السأباب الومجبة
لقتراح قاانومن الأماص الفقومدين والمفيي  قسرآ
أهد لبنان في تاريمه الحديث و سأيما في فترة الأمال الحربية (  975ا~ 1990اا ا اختطاف واخفاء قسري
أممل أددا كبيرا من الأماص ال ين ما ييال مميررهم مجهوم
ومع اانتهاء الحروب ،لهم سأسن لبنان من اب د ال مررض لضحا~را وقضا~رهم ء وتحديدا لقضا~ النقومدس وذو~
فقد غمب اذ ذاك الههم بتجنب انكء الجراح أمى اواده ااقاق العدل او جبر الضرر وقد انتك أن ذلك ابقاء الفقومدين
والمفيي  قسرا وذويههم  ضحايا مستمره لارض اسأتطاع غالبية السؤولين أن الحرب والرتسبين فيها التحرر
منه بفعل قومااني  الحرب فيما بقي رؤ ء اسأرى فه ء أمى انحوم يؤدى الى اسأتمرار معااناتههم في ظل مبا ة
الرتسبي .
وقد قامل الحسوممه فيما بعده بمحاو ا لتحديد ممائر رؤ ه بقيل محدوده؟ أبرزرا اانشاء لجنه لمثقمي أن
ممير الفقومدين والمطومفين ( ، 2000وريئة تمقي أساوى أرالي المطومفين ( 2001والهيئة المبناانية
السومرية( 2005من دون ان تؤدى ر ه الأمال الى تحديد ممائر رؤ ه سأوماه أن طريق العثومر أميههم في اال
كاانوما ااياء او أمى رفاتههم
واانطلقا من كل ذلك،
ً
وأمل بالدسأتومر ال ي اأمن ان لبنان دولة ديمقراطية يتساوى الوماطنومن فيها ،واكد أمى الحرية الشممية والحق
بالحياة« كما اكد أمى التيامه بالسرامة ا انساانية من خلل التيامه با ألن العالي لحقومق ا انسان وبالوماثيق
الدولية المادرة أن المهم التحدة»
ً
وأمل بالمعارداا الدوليه التي اقررا لبنان وأمى رأسأها معاردة منارضة التع يب والعارده التي التيم لبنان
باقراررا التعمقة بحماية جميع الأماص من الختفاء القسري والأل اناا الدولية ذاا الممة
وأمل بارادة لبنان بجميع ابنائه في تجاوز ما ضيه ،وفي تمتي  السمهم الرمي أمى اسأاس قيهم اقومق ا انسان
والساواة وا أتراف التبادل ،وري امومر تتحقق من خلل انظره مجتيأة لمما ضي او من خلل طمسه ،اانما أمى
العسس تمام ا من خلل التضامن انماف الضحايا ووقف معااناتههم الستمرة،
فقد بدا من اللئهم بل من الضروري و ضع قاانومن لعالجة قضايا ،الفقومدين و ضحايا الختفاااء
القسرى وو ضع اد لعااناة ذويههم وذلك من زوايا أدة:
ان ابرز ما يهدف الى تحقيقه اقتراح القاانومن ما يأتي:
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 -1تسريس اق العرفة لفراد أسأر الفقومدين والمفيي  قسرا بشأن ممائر رؤ ء.
 -2اانشاء مؤسأسة تتوملى جمع العمومماا ،وتومثيقها ،واانشاء سأجلا مركيية واتماااذا خطااوماا
أممية لتحديد أماكن القابر الجماأية تمهيدا لتحديد رومية الضحايا.
 -3اتماذ اجراءاا وقائية لمحد من اا ا الفقدان.
 -4تحديد تعريف لمشمص الفقومد أو المفي قسرا وطريقة ادارة السجلا الركيية الماصة
به.
 -5تنظيهم أممية ثقفي آثار الفقومد والمفي قسرا.
 -6تنظيهم كيفية تحديد القابر الجماأة واراسأتها وفتحها.
 -7و ضع آلية انماف الفقومدين والمفيي  قسرا واسأررهما.
على صعيد الحقوق والعتراف بققيي افمقودين وذويهم:
من الطبيعي أن الحق الركيي لحل قضااية مفقااومدي الحااروب رااوم تسااريس اااق ذويههم بمعرفااة
ممائررهم ،مع ما يتفرع أنها من اقومق في ا طلع أمى الحفومظاااا الرسأاامية وك ا لك ا طلع
أمى التحقيقاا .فعدا أن ان األن ر ه الحقومق رااوم أماال أدالااة مطمااومب في كاال اي  وواجب
لوم ضع اد لعااناة ذوي الفقومدين وأ ابههم النفسي ،فمه أيضا طااابع رماايي في اأااتراف الدولااة
بقضية أريحة واسأعة من موماطنيها ،وبالطبع ا أتراف بها ه الحقااومق يتهم أمى أسأاااسا مبااادئ
العدالة الترميمية.
بالقابل و ضماانا لحق العرفاة ،من الفيد ان يتضاامن القااانومن مااومادا تااؤول الى معاقبااة ال ين
يمفومن معمومماا من أأانها ا سأهام في معرفه الحقيقااة ،وليس بساابب اأمااالههم في الا ضااي
كالتسبب بالمطف أو القتل ،وري أفعال أممها العفوم ،اانما بسبب اخفاء معمومماا ،من أااأانها
و ضع اد لعااناة الفقومدين في اال بقائههم ااياااء وذويههم في كاال الاااومال .كمااا يقتضي من
باب تجنب تسرار الا ضي ،التشدد بشأن جرائهم المطف وا خفاء القسري من خلل تعديل ااساما
قاانومن العقومباا به ا الممومص
عئى صعيد افؤمسسات اليامن لهذه الحقوق:
ينص اقتراح القاانومن أمى اانشاء مؤسأسة تتوملى جمع العمومماا ،وتومثيقها ،واانشاء سأجلا
مركيية واتماذ خطوماا أممية لتحديد أماكن القابر الجماأية تمهدا لتحديد رومية
الضحايا .وانظرا لحساسأية السالة ،و ضماانا لمداقية الؤسأسة تجاه ذوي الفقومدين،
يقتضي ان تتمتع الهيئة بقدر أال من ا سأتقللية وذلك من خلل تنظيمها أمى أسل
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"ريئة مستقمة" مؤلفة من ممثمين أن ذوى الفقومدين والجتمع الداني الى جاانب قارض
وأأماصا يعينومن من قبل مجمس الومزراء من ئحة ترفعها جهاا معنية ،مع اتماذ تدابير
لضمان اسأتقلليتههم ،ومن الرمية بمسان ان تقومم الهيئة بأأمالها بمومازاة أمل مجتمعي
بشأن ال اكرة و ضحايا الحرب.
على صعيد افقابقر الجماعي :
ينص اقتراح القاانومن أمى تدابير لحراسأة القابر الجماأيةا وانبشها ،تمهيدا لمتعرف أمى
رومية الرفاا الدفومانة فيها ويقتضي رنا اانشاء لجان خاصة يتمثل فيها ذوو الفقومدين
فضل أن السمطاا الحمية ،تعمل باأراف الهيئة ،ومن دون ان تتعاررض اأمالها مع
اأمال القضاء المتص
بناء أميه،ا انتقدم من الجمس السريهم به ا القراح راجي  اقراره.
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