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 الجسههرية المبشانية
 مجمس الشهاب  

 30/11/2018تاريخ  105قانهن رقم 
 (6/12/2018تاريخ  52)ج. ر. عدد 

 
 قانهن 

 السفقهدين والسخفيين قدرا  
 

 الفرل األول: 
 التعريفات

 : تعريفاتالسادة األولى
ع السخاسيع واألنطسة ية حيثسا وردت فيو وفي جسيتالنػف، تعشي الكمسات والعبارات اللغايات تصبيق ىحا القا

 لو، السعاني اآلتية، ما عجا في الحاالت التي يفخض سياؽ الشز معشى آخخ ليا: التي ترجر تشفيحا  
أو أو غيخ دولي قخباؤه مكاف تػاججه بشتيجة نداع مدمح دولي أىػ الذخز الحؼ يجيل  السفقهد: - 1

 ؼ سبب اخخ.أو أخصف أو كارثة 
االعتقاؿ أو االحتجاز أو االختصاؼ أو أؼ شكل مغ أشكاؿ نتيجة ىػ السفقػد  السخفي قدرا : - 2

و اشخاص، ويعقبو رفس أى أيجؼ مػضفي الجولة أو مجسػعات الحخماف مغ الحخية الحؼ يتع عم
 ما يحخمو مغ حساية القانػف.أو إخفاء مريخه أو مكاف وجػده،  بحخماف الذخز مغ حخيتو االعتخاؼ

بشاء بالتبشي، ابغ أحج ألضسغ مؤسدة الدواج أو خارجيا، ا لسػلػدوف ىع الفخوع ا أفراد األسرة: - 3
األصػؿ  أو السخفي قدخا ، الدوج أو الدوجة أو« السفقػد»الدوجيغ مغ زواج سابق والحؼ كاف عمى عاتق 

 ميسا عمػا، بسغ فييع زوجة األب أو زوج األـ، األخ أو األخت وأوالدىع.
و السخفي أكاف السفقػد و تبتغي الخبح(  حداب، جسعيات الأف )ىع األشخاص السعشػيػ  السقربهن:  - 4

 فييا.   عزػا   قدخا  
ىي الجسعيات العاممة في لبشاف، والتي يكػف ربع أعزائيا عمى  الجسعيات السسثمة ألفراد األسرة:  - 5

و أالقدخؼ  خفاءإلجافيا العسل عمى اىأ أو السخفييغ قدخا ، والتي تتزسغ األقل مغ أفخاد أسخة السفقػديغ 
 مفقػدؼ الحخب. 

أو « السفقػد»ىي البيانات التي تتألف مغ: اسع وشيخة الذخز  الحد األدنى من البيانات:  - 6
، مكاف وتاريخ الػالدة، اسع أحج والجيو، وضعو االجتساعي، ميشتو، عشػانو، ومعمػمات «السخفي قدخا  »

 مػثػقة عغ ضخوؼ انقصاع أخباره أو اختفائو. 
ىي قاعجة البيانات السخكدية لتخديغ وإدارة شمبات تقفي أثخ السفقػديغ والسخفييغ  ت السريزية:الدجلا  - 7
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 قدخا  والسعمػمات ذات الرمة. 
 . لتقفي آثار السفقػديغ أو السخفييغ قدخا   لمييئةىػ الصمب السقجـ  طمب تقفي األثر:  - 8
 
ت الستعّمقة بعسمية تقفي األثخ بيجؼ الكذف عغ جسيع أنػاع السعمػما: معمهمات عامة لتقفي اآلثار  - 9

  األشخاص السفقػديغ والسخفييغ قدخا  فيسا خال السعمػمات الذخرية )السعّخفة أدناه(.مريخ 
، و السخفييغ قدخيا  أتحجيج ىػية السفقػديغ ىي البيانات التي تداعج عمى  السعمهمات الذخرية: – 10

، ورقع اليػية وبيانات السػقع، ومعخؼ اإلنتخنت أو قج تذيخ إلى مثل االسع، والسػاد الدسعية والبرخية
واحج أو أكثخ مغ العػامل الخاصة باليػية البجنية أو الفديػلػجية أو الػراثية أو الشفدية أو االقترادية أو 

تحجد أو قادرة عمى تحجيج بيانات  الثقافية أو االجتساعية لمذخز مػضػع البيانات. وىحا يذسل أيزا  
 . ية األشخاص السفقػديغ والسخفييغ قدخا  ىػ 

 معيشا   ف شخرا  أجح وفقا  لسعصيات واقعية مقبػلة : ىي السعمػمات التي تخ السعمهمات السهثهقة - 11
 يجخل ضسغ تعخيف السفقػد أو السخفي قدخا .

 ىي الييئة الػششية لمسفقػديغ والسخفييغ قدخا  السشذأة بسػجب ىحا القانػف.الهيئة:  - 12
ف عمى الرفات البذرية:  – 13 التحجيج القانػني لميػية استشادا  إلى عسمية عمسية تالئع السعمػمات التعرا

ومعاييخ  ،حػؿ األشخاص السفقػديغ والسخفييغ قدخا  مع الخفات البذخية وفق السسارسات الجشائية الفزمى
ليػية شبقا  تتع عسمية تحجيج افالحياة حساية البيانات الستػافق عمييا دوليا . أّما في حاؿ ضيػره عمى قيج 

 جخاء. إللمقػانيغ السخعية ا
 : مػقع عثخ فيو عمى رفات بذخية تعػد لذخز أو أكثخ.أماكن الدفن -14

 
 الفرل الثاني:

 ساسيةأوواجبات حقهق 
  حق السعرفة :2السادة 

وأمكشة وجػدىع لسخفييغ قدخا  الحق في معخفة مريخ أفخادىا وذوييا السفقػديغ أو اوالسقخبيغ ألفخاد األسخ 
يزا ، تحجيج أمكاف وجػد الخفاة واستالميا. يذسل ىحا الحق و اختصافيع وفي معخفة أو مكاف احتجازىع أ

   لى ىػياتيا.إؼ جخاء الكذف عمييا والتعخّ إماكغ الجفغ وجسع الخفات ونبذيا و مػاقع أ
 

 : حق االطلع3السادة 
بيغ الحق في االشالع عمى السعمػمات السترمة بتقفي آثار سقخّ ألفخاد األسخ، وفي حاؿ غيابيع، لم

التي مغ شأنيا تحجيج مريخه، وذلظ و  ،التحقيقات غيخ الخاضعة لمدخية قانػنا  و  ،ديغ والسخفييغ قدخا  السفقػ 
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  ضسغ اآلليات السحجدة وفق أحكاـ ىحا القانػف.
الدمصات والستػافخة لجػ الييئات واالدارات و  لمييئة حق استالـ جسيع السعمػمات السترمة بتقفي اآلثار -أ

 .كافة السخترة
السخفييغ قدخا ثار السفقػديغ و آالسعمػمات الخاصة السترمة بتقفي ألفخاد األسخة  الحق باستالـ   -ب

 وذلظ  بشاء عمى قخار مغ القزاء السختز.  ،عالهأ ( أالسحجدة في الفقخة ) الجياتلستػفخة لجػ ا
 

 دون تسييز : السعاممة4السادة 
السخفييغ قدخا  دوف تسييد، عمى الدمصات المبشانية السخترة أف تزسغ حقػؽ أفخاد عائالت السفقػديغ أو 

ذا كاف الذخز السخفي عدكخيا  أـ مجنيا  ، ودوف االخح باالعتبار المػف أـ الجشذ أـ العخؽ أـ المغة إفيسا 
لى أقمية أـ السختبة إػمي أـ االجتساعي أـ االنتساء لقصل األأـ ا ،جيغ أـ السعتقج الدياسي أـ غيخىاأـ ال

 آخخ.تسييدؼ عاقة الجدجية أـ العقمية أـ أؼ وضع إلالسادية أـ العسخ أـ االجتساعية أـ ا
 

 : الحق بالتعهيض5السادة 
السادية السشاسبة التي تحجد ات السعشػية و سخىع الحق بالتعػيزلمسفقػديغ والسخفييغ قدخا  وأفخاد أ   -ا 
، وذلظ الييئة لى تػصيةإدشج عمى اقتخاح وزيخؼ السالية والعجؿ الس   ي مجمذ الػزراء بشاء  سخسػـ يتخح فب

 خالؿ سشة مغ نفاذ ىحا القانػف.
وأفخاد  ال يفدخ ىحا القانػف بحاؿ مغ األحػاؿ عمى أنو يؤثخ عمى حق السفقػديغ والسخفييغ قدخا   -ب

 زخر وفق أحكاـ القانػف العاـ. سخىع بالسصالبة بتعػيزات عغ العصل والأ  
ندخة شبق ع فادة بيحا السعشى تدمّ إ، ترجر الف شخز مفقػدعإ فخ شخوط افي حاؿ ثبت لمييئة تػ  -ج

ف تحجد في أوليا  ،غ السفقػد أو السخفي قدخا  و ألؼ مغ السقخبيغ مأسخ فخاد األ  أاألصل عشيا ألؼ فخد مغ 
مغ  سشةو شػىج فيو الذخز لمسّخة األخيخة. في حاؿ مخور أ ،حرػؿ الفقجافلاالفادة التاريخ التقخيبي 

حرػؿ الفقجاف أو اإلخفاء القدخؼ وفق مزسػف االفادة السحكػرة في ىحه الفقخة، يكػف ألصحاب الحق 
 بقخار مغ السحكسة السخترة.  بالسدتحقات الشقجية بسا فييا الخواتبالسصالبة عمى أساسيا 

مختمف االفادات والتقاريخ مغ الجيات السخترة السختمفة في يبقى لمقزاء السختز حق تقجيخ  -د
 الػفاة.الفقجاف و معخض الشطخ بجعاوػ إعالف 

 
 فراح عن معمهماتإل:  مهجب ا6السادة 

االشخاص والييئات والسؤسدات  عفيي غبس يستمظ معمػمات مترمة بتقفي اآلثار مغعمى كل  -أ
مغ قبل الييئة أو مغ قبل المجشة الخاصة بشبر  علييإع دالء بيا عشج االستساوالدمصات واالدارات اإل
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 . ، وال يحق ألؼ كاف التحرع بالدخية الػضيفيةأماكغ الجفغ
 

قاـ فيو أو عسل أو شغمو أو أعغ وجػد مكاف دفغ في عقار ممكو  عمى كل شخز يستمظ معمػمات -ب
ف يجلي، أ. كسا يسكغ لو انذائيإفػر  فدو الى االدالء بيا لمييئةفيو برفة أو بأخخػ، أف يبادر مغ تمقاء ن

صػال   ويػقع أنيا عزاء الييئة، والحؼ يجوّ أ حج ألى إ لمسدؤولية ومع إخفاء ىػيتو، بالسعمػمات شفاىة   رفعا  
 عمى ىحه االفادة.

وغيخىا والرحة  االجتساعيةخمية والذؤوف عمى الييئات والسؤسدات السعشية بسدائل العجؿ والجفاع والجا
ت السدؤولة عغ البحث عغ السفقػديغ أو السخفييغ قدخا  وفقا  لدمصاتيا وصالحياتيا، أف تػفخ مغ الييئا

يجاد حمػؿ إل ،السعمػمات السػجػدة لجييا لمييئة والسداعجة في البحث عغ السفقػديغ أو السخفييغ قدخا  
 لقزيتيع مغ خالؿ تقجيع أجػبة كافية وواضحة حػؿ مريخىع.

 
أف تتعاوف مع  ،وفي غزػف ثالثيغ يػما  مغ دخػؿ ىحا القانػف حّيد التشفيح ،عمى الدمصات السخترة

الييئة السدؤولة عغ البحث وأعزاء عائالت السفقػديغ أو السخفييغ قدخا ، وتقجيع السداعجة لتأميغ حقػؽ 
 أفخاد وعائالت السفقػديغ والسخفييغ عسال  بيحا القانػف وغيخه مغ القػانيغ السعسػؿ بيا. 

 
أف تحفع وتتحقق  ،سابقة لمسعمػماتلى ما قّجـ ليا مغ شمبات ججيجة و إواستشادا   ،لدمصات السخترةعمى ا

دّلة ألمقارنتيا مع الػثائق الخسسية وامغ السعمػمات التي لجييا مع ذكخ الػقائع والسرادر ذات الرمة و 
يجاع  محزخ خصي ا ، وإالسخفي قدخ  التي تّع فحريا أثشاء القياـ بسيسة البحث عغ الذخز السفقػد أو

 لمسدؤوؿ عغ البحث السكمف مغ قبميا. و  لمييئةبالشتائج 
 

دارية السعتسجة عمى شمبات السخاجعة والحرػؿ عمى معمػمات أو ميل إلجخاءات القانػنية واإلتصبق ا
 سخضية أو في حاالت صست االدارة. الغيخ جابات إلعمى ااالعتخاضات 

 
وتتحقق مغ كل السعمػمات الججيجة التي يسكغ أف تدّيل البحث عغ عمى الدمصات السخترة أف تجّوف 

 لى الييئة. إأو التعخؼ عمييع وتدميسيا فػرا  السفقػديغ أو السخفييغ قدخا  
 

فعاؿ التي تعػؽ سيخ التحقيق ألف تتخح التجابيخ الالزمة لسشع اأكسا يكػف عمى الدصات السخترة 
مغ عجـ مسارسة أؼ ضغط أو تأثيخ عمى العسميات السحكػرة في والسعاقبة عمييا. وتتأكج بػجو الخرػص 

 ىحا القانػف. 
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 اون مهجب التبادل والتع :7السادة 
بتبادؿ السعمػمات الستعمقة بعسمية البحث عغ السفقػديغ أو السخفييغ قدخا ،   تمتـد الدمصات السخترة

  وبتحجيج مريخىع وىػيتيع وتقجيع ىحه السعمػمات لمييئة.
عمى الدمصات السخترة في لبشاف ومغ أجل تحديغ عسمية البحث عغ السفقػديغ أو السخفييغ  يتعيغّ 

قدخا ، التعاوف مع المجشة الجولية لمرميب االحسخ ومكتب السفػض الدامي لحقػؽ اإلنداف في مشطسة 
 ة كل مشيع.وفقا  لرالحيأو أية ىيئة اندانية أخخػ والرميب األحسخ المبشاني  الييئةو   األمع الستحجة

 
 : حقهق محفهعة8السادة 

عمى الحاصل قبل نفاذ ىحا القانػف أو بعجه، يبقى دوف أؼ أثخ  و السخفي قدخا  أعالف وفاة السفقػد إ ف إ
 في ىحا القانػف. عميياميغ الحقػؽ السشرػص وجػب تأ

الشداعات السدّمحة ومفقػدؼ  ال يفدخ ىحا القانػف بحاؿ مغ األحػاؿ عمى أنو يؤثخ عمى حق السخفييغ قدخا  
وأفخاد أسخىع بالمجػء الى القزاء وفق أحكاـ القانػف  ، الػاقعة عمى األراضي المبشانية،الجولية وغيخ الجولية

 العاـ. 
في السػاد الثالثة حتى الخامدة  و حادثة شبيعية مغ االحكاـ الػاردةأسخ بشتيجة كارثة أل  فخاد اأيدتفيج 

 عاله.أ 
 

 الفرل الثالث: 
 الهطشية لمسفقهدين والسخفيين قدريا الهيئة

 
 الباب األول: 

 نذاء الهيئة وتشغيسهاإ
  : إنذاء الهيئة9السادة 

لييا إمسفقػديغ والسخفييغ قدخا" )يذار تشذأ بسػجب ىحا القانػف ىيئة مدتقمة تدّسى "الييئة الػششية ل -أ 
   الؿ اإلدارؼ والسالي.في ىحا القانػف بػ "الييئة"(، تتستع بالذخرية السعشػية وباالستق

ا مياميع باستقالؿ كامل عغ أية سمصة أخخػ في إشار والسػضفػف والتابعػف لي الييئةيؤدؼ أعزاء  -ب 
 أحكاـ ىحا القانػف.
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 الباب الثاني:
 تشغيم الهيئة 

 : تذكيل الهيئة10السادة 
الػزراء بأغمبية الثمثيغ لسجة تذكل الييئة مغ عذخة أعزاء، يعيشػف جسيعا  بسخسـػ يتخح في مجمذ   -أ 

الييئات  التي تخفعياالئحة بشاء  عمى اقتخاح وزيخ العجؿ بشاء  عمى السشػات غيخ قابمة لمتججيج، خسذ 
  التالية:

 .ييع مجمذ القزاء األعمىيدسّ  ،عزػاف مغ ستة مغ القزاة الدابقيغ في مشرب الذخؼ -1
 ،دائي أو قانػف حقػؽ االنداف أو القانػف العاـف مغ ستة مغ ذوؼ الخبخة في القانػف الجعزػا -2

 .تدسييع مشاصفة  نقابتا السحاميغ في بيخوت وشخابمذ
يدسييع مجمذ العسجاء  ،ستاذ جامعي مغ ثالثة مغ السختريغ في حقػؽ االنداف أو الحخيات العامةأ -3

  في الجامعة المبشانية.
بشاف الذسالي، باالتفاؽ. وفي حاؿ عجـ االتفاؽ شبيب شخعي يعيشو نقيبا األشباء في بيخوت وفي ل - 4

شباء الذخعييغ، ويجخؼ ألحج اأيغ ي كال مغ الشقيبعمى اسع خالؿ  ميمة شيخ مغ نفاذ ىحا القانػف، يدسّ 
غ شباء في بيخوت ولبشاف الذسالي، ويعيّ ألمغ مجمدي نقابتي ا رػيت عمى االسسيغ السعيشيغ في كلالت

 .ت السجمديغصػاأكبخ عجد مغ أالحائد عمى 
 ثشي عذخ مغ الشاشصيغ في حقػؽ اإلنداف تدسييع المجشة الشيابة لحقػؽ االنداف، بشاء  امغ عزػاف  -5

عمى تخشيحات مقجمة مغ مشطسات السجتسع السجني العاممة في مجاؿ حقػؽ اإلنداف، عمى أف يتع تدكية 
 .كل مخشح مغ ثالث جسعيات لبشانية عمى األقل

ييع مغ الشاشصيغ في الجسعيات السسثمة لحوؼ السفقػديغ والسخفييغ قدخا  تدسّ  ثشي عذخاعزػاف مغ  -6
عمى تخشيحات مقجمة مغ ىحه الجسعيات السعشية، عمى أف يتع تدكية  ة لحقػؽ االنداف، بشاء  يالمجشة الشياب

 كل مخشح مغ ثالث جسعيات لبشانية عمى األقل. 
أعزائيا عمى األقل مغ  اممة في لبشاف، والتي يكػف ربعالجسعيات السعشية بيحه الفقخة ىي الجسعيات الع

خفاء القدخؼ او مفقػدؼ الحخب في إلقدخا ، والتي تتزسغ العسل عمى االسفقػديغ أو السخفييغ  خس  أفخاد أ  
 أىجافيا.

 
  همية لمعزهيةأل: شروط ا11السادة 

   السخشح الذخوط التالية:  فخ فيايجب أف تتػ 
ح عذخ سشػات عمى االقل ومتستعا  بحقػقو السجنية وغيخ محكػـ عميو بجشاية او أف يكػف لبشانيا  مش- 1
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 .جشحة شائشة، ومغ ذوؼ الديخة األخالقية العالية، وأف يكػف معخوفا  بأخالقو ونداىتو واستقاللو
  أف ال يقل عسخه عغ خسدة وثالثيغ سشة. -2
 .اتختراصو ال تقل عغ عذخ سشػ اأف يكػف لجيو خبخة في مجاؿ - 3
  .عزاء تسثيل الجشديغألختيار اايخاعى في - 4
  .ءامانة العامة لخئاسة مجمذ الػزر ألتػدع ممفات السخشحيغ ا -5
 

  : التفرغ وحاالت التسانع12السادة 
ويحطخ عميو مسارسة أؼ عسل  ،يتفخغ رئيذ الييئة دوف سائخ األعزاء اآلخخيغ لعسمو في الييئة -أ

 يو ميامو.آخخ خالؿ تػلّ 
مذ الشػاب، رئاسة أو عزػية يجػز الجسع بيغ عزػية الييئة ورئاسة أو عزػية الػزارة أو مج ال -ب 

دارة مؤسدة عامة أو رئاسة مجمذ بمجؼ أو مشرب قيادؼ حدبي أو عزػية مجالذ الشقابات أو إمجمذ 
 .الييئات السقتِخحة لألعزاء

، أف يتخشح لالنتخابات الشيابية يتوال يجػز لمعزػ، قبل انقزاء سشتيغ كاممتيغ عمى انتياء عزػ  -ج 
  و ادارؼ.أؼ مشرب عاـ سياسي أ و أف يتػلىأو االختيارية أو البمجية أ

 
   قدم اليسين  :13السادة 

أقدع باهلل العطيع أف أقػـ بسيامي في الييئة »اليسيغ التالية:  يقدع أعزاء الييئة أماـ رئيذ الجسيػرية
القدخؼ بأمانة وإخالص واستقاللية وعجـ تحّيد، وأف أترخؼ في كل  الػششية لمسفقػديغ وضحايا اإلخفاء

  .«ما أقػـ بو ترخفا  يػحي بالثقة والحخص عمى سيادة الحق وحساية حقػؽ اإلنداف وتعديدىا
 

  : انتخاب رئيس وأعزاء الهيئة14السادة 
ثة أعزاء، ويشتخبػف عزاء بجعػة مغ العزػ األكبخ سشا  أو بصمب مغ ثالأليجتسع ا ،بعج أداء اليسيغ

سشػات  خسذوأميشا لمرشجوؽ لسجة  ،وأميشا لمدخ ،لمخئيذ ونائبا   ،مغ بيغ األعزاء باالقتخاع الدخؼ رئيدا  
  .غيخ قابمة لمتججيج

 تحجد مياـ كل مغ ىؤالء في الشطاـ الجاخمي لميئية.
 

   خلقياتأ: الشغام الداخمي وقهاعد 15السادة 
ى، ويقخوف بسيمة شيخيغ مغ أدائيع اليسيغ وبأكثخية الثمثيغ نطاما  داخميا  يزع أعزاء الييئة االول -أ 

  .ايلتي تخعى تشطيسيا وسيخ العسل لجييتزسغ القػاعج واألصػؿ التفريمية أ
عالية خاصة بيا يمتـد بيا  تزع الييئة وفقا  لألصػؿ السحجدة أعاله قػاعج اخالقيات ومعاييخ ميشية  -ب 
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شخاص الحيغ يتعاونػف معيا في تشفيح ألالجسعيات وسائخ اي يا وأجخائيا ومسثمعزائيا ومػضفيأ جسيع 
  .مياميا
   : شغهر مريز16السادة 

نتياء السجة، تعمغ الييئة حرػؿ الذغػر اقبل سشة مغ  ،ألؼ سبٍب كاف ،في حاؿ شغػر مخكد العزػية
 .قتخاح التدسيةاشية بمذ الػزراء وإلى الجية السعغ رئيديا األمخ خالؿ أسبػع إلى مجويبمِّ 

مغ ىحا  2البجيل خالؿ ثالثة أشيخ مغ تاريخ أخح العمع وفق أحكاـ السادة العزػ يعيغ مجمذ الػزراء 
 .يكسل البجيل السجة الستبقية مغ الػالية القانػف.

 
  : حرانة األعزاء17السادة 

أعزاء الييئة والعامميغ  إقامة دعػػ جدائية عمىمالحقة أو ، ال يجػز السذيػد الجـخفي ما خال  –أ 
، أو ع في الييئةيع أو عسمشػاؿ مجة واليتي عبسا فيو القبس عميي ،عتخاذ أؼ إجخاء جدائي بحقياأو  ،لجييا

، السذكػ مشو دوف أف يذتخؾ في الترػيتأو العامل ستساع إلى العزػ االوبعج  الييئةبعجىا، إال بإذف 
  .وذلظ ألعساؿ تتعمق بشذاشيع في الييئة

 
ميمة أسبػعيغ مغ تاريخ تبمغيا شمب رفع الحرانة مغ السخجع القزائي جر الييئة قخارىا خالؿ تر

ضسشا ، وتكػف قخارات الييئة ليحه الجية قابمة لالستئشاؼ أماـ عتبار اإلذف واقعا  ا شائمة  السختز تحت
 في بيخوت.السجنية الغخفة األولى مغ محكسة االستئشاؼ 

 
تخاذ أؼ إجخاء قزائي أو إدارؼ اتيا، مدتشجاتيا أو بياناتيا أو الييئة، مخاسال ال يجػز تفتير مكاتب - ب

  .بذأنيا إال بعج أخح مػافقتيا
ؼ ضخؼ مغ الطخوؼ، بسا في ذلظ بتعميق أو وقف عسل الييئة في أ قخارٍ التشفيحية اتخاذ  ال يسكغ لمدمصة

 .حاالت الصػارغ والحخوب
 

  : عدم جهاز إقالة األعزاء18السادة 
 :ال يسكغ إقالة أؼ عزػ مغ أعزاء الييئة ما عجا في الحاالت التالية -أ 

  .إذا حاؿ وضعو الرحي أو العقمي دوف قيامو بسيامو -1
ق عزػيتو حكسا  فػر صجور قخار كع عميو بحكع مبـخ بجشاية أو بجشحة شائشة، عمى أف تعمّ إذا ح   -2

  .كع بحقو بالجخائع السحكػرة آنفا  حضشي أو أؼ 
 بسػافقة ثمثي أعزائيامغ الييئة عمى اقتخاح  غ بشاء  يمغ الجية الرالحة لمتعيخح القخار باإلقالة يت -ب 

 .ثالثة أياـ مغ تاريخ صجوره ميمة القخار إلى صاحب العالقة فيبتبميغ العمى أف يخسل 
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 لقخار. ميمة شيخيغ مغ تاريخ تبمغ ا قابمة لمصعغ أماـ مجمذ شػرػ الجولة في اإلقالة مخاسيع  -  ج
 

  : اجتساعات الهيئة19السادة 
ويكػف  ياتجتسع الييئة مخة كل شيخ عمى األقل، أو كمسا تجعػ الحاجة، بشاء  عمى دعػة مغ رئيد

السصمقة مغ عمى األقل. وتتخح قخاراتيا باألكثخية  بحزػر األكثخية السصمقة مغ أعزائيا قانػنيا   ياجتساعا
 .صػات يكػف صػت الخئيذ مخجحا  األعزاء الحاضخيغ، وإذا تعادلت األ

  .حكسا   ال  يعتبخ العزػ الحؼ يتغيب ثالث جمدات دوف عحر مذخوع مدتقي
 

  : لجان الهيئة20السادة 
باإلضافة الى المجشة السشذأة بسػجب ىحا القانػف، لمييئة أف تشذئ لجانا  مغ أعزائيا ألداء ميسات دائسة 

  .أو محجدة وفق ما يحجده نطاميا الجاخمي
 

  : االستخدام والتعاقد21السادة 
 .يعاوف الييئة جياز إدارؼ عمى رأسو مجيخ تشفيحؼ متفخغ –أ 

 .تحجد أصػؿ التعييغ والسياـ في الشطاـ الجاخمي -ب 
  .جتساعيالالعسل والزساف ا يألحكاـ قانػن ؼ اإلدار يخزع الجياز  -ج 
 

 : طمب السعمهمات22السادة 
يدة المبشانية أو األجشبية وتصمب مشيا تدويجىا بالسدتشجات أو السعمػمات لمييئة أف تترل بالدمصات واألج

ستجابة لمصمب دوف النية السعشية االدمصات واألجيدة المبشا  التي تخاىا مفيجة لحدغ مسارسة مياميا. وعمى
 .إبصاء

 
 :لباب الثالثا

 مهازنتهامالية الهيئة و 
 

  : مهازنة الهيئة ونغامها السالي23السادة 
 ستقالؿ اإلدارؼ والسالي وتخزع لخقابة ديػاف السحاسبة الالحقة. التتستع الييئة با -أ 

 مجمذ الػزراءرئاسة مػازنة شػية خاصة تجرج في باب خاص ضسغ س مداىسة ماليةيكػف لمييئة  -ب 
 ونذاشاتيا.  يا وتكػف كافية لتغصية مراريف

وفقا  لألصػؿ السشرػص و  ،السالية ضسغ السيمة عج الييئة مذخوع السػازنة ويخسمو رئيديا إلى وزيخت  
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 عمييا في قانػف السحاسبة العسػمية.  
 

وال يقل عغ ربع  أنذصتيايمحع مغ ضسغ مػازنة الييئة بشج خاص بالمجشة يغصي بذكل كاٍؼ جسيع  -ج 
 مػازنة الييئة. 

ذ الييئة عقج ، ويتػلى رئيضسغ حدابات الخديشة فتح لمييئة حداب خاص لجػ مرخؼ لبشافي   -د 
نفقاتيا ومخاقبة عقجىا وفقا  لألصػؿ السشرػص عمييا في قانػف السحاسبة العسػمية. وفي نياية الدشة 
السالية، يخسل ججوؿ باالعتسادات السرخوفة إلى وزارة السالية مرجقة مغ رئيذ الييئة، وتصبق في شأف 

 ىحه الججاوؿ أحكاـ قانػف السحاسبة العسػمية.  
ابات الييئة لشطاـ التجقيق الجاخمي ولمتجقيق السدتقل مغ قبل مكاتب التجقيق والسحاسبة تخزع حد -ىػ 

 . )2001)قانػف مػازنة العاـ  28/6/2001تاريخ  326مغ القانػف رقع  73وفقا ألحكاـ السادة 
 

  : تسهيل الهيئة24السادة 
 تتكػف إيخادات الييئة مغ:

 .السخصجة ليا في السػازنة السداىسات -أ
ال تكػف شخط أف  ،خخػ أجيات محمية أو دولية وأية مػارد التبخعات واليبات وأؼ دعع مالي مغ  -ب

أف ت قبل ىحه اليبات بسخسـػ عمى ، ستقالليتيا وأف تخاعي القػانيغ السخعية اإلجخاءامقيجة بسا ال يتػافق مع 
 . يتخح في مجمذ الػزراء

 
  :  مخررات األعزاء25السادة 

، أما سائخ أعزاء الييئة فيتقاضػف تعػيزات عغ حزػر مقصػعا   ييئة تعػيزا  شيخيا  يتقاضى رئيذ ال
 ؼ الساليةقتخاح وزيخ اعمى بسخسػـ يتخح في مجمذ الػزراء، بشاء  ىحه التعػيزات حجد الجمدات، وت

   العجؿ.و 
 

 : الباب الرابع
 مهام وصلحيات الهيئة

 : مهام الهيئة26السادة 
فييا،  السجفػنة الخفات ىػيات لىإ والتعخؼ أماكغ الجفغ لشبر خاصةال لمجشةقتزاء اتعسل الييئة، وعشج اال

ال سيسا عبخ الكذف عغ مريخ ومكاف  ،لسػجبات السحجدة في ىحا القانػف عمى تأميغ الحقػؽ وتشفيح ا
في ة، وتقتػاجج السفقػديغ والسخفييغ قدخا  وإعالـ أىالييع بانتطاـ حػؿ اإلنجازات والتحجيات خالؿ العسمي

جل ذلظ القياـ بجسيع أجؼ حل القزايا الفخدية. وليا مغ لى ذوييا بيإأثخ الخفات البذخية وتدميسيا 
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 الحرخ: الاألعساؿ ومشيا عمى سبيل السثاؿ 
 
لمعسل  خفاء القدخؼ إلالسفقػديغ وضحايا اثار و بشاء لمصمب، لتقفي آأ يات، عفػا  القياـ بجسيع التحخ  - 1

 .و استعادة رفاتيعاشالؽ سخاحيع إعمى 
ذتبو بأف لجيو معمػمات بيحا الذأف، وفق األصػؿ السحجدة في نطاـ ؼ شخز ي  ألى إستساع الا – 2

 .الييئة الجاخمي مع الحفاظ عمى سالمتيع وأمشيع
تدتسع و  ،خا  والسعمػمات عغ أماكغ الجفغى البالغات عغ األشخاص السفقػديغ والسخفييغ قدتمقّ  - 3

 أو لمذيػد كمسا دعت الحاجة.  لذيادات األىالي
دراجيا في الدجالت السخكدية إلالتأّكج مغ التجّقيق وحفع السعمػمات عغ السفقػديغ والسخفييغ قدخا   - 4

تباعيا إلدارتيا وحسايتيا وحساية الدخية الخاصة بيا اغ قدخا . وتحجد السعاييخ الػاجب لمسفقػديغ والسخفيي
 .أدناه 36لمسادة  تصيبقا   حاجة، وبسرادرىا وحساية شيػدىا عشج ال

وتذسل الخد بكتاب رسسي يذخح أسباب  ،أخح القخارات السشاسبة مثل قبػؿ أو رفس شمبات التعقب - 5
 .الخفس

  الزمة أو أية معمػمات أو عيشات حيػية التأّكج مغ التجّقيق في قاعجة بيانات الحسس الشػوؼ  - 6 
تحمل وتحفع لجػ السختبخ الجدائي  ،مع الدمصات السخترة لتحجيج ىػية السفقػديغ والسخفييغ قدخا  

 أدناه. 36تصبيقا لمسادة  عمى حساية ىحه السعمػماتالييئة وتعسل السخكدؼ لجػ قػػ األمغ الجاخمي 
  .إنذاء بشظ معمػمات عغ مػاقع أماكغ الجفغ - 7
السخترة القياـ بعسميات الشبر أماكغ الجفغ وتكميف الدمصات و تحجيج السعاييخ الستبعة لشبر السقابخ  - 8

 وفقا  ليحه السعاييخ.
وحسايتيا  ،عمى العقارات كحج أقرى دتة أشيخل ة لػضع إشارة مؤقتةجخاءات السشاسبإلاتخاذ ا - 9 

   .لى السالكيغإوتبّمغ قخاراتيا  ،بعسميات الحفخ تسييجا  لمبجء
 .المجاف السخترة بشبر أماكغ الجفغعزاء أ تعييغ  - 10
وانتذاؿ الخفات السجفػنة فييا والتعخؼ عمى  أماكغ الجفغ لشبر خاصةال لجشةالشخاؼ عمى عسل اا - 11

 .يح، وفي الفحػصات األنثخوبػلػجيةىػياتيا، وإجخاء عسميات التذخ 
  .سخسخىع، وتقجيع الجعع لأل  أ  زخر لمسفقػديغ والسخفييغ قدخا  و اقتخاح آليات جبخ ال - 12 

تشديق جيػد السؤسدات والسشطسات السحمية والجولية السمتدمة حّل قزية األشخاص السفقػديغ  – 13
 .قدخا ، وتػقيع اإلتفاقيات معيا والسخفييغ

 .مجاالت الخبخة السيشية السشاسبة تشطيع وتقجيع التجريب في - 14
 .مشيا تعالـ الخأؼ العاـ عغ نتائج التحقيقات والػقائع التي تّع التثبإ  - 15
ف يتزسغ عجد األشخاص الحيغ تذسميع الصمبات أعمى  ،اعساليأ صجار تقخيخ سشػؼ بذأف إ - 16
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عجد أماكغ و سسائيع، أعالف إ صحابيا مع ألتعخؼ عمى ىػية الخفات التي تع او والسمفات التي يحقق فييا، 
حساية البيانات ومع مخاعاة حكاـ ىحا القانػف، وذلظ امتثاال  لسبادغ أجفغ التي تع التحقيق بذأنيا وفق ال

  .مرالح األىالي
ع بيغ سخىع، واحتياجاتيع ومعاناتينذخ الػعي حياؿ الجانب االنداني لمسفقػديغ والسخفييغ قدخا  وأ   - 17

  .ط صّشاع القخار والخأؼ العاـاسأو 
بل عبخ الد  بالزابصة العجلية إلنفاذ أؼ مغ مياميا بسختمف األجيدة األمشية و ف تدتعيغ ألمييئة  - 18

 القانػنية. و اإلدارية 
لمييئة اف تتخح كافة اإلجخاءات لتػقيف أية أعساؿ بشاء أو حفخ أو تغييخ معالع أو أية أعساؿ أخخػ  - 19

 لزساف حساية مػاقع أماكغ الجفغ.
ت فخة لجييا أو لجػ أية سمصة مخترة لمتثبات السصابقة مع السعمػمات الستػ االػتأّكج مغ إجخاء عسمي – 20

 ةذا كانػا أحياء، وضساف تحجيج اليػية القانػنيإغ والسخفييغ لتحجيج مكاف وجػدىع مغ ىػية رفات السفقػدي
 مغ قبل الدمصات السخترة.

 .الذيادات ألىالي السفقػديغ والسخفييغ قدخا  الػثائق و  صجارإ - 21 
لبحث عغ السفقػديغ تدّويج الدمصات السخترة بالسعمػمات التي مغ شأنيا تحديغ عسميات ا - 22 

 والسخفييغ قدخا . 
تباعيا إلنراؼ السفقػديغ وضحايا اإلخفاء اليات الػاجب آلرفع التػصيات لمحكػمة حػؿ ا - 23

 القدخؼ وعائالتيع. 
فخ السعمػمات إلى السكتب الػششي لمسعمػمات في حاؿ وقػع نداع مدمح أو في حالة االحتالؿ اتػ  - 24

 . 1949آب  12ف الرادرة في في معاىجات جشي االسشرػص عميي
 

 الفرل الرابع: 
 التشقيب عن أماكن الدفن واستخراج الرفات السدفهنة فيها

 
   وضع اليد :27ة الساد

ة بػجػد مكاف دفغ لذخز أو أشخاص مفقػديغ أو مخفييغ قدخا ، تبمغ الييئة الشائب العاـ دلّ أفخ اعشج تػ 
جخاءات التي يشػؼ اتخاذىا لمتثبت مغ وجػدىا إلوا ،لذأفبيحا ا لجيياوجػد أدلة عغ االستئشافي السختز 

ؼ تحقيق أو تبعا أجخاء إقبل  افخة لجييا، عمى ضػء األدلة الستػ ولمشائب العاـوتحجيج مػقعيا وحسايتيا. 
 يا عشج االقتزاء. يمعلحلظ، أف يقخر وضع اليج عمييا وتدييجيا وتعييغ حارس قزائي 
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تخح وفق ىحا القانػف، لمتقري عغ مكاف الجفغ التجاوب مع أؼ اجخاء ي   يتعيغ عمى مالظ أو شاغل العقار
 .جخاءاتإل، وذلظ بعج تبّمغو أصػال  ىحه اأو لحخاستو تحزيخا  لعسمية التشقيب عشو

 دارية السخترة وفق األصػؿإلفرل قابمة لمصعغ أماـ السحكسة اتكػف قخارات الييئة الػاردة في ىحا ال
دارية السخترة تغخيع مقجـ السخاجعة مبمغ عذخيغ مميػف ليخة لبشانية في حاؿ إلة االسػجدة. ويكػف لمسحكس

 .سػء الشية
 

  نذاء المجشةإ :28 السادة
 لجشة، اليج وضعتاريخ  مغ شيخ ميمة ضسغ ،ذّكلت   مكاف الجفغ، عمى وضع الييئة يجىا فػر -1

 ىػيات عمى والتعّخؼ أماكغ الجفغ نبر ميستيا ،متعجدة االختراصات مؤلفة مغ خبخاء جشائييغ خاصة
شخط أف  ة،المجش تعييغ تاريخ ميمة معقػلة مغ خالؿ األعساؿ ىحه تتع أف عمى ،افيي السجفػنة الخفات

 .القانػف  ىحا مغ عذخيغ السادة أحكاـ مخاعاة معفخ الذخوط السالئسة لبجء أعساؿ الشبر، اتتػ 
 الي:الت الذكل عمى أعزاء، خسدة مغ المجشة ىحه تتأّلف  -2
أسخة السفقػديغ والسخفييغ  مجسػعة أفخاد  بشاء  عمى اقتخاح« الييئة»مسثل ألفخاد أسخة السفقػديغ تعّيشو   -

  .قدخا  
  .«الييئة»في التعّخؼ عمى الخفات البذخية تعّيشو  خبيخ متخرز  -
مكاف الجفغ في  مغ بيغ السحاميغ العامميغ في السحافطة التي يقع« الييئة»خبيخ قانػني تعّيشو   -

 .نصاقيا،
بعج استذارة رئيذ « لييئةا»عزػ مغ السجمذ البمجؼ لمبمجية التي يقع مكاف الجفغ في نصاقيا تعيشو  - 

 .البمجية
 ،العاشخةقاض مغ قزاة الحكع العامميغ في السحافطة التي يقع مكاف الجفغ في نصاقيا، مغ الجرجة   -

 .لمجشة ي السحافطة السحكػرة. ويكػف القاضي رئيدا حكسيا  الخئيذ األوؿ لسحكسة االستئشاؼ ف يكمفو
 ويقتزي. مياميا إلتساـ القانػف  ىحا بسػجب ليا السعصاة السيمة تسجيجالييئة  مغ تصمب أف لمجشة -3

  .السيمة بتسجيج قخار ؼأ تعميل
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  مهام المجشة :29ة الساد
بػضع السعاييخ العمسية واإلجخاءات  شافية، تقػـلشيابة العامة االستئا إبالغفػر تذكيل المجشة، وبعج   -

في أماكغ الجفغ السدعػمة  التذغيمية، وفق السعاييخ الستػافق عمييا دوليا  والسسارسات الفزمى لمتحقيق
وانتذاؿ الخفات البذخية والسستمكات التابعة ليا السجفػنة فييا وفحريا والتعّخؼ عمى ىػية  ونبذيا

ج مغ جسع السعمػمات الستعّمقة بالسفقػديغ والسخفييغ قدخا  التي تداعج في عسمية أصحابيا. وعمييا أف تتأكّ 
 التعّخؼ. 

ل عغ ذلظ، يكػف لمجشة حق االشالع عمى الػثائق الخسسية أيشسا وججت التي مغ شأنيا أف تديّ  فزال    -
مى ىػيات عؼ مة لمتعخّ السخبخية الالز جخاءات العمسية إلجخاء التحاليل مياـ المجشة. عمى المجشة وضع اإل

 .الخفات
تقػـ المجشة باألعساؿ السحكػرة أعاله باستقاللية تامة، وال تخزع أعساليا في ىحا السجاؿ ألؼ شخيق مغ 

 .شخؽ السخاجعة
نذاءات لمكذف عغ مكاف الجفغ أو في حاؿ وجػد حاجة التخاذ تجابيخ إفي حاؿ تػجب ىجـ أؼ   -

لى الييئة التي تتخح القخارات السالئسة بيحا إبحلظ  ومعمال   مػثقا   تقخيخا   حساية اضافية لمسقبخة، تخفع المجشة
 قانػني.الحاؿ الى ما كانت عميو، ما لع يكغ ىشالظ حائل  العادة الذأف، مع اتخاذ التجابيخ الالزمة

السجمجة  بجسيع ىحه األعساؿ مػثقا  باألقخاص شامال   عشج االنتياء مغ تحقيقاتيا، تشطع المجشة تقخيخا    -
 الييئة.واألفالـ والتقاريخ الصبية الثبػتية ليػية الخفات، وتخفع التقخيخ مع كامل السدتشجات السخفقة بو الى 

 .لييا أعالهإالجاخمي لمقياـ بأعساليا السذار لمجشة االستعانة بالزابصة العجلية وبقػػ األمغ   -
 .اؿ دوف أف يكػف ليع الحق بالترػيتىحه األعس التساـ لمجشة االستعانة بخبخاء متخّرريغ  -
 .لى الييئةإف معّمل في متغ السحزخ قبل رفعو يجػز ألحج أعزاء المجشة تدجيل رأؼ مخال  -
 

 : تحديد ههية الرفات03السادة 
  الشطخ في تقاريخ المجاف اآليمة الى تحجيج ىػية الخفات تحزيخا  لمترجيق عمييا.« الييئة»تتػلى  -1
مب مغ المجشة تعجيل بعس بشػد التقخيخ باستثشاء الشتائج العمسية، خالؿ مجة ال تتجاوز لمييئة أف تص -2

  خسدة عذخ يػما  مغ تاريخ تدمسو. فاذا رفزت المجشة القياـ بحلظ، تتخح الييئة القخار السالئع بيحا الذأف.
بريغتو الشيائية والسدتشجات بذأف تحجيج ىػيات الخفات معّمال  ومخفقا  بالتقخيخ  اقخارى« الييئة»ترجر   -3

ليع االعتخاض عمى مزسػنو  الثبػتية ليػيات الخفات، وتبّمغو لمشيابة العامة وألفخاد أسخة الستػفى الحيغ يحقّ 
   ياه.إخالؿ شيخ مغ تاريخ تبّمغيع  اأمامي

  بذأنو. ارجر قخارىت  خالؿ ميمة شيخ مغ تاريخ تقجيسو و باالعتخاض في « الييئة»تشطخ  -4
  ف ىحا القخار يقبل السخاجعة أماـ مجمذ شػرػ الجولة وفقا  لألصػؿ السػجدة.إ -5
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 عمى الييئة تدميع الخفات ألفخاد أسخة الستػفى وتػفيخ الجعع الالـز العادة دفشيا. -6
في حاؿ عجـ التعّخؼ عمى الخفات بعج تحميميا، يجب معاممتيا باحتخاـ وإعادة دفشيا في مقبخة مذار  -7

 ضػح مع حفع جسيع السدتشجات بذكل سميع. إلييا بػ 
 

  شارات عمى أماكن دفن السفقهدين والسخفيين قدرا  إ: وضع 13السادة 
شارة )عالمة( عمى مػاقع إمغ المجشة وضع  تصمبجسعياتيع أف يحق ألسخ السفقػديغ والسخفييغ قدخا  أو ل

 ا. وبغّس الشطخ عغ عجد الزحاي ،فخدية كانت أـ جساعية ،أماكغ دفشيع
عمى الجيات السحمية السخترة بعسميات البحث عغ السفقػديغ والسخفييغ قدخا  وضع عالمة عمى مػقع 

 صجار شيادة تؤكج عمى ذلظ. إاف الجفغ أو مػقع انتذاؿ الجثث و مك
قامة لػحة تحكارية مشاسبة تخاعي إالدساح ب ،وبسػجب الفقخة الدابقة ،يتعّيغ عمى الدمصة السحمية السخترة

يا في كتاب السػاصفات الخاص بالمػحات التحكارية لألشخاص السفقػديغ ميعط السشرػص الذخو 
 والسخفييغ قدخا . 

غ تاريخ نفاذ ىحا خ السخفييغ قدخا  خالؿ شيخيغ مس  أ  ىحا الكتاب بيغ الييئة وجسعيات  يجخؼ االتفاؽ عمى
 .إلقخارهالػزراء  لى مجمذإالقانػف ويخفع 

 
 الفرل الخامس: 

 ب تقفي األثر، جسع البيانات، مريزتها وحسايتهاتقديم طم
 

  :  تقديم طمب تقفي األثر23السادة 
 وفقا  ألحكاـ ىحا القانػف. « الييئة»لى إ« شمب تقفي األثخ»يتع تقجيع  - 1
و مغ قبل أشخاص آخخيغ أأحج أفخاد أسختو أو مغ السقخبيغ مغ قبل « شمب تقفي األثخ»يجػز تقجيع  - 2

 بذأف ىػيتو.« الحج األدنى مغ البيانات»شية أخخػ في حاؿ استصاعت تقجيع جيات معمغ أو 
بخرػص غيخ المبشانييغ وفقا  ألحكاـ ىحا القانػف وذلظ في الحالتيغ « شمب تقفي األثخ»يجػز تقجيع  -3 

 اآلتيتيغ: 
بشاف في في ل كاف مقيسا  « الزحية»في حاؿ وجػد أسباب مقشعة تذيخ إلى أف الذخز غيخ المبشاني   -

ؼ أييئة وفقا  ليحا القانػف مغ قبل يقجـ شمب البحث عغ شخز مفقػد أو مخفي قدخا  الى ال ،فتخة اختفائو
فخ لجييع اذا تػ إ ،فخد مغ أفخاد عائمتو أو أؼ شخز أو مؤسدة أو ىيئة معشية بالسفقػديغ والسخفييغ قدخا  

مغ ىحا  2و في السادة ميػ السشرػص عدنى مغ السعمػمات عغ ىػية الذخز السفقػد عمى الشحألالحج ا
   القانػف.
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ذا إقانػف ، السقجمة مغ خارج لبشاف، يسكغ ايزا  متابعة شمبات السػاششيغ االجانب ، وفقا  ألحكاـ ىحا ال -
  قدخا : ا  أو مخّفي ا  كاف الذخز مفقػد

         مبشانية.قامة السؤقتة عمى االراضي الإلدية المبشانية، لكشو حاصل عمى اال يحسل الجش -أ
  .لكغ معمػمات مػثػقة تؤكج اختفائو عمى االراضي المبشانية ،قامةإللع يحرل عمى ا -ب 
عغ ضخوؼ اختفائو في « معمػمات مػثػقة»أو في حاؿ استصاعت الجية السصالبة تأميغ  -ج 

 لبشاف.
نفاذ ئة رسسية مخترة قبل لييتعتبخ كافة الصمبات الستعمقة باختفاء أؼ شخز كاف والتي تّع تقجيسيا  -4 

السصمػبة. « الحج األدنى مغ البيانات»ىحا القانػف صالحة ومػافقة ألحكاـ ىحا القانػف شخط أف تتزسغ 
تّع مخاجعة الجية السصالبة ضسغ تء الحج األدنى مغ ىحه البيانات، وفي الحاالت التي لع يتع فييا استيفا

 ميمة معقػلة الستكساؿ البيانات. 
لمتجقيق والسقارنة مع كافة الدجالت الخسسية السػجػدة سابقا أو حاليا في « شمب تقفي األثخ»يخزع  -5

لبشاف. وعشج قبػؿ الصمب، تدمع الييئة ذوؼ السرمحة افادة تحسل رقع السمف السترل بالسفقػد او السخفي 
  .قدخا  لجييا

 
  استحداث الدجلت السريزية: 33السادة 
والتي تتأّلف مغ مجسػعة الدجالت الفخدية العائجة  الدجالت السخكدية»استحجاث « الييئة»تتػّلى 

ألشخاص مفقػديغ أو مخفييغ قدخا  تّع تقجيع شمب تقفي أثخ بذأنيع.  وتخزع ىحه الدجالت لسبجأ سخية 
 السعمػمات الخاصة، ولألحكاـ القانػنية السترمة بيا والسعسػؿ بيا في لبشاف والتي يتزسشيا الشطاـ الجاخمي

وأؼ مشطسة دولية ليا فخع في لبشاف وأؼ شخز « الجسعيات السسثمة ألفخاد األسخ»لمييئة.  وقج يصمب مغ 
شبيعي او معشػؼ، يحػز عمى قاعجة بيانات عغ مفقػد عغ اؼ فتخة كانت، أف يدود الييئة بيا، بيجؼ 

ات مع مؤسدات محمية أو بخاـ اتفاقيإ. وليحه الغاية، يكػف لمييئة حق تػحيج ىحه الدجاّلت واستكساليا
دولية معشية بتقفي آثار السفقػديغ والسخفييغ قدخا  لزساف حساية سخية السعمػمات التي تػدعيا ىحه 

 .جخاءإلضسغ احتخاـ القػانيغ السخعية ا السؤسدات لجيو
 

 و الهفاة أعلن الغياب إتجسيع معمهمات رسسية مترمة ب :43 السادة
اوػ السقجمة مشح تاريخ الييئات الخسسية السعشية عمى ندخ مغ ممفات الجعبالتشديق مع « الييئة»تدتحرل 

كسا   عالف غياب أو وفاة غائب.إ لى إالمبشانية السخترة واآليمة  أماـ أؼ مغ السحاكع، 13-4-1975
عالف الغياب أو اإلخفاء القدخؼ أو الػفاة السقجمة ابتجاء مغ تاريخ العسل إ عغ جسيع شمبات  ا  تخسل ندخ

ا القانػف أو األحكاـ الرادرة بذأنيا عغ أؼ مغ السحاكع العاممة الى أمانة سخ الييئة. مغ دوف اف بيح
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مغ وزارة « الييئة»كسا تدتحرل  -ية ذريعة لػقف السالحقات والتحقيقات القزائية.أحالة إلتذكل ىحه ا
اة غائب أو مخفي قدخا  مشح الجاخمية، السجيخية العامة لألحػاؿ الذخرية، عمى القيػد السترمة بتدجيل وف

13-4-1975. 
 

  : جسع واستخدام البيانات53السادة 
شخاص في عجاد السفقػديغ أو ألعغ مجسػعة مغ الدجالت الفخدية ل"الدجالت السخكدية" ىي عبارة 

و، ئقػد أو السخفي ومكاف وضخوؼ اختفاالسخفييغ قدخا  أو التي تتزسغ معمػمات عغ ىػية الذخز السف
تخزع جسيع البيانات السجرجة في الدجالت  تو.أخخػ تداعج في البحث عشو وفي تحجيج ىػي ومعمػمات

السخكدية لمتحقق مغ قبل الييئة وفق السسارسات الجشائية الفزمى ومعاييخ حساية البيانات الستػافق عمييا 
لسخاجع السخترة دوليا ، ويذسل ىحا التحقق صحة الصمب والػثائق الخسسية التي تع االحتفاظ بيا لجػ ا

المبشانية. تعصي الدمصات السخترة األولػية لالستجابة لصمب الييئة التحقق ومقارنة البيانات مع سجالت 
دخاؿ البيانات التي تع جسعيا عغ إغ قدخا . يشبغي استكساؿ التحقق و خفييسرسسية اخخػ لمسفقػديغ وال

الدمصة السخترة خالؿ سشة مغ تاريخ تأسيذ السفقػديغ والسخفييغ قدخا  في الدجالت السخكدية مغ قبل 
  .الصمب أو التقخيخ السجّقق والسؤّكج فقط ،الييئة. يعتسج كأساس لمحقػؽ في ىحا القانػف 

 
  : حفظ البيانات63السادة 

نطسة والقػانيغ السخعية الخاصة بحفع الدجالت وقػاعج السعمػمات ألتخزع بيانات الدجالت السخكدية ل
 خ الجولية ذات الرمة حػؿ حساية البيانات. الخسسية والسعايي

 
دخاؿ وتبادؿ والجخػؿ واستخجاـ البيانات والتحقق لمذخوط الخاصة التفريمية إدارة و إتخزع عسميات 

 السجرجة في كتاب قػاعج ادارة الدجالت السخكدية لمسفقػديغ والسخفييغ قدخا . 
 

السخفييغ قدخا   لسػافقة الييئة في غزػف شيخ مغ يخزع كتاب قػاعج ادارة الدجالت السخكدية لمسفقػديغ و 
 تأسيديا. 

 
يخزع التعاوف والتشديق بيغ الدمصات السخترة لمقػاعج والقػانيغ المبشانية الستبعة في حاالت ميسة مثل 

دارة البيانات الدخية الستعمقة بالسعمػمات الذخرية إف بالتعامل و ػ ىحه الحالة. يخزع االشخاص السػلج
ة لقػاعج السحافطة عمى الدخيّ  ،غ الخرائز البجنية والجيشية والصبية لمسفقػديغ والسخفييغ قدخا  التي تتزس

 دارة الدجالت السخكدية لمسفقػديغ والسخفييغ قدخا . إكتاب قػاعج   السشرػص عشيا في
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تشقل في  أوو/كسا ال يجػز استخجاـ السعمػمات الذخرية، بسا فييا البيانات الصبية أو الجيشية التي تجسع 
إشار البحث عغ شخز مختٍف، أو إتاحتيا ألغخاض أخخػ غيخ البحث عغ السختفي، كسا ال يجػز أف 

واالحتفاظ بيا ما  يكػف في جسع السعمػمات الذخرية، بسا فييا البيانات الصبية أو الجيشية، ومعالجتيا
 ساسية والكخامة اإلندانية.ألنداف والحخيات اإليشتيظ حقػؽ ا

 
 لدادس: الفرل ا

 األحكام العقابية
 

 :73 السادة
غاؿ كل مغ أقجـ برفتو محخضا  أو فاعال  أو شخيكا  أو متجخال  في جـخ اإلخفاء القدخؼ، يعاقب باألش

ة حتى عذخيغ عذخة سشة وبالغخامة مغ خسدة عذخ مميػف ليخة لبشاني لى خسذإالذاقة مغ خسذ سشػات 
 مميػف ليخة لبشانية.

 
 :83 السادة
 بالحبذ مغ ستة أشيخ الى سشتيغ وبالغخامة مغ مميػف حتى عذخة مالييغ ليخة لبشانية: ي عاقب

 كل مغ يسشع الشفاذ الى السعمػمات لفخد مغ "أفخاد األسخ" أو "لمييئة". -1
كل مغ يتدبب مغ دوف أؼ مبخر بعخقمة إتاحة السعمػمات السصمػبة لفخد مغ "أفخاد األسخ" أو  -2

 "لمييئة".
لى تزميل عسمية تقفي أثخ السفقػد أو السخفي إخاشئة تؤدؼ  ج معمػماتكل مغ يعصي عغ قر -3

 قدخا  أو عخقمتيا.
كل مغ يعّخض أؼ شخز لمسدؤولية الجدائية أو لمتيجيج أو ألؼ شكل مغ أشكاؿ التخىيب لسجخد  -4

 أنو يدأؿ عغ مريخ مفقػد أو مخفي قدخا  أو مكاف تػاججه.
 

 ،مالييغ ليخة لبشانية كغخامة في حاؿ إعصاء معمػمات خاشئة وال تشقز ىحه العقػبة عغ سشة حبذ وخسدة
في حاؿ بادر ستعساؿ ىحه السعمػمات أو التالعب بيا. وت خفس ىحه العقػبة الى الخبع ات إساءة ػ أو ثب

مغ تاريخ تقجيع شكػػ جدائية فراح عغ السعمػمات التي بحػزتو خالؿ ميمة شيخ إللى اإالذخز السعشي 
 ضجه.
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  تذديد العقهبة  :39 السادة
في حاؿ تبيغ أف الفاعل كاف عالسا  أف الذخز السفقػد أو السخفي قدخا  ال يداؿ عمى قيج الحياة، عػقب 

ثشي عذخ مميػف ليخة لبشانية حتى خسدة عذخ مميػف اشة حتى ثالث سشػات وبالغخامة مغ بالحبذ مغ س
 ليخة لبشانية.

 
 العبث في أماكن الدفن: 40 السادة

لى خسدة عذخ إثشي عذخ مميػف ليخة لبشانية الى ثالث سشػات وبالغخامة مغ إشة الحبذ مغ سيعاقب ب
 مميػف ليخة لبشانية:

 كل مغ عبث بسكاف الجفغ أو نبذو بقرج تبجيج أدلة تحجيج ىػية السفقػديغ السجفػنيغ فيو. -1
حث والتشقيب عغ كل مغ عخقل عسل الجيات السعشية بتقفي آثار السفقػديغ في أداء ميستيا في الب -2

 أماكغ الجفغ أو امتشع عغ تسكيشيا مغ أداء ميستيا.
 

 الفرل الدابع: 
 حكام ختاميةأ

 
 مراعاة قانهن اإلرث :41السادة 

يا في قػانيغ اإلرث لجسيع الصػائف كسا ميـ ىحا القانػف األحكاـ السشرػص عيخاعى في تصبيق أحكا
 .تخاعى أيزا أحكاـ القػانيغ الجدائية السعشية

 
 دقائق التظبيق: 42السادة 

وزيخ  اقتخاح  بسخاسيع تتخح في مجمذ الػزراء بشاء  عمى ،قتزاءالعشج ا ،تحجد دقائق تصبيق ىحا القانػف 
 .العجؿ

 
 نفاذ االقانهن  :34السادة 

 .يعسل بيحا القانػف فػر نذخه في الجخيجة الخسسية 
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 األسباب السهجبة
 ا  يين قدر فقهدين والسخفقانهن السل 

حاالت اختصاؼ  (1991-1975)وال سيسا في فتخة األعساؿ الحخبية  يثشيج لبشاف في تاريخو الحج 
  .سمت عجدا كبيخا مغ األشخاص الحيغ ما يداؿ مريخىع مجيػالش اء قدخؼ فواخ

لزحاياىع وقزاياىع، وتحجيجا  لقزايا حل مخض  إيجادلبشاف مغ  يتسكغلع  ،ياء الحخوبتومع ان 
ػديغ وذوييع. فقج غمب إذ  ذاؾ اليّع بتجشب نظء الجخاح عمى إرادة إحقاؽ العجؿ أو جبخ الزخر. السفق

استصاع غالبية  لساضٍ  يغوقج نتج عغ ذلظ إبقاء السفقػديغ والسخفييغ قدخا  وذوييع ضحايا مدتسخ 
أسخػ فيو، فيسا بقي ىؤالء  ،السدؤوليغ عغ الحخب والسختكبيغ فييا التحخر مشو بفعل قػانيغ الحخب

 عمى نحػ يؤدؼ إلى استسخار معاناتيع في ضل المباالة السختكبيغ.

بقيت محجودة، أبخزىا إنذاء  لكشيا وقج قامت الحكػمة فيسا بعج بعجة محاوالت لتحجيج مرائخ ىؤالء 
(، وىيئة تمقي شكاوؼ أىالي السخصػفيغ 2000لجشة لمتقري عغ مريخ السفقػديغ والسخصػفيغ )

(، مغ دوف أف تؤدؼ ىحه األعساؿ إلى كذف مرائخ 2005ئة المبشانية الدػرية )(، واليي2001)
  ىؤالء، سػاء عغ شخيق العثػر عمييع في حاؿ كانػا أحياء أو عمى رفاتيع.

  ،مغ كل ذلظ وانصالقا   
واكج عمى الحخية  ،بالجستػر الحؼ اعمغ اف لبشاف دولة ديسقخاشية يتداوػ السػاششػف فييا ال  وعس 

ي العالس باإلعالفالتدامو  خالؿكسا اكج عمى التدامو بالكخامة االندانية مغ  ،ية والحق بالحياةالذخر
 ،ية الرادرة عغ األمع الستحجةللحقػؽ االنداف وبالسػاثيق الجو 

وعسال  بالسعاىجات الجولية التي أقخىا لبشاف وعمى رأسيا معاىجة مشاىزة التعحيب، والسعاىجة التي التـد  
 خارىا الستعمقة بحساية جسيع األشخاص مغ االختفاء القدخؼ، واإلعالنات الجولية ذات الرمة، لبشاف إق

و،  وفي تستيغ الدمع األىمي عمى اساس قيع حقػؽ يرادة لبشاف بجسيع ابشائو في تجاوز ماضإب وعسال  
اضي او مغ مجتدأة لمسة االنداف والسداواة واالعتخاؼ الستبادؿ، وىي امػر ال تتحقق مغ خالؿ نطخ 

 سخة،تالزحايا ووقف معاناتيع السد إلنراؼخالؿ شسدو، انسا عمى العكذ تساما مغ خالؿ التزامغ 
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 االختفاءالسفقػديغ وضحايا  وضع قانػف لسعالجة قزايا ،الزخورؼ ال بل مغ  ،فقج بجا مغ السالئع
 ووضع حج لسعاناة ذوييع وذلظ مغ زوايا عجة: ؼ القدخ 

 تحقيقو اقتخاح القانػف ما يأتي: اف ابخز ما ييجؼ الى 

 ذ حق السعخفة ألفخاد أسخ السفقػديغ والسخفييغ قدخا  بذأف مرائخ ىؤالء. تكخي -1 

انذاء مؤسدة تتػلى جسع السعمػمات، وتػثيقيا، وانذاء سجالت مخكدية واتخاذ خصػات عسمية لتحجيج  -2 
 أماكغ السقابخ الجساعية تسييجا لتحجيج ىػية الزحايا. 

 ة لمحج مغ حاالت الفقجاف. ياتخاذ اجخاءات وقائ  -3

 السخكدية الخاصة بو.ت دارة الدجالإ ؽ تحجيج تعخيف لمذخز السفقػد أو السخفي قدخا  وشخ  -4

 ي آثار السفقػد والسخفي قدخا . تقفع عسمية يتشط -5

 تشطيع كيفية تحجيج السقابخ الجساعة وحخاستيا وفتحيا.  -6

 سخىع. أ  لسفقػديغ والسخفييغ قدخا و ا إلنراؼوضع آلية   -7

  عمى صعيد الحقهق واالعتراف بقزية السفقهدين وذويهم: 

مغ الصبيعي أف الحق السخكدؼ لحل قزية مفقػدؼ الحخوب ىػ تكخيذ حق ذوييع بسعخفة مرائخىع، مع ما  
. فعجا عغ اف يتفخع عشيا مغ حقػؽ في االشالع عمى السحفػضات الخسسية وكحلظ االشالع عمى التحقيقات

ب لػضع حج لسعاناة ذوؼ السفقػديغ وعحابيع جاعالف ىحه الحقػؽ ىػ عسل عجالة مصمػب في كل حيغ ووا
الشفدي، فمو أيزا شابع رمدؼ في اعتخاؼ الجولة بقزية شخيحة واسعة مغ مػاششييا، وبالصبع االعتخاؼ بيحه 

 الحقػؽ يتع عمى أساس مبادغ العجالة التخميسية. 

تؤوؿ الى معاقبة الحيغ يخفػف  مغ السفيج اف يتزسغ القانػف مػادوضسانا لحق السعخفة،  ،بالسقابل
عساليع في الساضي كالتدبب بالخصف أو أ بدبب  ليذمغ شأنيا االسياـ في معخفو الحقيقة،  ،معمػمات

غ في القتل، وىي أفعاؿ شسميا العفػ، انسا بدبب اخفاء معمػمات، مغ شأنيا وضع حج لسعاناة السفقػدي
ذجد بذأف جخائع تحاؿ بقائيع احياء وذوييع في كل األحػاؿ. كسا يقتزي مغ باب تجشب تكخار الساضي، ال

  .الخصف واالخفاء القدخؼ مغ خالؿ تعجيل احكاـ قانػف العقػبات بيحا الخرػص
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  ى صعيد السؤسدات الزامشة لهذه الحقهق:مع
وتػثيقيا، وانذاء سجالت   لسعمػمات، يشز اقتخاح القانػف عمى انذاء مؤسدة تتػلى جسع ا

إلى  لتحجيج ىػية الزحايا. ونطخا   جا  يمخكدية واتخاذ خصػات عسمية لتحجيج أماكغ السقابخ الجساعية تسي
لة، وضسانا لسرجاقية السؤسدة تجاه ذوؼ السفقػديغ، يقتزي اف تتستع الييئة بقجر عاؿ أحداسية السد

ذوػ  يا عمى شكل "ىيئة مدتقمة" مؤلفة مغ مسثميغ عغوذلظ مغ خالؿ تشطيس ،مغ االستقاللية
لى جانب قاض وأشخاص يعيشػف مغ قبل مجمذ الػزراء مغ الئحة إ ،السفقػديغ والسجتسع السجني

ومغ األىسية بسكاف اف تقػـ الييئة  .تخفعيا جيات معشية، مع اتخاذ تجابيخ لزساف استقالليتيع
 خة وضحايا الحخب.بأعساليا بسػازاة عسل مجتسعي بذأف الحاك

 
  عمى صعيد السقابر الجساعية:

يشز اقتخاح القانػف عمى تجابيخ لحخاسة السقابخ الجساعية ونبذيا، تسييجا لمتعخؼ عمى ىػية 
الخفات السجفػنة فييا ويقتزي ىشا انذاء لجاف خاصة يتسثل فييا ذوو السفقػديغ فزال عغ الدمصات 

  .عساؿ القزاء السختزأ عساليا مع أ ف تتعارض أف ومغ دو   الييئة، بإشخاؼالسحمية، تعسل 
  

 راجيغ اقخاره.  االقتخاحـ مغ السجمذ الكخيع بيحا قجعميو، نت ءبشا
 


