أقترلانققاوونلخفمقوديننالخمفيي نقسرا
اليام قإتراحي القا ان ادقيم من النائب غسان مخيبر وزياد القادري ومن النائب حكمت ديب
كما عيلته لجنة اقدارة والعيل
للفصلنلوال:نللتعريفقت
لخقد نلوالى:نتعريفقت
لغايات آطبيق هذا القا ان ،آعني الككمات والعبارات اتآية حيثما وردت فيه وفي جميع  ادراسيم وان ظمة التي
آصير آنفيذا له ،ادعا ي اتآية  ،ما عيا في الااتت التي يفرض سياق النص معنى آخر لها:
1ن-نلخفمقود :ها الشخص الذي يجهل اإرباؤه مكان آااجيه بنتيجة زاع مسكح دولي أو غير دولي أو خطف أو كارثة
او اي سبب اخر.
- 2نلخمفينقسرا :ها ادفقاد تيجة اتعتقال أو اتحتجاز أو اتختطاف أو أي شكل من أشكال الارمان من الارية
الذي يتم عكى أييي ماظفي اليولة أو مجماعات او اشخاص ،ويعقبه رف اقعتراف بارمان الشخص من حريته أو
إخفاء مصيره أو مكان وجاده ،مما يارمه من حماية القا ان.
3ن-نأفرلدنلوأر  :هم الفروع ادالادون ضمن مؤسسة الزواج أو خارجها ،اتبناء بالتبني ،ابن أحي الزوج من زواج
سابق والذي كان عكى عاآق ،اادفقاد» أو ادخفي إسر ،،الزوج أو الزوجة ،أو انصال مهما عكاا ،بمن فيهم زوجة انبأ أو
زوج انأ ،انأ أو انخت وأوتدهم.
4ن-ننلخمقربوو :هم انشخاص ادعنايان (احزابأ  ،جمعيات ت آبتغي الربح) التي كان ادفقاد او ادخفي إسرا عضاا
فيها.
- 5ننلللمعييقتنلخمثلةنوفرلدنلوأر  :هي الجمعيات العامكة ،في لبنان ،والتي يكان ربع  أعضائها عكى انإل من
أفراد أسرة ادفقادين أو ادخفي إسر ،،والتي آتضمن اهيافها العمل عكى اتخفاء القسري او مفقادي الاربأ.
6ن-ننللد نلوداىنمننللبييقاقت :هي البيا ات التي آتألف من :اسم وشهرة الشخص اادفقاد» أو اادخفي إسرا»،
مكان وآاريخ الاتدة ،اسم أحي والييه ،وضعه اتجتماعي ،مهنته ،عناا ه ،ومعكامات ماثاإة عن ظروف ا قطاع
أخباره أو اختفائه.
ّ
7ن-نللسللتنلخركزية :هي إاعية البيا ات ادركزية ،لتخزين وإدارة  طكبات آقفي أثر ادفقادين وادخفي إسر،
وادعكامات ذات الصكة.
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8ن-ننطلبنتمقفينلوأر :ها الطكب ادقيأ لكهيئة لتقفي آثار ادفقادين أو ادخفي إسرا.
ّ
 - 9معلومقتن قمةنلتمقفينللأقر :جميع  أ ااع ادعكامات ادتعكقة بعمكية آقفي انثر بهيف الكشف عن مصير
انشخاص ادفقادين وادخفي إسر ،فيما خا ادعكامات الشخصية ّ
(ادعرفة أد اه).
– 10لخعلومقتنللشمصيية :هي البيا ات التي آساعي عكى آاييي هاية ادفقادين او ادخفي إسريا ،مثل اتسم،
وادااد السمعية والبصرية ،ورإم الهاية وبيا ات اداإع  ،ومعرف اق تر ت أو إي آشير إلى واحي أو أكثر من العاامل
الخاصة بالهاية البي ية أو الفسيالاجية أو الاراثية أو النفسية أو اتإتصادية أو الثقافية أو اتجتماعية لكشخص
ماضاع البيا ات .وهذا يشمل أيضا بيا ات آايد أو إادرة عكى آاييي هاية انشخاص ادفقادين وادخفي إسر.،
 - 11لخعلومقتنلخوأوقة  :هي ادعكامات التي آرجح وفق دعطيات واإعية مقبالة ان شخصا معينا ييخل
ضمن آعريف ادفقاد أو ادخفي إسر.،
- 12نللهييئة:ن هي الهيئة الا طنية لكمفقادين وادخفي إسر ،ادنشأة بماجب هذا القا ان.
13ن–ن ّ
للتعرفن لىنللرفقتنللبشرية:ن التاييي القا ا ي لكهاية استناد ،إلى عمكية عكمية آائم ادعكامات حال
انشخاص ادفقادين وادخفي إسر ،مع  الرفات البشرية وفق ادمارسات الجنائية الفضكى ومعايير حماية البيا ات
ادتاافق عكيها دولي ّ.أم ا في حال ظهاره عكى إيي الاياة آتم عمكية آاييي الهاية  طبق لكقاا ادرعية
اتجراء.
 - 14أمقكننلل فن  :ماإع  عثر فيه عكى رفات بشرية آعاد لشخص أو أكثر.
للفصلنللثقاي:نحمقوقنناالجبقتنلأقأيية
نلخقد نن ن2ن:نحقنلخعرفةنن
نفراد انسر وادقرب الاق في معرفة مصير أفرادها وذويها ادفقادين أو ادخفي إسر ،وأمكنة ،وجادهم او
مكان احتجازهم ،او اختطافهم وفي معرفة مكان وجاد الرفاة و استامها .يشمل هذا الاق ايض  ،آاييي مااإع 
أماكن اليفن وجمع  الرفات و بشها واجراء الكشف عكيها والتعرف الى هاياآها.

ن
:نحقنللطلعا
نلخقد ننن3ن
نفراد انسر ،وفي حال غيابهم ،لكمقرب الاق في ات طاع عكى ادعكامات ادتصكة بتقفي آثار ادفقادين
وادخفي إسرا والتاقيقات غير الخاضعة لكسرية إا ا ا والتي من شأ ها آاييي مصيره ،وذلك ضمن اتليات
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ادايدة وفق أحكاأ هذا القا ان.
ا -لكهيئة حق استاأ جميع  ادعكامات ادتصكة بتقفي اتثار وادتاافرة ليى الهيئات واتدارات والسكطات،
ادختصة كافة.
بأ -نفراد انسرة الاق باستاأ ادعكامات الخاصة ادتصكة بتقفي اثار ادفقادين و ادخفي إسرا ادتافرة ليى
الجهات ادايدة في الفقرة (ا) اعاه وذلك بناء عكى إرار من القضاء ادختص.
ن
:نلخعقملةنداونتمييييز
نلخقد ننن4ن
عكى السكطات الكبنا ية ادختصة أن آضمن حقاق أفراد عائات ادفقادين أو ادخفي إسر ،دون آمييز ،فيما اذا
كان الشخص ادخفي عسكري أأ مي ي  ،ودون اتخذ باتعتبار الكان أأ الجننس أأ العرق أأ الكغة أأ اليين أأ ادعتقي
السياسي أأ غيرها ،أأ اتصل القامي أأ اتجتماعي أأ ات تماء الى أإكية أأ ادرآبة ،أتجتماعية أأ ادادية أأ العمر أأ
اتعاإة الجسيية أأ العقكية أأ أي وضع  آمييزي آخر.
نلخقد ننن5ن:نللدقنبقلتعويضنض
ا -لكمفقادين وادخفي إسر ،وأفراد أسرهم الاق بالتعايضات ادعناية وادادية ،ادناسبة التي آايد بمرساأ
يتخذ في مجكنس الازراء بناء عكى اإتراح وزيري ادالية والعيل ادسني الى آاصية الهيئة ،وذلك خال سنة من فاذ
هذا القا ان.
بأ -ت يفسر هذا القا ان باال من انحاال عكى أ ه يؤثر عكى حق ادفقادين وادخفي إسرا وأفراد أسرهم
بادطالبة بتعايضات عن العطل والضرر وفق أحكاأ القا ان العاأ.
ج -في حال ثبت لكهيئة آافر شروط ،اعان شخص مفقادا ،آصير افادة بهذا ادعنى آسكم سخة  طبق انصل عنها
ني فرد من افراد انسر او ني من ادقرب من ادفقاد أو ادخفي إسر ،ولها ان آايد في اتفادة التاريخ التقريبي
حصال الفقيان أو شاهي فيه الشخص ّ
لكمرة انخيرة .في حال مرور سنة من حصال الفقيان أو اقخفاء القسري وفق
مضمان اتفادة ادذكارة في هذه الفقرة ،يكان نصاابأ الاق ادطالبة عكى أساسها بادستاقات النقيية بما
فيها الرواآب بقرار من اداكمة ادختصة.
د -يبقى لكقضاء ادختص حق آقيير مختكف اتفادات والتقارير من الجهات ادختصة ادختكفة في معرض النظر
بيعاوى إعان الفقيان والافاة.
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نلخقد ننن6ن:ننموجبنللفصقان ننمعلومقتن
ا -عكى كل من يمتكك معكامات متصكة بتقفي اتثار بما فيه اتشخاص والهيئات وادؤسسات والسكطات واتدارات
اقدتء بها عني اتستماع اليه من إبل الهيئة أو من إبل الكجنة الخاصة ،بنبش أماكن اليفن ،وت ياق ني كان التذرع
بالسرية الاظيفية.
بأ -عكى كل شخص يمتكك معكامات عن وجاد مكان دفن في عقار مككه او شغكه أو اإاأ فيه أو عمل فيه بصفة أو
بأخرى ،أن يبادر من آكقاء فسه الى اتدتء بها لكهيئة فار ا شائها .كما يمكن له ان ييلي ،رفعا لكمسؤولية ومع 
ً
إخفاء هايته ،بادعكامات شفاهة الى احي اعضاء الهيئة ،والذي ييو ها اصات وياإع  عكى هذه اتفادة.
عكى الهيئات وادؤسسات ادعنية بمسائل العيل واليفاع والياخكية والشؤون اقجتماعية والصاة وغيرها ،من
الهيئات ادسؤولة عن الباث عن ادفقادين أو ادخفي إسر ،وفق لسكطاآها وصاحياآها ،أن آافر ادعكامات
اداجادة لييها لكهيئة وادساعية في الباث عن ادفقادين أو ادخفي إسر ،تيجاد حكال لقضيتهم من خال
آقييم أجابة كافية وواضاة ،حال مصيرهم.
عكى السكطات ادختصة وفي غضان ثاث يام من دخال هذا القا ان ّ
حيز التنفيذ أن آتعاون مع  الهيئة ادسؤولة
عن الباث وأعضاء ،عائات ادفقادين أو ادخفي إسر ،،وآقييم ادساعية لتأم حقاق أفراد وعائات ،ادفقادين
ً
وادخفي عما بهذا القا ان وغيره من القاا ادعمال بها.
عكى السكطات ادختصة واستناد ،عكى ما ّ
إيأ لها من  طكبات جييية و سابقة لكمعكامات أن آافظ وآتاقق من
ّ
ادعكامات التي لييها مع  ذكر الاإائع  وادصادر ذات الصكة ومقار تها مع  الاثائق الرسمية واتدلة التي ّآم فاصها
أثناء القياأ بمهمة الباث عن الشخص ادفقاد أو ادخفي إسر ،،وإيياع ماضر خطي بالنتائ لكهيئة لكمسؤول عن
الباث ادككف من إبكها.
آطبق اتجراءات القا ا ية واتدارية ادعتمية عكى  طكبات ادراجعة والاصال عكى معكامات أو مهل اتعتراضات
عكى اتجابات ،غير مرضية أو في حاتت صمت اتدارة.
ّ
عكى السكطات ادختصة أن ّ
آيون وآتاقق من كل ادعكامات الجييية التي يمكن أن آسهل الباث عن ادفقادين أو
ادخفي إسر ،أو التعرف عكيهم وآسكيمها فار ،الى الهيئة.
كما يكان عكى السطات ادختصة ان آتخذ التيابير الازمة دنع  اتفعال التي آعاق سير التاقيق وادعاإبة عكيها.
وآتأكي باجه الخصاص من عيأ ممارسة أي ضغط أو آأثير عكى العمكيات ادذكارة في هذا القا ان.
ن
:نموجبنللتبقدلناللتعقاو:
نلخقد ننن7ن
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آكتزأ السكطات ،ادختصة بتبادل ادعكامات ادتعكقة بعمكية الباث عن ادفقادين أو ادخفي إسر ،،وبتاييي
مصيرهم وهايتهم وآقييم هذه ادعكامات لكهيئة.
ّ
يتع عكى السكطات ادختصة في لبنان ومن أجل آاس عمكية الباث عن ادفقادين أو ادخفي إسر ،،التعاون
مع  الكجنة اليولية لكصكيب اتحمر ومكتب ادفاض السامي لاقاق اق سان في منظمة انمم ادتاية والهيئة
والصكيب انحمر الكبنا ي أو أية هيئة ا سا ية أخرى وفق لصاحية كل منهم.
ن
:نحمقوقنمدفوظة
نلخقد ننن8ن
ان اعان وفاة ادفقاد او ادخفي إسرا الااصل إبل فاذ هذا القا ان أو بعيه ،يبقى دون أي أثر عكى وجابأ آأم
الاقاق ادنصاص عنها في هذا القا ان.
ّ
ت يفسر هذا القا ان باال من انحاال عكى أ ه يؤثر عكى حق ادخفي إسرا ومفقادي النزاعات ادسكاة اليولية
وغير اليولية وأفراد أسرهم ،بالكجاء الى القضاء وفق أحكاأ ،القا ان العاأ.
يستفيي افراد اتسر بنتيجة كارثة او حادثة  طبيعية من اتحكاأ الااردة في ادااد الثالثة حتى الخامسة اعاه.
للفصلنللثقلث:نللهييئةنللوططنييةنللمفمقوديننالخمفيي نقسريق
للبق نلوال:نلاشقءنللهييئةناتطنظييمهق
نلخقد ننن9ن:نإاشقءنللهييئةنن
أ  -آنشأ بماجب هذا القا ان هيئة مستقكة ّ
آسمى "الهيئة الا طنية لكمفقادين وادخفي إسرا" (يشار اليها في
هذا القا ان ب" ،الهيئة") ،آتمتع  بالشخصية ادعناية وباتستقال اقداري وادالي.
بأ  -يؤدي أعضاء الهيئة واداظفان والتابعان لهما مهامهم باستقال كامل عن أية سكطة ،أخرى في إ طار أحكاأ
هذا القا ان.
للبق نللثقاي:نتطنظييمنللهييئة
ن
:نتشكييلنللهييئة
10ن
نلخقد نن ن
أ  -آشكل الهيئة من عشرة أعضاء  ،يعينان جميع بمرساأ يتخذ في مجكنس الازراء بأغكبية الثكث دية ست
بناء عكى اإتراح وزير العيل ً
سناات غير إابكة لكتجيييً ،
بناء عكى الائاة التي آرفعها الهيئات التالية:
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 -1عضاان من ستة من القضاة السابق في منصب الشرف يسميهم مجكنس القضاء انعكى.

ً
 -2عضاان من ستة من ذوي الخبرة في القا ان الجزائي أو إا ان حقاق ات سان أو القا ان العاأ آسميهم مناصفة
قابتا اداام في بيروت و طرابكنس.

 -3استاذ جامعي من ثاثة ،من ادختص في حقاق ات سان أو الاريات العامة يسميهم مجكنس العمياء في
الجامعة الكبنا ية.
  - 4طبيب شرعي يعينه قيبا ان طباء في بيروت وفي لبنان الشمالي ،باتآفاق .وفي حال عيأ اتآفاق عكى اسم خال
مهكة شهر من فاذ هذا القا ان ،يسمي كا من النقيب احي ات طباء الشرعي  ،ويجري التصايت عكى اتسم
ادعين في كا من مجكسي قابتي ات طباء في بيروت ولبنان الشمالي ،ويع الاائز عكى اكبر عيد من اصاات
ادجكس .
 -5عضاان من إثني عشر من الناشط في حقاق اق سان آسميهم الكجنة النيابة لاقاق ات سان ،بناء عكى
آرشياات مقيمة من منظمات ادجتمع  ادي ي العامكة في مجال حقاق اق سان ،عكى أن يتم آزكية كل مرشح من
ثاا جمعيات لبنا ية عكى انإل.
 - 6عضاان من إثني عشر من الناشط في الجمعيات ادمثكة لذوي ادفقادين وادخفي إسر ،آسميهم الكجنة
النيابية لاقاق ات سان ،بناء عكى آرشياات ،مقيمة من هذه الجمعيات ادعنية ،عكى أن يتم آزكية كل مرشح من
ثاا جمعيات لبنا ية عكى انإل .الجمعيات ادعنية بهذه الفقرة هي الجمعيات العامكة ،في لبنان ،والتي يكان
ربع  أعضائها عكى انإل من أفراد أسرة ادفقادين أو ادخفي إسر ،،والتي آتضمن العمل عكى اتخفاء القسري او
مفقادي الاربأ في أهيافها.
11ن:نشرا نللالييةنللعضويةضنن
نلخقد نن ن
يجب أن آتافر في ادرشح الشروط التالية:
 - 1أن يكان لبنا ي منذ عشر سناات عكى اتإل ومتمتع باقاإه ادي ية وغير ماكاأ عكيه بجناية او جناة
شائنة ،ومن ذوي السيرة انخاإية العالية ،وأن يكان معروف بأخاإه و زاهته واستقاله.
 -2أن ت يقل عمره عن خمسة وثاث سنة.
- 3أن يكان لييه خبرة في مجال أختصاصه ت آقل عن عشر سناات.
- 4يراعى في أختيار اتعضاء آمثيل الجنس .
 -5آادع مكفات ادرشا اتما ة العامة لرئاسة مجكنس الازراء.
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ن
:نللتفرغناحقلتنللتمقاعن
12ن
نلخقد نن ن
 -1يتفرغ رئينس الهيئة دون سائر انعضاء اتخرين لعمكه في الهيئة وياظر عكيه ،ممارسة أي عمل آخر خال آاليه
مهامه.
بأ  -ت يجاز الجمع  ب عضاية الهيئة ورئاسة أو عضاية الازارة أو مجكنس الناابأ ،رئاسة أو عضاية مجكنس ادارة
ادقترحة
مؤسسة عامة أو رئاسة مجكنس بكيي أو منصب إيادي حزبي أو عضاية مجالنس النقابات أو الهيئات ِ
للعضاء.
ج  -ت يجاز لكعضا ،إبل ا قضاء سنت كامكت عكى ا تهاء عضايته ،أن يترشح لا تخابات النيابية او البكيية او
اتختيارية او أن يتالى اي منصب عاأ سياسي او اداري.
13ن:نننقسمنللييم ننن
نلخقد نن ن
يقسم أعضاء الهيئة أماأ رئينس الجمهارية اليم التالية" :أإسم بالكه العظيم أن أإاأ بمهامي في الهيئة
الا طنية لكمفقادين وضاايا ،اقخفاء القسري بأما ة وإخاص واستقالية وعيأ ّ
آايز ،وأن أآصرف في كل ما أإاأ به
آصرف ياحي بالثقة والارص عكى سيادة الاق وحماية حقاق اق سان وآعزيزها.
14ن:نلاتمق نرئييسناأ ضقءنللهييئةنن
نلخقد نن ن
بعي أداء اليم يجتمع  اتعضاء بيعاة من العضا انكبر سن أو بطكب من ثاثة ،أعضاء ،وينتخبان من ب انعضاء
باتإتراع السري رئيس و ائبا لكرئينس وأمينا لكسر وأمينا لكصنيوق دية ست سناات غير إابكة لكتجييي.
آايد مهاأ كل من هؤتء في النظاأ ،الياخكي لكهئية.
15ن:نللطنظقانلل لخلليناقول نلخللقييقتننن
نلخقد نن ن
أ  -يضع  أعضاء الهيئة اتولى ،ويقرون بمهكة شهرين من أدائهم اليم وبأكثرية الثكث
القااعي وانصال التفصيكية ألتي آرعى آنظيمها وسير العمل لييها.

ظام داخكي يتضمن

بأ  -آضع  الهيئة وفق للصال ادايدة أعاه إااعي اخاإيات ومعايير مهنية عالية خاصة ،بها يكتزأ بها جميع 
اعضائها وماظفيها وأجرائها ،وممثكا الجمعيات وسائر اتشخاص الذين يتعاو ان معها في آنفيذ مهامها.
:نشغورنمركزنن
ن
16ن
نلخقد نن ن
سبب كان إبل سنة من إ تهاء ادية ،آعكن الهيئة حصال الشغار ويبِكغ رئيسها
في حال شغار مركز العضاية ني ٍ
انمر خال أسباع إلى مجكنس الازراء وإلى الجهة ادعنية ب بإتراح التسمية ،يع مجكنس الازراء البييل خال ثاثة
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أشهر من آاريخ أخذ العكم وفق أحكاأ ادادة  2من هذا القا ان .يكمل البييل ادية ادتبقية من الاتية.
17ن:نحصقاةنلو ضقءنن
نلخقد نن ن
أ – في ما خا الجناية ادشهادة ،ت يجاز ماحقة أو إإامة دعاى جزائية عكى أعضاء الهيئة والعامك لييها أو
إآخاذ أي إجراء جزائي باقهم بما فيه القب عكيهم  طاال مية وتيتهم أو عماهم في الهيئة ،أو بعيها ،إت ب بذن
الهيئة وبعي اتستماع إلى العضا أو العامل ادشكا منه دون أن يشترك في التصايت ،وذلك نعمال آتعكق
بنشا طهم في الهيئة.
آصير الهيئة إرارها خال مهكة أسباع من آاريخ آبكغها  طكب رفع  الاصا ة من ادرجع  القضائي ادختص آات
 طائكة إعتبار اقذن واإع ضمن  ،وآكان إرارات الهيئة لهذه الجهة إابكة لاستئناف أماأ الغرفة انولى من ماكمة
اتستئناف في بيروت.
بأ  -ت يجاز آفتيش مكاآب الهيئة ،مراساآها  ،مستنياآها أو بيا اآها أو أآخاذ ،أي إجراء إضائي أو إداري بشأ ها إت
بعي أخذ ماافقتها.
ت يمكن لكسكطة التنفيذية اآخاذ القرار بتعكيق أو وإف عمل الهيئة في أي ظرف من الظروف  ،بما في ذلك حاتت
الطاارئ والاروبأ.
18ن:ن انجولزنإققلةنلو ضقءنن
نلخقد نن ن
أ  -ت يمكن إإالة أي عضا من أعضاء الهيئة ما عيا في الااتت التالية:
 -1إذا حال وضعه الصاي أو العقكي دون إيامه بمهامه.
 -2إذا حكم عكيه باكم مبرأ بجناية أو بجناة شائنة ،عكى أن آعكق عضايته حكم فار صيور إرار ظني أو أي
جكم باقه بالجرائم ادذكارة آ ف .
بأ  -يتخذ القرار باقإالة من الجهة الصالاة لكتع بناء عكى اإتراح من الهيئة بماافقة ثكثي أعضائها عكى أن
يرسل التبكيغ بالقرار إلى صاحب العاإة في مهكة ثاثة أياأ من آاريخ صيوره.
ج  -مراسيم اقإالة إابكة لكطعن أماأ ،مجكنس شارى اليولة في مهكة شهرين من آاريخ آبكغ القرار.
19ن:نلجتمق قتنللهييئةنن
نلخقد نن ن
آجتمع  الهيئة مرة كل شهر عكى انإل ،أو ككما آيعا الااجة ً ،
بناء عكى دعاة من رئيسها ويكان إجتماعها إا ا ي
باضار انكثرية ادطكقة من أعضائها عكى انإل .وآتخذ إراراآها بانكثرية ادطكقة من انعضاء الااضرين ،وإذا
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آعادلت انصاات يكان صات الرئينس مرجا .
يعتبر العضا الذي يتغيب ثاا جكسات دون عذر مشروع مستقيل حكم .
20ن:نللقونللهييئةن
نلخقد نن ن
باقضافة الى الكجنة ادنشأة بماجب هذا القا ان ،لكهيئة أن آنش لجا من أعضائها ،نداء مهمات دائمة أو
مايدة وفق ما يايده ظامها الياخكي.
21ن:نللأتم لاناللتعقق ن
نلخقد نن ن
أ – يعاون الهيئة جهاز إداري عكى رأسه ميير آنفيذي متفرغ
بأ  -آايد أصال التعي وادهاأ في النظاأ الياخكي.
ج  -يخضع  الجهاز انداري نحكاأ إا ان العمل والضمان اقجتماعي.

ن
:نطلبنلخعلومقت
22ن
نلخقد نن ن
لكهيئة أن آتصل بالسكطات ،وانجهزة الكبنا ية أو انجنبية وآطكب ،منها آزوييها ،بادستنيات أو ادعكامات التي
آراها مفيية لاسن ممارسة مهامها .وعكى ،السكطات ،وانجهزة الكبنا ية ادعنية اقستجابة لكطكب دون إبطاء.
للبق نللثقلثن–نمقلييةنللهييئةنانمولزاتهق
ن
:نمولزاةنللهييئةنااظقمهقنلخقلي
23ن
نلخقد نن ن
أ  -آتمتع  الهيئة باقستقال اقداري وادالي وآخضع  لرإابة دياان ادااسبة ،الاحقة.
بأ  -يكان لكهيئة مساهمة مالية سناية خاصة آيرج في بابأ خاص ضمن مااز ة رئاسة الاكامة وآكان كافية
لتغطية مصاريف الهيئة و شا طاآها.
آعي الهيئة مشروع ادااز ة ويرسكه ،رئيسها إلى وزير ادالية ضمن ادهكة وفق للصال ادنصاص عكيها في إا ان
ادااسبة العمامية.
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كاف جميع  شا طاآها ،وت يقل عن ربع  مااز ة
ج  -يكاظ من ضمن مااز ة الهيئة بني خاص بالكجنة يغطي بشكل ٍ
الهيئة.
د  -يفتح لكهيئة حسابأ خاص ليى مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة ،ويتالى رئينس الهيئة عقي فقاآها
ومراإبة عقيها وفق للصال ادنصاص عكيها في إا ان ادااسبة العمامية .وفي هاية السنة ادالية ،يرسل
جيول باتعتمادات ادصروفة إلى وزارة ادالية مصيإة من رئينس الهيئة ،وآطبق ،في شأن هذه الجياول أحكاأ
إا ان ادااسبة العمامية.
ه - ،آخضع  حسابات الهيئة لنظاأ التيإيق الياخكي ولكتيإيق ادستقل من إبل مكاآب التيإيق وادااسبة وفقا
نحكاأ ،ادادة  73من القا ان رإم  326آاريخ ( 28/6/2001إا ان مااز ة العاأ .(2001
24ن:نتمويلنللهييئةنن
نلخقد نن ن
آتكان إيرادات الهيئة من:
أ -ادساهمات ادرصية لها في ادااز ة.
بأ -التبرعات والهبات وأي دعم مالي من جهات ماكية أو دولية وأية ماارد اخرى شرط أن ت آكان مقيية بما ت
ُ
يتاافق مع  إستقاليتها وأن آراعي القاا ادرعية ،اقجراء ،وأن آقبل هذه الهبات بمرساأ يتخذ في مجكنس الازراء.
25ن:ننممصصقتنلو ضقءنن
نلخقد نن ن
يتقاضى رئينس الهيئة آعايض شهري مقطاع  ،أما سائر أعضاء الهيئة فيتقاضان آعايضات عن حضار الجكسات،
وآايد هذه التعايضات بمرساأ يتخذ في مجكنس الازراءً ،
بناء عكى إإتراح وزيري ادالية والعيل.
ن
مهقاناللحييقتنللهييئة
نللبق نللرلبعن:نننن
ن
:نمهقانللهييئة
26ن
نلخقد نن ن
آعمل الهيئة ،وعني اتإتضاء الكجنة الخاصة لنبش أماكن اليفن والتعرف الى هايات الرفات اديفا ة فيها ،عكى
آأم الاقاق وآنفيذ اداجبات ادايدة في هذا القا ان ت سيما عبر الكشف عن مصير ومكان آااجي ادفقادين
وادخفي إسر ،وإعاأ أهاليهم با تظاأ حال اق جازات والتاييات خال العمكية  ،وآقفي أثر الرفات البشرية
وآسكيمها الى ذويها بهيف حل القضايا الفردية .ولها من اجل ذلك القياأ بجميع  انعمال ومنها عكى سبيل ادثال
ولينس الاصر:
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 - 1القياأ بجميع  التاريات  ،عفاا او بناء لكطكب  ،لتقفي آثار ادفقادين وضاايا اتخفاء القسري لكعمل عكى ا طاق
سراحهم او استعادة رفاآهم.
 – 2اقستماع الى اي شخص يشتبه بأن لييه معكامات بهذا الشأن ،وفق انصال ادايدة في ظاأ ،الهيئة الياخكي
مع  الافاظ عكى سامتهم وأمنهم.
 - 3آكقى الباغات عن انشخاص ادفقادين وادخفي إسر ،وادعكامات عن أماكن اليفن و آستمع  لشهادات
انهالي أو لكشهاد ككما دعت الااجة.
ّ
ّ
 - 4التأكي من التيإيق وحفظ ادعكامات عن ادفقادين وادخفي إسر ،تدراجها في السجات ادركزية
لكمفقادين وادخفي إسر .،وآايد ادعايير الااجب إآباعها قدارآها وحمايتها وحماية السرية الخاصة ،بها
وبمصادرها وحماية شهادها عني الااجة ،آطيبقاً لكمادة  36أد اه،
 طكبات التعقب وآشمل الرد بكتابأ رسمي يشرح أسبابأ الرف

.

 - 5أخذ القرارات ادناسبة ،مثل إبال أو رف
ّ
ّ
 - 6التأكي من التيإيق في إاعية بيا ات الام الناوي أو أية معكامات أو عينات حياية تزمة لتاييي هاية
ادفقادين وادخفي إسر ،مع  السكطات ادختصة آاكل وآافظ ليى ادختبر الجزائي ادركزي ليى إاى انمن
الياخكي وآعمل الهيئة عكى حماية هذه ادعكامات آطبيقا لكمادة  36أد اه.
 - 7إ شاء بنك معكامات عن مااإع  أماكن اليفن .
 - 8آاييي ادعايير ادتبعة لنبش ادقابر أماكن اليفن وآككيف السكطات ادختصة القياأ بعمكيات النبش وفق
لهذه ادعايير.
 - 9اآخاذ ،انجراءات ادناسبة لاضع  إشارة مؤإتة لستة أشهر كاي أإصى عكى العقارات وحمايتها آمهيي ،لكبيء
ّ
بعمكيات الافر وآبكغ إراراآها الى ادالك .
 - 10آعي اعضاء الكجان ادختصة بنبش أماكن اليفن،
 - 11اتشراف عكى عمل الجنة الخاصة لنبش أماكن اليفن وا تشال الرفات اديفا ة فيها والتعرف عكى هاياآها ،
وإجراء عمكيات التشريح ،وفي الفااصات ان ثروبالاجية،
 - 12اإتراح آليات جبر الضرر لكمفقادين وادخفي إسر ،واسرهم  ،وآقييم اليعم للسر،
ّ
 – 13آنسيق جهاد ادؤسسات وادنظمات ،اداكية واليولية ادكتزمة حل إضية انشخاص ادفقادين وادخفي
إسر ،،وآاإيع  اقآفاإيات معها،
 - 14آنظيم وآقييم التيريب في مجاتت الخبرة ادهنية ادناسبة ،
 - 15اعاأ الرأي العاأ عن تائ التاقيقات والاإائع  التي ّآم التثبت منها،
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 - 16اصيار آقرير سناي بشأن اعماله عكى ان يتضمن عيد انشخاص الذين آشمكهم الطكبات ،وادكفات التي ياقق
فيها ،الرفات التي آم التعرف عكى هاية اصاابها مع  اعان اسمائهم ،عيد أماكن اليفن التي آم التاقيق بشأ ها
ً
وفق احكاأ هذا القا ان ،وذلك امتثات دبادئ حماية البيا ات ومع  مراعاة مصالح انهالي،
 - 17شر الاعي حيال الجا ب ات سا ي لكمفقادين وادخفي إسر ،وأسرهم  ،واحتياجاآهم ومعا اآهم ب أواسط
ّ
صناع القرار والرأي العاأ،
 - 18لكهيئة ان آستع بمختكف انجهزة انمنية وبالضابطة العيلية ق فاذ أي من مهامها عبر السبل اقدارية
القا ا ية.
 - 19لكهيئة ان آتخذ كافة اقجراءات لتاإيف أية أعمال بناء أو حفر أو آغيير معالم أو أية أعمال أخرى لضمان
حماية مااإع  أماكن اليفن.
ّ
 – 20ال،تأك ي من إجراء عمكيكت ادطابقة ،مع  ادعكامات ادتافرة لييها أو ليى أية سكطة مختصة لكتثبت من
هاية رفات ادفقادين وادخفي لتاييي مكان وجادهم ،اذا كا اا أحياء ،وضمان آاييي الهاية القا ا ي من إبل
السكطات ادختصة.
 - 21اصيار الاثائق و الشهادات نهالي ادفقادين وادخفي إسرا.
ّ - 22
آزو يي السكطات ادختصة بادعكامات التي من شأ ها آاس عمكيات الباث عن ادفقادين وادخفي
إسر.،
 - 23رفع  التاصيات لكاكامة حال اتليات الااجب إآباعها ق صاف ادفقادين وضاايا اقخفاء القسري
وعائاآهم،.
 - 24آافر ادعكامات إلى ادكتب الا طني لكمعكامات في حال وإاع زاع مسكح أو في حالة اتحتال ادنصاص
عكيه في معاهيات جنيف الصادرة في  12آبأ .1949

للفصلنللرلبع:نللتطنمقييبن ننأمقكننلل فننالأتمرلجنللرفقتنلخ فواةنفييهق
27ن:نناضعنلليي ننن
لخقدن نن ن
ن ن
عن،،ي آ،،افر ادل،،ة باج،،اد مك،،ان دفن لش،،خص أو أش،،خاص مفق،،ادين أو مخف،،ي إس،،ر ،،آبك،،غ الهيئ،،ة الن،،ائب الع،،اأ
اتستئنافي ادختص وجاد أدلة لض يهق به،،ذا الش،،أن واتج،،راءات ال،،تي ين،،اي اآخاذه،ا ،لكتثبت من وجاده،،ا وآايي،،ي
ماإعها وحمايتها .اللطنقئبنللعقا ،عكى ضاء اندلة ادتافرة لييه إبل اجراء اي آاقيق أو آبعا لذلك ،أن يق،،رر وض،،ع 
اليي عكيها وآسييجها وآعي حارس إضائي لها عني اتإتضاء.
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يتع عكى مالك أو شاغل العقار التجاوبأ مع  أي اجراء يتخذ وفق هذا القا ان ،لكتقص،،ي عن مك،،ان ال،،يفن أو لاراس،،ته
ّ
ً
آاضير ،لعمكية التنقيب عنه  ،وذلك بعي آبكغه أصات هذه اتجراءات.
آكان إرارات الهيئة الااردة في هذا الفصل إابكة لكطعن أماأ اداكمة اتدارية ادختصة وفق انصال اداجزة.
ويكان لكماكمة اتدارية ادختصة آغريم مقيأ ادراجعة مبكغ عشرين مكيان ليرة لبنا ية في حال ساء النية.

ن
لاشقءنللللطنة
28ن:نن
نلخقد ننن ن

ّ
 -1فار وضع  الهيئة ييها عكى مكان اليفن ،يشكل ضمن مهكة شهر من وضع  اليي لجنة خاصة ،متعيدة
اتختصاصات مؤلفة من خبراء جنائي مهمتها بش أماكن اليفن ّ
والتعرف عكى هايات الرفات اديفا ة فيه،
عكى أن آتم هذه انعمال خال مهكة معقالة من آاريخ آعي الكجنة  ،شرط أن آتافر الشروط ادائمة لبيء أعمال
النبش ،مع  مراعاة أحكاأ ادادة العشرين من هذا القا ان.
ّ
 -2آتألف هذه الكجنة من خمسة أعضاء  ،عكى الشكل التي:
 ممثل نفراد أسرة ادفقادين ّآعينه االهيئة» ً
بناء عكى اإتراح مجماعة أفراد أسرة ادفقادين وادخفي
إسر،،
 خبير متخصص في ّالتعرف عكى الرفات البشرية ّ
آعينه االهيئة»
 خبير إا ا ي ّآعي نه االهيئة» من ب اداام العامك في اداافظة التي يقع  مكان اليفن في طاإها ،
 عضا من ادجكنس البكيي لكبكيية التي يقع  مكان اليفن في طاإها آعينه االهيئة» بعي استشارة رئينسالبكيية،
 إاض من إضاة الاكم العامك في اداافظة التي يقع  مكان اليفن في طاإها ،من اليرجة العاشرة .يككفهالرئينس انول داكمة اتستئناف في اداافظة ادذكارة .ويكان القاضي رئيسا حكميا لكجنة.
 -3لكجنة أن آطكب من الهيئة آمييي ادهكة ادعطاة لها بماجب هذا القا ان تآماأ مهامها .ويقتضي آعكيل
اي إرار بتمييي ادهكة.

ن
مهقانللللطنة
29ننن:ن
لخقدن نن ن
ن ن
 فار آشكيل الكجنة ،وبعي إباغ النيابة العامة اتستئنافية ،آقاأ باضع  ادعايير العكمية واقجراءات13

التشغيكية ،وفق ادعايير ادتاافق عكيها دولي وادمارسات الفضكى لكتاقيق في أماكن اليفن ادزعامة و بشها
وا تشال الرفات البشرية وادمتككات التابعة لها اديفا ة فيها وفاصها ّ
والتعرف عكى هاية أصاابها .وعكيها
ّ
ّ
ادتعكقة بادفقادين وادخفي إسر ،التي آساعي في عمكية ّ
التعرف.
أن آتأكي من جمع  ادعكامات
 فضا عن ذلك ،يكان لكجنة حق ات طاع عكى الاثائق الرسمية أينما وجيت التي من شأ ها أن آسهل مهاأالكجنة .عكى الكجنة وضع  اقجراءات العكمية قجراء التااليل وادخبرية الازمة لكتعرف الى هايات الرفات.
آقاأ الكجنة بانعمال ادذكارة أعاه باستقالية آامة ،وت آخضع  أعمالها في هذا ادجال ني  طريق من  طرق
ادراجعة.
 في حال آاجب هيأ أي ا شاءات لككشف عن مكان اليفن أو في حال وجاد حاجة تآخاذ آيابير حماية اضافيةلكمقبرة ،آرفع  الكجنة آقريرا ماثقا ومعكا بذلك الى الهيئة التي آتخذ القرارات ادائمة بهذا الشأن ،مع  اآخاذ
التيابير الازمة تعادة الاال الى ما كا ت عكيه ،ما لم يكن هنالك حائل إا ا ي.
 عني ات تهاء من آاقيقاآها ،آنظم ،الكجنة آقريرا شاما بجميع  هذه انعمال ماثق بانإراص اديمجة وانفاأوالتقارير الطبية الثباآية لهاية الرفات ،وآرفع  التقرير مع  كامل ادستنيات ادرفقة به الى الهيئة.
 لكجنة اتستعا ة بالضابطة العيلية وبقاى انمن الياخكي لكقياأ بأعمالها ادشار اليها أعاه. لكجنة اتستعا ة بخبراء ّمتخصص تآماأ هذه انعمال دون أن يكان لهم الاق بالتصايت.
ّ
 يجاز نحي أعضاء ،الكجنة آسجيل رأي مخالف معكل في من اداضر إبل رفعه الى الهيئة.30ن:نتد ي ناويةنللرفقتن
نلخقد نن ن
 - 1آتالى االهيئة» النظر في آقارير الكجان اتيكة الى آاييي هاية الرفات آاضير ،لكتصييق عكيها.
 - 2لكهيئة أن آطكب من الكجنة آعييل بع بناد التقرير باستثناء النتائ العكمية ،خال مية ت آتجاوز خمسة
عشر يام من آاريخ آسكمه .فاذا رفضت الكجنة القياأ بذلك ،آتخذ الهيئة القرار ادائم بهذا الشأن.
ًّ
 -3آصير االهيئة» إرارها بشأن آاييي هايات الرفات معكا ومرفق بالتقرير بصيغته النهائية وادستنيات
ّ
ّ
الثباآية لهايات الرفات ،وآبكغه لكنيابة العامة ونفراد أسرة ادتافى الذين ياق لهم اتعتراض عكى مضما ه
ّ
أمامه ،خال شهر من آاريخ آبكغهم اياه.
 - 4آنظر االهيئة» باتعتراض في خال مهكة شهر من آاريخ آقييمه ويصير إراره بشأ ه.
 -5ان هذا القرار يقبل ادراجعة ،أماأ مجكنس شارى اليولة وفق للصال اداجزة.
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 - 6عكى الهيئة آسكيم الرفات نفراد أسرة ادتافى وآافير اليعم الازأ تعادة دفنها.
 -7في حال عيأ ّ
التعر ف عكى الرفات بعي آاكيكها ،يجب معامكتها باحتراأ ،وإعادة دفنها في مقبرة مشار إليها
باضاح مع  حفظ جميع  ادستنيات بشكل سكيم.
31ن:ناضعنلشقرلتن لىنأمقكنندفننلخفمقودينضنالخمفيي نقسرانن
نلخقد نن ن
ياق نسر ادفقادين وادخفي إسر ،أو لجمعياآهم أن آطكب ،من الكجنة وضع  اشارة (عامة) عكى مااإع  أماكن
ّ
دفنهم فردية كا ت أأ جماعية وبغ النظر عن عيد الضاايا .عكى الجهات اداكية ادختصة بعمكيات الباث
عن ادفقادين وادخفي إسر ،وضع  عامة عكى ماإع  مكان اليفن أو ماإع  ا تشال الجثث واصيار شهادة آؤكي
عكى ذلك .يتعّ عكى السكطة ،اداكية ادختصة وبماجب الفقرة السابقة السماح باإامة لاحة آذكارية مناسبة
آراعي الشروط ادنصاص عنها في كتابأ ادااصفات الخاص بالكاحات التذكارية للشخاص ادفقادين وادخفي
إسر .،يجري اتآفاق عكى هذا الكتابأ ب الهيئة وجمعيات اسر ادخفي إسر ،خال شهرين من آاريخ فاذ هذا
القا ان ويرفع  الى مجكنس الازراء تإراره.
للفصلنللمقمس:نتمق يمنطلبنتمقفينلوأر،نجمعنللبييقاقت،نمركزتهقناحمقيتهق
32ن:ننتمق يمنطلبنتمقفينلوأرنن
نلخقد نن ن
 - 1يتم آقييم ا طكب آقفي انثر» الى االهيئة» وفق نحكاأ هذا القا ان.
 - 2يجاز آقييم ا طكب آقفي انثر» من إبل أحي أفراد أسرآه أو من ادقرب او من إبل أشخاص ،آخرين أو جهات
معنية أخرى في حال استطاعت آقييم االاي اند ى من البيا ات» بشأن هايته.
 - 3يجاز آقييم ا طكب آقفي انثر» بخصاص غير الكبنا ي وفق نحكاأ هذا القا ان وذلك في الاالت اتآيت :
 في حال وجاد أسبابأ مقنعة آشير إلى أن الشخص غير الكبنا ي االضاية» كان مقيما في لبنان في فترةاختفائه .ادادة ( 13آقييم  طكب الباث) يقيأ  طكب الباث عن شخص مفقاد أو مخفي إسر ،الى الهيئة وفق
لهذا القا ان من إبل اي فرد من أفراد عائكته أو أي شخص أو مؤسسة أو هيئة معنية بادفقادين وادخفي إسر،
اذا آافر لييهم الاي اتد ى من ادعكامات عن هاية الشخص ادفقاد عكى الناا ادنصاص عنه في ادادة  2من
هذا القا ان.
 يمكن ايض متابعة  طكبات اداا طن اتجا ب  ،وفق نحكاأ هذا القا ان  ،ادقيمة من خارج لبنان ،اذا كانّ
الشخص مفقاد أو مخفي إسر:،
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أ -ت يامل الجنسية الكبنا ية ،لكنه حاصل عكى اتإامة ادؤإتة عكى اتراضي الكبنا ية.
بأ  -لم ياصل عكى اتإامة  ،لكن معكامات ماثاإة آؤكي اختفائه عكى اتراضي الكبنا ية.
ج  -أو في حال استطاعت الجهة ادطالبة آأم امعكامات ماثاإة» عن ظروف ،اختفائه في لبنان.
 -4آعتبر كافة الطكبات ادتعكقة باختفاء أي شخص كان والتي ّآم آقييمها لهيئة رسمية مختصة إبل ا فاذ
هذا القا ان صالاة وماافقة نحكاأ ،هذا القا ان شرط أن آتضمن االاي اند ى من البيا ات» ادطكابة .وفي
الااتت التي لم يتم فيها استيفاء الاي اند ى من هذه البيا اتّ ،
يتم مراجعة الجهة ادطالبة ضمن مهكة
معقالة تستكمال البيا ات.
 - 5يخضع  ا طكب آقفي انثر» لكتيإيق وادقار ة مع  كافة السجات الرسمية اداجادة سابقا أو حاليا في لبنان.
وعني إبال الطكب ،آسكم الهيئة ذوي ادصكاة افادة آامل رإم ادكف ادتصل بادفقاد او ادخفي إسر ،لييها.
33نن:ننلأتد لثنللسللتنلخركزيةنن
نلخقد نن ن
ّ
ّ
 آتالى االهيئة» استاياا االسجات ادركزية ،والتي آتألف من مجماعة السجات الفردية العائية نشخاصمفقادين أو مخفي إسرّ ،آم آقييم  طكب آقفي أثر بشأ هم .وآخضع  هذه السجات دبيأ سرية ادعكامات
الخاصة  ،وللحكاأ القا ا ية ادتصكة بها وادعمال بها في لبنان والتي يتضمنها النظاأ الياخكي لكهيئة .وإي
يطكب من االجمعيات ادمثكة نفراد انسر» وأي منظمة دولية لها فرع في لبنان وأي شخص  طبيعي او معناي،
ّ
يااز عكى إاعية بيا ات عن مفقاد عن اي فترة كا ت ،أن يزود الهيئة بها ،بهيف آاحيي هذه السجات
واستكمالها .ولهذه الغاية ،يكان لكهيئة حق ابراأ اآفاإيات مع  مؤسسات ماكية أو دولية معنية بتقفي آثار
ادفقادين وادخفي إسر ،لضمان حماية سرية ادعكامات التي آادعها هذه ادؤسسات لييه ضمن احتراأ
القاا ادرعية انجراء.
34ن:ننتلمييعنمعلومقتنرأمييةنمتصلةنبق لونللغييق نلانللوفق ن
نلخقد ننن ن
آستاصل االهيئة» بالتنسيق مع  الهيئات الرسمية ادعنية عكى سخ من مكفات اليعاوى ادقيمة منذ آاريخ -13
 1975-4أماأ أي من ادااكم الكبنا ية ادختصة واتيكة الى اعان غيابأ أو وفاة غائب .كما آرسل سخ عن جميع 
 طكبات اعان الغيابأ أو اقخفاء القسري أو الافاة ادقيمة ابتياء من آاريخ العمل بهذا القا ان أو انحكاأ الصادرة
بشأ ها عن أي من ادااكم العامكة الى أما ة سر الهيئة .من دون ان آشكل هذه اتحالة اية ذريعة لاإف
اداحقات والتاقيقات القضائية -.كما آستاصل االهيئة» من وزارة الياخكية ،ادييرية العامة للحاال
الشخصية ،عكى القياد ادتصكة بتسجيل وفاة غائب أو مخفي إسر ،منذ 1975-4-13
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35ن:نجمعنالأتم لانللبييقاقتنن
نلخقد نن ن
"السجات ادركزية" هي عبارة عن مجماعة من السجات الفردية لاشخاص في عياد ادفقادين أو ادخفي إسر،
أو التي آتضمن معكامات عن هاية الشخص ادفقاد أو ادخفي ومكان وظروف ،اختفاؤه ،ومعكامات أخرى آساعي
في الباث عنه وفي آاييي هايته .آخضع  جميع  البيا ات اديرجة في السجات ادركزية لكتاقق من إبل الهيئة
وفق ادمارسات الجنائية الفضكى ومعايير حماية البيا ات ادتاافق عكيها دولي  ،ويشمل هذا التاقق صاة الطكب
والاثائق الرسمية التي آم اتحتفاظ بها ليى ادراجع  ادختصة الكبنا ية .آعطي السكطات ،ادختصة انولاية
لاستجابة لطكب الهيئة التاقق ومقار ة البيا ات مع  سجات رسمية اخرى لكمفقادين والخفي إسر .،ينبغي
استكمال التاقق وادخال البيا ات التي آم جمعها عن ادفقادين وادخفي إسر ،في السجات ادركزية من إبل
السكطة ادختصة خال سنة من آاريخ آأسينس الهيئة .يعتمي كأساس لكاقاق في هذا القا ان الطكب أو التقرير
ّ
ّ
اديإق وادؤكي فقط
36ن:نحفظنللبييقاقتن
نلخقد نن ن
آخضع  بيا ات السجات ادركزية لا ظمة والقاا ادرعية الخاصة ،بافظ السجات وإااعي ادعكامات الرسمية
وادعايير اليولية ذات الصكة حال حماية البيا ات .آخضع  عمكيات ادارة وادخال وآبادل واليخال واستخياأ،
البيا ات والتاقق لكشروط الخاصة التفصيكية اديرجة في كتابأ إااعي ادارة السجات ادركزية ،لكمفقادين
وادخفي إسر .،يخضع  كتابأ إااعي ادارة السجات ادركزية لكمفقادين وادخفي إسرا ً داافقة الهيئة في
غضان شهر من آأسيسها .يخضع  التعاون والتنسيق ب السكطات ادختصة لكقااعي والقاا الكبنا ية ادتبعة
في حاتت مهمة مثل هذه الاالة .يخضع  اتشخاص ادالج بالتعامل وادارة البيا ات السرية ادتعكقة
بادعكامات الشخصية التي آتضمن
الخصائص البي ية والجينية والطبية لكمفقادين وادخفي إسر ،لقااعي اداافظة ،عكى ّ
السرية ادنصاص
عنها في كتابأ إااعي ادارة السجات ادركزية لكمفقادين وادخفي إسر .،كما ت يجاز استخياأ ادعكامات
مختف  ،أو
الشخصية ،بما فيها البيا ات الطبية أو الجينية التي آجمع  و أو آنقل في إ طار الباث عن شخص ٍ
إآاحتها نغراض أخرى غير الباث عن ادختفي ،كما ت يجاز أن يكان في جمع  ادعكامات الشخصية ،بما فيها
البيا ات الطبية أو الجينية ،ومعالجتها واتحتفاظ بها ما ينتهك حقاق ات سان والاريات اتساسية والكرامة
اق سا ية.
للفصلنللسقد::نلوحكقانللعمققبيية
37ن:
نلخقد ننن ن
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ً
ً
كل من أإيأ بصفته مارض أو فاعا أو شريك أو مت،،يخا في ج،،رأ اقخف،،اء القس،،ري ،يع،،اإب بانش،،غال الش،،اإة من
خمنس سناات الى خمسة عشرة س،،نة وبالغرام،،ة من خمس،،ة عش،،ر مكي،،ان ل،،يرة لبنا ي،،ة ح،،تى عش،،رين مكي،،ان ل،،يرة
لبنا ية.

38ن:
نلخقد ننن ن
ُي عاإب بالابنس من ستة أشهر الى سنت وبالغرامة من مكيان حتى عشرة ماي ليرة لبنا ية:
-1

كل من يمنع  النفاذ الى ادعكامات لفرد من "أفراد انسر" أو "لكهيئة".

-2

كل من يتسبب من دون أي مبرر بعرإكة إآاحة ادعكامات ادطكابة ،لفرد من "أفراد انسر" أو "لكهيئة".

-3

كل من يعطي عن إصي معكامات خا طئة آؤدي الى آضكيل عمكية آقفي أث،،ر ادفق،،اد أو ادخفي إس،،ر ،أو

عرإكتها.
-4

كل من ّ
يعر ض أي شخص لكمسؤولية الجزائية أو لكتهييي أو ني شكل من أشكال الترهيب دجرد أ ه يسأل

عن مصير مفقاد أو مخفي إسر ،أو مكان آااجيه.
وت آنقص هذه العقابة عن سنة حبنس وخمسة ماي ليرة لبنا ية كغرامة في حال إعطاء معكام،،ات خا طئ،،ة أو
ُ
ثبت إساءة إس،،تعمال ه،،ذه ادعكام،،ات أو التاعب به،،ا .وآخف ه،،ذه العقاب،،ة الى الرب،،ع  في ح،،ال ب،،ادر الش،،خص
ادعني الى اتفصاح عن ادعكامات التي باازآه خال مهكة شهر من آاريخ آقييم شكاى جزائية ضيه.

39ن:نننتش ي نللعمقوبةنن
نلخقد ننن ن
في حال آب أن الفاعل كان عاد أن الشخص ادفقاد أو ادخفي إسر ،ت يزال عكى إيي الاي،،اة ،ع،،اإب ب،،الابنس من
سنة حتى ثاا سناات وبالغرامة من إثني عشر مكيان ليرة لبنا ية حتى خمسة عشر مكيان ليرة لبنا ية.
40نن:ننللعبثنفينأمقكننلل فنن
نلخقد ننن ن
يعاإب بالابنس من سنة الى ثاا سناات وبالغرامة ،من إثني عشر مكيان ليرة لبنا ية الى خمسة عش،،ر مكي،،ان ل،،يرة
لبنا ية:
 -1كل من عبث بمكان اليفن أو بشه بقصي آبييي أدلة آاييي هاية ادفقادين اديفا
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فيه.

 -2كل من عرإل عمل الجهات ادعني،،ة بتقفي آث،،ار ادفق،،ادين في أداء مهمته،،ا في الباث والتنقيب عن أم،،اكن
اليفن أو امتنع  عن آمكينها من أداء مهمتها.
للفصلنللسقبع:نلحكقانخلتقميية
41ن:
نلخقد نن ن
يراعى في آطبيق أحكاأ هذا القا ان انحكاأ ادنصاص عنها في إاا
أحكاأ ،القاا الجزائية ادعنية.

اقرا لجميع  الطاائ،،ف كم،،ا آ،،راعى أيض،،ا

ن
:ندققئقنللتطبييق
42ن
نلخقد نن ن
آايد دإائق آطبيق هذا القا ان عني اقإتضاء بمراسيم آتخذ في مجكنس الازراء ً
بناء عكى إإتراح وزير العيل .
43ن:
نلخقد نن ن
يعمل بهذا القا ان فار شره في الجريية الرسمية .
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