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مقـدمــة

تنـاول المؤتمـر الدولـي الثامـن والعشـرون للصليـب األحمر 
والهـالل األحمـر بصورة مباشـرة مسـألة المفقوديـن والمحنة 
التـي تحيـق بعائالتهـم. وقـد قـرر المؤتمـر إعـادة النظـر فـي 
الجهـود الرامية إلـى الحيلولة دون وقوع االختفاء وتعزيزها، 
ليس هذا فحسـب بل وأيًضا وضع إجراءات ملموسـة للتحقق 
مـن مصيـر المفقودين وأماكـن وجودهم ومسـاعدة عائالتهم. 
للعمـل  أعمـال  جـدول  المؤتمـر  فـي  المشـاركون  واعتمـد 
اإلنسـاني يستهدف الممارسة، والتزموا بإشراك المنظمــــات 
غيــــر الحكومية وســـلطات الدولة واألمم المتحدة في تـــلك 

المسألة. 

وبعـد ثـالث سـنوات مـن انعقـاد هـذا المؤتمـر المهـم، أي في 
عـام 2006 اعتمـدت الجمعيـة العامة لألمم المتحـدة االتفاقية 
القسـري.  االختفـاء  مـن  األشـخاص  جميـع  لحمايـة  الدوليـة 
وتمنـح هـذه االتفاقيـة العائـالت فـي كل مـكان الحـق القانوني 
فـي معرفـة مصيـر أقاربهـا المفقوديـن، وتتضمـن إلـى جانب 
ذلـك إجـراءات وقائيـة عديـدة. واسـتناًدا إلـى الـدور الريـادي 
للجنـة الدوليـة في صياغـة القانون الدولي اإلنسـاني وتطبيقه، 
فإنهـا تسـتمر فـي تقاسـم المشـورة والخبـرات والعمـل الفعلي 
لعائـالت  واالرتيـاح  السـكينة  لتوفيـر  العالـم  أرجـاء  عبـر 

المفقوديـن وتعزيـز حقهـا فـي معرفـة مصيـر أحبائهـا.

أثنـاء  المفقوديـن  عـداد  فـي  األشـخاص  مـن  كثيـر  يصيـر 
والكـوارث.  األخـرى  العنـف  وحـاالت  المسـلحة  النزاعـات 
ُيسـتدل  وال  مفقوديـن  فيظلـون  منهـم،  الكثيـرون  يعـود  وال 
عليهـم لفتـرة طويلـة بعـد توقـف هديـر البنـادق وبـدء إعـادة 
اإلعمـار. إن االختفـاء أمـر مروع للغاية بالنسـبة لألشـخاص 
باللوعـة  ويصيبهـا  عائالتهـم  يفجـع  أيًضـا  وهـو  المعنييـن، 
بشـأن مصيـر  ورجـاء  خـوف  بيـن  مـا  متأرجحـة  ويتركهـا 
العائـالت ال تعلـم إن كان أحباؤهـا  الغائبيـن. وألن  أحبائهـا 
تبحـث  تظـل  فإنهـا  الموتـى،  عـداد  فـي  أم  أحيـاًء  الغائبـون 
وتنتظـر لسـنوات طويلـة فـي الغالـب، يراودهـا أمـل بائـس 
دون أن تتمكـن مـن وضـع حـد لمعاناتهـا وإعـالن الحـداد. 
وتكـون المعانـاة الوجدانية والنفسـية المصاحبة لهذه الظروف 
قاسـية. وغالًبـا مـا ينغمـس أفـراد عائلـة الشـخص الغائـب في 
مشـقات اقتصاديـة واجتماعيـة - كمـا لـو أن آالمهـم ليسـت 
عميقـة بمـا فيـه الكفايـة. ويلقـي االختفـاء كذلـك ببـذور الشـك 
والحيـرة التـي تفضـي إلـى انفصـام ُعـرى الروابط اإلنسـانية 
والعالقـات داخـل المجتمعـات المحليـة أحياًنا علـى مر عقود. 

وتهـدف هـذه المطبوعـة إلـى رفـع مسـتوى الوعـي بالمحنـة 
التـي يمـر بهـا المفقـودون وعائالتهـم، كمـا تصف االسـتجابة 
الشـاملة للجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر إزاء احتياجـات كٍل 
منهمـا وجـزًء من عملهـا منذ انعقـاد المؤتمر الدولـي للخبراء 
الحكومييـن وغيـر الحكومييـن بشـأن موضـوع المفقودين في 

عـام 2003. 
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تعـريــف الشــخص المـفقــود

تتألـف الحركـة الدولية للصليب األحمـر والهالل األحمر 
مـن اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر واالتحـاد الدولـي 
و189  األحمـر  والهـالل  األحمـر  الصليـب  لجمعيـات 

جمعيـة وطنيـة قائمـة بذاتهـا. 
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ــراد ال  ــم أف ــن" بأنه ــا "للمفقودي ــة تعريًف ــة الدولي تضــع اللجن
تعــرف عائالتهــم أي أنبــاء عنهــم و/أو ُأبلــغ عــن فقدهــم 
اســتناًدا إلــى معلومــات موثوقــة، نتيجــة نــزاع مســلح دولــي 
أو غيــر دولــي أو عنــف داخلــي أو كارثــة طبيعيــة أو أزمــات 

إنســانية أخــرى.

وتجــاوز هــذا التعريــف فـــــي واقــــع األمــر مفهــوم "االختفاء 
القســري" كمــا ورد فــي االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 
ــا  ــاء القســري )2006( ونظــام روم األشــخاص مــن االختف
األساســي )1998(. وفــي حيــن يقتصــر التعريــف الــذي 
تنــص عليــــه تلــك الصكـــــوك علــى األشــخاص الذيــن ُفقــدوا 
ــة  ــل الدول ــم أو احتجازهــم مــن ِقَب ــاء القبــض عليه ــب إلق عق
ــا  ــير أوســع نطاًق ــة بتفســ ــة الدولي ــادي اللجن أو موظفيهــا، تن
يشــمل معانــاة عائــالت جميــع المفقوديــن، بغــض النظــر 
ــك  ــه. ولذل ــي اكتنفتـ ــروف الت ــاء أو الظـ عــن أســباب االختف
يحــق لعائــــالت المفقوديــن معرفــة مصيــر أحبائهــا ومــكان 
وجودهــم، وهــو حــق أقـــره القانون الدولــي اإلنســاني وقانون 

حقــوق اإلنســــان علــى حــٍد ســواء. 

عدم التيقن
قــد يكــون المفقــود حًيــا أو فــي عــداد الموتــى أو محتجــًزا فــي 
ــن  ــم لالجئي ــي مخي ــش ف ــة داخــل ســجن ســري أو يعي زنزان
ــرة  ــي مقب ــراب ف ــه الت ــة أو وارى جثمان ــة أجنبي ــي دول أو ف
جماعيــة. والمؤكــد أن الشــخص قــد اختفــى ولكــن ليــس 
بالضــرورة لألبــد. ويشــكل عــدم التيقــن هــذا مصــدر معانــاة 
تســتعصي علــى الوصــف بالنســبة لعائلتــه. وعــادًة ما يتشــبث 
أفــراد العائلــة باعتقــاد مفــاده أن الشــخص المفقــود حــي 
ــرة  ــك. وخــالل فت ــل القاطــع خــالف ذل ــت بالدلي ــى أن يثب إل
االنتظــار والترقــب يترعــرع فــي نفوســهم أمــل بــأن الغائــب 
ســيعود يوًمــا مــا إلــى بيتــه. ويطلــب كثيــرون رؤيــة الجثمــان 
أو الرفــات الــذي أمكــن التعــرف عليــه قبــل أن يقبلــوا وفــاة 

ــة واقعــة.  ــود باعتبارهــا حقيق المفق
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كيف يصبــح األفــراد في عــداد المفقـوديــن؟
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يتـرك شـاب بيتـه لينضـم إلـى صفـوف الجيـش ويدافـع عـن 
بلـده، ثـم ال ُيعـرف مـن نبئـه شـيء بعـد ذلـك. وتفقـد طفلـة 
عائلتهـا  تفـّر  حينمـا  الفوضـى  فـي خضـم  والديهـا  صغيـرة 
بعـد انـدالع أحـداث عنـف تهـدد قريتهـم. ويتـرك والـٌد أطفاله 
الخمسـة وزوجتـه بحًثـا عن عمل فـي مكان بعيـد ويختفي بال 
أثـر فـي مكاٍن ما أثنـاء رحلته المحفوفـة بالمخاطر. وتضرب 
سـاعات  غضـون  وفـي  البلـدات  إحـدى  مفاجئـة  فيضانـات 

تجـرف الميـاه مئـات مـن السـكان. 

وتخلـق النزاعـات المسـلحة والكـوارث الطبيعيـة أو تلك التي 
يتسـبب فيهـا البشـر حـاالت عديـدة يختفـي األشـخاص علـى 
إثرهـا أو فـي غضونهـا. ويصيـر النـاس فـي عـداد المفقودين 
خـالل التحركات السـكانية الضخمة المباغتـة. كما ُيفقد بعض 
المقاتليـن أثنـاء المعـارك. وتتقطـع السـبل بالضعفـاء وكبـار 
السـن في مناطق تعصف بها النزاعات. وقد ترفض سـلطات 
الـدول والجماعـات المسـلحة منـع وقـوع حـاالت االختفـاء أو 
المسـاعدة فـي تسـويتها. وقد يختفي األشـخاص حينمـا يقعون 
فـي األسـر أو ُيلقـى القبـض عليهـم أو يتعرضـون لالختطاف 
وُيحتجـزون بمعـزل عـن العالم الخارجي أو في مكان سـري. 
وقـد يكـون المفقـودون مهاجرين أو الجئيـن أو نازحين داخل 
بلدانهـم، أحيـاء ُيرزقـون ولكنهـم يخشـون االتصـال بعائالتهم 
أو ال تتوفـر لهـم سـبل التواصـل معهـم. وقـد ُتتـرك جثامينهـم 
علـى جوانـب الطـرق أو فـي الحقـول أو األزقـة أو األماكـن 
المهجـورة، أو قـد ُتدفـن علـى عجـل أو ُيتخلـص منهـا قبـل 
تحديـد هويتهـا. وأمـا الموتى الذين ال ُتبّلـغ عائالتهم بما حدث 

لهـم فهـم يختفـون تماًمـا إلى األبـد دونمـا أي أثر. 
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وضـــع عائــالت المفقــوديـــن واحتيــــاجاتـــها

"ينـص القانـون الوطني بصفة رئيسـية علـى تعريف فرد 
مـن أفـراد عائلـة الشـخص المفقـود، لكنـه يجـب أن يحدد 

األقـارب المقربيـن علـى األقل مثل: 
األطفـال الذيـن يولـدون فـي إطـار ربـاط الـزواج أو 	 

خارجـه، واألطفـال بالتبنـي وأبنـاء الـزوج أو الزوجـة؛
شريك الحياة، سواء في إطار الزواج أو خارجه؛	 
اآلباء )بمن فيهم الحمو والحماة واآلباء بالتبني(؛	 
األشـقاء والشـقيقات واإلخـوة واألخـوات غير األشـقاء 	 

واإلخـوة واألخـوات بالتبني. 
للبرلمانييـن"،  دليـل  "المفقـودون:  كتيـب  مـن  )اقتبـاس 

)2009 األحمـر،  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة 
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إن الشـخص الـذي يختفـي دون أثـر هـو الضحيـة الرئيسـية 
ولكـن هـذه المأسـاة تؤثـر علـى الكثيريـن أيًضـا. فعـادًة مـا 
يقاسـي أقـارب الشـخص المفقـود معانـاة بالغة إلـى أن يعرفوا 
مصيـره ومـكان وجـوده – إن تسـنى لهم ذلك علـى اإلطالق. 
وغالًبـا مـا يتفاقـم حزَنهم على فقد األحبـة من جراء صعوبات 
أخـرى مـن انعـدام الشـعور باألمن بسـبب قلة المـوارد المالية 

إلـى الروتيـن الحكومي. 

وقـد أقر المؤتمـر الدولي للخبراء الحكوميين وغير الحكوميين 
بشـأن موضـوع المفقوديـن المنعقد عـام 2003 باالحتياجات 
الخاصـة لعائالت المفقوديـن واعتمدها المؤتمر الدولي الثامن 
وقـت  فـي  األحمـر  والهـالل  األحمـر  للصليـب  والعشـرون 
الحـق مـن العـام نفسـه. وتشـمل تلـك االحتياجـات ضـرورة 
معرفـة مصيـر المفقوديـن والحاجـة إلـى إقامة شـعائر التأبين 
وتلقـي الدعـم االقتصـادي والنفسـي واالجتماعـي واالعتراف 
بالمعانـاة التـي تكابدها تلك العائالت وضـرورة إعمال العدالة 
فـي قضاياهـا. وال يمكـن للعائـالت أن تبنـي حياتهـا من جديد 

بسـهولة مـا لم ُتلبـى تلـك االحتياجات. 

ففـي تيمور ليشـتي على سـبيل المثال، ُتركـت آالف العائالت 
دام  مسـلح  نـزاع  بعـد  المفقوديـن  أقاربهـا  عـن  أخبـار  دون 
قرابـة ربـع قـرن. وذكـر شـخص ُفقـد شـقيقاه أنـه يعانـي مـن 
األرق، حيـث قـال لموظـف ميدانـي يعمـل باللجنـة الدوليـة: 
"أوّد أن أنسـى أمرهمـا ولكـن هذا مسـتحيل ألنهمـا ال يفارقان 
أحالمـي". وأضـاف قائـاًل: "لـم نفعل شـيًئا ألجلهمـا، وكأنهما 

يأتيـان فـي أحالمـي ليذكرانـا بمـا يجـب أن نقـوم بـه". 

ويمكـن أن يمتـد أثـر اختفـاء الشـخص علـى أقـرب األقربيـن 
بحيـث  واليـأس –  والفاقـة  االنعـزال  فـي شـكل  – ويتجسـد 
يتجـاوز العائـالت ويضـر بمجتمعـات محليـة بأكملهـا. فـإذا 
لـم ُتعاَلـج تلـك المسـألة وُتسـوى فإنها سـوف تهـدد المصالحة 

واالسـتقرار االجتماعـي حتـى بعـد انتهـاء النـزاع. 
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الحـــاجة إلى المعـرفــــة

االحتـيــاجات النفسيــة واالجتـماعيـــة
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تبـدأ العائـالت في البحث عن أي قريب لها بمجرد اختفائه. وقد 
تـزور الدواويـن الحكوميـة والمؤسسـات والمنظمـات. ويطوف 
كثيـرون بالسـجون وسـاحات المعارك والمستشـفيات ومشـارح 
الجثـث بحًثـا عـن أقاربهـم المفقودين، ويفحصون جثـث الموتى 
إلـى  يذهبـون  أو  مألوفـة،  سـمات  علـى  للعثـور  محاولـة  فـي 
أماكـن ُتعـرض فيهـا أمتعـة شـخصية ومالبـس وحلـّي ُوجـدت 
مـع رفـات الموتـى. ويواصل كثيـرون البحث إلـى أن يتوصلوا 
إلـى إجابـات، حتى ولو اسـتغرق األمر سـنوات. وهم يرون أن 
التوقـف عـن البحـث قبـل الحصـول علـى معلومـات هـو بمثابة 

تخـٍل عـن الشـخص المفقود إلـى األبد.

بين األمل واليأس
تعنـي حالـة الغمـوض المسـتمر التـي تحيق بعـدم معرفـة ما إذا 
كان أحـد األحبـة حـي ُيـرزق أم فـي عـداد الموتـى عـدم قـدرة 
األقـارب علـى إقامـة مراسـم الحداد بشـكل مالئـم. وتتجلى هذه 
المثـال، حيـث  فـي جورجيـا علـى سـبيل  المعضلـة بوضـوح 
انتهـى النـزاع الدائـر بينهـا وبيـن أبخازيـا منـذ أكثر مـن عقدين 
ورغـم ذلـك مـازال قرابـة ألفـي شـخص فـي عـداد المفقوديـن. 

وُيخصـص فـي الكنائـس األرثوذكسـية فـي جورجيـا موضعـان 
إلضـاءة الشـموع أحدهما للذين مازالوا علـى قيد الحياة واآلخر 
لمـن لقـوا حتفهـم. وغالًبـا مـا تضيء عائـالت المفقودين شـمعة 
فـي كال الموضعيـن بحيث تتجنـب االختيار المؤلم بين التمسـك 

بأهـداب األمـل أو االستسـالم لليـأس المحبـط.

كانـت المـرة األخيـرة التـي رأت فيهـا أٌم تعيـش علـى مشـارف 
مدينـة "تبليسـي" ابنهـا فـي عـام 1993 حينمـا غـادر المنـزل 
يوًمـا وصلـت  أحـد عشـر  الحـرب. وبعـد مـرور  فـي  ليقاتـل 
السـيدة  أفـراد كتيبتـه. واضطـرت  أنبـاء عـن مصـرع معظـم 
لبيـع حشـوات أسـنانها الذهبيـة لتوفيـر المـال الالزم كـي تتمكن 
هـي وزوجهـا مـن البحـث عـن ولدهمـا. وسـارا علـى أقدامهمـا 
مـن قريـة ألخـرى لكنهمـا لـم يـكادا يصـال إلـى "تسـوغورفكا" 
حتـى بلغتهمـا الشـائعات المنتشـرة بـأن بعـض الرجال قــد ُألقي 
بهـم مـن علـى شـفا جـرف. وقالـت األم للجنـة الدوليـة: "هدفـي 
الرئيسـي فـي الحيـاة هو أن أصـل إلى تسـوغورفكا وأبلغ باطن 
ذلـك الجـرف. حتـى وإن كنـت سـأعثر فـي النهاية علـى مجرد 

هيـكل عظمـي فـال أبالـي. كل مـا أريـده هـو اسـتعادة ولـدي".

يتسـبب عـدم التيقـن مـن مـكان وجـود أحـد األحبة فـي معاناة 
النفسـية  اآلثـار  مـن  الكثيـر  عنـه  وينجـم  خـاص  نـوع  مـن 
واالجتماعيـة. وقـد يجـد األقـارب أنفسـهم يفكـرون فـي هـذا 
واليـأس،  األمـل  بيـن  متأرجحيـن  الوقـت  طـوال  الشـخص 
طاقتهـم  ُتسـتنفد  أو  واالنفعـال  التوتـر  مـن  حالـة  وتنتابهـم 
بـأي شـيء آخـر.  القيـام  يقـوون علـى  العاطفيـة بحيـث ال 

ويسـتتبع هـذا الوضـع غيـر المحسـوم عـدم تمّكـن العائلـة من 
اإلعـراب عـن حزنهـا كمـا يجـب، وال مواصلـة حياتهـا فـي 
أغلـب األحيـان. وقالـت شـابة مـن "أوسـباتان" فـي غواتيماال 
متحدثـة عـن والدهـا المفقـود: "نتحدث عنه كما لـو أنه مازال 
علـى قيـد الحيـاة ألننـا ال نعـرف مـا الـذي حـّل بـه وهـل هـو 

حـي أم فـي عـداد الموتى".

انسحاب وإهمال
تتنـوع اسـتجابات األشـخاص الذيـن يعيشـون فـي حالـة عـدم 
رعايـة  أو  العمـل  مـع  للتأقُلـم  يكافـح  فبعضهـم  تلـك:  التيقـن 
األطفـال أو األنشـطة اليوميـة، بينمـا قـد يلـوم البعـض اآلخـر 
نفسـه علـى اختفـاء الشـخص المعنـي أو يسـيطر عليهم شـعور 
بالذنـب حينمـا ال تفضـي جهودهـم فـي البحـث عنـه إلـى نتائج 
ُتذَكـر. ويقلـل كثيرون اتصاالتهـم االجتماعية، بحيـث يتجنبون 
فـي  الدخـول  أو  والسـرور  االسـتمتاع  تجلـب  التـي  األنشـطة 
عالقـات جديـدة قـد يعتبرونها خيانـة لذكرى الشـخص المفقود. 
وهـم بصنيعهـم هـذا يهملـون احتياجاتهـم النفسـية والعاطفيـة. 

وتتزايد أعباء الحياة األسـرية عندما يضطر أفراد األسـرة إلى 
تحمـل مسـؤوليات جديـدة أو أداء مهـام ووظائـف إضافية. وقد 
يـؤدي ذلـك إلـى تقـّوض التواصـل بيـن أفـراد األسـرة السـيما 
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اعُتبر مئات األزواج واآلباء واألبناء في عداد المفقودين 
خـالل النـزاع الـذي امتـد مـن 1996 إلـى 2006 فـي 
نيبـال، فضـال عـن مئـات آخريـن لـم ُيسـتدل عليهـم. لـم 
تـَر "سـيتا" )هـذا ليـس هـو اسـمها الحقيقي( زوجهـا منذ 
أن غـادر المنـزل صبـاح أحـد أيام عـام 2002 ليواصل 
عملـه السياسـي ولـم يرجـع منـذ ذاك التاريـخ. وصـارت 
"سـيتا" بيـن عشـية وضحاهـا معيلـة األسـرة، وأصبـح 
لزاًمـا عليهـا التكفـل بتربيـة طفليـن صغيريـن بمفردهـا. 
وكانـت مثـاًرا للخـزي داخـل مجتمعهـا المحلـي. وتتذكر 
"سـيتا" مـا حـدث آنـذاك بقولهـا: "تعرضـت لـالزدراء 
والتمييـز واإلقصـاء فاضـررت أن أعيـش فـي عزلـة". 

داخـل  مكانتهـن  المفقوديـن  زوجـات  تفقـد  مـا  وغالًبـا 
ينبغـي  إضافيـة  أفـواه  مجـرد  ُيعتبـرن  حيـث  العائلـة، 
إطعامهـا. وقـد تنظـر إليهـن نسـاء أخريـات باعتبارهـن 
منافسـات علـى ذكورهـن. وأمـا بالنسـبة لبعـض الرجال 
فهن فريسـة سـهلة لمآربهم الجنسية. ونظًرا ألن زوجات 
المفقوديـن يبتليـن بعـدم التيقـن فقـد يرفضـن قبـول وضع 
أرامـل، وبذلـك يخفقـن – بحسـب مـا يظـن جيرانهـن – 
وإجـراء  الحـداد  لحالـة  المناسـبة  المالبـس  ارتـداء  فـي 
الطقـوس المتوقعـة منهـن. وقـد يفـرض عليهـن المجتمع 
المحلـي العزلة ألنه يسـئ فهـم تصرفاتهن، ويصبحن بال 

معيـن يلجـأون إليـه طلًبـا للدعـم. 
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حينمـا يختلفـون فـي الـرأي حـول المصيـر المحتمـل للشـخص 
المفقـود. وقـد تشـعر الزوجـات الالئـي فجعـن بفقـد أزواجهـن 
بضغـوط لالنصيـاع آلراء أقـارب أزواجهـن وبالتالـي يكبتـن 
مـا يخالجهـن من مشـاعر حقيقية. وقـد يتجنب اآلباء واألشـقاء 
واألطفـال التعبيـر عـن حزنهـم أو خوفهم أو قلقهم لكـي يجّنبوا 

اآلخريـن مشـاعر األلم. 

وقـد تعمـد بعـض المجتمعـات أحياًنـا إلـى وصـم بـل وحتـى 
نبـذ عائـالت المفقوديـن. وقـد تثيـر احتمـاالت انتماء الشـخص 
المختفـي لجماعـة معينـة شـكوًكا تجـاه أفـراد عائلته، ممـا يثير 
فـي نفوسـهم الخوف مـن التحـدث بصراحة عـن وضعهم. وقد 
يسـيطر شـعور بالخـزي على زوجـات المفقودين نظـًرا ألنهن 
يعشـن بـدون حمايـة رجل، أو قد يشـعرن بحرج الضطرارهن 

إلـى لعـب أدوار الرجـل فـي ظـل غيـاب معيل األسـرة.

عدم التيقن والعزلة االجتماعية
عـالوة علـى ما تقـّدم، عندما ال يتمتع الشـخص المفقـود بمكانة 
اجتماعيـة محـددة يصعـب على عائلتـه أن تشـعر باالنتماء إلى 
جماعـة معتـرف بهـا. وفـي حيـن ُيعتـرف ألقـارب الشـخص 
الـذي تأكـدت وفاتـه بوضـع محـدد بوصفهـم أناًسـا فـي حالـة 
حـداد، ُيعتـرف ألقـارب المفقـود بهويـة اجتماعيـة أو بمكانـة 
اجتماعيـة داخـل المجتمـع المحلـي . وتعنـي حالـة عـدم التيقـن 
الرهيبـة التـي يعيشـون فيهـا عـدم قدرتهـم علـى المشـاركة في 
الطقـوس المقننـة، مثـل طقـوس الجنـازة - التي قد تسـبغ معنٍى 
وداللـة علـى محنتهـم و تخفـف مـن حـدة ألمهـم. وتشـتد وطـأة 
بـه  معتـرف  اجتماعـي  لوضـع  وعائالتهـم  المفقوديـن  افتقـار 
وعـدم اتباعهـم الطقـوس الواجبـة علـى وجـه الخصـوص فـي 
المناطـق التـي يحتـل فيها الدين والتقاليد مكانـة خاصة في قلب 
الحيـاة المجتمعيـة. ويواجـه المفقـود كذلـك احتمـال أن يصبـح 
فـي طي النسـيان، إذ بـدون طقوس الدفن أو مواقـع تذكارية قد 
تواجـه العائـالت مشـقة فـي الحفـاظ على ذكـرى المفقـود حية.
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والقانـونيــة واإلداريــة االقتـصاديــة  االحتيـاجــات 
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عندمـا يصبـح شـخٌص ما في عـداد المفقودين تواجـه عائلته في 
أغلـب األحيـان صعوبـات ماليـة، السـيما حيـن يكون الشـخص 
الغائـب هـو عائل األسـرة. وفـي "بارديـا" بنيبال، وهـي منطقة 
تتصـف بالفقـر المدقـع كان الرجـال ُيقتـادون بصفـة مسـتمرة 
مـن بيوتهـم فـي قلـب الليـل خالل فتـرة التمـرد التـي امتدت في 
البـالد لمدة عشـر سـنوات. وفـي حاالت عديدة كانـت الزوجات 
يتوسـلن لكـي يؤخـذن بـداًل مـن أزواجهـن بغيـة ضمـان وجـود 

ُمعيـل يتكفـل بأطفالهن.

وينفـق أفـراد العائلـة غالًبـا أموااًل طائلـة في محاوالتهـم العثور 
أو  أرضهـم  لبيـع  يضطـرون  وقـد  المفقـود.  الشـخص  علـى 
ماشـيتهم أو أي ممتلـكات أخـرى لتمويـل جهـود البحـث، أو قـد 
يقترضـون المـال أو يتركـون وظائفهـم حتى يتمكنوا من السـفر 

لمسـافات بعيـدة بحًثـا عـن أقربائهـم. 

العمـال  مـن  المفقوديـن  أحـد  والـدة  لسـان  علـى  جـاء  وكمـا 
المهاجريـن فـي السـنغال: "لقـد دفعت أمـوااًل طائلـة للمرابطين 
)الزهـاد المتصوفيـن( لكنهـم لـم يتوصلـوا إلـى أي شـيء حتـى 
والماعـز  الكبـاش  مـن  األضاحـي  أذبـح  أن  لـي  وقالـوا  اآلن. 
والديـوك. وأنـا أفعـل دوًمـا مـا يقولـون لـي، وهـذه األضاحـي 
باهظـة الثمـن. أشـعر أحياًنـا بالسـذاجة وأنـا أفعـل ذلـك ولكـن 

الحيلـة". أعيتنـي 

ونـادًرا مـا تمنـح السـلطات "المفقوديـن" وضًعـا قانونًيـا، ممـا 
يضـر بحقوق العائـالت في الحصول على الممتلكات والميراث 
والوصايـة علـى األطفـال، بـل وفي الـزواج مرة أخـرى. وقلما 
يحصـل أفـراد عائلـة المفقـود علـى االسـتحقاقات االجتماعيـة 
الذيـن  األشـخاص  أقـارب  عليهـا  يحصـل  التـي  كتلـك  نفسـها 
تأكـدت وفاتهـم. وقـد ال يتمكنـون مـن االسـتفادة مـن الحسـابات 
المصرفيـة أو المدخـرات. وعـالوة علـى ذلـك، إذا كان علـى 

الشـخص المفقـود ديـون مسـتحقة فـإن العائلـة ترثهـا عـادًة.

وإذا لـم تكـن العائالت علـى دراية بحقوقهـا القانونية، فمن غير 
المرجـح أن تطالـب بهـا. وكثيـًرا مـا تجهـل السـلطات المشـاق 
التـي تضطـر العائـالت لمكابدتها. وفي حـاالت أخرى قد تكون 
السـلطات علـى علـم بالقانـون ولكنها ليسـت مطلعة علـى كيفية 
تطبيقـه. بـل وحتـى عندمـا تتخذ السـلطات خطوات نحـو تعديل 
التشـريع بحيـث يلبـي احتياجـات النـاس، فـإن هـذه العمليـة قـد 
يطـول أمدهـا فتتراكـم الخسـائر الماليـة علـى تلـك العائـالت. 
وباإلضافـة إلـى ذلـك، قـد تضاعـف العقبـات البيروقراطيـة أو 

الفسـاد األعبـاء القانونيـة واإلداريـة التـي تتحملهـا العائلة. 

قـد يسـاعد عائلتـه  المفقـود  الشـخص  أن إعـالن وفـاة  ورغـم 
المطالبـة  وبالتالـي  بوضـوح  القانونـي  وضعـه  إثبـات  علـى 
لمعاونتهـا  الواجبـة  المسـاعدات االجتماعيـة  أو  باالسـتحقاقات 
التـي تواجههـا، يرفـض  تذليـل الصعوبـات االقتصاديـة  علـى 
الكثيـرون هـذا الخيـار إذا لـم يتوفـر دليـل ملموس علـى حدوث 
الوفـاة، لشـعورهم أن هـذا األمـر ُيعتبـر تخلًيـا عـن أحبائهـم. 
وتقـول سـيدة لبنانيـة فـي هـذا الصـدد: "لـم أتمكن مـن الوصول 
إلـى الحسـاب المصرفـي الخـاص بزوجـي بـدون شـهادة وفـاة. 
وألننـي لـم أكـن متأكـدة مـن وفاتـه لـم أحـاول أن أسـتخرج هذه 
الشـهادة. لـم أكـن ألعلـن وفاتـه فقـط لكـي أتمكـن مـن الوصول 

إلـى حسـابه المصرفـي".
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لــــــــــــــــــــــة ا لعـــــد ا
واإلقــــــــرار العـــــــــــام
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قـد ترغـب العائـالت فـي أن يخضع األشـخاص الذين تسـببوا 
في اختفـاء أحبائهم للمسـاءلة. 

قـال شـخص اختفـى والـده أثنـاء النـزاع فـي تيمور الشـرقية: 
العدالـة  ُتعمـل  لـم  وإن  مجراهـا.  العدالـة  تأخـذ  أن  "ينبغـي 
فسـوف يسـتمر نزيـف قلوبنـا". وعلـى غـرار ذلـك، أعـرب 
رجـل فـي "كاتمانـدوا" بنيبـال عـن شـعوره إزاء فقـد زوجتـه 
بقولـه "مـازال مـن اختطفـوا زوجتـي أحيـاء يرزقـون. ولـو 
شـئتم ألخبرتكـم بأسـمائهم. هـؤالء المجرمون أخـذوا زوجتي 
فـي التاسـعة ليـاًل، مؤكديـن لي أنهـم سـيعيدونها في السادسـة 
لـم  اآلن  وإلـى  التالـي. ومـرت سـت سـنوات  اليـوم  صبـاح 
يعيدوهـا. هـؤالء الجنـاة يسـيرون بـكل حريـة أمامنـا. نحـن 

نطالـب بإنـزال العقـاب بهـم".

إحياء الذكرى وإقامة الطقوس
يمكـن إلجـراءات المحاكـم وآليات العدالة االنتقالية أن تسـاعد 
العائـالت علـى طي هذه الصفحة األليمـة. وينبغي، إلى جانب 
العدالـة أن تمنـح السـلطات والمجتمـع العائـالت منزلـة تليـق 
بهـم وتمكنهم من تشـريف ذكرى الشـخص المفقـود من خالل 
مراسـم مالئمـة. وينبغـي أن تتمكن العائالت مـن تأبين فقيدها 
أو اتبـاع طقـوس رمزيـة مثـل المراسـم الجنائزيـة، وينبغـي 
أن يتـاح لهـا سـبيل تلقـي التعـازي بصـورة رسـمية. حضـر 
أكثـر مـن 500 عضـو فـي المجتمـع المحلـي مراسـم تأبيـن 
ُنظمـت فـي قريـة "كامامـا" بأوغنـدا ُتليـت فيهـا أسـماء أبنـاء 
هـذا المجتمـع الذين أصبحـوا في عـداد المفقودين. وأوضحت 
"سيسـيليا" التـي اختطف جيش الرب للمقاومـة أبناءها الثالثة 
فـي عـام 1996 أن هـذا الحفل لم ُيقام فحسـب من أجل إحياء 
ذكـرى "مـن ُفقـدوا، ولكـن للدعـاء والتضـرع طلًبـا لعودتهـم 
إلـى ديارهـم. وأنـا آمـل أن يعـود واحـد منهـم علـى األقـل. 
ونأمـل جميًعـا أن نجـد بعـض السـلوى في الصـالة والدعاء".

 

وتضـم الثقافـات المختلفـة ممارسـات ومعتقـدات دينيـة متباينـة يجـب أن 
تؤخـذ بعيـن االعتبار. وتعترض بعـض المجتمعات على اسـتخراج الجثث 
من قبورها وإعادة دفنها، إذ يستشـعر أفراد تلك المجتمعات أن ممارسـات 
مـن هـذا القبيـل تعكـر صفـو أرواح الذيـن رحلـوا إلـى الدار اآلخـرة. وفي 
كيرغيزسـتان أصـر نجـل شـخص مفقـود مـن أصـول أوزبكيـة علـى عدم 
تسـلم جثمانـه قائـاًل: "ال يهمنـا اسـترجاع الجثمـان فنحـن ال نريـد أن نقلـق 
روحـه. فحسـب معتقداتنـا ليـس مـن الصـواب اسـتخراج جثمـان الميـت 
مـن القبـر". ويفضـل آخـرون إعـادة دفن الجثـث اعتقـاًدا منهم بـأن جثمان 

المتوفـي ينبغـي أن يرقـد فـي موضـع محـدد لكـي ينعم بالسـالم.
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أسسـت جماعـات لدعـم عائـالت المفقوديـن فـي مقاطعة 
للمسـافرين  اسـتراحة  نيبـال،  غـرب  بجنـوب  "بانكـي" 
تكريًمـا للمفقوديـن. وتعـد مثـل هـذه النصـب التذكاريـة 
بمثابـة سـجل عـام ألسـماء المفقوديـن، كمـا أنهـا توفـر 
مـأوٍى للمنطقـة المجـاورة مـن المطر أو حرارة الشـمس 
أو مشـروبات مرطبـة. ويقـول فـرد من أفـراد عائلة أحد 
المفقوديـن: "هـذه االسـتراحات مفتوحـة لخدمـة المجتمع 
المحلـي بأكمله، فحينما يشـعر النـاس بالعطش يمكنهم أن 
يأتـوا إلـى هنـا ويحصلـوا علـى مشـروب مرطـب وربما 
يتذكـروا اسـم أحـد األشـخاص المفقوديـن". ويحتفـي هذا 
النصـب بذكـرى المفقودين ويقر بالخسـارة التـي تكبدتها 

عائالتهم. 
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دور اللجنــة الدوليــة 
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تتحمـل سـلطات الدولـة المسـؤولية الرئيسـية عـن منع حدوث 
حـاالت اختفـاء وعن تلبيـة احتياجات عائـالت المفقودين. بيد 
أن اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر تقـوم أيًضـا بـدور مهـم 
حيـث تتواصـل مـع السـلطات وتلفـت األنظـار للمسـائل ذات 
الصلة بالمفقودين وتقّدم المشـورة وتسـاعد على بناء القدرات 
الدوليـة أن  للجنـة  التثقيـف والتدريـب. ويمكـن  عـن طريـق 
توفر مسـاعدة مباشـرة للعائالت أو أن تيسـر إجراء محادثات 
بيـن السـلطات ورابطـات عائـالت المفقوديـن. وعندمـا تكون 
السـلطات غيـر قـادرة علـى التصـرف، يمكـن للجنـة الدوليـة 
أن تحـث مقدمـي الخدمـات اآلخريـن والالعبيـن الرئيسـيين 
علـى حشـد مواردهـم أو أن تحـل محلهـم بصفـة مؤقتـة فـي 

حـال عـدم وجودهم.

وتسـتجيب اللجنـة الدولية لمحنة المفقودين وعائالتهم بخمسـة 
سـبل مختلفـة كما يلي:

المقـام . 1 العمـل علـى منـع حـاالت فقـدان األشـخاص فـي 
األول، علـى سـبيل المثـال مـن خـالل تجهيـز الحكومـات 
أثنـاء  االختفـاء  حـاالت  مـن  تقّلـل  إجـراءات  التخـاذ 

الكـوارث. 
حمايـة األشـخاص المتضرريـن مـن النـزاع والمعرضيـن . 2

االختفاء  لخطـر 
مسـاعدة الحكومـات علـى تأسـيس ُبنـى وعمليـات ُتعنـى . 3

المفقوديـن وأماكنهـم  بالكشـف عـن مصيـر األشـخاص 
الطـب . 4 مـن خـالل  الـالزم  الدعـم  وتوفيـر  الرفـات  إدارة 

الشـرعي 
تلبية االحتياجات العديدة والمتنوعة للعائالت. 5
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المفقـــودون وعائـــالتهم:
خبــرة اللجنـة الدوليـة للصـليـب األحمــر

وتسـتند اللجنـة الدوليـة فـي إنجاز هـذا العمل إلـى خبرتها في 
الحمايـة وعلـوم الطـب الشـرعي والرعايـة الصحيـة النفسـية 
والدعـم النفسـي واالجتماعـي واألمـن االقتصـادي والقانـون. 
وُتوائـم اللجنـة الدوليـة اسـتجابتها وفًقا لعوامل مثـل الظروف 
التي ُفقد فيها األشـخاص وحجم المشـكلة والمدة التي انقضت 
منـذ وقـت االختفـاء واالحتياجـات المختلفـة التي يعـرب عنها 

مـن يعانون مـن فقـدان األحبة. 

وقـد يكـون تحديد أفضـل اسـتجابة على اإلطالق عنـد مرحلة 
معينـة مـن النـزاع أو فـي حالـة معينـة أمـًرا بالـغ الصعوبـة. 
ولذلـك تتبـع اللجنـة الدوليـة نهًجـا مرًنـا وتسـلك فـي بعـض 
اللجنـة  انخـراط  زاد  وكلمـا  مًعـا.  مسـارات  عـدة  األحيـان 
الدوليـة في المسـائل المتعلقة بالمفقودين أثنـاء النزاع ازدادت 
مصداقيتهـا فـي فتـرة مـا بعـد النـزاع عندمـا تكـون الظروف 
مواتيـة أكثـر للبحـث عمـن اختفـوا وتقديـم الدعـم لعائالتهـم. 

التوصية بتزويد 	 
المقاتلين بلوحات 

معدنية لتحديد الهوية

الحث على صياغة 	 
قانون وطني

وضع معايير مهنية	 
 	
تعزيز القانون 	 

النموذجي للجنة الدولية 
بشأن المفقودين

نشر استراتيجية "إعادة 	 
الروابط العائلية" 

التي اعتمدتها الحركة 
الدولية للصليب األحمر 

والهالل األحمر

العمل نحو التأهب 	 
لمواجهة الكوارث

تقديم أنشطة "إعادة 	 
الروابط العائلية" 
)رسائل الصليب 

األحمر، والمكالمات 
الهاتفية وطلبات البحث 

عن المفقودين(

زيارة المحتجزين 	 
وتسجيل أسمائهم 

في قوائم

توثيق انتهاكات القانون 	 
الدولي اإلنساني

تذكير السلطات 	 
بالتزاماتها

توعية الدولة بالحاجة إلى 	 
استحداث آليات للكشف 

عن مصير المفقودين 
وأماكن وجودهم

تعزيز عملية تأسيس 	 
مثل هذه اآلليات 

تقديم المشورة التقنية	 

القيام بدور بناء	 

تقييم قدرات الطب 	 
الشرعي على الصعيد 

الوطني وتقديم المشورة 
حول كيفية إدارتها 

تقديم الدعم الميداني 	 
للخدمات المحلية 

تدريب ُبنى الخدمات 	 
المحلية وبناء قدراتها

القيام بعمل الخدمات 	 
المحلية بداًل منها عندما 

تقتضي الضرورة 

دعم عملية جمع 	 
البيانات وإدارتها

وضع أدوات 	 
ومبادئ توجيهية 

تقييم االحتياجات 	 
الشاملة للعائالت 

زيادة الوعي بالمحنة التي 	 
يمر بها أفراد العائالت

تحديد الشبكات التي 	 
تحيل العائالت إلى 

الخدمة وتقديم الدعم لها

وضع برامج استجابة 	 
تضم تخصصات متعددة

دعم إجراءات 	 
تأبين الموتى 

الرفـــــات  الحمـــايـــــة  دعــم العائــالتآليــــــاتالتدابيــر الوقائيـة
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طلبــات البحــث عن 
المفـقــوديـــــــــــــن:
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تقـوم اللجنـة الدوليـة، بنـاًء علـى طلـب أفـراد العائلـة، بجمـع 
تتعلـق  ألسـباب  اختفـوا  الذيـن  األشـخاص  حـول  معلومـات 
بنـزاع أو كارثـة طبيعيـة أو بالهجـرة أو أي أزمـة إنسـانية 
أخـرى. ويكمـن الهـدف مـن هذا النشـاط فـي إعـادة التواصل 
بيـن أفـراد العائلـة ولـم شـملها حيثمـا ووقتما كان ذلـك ممكًنا. 
وقد يشـمل البحث زيارة مخيمـات الالجئين وأماكن االحتجاز 
النشـاط  هـذا  والمقابـر. ويتضمـن  والمشـارح  والمستشـفيات 
غالًبـا رفـع طلبات للسـلطات لتقصي ما آل إليه أمر الشـخص 
المعنـي والمـكان المحتمـل وجـوده فيـه. وُتِعـّد اللجنـة الدولية 
وتحفظ أيًضا سـجالت بأسـماء األشـخاص المسـتضعفين على 
نحـو خـاص، مثـل األطفـال الذيـن انفصلـوا عـن عائالتهـم. 
وتوفـر اللجنـة الدوليـة فـي بعـض األحيـان وثائق ومسـتندات 
رسـمية لمـن ال يحوزون وثائق تثبت هويتهـم ، مثل الالجئين 
أو طالبـي اللجـوء، بحيـث يمكـن إجالؤهـم أو إعادتهـم إلـى 

أوطانهـم أو لـم شـملهم بأقاربهـم فـي بلـد آخر. 

مـن  المفقوديـن  األشـخاص  عـن  المعلومـات  جمـع  ويعـّد 
العائـالت ذاتهـا فـي وقـت مبكـر أمـر فـي غايـة األهميـة – 
اسـتخدامها علـى  الدوليـة مـن  اللجنـة  تتمكـن  لـم  حتـى وإن 
الفـور. فبعـد انقضـاء سـنوات، وحينمـا يسـتقر الوضـع أكثـر 
يمكـن اسـتخدام هـذه المعلومـات للـرد علـى استفسـارات تلـك 
العائـالت. وحتـى بعـد انتهـاء النـزاع بعقـود قد تتمكـن اللجنة 
الدوليـة مـن الـرد علـى طلبـات البحث عـن المفقوديـن بفضل 
البيانـات المخّزنـة لديهـا فـي سـجل المحفوظـات الموجود في 
مقرهـا الرئيسـي بجنيـف مـن أجـل البحـث مثـاًل عـن سـجناء 

ومفقوديـن منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة. 



17

وحيد في سن الرابعة عشرة
اضطـر زوجـان تحـت وطأة الجـوع إلى ترك ابنهمـا "بيدرو" 
مـع جديـه بينما ذهبا يبحثان عما يسـد رمقهـم، لكنهما وقعا في 
األسـر وُقتـل والـد "بيـدرو" خـالل معركـة باألسـلحة النارية. 
فـّرت "كريسـتينا" إلـى المكسـيك ولـم تعـد إلـى غواتيمـاال إال 
بعـد 11 عاًمـا حيـث اسـتقرت مـرة أخـرى فـي إقليـم آخر من 
البـالد. أمـا بالنسـبة للطفـل "بيـدرو" فقـد مات جده وهـو يقاتل 
بينمـا توفيـت جدتـه بسـبب سـوء التغذيـة، فتركته وحيـًدا وهو 

في سـن الرابعة عشـرة. 

وتواصلت "كريستينا" في عام 2010 مع جمعية "أين هم األطفال 
 "DÓNDE ESTÁN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS المختفين؟
وطلبت مساعدتها في العثور على ولدها. وعاونت اللجنة الدولية 
كانون  يناير/  وفي  المفقود،  الطفل  عن  البحث  في  الجمعية  هذه 
الثاني من عام 2013 ُعثر على "بيدرو". وقال "بيدرو" حينما 
التأم شمله بوالدته: "وكأنني مت ثم عادت إلّي الحياة مرة أخرى". 
هم  أين  مثل"جمعية  محلية  منظمات  الدولية  اللجنة  ساعدت  وقد 
األطفال المختفين؟" في البحث عن أكثر من 600 شخص من بين 
حوالي 45000 شخص اختفوا خالل عقود من العنف عصفت 

بغواتيماال. 
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لــم شمـــل العائـــالت 

راديو الصومال
أسـفر عقـدان مـن النـزاع فـي الصومال عن تشـتت عشـرات 
علـى  شـخص   12,000 ومـازال  األسـر،  مـن  اآلالف 
األقـل فـي عـداد المفقوديـن حتـى اآلن. وقـد تعاونـت اللجنـة 
الدوليـة مـع محطـة "بـي بـي سـي" للمسـاعدة علـى البحـث 
عـن هـؤالء المفقوديـن مـن خـالل البـث اإلذاعـي. واضطلـع  
الهـالل األحمـر الصومالـي واللجنـة الدولية مًعا بجمع أسـماء 
المفقوديـن. وتتولـى  اللجنـة الدولية تحديث هـذه القوائم بصفة 
شـهرية علـى  موقـع "الروابـط العائليـة"، بينمـا تبـث محطـة 
"بـي بـي سـي" هـذه القوائـم عبـر خدمـة  البـث الخاصـة بهـا 
فـي الصومـال خمـس مـرات أسـبوعًيا. وفي مقديشـيو يضبط 
ويسـتمع  بانتظـام  البرنامـج  علـى  الراديـو  مؤشـر  "هاشـي" 
مترقًبـا أي أخبـار عـن إخوتـه الذيـن لـم يرهـم منـذ انـدالع 
"أضـع  جهـاز  الصـدد:  هـذا  فـي  "هاشـي"  ويقـول  القتـال. 
الراديـو علـى  أذنـي كل يـوم. وقـد اشـتريته لهـذا الغـرض 

فحسـب".

يتجـاوز دور "شـبكة الروابـط العائليـة" - التـي تتولـى اللجنـة 
الدوليـة إدارتهـا بالتعـاون مـع الجمعيـات الوطنيـة للصليـب 
األحمـر والهـالل األحمر على مسـتوى العالـم – مجرد إعادة 
لـم شـمل األقـارب. فهـي تعمـل علـى الحيلولـة دون حـدوث 
حـاالت االختفاء والحفاظ على التواصل بين الناس ومسـاعدة 
مـن  فقـدوا أثـر أحبائهـم فـي البحـث عنهـم. وهـذه الشـبكة 
عالميـة بحـق إذ يعمـل زمالؤنـا مًعـا عبر الحـدود و الخطوط 
األماميـة للنزاعـات ليكفلـوا تطبيـق  المبـادئ والوسـائل ذاتها 

فـي كل بلد. 
فـي  النـاس  بعدهـا  ومـا   2018 لعـام  اسـتراتيجيتنا  وتضـع 
خدماتنـا  إلـى  الوصـول  كفالـة  طريـق  عـن  أنشـطتنا  قلـب 
ومالءمتهـا لالحتياجـات وفعاليتهـا بالنسـبة للمحتاجيـن. وفـي 
ظـل هـذه االسـتراتيجية نحـّول خدماتنـا إلـى النطـاق الرقمي، 
وفـي الوقـت نفسـه نكفـل سـرية وأمن بيانـات المسـتفيدين من 
باالنترنـت مـع كفالـة عـدم  لهـم االتصـال  خدماتنـا، ونوفـر 
تجاهـل مـن تكـون التكنولوجيا في غير متنـاول أيديهم، ونعقد 
شـراكات مـع آخريـن مـن دون أن تغيـب عـن أذهاننـا فـرادة 

شـبكتنا العالميـة.   

حفظ السجالت
و تعمـل كذلـك "شـبكة الروابـط العائلية"  علـى الحيلولة دون 
حـدوث  حـاالت اختفـاء من خالل عملها مـع موظفي الرعاية 
الصحيـة  فـي أثناء حاالت الطـوارئ لكفالة احتفاظهم بسـجل 
يضـم  أسـماء جميـع األشـخاص الذيـن دخلـوا  المستشـفيات 
لـون إلـى مستشـفيات أو أماكن أخرى   وكذلـك أسـماء مـن ُيحوَّ
ومـن يخرجـون  مـن المستشـفيات و الوفيـات. ويمكـن بهـذه 
الغائـب  العائلـة علًمـا بظـروف الشـخص  الطريقـة إحاطـة  
ومـكان وجـوده وإبقائهـا علـى علـم  بأحوالـه، ومن ثـم  تقليل 

احتمـاالت  اختفائه. 
وتسـتخدم اللجنـة الدوليـة عـدًدا مـن األدوات المختلفـة إلعادة 
التواصـل بيـن أفـراد العائلـة أو الحفاظ على قنـوات االتصال 
فيمـا بينهـم.  وُتعـّد المكالمـات الهاتفيـة أو المكالمـات عبـر 
الفيديو  المجانية الوسـيلة المباشـرة واألسـرع في هذا الصدد. 
ورسـائل الصليـب األحمـر هـي عبـارة عن خطابـات مفتوحة 

تتيـح للعائـالت الفرصـة لتبـادل األخبـار حينمـا يتعـذر إجراء  
مكالمـات هاتفيـة، ويمكـن  إرفاق صور ووثائق رسـمية بهذه 
الرسـائل. أمـا خدمـة "سـالمات" فهـي رسـائل قصيـرة يمكن 
نقلهـا إمـا شـفهًيا وإمـا عبـر الهاتـف. ويمكـن للعائـالت فـي  
أثنـاء  حـاالت الطـوارئ أو الحـاالت التـي تنطـوي على قيود 
أمنيـة  اسـتخدام نمـاذج رسـائل مطبوعـة  مسـبًقا، مـن قبيـل 
"متلهفـون لمعرفـة أخباركـم!" و "أنـا  بخيـر وبصحـة جيـدة/ 
أنـا علـى قيـد الحياة" وهـذه الرسـائل موجزة ويسـهل إعدادها  
ويمكـن نشـرها  علـى موقـع "الروابـط العائليـة" أو تداولهـا  

عبـر  وسـائل اإلعـالم المحليـة أو الوطنيـة.

نشر األسماء والصور
عندمـا يثبـت عدم جدوى  الوسـائل المذكـورة آنًفا  أو ال يكون 
لـدى  شـخص مـا  علـم بالبيانـات التفصيليـة عـن االتصـال 
بقريـب لـه، من الممكـن  اللجوء إلى خيـارات أخرى تتضمن 
نشـر قوائم بأسـماء المفقودين أو صور ألفراد عائلتهم  الذين 
يبحثـون عنهـم. وتنشـر اللجنة الدوليـة هذه األسـماء والصور 
فـي أغلـب األحيـان علـى موقـع "الروابـط العائليـة" الخـاص 
بهـا. وإذا فقـد شـخص عائلتـه فـي أثنـاء النزوح، يجوز نشـر 
صورتـه علـى ملصـق وعبـر موقـع "ابحـث عـن هـذا الوجـه 

 " TRACE THE FACE
وال يكمـن الغـرض من هذه التدابير في  توسـيع نطاق البحث 
فحسـب، بـل أيًضا فـي تذكير السـلطات والجماعات المسـلحة 
بالتزاماتهـا بموجـب القانـون الدولـي اإلنسـاني بالكشـف عـن 
مصيـر األشـخاص الذين يجـري البحث عنهـم واألماكن التي 
يمكـن أن يكونـوا  فيهـا. وقـد تصبـح تلـك القوائـم، بمـرور 
الوقـت،  بمثابـة  تخليـد لذكراهـم وأمـارة  علـى االعتـراف 
العـام  بالخسـارة التـي منيـت بهـا هـذه العائـالت وبالمعانـاة 

التـي يكابدهـا أفرادها. 
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فهـم احتياجــات العائــالت
والتعـامــل معهـــا

حـدث فـي شـمال أوغنـدا أن اخُتطـف حوالـي 75000 
تقديـرات  1986 و2006. وحسـب  عامـي  بيـن  نسـمة 
اللجنة الدولية مازال أكثر من 10000 شـخص في عداد 
المفقوديـن. وأجـرت اللجنة الدولية في عـام 2012 تقييًما 
الحتياجـات العائـالت وتوصلـت إلـى أن هـذه العائـالت 
ماتـزال تعانـي مـن اضطرابـات عاطفيـة وانخفـاض فـي 
مـن  مرتفـع  عـدد  اختطـاف  )بسـبب  اإلنتاجيـة  مسـتوى 
األطفـال( ووصم من أفـراد المجتمع المحلي الذين ارتابوا 
فـي أنهـم علـى صلـة بالمتمرديـن. وأطلقت اللجنـة الدولية 
فـي شـراكة مـع منظمـة محليـة غيـر حكوميـة مشـروًعا 
تجريبًيـا متعـدد الجوانـب مدته أربعة أشـهر فـي مقاطعتي 
"باالبيـك جيـم" و"باديـب ويسـت" الفرعيتيـن فـي أوغنـدا 
لمسـاعدة أكثـر مـن 200 عائلـة على التعبيـر عن جوانب 
معاناتهـا والصعوبـات التـي تواجههـا، ومجابهة الخسـارة 
المشـوبة بالغمـوض وااللتباس وبلـوغ القبـول المجتمعي. 
دعـم  مجموعـات  بـون  مدرَّ محليـون  متطوعـون  وأرشـد 
أمكـن للعائـالت أن تعبـر فيهـا عـن حزنها بشـكل جماعي 

وأن تضـع آليـات للتأقلـم بالتعـاون مـع اآلخريـن.
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إن فقـدان أحـد األحبـة أو اختفـاءه يكون دائًما أمـًرا مدمًرا من 
الناحيـة النفسـية ولكـن قد يتابين رد فعل األشـخاص. فغالًبا ما 
تحـدد السـوابق والتجارب االجتماعيـة والثقافية كيفية مواجهة 
العائلـة للحـدث. وقبـل اتخاذ أي إجـراء ُتجري اللجنـة الدولية 
للعائـالت بطـرق تسـمح بفهـم  الخاصـة  تقييًمـا لالحتياجـات 
المصاعـب التـي تواجهها تلـك العائالت وتوقعاتهـا ومواردها 
واآلليـات التـي تلجـأ إليهـا لمجابهـة الوضـع. وتوضـح تلـك 
التقييمـات كذلـك قدرة المؤسسـات الحكومية وغيـر الحكومية 

على االسـتجابة لهـذه االحتياجـات والتوقعات.

وبمجـرد أن تفـرغ اللجنـة الدوليـة مـن تقييمهـا تنقـل عـادًة ما 
توصلـت إليـه مـن نتائـج أواًل إلـى السـلطات بصفـة مباشـرة. 
وبعـد ذلـك وحينما تسـمح الظروف، تسـتنهض اللجنـة الدولية 
مقدمي الخدمات اآلخرين وتنشـر تقارير عامة لرفع مسـتوى 
لتقييـم  لبنـان  مـن  حديًثـا  تقريـر صـدر  فـي  وجـاء  الوعـي. 
احتياجـات عائـالت آالف األشـخاص الذيـن دخلـوا فـي عـداد 
المفقوديـن خـالل النزاعـات التـي عصفـت بالبـالد منـذ عـام 
1975 ما يلي: "إن وجود اسـتجابة منسـقة ومحكمة لهم أمر 

ضـروري مـن أجـل تحقيـق نتائج".

وتشـرك اللجنة الدولية رابطـات عائالت المفقودين وجمعيات 
الصليـب األحمـر أو الهـالل األحمـر الوطنيـة وجهـات فاعلة 
أخـرى معنية في مراحل إعـداد التقييمات والتخطيط والتنفيذ، 
بحيـث تضمـن أخـذ السـياق االجتماعي والثقافي فـي االعتبار 

وفتـح البـاب أمـام الضحايا للتعبير عـن احتياجاتهم. 

الدعم على المدى الطويل
تتطلـب الجوانـب المتعـددة لمسـألة االختفـاء اسـتجابة شـاملة 
اللجنـة  طرحتهـا  جديـدة  مبـادرة  وتعـزز  النطـاق.  وواسـعة 
الدوليـة باسـم "برنامـج مرافقـة العائـالت"، وهـو برنامـج من 
شـأنه تعزيـز آليات الدعم طويل األمد لعائـالت المفقودين من 

خـالل إنشـاء شـبكات اتصال بينهـم وبين أشـخاص آخرين أو 
منظمـات تعمـل فـي المجتمـع المحلـي. وال ُيشـترط فـي مـن 
يقدمـون المسـاعدة التمتـع بمؤهـالت خاصـة ولكنهـم يتلقـون 
تدريًبـا أساسـًيا مـن اللجنـة الدوليـة، وقـد يكونـون متطوعـون 
فـي جمعية من الجمعيات الوطنيـة للصليب األحمر أو الهالل 

األحمـر بـل وربمـا أقـارب المفقودين أنفسـهم.

مـن  واسـًعا  مجـااًل  العائـالت"  "مرافقـة  برنامـج  ويتضمـن 
األنشـطة يتـراوح بين مناقشـة وتبـادل التجارب مـع اآلخرين 
وتقديـم معلومـات محددة حول مسـائل قانونيـة وإدارية وغير 
ذلـك. وقـد يحضـر متخصصـون مهنيـون جلسـات جماعيـة 
مـع الضحايـا للتحـدث عـن مجـال خبرتهـم سـواء فـي الطـب 
ويمكـن  النفـس.  أو علـم  االقتصـاد  أو  القانـون  أو  الشـرعي 
خـالل  مـن  مباشـًرا  دعًمـا  أيًضـا  تقـدم  أن  الدوليـة  للجنـة 
توفيـر المسـاعدة االجتماعيـة واالقتصاديـة للعائـالت، وتقديم 
المشـورة لهـا حول كيفيـة الحصول على بعض االسـتحقاقات 
أو الترتيـب مـع مؤسسـات محليـة إلدراج عائـالت المفقودين 
تتنـاول  المسـتفيدين مـن خدماتهـا. وغالًبـا مـا  ضمـن قوائـم 
تلـك االتفاقـات احتياجـات الرعايـة الطبيـة، ففـي أذربيجـان 
علـى سـبيل المثـال رتبـت اللجنـة الدوليـة لحصـول عائـالت 
مستشـفى  فـي  المجانيـة  الصحيـة  الرعايـة  علـى  المفقوديـن 

تديـره جمعيـة الهـالل األحمـر اإليرانـي.
 

الترتيبـات فـي مسـاعدة  تلـك  الرئيسـي مـن  الهـدف  ويكمـن 
عائالت المفقودين على اسـتئناف حياتهـم االجتماعية وتحقيق 
العائـالت مـن خـالل مشـاركتها  النفسـية. وتكتسـب  الراحـة 

نوًعـا جديـًدا مـن الصالبـة.
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التعامــل مع الحاجــة لمعـرفــة مصيــر المفقوديــن 

بـدور  االضطـالع  الشـرعي  الطـب  إلخصائيـي  يمكـن 
جوهـري  فـي مسـاعدة العائالت على استكشـاف الحقائق 
هـؤالء  لـدى  ويوجـد   نـزاع.  أو   كارثـة  أعقـاب   فـي 
اإلخصائيـون  األدوات الالزمـة والخبرة لتقديم المشـورة 
للسـلطات المسـؤولة عـن البحـث عـن الرفـات البشـرية 
وتحديـد  المالئـم   النحـو  علـى  وإدارتهـا  واسـتعادتها 
هويتهـا. ومـع ذلـك، تتطلـب تحقيقـات الطـب الشـرعي 
مـوارد بشـرية وماديـة ال تكـون متاحـة بسـهولة  دائًمـا. 
ويمكـن للجنـة الدوليـة أن تقـّدم  خدمـات الطـب الشـرعي 
خـالل  مـن  ويمكنهـا  الطـوارئ  حـاالت  أثنـاء  بنفسـها 
التدريـب المباشـر أن تسـاعد علـى بنـاء القـدرات المحلية 

علـى المـدى البعيـد. 
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تدعـم اللجنـة الدوليـة مجموعـة من األنشـطة التـي ترمي إلى 
مسـاعدة العائـالت علـى معرفـة  مـا أمكـن التوصـل إليـه من 
معلومـات بشـأن مصير أقربائها المفقوديـن وأماكن وجودهم، 

بمـا فـي ذلك:  

جمع المعلومات ذات الصلة من خالل نقاش يدور بين 	 
األطراف المعنية ُيّتفق فيه على نوع المعلومات التي 

سوف تتبادلها وكيفية تبادلها، وتعيين منسق محايد إذا 
دعت الضرورة

إنشاء آليات أو هيئات أو عمليات على الصعيد الوطني 	 
للتعامل مع المسألة داخل كل قطر، مثل "لجنة البحث عن 

األشخاص المختفين" في كولومبيا؛ 

التوصية بأن تتضمن آليات العدالة االنتقالية، مثل لجان 	 
الحقيقة والمصالحة، أحكاًما تنص على الكشف عن 

مصير المفقودين وأماكن وجودهم؛

رفع بيانات بالوقائع ومذكرات شفهية وكتابية مباشرة 	 
وثنائية بشأن حاالت معينة ألشخاص مفقودين أمام 

السلطات أو أطراف النزاع؛

طلب الحصول على بيانات من المحاكم الدولية أو 	 
سجالت المحفوظات الوطنية يمكن أن تساعد على البت 

في حاالت األشخاص المفقودين.

عـدم   وجـوب  الدوليـة  للجنـة  األساسـية  المبـادئ  وتشـترط 
نقلهـا  أو  عنهـا   الكشـف  أو  الشـخصية  البيانـات  اسـتخدام 
ألغـراض خـالف تلـك التـي جمعـت ألجلهـا وبـدون الموافقة 
المبنيـة علـى معرفـة   الشـخص المعني بكافة أبعـاد الموقف. 
ويسمح هذا الشرط  باتباع نهج إنساني  بحت قوامه  مساعدة 

العائـالت في الكشـف عـن مصيـر أحبائها المفقوديـن وأماكن 
وجودهـم. ومـن المهـم مالحظـة أن هـذا النهـج يختلـف عـن 
العمليـات القضائيـة التي ينصـرف جل اهتمامهـا إلى التحقيق 

فـي  المسـؤولية الجنائيـة بمجـرد تحديـد مـكان المفقوديـن. 

حـول   معلومـات  العائـالت   تتلقـى  أن  الضـروري  ومـن 
العمليـات التـي تؤثر عليها. ويمكن للجنـة الدولية أن تتواصل 
مـع السـلطات وأن تؤكـد علـى أهميـة إطـالع العائـالت دوًمـا 
علـى المعلومـات بـل ويمكـن للجنـة الدوليـة حتـى أن تكـون 
قنـاة لنقـل المعلومـات بيـن األطـراف المختلفـة، طالمـا يولـي 
هـذا التواصـل االحتـرام الواجـب لنهـج السـرية الـذي تتبعـه 

اللجنـة الدوليـة. 
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التعــامل مع االحتياجات
القانـونيــة واإلداريـــــة

دراسة التوافق القانوني 
أجـرت اللجنـة الدوليـة اسـتناًدا إلـى ممارسـتها وأبحاثهـا 
فـي صربيـا والجبـل األسـود عـام 2003 دراسـة عـن 
وطاجيكسـتان  ديفـوار  كـوت  فـي  المفقوديـن  عائـالت 
والممارسـة  السـاري  القانونـي  اإلطـار  بيـن  قارنـت 
الفعليـة مـن ناحيـة والمعاييـر القانونية الدوليـة من ناحية 
أخـرى، وقـّدرت مـدى احتيـاج العائـالت للمشـورة فـي 
مـا يخـص حقـوق الملكيـة أو قانـون األسـرة علـى سـبيل 
المثـال. وُأنجـزت الدراسـة فـي عـام 2013 وخُلصـت 
إلـى مجموعة مـن التوصيات للسـلطات بمواءمة القانون 

اإليفـواري والطاجيكـي مـع المعاييـر الدوليـة. 
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قانون نموذجي
اقترحـت اللجنـة الدوليـة قانوًنـا نموذجًيا لمسـاعدة الدول على 
اعتمـاد سياسـات وطنيـة محكمـة للتعامـل مـع مشـكلة الذيـن 
الداخلـي  العنـف  وأعمـال  المسـلحة  النزاعـات  أثنـاء  ُيفقـدوا 
وظـروف أخـرى، والحيلولة دون حدوث حـاالت اختفاء ومد 

يـد العـون لعائـالت الضحايا. 

بالسـماح  المثـال  سـبيل  علـى  النموذجـي  القانـون  ويوصـي 
للعائـالت بإبـالغ السـلطات بغيـاب المفقوديـن دون الحاجـة 
إلعـالن وفاتهـم، وبالتالي تتمكـن تلك العائـالت من الحصول 
القانـون  هـذا  ويمنـح  وماليـة.  اجتماعيـة  اسـتحقاقات  علـى 
يعكـس مصيرهـم  متميـًزا  قانونًيـا  أيًضـا وضًعـا  المفقوديـن 
المجهـول، ويظـل الوضـع علـى مـا هـو عليـه إلـى أن ُيعرف 
مصيـر المفقوديـن أو يعـودون إلـى ديارهـم. وينـص القانـون 
الشـخص  مصالـح  عـن  للدفـاع  خـاص  ممثـل  تعييـن  علـى 
المفقـود وتلبيـة االحتياجات العاجلة لمـن كان يتكفل بإعالتهم، 
كمـا يلـزم السـلطات بتولـي البحث عـن الموتى بطرق سـليمة 
وإعـادة الجثمـان وأي أمتعة شـخصية للعائلة فـي حالة العثور 
عليهـا. وإذا تعـذر إعـادة الرفات يتعين على السـلطات التكّفل 
إبـداء  الالئـق، انطالًقـا مـن مبـدأ  النحـو  بعمليـة دفنـه علـى 
االحتـرام الواجـب لكرامـة الضحيـة والعائلـة على حٍد سـواء. 

ونظـًرا ألن القانـون الدولي اإلنسـاني وقانون حقوق اإلنسـان 
مـن  النطـاق  واسـع  بتصديـق  الراهـن  الوقـت  فـي  يحظيـان 
جانـب الـدول، تعمـل اللجنـة الدوليـة بالتعـاون مـع الخبـراء 
علـى الصعيـد المحلـي مـن أجل إجراء دراسـات حـول توافق 
القانـون النموذجـي مـع القوانيـن الوطنيـة . وقـد ُيسـفر هـذا 
الجهـد عـن اقتـراح تعديـالت فـي التشـريع الوطنـي القائـم، 
السـيما فـي مـا يخـص حقـوق المفقوديـن وعائالتهـم، بحيـث 

يتوافـق والقانـون الدولـي الملـزم. 

"ثغرات" في التشريع
سـُتجري اللجنـة الدوليـة "تحليـاًل للثغـرات القانونيـة" عندمـا 
واألحـكام  القوانيـن  تفحـص  خـالل  مـن  ذلـك،  منهـا  ُيطلـب 
الوطنيـة ثـم مقارنتها بالتجارب الوطنيـة المعلنة والمثبتة. وقد 
قامـت اللجنـة الدوليـة على سـبيل المثال فـي عامي 2010 – 
2011 بفحـص األحـكام القانونيـة السـارية فـي قيرغيزسـتان 
بشـأن حمايـة عائـالت المفقوديـن، ثـم سـألت العائـالت عـن 
مـدى وعيهم بحقوقهم واسـتحقاقاتهم، وما إذا كانوا يسـتفيدون 
منهـا. وتمكنـت اللجنة الدولية بعد تجميـع اإلجابات ومقارنتها 
مـن مناقشـة مواطن عدم االتسـاق – أو "الثغـرات" الواضحة 

– فـي التشـريع الوطنـي مع السـلطات. 

 وتشـجع اللجنـة الدوليـة أيًضـا المنتديـات اإلقليميـة والدوليـة 
علـى اعتمـاد أحـكام قانونيـة تعـود بالفائـدة علـى المفقوديـن 
"الجمعيـة  اعتمـاد  النجاحـات  أبـرز  مـن  وكان  وعائالتهـم. 
الـدول  رابطـة  فـي  األعضـاء  للـدول  المشـتركة  البرلمانيـة 
بشـأن  النموذجـي  القانـون   2008 عـام  فـي  المسـتقلة" 

المفقوديـن. 

وأخيـًرا، تنظـم اللجنـة الدوليـة فـي إطـار جهودهـا الراميـة 
إلـى مسـاعدة عائـالت المفقوديـن، دورات تثقيفيـة للتعريـف 
بالجوانـب القانونيـة واإلداريـة تلتقـي فيها العائـالت بمحامين 
لموظفـي  ويمكـن  تواجههـا.  التـي  الصعوبـات  لمناقشـة 
اللجنـة الدوليـة عنـد الضـرورة مسـاعدة العائـالت فـي إتمـام 

المعّقـدة.  اإلداريـة  اإلجـراءات 
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تلبيــة االحتيــاجـــات االقتصـاديـــة

برنامج الدعم االجتماعي واالقتصادي
في جنوب قيرغيزستان

تسـبب العنـف الـذي اندلـع فـي جنـوب قيرغيزسـتان في 
يونيـو/ حزيـران من عام 2010 في حرمان أسـر كثيرة 
مـن الدخـل أحياًنا نتيجة فقدان الُمعيل الرئيسـي لألسـرة. 
وشـرعت اللجنـة الدوليـة - إلى جانب توفير المسـاعدات 
المباشـرة مثـل توزيـع حطب الوقـود واألحذية والمالبس 
االقتصاديـة  المشـاريع  مبـادرات  تنفيـذ  فـي   - الشـتوية 
الصغيـرة لمسـاعدة المدنييـن وعائـالت المفقوديـن علـى 
اسـتعادة سـبل كسب عيشـهم. وتمّكن المسـتفيدون بفضل 
المنـح الماليـة مـن اختيـار منتجـات وشـرائها مـن متاجر 
المسـتفيدون  وحضـر  المحليـة.  األسـواق  فـي  معروفـة 
المهـارات  حـول  يوميـن  لمـدة  تدريبًيـا  برنامًجـا  كذلـك 

األساسـية.  التجارية 
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تقـدم اللجنـة الدوليـة لعائـالت المفقوديـن عـدًدا مـن التدابيـر 
بغيـة دعـم أمنها االقتصـادي. وتلعب عوامل مـن قبيل تركيبة 
العائلـة ووضعهـا االقتصـادي والمـدة التي انقضـت منذ فقدان 
قريبهـا، دوًرا مهًمـا فـي هذا الصدد، حيث تسـتدعي اسـتجابة 
خاصـة لـكل حالـة، إذ ال يملـك جميـع النـاس قـدرة متسـاوية 
علـى كسـب أجـر يفـي باحتياجـات المعيشـة. وأحياًنـا يكـون 
األبـوان المسـّنان بحاجـة شـديدة لولدهمـا الـذي كان يعتنـي 
بهمـا، أو تكـون الزوجـة الشـابة فـي أمـّس الحاجـة لوجـود 

زوجهـا المفقـود كـي يعينهـا فـي تنشـئة أطفالهمـا. 

وتشـمل المبـادرات االقتصادية للجنة الدولية تقديم مسـاعدات 
لغـرض  موجهـة  ومسـاعدات  مخصصـة،  نقديـة  أو  عينيـة 
محـدد )علـى سـبيل المثـال، ترميـم المنـازل( وبرامـج المنـح 
التـي ُتعطـى مـن خاللهـا مبالـغ ماليـة لمشـاريع معينـة. وتعـد 
مبـادرات المشـاريع االقتصاديـة الصغيـرة حـاًل آخـر، حيـث 
تقـدم ميـزة إضافيـة ُيسـمح مـن خاللهـا للمسـتفيدين باختيـار 
المشـروع التجـاري الـذي يرغبـون فـي تنفيـذه ومن ثـّم يزداد 
شـعورهم بملكيـة المشـروع وبالمسـؤولية عن الجهـد المبذول 
فيـه ممـا يسـاعدهم علـى ضمـان اسـتدامته. وتشـجع اللجنـة 
الدوليـة الجهـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة المحليـة أيًضـا 
علـى تعزيـز اكتفائهـا الذاتـي مـن خـالل أنشـطة مـدّرة للدخل 
مثل التجارة أو الحرف اليدوية أو الزراعة أو تربية الماشية. 

وإن لـم تكـن العائـالت قـادرة علـى كسـب عيشـها أو علـى 
مواصلـة األنشـطة التجاريـة، فقد تمدهـم اللجنة الدوليـة بالنقد 
الـالزم لشـراء االحتياجـات الضرورية مثل المالبس الشـتوية 
واألدويـة. ورغـم أن هـذا الحـل ال يتضمـن مصـدًرا مـدّرا 
للدخـل بصـورة مسـتدامة، فهـو حل ضـروري يوفر مسـاعدة 
مؤقتـة للعائـالت التي تعاني مـن اضطرابات عاطفية أو تضم 
أفرادًا مسـنين أو ذوي إعاقة. وتحث اللجنة الدولية السـلطات 

فـي الحـاالت التـي تتطلـب مسـاعدات غير مسـتدامة مـن هذا 
القبيـل علـى ضـم العائـالت إلـى برامـج شـبكات األمـان، أو 
تطلـب من الجهـات التي تقدم قروًضا صغيـرة توفير قروض 
ميسـرة لهـا. وعندمـا تكـون العائـالت غيـر قادرة مـن الناحية 
النفسـية أو الطبية على االنخراط في أنشـطة اقتصادية ينبغي 
أن تلبـي خدمـات الرعايـة الصحيـة هـذه االحتياجـات. ومـع 
ذلـك، توضـح تجربـة اللجنة الدولية أيًضـا أن العمل الفعلي قد 
يعـود بالفائـدة النفسـية واالجتماعيـة على عائـالت المفقودين. 
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 االعتراف بمحنة عائالت المفقودين والتوعية بها 
وإنـشــاء رابـطــات للعـائـــالت

مســاعدة النــاس على التكيــف

تدعــم اللجنــة الدوليــة جمعيــات عائــالت المفقوديــن فــي 
بيــرو، حيــث اختفــى أكثــر مــن 15000 شــخص خــالل 
ــن  ــرة م ــي الفت ــالد ف ــت بالب ــي عصف ــف الت ــال العن أعم

عــام 1980 وحتــى عــام 2000. 

وكان "فيليبــي فلــورز" واحــًدا ممــن اختفــوا فــي بيــرو. 
ــام 1984  ــي ع ــى ف ــه ليتمش ــن بيت ــا م ــرج يوًم ــد خ فق
ــك  ــه. ومنــذ ذل ــض علي ــة وألقــت القب ــتوقفته دوري فاس
ــت  ــا حدث ــه. وعندم ــا" تبحــث عن ــه "ليدي ــن وزوجت الحي
الواقعــة غــادرت "ليديــا" بلدتهــا األصليــة "أياكوشــا" 
إلــى  متوجهــة  الخمســة  أطفالهــا  معهــا  واصطحبــت 
"ليمــا" للبحــث عــن زوجهــا فــي الســجون. والتقــت ليديــا 
بأنــاس فــي نفــس حالتهــا، وأخبرهــا البعــض منهــم بــأن 

ــث.  ــة بالجث ــع أخــرى مليئ ــة ومواق ــاك أودي هن

وفــي إحــدى الليالــي جاءهــا زوجهــا فــي حلــم وأخبرهــا 
عــن المــكان الــذي عليهــا أن تبحــث فيــه عنــه. وســافرت 
ــث  ــدة حي ــارف البل ــى مش ــي إل ــوم التال ــي الي ــا" ف "ليدي
ــا  ــم بقاي ــكالب تلته ــع ل ــى منظــر بش ــا عل ــت عيناه وقع
ــا  ــروال زوجه ــى س ــا عل ــت ليدي ــرية. وتعرف ــث بش جث
والتقطــت مــن المــكان جمجمــة اعتقــدت أنهــا جمجمتــه، 
ــدات علــى اإلطــالق بأنهــا  ــَق أي تأكي ــم تتل رغــم أنهــا ل
تخــص زوجهــا. وحاكــت "ليديــا" بعــد ذلــك اســم زوجهــا 
علــى مــا ُأطلــق عليه "وشــاح األمل"، وهو مشــروع كان 
الغــرض منــه هــو جمــع أمهــات المفقوديــن وزوجاتهــم 
وبناتهــم ســوًيا مــن كافــة أنحــاء البــالد. وعندمــا انتهــى 
ــة  ــغ طــول الوشــاح قراب المشــروع فــي عــام 2010 بل

كيلــو متــر واحــد. 
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تشـجع اللجنـة الدوليـة فعلًيـا التوعيـة العامـة بمحنـة عائـالت 
المفقوديـن. فقـد عملـت في أوغندا على سـبيل المثال بالتعاون 
مـع المجتمعـات المحليـة مـن أجـل مسـاعدة العائـالت علـى 
اللجنـة  ونظمـت  المفقوديـن.  ذكـرى  إلحيـاء  فعاليـة  تنظيـم 
الدوليـة معرًضـا للصـور فـي غواتيماال عـام 2013 حضره 
جمهـور عريـض. وتكريًمـا لذكـرى المفقوديـن ورغبـًة فـي 
لفـت االنتبـاه للمحنـة التـي تمـر بهـا عائالتهم، تنضـم الحركة 
فـي  عـام  كل  األحمـر  والهـالل  األحمـر  للصليـب  الدوليـة 

تسـتجيب اللجنـة الدوليـة لالحتياجـات النفسـية واالجتماعيـة 
المسـاعدة  لهـا  فتقـدم  عديـدة،  بطـرق  المفقوديـن  لعائـالت 
األحبـة.  فقـدان  العيـش رغـم  واعتيـاد  مـع محنتهـم  للتكيـف 
ويؤكـد النهـج الـذي تتبعـه اللجنـة الدوليـة بصفـة عامـة علـى 
الربـط بيـن ردود الفعـل النفسـية )مثـل المشـاعر والسـلوك( 
والتجربـة االجتماعيـة )أي العالقـات اإلنسـانية أو االندمـاج 

فـي المجتمـع المحلـي(. 

30 أغسـطس/ آب لرابطـات العائـالت والمنظمـات المحليـة 
اللجنـة  للمختفيـن. وتحتفـل بعثـات  الدولـي  باليـوم  لالحتفـال 
الدوليـة فـي كل أنحـاء العالـم أيًضـا بهـذا اليـوم مـن خـالل 
خطـب ومعـارض للصـور ومطبوعـات وفيديوهـات ومحافل 

ُتبـث عبـر البرامـج اإلخباريـة فـي التلفزيـون. 

تدخـل  فإنهـا  حيادهـا  علـى  الدوليـة  اللجنـة  تحافـظ  وبينمـا 
أحياًنـا فـي شـراكة مـع شـبكات دعم العائـالت ومـع جمعيات 
الشـبكات  هـذه  وتـؤدي  المفقوديـن.  عائـالت  تسـاعد  أكبـر 
والجمعيـات عـدًدا من الوظائـف المهمة، وتديـر برامج لتقديم 
الدعـم المتبـادل وتسـاعد علـى تلبيـة االحتياجـات االجتماعيـة 
واالقتصاديـة والنفسـية للسـكان، وتعمـل علـى رفـع مسـتوى 
الوعـي والتأكيـد علـى دور أفـراد العائـالت ليـس بوصفهـم 
ضحايـا ولكـن ناشـطين، وتتأكـد مـن أن السـلطات ال تتجاهل 

المفقوديـن وعائالتهـم.  القانونيـة إزاء  التزاماتهـا 

عمل المتطوعين
قـد توفـر جماعـات الدعـم بـل وحتى الزيـارات المنزليـة التي 
بين  تجـري تحـت إشـراف دقيـق مـن متطوعيـن محلييـن مدرَّ
للعائـالت محيًطـا مطمئًنـا يمكـن فيه مناقشـة الصعوبـات التي 
المنزليـة  والزيـارات  الدعـم  جماعـات  وتسـاعد  تواجههـا. 
وااللتقـاء  العاطفيـة  عزلتهـا  مـن  الخـروج  علـى  العائـالت 
بأشـخاص آخريـن مـروا بتجـارب مشـابهة. ويمكـن للعائالت 
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الحيلولة دون دخول األشخاص في عداد المفقودين

 ”J.W.Lee“ "تخص هذه اللوحة المعدنية لتحديد الهوية "ج. و. لي
وقد  لويزيانا.  مشاة  قوات  من  "ب"  السرية  إلى  ينتمي  الذي 
ُصنعت هذه اللوحة من طلقة بندقية قديمة مسطحة عيار 0.69 
مصنوعة من مادة الرصاص ومنقوش على ظهرها "1861". 
وقد فقد "لي" اللوحة أثناء معركة "بي ريدج" في "أركنساس" 
حيث ُأِسر في عام 1862 )وُقتل في العام التالي(. ولم يصدر 
أي من طرفي الحرب األهلية األمريكية لوحات لتحديد هوية 
الجنود أثناء الحرب ولذا كان الجنود يصنعون بأنفسهم لوحات 
لتحديد هويتهم باستخدام طلقات البنادق أو من أي مواد أخرى، 
أو كانوا يشترون لوحات معدنية كي يمكن التعرف على هويتهم 
إذا ُقتلوا في ميدان المعركة وُتركوا. وأحياًنا كان الجنود يثبتون 
بدبابيس معدنية قطًعا من الورق يكتبون عليها أسماءهم ورقم 

وحداتهم العسكرية داخل قمصانهم أو ستراتهم. 
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تلتـزم اللجنـة الدوليـة بالحيلولـة دون دخـول األفـراد في عداد 
المفقوديـن وهـي تقـوم بمجموعـة مـن األنشـطة لتحقيـق هـذا 

الهـدف كمـا يلي: 

التشريع: تذّكر اللجنة الدولية سلطات الدولة بالتزاماتها 	 
بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي بالحيلولة 

دون حدوث حاالت اختفاء وبحماية الضحايا. وفي عام 
2006 أدرج االتحاد البرلماني الدولي القانون النموذجي 
بشأن المفقودين الذي صاغته اللجنة الدولية في مطبوعة 

قام بإصدارها بعنوان "المفقودون: دليل للبرلمانيين". 
وتشجع اللجنة الدولية أيًضا عملية التوقيع والتصديق على 

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء 
القسري. 

مكاتب االستعالمات الوطنية: ُيلزم القانون الدولي 	 
اإلنساني الدول في حاالت النزاع المسلح بإنشاء مكاتب 

استعالمات وطنية عن أسرى الحرب. ويتوجب على 
الدول توفير معلومات مفصلة عن األسير، بما في ذلك 
اسمه وتاريخ ميالده وتفاصيل االتصال بعائلته. وينبغي 
أن تتلقى تلك المكاتب أيًضا معلومات حول نقل األسرى 

وإطالق سراحهم وهروبهم ودخولهم إلى المستشفيات 
بحيث يمكن إبالغ أقاربهم بأسرع وقت ممكن. واستناًدا 

إلى مسؤولية اللجنة الدولية المقررة منذ أمد بعيد عن 
الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين، فإنها تقوم بدور 

الوسيط المحايد في عملية تدفق المعلومات. 

لوحة تحديد الهوية: ينبغي ألفراد القوات المسلحة كافة 	 
حمل لوحات معدنية لتحديد الهوية بغية منع دخولهم في 

عداد المفقودين أثناء النزاع. وقد تساعد تلك اللوحات 
المعدنية على التحقق من مصير من يقعون في األسر أو 
ُيصابون أو ُيقتلون أثناء المعارك. وتعزز اللجنة الدولية 

وتدعم االستخدام المالئم لسبل تحديد الهوية من ِقَبل أفراد 
القوات المسلحة والجماعات المسلحة المنظمة والقوات 

التي تنشرها عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم وفرض 
السالم. 

أيًضـا أن تتبـادل فيمـا بينهـا معلومـات ونصائـح عمليـة وأن 
بأفـكار  تخـرج  وأن  احتياجاتهـا  لتلبيـة  سـبل  إلـى  تتوصـل 
جماعيـة إلحيـاء ذكرى الغائبين. وُتنصـح المجتمعات المحلية 
بتوفيـر شـبكة مـن األشـخاص لالسـتماع إلـى القصـص التـي 
ترويهـا العائـالت دون اإلفـراط فـي الفضـول أو التسـّرع في 
إصـدار األحكام. وتمنح األنشـطة المهنيـة والترويحية والفنية 
العائـالت فرصـة السـتثمار طاقاتهـا فـي مجـاالت أخرى من 
حياتهـا االجتماعيـة، حيـث يمكنهـا مـن خـالل تلـك األنشـطة 
االعتـداد  وتعزيـز  اآلخريـن  مـع  اجتماعيـة  صـالت  إقامـة 
بالنفـس. وبالتالـي التقليـل مـن حـدة التوترات التـي تنتابها بعد 
النـزاع واسـتعادة االسـتقرار فـي المجتمـع المحلـي األوسـع.

التأهب لمواجهة الكوارث: قد تتشتت العائالت من جّراء 	 
الكوارث الطبيعية مثل الزالزل والفيضانات والجفاف 

والكوارث التي يتسبب فيها البشر في أغلب األحيان. وقد 
تنهار البنية التحتية لالتصاالت مما يحول دون اتصال 

األقارب بعضهم ببعض. وغالًبا ما تكون السلطات 
المحلية مستغرقة في أداء مهامها لدرجة ال تسمح لها 

بضمان إدارة الرفات البشرية وتحديد هوية أصحابها على 
النحو المالئم. ولذلك فإن الحركة الدولية للصليب األحمر 

والهالل الحمر لديها موظفون مدربون تدريًبا خاًصا 
يمكنهم تزويد السلطات والهيئات اإلنسانية والجمهور 
بصفة عامة بالمشورة والدعم الالزمين للحيلولة دون 
تشتت األسر وإلعادة الروابط العائلية وإدارة الرفات 

البشرية بصورة الئقة، وبالتالي التقليل من أثر المحنة. 

ورغـم أن الدعـم النفسـي واالجتماعـي قـد يسـاعد عائـالت 
إلـى  قـد تحتـاج  العائـالت  فـإن بعـض  التكيـف  كثيـرة علـى 
مسـاعدة أخصائيين في الصحة النفسـية. وتقـدم اللجنة الدولية 
تدريًبـا للمتطوعيـن من المجتمع المحلـي على تحديد الخدمات 
العائـالت  إلـى  بشـأنها  المطلوبـة وتقديـم معلومـات  المحليـة 

والتأكـد مـن إمكانيـة وصـول تلـك العائـالت للخدمـات. 
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حمايـة حقـوق األشخـاص المعرضين
لخـطـــر االختفــــاء

خـاتمــــة

O
la

v 
S

al
tb

on
es

/N
or

w
eg

ia
n 

R
ed

 C
ro

ss

األشـخاص  حقـوق  حمايـة  علـى  الدوليـة  اللجنـة  تعمـل 
المتضرريـن بسـبب النـزاع، والسـيما مـن يتعرضـون لخطر 

التاليـة: بالطـرق  المفقوديـن،  عـداد  فـي  الدخـول 

حماية السكان:	 
تتفاوض اللجنة الدولية في النزاعات المسلحة وحاالت 

العنف األخرى مع األطراف كافة من أجل ضمان 
الوصول إلى األشخاص المتضررين. وُتجري الفرق 

التابعة للجنة الدولية تقييًما الحتياجات هؤالء األشخاص 
وتجمع معلومات حول أي أحداث يجوز أن تكون قد 
أفضت إلى فقدان بعض األشخاص. واستناًدا إلى ما 

تتوصل إليه اللجنة الدولية من نتائج، فإنها تبذل مساٍع 
سرية لدى كافة أطراف النزاع وتناقش معها اإلجراءات 
المالئمة التي ينبغي للسلطات أو ألطراف فاعلة أخرى 
اتخاذها من أجل تسوية الوضع واالستجابة الحتياجات 

الضحايا. 

ويختـار كيفيـة وضعهـا فـي المـكان المالئـم وُيسـجي اللحد ثم 
يترنـم بدعائـه".

يشـعر أقـارب المفقوديـن حول العالم، سـواء فـي كولومبيا أو 
جورجيـا أو سـريالنكا باللهفـة نفسـها على أحبائهـم وبالحاجة 
إلـى وضـع حـد لمعاناتهـم، حتـى وإن كان ذلـك يعنـي وجـود 
رقعـة مـن األرض ضمـن مقبـرة. وتحـول عوامـل اقتصاديـة 
وإداريـة ونفسـية واجتماعيـة دون اسـتئناف أشـخاص كثيرين 

حياتهـم أو إعـادة ترتيبها. 

االحتياجـات  لهـذه  مالئمـة  بصـورة  االسـتجابة  وتتطلـب 
المحليـة  المجتمعـات  جانـب  مـن  ودائًمـا  مسـتمًرا  التزاًمـا 
والفاعليـن المحلييـن والسـلطات المحليـة. وتشـعر العائـالت 
بارتيـاح عندمـا يكـون أفـراد آخـرون فـي مجتمعهـم المحلـي 
وفـي المجتمـع برمتـه علـى درايـة بخسـارتهم وبالمشـقة التي 

يكابدونهـا. 

وتحـدد اللجنـة الدوليـة احتياجات هذه العائالت وتسـتجيب لها 
علـى نحـو شـامل مـن خـالل مجموعـة متنوعـة من األنشـطة 
سـلطات  مثـل  أخـرى وحشـدها  أطـراف  دعـم  ومـن خـالل 
الدولـة بشـكل رئيسـي، من أجل مد يد العـون لتلك العائالت . 
وتكفـل اللجنـة الدوليـة مشـاركة مباشـرة مـن جانـب روابـط 
والهـالل  األحمـر  للصليـب  الوطنيـة  والجمعيـات  العائـالت 
األحمـر وأي جهـات فاعلـة أخـرى على صلة وثيقـة بعائالت 
علـى  أيًضـا  باسـتمرار  الدوليـة  اللجنـة  وتعمـل  المفقوديـن. 
رفـع درجـة الوعـي، فكلمـا ازداد الوعـي كلمـا تقلصـت قوائم 
أصحابهـا  المجهـول  القبـور  عـدد  انحسـر  وكلمـا  المختفيـن 
وكلمـا قـل عـدد العائـالت التـي تنفصـم عراهـا نتيجـة اختفاء 

فـرد منهـا. 

زيارة األشخاص المحرومين من حريتهم:	 
تسعى اللجنة الدولية بصفتها وسيًطا محايًدا وغير 

متحيز واستناًدا إلى أسباب إنسانية بحتة، إلى زيارة كل 
األشخاص الذين ُحرموا من حريتهم. ويزور مندوبو 

اللجنة الدولية أماكن االحتجاز ويتحدثون إلى المحتجزين 
على انفراد لكي ُيحاطوا علًما بمدى مراعاة أمنهم 

وسالمتهم الجسدية. وتتمكن اللجنة الدولية من خالل 
تسجيل أسماء المحتجزين وزيارتهم بصورة متكررة 

من رصد أسماء من ُيحتجزون أو من يطلق سراحهم أو 
من ُينقلون ألماكن أخرى أو يخضعون لتحركات خالف 

ذلك، وبالتالي تساعد على الحيلولة دون اختفائهم. وتطلب 
اللجنة الدولية من السلطات أيًضا إبالغ العائالت عندما 

ُيحتجز شخٌص ما أو ُينقل لمكان آخر، وُتقّدم خدمات 
مباشرة للمحتجزين بغية مساعدتهم على معاودة االتصال 

بأقاربهم والحفاظ على أواصر الصلة معهم. وعندما 
يتوفى شخص خالل فترة احتجازه ينبغي للسلطات إبالغ 
عائلته بنبأ وفاته وإعادة أمتعته الشخصية لها. فإذا تعذر 
ذلك قد تتولى اللجنة الدولية مسؤولية إنجاز هذه المهمة. 

ذكـر الكاتـب الليبـي األمريكـي هشـام مطـر فـي مقال نشـرته 
لـه صحيفـة "نيويوركـر" فـي عـام 2013 مـا يلـي: "أشـعر 
بالحسـد عندمـا أشـاهد الجنـازات ألنهـا تجسـد قرينـة قطعيـة 
علـى المصيـر المحتـوم"، وكان يشـير بذلـك إلـى والـده الذي 
اخُتطـف وُسـجن عـام 1990 فـي ظـل حكـم معمـر القذافـي 
ومـازال الغمـوض يكتنـف مصيـره. وأضـاف قائـاًل: "كلمـا 
سـمعت عـن شـخص فـي العـراق أو فـي األرجنتيـن أو فـي 
ليبيـا فـي الوقـت الراهـن عثـر علـى عظـام قريبـه المختـِف 
مبعثـرة فـي مقبـرة جماعيـة، أتـوق إلـى مثـل هـذا التيّقـن. كم 
يكـون شـعور المـرء عظيًمـا حينمـا يحمـل العظـام بيـن يديـه 



المهـمــــة
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر منظمـــة غيـــر متحيـــزة ومحايـــدة 
ومســـتقلة لهـــا مهمـــة إنســـانية بحتـــة تتمثـــل فـــي حمايـــة حيـــاة 
وكرامـــة ضحايـــا النـــزاع المســـلح وحـــاالت العنـــف األخـــرى 

ـــم. ـــاعدة له ـــم المس وتقدي
وتســـعى اللجنـــة الدوليـــة جاهـــدة أيًضـــا إلـــى تفـــادي المعانـــاة 
بنشـــر أحـــكام القانـــون الدولـــي اإلنســـاني والمبـــادئ اإلنســـانية 

العالميـــة وتعزيزهـــا.
أنشـــئت اللجنـــة الدوليـــة عـــام 1863 وقـــد انبثقـــت عنهـــا اتفاقيـــات 
ـــر.  ـــالل األحم ـــر واله ـــب األحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــف والحرك جني
ـــة  ـــا الحرك ـــي تنفذه ـــة الت ـــطة الدولي ـــق األنش ـــه وتنس ـــي توج وه

أثنـــاء النــــزاعات المســـلحة وحـــاالت العنـــف األخـــرى.
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