


مقدمة :
ینصالذيو10/8/2022تاریخ/22/رقمالتعمیمالسوريالنظامحكومةلدىالعدلوزارةاصدرت

على تحدید خمسة شروط على القضاة الشرعیین العاملین في محاكم النظام السوري یجب توفیرھا قبل تثبیت
الوفاة. ومن تلك الشروط التي فرضتھا الوزارة ھي الطلب من فرع األمن الجنائي المختص مخاطبة باقي

الحصول علىالفروع األمنیة لمعرفة فیما إذا كان لدیھم معلومات حول الشخص المراد تثبیت وفاتھ أو
النیابة العامة بدعوى تثبیت الوفاة وتنظیم ضبطإضافة إلى ضرورة التأكد من إدخالموافقة أمنیة بذلك.

شرطة أصولي بواقعة الوفاة والتثبت من ھذه الواقعة ومطالبة إدارة الھجرة والجوازات لبیان فیما اذا كان
ھناك حركة للشخص المطلوب تثبت وفاتھ إضافة إلى الحصول على بیان أصولي من مختار المحلة بواقعة

الوفاة.
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ملخص المذكرة القانونیة :
وفًقا للقانون السوري، یمكن إثبات واقعة الوفاة وتسجیلھا عادًة من خالل اإلجراءات اإلداریة. ومع ذلك، فإن

لسنة1رقمالمحاكماتأصول(قانونالوفاةواقعةإثباتقضایافيالنظراختصاصلھاالشرعیةالمحكمة
المثالسبیلعلىبسببمتاحةغیراإلداریةاإلجراءاتتكونعندماھذایحدث1)486المادة2016

نقص األوراق أو عدم القدرة على الوصول إلى اإلدارة. أو بسبب أن سبب الوفاة غیر طبیعیة وفق نص
واقعةإلثباتالمحكمةمنحكماًاألقاربأقربیطلبالحالةھذهفيالمدنیةاألحوالقانونمن37المادة
الوفاة.

ھذا ممكن أیًضا عندما یكون شخص ما مفقوداً لفترة یحددھا القانون (عادًة أربع سنوات في زمن الحرب)
وفاةواقعةإثباتإلىاألقاربویحتاج2الشخصیةاألحوالقانونمن/205حتى201المواد/نصحسب

الشخص المفقود للمضي قدماً في المیراث أو القضایا المعلقة األخرى.
نحن قلقون أن یصبح القضاء في مثل ھذه الحاالت رھناً بموافقة الفروع األمنیة إلثبات واقعة الوفاة، األمر

التيالسوريالدستورمن134المادةنصوفقالقضاءاستقاللمبدأمعاألول.المقامفيیتعارضالذي
تنص على أن : القضاة مستقلون ال سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون ) وال یتوافق مع مبدأ سیادة

السوريالدستورمن50المادةفيعلیھالمنصوصالدولة“.فيالحكمأساسالقانون
و في المقام الثاني ھذا اإلجراء سوف یحرم حقوق آالف األسر والعائالت السوریة  من المقاضاة العادلة

فھذا التصرف الذي من شأنھ أن یخفي الحقائق التي وقعت في سیاقھا آالف انتھاكات حقوق اإلنسان من قبل
النظام السوري و اجھزتھ العسكریة واألمنیة وبناء سردیة مخالفة للحقیقة مستغال حاجة السوریین  لتثبیت

وفاة ذویھم  لمتابعة أمورھم القانونیة
األمر األكثر إثارة للقلق ھو الحاالت التي یكون فیھا عناصر الدولة أنفسھم قد قتلوا الشخص على سبیل

المثال في األعمال العدائیة الحربیة أو یكون المتوفى من المعارضة. في مثل ھذه الحاالت ُیتوقع من السیاق
السوري المعروف أن الفروع األمنیة إما لن تعطي التصریح على سبیل االنتقام من أسرة الشخص أو

التالعب في سبب الوفاة للتھرب من مسؤولیة الدولة عن الحادث وطمس األدلة. وبالتالي من المرجح أن
ُتجبر عائلة الضحیة على قبول روایات الفروع األمنیة ومبررات الوفاة للمضي قدماً في التصریح األمني.
ھذا بالتأكید سیعرض للخطر أي جھود نحو المساءلة في المستقبل. عالوة على ذلك فإن مثل ھذا التصریح

األمني المطلوب حدیًثا سیفتح الباب أیًضا البتزاز عائالت المتوفین لمنحھم تصریًحا مقابل رشاوى.
الالفت في التعمیم أنھ یشیر بشكل غیر مباشر إلى مسؤولیة الفروع األمنیة عن جرائم االختفاء القسري. من

المرسومصدوربعدساعة.24غضونفيالمختصالقاضيأماممحتجزأيیمثلأنیجبالمبدأحیث
النائبمنبإذنیوم60حتىالمحاكمةذمةعلىالدولةأمنبجرائمالمتھمینحبسیتمقد55/20113

العام. لذلك فمن المؤكد أنھ یجب إبالغ النیابة العامة بأسماء الموقوفین وأماكن وجودھم. ومع ذلك یشیر

الجزائیةالمحاكماتأصولقانونتعدیل2011لعام55التشریعيالمرسوم:)(3
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4443&ref=tree

1953لعام59رقمالسوريالشخصیةاألحوالقانون:)(2

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree&

2016لعام1القانونالمحاكماتأصولقانون:)(1

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15810&ref=tree&
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التعمیم الجدید إلى أن النیابة العامة قد ال تكون لدیھا ھذه المعلومات. لذلك یتم الحصول على المعلومات من
خالل التواصل مع الفروع األمنیة المزعوم أنھا أخفت الضحیة قسراً!

و ختاما : لیس الضرر فقط بانتھاك حقوق اإلنسان للمتوفى وتغیر السردیة و سیاق االنتھاك و لكن یستمر
أثر ھذا االنتھاك على كل أفراد عائلة المتوفى الرتباط تثبیت الوفاة بحق الملكیة و األحوال المدنیة و

األحوال الشخصیة و بالتالي ھوي انتھاك مستمر بحق كل عائلة المتوفى و یقوض االستقرار االجتماعي و
االقتصادي و بالتالي الحل السیاسي و العودة الطوعیة لالجئین

تاریخ النظام السوري في فرض الموافقات األمنیة
یعتبر موضوع “ الموافقة األمنیة ” سلوكاً أساسیا و احد أسالیب النظام السوري في إحكام السیطرة األمنیة
وحمایة نظامھ األمني وترھیب السوریین وقد طالت كل جوانب الحیاة الیومیة للمواطن السوري ویكفي أن
نستعرض الحاالت التي قام النظام السوري التي تتطلب الحصول على الموافقة األمنیة لنعرف حجم التوغل
األمني في حیاة السوریین ومدى اعتماد النظام السوري على األجھزة األمنیة في حمایة نظامھ واستمرار

وتوریثھ للجمھوریة  وسط تصفیق الموالین والصمت المطبق للمعارضین خوفاً على حیاتھم المرصودة ثانیة
بثانیة من ِقبل ھذه األجھزة كجزء من عملھا على خلق حالة الرعب لدى المواطن السوري  الذي ال حول لھ

وال قوة ھذا یعني وھذا یعني أنھ بإمكان األجھزة األمنیة رصد السوریین منذ والدتھم حتى وفاتھم
إن ربط حیاة السوریین بالموافقة األمنیة كان لھ كبیر األثر في تھمیش دور مؤسسات الدولة وإفراغھا من

مھامھا و صالحیاتھا وساھمت بشكل مباشر في تنشیط حالة الفساد وتعمیمھا
فقبل قیام الثورة في سوریة كان النظام السوري یفرض الموافقة األمنیة على كل اجراء أو نشاط یفكر أن
یقوم بھ المواطن السوري فترخیص اي مھنة  أو دخول الطالب للجامعة أو المعاھد و إنشاء الجمعیات

التعاونیة السكنیة أو الترخیص لمنظمات المجتمع المدني أو التثبیت الوظیفي و االستیراد و التصدیر كلھا
تحتاج الموافقة االمنیة و القائمة تطول

أما بعد قیام الثورة فتعمد النظام السوري لزیادة طلب الموافقات األمنیة و لكن ھذه المرة كان الھدف منھا
التضییق على السوریین و ابتزازھم مادیا و معنویا بترھیبھم و تعزیز سلطتھ األمنیة و تذكیر السوریین بكل
مفاصل الحیاة أن ھذه السلطة ھي من تقرر مصیر حیاتھم و تتحكم بأموالھم فقد صدرت عدة تعامیم تفرض

الموافقات األمنیة و منھا على سبیل المثال و لیس الحصر :

2015لعامآبمن4بتاریخالصادر)4554(رقمقرارھافيالسوريالنظامحكومةأصدرت.1
تعمیًما إلى وزارة اإلدارة المحلیة یقضي بإضافة البیوع العقاریة وعملیات إیجار وفراغ المنازل

والمحالت إلى القضایا التي تستوجب الحصول على موافقة أمنیة مسبقة من الجھات المختصة وھو
األمر الذي أضاف أعباء على المواطنین وحّد من حریتھم في التصرف بأمالكھم

أوداخلیةتوكیلعملیاتإجراءفيالراغبینحصولاشترطالذي2017لعام689القرار.2
خارجیة خاصة بالتصرف العقاري على موافقة أمنیة.
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یریدمنكلعلىأمنیة""موافقة15/9/2021تاریخ30رقمالعدلوزارةعنالصادرالتعمیم.3
قید ذوي الغائب و المفقود بالتصرف بأموالمما4استخراج وكاالت قانونیة عن الغائب أو المفقود

ذویھم
والموافقاتالخارجیةبالوكاالتوالمتعلق9/7/2019تاریخ16رقمالتعمیمالعدلوزارةتعمیم.4

األمنیة بشأنھا. بیع وشراء السیارات والمركبات – بیع وشراء العقارات بموجب عقد بیع سابق –
قبض الرواتب التقاعدیة – تعدیل عقود الشركات

الموافقة األمنیة لتنظیم الوكاالت المصرفیة لمراجعة المصارف العامة والخاصة لسحب أموال.5
5وتجدید بطاقات الصراف

األمنیةللجھاتالوفاةتثبیتدعوىملفإحالةاشترطالذيو10/8/2022تاریخ22رقمالتعمیم.6
للحصول على موافقة امنیة مما قید حق المواطنین السوریین في تثبیت واقعة الوفاة لذویھم و
الحصول على بیان وفاة للمتوفى و متابعة اإلجراءات القانونیة في الحصول على حصر إرث

للمتوفى

النظام السوري ھو من تعمد خلق المشكلة :
یعود أصل المشكلة أن المواطن السوري الذي توفي ذویھ بسبب العملیات العسكریة أو القصف اي وفاة

37المادةنصالنوذلكوفاةبیانواستخراجاإلداريبالطریقالوفاةبتثبتتقیدهتمقدطبیعيغیرلسبب
الحصولحصرت20076لعام26رقمالتشریعيبالمرسومالصادرالسابقالمدنیةاالحوالقانونمن

على شھادة من المختار إلتمام معاملة تثبیت الوفاة أن تكون الوفاة طبیعیة ( ُتسّجل الوفاة بموجب شھادة من
األمكنة التي ال یوجد فیھا أطباء یكتفى بشھادةوفـين الوفاة طبیعیةالمختار مرفقة بتقریر طبي یثبت أ

المختار بأن الوفاة طبیعیة. )  وبعد قیام الثورة في سوریة و الحرب التي شنھا النظام السوري ضد شعبھ و
خلفت آالف القتلى المدنیین من جراء العملیات العسكریة و القصف ورغم صدور قانون األحوال المدنیة

السوريالنظامأنإالسوریةفيالنزاععلىسنوات10مضيبعداي20217لعام13رقمالجدید
تعمد االبقاء على نفس المادة المذكورة ومنع مختار المنطقة أو الحي أو القریة أو البلدة  أن یستخرج

كثیر من السوریین من سلوك الطریق اإلداري ومما حرملوفاة غیر طبیعیةفي حال كانت ا8شھادات وفاة
إجبارھم للجوء للمحاكم الشرعیة لتثبت وفاة ذویھم عن طریق رفع  دعاوى تثبیت وفاة  أمام القاضي

37المادةالمدنیةالسجالتلدىالوفاةواقعةلتثبیتالمخاتیرأوالمشافيمنالعاديالمواطنعلیھایحصلالتيالوثیقةوھي:الوفاةشھادة:)(8

http://moia.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55444&cat=1833&

2021لعام13رقمالمدنیةاألحوالقانون:)(7

https://sana.sy/?p=1344988

2007لعام26رقمالتشریعيبالمرسومالصادرةالمدنیةاألحوالقانون:)(6

http://moia.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55444&cat=1833&

موقع روسیا الیوم(  ) :5
https://ar.rt.com/r782

15/9/2021تاریخ30رقمالسوریةالعدلوزارةتعمیم:)(4

https://www.facebook.com/MOJ.SYR/photos/a.1666696706970514/2646250912348417/
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الشرعي و الحصول على حكم قضائي بواقعة الوفاة ومنھ إلزام أمانة و إدارة السجل المدني بتثبیت واقعة
9اوفاة و الحصول على بیان وفاة للمتوفى

بمنع استخراجباإلضافة لصدور تعلیمات وقرارات صادرة عن الجھات المعنیة باألمر ) الجھات األمنیة (
آذار/مارس18منذالممتدةالفترةفيطبیعي.غیربشكلوفاتھكانتلمنالمختارقبلمنوفاةشھادات
شھودلدیھمأوالسنفيطاعنونھملمنطبیعیةبحالةوفاتھواقعةكانتمنباستثناءتاریخھوحتى2011

على ذلك وُیمنع ما دون ذلك.

االجراءات المتبعة أمام القاضي الشرعي لتثبیت الوفاة قبل
صدور التعمیم :

یقوم ذوي المتوفى برفع دعوى أمام القاضي الشرعي یطلبون فیھا تثبیت واقعة وفاة ذویھم و یقوم القاضي
الشرعي باستجواب ذوي المتوفى بشكل روتیني وذلك بطرح األسئلة من قبل القاضي الشرعي عن زمان
الوفاة وكیفیة وقوع الوفاة وسبب الوفاة إضافة إلى سماع شھود وطلب بیان حركة من الھجرة والجوازات

یأخذ ذلك االستجواب ثالث أو أربع جلسات أي بمعدل قرابة ثالثة أو أربعة أشھر بعدھا ُیحال الطلب المقّدم
إلى مدیریة الناحیة التابعة لقید المتوفى أو مكان سكنھ وبدورھا تقوم مدیریة الناحیة بإحالتھ لمخفر الشرطة

وخلفیات مقتلھ وفي حال كان المتوفى قدإجراء دراسة حول المتوفىالتابع لمكان المتوفى لكتابة ضبط و
توفي نتیجة فعل طبیعي یتم إحالة ذوي المتوفى للمختار لمنحھم شھادة وفاة الستكمال إجراءات الوفاة

المعروفة في حین یتم رفض طلبھم بالحصول على شھادة وفاة إن كان المتوفى قد توفي نتیجة فعل غیر
طبیعي ( نتیجة القصف أو العلیات العسكریة ) مما یضطر ذوي المتوفى أن یذكرون اسباب غیر األسباب
الحقیقة لوفاة ذویھم  ( قتل من قبل المجموعات المسلحة أو العناصر اإلرھابیة المسلحة أو رصاص طائش

أو انفجار لغم تم زرعھ من قبل ھؤالء المجموعات )  و یدفعون الرشاوى لمخفر الشرطة لكتابة ھذه
األسباب و إحالة بعدھا الضبط للمختار للحصول على شھادة وفاة و من ثم أخذ ھذه الشھادة للقاضي الشرعي

بعد استطالع بیان إدارة الھجرة و الجوازات كون المتوفى مازال داخل القطر ولم یغادر سوریة و من ثم
إعطاء قرار بتثبیت واقعة الوفاة و من ثم اخذ ھذا القرار ألمانة اسجل المدني  التابع لھا المتوفى لتنفیذه و
الحصول على بیان وفاة یستطیع بموجبھ ورثة المتوفى متابعة اإلجراءات القانونیة لحصر اإلرث یتابعوا

التزاماتھم القانونیة
نرى أن النظام السوري تعمد تعقید ھذه اإلجراءات كي یمنع المواطنین ویضیق علیھم في استخراج بیان
الوفاة لذویھم ویظھر العدد الكبیر للقتلى المدنین الذین قضوا بقصف النظام السوري أو عملیاتھ العسكریة

مما بفضح إجرامھ  بحق الشعب السوري فعمد لمنع تثبیت الوفاة ألسباب غیر طبیعیة باإلجراءات اإلداریة
و اللجوء للقضاء إلحالة الضبط لعناصر الشرطة وفي معظم الحاالت بتم تزویر اسباب الوفاة الحقیقیة

للمتوفى وھو األمر الذي من شأنھ أن یخفي الحقائق التي وقعت في سیاقھا آالف انتھاكات حقوق اإلنسان
وبناء سردیة مخالفة للحقیقة

جعلت ھذه التعقیدات سبیل للرشاوى یستفید منھ العناصر األمنیة للنظام  (قسم الشرطة المختص ) من

37المادةالوفاةواقعاتتثبتوھيالمدنيالسجلدوائرمنوالعائالتلألسرمنحھایتمالتيالوثیقةھي:الوفاةبیان:)(9

http://moia.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55444&cat=1833&
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الرشاوى التي تدفع من قبل المواطنین السورین لھم في ھذا الخصوص لكتابة الضبط كي یكون متناسب مع
الحاالت التي یتم بموجبھا منح شھادة الوفاة من قبل المختار

اإلجراءات المتبعة أمام القاضي الشرعي لتثبیت الوفاة بعد
صدور التعمیم :

شرط الموافقة األمنیة و ھنا یجب أن نشیر كانإضافة لما تم ذكره سابقا من اجراءات معقدة تم إضافة
سابقا یحال الضبط لمدیر الناحیة أو قسم الشرطة  المختص التابع لمكان إقامة المتوفى أما باشتراط الموافقة

وھذا یجعل ذويسوف یحیلھ لكل الفروع االمنیةبدورهاالمنیة فسوف یحال الضبط لفرع األمن الجنائي و
المتوفى في خطورة امنیة كبیرة تعرضھم للمسألة  أمام الجھات األمنیة من ناحیتین

األولى : أن یكون ذوي المتوفى الذي یتابع اإلجراءات القانونیة لتثبت الوفاة  مطلوب أمنیا  لدى ھذه الجھات
مما یعرضھ إما لالعتقال أو لالبتزاز و المساومة من قبل ھذه الجھات

الثانیة :في حال كان الشخص المتوفى مطلوب أمنیا أو ینتمي للمعارضة فسوف یالحق ذویھ الذین ینجزون
معاملة تثبیت الوفاة و یتعرضون للمسألة من قبل ھذه الجھات

و ھنا من االستحالة كتابة السبب الحقیقي للوفاة إن كان بسبب قصف النظام السوري أو عملیاتھ العسكریة
كون ھذه الجھات بدایة الن توافق على منح شھادة الوفاة ضمن ھذه االسباب و من ثم سوف تقوم بمالحقة

ذوي المتوفى أمنیا بتھمة اإلرھاب و غیرھا من التھم التي یتم تلفیقھا من قبل ھذه األجھزة
مما یؤكد بشكل ال لبس فیھ وال غموض أن ھذه الجھات سوف تقوم بتغیر سبب الوفاة وجعل السبب  یخلي

مسؤولیة النظام السوري عن الجرائم التي أرتكبھا بحق السوریین

قانونیة ھذا التعمیم و توافقھ مع أحكام القانون والدستور
السوري و القانون الدولي :

سیادةطلب موضوع الموافقات األمنیة بالمجمل یفتقد للشرعیة القانونیة وال یتوافق مع مبدأ.1
10السوريالدستورمن50المادةفيعلیھالمنصوص.الدولة“فيالحكمأساسالقانون

التشریعیةالسلطةالشعبمجلسیتولى(201211لعامالسوريالدستورمن55المادةونصت
على الوجھ المبین في الدستور  (حیث یشّكل ھذا التعمیم من قبل وزیر العدل  قفزاً على قانون

األحوال الشخصیة السوري نفسھ ومخالفة لھ.
ھو تعمیم لیس تشریًعا أو قانونا صادًرا عن مجلس الشعب حتى یخالف القانون والدستور وھما.2

ینصان على أن السلطة القضائیة مستقلة وال ینبغي أن تخضع ألیة سلطة أخرى و أصبحت  السلطة
من134المادةلنصمخالفوالقضائیةنظیرتھاعلىوصیةالتعمیمھذابموجبالتنفیذیة

55المادة2012لعامالسوریةالعربیةالجمھوریةدستور:)(11

http://www.sana.sy/?page_id=1489

50المادة2012لعامالسوریةالعربیةالجمھوریةدستور:)(10

http://www.sana.sy/?page_id=1489
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التي تنص على أن ) القضاة مستقلون ال سلطان علیھم في قضائھم لغیر12الدستور السوري
القانون )

الموافقة األمنیة كما ذكرنا سابقا تجعل القاضي الشرعي بصفة موظف لدى الجھات األمنیة یحیل.3
لھم الدعاوى وھم من یتخذون القرار في الموافقة  على إعطاء شھادة الوفاة أم ال و ذلك یجعل تقید

للناس في رفع ھذه الدعاوى و ذكر اسباب الوفاة الحقیقیة  كقصف النظام السوري أو القتال مع
المعارضة أو من قبل العملیات العسكریة للنظام السوري في تلك المناطق كون ذلك سوف یعرضھم

للمسألة األمنیة و االعتقال
فتح باب ابتزاز و رشاوى جدید للسلطات األمنیة تبتز فیھ المواطنین السوریین حتى في تثبیت وفاة.4

أقاربھم وذویھم الھدف النھائي لمثل ھذه القرارات لیس حمایة حقوق السوریین كما یدعي مصدروھا
بل السطو على ممتلكاتھم عبر منعھم من التصرف بھا ومن ثم إخضاعھم لقوانین وقرارات أخرى

علىتعذر201214لعام66رقموالمرسوم201813لعام10رقمالقانونمثلإصدارھاتم
ورثة المتوفین تقدیم الطعون أو اعتراضات ألقربائھم الذین كثیراً ما یعزفون عن متابعة أمر قریبھم
بسبب الموافقة األمنیة فسوف یستشعروا خطورة على أنفسھم خشیة اتھامھم بالتعامل مع إرھابیین أو
مطلوبین وفق قوانین مكافحة اإلرھاب مما یعكس مزیجاً من األسالیب القمعیة والبیروقراطیة التي

تستھدف إبقاء المجتمع السوري  تحت الضغط  واالبتزاز المالي
حرمان ورثة المتوفى من الحصول على بیان وفاة و من ثم حصر إرث لنقل مكلیة المتوفى لورثتھ.5

تؤكدالتي15السوريالدستورمن15المادةعلیھانصتالتيالفردیةالملكیةلحقوقمخالًفایعتبر
على حق الفرد بحریة التصرف بأمالكھ وعدم جواز مصادرتھا

طلب الموافقة األمنیة وما یحملھ من تبعات قانونیة من منع ورثة المتوفى من التصرف بأموالھم من.6
مورثھم یعد انتھاكات صارخا لحقوق اإلنسان إذ ال یجوز تجرید أحد من ملكھ تعسًفا كما أن “حق
الملكیة مكفول وال یجوز المساس بھ إال لضرورة أو مصلحة عامة طبًقا ألحكام القوانین الصادرة

بھذا الصدد  وفًقا لكل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  و العھد الدولي للحقوق المدنیة و
اإلضافي لالتفاقیة األوروبیة لحقوقو كما حددت المادة األولى من البروتوكول16السیاسیة

اإلنسان حالة حرمان شخص من ملكیتھ بضرورة المصلحة العامة  ووفًقا لشروط قانونیة ولمبادئ
القانون الدولي

حیزدخلوالذي1998لعامالدولیةالجنائیةللمحكمةرومانظاممن2فقرةالثامنةالمادةاعتبرت
عسكریةضروراتھناكتكونأندونعلیھاواالستیالءالممتلكاتتدمیرأن2001عامالتنفیذ

) العھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة(16
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html

15المادة2012لعامالسوریةالعربیةالجمھوریةدستور:)(15

http://www.sana.sy/?page_id=1489

2012لعام66رقمالتشریعيالمرسوم)(14

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=4300&

2018لعام10رقمالقانون:)(13

https://www.sana.sy/?p=733959

134المادة2012لعامالسوریةالعربیةالجمھوریةدستور:)(12

http://www.sana.sy/?page_id=1489
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جریمة حرب والسیما عندما ترتكب في إطار خطة أو سیاسة عامة أو في اطار عملیة ارتكاب
واسعة النطاق وینطبق ھذا األمر سواء تعلق األمر بنزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غیر ذو طابع

17دولي

خطورة ھذا التعمیم على ملف المعتقلین و المختفین قسرا في
سجون النظام السوري :

في ضوء ما تم ذكره سابقا من إجراءات و تدخل األجھزة االمنیة في الموافقة على إعطاء شھادة الوفاة من
عدمھ و تقید قرار القاضي الشرعي بھذه الموافقة فیعمد النظام لسوري و أجھزتھ األمنیة لتشویھ الحقائق

وخاصة في ملف المعتقلین و المختفین قسرا الذین قضوا تحت التعذیب في سجون النظام السوري و یرغب
ذویھم باستخراج بیان وفاة لھم فسوف تقوم اجھزة النظام السوري األمنیة  بإجبار ذوي المتوفى على كتابة
أسباب غیر حقیقیة للوفاة إما العصابات او المجموعات اإلرھابیة المسلحة أو الموت الطبیعي أو تعرضھ

لحادث وھذا اإلجراء سوف یحرم حقوق آالف األسر والعائالت السوریة  من المقاضاة العادلة فھذا
التصرف الذي من شأنھ أن یخفي الحقائق التي وقعت في سیاقھا آالف انتھاكات حقوق اإلنسان من قبل

النظام السوري و اجھزتھ العسكریة واألمنیة وبناء سردیة مخالفة للحقیقة مستغال حاجة السوریین  لتثبیت
وفاة ذویھم  لمتابعة أمورھم القانونیة من حصر اإلرث و التصرف بأموالھم التي ورثوھا عن مورثھم

وبالتالي حرمانھم مستقبال من حق المقاضاة العادلة
سوف یؤدي ھذا األجراء لتالعب بملف المعتقلین و المختفین قسرا الذین قضوا تحت التعذیب في سجون

النظام السوري وعدد ھؤالء المعتقلین و المختفین قسرا و یعمل النظام السوري على التنصل من المسؤولیة
الجنائیة وفق القانون الجنائي الدولي الرتكابھ جرائم بحق المعتقلین والمختفین قسرا في سجونھ قد ترقى

18لجرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانیة وفق للقانون الدولي اإلنساني

النظام السوري تعمد التدلیس في معلومات بیان الوفاة :
سنوات10بعدتعدیلھتمو2007لعام26التشریعيالمرسومبموجبالمدنیةاألحوالقانونصدرلقد
بسببتمالتيالوفاةحاالتھذهكلبعدالسوريالنظامتقصدو2021لعام13رقمبالقانونالنزاعمن

النزاع حظر النظام أن یتم ذكر سبب الوفاة في بیان الوفاة و یظھر التدلیس أن النظام لم یذكر ذلك في نص
فيللقانونالتنفیذیةالتعلیماتفيالشرطھذاوضعولكن43المادةحتى35المادةنصصراحةالقانون
الشخصذويأنحیثالحقائقإخفاءوالتدلیسبھیقصدخطیرأثرلھوذلك3719المادةتعلیماتفقرة

37رقمالمادةتعلیماتالمدنیةاألحواللقانونالتنفیذیةالتعلیمات)(19

http://www.syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55333&cat=1831&

) القانون الدولي اإلنساني(18
https://www.icrc.org/ar/document/what-international-humanitarian-law

1998یولیھتموز/17فيرومافيالمعتمدالدولیةالجنائیةللمحكمةاألساسيرومانظام)(17

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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المتوفى أو منظمات المجتمع المدني حاولت الحصول على بیان وفاة لشخص ثبت أنھ متوفى جراء عملیات
عسكریة أو قصف النظام فسوف یظھر فقط كلمة وفاة دون ذكر السبب و یحتاج لمعرفة السبب الرجوع

لملف الدعوى و تصویر قرار القاضي الشرعي إلظھار حیثیة القرار و ھذا فیھ صعوبة بالغة جدا كون یجب
أن یكون ھنالك توكیل قضائي عن الشخص المدعي ناھیك عن وضع الملفات في المستودعات التابعة

للمحاكم وصعوبة الرجوع للدعاوى القدیمة و كان یجب على النظام أن یذكر سبب الوفاة في بیان الوفاة أو
أقلھ یضع ھذا الحق لذوي المتوفى بذكر سبب الوفاة من عدمھ مما یمنع التدلیس و إخفاء سبب الوفاة و یظھر

حقیقة وفاة الشخص في بیان الوفاة سواء كانت طبیعة أم ال

اآلثار السلبیة لتقید السوریین في استصدار وثائق الوفاة /
رأي قانوني

قضیة تثبیت الوفاة لیست متعلّقة بالشخص الذي  توفي بل یتأثر بذلك أفراد آخرون من أسرتھ وعائلة بذلك
عدم تسجیل واقعة الوفاة خاصة للذكور ُینشأ سلسلة متتالیة من الصعوبات التي سوف تواجھ أھالي المتوفى
وزوجتھ وأوالده الذین قد تبقى بعض أمورھم الحیاتیة مرھونة بالحصول على بیان الوفاة فمن اآلثار السلبیة

لعدم تسجیل واقعة الوفاة :

حرمان أھالي المتوفى وزوجتھ و أوالده من استخراج وثائق أساسیة  كوثیقة حصر إرث و وبالتالي.1
عدم قدرتھم على التصرف بتركة المتوفى وأموالھ وعدم قدرتھم على نقل تركتھ وأمالكھ التي آلت

إلیھم إرثاً بعد وفاتھ إلى أسمائھم وتسجیلھا قانوناً وتبقى ھذه األمالك معلّقة و ذلك یفقدھم حقھم
بالتصرف بھذه االموال

أما تأثیره على المرأة السوریة والتي  تعتبر الحلقة األضعف في المجتمع السوري وخاصة في فترة.2
لزوجھاالوفاةبیانعلىالحصولفعدمتاریخھوحتى2011عاممنذسوریةشھدتھالتيالنزاع

المتوفى یؤدي إلى حرمانھا من الزواج ثانیة إذا أرادت ذلك وااللتفات إلى حیاتھا الخاصة بعد وفاة
زوجھا حیث أنھا تبقى على قیود زوجھا المتوفى وتبقى رھینة زواج منتھي في الواقع الذي

یضطرھا إلى اللجوء للطریق القضائي الذي یأخذ وقت لحل تلك اإلشكالیة و أحیانا قد تضطر إلى
رفع دعوى طالق لعلة الغیاب في حال غیاب الزوج ألكثر من ثالث سنوات وفق المادة ..... من
قانون األحوال الشخصیة السوري مما یحرمھا من حقھا في المیراث كون الطالق قد تم قبل تثبیت

واقعة الوفاة قانونا
الرتباط تثبیت الوفاة بحق الملكیة و األحوالیستمر أثر ھذا االنتھاك على كل أفراد عائلة المتوفى.3

المدنیة و األحوال الشخصیة و بالتالي ھوي انتھاك مستمر بحق كل عائلة المتوفى و یقوض
االستقرار االجتماعي و االقتصادي و بالتالي الحل السیاسي و العودة الطوعیة لالجئین
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التوصیات القانونیة :
تسجیلإلزامیةإلى20المدنيالسجلفيالتسجیلأحكامالثالثالفصلمن)14(المادةتنّص.1

الواقعات داخل سوریة خالل مدة خالل ثالثـة أشھر من حدوثھا إذا وقعت داخل الدولة وتسعة أشھر
إذا وقعت خارجھا بالمحضر اإلداري لدى أمین السجل المدني المختص اي اإلجراءات اإلداریة و

السنةفترةمروربعدشرطة”“ضبطفتحوجود21)20(المادةتعلیماتمن)12(الفقرةتنص
واستثنت من ذلك الوفیات التي تّم إثباتھا بقرار قضائي (معظم الحاالت لتثبت الوفاة للسوریین ھي
قد تجاوزت السنة إما بسبب امتداد العملیات العسكریة لفترة زمنیة تجاوزت السنة أو بسبب نزوح

السوریین من مدنھم و قراھم و بلداتھم ھربا من العملیات العسكریة والخوف من االعتقال و بالتالي
تكون قد تجاوزت فترة السنة وعلیھ فإّن فتح “محضر إداري” غیر وارد كأحد الحلول فیما یبدو أن

من20المادةتعدیلیتمأنیجبلذلكقضائيقراراستصدارمحاولةھيالمتبقیةالوحیدةالطریق
ذویھموفاةتسجیلالمتوفىلذويالحقیكونوالزمنیةالمدةناحیةمن2021لعام13رقمالقانون

حتى خارج المدة  القانونیة كي ال یجبر الناس للجوء للقضاء و تحمل مشقات و تكالیف التقاضي
كون الطریق اإلداري ھو األسھل واألقل تعقیداً واألوفر للجھد والوقت

قبلمنالوفاةشھادةإعطاءتقیدالتيو3722المادةالمدنیةاألحوالقانونتعدیلیتمأنیجب.2
المسلحالنزاعمنسنوات10بعدالمقبولمنفلیسذلكدونتمنعوالطبیعیةبالوفاةفقطالمختار

غیر الدولي و الذي خلفت آالف القتلى أن یكون اختصاص المختار فقط منح شھادة الوفاة الطبیعیة و
یلجأ السوریین في عدا ذلك للقضاء و ما یتخلل ھذا الطریق من تكلفة مادیة و إجراءات طویلة و

مشقة إلثبات وفاة ذویھم بدل من اللجوء للطریق اإلداري لتثبیت واقعة الوفاة
ینبغي على الحكومة السوریة واألجھزة التنفیذیة التابعة لھا تقدیم ضمانات واضحة وحقیقیة آلالف.3

األسر والعائالت المترددة والخائفة بالبدء بتثبیت واقعات الوفاة من خالل دعوى أمام القضاء أنھ لم
یتم  التدخل في سبب الوفاة حیث أّن اإلصرار من قبل النظام السوري و اجھزتھ األمنیة على تسجیل

سبب غیر حقیقي للوفاة سوف یمنع آالف األسر والعائالت من التقدم بدعوى لتثبیت واقعة الوفاة
ویضیع حقوق ذوي المتوفى المادیة  وفي حال الركون إلجراءات النظام بتغیر سبب الوفاة فذلك

سوق یشوه حقائق السیاق التي وقعت فیھ آالف انتھاكات حقوق اإلنسان في سوریة
رئیسيإجراءوكشرطاالمنیةالموافقةبطلب10/8/2022تاریخ22رقمالتعمیمالغاءیجب.4

لتثبیت الوفاة أمام القاضي الشرعي كونھ یشكل ترھیب للسوریین سیجبرھم على إما التصریح زورا
بتغیر اسباب وفاة ذویھم أو العزوف عن أتمام معاملة تثبیت الوفاة لذویھم و كون ھذا التعمیم یخالف

الدستور و القانون السوري وال یتوافق مع مبدأ سیادة القانون و یناقض مبدأ استقالل السلطة
القضائیة التي كفلھا القانون و الدستور السوري و یجب ان تعطى صالحیة واسعة للقضاء للتحقیق

37المادة2021لعام13رقمالمدنیةاألحوالقانون:)(22

https://sana.sy/?p=1344988

20المادة2021لعام13رقمالمدنیةاألحوالقانون:)(21

https://sana.sy/?p=1344988

14المادة2021لعام13رقمالمدنیةاألحوالقانون:)(20
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بأسباب الوفاة وبموجبھا یتم تسجیل األسباب الحقیقیة للوفاة دون ضغط أو ترھیب من األجھزة
األمنیة على ذوي المتوفى

العمل على تشكیل مسار وآلیة جدیدة للكشف عن قضیة المعتقلین المفقودین و المختفین قسرا في.5
سوریة تتخذ الصفة اإلنسانیة و لھا صالحیات لكشف مصیرھم و في حال ثبوت وفاتھم منح شھادة
وفاة لذویھم تمكنھم من معرفة مصیرھم  فذلك یعمل على تحقیق العدالة االجتماعیة واالقتصادیة
فیجب أن تكون العدالة الشاملة وعدم حصر الیات العدالة بالجنائیة فقط الن ضمان السالم الشامل

یستلزم ترافق االنتقال السیاسي بالعدالة الشاملة.
تعتبر ھذه المذكرة القانونیة بمثابة تبلیغ لجمیع األطراف الفاعلة في الشأن السوري إلى الحذر من.6

محاوالت النظام وحلفاءه الرامیة إلى تشویھ الحقائق في ملف المعتقلین و المختفین قسرا عن طریق
التيالمحاوالتھذهأحد2022لعام22رقمالتعمیمیعتبرووتعامیموتشریعاتمراسیمإصدار

تستھدف طمس وتزویر الحقائق وتغیر السیاق التي وقعت فیھ آالف انتھاكات حقوق اإلنسان في
سوریة من قبل النظام السوري و اجھزتھ األمنیة و اثر ھذا االنتھاك المستمر على كل عائلة

المتوفى و یقوض االستقرار االجتماعي و االقتصادي و بالتالي الحل السیاسي و العودة الطوعیة
لالجئین
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