
 

 

 

 

 

 دولة رئیس مجلس النواب

 األستاذ نبیه بري المحترم

 

من نظام مجلس النواب نتوجه إلى الحكومة بالسؤال اآلتي،  124عمًال بأحكام المادة 

 آملین الجواب علیه ضمن المهلة القانونیة. 

 النائبة بوال یعقوبیان 
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 دولة رئیس مجلس الوزراء

 المحترم حسان دیاباألستاذ 

 

ه إلى الحكومة حول قانون  الموضوع: سؤال موجَّ تأخُّر في وضع النصوص التطبیقیَّة ل ال

وعدم تعیین الهیئة  30/11/2018تاریخ  105المفقودین والمخفیین قسرًا رقم 

 الوطنیة الُمنشأة بموجبه.

 

 : التاليباإلشارة إلى الموضوع أعاله، نتوجه إلى الحكومة بالسؤال 

الُمتعلِّق بالمفقودین  30/11/2018تاریخ  105لما كان مجلس النواب قد أقّر القانون رقم 

والمخفیین قسرًا وأنشأ هیئة وطنیة لهذه الغایة ُتعیَّن بمرسوم ُیتَّخذ بأغلبیة الثلثین في مجلس 

الوزراء ونّص على وجوب إقرار نصوص تطبیقیة ألحكامه منها المرسوم الُمتعلِّق بتحدید 

لتعویضات المادیة والمعنویة للمفقودین والمخفیین قسرًا وأفراد أسرهم الواجب صدوره بناء ا

بند (أ) منه،  5القتراح وزیَري العدل والمالیة خالله مهلة سنة من نفاذ القانون وفق المادة 

 منه.   25والمرسوم الُمتعلِّق بتعویضات رئیس وأعضاء الهیئة المنصوص علیه في المادة 



كانت الحكومة لم ُتعیِّن حتى تاریخه أعضاء الهیئة الوطنیة للمفقودین والمخفیین قسریًا،  ولما

كما أنها لم تلتِزم بالمهلة الممنوحة لها إلقرار مرسوم التعویضات المنصوص علیه في المادة 

أعاله، فضًال عن عدم إقرارها ألي من النصوص  105/2018بند (أ) من القانون رقم  5

 لهذا القانون ما أبقاه ُمعطًَّال ودون أي فاعلیَّة حتى اآلن. التطبیقیة

 

ولما كان واقع تعطُّل أحكام هذا القانون وعدم تفعیله قد بات كارثیًا ال سیَّما في ضوء قرار 

رًا بتاریخ  ، في قضیة عامر الیاس 16/3/2020المحكمة العسكریة الدائمة الصادر مؤخَّ

قانون كلیًا بحیث قضى بسقوط دعوى الحق العام بجرم خطف الفاخوري، والذي تجاَهل هذا ال

وٕاخفاء أحد المخفیین قسرًا (علي عبد اهللا حمزه) بمرور الزمن واعتبار هذا األخیر متوفیًا دون 

وجه حّق خالفًا للحقوق الُمكرَّسة بُمقتضى القانون المذكور ورغم عدم وجود أي دلیل حاسم 

 لقواعد اإلختصاص القضائي الُمحدَّدة في هذا المجال.  وُمقِنع على الوفاة كما وخالفًا 

 ،لذلــك

ه بواسطة رئاستكم الموقَّرة، سؤاًال إلى الحكومة دولة رئیس مجلس  وتحدیدًا إلى أتشرَّف بأن أوجِّ

 ، على الوجه األتي: الوزراء وزیر المالیة ووزیرة العدل

؟؟؟ والمخفیین قسرًا حتى تاریخهلماذا لم یتم تعیین أعضاء الهیئة الوطنیة للمفقودین   -1

 وهل تلتزم الحكومة بمهلة زمنیَّة معیَّنة لتعیینهم؟؟؟

 

تاریخ  105لماذا لم یتّم وضع المراسیم والنصوص التطبیقیَّة للقانون رقم  -2

(المفقودین والمخفیین قسرًا) حتى اآلن رغم أن المرسوم المنصوص  30/11/2018

ر خالل مهلة سنة من نفاذ ن یقتضي أن یصدُ ) بند (أ) منه كا5علیه في المادة (

  ؟؟؟راسیم والنصوص خالل مهلة معیَّنة؟؟؟؟ وهل تتعهَّد الحكومة بإقرار هذه المالقانون

 

 



 بناء على ما تقدم، 

فإني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وٕاحالة هذا السؤال إلى الحكومة للجواب علیه 
من النظام الداخلي لمجلس النواب، وٕاال اضطررت الى  124المادة خالل المهلة الُمحدَّدة في 

                                              تحویل سؤالي هذا إلى استجواب وفقًا لألصول
 حترام وتفضلوا بقبول اال               

 بوال یعقوبیانالنائبة                                                              
 2020/06/07بیروت في         
 

 


