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 2021 كان�ن األول

 

ة ت��ّ�ن م� ف��� م� ال��ام�� م���ة م��قلة غ�� ر���ّ هي  )Legal Action Worldwide )LAWال���ة القان�ن�ة العال��ة 
وال�ق�ق��� ال��افع�� ع� حق�ق اإلن�ان وتع�ل في ال��ا�� ال��أث�ة �ال��اع في ال��ق األوس� وأف����ا وج��ب آس�ا. ت�عى 

LAW    ب�� ال����� والع�ف القائ� على    �ال��اواة   االه��ام ���ل خاصمع  ،  ه� في أش� ال�اجة إل�ها  ل��إلى ت�ق�� الع�الة
 . واس�غالل ال��ارد ال�����ة وال��اءلة وس�ادة القان�ن والع�الة ال����ل�ة ال��ع االج��اعي

 
ال���ة القان�ن�ة م���ة  �ف��  ت���ل ه��ة األم� ال����ة لل��أة وت  - )"  DwP(م��وع "ال�عامل مع ال�اضي    ض�� ال�ق���    ی��رج ه�ا
.  وال�اج�ات م�ها  ال��ع االج��اعي خالل ال��ب األهل�ة  ال��ت��ة على أساسال��ائ�    ال��اء ض�ا�ا�����ر ح�ل  و   -العال��ة  

 �م�اع�تهم� س�د ق��ه� به�ف    ال�اج�ات وق���ات ال���ف��  �����ل�ل  وال�ّ ة  وال��اع�ة القان�ن�ّ   ال�ع� ال�ف�ي  LAW  ُت�ّم�
 القان�ن�ة وال�ف��ة واالج��ا��ة.  �اح��اجاته تل��ةو  �في ال�ع��� ع� ت�ار�ه

 
 
 

 2021 ن��ان –� ص�رة الغالف: ل�ا س��ّ 
 . ال�ی� ت�ه� ص�ره� في ه�ا ال�ق���على م�افقة ج��ع األش�اص  LAWح�ل� 
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 . خالل ال��ب األهل�ة الل��ان�ة  ال����ف�� وال���ف�� ق��ً�ا عائالتإلى  إه�اء

 . ون�االته�ع� ت�ار�ه�  وأخ��ونا وثق�ا ب�ااألش�اص ال�ی� إلى  �ال��� LAWت��جه 
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 � ت�ف��� مل�ّ 

 
ألف    17��االت االخ�فاء الق���. فال ی�ال ما �قارب    1990و  1975ب�� العام��    دارتال��ب األهل�ة الل��ان�ة ال�ي    ُدمغ�

ال�� یلقي    أو ُی�ّجح وق�عه� ض�ا�ا االخ�فاء الق��� إما ض�ا�ا  ه�  ال��اع، وال����ون م�ه�    ن���ةش�� في ع�اد ال�فق�دی�  
   .وال��اء الف��ات��اهله ���ل خاص على 

 
أح� ال�قار��   ���ة �ع��ان "ال�عامل مع ال�اضي"، ��ا ��ّ�لألم� ال��ه ا  ت��لعواسع ال��اق  م��وع    ی��رج ه�ا ال�ق��� ض��

على ال��اء والف��ات واح��اجاته�   العائلةتأث�� اخ�فاء أف�اد  وه� ُی�ّ��  ال��ب األهل�ة الل��ان�ة.    ح�ل  LAW  م���ة  أع�تها  ال�ي
 الع��ات  و���� في،  ال�اج��  العائلةد  أف�ا  ���ة  ة لالخ�فاء الق��� علىة وال�ف��ّ ة وال���ّ القان�ن�ّ   ال�أث��ات   ال�اج�ة ع�ه، ��ا ی�اق�

ل���مة  ا  م�جهة إلىت�ص�ات    م���عةال�ق���    و�اإلضافة إلى ذل�، ی����ال�ي ت��ل دون ال�ص�ل إلى الع�الة في ل��ان.  
 االخ�فاء الق��� وتل��ة اح��اجات ال�اج��.  ق�ا�ا ل�عال�ةالل��ان�ة وم���ات ال����ع ال��ني 

 
تق��ً�ا صادًرا ع� األم� ال����ة وال����ات غ�� ال���م�ة    24  وم�اجعةم����ة    �إج�اء ���ث  LAW  قام�  في ه�ا ال��اق،و 

  39ة م���ة مع نقاشات ج�ا��ّ  5ج��� . ��ا أُ م� أجل إع�اد ال�ق��� ال�الي أكاد���ة وتقار�� إعالم�ة وم�لفاتة ال��ل�ّ و ة ال�ول�ّ 
في ب��وت وج�ل ل��ان وش�ال ل��ان    عاش�اش�ً�ا    150  آلراءرجال وُج�ع� معل�مات م� خالل اس��العات ���ة    9ام�أة و

ال�فق�دی� وال���ف��. ��ا    عائالتمقابلة م�ع�قة مع    26م� خالل  ا  أ�ً� وج��ب ل��ان وال�قاع خالل ال��ب األهل�ة الل��ان�ة، و 
في    واردة��ه��ة د��قة  �  LAW  ول�ل� ال��م�.  وأ��اء نف���ن ف��ن وم�ام�ن  ا، م� ب��ه� أكاد����ن وص�خ��ً�ا  24ت�� مقابلة  

 الق�� ال�ال� م� ه�ا ال�ق���. 
 

وال����ل ام�أة    94قان�ن�ة إلى  ال��اع�ة  الام�أة و   287قان�ن�ة إلى  ال�عل�مات  الام�أة و   170ال�ع� ال�ف�ي إلى    LAWق�م�    ك�ا
 ام�أة.  13إلى  القان�ني

 
  وصع��ة   19-و�اء ��ف��  إج�اءات ال�ع��ة العامة في م�اف�ة  م�ها،  إج�اء ه�ا ال���ت���ات م�ع�دة أث�اء    LAWواجه�  ه�ا وق�  

ت�اصل  إذ  ال���ث ع� اح��اجاته�    س���ا م�دلة ن���ة م�ور ال�م�. و�اإلضافة إلى ذل�، أفادت عائالت ع�ی�ة �أنه�  األج�ع  
 إال أنه� ل� �ق�م�ا أ� دع� ُی���.  على مّ� ال���ات ال�الث�� الفائ�ة م� أص�اب ال��الح ال����معه� 
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 أه� االس���اجات: 
، ی�اجه�ن ع��ات م�ع�دة  ن�اؤه� وف��اته�  ال س��ا،  ال�فق�دی�عائالت    إلى أن  LAW  خُل��  القان�ن�ة:االح��اجات   .1

و  ال��ن�ة  ال�ثائ�  على  ال���ل  األح�ال  أ�ً�ا  في  ق�ان��   ���� وال���اث  وال�صا�ة  �ال��انة  ال��علقة  األم�ر  في 
  �، ت�اجه العائالت صع��ات ����ة ش�اص ال���ف�لأل  ف���وضع قان�ني    ون�ً�ا لع�م ت�ّف� في ل��ان.    ال���ر�ة ال����ة  
اوفاة"  إعالن   إلى   ت��ّ�ه� ل��اوز  ال���ف��  أو  ال�فق�دی�  األش�اص  القان�ن�ة.  "  ذل�  الوةً عو لع��ات    ت�قف� ،  على 
ال�فق�   ال�ع��ةال�س��ة  اله��ات   أماك� وج�د األش�اص  في  وال���ف��لل��ق��  ب�ل� ف�ص    دی�  ل���ف  الع�ل،  ع� 

أح�ائه� ال��ف ع� م���  في  عام  العائالت    ت��   ول�ل�.  العائالت  ال�ي���ل  الق�ان��  إلى  �ف�ق�  ل��ان  تل�ي    أن 
. [...]  في ل��ان  �ال ی�ج� قان�ن م��ّ ، "على ح� تع��� أح� ال�اج��و أو أن الق�ان�� غ�� م��قة.    اح��اجاته� القان�ن�ة

 i"ورق. [...] م� س��ف� الق�ان��؟ على  ح��، الق�ان�� هي م��د � م�� ال��بل�و 
وم�ع�دة في أغل� األح�ان. ف�� جهة   م���عةة  اح��اجات ���ّ   تعائالالأن ألف�اد    LAWت  وج�:  ةاالح��اجات ال���ّ  .2

م� نق� األدو�ة ���� األزمة   ، وم� جهة أخ�� تعاني �ع� العائالتإعاقات دائ�ة ن���ة ال��اع  �عاني ال�ع� م�ه�
ال����صف    -، "ن�� ��اجة إلى ال���ل على رعا�ة ���ة  وعلى حّ� ق�ل أح� ال�اج��ة في ل��ان.  االق��اد�ة ال����� 

 ii".دائ�ةال�ع� م�ا ���ع لعالجات   ن��اج أ�ً�ا إلى األدو�ة ألنو . جً�اال��ن���ا م�لف م��قة في 
األزمة ال���ة ال�ال�ة    إال أن   األدو�ة لل�عافي م� ال��ب األهل�ة الل��ان�ة.  أنه� ما زال�ا ی��اول�ن ذ�� �ع� ال�اج��  وق�  

  ة.م� ال�اج�� ال���ل على ال��مات ال���ّ  ال����ل� �ع� �إم�ان ف، االح��اجات ال���ة ت�ای�إلى   أدت �انفي ل�
ال�ف��ّ  .3 ی�ال�   LAW  اس�����:  ةاالح��اجات  ال  وال��ا�ا  ال�اج��  ال��ف  أن  م�  �عان�ن  �األمان، ن  ال�ع�ر  وع�م 

ال��م �ع�  ما  وال�هابة واض��اب  واألرق،  واالك��اب،  والقل�،  وق�  .  �ةوالع�وان،  ،  ت�� ه�ا  ال�ی�  األش�اص  عّ�� 
ارت�ت  "،  ��ا أفاد أح� ال�اج��و   .�األمان  ال�ع�ر  ال��ج ال�ف�� والغ�� وانع�ام�و   ل��اته�  مقابل�ه� ع� شع�ره� �ال�ن�

ال��ق� ع�ُت و سأشع� �ال�ن� ألن عائل�ي ح���ة.    ، ��� ال�راسة. ح�ى ل� أردت ال���تث�    ال�امعة ل��ة عام��
 iii". ال��اصلةل� أس��ع  إال أن�ية أخ�� ��امع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

 

 ال��ص�ات 
ت�صي ،  على عائالت ال�فق�دی� وال���ف��  ل�االت االخ�فاء الق���   ةوال�����   ةالع��ق  �اآلثار  ال��علقة  االس���اجاتفي ض�ء ه�ه  

 ��ا یلي:  LAWم���ة 

، وت�ه�ل  ���ابه�واإلق�ار    ،"ف���"وضع م�ني  م� خالل إن�اء ف�ة    االع��اف �ال����ة القان�ن�ة لألش�اص ال���ف�� .1
 . ش�� ع��� ال ی�ال م���ه م�ه�ًال  "وفاة�إعالن "دون م�ال��ه�  م� واألق��اء عائالتحل ال��ائل القان�ن�ة لل

م�   وت���قه  ال�ي ت��ل اح��ام ال�� في مع�فة ال���قة  مه��هال�أد�ة    "ق���اً   وال��ف���اله��ة ال����ة لل�فق�دی�  "تفع�ل   .2
 ال��� ال��و�.  اتاخ��ار �ج�اء و  الق��ر ال��ا��ة ون�� وم�ار��ها خالل ج�ع ال�عل�مات ح�ل م��� ال�فق�دی�

ال��� ال��و� ل��ان    في اخ��ارات  ائالت ال�فق�دی� وال���ف��ت��� عح��    الل��ان�ةإدراج ج��ع ال��ا�� وال����عات   .3
 أ� رفات ����ة ی�� الع��ر عل�ها في ال���ق�ل. به�ف ت��ی�قاع�ة ب�انات شاملة ال���ل على 

�اصة  �و   ال��لفة  األدو�ةع�ء  ل�فق�دی� وال���ف�� لل����� م�  ا  ل��ار ال�ّ� م� عائالتتق��� ال��اع�ة ال�ال�ة ال���ة   .4
 ألم�اض ال��م�ة.أدو�ة ا

الق�اعات   .5 ب��  م�إن�اء ت�الف  الفاعلة  ی��ّ�ن  ال��ني  ال����ع  ال���م�ة  جهات  ب�ع� م� وال����ات غ��  ، ر��ا 
ال���ف�� ��ا في ذل� االح��اجات   عائالتاح��اجات  �  لاله��ام  م���،  األم� ال����ة واله��ات ال���م�ةو�االت  
 ة.ة وال�ال�ّ وال�ف��ّ ة ة وال���ّ القان�ن�ّ 

 لألش�اصال�ف��ة واالج��ا��ة    ال�المةل�ع���    ،ال�اج�� العائ�ی� م� االخ��اف  م�لوال�اج��،    لألق��اءدع�    ف�ق ��  ت�� .6
 .الُ��از��ال��ارد ال�ال�ة لل�ص�ل إلى ال�عال���  �ف�ق�ون إلى �ل� العالج أو ال�ی�  ی��ددون فيال�ی� 

ب األهل�ة الل��ان�ة م� خالل ت���ع ال���� م� ال�اج�� وال�قاتل�� ال�ا�ق��  �قة ال�� ح�  ح�ل  إذ�اء ال�عي االج��اعي .7
لل��اع�ة   العالي ووزارة ال��ون االج��ا��ة���� ت�ف�� ذل� �ال�عاون مع وزارة ال����ة وال�عل�� و على م�ار�ة ق��ه�. 

�فة وال�عي ب�� األج�ال ح�ل نقل ال�ع  ما م� شأنه،  مع��ة  ج�ا��ة وجل�ات ت���ة لأل�فال في س�  ح�ارات  في ت����
 ب األهل�ة الل��ان�ة.ال�� 

�ر ح�ل  ��م�نهج    اع��اد  ع�� ب األهل�ة الل��ان�ة  ل ق�ل ال���قة و�ح�اء ذ��� ال�� تع��� ال�فاء ال��اعي م� خال .8
 وأن��ة م�����ة. ال�اج��
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I.  اخ��ارات 
CEDAW  اتفا��ة إلغاء ج��ع أش�ال ال����� ض� ال��أة 

CAT/UNCAT اتفا��ة م�اه�ة ال�ع�ی� وغ��ه م� ض�وب ال�عاملة أو العق��ة القاس�ة أو الالإن�ان�ة أو ال�ه��ة 
ICCPR  العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة 

ICESCR  االق��اد�ة واالج��ا��ة وال�قا��ةالعه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق 
ICRC ��الل��ة ال�ول�ة لل�ل�� األح 
IHRL  القان�ن ال�ولي ل�ق�ق اإلن�ان 

PTSD  اض��اب ما �ع� ال��مة 
UDHR اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان 
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II.  ّ�ة معل�مات أساس 
وأدت إلى   1990و  1975ل�ي دارت ب�� العام��  اال��ب األهل�ة الل��ان�ة    جّ�اء  تع���هاض�ار ال ����  أل  تع�ض س�ان ل��ان

  17،415  ما �قاربواخ�فاء    )vال��ان ع�د  ثل�  أ�  مل��ن ش�� (  ح�الىوت����    ivعلى وجه ال�ق�ی�  ش��   ألف  120  مق�ل
ال ت�ال ماثلة إذ �ال�اد   ت�عاتهاأن    ، إالال��ال�ة ال����ة  ب�ث�قةً�ا  ، ال�ع�وف أ�بـاتفاق ال�ائف  ال��ب  ه�ه  ان�ه�و .  viش�ً�ا

 .viiأو االن�قال�ةالع�الة اإلصالح�ة و/� لل��ي ج�اء أ� إ اُت��

على   هاج�ائ� االخ�فاء الق��� أو آثار   ل�قّ�ي  ��ل جه� ُی���، ل� یُ ال��ب األهل�ة الل��ان�ة  اآلثار ال�ي خّلف�ها�  على ال�غ� م
لالخ�فاء    ي واالج��اعياألث� القان�ني وال��ي وال�ف�  ع�ال�غاضي  ، بل وأ�ً�ا ت�  واح��اجاته�  عائالت ال�فق�دی� وال���ف�� ق��ً�ا

�ا فب األهل�ة الل��ان�ة.  ل�� ا  دمغا�أن االخ��اف واالخ�فاء    ال�اسع  االع��افال�غ� م�  �في ل��ان    عائالت ال���ف�� ق��ً�اعلى  
��ّ�ل ،  ول�ل�.  ل� ت�� اس��ا�ة  اح��اجاته�ألنه� ��هل�ن م��� أح�ائه� وأماك� وج�ده� وألن    مع��ً�ا   �عان�ن العائالت    زال أف�اد 

ة  ة وال�ف��ّ ة وال���ّ ���ی� االح��اجات القان�ن�ّ ل و   ال��اعالُ��ارس أث�اء  االخ�فاء الق���    ت�ا��اتلل�عّ�ف على    م�اولةال�ق���    ه�ا
 ال�فق�دی� وال���ف�� ق��ً�ا. لعائالت

ال�ق��� على االح��اجات    وه��ا ال�فق�دی� وال���ف�� ق��ً�ا وض�ا�ا  ة  ة وال�ف��ّ ة وال���ّ القان�ن�ّ ی��� ه�ا  ال��ع  لعائالت  ج�ائ� 
  ج�ائ�ب األهل�ة الل��ان�ة ل��ض�ح ال��اق ال�� ارت��� ��ه ال��  ع� واقع  ب���ة �هّلهن�ب األهل�ة الل��ان�ة. االج��اعي خالل ال�� 

ال�ال�) (الق��  الق���  ت��ی�،  االخ�فاء  ذ  إل�ارل  یل�ها  وال��لي  ال�ولي  ال�ا�ع)�  القان�ني  (الق��  لال�لة  الق��    ع�ض�،  في 
ال�فق�دی� وال���ف��    عائالتح��اجات  ال  �امًال   تق��ً�ا  نقّ�م  و�ع� ذل�.  عائالتم�علقة �اح��اجات الال�ام� إح�اءات رئ���ة  

في ال�ص�ل إلى    ال�اج��ب�� ه�ه االح��اجات وت�ارب    و��ً�ا في العالقة(الق�� ال�ادس)    ج�ائ� ال��ع االج��اعيق��ً�ا وض�ا�ا  
  عائالت اح��اجات ال  معال�ة  الهادفة إلى م� ال��ص�ات    وم���عةإل�ها    ت� ال��صلال�ي    لالس���اجات�  ��ل�ّ ، لُ�����  الع�الة

 وال��ا�ا. 
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III.  م�ه��ة الع�ل 
 

 ج�ع ال��انات  .أ

على م��   LAW  م���ة  ال�عل�مات ال�ي ت� ج�عها م� أجل ه�ا ال�ق��� ح�ل� عل�ها الف�ق القان�ن�ة ال����ة وال�ول�ة فيإن  
�ال��� إلى   LAWت�ق�م  و�ال�الي .�ال����� مع ل��ة أهالي ال����ف�� وال�فق�دی� في ل��ان وم���ة ع�ل بال ح�ود ،أشه� 10

 ل�ع�هاع�ل بال ح�ود    وم���ة،  به�  اعائالت ال���ف�� وتع��فه  ت��ی�ل��اع�تها في    في ل��ان  وال�فق�دی�ل��ة أهالي ال����ف��  
 إع�اد ه�ا ال�ق���. أث�اءث وال�قابالت � في ال��

 

 

 في األرقام .ب

 �ع� ال�عل�مات ال�اردة في ه�ا ال�ق��� م� خالل: جُ 

 وم���ات غ�� ح��م�ةاألم� ال����ة صادرة ع� ، ��ا في ذل� تقار�� م�ض�ع�ا ه�اح�ل  ُمَ�لًفا 24ة لـ م�اجعة م����ّ  .1
 . إعالم�ة وتقار�� أكاد���ةم�لفات و  دول�ة وم�ل�ة

الق�ان��   .2 ��ا في ذل� ال�س��ر وال����عات ال��ل�ة والقان�ن ال�ولي ل�ق�ق اإلن�ان    ،ل��ان  ال���قة حالً�ا فيم�اجعة 
 القان�ن ال�ولي الع�في.و  اإلن�اني  لي والقان�ن ال�وليوالقان�ن ال��ائي ال�و 

ل��ان��ن    م� ب��ه��عه� ل��ان��ن)،  رجال (ج�  9فل�����ات) و  8،  ل��ان�ة  31ام�أة (  39مع    نقاشات ج�ا��ة م���ة  ةخ�� .3
 وفل������ن م�ل��ن. م�ل��ن و  م�����ن 

ال��ر���  و في ال��ة    18والفل�������    في ال��ة  81بلغ� ن��ة الل��ان���  ام�أة ورجل��.    148  مع  اس��الًعا ��ً�ا  150 .4
  32،  س��ات  9دون  ما    أ�فاًال   ال��ار���في ال��ة م� ه�الء    43�ان  خالل ال��ب األهل�ة الل��ان�ة،  و .  في ال��ة  1

  في ال��ة   42و�ان ال��ار��ن ب���ة  .  س�ة  20ف�ق    ما  �الغ��  في ال��ة  25، وعاًما 19و  10ب��    في ال��ة م�اهق��
 في ش�ال ل��ان وج��ب ل��ان وال�قاع.  في ال��ة  35و، في ج�ل ل��ان في ال��ة 23�����ن في ب��وت، و

  2و  ل��ان��ن   9رجًال (  11فل�����ات) و  7ل��ان�ات و  9ام�أة (  16:  وال���ف��ال�فق�دی�    ذو� ع�قة مع  �مقابلة م  26 .5
 � م� ال��ار���.�اث� معمقابلة واح�ة و ). فل�����ان

  1ل��ان�ة و  15ام�أة (  16:  واخ��اص��ن نف���ن م� ب��ه� أكاد����ن وص�ف��ن وم�ام�ن    ،مقابلة مع خ��اء  24 .6
 ��ان��ن).رجال (ج��عه� ل 8فل�����ة) و
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 م�ادئ وأخال��ات ال���  .ت
 

 خالل إج�اء ه�ا ال���: ال�ع���ةت�د أدناه ال��اد� 
 :قاع�ة "ع�م إل�اق ال��ر" ��ال ف��ة ال���. ُب�ل� �ل ال�ه�د ل��ان ع�م تع�ض أ�   ُ�ّ�ق�   ع�م إل�اق ال��ر

. واُت��ت ج��ع ال���ات ل���� أ� آثار ضارة ق�  ���� ال��� ل���� م� ال��ر    ـ(ـة)م���ل  ـ(ـة)أو م�ار�  ـ(ـة)م�ار�
 هاك حق�قه�؛ األش�اص لل���� م� ال��� أو ان� تعّ�ض ����فها، ��ا في ذل�ل����ها ال��خل أو 

 ال�قابال  وال�فا��ة:  ال�ض�ح م�  الغ�ض  ت�ض�ح  ال�عل�ماتت�  اس���ام  و����ة  ال�ی�    ت  األش�اص    ج�ت ل���ع 
 مقابل�ه�؛

 :وال�أك� م� ص�ة االس���اجات وم� خ� أ� جه� لل��ق� م� ال�عل�مات ال�ي ت� ج�عها ل� ُی�ّ  ال���ا��ة واالس�قالل�ة
 م�ادر م���عة.  تّ� ال��صل إل�ها م� خاللج��ع خالصات تل� األدلة ال�ي  

 في ه�ا    ال��ار�ات/مقابل�ه� وال��ار���  ج�ت : ت� إبالغ ج��ع األش�اص ال�ی�  ال��ار�ة ال����ة وال��افقة ال������ة
   لقاء ل�� أج��� معه� ال�قابالت    دفع ب�ل ماليعلى ال��ار�ة. ل� ی��    ـه�/ق�ل م�افق�ه�  و����ة اس���امهال��� به�فه  

 مقابل�ه� على إدراج روا�اته� في ال�ق���. ج�تواف� ج��ع م� و م�ار��ه� في ه�ا ال���. 
 سعى ال�ق��� إلى مقابلة أك�� ع�د م��� م� أص�اب ال��ل�ة وال���ف��ی� ذو� ال�لة،    :ال��اق  م�ار�ة واسعة

 �اإلضافة إلى مق�مي ال��اع�ة القان�ن�ة.
 م�اعاًة ال���  في إ�ار ه�امقابل�ه�    ج�تال�ی�    ال�اج�ات/أس�اء ال�اج��ُت��� في ال�ق���  ل�    و���ان اله��ة:  ال���ة ،

 �قه� في ال���ص�ة وال��امة وال���ة. ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

 
  

 

16 
 

 
  



 

17 
 

 
IV.  ال��اق: ال��ب األهل�ة الل��ان�ة 

ح�ادث م���رة م�   �ان ق� س�� ن���هاتار�خ ل��ان.    ف�ًال مأساوً�ا م�ب األهل�ة الل��ان�ة ال���لة وال�عق�ة س�اسً�ا  تع��� ال�� 
ال��اسي   ح�ل   اآلراء  وتق���  ال����ع على أس� س�اس�ة و�ائ��ة  وتف���ال�ولة    ���ل  أدت ش�ً�ا ف��ً�ا إلى إضعافالع�ف 

 viiiال��لح الفل����ي.  ال��ال

على ت���ل ح��مة   )يس�ّ (  ور�اض ال�لح  )م���ي ماروني(  ل��ر� ��ارة ااتف�    1943عام  في الع� ف�ن�ا    اس�قّل ل��انع��ما  
ال��ی�ة الل��ان�ة  ال�ولة  في  لل������� وال��ل���  ال���افئ  ال����ل  حّ�ة   إال.  ixم�ح�ة ت���  ت�اع�  إلى  أد�  الق�ار  ه�ا    أن 

  سل��ه� إلى ال�فا� على    ق� ع�ده� ن��ً�اال���ا  ال��ان ال�������سعى م��ل�    إذ   ال�ائ��ة على م�� العق�د ال�ال�ة ال��ت�ات  
ب  ال��   ن��بإلى    نها�ة ال��افأد� في    األم� ال��،  ت�ای� ع�د ال��ان ال��ل���  �لال��اس�ة واالج��ا��ة واالق��اد�ة في  

 ه ومع  الالج��� الفل������� إلى ل��ان  . وم� الع�امل األخ�� ال�ي ساه�� في ال��اع وص�ل أع�اد ����ة م�xاألهل�ة الل��ان�ة
 .xiلل��ان  اإلس�ائ�ليوالغ�و  إس�ائ�لة الفل�����ة ال��ل�ة ض� ال�قاوم

الل��ان�ة، إال أنه    ن��ان  13في    أنها ن���م� ال��ف� عل�ه ع��ًما  ح�ى و�ن اخ�لف ال�ع� على م�ع� ب�ء ال��ب األهل�ة 
 ع� مق�ل ثالثة م�ن��� وحارس ب�ار ال���ل   ، ال�ي أسف�تل، ب�ار ال���ّ ائ�ال��  رئ�� ح�ب�ع� م�اولة اغ��ال  ، وذل�  1975

ع��  م��قة  لة تقل فل������� في  ال��ائ� ال�ی� هاج��ا حاف ح�ب  م� م�ل�ي    اال�ادث رد فعل ع��فً   أثار ه�ا.  xiiال���ي 
ع�د م� ب��  عاًما م��ال�ة    15ح�وً�ا م�ع�دة على م��    ض�احي ب��وت. ون���ة ل�ل�، شه� ل��ان  ال�اقعة في إح��  ال�مانة
 وغ�� ح��م�ة. ال���م�ة��ل�ة  ال ال�هات

��ارة  ، وه�  ال��ال�ة ال����ة)  وث�قة، واف� م�ل� ال��اب الل��اني على اتفاق ال�ائف (ال�ع�وف أ�ً�ا �اس�  1989  في العام
ى معال�ة ال�ق��� ف إلى إنهاء ال��ب وحل أس�اب ال��اع. یه�ف اتفاق ال�ائف في ال�قام األول إل دس��ر� یه�  ع� إصالح

الق�ات الع����م�ألة وج�د الالج��� الفل�������، و في ال�ل�ةال�ائفي   الل��ان�ة، ووج�د   وم�ض�ع،  ة ال��ر�ة على األراضي 
. و����ا �ان ل��ان ��اول  1990عام  الوان�هى ال��اع في    ن�ح االتفاق.  xiiiال�����ة  ال��ل���ا ال��ل�ة ال�ح��ة�اع��اره  ح�ب هللا  

قافة اإلفالت م� في ثال�� ساه�    1991  ل��ةقان�ن العف� العام    س�اس�ة رئ���ةجهات  ت  ، أق�ّ االن�قال م� ال��ب إلى االس�ق�ار 
 ، ��ا س��د ش�حه في ه�ا ال�ق���.  العقاب في ل��ان

ح�ى   وس���ة س�ر�ا س�اسً�ا  م� جهة،   2000xivعام  الح�ى    لل���� م� م�ا�قه  االس�ائ�لي  ت�� س��ة االح�الل  �قي ل��ان ی�زح
ب �ا��ات ال�� م� ت ح�ى ی�م�ا ه�ا �عانيما زال و  ل� �ع�ف ل��ان االس�ق�ارعلى ذل�،   عالوةً و   م� جهة أخ��.  2005xvعام ال

ل��ان في وضع  ال ی�ال  و��ل�  ���ة.  ��غل�ن م�اص� عامة ورس��ة رئ  وقادتهاال��ل���ات    أف�اد  ال سّ��ا وأن ،  األهل�ة الل��ان�ة
أخ�اء معال�ة    ع�من���ة  ولة  م�س�ات ال� وت�هل    ال��ه� االج��اعي وال��اسي  وت��ذم  الع�ف ال����رة  ��ادثل  م��ع�ع وع�ضةً 

م� ال��اض�ع ال��ّ�م ال��ض  األهل�ة الل��ان�ة    ال��ب  ىت�ق��ا و .  xviواإلصالح�ةأدوات الع�الة االن�قال�ة  وال��� ع�    ال�اضي
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ال�ائ� م� ت��ارها و   ف�ها وال��اسة ���� ال�ائ��ةال��ف  الف��ة  ال�� �عّ�ز،  تأج�ج  ال�ع��ی�    وال��ع�عاالنق�ام    األم�  على 
 . ال��اسي واالج��اعي

وال��خالت ال�ارج�ة    وال��ازر  وحاالت االخ�فاء الق��� ب ع�ًدا م� االش��اكات ال�ائ��ة واالغ��االت  ل��ان خالل ال��   شه�لق�  
  �امل   ��اللها على  ال��ب  ألق�  .xviiنقا� م��لفة  ع��وس�ر�ة في ال�الد    إس�ائ�ل�ةواألج���ة، إضافة إلى ت�اج� ق�ات ع����ة  

  ألف  17  واخ�فاء ح�الى ألف ش�� 800أك�� م�   وه��ة ��ألف ش  150 إلى مق�لأدت ، فال��ان�افة األراضي الل��ان�ة و 
   .xviiiش�� ق�ً�ا

ال��� ال���في   وفي ح�� أن.  وأماك� وج�ده�  ال��ف ع� م��� ال���ف��  ی��  ���ل االخ�فاء الق��� ج���ة م����ة ح�ى
  لل��ف ع�   ح����ة، ل� ی��ل ل��ان أ� جه�د  ذل�. ومع ه ض�ا�ا أ�ً�ا�أف�اد عائل  ُ�ع���،  ال���ة ال��اش�ة لالخ�فاء الق��� ه�  

 ع� حاالت االخ�فاء.  ال�اج�ةاإلضا��ة  اح��اجاته�تل��ة و أو ل��اع�ة العائالت  ش��ألف  17ح��قة اخ�فاء 
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V.  اإل�ار القان�ني 
 ال�ق�مة 

  ��دُ ، و ل�ق�ق اإلن�ان والقان�ن ال��ائي���ج� القان�ن ال�ولي وال��لي    ان�هاًكا ل�ق�ق اإلن�ان وُ��ّ��  االخ�فاء الق��� ��ّ�ل  
، ا�ً ال�فق�دی� وال���ف�� ق��  عائالت��ّ� وفي ما . �إسهاب ال�ي ت��اوله  م� الق�ان�� ال�ول�ة واإلقل���ة وال��ل�ة  في ع�ده تع��فُ 

م�  و ما ی�عل� �ال��ائل العالقة ال�اج�ة ع� االخ�فاء الق���.    ، ال س��ا في وال��انات القان�ن�ةعلى ال��ا�ة  ال���ل  ��� له�  �
ال ���ل� على    إال أنه�،  xixأك�� م� غ��ه�  الخ�فاء الق��� ا   ثارال�ع��ف �ه على ن�اق واسع أن ال��اء والف��ات �عان�� م� آ

 ة القائ�ة.���ج� األ�� القان�ن�ّ  ال����قةال��ا�ة 

القان�ن�ة ال��ل�ة وال�ول�ة    م��لف   ی��� ه�ا الق�� في ب  ال��   على عائالت ال�فق�دی� وال���ف�� ق��ً�ا خالل  ال���قةاأل�� 
 األهل�ة الل��ان�ة.

 

 اإل�ار القان�ني ال��لي  .1
 ال�س��ر الل��اني .أ

  ال�اص   م� العه� ال�ولي   األم� ال����ة، �لّ وم�اث��  اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان    ت�� مق�مة ال�س��ر الل��اني على أن 
عل  ما ��ال ی���أ م�ه،  اج�ءً   ت�ّ�ل، ةج��ا��ة وال�قا��ل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة والعه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق االق��اد�ة واال�ا

والعه� ال�ولي ال�اص    م اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�انأح�ا  القان�ن ال��لي�ع���  ،  ه�ا. وم�  ج��ع أح�امها قابلة لل�����
 دون اس���اء.  ع��ها م��ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة والعه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق االق��اد�ة واالج��ا��ة وال�قا��ة 

ب���ا  .  xxق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة على ق�م ال��اواة �ال�  و����ع�ن على أن "كل الل��ان��� س�اء أمام القان�ن"  م�ه ف���    7ال�ادة  أما  
م� دون االرت�از   واالع�قالوت��� االح��از ال�ع�في  "  وفي ح�ى القان�ن   م��نة  ال����ةعلى أن "ال���ة    8ت�� ال�ادة  
 ، ���� ال�س��ر الل��اني االخ�فاء الق���. �ل�و�. xxiقان�ن�ة ص���ة على أس�  

ئالت ال�فق�دی� وال���ف�� ق��ً�ا، م�ل ح��ة ال�ی� ح�ا�ة قان�ن�ة أخ�� لها تأث��ات م��لفة على عاو�ج�اءات ك�ا ی�ف� ض�انات 
 وال�� في ال�عل�� وال�� في ال�ل��ة. وال�ع�ق�

 
 الل��اني قان�ن العق��ات .ب

ال���� م�  في  ��فل  و   ،��ائ� ال��علقة �االخ�فاء الق��� وال  ال��اناتم���عة م���عة م�  على  قان�ن العق��ات الل��اني    ����ل
ذات  أخ��    ا حق�قً و ال�� في ال��اة وال�المة ال����ة  ح�اة اإلن�ان و��ام�ه    ال��ت��ة ض� ال��ا�ات وال��ح    ال�ي ت��اول  أح�امه
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ال�  و���د��ا  .  xxiiصلة  على�ال���ول�ة  للق�ان��    �ت�ة  االم��ال  ع�م  أو  االس�ه�ار  أو  اإله�ال  ع�  ال�ات�ة  ال�ارة  األفعال 
ح�مة ال���ل    ان�هاك، م�ل  ال�ي ت��ث ن���ة االخ�فاء الق��� األفعال  و��ل�    xxiv����لف أش�اله م االخ��اف  ���ّ و   ،xxiiiواألن��ة
، �ع��� ال��مان ال�ع�في م� ال���ة ج���ة ���ج�  في ال�س��ر الل��اني  ال�� في ال���ة ال��ّ�س�  وفي ما ی�عل�.  xxvوال�����
 . xxviالعق��ات الل��انيقان�ن 

وعق��ات ق� ت�ل  إلى أح�ام ج�ائ�ة    الل��� ت�د�ان  واالخ��اف  االخ�فاء الق��� ج����ي    الل��انيی�ی� قان�ن العق��ات  ،  و��اًء عل�ه
 .xxviiال��� ال���� مع األشغال ال�اقة  إلى
 

 ق�ان�� األح�ال ال����ة الل��ان�ة .ت

ال�فق�دی� وال���ف�� ق�� ا ما ت�اجه  ك���ً  وال���اث وال�واج    ال�صا�ة وح�انة األ�فال  ���ائل  ما ی�عل�  ع��ات في ً�ا  عائالت 
  ت�� على أن ج��ع م�ائل األح�ال ال����ة   م� ال�س��ر الل��اني  9ال�ادة  فال�ي ت���ها ق�ان�� األح�ال ال����ة.    وال���ي

ت���  أح�ال ش���ة    قان�ن   15في ل��ان    ی��ف�وت��ر اإلشارة إلى أنه  ق�ان�� ال�ائفة وال��اك� ال�ی��ة ال�اصة ��ل ف�د.  ت��ع ل
، ما ل� ی�� تغ��� �ائفة ال�فل وفًقا آ�ائه� ع�� ال�الدة  د�انة  ُ�����ن   األب�اء، مع العل� أن  xxviiiم��لف ال��ائف ال�ی��ة الل��ان�ة
 للق�اع� واإلج�اءات ال�ع��ل بها.

���� . على س��ل ال��ال، ما  ش�� الن وفاة ت�� ق�ان�� األح�ال ال����ة أ�ً�ا على ال�� األدنى م� ال���ات الالزمة إلعو 
ال���ة وال����ة  للعائالت م� ، وع��  االخ�فاء  على ات ه���ة على األقل  �ور أر�ع س�� وفاة ش�� �ع� م  إعالن  ال�ائف��� 
 ز وأر�ع س��ات لل�������. و س��ات لل�ر 

 قان�ن العف� العام  – 1991لعام   84القان�ن  .ث

ج��ع ال��ائ� ال��ت��ة خالل العف� ع�    ی�� على م�حقان�ن العف� العام ال��    1991في العام    أص�ر م�ل� ال��اب الل��اني
عف�ًا عامًا    1991لعام    84���ح القان�ن  و ب ون�ع سالح ال�ل���ات وت����ها و�عادة دم�ها في الق�ات ال����ة ال��ام�ة.  ال�� 

  569ال�هائ� وال��ائ� ال�عاق� عل�ها ���ج� ال�ادة  واح��از  االخ��افوت��ل  ، 1991آذار  28� ال�ي ارت��� ق�ل  ع� ال��ائ
قان�ن العق��ات الل��اني وقان�ن العق��ات الع����    عل�ها  �عاق�  س�اس�ة ����ع�هاج�ائ�  ه�ه  وتعّ�  م� قان�ن العق��ات الل��اني.  

 : ی�العف� العام ی�ّ� على اس���اءن�ن أن قا ول�� ت��ر اإلشارة إلى. xxixوقان�ن ال�خائ� وال��ف��ات مع ال�ع�یالت ذات ال�لة 

 ال��ائ� ال��ت��ة ��� ال�ع�اء ال��اس��� وال�ی����. .1
، وت�و��  ، واإلفالسواالح��ال�ن،  ، وال��ائ� ال��الة إلى الق�اء ق�ل نفاذ القانأم� ال�ولة ال�ارجي  ض�  ال��ت��ة  ال��ائ� .2

 اآلثار. ونه� ، ال�س��ةع�لة األج���ة أو ال��ل�ة و��عها، وت�و�� ال�ثائ� ال
 

 �ا یلي:�مف�ض�ة األم� ال����ة ال�ام�ة ل�ق�ق اإلن�ان  أفادتوفي ه�ا اإل�ار، 
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��� على م��ولي األم� ال����ة، ��� ف�ه� القائ��ن ��فاوضات ال�الم وال���ف�ن ال���ان��ن، أال ���ع�ا ق�ارات العف� "
���ة ���ج� القان�ن ال�ولي أو ی�غاض�ا ع�ها، ���ائ� ال��ب ال�ي ت��ل دون مقاضاة ال���ول�� ع� ارت�اب ج�ائ� ج

أو  الق�اء  ن�اق  خارج  اإلع�ام  م�ل  اإلن�ان،  ل�ق�ق  ال����ة  واالن�هاكات  اإلن�ان�ة؛  ض�  وال��ائ�  ال��ا��ة  واإل�ادة 
�ة أو ال�ه��ة؛ والع��د�ة؛  �إج�اءات م�ج�ة أو اإلع�ام ال�ع�في؛ وال�ع�ی� وما ��اثله م� ض�وب ال�عاملة القاس�ة أو الالإن�ان

واالخ�فاء الق���، ��ا في ذل� األفعال ال��ت��ة �ال��ع االج��اعي، أو ال�ي تع�ق ح� ال��ا�ا في االن��اف، ��ا في ذل�  
 ."xxxال�ع���، أو ح� ال��ا�ا أو ال����عات في مع�فة ال���قة

 
 م� ال���مة الل��ان�ة في ت��ز   في مالح�اتها ال��ام�ة على ال�ق��� ال�ق�م   1991لعام   84القان�ن   �ة حق�ق اإلن�ان ان�ق�ت ل�

 : ، قائلةً 1996

ل��ن��� والع������ ع� ان�هاكات حق�ق اإلن�ان ال�ي ����ل أنه� ارت���ها ل�ح  "تع�ب الل��ة ع� قلقها ��أن العف� ال���
الل��ان�ة. م� شأن عف� شامل �ه�ا أن ���ل دون إج�اء ال��ق�� ال�الئ� ومعا��ة م�ت��ي ض� ال��ن��� خالل ال��ب األهل�ة  

ال���ولة ل��س�خ    ض ال�ه�د ال�ام�ة إلى اح��ام حق�ق اإلن�ان، وأن �ع�� ال��اعيان�هاكات حق�ق اإلن�ان ال�ا�قة، وأن �ق�ّ 
 .xxxi" ال���ق�ا��ة

 

 ال���ف�� إعالن وفاة األش�اص  – 1995قان�ن العام  .ج

، ه� ال���ف��عائالتوفاة أف�اد  إعالن    اهالي ال�فق�دی� وال���ف�� ق���ً أل  ����قان�نًا    1995في العام  أص�رت ال���مة الل��ان�ة  
، م� ب��ها ال���اث واألم�ر ال��علقة �ال���ل�ات وال�واج.  للعائالتل��ائل ذات ال�لة  یه�ف إلى ت�ه�ل اإلج�اءات القان�ن�ة واوه�  
 . xxxiiلل��ف ع� م��� م��ف�ه� ومفق�دیه�   تقاع�ه ع� ال��ق���ال�  ال�ي    �ع� االن�قادات  ه�ا القان�ن   العائالت ل� ت����غ  إال أن

 

 ��أن ال�فق�دی� وال���ف�� ق���اً  2018لعام  510القان�ن  .ح

، ال�� ل���ف�� ق��ً�ال�فق�دی� واال�اص �ا  2018/ 105على القان�ن    2018في ت���� ال�اني    الل��انيصادق م�ل� ال��اب  
لل��ق�� في م��� األش�اص    ذات مه�ة إن�ان�ةو���ة م��قلة وغ�� ت�����ة لل�فق�دی� وال���ف�� ق��ً�ا    ه��ةعلى إن�اء    نّ� 

. وش�ل ال���ی� ال�� �ال ان��اره خ��ة ����ة ن�� إع�ال ال�� في  أو ال���ف�� ق��ً�ا في ل��ان وأماك� وج�ده�  ال�فق�دی�
 .xxxiiiاالج��ا��ة والقان�ن�ة واالق��اد�ة  أ�عادها� ا�ً �ع�فة وحل ق��ة ال�فق�دی� وال���ف�� ق�� ال

. xxxiv�ع���ال  وتلقيي ال�ع�فة وال���ل على ال�عل�مات  ال�� ف  و��� على   ال�فق�د وال���في ق��ً�ا  ال���   القان�ن   ه�ا  �عّ�ف
تع���ات مع���ة   ال���ل على  ال��ا�ا وعائالته���ّ�ل  على أن ال�ّ� في ال�ع���  م�ه    5، ت�� ال�ادة  ع��هوفي اإل�ار  

ال�فق�دی� ق��ً�ا وحق�قه� �غ� ال��� ع� ه��ة    عائالتال�عاملة غ�� ال������ة ب�� أف�اد    4ال�ادة    ب���ا ت�فل.  مالئ�ةوماد�ة  
؛ وه�ا �ع�ي أنه ��� ع�م ال����� ب�� العائالت على أساس ال��� أو الع�ق أو ال�ی� أو أ�  ال��� ال�فق�د أو ال���في ق��ً�ا
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وأماك� ال�ف�  ،  ة والق�ائ�ة ال�ف�وضة على ال�ولةت�عل� �اإلج�اءات وال��اب�� اإلدار�ة والقان�ن�  أح�اًما��ا ی����  أس�اب أخ��.  
ال��انات،  وال�فات ال�عق�، وج�ع  ال�����،، و�ل�ات  ال��ائ�ة،  وال��ا�ة  والع�ل  واألح�ام  م�اف�ة    والعق��ات  إلى  ته�ف  ال�ي 

 لعقاب ال��اس�. ا ف�ض وال��اءلة و  فالت م� العقاب م� خالل ال�����اإل

وفي ه�ا ال��اق،  .  وع�لها  في ل��ان  ً�ال����ة لل�فق�دی� وال���ف�� ق�� اله��ة ا  خاصة �إن�اءعلى أح�ام    أ�ً�ا  ه�ا القان�ن   و��ّ� 
. 2020xxxv ت��زال���� في   أّدوا ال�ی�    اله��ةأع�اء    2020في ح���ان   وعّ���   105/2018القان�ن  �أح�ام  ال���مة  ع�ل�
ل��ق�� وال��ف ع� م��� ال�فق�دی�  وا   ال�� في ال�ع���في ما ی�عل� �، ال س��ا  على صع� ����ة  ت�د�ه دور فعال    له��ةوله�ه ا

�فات ال����ة  ، ��ا في ذل� تعق� الوال����ات ال�ي ت�اجهه�  �أح�ث ال���رات  ذو�ه�، و�بالغ  وأماك� وج�ده� وال���ف�� ق��ً�ا  
أر�عة    ، خ��2021ول��، خالل ال��ف األول م� ت��ز  .  xxxviعل�مات وج�عها انات وال�، وت�ادل ال��عائالته�وت�ل��ها إلى  

ه�ه ال�ادثة �ع�   وجاءت.  xxxviiأد� إلى فق�ان ال��اب القان�ني، األم� ال��  دون م��رم�  م��قة    س�قالةال  أع�اء م� اله��ة
���ان�ة وال��ارد الالزمة ل��ء مهامها وال��وع م� تأخ� ال���مة في ت���� االع��ادات ال��ل��ة م� ال  معاناة اله��ة ال�����ة

 . xxxviiiف�ها 

ع�ًال  أج�ع م� معاناته� و���ه�و��ل� ال����ع وأح�ائه�  ��ال�ع��  عائالتال  أف�اد  ت�ل��إلى   2018لعام   105یه�ف القان�ن 
ي  وال��اع�ة ف  ت��ار االن�هاكاتم�ع  و   األش�اص على إعاقة القان�ن م�اس�ة    إلى، وأ�ً�ا  واالن�قال�ة  اإلصالح�ةالع�الة  ���اد�  

قان�ن العق��ات.    ال�ي ق� ت��أ علىلة  ات�اذ إج�اءات صارمة ض� ج�ائ� االخ��اف واالخ�فاء الق��� ���ج� ال�ع�یالت ال����
على اتفا��ة االخ�فاء الق��� أو االن��ام    أن ال�ولة ت��� على األرجح ال���ی�خ��ة ت���    2018/ 105القان�ن    ��ّ�ل،  و�ال�الي

 إل�ها.

 

 أح�ام أو إج�اءات م�ل�ة أخ��  .خ

، xxxix�فة ال���قة ال�فق�دی� وال���ف�� ق��ً�ا في مع  عائالت�ع��ف ���    �ارًزا ق�اًرا    2014في العام   أص�ر م�ل� ش�ر� ال�ولة
ال�ع��ة  � ال�امل لل��ة ال��ق�� ال�س��ة  ��لفات ال��ق�� وال�ق��العائالت م� ال�ص�ل إلى األرش�فات ال���ة ال��علقة  ما مّ��  

 .xlل��ق�� في م��� ج��ع ال����ف�� وال�فق�دی� في ل��ان �ا

لق���  حق�ق ض�ا�ا االخ�فاء ا  وت�ع�  أعاله ال�ي ت��� االخ�فاء الق��� �الق�ان�� ال��ل�ة واإلقل���ة وال�ول�ة    ل��ان مل�م �ال�ق��
 وت����� الح��اجاته�.  �اش���ال��اش��� وغ�� ال�

 

 اإل�ار القان�ني ال�ولي .2
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ال��  و   ،ال�� في ال��اواة وع�م ال������م� م�اد� القان�ن ال�ولي ل�ق�ق اإلن�ان ال��علقة    تع��فه القان�نيخ�فاء الق���  اال  �����
ال�عاملة وف�  وغ��ها م� حق�ق    ،للع�ف وال�ع�ی��� في ع�م ال�ع�ض  الو   ،ال����ة وال��ة ال��ن�ة والعقل�ةفي ال��اة وال�المة  

القان�ن ال�ولي ل�ق�ق اإلن�ان ال�ول �اح��ام حق�ق اإلن�ان    ُیل�م  وعل�ه   القان�ن�ة م�ل ع�م ال�ع�ض لالح��از ال�ع�في.  األص�ل
  ���ز وال    ف�ر�   �ا�ع�االل��امات  ت��� ه�ه  ال�ول�ة ل�ق�ق اإلن�ان ال�ي صادق� عل�ها.    ال��اث�����ج�  وح�ای�ها وت���قها  

. xliال��اعات ال��ل�ة  في وق�، ��ا في ذل� حاالت ال��ار� أو  � ��ف م� ال��وفأو ت�اهلها أو ان�هاكها ت�� أ  تأج�لها
غ�� ال���م�ة وال��ق�� و   ال���م�ة��� على ال�ول أن تفي �ال��اماتها ل��ع ان�هاكات حق�ق اإلن�ان ال�ي ت�ت��ها ال�هات  ول�ل�  

 .xlii��ة عل�هاف�ها وال�عا

 

 

 

 ال���ك ال�ول�ة ��أن االخ�فاء الق���  .أ

 �افةإعالن ح�ا�ة ج��ع األش�اص م� االخ�فاء الق��� ال�� "���ف    1992في العام    اع���ت ال����ة العامة لألم� ال����ة
ألم� ا  ع�لوأشار ف���  .  xliiiارت�ابها"�ها وم�ع  معای�� ته�ف إلى معاق�  و��� على  جً�اأنها ج�ائ� خ���ة  �  أفعال االخ�فاء الق��� 

إلى ل��ة حق�ق اإلن�ان لألم� ال����ة   ال�قّ�م  1997لعام    الق��� أو غ�� ال��عي في تق���ه  ��االت االخ�فاء   ال����ة ال�ع�ي
ال�ادت��  أن ال���مة الل��اإلى   م� إعالن ح�ا�ة ج��ع األش�اص م� االخ�فاء الق��� �إج�اء   14و  13ن�ة "مل��مة ���ج� 

 .xliv"وم�اك�ة م�ت���هات�ق�� شامل في ج��ع حاالت االخ�فاء الق��� 

ال����ةاس���ت  لق�   لألم�  العامة  العام    ال����ة  إعالن  العام    ل�ع���  1992على  ل��ا�ة    2006في  ال�ول�ة  ج��ع االتفا��ة 
االع�قال " أنه�االخ�فاء الق���  م�ها 2ف ال�ادة تع�ّ و . 2010عام الال�ي دخل� ح�� ال��ف�� في  األش�اص م� االخ�فاء الق��� 

أو االح��از أو االخ��اف أو أ� ش�ل م� أش�ال ال��مان م� ال���ة ی�� على أی�� م��في ال�ولة، أو أش�اص أو م���عات  
���افق�ها، و�ع��ه رف� االع��اف ���مان ال��� م� ح���ه أو إخفاء  ب�ع� م�ها أو  م� األف�اد ی���ف�ن �إذن م� ال�ولة أو  

 .xlv"وج�ده، م�ا ���مه م� ح�ا�ة القان�ن م��� ال��� ال���في أو م�ان 

ج���ة ض�    م�ارس�ه  وتع���،  أو ان�قاص   ، دون أ� اس���اءاالخ�فاء الق��� في ج��ع ال��وف  االتفا��ة حاالت  ه�ه  ت���و 
  ال��ق�� وال��اب�� ج�اءات  إات�اذ  �االتفا��ة ال�ول    ُتل�م،  �اإلضافة إلى ذل�و .  xlvi�في ال�� األدنى الالزم ل�ل�اس�اإلن�ان�ة م�ى  

�ال���ول�ة    ذات صلةأح�ام    ت�� على. ��ا  xlviiما ی�عل� �أع�ال االخ�فاء الق���   ال������ة وال��ف���ة والق�ائ�ة ال��اس�ة في
الع�الة  �  م�علقة، وأح�ام أخ��  االخ�فاء الق���   مع��ة ��االت  ال��ائ�ة الف�د�ة، وحق�ق ال��ه�، وحق�ق ال��ا�ا، و�ن�اء ل��ة

ال���ف��  والقان�ن ال��ائي. واأله� م� ذل�ال��ائ�ة   ال���قة في، ت��ح االتفا��ة عائالت  ما ی�عل� ���وف   "ال�� في مع�فة 
تع��� س��ع وعادل  على  و   ج��ال�� في ال���ل على  " و"� ون�ائ�ه، وم��� ال��� ال���في��، وس�� ال��ق�االخ�فاء الق�
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��ض�ة  ال�أه�ل إلى  ال�ق�ق و�عادة  الم� رد  به�،  األض�ار ال�اد�ة وال�ع���ة ال�ي ل�ق�    ال�� ���ل���  وأ�ً�ا ال�� في ال  "و�اٍف 
 .xlviiiوض�انات ع�م ال���ار

 م� دون ال��ادقة عل�ها أو االن��ام إل�ها، غ�� أنه ب����عه ه�ا   2007  ش�ا�  6االتفا��ة في    ه�ه  على  ق� وّقع  ل��ان  و�ان
 .لها�ه االم��ال ع� ن�ّ  ���ن ق� أع�ب

  ت���ل تعل�ًقا عاًما ح�ل    االخ�فاء الق��� أو غ�� ال��عي  ألم� ال����ة ال�ع�ي ��االتاع�ل    أص�ر ف���وفي ه�ا اإل�ار،  
"اف��اض ال�فاة"   أن��ة قان�ن�ة م�ل�ة �ان� ق� أص�رت ، م��ً�ا إلى ما م� وفاة ش�� ل�عال�ة م�ألة اس��الة ال��ق�م�س�ات 

  ذو�ه� حق�ق    ی�اعي  أ�ً�ا  ، بل القان�ن�ة لألش�اص ال���ف�� ف����ال����ة  . ال �ع��ف ه�ا اإلعالن  xlixأو "إعالن ال��اب"
تعل�ًقا عاًما    1998في العام    االخ�فاء الق��� أو غ�� ال��عي   ال�ع�ي ��االت� الع�ل  ، أص�ر ف��على ذل�  عالوةً و وغ��ه�.  

قان�ن�ة م�ل�ة أن��ة  قان�ني وه�  �اس���اثاألرج���� و�ث����ا وت���ا وأوروغ�ا�) س���    في  (��ا في ذل�  ی��� ��ه   وضع 
الق���"ع� ����  "ال��اب   �  أح�اًما  و�����،  االخ�فاء  ال�فاة�ا�ا  �خاصة  أو  الق���  الق�ات  ال  االخ�فاء  �اج�ة ع� ع�ل 

 .lال��ل�ة أو الق�ات األم��ة أو ال����عات ش�ه الع����ة ق�ل ع�دة ال���ق�ا��ة

 

 ال�� في ال��اواة وع�م ال�����  .ب

حق�ق اإلن�ان وس�ادة    ة ���ج�ال����ّ م� ال�ق�ق األساس�ة    ال��ع االج��اعيال�� في ال��اواة وع�م ال����� على أساس  ُ�عّ�  
ت���� ال�عاه�ات   ض�ان  أوله�ا،  وفًقا لل���ك ال�ول�ة واإلقل���ة  ض�� ش�ل��  ال��ا�ة  ال�ول ب��ف��وُ�ل�م ه�ا ال��  القان�ن.  

.  liوت���قها ال��اواة وع�م ال����� ب�� ج��ع األش�اص أمام الق�ان��    ض�انثان�ه�ا  و مع االل��ام ���اد� ال��اواة وع�م ال�����  
م�    3و  2م� اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان وال�ادت��    2���ج� ال�ادة    �ال��ا�ةال�� في ال��اواة وع�م ال�����  ���ى  ه�ا و 

��ا  .  كل م� العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة والعه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق االق��اد�ة واالج��ا��ة وال�قا��ة
 ح�ا�ة ج��ع األش�اص وت���له� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة �ال��اواة وع�م ال����� في   م� العه�  26تق� ال�ادة  

ال�اص  م� العه� ال�ولي    4ال�ادة    و��اًء على ن�ال�ل�ات العامة.    على ی�أو    قان�ًناس�اء  ت����    وت�ّ�� أ�أمام القان�ن  
ال  ف،  لل�ولة وسل�اتها ���ج� القان�ن ال�ولي   م� االل��امات األساس�ةل�����  ، �ع� ع�م ال����� ب�� ا�ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة

  ل��ان   وم� ال��ی� �ال��� أن االس���اءات.    ت��� �ع�ه�ا ال���أ ح�ى في حاالت ال��ار� العامة ال�ي    ال��� ع� ���� لل�ولة  
�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة والعه� ال�ولي  في اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان والعه� ال�ولي ال  م� ال�ول األ��اف  كان

 ب األهل�ة الل��ان�ة.واالج��ا��ة وال�قا��ة ق�ل ال��   ال�اص �ال�ق�ق االق��اد�ة

د القان�ن ال�ولي ل�ق�ق اإلن�ان على أه��ة م��أ ال��اواة وع�م ال����� ب�� ج��ع األش�اص أمام القان�ن  ���ّ في اإل�ار ع��ه،  و 
االم��اع ع� ارت�اب  وذل� �  ،"�اح��ام" ال��اد�  ُمل�مة  ال�ول ت��ن    وعل�ه ال�ول �اح��ام ه�ه ال��اد� وح�ای�ها وال�فاء بها.    ُمل�ًما

ی�عّ�� ،  "ح�ا�ة" ال��اد�  ولغا�ة  .liiو�نفاذها   س�اسات ت��� تل� ال��اد�و ق�ان��    ��ّ �  وأ�ً�ا   ال��ع االج��اعيأ� ج�ائ� قائ�ة على  
ال��ع االج��اعي ال�ي ت���ها جهات غ�� ح��م�ة وال��ق�� ف�ها ومعا��ة   ج�ائ� وق�ع الع�ا�ة ال�اج�ة في م�ع م�ارسةال�ول  على
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ال��ائ� القائ�ة   ُ���ع ف�ها ارت�اب ب��ة    ض�انال�ول    علىف  ،" ال��اد� ت���� "  أما لغا�ة.  liiiوج�� األض�ار ال�اج�ة ع�هام�ت���ها  
 .livاالج��ا��ة ال�ص�ل إلى ال��مات القان�ن�ة و  وُت�ّ�� ال��ا�ا م�على ال��ع االج��اعي 

ش�ال ال����� ض� ته�ف إلى الق�اء على ج��ع أ  إذ أنهافي االع��ار    أة �� اتفا��ة الق�اء على ال����� ض� ال  أخ�ال بّ� م�  و 
 �ع� ال��ب األهل�ة الل��ان�ةإلى اتفا��ة الق�اء على ج��ع أش�ال ال����� ض� ال��أة  ان��  ل��ان    أنوه�ا ت��ر اإلشارة إلى  ال��أة.  

. ُتل�م اتفا��ة الق�اء في ص�د االخ�فاء الق��� إذ �ع��� ج���ة م����ة  ت����  ه�ه االتفا��ةأح�ام  �ع�ي أن    ما،  1997عام  الفي  
وال��ق��   ال��ائ� القائ�ة على ال��ع االج��اعي  ال��اب�� ال��اس�ة ل��ععلى ج��ع أش�ال ال����� ض� ال��أة ال�ول �ات�اذ ج��ع  

 وغ��ها م� ال��اب��م�ل ال��اب�� ال������ة وال��ا�ة القان�ن�ة    ل��ا�اها،ومعاق��ه� وت�ف�� س�ل االن��اف    ة م�ت���هاومقاضا  ف�ها
 .lv��اس�ةال

في ج��ع ��� وال��اواة "الق�اء على ج��ع أش�ال ال����� ض� ال��أة ع�م ال��م� اتفا��ة    3ت��� ال�ادة  ،  ع��هوفي ال��اق  
ل�فالة ت��ر ال��أة وتق�مها ال�امل��. وذل� ل����    (...)  ال��ادی�، وال س��ا ال��ادی� ال��اس�ة واالج��ا��ة واالق��اد�ة وال�قا��ة

، أب�� ل��ان ت�ف�ات على  ومع ذل�. "اس ال��اواة مع ال�جللها م�ارسة حق�ق اإلن�ان وال���ات األساس�ة وال���ع بها على أس 
األح�ال  و ،  ))2(9لها ج����ها (ال�ادة  ��� األم في م�ح �ف  في ما ی�عل�اتفا��ة الق�اء على ج��ع أش�ال ال����� ض� ال��أة  

، وال�ق�ق  ا�وغ��هال���ي  و   ال�صا�ة على األ�فال  في، وحق�ق ال�ال�ی�  ال�واج وف��ه  ال�ق�ق وال���ول�ات في  ل�هةال����ة  
م�ح ل��أة  ا  ت����ع، ال  و�ال����ة)).  خ) (ح) (ث(  ) ت) (1(16�� ال�ی��ة (ال�ادة  لق�انل  ال ت��ع إال ال����ة ب�� ال�وج�� ال�ي  

  االج��اعيائ� القائ�ة على ال��ع  ال���ف�� وض�ا�ا ال��   عائالته�ه ال��ف�ات    ت��عال����ة أل�فالها أو ال���ي في ��اب ال�وج.  
 ال���ع ��امل حق�قه�.   م�

 

 ال�� في ال��اة وال���ة واألم� .ت

�  م  3���ج� ال�ادة    م� ال�ق�ق ال��أصلة وال���سة ال�ي ت��ى �ال��ا�ةال�� في ال��اة وال���ة واألم� ل���ع األش�اص  ُ�عّ�  
م� ال���اق   5، وال�ادة  ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة) م� العه� ال�ولي  1(9و  6اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان، وال�ادت��  

ال�� في ال��اة، "ال��  على أن  م� العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة 4وت�� ال�ادة . lviالع��ي ل�ق�ق اإلن�ان
م�  ��ا�ة  ال  على  ال�� في ال��اة  ی���� .  lviiوال ی��غي أن ُ�فّ�� تف��ً�ا ض�ًقا   االن�قاص م�ه� ح� أساسي ال ���ز  ، هاألس�ى"

.  lviii���اة ����ة   م� ال���ع  الف�د  وت��عأفعال أو ام��اع ع� أفعال ُ�ق�� م�ها أو ُی��قع أن ت��� م�ته� ال���� أو غ�� ال���عي  
لألح�ام   ال ت���ل  إع�ام أو ح�� م���م�ل ف�ض عق��ة    ،ان�هاًكا ج��ً�ا لل�� في ال��اة  �ع��� ال��مان ال�ع�في م� ال��اة

ال�ع�في م�    ال��مان غ��  م���ح بهام��رات  أتاح�  ،  م�لًقا  حًقا   ال�� في ال��اة ل��  أن   و��ا.  lixالقان�ن�ة وال�ق�ق ذات ال�لة 
 .lxحاالت ال�فاع ع� ال�ف� ال�ي ت��اف� مع األح�ام القان�ن�ة ال�ائ�ة وال��انات ال��س��ة ��ا في، ال��اة

 اح��ام ال�� في ال��اة ال�ول    و�ال�الي على.  ال�� في ال��اة "���ا�ة القان�ن"  أن ���ى  م�ه على ض�ورة  ) 1(6ال�ادة    وت��
�ا االن�هاكات م� أجل أداء  �اف وال�ع��� الفعالة ل���ع ض�اوت�ف�� س�ل االن�  خالل ال��اب�� ال������ة وغ��ها  م�  وض�انه
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ال�ول ض�ان ال�� في ال��اة م� خالل م�ارسة الع�ا�ة ال�اج�ة ل��ا�ة ح�اة   ��ا ی�ع�� على.  lxiفي ح�ا�ة ال�� في ال��اة   اواج�ه
وال س��ا ال�ل���ات   ، ت��فاته� إلى ال�ولةال ���ز أن ُت���  غ�� ح��م�ة  ك�انات   أو  جهات فاعلة األف�اد م� ال��مان ال�� ت���ه  

ال��اة  ال����ة على  ال�ه�ی�ات ال���قعة وال��اقف    و���ل ه�ا االل��ام.  lxiiقائ�ة م� الع�ف أو أن�اً�ا    مع��ةال�ي ت��ل ته�ی�ات  
د� إلى خ�ائ� في  قف ال ی� ال�ي ���� أن ت�د� إلى خ�ائ� في األرواح. وت��ر اإلشارة إلى أنه ح�ى إذا �ان ال�ه�ی� أو ال�� 

 . lxiiiمل�مة �اح��ام ه�ا ال�� وض�انه ت�قى، فإن ال�ولة األرواح

ل�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة ) م� العه� ال�ولي ا1(9� لألش�اص ال����ر�� في ال�ادة  ال�� في ال���ة واألم�  ی�ت�� ال�� في ال��اة
ال�ي ن�هاكات  اال  ن�ً�ا إلى،  وال س��ا االخ�فاء الق���   ،مه�دة لل��اة  القاس�ة وال����ةال�ع�في    االح��ازتع��� أش�ال  و   وال��اس�ة.

ض�ان ال�� في ال���ة واألم� في حاالت االخ�فاء   �عّ� ال�قاع� ع�  ل�ل�، و lxivال�� في ال��اة و ال���ة ال����ة واألم�  ت�ال  
ألن ح�مان ال��� ال���في    الق��� خ�ً�ا ���ً�ا على ال��اة  ، ���ل االخ�فاءعلى ذل�  عالوةً و .  lxvل�� في ال��اة ل  ان�هاًكاالق���  

، ما ��عل lxviت���ل م��ول��ه ال�ولة م� ح���ه أو إخفاء م���ه ���مه م� ح�ا�ة القان�ن و�ع�ض ح�اته ل��� ج��� وم���� 
وال��ق�� ��ه االخ�فاء الق���  ب�� ل��ع  ت�ا  ات�اذو�  وت���قه  �هوح�ای  ال�ع�ض لل�� في ال��اة وال���ة واألم�  ��ع�  ال�ول ُمل�مة
 . lxviiوال�ع��� عل�ه�ال���ف��  عائالتوح�ا�ة ومقاضاته 

 

 �أش�اص أمام القان�ن  �األف�ادال�� في االع��اف  .ث

ال�ادة   ،  ، في �ل م�ان�ه  "االع��اف  على أنه ��� ل�ل ف�د م� العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة    16ت�� 
 �الف�دلل�� في االع��اف    ان�هاًكا ن��ذجً�ااالخ�فاء الق���  ُ�عّ�  ��اًء عل�ه،  و .  1جائ� م� دون أ� تق���  ك��� أمام القان�ن"  
��م ال��� ال���في م� ج��ع ال�ق�ق ، ���� �ُ lxviiiال��� ال���في "خارج ح�ا�ة القان�ن"   إذ ���ن ك��� أمام القان�ن  

ال��مان م� ال�ثائ�   ���ل،  على ذل�   عالوةً و .  وح��اته  وحق�قه اإلن�ان�ةإن�ار وج�د ال���    ال�ي ����ها القان�ن ��ا في ذل�
أمام  و   األق��اءما ی�عل� �ال���ل�ات ال����ة ع��ات أمام    القان�ني في  اإله�الأو    اإلقامة الفعلي  م�انوال�ق�ق ال��ن�ة م�ل  

بها  وال���ع  ال���ل�ات  في  فlxixال���ف  ال���في    عائلةُ���ع  ،  وال�الة    وذو�هال���  �ال���اث  ال��علقة  م�ارسة حق�قه�  م� 
� على ال�ول ���ج�  ی�ع�ّ ،  . و�ال�اليlxx� ح�ل اخ�فاء ال��  ن���ة الغ��ض القان�ني  و�دارة ال���ل�اتاالج��ا��ة وال�صا�ة  

�ال����ة القان�ن�ة لألش�اص ال���ف�� واح��ام حق�ق    أن تع��ف�اف ����ع األش�اص أمام القان�ن  ال�� في االع��  ال��امها
 .lxxiوذو�ه� ه� عائالت

 

 ال ال�� في س��ل ان��اف فعّ  .ج

 
   16و 4العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المادتان 1
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، وال�ادة  ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة) م� العه� ال�ولي  3(2، وال�ادة  � اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�انم  8���ج� ال�ادة  
ال م� فعّ   في ال���ل على س��ل ان��اف، ��� ل�ل ش�� ان�ه�� حق�قه وح��اته  م� ال���اق الع��ي ل�ق�ق اإلن�ان  9

�ل حالة وفًقا لالح��اجات  ���� وُت��دع� االن�هاك. ت��لف أن�اع س�ل االن��اف  ل�ع���هاله��ة القان�ن�ة ال����ة ��س�لة  
س�ل ت����    ال�اجة  تق��ي، على ال�غ� م� أنه في �ع� ال�االت ق�  ���ا�ا االخ�فاء الق��� ل�ي تل��  واألض�ار ال���لفة ا

تق��� اح��اجات ال���ة �ع�ا�ة ودقة ل��ان فعال�ة    ال بّ� م�، ت��ی� س�ل االن��اف ال��اس�ة ولغا�ةان��اف م�اثلة لل��اعة. 
وال�� في مع�فة    وال���،  ،: ال�ص�ل إلى الع�الةف�ات���� ت���� س�ل االن��اف في ثالث    س�ل االن��اف ال����ة.

 على ال��� ال�الي:   ف�ةم�اق�ة �ل  س���ال���قة. 

 ال�ص�ل إلى الع�الة  -

 ال��علقةال��ج�ه�ة لألم� ال����ة و ���ج� ال��اد� األساس�ة و . اإلج�ائ�ة االن��اف أح� م��نات س�لال�ص�ل إلى الع�الة �ع��� 
�اني ال�� في االن��اف وال��� ل��ا�ا االن�هاكات ال����ة للقان�ن ال�ولي ل�ق�ق اإلن�ان واالن�هاكات ال����ة للقان�ن اإلن�

ل�ق�ق اإلن�ان والق�ان�� اإلن�ان�ة �اح��ام القان�ن ال�ولي  مل�مة  ال�ول    إن،  )ال��ج�ه�ة لألم� ال����ةو ال��اد� األساس�ة  ال�ولي ( 
ال��اس�ة    م� ال��اب��  وغ��ها  وال������ةال��اب�� ال������ة واإلدار�ة  و   إج�اءات ال��ق��  خاللم�    وت���قهاال�ول�ة وض�انها  

تع��� حق�ق اإلن�ان   ق�لم�ع ح�وث ان�هاكات حق�ق اإلن�ان  ع�    هي ال���ولة في ال�قام األولال�ول    ت��ن و .  lxxiiوال��ور�ة 
مل�مة في ه�ا    غ�� أن ال�ول.  lxxivوفعال��ه  الق�اء�ة  القان�ن وال��اءلة وض�ان اس�قاللتع��� س�ادة    ، ول�ل� عل�هاlxxiiiوح�ای�ها 
��ق�� وال�قاضاة وض�ان حق�ق  م� خالل ال  ومعال��ها  ان�هاكات حق�ق اإلن�ان  أس�ابت��ی�    ع��ت��ار االن�هاكات    ���عاإل�ار  

 .lxxvلقان�ن ال�ولي ا ع�ًال �أح�امال��ا�ا في مع�فة ال���قة واالن��اف الفعال  

 ج�� ال��ر  -

 و����� على ما یلي: ل��ل االن��افج�� ال��ر ه� ال��ّ�ن ال�اد� 

االن�هاكات ال����ة للقان�ن  حال ال���ة إلى ما �ان� عل�ه ق�ل ارت�اب    ی��ل�، �ل ما أم�� ذل�، إعادةإج�اء  "ه�    – د  ال�ّ 
"اس�عادة ال���ة، وال���ع ��ق�ق اإلن�ان،   و���ل.  lxxvi" ال�ولي اإلن�انيال�ولي ل�ق�ق اإلن�ان أو االن�هاكات ال����ة للقان�ن  

 .lxxvii" و�عادة ال���ل�ات ،واس�عادة الع�لة وال��ا��ة، والع�دة إلى م�ان اإلقامة، �عائلواله��ة، وال��اة ال

لل�ق���    -  ال�ع��� القابلة  لألض�ار  ال�الي  ال��یل  ل�ق�ق   م�وال�ات�ة    اق��ادً�ا ال�ع��� ه�  وال����ة  ال����ة  االن�هاكات 
واألض�ار  ، والف�ص ال�ائعة، واألض�ار ال�اد�ة وفق�ان ال�خل،  ال�ف�ي. و���ل ال�ع��� ع� األذ� ال���� أو  lxxviiiاإلن�ان
 وال��مات ال�ف��ة واالج��ا��ة.   ،ع�ة القان�ن�ة أو م�اع�ة ال���اء، واألدو�ة، وال��مات ال���ة، وال��ال�� ال��ل��ة لل��اال�ع���ة

و��ل� ال�عا�ة ال���ة وال�ف��ة  "، ت��ل إعادة ال�أه�ل  ألم� ال����ةال��اد� األساس�ة وال��ج�ه�ة لاس��اًدا إلى    -  إعادة ال�أه�ل
 .  lxxix" ال��مات القان�ن�ة واالج��ا��ة

 .lxxx�سائل م���عة ب ���ر �ال��ض�ة أن تع�� ��امة اإلن�ان – ال��ض�ة
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س�ادة  ل�ع��� إج�اء تغ���ات على ال��اساتته�ف ض�انات ع�م ال���ار إلى اإلصالح القان�ني وتق��ح  - ض�انات ع�م ال���ار
 .lxxxiالقان�ن �غ�ض ت��� ال���ار

 

 ال�� في مع�فة ال���قة  -

ال�ادة  تع��ف    ���ج� القان�ن ال�ولي.  ج�ل  ومفه�ًما م�لّ ��ل االن��اف  ل  م� ال���نات ال��ی�ة  ال�� في مع�فة ال���قة  ُ�ع�ّ 
  ه� ح�   ما ی�عل� �االخ�فاء الق��� أو ال�فق�دی�  ال�� في مع�فة ال���قة في  ن�أم� ال��وت���ل اإلضافي التفا��ات ج���    32

 .lxxxiiم� اله��ات ال�ول�ة واإلقل���ة ع�د خاللفي مع�فة م��� ال��� ال���في وم�  عائالتال

،  ���قة ح�ل االن�هاكات ال�ي ت��ها���ة مع�فة اللل  ��� إذ وف�دً�ا على حّ� س�اء، حًقا ج�ا�ً�ا ال�� في مع�فة ال���قة �ع��� 
 .lxxxiiiت��ار ال�ادثةو��� على ال����ع ال����ر ��ل مع�فة ال���قة ل��ع 

وم�ان    أ� ض��ة في مع�فة ال���قة ��أن ��وف االخ�فاء الق��� وم��� أح�ائه ال���ف��  ه� ح�،  على ال����� الف�د�ف
، ���� ال�� في  . �اإلضافة إلى ذل�lxxxivال�اصل ل�عال�ة االخ�فاء الق���    حقائ�ي  ���ل�م ه�ا ال�� ع�ل�ة تقّ� و ،  وج�ده�
��  . وت��ر اإلشارة إلى أن ه�ا الlxxxvال�� في مع�فة ال�ق�م ال���ز في ال��ق�� ون�ائ�ه وه��ة ال�اني (ال��اة) ل���لال�ع�فة 

 .lxxxviاس���اءات ق��د أو  غ�� قابل لل���ف وال ���ع أل�

ب�ار�خ اض�هادها  على ال�اك�ة ال��ا��ة واالع��اف أن ت�اف�  ف��ع�� على ال�ولة ل����� ه�ا ال��  على ال����� ال��اعيأما 
. وفي  lxxxviiات حق�ق اإلن�ان ، م�ل ال�فا� على األدلة على ان�هاك ال�الئ�ة م���عة م���عة م� ال��اب�� �ات�اذ  ك��ء م� ت�اثها

 إلحقاق ، ��س�لة  ل��ا�ا وال��ال�ة في م���عاته�ل  وت�اب�� ال��� ت�اب�� ل�ع��� ال���قة    �اع��اد، ُت�صى ال�ول "ع��هال�ق�  
ل��ض�ح    �أه��ة حاس�ةال��اب��    وت��� ه�ه.  lxxxviiiال�� في مع�فة ال���قة وال�� في ال�ع��� ال�امل ل��ا�ا االخ�فاء الق���" 

 االخ�فاء الق���.  ج�ائ�ول�ع��� ال��اءلة وض�ان ع�م ت��ار  وأماك� وج�ده� األش�اص ال���ف��م��� 

 

 

 ة ة واالق��اد�ّ ال�ق�ق االج��ا��ّ  .ح

األم� ����   آثارًا ���لة  ال���ف��  ت�ث� على ح�اته�    ال��ا��اتت�اجه عائالت  ال�ي  الق���  لالخ�فاء  ال��اش�ة  ال��اش�ة وغ�� 
ال��اء والف��ات   ت�داد اح��اجات،  ل��ن�ة وال��اس�ة ال����رة أعاله�اإلضافة إلى الع�ائ� ال�ي ت��ل دون م�ارسة ال�ق�ق ا�ال��م�ة.  

 ، وم�ها: ق�ق االق��اد�ة واالج��ا��ةال�ال�ه�لة ل�هة 
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ال��ة   ال�ادة    -ال�� في  م�    25م� العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق االق��اد�ة واالج��ا��ة وال�قا��ة وال�ادة    12تع��ف 
على ال�ع��ی� ال����   ال��ة وال�فا��ة  أعلى م���� م��� م�  في  �أن ل�ل ش�� ال��اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان  

 ال��ة ال��ن�ة.  ال تقل أه��ة ع� �ي ت��ل ال�ع� ال�ف�ي واالج��اعيال��ة ال�ف��ة ال �أنال���ك ال�ول�ة  تق�ّ ��ا . وال�ف�ي

م� العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق االق��اد�ة واالج��ا��ة وال�قا��ة وال�ادة    11تع��ف ال�ادة    -   ال�� في م���� م���ي الئ�
اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان ��� �ل ف�د في م���� م���ي الئ� ���ل ما ��في م� الغ�اء وال�ل�� وال����   م�   25

ه�ا    إحقاق، فإن ال�ول مل�مة �ات�اذ ج��ع ال���ات ال��اس�ة ل��ان  ول�ل��اإلضافة إلى ال����� ال����� ل��وف ال����ة.  
 ال��. 

  25م� العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق االق��اد�ة واالج��ا��ة وال�قا��ة وال�ادة    9تع��ف ال�ادة    -  ال�� في ال��ان االج��اعي
، وال�� في ال��ان  ��مات االج��ا��ةم� اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان ��� �ل ف�د في ال��ان االج��اعي ال�� ���ل ال

 . ��ل دون ��� ال�زق �ها م� األس�اب ال�ي ت�الة وال��ض والع�� وغ�في حالة ال�

م� العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق االق��اد�ة واالج��ا��ة وال�قا��ة وال�ادة    10ت�� ال�ادة    -  عائلةال�� في ح�ا�ة وم�اع�ة ال
ما ی�عل�   ال س��ا في  ق�ر م��� م� ال��ا�ة وال��اع�ة    أك��في    عائلةلل  ه ���م� اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان على أن  25

ت�ف�� ح�ا�ة    ال�ي تق��ي. ���ل ه�ا ال�� م��لف ال��ان� ال��علقة �ال�واج واأل�فال  لألش�اص ال�ي تع�له�ب�أس��ها ورعای�ها  
 �� أو اس�غالل.�ون أ� ت�� ب �اإلضافة إلى ض�ان اج��اعي وخ�مات اج��ا��ة أخ�� وم�اع�ة خاصة لألم�مة وال�ف�لة 

� اإلعالن  م  26وال�ادة    الق��اد�ة واالج��ا��ة وال�قا��ةم� العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ا  13ال�ادة  تع��ف    –   ال�� في ال�عل��
م� ال���اق الع��ي ل�ق�ق اإلن�ان ��� �ل ف�د في ال�عل�� على أساس أن ه�ا ال�� ض�ور�    34وال�ادة    العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان

 �ع��� اح��ام حق�ق اإلن�ان وال���ات األساس�ة. لو  وشع�ره �ال��امةل�امل ل����ة اإلن�ان لل���ر ا

م� اإلعالن    23م� العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق االق��اد�ة واالج��ا��ة وال�قا��ة وال�ادة    6ال�ادة    تع��ف  -  ال�� في الع�ل
�إرادته اإلن�ان ��� �ل ف�د في الع�ل م� أجل ��� لق�ة ال���    م� ال���اق الع��ي ل�ق�ق   30العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان وال�ادة  

 ا.م�اس�ً  ی�اه الع�ل ال��  ل��ارسة و���ل م��قل ال��ة

 

 

 ال�ولي اإلن�اني القان�ني  .خ

القان�ن    ق�اع�م� أن االخ�فاء الق��� ی��ه�    ال�غ��،  ح "االخ�فاء الق���"معاه�ات القان�ن ال�ولي اإلن�اني عادًة م��ل  ت���ال  
وح�� ال�ع�ی� وغ��ه م� ض�وب ال�عاملة    ب��ها ال��مان ال�ع�في م� ال���ة، وم�  د �ان�هاكهاأو یه�ّ   ال�ولي اإلن�اني الع�في
ال�ول �ات�اذ ال���ات    ُیل�م  القان�ن ال�ولي اإلن�اني  غ�� أن.  lxxxixالعائل�ةالق�ل واح��ام ال��اة    وح��القاس�ة أو الالإن�ان�ة  
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، ال��ص��في ض�ء ه�ا  و .  وم�اف��ها  االخ�فاء الق��� ال�ي ت��ث في ال��اعات ال��ل�ة ال�ول�ة وغ�� ال�ول�ة   ج�ائ�الالزمة ل��ع  
لل�ل�� األح��   ال�ولي  ال��ت��  "ی���� على ان�هاكات ل�ق�ق اإلن�ان  أن اال  1981عام  الفي  ال��عق�  اع���  خ�فاء الق��� 

 ل�عاملة القاس�ة أو الالإن�ان�ة �ة م�ل ال�� في ال��اة وال���ة وال�المة ال����ة وال�� في ع�م ال�ع�ض لل�ع�ی� أو ااألساس
 .xc" وال�� في م�اك�ة عادلة وعل��ةأو ال�عاملة ال�ه��ة وال�� في ع�م ال�ع�ض لالع�قال أو االح��از ال�ع�في 

 

 واج�ة ال����� حق�ق وص��ك أخ��  .د

ق� فاالخ�فاء الق���.   ال�اصة ��الةح�� ال��وف  ���ض�ع تق���ناما ی�عل�   ت���� حق�ق أو ص��ك قان�ن�ة أخ�� في���� 
ال���ول��  اإلج�اءات القان�ن�ة ال�اج�ة واالح��از وال��� وسل�ك  ل�اح�ة  حق�ق مع��ة    إثارةإلى    و��وفها  اخ�فاء  أوضاع حالةت�د�  

أخ�� ال�� في ع�م ال�ع�ض لل�ع�ی� وأ� حق�ق م�ن�ة وس�اس�ة    على اح��ال إدراجاألم�لة    م�.  ع� إنفاذ القان�ن وسل�اته�
م� العه� ال�ولي    7ال�ادة  و ان  م� اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�  5���ج� ال�ادة    ال��ف�لمعاملة ال إن�ان�ة أو مه��ة أخ��  
و�امل اتفا��ة األم� ال����ة ل��اه�ة ال�ع�ی�   ل���اق الع��ي ل�ق�ق اإلن�انم� ا  13ال�ادة  و ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة  

 فاء الق��� ال��علقة �االخ�  وت��ر اإلشارة إلى أن قائ�ة األح�ام.  العق��ة الالإن�ان�ة أو ال�ه��ة  وغ��ه م� ض�وب ال�عاملة أو 
 ���لة ال ���� ح��ها. 
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VI.  ات ال�ئ���ة ءاإلح�ا 
 :وم� ب��ه�، ا خالل ال��ب األهل�ة الل��ان�ة�ّ ال�فق�دی� وال���ف�� ق��  عائالت ف�ًدا م� 150مقابالت مع  LAWم���ة  أج�ت

 87 ب األهل�ة الل��ان�ة.ل�� �ا م�أث��� ت�اًما ال ی�ال�ن  في ال��ة 
 67  اال�ق�ق القان�ن�ة لل���ف�� ق��  ال �ع�ف�ن في ال��ة�ً . 
 66   ما ی�عل� �االخ�فاء الق��� ألنه� ال ی�ق�ن في ال��ام القان�ني. ل� ��ل��ا ال��اع�ة القان�ن�ة فيفي ال��ة 
 98  حق�قه� ل����ل �ف�ل�ن ال�سائل القان�ن�ة على األسال�� األخ�� في ال��ة. 
 36  عائلة القان�ن�ة أو اإلدار�ة �اخ�فاء أح� أف�اد ال اته�إج�اء تتأث� في ال��ة . 
 18  م���عاته� أو األ��اف ال���ر�ة في االخ�فاء.  على ی� االخ�الستع�ض�ا للع�ل أو االب��از أو في ال��ة 
 60 ال��اش�ة أص��� ال�ع�ل ال�ئ��ي في ال���ل �ع� ال��ب األهل�ة الل��ان�ة. عائل�ه� م� أن ام�أة � في ال��ة أفادوا 
 73   واجه�ا م�اكل نف��ة خالل ال��ب األهل�ة الل��ان�ة.في ال��ة 
 49   أنه� واجه�ا م�اكل نف��ة �ه�ت �ع� ال��ب األهل�ة الل��ان�ة.� واأفاد في ال��ة 
 61   ال�ع� ال�ف�ي ال�ه�يل� ��ل��ا  في ال��ة. 
 39 ت�اوده� االن�قام م� م�ت��ي ج�ائ� مع��ة  ت�ال م�اع�ال ي ال��ة ف . 
 66  أمل�ن في مع�فة م��� ال�فق�دی�.في ال��ة� 
 79  1991ال ی���ون قان�ن العف� لعام في ال��ة . 
 99  أن على ل��ان ال��ادقة على االتفا��ة ال�ول�ة ل��ا�ة ج��ع األش�اص م� االخ�فاء الق���. ون �ع�ق�في ال��ة 
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VII.  ّ�ة ة وال�ف��ّ ة وال���ّ تق��� االح��اجات القان�ن 
القان�ني وال��ي   ال�أث��ع�  اس��� ال�غاضي ومع ذل�ل�ة الل��ان�ة. ب األهل�� ا  م� العالمات ال�امغة فيخ�فاء الق��� اال�ع��� 

���ف��  الغال��ة الع��ى م� ال  ���ل�ن   ال���ر  و��ا أن.  ع�ه م� اح��اجات  ی���وما  لى العائالت  لالخ�فاء الق��� ع  وال�ف�ي
 .آثارهم�  �عان�� أك�� م� غ��ه� ه� الل�اتي اإلناث عائلةأف�اد ال فإن، ق��ً�ا

اآلثار    أن  إلىنقاشات ج�ا��ة م���ة    ةع�قة وخ���مقابلة م  26و ل��ان��� وفل������� وس�ر���    مع  أج���  اس��الًعا  150����  
  150م� ال��ار��� الـ    في ال��ة  99  ن��ةال��اء  ل  ت��ّ ة.  ة وال�ف��ّ ة وال���ّ ال�ع� لالح��اجات القان�ن�ّ   ع�م ت�ف��  ت�اعف� ن���ة
  وفي إ�ان ال��ب   .)في ال��ة  1في ال��ة وال��ر�ات    18في ال��ة، والفل�����ات    81بلغ� ن��ة الل��ان�ات  (  في االس��الع
في ال��ة   25و ،عاًما 19و 10ب��  في ال��ة م�اهق�� 32، وس��ات  9 دون ما  في ال��ة م�ه� أ�فاًال  43�ان ، األهل�ة الل��ان�ة

 .  اعامً  20 ف�ق ما  �الغ��

��اجة    �أنه�  في ال��ة  94ب���ة  فق� أفادوا  ،  خالل ال��ب األهل�ة الل��ان�ة  ال��ار��� في االس��الع  اح��اجات�  وفي ما ی�عل�
إنه� ��اجة    م�ه� إلىفي ال��ة    44  ب���ا أشار،  في ال��ة  56  إلى دع� مالي  ��اجة  و�ان� ن��ة ال�ی� قال�ا إنه�،  إلى ال��ا�ة

،  وعلى س��ل ال�قارنةإلى دع� قان�ني. في ال��ة   4ودع� ��ي  في ال��ة إلى  19و، ى عالج نف�يإل في ال��ة 29و، إلى مأو� 
نه� ی�اجه�ن ت���ات مال�ة، إ  م�ه� في ال��ة    63ل�ا ب���ة  � ال�ال�ة على ال��� ال�الي: قااالس��الع اح��اجاتهذ�� ال��ار��ن في  

 ی�اجه�ن ت���ات قان�ن�ة.  في ال��ة إنه� 37و����ة ، إنه� ی�اجه�ن ت���ات نف��ة في ال��ة 59و����ة 

ال�فق�دی� وال���ف�� ق��ً�ا ��ا ت� ت��ی�ها م�   عائالتاالج��ا��ة لو   وال�ف��ةی��� الق�� ال�الي في االح��اجات القان�ن�ة وال���ة  
 خالل ه�ا ال��� وال��ق��.

 

 

 االح��اجات القان�ن�ة وال�ص�ل إلى الع�الة .1

ب األهل�ة  دع� قان�ني خالل ال��   ل� ت�لغ ن��ة ال��ار��� في االس��الع ال�ی� عّ��وا ع� حاج�ه� إلى ،  ك�ا ه� م��� أعاله
  ال�� �ع�د   ب األهل�ة الل��ان�ةالقان�ني خالل ال��   ال�ع�اة لل�ع�ول��ة  األ  ان�فاض درجة، ما ���� إلى  في ال��ة  4إال    الل��ان�ة

  17 ه�عائالتف�اد  ما ی�عل� �اخ�فاء أح� أ ال��اع�ة القان�ن�ة في، ل� ت��اوز ن��ة ال��ار��� ال�ی� �ل��ا  . و�الفعلألس�اب ع�ی�ة
في    41في ح�� أن ال�ع� (،  ألنه� ال ی�ق�ن �ال��ام القان�نيال��اع�ة القان�ن�ة  في ال��ة)    66فل� ��ل� مع��ه� (.  في ال��ة

�عل��ن  ال  م�علقة  ب�ج�د  ال��ة)  الق���   ق�ان�� وحق�ق  (،  �االخ�فاء  اآلخ�  ی�����ا  14وال�ع�  ل�  ال��ة)  أتعاب   في  دفع  م� 
أفاد ال��ار��ن  ،  وعلى س��ل ال�قارنةإل�ه.    ��َ�جل�    إنه ل� ��ل� ال�ع� القان�ني ألنهال��امي. وال��ی� �ال��� أن أح�ًا ل� �قل  
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ء األول��ة لالح��اجات في إع�ا  مل��سةز�ادة    ت��ل ه�هو�ال�الي،  ی�اجه�ن حالً�ا ت���ات قان�ن�ة.    في ال��ة �أنه�  37ب���ة  
��ا ی��ح  ،، ب األهل�ة الل��ان�ةال��اوزات ال�ي ارت��� خالل ال�� االن�هاكات و  ���ل م�اش� ع� ال�ي ی��أ ���� م�ها �ن�ةالقان

 . م� ه�ا ال��� وال��ق��

،  ح�ى ی�م�ا ه�ا. �ان� العائالت  واس���ت  ت�اعف�ال�ي    اح��اجات العائالت القان�ن�ة  ال���� م�ت���� حاالت االخ�فاء �لق�  
ی�زح�ن    ح�ى ی�م�ا ه�ا  وال ی�ال�ن ،  األزواج واألب�اء واآل�اء واألشقاءال�ي اخ�فى ف�ها  الل��ة  و   ال�اضي  ح���ة،  ال��اء  ال سّ��ا

ان�الًقا م�   القان�ن�ة� االح��اجات والع��ات  م���عة م  �ه�ر  أن �عّ�ل فياخ�فاء أ� ش��    م� شأنو .  xciقان�ني   إه�ال  ت��
ات��ت   وفي ه�ا اإل�ار،  القان�ني لل��� ال���في أو ال�فق�د إلى ال��ائل ال��علقة �األح�ال ال����ة وال���ل�ات.  ال�ضع

ل��  و ، ن�ن إعالن وفاة األش�اص ال���ف��قا ، ��ا في ذل� س�ّ ولة ل�ل��ة االح��اجات القان�ن�ةال���مة إج�اءات رس��ة في م�ا 
 .واح��اجاته� أن ه�ه اإلج�اءات غ�� �ا��ة ل�ل��ة ت�قعات العائالتث�� 

ما ی���� في    ذ��ر� �ام��از،في م���ع    قائ�ة،  وال س��ا ق�ان�� األح�ال ال����ة،  شارة إلى أن الق�ان�� الل��ان�ةوت��ر اإل
  ل اإلج�اءات القان�ن�ة واإلدار�ة ��ع� اس���ا  ،على س��ل ال��الو .  xciiوال��ات  وال���قاتع�ائ� قان�ن�ة وثقا��ة لل�وجات واألمهات  

. xciiiاأل�فال وال��ال�ة �ال���اث ونقل س��ات ال�ل��ة  ه��اتال�ص�ل إلى ال��ا�ات ال�����ة وال�ق�م ��ل� لل���ل على  م�ل  
  عائلة ال  إضا��ة ألف�اد �ع��ات مال�ة  �  ����یاألم� ال��  ،  فق�ت ال�ع�ل األساسي  ال�ي  عائالتأشّ� و�أة على ال  و�ان� اآلثار

  ربّ   ه�  ال�جل ، ال س��ا ع��ما ���ن  أزواجه�  عائالتع��ات تف�ضها  ، وما زل�،  ، واجه� ال��اءعلى ذل�  عالوةً و ال���ق��.  
 . xcivعائلة ال

 

 ال�� في مع�فة ال���قة

 . xcv"في ال�ع�فة لل��"األول��ة 

 .  ق�ا�ا االخ�فاء الق���  على م�ام�ة وخ���ة في القان�ن ال�ولي وحق�ق اإلن�ان وع�ل� مع وزارة الع�ل  -

. ت�عى واإلصالح�ةاالن�قال�ة    م� أدوات الع�الةلل��� وأداة    ووس�لة  ل���ع األش�اص  حًقا أساسً�اال�� في مع�فة ال���قة  �عّ�  
إلى مع�فة ال���قة �اس���ا  ً�اال�فق�دی� وال���ف�� ق��   عائالت ، ��ا في ذل� م���ه� وم�ان وج�ده�  اخ�فاء أح�ائه�ح�ل    ر 

م�ور ع��ات  �ع�  اخ�فائه�  �ع�فة ال���قة ��أن  ، ول�ل� ال یّ�خ�ون جهً�ا لاأل��اف ال���ولة ع� اخ�فائه�  و/أو واألش�اص  
 مقابالت: وفي ه�ا اإل�ار، أفاد �ع� ال�� أج��� معه� . ال���ات على ال�ادثة

 ".xcviأح�ائها م��� عائلة��� ��ل تأك�� أن تع�ف ال"

�ق�ل  اآلخ�  ، و�ق�م ال��ف  إع�اء أس�اء ال���ف��  على ال��ار��� وال�������على س��ل ال��ال، ���  .  ت�ادل األس�اء���  "
 ". xcviiما �ع�فه ع� ه�ه األس�اء
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ال�فات ال�����جة مع ال��� ال��و�   وم�ا�قةال��� م� ال�قاب� ال��ا��ة    ب���أ�ً�ا    عائالتال، ت�ال�  ه�ا ال��  وفي إ�ار
 قال ش�� آخ� ت�� مقابل�ه:وفي ه�ا ال��اق، . xcviiiح�زة ق�� األم� ال�اخلي  وال��ج�د فيال�� ق�م�ه العائالت 

ل���ا ل� ن�فع أ� دع�� ق�ائ�ة. ل� تع�ض عل��ا أ�  و ،  ح���ا ال��و�   م�ع��ات  أخ�ت الل��ة ال�ول�ة لل�ل�� األح��  "
 .xcix" �فع م�ل ه�ه ال�ع�� لم���ة أ� م�اع�ة قان�ن�ة 

 

 

 وال�فق�دی�  لألش�اص ال���ف��ال�ضع القان�ني 

األش�اص  �أنه م� ح�ت�ص�ة  العام تعل�قهفي  ت االخ�فاء الق��� أو غ�� ال��عي��اال ال����ة ال�ع�ي األم� ف��� ع�ل قّ�م
أن االع��اف ����ع األش�اص أمام القان�ن ه� ح� أساسي   وعلى ال�غ� م�.  cال���ف�� االع��اف به� �أش�اص أمام القان�ن 

أمام   �ه  ل�ل ش�� ال�� في االع��اف و�اع��ار أن. وال�فق�دی� لل���ف��ل� ی��ئ ف�ة قان�ن�ة   ، إال أن ل��انم� حق�ق اإلن�ان
، ��� أن القان�ن�ة ال����ة. و���ارة أخ�� م� خالل ال��هالت    وضع قان�ني، ��� لل��� ال���في ال���ل على  القان�ن 
دون ال�اجة إلى اإلعالن ع�  م�    وضعه�ح��قة  ��� ع�  ��ع   ن" � م��ف"  وضع قان�ني �ع��انعلى  ن  � األش�اص ال���ف  ���ل

 وفاته� م� أجل االع��اف به� أمام القان�ن. 

ال ت����ع  و��ل�  إعالن وفاة ال���ف��.    ����  قان�ًنا  1995  في العام، أص�ر  �ف�ة قان�ن�ة"ال���ف��"    ف�ة  أن �قّ� ل��انو��أل م�  
. ciإدار�ة وقان�ن�ة  ع��اتی�د� إلى    األم� ال���ون إعالن وفاته،  بم�ت��ة �ال�فق�د  ال�فق�دی� وال���ف�� م�ارسة أ� حق�ق    عائالت

لأل�فال    ه��ات�اس� ال���ف�� وال���ل على    ال�ف��حةلل�ص�ل إلى ال��ا�ات ال�����ة    تعاني  العائالتوت��ر اإلشارة إلى أن  
ال��اء ال��ار�ات  �ان� ن��ةوفي ه�ا اإل�ار، . ciiعائلة �د آخ� م� الوال��ال�ة ب�ات� ال�وج ونقل ال���ل�ات م� ال���ف�� إلى ف

  8  على إج�اءاته� ال�����ة  ن��ة الل�اتي رأی� أنه أّث� و ،  في ال��ة  31م�ائل ال�ل��ة    ت��� في ع�قلةالل�اتي قل� إن االخ�فاء  
 . في ال��ة

ه�ه ال��اكل ألنه� ل� ��� في ال�اب� م��والت ع� ال�عامل مع اإلج�اءات اإلدار�ة والقان�ن�ة ���� األع�اف    ت��یً�ات�اجه ال��اء  
 .ciiiالق�ارات ��ف�ده�  ی���ل� ع�ء ص�عال�قا��ة وأص��� ف�أة 

 

 ق�ان�� األح�ال ال����ة في إ�اراالح��اجات 

 إذ غالً�ا ما ت��   ���ل عام  ل�جال وال��اءا  ���ل م��اٍو ب��ق�ان�� األح�ال ال����ة في ل��ان ال��ا�ة وال��انات    ال ت�ف�
ال�ي  الق���ة وال������ة ق�ان�� األح�ال ال����ة ل���ات �اف�� دی� وال���ف��ق���ات ال�فق�  غ�� أنل. الق�ان�� في صالح ال�ج
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م� صع��ات قان�ن�ة ت�عل� ���انة  ن����ها ال��اء والف��ات ، وال�ي عان�ش��قةال ت��ي حق�ق ال��أة �أم أو ب�� أو زوجة أو 
 . ال�صا�ة وال���ي الق��� وال���اثاأل�فال و 

 : ال�صا�ة في م�ض�عإح�� األمهات ��هادتها   وفي ه�ا اإل�ار، أدل�

�ه�.  ج�از سف� له� ب�ون وال  اس���ارج�از سف� ألوالد�. ات�ح أن�ي ال أس���ع    اس���اره�    ما خ�� لي أوالً [...]  "
ج�ه�. �ان ج�ه� �عاني م�اكل ص��ة (ج���ة) وال    �ل��ا م�ي إح�ار  مُ���ف،  وال� األ�فالأن  ال�ع���� �  أخ��تع��ما  

.  �ل وث�قة رس��ة  ع�� ص�ور  لل����ع  ه معيأنه علّي اص��ا��أخ��ته  . ذه�� إل�ه وأخ��ته ��ا ح�ث.  ج�ً�ا�����ع ال��ي  
القاضي    �����ي ال�صا�ة على أ�فالي. قال  ل�عل وال� زوجي�ه�� إلى ال����ة (لل��ل���)  ف.  لي إن ذل� ل�� ��ق�ورهقال  

ال�غ�  "على    وال� زوج�يفأجا�ه    ".؟ س�ف تأخ� األ�فال وت��وجال�صا�ة) "ل�اذا ت��� أن ت���ها ح�  ل�ال� زوجي (غ�� ال��عل�
أحفادنا ن��  أن�ا  و����ع  م�  به�  تع��ي  ال�ي  هي  وال�ته�  فإن  األمأم�ره�،  ف�ها  حاالت ح�م�  ه�اك  (زوجات ".  هات 
 .civ"أهال�ه� إلى م��ل  الع�دة �و��ل��ن م�ه �أ�فاله  أزواجه�أهل ، إذ ��ل��ه� ال���ف��) م� أ�فاله�

�فال ق� اخ��ف�ا  "�ق�ل�ن إن األ  ��ح عل�ه ال��ال ال�الي: ما ی�عل� �ال���ي الق��� ع��ما    أدلى أح� ال���اء ��هادته فيك�ا  
 ، هل ه�ا ص��ح؟" وأرسل�ا لل���ي

 ".cv، �ان� إح�� ال�اج�ات م� حادثة تل ال�ع��س��ة ال�ق� �اب��ها في اإلمارات أع�ف ،"نع�

 

 وأضاف خ��� آخ�: 

ال�ع��  " تل  قُ�ل�ا في  م� األهالي ال�ی�  ال����  �ان  الفل�����ة.  ال�����  م���ة  مع  أع�ل   ��� تل ال�ع��  ح�ار  أث�اء 
،  ت رس��ة ع� الع�د ال�ق�� لأل�فالإح�اءا  ت��ف��� ت���ل ل��ة ل�عا�ة ه�الء األ�فال. ال  ف  ال�عام أل�فاله�.   �ُ���ون 

م�ل�ة وم����ة. ت� ت���ل ه�ه الل��ة م� ق�ل أف�اد    عائالتت فل�����ة وم�  �فًال م� ج���ا  180ل���ا اس�ق�ل�ا ح�الي  
�فال. �ان ل�ل �فل  �ار أی�ام له�الء األ�  ، تع���م���ة ال����� الفل�����ة  أن��� م�س�ة ب�عا�ة  ��ا  ل��ان���.و فل�������  

 .cvi" على رعا�ة األ�فال �ال��ب وت� ت�ر��ه ع�� لها م� تل ال�ع�� م��/ه"أم" م���ة ل

ال ت�ال عائالت ال�فق�دی� وال���ف�� ��اجة إلى خ�مات قان�ن�ة ع��ما ی�عل� األم� ���ائل اإلرث  مّ� أك�� م� ثالث�� عاًما و 
 . cviiواألوراق ال�س��ة
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 ال�ي أدت إلى تفاق� ال���لةالع�امل 

 ن�ام الع�الةال�قة في  أنع�ام

 .cviii"ال��ام الق�ائي ل�� ج�یً�ا �ال�قة على اإل�الق"

 ل��ة أهالي ال����ف�� وال�فق�دی� في ل��ان ة، رئ��وداد حل�اني -

في ال�سائل    ثق�ه�  ، ول�ل� فق� ال�اسما ی�عل� �إقامة الع�ل وال��اءلة  في   ج�ی� �ال�قةغ��    ل�ال�ا �ان ن�ام الع�الة في ل��ان
أن   LAW  األ��اث وال����قات ال�ي قام� بها  وفي ه�ا اإل�ار، ��ف�والع�الة.    وال���القان�ن�ة والق�ائ�ة ل�ل� اإلن�اف  

 ، ل� ���ف ع� م��� أح�ائه�.، س�اء خالل ال��ب أو �ع�هاتق��� ش��� أمام ال�ل�ات ال����ة أن    �ع�ق�ون مع�� ال��ار���  
 ، قال� ام�أة اخ�فى وال�ها: LAW م���ة عق�تهال��ا��ة ال����ة ال�ي وفي خالل أح� ال�قاشات ا

 .cixح�ى ه�ه الل��ة"  إال أن�ي ل� أحّ�ل ش��ًا"رفع� دع�� ق�ائ�ة ض� ال���مة  

رفع ق��ة أمام   ع�ا إذا �ان� تف�� فيع��ما ُس�ل�  أجاب� ام�أة اخ�فى زوجها    ،LAWال�قابالت ال��ع�قة ال�ي أج�تها    وخالل
 : الق�اء

 .cxألنها أق�� م� الق�اء في ل��ان"  على ال�اس�ة األم� �ع���"

 :أع�� ملف الق��ة إل�ه� ����ةاضاة ال��اة أمام ال�ل�ة القابل�اه� إنه� ع��ما رفع�ا دع�� ل�قم�� قال ش�� آخ� 

 .cxi، ل�� ل� ���ث شيء"ال�الي �ال��� في ق��ة ال���ف�� "وع� ال�ئ��

ذاتها، و���� الق�ل إن ذل� �ع�د ل�ا ق�ل ال��ب  في ال�ولة    ال����انع�ام ال�قة    ع�  حالً�اال�قة في ال��ام الق�ائي    انع�ام  ی���
 ال����ع الل��اني.ت�ه�ر ال�الد ووضع وازدادت ح�ته مع  1990و 1975 العام��ب��  تفاق�األهل�ة إال أنه 

 

 ت�ف�� الق�ان�� القائ�ة

�اإلضافة  ،  وال��انات  ت�اب�� ال��ا�ةالل��ان�ة �ع�  ، ت�ف� الق�ان��  اإل�ار القان�ني  ال�� ی��اولأعاله    3ق��  � في الك�ا ه� م��ّ 
إلى  تف�ق�  ،  الفل�����ة  عائالت، ال سّ��ا الال�فق�دی� وال���ف��  عائالت  إال أن ال����ص عل�ها في القان�ن ال�ولي.    إلى تل�

ز�ادة ال�عي ح�ل    ض�ورةعلى  ، وه�ا ��لّ� ال��ء على  قة �ال�فق�دی� وال���ف�� ق��ً�اال�عي �الق�ان�� ال��ل�ة وال�ول�ة ال��عل
 .اوج�ده

ت�ق��  ال�ع��ة ل��ف�� الق�ان�� ال�ال�ة ال�ي ت�ع� إلى ال��اءلة و ال�هات  مع    فق� ت�اصل�الق�ان�� القائ�ة  �  تع�فالعائالت ال�ي    أما
 ، قال أح� األش�اص ال�ی� ت�� مقابل�ه�: ��ف�� الق�ان�� ال�ع��ل بهاب في ما ی�عل�و الع�الة. 
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 ".cxiiم�احة  ال���ف��  عائالتل  ��� أن ن�ف�.  على س��ل ال��ال  ����� القان�ن ل،  القان�ني  ال�ع���غ� على  ال  م�ارسة���  "

 قال رجل آخ� ت�� مقابل�ه:ب���ا 

 "cxiiiى ورق. [...] م� س��ف� الق�ان��؟عل ح��د ، الق�ان�� م��ّ . [...] ل�� م�� ال��بفي ل��ان ال ی�ج� قان�ن م���"

 : أح� ال�قاشات ال��ا��ة ال����ةقال� ام�أة أخ�� شار�� في و 

 .cxivالق��� في ل��ان""ن��لع إلى ت���� قان�ن االخ�فاء 

 : األمل في ت���� ل��ان للق�ان�� اه�ع� فق�ان ش��ان م�� ت�� مقابل�ه�أع�ب وق� 

 ".cxvال ���� أ� م�ها ل�� و "ه�اك ق�ان�� في ل��ان 

 ".cxviن ي ل��ا، ل��ها ال ت���. ال ع�ل فق�ان�� ل���ع ال�االت "ث�ة

 

  ح����ةخ��ات  ال���مة  ت���    �ان��ار أن  م��قًفاال����ة لل�فق�دی� وال���ف�� ق���ًا    اله��ة  ع�ل  ال ی�ال،  ضافة إلى ذل�و�اإل
تع���   ���رجو .  cxviiم�ها  تع��� أع�اء ج�د �ع� اس�قالة أر�عة أع�اء، و�ان��ار  أو ت���� م��ان�ة ل��ء ع�لهاها  ل�فع�ل دور 

ال�� ���ل�م ص�احة ال���ات    105/2018��ف���  أع�اء ج�د وتفع�ل دور الل��ة وت���� ال���ان�ة في إ�ار القان�ن ال
 عائالتال، ت�ال�  وح�ى ق�ل ذل�. وعل�ه  105/2018هامها م�� ص�ور القان�ن  ال����رة. لق� �ال ان��ار إن�اء اله��ة و��ء م

القان�ن   ب��ف��  ال��ني ال�ل�ات الل��ان�ة  اح��اجات    105/2018وال����ع  أ�ً�ا    عائالتالل�ل��ة  ت��ل  ال��� م�    ن��ال�ي 
 ال��� ال��و�.  و�ج�اء اخ��اراتال�قاب� ال��ا��ة 

 

 ال�ص�ل إلى الع�الة

ال�ي    وال����ة  وال��ه��ةال�ائ��ة  ع��ات    في ل��ان  ی�اجه   ، إال أنهل���ع األف�اد  أح� ال�ق�ق األساس�ةال�ص�ل إلى الع�الة  �عّ�  
ال�����  عائالتال�فق�دون وال���ف�ن و وقع األش�اص    لق�ال�ل�ة.    أص�اب��م م�الح  ت غ�� ال���افئ وال������ ه� ض��ة 

.  م��لف ال�ل�اتش�اواه� إلى  �ع�ما أحال�ا  الع�الة وال��اءلة    ال�ص�ل إلى   إلى  ت�عى م�� س��ات ع�ی�ة  العائالت، مع أن  للقان�ن 
  أما .  غ�� أنه� ل� یلق�ا اس��ا�ةع� واقعة االخ�فاء    ب��ل�غ ال���ول��في ال��ة م� ال��ار���    63  ن��ة  وفي ه�ا اإل�ار، قام�

ال��ا�ا في حالة  ق�ان�� ت��ي  لألس�اب ال�ال�ة: ع�م ت�ف� خ�فاء ع� اال ع� ال��ل�غ أنه� ام��ع�ا فق� أوض��ا  ال�اق�ن  ال��ار��ن 
 في ال��ة م�ه�).  18�ام ال�قة �ال�ولة (ب���ة وانع، في ال��ة م�ه�) 19(ب���ة  االخ�فاء الق��� 

�ل ما ��� أت��اه ما هي حق�ق�ا؟ ل�� ل�ی�ا حق�ق. آمل أن ت�� م�اس��ه�. [...]  لق� فق�نا األمل. �� ل�� ما أق�له �ع�،"ل
 .cxviii"وأال یُ�����ا ن�ا�ًاأن �ُ��� ال��ل ال��ی� ال�� ی�ت�� ال��ائ�  ه�
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ال�ع�    �فق�لعقاب. ل�  �ال��اءلة ووضع ح� لإلفالت م� ا  خالل ال�الث�� عاًما الفائ�ة  ال�فق�دی� وال���ف���ال�� عائالت  لق�  
ال    في ال��ة  52، وق��� ش��� ض� ال�اني�ف��ون في ت  ال��ار���م�  في ال��ة    40  الع�الة، ب���ا ال ی�ال  األمل في ت�ق��

 إجا�ة. ل�� ل�یه� في ال��ة  8ذل� و �ف��ون في

ال�ی� تع�ض�ا لألذ�  أول��    ت��ح قل�الً ل��ها  و ق�،  تع�� ال��اءلة ما فُ   ل� .  س���ح ال���ة ن�عًا ما"أع�ق� أن ال��اءلة القان�ن�ة  
 ".cxixم�ج�دة  وأن ال��اءلة  ف�ضىأن العال� ل�� في حالة  �ه���ع�ف

 

 1991 ل��ةقان�ن العف� العام 

 

جاء فق�ان ال�اك�ة. ما أراد ال�اس س�� ن��ان ما ح�ث وال��ي ق�مًا ف�اء اتفاق  مع العف� جاء ال���ان. مع العف�  "
 .cxxال�ائف"

 ق�ا�ا االخ�فاء الق���   علىم�ام�ة وخ���ة في القان�ن ال�ولي وحق�ق اإلن�ان وع�ل� مع وزارة الع�ل   -

، في  الن�هاكات م� م�اجهة ته� ج�ائ�ةا  ل��ت��ي  ال��ا�ةب��ف��ه  الع�الة    إم�ان�ة ت�ق��على    1991  ل��ةق�ى قان�ن العف� العام  
ال��ائ� ال�ي    ���ح ه�ا القان�ن العف� ع�ال  ومع ذل�،    ���رة خاصة.  ض�ا�ا االخ�فاء الق��� وعائالته�  ح�� أنه ل� ی���  

م����ة، إال أنه غ�� م���ل وعلى ال�غ� م� أن االخ�فاء الق��� ُ�ع��� ج���ة  أو ال�ي اعُ���ت م����ة.    �ن القان  ت��رت �ع� س�ّ 
 في أح�ام قان�ن العف�.  

عام ال. إذا ارت�� ش�� ج���ة �ع�  1991عام  لقان�ن العف�    ص�ور  "ت� العف� ع� ال��ائ� ال�ي ارت��� ق�ل
به�ا ال��ل ت�  .  1991عام  ال، ��ا في ذل� ما ت� ارت�ا�ه ق�ل  في االع��ارملفه الق�ائي  �امل  ، ی�خ�  1991
س��� جع�ع. �ان� ه�اك اس���اءات لل��ائ� "ال�����ة". وتع��� ج�ائ� ال��ف ال�ي �ع�د ف�ها ال����ف   ت����

 م����ة.  م� ال��ائ�أو ���ت 

كان القاضي ج�ز�� غ��ون �ع�ل على ق��ة ع�ف� ف�ها األم ه��ة ال�ا�ف �ع� أن اع��ف �ال��ف أث�اء 
ملفه الق�ائي الق��� ال�� �ع�د إلى    ح���اك  ، فُأخ�2002في العام    ةارت�� ه�ا ال�ا�ف ج���عاد و ال��ب.  

 .cxxi�" ال����ف ل� �ع  ال��� القاضي أن  أث��. في االع��ار ف��ة ال��ب

 وداد حل�اني، رئ��ة ل��ة أهالي ال����ف�� وال�فق�دی� في ل��ان -

وال���اء، ل���ه إم�ان�ة   وال�اش��ن العائالت    م� ب��ه�األ��اف ال�ع��ة،    جان�م�    ش�ی�ة  ل��جة ان�قاداتتع�ض قان�ن العف�  
 .اإلفالت م� العقاب
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ج���ة غ�� مق��لة في ج��ع أن�اء   اخ�فى  نعارض ت�امًا قان�ن العف�. إن اخ��اف ش��  ،���ام��  ،ن��"
ال  قان�ن العف�، ��ا ح�ث في الفل���،  نق�  ی��غي.  العف� أم� نعارضه �ال�أك��العال�.   ��ال�ة  ل�ي ت��ق� 
 ".cxxiiمع ه�ا ال��ض�ع   ال����ة

 ق�ا�ا االخ�فاء الق���  على م�اٍم وخ��� في القان�ن ال�ولي وحق�ق اإلن�ان وع�ل مع وزارة الع�ل  -

، في ح�� فق�  وم�ان وج�ده� في ت�ق�� الع�الة وال��ف ع� م��� أح�ائه� �أمل�ن �ع� عائالت ال�فق�دی� وال���ف�� ال ی�ال 
األمل.   اآلخ�  ال�ال���،و ال�ع�  ی�ال  في  ا  ال  العائالت  معال��هاح��اجات  ل��  ت��  ل�  م،  عالقة  ���ل  �اش� ی�ت�� مع��ها 

  القاض�ة ب�ع� الق�ارات الق�ائ�ة    م� شأنو في �ل األزمات الل��ان�ة ال�����ة.  ال سّ��ا    عائًقا  ��ّ�ل  ، ما�االخ�فاء الق��� ألح�ائه�
 ج�احه�. �ي تل��� لل��ال�ة �الع�الة وال�ع��� أمام العائالت  تف�ح ال��الحق�ق ال��ا�ا وم�اس�ة ال��اة أن 

 ةاالح��اجات ال���ّ  .2

ن، لُ��اف إلى  �اد�ة وال���ة ال�ال�ة في ل��اخالل ال�قابالت �األزمة االق�  �ه�تارت��� االح��اجات ال���ة ال�ال�ة ال�ي  
ال�فق�دی�   عائالتة لل��علقة �االح��اجات ال���ّ ، �ان� ال�عل�مات او�اإلج�الال�اج�ة ع� ال��ب األهل�ة الل��ان�ة.    تل� االح��اجات

 وال���ف�� قل�لة مقارنة �ال�عل�مات ال��علقة �اح��اجاته� ال�ف��ة.

 

 �ات ال��� ال��و� ع�ّ 

ال��� ال��و� ال�ي    عّ��اتج��ع عائالت األش�اص ال�فق�دی� وال���ف�� ل�ق���  مع    ل� ت��اصل ال���مة أو إح�� ال����ات
في ال��ة م�    54ل� ی�� ال��اصل س�� مع ن��ة  و إلى أف�اد مفق�دی� أو م��ف��.    ت��د ما إذا �ان� ال�فات تع�دم� شأنها أن  

ع��ات م� ال���   بلغ� ن��ة ال�� ق�م�اع��ة م� ال��� ال��و�. وم� ب�� ه�الء،  ل�ق��� أح� أف�اد عائالته�أو  ال��������
مع عائالت   في أح� ال�قاشات ال��ا��ة ال����ة  ال��ار���  إال أن �ع�.  في ال��ة  93  ال��و� إلى الل��ة ال�ول�ة لل�ل�� األح��

 :ال��� ال��و�  م� ل� �ق�م�ا ع��ات أفادوا �أنه� ال��ن���ا م��قة م�

ل��ا على    م� ح���ا ال��و�. وال أ� م���ة أخ�� ع��ات    لل�ل�� األح��  ا. ل� تأخ� الل��ة ال�ول�ة"م�لقً 
 .cxxiii"عل� ���ل ه�ه اإلج�اءات

 .cxxiv�"�ة ال�ول�ة لل�ل�� األح�الل� ت��خل. ��� أن م� ح���ا ال��و� ل� �أخ�وا ع��ات "

 .cxxv�"اخ��ارات ال��� ال��و  ج�اءإل معل�مات أول� تق� الل��ة ال�ول�ة ب��ارت�ا لل���ل على أ� "
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 ال�ف�ي ن���ة ال�غ� األس�� ال��ض ال���� والع�ف 

  �اآلثار ال���ة ال��ن�ة  عالقة أو فق�انه    عائلة أح� أف�اد ال  اخ�فاءع�    ال�اج�ة ل�غ�� ال�ف��ة  ل   أن  �ع� ال�ی� ت�� مقابل�ه�  اع���
 . األس�� م�ل الع�ف إصا�ة ب�ن�ة، ���� �تال�ي  وال�ل���ات

في    ت���  أف�اد م� العائلةثة  ثال  ال�اشئ ع� فق�ان  ال�ف�ي  ال�غ�أن    ال����عة ال��ّ��ةأوض�� إح�� ال��ار�ات في  وق�  
 إصا�ة ق����ها ���ض ج���: 

، و�ان األم� م�ل�ًا ����ًا. لق� عان�  1976  آب    12"اخ��ف وال� ق����ي و��ل� ش��قها وع�ها في ال���انة في  
ج���.   ��ض�  إلى إصاب�هاال�ف�ي  أد� ال�غ�  و   ،��ال ح�اتها  الزمها ال��ضة.  ال�ع�ل  هي  . أص��� وال�تهاجً�ا

 .cxxvi"على ق�� ال��اة �ق��ال أع�ف ���  .�ة ألنها ال ت�ال على ق�� ال��اةأنا م��

أد�    اب�هال�غ� ال�ف�ي ال�� اخ���ه وال�ها ن���ة فق�انه  عاًما ت�� مقابل�ها إلى أن    55أشارت ام�أة ل��ان�ة ت�لغ م� الع��  و 
 ض� زوج�ه، وال�ي هي وال�تها: األس�� إلى م�ارس�ه الع�ف غ�� م�اش�  ���ل

في س�واله ول� �ع� �إم�انه  ی��ّ�ل    خ�ع وال�� لع�ل�ة ج�اح�ة لل��وس�ات. ب�أ  ، العام ال�� اخ�فى ��ه أخيفي  "
. […] أص��� جً�ا ف�ه�ا  ش��قي����ها. [...] لق� أث� وضع  و�ال�الي    أص�ح ��� في وال�تيف  م�ارسة ال���.

 قادرة على ت��ل ال��ب �الع�ا.  ام�أة    ل� تع�  وال����وهي ام�أة ی��اوح ع��ها ب�� ال�����  �ائ�ة.    اح�اته�
 .cxxvii" �ع�ره ال�ائ� �الغ��املة أمي ل[...] و��أ ��يء مع��ًال عقل�ًاأص�ح وال�� م

���� أن    سل���ات��ض ج��� أو  إما ت���ل �  ،ق� ی�د� ال�أث�� ال�ف�ي لالخ�فاء إلى �ه�ر ع�ارض ج���ةل�ل�،  
 عالًجا ��ً�ا. ت���عيإصا�ات ج���ة � ت����

 

 ال�ي أدت إلى تفاق� ال���لةالع�امل 

 ة ة ال�ال�ّ األزمة ال���ّ 

األزمة ال���ة ال�ال�ة    ة ال�اج�ة ع� االح��اجات ال�ال�ّ   معت��اخل  ة الق���ة  االح��اجات ال���ّ   ات�ح م� وجهات ن�� أخ�� أن 
 .في ل��ان ونق� األدو�ة أو ع�م إم�ان�ة ال�ص�ل إل�ها

 :ت��روا أ�ً�ا م� انف�ار م�فأ ب��وت  وه�  -  ال��ن���ا  ال��عق�ة في م��قة  ال����عة ال��ّ��ة  فيقال ال��ار��ن  وفي ه�ا اإل�ار،  

. ن��اج أ�ً�ا  جً�اال��ن���ا [م��� ت�ز�ع األدو�ة ال�ا�ع ل�زارة ال��ة العامة] م�لف    م��قة  ال����صف فيإّن  "
 في  م�ا أص��ن ال�ع�  إلى دع� مالي أل  ��اجةإن�ا  [...]  .  دائ�إلى األدو�ة ألن ال�ع� م�ا ���ع لعالج  

 .cxxviii"�نا �ل شيء في انف�ار م�فأ ب��وتب األهل�ة] وفق[ال�� 
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 عاًما ت�� مقابل�ها إلى ال�ق� ال�الي في األدو�ة:   72ل��ان�ة ت�لغ م� الع�� أشارت س��ة ك�ا 

 . cxxix"ى دواء ال��ل����ول في ال���ل�ات"ل� أت��� م� الع��ر عل 

له�ا ال���، ��� ت�ف�� ال�عا�ة ال���ة ال��ان�ة ل���ع عائالت ال�فق�دی� وال���ف��. إن ال�اجة إلى ال��اع�ة ال���ة أم� �الغ  و 
 ال��ن���ا وال��ا�� األخ�� ال�ي ت��رت م� انف�ار م�فأ ب��وت. م��قة األه��ة للعائالت في

 

 ة . االح��اجات ال�ف��ّ 3

تق��� ال�ع�  . وه�ا ���ل  ل�فق�دی� أو ال���ف�� ق��ً�ااالح��اجات ال�ف��ة لل��اء م� ق���ات ا  تعّ�دی��ح م� ه�ا ال��� وال��ق��  
وال��ا��ات االج��ا��ة واالق��اد�ة لل��ب وأث�    ال��ب األهل�ة الل��ان�ة  ال�ي ت���� بها��ة واالج��ا��ة  ال�ف  ل��اجهة ال��اكل

ة إلى ثالث ف�ات: ال��ة ال�ف��ّ   االس���اجاتتق���    �ال�الي  ���� و في ف��ة ما �ع� ال��ب.    عائلة فق�ان أو اخ�فاء أح� أف�اد ال
 ب األهل�ة.االج��ا��ة واالق��اد�ة لل��  واآلثارب األهل�ة، �ع� ال��  ةال�ف��ّ ب األهل�ة، وال��ة ال��  أث�اء

 

 

 

 ب األهل�ة الل��ان�ة ال��  أث�اءال��ة ال�ف��ة 

  �مة، ، واض��اب ما �ع� ال� �األم�  اإلح�اسوفق�ان  ، م�ها ال��ف  ع�ة  أش�اًال ال�ي �ه�ت خالل ال��ب  ال�ف��ة    ال��اكلت��ت  ا
 .والقل�، واالك��اب، واألرق 

  م� ال��ف وانع�ام األم�   ف�لغ� ن��ة ال�ی� عان�انف��ة م�ع�دة؛  أع�اًضا    ی�اجه�ن أفاد غال��ة ال��ار��� في االس��الع �أنه�  
في ال��ة، و�ان� ن��ة م� شع�وا �القل�    57إلى   ال��مةاض��اب ما �ع�    في ح�� وصل� ن��ة ال�ی� اخ���وا، في ال��ة 64
و�لغ�   والع�ائ�ة  وه�اك م� عانى م�ه� م� ع�ارض أخ�� �ال�هاب،  في ال��ة  32واألرق  ،  في ال��ة  44واالك��اب  ،  في ال��ة  50

 في ال��ة.   5ن���ه� 

 في ال��ة.   27فق� بلغ�    ل�ة الل��ان�ة أو حاالت االخ�فاءب األه�اجه�ا أ� م�اكل نف��ة ���� ال�� ل� ی  ال�ی�ال��ار���  أما ن��ة  

أو  تع�ض�ا للع�لة االج��ا��ة أو االب��از أو ال�ه�ی� س�اء م� ق�ل م���عه�    أنه��في ال��ة م�ه�    18ال��ار��ن ب���ة    وأفاد
 ومع أن.  عائالتال  ال�ي تعاني م�هااآلثار العا���ة وال�ف��ة وال�ال�ة    إلى م�اعفة  ؛ وه�ا أد�األ��اف ال���ر�ة في االخ�فاء

 . ���ة على ص��ه� وسالم�ه� ال�ف��ة تأّث�  اإال أنه، أقلّ�ة م� ال��ار���ه�ه ال��ارب ل� ت�ّ� س��  
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لالب��از" تع�ض�ا  ح�لق�  م��ل�ا الس�عادة  ى  .  [ال�ا�ف��]  نع�ي  أن  أردنا  م�   –  ش��قيأن�ا  ال����  �اع�نا 
 ". cxxxاألوهام 

 ول�� �ان   .اال�ي ح�ث� ل�ا. ال�ال ال�� دفع�اه لل���ال�� ���� أن ی��ي ق��رً   األم�ر"[االب��از] ه� م� أك��  
 . cxxxiم��د وه�"

 

 ة �ع� ال��ب األهل�ة الل��ان�ة ال��ة ال�ف��ّ 

  ال ت��� ال�احة ال�ف��ة ل�ع�� األف�اد،    معها  ح�ل����� االف��اض �أن نها�ة ال��اع ال��لح خالل ال��ب األهل�ة الل��ان�ة    ب���ا
ال��ب   ان�هاء�ع�   �أن ص��ه� ال�ف��ة ت����  ال��ار��� في االس��العفي ال�اقع، أفاد أقل م� ن�ف  و .  ذل� لألسفال��انات  

 األهل�ة الل��ان�ة.

 نف��ة �ه�ت �ع� ال��ب األهل�ة الل��ان�ة   م�اكل  معاناته� م�  بلغ� ن��ة ال�ی� صّ�ح�ا ع�،  ف�ًدا ت� اس��العه�  150� ب��  مو 
ل�  في ال�قابل،  و .  في ال��ة  5  ف����ه�  ��ا هي �ع� ان�هاء ال��وب  �ق��ال�ف��ة    م�اكله�  ن�أ  أفادوا  أما ال�ی�،  في ال��ة  49

في ح�� أن ال�ی� ت����ا م� حل  ،  في ال��ة  32  ص��ه� ال�ف��ة �ع� ال��ب األهل�ة الل��ان�ةشه�وا ت���ًا في    ت��اوز ن��ة ال�ی�
 في ال��ة فق�.    10اق���ت ن���ه� على   م�اكله� ال�ف��ة

  إلى ال�ع�ر  في ال��ة  45ب���ة    س��ها  ��ع�د  ب األهل�ة الل��ان�ة�ع� ال��   ال�ف��ة ال��ی�ة ال�ي �ه�ت  إلى ال��اكل�ال���ة  أما  
م� اض��اب  و ،  في ال��ة  27وم� االك��اب ،  في ال��ة  35ن��ة ال�ی� �عان�ن م� القل�    و�ال�الي شّ�ل�  .�ال��ف وانع�ام األم�

إصاب�ه�    ع�  أبلغ�اف�اد  أل  تع�د  في ال��ة ال�����ة  4ن��ة الـ  ، في ح�� أن  في ال��ة  22وم� األرق  ،  في ال��ة  25ما �ع� ال��مة  
 �ع� ان�هاء ال��ب األهل�ة الل��ان�ة. هاب�ال�ّ 

على ص��ه�   سل�ً�ات م�اع� الغ�� وال�ع�ر �ال�ل�  � الل ال��ب األهل�ة الل��ان�ة، أثّ ال�فق�دی� وال���ف�� خوفي ما ��� ذو�  
�� خالل ال��ب  م�ت��ي ج�ائ� مع��  م�ام  �االن�ق  أن ال�ع�ر�  في ال��ة   39ال��ار��ن ب���ة  على س��ل ال��ال، أفاد  و ال�ف��ة.  

 ی�اوده�.   زالما  األهل�ة الل��ان�ة

 م�ض�ة ال�أث�� ال�ف�ي لالخ�فاء: ال�ی� ت�� مقابل�ه� ال���ات قال� إح��وفي ه�ا اإل�ار، 

ون���ة   �ان� ام�أة م��لفة  �أنها�ع� اخ�فائه. ت���ني عائل�ي    جً�اهي أ�ً�ا وال�ة ع�ي ال���في، تغ��ت  و ج�تي،  "
ول�� ع��ما اخ�فى ع�ي �ه�ت م�اكلها ال���ة وال�ف��ة. �ال�اد ت���ث   .�ان� سع��ةوت��� األع�ال ال���ل�ة.  

 .cxxxii"  ال��مة ال�ي تع�ض� لها ��ال تل� ال���ات س��هاآلن، و�ق�ل�ن إن ذل� 

ع�ف �ع� �ل ه�ه  في أن م��� ال��� ال�فق�د س�ُ   األق��اءم�    ل�� ال����ال���قي  ت���� ال��مة وت�غ�� على األمل  ق�  
 م� ال��ار��� في االس��الع. في ال��ة 66 ن��ة وه�ا �ان حالال���ات، 
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في إثارة ال�أس وال��� ب�� ال�اج�� م� ال��ب األهل�ة الل��ان�ة وعائالت ال�فق�دی�   ال�ي ����ل م�اه��هاوم� الع�امل األخ�� 
قال  وفي ه�ا اإل�ار،  اإلفالت م� العقاب على ال��ائ� واالن�هاكات ال��ت��ة.  ال�� رّسخ 1991���ف�� ه� قان�ن العف� لعام  وال

 قان�ن العف�.ال ی���ون  إنه� في ال��ة)  79غال��ة ال��ار��� في االس��الع (

 

 االج��ا��ة واالق��اد�ة لل��ب األهل�ة الل��ان�ة  اآلثار

ال�ي    م� أب�ز ال���التو .  االج��ا��ةو   ال�ف��ة  ال����ات  في تفاق�  ت��ر ال�قائ� االج��ا��ة واالق��اد�ة خالل ال��بساه�  
ت��� ن�ائج االس��الع و �ع� وفاة أو اخ�فاء ال��� ال�ع�ل.    ه�عائالتال�ع�الت ال�ئ���ات لأن ال��اء أص���    شه�تها ه�ه الف��ة ه�

�أن ام�أة م�   م� ال��ار��� ��ه ال�ی� أفادوا  في ال��ة  60، ب�اًء على ن��ة  الل��ان�ة  األس�م�    ال���� في    ه�ا ح�ث ���إلى أن  
  وم�ها م� ال����ات،    وح�ل ه�ا ال�اقع معه م���عةأص��� ال�ع�ل ال�ئ��ي �ع� ال��ب األهل�ة الل��ان�ة.    عائل�ه� ال��اش�ةأف�اد  

في ال��ة،    63. ف�� ب�� ه�ه األس� ال�ي تع�لها ن�اء، وصل� ن��ة ال�ی� ی�اجه�ن ت���ات مال�ة إلى  نف��ةال�ة وقان�ن�ة و م
 �ة.  في ال�  58ون��ة ال�ی� ی�اجه�ن ت���ات نف��ة إلى  

 أث�اء مقابل�ها:   اخ�فى وال�ها وش��قها وضعهاس��ة وصف� 

ذات    ش��قي  اض��ت�ا.  عائال  نع�ل  وش��ق�ي. [...] أص��� أنا  ش��قي، و��ل�  قُ�ل "اخ��ف وال�� وعلى األرجح  
عل��ا. م�   أس�أ تأث�� سل�ي. �ان لل��ب  ح�ج جً�ام� الق�امة ألن�ا ��ا في وضع مالي    إلى ت�اول ال�عام  م�ة

ص�اًحا �ل ی�م وأس��ق�   9:30ال�اعة  أخل� إلى ال��م  ، أعاني األرق ���� ال��ب.  واالج��ا��ة  ة�ف��ال  ال�اح�ة
 .cxxxiii"ال أنام أك�� م� ساع��� – 11:30 ال�اعة 

���ح  ص�م�ه� ال�ف��ة. و أشار ع�د م� ال�ی� ت�� مقابل�ه� إلى تأث�� االخ�فاء على ال�عل��، ال س��ا ���� وال�یه� أو ����  و 
 في ال��ة.   37بلغ�  ال��حلة االب��ائ�ة �أعلى م���� تعل��ي له�م� االس��العات أن ن��ة ال�ی� وصل�ا إلى 

 أث�اء مقابل�ها: ها خالل ال��ب األهل�ة الل��ان�ةقال� ام�أة فل�����ة اخ�فى ش��قوفي ه�ا اإل�ار، 

ة. ح�ى ل� أردت ال���، سأشع� �ال�ن� ألن عائل�ي ح���ة. ع�ُت "ارت�ت ال�امعة ل��ة عام�� ث� ت��� ال�راس
 .cxxxiv"م� ال�عل�� على األغل�، ُح�م�. وال��ق� ��امعة أخ�� إال أن�ي ل� أس��ع ال��اصلة 

 ال�اتي وال�واج:  ت��رها��� أن دورها ����ولة ع� رعا�ة وال�یها وقف في ���� ت����ها على  نف�ها وصف� ال��ار�ة

رعا�ة وال�ّ�، ول�  ��� أت�لى  . [...]  ����قي، ��ا ن�� نه��  ��اله� و���ّ�� أنف�ه�  �ع����الف��ات    �ان�"ب���ا  
 .سع��ی�  رؤ��ه�اأسع� ل��ات ح�اتي    �ان�  ... [...]ا��� ل�� ال�ق� ال�افي لالع��اء ب�ف�ي. أص��� وال�ته�

على زواجي ألن�ي ل� أس��ع ت�ك وال�ّ�   ش��قياخ�فاء    لق� أّث�.  ع��ما ی�ق�م ال�جال ل����ي  كان وال�ا� ی���ان
 .cxxxv"�� أف�� دائ�ًا في عائل�ي��ف�ده�ا. ل� ��� ل�� ال�ق� لل�ف��� في نف�ي، �
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 ال���لةالع�امل ال�ي أّدت إلى تفاق�  

 وال�ع�ر �ال�ن�  غ�� ال����ل ال��اد

على إك�ال أو إن�از ع�ل�ة ال��اد ال���عي، �اإلضافة    ق�رته��ع�م    ال�ف��ة واالج��ا��ة  عائالت ال�فق�دی� وال���ف��  ت�أث� ص�ة
على ح� تع��� معالج ل��اني م���� في العالج ال�رامي ت�� مقابل�ه م� أجل  و إلى ال�ع�ر �ال�ن� ���� اخ�فاء أح�ائه�.  

 .cxxxvi"م� ال�اح�ة ال�ف��ة، ح�ن العائالت م�ّجلال�راسة، "

 زوجها خالل ال��ب األهل�ة الل��ان�ة: �ق�ل ���� نف�ي ل��اني ع�ل مع م���ة فق�تك�ا 

��عل ال��اد م����ًال. ال ت���� م�احل ال��اد م� اإلن�ار والغ�� إلى    م�ت ال���  ال��ة ال�ي ت���"��اب  
... [...] ق� ���ن ال�ع�ر  آم�ًا ل��� ال���فيا ع�دةفي  الق��ل في م�ل ه�ه ال�االت ح�� ت�ل العائالت تأمل

أن �����ه    ��ع�ون و�أنه� م��ول�ن ع� اخ�فاء ال��� و�أنه �ان عل�ه�  العائالت.  ل�� ه�ه�ال�ن� ق��ًا جً�ا  
ال  ال�فق�د    و�ع�ق�ون في ق�ارة نف�ه� أن ال�������� م� ال��. ���� ه�الء األش�اص ال��مة ��ال ال�ق�.  

 . cxxxvii" و��ع�ون ��ا ��ع� �ه ����� داخله�على ق�� ال��اة، ی�ال 

ال���� واالج��اعي  ال�ف�ي  ال�ع�  تق���  ع��  �ال�ن�  وال�ع�ر  ال��اد  اك��ال  ع�م  م�اعاة   ��� لعائالت  ل�ل�   �
 األش�اص ال�فق�دی� أو ال���ف��.

 

 

 ال�ص�ل إلى دع� ال��ة ال�ف��ة

، إلى ال���ل على دع� نف�ي م���� ش��  150م� أصل    في ال��ة  15  ن��ة  ،في االس��الع سع� أقل�ة م� ال��ار���
فل� ت�ل� دعً�ا  ) في ال��ة 61( أما الغال��ة الع��ى م�ه�ب األهل�ة الل��ان�ة. أث�اء ال��  ال��اكل ال�ف��ةم�اجهة   ل��اع�ته� في

 ن��ة األش�اص ال�� ی���ون �ع� ان�هاء ال��ب  ، ارتفع�  وفي ال�قابلفي م�ال ال��ة ال�ف��ة خالل ه�ه الف��ة.    م���ً�ا
األش�اص    ذو�   �ل�أن  إلى    ال���ف���� جً�ا  ال������  �الت���  .  ز�ادة ���فة، وهي  في ال��ة  17م�اع�ة نف��ة م����ة إلى  

، وخالل ال�قاشات ال��ا��ة ال����ةب. ما �ع� ال�� و ب �ان م��فً�ا للغا�ة أث�اء ال��  ال�ف��ةال��ة  ل�ع� ال�فق�دی� وال���ف�� 
��اع�ته� لع� نف�ي واج��اعي  دعلى    إحال�ه� لل���لت ال�فق�دی� وال���ف��  عائال  على  �ان ُ�ع�ضه نادًرا ما  قال ال��ار��ن إن

 ب.ال��  ال�عامل مع ص�مات ال�اضي ال�ات�ة ع� في

 فل�����ة اخ�فى ش��قها:   س��ة  قال�و ��ًال م� تلقي ال�ع� ال�ه�ي، اع��� �ع� ال�������� على ال�ع� ال����عي غ�� ال�س�ي.  و 
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ال��أة ال�ي ت� إخ�اج وال�تها وأق��ائها م�   ق�ة  ال�قاع وس�ع� ق�ً�ا م�ل  م��قة  في  أش�اًصا  قابل�ع��ما  "
 . cxxxviii"  أنّف� ع�ا ب�اخليشع�ت �أن�ي ال����فى، شع�ت ب����. ع��ما ��ا ن���ث مع �ع��ا ال�ع�، 

تق��� دع� ال��ة ال�ف��ة لل�اجي    �ع�ّ في ه�ه ال�االت،  و .  م� الع�دةأح�اًنا  ن  ص ال����ف�ن أو ال���ف� ی���� األش�ا  و�ان
 أوصى أح� ال��ار��� في ال�قابلة �العالج ال��اعي لل�اج�� م� االخ��اف: ول�ل� أمً�ا مهً�ا أ�ً�ا.

 
لألف�اد ال�ی� عادوا [م� االخ��اف أو االخ�فاء]،    عالج ج�اعي أو ف�قي�����  أن�ح أن تق�م ال��ار�ع ال���ق�ل�ة ب"

 "cxxxix... أن ی����وا وح�ه� ما م�وا �هال ی���ون  إذإذ أنّه م� ال�ع� عل�ه� ال���ع ل�ل�ات ف�د�ة 

��اًء على ذل�، ���� لعائالت األش�اص ال�فق�دی� وال���ف�� و��ل� ال�اج�� م� االخ��اف أو االخ�فاء االس�فادة ���ل ���� و 
ل��ة ال�ف��ة واالج��ا��ة، ال س��ا  �ا  ال�ع��ة  ال�ع� غ�� ال�س��ةوف�ق    والعالج ال��اعي   ال�����ة  ال�ف��ةدع� ال��ة  م�  

 ب األهل�ة الل��ان�ة وفي ف��ة ما �ع� ال��ب. ف��ة ال�����ة ال�ق�مة خالل ال�� �ال��� إلى ال�ع�الت ال���ف�ة ل�ع� ال��ة ال�
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VIII  وال��ص�ات ال�الصة 
و��ا ب األهل�ة الل��ان�ة.  ال��ت��ة خالل ال��   القائ�ة على ال��ع االج��اعيفي ال��ائ�    م� ج�أی�   ت�ق��  ی��رج ه�ا ال�ق��� ض�� 

  ألف   17حاالت االخ�فاء الق��� على ن�اق واسع خالل ه�ه الف��ة، ح�� ت� اخ�فاء وفق�ان أك�� م�    ارُت���ه�ا،    ه� مف�ل
اخ�فاء ذو�ه�    ول� ی��قف األم� ع�� ه�ا ال��، فق� ُت��� الف��ات وال��اء ل��اجه� ت�ا��ات.  ش�ل�ا رجاًال ون�اًء وف��ات  ش��

 .ح�ى ی�م�ا ه�ا.  �ف��ةال����ة و العا���ة و ال�ال�ة و القان�ن�ة و م� ال��احي ال

، أح�ائه� ال�ی� فق�وا خالل ال��ب األهل�ة الل��ان�ة  ��أنال���قة  ل�ع�فة    لع��ات ال���ات  عائالت ال�فق�دی� وال���ف��  ناضل� لق�  
وم�ان   حقه� في مع�فة م��� أح�ائه�ال�ي حال� دون ح��له� على ���وق�ا��ة، قان�ن�ة و�دار�ة و  ول�� تعّ�دت الع��ات، م�ها

ول�� ال الق�ان�� �ا��ة وال اله��ة   ،وُأن��� ه��ة لاله��ام �أم�ره�  �عال�ة ق��ة ال�فق�دی� وال���ف��لق� ُسّ�� ق�ان�� ل.  وج�ده�
في ال��ام الق�ائي    وس��عةإلى وسائل ع�الة فعالة  فاعلة، و�ال�الي ت��ع العائالت وال��ا�ا في وضع ح�� ی�ع�ر عل�ه� ال�ص�ل  

 الل��اني. 

ال��ء  ، �ع�د  ل� ت�� معال��ها��ف�� اح��اجات ���ة ح�جة  عائالت ال�فق�دی� وال�ل، فإن  وال ی��هي األم� ع�� ال����ات القان�ن�ة
على مع�فة  و   ،ال��ن على ��اب أح�ائه�  لع�م ق�رته� على  ال�الغة ال�ي ما زال�ا �عان�ن م�هاال�ف��ة    ال��مةاألك�� م�ها إلى  
 ل�الة، ت�ع� العائالت �الع��. في ه�ه او . اخ�فائه�ال�ال�ة والقان�ن�ة ال���ت�ة على   وعلى اح��ال ال��ا��اتم��� أح�ائه�، 

  2020آب    4  انف�ار م�فأ ب��وت في  أك�� فأك�� مع  ازدادت  معاناة ض�ا�ا ال��وب األهل�ة الل��ان�ةم� ال��ی� �ال��� أن  
ال��ام   ، وم� واج��فة م��� أح�ائه� وأماك� وج�ده�عائالت ال�فق�دی� وال���ف�� مع  �أ� حال، م� ح�واألزمات ال�����ة.  

ع� ال�ل�    تع���  ت���� ال���ل على  العائالت  ��ا أنالق�ائي الل��اني أن ��اس� م�ت��ي ج�ائ� االخ�فاء وال��ائ� األخ��.  
أه�ال ال��وب  ول� ی�� ال�عامل مع    االح��اجات األساس�ة  وأخ�ً�ا، إن ل� ت�� معال�ة ه�هب األهل�ة الل��ان�ة.  عان�ه ���� ال�� ال��  

 .ثقة الل��ان���ال�ولة  وال ن�ام الع�الة في ل��ان�ان�ة، ل� ���ع�� األهل�ة الل�
 

 :ال��ص�ات

، وت�ه�ل  ���ابه�واإلق�ار    "وضع م�ني ف���"،م� خالل إن�اء ف�ة    االع��اف �ال����ة القان�ن�ة لألش�اص ال���ف�� .1
 ش�� ع��� ال ی�ال م���ه م�ه�ًال.  "وفاة"�إعالن دون م�ال��ه�  واألق��اء م� عائالتحل ال��ائل القان�ن�ة لل

م�   وت���قه  ال�ي ت��ل اح��ام ال�� في مع�فة ال���قة  ل�أد�ة مه��ها  "ق���اً   وال��ف���اله��ة ال����ة لل�فق�دی�  "تفع�ل   .2
 ال��� ال��و�.  اتاخ��ار �ج�اء و  الق��ر ال��ا��ة ون�� وم�ار��ها خالل ج�ع ال�عل�مات ح�ل م��� ال�فق�دی�

ال��� ال��و� ل��ان    في اخ��ارات  ت��� عائالت ال�فق�دی� وال���ف��ح��    الل��ان�ةاج ج��ع ال��ا�� وال����عات  إدر  .3
 أ� رفات ����ة ی�� الع��ر عل�ها في ال���ق�ل. به�ف ت��ی�قاع�ة ب�انات شاملة ال���ل على 

.
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�اصة  �و   ال��لفة  األدو�ةع�ء  ل�فق�دی� وال���ف�� لل����� م�  ا  ل��ار ال�ّ� م� عائالتتق��� ال��اع�ة ال�ال�ة ال���ة   .4
 ألم�اض ال��م�ة.أدو�ة ا

الق�اعات   .5 ب��  م�إن�اء ت�الف  الفاعلة  ی��ّ�ن  ال��ني  ال����ع  ال���م�ة  جهات  ب�ع� م� وال����ات غ��  ، ر��ا 
ف�� ��ا في ذل� االح��اجات ال���  عائالتاح��اجات  �  لاله��ام  م���،  األم� ال����ة واله��ات ال���م�ةو�االت  

 القان�ن�ة وال���ة وال�ف��ة وال�ال�ة.
 لألش�اصال�ف��ة واالج��ا��ة    ال�المةل�ع���    ،ال�اج�� العائ�ی� م� االخ��اف  م�لوال�اج��،    لألق��اءدع�    ف�ق ��  ت�� .6
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