
 
 

  الفوري للنشر
  

  ینفقودالم أھالي ُیساعد قضائي ُحكم: لبنان
  الحرب مفقوديرمصی في للتحقیق الكاملة النتائج عن تكشف أن الحكومة على

  
 صدر ُحكمًا إن الیوم دولیة إنسان حقوق منظمات مسخ قالت –) 2009 الثاني تشرین/نوفمبر 4 بیروت،(

 أھالي بحق اإلقرار نحو الصحیح الطریق على ُمشّجعة أولى خطوة بمثابة ُیعد اللبنانیة القضائیة السلطات من
  .مفقودینلل حدث ما معرفة في 1990 إلى 1975 من الحرب عھد أثناء القسریة االختفاءات ضحایا

  
 ُیطالب ُحكمًا 2009 األول تشرین/أكتوبر 23 في أصدر قد بیروت في جلةالمستع األمور قاضي وكان

 بالتحقیقات الخاصة والنتائج المنشور غیر الكامل بالتقریر المحكمة بإمداد الوزراء مجلسل العامة مانةاأل
. 2000 عام في ینقودفوالم فینوالمخط جمیع مصیر عن لالستقصاء الرسمیة التحقیق لجنة أجرتھا التي
  .المحكمة إلى تسلیمھ لدى التقریر على االطالع لھا سیتسنى األسر إن المختفین أسر یمثل محاٍم وقال

  
 وسجالت التقریر من نسخًا توفر وأن بالُحكم بااللتزام الوزراء مجلسل العامة مانةاأل المنظمات وطالبت

 ثالث في ملخص سوى اللجنة عمل عن الحكومة رصِدُت مل اآلن وحتى. االثنین نشر ثم المحكمة، إلى اللجنة
  .صفحات

  
 والفدرالیة الدولیة العفو ومنظمة ووتش رایتس وھیومن االنتقالیة للعدالة الدولي المركز منظمات وقالت
 آالف انتظر: "بیانھا في القسري االختفاء لمناھضة األورومتوسطیة والفدرالیة اإلنسان لحقوق الدولیة

 یسمح قد القرار وھذا. لبنان في حربال فترة أثناء ألحباءھم حدث ما یعرفوا كي الزمن من لعقود اللبنانیون
  ".للمقابر الرسمیة الحمایة والتماس الجماعیة المقابر مواقع على بالتعرف المختفین لعائالت أخیرًا

  
 غیر لبنانیتین منظمتین من 2009 نیسان/ریلأب 29 في ُرفعت دعوى ضمن صدر التمھیدي المحكمة حكم

. یناللبنانی والمنفیین المعتقلین دعم ولجنة لبنان، في والمفقودین المخطوفین أھالي لجنة ھما حكومیتین،
 الذي الملخص في ُذكرت قد المقابر وكانت وحمایتھا، جماعیة مقابر ثالث أماكن تحدید إلى القضیة تھدفو

 23 ُحكم. 2000 تموز/یولیو في نشره وتم اللجنة، عمل نتائج بشأن رالصاد صفحات ثالث في جاء
 المعروفة بیروت، في دیمیتریوس سانت مقبرة في المواقع، ھذه بأحد متعلق التمھیدي األول تشرین/أكتوبر
  .متر مار باسم أیضًا

  
 لألھالي ُتظھر وأن المحكمة بحكم لتزاماال الوزراء مجلسل العامة مانةاأل على: "الحقوقیة المنظمات توقال

 عن لمعلومات التماسًا أجلھ طال الذي لبحثھم حد وضع على لمعاونتھم مستعدة یةلبنانال دولةال أن المعنیین
  ".المفقودین أقاربھم



 
 

 أثناء المختفین مصیر في للتحقیق ،2000 الثاني كانون/ینایر في أشھر ستة لمدة اللجنة الحكومة شكلت وقد
"  التقریر خالصة "و. الضحایا أھالي من طلبًا 2046 اللجنة وتلقت. لبنان في 1990 إلى 1975 ربح

 والبقاع والشمال لبنان وجبل بیروت من مختلفة أماكن في الجثث ألقیت" ھأن فیھ ورد اللجنة عن الصادر
 متر مار دافنم( للدفن مواقع ثالثة تحدیدًا التقریر وذكر. "جماعیة مقابر في ھامن بعضال دفن وتم والجنوب،

 بعض إلقاء تم بأنھ وأفادت ،)تحویطةال في اإلنكلیز دافنمو بیروت حرج في الشھداء ومدافن األشرفیة، في
  .البحر في الجثث

  
 مطالبة إلى األھالي ووجھت الموتى، عداد في ھم عوامأ أربعة من ألكثر المفقودین أن إلى اللجنة وانتھت

 ومن .الجماعیة المقابر مواقع لحمایة ُتذكر إجراءات اتخاذ یتم ولم. أقاربھم وفاة بتسجیل القضائیة السلطات
 منذ الضحایا أھالي یكافحو. 1990 إلى 1975 من الفترة في لبنان في اختفوا قد شخص ألف 17 أن الُمعتقد

  .الصدد ھذا في اللبنانیة السلطات من ملموس تحرك أي غیاب في أقاربھم، مصیر لمعرفة السبعینیات
  

. بعد علیھا یصدق لم لكن ،القسري االختفاء من األشخاص جمیع لحمایة الدولیة االتفاقیة على لبنان وقع وقد
 ،المختفین األشخاص بشأن األساسیة المعلومات عن بالكشف األطراف الدول تطالب االتفاقیة من 18 والمادة

  .المعلومات بھذه المشروعة االھتمامات ذوي من وآخرین ،أقاربھم صالحل
  

  :لالتصال
  :االنتقالیة للعدالة الدولي المركز من
  039 447 3 961 + أو lmaalouf@ictj.org ):والفرنسیة واإلنجلیزیة العربیة( بیروت في معلوف لین

  )خلوي(
   أو +917.637.3845 أو rruby@ictj.org ):والفرنسیة اإلنجلیزیة( نیویورك في روبي روبرت

  )خلوي(  410.807.2728  +
  

  :ووتش رایتس ھیومن من
  )خلوي( 639244-3-961+ ):والفرنسیة واإلنجلیزیة العربیة( بیروت في حوري ندیم

  
  :الدولیة العفو منظمة من

  s@amnesty.orgpres أو   5566 7413 20 44+):واإلنجلیزیة العربیة( الوحدة اإلعالمیة في األمانة الدولیة
 

  : االنسان وقلحق الدولیة الفدرالیة من
 غایل غریلو 19 90 55 43 33-1+

  
  :القسریة االختفاءات لمناھضة األورومتوسطیة الفدرالیة من
  )خلوي( 780 950 70 961 + ):والفرنسیة واإلنجلیزیة العربیة( بیروت في األسمر عیدو


