السیاسات  سا�قةال

. سر�عاً د �كون مفیدًا و أّن القیام بذلك ق مع، ةمنفصل الئحة لتي تتناول جرائم الماضي في ملحق أوألحكام اامثل هذه (الفر�ق) 
الحتیاجات تطور ال اً �سهولة أكبر، وذلك وفق وتعدیلها مادها ومراجعتهاهذا الفصل لألحكام المؤقتة �أن یتم اعتمثل وقد �سمح 

في ملحق أو جدول منفصل أحكام العدالة االنتقالیة  وضعإذا اختار واضعو دستور سور�ا المستقبلي  ینبغي فیما والواقع المتغیر.
  .نفسه وزنًا دستور�ًا مساو�ًا للدستور األحكام هذه�أّن ُتمنح 

 
. تشمل بها وأخرى مرتبطة �طر�قة غیر مباشرة ذات صلة مباشرة �قضیة المفقودین : أولهاالنصوصمن  فئتین فر�قالحّدَد  .2

ضمانات الكرامة والسالمة الجسد�ة والنفسیة، �الحیاة و ذات الصلة وق الحق �ل من المرتبطة مباشرة �قضیة المفقودین النصوص
 ، إصالح القطاع األمنيط تقیید الحقوق والحر�ات�وضوا تدابیر العدالة االنتقالیة ،الحرمان من الحر�ة والحق في محاكمة عادلة

وضمان عدم تكرار  نصوصهذه الال�مكن إعمال مثل  هغیر أنّ  .لتنفیذ ما سبق دستور�ة مختصة ، ووجود هیئاتوالعسكري 
والمتآزرة  المترا�طة عى تطبیق �افة حقوق اإلنسانا تر  أجهزة حكم قیامالقانون و  بناء دولة �ضمن سیاسينتقال إدون  االنتهاكات

  .معینة و�تعزز من خالل نصوص دستور�ة غیر مباشرة �قضیة المفقودین یرتبط �طر�قةذا ما ، وهفیما بینها والغیر قابلة للتجزئة
 

قضیة  معالجةمراعاة الدستور السوري المقبل لكل من هذه النصوص المباشرة وغیر المباشرة هو أمر أساسي ل�عتقد الفر�ق �أّن  .3
 المقترحة �أخذ جمیع هذه النصوص الدستور�ةفر�ق الال �طالب  في حین .سور�ا الذین یتجاوز عددهم المئة ألفومختفي مفقودي 

  ها إلى تفضیل وحما�ة حقوق المفقودین وعائالتهم.فیكما هي متضمنة في هذه الورقة، فإّنه من األساسي أن یؤّدي أي تغییر 
 

وفي مجال العدالة  دستور�ینالخبراء العدید من المع  فر�ق تنسیق السیاسات تشاورلنصوص الدستور�ة �عد هذه ا تطو�رتّم  .4
األ�حاث والمنشوارات والصكوك الدولیة ذات الصلة، من مجموعة ، من السور�ین وغیر السور�ین، فضًال عن مراجعة اإلنتقالیة

ا السا�قة سور�امین دساتیر مض دون إهمال ،مختلفة �تلك التي شهدت صراعات وتجارب حكم إنتقالیة�اإلضافة إلى دساتیر دول 
السیما  أ�ضًا قبل نشرها على مجموعة من منظمات المجتمع المدني السور�ة،هذه النصوص مسودة ُعرضت . ودستورها الحالي

على  تعدیل �عضها بناءً  قبل أن یتم ،اجتماعات تشاور�ة و�واسطة البر�د اإللكتروني خاللالمعنیة �قضیة المفقودین، وذلك 
التذرع �عدم  أي حكم یتیحوص الدستور�ة هذه النص ورقةلیس في األمر المهم �أّنه و المقترحات والمناقشات والتعلیقات الواردة. 

�ما في ذلك إطالق سراح  ،إتخاذ تدابیر ذات صلة �العدالة اإلنتقالیة�مبرر للتأخر في  السوري المقبل البدء بنفاذ الدستور
 جدید.سا�قة إلعتماد دستور سوري قد تكون أو تسو�ة سیاسیة تحقیق إنتقال المعتقلین والكشف عن مصیر المفقودین، و 
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 ذات الصلة المباشرة �قضیة المفقودین الدستور�ةالنصوص 

 
 

I. اب الحقوق والحر�ات� 
  

i.  الكرامة الحیاة و الحق في 
  

 لالنتهاك. ةوغیر قابل ةسمقدّ  اإلنسان حیاة .1
  

 .تكفل الدولة احترام وحما�ة �رامة اإلنسان .2
 
 

ii. ضمانات الحرمان من الحر�ة والحق في محاكمة عادلة 
 
، و  حميت .1 مذ�رة قضائیة و�یان إبراز أو تفتیش منزله من دون شخص �حظر القبض على أي الدولة الحر�ة الشخصیة من �ل تعدٍّ

 .وهو�ة الجهة المنفذة له المبررة لذلكالقانونیة األسباب 
  

تحت استخدام أي إعتراف منتزع �حظر  المعتقل دون حضور محامیه.الموقوف أو �حظر استجواب �حق للمتهم إلتزام الصمت، و  .2
 التعذیب أو اإلكراه �دلیل إثبات أو إدانة.

  
 �حق لكل شخص �حرم من حر�ته �أن یتصل مباشرة، في غضون الساعات التالیة لتوقیفه، �أسرته أو �أي شخص آخر �ختاره. .3
  
ساعة  48الـ  المثول خالل مدة ال تتجاوزالطعن �مشروعیة التوقیف و  و�حق للمتهم ،�منع تمدید االعتقال دون إجراءات قضائیة .4

 مقتضى القانون.استمرار حبسه أو اإلفراج عنه � قررالذي � القضاء أمام
  
�حظر احتجاز األشخاص إال في األماكن المخصصة لهذا األمر والمعترف بها رسمیًا، مر�ز إصالح و�عادة تأهیل.  نالسج .5

�حظر التمییز بین المحرومین من الحر�ة في المعاملة  .ومفوضیة حقوق اإلنسانوالتي تكون جمیعها خاضعة إلشراف القضاء 
 أو في إجراءت التقاضي وغیرها من اإلجراءات القانونیة.

  
تتضمن أسماء األشخاص المحرومین من حر�تهم، �اإلضافة إلى تار�خ  ، تحّدثها �شكل دوري،تلتزم الدولة �إعداد سجالت رسمیة .6

�ل شخص، والسلطة المسؤولة عن توقیفه، والسلطة التي تحتجزه مع بیان تار�خ وساعة استالمه، وأسباب وساعة ومكان احتجاز 
 االحتجاز والظروف الصحیة للشخص المحتجز.

  
�حق ألعضاء مفوضیة حقوق اإلنسان وأقارب الشخص المحروم من حر�ته أو ممثلیه أو محامیه االطالع على المعلومات  .7

حما�ة طالبي الحصول على معلومات عن . تكفل الدولة وعلى تحدیثاتها لرسمیة المذ�ورة في الفقرة السا�قةالواردة في السجالت ا
 �سبب طلبهم لذلك. أو إنتهاك لحقوقهم األساسیة من أي تخو�ف أو ترهیب أو سوء معاملة الشخص المحروم من حر�ته

  
 تعدد درجات الطعن أمام القضاء مكفول. .عادلةكل متهم بريء حتى یدان �حكم قضائي مبرم �مقتضى محاكمة  .8



 فر�ق تنسیق السیاسات لمفقودي ومختفي سور�ا

PCG.007.6.W.arab.doc 
 2022 آب 16

 13من  3 الصفحة 

  
 ال توقع عقو�ة إال �حكم قضائي، و التطّبق القوانین الجزائیة �أثر رجعي. العقو�ة شخصیة، والجر�مة والعقو�ة بدون نّص قانوني .9

 .مبرم
  

القانون سر�تها ألسباب موضوعیة تكون جلسات المحاكم علنیة �إستثناء الحاالت التي �قتضي القضاء مكفول، و حق الدفاع أمام  .10
 ومتوافقة مع الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان. ال �كون النطق في الحكم إال في جلسة علنیة.

  
 تكفل الدولة استقاللیة المحامین والحق في المساعدة القضائیة للمحتاجین في القضا�ا الجنائیة. .11

  
، وعن الضرر المترتب عن تنفیذ أو االعتقال التعسفي الحبس االحتیاطي التوقیف غیر القانوني أو التعو�ض عن�الدولة  تلتزم .12

 خطأه. عقو�ة إثر حكم قضائي ثبتَ 
 

 �حظر إنشاء المحاكم الجزائیة االستثنائیة ومحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري. .13
 
 

iii. السالمة الجسد�ة والنفسیة 
 

 .أماكن الحرمان من الحر�ةتضمن الدولة توفیر الغذاء الضروري والشروط الصحیة المالئمة والرعا�ة الطبیة في جمیع  .1
  

 .تتخذ الدولة �افة اإلجراءات الالزمة لمنع تعر�ض أحد للتعذیب أو العقو�ة القاسیة أو للمعاملة الالإنسانیة أو المهینة .2
  
 تلتزم الدولة �حظر تعر�ض أحد لالختفاء القسري أو االعتقال التعسفي.  .3
 
أو العقو�ة  لتعذیبل تعر�ض أي شخصال�جوز التذرع �أي إجراءات أو ظروف استثنائیة لتبر�ر ممارسة االختفاء القسري و  .4

  .لمعاملة الالإنسانیة أو المهینةا القاسیة أو
 
التذرع �األوامر والتعلیمات الصادرة عن موظفین أعلى مرتبة ال �عفي مرتكب جر�مة التعذیب أو االختفاء القسري أو االعتقال  .5

 التعسفي من المسؤولیة والعقاب. 
 
شغلها تشدد العقو�ة إذا تصرف مرتكب جر�مة االختفاء القسري أو االعتقال التعسفي أو التعذیب �مقتضى الوظیفة العامة التي � .6

العنف أو السلطة التي �متلكها، وتشمل العقو�ة �ل من الفاعل والمحرض والشر�ك. تشدد العقو�ة إذا اقترن إرتكاب االنتهاك �فعل 
 وقَع على قاصر أو شخص من ذوي أو ذوات اإلعاقة البدنیة. إذاالجنسي أو العنف القائم على النوع االجتماعي، أو 

 
 بوقوع االختفاء القسري أو االعتقال التعسفي أو التعذیب ولم یبلغ النیا�ة العامة بذلك.  �عاقب �الحبس �ل من علمَ  .7
 
مجرد علمها بوقوع االختفاء القسري أو االعتقال التعسفي أو  ومالحقة المسؤولین �جب على النیا�ة العامة تحر�ك الدعوى  .8

 التعذیب.
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 وأالجرائم مرتكبي �حق  القضائیة تحر�ك الدعوى طلب  نسانأو لمفوضیة حقوق اإل �حق للضحیة أو ممثلیها القانونیین .9
  الواردة في هذه المادة.اإلنتهاكات 

 
  .انتقامیة أخرى  تكفل الدولة سالمة مقّدم الدعوى المذ�ورة في الفقرة السا�قة وعدم تعرضه ألضرار أو إجراءات .10

 
 ثبوت االنتهاك.�التعو�ض وجبر الضرر في حال أو عائلتها /وحق الضحیة  تكفل الدولة .11

 
 .العام والخاص ال تسقط �التقادم �ل من جر�مة االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذیب وُتستثنى من مراسیم العفو .12

  
ذا توافرت إإلى دولة أخرى فیما  أجنبي طرد أو إ�عاد أو تسلیم أي شخص ُ�منعو  ،لألجانب حق اللجوء السیاسي ةتكفل الدول .13

االعتقاد �إمكانیة تعرضه إلى التعذیب أو اإلعدام أو اإلختفاء القسري أو غیر ذلك من إنتهاكات ذات صلة أسباب تدعو إلى 
 .�حقوقه األساسیة

 
 

II. تقیید الحقوق والحر�ات  
 

لصیانة السالمة العامة أو القانون لضرورات تقتضیها دولة في أضیق الحدود و �حظر تقیید الحقوق والحر�ات الدستور�ة إال  .1
 النظام العام أو حما�ة الصحة العامة أو حقوق اآلخر�ن وحر�اتهم. 

 
 . معلنة ومنشورة في الجر�دة الرسمیة ال ُتفرض أي قیود إال �مقتضى نصوص قانونیة .2

 
  .األساسي ها�جوهر أو للحقوق �جب إن یتناسب �ل تقیید مع الهدف المنشود من أجله، وال �جوز المّس �النواة الرئیسیة  .3
 
 إتخاذ أي إجراءات إستثنائیة بدون فرض القیود التالیة:  أو التعبئة �حظر إعالن حالة الطوارئ أو األحكام العرفیة أو .4

 ؛وجود خطر جسیم وحال یهدد سالمة وأمن البلد .أ
 ؛تحدید المناطق التي تفرض علیها هذه التدابیر �ما یتناسب مع الفقرة السا�قة .ب
  ؛على األقل البرلمانموافقة ثلثي أعضاء  .ت
أن ال تز�د مدتها عن ثالثین یومًا قابلة للتجدید مرة واحدة خالل السنة المیالد�ة ولنفس المدة و�موافقة ثلثي أعضاء  .ث

  ؛في �ل مرة البرلمان
جراءات اإلستثنائیة و�كافة أو األحكام العرفیة أو اإل أو التعبئة أن ُتتاح إمكانیة الطعن بدستور�ة إعالن حالة الطوارئ  .ج

  ؛القوانین التي تنبثق عنهم أمام المحكمة الدستور�ة
 ؛أن ال یتم تقیید الحقوق الدستور�ة إال �الحّد األدنى والمتناسب مع درء الخطر الجسیم والحال .ح
 ؛أن ال ُتنظر الدعاوى المدنیة أمام المحاكم العسكر�ة .خ
على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الطائفة أو  في تطبیق هذه التدابیر أن ال یتم التمییز .د

األصل االجتماعي أو االعتقاد الدیني أو الفلسفي أو السیاسي أو التوجه الجنسي أو الحالة االقتصاد�ة أو اإلعاقة 
  ؛البدنیة والعقلیة أو غیر ذلك من أوجه التمییز

 ؛�الكرامة والحیاة و�السالمة الجسد�ة والنفسیةالحقوق ذات الصلة یتم المّس �أن ال  .ذ
 ؛والقانون الدولي اإلنساني أن ال تتعارض هذه التدابیر مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان .ر
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  ؛أن ُتنشر في الجر�دة الرسمیة حال اتخاذها .ز
 أن یتم إنهاء العمل بهذه التدابیر �مجرد زوال أسبابها. .س

 
 ضمانات الحقوق والحر�ات المدرجة في الدستور.�حظر أي تعدیل للدستور ینال من  .5

 
 

III. حما�ة الفئات الضعیفة وضحا�ا االنتهاكات 
 
تكفل الدولة تقد�م �افة أشكال المساعدة، �ما فیها المالیة والخدمات االجتماعیة، ألسر المفقودین وضحا�ا التعذیب واالعتقال  .1

 على دعم مشار�تهم في المجتمع.التعسفي واالختفاء القسري والقتل �إجراءت موجزة، وتعمل 
 
 

IV. والعسكري  القطاع األمني 
  

�ضطلع الجیش بواجب الدفاع عن الوطن وضمان استقالله وسالمة أراضیه وحما�ة شعبه، و�مارس مهامه �حیاد�ة و�دون تدخل  .1
 �الحیاة السیاسیة وفي إطار احترام الحقوق والحر�ات العامة والفرد�ة.

  
وحفظ األمن العام ودعم السالم المستدام، وتلتزم �الحیاد  ،تحقیق أمن السكان وزرع الطمأنینة في نفوسهمتعمل أجهزة األمن على  .2

  التام وعدم التدخل �الحیاة السیاسیة، وتمارس مهامها في ظّل احترام الحقوق والحر�ات العامة والفرد�ة.
 
انتهاكات  ةم لمبادئ الشفافیة والمساءلة والمحاسبة عن أ��خضع األفراد التا�عین للجیش واألجهزة األمنیة والمتعاقدین معه .3

 یرتكبونها.
  
 .تتخذ الدولة �افة اإلجراءات الالزمة لتثقیف األفراد التا�عین للجیش واألجهزة األمنیة والمتعاقدین معهم بثقافة حقوق اإلنسان .4
 
 تور.�حظر إنشاء تنظیمات أو أجهزة مسلحة أو أفرع أمنیة �ما �خالف أحكام الدس .5
 
 البرلمانن �عیّ لمراقبة سلوك المنتسبین إلى مؤسسة الجیش و�لى األجهزة األمنیة والمتعاقدین معهم. محاید جهاز مدني یتشكل  .6

یرفع هذا الجهاز تقار�ر دور�ة إلى  نصف أعضاء هذا الجهاز و�تم تسمیة النصف اآلخر من طرف مفوضیة حقوق اإلنسان.
من  ومحاسبة أو إستبعاد منتهكي الدستور والقوانین تتضمن توصیات لتحسین عمل مؤسسة الجیش واألجهزة األمنیة البرلمان

الحما�ة الالزمة ألعضاء هذا الجهاز وُ�حظر عزل أي عضو من منصبه إال في الحاالت المحددة �القانون  ة. تكفل الدولبینها
  فقط. البرلمانمن طرف القضاء و  والمحاسبة أعضاء هذا الجهاز للمساءلة�خضع ووفًقا إلجراءات عادلة ونز�هة ومستقلة. 

 
تكفل الدولة حق االستنكاف الضمیري و�مكانیة االستعاضة عن الخدمة العسكر�ة �الخدمة المدنیة. �حظر إجبار أي شخص على  .7

 االنضمام إلى الجیش أو األجهزة األمنیة أو أي تنظیمات عسكر�ة أخرى.
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V.  الهیئات الدستور�ة والعدالة اإلنتقالیة 
 
i. مفوضیة حقوق اإلنسان 

 
عبر  نصفهم نحقوق اإلنسان من أعضاء یتمتعون �الكفاءة والخبرة والنزاهة والمهنیة والسمعة الطیبة، �عیّ دائمة ل مفوضیة تتشكل .1

و�التشاور مع منظمات المجتمع  البرلماناآلخر من طرف ، والنصف وعادلة مسا�قة تضمن معاییر إنتقاء موضوعیة وشفافة
 .المدني المعنیة �احترام وتعز�ز حقوق اإلنسان

 
تخصص الدولة موارد مالیة سنو�ة للمفوضیة  تتمتع مفوضیة حقوق اإلنسان �الشخصیة القانونیة واالستقاللیة المالیة واإلدار�ة. .2

 .وتغطیة نفقاتها مهامهاداء أل
   

المفوضیة عن ثلث عدد اإلعضاء، و�راعى حسن تمثیل ضحا�ا انتهاكات حقوق اإلنسان وتنوع �قل تمثیل المرأة في عضو�ة  ال .3
 الخبرات والتخصصات، وتمثیل المحافظات والقوى المجتمعیة في عضو�ة المفوضیة.

  
المحددة مدة العضو�ة في المفوضیة أر�ع سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة. ُ�حظر عزل أي عضو من منصبه إال في الحاالت  .4

 �القانون ووفًقا إلجراءات عادلة ونز�هة ومستقلة. 
 
 �خضع أعضاء المفوضیة للمساءلةتكفل الدولة الحما�ة الالزمة ألعضاء المفوضیة �ما یتیح أداء مهامهم �استقاللیة وحیاد�ة.  .5

 فقط.  البرلمانمن طرف القضاء و والمحاسبة 
 
�ستقبال الشكاوى في إطار وتعز�زها ونشر ثقافتها ورصد انتهاكاتها والتحقیق بها و تعمل المفوضیة على حما�ة حقوق اإلنسان  .6

 الجهات المعنیة.  ذلك ومتا�عتها مع
 
مخصصة لذلك. تسهم لبرلمان تجري المفوضیة أ�حاث في مجال حقوق اإلنسان وتصدر تقار�ر سنو�ة تناقش خالل جلسة ل .7

  حقوق اإلنسان في المدارس والجامعات واألوساط المهنیة.مواد إعداد برامج متعلقة بتدر�س المفوضیة في 
 
�حق للمفوضیة ز�ارة السجون ومراكز االعتقال واالحتجاز �افة، و�جراء التحقیقات في االنتهاكات وتقد�م الشكاوى إلى الجهات  .8

 المعنیة وتقد�م التوصیات ومتا�عة تنفیذها. 
 
والمؤسسات اإلقلیمیة والوطنیة في الدول األخرى المختصة �مجاالت تعز�ز وحما�ة تتعاون المفوضیة مع آلیات األمم المتحدة  .9

 . أهدافهاتحقیق ل حقوق اإلنسان
 

 تلتزم مؤسسات الدولة بتیسیر عمل المفوضیة وتقد�م المعلومات والمعونة الالزمة لحسن تنفیذ مهامها.  .10
 

 مشار�ع القوانین ذات الصلة �مجال اختصاصها.أثناء صیاغة  ُتستشارقتراح مشار�ع قوانین، و ا�حق للمفوضیة  .11
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ii. تدابیر العدالة االنتقالیة  
 

 �اتخاذ �افة التدابیر الالزمة من أجل: فوراً  تلتزم الدولة .1
 ؛الكشف عن ظروف وحقیقة االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان .أ

وفاة األشخاص المتوفین  حقوقهم، والكشف عن حقیقة وظروف استعادةالبحث عن المفقودین في سور�ا وضمان  .ب
  ؛وتحدید أماكن رفاتهم وتسلیمها إلى عائالتهم

خارج سور�ا و�عادة رفات المتوفین  السور�ین البحث عن المفقودینالتعاون مع �افة المنظمات والحكومات المعنیة في  .ت
  ؛وتسلمیها إلى ذو�هم من بینهم

 ؛وفق المعاییر الدولیة ومتطلبات المصالحة الوطنیة المساهمین في ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسانمساءلة ضمان  .ث
�شمل التعو�ض أشكاًال ماد�ة متناسبًا مع الضرر الذي لحَق بهم. تعو�ض ضحا�ا انتهاكات حقوق اإلنسان تعو�ضًا  .ج

  ؛االعتبار لهم ومعنو�ة واتخاذ خطوات لمعالجة اآلثار النفسیة واالجتماعیة و�عادة تأهیل الضحا�ا وردّ 
، أو ممتلكات مصادرة أو مستولى علیها ألصحابها أو لممثلیهم القانونیین وضمان حر�ة تصرفهم بها إعادة أي .ح

 .تعو�ضهم عنها
 

سقوط الجرائم القوانین أو بوجود عفو سابق أو  ال �جوز في إطار تطبیق تدابیر العدالة االنتقالیة التذرع �مبدأ عدم رجعیة .2
  �التقادم.

 
 تلتزم الدولة �إشراك الضحا�ا وعائالتهم ومنظمات المجتمع المدني في إعداد وتطبیق برامج العدالة االنتقالیة.  .3
 
لتأسیس سالم مستدام اوتحقیق مصالحة وطنیة و  والنزاعات تتخذ الدولة �افة اإلجراءات الضرور�ة تجنبًا لعدم تكرار االنتهاكات .4

 �ما في ذلك:�یئة مواتیة لتعز�ز و�حترام حقوق اإلنسان و 
 ؛الكشف عن جذور النزاعات المجتمعیة ومعالجتها .أ

 ؛إعادة هیكلة مؤسسات الدولة و�صالحها بنیو�ا واستبعاد الفاسدین ومرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان منها .ب
 ؛محاكمتهم العمل علىلمقاتلین األجانب أو حّل �افة المیلیشیات والتنظیمات المسلحة و�خراج القوات األجنبیة وا .ت
حصر إنشاء القوات المسلحة وأجهزة األمن بید الدولة وفقًا لمقتضیات دولة القانون إتخاذ اإلجراءات الضرور�ة ل .ث

 وانسجامًا مع األحكام الدستور�ة.
 
 

iii.  هیئة شؤون المفقودین 
 

، قضیة المفقودین والمختفین المعنیة والتنسیق معها �خصوصولة لدعم هیئات الد مؤقتة آلیة� هیئة شؤون المفقودیننشئ تُ  .1
 . في مجال إختصاصها وتواكب تطبیق تدابیر العدالة االنتقالیة ذات الصلة

 
وحتى  1963�شمل اإلطار الزمني لعمل الهیئة �افة حاالت فقدان األشخاص التي حصلت اعتبارًا من الثامن من آذار عام  .2

 تار�خ اعتماد هذا الدستور. 
 
الهیئة في إطار ممارسة تنتهج  .یرتكز عمل الهیئة على محور�ة دور ورؤ�ة الضحا�ا وعائالتهم في معالجة قضیة المفقودین .3

قائمة على العدالة واالستقاللیة  مقار�ة معاییر النزاهة وقواعد السلوك األخالقیة �ما �شمل إتباعهاأعمالها ونشاطاتها أعلى 
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على أساس إنتماءاتهم الدینیة أو الطائفیة أو العرقیة  التمییز بین الضحا�ا أوعدم االنحیاز و  ،الحیاد�ةالسر�ة و والشمول والشفافیة و 
  .هالمرتكبة لأو األثنیة أو نوع االنتهاك أو الجهة 

 
ة والمهنیة والسمعة تتمتع هیئة شؤون المفقودین �االستقاللیة المالیة واإلدار�ة، وتتشّكل من أعضاء یتمتعون �الكفاءة والخبرة والنزاه .4

ممثلین مفوضیة حقوق اإلنسان �التشاور مع  والنصف اآلخر من طرف البرلمانمن طرف ئة یأعضاء اله نصف نعیّ �ُ  .الطیبة
ا وتغطیة مهامهداء ألتخصص الدولة موارد مالیة سنو�ة للهیئة  .وعن منظمات المجتمع المدني عن عائالت ضحا�ا المفقودین

  نفقاتها.
 
      تمثیل أسر وأهالي المفقودین عن ثلث عدد أعضاء الهیئة. �قلّ  ال .5

 
، وشرائح المجتمع راعى حسن تمثیل منظمات المجتمع المدني�قل تمثیل المرأة في عضو�ة الهیئة عن ثلث عدد األعضاء، و�ُ  ال .6

 .كاد�میینأو  طباء شرعیین وخبراء جنائیین و�عالمیینأوتنوع الخبرات والتخصصات �ما �شمل قانونیین و 
 
ال ُ�عزل أي عضو من منصبه إال في الحاالت المحددة �القانون  .سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدةأر�ع  مدة العضو�ة في الهیئة .7

  مستقلة.شفافة و ووفًقا إلجراءات عادلة ونز�هة و 
 
 والمحاسبة للمساءلة الهیئةأعضاء خضع �تكفل الدولة الحما�ة الالزمة ألعضاء الهیئة �ما یتیح أداء مهامهم �استقاللیة وحیاد�ة.  .8

 فقط.  البرلمانمن طرف القضاء و 
 
ذات صلة �مجال  صیاغة مشار�ع قوانینإطار �حق للهیئة اقتراح مشار�ع قوانین ذات صلة �شؤون المفقودین، وُتستشار في  .9

 إختصاصها.
 

في حاالت  في التحقیق المعنیةالدولة ومؤسساتها  هیئات وغیرها منوجهات إنفاذ القانون النیا�ة العامة  مكتبالهیئة تدعم  .10
  .لى الجهات المختصةإ تقد�م الشكاوى في و ، االختفاء القسري وفقدان األشخاص

 
  القیام �مهامها. والمساعدة الالزمة لتمكین الهیئة منتلتزم مؤسسات الدولة بتقد�م �افة أشكال الدعم  .11

 
دولیة أو سلطة  ةتنّسق جمیع أجهزة الدولة مع الهیئة في إطار معالجتها أو متا�عتها لملف المفقودین أو التواصل �شأنه مع أ�  .12

 أقلیمیة أو محلیة، وتطلعها على �افة المعلومات الضرور�ة في هذا الشأن. 
 

توصیات للجهات معلومات حول أعمالها ونتائجها، و �ر نصف سنو�ة ذات صلة �شؤون المفقودین تتضمن تصدر الهیئة تقار  .13
 مخصصة لذلك. یةلمانبر  . ُتناقش تقار�ر الهیئة في جلسات�ملف المفقودین الفاعلة وغیر الحكومیة الحكومیةالدولیة واألقلیمیة و 

  
 عن األشخاص المبحوث عنهم ةیمعلومات تفصیل مر�زي یتضمن �إعداد سجل ، �التعاون مع �افة الجهات المعنیة،تلتزم الهیئة .14

وعلى  لالسج ا. �حق ألقارب الشخص المفقود أو ممثلیه القانونیین االطالع على المعلومات الواردة في هذبدون أي تمییز
على سر�ة البیانات والمعلومات الحفاظ الجهات المعنیة األخرى �تلتزم الهیئة و�افة  .تحدیثاته ذات الصلة �الشخص المعني

  �أمان. أدلة ةمع أ� الواردة في السجل المر�زي وتخز�نها
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�حق للهیئة تنفیذ مهامها.  في إطار أو محلیةأو أقلیمیة جهة دولیة  ة سلطة أومع أ�أو التعاون أو التواصل �حق للهیئة التعاقد  .15
أو لجان فنیة  أي خبیرمع و التعاقد مع الموظفین الدائمین أو المؤقتین إفتتاح مراكز وفروع لها داخل وخارج األراضي السور�ة و 

 .لدعمها في تنفیذ مهامها
  

 ئ الهیئة خالل مدة أقصاها ستة أشهر إعتبارًا من تار�خ نفاذ الدستور. نشَ تُ  .16
 
 

 ذات الصلة غیر المباشرة �قضیة المفقودینالنصوص الدستور�ة 

 
 

I. المبادئ العامة 
  

سور�ة دولة مدنیة تقوم على مبادئ المواطنة، �ستند نظام حكمها السیاسي على حقوق اإلنسان والتعدد�ة السیاسیة وتداول  .1
 السلطة عبر االنتخا�ات الحرة والنز�هة. 

 
  .السیادة ملك للشعب وهو مصدر السلطات .2
  
 

II.  سیادة القانون 
 

صادرة علنًا وتطبق  عادلة العامة والخاصة والدولة نفسها إلى قوانین والمؤسسات والكیانات�خضع جمیع المواطنات والمواطنین  .1
 على الجمیع �التساوي. 

 
 ال�عّد أي قانون نافذ إال �عد نشره في الجر�دة الرسمیة. .2
  
 

III.  سلطات الدولة 
 

i. السلطة التنفیذ�ة 
  

ینتخب رئیس الجمهور�ة �االقتراع العام لمدة أر�ع سنوات. ال �جوز تجدید وال�ة رئیس الجمهور�ة إال �عد مرور أر�ع سنوات �املة  .1
ال �جوز على انتهاء فترة رئاسته. �جب أن ال �كون المرشح ممن شغَل منصب رئاسة الجمهور�ة لمدة تز�د عن الثماني سنوات. 

 تعدیل هذه المادة. 
 
 

ii. السلطة التشر�عیة 
  

 ، وال�مكنه تفو�ض ذلك ألّي جهة أخرى. دون غیره في التشر�ع البرلمان �ختص .1
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 . البرلمانأعضاء  غالبیةموافقة �حوز على �قانون العفو العام  �صدر .2
 

 علنیة.  البرلمانجلسات  .3
 
، لها حقوقها التي تمّكنها من النهوض �مهامها في العمل النیابي وتضمن لها تمثیل مناسب البرلمانالمعارضة مكّون أساسّي في  .4

 وأنشطته.  البرلمانوفاعل في �افة هیاكل 
 
 

iii.  السلطة القضائیة 
 

 . العامة والفرد�ة القضاء سلطة مستقّلة تضمن إقامة العدل وسمو الدستور وسیادة القانون وحما�ة الحقوق والحرّ�ات .1
 

 دارة شؤون القضاء وضمان استقاللیته.إللقضاء األعلى اُ�شّكل مجلس  .2
 

برئاسة رئیس محكمة النقض وعضو�ة النائب العام ورئیس إدارة التفتیش  ،یتألف مجلس القضاء األعلى من سبعة أعضاء .3
 القضائي وأر�ع قضاة ینتخبون من بین أقدم القضاة في سور�ا. 

 
 مجلس القضاء األعلى، وال �قل تمثیل المرأة فیه عن ثلث عدد األعضاء. یراعى تمثیل المحافظات في عضو�ة .4

 
و�حظر التدخل في عملهم، و�نحصر �مجلس القضاء األعلى تعیین القضاة  من النقل والعزل، یتمتع القضاة �الحصانة .5

 ونقلهم وندبهم إلى أي عمل ومعاقبتهم وعزلهم. 
 

 یلتزم القضاة �الحیاد والنزاهة و�حظر علیهم العمل في السیاسة أو االنتساب إلى األحزاب السیاسیة.  .6
 

تضطلع النیا�ة العامة بتحقیق العدل، وتكفل الدولة استقاللیة الذین �ختارون النیا�ة العامة مستقلة و�رأسها النائب العام.  .7
 النزاهة والكفاءة بدون تحیز أو محا�اة أو تمییز.لشغل وظائف النیا�ة العامة وتعیینهم على أساس 

  
 

IV. المحكمة الدستور�ة 
 

تتألف المحكمة الدستور�ة العلیا من تسعة أعضاء �سّمي مجلس القضاء األعلى ثلثي أعضائها من بین أقدم القضاة في البالد  .1
 ونقا�ة المحامین عضوًا.  البرلمانو�سّمي �ل من رئیس الجمهور�ة و 

 
 �قل تمثیل المرأة فیها عن ثلث عدد األعضاء. ، والالمحكمة الدستور�ة المحافظات في عضو�ةیراعى تمثیل  .2
  
 ینتخب أعضاء المحكمة أحد القضاة رئیسًا لها.  .3
 
  .�ل ثالث سنواتأعضاء المحكمة الدستور�ة یتم تجدید عضو�ة ثلث  .تكون مدة العضو�ة في المحكمة الدستور�ة تسع سنوات .4
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مشار�ع  . تستبعد المحكمة الدستور�ة العلیاالنافذة القوانینمشار�ع القوانین و تختص المحكمة الدستور�ة العلیا �الرقا�ة على دستور�ة  .5
الفصل في . تختص المحكمة الدستور�ة العلیا �مع الدستور ومتعارضالمتعارضة مع الدستور وتلغي أي تشر�ع نافذ  القوانین

  رئیس الجمهور�ة.�انتخا�ات و  البرلمانالنزاعات المتعلقة �انتخا�ات 
 

المحكمة الدستور�ة العلیا للبت في دستور�ة أي تشر�ع �أّن �حّرك  مباشرة شخصیة وحق مصلحة�ل ذي للمحاكم العاد�ة و �حق  .6
 60نافذ یتعارض مع الحقوق والحر�ات الدستور�ة. تبت المحكمة الدستور�ة �قرار معلل بدستور�ة أي تشر�ع خالل مدة أقصاها 

 یومًا اعتبارًا من تار�خ تحر�ك المحكمة. 
 
 تنشر قرارات المحكمة الدستور�ة في الجر�دة الرسمیة.  .7
 
 

V. اب الحقوق والحر�ات� 
  

i. المســــاواة 
 

 المواطنات والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون والمحاكم. .1
 

�حظر التمییز بین المواطنین �سبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الطائفة أو األصل االجتماعي أو الحالة  .2
أو غیر ذلك من أوجه  الفلسفي أو السیاسي أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة البدنیة والعقلیة االقتصاد�ة أو االعتقاد الدیني أو

 . التمییز
 
تعمل الدولة على تعز�ز مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق �افة وفق الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان وعلى ضمان توفیر البیئة  .3

 یة الشاملة والمستدامة. اآلمنة لالرتقاء �مشار�ة النساء في عملیة التمن
 
 تتخذ الدولة �افة التدابیر التشر�عیة وغیر التشر�عیة الالزمة لحظر التمییز والعنف القائم على النوع االجتماعي. .4
 
 تجر�م التمییز بین المواطنین والحض على الكراهیة والعنف.�مقتضى القانون یتم   .5

 
  
ii. والحق في التنقل حما�ة الحیاة الشخصیة 

 
 الحق في حرمة الحیاة الخاصة واألسر�ة واحترام مسكنه ومراسالته �افة �ما فیها البر�د�ة والهاتفیة. لكل شخص .1

 
 .لكل شخص الحق في الحما�ة من سوء استخدام بیاناته الشخصیة .2
 
 أراضي الدولة ومغادرتها والعودة إلیها.  داخللجمیع المواطنین الحق في إختیار مكان اإلقامة والتنقل  .3
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iii.  التعبیر والرأي والحصول على المعلوماتحر�ة 
 

 .�ما في ذلك مشار�ة المعلومات مع أي شخص والرأي حر�ة التعبیرفي لكل شخص الحق  .1
 

  .لكل شخص الحق في تلقي المعلومات والحصول علیها من مصادر المعلومات العامة ومن مؤسسات الدولة .2
 
 

iv. حر�ة اإلعالم 
 

وغیرها من وسائل االتصال المقروءة والمسموعة واألشكال األخرى لنقل و�نتاج والطباعة والنشر تكفل الدولة حر�ة الصحافة  .1
 ونشر المعلومات.

 
 �حظر ممارسة الرقا�ة على اإلعالم وتكفل الدولة استقاللیته. .2
 
 �منع تطبیق عقو�ة الحبس ألسباب سیاسیة، وُ�حظر سجن الكّتاب والصحفیین �سبب ممارستهم ألعمالهم أو نشاطاتهم.  .3
 
 

v. حق التجمع السلمي و�نشاء الجمعیات 
 

 .واإلضراب تكفل الدولة الحق في التجمع السلمي والقیام �المظاهرات السلمیة .1
 

 الحفاظ على استقاللیتها.و  والمدنیة واإلنسانیة والنقابیةتكفل الدولة حق تكو�ن الجمعیات المهنیة  .2
  
 االنتساب إلى الجمعیات والمشار�ة بنشاطاتها.تكفل الدولة الحق في  .3
 
 .ورسم سیاسات الدولة في عملیة التنمیةتیح لها المشار�ة تدعم الدولة منظمات المجتمع المدني وت .4
  
 .أو حزب أو جماعة دینیة أو سیاسیة جمعیةأي لالنضمام أو االنتماء إلى  شخصحظر ممارسة أي ضغوط على أي تُ  .5
 
 

VI. حما�ة الفئات الضعیفة 
 

 لألطفال ولذوي وذوات اإلعاقة الحق في حما�ة خاصة �حسب احتیاجاتهم. .1
 

الثبوتیة التي تخوله �حق لكل طفل مولود من أب أو أم سور�ة خارج سور�ا أو داخلها الحصول على الجنسیة السور�ة واألوراق  .2
التمییز في الحقوق والواجبات وأمام القانون بین السور�ین المتجنسین  .التمتع �كافة الحقوق وعلى قدم المساواة مع �قیة السور�ین

 �الوالدة والسور�ین المكتسبین للجنسیة السور�ة. �حظر تجر�د أو حرمان أي شخص تعسفًا من الجنسیة.
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VII. وق اإلنساندور القانون الدولي لحق 
  

تتخذ الدولة �افة اإلجراءات الضرور�ة لتنفیذ االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان وتضمن سموها على �افة القوانین الداخلیة  .1
 السا�قة والالحقة لتار�خ المصادقة على هذه االتفاقیات.

  
 تتعامل الدولة �انفتاح مع اآللیات الدولیة المعنیة �حما�ة حقوق اإلنسان. .2
  
 یتم تفسیر الدستور السوري والقوانین الوطنیة �ما یتسق مع أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان.  .3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وال اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین المسؤولیة الوحیدة للمحتوى  تتحمل تم إنتاج هذا المنشور بدعم مالي من االتحاد األورو�ي.
 .وجهات نظر االتحاد األورو�ي�عكس �الضرورة 
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