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1 - متهيد

يا صديقايت وأصدقايئ، يا أخوايت وإخويت، 

هذا القانون هو من صنيعتكم أنتم يا أهايل املفقودين واملخفيني قرساً. فلوال متّسك كل 

منكم بحّق معرفة مصري مفقوده، لوال مثابرتكم وإرصاركم عىل مطالبة الدولة، وال أحد 

غري الدولة، بحلِّ قضيتكم، لوال صربِكم وتحّملِكم لاِم يعجز جبٌل عن تحّملِه، لاَم أبرص 

هذا القانون النور.

نعم، لقد حّققنا انتصاراً، لكن معركتنا مل تنتِه. النرُص النهايّئ يتحّقق بتطبيق هذا 

القانون بشكٍل سليم وإالّ بقي حرباً عىل ورق. 

كل واحٍد وواحدٍة مّنا مسؤول )ة( عن فرض تطبيق هذا القانون. لكٍل مّنا دوٌر يجُب 

القيام به. كٌل مّنا قادٌر عىل التأثري يف محيطه ومن خالل عالقاتِه لرشِح أهميِة تطبيِق 

هذا القانون لصالح أهايل املفقودين واملجتمع اللبنايّن. وهذا أمُر يف غاية األهمية لنا 

ولوطننا، ناهيك عن حّقنا البديهي يف املعرفة. بالفعل، إذا أَحَسنْت الدولُة تطبيَق هذا 

ل ُ لعائالِت املفقودين واملخفيني قرساُ أنها ساهمْت مساهمًة حاسمًة  القانون، َسيَُسجَّ

يف إستعادِة سيادِة القانون ويف ترسيِخ وحدِة الشعب اللبناين. 

أمتنى لكم قراءًة هادئة مللّخص القانون رقم 1٠٥. بإسمكم، أتقدم بالشكر اىل كّل من 

اللجنة الدولية والسفارة السويرسية إلصدار هذا الكتيّب املتضمن أهّم املعلومات 

الواردة يف القانون.

                                                                                         وداد حلواين

لجنــة أهايل املخطوفني واملفقودين يف لبنان

٥
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III -مقّدمة عامة

شّكل إقرار القانون الخاص باملفقودين واملخفيني قرساً )أو القانون 1٠٥(، يف شهر ترشين الثاين / 

نوفمرب من العام 2٠18 منعطفاً بارزاً للعائالت والسلطات واملجتمع اللبناين ككّل. 

ويعّد القانون 1٠٥، من املنظور القانوين، الخطوة األوىل عىل درب إنشاء مقاربة شاملة للكشف عن 

مصري املفقودين واملخفيني قرساً وتحديد أماكن تواجدهم.

أعقب هذا اإلنجاز، يف منتصف العام 2٠2٠، تعيني أعضاء الهيئة الوطنية بصفتهم األشخاص املكلفني 

برتجمة أحكام القانون 1٠٥ إىل واقع. وعىل الرغم من التحديات العديدة القامئة أمام تحقيق هذا 

الهدف، فإن الهيئة الوطنية تبذل كّل جهد ممكن من أجل القيام مبهامها كاملًة ويٌفرتض أن تحظى 

بالدعم الرسمي والشعبي الرضوريني لذلك.

وبني عامي 2٠٠٠ و2٠٠٥، أنشأت السلطات اللبنانية عدة آليات رمت إىل االستجابة إىل مطالب أفراد 

عائالت املفقودين واملخفيني قرساً باإلضافة إىل عدد من الربملانيني والجهات الفاعلة من املجتمع 

املدين. وارتطمت هذه املحاوالت بالعديد من العوائق والتحديات التي حالت دون تفعيل اآلليات 

سابقة الذكر التي، مل تنجح بالتايل، يف معالجة محنة العائالت املعنيّة بشكل فّعال.

عىل الّرغم من هذه العوائق، عقد أعضاء لجان أهايل املفقودين واملخفيني قرساً وحلفاؤهم العزم 

عىل متابعة مساعيهم باعتامد مسارات موازية. بالفعل، لجأ هؤالء إىل اعتامد مسارات عّدة بدءاً 

بتنفيذ أنشطة املنارصة ومامرسة الضغوطات وصوالً إىل الترسيع يف عمليّة اعتامد اإلجراءات القانونية 

التي منحت أفراد العائالت املعنيني الحق يف الوصول إىل املعلومات التي تّم جمعها أثناء التحقيقات 

املتعلقة بأحبائهم املفقودين أو املخفيني قرساً، كام نّص عليه قرار مجلس شورى الدولة الصادر عام 

.2٠14

وأّدت هذه الجهود املتضافرة والشاملة إىل صدور القانون 1٠٥ الذي حّدد املتطلبات األساسية التي 

يجب استيفاؤها من أجل السري عىل الدرب املؤدية إىل تقديم إجابات آلالف العائالت والكشف عن 

مصري أحبائها املفقودين واملخفيني قرساً وتحديد أماكن تواجدهم.
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وينّص القانون عىل النقاط الرئيسية التالية:

اعتامد تعريف قانوين للمفقودين واملخفيني قرساً؛	 

االعرتاف بحق العائالت يف معرفة مصري أحبائها واستعادة رفاتهم، عىل النحو املنصوص عليه يف 	 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين؛

اإلقرار بحق أفراد العائالت يف الحصول عىل املعلومات والوصول إىل تلك املرتبطة بعمليّات 	 

تقفي آثار األشخاص املفقودين واملخفيني قرساً باإلضافة إىل تلك الخاّصة بجميع التحقيقات غري 

الرسية من الناحية القانونية، ناهيك عن حّقهم يف االستفادة من معاملة محرتمة وغري متييزية 

فضالً عن الحصول عىل تعويضات معنوية ومالية؛

تشكيل »هيئة وطنية للمفقودين واملخفيني قرساً يف لبنان« تكون الجهة املسؤولة عن الكشف 	 

عن مصري املفقودين واملخفيني قرساً وتحديد أماكن تواجدهم. 

 وتربز حاجة إىل بذل املزيد من الجهود لضامن تنفيذ القانون 1٠٥ بشكل مناسب ومتهيد الطريق 

أمام القيام بعملية بحث وتحديد للهوية تتميّز بفعاليّتها وتكون قادرة عىل ضامن حامية البيانات 

ورسيتها، السيّام وأنّه ينبغي استخدامها ألغراض إنسانية بحتة. باإلضافة إىل ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن 

النجاح بتنفيذ الخطوات القادمة سيتطلب تنسيقاً مناسباً وفّعاالً بني جميع الجهات الفاعلة املعنيّة.

من جهتها، تدعم اللجنة الدولية للصليب األحمر )املشار إليها يف ما ييل بـ»اللجنة الدولية«( 

عائالت املفقودين واملخفيني قرساً يف لبنان كام والسلطات اللبنانية يف معالجة ملف املفقودين من 

خالل جمع بيانات ما قبل االختفاء والعينات املرجعية البيولوجية من العائالت املعنية، وذلك منذ 

العام 2٠12. وال تزال اللجنة الدولية، حتى اليوم، تقدم دعمها يف هذا الصدد، بالتعاون مع الهيئة 

الوطنية، كام وأنّها تعمل أيضاً بشكل وثيق مع العائالت نفسها من خالل تنفيذ مجموعة مختلفة 

من املشاريع، كأنشطة مرافقة العائالت واألنشطة التوعوية، مبا يف ذلك تلك املنظّمة مبناسبة اليوم 

العاملي للمفقودين، من بني غريها. 

ونظراً لألهميّة التي يكتسيها القانون 1٠٥، وبهدف جعله أقرب ِمن العائالت التي تنتظر الحصول 

عىل أجوبة منذ عقود، قررت اللجنة الدولية، بالتعاون مع السفارة السويرسية يف لبنان، تضمني 

محتوى القانون 1٠٥ يف هذا الدليل يسّهل مطالعته وفهمه.
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هذا الدليل موّجه إىل عائالت املفقودين واملخفيني قرساً والجهات الفاعلة من املجتمع املدين كام 

وإىل مختلف املنظامت وعامة الناس ويهدف إىل تعميم محتوى القانون 2٠18/1٠٥ بشكل مباش 

بشكل مباش وسهل. 

ويتكّون الدليل من الجزئني الرئيسيني التاليني:

1. عرض مكونات القانون 105 الرئيسية: 

تعداد الجهات الفاعلة وأصحاب املصلحة املعنيني، وتحديد هيكليّة الهيئة الوطنية ودورها كام 

ودور اللجان ذات الصلة من حيث إدارة مواقع الدفن املحتملة وتحديد آليات التعويض وطريقة 

سري العمل، كام هو موّضح يف القانون. وال يشّكل هذا القسم بأي شكل من األشكال تحليالً قانونياً 

ملحتوى القانون 1٠٥ أو تفسرياً له. 

2. عملية الكشف عن مصر املفقودين واملخفيني قرساً وتحديد أماكن تواجدهم:

 من الجدير بالذكر أن القانون 1٠٥ مل يتناول هذه العملية بالتفصيل. لذلك، بادرت اللجنة الدولية 

بإضافة هذا القسم لعرض العنارص واملتطلبات الرئيسية لعمليّة البحث عن املفقودين واملخفيني 

قرساً وتحديد أماكن تواجدهم وهوياتهم. وقد تم ذلك بناًء عىل الخربات املستمدة من املامرسات 

الدولية ذات الصلة، وذلك من أجل تقديم شح موجز للقارئ حول طريقة التنفيذ املعتادة لهذه 

العمليات. 

أخرياً، تود اللجنة الدولية انتهاز هذه الفرصة لشكر جميع أفراد العائالت والهيئة الوطنية للمفقودين 

واملخفيني قرساً الذين شاركوها تعليقاتهم واقرتاحاتهم القيمة، وساهموا بالتايل يف إنتاج هذه 

املطبوعة.

نأمل أن يستفيد القراء من هذا الدليل، سيام عائالت املفقودين، ألن الدليل ُمهدى لها.

مع فائق االحرتام والتقدير،

سيمون كاسابيانكا اشليامن

رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر يف لبنان
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III - مدخــل اىل القانون 105

تشكل القوانني جزءاً ال يتجزّأ من حياتنا 	 

ونشاطاتنا اليومية ومن كل ما نقوم به.

تحدد القوانني معايري السلوكيات 	 

واملامرسات املقبولة وغري املقبولة.

تكرّس القوانني حقوق اإلنسان الخاصة 	 

 بكّل مّنا وتوفّر آليات للوصول إىل العدالة.

تعّد القوانني إلزامية لجميع السلطات 	 

التي يتعني عليها احرتام أحكامها وااللتزام 

بها.

تسمح القوانني بحامية الفئات األكرث 	 

ضعفاً يف املجتمع.

تعّد القوانني مهمة للحفاظ عىل السالم 	 

والسالمة العامة وسيادة القانون.

يَُكرِّس القانون 1٠٥ الحق يف معرفة مصري 	 

املفقودين واملَْخفينيِّ قرساً كام والحق 

يف الحصول عىل تعويض وعدم التعرض 

للتمييز. 

يُنشئ هيئة وطنية مستقلة للمفقودين 	 

واملَْخِفيِّني قرساً للقيام بأدوار ومهام 

واضحة بهدف تقديم إجابات لعائالت 

 األشخاص املفقودين واملخفيني قرساً.

يتضمن اتخاذ اجراءات وقائية للحّد من 	 

أي حاالت فقدان مستقبليّة.

يريس األسس الخاصة بعمليّة الكشف عن 	 

مصري األشخاص املفقودين واملَْخِفيِّني قرساً 

وأماكن تواجدهم. 

يتضمن أحكاماً تساهم يف حامية املتوفني 	 

ورفاتهم وتحديد هوياتهم وفقاً للمعايري 

الدولية.

1. أين تكمن أهمية القوانني؟

2. ملاذا القانون 105 مهم بشكل خاص؟1 

1 للتَوسع يف معرفة غايات القانون 1٠٥ وأهدافه، راجع التمهيد
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3. من هم املستفيدون من القانون 105؟

املجتمع بشكل عام

أفراد العائالت

املَْخفيُّون قرساً

 الجمعيات
املمثلة للعائالت

املفقودون

بون املَُقرَّ
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  نزاع مسلح دويل

أو غر دويل
خطف

 كارثة أو

حادثة طبيعية

  أي

سبب آخر

أ. املفقودون الذين يجهل أقرباؤهم أماكن تواجدهم، والذين ُفقدوا بسبب:

ب. املَْخفيُّون قرساً الذين اُعتقلوا أو اُحتجزوا أو اُختطفوا أو ُحرموا ِمْن ُحِريَتهم عىل يد موظفي 

الدولة أو مجموعات او اشخاص ال يعرتفون ِبحرمانْهم من حريتهم ويُخفوْن َمصريُهم وأماكن 

تواجدهم.

ال يقترص هذا القانون عىل إطار زمني محدد... لذلك، ميكن تطبيقه عىل 

أي حالة من الحاالت املرتبطة باألشخاص املفقودين واملخفيني قرساً وليس 

فقط عىل الحاالت الناجمة عن النزاعات املسلحة املاضية.

بون أي بحسب القانون الكيانات أو الهيئات القانونية التي كان املفقود أو املخفي قرساً  ج. املَُقرًّ

عضواً فيها كاألحزاب السياسية والجمعيات التي ال تبتغي الربح من بني غريها.

د. الجمعيات املمثلة للعائالت التي تعمل عىل قضية املفقودين واملَْخِفيِّني قرساً، والتي يكون ربع 

أعضائها عىل األقل من أفراد عائالت املفقود أو املخفي قرساً.
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د. أفراد العائالت 

إن القانون 105 ال يحرم االهايل الذين أقدموا عىل استصدار شهادات وفاة 

ألقربائهم من حق املطالبة بالكشف عن مصر أحبائهم وأماكن تواجدهم.

األب

أوالد الخالةأوالد العم

بنات وأبناء األخت

االبن* االبنة*

األحفاد بنات وأبناء األخ

الجد الجد

الخالاألم

األخت

املفقود الزَّوج/ الزَّوجة

األخ

الخالةالعم العمة

الجدة الجدة

 * األبناء )مبن فيهم األبناء بالتبني( واألحفاد أو ابن أحد الزوجني من زواج سابق

ً والذي كان عىل عاتق املفقود أو املَْخفّي قرسا
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IV- حقــوق املفقوديــن واملَْخِفيِّني قرساً وأفراد عائالتهم

يضمن القانون 1٠٥ لجميع املَْخِفيِّني واملفقودين من املدنيني أو العسكريني وألفراد عائالتهم 

الحقوق التالية: 

ما هي الحقوق التي يكرّسها القانون 105؟2

2 املواد 2 و3 و4 و٥ و31 من القانون 1٠٥

من أجل ضامن حقوق األشخاص املفقودين واملخفيني قرساً وعائالتهم، يجب أن 

 تعتمد السلطات أو تفرض اإلجراءات التالية من بني غرها:

اإلفصاح عن املعلومات )وفقاً للقانون، يجب فرض عقوبات عىل جميع 	 

األفراد الذين ميتنعون عن القيام بذلك(.

االمتناع عن عرقلة مسار عملية الكشف عن مصري املفقودين وأماكن 	 

تواجدهم ومامرسة أي نوع من الضغط أو التأثري الذي قد يؤثر عىل سري 

هذه العملية.

 التعاون مع الهيئة الوطنية وتسهيل عملها	 

يشمل القانون 105 أحكاماً تضمن حامية األشخاص املتوفني وكرامتهم كام يشمل أيضاً أحكاماً 

خاّصة بتحديد هوية الرفات البرشية ووضع إشارات عىل املقابر وأماكن الدفن وحاميتها وتسليم 

الرفات إىل العائالت املعنّية ليك يتم دفنها بشكل مناسب يصون كرامة أصحابها، مبا يف ذلك من 

خالل إقامة لوحات تذكارية للرفات التي مل يتّم التعرف عليها أو مل تطالب العائالت املعنية 

باستعادتها من بني غرها من الحاالت. هذه األحكام مهّمة ألنها تصون كرامة األشخاص املتوفني 

وبالتايل كرامة عائالتهم ومجتمعاتهم.

1٥



 الحق

يف املعرفة

 الحق

يف االطاّلع

يحق لألشخاص املفقودين واملخفيني قرساً وأفراد عائالتهم الحصول عىل 

تعويضات معنوية ومالية مناسبة.

الحق يف معرفة مصري األشخاص املفقودين واملخفيني قرساً وأماكن 

تواجدهم أو احتجازهم أو اختطافهم.

حق العائالت يف االطالع الدائم عىل اإلنجازات، واملعلومات التي تم 

جمعها، والتحديات التي واجهتها الهيئة الوطنية، ولجان نبش أماكن 

الدفن والتعرف عىل الرفات البرشية املدفونة فيها، وغريها من اللجان 

القامئة، أثناء عمليتَي البحث عن األشخاص املفقودين وتحديد هويتهم 

- وذلك مبوجب قرار صادر عن القضاء املختص يف بعض الحاالت. 

 الحق يف املساواة

وعدم التمييز

الحق يف املعاملة بالتساوي من قبل جميع السلطات، مبن فيها الهيئة 

الوطنية، ومن دون متييز عىل أساس األصل القومي أو االجتامعي أو 

املعتقد السيايس أو الدين أو الجنس أو العرق أو االنتامء إىل أقلية أو 

املكانة االجتامعية أو املادية أو العمر أو اإلعاقة الجسدية أم العقلية أو 

أي وضع متييزي آخر. 

تُحّدُد التعويضات مبوجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء مبوجب اقرتاح ترفعه الهيئة 

اىل وزيري العدل واملالية خالل سنة من تاريخ دخول القانون 1٠٥ حيز التنفيذ. 

بعد مرور سنة عىل تاريخ اعالن الهيئة فقدان شخص، ميكن ألفراد العائالت أو األقارب املعنيني 

املطالبة باملستحقات النقدية من املحكمة املختصة. 

 الحق يف الحصول

عىل تعويضات
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V- الهيئة الوطنيــة للمفقودين واملَْخِفيِّني قرساً

1. مْن هم أعضاء الهيئة وما هي ُشوط الُعضوية؟3 

 تتكّون الهيئة
 من 1٠ أعضاء
من الجنسني.

قاضيان/تان 

محاميان/تان

عضوان من 

الجمعيات املمثلة 

ألفراد العائالت

طبيب/ة شعي

2أستاذ/ة جامعي 1

12

ناشطان/تان يف مجال
 

حقوق االنسان

2

2

3 املواد 1٠ و11 و12 و16 و18 من القانون 1٠٥

ُغ رئيــس الهيئة لعملِه ويتقاىض تعويضاً شــهرياً، ومُينع عليــه القيام بأي عمل آخر ِخالل تََولِّيه  يَتََفــرَّ

د مبرســوم يصدر عن  مهامه. أّما ســائر األعضاء فيتقاضون تعويضات عن حضور الجلســات، تُحدَّ

مجلس الوزراء.
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2. كيف يتعنّي عىل الهيئة أن تباش عملها وفقاً للقانون 105؟4

4 املواد 13 و 14 و 1٥ و 19 و 2٠ و 21 من القانون 1٠٥.

شوط العضوية:

يجب أن يكون العضو املعنّي:

 لبنانياً منذ أكرث من 1٠سنوات.	 

 متمتعاً بحقوقه املدنية وغري محكوم	 

عليه بجناية أو جنحة شائنة. 

صاحب سرية أخالقية عالية، مشهود له 	 

بنزاهته واستقالليته.

يبلغ من العمر 3٥ سنًة عىل األقل.	 

صاحب خربة يف مجال اختصاصه ال تَقل 	 

عن 1٠ سنوات.

يَُعنيَّ األعضاء مبرسوم صادر عن مجلس الوزراء ملدة ٥ سنوات غري قابلة للتجديد 	 

وبعد انقضاء هذه املّدة، يتّم تعيني أعضاء جدد لضامن استمرارية عمل الهيئة.

يف حال شغور مركز أحد األعضاء قبل سنة من انتهاء مدة العضوية، يَُعنيِّ مجلس 	 

الوزراء العضو البديل للمدة املتبقية.

د القانون شوط إقالة األعضاء.	  يَُحدِّ

مينع القانون األعضاء من تويل أي مناصب رسميّة..	 

يتمتّع أعضاء الهيئة بالحصانة أثناء قيامهم مبهامهم طوال مدة واليتهم يف ما خال 	 

حاالت الجرم املشهود.

ينتخبون من بينهم: 

الرئيس ونائبه وأمينا الرس والصندوق 
يُقسم أعضاء الهيئة 

العرشة اليمني امام رئيس 

الجمهورية ويضطلعون 

مبهامهم ملدة ٥ سنوات 

غري قابلة للتجديد.
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 يضعون

 النظام الداخيل

وقواعد األخالقيات 

املهنية.

 يُنشئون

 لجان من بني

 األعضاء تنظيامً

للعمل حيث تدعو 

الحاجة.

يجتمعون مرة كل 

شهر عىل األقل أو 

كلَّام دعت الحاجة 

 ويتخذون القرارات

باألكرثية املطلقة.

يعاونهم جهاز إداري 

برئاسة مدير تنفيذي.

تضــع الهيئة وبأكرثية الثلثني خالل شــهرين من حلــف اليمني مجموعة القواعد 

واألصول التي تنظم ســري عملها وتُعرف بالنظام الداخيل.

للنظــام الداخــيل أهمية يف تقديم مزيد مــن التوضيحات والتفاصيل الخاصة 

بالقانــون للحصول عىل نتائج أفضل. 

ولهــذه القواعد أهميًّة خاّصــًة إذ تصف االجراءات والخطوات التي يجب 

اتباعهــا من أجــل تنفيذ األعامل بفعالية وكفاءة.

 تضــع الهيئة ايضا قواعــد االخالقيات وهي املعايري املهنية

 التــي يتوجب ان يلتزم بهــا االعضاء واملوظفون وممثلو العائالت

والجمعيــات وكل من يتعامل مع الهيئة. 
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٥ املادة 23 من القانون 1٠٥.

3. ما هي املوارد املالية املتوفرة للهيئة؟5

موارد الهيئة املالية 

عىل ان تتّم املوافقة عىل الهبات 
املمنوحة مبوجب مرسوم صادر 

عن مجلس الوزراء.

التربعات والهبات وأي دعم مايل من جهات 

محلية او دولية وفق شطني:

 مبلغ سنوِّي من ضمن موازنة

مجلس الوزراء

أالّ تتعارض مع استقاللية 

الهيئة والقوانني املرعيّة 

اإلجراء.

2٠



VI- الكشــف عن مصر املفقودين واملخفيني قرساً وتحديد 

أماكــن تواجدهم )أو ما يعــرف بعملّية البحث( ودور الهيئة 

الوطنية يف هذا اإلطار

 1. ما هي عملية الكشف عن مصر املفقودين واملخفيني قرساً 

وتحديد أماكن تواجدهم؟

تهدف عمليّة الكشف عن مصري األشخاص 

املفقودين أو املخفيني قرساً وأماكن تواجدهم 

إىل تقديم إجابات للعائالت واملجتمعات 

املحليّة واملجتمع ككّل من خالل اتّخاذ 

الخطوات التالية:

الكشف عن مصري األشخاص املفقودين أو 	 

املخفيني قرساً، متوفنّي كانوا أو أحياًء.

تحديد مواقع تواجد األفراد الذين يتّم 	 

البحث عنهم.

تحديد ظروف االختفاء.	 

التأكيد عىل هويّات األشخاص املفقودين 	 

أو املخفيني قرساً أو الرفات البرشيّة و/أو 

استعادتها.

يف هذا الصّدد، يتعنّي عىل مختلف الخرباء جمع 

األنواع التالية من املعلومات وتحليلها:

معلومات ما قبل اختفاء الشخص املفقود	 

األحداث املتعلّقة بحالة االختفاء	 

أماكن الدفن املحتملة	 

أماكن االحتجاز املحتملة 	 

املعلومات التي يتّم جمعها من خالل 	 

 الشهود والعائالت واآلليات املعتمدة سابقاً

املعلومات التي يجمعها خرباء العلوم 	 

 التقنية والطبية الرشعية من مواقع

انتشال الجثث.

 أنواع أخرى من املعلومات.	 

باإلضافة إىل ذلك، يتعنّي جمع كّل هذه 

املعلومات يف السجالت املركزيّة للمفقودين 

واملخفيني قرساً.

تتطلّب هذه العمليّة املتشّعبة، التي ميكن أن 

تنطوي عنها عّدة احتامالت حول مصري األشخاص 

املفقودين واملخفيني قرساً وأماكن تواجدهم، 

توافر موارد ماليّة وبرشيّة وإداريّة وماديّة مهّمة 

مبا يف ذلك مرافق عمل مجّهزة ومناسبة.

أعطــى القانون 1٠٥ الهيئة الوطنية 

للمفقوديــن واملخفينّي قرساً تفويضاً إلدارة 

عمليــة بحٍث فعاّلــة وتطبيقها بناًء عىل جميع 

املعلومات التــي تّم جمعها عرب مختلف 

األطراف ال ســيّام السلطات واملنظاّمت 

املختلفة والشــهود، فضالً عن اآلليات 

املعتمدة ســابقاً واألدلة الناتجة عن التحليالت 

والتحقيقــات التي تجريها األطراف املعنيّة.
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 1.القوائم
املوحدة

4.خطوات 
هادفة إىل إعادة 

االتصال مع األفراد 
املحتجزين

2.جمع املعلومات

3.التحقيقات 
األولّية وتحليل 

السياق

القوائــم املوّحدة بجميع األفراد الذين تّم اإلبالغ عن فقدانهم اســتناداً 
إىل كّل مصــادر املعلومات املحتملة.

خطوات هادفة إىل إعادة االتصال مع األفراد املحتجزين الســيّام من 
خــالل التواصل مع الســلطات املعنيّة وأصحاب العالقة من أجل إعادة 

االتّصال مع الشــخص املفقــود وجمع املعلومات حول مصريه ومكان 
تواجده و/أو اسرتداد جثّته.

جمع املعلومات حول األشــخاص املفقودين واألماكن ذات الصلة 
وأماكن الدفن املحتملة من جميع املصادر املحتملة الســيّام الســجالت 

الطبيّة وإفادات الشــهود واملحفوظات.

التحقيقات األوليّة وتحليل الســياق من خالل اســتخدام املعلومات 
التي تــّم جمعها كام والقوائم املوّحدة.

ويشمل الجدول التايل شحاً أكرث تفصيالً لبعض هذه املراحل ويغطي عدداً من 

الجوانب الفنية الخاصة بعملية البحث: 

 منذ املراحل األوىل، هناك احتامالت مختلفة قد تكون ممكنة بحسب السياق.

وبناًء عىل كّل من الفرضيات املحتملة، يتعنّي عىل الهيئة الوطنية أو السلطات املعنّية اتّخاذ 

خطوات محّددة بهدف تحديد مصر األشخاص املفقودين أو املخفيني قرساً وأماكن تواجدهم. 
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7.مطابقة 
املعلومات

 8.تحديد
الهويّة

5.البحث عن 
الجثث والرفات 

 البرشية
استخراجها

6.إجراء 
الفحوصات 

الطبية والتقنية 
الرشعيةالرشعي

مطابقــة املعلومات من خــالل املقارنة بني كّل املعلومات املتوفّرة 
حول األشــخاص املفقودين وظروف االختفاء والرفات البرشيّة التي 

تّم اســرتدادها بهدف ضامن تحديد هويّة أصحاب الرفات بشــكٍل 
صحيح.

تحديد الهويّة باالستناد إىل الخطوات املذكورة أعاله وبالتوافق مع 
اإلطار القانوين الساري املفعول واملعايري العلميّة والدوليّة ذات الصلة.

البحــث عن الجثث والرفات البرشية واســتخراجها علامً أّن هذه 
العمليّــة يتولّهــا خرباء العلوم الطبيــة والتقنية الرشعيّة ومحّققون وتتّم 

بالتوافق مع املعايري الدوليّة واملامرســات الفضىل.

إجراء الفحوصات الطبية والتقنية الرشعية عىل الرفات البرشيّة التي 
تّم استخراجها من قبل مجموعة من خرباء العلوم الطبية والتقنية 

الرشعيّة من مختلف التخّصصات. وقد تشمل مجموعة الخرباء سابقة 
الذكر أطباء شعيني وعلامء يف مجال األنرثوبولوجيا الرشعيّة وأطباء 
أسنان وعلامء وراثة وجينات يتعنّي عليهم أن يتعاونوا مع بعضهم 

البعض لتحديد هويّة الرفات البرشيّة.

 يف بعض الحاالت ونظراً لعوامل مختلفة مثل طبيعة هذه العملّية املتشّعبة
ونقص املعلومات ومرور الزمن، قد ال تتمكّن الهيئة الوطنّية من تحديد أماكن تواجد 
األشخاص املفقودين بشكٍل كامل ولكن عىل الرغم من ذلك، قد تتمكّن من تقديم 

معلومات جزئّية عن مصرهم إىل عائالتهم. 
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2. ما هو دور الهيئة يف هذه العملية؟ 

مبوجب القانون 105، تعّد الهيئة الوطنية الكيان املسؤول عن عملية الكشف عن مصر األشخاص 

املفقودين واملخفيني قرساً وأماكن تواجدهم إذ يتعنّي عليها القيام ببعض األعامل واإلجراءات 

املحددة ومن بينها:

إجراء جميع التحريات التي تؤدي إىل 	 

الكشف عن مصري شخص مفقود وتحديد 

مكان تواجده؛ 

االستامع إىل أي شخص يُشتبه بامتالكه 	 

معلومات حول أشخاص مفقودين أو 

مخفيني قرساً أو عن أماكن الدفن وتلقي 

البالغات يف هذا الشأن واالستامع إىل 

شهادات األهايل أو الشهود؛

التأكّد من التدقّيق يف املعلومات املرتبطة 	 

باملفقودين واملخفيني قرساً وبحفظها 

إلدراجها يف السجالت املركزية؛

التأكّد من التدقّيق يف قاعدة بيانات 	 

الحمض النووي أو أية معلومات أو عينات 

حيوية؛

إنشاء بنك معلومات عن مواقع أماكن 	 

الدفن؛

التأكّد من إجراء عمليات املطابقة مع 	 

املعلومات املتوافرة لديها أو لدى أية 

سلطة مختصة للتثبت من هوية رفات 

املفقودين واملخفيني لتحديد مكان 

تواجدهم إذا كانوا أحياء، وضامن تحديد 

الهوية القانونية من قبل السلطات 

املختصة من بني غريها... 

تتألف السجالت املركزية من مجموعة 

السجالت الفردية العائدة ألشخاص 

مفقودين أو مخفيني قرساً تّم تقديم طلب 

تقفي أثر بشأنهم.

وتكون الهيئة الوطنية مسؤولًة عن هذه 

السجالت وعن حامية رسيّة البيانات 

الواردة فيها.

 ويحدد النظام الداخيل الخاص بالهيئة 

الوطنية وكتاب قواعد ادارة السجالت 

املركزية كيفية حامية هذه املعلومات.
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ي أثر إىل الهيئة الوطنية؟6 3. من له الحق يف تقديم طلب تََقفِّ

6 املواد 32 و 33 و 34 و 3٥ و 36 من القانون 1٠٥.

أحد أفراد أرسة املفقود أو 

املخفي قرساً أو املقربني منه.

أي شخص أو جهة لديها 

الحد األدىن من البيانات 

عن هوية املفقود أو 

املخفي قرساً.

غري اللبنانيني يف حال: 

إثباْت انَّ املفقود أو املَْخفي كان 	 

مقيامً يف لبنان. 

توافر معلومات ُمَوثَقة عن اختفائه 	 

يف لبنان ولو مل يكن حاصالً عىل 

اإلقامة.

2٥



 4. ما الذي تقوم به الهيئة عند توافر أدلة عن مكان دفن أشخاص مفقودين
أو َمْخفينيِّ قرساً؟7

7 املواد 33 و 34 و 3٥ و 36 من القانون 1٠٥.

 تُبَّلغ الهيئة النائب العام االستئنايف عن وجود أدلة لديها بهذا الشأن اإلجراءات التي تنوي 

اتخاذها للتثبت من وجود أمكان دفن وتحديد موقعها وحاميتها.

 يُعنيِّ النائب العام االستئنايف حارساً قضائياً لحامية مكان الدفن

إذا قرر وضع اليد عليه إذا دعت الحاجة.

تضع الهيئة إشارة لستة أشهر كحد أقىص عىل العقارات وتحميها وتُعلم مالكيها 

بالقرارات ذات الصلة.

 ميكن للجنة االستعانة بالضابطة العدلية

وبقوى األمن الداخيل للقيام بأعاملها.

 وتنشئ الهيئة الوطنية خالل شهر لجنة خاصة تتألف

 من خمسة أعضاء عىل النحو التايل:

ممثل عن أفراد عائالت املفقودين وخبري متخصص يف التعرف عىل الرفات البرشية وخبري 

قانوين وعضو من املجلس البلدي وقاض من قضاة الحكم من الدرجة العاشة.
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تكمن مهمة اللجنة يف نبش أماكن الدفن والتعرّف عىل هوية الرفات املدفونة 
فيها، وهي تقوم بـ : 

تحديد املعايري العلمية وإجراءات 	 

التحقيق التي يجب اعتامدها عند نبش 

أماكن الدفن؛

جمع املعلومات التي تساعد يف التعرّف 	 

عىل هوية الرُّفات؛

إنتشال الرُّفات واملقتنيات املدفونة فيها 	 

والتعرّف عىل ُهوية أصحابها؛

رفع تقرير بنتائج عملها اىل الهيئة8.	 

كام ينص القانون 105 عىل وجود جهاز إداري يعاون الهيئة يكون عىل رأسه مدير تنفيذي 

متفرغ9. ويجب تفصيل هيكلية هذا الجهاز بشكل موّسع يف النظام الداخيل.

8 املادة 29 من قانون 1٠٥.

9 املادة 21 من قانون 1٠٥.
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1٠ املادة 26 من قانون 1٠٥

5. هل تقوم الهيئة بأي مهام اٍضافية؟10  

توعية الرأي العام حول الجانب اإلنساين 	 

لقضية املفقودين واملَْخِفيِّني قرساً ومعاناة 

عائالتهم.

إعالم الرأي العام بنتائج تحقيقاتها 	 

 والوقائع التي تثَبتَّت منها.

تنسيق جهود املؤسسات واملنظامت 	 

املحلية والدولية املعنية بقضية املفقودين 

واملَْخِفيِّني قرساً وتوقيع االتفاقيات معها.

إصدار تقرير سنوي تفصييل بأعاملها. 	 

وضع إشارة عىل أماكن دفن املفقودين 	 

واملَْخفينيِّ قرساً.

اللوحات التذكارية 

يَِحق ألرس املفقودين واملَْخِفيِّني قرساً والجمعيات املمثلة لهم، طلب 

وضع إشارة عىل أماكن الدفن، فردية كانت أم جامعية. 

عىل البلديات وضع عالمة أو لوحة تذكارية عىل أماكن الدفن 

والسامح بإقامة لوحة تذكارية ُمراعية لِكتاِب املُواَصفاِت الخاصِّ 

باللَّْوحاِت التَّْذكاريَِّة لألْشخاِص املَْفقوديَن واملَْخِفيّنَي قرَْساً. 

يجري االتفاق عىل هذا الكتاب خالل شهرين من تاريخ نفاذ 

القانون 1٠٥ ويُرفع اىل مجلس الوزراء إلقراره.
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VII- األحكام العقابية11

العقوبةالجرم

التحريــض عىل جرم اإلخفاء القرسي 	 

أو ارتكابه أو املشــاركة أو التدّخل يف 

االختفاء القرسي.

األشــغال الشاقة من ٥ اىل 1٥ سنة 	 

وغرامــة ترتاوح قيمتها ما بني 1٥ و2٠ 

مليون لرية لبنانية.

منع النفاذ اىل املعلومات او عرقلة اتاحة 	 

املعلومات الفراد العائالت او الهيئة.

 اعطاء معلومات خاطئة عن قصد يؤدي 	 

اىل تضليل عملية تقفي اثر املفقود او 

املخفي قرساً و عرقلتها.

تعريض أي شخص للمسؤولية الجزائية أو 	 

للتهديد أو ألي شكل من أشكال الرتهيب، 

ملجرد سؤاله عن مصري شخص مفقود أو 

مخفي قرساً أو عن مكان تواجدهم.

الســجن من 6 أشهر اىل سنتني، وغرامة 	 

تــرتاوح قيمتها ما بني مليون و1٠ ماليني 

لبنانية. لرية 

العبث مبكان الدفن أو نبشه لتبديد أدِّلة 	 

تحديد هوية املفقودين املدفونني فيه.

عرقلة عمل الجهات املعنية بالبحث 	 

والتنقيب عن أماكن الدفن أو رفض 

التعاون معها.

الســجن من ســنة إىل 3 سنوات وغرامة 	 

تــرتاوح قيمتها مــا بني 12 و1٥ مليون 

لــرية لبنانية.

علم الفاعل ان الشخص املفقود أو 	 

املخفي قرساً ال يزال عىل قيد الحياة

السجن من سنة اىل 3 سنوات و غرامة 	 

ترتواح قيمتها ما بني اثَْنْي َعرَشَ َمليوَن لريٍَة

لبنانيٍَّة وَخْمَسَة َعرَشَ َمليوَن لريٍَة لبنانيَّة.	 

11 املواد 37 و38 و39 و4٠ من القانون 1٠٥.
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