
LESSONS LEARNED: 
MISSING PERSONS 

1. Introduction

It is estimated that up to 17,000 persons are still 
missing in Lebanon today, many of whom went 
missing during the armed conflicts from 1975 to 
1990. Despite sustained efforts from the families 
of missing persons and civil society organisations 
to force the Government into action, there 
has been very little progress. The right of the 
families of missing persons to know the fate and 
whereabouts of their relatives remains largely 
unfulfilled. Successive Lebanese governments have 
demonstrated lack of willingness to prioritise the 
search for missing persons. Lebanon’s response 
highlights the inadequacies of relying on a national 
commission for missing persons during periods 
of political instability and sectarian divisions. In 
line with the recent Report of the United Nations 
Secretary General, this paper supports the 
recommendations proposed for the establishment 
of a missing persons mechanism in Syria with 
an international mandate that fully ensures the 
meaningful and sustainable participation and 
representation of victims.1

Following extensive research on the legal 
framework applicable to missing persons in 
Lebanon and interviews with representatives of 
civil society organisations and of the families of 
missing persons, this paper offers six key lessons 
learned from the Lebanese experience. These 
lessons, drawn from reflecting on the 32-year 
struggle for recognition of the rights of missing 
persons and their families in Lebanon, should be 
read in conjunction with the Secretary General’s 
findings and suggestions for an international 
missing persons mechanism in Syria. 

This briefing serves as an introduction to a more 
detailed report that shall be published by the 
Diakonia International Humanitarian Law Centre 
in late 2022.

2. Legal framework on missing persons 
in Lebanon

The definition of an effective mechanism on missing 
persons must begin by outlining the rights of missing 
persons and their families, as well as the obligations 
of the relevant actors under both international 
and domestic law. A proper understanding of this 
legal framework is essential to fulfil the rights of 
missing persons and their families, including that 
of their meaningful and sustained participation 
and representation in a transparent, independent, 
and impartial mechanism.

International humanitarian law

Since obtaining independence in 1943, Lebanon 
has experienced overlapping international and 
non-international armed conflicts. At a minimum, 
all parties to these armed conflicts are under 
an obligation, under customary international 
humanitarian law (IHL), to prevent persons from 
going missing, take all feasible measures to account 
for missing persons, provide family members with 
relevant information, mark gravesites, and record 
data on both detained and deceased persons.2 

The analysis of the conflict in Lebanon reveals 
that all parties to the conflict consistently failed in 
upholding these obligations.

1. United Nations General Assembly, ‘Missing People in the Syrian 
Arab Republic: Report of the Secretary General’, 2 August 2022, 
A/76/890, para 64. (Hereafter ‘Report of the Secretary General’).

2. Based on state practice and opinion juris, the ICRC concludes 
that these rules of customary IHL applicable in both international 
and non-international armed conflicts. See ICRC Customary 
Law Study, Rule 105 (‘Enforced disappearance is prohibited’); 
Rule 117 (‘Each party to the conflict must take all feasible 
measures to account for persons reported missing as a result of 
armed conflict and must provide their family members with any 
information it has on their fate’); Rule 116 (‘With a view to the 
identification of the dead, each party to the conflict must record 
all available information prior to disposal and mark the location 
of the graves’); Rule 112 (‘Whenever circumstances permit, and 
particularly after an engagement, each party to the conflict 
must, without delay, take all possible measures to search for, 
collect and evacuate the dead without adverse distinction’) p 
406; Rule 116 (‘With a view to the identification of the dead, each 
party to the conflict must record all available information prior 
to disposal and mark the location of the graves’) p 417; and Rule 
117 (‘Each party to the conflict must take all feasible measures to 
account for persons reported missing as a result of armed conflict 
and must provide their family members with any information it 
has on their fate’) p 421.
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International human rights law

Respect for human rights is essential in helping 
to prevent persons from going missing. The 
prohibition on arbitrary detention, the right to 
liberty and security, the right to life, and the 
right to a fair trial are just some of the rules of 
international human rights law (IHRL) that minimise 
the types of situations in which people are prone 
to go missing. Such rights have been interpreted 
by regional human rights courts as prohibiting 
enforced disappearances,3 a norm which is now 
explicitly codified in Article 2 of the Convention 
for the Protection of all Persons against Enforced 
Disappearance.4

IHRL also recognises the right of families to know 
of the fate and whereabouts of their loved ones.5 

The ‘right to know’ has roots in both IHRL and IHL 
and is understood as connecting the obligations 
to provide information on missing persons under 
international law with the rights of the families to 
access such information.6

Domestic Lebanese law

In 2018, thanks to consistent pressure from 
civil society organisations and the families of 
missing persons, Lebanon passed Law 105, which 
recognises the right to know and has enabled 
the establishment of an Independent National 
Commission mandated to clarify the fate and 
whereabouts of missing persons. While this law 
represented a significant moment in the struggle 
for recognition of the rights of missing persons 
and their families, the Commission lacks adequate 
and sustainable funding and has not been 

3. The European and Inter-American Courts of Human Rights have 
repeatedly upheld the prohibition on enforced disappearance. For 
example, see: Kurt v. Turkey (European Court of Human Rights, 
25 May 1998) paras. 108, 116, 129, 133-134 and 142; Timurtas v. 
Turkey (European Court of Human Rights, 13 June 2000) paras 
86, 90, 97, 98, 106 and 113; Velasquez Rodriguez (Inter-American 
Court of Human Rights, 29 July 1998) paras. 155, 156, 157, 163, 
186, 187, 188; Bamaca Velasquez, (Inter-American Court of Human 
Rights 25 November 2000) paras 142-144, 160-166, 214, and 220. 

4. International Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance (ICPED), United Nations General 
Assembly, 20 December 2006. The ICRC has concluded that the 
prohibition on enforced disappearance is a rule of customary 
IHL based on the cumulation of the customary prohibitions on 
arbitrary detention, torture, and murder. 

5. International Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance, Article 24(2). 

6. For a useful discussion, see: Gloria Gaggioli, ‘The Prohibition 
of Enforced Disappearances: A Meaningful Example of a 
Partial Merger between Human Rights Law and International 
Humanitarian Law’ in Robert Kolb and Gloria Gaggioli (eds), 
Research Handbook on Human Rights and Humanitarian Law 
(Edward Elgar 2013) 320, 321–22; and Grażyna Baranowska ‘The 
Rights of Families of Missing Persons: Going Beyond International 
Humanitarian Law’ (2021) 55(1) Israel Law Review 25.

provided with a physical headquarters. Moreover, 
the appointment of members to the National 
Commission is left to the discretion of the Council 
of Ministers, which has neglected to replace any of 
the five members that resigned over the last year, 
leaving the Commission effectively defunct.

The politicisation of the National Commission 
and the failure to prioritise the rights of missing 
persons and their families highlights the significant 
shortcomings of an exclusively national response. 
In considering the establishment of a mechanism 
for missing persons in Syria, it is therefore crucial 
to emphasise the importance of ensuring its 
international mandate. 

3. Lessons Learned: Missing Persons in 
Lebanon

Following in-depth research on the Lebanese 
experience in addressing the legal and political 
complexities of missing persons, six key lessons 
can be drawn in support of the Secretary General’s 
recommendation for establishing an international 
missing persons mechanism in Syria.7

I. International nature of the mechanism 

The clearest lesson drawn from the experience 
of missing persons in Lebanon is that, in times of 
political turmoil and armed violence, a national 
commission is insufficient to fulfil the rights of 
missing persons and their families. Despite the 
establishment of three national commissions over 
the last two decades, there has been little progress 
in the search for missing persons due to political 
fragmentation and inaction, insufficient funding, 
and a failure to mobilise and coordinate with both 
local and international actors. 

The situation in Lebanon has equally shown that a 
national commission is unable to achieve the type 
of international cooperation necessary to search 
for persons missing as a result of armed conflicts 
with a cross-border dimension. In 2001, Lebanon 
established a new commission but was unable to 
attain cooperation with Israel and Syria to identify 
missing Lebanese persons who went missing under 
their jurisdiction. A 2005 bilateral agreement 
between Lebanon and Syria also failed to produce 
any results. 

The reality in Syria, involving political tensions, 
multiple non-state armed groups controlling 
territory, mass cross-border migrations, and 

7. Report of the Secretary General, para 64.
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geopolitical frictions, negates the possibility of a 
successful national commission on missing persons. 
As stated in the Secretary General’s Report, ‘the 
scale and complexity of the challenges cannot be 
dealt with by existing measures and mechanisms 
alone’, concluding that ‘the status quo with regard 
to the issue of missing persons in the Syrian Arab 
Republic is not sustainable’.8 A missing persons 
mechanism with an international mandate is 
therefore essential.

II. Time is of the essence 

Delaying the search for missing persons compounds 
the suffering of the families and is detrimental 
to the chances of finding missing persons alive, 
reuniting families, or identifying remains. As the 
families of missing persons get older and pass 
away, the ability to match DNA evidence and 
identify missing persons diminishes. 

In Lebanon, the first national commission on 
missing persons was not established until 2000, 25 
years after the beginning of the armed conflict. The 
2000 Commission identified multiple mass graves 
but refused to exhume the bodies on the basis that 
too much time had passed to be able to identify 
the remains and failed to provide any information 
to the families on the fate or whereabouts of their 
loved ones. 

The same phenomenon has been observed in 
Syria. In the 11 years following the outbreak of 
the armed conflict, the Government has failed to 
act on the tens of thousands of missing persons 
cases documented by civil society organisations. 
An international mechanism is the only viable 
option to overcome the political inaction and 
financial restraints that result in ongoing violations 
of international law and deny victims their right to 
know. 

III. Ensuring coordination and centralised data 
management

In Lebanon, the failure of successive governments 
and non-state armed groups to act in the search 
for missing persons has meant that coordination 
issues are yet to have come to the fore. However, 
it is clear that coordination between different 
organisations involved in the collection and storage 
of information is essential to avoid duplication and 
provide a streamlined reporting mechanism. 

8. Ibid paras 83-84.

The Act for the Disappeared, a Lebanese civil 
society organisation, has since 2014 focused on the 
following: (i) collect information from witnesses and 
former combatants on the fate and whereabouts 
of missing persons, (ii) develop a database of such 
information, and (iii) locate and protect gravesites. 
Since 2012, the ICRC has similarly focused on 
collecting ante disappearance data and Biological 
Reference Samples from the families of the missing 
persons in Lebanon. Importantly, the Act for the 
Disappeared and the ICRC have made it a priority 
to coordinate with each other. Without such 
coordination, the families of missing persons would 
not know where to process or follow-up on claims, 
leading to duplication of cases, wasted resources 
and confusion. 

In Syria, the Secretary General’s Report notes 
that the lack of coordination between different 
organisations has already posed serious 
challenges and highlights the need for an 
international mechanism to facilitate a centralised 
approach. These challenges, very similar to the 
ones experienced in Lebanon, include differences 
in mandates and in policies on data protection and 
information sharing, causing the fragmentation 
and underuse of essential data.9 The Secretary 
General’s Report proposes mapping the available 
information and using existing agreements and 
networks to improve coordination among actors. 
The Report also recommends that the international 
mechanism’s mandate includes the ability to 
coordinate with other actors operating in the 
region.10

IV. Responding to the humanitarian needs of 
the families of missing persons 

In the 32 years since the end of the war in Lebanon 
there have been no effective policies or measures 
to provide the necessary support to the families of 
missing persons. Women, persons with disabilities 
and children have been disproportionally affected 
by the lack of progress on the missing persons’ 
file. Wives of missing persons face significant 
barriers in accessing bank accounts, inheritance, 
proprietary rights, and identity documents for 
children owing to discriminatory laws. Women 
left in charge of families in Lebanon experience 
social exclusion and discrimination, exacerbating 
existing economic hardships. For persons with 
disabilities whose relatives are missing, the pre-
existing exclusion and discrimination that they 
experience on a daily basis is often exacerbated.

9. Ibid para 39.

10.   Ibid paras 59 and 66.
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In an apparent attempt to address this legal limbo, 
the Government enacted Law 434 in May 1995 to 
allow death certificates for persons who have been 
missing for more than four years. However, this legal 
remedy has been largely rejected, as it requires the 
families of missing persons to declare their relatives 
dead without the possibility to seek and receive 
any information on their fate or whereabouts. The 
2001 Commission, whose mandate was limited to 
searching for persons who were still alive, highlights 
the inadequacies of relying on death certificates 
and demonstrates the necessity of government-
issued certificates of absence so that the families 
can access the necessary financial resources, 
proprietary interests, and identity documents 
while the process of tracing the whereabouts and 
establishing the fate of those who are missing 
continues.

The same phenomenon has been observed in Syria. 
With respect to the humanitarian needs of the 
families of missing persons, the Secretary General’s 
Report recommends that a core component of the 
proposed international mechanism’s mandate 
should be to provide ‘comprehensive’ support 
to victims in partnership with existing actors.11 

To address the legal and administrative issues, 
the Secretary General’s Report states that a 
certificate of absence is one of many legislative 
reforms needed in Syria to address the rights of 
missing persons and their families. The Report 
notes that Member States could also consider 
issuing interim certificates of absence for refugees 
in third countries to permit travel.12 Another interim 
measure could be to mandate the international 
mechanism with the authority to issue certificates 
of absence. While these certificates would not 
carry the same legal weight as those issued by 
the national Government, they may be helpful in 
maintaining a registry while awaiting national law 
reform. 

V. The right to know 

The experience in Lebanon highlights the 
importance of establishing a missing persons 
mechanism that is dedicated to fulfilling the right 
to know. Families of missing persons in Lebanon 
have called for prioritising the right to know 
over accountability, especially where criminal 
investigations, due to the internal political and 
sectarian divisions, are likely to impede the search 
for missing persons.

11.  Ibid para 67.

12.   Ibid paras 55 and 57.

In line with the recommendation of the Secretary 
General, it is suggested that the proposed 
international missing persons mechanism has 
a humanitarian mandate so that it can focus 
exclusively on alleviating the suffering of the 
victims and families. Often referred to as the 
‘humanitarian approach’,13 a missing persons 
mechanism that focuses on the right to know is 
generally understood as being in a better position 
to provide answers by protecting the confidentiality 
of its sources. This mandate would exist alongside, 
but be separated from, other institutions and 
mechanisms, including those that are focused on 
accountability.

VI. Identify, protect, and exhume mass graves 
in accordance with international standards

It is essential that the identification of mass 
graves, biological data collection, and exhumation 
accords with internationally recognised forensic 
and ethical standards.  

In Lebanon, both local and international 
organisations have reported that the identification 
of mass graves has primarily occurred by 
chance when conducting construction work or 
archaeological examinations, rather than as a 
result of missing persons investigations. Where 
mass graves have been identified, Lebanese 
authorities have repeatedly failed to protect the 
gravesites, conduct exhumations, or establish 
databases of family members’ DNA against which 
to identify the remains. Similar practices have 
already been observed in Syria, especially with 
respect to exhumation of mass graves in territories 
formerly held by the Islamic State of Iraq and Syria.

The proposed international missing persons 
mechanism in Syria should prioritise the 
identification and protection of mass graves. 
Exhumations should be conducted in accordance 
with internationally recognised standards and 
with the assistance of forensic experts.

13.  Monique Crettol, Lina Milner, Anne-Marie La Rosa and Jill 
Stockwell, ‘Establishing Mechanisms to Clarify the Fate and 
Whereabouts of Missing Persons: A Proposed Humanitarian 
Approach’ (2018) 99(2) International Review of the Red Cross 
589; Report of the Secretary General, para 67, ‘The term 
“humanitarian” was used during the consultations to frame the 
mandate and refers to the objective of alleviating the suffering of 
families by providing answers as to the fate of their relatives’.
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خامسًا - الحق في المعرفة

ُتبــرز التجربــة فــي لبنــان أهميــة إنشــاء آليــة خاصــة باألشــخاص 
ــد  ــة. وق ــي المعرف ــق ف ــال الح ــة إلعم ــن مخّصص المفقودي
دعــت عائــات المفقوديــن فــي لبنــان إلــى إعطــاء األولويــة 
للحــق فــي المعرفــة على المســاءلة، ال ســيما عندمــا يرّجح أن 
تعــوق التحقيقــات الجنائيــة عمليــَة البحــث عــن المفقوديــن، 

بفعــل االنقســامات السياســية والطائفيــة الداخليــة.

ــة  ــع اآللي ــرح أن تتمّت ــام، ُيقت ــن الع ــة األمي تماشــيًا مــع توصي
الدوليــة المقترحــة بشــأن األشــخاص المفقوديــن بمهــاّم 
إنســانية بحيــث يمكنهــا التركيــز حصــرًا علــى تخفيــف معانــاة 
الضحايــا وعائاتهــم. فاآلليــة الخاصــة باألشــخاص المفقوديــن 
التــي ترّكــز علــى الحــق فــي المعرفــة والتــي غالبــًا مــا 
يشــار إليهــا باســم »النهــج اإلنســاني«،13 ُتفهــم بشــكل عــام 
ــة ســّرية  ــات مــن خــال حماي ــر تقديــم إجاب ــة أكث بأنهــا مخّول
مصادرهــا. ويمكــن أن تتزامــن هــذه المهــاّم مــع مهــاّم 
مؤسســات وآليــات أخــرى، ولكــن بشــكل منفصــل عنهــا، بمــا 

ــى المســاءلة. ــز عل ــي ترّك ــك الت ــك تل فــي ذل

سادسًا - تحديد المقابر الجماعية وحمايتها ونبشها وفقًا 
للمعايير الدولية

ــة وجمــع  ــر الجماعي ــد المقاب مــن الضــروري أن يتوافــق تحدي
ــب  ــر الط ــع معايي ــث م ــتخراج الجث ــة واس ــات البيولوجي البيان

ــًا.   ــا دولي ــرف به ــة المعت ــر األخاقي الشــرعي والمعايي

فــي لبنــان، أفــادت المنظمــات المحليــة والدوليــة علــى حــّد 
ــدء عــن  ــة حــدث فــي الب ــر الجماعي ــد المقاب ــأّن تحدي ســواء ب
طريــق الصدفــة عنــد إجــراء أعمــال بنــاء أو تنقيــب عــن اآلثــار، 
ــا  ــن. وعندم ــن المفقودي ــت ع ــات ُأجري ــة لتحقيق ــس نتيج ولي
ــة مــرارًا  ــة، تقاعســت الســلطات اللبناني ــر جماعي ــّددت مقاب ُح
إجــراء عمليــات اســتخراج  المقابــر أو  عــن حمايــة مواقــع 
الجثــث أو إنشــاء قواعــد بيانــات للحمــض النــووي ألفــراد 
األســرة لتحديــد هويــة الرفــات. وقــد لوحظــت ممارســات 
مماثلــة فــي ســوريا، ال ســيما فــي مــا يتعلــق باســتخراج 
ــت  ــي كان ــي الت ــي األراض ــة ف ــر الجماعي ــن المقاب ــث م الجث

ــوريا. ــراق وس ــي الع ــامية ف ــة اإلس ــيطرة الدول ــت س تح

الخاصــة  المقترحــة  الدوليــة  اآلليــة  تعطــي  أن  يجــب 
بالمفقوديــن فــي ســوريا األولويــة لتحديــد المقابــر الجماعيــة 
وحمايتهــا. كمــا يجــب إجــراء عمليــات اســتخراج الجثــث وفقــًا 
الطــب  بهــا دوليــًا وبمســاعدة خبــراء  المعتــرف  للمعاييــر 

الشــرعي.

13 . Monique ، مونيك كريتول ، لينا ميلنر ، آن ماري ال روزا وجيل ستوكويل
 Crettol, Lina Milner, Anne-Marie La Rosa and Jill Stockwell,
 ‘Establishing Mechanisms to Clarify the Fate and Whereabouts of

 Missing Persons: A Proposed Humanitarian Approach’ (2018) 99(2)
International Review of the Red Cross 589 ؛ تقرير األمين العام، الفقرة 

67، »مصطلح« إنساني »استخدم أثناء المشاورات لتأطير التفويض ويشير 
إلى هدف تخفيف معاناة العائات من خال تقديم إجابات حول مصير 

أقاربهم«.
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منظمــات  وثقتهــا  التــي  المفقوديــن  األشــخاص  حــاالت 
المجتمــع المدنــي. فاآلليــة الدوليــة هــي الخيــار الوحيــد 
القابــل للتطبيــق للتغلــب علــى التقاعــس السياســي والقيــود 
الماليــة التــي تــؤدي إلــى انتهــاكات مســتمرة للقانــون 

الدولــي وحرمــان الضحايــا مــن حقهــم فــي المعرفــة. 

ثالثًا - ضمان التنسيق وإدارة البيانات المركزية

ــّل  ــي ظ ــة ف ــيق أولوي ــائل التنس ــَط مس ــم ُتع ــان، ل ــي لبن ف
المســّلحة  والجماعــات  المتعاقبــة  الحكومــات  تقاعــس 
غيــر الحكوميــة فــي البحــث عــن األشــخاص المفقوديــن. 
ــن المنظمــات المختلفــة  ولكــن مــن الواضــح أن التنســيق بي
أمــر  هــو  وتخزينهــا  المعلومــات  جمــع  فــي  المشــاركة 
ضــروري لتجنــب االزدواجيــة وتوفيــر آليــة إبــاغ مبّســطة. 
ركــزت منظمــة »لنعمــل مــن أجــل المفقوديــن«، وهــي 
ــي:  ــا يل ــى م ــام 2014 عل ــذ الع ــة، من ــة لبناني ــة أهلي منظم
ــابقين  ــن الس ــهود والمقاتلي ــن الش ــات م ــع المعلوم (1( جم
حــول مصيــر األشــخاص المفقوديــن وأماكــن وجودهــم، 
(2( وضــع قاعــدة بيانــات لهــذه المعلومــات، )3( وتحديــد 
مواقــع المقابــر وحمايتهــا. ومنــذ العــام 2012، رّكــزت اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر هــي أيضــًا علــى جمــع بيانــات عــن 
فتــرة مــا قبــل االختفــاء وعّينــات بيولوجيــة مرجعيــة مــن 
عائــات األشــخاص المفقوديــن فــي لبنــان. واألهــم مــن 
ذلــك أن منظمــة »لنعمــل مــن أجــل المفقوديــن« واللجنــة 
ــة للتنســيق فيمــا  ــا أولوي ــة للصليــب األحمــر قــد أعطت الدولي
بينهمــا. فبــدون هــذا التنســيق، لــن تعــرف أســر المفقوديــن 
أيــن تتقــّدم بالمطالبــات وال أيــن تتابعهــا، مّمــا يــؤدي إلــى 

ــاس.  ــوارد وااللتب ــدار الم ــات وإه ــي الملّف ــة ف ازدواجي

أن  إلــى  العــام  األميــن  تقريــر  فيشــير  ســوريا،  فــي  أّمــا 
االفتقــار إلــى التنســيق بيــن المنظمــات المختلفــة قــد طــرح 
ــى  ــة إل ــى الحاج ــوء عل ــّلط الض ــرة ويس ــات خطي ــًا تحّدي أص
ــذه  ــمل ه ــزي. وتش ــج مرك ــق نه ــهيل تطبي ــة لتس ــة دولي آلي
التــي  التحّديــات  بعيــد  حــّد  إلــى  تشــبه  التــي  التحديــات، 
تطــَرح فــي لبنــان، االختافــات فــي الصاحيــات والسياســات 
المتعلقــة بحمايــة البيانــات وتبــادل المعلومــات، مّما يتســّبب 
ــة اســتخدامها.9 ويقتــرح  فــي تجزئــة البيانــات األساســية وقّل
تقريــر األميــن العــام وضــع خارطــة بالمعلومــات المتاحــة 
واســتخدام االتفاقــات والشــبكات القائمــة لتحســين التنســيق 
بيــن الجهــات الفاعلــة. كمــا أوصــى التقريــر بــأن تشــمل مهاّم 
اآلليــة الدوليــة القــدرَة علــى التنســيق مــع الجهــات الفاعلــة 

ــة.10 ــي المنطق ــة ف ــرى العامل األخ

رابعًا - االستجابة لالحتياجات اإلنسانية ألسر المفقودين

خــال الســنوات الـــ32 التــي تلت انتهــاء الحرب فــي لبنان، لم 
تتوفــر أّي سياســات أو تدابيــر فّعالــة لتوفيــر الدعــم الضــروري 
ــرت النســاء واألشــخاص ذوو  ــن. وقــد تأث ــات المفقودي لعائ
اإلعاقــة واألطفــال بشــكل غيــر متناســب بعــدم إحــراز تقــّدم 
المفقوديــن  زوجــات  تواجــه  إذ  المفقوديــن.  فــي ملــّف 
عقبــات كبيــرة فــي الوصــول إلــى الحســابات المصرفيــة 
لألطفــال  الثبوتيــة  والوثائــق  التمّلــك  والميــراث وحقــوق 
بســبب القوانيــن التمييزيــة. وتعانــي النســاء اللواتــي ُألقيــت 
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ــان اإلقصــاَء االجتماعــي  عليهــّن مســؤولية األســرة فــي لبن
والتمييــز، مّمــا يــؤدي إلــى تفاقــم المعانــاة االقتصاديــة 
القائمــة. أّمــا بالنســبة إلــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن 
ــا مــا يتفاقــم اإلقصــاء والتمييــز اللذيــن  ُفقــد أقاربهــم، فغالًب

يتعّرضــون لهمــا أصــًا بشــكل يومــّي.

رابعًا - االستجابة لالحتياجات اإلنسانية ألسر المفقودين

خــال الســنوات الـــ 32 التي تلــت انتهاء الحرب فــي لبنان، لم 
تتوفــر أّي سياســات أو تدابيــر فّعالــة لتوفيــر الدعــم الضــروري 
ــرت النســاء واألشــخاص ذوو  ــن. وقــد تأث ــات المفقودي لعائ
اإلعاقــة واألطفــال بشــكل غيــر متناســب بعــدم إحــراز تقــّدم 
المفقوديــن  زوجــات  تواجــه  إذ  المفقوديــن.  فــي ملــّف 
عقبــات كبيــرة فــي الوصــول إلــى الحســابات المصرفيــة 
لألطفــال  الثبوتيــة  والوثائــق  التمّلــك  والميــراث وحقــوق 
بســبب القوانيــن التمييزيــة. وتعانــي النســاء اللواتــي ُألقيــت 
ــان اإلقصــاَء االجتماعــي  عليهــّن مســؤولية األســرة فــي لبن
والتمييــز، مّمــا يــؤدي إلــى تفاقــم المعانــاة االقتصاديــة 
القائمــة. أّمــا بالنســبة إلــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن 
ــا مــا يتفاقــم اإلقصــاء والتمييــز اللذيــن  ُفقــد أقاربهــم، فغالًب

يتعّرضــون لهمــا أصــًا بشــكل يومــّي.

ــي،  ــأزق القانون ــذا الم ــة ه ــة لمعالج ــة واضح ــي محاول وف
أقــّرت الحكومــة اللبنانيــة القانــون رقــم 434 فــي أيار/مايــو 
1995 للســماح باســتصدار شــهادات وفــاة لألشــخاص الذيــن 
ُفقــدوا ألكثــر مــن أربــع ســنوات. ومــع ذلــك، ُرفــض هــذا الحّل 
القانونــي بقــّوة، ألنــه يتطلــب مــن أســر المفقوديــن اإلعــان 
عــن وفــاة أقاربهــم دون إمكانيــة التمــاس أّي معلومــات عــن 
مصيرهــم أو مــكان وجودهــم والحصــول عليهــا. وقــد بّينــت 
لجنــة العــام 2001، التــي اقتصــرت واليتهــا علــى البحــث 
عــن األشــخاص الذيــن مــا زالــوا علــى قيــد الحيــاة، أوجــه 
القصــور فــي االعتمــاد علــى شــهادات الوفــاة وبرهنــت 
ضــرورة اســتصدار شــهادات غيــاب صــادرة عــن الحكومــة 
حتــى تتمكــن العائــات مــن الوصــول إلــى المــوارد الماليــة 
ــة  ــق الثبوتي ــة، والوثائ ــح الخاصــة بالملكي ــة، والمصال الضروري
بينمــا تتواصــل عمليــة تقّفــي مــكان وجــود المفقوديــن 

ــم. ــد مصيره وتحدي

ــق  ــا يتعل ــوريا. فيم ــي س ــها ف ــرة نفس ــت الظاه ــد لوحظ وق
باالحتياجــات اإلنســانية ألســر المفقوديــن، يوصــي تقريــر 
األميــن العــام بــأن يكــون أحــد المكّونــات األساســية لمهــاّم 
اآلليــة الدوليــة المقترحــة هــو تقديــم دعــم »شــامل« للضحايا 
ولمعالجــة  الحاليــة.11  الفاعلــة  الجهــات  مــع  بالشــراكة 
المســائل القانونيــة واإلداريــة، يذكــر تقريــر األميــن العــام أن 
ــات  ــن اإلصاح ــر م ــن الكثي ــدة م ــي واح ــاب ه ــهادة الغي ش
التشــريعية الازمــة فــي ســوريا لمعالجــة حقــوق المفقوديــن 
وعائاتهــم. ويشــير التقريــر إلــى أن الــدول األعضــاء يمكــن أن 
تنظــر أيًضــا فــي إصــدار شــهادات غيــاب موقتــة لاجئيــن فــي 
بلــدان ثالثــة للســماح لهــم بالســفر.12  وتدبيــر مؤقــت آخــر هــو 
ــاب.  ــة إصــدار شــهادات الغي ــة بصاحي ــة الدولي ــض اآللي تفوي
فــي حيــن أن هــذه الشــهادات لــن تتمّتــع بالــوزن القانونــي 
نفســه تمامــًا كتلــك الصــادرة عــن الحكومــة الوطنيــة، إاّل 
أنهــا قــد تكــون مفيــدة فــي االحتفــاظ بســجل فــي انتظــار 

ــون الوطنــي.  إصــاح القان
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وهــي قاعــدة باتــت اآلن مقّننــة صراحــًة فــي المــادة 2 مــن 
ــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري.4 ــة جمي ــة حماي اتفاقي

بحــق  أيضــًا  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  يعتــرف 
العائــات فــي معرفــة مصيــر أحبائهــم وأماكــن وجودهــم.5 
يعــود »الحــق فــي المعرفــة« إلــى كل مــن القانــون الدولي 
وُيفهــم  اإلنســاني،  الدولــي  والقانــون  اإلنســان  لحقــوق 
علــى أنــه عبــارة عــن ربــط االلتزامــات بتقديــم معلومــات عــن 
ــوق  ــي بحق ــون الدول ــب القان ــن بموج ــخاص المفقودي األش

ــات.6  ــذه المعلوم ــى ه ــول إل ــي الوص ــات ف العائ

القانون اللبناني المحلي

فــي العــام 2018، وبفضــل الضغــط المســتمّر مــن جانــب 
ــدر  ــن، أص ــات المفقودي ــي وعائ ــع المدن ــات المجتم منظم
لبنــان القانــون 105، الــذي يعتــرف بالحــق فــي المعرفــة 
وقــد مّكــن مــن إنشــاء لجنــة وطنيــة مســتقلة مكّلفــة توضيح 
مصيــر األشــخاص المفقوديــن وأماكــن وجودهــم. وفــي 
حيــن أن هــذا القانــون يمّثــل لحظــة مهمــة فــي مســيرة 
النضــال مــن أجــل االعتــراف بحقــوق األشــخاص المفقوديــن 
وأســرهم، إاّل أن هــذه اللجنــة تفتقــر إلــى التمويــل المناســب 
ــّي. عــاوة  ــس فعل ــّر رئي ــّم تزويدهــا بمق ــم يت والمســتدام ول
علــى ذلــك، فــإن تعييــن أعضــاء اللجنــة الوطنيــة متــروك 
للتقديــر االستنســابي لمجلــس الــوزراء، وقــد تقاعــس عــن 
ــتقالوا  ــن اس ــة الذي ــاء الخمس ــن األعض ــف ألّي م ــن ردي تعيي
خــال العــام الماضــي، مّمــا يجعــل اللجنــة بحكــم الميتــة 

ــا. عمليًّ

ــرة،  ــة حصــًرا أوجــه قصــور كبي ــر اســتجابة وطني تشــوب توفي
وعــدم  الوطنيــة  اللجنــة  تســييس  فــي  ــا  جليًّ يظهــر  مــا 
ــة لحقــوق األشــخاص المفقوديــن وأســرهم.  إعطــاء األولوي
ــن فــي ســوريا، مــن  ــة للمفقودي ــد النظــر فــي إنشــاء آلي عن
الضــروري بالتالــي التأكيــد علــى أهميــة ضمــان حصولهــا 

علــى تفويــض دولــي. 

3. الدروس المستخلصة: المفقودون في لبنان

بعــد بحــث معّمــق فــي التجربــة اللبنانيــة حــول معالجــة 
بمســألة  يتعّلــق  فيمــا  والسياســية  القانونيــة  التعقيــدات 
المفقوديــن، يمكــن اســتخاص ســتة دروس أساســية لدعــم 
توصيــة األميــن العــام بإنشــاء آليــة دوليــة خاصــة بالمفقودين 

فــي ســوريا.7

أواًل - الطبيعة الدولية لآللية 

ــي  ــن ف ــخاص المفقودي ــة األش ــن تجرب ــتفاد م ــدرس المس ال
لبنــان األكثــر وضوًحــا هــو أنــه فــي أوقــات االضطرابــات 
السياســية والعنــف المســّلح، ال يكفــي وجــود لجنــة وطنيــة 
ــى  ــن وعائاتهــم. وعل ــاء بحقــوق األشــخاص المفقودي للوف
الرغــم مــن إنشــاء ثــاث لجــان وطنيــة علــى مــدى العقديــن 
ــة البحــث  ــق إاّل تقــّدم بســيط فــي عملي ــم يحّق ــن، ل الماضيي
السياســي  التشــرذم  بســبب  المفقوديــن  األشــخاص  عــن 
ــل  ــل، والفش ــة التموي ــدم كفاي ــل، وع ــن العم ــس ع والتقاع
المحليــة  الفاعلــة  الجهــات  مــع  والتنســيق  التعبئــة  فــي 

ــواء.  ــد س ــى ح ــة عل والدولي

اللجنــة الوطنيــة غيــر  لبنــان أن  كمــا أظهــر الوضــع فــي 
قــادرة علــى تحقيــق التعــاون الدولــي الضــروري للبحــث 
عــن األشــخاص المفقوديــن نتيجــة النزاعــات المســّلحة ذات 
ــة  ــان لجن ــأ لبن ــام 2001، أنش ــي الع ــدود. ف ــر للح ــد العاب البع
جديــدة لكنــه لــم يتمكــن مــن تحقيــق التعــاون مــع إســرائيل 
وســوريا لتحديــد األشــخاص اللبنانييــن المفقوديــن الذيــن 
ُفقــدوا فــي المناطــق التــي كانــت خاضعــة لســيطرتهما. 
كمــا فشــل االتفــاق الثنائــي المبــرم  فــي العــام 2005 بيــن 

ــج.  ــق أي نتائ ــي تحقي ــوريا ف ــان وس لبن

التوتــرات  الــذي يشــمل  الواقــع فــي ســوريا،  فــي ظــّل 
السياســية، وتعــدد الجماعــات المســّلحة غيــر الحكوميــة التــي 
ــدود،  ــر الح ــة عب ــرات الجماعي ــي، والهج ــى األراض ــيطر عل تس
أي  نجــاح  إمكانيــة  تنتفــي  الجيوسياســية،  واالحتــكاكات 
ورد  كمــا  المفقوديــن.  باألشــخاص  معنيــة  وطنيــة  لجنــة 
فــي تقريــر األميــن العــام، »ال يمكــن التعامــل مــع حجــم 
ــات القائمــة  ــر واآللي ــات وتعقيدهــا مــن خــال التدابي التحدي
وحدهــا« ، وخلــص إلــى أن »الوضــع الراهــن فــي مــا يتعلــق 
بقضيــة األشــخاص المفقوديــن فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية غيــر مســتدام«8. لذلــك ُيعتَبــر وجــود آليــة لألشــخاص 

ــا. ــًرا ضروريًّ ــي أم ــض دول ــع بتفوي ــن تتمّت المفقودي

ثانًيا - الوقت هو األساس

ــاة  ــى تفاقــم معان ــن إل ــر البحــث عــن المفقودي ــؤدي تأخي ي
العائــات ويضــّر بفــرص العثــور علــى األشــخاص المفقوديــن 
ــى  ــرف عل ــات أو التع ــمل العائ ــّم ش ــاة أو ل ــد الحي ــى قي عل
رفاتهــم. وإذ يطعــن ذوو المفقوديــن فــي الســّن أو يتوّفــون، 
النــووي  الحمــض  أدّلــة  مطابقــة  علــى  القــدرة  تتضــاءل 

ــن.  ــخاص المفقودي ــات األش ــد هوي وتحدي

فــي لبنــان، لــم يتــّم إنشــاء اللجنــة الوطنيــة األولــى الخاصــة 
ــا  بالمفقوديــن إاّل فــي العــام 2000، أي بعــد مــرور 25 عاًم
 2000 العــام  لجنــة  وحــددت  المســّلح.  النــزاع  بــدء  علــى 
مقابــر جماعيــة متعــّددة لكنهــا رفضــت اســتخراج الجثــث 
علــى أســاس أن وقًتــا طويــًا قــد مضــى مــا يجعــل مــن 
المســتحيل التعــرف علــى الرفــات، ولــم تتمّكــن مــن تقديــم 
أي معلومــات للعائــات حــول مصيــر أحبائهــم أو مــكان 

وجودهــم. 

ففــي  ســوريا.  فــي  نفســها  الظاهــرة  لوحظــت  وقــد 
ــم  ــزاع المســّلح، ل ــدالع الن ــت ان ــي أعقب الســنوات الـــ 11 الت
تّتخــذ الحكومــة أّي إجــراءات بشــأن عشــرات اآلالف مــن 
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الدروس المستخلصة: 
المفقودون في لبنان

1. مقدمة

ر عــدد األشــخاص الذيــن ال يزالــون فــي عــداد المفقودين  يقــدَّ
فــي لبنــان بـــ 17000 شــخص، ُفقــد الكثيــر منهــم خــال 
 1975 العاميــن  بيــن  وقعــت  التــي  المســّلحة  النزاعــات 
ــة التــي تبذلهــا  و1990. علــى الرغــم مــن الجهــود المتواصل
إلجبــار  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  المفقوديــن  أســر 
الحكومــة علــى اتخــاذ إجــراءات، لــم ُيحــرز ســوى القليــل 
مــن التقــدم. ويبقــى حــق عائــات المفقوديــن فــي معرفــة 
بشــكل  ــق  محقَّ غيــر  وجودهــم  ومــكان  ذويهــم  مصيــر 
ــة عــدم  ــة المتعاقب ــادح. وقــد أظهــرت الحكومــات اللبناني ف
اســتعدادها إلعطــاء األولويــة للبحــث عــن المفقوديــن. كمــا 
ــة  ــى لجن ــاد عل ــة االعتم ــان عــدَم مواءم ــتجابة لبن ــح اس تفض
وطنيــة للمفقوديــن فــي فتــرات عــدم االســتقرار السياســي 
واالنقســامات الطائفيــة. وتماشــيًا مــع التقريــر األخيــر لألميــن 
التوصيــات  الورقــة  هــذه  تدعــم  المتحــدة،  لألمــم  العــام 
المقترحــة إلنشــاء آليــة خاصــة باألشــخاص المفقوديــن فــي 
ســوريا بتفويــض دولــي يضمــن بشــكل كامــل المشــاركة 

الفعالــة والمســتدامة للضحايــا وتمثيلهــم.1

ــى  ــق عل ــي المطّب ــار القانون ــول اإلط ــف ح ــث مكّث ــد بح بع
ــع  ــت م ــات ُأجري ــان ومقاب ــي لبن ــن ف ــخاص المفقودي األش
ممّثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي وعائــات المفقوديــن، 
ــن  ــتخلصة م ــية مس ــتة دروس أساس ــة س ــذه الورق ــّدم ه تق
التجربــة اللبنانيــة. كمــا أّن هــذه الــدروس المســتمّدة مــن 
ــل  ــن أج ــا م ــذي دام 32 عاًم ــال ال ــي النض ــر ف ــة تفكي عملي
وعائاتهــم  المفقوديــن  األشــخاص  بحقــوق  االعتــراف 
بالتــوازي مــع خاصــات   بــّد مــن قراءتهــا  لبنــان، ال  فــي 
ــة  ــة خاص ــة دولي ــاء آلي ــأن إنش ــه بش ــام واقتراحات ــن الع األمي

بالمفقوديــن فــي ســوريا. 
تفصيــًا  أكثــر  لتقريــر  مقّدمــة  بمثابــة  هــو  الموجــز  هــذا 
ــي  ــاني ف ــي اإلنس ــون الدول ــا للقان ــز دياكوني ــره مرك سينش

العــام 2022. أواخــر 

2. اإلطار القانوني للمفقودين في لبنان

يجــب أن يبــدأ تعريــف أّي آليــة فعالــة خاصــة باألشــخاص 
المفقوديــن  األشــخاص  حقــوق  بتحديــد  المفقوديــن 
ــة  ــة ذات الصل ــات الفاعل ــات الجه ــك التزام ــم، وكذل وذويه
الفهــم  ويعتبــر  والمحلــي.  الدولــي  القانونيــن  بموجــب 
الصحيــح لهــذا اإلطــار القانونــي ضروريــًا للوفــاء بحقــوق 
ــم  ــك حقه ــي ذل ــا ف ــم، بم ــن وعائاته ــخاص المفقودي األش
لــوا بشــكل هــادف ومســتدام فــي آليــة  بــأن يشــاركوا ويتمثَّ

ومحايــدة. ومســتقلة  شــفافة 
الجمعية العامة لألمم المتحدة ، » المفقودون في الجمهورية العربية السورية: . 1

تقرير األمين العام »2 آب / أغسطس A ، 2022 / 890/76، الفقرة 64. )يشار إليه 
في ما بعد بـ »تقرير األمين العام«(.

القانون اإلنساني الدولي
شــهد لبنــان، منــذ حصولــه على االســتقال في العــام 1943، 
تداخــًا بيــن النزاعــات المســّلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة. كحــّد 
أدنــى، تلتــزم أطــراف هــذه النزاعــات المســّلحة جميعهــا، 
بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، بواجــب منــع 
ــة  ــر الممكن ــة التدابي ــاذ كاف ــاء، واتخ ــن االختف ــخاص م األش
لإلبــاغ عــن األشــخاص المفقوديــن، وتزويــد أفــراد عائاتهــم 
بالمعلومــات ذات الصلــة، ووضــع عامــات علــى المقابــر، 
وتســجيل البيانــات الخاصــة بــكل مــن األشــخاص المحتجزيــن 
والمتوفيــن.2 ويكشــف تحليــل الصــراع فــي لبنــان أن أطــراف 
النــزاع كافــة قــد أخفقــت باســتمرار فــي الوفــاء بهــذه 

ــات. االلتزام

القانون الدولي لحقوق اإلنسان
احتــرام حقــوق اإلنســان ضــروري للمســاعدة فــي تجّنــب 
تحــّول األشــخاص إلــى مفقوديــن. ال يشــّكل حظــر االحتجــاز 
التعســفي، والحــق فــي الحريــة واألمــن، والحــق فــي الحيــاة، 
والحــق فــي محاكمــة عادلــة، إاّل بعــض قواعــد القانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان )IHRL( التــي تحــّد مــن أنــواع 
ــر فيهــا النــاس قابليــن ألن يصبحــوا فــي  الحــاالت التــي يعتب
عــداد المفقوديــن. وقــد فّســرت المحاكــم اإلقليميــة لحقوق 
اإلنســان هــذه الحقــوق بأّنهــا تحّظــر االختفــاء القســري،3  

استناًدا إلى ممارسات الدول ومبدأ االعتقاد باإللزام opinio juris ، تخلص اللجنة الدولية . 2
للصليب األحمر إلى أن قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي هذه قابلة للتطبيق في 

النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. انظر دراسة القانون العرفي للجنة الدولية للصليب 
األحمر ، القاعدة 105 )»االختفاء القسري محظور«( ؛ القاعدة 117 )»يّتخذ كل طرف 

في النزاع اإلجراءات المستطاعة لإلفادة عن األشخاص الذين يبلغ عن فقدهم نتيجة لنزاع 
مسلح ويزّود أفراد عائاتهم بأي معلومات لديه عن مصيرهم«( ؛ القاعدة 116 )»يسّجل 

كّل طرف في النزاع جميع المعلومات المتاحة، للتحقق من هوية الموتى، 
قبل تدبير أمر الجثث ووضع عامات ألماكن القبور«( ؛ القاعدة 112 )»يّتخذ 
كل طرف في النزاع، كلما سمحت الظروف، وخاصة بعد أّي اشتباك، ودون 
إبطاء، كّل التدابير الممكنة، للبحث عن الموتى وجمعهم وإجائهم دون أي 
تمييز مجحف«( الصفحة 406 ؛ القاعدة 116 )»يسّجل كّل طرف في النزاع 
جميع المعلومات المتاحة، للتحقق من هوية الموتى، قبل تدبير أمر الجثث 

ووضع عامات ألماكن القبور »( ص 417 ؛ والقاعدة 117 )»يّتخذ كل طرف 
في النزاع اإلجراءات المستطاعة لإلفادة عن األشخاص الذين يبلغ عن فقدهم 
نتيجة لنزاع مسلح ويزّود أفراد عائاتهم بأي معلومات لديه عن مصيرهم«( ص 
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1

تحليــل نقــدّي لنهــج التعامــل مــع األشــخاص المفقوديــن فــي لبنــان المقــّدم 
دعًمــا إلنشــاء آليــة دوليــة خاصــة بالمفقوديــن فــي ســوريا.


