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 التشر�عات السور�ة المعنیة �المفقودین
 نحو تبني قانون خاص �شؤون مفقودي ومختفي سور�ا

 
 

I .  مقدمة وخلفیة 
 
تستعرض هذه الورقة المشهد الحالي للتشر�عات السور�ة المتعلقة �المفقودین وتوفر �خطوة أولیة إطارًا لألحكام الالزمة لوضع  .1

قانون مستقبلي یهدف إلى الكشف عن مصیر المفقودین والمختفین وضمان حقوق أسرهم، خاصة خالل المرحلة االنتقالیة وما 
 للضحا�ا وعائالتهم حظر التمییز وتقد�م الدعم المادي والمعنوي قانون على سبیل المثال �عد الصراع. ینبغي أن �شمل هذا ال

  المبادئ التوجیهیة للتحقیق في مال�سات االختفاء.أ�ضًا و 
 

الشخص المفقود  أمالك إدارة�ما في ذلك  تتطرق هذه الورقة أ�ضًا إلى اإلشكالیات القانونیة والمصاعب التي تواجه أسر الضحا�ا .2
قصور التشر�عات  وذلك �سبب، )التالي إمكانیة عقد قران جدید�(واستخراج شهادة الوفاة، وحصول شر�ك المفقود على الطالق 

وفي حین السلطة الحاكمة.  من طرفإستمرار الممارسة الممنهجة لإلخفاء القسري في ظّل السور�ة وعدم عدالتها أو تحدیثها، و 
والممارسات  هاالحالیة، فإنها تبرز أوجه القصور فی ةاإلصالحات القانونیة الضرور�ة للتشر�عات السور� علىهذه الورقة ال ترّ�ز 

 ن في سور�ا.یالفعلیة التي أّدت إلى أزمة المفقودین والمخفی
 

عن تفشي  ین �شكل رئیسيسؤولمعالجة وضع مراكز االحتجاز وأجهزة األمن والمحاكم االستثنائیة، الم أ�ضاً  تستثني هذه الورقة .3
 ح شاملإصالقوم فیه السلطة الحاكمة الجدیدة �إحداث إنتقاًال سیاسیًا تفي الواقع تفترض هذه الورقة ؛ 1ظاهرة االخفاء القسري 

 مسألة المقابر الجماعیة التي سُتعالج بورقة منفصلة لفر�ق تنسیق السیاسات.  هامن . ُ�ستثنى أ�ضاً 2منظومة العقابیةلل
 
 

II . واقع العملي التشر�عات السور�ة الحالیة وال 
 
عائالت  �عضعلى الرغم من حصول هذا .  في سور�این قسر�اً یالمخفو  المعتقلین مصیر الغالبیة العظمى منمجهوًال یزال  ال . 4

 مكاتب السجل المدني، منوفاة إخطارات ، سواء أكان من ناجین من المعتقالت أو عبر ذو�یهمعلى معلومات بتوفي الضحا�ا 
، غیر 3آالف المعتقلین المتوفین �سبب التعذیب والمعاملة الالإنسانیةحاالت ق أو من خالل رؤ�تهم في صور قیصر التي توثّ 

 سور�اأ�ضًا  تعجّ . 4مال�سات الوفاةالحقیقة وعن ولم ُ�كشف عن  هاإلى ذو� القسري فاء غالبیة ضحا�ا اإلخامین جثأّنه لم تسّلم 

                                                             
ب واإلعدامات الجماعیة، للمز�د عن اإلنتهاكات الممنهجة التي إرتكبتها أجهزة األمن السور�ة، �االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري والتعذیب والقتل تحت التعذی 1

حدة �شأن االستعراض الدوري الشامل أنظر فر�ق تنسیق السیاسات لمفقودي ومختفي سور�ا، سور�ا: نحو معالجة قضیة المفقودین، تقر�ر مقّدم إلى األمم المت
  على:، متوفر وما �عدها 3، ص 2021تموز/یولیو  -للجمهور�ة العر�یة السور�ة، الدورة األر�عون 

https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=9605&file=ArabicTranslation  
إلضافة إلى �ل من عدم ینوي الفر�ق إعداد ورقة منفصلة لمعالجة عیوب المنظومة الجنائیة السور�ة �ما في ذلك التشر�عات المكّرسة لممارسة اإلخفاء القسري، �ا 2

 استقالل القضاء وانتهاكات األجهزة األمنیة والوضع غیر اإلنساني في مراكز االحتجاز.
ص،  63قیصر، أنظر تقر�ر هیومان رایتس ووتش، "لو تكلم الموتى: الوفیات الجماعیة والتعذیب في المعتقالت السور�ة"، للمز�د من المعلومات عن صور  3

  https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/syria1215arweb.pdfمتوفر على: 
 . 13، ص 2020أبر�ل \النظام السوري، نیسان الیوم التالي، على حافة الیأس: تجارب عائالت المختفین قسر�ًا من قبل 4

https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=9605&file=ArabicTranslation
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/syria1215arweb.pdf
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تعرضَّ أ�ضًا  .5�همف على الضحا�ا وتسلیم رفاتهم لذو التعرّ تیح تمهنیة �طر�قة  فتحتُ لم  ُتكتشف أو �المقابر الجماعیة التي لم
هذا  .6األحیاء من بینهم أو الكشف عن مصیر المتوفین تالعدید من السور�ین للفقدان على طرق الهجرة دون إستعادة رفا

على ید أجهزة األمن والمحاكم االستثنائیة التا�عة للسلطة السور�ة، وغیرها و�ستمر إرتكاب اإلنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان 
  .8خفاء القسري الواالستبداد اكل من مكّرسة لتشر�عات سور�ة في ظّل ، و 7من سلطات األمر الواقع

 
، 9للغا�ة �النسبة إلى عائالتهم أمر خطیر ومعّقدفي سور�ا قسر�ًا،  ینیالمخف، و�شكل خاص المفقودین مصیرإّن التحقیق في  .5

، نقص اإلجراءات القانونیة والقضائیة الواضحةالمفقودین و  بتقفي أثرفي ظل ضعف أو غیاب المؤسسات المعنیة  السیما
أّدى �ما . ظّل مناخ من اإلفالت من العقابفي لحقوق اإلنسان  الممنهجةستمرار أجهزة األمن السور�ة في إرتكاب اإلنتهاكات او 

من إمكانیة وصولهم إلى مؤسسات  حدَّ وال مالیین السور�ینتشر�د  النزاع إلىواستمرار  الدمار الهائل لبعض المناطق السور�ة
وقد . تعقید عملیة البحث عن ذو�یهم المفقودین ، وهذا ما أّدى إلىالسجون ومراكز االحتجازالمحاكم الشرعیة و  �ما في ذلكدولة ال

استخدمت السلطات السور�ة و . 10واالبتزاز أثناء �حثها عن ذو�ها تتعّرضت عائالت المفقودین لمضا�قات شدیدة وحتى لالعتقاال
المسؤولین، من رجال أمن و إلى السماسرة  ى رشاو إلى دفع  عائالت المعتقلین غالباً لكسب المال. فتضطر واإلخفاء  االعتقال

الجیش، للحصول على معلومات عنهم أو ز�ارتهم أو اإلفراج عنهم. ولكن المؤسف أنه حتى �عد دفع مبالغ من وقضاة وأفراد 
  .11العائالت �معلومات خاطئة أو ال تُقّدم إلیهم أي معلوماتأغلب مالیة ضخمة، یتم تزو�د 

 
رفض القضاة أحیانًا تعیین ممثل في ظّل  ، السیماأصول المفقودین وممتلكاتهمفي إطار إدراة  تحد�اتأسر الضحا�ا  تواجه .6

إثر استصدار وزارة العدل في مواجهة عائالت الضحا�ا ر تعقیدًا و األم تدادز . وقد إ12أو و�یل قضائي عن المفقودقانوني 
تقد�م على الموافقة األمنیة قبل  صاألشخا ، والذي �شترط حصول201913سبتمبر /أیلول 16بتار�خ  30السور�ة للتعمیم رقم 

�ما تتعدد القوانین السور�ة المنتهكة لحقوق استخراج الو�االت القضائیة المتعلقة �األمور المالیة للغائبین أو المفقودین.  طلبات
 10الملكیة رقم قانون و  201214لعام  19مكافحة اإلرهاب" رقم "قانون  السیما ،المفقودینأمالك �عض الملكیة والتي قد تطال 

  .201815لعام 

                                                             
ر�ا: عملیة و للحصول على معلومات عن المقابر الجماعیة في شمال شرق سور�ا، أنظر تقر�ر اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین، "المفقودون في شمال شرق س 5

-https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2020/05/icmp-gr-mena-065وما �عدها، متوفر على:  10، ص 2020آذار/مارس  25تقییم"، 
6-arab-w-doc-stocktaking-missing-persons-in-north-east-syria.pdf  أنظر أ�ضًا، عبد الرزاق الحسین، المقابر الجماعیة والمفقودون في

 https://www.aljumhuriya.net/ar/content/22258778، متوفر على : 2019أیلول/سبتمبر  5الرقة، الجمهور�ة، 
 للمز�د من المعلومات حول هذه القضیة، أنظر موقع مشروع المهاجرون المفقودون التا�ع للمنظمة الدولیة للهجرة :  6

https://missingmigrants.iom.int  
 عبد الرزاق الحسین، مرجع السابق.  7
 وما�عدها.  7القسري، أنظر سور�ا: نحو معالجة قضیة المفقودین، مرجع سابق، ص  لإلخفاءللمز�د عن اإلطار التشر�عي السوري المكّرس  8
 . 12-11حافة الیأس: تجارب عائالت المختفین قسر�ًا من قبل النظام السوري، مرجع سابق، ص للمز�د عن طرق البحث عن المفقودین في سور�ا، أنظر على  9

 . 7نحو معالجة قضیة المفقودین، مرجع سابق، ص  10
تفاصیل عملیة را�طة معتقلي ومفقودي سجن صیدنا�ا: مختفون قسرًا في مراكز االحتجاز السور�ة: �حث في المرجع السابق، نفس الصفحة. أنظر أ�ضًا  11

 . 4 ، ص2020د�سمبر /االختفاء القسري ومصیر الضحا�ا، �انون األول
 . 22المفقودون في شمال شرق سور�ا: عملیة تقییم، مرجع سابق، ص  12
 . 2021أیلول/سبتمبر  29والمعّدل �موجب قرار القاضي الشرعي األول بدمشق بتار�خ  13
�ما �شمل أنشطة مشروعة في مجال حقوق اإلنسان والمعارضة السلمیة (أنظر مادتیه الثانیة والثالثة). �سمح  "اإلرهابيالعمل "یوّسع هذا القانون من تعر�ف  14

 . لوزارة المالیة �الحجز على الممتلكات المنقولة وغیر المنقولة لألشخاص الخاضعین لقانون مكافحة اإلرهاب 2012لعام  63بدوره المرسوم التشر�عي رقم 
ص، متوفر  134، 2021 ، واقع حقوق الملكیة واألراضي والسكن في سور�ا، نیسان/أبر�ل2020أ�حاث   HLP- ، أنظر الیوم التالي، مجموعة عملللمز�د 15

الحجز على أموال المتخّلفین عن أداء الخدمة لوزارة المالیة  �ما �مكن pdfAR.-content/uploads/2021/04/HLP-sy.org/wp-https://tda على:
  ، مرجع سابق.23المفقودون في شمال شرق سور�ا: عملیة تقییم"، ص . أنظر أ�ضًا 2017لعام  35العسكر�ة اإللزامیة، وذلك �حسب القانون رقم 

https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2020/05/icmp-gr-mena-065-6-arab-w-doc-stocktaking-missing-persons-in-north-east-syria.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2020/05/icmp-gr-mena-065-6-arab-w-doc-stocktaking-missing-persons-in-north-east-syria.pdf
https://www.aljumhuriya.net/ar/content/22258778
https://missingmigrants.iom.int/
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/HLP-AR.pdf
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في حین أّن غالبیة مفقودي ومختفي سور�ا من الذ�ور، �قع في الغالب على عاتق النساء، من زوجات وأخوات وأمهات و�نات،  .7
مسؤولیة البحث عن أحبابهن والتعامل مع اجراءات قانونیة غیر واضخة ومعّقدة مترتبة عن القصور التشر�عي ومنظومة الفساد 

. فضًال عن األلم النفسي لفقدان معیل األسرة واألعباء الماد�ة الملقاة على 16وجود مؤسسة مختّصة بتقفي أثر المفقودینوعدم 
عاتق النساء من أجل إعالة أسرهم، یتحملن غالبًا أعباء السفر بین المحافظات لالستعالم عن المفقودین في مؤسسات الدولة 

حتى ة وأجهزة األمن والسجل المدني، وغالبا ما یتعرضن لالبتزاز المادي والعاطفي و المختلفة �ما فیها دور العدل والشرط
الستغالل الجنسي، فضًال عن الترهیب والتخو�ف واألعمال االنتقامیة. ُ�ضاف إلى ذلك العقبات التي یواجهن أثناء سعیهن للقیام ا

أو إستخراج شهادة وفاة  17وى للحصول على الطالق، رفع الدعینالمفقودذو�هم من بدور الو�یل القضائي، إدارة أمالك 
. تتعرض أ�ضًا المرأة السور�ة للتمییز �مقتضى القوانین السور�ة، السیما في مجال األحوال الشخصیة حیث تكون على 18المفقود

تأتي حقوق األم في  سبیل المثال الوال�ة على القاصر لألب، وفي حال وفاته أو فقدانه تكون للجد العصبي أو أقارب األب، بینما
لالعتقال واالخفاء القسري مع أطفالهن، ومنهن من أنجبن في مراكز االحتجاز سواء  أ�ضاً  ضت نساء. وقد تعرّ 19مراتب أخیرة

. �ضاف إلى ما سبق تعّرض الكثیر من 20أكان نتیجة حملهن قبل فترة االعتقال أو �سبب تعرضهن لجر�مة االغتصاب الحقاً 
المیدان العسكر�ة التي ال تسّلم في الغالب جثامین  اكمقرارات محاإلعدام �عتقال واإلخفاء القسري وحتى األطفال السور�ین لال

 . 21ضحا�اها إلى أسرهم و�التالي یبقون في عداد المفقودین
 

ّل عدم وجود قانون البیئة التشر�عیة والمؤسساتیة ذات الصلة �المفقودین قاصرة وغیر عادلة. تزداد األمور تعقیدًا في ظتبقى إذًا  .8
موّحد ومتماسك أو قوانین خاصة �شؤون المفقودین في سور�ا، إنما ُتخصص لذلك مجموعة من المواد القانونیة القاصرة والمبعثرة 

إلى افتقارهما في عّدة قوانین من بینها قانون األحوال الشخصیة العام والقانون المدني اللذان ُأصدرا منذ عقود مدیدة في ظّل 
 �االعتبار ما شهدته سور�ا من أحداث خالل العقد الماضي.  وأخذهما ا�ة الالزمةالحم

 
"�سري في  �أّن: 34في المادة  1949لعام  84القانون المدني السوري الصادر �المرسوم التشر�عي رقم على سبیل المثال نصَّ ی .9

نصَّ بدوره قانون األحوال  .22شأن المفقود والغائب األحكام المقررة في قوانین خاصة. فإن لم توجد فأحكام الشر�عة اإلسالمیة"
على مجموعة من النصوص ذات الصلة ومنها تعر�ف "المفقود" الذي ُ�عّد �أّنه "كل  1959لعام  59الشخصیة السوري رقم 

                                                             
 أنظر أدناه. 16
من قانون األحوال الشخصیة السوري لزوجة المفقود الحق في طلب التفر�ق �طالق رجعي �عد مضي سنة على غیاب زوجها. یتطلب األمر  109أتاَحت المادة  17

شرق سور�ا:  إجراءات قضائیة معّقدة یتخللها ضرورة حصول المرأة على محضر شرطة أو محضر رسمي یثب واقعة فقدان الزوج. أنظر "المفقودون في شمال
 . 22عملیة تقییم"، مرجع سابق، ص 

األرض والممتلكات، "كما تتعرض األسر المعیشیة التي ترأسها نساء للخطر �شكل خاص؛ إذ غالبًا ما یتم استبعاد أسماء النساء من الوثائق المتعلقة �السكن و  18
أنظر تقر�ر مشترك مقدم للدورة الثالثة من االستعراض  ."» العائليالوضع  میراث أوتحد�ات إضافیة لتأمین أو إثبات حقوق ال«األمر الذي یتسبب في مواجهتهن 

periodic-universal-https://cihrs.org/syria-، متوفر على : 11، نقطة رقم 2021نوفمبر  /تشر�ن األول 12الدولي الشامل للجمهور�ة العر�یة السور�ة، 
review-must-center-the-rights-of-the-detained-the-disappeared-and-their-families/#PDF  لجنة التحقیق الدولیة منقول عن تقر�ر

، متوفر على: 4و  3، صفحة 2018نوفمبر /تشر�ن األول 27المستقلة المعنیة �الجمهور�ة العر�یة السور�ة، إخطارات الوفاة في الجمهور�ة العر�یة السور�ة، 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DeathNotificationsSyrianArabRepublic_Nov2018_AR.pdf  

من قانون األحوال الشخصیة السوري العام �أّن "لألب وللجد العصبي عند عدمه دون غیرهما وال�ة على مال القاصر حفظًا  172تنّص المادة في هذا اإلطار  19
 82رأة، فبحسب المادة من هذا القانون. تمّیز أ�ضًا قوانین األحوال الشخصیة للطوائف غیر المسلمة ضّد الم 170وتصرفًا واستثمارًا"، وهذا ما تؤّ�ده أ�ضًا المادة 

 العم".  من قانون األحوال الشخصیة للسر�ان االرثوذ�س، ال تكون الوال�ة لألم، إال �عد "الجد الصحیح و�عد الجد لألخ األرشد و�عده للعم فالبن
20  -Urnammu, Forgotten Children, May 24, 2018, p. 15, available at: https://www.urnammu.org/wp

content/uploads/2018/05/FORGOTTEN-CHILDREN-July-EN-2.pdf 
 . 11المرجع السابق، ص  21
"موطن القاصر، والمحجور علیه، والمفقود، والغائب، هو موطن من ینوب عن هؤالء ، �أّن 1949لعام  84من القانون المدني السوري، رقم  44أضافت المادة  22

 .قانونًا"

https://cihrs.org/syria-universal-periodic-review-must-center-the-rights-of-the-detained-the-disappeared-and-their-families/#PDF
https://cihrs.org/syria-universal-periodic-review-must-center-the-rights-of-the-detained-the-disappeared-and-their-families/#PDF
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DeathNotificationsSyrianArabRepublic_Nov2018_AR.pdf


 فر�ق تنسیق السیاسات لمفقودي ومختفي سور�ا

PCG.005.3.W.arab.doc 
 2022آذار  11 

 7من  4 الصفحة 

. �ما �ضیف هذا القانون �أّنه "�حكم �موت 23اته أو تكون حیاته محققة ولكنه ال �عرف له مكان"شخص ال تعرف حیاته أو مم
المفقود �سبب العملیات الحر�یة أو الحاالت المماثلة المنصوص علیها في القوانین العسكر�ة النافذة والتي �غلب علیه فیها الهالك 

في مادته األولى على مدة األر�ع  2019لعام  15ره المرسوم التشر�عي رقم . یؤّ�د بدو 24وذلك �عد أر�ع سنوات من تار�خ فقدانه"
�سبب  2011-3-15سنوات هذه، حیث نّصت مادته األولى �أّن "�عد المفقود الذي تحققت واقعة فقدانه اعتبارا من تار�خ 

سنوات من فقدانه وصدور حكم الحرب أو العملیات الحر�یة أو على ید عصا�ة إرهابیة أو عناصر معاد�ة شهیدا �عد أر�ع 
 . 25بوفاته". وقد أعطى هذا المرسوم حقوقًا ومزا�ا لفئة من المفقودین اعتبرتها السلطات السور�ة �حكم "الشهداء"

 
شامل  قانون لحقوق ضحا�ا الفقدان وأسرهم، فضًال عن المناسبة ستئصال النصوص القانونیة غیر ال اً تشر�عی تغییراً سور�ا تتطلب  .10

. 26ى مّرت في نزاعات �ما هو الحال في البوسنة والهرسكأسوة بدول أخر  ة المفقودین والمخفیین قسر�اً معالجة قضی�خاص و 
 لعدالة االنتقالیةل ر�نًا اساسیاً �ما في ذلك الكشف عن مصیرهم ومحاسبة الجناة وتعو�ض الضحا�ا،  ،یة المفقودینضق تشّكل

  . التأسیس لسالم مستدامو 
 
 

III.   قانون خاص �شؤون المفقودین 
 

 ب فر�ق تنسیق السیاساتلطا�، وعائالتهم المفقودینلضمان حقوق  الحالیة فضًال عن تحدیث التشر�عات السور�ة 
على األقل یتضمن ، لومرحلة انتقالیة مزمعةأي تسو�ة سیاسیة  المفقودین �جزء مناعتماد قانون خاص �شؤون 

 مایلي: 
 

�إدراج على سبیل المثال ب تكرار االنتهاكات. یتعلق ذلك نوتسهم في تج والمتضرر�ن تعار�ف تضمن حقوق أسر الضحا�ا إدراج .11
االتفاقیة الدولیة لحما�ة جمیع وفي  27نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةرد في او �ما هو  "االخفاء القسري " تعر�ف

�ما �شمل أقر�اء المفقود حتى الدرجة  "الضحا�ا" تعر�ف. �ما ینبغي أن یوّسع القانون من 28األشخاص من االختفاء القسري 
  . إعالته تحت الثانیة وأبنائه �التبني واألشخاص الذین �انوا على عاتقه أو

 
لتدعم مؤسسات الدولة  د عبرها إجراءات واضحة ومبّسطة وفّعالة قدر اإلمكانالمفقودین ُ�حدَّ �معنیة  هیئة القانون إنشاء تضمین .12

تدعم س .السور�ین خارجها�ذلك داخل سور�ا و  األشخاص فقدانمال�سات و مصیر التحقیق في إطار المعنیة وتنّسق معها في 

                                                             
 . 202المادة أنظر  23
 . 206من المادة  2الفقرة  24
  /https://www.egov.syالنّص الكامل لهذا القانون متوفر على بوا�ة "الحكومة األلكترونیة السور�ة":  25
والمخفیین قسرًا  �المفقودین الخاص 105. أنظر أ�ضًا القانون اللبناني رقم 2004تشر�ن األول/أكتو�ر  21أُعتمَد قانون المفقودین في البوسنة والهرسك بتار�خ  26

  .0182نوفمبر/تشر�ن الثاني  18الذي أقّرهُ مجلس النواب اللبناني في 
 ، ولم تنضم سور�ا إلیه حتى اآلن. 1998تموز/یولیو  17أُعتمَد في روما بتار�خ  27
االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحر�ة یتم “ االختفاء القسري ” ألغراض هذه االتفاقیة، �قصد بتنّص المادة الثانیة �أّنه " 28

أو أشخاص أو مجموعات من األفراد یتصرفون �إذن أو دعم من الدولة أو �موافقتها، و�عقبه رفض االعتراف �حرمان الشخص من حر�ته على أیدي موظفي الدولة، 
أّما نظام روما األساسي، فیوّسع من هذا التعر�ف لیشمل االخفاء القسري  .أو إخفاء مصیر الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما �حرمه من حما�ة القانون"

، ط �أّن �عني االختفاء القسري لألشخاص "إلقاء القبض على أي 2لألشخاص المرتكب حتى من طرف أي منظمة سیاسیة. فقد جاء في مادته السا�عة، فقرة 
ر �حرمان هؤالء األشخاص أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سیاسیة، أو �إذن أو دعم منها لهذا الفعل أو �سكوتها علیه، ثم رفضها اإلقرا

�میل فر�ق تنسیق السیاسات إلى التوسع  .من حر�تهم أو إعطاء معلومات عن مصیرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حما�ة القانون لفترة زمنیة طو�لة"
 "االختفاء القسري". في تعر�ف 

https://www.egov.sy/law/ar/309/0/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A+%D8%B1%D9%82%D9%85+15+%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+2019+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A+%D8%A8%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A+%D9%82%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A+%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86+%D9%85%D9%86+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A+%D9%82%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A.html
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تقد�م إجراءات العدالة االنتقالیة �ما في ذلك غیر ذلك من خفاء األشخاص و�تنفیذ إالمسؤولین عن  الحقةم �ضاً الهیئة أ
�حق لهذه الهیئة، �ما ألقارب األشخاص المفقودین أو ممثلیهم القانونیین، حق االطالع على �افة  .الذ�رى التعو�ضات و�حیاء 

 هیئةالستسهم  التي 29مر�ز�ة لألشخاص المفقودینالسجالت في ال المعلومات التي �حوزة مؤسسات الدولة حول هؤالء األشخاص
على حقوق الضحا�ا ورؤ�ة  نهجًا مرتكزاً ئة ی. تتبع اله�التعاون مع �افة الجهات الحكومیة وغیر الحكومیة المعنیة نشائهافي إ

 معها. وأسرهم ، وتفتتح مراكز وفروع لها في �افة المحافظات السور�ة وخارج األراضي السور�ة لتسهیل تواصل الضحا�ا30ذو�یهم
  .31نز�هة ومستقلة وأن �كون لها وزن دستوري لضمان فّعالیة عملها الهیئة ینبغي أن تكون 

  
في �ما �شمل إتخاذ �افة التدابیر الضرور�ة لتبدید العراقیل  الدولة المختلفة مؤسسات اتواجباالستفاضة قدر اإلمكان في تحدید  .13

مؤسسات بتزو�د أسر المفقودین هذه الإلزام  �شمل ذلك. المفقودین ومال�سات اختفائهم عن مصیرللكشف  الفّعال التحقیق إطار
تمسك أسر الضحا�ا دائمًا المعلومات المتعلقة  .الضرور�ةوالموارد المعنیة بتقفي أثرهم �كافة المعلومات الجهات من  اوغیره

�امل أ�ضًا لعائالت الضحا�ا �أقار�ها المفقودین، مع قدرتها على الوصول إلى هذه المعلومات وتحدیثها حسب الحاجة. و�كون 
 وفقًا للمعاییر الدولیة.  وحفظها همبیاناتحما�ة  في الحق

 
دون الثبوتیة القانونیة و األوراق غیر ذلك من و  شهادات المتعلقة �حالة الشخص المفقودالإصدار تتحمل مؤسسات الدولة مسؤولیة  .14

مل ذلك ، �شإلى أصحابها�شكل تعسفي إعادة الحقوق المصادرة ینبغي أن �ضمن القانون أ�ضًا . 32إجرائیة و�یروقراطیة عقبات
  .33"�مكافحة اإلرهاب"المرتبطة  والتشر�عاتة یجتماعاإل التأمینات قانون ه لحقوقهم �مقتضى فقدان الشخص المفقود وذو�

 
على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو  سواء أكان في إطار تطبیق أحكامه، التمییز المقترحالقانون  �حظرالبّد أن  .15

الدین أو الطائفة أو األصل االجتماعي أو االعتقاد الدیني أو الفلسفي أو السیاسي أو التوجه الجنسي أو الحالة االقتصاد�ة أو 
بین جمیع  الحقوق في ة و على المساواة في المعامل ینّص اإلعاقة البدنیة والعقلیة أو غیر ذلك من أوجه التمییز. �ما �جب أن 

 الشخص المفقود فیما إذا �ان عسكر�ًا أم مدنیًا. �صرف النظر عن صفة  األشخاص
 

من األشخاص أو  فئتینتقد�مها ل من أهم أر�ان قانون شؤون المفقودین و�شملواالجتماعي الدعم المادي والمعنوي  تقد�م یبقى .16
تعو�ضًا متناسبًا مع لتعو�ضهم وذلك  ،إلخفاء القسري ل أو الذي تعّرَض  34المفقود صتتعلق األولى �أفراد عائلة الشخ .مؤسساتال

ق األفضلیة في التعلیم ح قد �كون من بینها ینة�مزا�ا معهؤالء  تمتع ةتضمن الدول الضرر الذي لحَق بهم. في هذا اإلطار،
 الدولةحاجة إلى الدعم، �اإلضافة إلى تحمل أمس الهم � نشهري لم معاش على أو الصحیةالرعا�ة والتوظیف والحصول على 

روا�ط أسر المفقودین ومنظمات المجتمع ، فتتكون من على رفاتهم. أّما الفئة الثانیة العثورمن یتم دفن إعادة مراسم تكالیف 
 اإلنتهاكات المساهمة في الكشف عن مصیر المفقودین، تجنب تكرار الهادفة إلى ومشار�عهم مهبرامجفتدعم  .المعنیة المدني

                                                             
 التي تتضمن �افة المعلومات المرتبطة �المفقودین.ُ�طلق على هذه السجالت أ�ضًا تسمیة "قاعدة البیانات المر�ز�ة"  29
، متوفر 2021آب /أغسطس  30أنظر فر�ق تنسیق السیاسات لمفقودي ومختفي سور�ا، میثاق مبادئ أخالقیة: جمع بیانات وتوثیق حاالت مفقودي سور�ا،  30

-https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2021/07/ethical-charter-data-collection-and-documentation-ofعلى الرا�ط: 
syrias-missing-15-july-2021-arab.pdf 

 أنظر النّص الكامل للورقة الدستور�ة على الرا�ط:  المعنیة �شؤون المفقودین،�خصوص الهیئة  31
constitutional-paper-on-the-issue-of-missing-persons-in-syria-arabic-22-december-2021.pdf (icmp.int)  

قدم للدورة الثالثة من إّن الفراغ القانوني الناجم عن عدم وجود شهادة وفاة �عّرض حقوق أفراد األسرة في السكن واألرض والملـكیة للخطر. أنظر تقر�ر مشترك م 32
 . 11نقطة رقم  االستعراض الدولي الشامل للجمهور �ة العر�یة السور�ة، مرجع سابق،

 أنظر أعاله.  33
 األشخاص الذین �انوا على عاتقه أو تحت إعالته، �ما هو مبّین أعاله.  �شمل ذلك أ�ضاً  34

https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2022/01/constitutional-paper-on-the-issue-of-missing-persons-in-syria-arabic-22-december-2021.pdf
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لنساء واألطفال لفضًال عما سبق، البّد من إیالء رعا�ة خاصة . جهود تخلید الذ�رى  وغیر ذلك من ضحا�ا الفقدان مساعدةو 
  المتضررة في القانون المقترح.و وغیرهم من الفئات المستضعفة 

  
دعوة الخبرات والمعارف الدولیة  ینبغي، 36و�النزاع السوري  35تطبیق قرارات الهیئات الدولیة ذات الصلة �المفقودین �اإلضافة إلى .17

في هذا اإلطار تضمین القانون یتعین  .ومال�سات فقدانهم المفقودین مصیر عنالتحقیق الفّعال للكشف  المساهمة في من أجل
 األمم هیئاتو  االحمر للصلیب الدولیة للجنةاو  اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین بینها من دولیة جهات مع التعاون � تتعلق اً بنود

  .37اإلنساني الدولي والقانون  اإلنسان حقوق  مجال في العاملة المتحدة
 

 جنسیات تعدد ىإل أّدى مما فیه األطراف من العدید وانخراط السوري  النزاع أخذه الذي الدوليو  األقلیمي الطا�ع ظلّ  في .18
 المفقودین مصیر في التحقیق إطار في أخرى  حكومات مع لتعاون ل مبادئ القانون  تضمین من أ�ضاً  البدّ  ،المفقودین األشخاص
 سور�ا، في المفقودین مصیر في �التحقیق المعنیة الوطنیة للمؤسسات الالزم الدعم تقد�م في تعاون  هكذا �فید فقدانهم. ومال�سات

  .38سور�ا خارج المفقودین السور�ین وأ�ضاً 
 

�ما ، المسؤولین عن جرائم الخطف واإلخفاء القسري معاقبة ل �التبعات الجزائیة فصًال خاصاً ضرورة تضمینه هذا القانون  �شمل .19
 وأضرور�ة للكشف عن مصیر المفقودین �عرقل الوصول إلى معلومات  یتستر عن جر�مة اإلخفاء القسري ومن من �شمل

ُتطّبق . ، من ناحیة أخرى 39�معلومات خاطئةخالل التزو�د عن قصد وسوء نیة  �سهم في ذلك من أو منمال�سات فقدانهم 
ض والشر�ك والمتدخل، دون إهمال تشدید العقو�ة إذا �ل من الفاعل والمحرّ  العقو�ة في جرائم اإلخفاء القسري والخطف �حق

هذه الجرائم  ، أو إذا ترافق إرتكاب40�متلكونهاتصّرَف هؤالء األشخاص �مقتضى الوظیفة العامة التي �شغلونها أو السلطة التي 
 ذوي اإلعاقة البدنیة. ذوات أو العنف الجنسي أو العنف القائم على النوع االجتماعي، أو إذا وقَع على قاصر أو شخص من �

 
 المفقودین التحقیق في مصیرأ�ضًا من �سعى للحصول على مكاسب ماد�ة أو غیر ماد�ة في إطار المقترح  القانون �عاقب  .20

معلومات ألي شكل من أشكال التخو�ف أو الترهیب أو سوء معاملة هكذا ض طالبي الحصول على ، ومن �عرّ ومال�سات فقدانهم
استعمال  �سيء منالبّد أ�ضًا من معاقبة . ، ومن �حجب عنهم المعلومات دون مبرر قانونيأو اإلبتزاز المادي أو المعنوي 

 . أو نتیجة اإلهمال عن قصد ومن یتلف األدلةین أو �كشف عنها لغیر األطراف المعنیة ذات الصلة �المفقودبیانات ال
 

�ل  البّد أخیرًا من تضمین قانون شؤون المفقودین إشارة واضحة إلى إلتزامه �أبرز الصكوك الدولیة لحقوق اإلنسان والتي تشمل .21
 ضّد المرأة، الطفل، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز، اتفاقیة حقوق 41الخاصین �حقوق اإلنسان العهدین الدولیینمن 

ینبغي أ�ضًا اإلشارة في هذا القانون إلى أبرز الصكوك  االتفاقیة الدولیة لحما�ة جمیع األشخاص من االختفاء القسري.وأ�ضًا 
منع جر�مة اإل�ادة  واتفاقیة، الدولیة ، �ما في ذلك نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیةالجسیمة نتهاكاتالمرتبطة �اإلالدولیة 

                                                             
 . S/RES/2474 (2019)المسلحة، رقم الوثیقة :  النزاعات نتیجة حول المفقودین 2019لعام  2474مجلس األمن الدولي رقم أنظر على سبیل المثال قرار  35
 . 3-2یة المفقودین، مرجع سابق، ص للمز�د عن هذه القرارات، أنظر سور�ا : نحو معالجة قض 36
�شأن الجمهور�ة العر�یة السور�ة، اآللیة الدولیة المحایدة  أو غیر الطوعي، لجنة التحقیق الدولیة المستقلة االختفاء القسري  �حاالت المعني العامل مثل الفر�ق 37

 سور�ا.  التي ارتكبت في الدولي خطورة �موجب القانون للمساعدة في التحقیق �شأن األشخاص المسؤولین عن أشد الجرائم  والمستقلة
سیة السور�ة في أداء البّد في هذا اإلطار من إجراء إصالح جذري للسلك الدبلوماسي ولوزارة الخارجیة السور�ة �ما �سهم في قیام السفارات والبعثات الدبلوما 38

 في الكشف عن مصیر المفقودین السور�ین خارج سور�ا.  دورها
التحقیق في مصیر األشخاص المفقودین ومالحقة  �التعاون في ینّص القانون على إسقاط العقو�ة أو تخفیفها في حال مبادرة الشخص المعنيبغي أّن ین 39

 المتورطین. 
 التذرع �األوامر والتعلیمات الصادرة عن موظفین أعلى مرتبة أو �أي إجراءات أو ظروف استثنائیة لتبر�ر ممارسة االختفاء. هذا وال�جوز  40
 والعهد الدولي الخاص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة والثقافیة. وهما �ل من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة 41
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 7من  7 الصفحة 

تفسیر ضمن بند � علىقانون ال ینّص أن �ما ال بّد من  .اإلضافیةالجماعیة والمعاقبة علیها، واتفاقیات جنیف و�روتو�والتها 
 �عالجهالم  في حال على القضا�ا ذات الصلة ها المحاكم السور�ةطّبقتُ أّن  هذه الصكوك التي �جب �ما یتسق مع أحكام هنصوص

 . أو قوانین سور�ة أخرى  هذا القانون 


