
المنعقدة في  ، وخالل جلسة مجلس النوابمن دستور البوسنة والهرسك) أ 4عمالً بالمادة الرابعة 
 أكتوبر/ألولتشرين ا 21المنعقدة في  وجلسة مجلس الشعوب 2004 أكتوبر/تشرين األول 12

: أقرت الجمعية البرلمانية في البوسنة والهرسك، 2004
 

قانون األشخاص المفقودين 
 

أحكام عامة  الفصل األول-
 

المادة األولى 
) موضوع القانون(

 
 تعريفيحدد  اكم، المفقودين أثرمن شأنها تحسين عملية تقفي  يؤسس هذا القانون للمبادئ التي

اعية والحقوق الحقوق االجتم ضمانيتوخى والشخص المفقود، وطريقة إدارة السجالت المركزية، 
في شخاص المفقودين مسائل المتعلقة بتقفي أثر األوغيرها من الالمفقودين،  أسراألخرى ألفراد 

  .ومنها البوسنة والهرسك
 

: يعترف هذا القانون بـ
، )1948(إتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها  -
 ،)1949(المتعلقة بحماية ضحايا الحرب  4-1 إتفاقيات جنيف -

 ،)I-II )1977البروتوكوالت اإلضافية  -

 بروتوكوالً 13و) 1950( عامةوبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات الاإلتفاقية األور -
 اًإضافي

 )5و 3، المادتان 7الملحق رقم ( اإلتفاق اإلطاري العام للسالم في البوسنة والهرسك -

 )1989(إتفاقية حقوق الطفل  -

 المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية -

 )1992(من االختفاء القسري  إعالن األمم المتحدة لحماية جميع األشخاص -
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المادة الثانية 
) تعريفات(

 
بنظر القانون، فإن :

 
يعتبر بحكم المفقودين أو /أية معلومات عنه و أسرتههو كل شخص ال تملك  الشخص المفقود. 1

جمهورية على أراضي لنزاع المسلح الذي حصل كنتيجة لمعلومات موثوقة  استناداً إلى
.  السابقةالشتراكية يوغوسالفيا االتحادية ا

 
 1991أبريل /نيسان 30ينطبق هذا القانون على األشخاص الذين اختفوا خالل الفترة الممتدة من 

. 1996فبراير /شباط 14إلى 
 
2 .طفل ال، د ضمن مؤسسة الزواج أو خارجهاوولالمطفل الشخص المفقود ال أسرةأفراد عتبر من ي

ص المفقود، كانوا على عاتق الشخالذين وسابق  من زواج طفالاألبالتبني، باإلضافة إلى 
أو األخ ، المتبني، )زوج األم، زوجة األب(، الوالدين غير الزوج  الزوجة أو الشريك/الزوج

عاتق الشخص المفقود في حال  كانا على  ختاأل
 
هو شخصاً معيناً  بأن التي يمكن االستنتاج منها منطقياًمعلومات الهي المعلومات الموثوقة . 3

بحكم المفقودين 
 
إسم أحد الوالدين، اسم وشهرة الشخص المفقود، معلومات عن ال من البياناتالحد األدنى  لمثّي. 4

ة فحسب، المكان والتاريخ والسنة المفترض فيها حدوث الوالدة، أو سنة الوالدمكان وتاريخ 
. ، وظروف االختفاءاالختفاء

 
المعني، أو تدوين  الشخصاختفاء  نر المرفوع بشأقريفحص صالحية التالتحقق عملية شمل ت. 5

كافة السجالت الرسمية  فيالبحث عن هويته  بمعنى، المفقود الشخص هويةحديد بيان جديد، أو ت
. الموجودة سابقاً أو حالياً في البوسنة والهرسك المعروفة
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متضمنة شرحاً تقديم المعلومات الرسمية العلى إجراءات رفض الطلبات غير الصالحة  تشتمل. 6
من قبل الهيئة المتعلق باختفاء الشخص المفقود أدت إلى رفض التدقيق في التقرير لألسباب التي 

. التقارير المتعلقة باألشخاص المفقودينتحقق من المعنية بال
 
بشكل قاطع على أن  تحديد الهويةعملية  عندما تؤكد محدد الهويةيعتبر الشخص المفقود . 7

، أو البيولوجية للشخص الموروثة، الجسدية يزاتهي مطابقة للمعليها  العثورالرفات التي تم 
للقوانين تتم عملية تحديد الهوية طبقاً . المفقود، أو في حال ظهور الشخص المفقود على قيد الحياة

. في البوسنة والهرسك مرعية اإلجراءال
 
محلية أو الدولية، المؤسسات، ال المفقودين هي المنظمات أوإن المؤسسات المعنية بتقفي أثر . 8

مع  بما يتماشى ،وفيها من البوسنة والهرسكالمفقودين لتقفي أثر  أو صالحيةوالية التي لديها 
.  في البوسنة والهرسك والمعاهدات الدوليةالمرعية اإلجراء  األنظمة

 
كن يتمتع بأي في حال لم يبحاجة إلى دعم مادي عائلة الشخص المفقود  أفراد فرد من يعتبر. 9

ية الحما، اإلعاقةمعاش التقاعد-تأمين الحماية االجتماعية، : بما فيها، إعالة نفسهنه من مكتحقوق 
فردي، نشاط اقتصادي أو ل األداء الفردي، الدخل المرتبط بالعمل، لقدامى المحاربين ذوي اإلعاقة

. جب التشريعات القائمةبمومن أنواع الدعم وغير ذلك من مصادر الدخل التي يمكن اعتبارها 
 

مسؤولية السلطات في البوسنة والهرسك  الفصل الثاني-
 

المادة الثالثة 
) حق المعرفة(

 
مكان إقامتهم  وعلىالمفقودين، وذويها أفرادها ف على مصير التعر المفقودين يحق ألسر

وعلى مكان اة ف على األسباب والظروف التي أدت إلى الوفالتعرأو في حالة الوفاة، ، )المؤقت(
. تحديده واستالم الرفات تم وجود الجثة، في حال
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المادة الرابعة 
) المعلوماتالتزويد بموجب (

 
واتحاد البوسنة بوسنة والهرسكالفإن الهيئات والمؤسسات في على المادة الثالثة من القانون،  بناء ،

بشؤون الدفاع، المعنية  في البوسنة والهرسك،وجمهورية صربسكا ومقاطعة برتشكو والهرسك، 
المعنية بتقفي أثر المفقودين في البوسنة ألخرى الداخلية باإلضافة إلى الهيئات ا والعدالة، والشؤون

التي وفقاً ) الكانتونات(التابعة للمقاطعات تلك البلدية ووالمؤسسات  األخرى الكياناتو والهرسك
والهرسك  البوسنةفي  باألشخاص المفقودين القضايا المتعلقة حّلتعمل على بها  للسلطات المنوطة

 أسرملزمة بتزويد ، )في البوسنة والهرسك ذات الصلةمسماة في ما بعد بالسلطات وال(ومنها 
وتقديم المساعدة المفقودين والمؤسسات المعنية بتقفي أثر المفقودين بالمعلومات المتوافرة 

 ا المتصلة باألشخاص المفقودين فيلقضايعمليتي تقفي األثر ومعالجة امن أجل تحسين الضرورية 
. ومنها البوسنة والهرسك

 
المادة الخامسة 

) طريقة تبادل المعلومات(
 

يوماً  30 وضمن مهلة، كافة ، على المستوياتفي البوسنة والهرسك ذات الصلةتلتزم السلطات 
لتعاون مع امن أجل  بتسمية المؤسسات والمسؤولين ذات الصلةمن تاريخ إنفاذ هذا القانون، 

وتقديم المساعدة المفقودين  أسروأفراد ورابطات ، المؤسسات والهيئات المعنية بتقفي أثر المفقودين
السارية المفقودين بموجب هذا القانون والقوانين األخرى  أسرأفراد التي يتمتع بها حقوق اللتعزيز 

.  المفعول في البوسنة والهرسك
 

، الجديدةسابقة والمعلومات الطلبات  بناء علىنة والهرسك، تكون السلطات ذات الصلة في البوس
التي وذكر كافة المصادر مسؤولة عن جمع كافة المعلومات والوقائع ذات الصلة والتحقق منها، 

ومراجعة كافة المتعلقة باختفاء الشخص المفقود، المعلومات  التأكد منتمت مراجعتها أثناء عملية 
الجهة إلى  هذه المعلوماتتقارير خطية ب رفعو المتوافرة لدى مؤسساتها المستندات والمواد الرسمية

. تقفي أثر األشخاص المفقودينوالمؤسسات المعنية ب المطالبة
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الجريدة الرسمية لجمهورية البوسنة (في البوسنة والهرسك اإلجراءات اإلدارية ق أحكام قانون تطب

في ذلك األحكام المتعلقة بالمهل األخيرة لتقديم بما ، على طلب المعلومات) 29/02والهرسك، رقم 
. الصمت اإلداريفي حالة  رفع شكوى إداريةمن الجواب أو في حالة عدم الرضى شكوى 

 
يجدر  ينمفقودال أحدتساعد على تقفي أثر أو تحديد هوية  كل واقعة جديدة من شأنها أن وإن

. والتحقق منهاموافقة عليها بالتالي ال
 

لين أثر األشخاص المفقودين مخوالمولجون بتطبيق األنشطة المتعلقة بتقفي ؤولون ال يكون المس
تنفيذية، أو الهيئات الغيرها، أو ولمجالس اإلدارة أعضاء تابعين في حال كانوا للقيام بهذه المهمة 

لتعليمات ويجدر بهم عدم االمتثال  ،ملتزمين سياسياًممثلين إن كانوا سياسية أو الحزاب األ
. حزاب السياسيةاأل
 

المادة السادسة 
) موجب التعاون وتبادل المعلومات(

 
بتبادل المعلومات المتعلقة بعملية تقفي أثر ملزمة تكون السلطات ذات الصلة في البوسنة والهرسك 

.  المفقودين وتحديد مصيرهم وهويتهم
 

وسنة والهرسك ن على السلطات ذات الصلة في البومن أجل تحسين عملية تقفي األثر، يتعي
 ومعهدواللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، لجنة الصليب األحمر الدولية، بنوع خاص مع التعاون 

. اتهاوفقاً لوالي، وجمعية الصليب األحمر في البوسنة والهرسك األشخاص المفقودين
 

المادة السابعة 
) missing persons instituteاألشخاص المفقودين عهدم(
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 عهدم إنشاء، يجب ف على الرفاتوتسريع عملية التعر المفقودين أثرين عملية تقفي حسمن أجل ت
تقفي أثر األشخاص المفقودين في ل ةمستقل مؤسسةكفي البوسنة والهرسك األشخاص المفقودين 

.  ومنها البوسنة والهرسك
 

منظمات األشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك إحدى ال لمعهد المؤسس الشريكوقد يكون 
.  الدولية

 
ر بدو واضطالعهاألشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك  معهد إنشاءتنظيم طريقة  يتم

هذا القانون والقوانين األخرى بما يتماشى مع  وطريقة تمويله المؤسس الشريك وتحديد صالحياته
 معهداء لبموجب اتفاق إنشاء بين المؤسسين الشركالمرعية اإلجراء في البوسنة والهرسك، 

.  األشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك
 

األشخاص  يعتبر معهدوبموجب هذا القانون والقوانين األخرى المعمول بها في البوسنة والهرسك، 
كمؤسسة في البوسنة  على أن يتم تسجيلهالمفقودين في البوسنة والهرسك بمثابة كيان قانوني 

ترتبط بعملية تقفي السلطة اإلدارية للقيام بمهام  الحياتص ، بموجب هذا القانون،منحوي والهرسك
.  بذلك الخاصةأثر المفقودين وإصدار المستندات 

 
قانون  بموجب أحكاماألشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك  عهدويتم تنظيم عمل موظفي م

.  ق على كافة المؤسسات في البوسنة والهرسكطبوالذي ي المفعول العمل الساري
 

الشخص المفقود حالة  فصل الثالث-ال
 

المادة الثامنة 
) تقديم طلب تقفي األثر(

 
األشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك، وفقاً ألحكام هذا  إلى معهديتم تقديم طلب تقفي األثر 

. القانون
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أو من  حد أفراد عائلتهأل من قبهرسك البوسنة وال مني أثر مواطن مفقود يمكن تقديم طلب تقف

بشأن في حال أمكنها تقديم الحد األدنى من المعلومات بل أشخاص آخرين أو مؤسسات أخرى، ق
.  المادة الثانية من هذا القانونهوية الشخص المفقود، كما هو منصوص عليه في 

 
على من قبل مواطنين أجانب ويمكن أيضاً تقديم طلب تقفي أثر مواطن أجنبي، وفقاً لهذا القانون، 

في حال كان بالمواطنين المفقودين من البوسنة والهرسك المتعلقةروط نفسها ق الشأن تطب ،
: الشخص األجنبي المفقود

أراضي البوسنة على ) مؤقتة(بطاقة إقامة  وإنما يحملغير حائز على الجنسية البوسنية  )أ
والهرسك؛ 

 باستطاعة ، وإنماعلى أراضي البوسنة والهرسك) مؤقتة(غير حاصل على بطاقة إقامة  )ب
 . في أراضي البوسنة والهرسك اختفائهتأمين معلومات موثوقة عن الجهة المطالبة 

 
صالحة تقديمها قبل إنفاذ هذا القانون  والتي تمعتبر كافة الطلبات المتعلقة باختفاء أي شخص كان تُ

. شرط أن تتضمن الحد األدنى من البيانات المطلوبةب، القانون هذاوموافقة ألحكام 
 

يجري االتصال بالجهة ت التي لم يتم فيها استيفاء الحد األدنى من البيانات المطلوبة، وفي الحاال
. المطالبة ضمن مهلة معقولة للتزويد بمعلومات إضافية

 
تاسعة المادة ال

) صفة المفقودزوال (
 

 
على وتحديد هويته، الذي يتم فيه  بحكم المفقودين في التاريخيعتبر المفقود الشخص  ال يعود

. اسه تتوقف عملية تقفي أثره والبحث عنهأس
 

تبقى عملية البحث ولكن من دون العثور على الرفات، وفي حال تم إعالن وفاة الشخص المفقود، 
. قائمة األثر وتقفي
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األشخاص المفقودين  أسرحقوق أفراد  الفصل الرابع-
 

المادة العاشرة 
) حظر التمييز(

 
 

المفقودين  أسرأفراد حقوق  إنفاذ ضمان بوسنة والهرسكن على السلطات ذات الصلة في اليتعي
، بغض على قدم المساواةالتي ينص عليها هذا القانون والقوانين األخرى في البوسنة والهرسك 

ومن دون تمييز على أي أساس من القوى المسلحة أو مدنياً، النظر عما إذا كان الشخص المفقود 
، أو أو غيره من اآلراء الرأي السياسيأو الدين أو  اللغة أولون البشرة الجنس أو العرق أو  مثل

لعمر، أو اإلعاقة أو ا أو الثروة، أو االنتساب إلى أقلية وطنية، القومي واالجتماعي األصل
. أو المولد أو أي وضع آخر، الجسدية أو الذهنية

 
المادة الحادية عشرة 

) الحق في الدعم المادي(
 

، كما هو منصوص عليه في المادة المفقودين أسرحق أفراد  يكون منبموجب هذا القانون، 
والذين هم بحاجة ماسة الذين كانوا على عاتق الشخص المفقود الثانية، الفقرة الثانية من القانون، 

. الحصول على دعم مادي شهريإلى الدعم، 
 

المادة الثانية عشرة 
) معايير استخدام الدعم المادي(

 
. ي غير قابل لالنتقالالدعم المادي هو حق شخص

 
. ال يمكن االنتفاع من الدعم المادي بالتزامن مع أسباب أخرى للدعم
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. ختيار الحق األنسب لهم، بما يتماشى مع هذا القانونيحق للمستفيدين إ
في االستفادة منه، بعد أن يتم تحديد هوية  نوع الحق الذي يرغبيحتفظ المستفيد بحق اختيار 

. الن وفاتهأو إع الشخص المفقود
 

. اعتباراً من تاريخ إنفاذ القانونيكون حق الحصول على الدعم المادي ساري المفعول 
القانون، فيكون لهم الحق في  قبل إنفاذ أثر ذويهمأما بالنسبة لألفراد الذين لم يتقدموا بطلب لتقفي 

  .لطلبهم لالدعم المادي اعتباراً من تاريخ تقديم
 

عشرة  المادة الثالثة
) الدعم المادي ديد مبلغتح(

 
متوسط الراتب المدفوع في من % 25الدعم المادي الشهري األساسي الحتساب  مبلغال يشكّل

ويشار ( حدةيتم احتسابه لكل مستفيد على ، على أن خالل ربع السنة الماضيالبوسنة والهرسك 
). إليه في ما بعد بالمبلغ األساسي

 
: للمعايير التاليةلدعم المادي وفقاً امبلغ يتم تحديد 

أو من زواج سابق / طفل بالتبني/مولود خارج مؤسسة الزواجطفل /يحق لكل طفل شرعي )أ
الحصول على المبلغ األساسي؛ 

 الحصول على المبلغ األساسي؛ الشريك غير الزوجالزوجة أو /يحق للزوج )ب

نصف المبلغ األساسي؛ الحصول على كل من والدي الشخص المفقود يحق ل) ج
والد بالتبني أو من زواج األ مفيه بمن(ألهل الذين فقدوا اثنين أو أكثر من أوالدهم يحق ل) د

على المبلغ األساسي للدعم المادي؛ إضافية % 15 نسبةالحصول على  )سابق
) النقطتين جفي الدعم المادي المنصوص عليها لألهل يتمتع األهل بالتبني بنفس حقوق ) هـ
جيين؛ الوالدين البيولوباستثناء ) ود
كانا فقط في حال مع الشريك اآلخر المبلغ األساسي يتشاطر زوج األم وزوجة األب نصف ) و

المنزل ذاته مع الشخص المفقود، وفي الوقت نفسه يحصل الوالد البيولوجي على  يتشاركان
للدعم المادي؛ لمبلغ األساسي من االنصف اآلخر 
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. اسييحصل كل من األخ واألخت على نصف المبلغ األس) ز
 

المادة الرابعة عشرة 
) الدعم المادي سقوط الحق في(

 
: يسقط الحق في الدعم المادي عندما

الطفل من زواج سابق، األخ، األخت تعليمهم النظامي أو الطفل بالتبني،  الطفل،ينهي  )أ
يدخلون مؤسسة الزواج؛ 

 ؛الزواج العرفيالزوجة مؤسسة الزواج أو /يدخل الزوج )ب

يد؛ يموت الشخص المستف) ج
يحصل المستفيد على وظيفة؛ ) د

. تناسبه أكثريختار المستفيد االنتفاع من حقوق أخرى ) هـ
 
 
 

المادة الخامسة عشرة 
) for missing persons foundation إنشاء مؤسسة األشخاص المفقودين(

 
 )ةالمسماة في ما بعد بالمؤسس( المفقودين في البوسنة والهرسك أسرمؤسسة دعم  إنشاءم تيوف س
. المفقودين أسران حقوق أفراد هدف تأمين األموال وضمب
 

يوماً من  30 ضمن مهلةخذ مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك القرار بشأن إنشاء المؤسسة يتّ
. تاريخ إنفاذ هذا القانون

 
اإلدارة، إلى جانب مسائل أخرى متعلقة كيفية ، والمؤسسة عملتنظيم عنوان المقر، وطريقة  يتم

حكومة وع عليه مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك، بموجب اتفاق يوقّبسير عمل المؤسسة 
برتشكو في البوسنة حكومة جمهورية صربسكا وحكومة مقاطعة واتحاد البوسنة والهرسك، 



 11 

الفقرة الثانية من هذه  يوماً من تاريخ إنفاذ القرار المشار إليه في 30، ضمن مهلة والهرسك
. المادة

 
والهبات عن طريق التبرعات، والهدايا، يمكن تمويل المؤسسة ، باإلضافة إلى أموال الميزانية

، على صعيد محلي ودولين ماديون أو اعتباريوأشخاص  منحهاالتي ي وغيرها من أشكال الدعم
ي الفقرة الثالثة من هذه ل بموجب االتفاق المنصوص عليه فعلى أن يتم تحديدها بشكل مفص

. المادة
 
 

 
المادة السادسة عشرة 

) الحق في الدعم الماديإجراءات تنظيم (
 

في مسائل الحماية االجتماعية المعنية ب بواسطة السلطة ذات الصلةيجب تقديم طلب الدعم المادي 
و في البوسنة مقاطعة برتشكأو ) السلطة البلدية ذات الصلةالمسماة في ما بعد ب( بلدية اإلقامة

معالجة يوماً،  30ضمن مهلة ال تتجاوز و، التي يتوجب عليها، بموجب هذا القانون، والهرسك
. إلصدار القرار والموافقة المؤسسةورفعها إلى الطلبات، وإنجاز الملفات، 

 
ل قائمة بالحاالت المعالجة من قبل رستُوبغرض رصد إنفاذ هذا القانون وتبادل المعلومات، 

المعنية بمسائل  )كانتونال(وزارة المقاطعة أو  ذات الصلة الهيئةإلى ت البلدية ذات الصلة السلطا
.  الحماية االجتماعية

 
بإصدار يوماً من إنشائها كحد أقصى،  30، بموجب هذا القانون، وضمن مهلة وتقوم المؤسسة

ستحصال عليها الواجب اال قائمة بالمستندات وضعبو ،والقرار تنص على شكل الطلبتعليمات 
.  لغرض إنفاذ الحق في الدعم المادي
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المادة السابعة عشرة 
) قرار إقرار الحق في الدعم المادي(

 
ضمن  مؤسسةالتابعة للمن قبل السلطة المختصة خذ قرار منح أو رفض الحق في الدعم المادي تّي

. يوماً 60تتعدى مهلة زمنية ال 
 

الجريدة (قانون اإلجراءات اإلدارية في البوسنة والهرسك ل األحكام المادية واإلجرائية قطبتُ
القرارات المتعلقة برفض أو منح  الحق على ) 29/02الرسمية لجمهورية البوسنة والهرسك، رقم 

المهل األخيرة لتقديم شكوى في حالة األحكام، قتصر على هذا ال يوبما في ذلك، في الدعم المادي، 
. اإلداري كوى إدارية في حالة الصمترفع شعدم الرضى من الجواب أو 

 
لدى مجلس الشكاوى التابع لمجلس الوزارء في البوسنة التقدم بشكوى يحق للفريق غير الراضي 

. استالم القرارتاريخ يوماً من  15 مهلة خاللوالهرسك، 
 

الصادر  القرار أمام محكمة البوسنة والهرسك ضد رفع شكوى إداريةيحق للفريق غير الراضي 
. الفقرة الثالثة من هذه المادةن السلطة المشار إليها في ع
 

م التقد، يحق للفريق غير الراضي قانون اإلجراءات اإلدارية في البوسنة والهرسكوفقاً ألحكام 
. أمام المجلس االستئنافي لمحكمة البوسنة والهرسكبطلب تعويض قانوني 

 
المادة الثامنة عشرة 

) المفقودين أسرالحقوق األخرى ألفراد (
 

وفي ما يتعلق باألمالك لإلعالن عن وفاة الشخص المفقود، جراءات في حال عدم اكتمال اإل
عدم  أو في حاليحق ألحد أفراد عائلة المفقود، أو التي في حوزته،  العائدة للشخص المفقود

ائدة باألمالك العف ، المطالبة بحق التصرأذون لهاوجودهم، ألحد األشخاص أو المؤسسات الم
.  في البوسنة والهرسكالنافذة التشريعات  بما يتفق مع أحكام، بصورة مؤقتة للشخص المفقود
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ومقاطعة برتشكو الصلة في اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صربسكا  ل السلطات ذاتتتحم
ألشخاص المحددي اجنازة لمراسم دفن و) األساسية(، التكاليف الضرورية في البوسنة والهرسك

. الحاليةاألنظمة  مع بما يتماشى، المجهولي الهويةو
 

ويتم اإلشراف . ، على قدم المساواةتوظيفالالتعليم وبحق األفضلية في المفقودين  أطفاليتمتع 
في اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صربسكا التفتيش  من قبل سلطاتعلى تطبيق هذا المبدأ 

. ومقاطعة برتشكو في البوسنة والهرسك
 

 الحماية الصحيةبالذين ال يتمتعون و المستفيدين من الدعمفراد أسرة الشخص المفقود أل كونوي
، الحق في الحماية الصحية وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالتأمين الصحي، على أي أساس آخر

. الموظفينضمن نفس نطاق األفراد 
يكون ن تاريخ إنفاذ هذا القانون، يوماً م 90وبهدف إنفاذ الحق في الحماية الصحية، ضمن مهلة 

تحديد  تحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صربسكا ومقاطعة برتشكو في البوسنة والهرسك،على ا
. طريقة إنفاذ هذا الحق، ضمن نطاق األنظمة القائمة

 
. باراً من تاريخ إنفاذهيتم االعتراف بالحقوق التي تم تحديدها وفقاً لهذا القانون اعت

 
لتاسعة عشرة المادة ا

) رابطات األشخاص المفقودين(
 

لطلبات الدعم األولوية السلطات ذات الصلة في البوسنة والهرسك  تولي ينص هذا القانون على أن
، قدراتها الماديةلها، وفقاً ل أن تقدم، والمفقودين أسرإتحادات /تقدمها رابطاتالمادي والتقني التي 

 تخصيصالمحددة لتستوفي المعايير المشاريع المقترحة المساعدة في حال كانت البرامج أو 
. األموال

 
العشرين المادة 

) المفقودين رفات نبشو دفنأماكن  وضع عالمة في(
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المفقودين  رفات ونبشدفن  أماكن وضع عالمة فيأن تطلب  يمكن ألسر أو رابطات المفقودين

.  شخاص المفقوديني األ، بغض النظر عن عدد الضحايا، أ)ةالفردية أو الجماعي(
 

فقط حين تقوم السلطة المعنية بتقفي أثر المفقودين  رفات نبشأو أماكن دفن  وضع عالمة فييتم 
د القبر في الموقع المقترح أو وجو تؤكد على حدوث عملية نبش الرفات شهادةالمفقودين بإصدار 
.  وضع العالمة فيه

 
تقوم السلطة البلدية ذات الصلة نية من هذه المادة، المذكورة في الفقرة الثاإستناداً إلى المستندات 

.  عالمة أخرىأي نصب تذكاري أو وضع   خاص يتيحبإصدار إذن 
 

يتم تنظيم مسألة تصميم العالمة أو النصب التذكاري، والتمويل وغيرها من المسائل ووفقاً للقانون، 
األشخاص  رفات العالمات في أماكن دفن ونبشأنظمة حول وضع كتاب األخرى بموجب 

). في ما بعد بكتاب األنظمة المشار إليه(المفقودين 
 

، بالتشاور مع الوزارات ذات الصلة في البوسنة والهرسكتوافق وزارة حقوق اإلنسان والالجئين 
وممثلين  ومقاطعة برتشكو في البوسنة والهرسك في اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صربسكا

إنفاذ هذا يوماً من تاريخ  60، ضمن مهلة ى مسودة كتاب األنظمةعل، رابطات أسر المفقودينعن 
. إلقرارهاوترفعها إلى مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك القانون، 

 
سجالت المفقودين  الفصل الخامس-

 
المادة الحادية والعشرين 

) إستحداث السجالت المركزية(
 

كافة السجالت ن في البوسنة والهرسك لألشخاص المفقودييجب أن تتضمن السجالت المركزية 
جمعيات المواطنين األخرى لدى رابطات أسر المفقودين و على المستوى المحلي الموجودة
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  ، وفقاًالتابعة لمنظمات الصليب األحمر في البوسنة والهرسك المفقودين أثروالمكاتب المعنية بتقفي 
  .لواليتها

 
وفقاً  كل التي تعملن والموجودة لدى المنظمات الدولية المفقوديالبيانات المتعلقة ب ضافةويتم إ

األشخاص  عهدبرمه ماستناداً إلى اتفاق يالسجالت المركزية  ، إلىق مبدأ السريةوتطبلواليتها، 
 .مع هذه المنظماتالمفقودين 

 
كما هو منصوص عليه في الفقرتين األولى والثانية من هذه المادة، ومن خالل توحيد السجالت، 

.  واستكمالها م وضع السجالت المركزية لألشخاص المفقودين في البوسنة والهرسكيت
 
مختصة يتم تعيين سلطة نطاق مؤسسة األشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك،  ضمنو

للحفاظ ووضع تدابير ، لألشخاص المفقودين في البوسنة والهرسكلالحتفاظ بالسجالت المركزية 
.   األشخاص المفقودينعهد إنشاء مها بالتفصيل بموجب اتفاق ، يتم تحديدالبيانات على

 
المادة الثانية والعشرين 

) واستخدامها جمع البيانات(
 

 هي عبارة عن مجموعة منفي البوسنة والهرسك السجالت المركزية لألشخاص المفقودين 
معلومات من وهي تتضوفيها،  البوسنة والهرسك العائدة ألشخاص مفقودين منالسجالت الفردية 

لتقفي أثر  ، مكان وظروف اختفائه، وغيرها من المعلومات المهمةعن هوية الشخص المفقود
. وتحديد هويتهالشخص المفقود 

 
 السجالت المركزية لألشخاص المفقودين في البوسنة والهرسكتخضع كافة البيانات المدرجة في 

ع كافة السجالت الرسمية الموجودة موالمقارنة من صالحية الطلب لعملية تدقيق تشمل التحقق 
. سابقاً أو حالياً في البوسنة والهرسك

 
 إعطاء األولوية لطلب التحقق من البيانات المتعلقة بشخص مفقود الصلة ذاتبالسلطة  يجدر

. ، بقصد التدقيقالسجالت الرسمية األخرى بيانات مع مقارنتهاو
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سابقاً ية التدقيق وإدراج البيانات التي تم جمعها باالنتهاء من عمل ذات الصلةيجب أن تقوم السلطة 

ضمن مهلة  السجالت المركزية لألشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك ضمن المفقودينحول 
.  األشخاص المفقودين عهدإنشاء ممن تاريخ كحد أقصى سنة 

 
. انوناستناداً إلى هذا القأساساً إلعمال الحقوق  وحدهالتقرير المدقق /يشكّل الطلب

 
المادة الثالثة والعشرين 

) البيانات حماية(
 

لكافة متاحة  يجب أن تكون بيانات السجالت المركزية لألشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك
.  بما يتماشى مع األنظمة القائمة ومعايير حماية البيانات مستويات السلطة

 
وبنوع ، وتبادلها واستعمالهاخال البيانات، ، وإدويتم تنظيم األنظمة وطريقة إدارة قاعدة البيانات

عن كثب بموجب كتاب األنظمة المتعلقة بالسجالت المركزية لألشخاص خاص عملية التدقيق، 
 .المفقودين

 
األشخاص نية من هذه المادة، من قبل معهد في الفقرة الثا الوارديتم إقرار كتاب األنظمة، 

. كحد أقصى يوماً من تاريخ إنشائه 30ة هل، ضمن ممؤسسي المعهدبموافقة المفقودين 
 

ت قيمة التي تملك بياناوذات الصلة في البوسنة والهرسك األخرى يتم تنظيم التعاون مع السلطات 
يحدد طريقة التعاون وغيرها من المسائل األخرى  بموجب اتفاق خاص ،لتقفي أثر المفقودين

. الهامة
 

بالبيانات السرية حول لمعلومات الشخصية المتعلقة المهتمون بإدارة ومعالجة ايكون األشخاص 
للشخص المفقود، والبيانات الطبية الخاصة به،  ، والوراثية، الجسديةالميزات البيولوجية، الموروثة

المنصوص عليها لحماية مثل هذه ومعالجتها وفقاً للقواعد الحفاظ على سرية المعلومات ملزمين ب
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الجريدة الرسمية لجمهورية البوسنة (ية البيانات الشخصية حما ، أي وفقاً لقانونالمعلومات
). 32/01والهرسك، رقم 

 
في كتاب األنظمة، كما هو مشار إليه في الفقرة ل أكثر بشكل مفص د حماية البياناتقواعيتم تنظيم 

. الثانية من هذه المادة
 

اإلشراف  الفصل السادس-
 

المادة الرابعة والعشرين 
) اإلشراف(

 
. إنفاذ هذا القانونباإلشراف على  ارة حقوق اإلنسان والالجئين في البوسنة والهرسكوزتهتم 

 
التقارير سنوياً إلى مجلس النواب ومجلس الشعوب التابعين مؤسسة األشخاص المفقودين ترفع 

. للجمعية البرلمانية في البوسنة والهرسك
 

أحكام عقابية  الفصل السابع-
 

المادة الخامسة والعشرين 
 

: على (KM)للتحويل  مارك قابل 1،000.00و 200.00تتراوح ما بين  تم فرض غرامة ي
شخص مفقود أو لمؤسسة  أسرة أفراد يمنع النفاذ إلى المعلومات لفرد منمسؤول رسمي  )1(

، )المادة الخامسة(معنية بتقفي أثر المفقودين 
ات المطلوبة إتاحة المعلوممسؤول رسمي يتسبب، من دون أي مبرر، بتأخير أو عرقلة  )2(

المادة (شخص مفقود أو لمؤسسة معنية بتقفي أثر المفقودين  أسرةلفرد من أفراد 
، )الخامسة
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استحالة أو عرقلة عملية  تفضي إلىمسؤول رسمي يزود بمعلومات خاطئة أو قديمة   )3(
).  المادة الخامسة(تقفي أثر الشخص المفقود 

 
 على (KM)مارك قابل للتحويل  5،000.00و 500.00يتم فرض غرامة  تتراوح ما بين 

: ذات صلةمؤسسة أو سلطة 
في ال تسمح بالنفاذ إلى المعلومات ألحد أفراد أسرة شخص مفقود أو لمؤسسة معنية بتق )1(

، )المادة الرابعة(أثر المفقودين 
المادة (سمح بحدوث أي شكل من أشكال التمييز ضد أفراد أسرة شخص مفقود ت )2(

 ،)العاشرة

 
 والتالعب بها بإساءة استعمال البياناتوال سيما المخالفات المتعلقة ا القانون، إن أي مخالفة لهذ

، الجنحقانون والجنائية، لعقوبات، وفقاً للقوانين  تكون خاضعة. إلخوالكشف عن البيانات المحمية، 
في السارية المفعول والقوانين األخرى  الوصول الحر للمعلوماتوالقوانين اإلدارية، وقانون 

. ضي البوسنة والهرسكأرا
 

  النهائيةالمؤقتة وحكام األ الفصل الثامن-

 
والعشرين  المادة السادسة

) إنفاذ حقوق المواطنين األجانب(
 
 

فقط بموجب نتيجة الختفائهم المفقودين إنفاذ حقوق هؤالء يحق ألفراد أسر المواطنين األجانب 
. والهرسكالبوسنة جمهورية بلدهم المنشأ مع  يبرمه اتفاق ثنائي
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المادة السابعة والعشرين 
  )على سجل الوفياتالورود (

 
ن كمفقودين من عتبر األشخاص المسجلويتاريخ إنفاذ القانون، ثالث سنوات على  بعد انقضاء

السجالت  علىوالذين ترد أسماؤهم  ،1996شباط  14إلى  1991نيسان  31الفترة الممتدة من 
ويتم تدوين ذلك رسمياً في  بحكم األموات ،ي البوسنة والهرسكف المركزية لألشخاص المفقودين

.  سجل الوفيات
 

يتم تسجيل وفاة الشخص المفقود ، إلى معلومات رسمية من معهد األشخاص المفقودينباالستناد 
. إقامة الشخص المفقود حتى بداية الحرب تم تسجيل محلفي البلدية حيث في سجل الوفيات 

إقامة  في محل أن تطلب تسجيل الوفاةالمفقود يمكن ألسرة الشخص اعدة، كاستثناء على هذه الق
. فالتصر لمثل هذا، مع ذكر األسباب سرةاأل
 

تقوم السلطات ذات الصلة في اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صربسكا ومقاطعة برتشكو في 
يوماً  90وضمن مهلة  من هذه المادة،الفقرة األولى البوسنة والهرسك، كما هو منصوص عليه في 

إدراج أسماء األشخاص من أجل تمكين  بتعديل القوانين ذات الصلةمن تاريخ إنفاذ هذا القانون، 
. سجل الوفيات علىبموجب هذا القانون الذين اختفوا ضمن الفترة المحددة 

 
المادة الثامنة والعشرين 

) مفقوديناألشخاص ال عهدإنشاء متاريخ لغاية  تقفي األثر طلباتتقديم (
 

إلى يتم تقديم الطلبات الخاصة بتقفي أثر المفقودين ، لغاية تاريخ إنشاء معهد األشخاص المفقودين
. ، وفقاً لصالحياتها ووالياتهاالمؤسسات المعنية بتقفي أثر المفقودين

 
المادة التاسعة والعشرين 

) الشخص المفقود حالةإصدار الشهادات حول (
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 ممارسةلغرض والمزمع استخدامها الشخص المفقود،  ت المتعلقة بحالةظيم إصدار الشهادايتم تن
األشخاص المفقودين والسجالت المركزية لألشخاص  حين إنشاء معهدإلى الحق في الدعم المادي، 

حقوق اإلنسان مؤقتة تصدر عن وزارة  ، بموجب تعليماتالمفقودين في البوسنة والهرسك
.  والالجئين

 
المادة الثالثين 

) التطبيق سبقية فياأل(
 

، القوانين األخرى النافذة في البوسنة والهرسك على كافةهذا القانون ل منح األسبقية في التطبيقتُ
إنفاذ هذا القانون من ذلك مطلقاً على أال يحد .

 
 

المادة الحادية والثالثين 
) سريان مفعول هذا القانونبدء (

 
الجريدة الرسمية "مانية أيام على نشره في بعد مرور ثساري المفعول هذا القانون  يصبح

 ".لجمهورية البوسنة والهرسك
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سراييفو 
 

رئيس مجلس الشعوب                                    رئيس مجلس النواب 
والهرسك لبوسنة في برلمان ا                           لبوسنة والهرسكفي برلمان ا

  ميلوزيفيتش غوران                                         مارتين راجوز
 


