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 مقترح مبادئ دستور�ة خاصة �قضیة مفقودي سور�ا ملحق:
 
  

I.  غیاب سیادة القانون وتسلط نظام الحكم: أساس تفشي ظاهرة االختفاء القسري 
 
القسري، في الدول التي �سود فیها حكم القانون، فهناك ال تحدث االنتهاكات الفظیعة لحقوق اإلنسان، ومن ضمنها االختفاء  .1

عالقة طردّ�ة بین غیاب سلطة القانون، من ناحیة، و�ین الد�كتاتور�ة والتعسف، من ناحیة أخرى. ولعّل هذا واقع الحال في 
ومن  2012ر عام ، على الرغم مما ینّص علیه دستو 1سور�ا التي شهدت تفشي حاالت االختفاء القسري خالل العقود الماضیة

تردع ممارسة هكذا انتهاك. فال تخلو هذه الدساتیر أو المنظومة التي من �عض الحقوق والحر�ات  1973قبله دستور عام 
التشر�عیة القائمة في سور�ا من نصوص تكفل هكذا حقوق وحر�ات من الناحیة النظر�ة البحتة، و�التالي فإن مسؤولیة تفشي 

واالختفاء القسري واالعتقال التعسفي وغیره من أشكال الحرمان من الحر�ة الذي یتم على أیدي موظفي الدولة ظاهرة المفقودین 
بهذا الشكل الواسع، یتحملها �شكل أساسي نظام الحكم السیاسي المر�زي والمهیمن منذ عقود على �افة سلطات الدولة التنفیذ�ة 

ة أر�ان دولة القانون والمتمثلة بـشكل أساسي ب "سیادة القانون" و"سمو الدستور" والتشر�عیة والقضائیة، ما أدى إلى تقو�ض �اف
 و"استقالل القضاء".

 
ُ�شیر مفهوم سیادة القانون إلى "مبـدأ للحكـم �كـون فیه جمیـع األشـخاص والمؤسسـات والكیانـات والقطاعـان العـام والخـاص، �مـا  .2

وانین صادرة علنا، وتطبق على الجمیع �التساوي و�حتكم في إطارهـا إلى قضاء مستقل، في ذلـك الدولـة ذاتها، مسؤولین أمام ق
. في هذا اإلطار، �فترض أن یتضمن نظام الحكم في سور�ا فصًال تامًا 2وتتفق مع القواعد والمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان"

وتكاملها. مع ذلك ُیالحظ هیمنة، في دستوري سور�ا للسلطات �حیث تكون صالحیات �لٌّ منها واضحة مع الحفاظ على تفاعلها 
الحالي والسابق، تكاد تكون مطلقة للسلطة التنفیذ�ة على السلطتین التشر�عیة والقضائیة �مقتضى نظام حكم تسلطي وعدم 

 االعتراف واقعّیًا أو دستورّ�ًا بوجود المعارضة �مفهومها الد�مقراطي المعروف. 
 

هیمنة السلطة التنفیذ�ة على مجلس القضاء األعلى وتدخلها في  �ستبعدعمال مبدأ فصل السلطات، �ما یتعزز استقالل القضاء �إ .3
تعیین القضاة وتأدیبهم ونقلهم، �اإلضافة إلى إلغاء المحاكم االستثنائیة ووقف تعدي المحاكم العسكر�ة على القضاء المدني. 

مما یردع حصول جر�مة االختفاء القسري. هذا وتلعب المحكمة فیشّكل استقالل القضاء ضمانة لصون الحقوق والحر�ات، 
الدستور�ة دورًا أساسیًا لصون هذه الحقوق في دولة القانون، غیر أّن العقود الماضیة قد شهدت خلًال في تر�یبة المحكمة 

مقتضى دساتیر سور�ا مبدأ أ�ضًا � . اختلَّ 3الجمهور�ة رئیسمن طرف  عبر تعیینهمالدستور�ة السور�ة وطر�قة تسمیة أعضائها 
، فضًال عن تغییب االنتخا�ات 4سیادة القانون من خالل إعطاء رئیس الجمهور�ة صالحیة التشر�ع و�مكانیة حّل البرلمان

 الد�مقراطیة الحرة والنز�هة. 
                                                             

االحتجاز لقمع تعّد السلطات في سور�ا مسؤولة عن أغلب حاالت فقدان األشخاص خالل العقود الماضیة. أنظر المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان، "اإلخفاء و  1
 ، متوفر على: 2021آذار/مارس  1تقر�ر لألمم المتحدة"،  -المعارضة سمة ممیزة لعقد من الصراع في سور�ا 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26811&LangID=E 
 S ،23/616/2004ت الصراع ومجتمعات ما �عد الصراع، للمز�د، أنظر تقر�ر األمین العام لألمم المتحدة: سیادة القانون والعدالة االنتقالیة في مجتمعا 2

-https://www.ictj.org/sites/default/files/UNSC-Global-Justice-Post-conflict-2004، متوفر على : 5، ص 2004آب/أغسطس 
Arabic.pdf  

جمیع قضاة المحكمة الدستور�ة العلیا �مرسوم رئاسي (المادة على أن �سمي رئیس الجمهور�ة  2012، ینص دستور سور�ا لعام 1973�حال دستور سور�ا لعام  3
 ). 145) و�دلون �القسم أمامه (المادة 141

)، 113-112) و�عداد مشار�ع القوانین وتولي سلطة التشر�ع (المادتین 111حّل مجلس الشعب (المادة ، �حق لرئیس الجمهور�ة 2012�حسب دستور عام  4
 ). 133و�ترأس مجلس القضاء األعلى (المادة 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26811&LangID=E
https://www.ictj.org/sites/default/files/UNSC-Global-Justice-Post-conflict-2004-Arabic.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/UNSC-Global-Justice-Post-conflict-2004-Arabic.pdf
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II.  اإلرث الدستوري السوري وضرورة تضمینه في دستور سور�ا المقبل 
 
، على تفاوت الحقوق والضمانات في 2012وحتى دستور  19205السور�ة، ابتداء من دستور یدّل السیاق التار�خي للدساتیر  .4

في المادة  1920الدساتیر المتعاقبة توسعًا أو اقتضا�ًا حسب طبیعة النظام السیاسي الذي وضَع الدستور. فقد أقّر دستور عام 
إال �األسباب واألوجه التي �عینها القانون". �ما أقرَّ منه �أن "الحر�ة الشخصیة مصونة من �ل تعد وال �جوز توقیف أحد  11

 )، وهما من أبرز الضمانات ضّد االختفاء القسري. 118و 117ضمانتي العلنیة وحق الدفاع أمام المحاكم (المواد 
 

ذا لیس من أكثر دساتیر سور�ا توسعًا في ضمانات حظر االعتقال التعسفي واالختفاء القسري، وه 1950دستور عام  �عدُّ  .5
. فقد أقرَّ هذا في 6�مستغرب في ظّل وضعه من طرف جمعیة تأسیسیة مؤلفة د�مقراطیًا، ضّمت �بار علماء سور�ا في القانون 

مبادئ جامعة تضمن منع االعتقال والتوقیف التعسفي و�التالي وقف  10مبدأ علنیة المحاكمة، ثم فّصل في المادة  9مادته 
حظرت هذه المادة تحري أو توقیف أي شخص إال �موجب أمر أو قرار قضائي حصرًا، أو إذا ممارسة االختفاء القسري. فقد 

قبض علیه في حالة الجرم المشهود، أو �قصد إحضاره إلى السلطات القضائیة بتهمة ارتكاب جنا�ة أو جنحة. �ما حظرت أ�ضًا 
 لطوارئ أو األحكام العرفیة أو الحرب.على السلطات اإلدار�ة توقیف أحد احتیاطیًا إال �موجب قانون في حالة ا

 
أ�ضًا الحق لكل شخص �قبض علیه أن یبلغ خطیًا خالل أر�ع وعشر�ن ساعة �أسباب  1950من دستور عام  10المادة  أعطت .6

 توقیفه والنص القانوني الذي أوقف �موجبه، وأن �سلم إلى السلطات القضائیة خالل ثمان وأر�عین ساعة على األكثر من توقیفه.
كما أتاحت لكل موقوف أن �قدم بذاته أو بواسطة محام أو قر�ب طلبًا إلى القاضي المختص �عترض فیه على قانونیة التوقیف، 

أن یدعو الموظف الذي أمر �التوقیف و�سأله عن  للقاضيوأوجبت على القاضي أن ینظر في هذا الطلب حاًال. �ما �حق 
مَر �إخالء سبیل الموقوف في الحال. وحظَر هذا الدستور بنفس هذه المادة إحداث الواقعة فإذا وجد أن التوقیف غیر مشروع أ

محاكم جزائیة استثنائیة، أو محاكمة أحد أمام المحاكم العسكر�ة غیر أفراد الجیش، وضمَن حق الدفاع في جمیع مراحل التحقیق 
 والدعوى وأمام جمیع المحاكم.

 
ضمانات سالفة الذ�ر. فقد تفشت ظاهرة االختفاء القسري �شكل واسع في ظل سر�ان أّما دساتیر البعث، فلم تمنح مثل هذه ال .7

اللذان تضمنا مع ذلك مبادئ مقبولة �كفل تطبیقها الوقا�ة من االعتقال التعسفي واالختفاء القسري. فقد  2012و 1973دستوري 
ین حر�تهم الشخصیة وتحافظ على �رامتهم أن: "الحر�ة حق مقدس وتكفل الدولة للمواطن 25في المادة  1973أّكد دستور 

 28على أن: "�مارس المواطنون حقوقهم و�تمتعون �حر�اتهم وفقًا للقانون" و�ان واضحًا في المادة  27وأمنهم"، وجاَء في مادته 
 28قضاء في المادة �أنه: " ال �جوز تحري أحد أو توقیفه إال وفقًا للقانون". و�فَل هذا الدستور حق الدفاع وتو�یل محام أمام ال

 منه. 
 

أن: "الحر�ة حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنین حر�تهم الشخصیة وتحافظ على  33في المادة  2012بدوره دستور عام  نصَّ  .8
على أنه: "ال �جوز تحري أحد أو توقیفه إال �موجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائیة  53كرامتهم وأمنهم"، وفي المادة 

و إذا قبض علیه في حالة الجرم المشهود، أو �قصد إحضاره إلى السلطات القضائیة بتهمة ارتكاب جنا�ة أو جنحة المختصة، أ
و�ل شخص ُ�قبض علیه �جب أن ُیبلغ أسباب توقیفه وحقوقه، وال �جوز االستمرار في توقیفه أمام السلطة اإلدار�ة إال �أمر  -

أن: "كل اعتداء على الحر�ة الشخصیة أو على حرمة الحیاة الخاصة أو  54المادة  من السلطة القضائیة المختصة"، �ما أّكَد في

                                                             
 وهو أول دستور سوري ُوضع �عد انتخا�ات نیابیة شّكلت البرلمان الذي ُأطلق علیه آنذاك أسم "المؤتمر السوري العام".  5
 هاب حومد ورزق هللا االنطاكي ومنیر العجالني ومعروف الدوالیبي. مثل عبد الو  6



ي سور�افقودي و مف��ق تنسيق الس�اسات ل
مخت�ف  

 
 

PCG.008.5.W.arab.doc 
 2022 بآ 61

 6من  3 الصفحة 

على غیرها من الحقوق والحر�ات العامة التي �كفلها الدستور ُ�عد جر�مة �عاقب علیها القانون"، وضمَن حق الدفاع وتو�یل محام 
 .51أمام القضاء في مادته 

 
حة في تقد�م ضمانات للمواطنین، غیر أن أجهزة السلطة القمعیة لم تقم أي وزن أو و�الرغم من أن هذه المبادئ الدستور�ة واض .9

اعتبار لها مطلقًا وساهمت في تفاقم ظاهرة االختفاء القسري �شكل ممنهج. وفي الواقع ساهمت العدید من المراسیم المخالفة لهذه 
اعتبارًا من  حالة طوارئ مدیدة إلیهرضت �االستناد الذي فُ  7الضمانات الدستور�ة في تفشي هذه الظاهرة، السیما قانون الطوارئ 

استمرت زهاء نصف قرن دون أي قید دستوري �ضمن الطعن في صحة نفاذها أو ، حیث 1963تار�خ الثامن من آذار/مارس 
لطات الضا�طة الصادر بنفس یوم رفع حالة الطوارئ، قد منَح س 2011لعام  55استمرار تطبیقها. أّما المرسوم التشر�عي رقم 

 . 8العدلیة مهلة للتحقیق مع المتهم تصل حتى الستین یومًا �كون خاللها معرضًا لالختفاء القسري 
 
 

III. الحقوق والحر�ات 
  

ترتبط قضیة المفقودین �عّدة حقوق وضمانات تنصُّ علیها الدساتیر عادًة �حیث �أمن المواطن تعسف السلطة، و�أتي على رأس  .10
الحق في الحیاة وفي الحر�ة الشخصیة ومنع ممارسة التعذیب ومحاسبة المسؤولین عن االنتهاكات هذه الحقوق الدستور�ة 

ضمانتي �ما �شمل عادلة في محاكمة المتهم ضمان حق وضمان منع االعتقال والتوقیف التعسفي غیر القضائي. �ما �جب 
عهم على سیر المحاكمة، والتواصل أ�ضًا مع محامي علنیة المحاكمة وحق الدفاع، �اعتبارهما �كفال التواصل مع العامة واطال

�شكل مستمر، ما �منع اختفاء المتهم نظر�ًا. وفي ظّل تفشي ظاهرة االختفاء القسري في سور�ا، البّد من استفاضة الدستور 
 السوري المقبل في تحصین الحقوق ذات الصلة بهذا االنتهاك الخطیر ومساءلة مرتكبیه. 

 
من  تكو�ن الجمعیات واألحزاب واالنتساب إلیها �اإلضافة إلى حر�ة التعبیر واإلعالم والتجمع السلمي أ�ضًا ضمانات عدُّ � .11

ساسیة في إطار معالجة ملف المختفین قسر�ا، حیث تعرض عدد �بیر منهم لهذا االنتهاك �سبب ممارستهم لمثل الضمانات األ
حّد ت التعا�ش السلمي و، وتدعم أساسیة إلقامة العدل وتعز�ز سیادة القانون  ي المواطنةفهذه الحقوق المشروعة. �ما تعّد المساواة 

ستمر مستقبًال في حال االستمرار التمییز بین المواطنین العتبارات مختلفة �ما �سا�قًا وقد  ین الذي نشَب بین السور� اعمن النز 
فیها الدین والعرق واالنتماء الطائفي. یتطلب أ�ضًا معالجة ملف المفقودین تعز�ز وضع الفئات المستضعفة والتر�یز على حقوق 

سیة المترتبة عن اعتقالهن أو إخفاء الذ�ور من أفراد النساء الالتي �عانین �شدة نتیجة اآلثار االجتماعیة واالقتصاد�ة والنف
 عائلتهن. 

 

 
IV. تقیید الحقوق والحر�ات 

  
البّد أن تتوافق جمیع القوانین والمراسیم النافذة مع مضامین الدستور �حیث ال تحّد أو تقید الحقوق والحر�ات الدستور�ة. مع ذلك،  .12

�ة الضمانات الدستور�ة خالل العقود الماضیة، مما أدى إلى انصیاع الدستور قّیدت والتزال العدید من القوانین والمراسیم السور 
ألحكامها. وخیر مثال على ذلك تشر�عات الطوارئ التي ُطّبقت لعقود ومن �عدها تشر�عات مكافحة اإلرهاب النافذة حالیًا والتي 

                                                             
 . 22/12/1962بتار�خ  51الصادر �المرسوم التشر�عي رقم   7
األمنیة، من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لتخو�ل "الضا�طة العدلیة أو المفوضون �مهامها"، �من فیهم األجهزة  17فقد أضاَف هذا المرسوم فقرة إلى المادة  8

 https://groups.google.com/g/syrianlaw/c/XjhkLTJEqgYالقیام بذلك. نّص هذا المرسوم متوفر على الرا�ط التالي: 

https://groups.google.com/g/syrianlaw/c/XjhkLTJEqgY
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كم اإحداث محأّدى یها في الدساتیر السور�ة. أّدت إلى عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المعتقلین المنصوص عل
تنفیذ أحكام اإلعدام �حق آالف السور�ین في ظّل محاكمات سّر�ة تفتقر لإلجراءات القانونیة ولشروط إلى  9المیدان العسكر�ة

 وعام 1973عام وذلك في مخالفة لضمانات عدیدة في دستورّي ، 10حاالت االختفاء القسري  المحاكمة العادلة مما نتَج عنه تفاقم
2012 . 

 
تتضمن الدساتیر الحدیثة ضمانات تحول دون استصدار قوانین منتهكة للحقوق الدستور�ة، وفي إطار ذلك �قول بیرنستورف: "في  .13

جمیع األنظمة الد�مقراطّیة اللیبرالیة الراسخة تحّد النصوص الدستور�ة والممارسات القضائّیة المتصلة بها حق البرلمان في تقیید 
لحر�ات المنصوص علیها في صكوك الحقوق المعنّیة �ما �ضمن أنه حتى المؤسسات الد�مقراطیة المنتخبة انتخا�ا مباشرا ال ا

. في هذا اإلطار، البّد من تضمین 11�سمح لها بتقیید الحر�ات المكفولة على نحو مفرط أو تقو�ضها من خالل سّن التشر�عات"
ات صلة بتقیید الحقوق والحر�ات الواردة فیه، على غرار ما ورَد في العدید من دساتیر الدستور السوري المقبل نصوص واضحة ذ

 .12 الدول المتقدمة
 
 

V. والعسكري  القطاع األمني 
  

سیطرت األجهزة األمنیة خالل العقود الماضیة على �افة مناحي الحیاة في سور�ا، في ظّل امتیازات واسعة وحصانة مطلقة  .14
وارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق المواطنین التي �ان من أبرزها تفشي حاالت االختفاء القسري واالعتقال التعسفي والتعذیب 

حتجاز التا�عة لها. لعَب بدوره الجیش دورًا أساسیًا في الحفاظ على نظام الحكم السوري، والقتل �إجراءات موجزة في أماكن اال
العدید من قطع الجیش في قصف مشار�ة أثناء خالل العقد الماضي  خاصةوفي ارتكاب االنتهاكات الممنهجة لحقوق اإلنسان، 

ر�ة. �ما تتمتع هذه األجهزة والقوات المسلحة �حصانة عشوائي و�خفاء أشخاص واعتقالهم تعسفیّا وتصفیتهم على الحواجز العسك
ضد المالحقات القضائیة، وهذا من خالل اعتماد مراسیم تكّرس من ثقافة اإلفالت من العقاب و�التالي من االستمرار في ارتكاب 

 .13انتهاكات فظیعة
 

حیاد األجهزة األمنیة والجیش ووقف في إطار ما سبق، �جب أن یتضمن الدستور السوري المقبل ضمانات، ال في ما �خّص  .15
تسّلطها على المواطنین وانتهاك حقوقهم فحسب، إنما أ�ضًا إلزامهم القیام بواجباتهم المتمثلة بتحقیق أمن المواطنین وزرع 
 الطمأنینة في نفوسهم. فیجب أن ینّص هذا الدستور صراحًة على دور محاید وغیر سیاسي لألجهزة األمنیة والجیش وعلى

رامهم للحقوق والحر�ات العامة والفرد�ة في إطار ممارسة مهامهم، وعلى آلیات رقابیة تضمن ضبط سلو�هم ومحاسبتهم عن احت
 انتهاكات یرتكبونها.  ةأ�

 
                                                             

 .12542، ص 38العدد  1968، منشور في الجر�دة الرسمیة لعام 1968آب/أغسطس  17الصادر بتار�خ  109تشّكلت �موجب المرسوم التشر�عي رقم  9
ر�اض علي، محاكم  هذا وُتنّفذ أحكام اإلعدام الصادرة عنها �شكل سّري، وال یتم في الغالب تسلیم جثث الضحا�ا لذو�هم أو الكشف عن مصیرهم. للمز�د، أنظر 10

، متوفر على: 2018شباط/فبرایر  12ري/مبادرة اإلصالح العر�ي، المیدان العسكر�ة : محاكم أم جرائم؟ المنتدى القانوني السو 
http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/32  تصدرها. مع  �أّنه ال ُ�قبل الطعن �األحكام التي 109فتنص المادة السادسة من المرسوم رقم

 ،أ من هذا المرسوم.8ذلك، ال تنفذ أحكامها إال �عد تصدیق وز�ر الدفاع علیها عدا حكم اإلعدام الذي �حتاج لتصدیق رئیس الدولة، وذلك �حسب المادة 
 . 2في الدستور التونسي الجدید، دراسة معّدة للمؤسسة الدولیة للد�مقراطیة واالنتخا�ات، غیر منشورة، ص  49بیرنستورف یوخن فون، دور الفصل  11
 ، متوفر على : 1999من دستور سو�سرا الصادر عام  36أنظر على سبیل المثال مضمون المادة  12

https://www.constituteproject.org/constitution/Switzerland_2014.pdf?lang=ar  
الجرائم المرتكبة والخاص �إحداث إدارة أمن الدولة الحصانة ألتباع هذا الجهاز، وذلك عن  1969لعام  14�ضمن على سبیل المثال المرسوم التشر�عي رقم  13

 أثناء تأدیتهم الخدمة. 

http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/32
https://www.constituteproject.org/constitution/Switzerland_2014.pdf?lang=ar
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VI. دور القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
  

وعلى سمو القانون الدولي على الداخلي. و�عّد ذلك من  14تنّص العدید من الدساتیر على تعلقها �الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان .16
أهم الضمانات إلعمال احترام حقوق اإلنسان وتجنب استصدار قوانین منتهكة لها. هذا وتنّص �عض االتفاقیات الدولیة لحقوق 

. مع ذلك، لم تعترف 15تاإلنسان صراحة على إلزام الدول األطراف بتعدیل تشر�عاتها أو إلغاء ما هو متعارض مع هذه االتفاقیا
، الذي 3دساتیر سور�ا �سمو المواثیق الدولیة الُمصاَدق علیها على القوانین الداخلیة. هذا وقد جعل المرسوم التشر�عي رقم 

. 16، هذا العهد �منزلة التشر�ع الداخلي1969انضمت �موجبه سور�ا إلى العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة في 
 مر �جعل من بنود العهد تسمو على القوانین السا�قة إلقرارها أّما القوانین الالحقة؛ فتلغي بنودها عند التعارض بینهما.وهذا األ

 
في هذا اإلطار وتجنبًا ألي تعسف من طرف السلطة السور�ة المقبلة، �ما في ذلك االلتفاف على تطبیق االتفاقیات الدولیة  .17

بّد من إدراج مادة دستور�ة تضمن سمو القانون الدولي على الداخلي، فضًال عن مواد أخرى لحقوق اإلنسان الُمصادق علیها، ال
 معززة لدور الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان في مستقبل سور�ا. 

 
 

VII. الهیئات الدستور�ة 
  

ا. فتبقى الحقوق تبرز أهمیة الهیئات الدستور�ة في ظّل عدم احترام الضمانات الدستور�ة خالل العقود الماضیة في سور� .18
والحر�ات المنصوص علیها في الدستور عد�مة القیمة ما لم یتم ضمان تطبیقها. فستسهم مثل هذه الهیئات أو اآللیات في تطبیق 
أحكام الدستور وتعز�ز سیادة القانون. وتز�د أهمیة السند الدستوري لهذه الهیئات في بلدان مثل سور�ا شهدت عقودًا من االستبداد 

منة السلطة التنفیذ�ة على مؤسسات الدولة التي سُتعاني �شّدة في إطار تحقیق استقاللها عن نظام الحكم السیاسي في ومن هی
الفترة االنتقالیة. ولكي تنجح مثل هذه الهیئات �القیام �المهام المنوطة بها، البّد من أن تتمتع �االستقاللیة والحیاد والصالحیات 

بّد من أّن یتضمن الدستور السوري المقبل �ا�ًا خاصًا �الهیئات الدستور�ة لیشمل على األقل تشكیل الالزمة. في هذا السیاق، ال
. �ما یتطلب السیاق السوري تشكیل هیئات أو هیئة دستور�ة خاصة في تدابیر العدالة 17مفوضیة الحترام وتعز�ز حقوق اإلنسان

 االنتقالیة �ما هو مبین أدناه. 
 
 

VIII.  نتقالیةتدابیر العدالة اال 
 

تضمنت العدید من دساتیر الدول التي خرجت من نزاعات أو من مصافي الدول االستبداد�ة والتي شهدت انتهاكات جسیمة  .19
سواء أكان في صلب  لحقوق اإلنسان �ما فیها ممارسة ممنهجة لالختفاء القسري، على نصوص ذات صلة �قضا�ا المفقودین

                                                             
الدولة هذه المبادئ جاء في دیباجة دستور لبنان �أّنه "عضو مؤسس و عامل في منظمة األمم المتحدة وملتزم مواثیقها واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وتجسد  14

 في جمیع الحقوق والمجاالت دون استثناء".
من االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري. نّص االتفاقیة متوفر على الرا�ط :  2أنظر على سبیل المثال المادة  15

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx  
منشور في مجلة  1980�انون األول/د�سمبر  21، تار�خ 366/1905الغرفة المدنیة في محكمة النقض السور�ة، قرار رقم أحد قرارات هذا ما أّكده أ�ضًا  16
  .1981لعام  305، ص »المحامون «

دئ المتعلقة �مر�ز المؤسسات الوطنیة ُ�طلق علیها أ�ضًا أسم المعهد الوطني لحقوق اإلنسان، حیث تلتزم الدول األعضاء �األمم المتحدة بتشكیله �حسب المبا 17
، متوفر على: 1993�انون االول/د�سمبر  20 المؤرخ في 48/134لتعز�ز وحما�ة حقوق اإلنسان (مبادئ �ار�س). أنظر قرار لجنة حقوق اإلنسان 

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx  

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
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. فالبّد لمثل هذه الدول �أن تلتزم �اتخاذ �افة اإلجراءات 18نفس وزن الدستورالدستور أو في ملحق مؤقت أو الئحة لها 
الضرور�ة لمعالجة ملف االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان، �ما في ذلك الكشف عن مصیر المختفین وتقد�م جبر الضرر 

ب و�عدام �إجراءات موجزة، دون إهمال لضحا�ا االختفاء القسري واالنتهاكات التي غالبًا ما ترافقه من اعتقال تعسفي وتعذی
محاسبة المتورطین �إرتكاب هكذا انتهاكات. �ما یتطلب األمر إدارج ضمانات دستور�ة لعدم التكرار والذي یتحقق أ�ضًا من 
س خالل معالجة األسباب الكامنة خلف فقدان واختفاء األشخاص والمتمثل �شكل خاص �غیاب سیادة القانون و�النزاع الذي إنعك

على �افة أطیاف الشعب السوري. فتشمل ضمانات عدم التكرار حما�ة ضّد التعسف واالعتداء على الحر�ات وضمان المساءلة 
 عن أي انتهاكات �ما یؤسس لتحقیق المصالحة الوطنیة والسالم المستدام. 

 
، إنشاء هیئة مختصة لها طا�ع دستوري 19�قتضي أ�ضًا تنفیذ تدابیر العدالة االنتقالیة، السیما الكشف عن مصیر المفقودین .20

. واألمر المهم أن تدعم هذه تتمتع �االستقاللیة والحیاد�ة والصالحیات الالزمة للقیام �مهامها، بدون عرقلة أو تدخل في عملهاو 
تعو�ض الجناة و ومال�سات فقدانهم ومالحقة تحقیق في مصیر المفقودین لمؤسسات الدولة المعنیة وتنّسق معها في إطار ا الهیئة

  .الضحا�ا على الصعیدین المادي والمعنوي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 .�عكس �الضرورة وجهات نظر االتحاد األورو�ي

                                                             
، A/HRC/16/48/Add.3للمز�د، أنظر تقر�ر الفر�ق العامل المعني �حاالت االختفاء القسري أو غیر الطوعي، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة السادسة عشرة،  18

 . 4، ص 2010�انون الثاني/د�سمبر  28
 �قّدر عددهم في سور�ا �مئة ألف شخص. للمز�د أنظر:  19

Andreas Kleiser (Editor), Global Report on Missing persons 2021, The International Commission on Missing Persons, 
2021, p. 14.  

 Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, Human Rightsأنظر أ�ضًا: 
Council - Forty-sixth session, 22 February–19 March 2021, A/HRC/46/54, p 

19. 
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