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تعيــش أرس املفقوديــن يف حالــة مســتمرة مــن الكــرب واليــأس، إذ غالبــاً مــا تنتظــر لســنوات لتســمع أخبــاراً عــن ذويهــا. 
ومهــام مــر مــن وقــت، يصعــب عــىل هــؤالء تقبــل أن قريبهــم رمبــا ال يكــون عــىل قيــد الحيــاة، إىل أن يتوفــر دليــل موثــوق. 
فحالــة عــدم اليقــني التــي عليهــا أن تعيشــها تتســبب يف معانــاة كبــرية: فهــي تــؤدي إىل اإلنهــاك العاطفــي وتخلــف جروحــاً ال 
تندمــل. ومــام يزيــد العــبء الجاثــم عــىل صــدور هــذه األرس، عــدم معرفــة مــا حــدث ألحــد الوالديــن أو ألحــد الزوجــني أو 
لطفــل مــن األطفــال، وعــدم القــدرة عــىل إقامــة مراســم دفــن تراعــي كرامتهــم، أو إقامــة الحــداد عــىل رحيلهــم عنــد القبــور.

ووفقــاً التفاقيــات جنيــف والربوتوكولــني اإلضافيــني امللحقــني بهــا، تتمتــع اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بتفويــض دائــم 
ملســاعدة ضحايــا النزاعــات وحــاالت العنــف األخــرى وحاميتهــم. وينــص القانــون الــدويل اإلنســاين عــىل وجــوب احــرتام حــق 
األرس يف معرفــة مصــري ذويهــا املفقوديــن وتعزيــز هــذا الحــق. وتقــع عــىل عاتــق الــدول املســؤولية األوىل عــن منــع حــاالت 
االختفــاء والتحقــق مــن مصــري املفقوديــن. ويجــب عــىل الــدول أن تبــذل كل مــا يف وســعها لتقديــم املعلومــات بشــأن جميــع 

املفقوديــن إىل أرسهــم.

واضطلعــت اللجنــة الدوليــة، منــذ ســنة 1991، بــدور فعــال يف دعــم أرس املفقوديــن والدعــوة إىل احــرتام حقهــا يف معرفــة 
مصــري ذويهــا املفقوديــن. ويف أثنــاء النزاعــات يف كرواتيــا والبوســنة والهرســك وكوســوفو، قدمــت األرس إىل اللجنــة الدوليــة 
مــا يزيــد عــىل 34000 طلــب مــن طلبــات البحــث عــن املفقوديــن، أمــالً يف معرفــة مــا حــدث لذويهــا واســتعادة رفاتهــم.

ويف ســنة 2000، أطلقــت اللجنــة الدوليــة برنامجــاً للدعــم يف البوســنة والهرســك، ســعياً منهــا ملســاعدة أرس املفقوديــن عــىل 
التغلــب عــىل آالمهــا املريــرة ومــا يرتتــب عليهــا مــن آثــار نفســية واجتامعيــة، ويتضمــن هــذا الربنامــج مشــاورة مســتفيضة 
ــدم  ــرى تق ــاريع أخ ــرت مش ــا ظه ــان م ــرادى األرس. ورسع ــك ف ــات األرس وكذل ــس ورابط ــامء النف ــع عل ــًعا م ــاً موس وتعاون
املســاعدة الشــاملة والواســعة النطــاق إىل أرس املفقوديــن يف رصبيــا وكوســوفو. وقــد أعــدت اللجنــة الدوليــة منــذ ســنة 2008 
مشــاريع مامثلــة يف جورجيــا وأرمينيــا وأذربيجــان ونيبــال وتيمــور الرشقيــة وأماكــن أخــرى. ويضــم هــذا الدليــل الــذي بــني 
يديــك الخــربات واملعــارف املكتســبة مــن خــالل هــذه العمليــات. وقــد تــم تصميمــه ليكــون مبثابــة دليــل لجميــع القامئــني 

عــىل مســاعدة األرس عــىل التكيــف مــع محنــة اختفــاء ذويهــا.

ويهــدف دليــل “مرافقــة أرس املفقوديــن: دليــل عمــيل” إىل خدمــة جميــع الذيــن يتعــني عليهــم تحمــل األمل الــذي ســببه 
اختفــاء ذويهــا.  فشــجاعة هــذه األرس ومثابرتهــا وكرامتهــا، وهــي تناضــل للتحقــق مــن مصــري ذويهــا وتخفيــف مــا أمل بهــا 
مــن معانــاة، إمنــا تســتوجب إعجابنــا واحرتامنــا. وهــذه تســتحق كل الدعــم مــن مجتمعاتهــا املحليــة ومــن عامــة الجمهــور. 

وهــذا الدليــل ُمهــَدى يف املقــام األول إىل تلــك األرس.

باسكال هونت 
رئيس قسم املساعدات

مرافقة أرس املفقودين
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قــام بإعــداد هــذا الدليــل، بتوجيــه مــن وحــدة الصحــة، لورنــس دو بــاروس دوشــني ومونيــك كريتــول وروبينــا تاهامزيــان، 
وبالتشــاور يف املقــام األول مــع الوحــدة املعنيــة بإعــادة الروابــط العائليــة وباألشــخاص املفقوديــن التابعــة لقســم الحاميــة.

ــن  ــدة األم ــة، ووح ــوم الجنائي ــات العل ــدة خدم ــاون، ووح ــدويل والتع ــون ال ــم القان ــن قس ــة م ــاعدات قيِّم ــت مس وقُدم
ــات. ــم العملي ــات، وقس ــالم وإدارة املعلوم ــم اإلع ــاعدات، وقس ــم املس ــة لقس ــادي التابع االقتص

وأسهم العديد من األشخاص يف إعداد هذا الدليل، ونتوجه بخالص الشكر واالمتنان إىل:

     أرس املفقودين التي مل ترتدد يف تكريس الوقت والجهد لرسد رواياتها األليمة.

     أعضاء مختلف الرابطات والوكاالت العاملة بشكل مبارش أو غري مبارش لدعم األرس ومرافقتها.
     يف غواتيامال:

)GAM( ”جمعية “مجموعة الدعم املتبادل        
)ODHAG( مكتب حقوق اإلنسان ألساقفة غواتيامال        

)UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ        
)CONAVIGUA( مكتب التنسيق الوطني لألرامل يف غواتيامال        

)FAMDEGUA( ”جمعية “أرس املحتجزين واملفقودين يف غواتيامال        
)HIJOS( ”جمعية “أبناء وبنات من أجل الهوية والعدالة يف مواجهة النسيان والصمت        

)FAFG( مؤسسة األنرثوبولوجيا الجنائية يف غواتيامال        
)Centro Maya Saqbé( مركز مايا ساكبه        

)ASOMOVIDINQ( ”جمعية “حركة الضحايا من أجل التنمية يف شامل كيتيش        
        رابطة غواتيامال للصحة العقلية

     
     

     ويف لبنان: 
        السيدة وداد حلواين من لجنة أهايل املخطوفني واملفقودين يف لبنان 

 

          

    

     

←
←

←

←

←

ونخص بالشكر “فرقة الدراسات االجتامعية والعمل النفس االجتامعي” )ECAP(، التي قدمت لنا أوصافاً تفصيلية لألعامل 
التي تقوم بها والتحديات التي تواجهها، ونظمت عدة مناقشات مفيدة بشأن مرافقة األرس.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

←

الســيد يوســف إبــرام، املؤسســة الثقافيــة اإلســالمية يف جنيــف، والحاخــام صمويــل كوهــني ملــا قدمــاه مــن مســاعدة مــن 
أجــل فهــم أفضــل لبعــض املســائل الدينيــة.

فريجيني ماتيو، وساندرين البوم، وسيمون روبنز ملا قدموه من رؤى قيمة بشأن تجارب األرس يف شتى السياقات.

ــز؛ وشــواال دراودي،  ــا دانيال ــوس، ومارغرين ــني ب ــز، وبول ــول - بن ــس تيدب ــد. س. ر. باالســوبرامانيام، وموري جــوان ألفري

وأوليفيــه دوبــوا، وأوتــه هوفاميســرت، ويلينــا ميلوســيفتش ليبوتتــش، وماجــدة ميلينــا اوزوريــو، ومــاري - تريــز باهــود، 

وفيليبــا باركــر، وآنــا شــاف، وريناتــو ســوزا، وإليزابيــث توينــش، وأنتــي فــان رويــدن، ونانــا فيدمــان، ونيكــول فيندلــني 

ملــا قدمــوه مــن دعــم فنــي ومشــورة.

األشــخاص الذيــن أســهموا يف النســخة األوىل مــن الدليــل، التــي صــدرت يف البلقــان والتــي اســتندت إليهــا أجــزاء مــن 

هــذا الدليــل.

مندويب اللجنة الدولية للصليب األحمر، والجمعيات الوطنية املشاركة يف تقديم الدعم إىل أرس املفقودين.

←

مرافقة أرس املفقودين
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األهداف

عندمــا يُفقــد فــرد مــن األرسة أثنــاء نــزاع مســلح أو أي مــن حــاالت العنــف األخــرى، فــإن جميــع أقاربــه يعيشــون يف كــرب 
ــارب يف البحــث عــن هــذا الشــخص املفقــود ومســاعدتهم عــىل التكيــف مــع  ــة مبــكان مرافقــة األق شــديد. ومــن األهمي
مختلــف الصعوبــات التــي تكتنــف حالتهــم. واليــوم، يشــارك عــدد مــن األفــراد مــن مختلــف األوســاط التعليميــة والثقافيــة 

يف توفــري هــذا الدعــم. ومتثــل هــذه املهمــة صعوبــة بالغــة ألنهــا غالبــاً مــا تتطلــب العمــل عــىل مســتويات عديــدة.

والغايــة األساســية مــن هــذا الدليــل هــي دعــم دور "املرافقــني" - أي األشــخاص الذيــن يتولــون تقديــم هــذا الدعــم )انظــر 
الجــزء 3( - وذلــك بتزويدهــم مبــا يــيل: 

     نظرة عامة عن املسائل املحددة التي تواجهها أرس املفقودين وفهمها.

     األدوات العملية والتوصيات التي تستند إىل االحتياجات الفعلية لألرس.

ويســتند الدليــل أساســاً إىل خــربات اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، يف ســياقات مختلفــة، وغريهــا ممــن يشــاركون يف دعــم 
األرس التــي فقــدت ذويهــا نتيجــة نــزاع مســلح أو نتيجــة أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف. وليــس املقصــود أن يكــون 
الدليــل شــامالً؛ فليــس باإلمــكان أن يكــون كذلــك؛ نظــراً ألنــه يســتند بصــورة شــبه كليــة إىل خربتنــا حتــى اآلن، وســيتم إدراج 

مــواد إضافيــة أخــرى عندمــا تصبــح متاحــة.

الجمهور املستهدف

يســتفيد مــن هــذا الدليــل جميــع األفــراد أو مجموعــات األفــراد، مثــل الرابطــات مبختلــف أنواعهــا، والجمعيــات الوطنيــة 
للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، والجهــات الفاعلــة الحكوميــة، واملنظــامت غــري الحكوميــة، واملنظــامت الدوليــة، وأعضــاء 
بعثــات اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، إىل آخــره، الراغبــني يف مرافقــة )انظــر الجــزء 3( أرس فقــدت ذويهــا نتيجــة نــزاع 
ــألرس، فمــن  ــة ل ــة املجتمعي ــد عــىل املرافق ــل يؤك ــن أن الدلي ــف األخــرى. وعــىل الرغــم م مســلح أو أي مــن حــاالت العن
املحتمــل أيضــاً أن يســتعني بــه املهنيــون يف مختلــف التخصصــات )علــامء النفــس، واختصاصيــو الطــب النفيس، واملستشــارون 

القانونيــون، إىل آخــره( الراغبــون يف اتخــاذ نظــرة أوســع نطاقــاً الحتياجــات األرس، ووضــع إطــار شــامل لدعمهــا.

ويف ضــوء النطــاق الواســع لألنشــطة الالزمــة ملســاعدة األرس، ميكــن أن يســتخدم الدليــل أيضــاً أفــراد املجتمــع املحــيل الذيــن 
يتعــني عليهــم، بشــكل أو بآخــر، التعامــل مــع املســائل الناشــئة عــن اختفــاء أشــخاص مــن وســطهم.

مسائل ثقافية

ــا األرس يف شــتى الســياقات إزاء  ــي تتعامــل به ــة للطــرق املختلفــة الت ــل إدراج أكــرب عــدد ممكــن مــن األمثل يحــاول الدلي
اختفــاء ذويهــا. بيــد أنــه ال يزعــم أنــه شــامل؛ فهــو يقــدم بعــض الســامت األساســية التــي ميكــن مواءمتهــا أو اســتقراؤها 

حســب اللــزوم.

استخدام الدليل

ينقســم الدليــل إىل خمســة أجــزاء، تتنــاول مجموعــة كبــرية مــن األنشــطة األساســية لدعــم أرس املفقوديــن، )وأحــد هــذه 
األجــزاء – وهــو الجــزء 5 - مخصــص بالتحديــد ملســتخدمي الدليــل(:

1.   معلومات عامة 
2.   أقارب املفقودين

3.   مرافقة األرس
4.   مرافقة األرس أثناء استخراج الرفات البرشية وتحديد الهوية

5.   التغلب عىل الضغط النفيس املتصل بالعمل.

←

←

وصــف إجــراء املرافقــة باعتبــاره نهجــاً بديــالً - لالختصاصيــني يف غــري الصحــة العقليــة و/أو الخــرباء القانونيــني - لدعــم 
األرس التــي فقــدت ذويهــا يف بحثهــا الطويــل وتعزيــز رفاهتهــا النفســية.

←

مرافقة أرس املفقودين
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←
أُطـر لألمثلـة، تتضمـن أوصافـاً للتصـورات وطريقـة سـري األمـور يف مختلـف أنحـاء العـامل، معظمهـا مسـتمد مـن خربات      

اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر يف امليـدان.

وتشتمل أجزاء الدليل الخمسة أيضاً عىل ما ييل:
     أُطر للحاالت، تتضمن روايات توضيحية من األرس

     

     أُطر للمعلومات، تتضمن معلومات محددة عن املوضوعات املذكورة يف النص، أعىل األُطر أو تحتها
     صحائف املعلومات، التي أدرجت لتضيف إىل املعلومات الواردة يف منت النص أو تلخصها

     صحائف اإلجراءات، تتضمن توصيات بشأن تنفيذ أنشطة محددة

محتويات كل جزء

1.   معلومات عامة
ــى  ــم، مبقت ــن وأرسه ــوق املفقودي ــن حق ــية ع ــات أساس ــا معلوم ــر به ــاء. وتتوف ــواع االختف ــف أن ــاً ملختل ــن تعريف تتضم
القانــون الــدويل اإلنســاين ومجموعــات القوانــني األخــرى. ويصــف هــذا الجــزء أيضــاً مختلــف آليــات البحــث التــي ينبغــي 

ــن.  ــة يف الحصــول عــىل معلومــات عــن ذويهــا املفقودي أن تكــون متاحــة لــألرس الراغب

2.   أقارب املفقودين
ــات إىل  ــا. وتنقســم هــذه الصعوب ــاء ذويه ــا األرس مــن جــراء اختف ــي تواجهه ــات الت ــف الصعوب يصــف هــذا الجــزء مختل
فئــات: قانونيــة وإداريــة، واقتصاديــة وماليــة، ونفســية ونفســية - اجتامعيــة، وهــي الفئــات املشــمولة يف املجــاالت األساســية 

للنشــاط لألشــخاص املعنيــني مبســاعدة األرس.

3.   مرافقة األرس
ــك،  ــاً لذل ــاريع وفق ــم مش ــألرس وتصمي ــة ل ــة الراهن ــم الحال ــادات يف تقيي ــون إىل إرش ــن يحتاج ــه إىل م ــزء موج ــذا الج ه
ويتضمــن هــذا الجــزء طرقــاً بســيطة لالســتجابة إىل االحتياجــات التــي تتحــدد مــن خــالل مجموعــة كبــرية مــن األنشــطة.
وينصــب الرتكيــز عــىل املرافقــة، وهــي نهــج يضــم أنشــطة محــددة، تتضمــن أشــكاالً أعــمَّ مــن العمــل املجتمعــي، وتــرد 
أدوات محــددة )صحائــف اإلجــراءات، صحائــف املعلومــات( لتدعيــم قــدرات أولئــك املشــاركني يف املرافقــة: وهــذه تحــدد 

أنشــطة ملســاعدة األرس عــىل التكيــف مــع حالتهــا.

4.   مرافقة األرس أثناء استخراج الرفات البرشية وتحديد الهوية
أثنــاء اســتخراج الرفــات البرشيــة وتحديــد الهويــة، قــد يضطــر أفــراد األرسة، نتيجــة لظــروف مختلفــة، إىل التســليم بحقيقــة 
فقــدان القريــب. وبســبب صعوبــة تلــك املواقــف، تحتــاج األرس إىل اهتــامم خــاص أثنــاء كل خطــوة يف هــذه اإلجــراءات، 
وهــذا أمــر ال بــد أن يأخــذه املرافقــون يف الحســبان. ويتضمــن الجــزء مقرتحــات وأدوات عمليــة ملعاونــة املرافقــني يف هــذا 

الصــدد.

5.   التغلب عىل الضغط النفيس املتصل بالعمل
قــد تكــون مرافقــة أرس املفقوديــن أمــراً بالــغ الصعوبــة. ومــن األهميــة مبــكان أن يــدرك املرافقــون االحتياجــات الخاصــة بهــم 

وقدراتهــم. ويصــف هــذا الجــزء طرقــاً للتعــرف عــىل الضغــط النفــيس املتصــل بالعمــل وكيفيــة التغلــب عليه.

←
←
←
←
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مقدمة

عــىل مســتوى العــامل، فقــد مئــات اآلالف مــن األشــخاص أثــر قريــب لهــم أثنــاء نــزاع مســلح أو حالــة مــن حــاالت العنــف 
األخــرى. ورمبــا يكــون هــؤالء األقــارب قــد لقــوا حتفهــم يف عمليــات إعــدام جامعيــة وألقيــت جثثهــم يف قبــور مجهولــة، أو 
أرسوا أو اختطفــوا أو ألقــي القبــض عليهــم يف منازلهــم، وبعــد ذلــك ماتــوا يف الحجــز أو رمبــا أودعــوا يف أماكــن رسيــة، أو 
احتجــزوا يف حبــس انفــرادي. وقــد يكــون هــؤالء مــن املدنيــني الذيــن فــروا مــن القتــال، أو أطفــاالً انفصلــوا عــن أرسهــم، أو 

جنــوداً قتلــوا أثنــاء القتــال، ومل تعامــل رفاتهــم بشــكل صحيــح.

وتوصــف محنــة األشــخاص الذيــن يختفــون بأنهــا محنــة مأســاوية. وكذلــك أيضــاً محنــة أرسهــم، إذ تعيــش يف حالــة مــن 
عــدم الوضــوح، وتعجــز عــن رثــاء فقيدهــا، ويف غيــاب املعرفــة األكيــدة، تتعــذب باســتمرار باألمــل – األمــل يف وجــود املفقود 
يف ســجن رسي أو يف حيــاة جديــدة يف بلــد أجنبــي، أو أي يشء إال حتميــة املــوت. وهنــاك أشــخاص كثــريون يقضــون ســنوات 
وينفقــون كل مدخــرات حياتهــم بحثــاً عــن ذويهــم دون جــدوى. وإىل جانــب املعانــاة العاطفيــة، قــد يكــون هــذا معوقــاً 
مــن الناحيــة املاليــة. ففــي أغلــب الحــاالت، يكــون املفقــود هــو املعيــل، تــاركاً زوجــات وأمهــات يف حالــة مــن الفقــر والعــوز. 
ومــن الناحيــة اإلداريــة، ميكــن أن تصبــح الحالــة أشــبه بكابــوس مخيــف. ويف بعــض البلــدان يتعــنيَّ عــىل األرس أن تنتظــر 
لســنوات قبــل أن يُعلــن رســمياً عــن أن قريبهــا املفقــود ميــت أو غائــب. ويعيــش أفــراد األرسة هــذه الفــرتة وكأنهــا دهــر، 
فقــد أصــاب الجمــود حياتهــم، إن صــح التعبــري، مبعنــى أنهــم غــري قادريــن عــىل بيــع املمتلــكات أو الــزواج مــن جديــد أو 

حتــى إقامــة الطقــوس الجنائزيــة.

وقــد ُوضعــت أحــكام عديــدة يف القانــون الــدويل للمســاعدة عــىل تجنــب حــاالت االختفــاء ولدعــم األرس عنــد فقــدان ذويها. 
وتقــع مســؤولية ســّن هــذه القوانــني وتنفيذهــا أساســاً عــىل عاتــق الســلطات املختصــة. والغايــة مــن هــذا الفصــل هــي 

تقديــم وصــف عــام لإلطــار القانــوين الــذي ينظِّــم مســألة املفقوديــن وأرسهــم.

املفقودون

املفقــودون هــم جميــع أولئــك الذيــن ال تعــرف أرسهــم أماكــن وجودهــم، أو املبلِّــغ بأنهــم مفقــودون نتيجــة نــزاع مســلح أو 
عنــف داخــي أو اضطرابــات داخليــة، اســتناداً إىل معلومــات موثوقــة. وهــذه املســألة تحــدث يف عــدد كبــري مــن الســياقات. 
ــا عــن بعــض، ففــي بعــض  ــة بعضه ــات ليســت منفصل ــن. وهــذه الفئ ــات الرئيســية لألشــخاص املفقودي ــاه الفئ ــرد أدن وت

الحــاالت يحــدث تداخــل بينهــا.
املــوىت: هــم، يف العديــد مــن الحــاالت، أشــخاص مجهولــو املصــري ألنهــم قُتلــوا وتركــت جثثهــم يف العــراء، أو دفنــت يف ←     

عجالــة، أو أحرقــت )أو تــم التخلــص منهــا بــأي وســيلة أخــرى(. 
ــم  ــون الذيــن يقــال إنه ــوالً: املقاتل ــم مجه ــات املســلحة الذيــن أصبــح مصريه ــوات املســلحة أو الجامع أفــراد الق
“مفقــودون يف القتــال”، هــم أولئــك الذيــن عجــزوا عــن العــودة مــن عمليــة عســكرية وأصبــح مصريهــم مجهــوالً. فرمبــا 
يكونــون قــد ماتــوا أو أرسوا. وعــادة يكــون “املفقــودون يف القتــال” ممــن كانــوا يحملــون الســالح وســقطوا قتــىل، ولكــن 
ــذل أي جهــد لتحديــد هويــة املــوىت،  ــاً ال يُب أرسهــم مل تحصــل عــىل تأكيــد عــن مصريهــم. ففــي أثنــاء النزاعــات، غالب

ويتــم التخلــص مــن جثثهــم دون إبــالغ أرسهــم. 
ــن يعيشــون تحــت وطــأة  ــال، األشــخاص الذي ــني )عــىل ســبيل املث ــات الســكان املعزول ــون، وجامع النازحــون، والالجئ
االحتــالل وليســت لديهــم القــدرة عــىل إبــالغ ذويهــم بأخبارهــم(: يف هــذه الحــاالت، ميكــن أن تبقــى األرس دون تلقــي 

أيــة أخبــار عــن ذويهــا لفــرتة طويلــة، ال تعلــم، عــىل ســبيل املثــال، مــا إذا كانــوا أحيــاًء أم يف عــداد املــوىت. 
ــات  ــلحة أو الجامع ــوات املس ــرساً يف الق ــم ق ــة لتجنيده ــرار أو نتيج ــاء الف ــم أثن ــن أرسه ــوا ع ــن انفصل ــال الذي األطف
ــاء  ــاداً، نتيجــة انفصالهــم عــن أرسهــم أثن ــث يكــون وجــود األطفــال وحدهــم دون عائالتهــم أمــراً معت املســلحة: حي

ــع.  ــم بشــكل رسي ــى تبنيه ــرساً أو احتجازهــم أو حت ــال، أو بســبب تجنيدهــم ق ــن القت ــرار م الف
ــي  ــة، الت ــوا، وال تعــرف أرسهــم شــيئاً عــن مصريهــم: ويف هــذه الحال ــن أرسوا، أو احتجــزوا، أو اختطف األشــخاص الذي
ــف أيضــاً عــىل أنهــا اختفــاء قــرسي، يُحتجــز الشــخص املعنــي أو يُختطــف، عــىل أيــدي عمــالء تابعــني للدولــة أو  تُصنَّ
عنــارص فاعلــة غــري تابعــة للدولــة، وال يشــاهد بعــد ذلــك أبــداً. والشــخص املفقــود رمبــا يحتجــز يف حبــس انفــرادي و/أو 
يف مــكان رسي، أو يختفــي أو ميــوت يف مــكان االحتجــاز. ويف كثــري مــن الحــاالت، ال تعــرف األرس شــيئاً عــن أماكــن وجــود 

ذويهــا املختفــني، أو قــد تعــرف ولكــن ال يُســمح لهــا بزيارتهــم أو مراســلتهم. 
األشــخاص املصابــون بأمــراض عقليــة، الذيــن ال تعــرف أرسهــم شــيئاً عــن مصريهــم: رمبــا يكــون املفقــودون محتجزيــن 

يف مؤسســات لألمــراض العقليــة، دومنــا أي وســيلة مــن وســائل االتصــال )بســبب حالتهــم العقليــة(.
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معلومات: االختفاء القرسي
ــة  ــة لحامي ــة الدولي ــه يف االتفاقي ــرى تجرمي ــي«، ج ــري الطوع ــاء غ ــه »االختف ــاً بأن ــرف أيض ــرسي، ويُع ــاء الق االختف
ــه جرميــة ضــد اإلنســانية:  ــع األشــخاص مــن االختفــاء القــرسي )2006(، وأُدرج يف نظــام رومــا األســايس بصفت جمي
يعنــي “االختفــاء القــرسي لأِلشــخاص إلقــاء القبــض عــىل أي أشــخاص أو احتجازهــم أو اختطافهــم مــن ِقبــل دولــة 
أو منظمــة سياســية، أو بــإذن أو بدعــم منهــا لهــذا الفعــل أو بســكوتها عليــه، ثــم رفضهــا اإلقــرار بحرمــان هــؤالء 
األشــخاص مــن حريتهــم أو إعطــاء معلومــات عــن مصريهــم أو عــن أماكــن وجودهــم بهــدف حرمانهــم مــن حاميــة 

القانــون لفــرتة زمنيــة طويلــة”.
)نظام روما األسايس، 1998، املادة 7 )2( ‘ط’(

األشخاص املترضرون من االختفاء

1.  أرس املفقودين
األشــخاص الذيــن يعتــربون يف عــداد املفقوديــن هــم بالتأكيــد ضحايــا، بيــد أن الضحايــا أيضــاً هــم األرس التــي يخلفهــا هــؤالء 
وراءهــم. فاختفــاء أحــد األقــارب لــه تأثــري عاطفــي عميــق عــىل أفــراد األرسة، وغالبــاً مــا يؤثــر بدرجــة كبــرية عــىل حياتهــم 

اليوميــة. وهــذا ســيكون موضــع مناقشــة تفصيليــة يف األجــزاء التاليــة.

إن عــدم اليقــني بشــأن مــكان وجــود قريــب مفقــود أو مصــريه، ميكــن أن يــرتك أثــراً مبــارشاً بشــكل مــا عــىل جميــع أفــراد 
الوحــدة األرسيــة.

ويف إطار هذه السياقات: من الشائع أن تشمل األرس: 
     األطفال املولودين يف نطاق الزواج أو خارجه، واألطفال بالتبني، وأوالد الزوج/الزوجة؛

     الزوجني والزوجني بحكم واقع املعارشة؛
     الوالدين )مبا يف ذلك زوجة األب وزوج األم والوالدان بالتبني(؛

     اإلخوة األشقاء أو غري األشقاء أو بالتبني.

ــن يعيشــون  ــا: األشــخاص الذي ــرَّف األرس بشــكل أكــرث شــموالً  بأنه ــة، تُع ــة - الثقافي ــد مــن الســياقات االجتامعي ويف العدي
ــن تربــط بينهــم عالقــات وثيقــة، ميكــن اعتبارهــم أفــراداً مــن هــذه  تحــت ســقف واحــد بوصفهــم أفــراد األرسة، أو الذي

األرسة.
 

استجابة األرس
إن أرس املفقوديــن هــي املنــوط بهــا إعطــاء داللــة لالختفــاء. فــاألرس هــي التــي تتعايــش مــع الغيــاب، إن جــاز القــول، وهــي 

التــي ال بــد أن تتعامــل مــع عواقبــه.

ــا بعــد اآلن وأنهــم  ــوا بصحبته ــن يكون ــا ل ــأن ذويه ــل يف تســليم األرس ب ــد تتمث ــة ق ــة هائل ــاء، مثــة عقب ويف حــاالت االختف
يل مــن جانبهــا، الــذي يكــون منطقيــاً، قــد يتمثَّــل يف االعتقــاد بــأن القريــب املفقــود مخبــأ يف مــكان  اختفــوا. فــرد الفعــل األوَّ
مــا، وخصوصــاً يف ســياق النــزاع املســلح أو العنــف الســيايس، أو أنــه رهــن االحتجــاز؛ وبعبــارة أخــرى أن قريبهــا ال يــزال حيّــاً.

“كيف ميكن أن يكون قد اختفى؟ ال بد أنه يف مكان ما! ال بد أنهم أخذوه! ”

تكــون الترصيحــات مــن هــذا القبيــل شــائعة، وتبــني الصعوبــة البالغــة بالنســبة لــألرس يف تقبــل حقيقــة االختفــاء القاســية، 
ومــن األرجــح أن يــدور بخلدهــا إمكانيــة االحتجــاز، باعتبــاره تفســرياً أكــرث تفــاؤالً وقبــوالً.

ومبــرور الوقــت، يصبــح االختفــاء واقعــاً مــن املســتحيل إنــكاره. وهــذا عــادة مــا يحــدث بعــد أن يعــود األشــخاص الذيــن 
كانــوا بالفعــل محتجزيــن، أو عندمــا ال يوجــد أي أثــر ميكــن اقتفــاؤه للقريــب املفقــود، عنــد هــذه املرحلــة فــإن االعتقــاد 
بأنــه مخبــأ يف مــكان مــا يفســح املجــال ملحاولــة اإلبقــاء عــىل ذكــرى وجــوده حيــة والتمســك بحقيقــة أنــه كان موجــوداً يف 

يــوٍم مــا.

2 - املجتمع الذي ينتمي إليه املفقودون 
ــي  ــر عــىل الجامعــات الت ــم أث ــذا ســيكون الختفائه ــخ(، ل ــي، ســيايس، إل ــي، دين املفقــودون هــم جــزء مــن مجتمــع )عرق
ينتمــون إليهــا، وال ســيام عندمــا يُســتَغل االختفــاء مــن جانــب أولئــك املســؤولني عنــه ليكــون وســيلًة ضــد جامعــات معيَّنــة 

مــن األشــخاص. 

←
←
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والــرأي الســائد عــىل نطــاق واســع هــو أن االختفــاء ميكــن أن يكــون إحــدى العواقــب لرغبــة ذات دوافــع سياســية، للتخلــص 
مــن أعضــاء جامعــة معارضــة - بالتشــهري بقيمهــم وبهويتهــم، ويف مثــل تلــك الحــاالت، يكــون الهــدف ترهيــب املجتمــع 
لقمــع املعارضــة أو االنشــقاق، ليــس هــذا فحســب، بــل أيضــاً الســتهداف رشف ومعتقــدات األرس املعنيــة والجامعــات التــي 
ــة عــن عمــد. وحرمــان األرس مــن الســامح  ــات البرشي ــا. ويف بعــض الســياقات، انتهكــت حرمــة الجثــث والرف تنتمــي إليه
بإقامــة الطقــوس الجنائزيــة، بإحــراق الجثــث أو بدفنهــا يف أماكــن رسيــة، إمنــا هــي طريقــة أخــرى إللحــاق الــرر بجامعــة 

أو مبجتمــع ومحــو جميــع اآلثــار الدالــة عــىل وجــود الذيــن اختفــوا.

مثال

يف أمريــكا الجنوبيــة، أثنــاء فــرتات الديكتاتوريــة العســكرية، أو يف الجزائــر، أثنــاء ســنوات القمــع عــىل أيــدي القــوات 
الفرنســية، كان التخلــص مــن جثــث املــوىت إحــدى طــرق إخفــاء مظاهــر العنــف. لــذا أحرقــت جثــث كثــرية أو حملــت 

جــواً بطائــرات الهيلوكوبــرت وألقيــت يف البحــر إلغراقهــا.

وعند دفن املفقودين يف مكان ما، كان التذكار مجرد قطعة خشب محفور عليها كلمة »مجهول«.

.Quasimodo No. 9, Montpellier, 2006 مأخوذة بترصف من “اسرتاتيجية اإليذاء” لفريدريك بايّت

وعندمـا مُيحـى وجـود شـخص مـا بهـذه الطريقـة، فهـذا سـوف يعيـق إقامـة الحـداد عليـه إعاقـة شـديدة. وهـذا سـبب آخـر لـرورة 
الحفـاظ عـىل ذكـرى املفقوديـن بـأي شـكل مـن األشـكال.

الحقوق واملسؤوليات

يقيض القانون الدويل بأن املفقودين يف النزاع أو أثناء العنف الداخيل لهم حقوق متعددة:
حقوق أساسية يتعني عىل الجميع احرتامها، ويف كل الظروف 	 
حقوق األشخاص املوقوفني أو املحتجزين وذويهم	 
حقوق املفقودين	 
حقوق أقارب املفقودين	 

وتعترب السلطات مسؤولة عن احرتام القوانني التي تحمي هذه الحقوق وعن سنها وتنفيذها.

ويجـب إدراج هـذه الحقـوق يف مختلـف مجموعـات القوانـني التي تكمل بعضها بعضـاً ويتعني تطبيقهـا أثناء الحرب ويف أوقات السـلم 
عىل حد سـواء.

معلومات: نصوص أساسية

اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حالة الجرحى واملرىض من أفراد القوات املسلحة يف امليدان، مؤرخة 12 آب/	 
أغسطس 1949

اتفاقية جنيف الثانية لتحسني حالة الجرحى واملرىض والناجني من السفن الغارقة من أفراد القوات املسلحة 	 
يف البحار، مؤرخة 12 آب/أغسطس 1949

اتفاقية جنيف الثالثة املتعلقة مبعاملة أرسى الحرب، مؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 	 
اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحامية املدنيني وقت الحرب، مؤرخة 12 آب/أغسطس 1949	 
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )1966(	 
الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف، مؤرخ 12 آب/أغسطس 1949 املتعلق بحامية ضحايا النزاعات 	 

املسلحة الدولية )الربوتوكول األول(، مؤرخ 8 حزيران/يونيو 1977
الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف مؤرخ 12 آب/أغسطس 1949 املتعلق بحامية ضحايا النزاعات 	 

املسلحة غري الدولية )الربوتوكول الثاين( مؤرخ 8 متوز/يوليو 1977
اتفاقية حقوق الطفل )1989(	 
نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية )1998(	 
االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي )2006(	 
إعالن األمم املتحدة املتعلق بحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي )1992(	 

مرافقة أرس املفقودين
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القانــون الــدويل اإلنســاين، ويعــرف أيضــاً بقانــون النــزاع املســلح، يحــدد ســلوك ومســؤوليات األطــراف املشــاركة يف نــزاع ←
مســلح، يف عالقــة كل منهــا باألخــرى وبفئــات محــددة مــن األشــخاص، مبــن فيهــم املفقــودون.

القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان يقنــن األحــكام القانونيــة التــي تنظــم حقــوق اإلنســان يف مختلــف الصكــوك الدوليــة 
لحقــوق اإلنســان؛ والــدول ملزمــة بــه.

القانــون الجنــايئ الــدويل يتنــاول الجرائــم الدوليــة واملحاكــم والهيئــات القضائيــة املنشــأة للفصــل يف قضايــا يتحمــل فيهــا 
األفــراد املســؤولية الجنائيــة الدولية.

القانــون الداخــيل هــو القانــون الســاري يف بلــد معــني. وينبغــي أن يعكــس هــذا القانــون مقتضيــات القانــون الــدويل 
الــذي تلتــزم بــه الدولــة1.

مبــادئ القانــون الــدويل العــريف - أي القانــون الــدويل امللــزم غــري املــدون - ويعالــج أيضــاً مســألة حاميــة واحــرتام حقــوق 
املفقوديــن وأرسهــم. وهــذه املبــادئ تؤســس أو تكمــل األحــكام املعتمــدة يف املعاهــدات الدولية.

1. الحقوق األساسية
ــذ  ــري لتنفي ــك املجهــول مصريهــم، اتخــاذ تداب ــد أماكــن وجــود أولئ ــاء األشــخاص ولتحدي ــة دون اختف ينبغــي، للحيلول

ــة:  الحقــوق األساســية التالي
الحق يف عدم حرمان الشخص من حياته تعسفاً 

الحق يف أن يحظى بالحامية من التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
الحــق يف الحريــة واألمــن، والحــق يف عــدم الحرمــان مــن الحريــة تعســفاً، مبــا يف ذلــك الضامنــات اإلجرائيــة األساســية 

والقضائيــة التــي يجــب أن متنــح لجميــع األشــخاص املحرومــني مــن الحريــة
الحق يف محاكمة عادلة يكفلها اقتضاء احرتام جميع الضامنات القضائية 

الحق يف معرفة مصري األقارب، وهو ما يرتبط بالحق يف احرتام الحياة األرسية 
ــأي  ــه، ب ــني إلي ــن مقرب ــه أو أي أشــخاص آخري ــار مــع ذوي ــادل األخب ــا وتب ــة ســبب احتجــاز شــخص م الحــق يف معرف

وســيلة متاحــة للتواصــل
الحق يف عدم التعرض لالختفاء القرسي أو غري الطوعي و/أو االختطاف غري املرشوع أو التعسفي

الحق يف االعرتاف به بصفته شخصاً أمام القانون.

2. الحقوق األساسية لألشخاص املوقوفني أو املحتجزين
تسجيلهم من قبل السلطات املختصة	 
إبالغهم بأسباب توقيفهم أو احتجازهم 	 
حصولهم عىل محاكمة عادلة أمام محكمة قضائية	 
إبالغ أرسهم أو أحد املستشارين القانونيني بأمر توقيفهم ومكان احتجازهم وحالتهم الصحية 	 

يجــب تســجيل األفــراد الذيــن جــرى توقيفهــم أو احتجازهــم أو ســجنهم مــن قبــل الســلطات املختصــة وفقــاً ألحــكام 
القانــون.

ــف أو االحتجــاز وإبالغهــم عــىل  ــم - بأســباب التوقي ــد توقيفه ــالغ األشــخاص املحرومــني مــن حريتهــم - عن يجــب إب
ــة اتهامــات موجهــة إليهــم. الفــور بأي

لألشــخاص املحرومــني مــن حريتهــم الحــق يف اتخــاذ إجــراءات قانونيــة أمــام محكمــة تســتطيع أن تبــت دون تأخــري يف 
مرشوعيــة هــذا الحرمــان وتأمــر بإطــالق رساحهــم إذا رأت أن هــذا الحرمــان غــري مــرشوع.

ــل أرسهــم أو مستشــارهم  ــه مصلحــة مرشوعــة، مث ــالغ أي شــخص ل لألشــخاص املحرومــني مــن حريتهــم الحــق يف إب
ــم  ــؤذن له ــة. وي ــم الصحي ــه وحالته ــن في ــكان املحتجزي ــع امل ــم، وموق ــم أو توقيفه ــوين، كحــد أدىن، عــن اعتقاله القان

ــارات منهــم. بالتواصــل مــع أرسهــم واســتقبال زي

3. حقوق املفقودين
الحق يف االعرتاف بهم يف شكل وضع قانوين محدد 	 
ــات 	  ــراء التحقيق ــة إج ــلطات الدول ــىل س ــب ع ــرضورة: يج ــد ال ــم عن ــتعادة جثثه ــم واس ــث عنه ــق يف البح الح

ــة الرضوري
الحــق يف عــدم إعــالن الوفــاة دون أدلــة كافيــة، بــل االعــرتاف بهــم مــن قبــل الســلطات اإلداريــة املختصــة عــىل 	 

أنهــم مختفــون/ غائبــون 
الحق يف استعادة جميع حقوق الشخص ووضعه القانوين عند تحديد مصريه 	 

ــة،  ــوغ هــذه الغاي ــع األوقــات ولحــني التأكــد مــن مصريهــم. ولبل ــن يف جمي ــح املفقودي ــة حقــوق ومصال يجــب حامي
ــاً خاصــاً . يجــب منحهــم وضعــاً قانوني

←
←
←
←

←
←
←
←
←
←
←
←

←
←
←
←

←

1  أعــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مجموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة، ومقرتًحــا لقانــون منوذجــي بشــأن األشــخاص املفقوديــن، لتكــون 

مبثابــة أدوات تســاعد الــدول والســلطات املختصــة بهــا عــىل اعتــامد أو اســتكامل القوانــني املعنيــة باملفقوديــن – انظــر »األشــخاص املفقودون: 

دليــل للربملانيــني« – اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر/ االتحــاد الربملــاين الــدويل- جنيــف - 2009
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أهــم حقــوق الشــخص املفقــود هــو الحــق يف البحــث عنــه واســتعادته. ويف إطــار حقــه يف الحيــاة واألمــن، يكــون لــه ←
الحــق يف أن يُجــرى تحقيــق دقيــق عــن ظــروف اختفائــه، إىل أن يتــم التوصــل لنتيجــة ُمرضيــة يف هــذا الشــأن.

يف حالــة عــدم التحقــق مــن مصــري شــخص مــا، ينبغــي االعــرتاف بوضعــه القانــوين بوصفــه غائبــاً ومتنــح الســلطة اإلدارية 
املختصــة شــهادة غيــاب، تشــهد بعــدم التيقــن وتســمح بحاميــة حقوقــه. ومنــح املفقوديــن وضعــاً قانونيــاً خاصــاً ميكــن 
القانــون الداخــيل مــن االســتجابة لحاجاتهــم القانونيــة ولجوانــب عــدم اليقــني واملشــاق التــي تواجههــا أرسهــم. ويتيــح 

هــذا الوضــع إطــاراً للتعامــل مــع القضايــا العمليــة التــي تنجــم كل يــوم وُســبُل انتصــاف مناســبة بشــأنها.
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ينبغــي أال تعلــن وفــاة شــخص دون أدلــة داعمــة وكافيــة. ولهــذا مــن املستحســن قبــل إصــدار شــهادة الوفــاة الســامح 
مبــي فــرتة “غيــاب” مؤقتــة مقبولــة، بحيــث ميكــن التحقيــق يف ظــروف اختفــاء هــذا الشــخص والتحقــق مــن مصــريه. 

فــإذا ُوجــد الشــخص عــىل قيــد الحيــاة، يتــم إلغــاء شــهادة الوفــاة، واســتعادة وضعــه القانــوين بالكامــل. 
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ينبغي، إذا لزم األمر، تعيني ممثل للحفاظ عىل مصالح الشخص املفقود.
ــاب بحــق املســاعدة لتأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم يف  ــة مــن الغي ــن بعــد فــرتة طويل ــن العائدي ــع املفقودي ينبغــي متت

ــارش. ــة إىل الحصــول عــىل دعــم مــايل مب املجتمــع، باإلضاف

4 -حقوق أقارب املفقودين
الحق يف معرفة مصري الشخص املفقود ومكان وجوده، أو تلقي معلومات يف هذا الشأن. 	 
الحق يف الحامية القانونية للوضع القانوين للشخص املفقود	 
الحق يف طلب وتلقي الدعم االجتامعي و/أو املادي األسايس من السلطات املختصة	 

الحق يف املعرفة
لــكل شــخص الحــق يف معرفــة مصــري ذويــه املفقوديــن، مبــا يف ذلــك أماكــن وجودهــم، أو معرفــة ظــروف وفاتهــم، إذا 

كانــوا قــد لقــوا حتفهــم، ومــكان دفــن جثثهــم إذا كان معروفــاً، وتســلم رفاتهــم.
يفــرض القانــون الــدويل اإلنســاين التزامــاً عــىل كل طــرف يف النــزاع املســلح بــأن يتخــذ التدابــري الالزمــة للكشــف عــن 
ــي  ــاء الت ــق يف حــاالت االختف ــا، بالتحقي ــد م ــزام، إىل ح ــذا االلت ــاء به ــن الوف ــالغ أرسهــم. وميك ــن وإب ــري املفقودي مص
حدثــت عــىل األرايض التــي تخضــع لســيطرة الطــرف وإطــالع األقــارب بشــكل دائــم عــىل التقــدم املحــرز يف التحقيقــات 

وعــىل نتائجهــا.
ينبغــي عــدم فــرض أي مســؤولية جنائيــة عــىل األقــارب بســبب التــامس معلومــات تخــص مصــري قريــب لهــم، أو بســبب 

إجــراء اتصــال مبجــرد تحديــد مصــري هــذا الشــخص.
كلــام مــر الوقــت، يصبــح مــن غــري املحتمــل ظهــور املفقوديــن مــن جديــد. وحتــى مــع مواصلــة الســلطات احرتامهــا 
ــىل  ــز ع ــث ترك ــا، بحي ــز اهتاممه ــد تركي ــل أن تعي ــن املحتم ــن، فم ــري املفقودي ــن مص ــات ع ــم معلوم ــزام بتقدي لاللت
ــوس  ــة الطق ــألرس إلقام ــم ل ــري الدع ــىل توف ــا، وع ــا وإعادته ــد هويته ــور وتحدي ــن القب ــة م ــات البرشي ــتخراج الرف اس

ــرى. ــم األخ ــة واملراس الجنائزي

الوضع القانوين للمفقودين
ــب  ــاًء عــىل طل ــاب بن ــراً أساســياً. وينبغــي إصــدار شــهادة غي ــود أم ــوين رســمي للشــخص املفق ــح وضــع قان ــد من يُع

ــددة. ــة مح ــرتة زمني ــد لف ــخصاً فُق ــت أن ش ــة، إذا ثب ــلطة املختص ــن أو الس ــني اآلخري ــخاص املعني ــارب أو األش األق
ــه  ــة ب ــة الخاص ــة العاجل ــات القانوني ــامم باالحتياج ــود واالهت ــخص املفق ــح الش ــة مصال ــل لحامي ــني ممث ــي تعي ينبغ
وبأرستــه أيضــاً. وتخــول شــهادة الغيــاب للممثــل الحــق يف الحفــاظ عــىل حقــوق املفقــود وإدارة ممتلكاتــه وأصولــه. 
وعندمــا ال تتــاح لــألرسة املســاعدة العامــة، ميكــن تخصيــص إعانــة ماليــة لهــا مــن أصــول الشــخص املفقــود. وينبغــي 
بإعــالن الغيــاب، مثلــه مثــل إعــالن الوفــاة، أن يتســنى للورثــة الحيــازة املؤقتــة ملمتلــكات الشــخص املفقــود. ويف حالــة 
عــودة ظهــور املفقــود، ينبغــي، تبعــاً للظــروف، اتخــاذ تدابــري للتعويض/جــرب الــرر، ورد الحــق، واملســاعدة والرعايــة 

ــة. االجتامعي
ينبغــي عــدم تغيــري الحالــة املدنيــة لزوجــة الشــخص الــذي يُعتــرب يف عــداد املفقوديــن قبــل االعــرتاف قانونــاً بغيابــه أو 

وفاتــه.

←

←

←
←

←
←

←
←

←
←

←
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←
املساعدة املالية واملزايا االجتامعية

إذا اســتطاع أفــراد أرسة الشــخص املفقــود إثبــات اعتامدهــم املــادي عــىل دخــل الشــخص املفقــود، فينبغــي أن يكــون 
لهــم الحــق يف تقديــم طلــب إىل ســلطة املحكمــة املختصــة التامســاً لتخصيــص مبلــغ معــني يــرصف لهــم مــن أصــول 

الشــخص املفقــود، وهــو مــا ميكنهــم مــن تلبيــة احتياجاتهــم العاجلــة.
يجب أن تقيم السلطة املختصة االحتياجات املالية واالجتامعية لألشخاص املفقودين وأرسهم وتقر بها.

ــد  ــذا ق ــودون. وه ــم املفق ــن يعوله ــراد الذي ــة لألف ــاعدات املالي ــية واملس ــة األساس ــات االجتامعي ــري الخدم ــب توف يج
ــة  ــل والرعاي ــرص العم ــا الخاصــة باإلســكان وف ــة األساســية واملزاي ــة االحتياجــات املادي ــة لتلبي ــص إعان يشــمل: تخصي
الصحيــة وإعانــة تعليــم لألطفــال واملســاعدة القانونيــة. ويف حالــة وجــود نظــام للضــامن االجتامعــي، ينبغــي أن تتــاح 

ــاه. ــن ســبل الحصــول عــىل مزاي ألرس املفقودي
ليــس هنــاك أســس للتمييــز فيــام يتعلــق باألفــراد الذيــن يعولهــم املفقــودون، عــىل ســبيل املثــال، ســواء كان القريــب 

املفقــود شــخصاً عســكرياً أو مدنيــاً، ذكــراً أو أنثــى، فهــذا غــري مهــم، مثلــام هــو الحــال يف جميــع الفــروق املامثلــة.
إذا وجــدت برامــج تعويضــات لضحايــا النــزاع أو حــاالت العنــف األخــرى، ينبغــي أن يكــون ألرس املفقوديــن الحــق يف 

الحصــول عــىل املزايــا نفســها مثــل جميــع الضحايــا اآلخريــن.
ينبغــي أن تحظــى مصالــح األطفــال باهتــامم خــاص، حيــث قــد ال يوجــد لهــم ويل أمــر آخــر، أو شــخص يرعاهــم ليحــل 

محــل الشــخص الــذي أعلــن أنــه يف عــداد املفقوديــن.

5 -مسؤوليات السلطات
عــىل الســلطات الحكوميــة االلتــزام باحــرتام وتنفيــذ هــذه القواعــد األساســية وبتضمينهــا يف نظامهــا القانــوين الداخــيل. 
ويلــزم القانــون جميــع الســلطات مبــا يــيل: )أ( اتخــاذ جميــع الخطــوات املمكنــة لضــامن احــرتام الجميــع للقواعــد، مــن 
أجــل منــع اختفــاء األشــخاص؛ )ب( االســتجابة إىل احتياجــات األرس. وهــذا يعتــرب أساســياً. وينبغــي، كلــام أمكــن، إقامــة 

حــوار بنَّــاء بــني جميــع األطــراف، مبــا يف ذلــك أرس املفقوديــن ومجتمعاتهــم املحليــة.

ــة  ــان، الوطني ــوق اإلنس ــامت حق ــانية ومنظ ــامت اإلنس ــع املنظ ــة م ــة بالدول ــلطات املختص ــاون الس ــي أن تتع وينبغ
ــن  ــث ع ــدف البح ــا، به ــة له ــة التابع ــات الوطني ــر والجمعي ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــاً اللجن ــة، وخصوص والدولي

ــم. ــوق أرسه ــة حق ــن وحامي املفقودي

ويجب أن تكون السلطات قادرة عىل:
تلقــي الطلبــات مــن أفــراد األرس، أو مــن املعالــني أو املمثلــني القانونيــني القتفاء أثــر املفقودين واالســتعانة باملؤسســات 

أو الــوكاالت املنــوط بهــا جمــع املعلومــات املتاحــة كافة.
ــن  ــق م ــائل للتحق ــن الوس ــرية م ــة كب ــتخدام مجموع ــود، باس ــخص مفق ــاء ش ــة باختف ــروف املحيط ــق يف الظ التحقي

مصــريه؛ 
الرد عىل مقدمي الطلبات مبجرد توفر املعلومات التي طلبها هؤالء.

←
←

←
←
←

معلومات 

ينبغي أن تتخذ جميع السلطات جميع التدابري الالزمة من أجل ما ييل:

منع اختفاء األشخاص أثناء نزاع مسلح أو حالة عنف )باحرتام وحامية املدنيني فضالً عن املرىض والجرحى واألرسى من 	 
أفراد القوات املسلحة والجامعات املسلحة(؛ 

تحديد هوية األشخاص الذين يعتربون يف عداد املفقودين وبيان مآلهم. ويجب إبالغ األرس مبصري ذويهم املفقودين 	 
نتيجة نزاع مسلح أو أي حالة أخرى من حاالت العنف املسلح، مبا يف ذلك أماكن وجودهم، وأسباب وفاتهم، إذا كانوا 

قد لقوا حتفهم. ويجب إبالغ األرس واملجتمعات املحلية باألحداث التي أّدت إىل اختفاء ذويهم، وبالجناة مرتكبي 
االنتهاكات التي أسفرت عن االختفاء الذين يخضعون للمساءلة؛

دعم أرس املفقودين وفقاً الحتياجاتهم.	 

←
←
←

1- معلومات عامة
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←

البحث عن املفقودين

1 - تسجيل طلب القتفاء أثر الشخص املفقود وتقدميه
ينبغــي أن تتأكــد الســلطات مــن أن أي شــخص لــه مصلحــة مرشوعــة قــادر عــىل تســجيل شــخص مفقــود. وهــذا يشــمل 
أفــراد األرس واملعالــني وكذلــك املمثلــني القانونيــني للشــخص املفقــود أو لــألرسة. ويجــوز أيضــاً أن يشــمل أشــخاصاً آخريــن 
قادريــن عــىل إثبــات مصلحــة مرشوعــة، مثــل األصدقــاء والجــريان، أو أي شــخص لديــه معلومــات موثوقــة بــأن شــخصاً 

يعتــرب يف عــداد املفقوديــن.
وينبغي أن يكون هذا ممكناً مبجرد ظهور مخاوف بشأن الشخص املفقود.

ولتيســري هــذا، قــد تــود الســلطات أن تخــول مؤسســات محليــة معيَّنــة )الرشطــة أو غريهــا( مســؤولية تلقــي طلبــات 
البحــث عــن املفقوديــن. وتقــوم اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والجمعيــات الوطنيــة أيضــاً بجمــع هــذه الطلبــات 
ــات  ــور عــىل إجاب ــن للعث ــا ميك ــكل م ــام ب ــاً بالقي ــن التزام ــن املفقودي ــب البحــث ع ــن األرس، ويشــمل تســجيل طل م

ــالغ األرس.  وإلب
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مــن املهــم ضــامن أن املعلومــات عــن الشــخص املفقــود وعــن ظــروف اختفائــه مســجلة بتفاصيــل كافيــة تبــني بدقــة 
متــى اعتــرب ذلــك الشــخص مفقــوداً ومتــى تــم تســجيله، ذلــك ألن هنــاك تفاصيــل مهمــة قــد تنــى مبــرور الوقــت. 
وباإلضافــة إىل املعلومــات األساســية، مثــل االســم والعمــر ونــوع الجنــس عــىل ســبيل املثــال، مــن الــروري تســجيل 
املالبــس التــي كان يرتديهــا الشــخص يف آخــر مــرة شــوهد فيهــا، واملــكان الــذي شــوهد فيــه آخــر مــرة، وأســباب االعتقــاد 
م  بــأن هــذا الشــخص يف عــداد املفقوديــن، وظــروف االختفــاء، ومعلومــات شــخصية عــن أفــراد األرسة والشــخص مقــدِّ

البــالغ.
متثــل ســالمة األشــخاص مقدمــي املعلومــات واألشــخاص املذكوريــن يف تلــك املعلومــات أهميــة بالغــة. وعــىل الرغــم مــن 
رضورة تبــادل املعلومــات فيــام بــني الســلطات املختصــة، ينبغــي حاميتهــا مبجــرد تقدميهــا، و ينبغــي عــدم اســتخدام أيــة 

بيانــات أو نرشهــا، إذ قــد يــؤدي ذلــك إىل اإلرضار بهــؤالء األفــراد.
ينبغــي إيــداع املعلومــات عــن املفقوديــن يف مؤسســة مركزيــة، بحيــث ميكنهــا: تقديــم نظــرة عامــة موثوقــة عــن نطــاق 
املشــكلة، واملســاعدة يف تحديــد مــكان املفقوديــن، وتكــون مبثابــة مصــدر لإلحالــة لســلطات أخــرى، قــد تكــون مؤهلــة 

بشــكل أفضــل مــن ســلطة اإلبــالغ املحليــة للبحــث عــن املفقوديــن. 
يجب أن تكون اإلجراءات بشأن مكان وكيفية اإلبالغ عن املفقودين معروفة عىل نطاق واسع ويف املتناول.

2 - اقتفاء أثر املفقودين

ــم  ــة أرسه ــن وخدم ــن املفقودي ــث ع ــي للبح ــتوى الوطن ــىل املس ــة ع ــري الروري ــاذ التداب ــدول اتخ ــىل ال ــب ع يج
ــر  ــاء أث ــن اقتف ــؤولة ع ــون مس ــتقلة تك ــمية مس ــة رس ــاء هيئ ــي إنش ــك ه ــام بذل ــرق للقي ــدى الط ــاعدتها. وإح ومس

ــة.  ــات البرشي ــة الرف ــد هوي ــن وتحدي املفقودي
عــىل ســبيل املثــال، ينبغــي أثنــاء النزاعــات املســلحة، تشــجيع الســلطات عــىل إنشــاء مكاتــب اســتعالمات وطنيــة مــن 
أجــل مركزيــة املعلومــات بشــأن جميــع األشــخاص مجهــويل املصــري، دون التمييــز بينهــم، ومراعــاة احتياجــات أرسهــم. 
وبعــد انتهــاء النــزاع، ميكــن أن يُطلــب إىل مكاتــب االســتعالمات الوطنيــة أن تواصــل أعاملهــا بشــأن املفقوديــن، نظــراً 
لكميــة املعلومــات ذات الصلــة املتاحــة لديهــا. وقــد توجــد الهيئــات الحكوميــة القامئــة املعنيــة مبعالجــة هــذه القضايــا: 
اللجــان الرئاســية للتحقيــق، واللجــان املعنيــة باملفقوديــن، ولجــان تقــي الحقائــق ولجــان حقــوق اإلنســان ودواويــن 

املظــامل، وهكــذا. ومتنــح هــذه املؤسســات عــادة تفويضــاً واســع النطــاق للتصــدي النتهــاكات حقــوق اإلنســان.
عندمــا تتعامــل عــدة أطــراف )ســابقة( يف نــزاع مــا مــع حــاالت املفقوديــن، ينبغــي تشــجيعها عــىل وضــع آليــات تكفــل 
التنســيق وتبــادل املعلومــات ذات الصلــة بشــأن قضايــا مثــل اســتخراج الرفــات وتحديــد هويتهــا ونقلهــا. وعــادة مــا 
توضــع هــذه اآلليــات عقــب انتهــاء )أو تجميــد( النــزاع، وميكــن النــص عليهــا يف الجهــود الرســمية املبذولــة لتســوية 

الحالــة، مثــل اتفاقيــات وقــف إطــالق النــار ومعاهــدات الســالم.
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ــراء  ــل بإج ــزام املقاب ــايل االلت ــم، وبالت ــن وجوده ــن وأماك ــري املفقودي ــن مص ــف ع ــب الكش ــزاع واج ــراف الن ــىل أط ع
ــة  ــة أساســياً. وكثــري مــن املعلومــات املتصل ــوكاالت العامــة ذات الصل ــة. ويعتــرب التعــاون فيــام بــني ال تحقيقــات فعال
باقتفــاء أثــر املفقوديــن وتحديــد هويتهــم تــأيت مــن جانــب مختلــف الــوكاالت والــوزارات الحكوميــة، عــىل املســتوى 
الوطنــي واملســتوى املحــيل. ومــن ثــم، يجــب عــىل جميــع املؤسســات والــوزارات املعنيــة أن تلتــزم التزامــاً قاطعــاً بجمــع 

املعلومــات الخاصــة باملفقوديــن ومعالجتهــا، ويجــب أن تدعــم هــذه األنشــطة بشــكل فعــال.
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ــاالت ← ــع ح ــع جمي ــل م ــاً بالتعام ــاً واضح ــا تفويض ــي تفويضه ــة، ينبغ ــل بفاعلي ــات تعم ــذه اآللي ــن أن ه ــد م وللتأك
املفقوديــن، دومنــا متييــز. وينبغــي أن تكــون شــفافة ومســتقلة ونزيهــة، وأن تعمــل وفقــاً للمعايــري املهنيــة املعــرتف بهــا 

ــرسِّ لــألرس ســبل الوصــول إليهــا. ــة املعنيــة، وأن تُي ــق مــع جميــع العنــارص الفاعل ــاً. وأن تُنسِّ دولي
ودامئــاً مــا يشــكِّل جمــع املعلومــات عــن املفقوديــن نوعــاً مــن التحــدي. وميكــن اتبــاع اســرتاتيجيات مختلفــة يف هــذا 

الشــأن: 
�

�
�
�

�
�

ينبغــي أن تعنــى جميــع اآلليــات بــأرس املفقوديــن، ليــس ألنهــا مصــدر قيــم للمعلومــات، لكــن، قبــل كل يشء، ألن هــذه 
األرس هــي ضحايــا أيضــاً يف هــذه الحالــة. وينبغــي أن تُبلــغ جميــع اآلليــات األرس بأدوارهــا ومســؤولياتها ومــا ســتقوم به، 
وإطارهــا الزمنــي، وكيــف تنــوي اســتخدام ومتابعــة املعلومــات التــي تــم تجميعهــا. وينبغــي أيضــاً إبــالغ األرس بنتائــج 
تحقيقاتهــا. وباحتــامل العثــور عــىل املفقوديــن أحيــاء، وبحقيقــة أنــه إذا كان الشــخص متــوىف، فســيتم اســتخراج جثتــه، 

وتحديــد هويتهــا وإعادتهــا إىل األرس. ومــن الــروري مــن أجــل مصلحــة األرس، عــدم تعلقهــا بآمــال كاذبــة. 
ينبغي ضامن اإلدارة املناسبة للبيانات الشخصية.
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البحث عن املوىت واستخراج رفاتهم وتحديد هوياتهم

يجــب عــىل كل طــرف يف نــزاع مســلح احــرتام املــوىت وصــون كرامتهــم. ويجــب التخلــص مــن جثــث املــوىت بطريقــة 
تتســم باالحــرتام، وينبغــي احــرتام القبــور والحفــاظ عليهــا عــىل الوجــه األتــم. 

وميكــن أن يكــون اكتشــاف مواقــع الدفــن عــىل درجــة مــن األهميــة ليــس فيــام يخــص البحــث عــن املفقودين وحســب، 
بــل أيضــاً يف إثبــات ارتــكاب الجرائــم، ثــم بعــد ذلــك، يف مالحقــة مرتكبيهــا قانونيــاً. وينبغــي أال يتــم اســتخراج الرفــات 

إال بعــد الحصــول عــىل التصاريــح الالزمــة ووفقــاً لألحــكام القانونيــة الســارية. 

ويجــب اســتخدام كل الوســائل املتاحــة لتحديــد هويــة الرفــات البرشيــة. وينبغــي تحديــد ســبب الوفــاة مــع توخــي 
الحــرص الواجــب، وينبغــي تســجيل جميــع املعلومــات املتاحــة قبــل أن تــوارى الرفــات الــرثى، وينبغــي تعيــني مســؤول 
ــاً يف العلــوم الجنائيــة حاصــالً عــىل قــدر مــن التدريــب يف  ــل أن يكــون اختصاصيّ عــام أو شــخص مختــص آخــر، ويفضَّ
ذلــك املجــال، للقيــام بأعــامل الفحــص مــا بعــد الوفــاة واتخــاذ القــرار النهــايئ عــن الهويــة وســبب الوفــاة. ويجــب أثنــاء 

هــذه العمليــة االلتــزام مبعايــري املامرســة األخالقيــة الدوليــة املعــرتف بهــا عمومــاً. 

ويجــب التمســك بقواعــد الســلوك املعــرتف بهــا دوليــاً بشــأن اســتخدام وســائل تحديــد الهويــة، وال ســيام مــن أجــل 
التحقيقــات التــي تجــري يف ســياق دويل، وتعزيزهــا و/أو اعتامدهــا مــن جانــب الســلطات املختصــة. وينبغــي أن تراعــي 

إجــراءات اســتخراج الرفــات وفحصهــا املبــادئ التاليــة.
احرتام كرامة املتوىف ورشفه وسمعته وخصوصياته يف جميع األوقات.

مراعاة اآلراء واملعتقدات الدينية للمتوىف وذويه - إذا كانت هذه املعلومات متوفرة. 
ــوع.  ــذا الن ــن ه ــة م ــة عملي ــج أي ــىل نتائ ــا، وع ــات وفحصه ــتخراج الرف ــة باس ــرارات ذات الصل ــىل الق ــالع األرس ع إط

ــا.  ــود األرس أو ممثليه ــار وج ــني االعتب ــذ بع ــي أن يؤخ ــروف، ينبغ ــمح الظ ــا تس وعندم
تسليم الرفات إىل األرسة، يف أرسع وقت ممكن، بعد فحصها وتحديد هويتها.

ــد  ــدة لتحدي ــون مفي ــد تك ــي ق ــات الت ــع كل املعلوم ــات، جم ــتخراج الرف ــات الس ــذت عملي ــام نف ــروري، كل ــن ال م
ــي  ــادئ الت ــع املب ــة م ــا متوافق ــات ومعالجته ــة بجمــع املعلوم ــح واإلجــراءات املعني ــة، وينبغــي أن تكــون اللوائ الهوي
تنظِّــم حاميــة البيانــات الشــخصية واملعلومــات الجينيــة. ومــن املهــم الحفــاظ عــىل األدلــة التــي قــد تفــي إىل تحديــد 

الهويــة والتــي قــد تكــون مطلوبــة عنــد إجــراء أي تحقيــق جنــايئ، مبوجــب القانــون الداخــيل أو الــدويل.
ينبغي، كلام أمكن ذلك، دفن املوىت وفقاً للرشائع الدينية. 
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1- معلومات عامة

إطــالق حملــة لجمــع املعلومــات: تشــجيع جميــع أولئــك الذيــن بحوزتهــم معلومــات عــن املفقوديــن أو عــن مواقــع 
الدفــن أو عــن األحــداث التــي رمبــا أّدت إىل حــاالت االختفــاء، عــىل اإلفصــاح عــام لديهــم مــن معلومــات أو تقدميهــا 

للمسؤولني؛ 
نرش قامئة بأسامء املفقودين؛

نرش صور للمتعلقات الشخصية التي عرث عليها بجوار الرفات البرشية؛
توفــري وســائل االتصــاالت الهاتفيــة لتشــجيع نقــل املعلومــات أو تقدميهــا )ميكــن قبــول املعلومــات املجهولــة املصــدر 

م املعلومــات بالتحقيقــات الجنائيــة(؛  بغيــة عــدم ربــط الشــخص مقــدِّ
عروض بتوفري الحامية، أو تقديم حوافز أو جوائز أخرى لألشخاص الذين يقدمون املعلومات.

إتاحة فرص لالطالع عىل محفوظات الدولة.
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العدالة االنتقالية واملفقودون

العدالــة االنتقاليــة هــي اســتجابة النتهــاكات منهجيــة أو واســعة النطــاق لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين. وهــي تضــع 
الضحايــا يف صميــم العمليــة وتســعى إىل االعــرتاف بهــم. وتشــمل العدالــة االنتقاليــة عــدداً مــن العمليــات التــي تهــدف إىل 

تضميــد جــراح املــايض ومعاونــة املجتمعــات عــىل التحــرك لألمــام نحــو الســالم واملصالحــة، بطــرق منهــا: 
البحث عن الحقيقة	 
تقديم تعويضات	 
تحديد املسؤولية )مبا فيها الجنائية(.	 

وعندمــا يصمــت هديــر املدافــع أخــرياً، تســتطيع املجتمعــات املمزقــة أن تدعــو إىل طائفــة عريضــة مــن اآلليــات للمعاونــة 
عــىل معالجــة مــا جــرى يف املــايض: وهــذا مــا يعــرف بالعدالــة االنتقاليــة. واآلليــات القضائيــة وغــري القضائيــة متكاملــة ولهــا 
أهــداف مختلفــة. فهــي تضــع الضحيــة يف صميــم العمليــة، وتســاعد املجتمعــات عــىل تضميــد جــراح املــايض والتحــرك نحــو 

الســالم واملصالحــة بالبحــث عــن الحقيقــة وتحديــد املســؤولية )مبــا فيهــا الجنائيــة( ومنــح التعويضــات. 

ــم.  ــات بشــأن مصــري ذويه ــن إجاب ــة للبحــث ع ــة االنتقالي ــن اســتخدام إجــراءات العدال وينبغــي أن تحــاول أرس املفقودي
ــى إن  ــة، حت ــة االنتقالي ــع للعدال ــياق األوس ــل الس ــن داخ ــأن املفقودي ــق بش ــاعر القل ــارة مش ــي إث ــرى، ينبغ ــارة أخ وبعب
كانــت األخــرية تشــمل مســائل أعــم بكثــري. وهنــا ســنبحث تلــك الجوانــب الخاصــة بالعدالــة االنتقاليــة ذات الصلــة األكــرب 
باملفقوديــن، ونحــاول رشحهــا بأوضــح شــكل ممكــن. وعندئــذ ينبغــي أن تكــون أرس املفقوديــن يف وضــع يتيــح لهــا أن تقــرر 

مــا إذا كانــت تســتطيع أن تتــرصف وحدهــا أم أنهــا تحتــاج إىل دعــم، مبــا يف ذلــك املســاعدة املتخصصــة.

1 - البحث عن الحقيقة
هــذا مســتمد مــن ”الحاجــة إىل املعرفــة“. والهــدف هــو إثبــات الحقائــق ومســاعدة املجتمعــات عــىل دراســة العنــف الــذي 
ــن  ــل قســوة م ــرب هــذا اإلجــراء أق ــاكات. ويعت ــه االنته ــت في ــذي ارتكب ــاء دراســة الســياق الشــامل ال ــايض أثن ــع يف امل وق
إجــراء محاكمــة، وتتــاح للضحايــا فرصــة لــرسد قصصهــم، وتتــاح لهــم أيضــاً الفرصــة ملواجهــة معذبيهــم مبــارشة؛ ويســتطيع 

معذبوهــم اإلقــرار مبشــاركتهم يف التجــاوزات، وإعــالن مســؤوليتهم عنهــا واالعتــذار للضحايــا وألرسهــم. 

ــة  ــات الرســمية املؤقت ــة البحــث عــن الحقيقــة. فهــذه الهيئ ــاً لعملي ــاالً طيب ــق واملصالحــة مث ــة تقــي الحقائ ــرب لجن وتعت
دة مــن  ــت خــالل فــرتة محــدَّ ــي ارتكب ــع التجــاوزات الت ــق يف جمي ــع والتحقي ــد الوقائ ــة مســؤولة عــن تحدي غــري القضائي
الزمــن. ويف نهايــة العمليــة، تُنــرش تقاريــر رســمية، لتحقيــق غايتــني: توثيــق فــرتة عصيبــة باالســتعانة بروايــات جميــع أولئــك 
املترريــن مــن نــزاع مــا، واملســاعدة يف وضــع توصيــات وتدابــري تصحيحيــة لضــامن عــدم حــدوث التجــاوزات مــرة أخــرى.

وينبغــي ألرس املفقوديــن، عنــد إنشــاء لجنــة تقــي الحقائــق واملصالحــة أو أي هيئــة مامثلــة أخــرى، أوالً أن تتأكــد مــن أنهــا 
تتمتــع بتفويــض واســع مبــا فيــه الكفايــة ليشــمل قضيــة املفقوديــن؛ فــإن مل تكــن هكــذا، فينبغــي ألرس املفقوديــن أن متــارس 
الضغــط عليهــا للتأكــد مــن أنهــا ســتفعل ذلــك. وثانيــاً، ينبغــي أن تتأكــد األرس أن اللجنــة تتمتــع بجميــع الصالحيــات الالزمــة 
إلجــراء التحقيقــات الروريــة، مبــا يف ذلــك القيــام باســتخراج الرفــات. وثالثــاً، ينبغــي أن تتأكــد األرس مــن أنهــا قــادرة عــىل 

املثــول أمامهــا وعــرض مظاملهــا.

ــا تتعــرض للمخاطــر باملشــاركة يف  ــا شــعرت بأنه ــة إذا م ــن اللجن ــة م ــب الحامي ــن يف طل ــرتدد أرس املفقودي ــي أال ت وينبغ
ــة البحــث عــن الحقيقــة. عملي

ــبل الحصــول عــىل املســاعدة املتخصصــة، وال  ســيام املســاعدة  ــألرس ُس ــاح ل ومــن أجــل كل هــذه املســائل، ينبغــي أن تت
ــة.  القانوني

مرافقة أرس املفقودين
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2 - التعويضات
مــن املقبــول عمومــاً أنــه أينــام ارتكبــت تجــاوزات خطــرية، عــىل الــدول االلتــزام مبالحقــة أولئــك املســؤولني قضائيــاً، 
ليــس هــذا فحســب، بــل أيضــاً االلتــزام بضــامن أن يتلقــى الضحايــا تعويضــات، إذا لــزم األمــر، بتنظيــم هــذا بأنفســهم. 

وعندمــا تضــع الســلطات العامــة برامــج للتعويضــات، فهــي تؤكــد أن هــذه االنتهــاكات تتطلــب تعويضــاً.

وتقديــم تعويضــات مــن خــالل ســياق العدالــة االنتقاليــة لــه معــاٍن كثــرية. وقــد تتخــذ التعويضــات أشــكاالً مختلفــة، 
نقديــة أو غــري نقديــة، وميكــن منحهــا عــىل أســاس جامعــي أو فــردي. وميكــن أن ينصــب الرتكيــز عــىل رد الحــق ألصحابــه 
- أي العــودة إىل الوضــع الســابق )قــدر املســتطاع( بإعــادة الشــخص إىل بيتــه، أو باســتعادة حريتــه ووظيفتــه ونفــوذه، 
إىل آخــره... ويف حالــة اإلخفــاق يف تحقيــق ذلــك، ينبغــي دفــع تعويــض مناســب. وتشــمل التعويضــات أيضــاً التأهيــل 
وإعــادة االندمــاج، باإلضافــة إىل أعــامل أخــرى أكــرث رمزيــة، مثــل االعتــذارات الرســمية والتأكيــدات بعــدم تكــرار مــا 
حــدث للضحايــا وإقامــة الُنصــب التذكاريــة واالحتفــاالت التذكاريــة، ومــا إىل ذلــك - التــي غالبــاً مــا تعتــرب أهــم بالنســبة 
للضحايــا. ولجعــل دفــع التعويضــات للضحايــا حقيقــة واقعــة، تســتطيع الصناديــق الوطنيــة أو الدوليــة - أو باألحــرى 

ينبغــي - أن تدعــم اإلجــراء املتخــذ يف هــذا املجــال.

ويعتمــد اســتحقاق أي نــوع مــن التعويضــات، بصفــة ضحيــة الختفــاء واحــد أو أكــرث مــن األقــارب، عــىل اإلقــرار بهــذا 
الوضــع، الــذي يجــب التامســه وفقــاً للقوانــني أو اللوائــح ذات الصلــة. 

3 - قمع الجرائم
يعــد قمــع الجرائــم - باعتبــاره مرتكــز العدالــة عندمــا تحــدث انتهــاكات خطــرية للقانــون - عنــرصاً أساســياً يف العدالــة 
االنتقاليــة. فالقمــع الفعــال يســاعد عــىل وضــع نهايــة للتجــاوزات ومينــع حدوثهــا مــرة أخــرى، بجعــل العقوبــة أكيــدة 
ــذت، وميكــن أن تســاعد عــىل  ــة نُف ــأن العدال ــا عمومــاً شــعوراً ب ــة تعطــي الضحاي ــم آلي ــا. فقمــع الجرائ وال مفــر منه
زيــادة ثقــة الجمهــور يف قــدرة الدولــة واســتعدادها لضــامن احــرتام القانــون. وهــذا يبعــث أيضــاً برســالة بــأن بعــض 

أنــواع التــرصف املعيــب، حتــى لــو حدثــت يف املــايض، فهــي غــري مقبولــة ويجــب املعاقبــة عليهــا. 

وتســتطيع أرس املفقوديــن املشــاركة يف مراحــل مختلفــة مــن اإلجــراءات الجنائيــة. عــىل ســبيل املثــال، ميكــن لــألرس يف 
مرحلــة التحقيــق أن تتصــل بالســلطات للتأكــد مــن أن شــواغلها أخــذت يف االعتبــار. ولهــذا إذا نفــذت الســلطة أعــامل 
اســتخراج الرفــات، فيجــب أن تفعــل ذلــك، ليــس لجمــع أفضــل األدلــة للمالحقــة القضائيــة فحســب، بــل أيضــاً لتقديــم 

املعلومــات إىل أرس املفقوديــن.

ويف مرحلــة املحاكمــة وعندمــا يســمح النظــام القضــايئ، ينبغــي ألرس املفقوديــن التأكيــد عــىل حقهــم يف الــرشوع يف بــدء 
اإلجــراءات القضائيــة أو االشــرتاك فيهــا بوصفهــا أطرافــاً مدنيــة. ومــن ثــم تضمــن النظــر يف التامســاتها. وحتــى لــو مل 
يســمح النظــام القضــايئ بذلــك، ينبغــي تشــجيع أرس املفقوديــن عــىل املشــاركة. وتســتطيع األرس إطــالع القضــاة عــىل مــا 

لديهــا مــن تســاؤالت بشــأن مصــري ذويهــا، حتــى بوصفهــم شــهوداً.

ومــن أجــل هــذه األمــور كلهــا، ينبغــي أن يتــاح لــألرس ســبيل الحصــول عــىل املســاعدة املتخصصــة، وال ســيام املســاعدة 
القانونية.

1- معلومات عامة
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صحيفة معلومات 1 - 1: منوذج شهادة الغياب*

                                                           منوذج شهادة الغياب

)الجهة املسؤولة( شهادة غياب

الرقم املرجعي
اسم العائلة واالسم الشخي

العنوان_____________________________________________
الجنسية__________________نوع الجنس_____________________

مكان وتاريخ امليالد
املهنة

نوع ورقم الوثيقة________________________________________

اسم الوالد___________________________________________
اسم الوالدة__________________________________________

اسم الزوج/الزوجة

األشخاص املعالون______________________________________

تاريخ ومكان آخر مرة شوهد فيها_______________________________

اسم الشخص املبلغ ______________________________________
عنوان الشخص املبلغ______________________________________

ممثل الشخص املفقود
السلطة_____________________________________________

أو
اسم العائلة واالسم الشخي______________نوع ورقم الوثيقة

الجنسية
العنوان

مدة رسيان إعالن الغياب

* مأخوذ من "األشخاص املفقودون: دليل للربملانيني" اللجنة الدولية للصليب األحمر/االتحاد الربملاين الدويل، جنيف، 2009.

مرافقة أرس املفقودين
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صحيفة معلومات 1 - 2: منوذج شهادة الوفاة*

منوذج شهادة الوفاة

)الجهة املسؤولة( شهادة وفاة

اسم العائلة واالسم الشخي
مكان وتاريخ امليالد

العنوان األخري
نوع الجنس الجنسية

املهنة
نوع ورقم الوثيقة

اسم الوالد
اسم الوالدة

اسم الزوج/الزوجة

السلطة

* مأخوذ من "األشخاص املفقودون: دليل للربملانيني" اللجنة الدولية للصليب األحمر/االتحاد الربملاين الدويل، جنيف، 2009.

1- معلومات عامة





أقارب املفقودين  - 2



شامكري، أذربيجان - أقرباء املفقودين يستعيدون الذكريات.

مقدمة

إن تجربــة فقــدان شــخص ليســت كأي تجربــة أخــرى يف الحيــاة. فأقــارب املفقوديــن يعيشــون يف حالــة 
ــة، ســتظل دون  ــم االجتامعي ــم، وبحالته ــة تتصــل مبصــري ذويه ــم أســئلة حيوي ــن التشــوش: فلديه م

إجابــة لفــرتة طويلــة مــن الزمــن إن مل يتخــذ أي إجــراء.

ويتعــني عــىل أي قريــب لشــخص مفقــود أن يكافــح كفاحــاً متواصــالً، ليــس مــن أجــل العثــور عــىل 
قريبــه وحســب، بــل أيضــاً لتجنــب احتــامل اختفــاء ذلــك الشــخص متامــاً مــن الوجــود. فالتــامدي يف 
ــوا يف  ــن كان ــم الذي ــن بعــض األرس مــن الحصــول عــىل معلومــات عــن ذويه ــة مكَّ املظاهــرات العام
عــداد املفقوديــن )عــىل ســبيل املثــال، يف األرجنتــني(؛ بيــد أن آخريــن اتبعــوا املســار نفســه ولكنهــم 
دفعــوا مثنــاً باهظــاً )نفســياً وبدنيــاً وماليــاً واجتامعيــاً( دون معرفــة مــا إذا كانــت جهودهــم ســوف 

تــؤيت مثارهــا، أو متــى ســيكون ذلــك.

ــة  ــة واقتصادي ــة وإداري ــة بأشــكاٍل عــدٍة: قانوني ــن أيضــاً تحمــل املحن ويتعــني عــىل أقــارب املفقودي
ــم  ــني عليه ــد يتع ــي ق ــات الت ــع الصعوب ــايل جمي ــزء الت ــاول الج ــية-اجتامعية. ويتن ــية ونفس ونفس

ــا. مواجهته
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الصعوبات القانونية واإلدارية املتصلة باختفاء فرد من أفراد األرسة

1 -غياب الوضع القانوين للمفقودين 
ينبغــي – مــن الناحيــة املثاليــة - أن تكــون أرسة املفقــود قــادرة، دون إبطــاء، عــىل إبــالغ الســلطات املعنيــة )الرشطــة أو 

غريهــا( باختفائــه، وتتســلم مســتنداً رســمياً يشــهد بأنهــا قــد قامــت بذلــك.

ــة  ــات اإلداري ــتخدم يف املطالب ــاب ويس ــاً للغي ــرب إثبات ــاب"، يعت ــهادة غي ــمى "ش ــا يس ــاً م ــذي غالب ــتند، ال ــذا املس وه
واملطالبــة بالحصــول عــىل معــاش، وفقــاً للقوانــني واإلجــراءات القامئــة. وعــىل وجــه الخصــوص، يعطــي ممثــيل الشــخص 
ــاذ  ــن اتخ ــال، ميك ــبيل املث ــىل س ــه. وع ــه مصلحت ــا في ــه مل ــه وأصول ــه وإدارة ممتلكات ــة حقوق ــود الحــق يف حامي املفق
ترتيبــات لتقديــم مســاعدة ماليــة إىل املعالــني، عندمــا ال تتوفــر املســاعدة العامــة، يف شــكل إعانــة تســحب مــن أصــول 
الشــخص املفقــود. ومــن شــأن شــهادة الغيــاب أيضــاً متكــني ورثــة الشــخص املفقــود مــن الحيــازة املؤقتــة ملمتلكاتــه مــع 
فــرض تقييــدات معينــة. ويف كثــري مــن البلــدان، يحــق لضحايــا النــزاع، اســتناداً للقانــون املحــيل، التقــدم بطلــب تعويــض 

وكذلــك الحصــول عــىل مســاعدات أخــرى )معــاش، أرض، ســكن، منــح دراســية، فــرص وظيفيــة، إىل آخــره(.

وينبغــي عــدم إعــالن وفــاة شــخص دون أدلــة كافيــة. ولهــذا؛ مــن املستحســن الســامح مبــي فــرتة معينــة مــن الغيــاب 
قبــل إصــدار شــهادة الوفــاة. وتعتمــد هــذه الفــرتة عــىل القانــون املحــيل وعــىل اإلجــراءات القامئــة التــي ميكــن أن تكــون 

معقــدة إىل درجــة كبــرية. 

معلومات

تتســبب الثغــرات يف الترشيعــات والعقبــات اإلداريــة، يف كثــري مــن البلــدان، يف افتقــار األرس لوضــع رســمي مــن أي 
نــوع، وبالتــايل تظــل بــدون أي وســيلة مــن وســائل الدعــم. فعــىل ســبيل املثــال، ليــس لهــا مــن ســبيل للحصــول 

عــىل مزايــا اجتامعيــة أو معاشــات، ويحــول قانــون امللكيــة واألرسة بينهــا وبــني مامرســتها لحقوقهــا:

 مثال: االتحاد الرويس بشأن املفقودين

أي شخص أصبح يف عداد املفقودين أثناء الحرب يعترب مفقوداً لحني مرور سنتني من توقف العمليات العسكرية، 	 
ثم يعترب بعد مي هذه الفرتة ميتاً )القانون املدين، املادة 45، الفقرة 2(.

أي شخص صار يف عداد املفقودين، يف ظروف غري ظروف الحرب، ميكن أن يعترب'مفقوداً ألسباب مجهولة' إذا 	 
مل تتوفر معلومات عن ذلك الشخص ملدة سنة واحدة )القانون املدين، املادة 42(. وال يصدر إعالن وفاة هذا 
الشخص إال بعد انقضاء 5 سنوات )القانون املدين، املادة 45، الفقرة 1(، أو انقضاء ستة أشهر فقط إذا ُوجد أن 

االختفاء قد حدث يف ظل "ظروف تهدد الحياة".

2- أقارب املفقودين

عــدم وجــود وضــع رســمي أو قانــوين للمفقوديــن يعرقــل وضــع إطــار قانــوين لتمكــني األرس مــن التعامــل مــع 
املســائل العمليــة. وغيــاب الوضــع القانــوين للمفقوديــن ميكــن أن يجــرب ذويهــم عــىل التقــدم بطلــب الحصــول 

عــىل شــهادة وفــاة؛ ليصبحــوا مؤهلــني للحصــول عــىل دعــم اجتامعــي و/أو مــادي.

غالبــاً مــا يتعــذر عــىل أرس املفقوديــن الحصــول عــىل املعلومــات األساســية التــي يســهل فهمهــا، فيــام يخــص 
حقوقهــم واإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة ملامرســة هــذه الحقــوق.

ــا  ــبب م ــة، بس ــة املطلوب ــتندات واألدل ــم املس ــن تقدي ــن م ــا ال تتمك ــة، ورمب ــات إداري ــه األرس عقب ــد تواج ق
ــل. ــن العراقي ــا م ــفر وغريه ــات الس ــات ومقتضي ــن النفق ــك م ــه ذل ــوي علي ينط

قــد يصيبهــا الخــوف أو الــرتدد بشــأن اإلبــالغ عــن الحــاالت التــي تهمهــا و/أو قــد تفقــد الثقــة يف اإلجــراءات 
ــلطات. أو يف الُس

يف بعض الحاالت، تسمو القواعد التقليدية عىل القانون املحيل.
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ومــن املعتــاد، يف كثــري مــن البلــدان، أن تصــدر شــهادات الوفــاة لألفــراد العســكريني املفقوديــن أثنــاء القتــال بعــد مــي 
فــرتة محــددة )مــن ثالثــة أشــهر إىل ســنة واحــدة( عقــب انتهــاء القتــال الــذي حــدث فيــه االختفــاء. أمــا بالنســبة ألرس 
املفقوديــن املدنيــني فاملســألة أكــرث تعقيــداً. فغالبــاً ال تســتطيع هــذه األرس أن تتقــدم بطلــب الحصــول عــىل شــهادة الوفــاة 
إال بعــد تقديــم مــا يفيــد انقطــاع أخبــار الشــخص املفقــود أو عــدم توفــر أيــة معلومــات عنــه أثنــاء الســنة التــي ســبقت 
تقديــم طلبهــم. فــإذا اقتنعــت الســلطات، فرمبــا تقــرر تســجيل وفــاة الشــخص املفقــود، وبالتــايل تقديــم شــهادة وفــاة إىل 

أرستــه.

مــن املفهــوم أن األرس تكــون غــري راغبــة يف أن تعلــن وفــاة قريبهــا املفقــود أمــام محكمــة، بغيــة االســتفادة مــن األصــول 
والحقــوق التــي تســتحقها، وتفضــل التنــازل عــن املســتحقات بــدالً مــن قبــول هــذا اإلجــراء، ويف بعــض الحــاالت، رفضــت 
األرس أن تطلــب شــهادة الغيــاب أو شــهادة الوفــاة؛ ألنــه كان مــن األهــم بالنســبة لهــا االحتفــاظ باألمــل بــأن قريبهــا املفقــود 
كان يف طريقــه للعــودة إىل داره. واألرس التــي أعلنــت أن قريبهــا املفقــود قــد تـُـويف تــرتدد يف الحديــث حــول هــذا املوضــوع. 
وعندمــا تفعــل ذلــك، فإنهــا تحــاول أن تــربر قرارهــا. قــال ابــن أحــد األشــخاص املدنيــني، الــذي اختفــى يف آب/أغســطس 
1995: ”كيــف أســتطيع أن أعلــن أن أيب قــد مــات؟ مــا الــذي يعطينــي الحــق يف أن أفعــل ذلــك؟ مــن أنــا ألقــرر إىل متــى 
يطــول عمــر أيب ومتــى تنتهــي حياتــه؟ )...( ســوف أتســول ولكنــي لــن أفعــل هــذا“ )اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 

دراســة قانونيــة، 2004، ص 34(.

                                                           انظر الجزء 1، صحيفتا معلومات 1-1، و 2-1:
                                                  منوذج شهادة الغياب ومنوذج شهادة الوفاة، ص 27-26.

                                                           انظر الجزء 3: صحيفة إجراءات 309:
                                                 مساعدة األرس عىل معالجة املسائل القانونية/اإلدارية، ص 106. 

2 -نقص املعلومات والقصور يف فهم القوانني واإلجراءات القامئة
ــراءات أو  ــك اإلج ــتحقها، وكذل ــي تس ــاعدات الت ــا واملس ــم حقوقه ــي تنظ ــني الت ــن القوان ــل أرس املفقودي ــا تجه ــاً م غالب
املقتضيــات اإلداريــة التــي تعــرتض طريقهــا. وميكــن أن تكــون هــذه اإلجــراءات غايــة يف التعقيــد وأن تخضــع لكثــري مــن 
التأويــالت. وغالبــاً مــا تكــون لغــة الحقــوق ذاتهــا شــديدة الغرابــة عــىل هــذه األرس، فهــي ال تفهمهــا، وإن فهمــت، فــال 
ــال "نحــن نســتمع ألشــخاص يف اإلذاعــة  ــن يف نيب ــكاد يُذكــر. تقــول أخــت زوج أحــد املفقودي ــالً ال ي تفهــم إال قــدراً ضئي
ــوق  ــا. ونحــن ال نعــرف شــيئاً عــن حق ــا شــيئاً عــن حقوقن ــول لن ــأِت ويق ــور، لكــن أحــداً مل ي ــن هــذه األم ــون ع يتحدث

ــر - 2008(. ــب األحم ــة للصلي ــان")اللجنة الدولي اإلنس

ــة، ذلــك ألن أزواجهــن  ــة بالقانــون أو باإلجــراءات اإلداري ــان، أال تكــون النســاء عــىل دراي ومــن املحتمــل، يف أغلــب األحي
عــادة مــا يكونــون مســؤولني عــن هــذه املســائل، وأســامؤهم هــي التــي تــرد يف املســتندات الرســمية.

3 -أوجه القصور يف تطبيق القانون
عالوة عىل ذلك، ميكن أن يتسم تطبيق القوانني واللوائح بيشء من الفوىض لألسباب التالية: 

املوظفون اإلداريون املحليون ليسوا عىل دراية تامة بالسياسات والرشوط اإلجرائية ذات الصلة؛
ميكن أال يكون لدى مراكز الرشطة القدرة املطلوبة وال املوارد الالزمة لتسجيل حاالت املفقودين والتحقيق فيها؛

الســلطات ليســت دامئــاً عــىل وعــي بالصعوبــات التــي تواجههــا األرس وهــي تصــارع املســائل القانونيــة واإلداريــة والقانــون 
ذاتــه. ورمبــا ينتــج عــن نقــص الوعــي عــدم التــوازن يف تطبيــق القانــون واتخــاذ قــرارات تعســفية. ويف كثــري مــن األحيــان، 

ال تكــون مــوارد الســلطات املختصــة - البرشيــة واملاليــة - كافيــة للتعامــل مــع مظــامل أرس املفقوديــن.

انعدام الثقة يف اإلجراءات أو يف السلطات
كثــرياً مــا تجــد األرس نفســها أمــام موظفــني وكتبــة مدنيــني يتصفــون بعــدم الكفــاءة أو غــري ملمــني إملامــاً جيــداً باألمــور أو 
رمبــا غــري متعاطفــني مــع احتياجاتهــا. وتوجــد عقبــات أخــرى كذلــك: عــدم اســتعداد الســلطات املحليــة لتطبيــق القانــون، 
ــة يف التســجيل، وانتشــار  ــاع أســاليب غــري موثوق ــطء الشــديد، واتب ــة املفرطــة والب ــي تتســم بالبريوقراطي واإلجــراءات الت

الفســاد.
وقــد زعمــت بعــض األرس أن إفاداتهــا مل تســجل بشــكل صحيــح، أو أنهــا أجــربت عــىل أن توقــع أو تبصــم عــىل مســتندات 

ال تعــرف محتواهــا.

←
←
←

مثال

ــة  ــا املطالب ــاة؛ ليتســنى له ــن الحصــول عــىل شــهادة الوف ــرية ألشــخاص مفقودي ــت أرس كث ــكا، طلب يف رسي الن
باملــرياث و/أو التعويــض. ومل يكــن أمامهــا مــن خيــار ســوى القــول بــأن القريــب املفقــود قــد تـُـويف. ومــن املفهوم 
أن هــذا مل يســاعد األرس عــىل وضــع نهايــة للمســألة، بــل رمبــا أثقــل كاهلهــا مــن الناحيــة النفســية؛ إذ رمبــا تكون 

قــد شــعرت بأنهــا قــد خانــت القريــب املفقــود )اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر- تقريــر داخــيل(.
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4 -الصعوبات املتصلة باتباع اإلجراءات املطلوبة 
العقبات اإلدارية

ميكن أن تتخذ العقبات اإلدارية األشكال التالية: 
رشط تقديــم الطلبــات شــخصياً ميكــن أن يشــكل صعوبــة بالغــة لــألرسة )يشــرتط أن يكــون لــدى مقــدم الطلــب إذن رســمي 

مــن الشــخص املفقــود ليتــرصف نيابــة عنــه(؛
االشــرتاط بــأن تقــدم األرس طلباتهــا يف البلد/البلديــة التــي كان يعيــش فيهــا قريبهــا املفقــود، قــد يخلــق صعوبــات يف بعــض 

األحيــان؛ حيــث تكــون األرس قــد أصبحــت مــن الالجئــني أو النازحــني نتيجــة للنــزاع؛
ــىل  ــول ع ــفر، ورشوط الحص ــات الس ــة، ومرصوف ــف اإلداري ــوم والتكالي ــق )الرس ــىل الوثائ ــول ع ــدة للحص ــف املتكب التكالي

ــا تكــون باهظــة؛ ــرياً م تأشــرية الدخــول( كث
تحديد مواعيد نهائية لتقديم املطالبات يعني أن األرس تتحمل عبء االلتزام بهذه املواعيد.

الصعوبات يف تقديم املستندات املطلوبة
بعــض املســتندات، مثــل شــهادة امليالد/شــهادة الوفاة/وثيقــة الــزواج، وشــهادات إثبــات حقــوق امللكيــة املتعلقــة باألمــالك، 
وشــهادات التدريــب املهنــي، وشــهادات إثبــات الوظيفــة أو الخدمــة العســكرية، متكــن األرس املعــوزة اقتصاديــاً من االســتفادة 

مــن حقــوق محــددة تســتحقها.

ــا  ــا ألنه ــا بالحصــول عــىل هــذه املســتندات، إم ــان، ال تكــون األرس يف وضــع يســمح له ــري مــن األحي ــك، ففــي كث ومــع ذل
تــررت مــن جــراء النــزاع، أو بســبب عــدم دقــة الســجالت وعــدم قــدرة اإلدارة املحليــة عــىل تقديــم املعلومــات الالزمــة. 

وكثــرياً مــا تجــد األرس نفســها مضطــرة إلعــادة إصــدار املســتندات التــي تحمــل اســم قريبهــا املفقــود. ويف مثل هــذه الحاالت، 
تشــرتط الســلطات، تجنبــاً لالزدواجيــة والغــش، وجــود الشــخص املفقــود وترفــض إصــدار املســتندات لفــرد مــن أفــراد األرسة 

دون تفويــض رصيــح منــه. وتشــعر األرس أحيانــاً بــأن هــذا الــرشط إمنــا وجــد ال لســبب ســوى وضــع العراقيــل يف طريقهــا.

ــة،  ــدى الشــخص املفقــود فيهــا مســتندات رســمية )بطاقــة هوي ــداً يف مناطــق العــامل التــي ال يكــون ل ــزداد األمــر تعقي وي
أو جــواز ســفر، إىل آخــره(. ويف هــذه الحــاالت رمبــا يتعــني عــىل األرسة أوالً أن تثبــت وجــود قريبهــا املفقــود قبــل االدعــاء 

ــه! باختفائ

5 -الخوف والتهديدات
قــد تشــعر األرس بالخــوف مــن اإلبــالغ عــن حالــة قريــب مفقــود إىل الســلطات املختصــة، مبــا يف ذلــك الرشطــة، لعــدد مــن 
األســباب. فالســلطات ذاتهــا قــد تكــون مشــاركة يف اختفــاء ذلــك الشــخص. وقــد تشــعر األرس بالخــوف أيضــاً مــن الوصــم 

واالنعــزال والتعــرض لبعــض أنــواع الضغــط، بــل مــن التهديــدات، إذا مــا طلبــت مــن الســلطات اتخــاذ إجــراء مناســب.

ــىل اإلدالء  ــا ع ــا، لحمله ــاء قريبه ــن اختف ــؤول ع ــرف املس ــب الط ــن جان ــد، م ــا للتهدي ــض األرس بتعرضه ــت بع ــد أبلغ وق
ــة. ــلطات املحلي ــة للس ــادات كاذب بإف

←
←

←
←

حالة

أرسة تسعى إىل اسرتداد أمالكها، بغية بيعها، تتحدث عن رصاعاتها مع املقتضيات اإلدارية املعقدة: قالت ابنة 
أحد األشخاص املدنيني، الذي اختفى يف عام 1994: "كل األمور تسري ببطء شديد ودومنا كفاءة، ويحتاج اإلجراء 

الواحد ملجموعة كبرية من املستندات، ويظل كل موظف يحيلك إىل آخر. عندما تقرر القيام بذلك، فأنت يف 
حاجة إىل بذل جهد جهيد وإىل التحيل باإلرصار والصرب. وهذا تحديداً ما نفتقر إليه".

اللجنة الدولية للصليب األحمر، "أرس املفقودين يف رصبيا والجبل األسود: دراسة قانونية"، جنيف، 2004 ص 39.
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وقــد شــكت أرس كثــرية مــن أنهــا أجــربت، لــي تحصــل عــىل شــهادة الوفــاة، عــىل التوقيــع عــىل مســتندات تفيــد بــأن 
قريبهــا "قتلــه إرهابيــون" و/أو تؤكــد أنهــا شــاهدت الجثــة وتأكــدت مــن الوفــاة– عــىل الرغــم مــن عــدم صحــة أي مــن 

هــذه اإلفــادات.

6 -القانون املحيل واملامرسة التقليدية 

ال بــد مــن اإلشــارة إىل عــبء إضــايف يتحملــه أقــارب الشــخص املفقــود: فاألفــكار التقليديــة أو القواعــد كثــرياً مــا يكــون 
لهــا األولويــة عــىل القانــون املحــيل يف أمــور معينــة. وهــذه القواعــد ليســت دامئــاً مطابقــة متامــاً للقانــون املحــيل أو 
حتــى الــدويل، عــالوة عــىل ذلــك، يف كثــري مــن املجتمعــات املحليــة، ال تــزال الوحــدة األرسيــة أو القبيلــة تنظــم معظــم 
ــل هــذه املجتمعــات  ــراد هوياتهــم الشــخصية مــن هــذه التجمعــات، ويف مث ــة، ويســتمد األف ــاة اليومي ــب الحي جوان

املحليــة متثــل أفــكار الواجــب والعــرف أهميــة بالغــة، وتســمو عــىل القانــون الرســمي يف جوانــب معينــة.

ــاعدات  ــىل املس ــول ع ــن الحص ــن م ــل حرمانه ــكالت، مث ــن املش ــدداً م ــات ع ــض الزوج ــه بع ــن أن تواج ــن املمك وم

ــد. ــن جدي ــزواج م ــن يف ال ــن يرغ ــن إن ك ــن أطفاله ــان م ــل"( أو الحرم ــدان املعي ــن "فق ــض ع ــة )تعوي االجتامعي

وفيــام يتعلــق باملــرياث، يف أغلــب األحيــان تكــون ملكيــة املنــازل للذكــور، ولكــن إن مل يبــق يف األرسة ذكــور عــىل قيــد 
ــعوا  ــأن يس ــريان ب ــمح للج ــث يس ــا، حي ــدان بيته ــامل فق ــه األرسة احت ــد تواج ــا، فق ــخص م ــاء ش ــد اختف ــاة، بع الحي

ــه رصاحــة. للحصــول علي

مثال

الــزواج التقليــدي: كثــري مــن النــاس، خصوصــاً يف املناطــق الريفيــة، يرتبطــون بزيجــات عرفيــة، يعقدهــا أحــد 
رجــال الديــن املحليــني، وال تســجل لــدى الســلطات اإلداريــة. ومــن ثــم، ففــي أمــور، مثــل املــرياث أو حضانــة 
ــة  ــة القانوني ــود الحامي ــخص املفق ــة الش ــر لزوج ــزوج، ال تتوف ــدان ال ــة بفق ــاعدات املرتبط ــال أو املس األطف

ــة. الفعال

زوجــة االبــن: بعــد حفــل الــزواج، تنتقــل الزوجــة عــادة إىل منــزل والــد زوجهــا، وهنــاك يكــون عليهــا عــدد 
مــن االلتزامــات - مــن بينهــا النهــوض بأعبــاء املنــزل ورعايــة والــدي زوجهــا وأرستــه. وعــادة مــا تكــون العالقــة 
بــني زوجــة االبــن ووالــدي الــزوج عالقــة طيبــة؛ بيــد أنهــا عندمــا تســوء، ميكــن أن تنشــأ املشــكالت ألن وضعهــا 
داخــل األرسة يكــون ضعيفــاً جــداً، يف حــني يكــون لوالــدي زوجهــا القــدر األكــرب مــن النفــوذ، ومــن ثــم، ففــي 
حالــة فقــدان الــزوج وتــرك األم للمنــزل، يظــل األطفــال يف منــزل أبيهــم. ومــن الناحيــة العرفيــة، عــادة مــا تــؤول 

حضانــة األطفــال للوالــد بعــد حــدوث الطــالق.

مثال

يف حــاالت االختفــاء، ينــص القانــون الــرويس عــىل أن يبقــى األطفــال مــع أمهاتهــم؛ بيــد أن التقاليــد الروســية 
تقــي بــأن يبقــى األطفــال مــع والــدي أبيهــم. ونتيجــة لذلــك، عــىل األم، أن تبقــى يف منــزل والــدي زوجهــا، 

بغــض النظــر عــن رغباتهــا.
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الصعوبات املتصلة بالبحث عن قريب مفقود

انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 308: املساعدة يف عملية البحث، ص 105

1 -الحاجة إىل معلومات موثوقة عن مصري املفقودين

نــادراً مــا تتلقــى األرس إخطــاراً رســمياً باختفــاء قريــب لهــا. وقــد يحــدث أن يشــهد أفــراد األرسة توقيــف أحــد ذويهــم 
عندمــا تــأيت الســلطات أو "أشــخاص مســلحون مجهولــون" إىل منزلهــم ويأخذونــه ويذهبــون. وأحيانــاً تتلقــى األرس أوالً 
معلومــات عــن اختفــاء قريبهــا مــن شــاهد أو مــن رفيــق؛ أمــا التأكيــد الرســمي، إن كان سيـــأيت، فــال يــأيت إال يف وقــت 
الحــق. وتتبلــور فكــرة اختفــاء قريــب هــذه األرسة نتيجــة لعــدم ورود أخبــار منــه أو بشــأنه، وألنــه مل يعــد إىل بيتــه. ويف 
بعــض الحــاالت، ال يكــون لــدى األرسة أيــة أخبــار عــن القتــال الــذي رمبــا يكــون قريبهــا قــد شــارك فيــه، وتبــدأ يف البحــث 
عنــه. ويف كثــري مــن الحــاالت، يتعــني عــىل األرس أن تنتظــر وقتــاً طويــالً قبــل تتلقــى أيــة معلومــات موثوقــة عــن مصــريه.

وتبــدأ معظــم األرس يف البحــث عــن قريبهــا مبجــرد أن يتــم توقيفــه أو عندمــا تكتشــف اختفــاءه. ثــم تبــدأ بعــد ذلــك 
ــن  ــمية( وأماك ــري الرس ــمية وغ ــة )الرس ــلطات املحلي ــارات للس ــام بزي ــك القي ــمل ذل ــدؤوب. ويش ــث ال ــن البح ــرتة م ف
االحتجــاز وجبهــة القتــال واملستشــفيات والعديــد مــن املنظــامت. وميكــن أن يشــمل أيضــاً البحــث بــني جثــث املــوىت، 
ونبــش القبــور، والبحــث عــن شــهود محتملــني، أو أشــخاص مســؤولني عــن توقيــف الشــخص املفقــود، أو عــن أولئــك 
ــرب األرس إىل  ــا؛ وأخــرياً، تتق ــود يخــدم فيه ــي كان الشــخص املفق ــوا مســؤولني عــن الوحــدة العســكرية الت ــن كان الذي

ــوا وســطاًء أو يســاعدوا يف البحــث، مــن أجــل الحصــول عــىل معلومــات.  األشــخاص، الذيــن ميكــن أن يعمل

وتواصــل معظــم األرس البحــث عــن أحــد ذويهــا لحــني  استكشــاف جميــع الُســبل، ولحــني تلقــي معلومــات موثوقــة عــن 
مصــريه أو مــكان وجــوده. وال تكــف معظــم األرس عــن بحثهــا حتــى بعــد مــرور ســنوات عديــدة عــىل اختفــاء قريبهــا؛ 
فهــذه األرس تجمــع كل معلومــة متوفــرة، حتــى إن كانــت يف بعــض األحيــان تتناقــض مــع املعلومــات التــي ســبق جمعهــا. 
ويف رأي هــذه األرس، الكــف عــن البحــث يعــادل التخــيل عــن قريبهــا املفقــود، ويعنــي أنهــا مل تعــد تعتــربه جــزءاً مــن 
األرسة. وتكــف بعــض األرس عــن البحــث بعــد فــرتة. ومــع ذلــك، فهــذا ال يعنــي أنــه بــات يف طــي النســيان أو أنهــا فقــدت 

أي أمــل يف معرفــة مــا حــدث لــه.

معلومات

تبدأ األرس يف البحث عن أحد ذويها يف اليوم الذي تكتشف فيه اختفاءه، وال تتوقف عن البحث حتى تتلقى 
معلومات موثوقة عن مصريه وعن مكان وجوده. ويف معظم الحاالت تكون عملية البحث طويلة األجل تشوبها 

عقبات كثرية عىل طول الطريق:

• عدم ورود معلومات من السلطات: حتى عندما توجد مؤرشات تؤكد اختفاء الشخص عندما كان تحت 	
مسؤولية الرشطة أو الجيش، عىل سبيل املثال، وال تبدي السلطات اهتامماً كافياً بالكشف عن مصريه؛

• عدم توفر معلومات ذات صلة بشأن اآلليات القامئة للكشف عن مصري املفقودين، أو بشأن املنظامت التي 	
قد تكون قادرة عىل مساعدة األرس يف بحثها؛

• صعوبة إثبات وفاة أحد األقارب: يف معظم الحاالت، يتطلب األمر وجود جثة الشخص املفقود إلثبات 	
حقيقة وفاته بشكل قاطع. ومع ذلك، ففي كثري من السياقات، ال توجد إجراءات الستعادة رفات املفقودين 

واستخراجها وتحديد الهوية، وحيثام تتوفر تلك اإلجراءات فإنها تتسم بالبطء الشديد وال تقدم اإلجابات 
العملية التي تريدها األرس؛

• رمبا تتعرض األرس لالستغالل من أشخاص غري مسؤولني أو معدومي الضمري يبيعون لها معلومات زائفة 	
وينرشون الشائعات؛

ميكن أن تتعرض األرس للتهديدات واألعامل االنتقامية أثناء البحث عن قريبها املفقود.
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2 -عدم ورود معلومات من السلطات بشأن مصري املفقودين

ــني أو إىل  ــاذ القوان ــزة إنف ــور إىل أجه ــىل الف ــم ع ــه أرسه ــم، تتوج ــن بيوته ــخاص م ــف أش ــا يختط ــادة، عندم يف الع
ــب  ــا. ويف أغل ــود ذويه ــن وج ــن أماك ــار ع ــة؛ لالستفس ــكرية املحلي ــد العس ــة أو إىل القواع ــة املحلي ــلطات اإلداري الس
الحــاالت، ال يكــون لــدى أحــد مــن املســؤولني الذيــن لجــأت إليهــم األرس أيــة معلومــات ذات صلــة ليقدمهــا لهــا، كــام 
تدعــي األرس أحيانــاً أن املســؤولني ينكــرون كذبــاً وجــود أيــة معلومــات لديهــم. وعنــد هــذه النقطــة، يصبــح الشــخص 

ــوداً ". "شــخصاً مفق

ويف العــادة، إذا كانــت لــدى الســلطات أيــة معلومــات، فهــي تتصــل يف الســاعات األوىل، وأحيانــاً يف األســابيع األوىل، التــي 
تعقــب توقيــف الشــخص أو إلقــاء القبــض عليــه. ويتعــني عــىل األرس بعــد ذلــك أن تتكيــف رسيعــاً مــع موقــف عــدم 
ورود أي معلومــات مــن الســلطات، التــي تدعــي أن الشــخص املفقــود مل يعــد يف نطــاق مســؤوليتها. وأحيانــاً تذكــر األرس 

أن الســلطات أبلغتهــا أن قريبهــا املفقــود ألقــي القبــض عليــه فعــالً، لكــن تــم اإلفــراج عنــه فيــام بعــد.

ومــع ذلــك، تظــل األرس عــىل اتصــال بالســلطات، بحثــاً عــن معلومــات تتعلــق بأماكــن وجــود ذويهــا املفقوديــن، وعــادة 
مــا يبــوء ذلــك بالفشــل.

وحتــى عندمــا تقــدم األرس معلومــات ملموســة )روايــات شــهود بشــأن توقيــف الشــخص أو احتجــازه( كثــرياً مــا تتخــذ 
ــم معلومــات تبــدو متناقضــة، يف ضــوء مــا تعرفــه األرس  ــكار القاطــع للحقائــق أو تقدي ــات الســلطات شــكل اإلن إجاب
بالفعــل. ويعتــرب االســتياء الــذي تشــعر بــه األرس يف مثــل هــذه الحــاالت أمــراً مفهومــاً، نظــراً القتناعهــا بــأن الســلطات 

- وهــي ضالعــة يف اختفــاء قريبهــا، ال بــد أنهــا تعــرف شــيئاً مــا عــن مــكان وجــوده.

ويف النهايــة، رسعــان مــا تفقــد األرس أثــر قريبهــا املفقــود عــن طريــق الجهــاز الرســمي، لكنهــا تظــل معتقــدة أن قريبهــا 
محتجــز يف مــكان مــا داخــل هــذا النظــام. 

3 -أهمية استعادة رفات املفقودين وتحديد هويتهم

مــن الصعــب يف كثــري مــن األحيــان إثبــات وفــاة شــخص مفقــود. وتحتــاج األرس إىل الحصــول عــىل كل التفاصيــل املتاحــة 
عــن مصــري ذويهــا: التاريــخ، واملــكان، وظــروف الوفــاة، ومــكان القــرب. ويف كثــري مــن الحــاالت، لــن تقتنــع األرسة بوفــاة 
ــد  ــات وتحدي ــة اســتعادة الرف ــدرك أن عملي ــة مبــكان أن ت ــك، مــن األهمي ــه. ومــع ذل فقيدهــا إال بعــد اســتعادة رفات
ــري مــن  ــك، يف كث ــة ومعقــدة )انظــر الجــزء 4، ص 125(. عــالوة عــىل ذل ــة طويل ــا تحــدث، تكــون عملي ــة، عندم الهوي

األحيــان، ال ميكــن اســتعادة الرفــات، ويف بعــض األحيــان ال ميكــن تحديــد الهويــة.

حالة

ــاء حملــة  "ليــىل" أم لشــخٍص يدعــى "ماغومــد"، وهــو شــاب يبلــغ مــن العمــر 18 ســنة، أخذتــه القــوات أثن
ــئ يف قبــو مــع والدتــه وشــقيقتيه.  اعتقــال جامعيــة ملجموعــة مــن الرجــال يف ســنة 2000، وكان وقتهــا يختب
ومنــذ ذلــك الحــني، تحــاول ليــىل االتصــال بجميــع الســلطات املحليــة، االتحاديــة والجمهوريــة عــىل حــد ســواء، 
ــا يف  ــني ابنه ــا تب ــن أنه ــة تظ ــا صــورة فوتوغرافي ــىل لديه ــة. ولي ــلطات الدولي ــول إىل الس ــاً الوص ــاول أيض وتح
ــر  ــك الحف ــون يف تل ــخاص يوضع ــش، وكان األش ــاط التفتي ــد نق ــتخدمت عن ــي اس ــر الت ــة للحف ــرة، مامثل حف
ويؤمــرون باالنتظــار. وهــي تحمــل هــذه الصــورة دامئــاً معهــا، ومعهــا أيضــاً نســخة مــن رســالة أرســلتها إىل 
ــن  ــخة م ــم نس ــلطات وإعطائه ــول للس ــة الوص ــل يف محاول ــة بالكام ــا اليومي ــي حياته ــي تق ــلطات. وه الس
الصــورة الفوتوغرافيــة والرســالة التــي تحــي عــن األحــداث التــي أدت إىل اختفــاء ابنهــا. وهــذه عمليــة مضيعــة 
ــي بشــكل أفضــل  ــد أن تعتن ــا ال ب ــع أنه ــدرك بالطب ــاة: فهــي ت ــا مجــاالً ألي يشء يف الحي ــرتك له للوقــت وال ت
ــم )أي  ــت: "إنه ــد"، وأضاف ــىل ماغوم ــور ع ــه للعث ــام ب ــري للقي ــاك الكث ــىل: "هن ــول لي ــا. وتق ــها وبابنتيه بنفس

ــب األحمــر - 2008(. ــة للصلي ــة الدولي ــن يوجــد اآلن". )روســيا - اللجن ــوا أي الســلطات( ينبغــي أن يعرف

مرافقة أرس املفقودين
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4 -الحاجة إىل معلومات عن اآلليات أو اإلجراءات القانونية القامئة للكشف عن مصري املفقودين 

تظهــر التجربــة أنــه، مــن أجــل التعامــل مــع مســألة املفقوديــن، يجــب تأســيس آليــات فعالــة عــىل مختلــف املســتويات. 
وقــد تتطلــب الســياقات املختلفــة حلــوالً مختلفــة، ومل يتحــدد حتــى اآلن نهــج واحــد يصلــح لــكل حالــة،  ومــع ذلــك، 
ــة  ــة املعني ــات املحلي ــع األرس واملجتمع ــل م ــاً أن تتواص ــي دامئ ــة - ينبغ ــات الوطني ــيق واآللي ــات التنس ــا - آلي فجميعه
وتبلغهــا بعملهــا، وقدراتهــا، وفــرص النجــاح واحتــامل العثــور عــىل املفقوديــن عــىل قيــد الحيــاة أو العثــور عــىل الرفــات 
ــالغ األرس عــام إذا  ــك، ينبغــي إب ــة إىل ذل ــة. إضاف ــوم الجنائي ــا باالســتعانة بالعل ــن خــالل اســتخراجها والتعــرف عليه م
كانــت تســتطيع الحصــول عــىل مســاعدات وتعويضــات، وكيفيــة ذلــك، وعــن إمكانيــة معاقبــة أولئــك املســؤولني عــن 
ــة  ــل عملي ــات مث ــات، ويف عملي ــذه اآللي ــن األرس يف ه ــارشة م ــاركة مب ــع أي مش ــل م ــي التعام ــا. وينبغ ــاء ذويه اختف
اســتخراج الرفــات وتبــادل املعلومــات، بطريقــة حساســة ومناســبة مــن الناحيــة الثقافيــة. وينبغــي أن تتفــادى اآلليــات 

إدامــة معانــاة األرس أو إعطاءهــا أمــالً واهيــاً، فهــذه إحــدى مســؤولياتها.

وتعلــق األرس آمــاالً كبــرية عــىل هــذه اآلليــات؛ إذ تتوقــع، يف بدايــة األمــر، أن تعــرف الحقيقــة وأن تحصــل عــىل االنتصــاف 
والعدالــة. لكــن عــىل الرغــم مــن ذلــك، تعــرب معظــم األرس بعــد ذلــك عــن خيبــة أملهــا: فهــي تشــكو أنهــا مل تحصــل 
عــىل املعلومــات امللموســة التــي كانــت تتوقعهــا وأن التحقيقــات مل تكشــف عــن الحقيقــة التــي كانــت تأمــل يف الوصــول 

إليهــا. والســبب الرئيــيس وراء هــذا االســتياء هــو أن الســلطات مل تتشــاور مــع األرس أو مــع ممثليهــا.

5 -الشائعات والوسطاء والعرافون

إن عــدم وجــود معلومــات واضحــة عــن ظــروف اختفــاء شــخص مــا يفتــح مجــاالً للشــائعات والظنــون. ويكــون دور 
الســلطات يف هــذا املجــال مهــامً للغايــة. ففــي بعــض البلــدان، ال تــؤدي البيانــات الرســمية، التــي تفيــد بــأن الشــخص 
ــدى أرسة  ــل ل ــن مجــرد بعــث األم ــرث م ــل، إىل أك ــىل العم ــه مجــرب ع ــول وأن ــاز مجه ــكان احتج ــود محتجــز يف م املفق

الشــخص املفقــود.

وتقــوم جميــع األرس تقريبــاً بإجــراء تحرياتهــا بالتــوازي مــع الخطــوات املذكــورة أعــاله. وبوجــه عــام، عــادة مــا تتخــذ 
املعلومــات التــي تتلقاهــا األرس عــن قريبهــا املفقــود شــكل الشــائعات: أماكــن رسيــة لالحتجــاز أو أماكــن أخــرى، يكــون 
للمســجونني فيهــا هويــة رقميــة أو أســامء زائفــة، ويجــربون عــىل العمــل كعبيــد أو عــىل القتــال ومــا إىل ذلــك. ومثــل 

هــذه الشــائعات تجــد مجــاالً واســعاً للتــداول وتنتــرش.

وميكــن أن يتصــل الوســطاء بــاألرس، أو يتواصلــوا معهــا؛ لتبــادل املعلومــات نظــري مبالــغ كبــرية مــن املــال. وتســعى األرس 
أيضــاً للحصــول عــىل معلومــات مــن العرافــني أو املعالجــني التقليديــني، العتقادهــا بأنهــم مصــادر موثوقــة للمعلومــات. 
وحتــى لــو كانــت املعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن خــالل الشــائعات أو الوســطاء والعرافــني مشــكوكاً يف قيمتهــا ومــن 
ــك، هــو أن األرس تشــعر بأنهــا تحصــل عــىل  ــات". واألهــم مــن ذل املســتحيل التحقــق منهــا، فإنهــا تقــدم لــألرس "إجاب
املعلومــة التــي تســعى ســعياً حثيثــاً للحصــول عليهــا: القريــب املفقــود عــىل قيــد الحيــاة. فالشــائعات واملعلومــات غــري 

الرســمية هــي التــي متدهــا باألمــل، وهــو مــا يشــجعها عــىل مواصلــة البحــث. 

6 -تكلفة البحث: املال والرىش وبيع األصول

املصــادر غــري الرســمية كثــرياً مــا تقــدم املعلومــات لقــاء املــال. ويف بعــض الحــاالت، يقــال إن الســلطات قــد طلبــت رىش 
مــن أجــل تبــادل املعلومــات. وميكــن أن يصبــح البحــث عــن قريــب مفقــود عبئــاً ثقيــالً مــن الناحيــة املاليــة، إذ تنفــق 
بعــض األرس مبالــغ طائلــة مــن املــال يف هــذا الغــرض، وتضطــر إىل بيــع أصولهــا )الســيارات، والبيــوت، ومــا إىل ذلــك(: 

وميكــن أن يســفر ذلــك عــن فــرتات ممتــدة مــن االســتدانة.

حالة

قــال شــقيق شــخص مفقــود بنيبــال: "نحــن نحتــاج إىل معلومــات تفصيليــة عــام حــدث لــه بالفعــل، ونريــد أن 
نعــرف متــى وأيــن قتــل، حتــى نتمكــن مــن إقامــة مراســم الجنــازة. ونحتــاج أيضــاً إىل اســم الرشطــة املســؤولة 
]هكــذا ورد[ عــن الحادثــة. وعــىل أيــة حــال، إذا مل يكــن حيــاً، فإننــا نريــد تأكيــداً بأنــه قــد مــات. وينبغــي أال 
يرتكونــا فريســة للشــك، بشــأن مــا إذا كان ســيعود أم ال. وينبغــي أن يطلعونــا عــىل مــكان دفــن الجثــة؛ نحــن 

نريــد الجثــة أو دليــالً يقنعنــا بأنــه قــد مــات" -  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر - 2008.

قالــت أم شــخص مفقــود بنيبــال: "إنــه مــن األهميــة حقــاً اســتعادة الجثــة. ال نســتطيع أن نصــدق إال إذا أعطونــا 
إثباتــاً قويــاً. فمــن يعــرف؟ رمبــا يطلعــك هــؤالء عــىل قــرب شــخص آخــر. ونحــن مــا زلنــا ال نصــدق األشــخاص 

حتــى لــو كانــوا يقولــون إنــه قــد قتــل" - اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر - 2008.

2- أقارب املفقودين
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7 -التهديدات واألعامل االنتقامية

بوجــه عــام، يعتــرب املفقــودون وأرسهــم مبثابــة ضحايــا النــزاع والعنــف. ومــع ذلــك، تدعــي الســلطات أحيانــاً أن مــن 
ــات"،  ــني يف الغاب ــن"، مــن انضمــوا للمعارضــة، ورمبــا أصبحــوا ببســاطة "مختبئ ــني مــن يصنفــون يف عــداد "املفقودي ب
وآخريــن رمبــا تركــوا ديارهــم دون إبــالغ أرسهــم. وأحيانــاً أخــرى تدعــي الســلطات علنــاً أيضــاً أن بعــض األرس تعــرف 

أماكــن وجــود ذويهــا املفقوديــن.

ــلطات:  ــن الس ــداً م ــاً متزاي ــه ضغط ــد تواج ــلطات"، وق ــارض الس ــن يع ــورة "م ــها يف ص ــد األرس نفس ــد تج ــذا ق وهك
ــات  ــرص عمــل وعــىل الخدم ــا عــىل ف ــة حصوله ــد تكــون إمكاني ــدد ســالمتها الشــخصية. وق ــا يه ــاً، تتعــرض مل فأحيان

ــن. ــا املفقودي ــن ذويه ــة ع ــطتهم بالنياب ــة أنش ــن مامرس ــف ع ــىل التوق ــم ع ــددة- إلجباره ــاعدات مه واملس

ــة ضــد أفرادهــا القامئــني عــىل البحــث،  ــدات أو أعــامل انتقامي ــه تهدي ــامل توجي ــق إزاء احت ــرية بالقل وتشــعر أرس كث
وهــذه التهديــدات ال تصــل إىل علــم الســلطات؛ ألن الســلطات تكــون أحيانــاً، كــام توضــح األرس، جــزءاً مــن املشــكلة.

الصعوبات املالية املتصلة باختفاء األقارب

1 -انعدام الدخل بسبب فقدان املعيل

تواجــه أرس كثــرية ممــن لديهــا أقــارب يف عــداد املفقوديــن صعوبــات ماليــة، نتيجــة مبــارشة لفقــدان األشــخاص املعيلــني. 
ــم  ــني 15 و 30 ســنة، ومعظمه ــا ب ــرتاوح أعامرهــم م ــم ت ــن الرجــال، ومعظمه ــن م ــن املفقودي ــة العظمــى م والغالبي
أيضــاً مصــادر مهمــة لدخــول أرسهــم؛ وقــد يكــون الشــخص املفقــود أيضــاً شــاباً، أي ســيصري معيــالً لــألرسة يف املســتقبل 
وعقــدت عليــه األرسة آمالهــا. ويف كثــري مــن املجتمعــات، يتــرر مــن هــذه الحالــة أساســاً النســاء الــاليئ فقــدن أزواجهن 
)وآبــاء أطفالهــن( واملســنون مــن اآلبــاء واألمهــات الذيــن ال أطفــال لهــم يتولــون رعايتهــم، واألرس التــي يتعــني عليهــا 

التكيــف مــع مســألة فقــدان أكــرث مــن معيــل.

واملشــكالت املاديــة التــي تواجــه هــذه األرس متعــددة الجوانــب: الصعوبــة املاليــة، والتبعيــة االقتصاديــة، وتــردي ظــروف 
الســكن، وصعوبــات يف تنشــئة األطفــال، وصعوبــات يف إدارة شــؤونها املعيشــية، وصعوبــات للمســنني الذيــن مل ينجبــوا 
أطفــاالً لرعايتهــم، والديــون التــي ســببتها أعــامل البحــث، هــذا باإلضافــة إىل عوامــل أخــرى تؤثــر عــىل عامــة الســكان 

أيضــاً: ارتفــاع مســتويات البطالــة، واالفتقــار إىل املهــارات الالزمــة للوظائــف املتاحــة، وتفــيش الفســاد.

والفئــات األكــرث اســتضعافاً هــي األرس التــي يكــون معيلوهــا مــن النســاء ولديهــا عــدد كبــري مــن األطفــال، واألرس التــي 
تتألــف كليــة مــن أشــخاص مســنني يعيشــون مبفردهــم.

2 -صعوبة الحصول عىل الدعم من السلطات وعىل املساعدات اإلنسانية

ميكــن تســجيل بعــض األرس عــىل أنهــا ”حــاالت اجتامعيــة“، وتتلقــى دعــامً مــن نظــام الرعايــة العــام. ومــع ذلــك، ففــي 
حالــة عــدم االعــرتاف بالوضــع الخــاص للباقــني عــىل قيــد الحيــاة مــن أقــارب املفقوديــن، كثــرياً مــا تجــد األرس صعوبــة 

يف الحصــول عــىل أي شــكل مــن أشــكال التعويــض أو الدعــم املــايل.

ويف الحــاالت التــي تتوفــر فيهــا املســاعدات اإلنســانية، تكــون بعــض األرس مؤهلــة للحصــول عــىل املســاعدة ألنهــا مــن 
الالجئــني أو مــن النازحــني وتســتويف معايــري العــوز واالســتضعاف التــي حددتهــا مختلــف املنظــامت اإلنســانية.

معلومات

تواجــه أرس املفقوديــن مشــكالت اقتصاديــة وماليــة، تتصــل مبــارشة باختفــاء أحــد ذويهــا. وتضطــر أرس كثــرية 
ــم مــن أجــل أطفالهــا، ألن  ــة والطعــام والتعلي ــة الصحي إىل االقتطــاع مــن اإلنفــاق عــىل رشاء املالبــس والرعاي
دخلهــا ال يغطــي احتياجاتهــا األساســية. وتوجــد أســباب شــتى وراء الصعوبــات املاليــة التــي تواجــه األرس مثــل: 

• انخفاض الدخل أو انعدامه بسبب فقدان املعيل )الرئييس(؛	

• عدم وجود وضع قانوين للمفقود؛	

• صعوبة الحصول عىل الدعم، سواء من السلطات أو من الوكاالت اإلنسانية؛	

• ندرة املساعدات؛	

• ثقل العبء املايل للبحث.	

ويتفاقم حجم هذه الصعوبات بالنسبة للنازحني والالجئني.
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ومــع ذلــك، عــادة ال تعتــرب أرس املفقوديــن مســتضعفة عــىل وجــه التحديــد مــن جانــب املنظــامت اإلنســانية. ونتيجــة 
ــن خــالل  ــدم بعــض املســاعدات املخصصــة م ــا الخاصــة. وتُق ــن أجــل منفعته ــج مســاعدة م ــاك برام ــس هن ــذا، لي له

ــة، لكــن هــذه املســاعدات ال تكــون مســتدامة. ــة أو املنظــامت غــري الحكومي الرابطــات األرسي

3 -ندرة املزايا االجتامعية

يف كثري من األحيان، ال يعترب دخل األرسة، حتى وإن اشتمل عىل معاش ومرتب، كافياً لتلبية احتياجاتها األساسية.

وكثــرياً مــا تتفاقــم الصعوبــات املاليــة التــي تواجــه األرسة عندمــا يضطــر أفرادهــا للعيــش بوصفهــم نازحــني أو الجئــني. 
وألن هــذه األرس أجــربت عــىل الفــرار مــن ديارهــا، فــال بــد أنهــا قــد فقــدت أصولهــا املاديــة األساســية، أي ممتلكاتهــا 
ومصــادر دخلهــا. وكــام هــو الحــال يف كثــري مــن األحيــان، عندمــا تنــزح األرس مــن املناطــق الريفيــة إىل املناطــق الحريــة، 
فإنهــا تالقــي صعوبــة يف التأقلــم مــع الحيــاة وإيجــاد وظائــف يف بيئاتهــا الجديــدة غــري املألوفــة، فــاألرس التــي تعمــل 
بالزراعــة، يتوجــب عليهــا أن تتغلــب عــىل فقــدان ســبل رزقهــا، ذلــك ألنــه ليــس أمامهــا مــن ســبيل للحصــول عــىل أرض.

وعندمــا ســئلت بعــض األرس عــن كيفيــة مواجهــة الوضــع، كانــت اإلجابــة أنهــا أصبحــت تبيــع يف األســواق لصالــح شــخص 
آخــر، ومتــارس بعــض األرس صفقــات تجاريــة عــىل نطــاق محــدود. وتضطــر أرس أخــرى إىل االعتــامد عــىل اإلحســان مــن 
مجتمعهــا املحــيل أو تنســاق وراء التســول. ومثــة طريقــة أخــرى للمواجهــة وهــي االقتطــاع مــن اإلنفــاق عــىل الرعايــة 
الصحيــة والتعليــم والطعــام، ثــم االســتدانة عنــد االضطــرار لتلبيــة حاجاتهــا األساســية. ومــن الواضــح أن مســتقبل هــذه 

األرس يكتنفــه الغمــوض.

4 -العبء املايل للبحث

تواصــل األرس إنفــاق املــال عــىل مســألة البحــث عــن ذويهــا املفقوديــن، وتحديــداً عــىل االنتقــاالت والتواصــل مــع الجهات 
ــا )الســيارات،  ــع أصوله ــال عــىل أعــامل البحــث، وتضطــر إىل بي ــن امل ــرية م ــغ كب ــق بعــض األرس مبال ــة. وتنف الحكومي
ــرتاتيجيات  ــدى اس ــي إح ــذه ه ــرتاض. وه ــىل االق ــدم ع ــة، تق ــعر األرس بالحاج ــا تش ــك(. وعندم ــا إىل ذل ــوت، وم والبي

التكيــف، التــي تــؤدي إىل مســتويات عاليــة مــن االســتدانة.

وينبغي مراعاة التوصيات التالية:

حالة

ــا. مــن الصعــب عــىل جــداً أن  ــا هن ــس معن ــه لي ــال: "كل يشء صعــب ألن ــن بنيب ــول زوجــة أحــد املفقودي تق
أعيــش. لــن يســاندين أحــد باملــال إذا أصبــت باملــرض. ال أحــد يقرضنــي، ألين بــدون رجــل ليعمــل ويســدد لهــم 

املــال. وال يقــدم يل جــرياين، الذيــن ميثلــون املجتمــع الــذي أعيــش فيــه، أي عون"-نيبــال - 2008.

مثال

ــه يف  ــا تنفق ــة )م ــا اليومي ــص نفقاته ــا، أو تقلي ــا أو حيواناته ــع بيته ــت بعــض األرس إىل حــد بي ــاز، ذهب يف القوق
ــر-  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــث. )اللجن ــامل البح ــة أع ــال ملواصل ــرتاض امل ــة(، أو اق ــة الصحي ــام، والرعاي الطع

ــبتمرب 2008(. ــاز- أيلول/س ــوب القوق ــيل- جن ــم الداخ ــر التقيي تقري

ــة  ــة األخــرى(. فالرابطــات األرسي ــات املامثل ــة )والجامع ــع الرابطــات األرسي ــاون م ينبغــي استكشــاف ســبل التع
تعــرف الكثــري عــن أرس املفقوديــن؛ وســتكون مفيــدة للغايــة يف جمــع املعلومــات ونرشهــا، وســتكون مبثابــة عنــارص 
رشيكــة فعالــة يف أي برنامــج يســتهدف هــذه األرس. وينبغــي استكشــاف إمكانيــة التعــاون معهــا وتقديــم الدعــم 

لهــا؛ 

يجــب أن تتــاح ألرس املفقوديــن معلومــات عــن املســاعدات املتصلــة باملفقوديــن، وال ســيام لتلــك األرس التــي يتبــني 
أنهــا مســتضعفة بصفــة خاصــة؛ 

ينبغــي بــذل جهــود لتقليــل النفقــات املتصلــة بالبحــث إىل أدىن حــد ممكــن، خصوصــاً فيــام يتعلــق بــاألرس التــي 
تعيــش يف املناطــق الريفيــة؛

←

←

←

2- أقارب املفقودين
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ينبغي النظر يف توفري مزيد من الدعم املايل املبارش ألرس املفقودين، التي تعترب مستضعفة بشكل خاص؛

ينبغــي منــح األولويــة ألرس املفقوديــن يف الحصــول عــىل التدريــب املهنــي، والدعــم يف مجــال الزراعة/تربيــة املاشــية 
وبرامــج االئتــامن املتناهــي الصغــر؛

ينبغــي النظــر يف إمكانيــة التوســع بقــدر كبــري يف إتاحــة املســاعدات املتصلــة باملفقوديــن، التــي تقــدم لبعــض فئــات 
مــن األرس )عــىل ســبيل املثــال، أرس األفــراد العســكريني املفقوديــن(.

اآلثار النفسية والنفسية-االجتامعية الختفاء أحد األقارب

يف حــني تتحمــل أرس املفقوديــن التجــارب نفســها مثــل األرس األخــرى التــي تتــرر مــن النــزاع املســلح - مــن تدمــري 
ــية- ــية ونفس ــات نفس ــاً تحدي ــذه األرس أيض ــه ه ــره - تواج ــي، إىل آخ ــا االجتامع ــا ووضعه ــدان وظائفه ــا، وفق بيوته

اجتامعيــة محــددة. 

ــم  ــة وإىل أفكاره ــع الحال ــراد م ــا األف ــف به ــي يتكي ــة الت ــية“ إىل الطريق ــح ”النفس ــري مصطل ــل، يش ــذا الدلي ويف ه
ــم  ــراد وبيئته ــني األف ــة ب ــل بالعالق ــية-االجتامعية“ فيتص ــح ”النفس ــا مصطل ــخصية. أم ــم الش ــاعرهم وتصوراته ومش

االجتامعيــة، وتحديــداً أرسهــم ومجتمعهــم املحــيل.

وسريد وصف آلثار اختفاء األقارب من املنظورين التاليني؛ املنظور الفردي ومنظور ما بني األشخاص. 

                                               

                                               انظر الجزء 2، صحيفة املعلومات 2-1: 

                                          األثر النفيس والنفيس-االجتامعي لالختفاء، ص 60.

ردود الفعل النفسية

تشــبه تداعيــات اختفــاء شــخص عزيــز كثــرياً تداعيــات حــادث صــادم، ومــع ذلــك، فهــام تجربتــان مختلفتــان وكل منهــام 
تولــد ردود فعــل نفســية معينــة. فالحــادث الصــادم يتميــز بالعنــف وبدوامــه لفــرتة محــددة، أمــا حالــة اختفــاء عزيــز 

فليــس لهــا حــد زمنــي واضــح، واألمل والضغــط النفــيس الــذي يتحملــه أقاربــه مســتمر.

وعــىل األشــخاص الذيــن تعرضــوا لحــادث صــادم أن يكافحــوا، وأحيانــاً بــال جــدوى، ملنــع أنفســهم مــن التفكــري بشــأنه 
واســتعادته يف أذهانهــم بشــكل متكــرر. أمــا أقــارب املفقــود، فعــىل النقيــض مــن ذلــك، فهــم يفعلــون كل مــا بوســعهم 

حتــى ال ينســوا قريبهــم.

وهــذا هــو الســبب يف أنــه مــن الخطــأ تعريــف املعانــاة النفســية لــألرس عــىل أنهــا اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، فهــذا 
يزيــل خصوصيــة هــذه التجــارب ويقلــل مــن الشــعور املتواصــل بالضغــط النفــيس املتــأيت مــن عــدم اليقــني واإلبهــام 
ــاً.  ــراً صادم ــه -  أم ــا يتصــل ب ــاء وكل م ــا - االختف ــة برمته ــن، نجــد الحال ــدان. وبالنســبة ألرس املفقودي ــط بالفق املحي
فغيــاب املعلومــات بشــأن قريبهــا املفقــود ميكــن أن يجعــل أفــراد األرسة يغرقــون يف حالــة مــن عــدم اليقــني املــؤمل التــي 

قــد تقلــب حياتهــم رأســاً عــىل عقــب. وهــذه الحالــة تتصــف مبــا يــيل:         

←
←

←

1 -عدم اليقني املؤمل
البحث النشط 

     مصدر رئييس للضغط النفيس
     رمبا يؤدي إىل اإلنهاك الجسدي والعقيل

     

     يتصل أحياناً بالحاجة إىل االطمئنان بأن الشخص املفقود ال يزال حياً

التجنب
     تجنب مواجهة فكرة املوت

     

حالة الرتقب املستمر
     تجعل األرس يف حالة من اليقظة الدامئة

 ←
←
←
←

ــة  ــور الجامعي ــن القب ــات م ــال الرف ــوىت وانتش ــث امل ــث يف جث ــمل البح ــا يش ــاً، عندم ــون صادم ــن أن يك ميك
ــة. املجهول

 ←
تجنــب مواجهــة اآلخريــن خوفــاً مــن املعانــاة مــن االنهيــار العاطفــي الــذي قــد يــؤدي إىل العزلــة االجتامعيــة 

والعاطفيــة
 ←

 ←
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التفكري املستمر يف املفقود
     يجعل للمفقود وجوداً ثقيل الوطء يف الحياة اليومية

     يجعل من الصعب الرتكيز أو النوم
     يؤدي لحدوث مشاكل جسدية

التأرجح بني األمل واليأس
     هذه حالة مؤملة يقع الناس يف رشاكها

     األرس قد متيل إىل التعلق بحبل األمل ألسباب مختلفة )دينية/ثقافية و/أو نفسية(
     األمل يتطلب مثناً يف املقابل

     عوامل خارج سيطرة األرس تعيد تأجيج اليأس يف أي وقت كان

رسعة االنفعال والعصبية
     ضعف القدرة عىل تحمل الضغوط النفسية األخرى

     عدم استعداد الشخص للتعامل مع اآلخرين

2 - الشعور بالذنب ولوم النفس والغضب
الشعور بالذنب ولوم النفس املتصل باملسؤولية الشخصية عن:

     عدم منع االختفاء 
     عدم القدرة عىل حامية املفقود

     عدم العثور عىل الشخص املفقود

الشعور بالذنب الناجم عن اإلحساس بالتخيل عن املفقود يف حال:
     البحث دون نتائج

     التوقف عن البحث
     اضطرار األرسة إىل اإلعالن أن الشخص املفقود قد مات

الشعور بالذنب بسبب الرغبة يف عيش حياة طبيعية إذ إن:
     هذا غري متوافق مع القلق الناجم عن التفكري يف معاناة املفقود 

     ما من قواعد أو أعراف تقليدية تشجع األرسة عىل الخروج من محنتها

الشعور بالذنب بسبب الرغبة يف وضع نهاية لعدم اليقني

الغضب
     الغضب إزاء املفقود وأولئك املسؤولني عن اختفائه

     التعبري عن الغضب ليس دامئاً بشكل علني، لكن أحياناً يجد متنفساً له يف األحالم

تتكيف األشخاص مع الشعور بالذنب ولوم النفس بإيجاد معنى لتجربتهم

3 – العزلة العاطفية وفقدان االهتامم باملجاالت األخرى
     عدم اليقني يستنفد جهد الشخص وطاقته ويعرقل توظيف طاقاته العاطفية والفكرية يف يشء آخر

     املشاركة يف مجاالت أخرى )مثل األنشطة أو العالقات املبهجة(، يعتربها الشخص خيانة للمفقود

4 - تعقيدات أخرى
عالمات معينة
     الهواجس

     التشوش العقيل
     الركود

     القلق واالكتئاب

ظروف تزيد األمور سوءاً
     وجود أفراد األرسة يف الحدث الذي سبب حدوث االختفاء

     فقدان أو اختفاء أكرث من فرد من أفراد األرسة
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←
←
←
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←
←
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2- أقارب املفقودين

ــم  ــم. وه ــل بلده ــن أج ــال م ــب للقت ــه ذه ــم بأن ــاء قريبه ــهم اختف ــرسون ألنفس ــال، يف ــبيل املث ــىل س ع
ــالل: ــن خ ــك م ــع ذل ــون   م يتكيف

� املشاركة يف مكافحة الظلم 
� مساعدة اآلخرين
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1- عدم اليقني املؤمل

البحث النشط

ــون قصــارى جهدهــم، ويســتنفدون  ــذا يبذل ــود، ل ــم املفق ــات عــن قريبه ــراد األرسة للحصــول عــىل أى معلوم يتلهــف أف
ــف  ــراد األرس إىل مختل ــن أف ــري م ــه كث ــود، ويتج ــم املفق ــن قريبه ــات ع ــن املعلوم ــدر م ــىل أي ق ــول ع ــم للحص موارده
ــم  ــم يف أن قريبه ــد آمله ــك لتأكي ــا يحتاجــون إىل ســامعه؛ وذل ــون وم ــا يرغب ــم مب ــن املحتمــل أن تبلغه ــي م املصــادر، الت
املفقــود مــا زال حيــاً، ومــن أجــل الشــعور باالطمئنــان، وهــو مــا ينطــوي عــىل خطــر حشــد آمــال واهيــة، ويحــول دون 

ــم. ــاب أحــد ذويه ــة ظــرف غي ــاً ملواجه ــرب رضوري ــذي يعت ــف النفــيس، ال ــادة التكي إع

ــائعات  ــود: الش ــن املفق ــط ع ــث النش ــاء البح ــىل إحي ــتمرار ع ــاعد باس ــل تس ــدة عوام ــاك ع ــل، هن ــن قب ــا م ــام ذكرن وك
ــة، وعــدم ورود  ــي، واملعتقــدات التقليدي ــا العرافــون أو الوســطاء، واإلميــان الدين ــي يقدمه واملعلومــات غــري الرســمية الت

ــع. ــل املجتم ــن قب ــن الســلطات، والوصــم والضغــط م ــات واضحــة م معلوم

ويف حــني يعتــرب البحــث عــن املعلومــات رد فعــل طبيعيــاً متامــاً، وخصوصــاً يف الســنوات األوىل التــي تعقب اختفاء الشــخص، 
فهــو أيضــاً مصــدر أســايس ودائــم للضغــط النفــيس، كــام أن طــول مــدة البحــث وشــدته قــد يؤديــان إىل اإلنهــاك الجســدي 
والعقــيل )بعــض األرس ال تــزال تبحــث بنشــاط عــن ذويهــا املفقوديــن عــىل الرغــم مــن مــي 25 ســنة عــىل اختفائهــم(. 

وبــدون توجيــه أو دعــم أو تقييــد، قــد يصبــح البحــث صادمــاً.

التجنب

خــوف األرس مــن الفقــدان الدائــم ألحــد ذويهــا قــد يشــغل أذهانهــا باســتمرار، وقــد تقــاوم فكــرة وفــاة قريبهــا املفقــود 
بــال انقطــاع. وقــد يضطرهــا هــذا أحيانــاً إىل محاربــة تشــاؤمها وتجنــب مواجهــة الوقائــع أو مقابلــة أشــخاص قــد يؤكــدون 

لهــا أســوأ مخاوفهــا.

قالت أم من جورجيا: "أحاول جاهدة أال أدع الوساوس تدخل رأيس".

وتجنــب األشــخاص اآلخريــن قــد يكــون مبعثــه خــوف الشــخص مــن أنــه لــن يســتطيع أن يتاملــك نفســه عندمــا يذكــر 
املفقــود.

حالة الرتقب املستمرة

قد يؤدي التوق الشديد لرؤية املفقود واألمل الكبري يف عودته أحياناً إىل حالة من الرتقب غري الطبيعي.

التفكري املستمر يف املفقود

إن عــدم معرفــة األرس شــيئاً عــن مصــري قريبهــا املفقــود، وأســوأ مــن هــذا، معرفــة أن شــيئاً مــا رمبــا قــد حــدث لــه، يثــري 
لديهــا مخــاوف عميقــة. فــكل يشء يذكــر باملفقــود، مهــام كان صغــرياً أو بســيطاً )مالبــس الشــخص، أو أصدقــاءه، أو األماكــن 
التــي كان يرتادهــا، أو أيــة تواريــخ مهمــة، إىل آخــره( يحفــز مخــاوف جديــدة ويجعــل غيــاب الشــخص العزيــز ســمة ال 

مفــر منهــا مــن ســامت الحيــاة اليوميــة.

مثال

أجــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مقابــالت مــع بعــض األرس يف القوقــاز، وأعربــت هــذه األرس عــن مشــاعر 
األمل التــي أصابتهــا مــن جــراء البحــث عــن ذويهــا املفقوديــن، وقالــت إنهــا اضطــرت لنبــش قبــور جامعيــة والبحــث 

بــني الجثــث يف جبهــات القتــال.

حالة

 قــال والــد أحــد املفقوديــن بجنــوب القوقــاز : " أصعــب يشء تواجهــه هــو هــذه الحالــة املســتمرة مــن العصبية 
التــي ال تفارقــك، ففــي أيــة لحظــة ميكــن أن يطــرق ابنــي البــاب. وأثنــاء الليــل، أنصــت إنصاتــاً شــديداً، ويف كل 

مــرة أســمع ضوضــاء خفيفــة، أول يشء يخطــر ببــايل هــو أن ابنــي قــد عــاد". 

)يف تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر- "أرس املفقودين: تقييم االحتياجات"، 2008(.

مرافقة أرس املفقودين



هذا القلق املستمر ميكن أن يجعل من الصعب الرتكيز يف أمور أخرى يف الحياة أو النوم بشكل طبيعي.

وميكــن للقلــق الشــديد الــذي تحدثــه هــذه الحالــة أن يثــري بعــض املشــاكل الجســدية مثــل حــاالت الصــداع، والتوتــرات 
العضليــة، وآالم الصــدر )انظــر الفقــرة  "تعقيــدات أخــرى " ص 48(.

صورة: مقاطعة دادينغ، جوجيامرا، نيبال. قريبة شخص مفقود

مثال

ــن  ــة )77%( مم ــبة عالي ــارت نس ــاز، أش ــر يف القوق ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ــتقصائية أجرته ــة اس يف دراس
أجريــت معهــم املقابــالت إىل أنهــم مــا زالــوا يفكــرون يف قريبهــم املفقــود - عــىل الرغــم مــن مــرور 15 ســنة عــىل 

ــات". ــه - "يف كل األوق اختفائ
عــالوة عــىل ذلــك، يشــعر عــدد مــن األمهــات، الــاليت يعتقــدن بــأن أبناءهــن/ بناتهــن مــا زالــوا محتجزيــن يف أماكــن 
احتجــاز مجهولــة، بالقلــق املســتمر بشــأن مــا يحــدث لهــم؛ مــاذا يأكلــون ومــاذا يرشبــون ومــا إذا كانــوا يعانــون الــربد.

حالة

قالــت أم شــاّب تعــرض لالختفــاء يف جنــوب القوقــاز :"إنــه دامئــاً معــي أينــام أذهــب )...( وهــو دامئــاً ببــايل ويتحــدث 
إيّل )...( وأشــعر أنــه مــا زال عــىل قيــد الحيــاة" )يف تقريــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر: "أرس املفقوديــن: تقييــم االحتياجات"، 

.)2008
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التأرجح بني األمل واليأس 

عــدم اليقــني بشــأن مصــري األقــارب املفقوديــن ميكــن أن يحــارص األرس يف حالــة مــن التشــوش طــوال ســنوات، فتتأرجــح بــني 
األمــل واليــأس أو كــام قــال البعــض: "معلقــون بــني الســامء واألرض".

وقــد تواجــه بعــض األرس املوقــف بالتعلــق باألمــل وتــرك اليــأس، وبالتعلــق بالســيناريو املنشــود )أن قريبهــا املفقــود مــا زال 
حيــاً(. وأحيانــاً تتــرصف وكأن شــيئاً مل يطــرأ عــىل حياتهــا. ويف ســياقات مختلفــة لوحظــت حــاالت ألمهــات ظللــن يجهــزن 
أطبــاق الطعــام املفضلــة للمفقــود أو يرتكــن النــور مضــاء لرمبــا يعــود إىل البيــت ليــالً. وهــذه طريقــة إلبقــاء عزيزهــا عــىل 

قيــد الحيــاة، مــن ناحيــة، وللحفــاظ عــىل وجــوده داخــل األرسة مــن ناحيــة أخــرى.

والتعلــق باألمــل هــو رد فعــل مفهــوم، وينبغــي عــدم الخلــط بينــه وبــني اإلنــكار، عندمــا ال تتوفــر أدلــة ملموســة تؤكــد 
الوفــاة، وعندمــا تكــون األرسة تواصــل البحــث بنشــاط عــن قريبهــا.

ويصبــح اإلنــكار مشــكلة عندمــا متتنــع األرسة عــن التســليم بوفــاة الشــخص املفقــود، رغــم وجــود ســبب كاٍف لالعتقــاد 
بذلــك.

التعلق باألمل  	
يؤثر عدد من العوامل يف إرصار األرسة عىل التعلق باألمل:

     عوامل خارجية
      

     الخلفية الثقافية والدينية 

2 عىل سبيل املثال يف غواتيامال، هناك اعتقاد بأن األحالم التي تراها أم املفقود أكرث أهمية من األحالم التي يراها أي شخص آخر.

معلومات
يختلف التعلق باألمل عن اإلنكار  	

التعلق باألمل ميكن أن مينع الناس من إعادة تنظيم حياتهم  	
يف الحالتني )األمل واليأس(، تظل األرس مستضعفة  	

←

←

عدم وجود جثامن )أي دليل الوفاة( عدم وجود معلومات موثوقة.
غموض البيانات الرسمية

السياق: رمبا تعتمد األرس عىل مايض بلدها، حيث اعتاد الناس عىل عدم ورود أخبار عن ذويهم املحتجزين.
ظــروف االختفــاء: إن تــم إلقــاء القبــض عــىل شــخص يف منزلــه، قــد متيــل األرسة إىل االعتقــاد أنــه مــا زال محتجــزاً يف 

مــكان مــا، لكــن يظــل الســؤال الوحيــد هــو "أيــن هــذا املــكان؟".
نتائــج إيجابيــة أخــرى: عــىل ســبيل املثــال، حالــة عــودة الجنــدي املفقــود بعــد ســنوات أو إطــالق رساح الســجني 

بعــد احتجــازه لفــرتة طويلــة.
معلومــات غــري رســمية مــن مختلــف املصــادر: الشــهود )شــهود حقيقيــون أو شــهود زور(، والشــائعات، والوســطاء، 
ــق القصــص  ــا إىل تصدي ــا األرس رمبــا تدفعه ــي تشــعر به ــة مالحظــة أن اآلمــال املفرطــة الت والعرافــون. مــن األهمي

البعيــدة عــن الواقــع، عــىل ســبيل املثــال، اســتخدام ذويهــا املفقوديــن كعبيــد يف بلــدان أخــرى.
املواقــف الشــائعة: رمبــا يشــجع األصدقــاء والجــريان األرسة عــىل التمســك باألمــل؛ ألنهــم يظنــون أن هــذا مفيــد لهــا 

وألنهــم ال يرغبــون يف أن يتســببوا لهــا يف مزيــد مــن الحــزن.
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ــالم  ــود يف األح ــخص املفق ــارب2 الش ــرى األق ــا ي ــات، عندم ــض الثقاف ــل: يف بع ــالم والدالئ ــخ يف األح ــاد الراس االعتق
ــه حــي. ــة عــىل أن ــه دالل ــا يفــرسون هــذا بأن ــرياً م أو"يشــعرون" بوجــوده، كث

قالت أم من أرمينيا : "زوجي رآه يف الحلم، وكان واقفاً. وهذا معناه أنه ما زال حياً ".
وقالــت أم مــن أذربيجــان: "دامئــاً مــا أرى الحلــم نفســه: إنــه يعــود إىل البيــت وابنتــي أيضــاً تــرى الحلــم نفســه. 

وهــذا معنــاه أنــه مــا زال حيــاً ". 
إضافــة إىل ذلــك، هنــاك إميــان وثقــة يف رجــال الديــن التقليديــني، الذيــن يدعمــون تفــاؤل األرس مــن خــالل رؤاهــم 

وأحالمهــم.
الخرافــة: بعــض األرس قــد تشــعر أيضــاً أن فقــدان األمــل ســيكون هــو الســبب يف جلــب الحــظ الســيئ للمفقــود، وأن 

الطريقــة الوحيــدة للتأثــري عــىل حظــه هــي االعتقــاد أنــه مــا زال حيــاً وســوف يعــود.
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املعتقــدات الدينيــة: بعــض األديــان تفــرض رضورة الشــعور باألمــل. فعــىل ســبيل املثــال، اإلســالم يشــرتط عــىل الشــخص 
الــذي يؤمــن باللــه أال يفقــد األمــل، وتطلــب أديــان أخــرى دليــالً غــري قابــل للجــدل عــىل وفــاة الشــخص قبــل فقــد 

األمــل.3

عوامل نفسية

تكاليف التعلق باألمل  	
التعلــق باألمــل لــه مثــن باهــظ، فهــو ينطــوي عــىل تكلفــة كبــرية مــن املــوارد والطاقــات )الذهــاب للعرافــني ومواصلــة 
البحــث، إىل آخــره(. وميكــن أن يكبــل األشــخاص وذلــك بتثبيتهــم يف حالــة ذهنيــة محــددة تعرقــل حياتهــم االجتامعيــة 
والعاطفيــة )غارســيا كاســرتو - 1997(. وهــذا يحــدث عندمــا يعجــزون عــن تقبــل غيــاب أحــد ذويهــم، ويعانــون مــن 

مشــاعر قاســية مــن جــراء غيابــه يوميــاً.

اليأس  	
ــن  ــة عزيزهــم املفقــود مــرة أخــرى، فل ــدأ األشــخاص يف فقــدان األمــل والتســليم بفكــرة عــدم رؤي ــا يب ــى عندم وحت
ينتهــى شــعورهم بالعــذاب بســبب عــدم اليقــني، ويف ظــل غيــاب دليــل ملمــوس عــىل الوفــاة، فــإن أدىن إشــارة ميكــن 

أن تحيــي األمــل مــرة أخــرى: الفــأل، واملعلومــات الزائفــة، والشــائعات، إىل آخــره.

ــزاع  ــة للصليــب األحمــر: املفقــودون وأرسهــم: إجــراءات لحــل مشــكلة األشــخاص مجهــويل املصــري نتيجــة لن ــة الدولي 3 انظــر أيضــاً  اللجن

ــف - 2002. ــر - جني ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــف داخــي وملســاعدة أرسهــم - اللجن مســلح أو عن

←

←
االعتقاد برباءة الشخص املختفي

قالت أرسة شيشانية من جروزين: "سوف يدركون عام قريب أنه بريء ويطلقون رساحه".   
الخــوف مــن تغــري يف الديناميكيــة األرسيــة أو الخــوف مــن الفــوىض: بالنســبة للوالديــن، قــد يكــون لوفــاة أطفالهــم 
ــة، وعــىل اســتمرارية األرسة، وعــىل تحقيــق الهــدف مــن حياتهــم  ــة والعاطفي تأثــري مهــم عــىل أدوارهــم االجتامعي
ــة(. ويصــدق هــذا، عــىل وجــه الخصــوص، يف املجتمعــات التــي  )إنجــاب أطفــال وإعالتهــم وضــامن شــيخوخة آمن
ــالالت  ــة داخــل األرسة اخت ــري املتوقع ــاة غ ــة، وميكــن أن تســبب حــاالت الوف ــا عــىل الوحــدة األرسي ــوم تنظيمه يق
وتغــريات خطــرية قــد يحــاول األقــارب تجنبهــا، وذلــك بالتمســك باالعتقــاد بــأن املفقــود مــا زال عــىل قيــد الحيــاة.

الشــعور بالذنــب والخــوف مــن التخــيل عــن املفقــود: انظــر الفقــرة: "الشــعور بالذنــب ولــوم النفــس والغضــب"، 
ص46.

الرغبة الشديدة يف رؤية الشخص مرة أخرى.
الخــوف مــن الجنــون والحــزن الشــديد: كل شــخص لديــه أســاليبه الخاصــة لحاميــة نفســه مــن املشــاعر القاســية 
املصاحبــة لفقــدان عزيــز، ومحاولــة االنفصــال عــن غيــاب شــخص عزيــز، دون ضغــط خارجــي للقيــام بذلــك، ليســت 

باألمــر اليســري.
قال أب من أذربيجان: "ال بد أن أظل متعلقاً باألمل، وإال فسوف أصاب بالجنون".

�
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حالة

كانــت مريــم ال تــزال يف ســنوات املراهقــة عندمــا فقــدت أرستهــا شــقيقها األكــرب، الــذي كان قــد تخطــى مرحلــة 
املراهقــة بقليــل، وقــد ذهــب للقتــال يف الحــرب. واآلن يبلــغ عمــر مريــم 32 عامــاً، وتعيــش مــع زوجهــا وابنهــا 

يف شــقة صغــرية.

وتعمــل مريــم يف وظيفــة بــدوام كامــل وترعــى أرستهــا. لكــن يف كثــري مــن األحيــان، وخاصــة يف اللحظــات الهادئــة، 
ــا ال نعــرف مــكان  ــا زلن ــم ” مــرت ســنوات وم تعاودهــا آالم شــديدة بشــأن مصــري شــقيقها األكــرب. وتقــول مري

شــقيقنا، وال نعــرف مــا إذا كان حيــاً أم قتــل؛ هــل جــرح أم أرس؟“.

بالنســبة ملريــم، فــإن أســوأ مــا يف املعانــاة هــو التأرجــح املســتمر بــني األمــل واليــأس، "والتقاريــر املتضاربــة تنــكأ 
ــا مــن املدينــة التــي يقيــم فيهــا، وقــال ســمعت  ــا أحــد أقاربن ــا التــي مل تندمــل بعــد. وذات مــرة، هاتفن جراحن

صــوت شــقيقكم يف اإلذاعــة، فتجــددت آمالنــا الضائعــة“.

” ومــرت ســنوات، وعندمــا اعتقدنــا أننــا تعودنــا عــىل فكــرة أنــه لــن يعــود، كانــت هنــاك عمليــة إعــادة جامعيــة 
ــا أن شــقيقنا كان مــن بــني الســجناء وأنــه يف طريقــه إىل البيــت“. ألرسى الحــرب، وأبلغون

ــه، والتــي كانــت مصــدر افتخــاره وســعادته، أعطاهــا  ــدي وزع أواين الزهــور الخاصــة ب ــداً أن وال ــن أنــى أب "ول
ــه بــني الحــني واآلخــر،  ــا ســوف ننــري الشــارع وظــل يرتقــب وصول ــا للجــريان واألقــارب اآلخريــن. وقــال إنن هداي

ــٍط يف األســامء“. ــأت، إذ إن مــا حــدث مل يكــن ســوى خل ــه مل ي لكن

ــوم ســيعود  ــه ذات ي ــق باألمــل بأن ــا التعل ــم وأرسته ــد بالعكــس، تواصــل مري ومــع عــدم وجــود معلومــات تفي
ــه. ــدا إىل أرست شــقيقها وســوف ميــيش يف الشــارع عائ
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ــن  ــة م ــش حال ــي تعي ــأس، فه ــل أو مستســلمة للي ــة باألم ــت األرس متعلق ــه، ســواء كان ــاة أن ــم مراع ــن امله ــة، م يف النهاي
ــرة. ــال الجــروح الغائ ــن الســطح، وتحــول دون اندم ــة م ــا قريب ــا أو شــكوكها أو آماله الضعــف الشــديد، وتظــل مخاوفه

رسعة االنفعال/ العصبية

ــه  ــه يف جعلهــم يفقــدون الصــرب ويشــعرون بالغضــب، ورمبــا يجــدون أن ــال املوقــف كل ــق األشــخاص حي قــد يتســبب قل
مــن أصعــب األمــور التعامــل مــع مصــادر الضغــط النفــيس الروتينيــة يف حياتهــم اليوميــة. وهــذه الحالــة مــن العصبيــة 
الزائــدة ميكــن أن تتســبب أيضــاً يف حــدوث توتــر يف نطــاق األرسة وخــارج نطاقهــا. ورمبــا يحــاول بعــض النــاس التغلــب عــىل 

املوقــف باالبتعــاد عــن اآلخريــن أو بتقييــد حياتهــم االجتامعيــة.

2 -الشعور بالذنب ولوم النفس والغضب 

الشــعور بالذنــب هــو انفعــال قــوي ميكــن أن يعــوق عمليــة التكيــف مــع الصعــاب. واعتقــاد األشــخاص بأنهــم مســؤولون 
شــخصياً عــن مصــري عزيزهــم املفقــود قــد يجعلهــم أرسى لحالــة مــن االكتئــاب. والشــعور بالذنــب غالبــاً مــا يكــون شــعوراً 
مركبــاً مــن املشــاعر التاليــة: لــوم النفــس، وأحيانــاً الغضــب إزاء الشــخص املفقــود وأولئــك املســؤولني عــن اختفائــه، وميكــن 

أن تتفاقــم معانــاة األرس النفســية، تبعــاً لشــدة هــذه االنفعــاالت واســتمرارها.

الشعور بالذنب ولوم النفس املتصل باملسؤولية الشخصية

كثــرياً مــا متيــل األرس إىل توجيــه اللــوم إىل نفســها: مســؤوليتها عــن عــدم منــع اختفــاء قريبهــا، والعجــز عــن حاميتــه، وتــرك 
اآلخريــن يأخذونــه، وعــدم القــدرة عــىل العثــور عليــه، ومــا إىل ذلــك. وعندمــا يعتــرب شــخص مــا يف عــداد املفقوديــن أثنــاء 
القتــال، رمبــا تســود مشــاعر الذنــب بــني األفــراد الذكــور يف األرسة: فرمبــا يشــعرون بأنهــم تركــوا شــقيقهم أو ابنهــم يذهــب 

إىل الحــرب بــدالً منهــم، وأنهــم قدمــوا حياتهــم وكرامــة أرستهــم عــىل عزيزهــم املفقــود.

قال أب من أرمينيا : "ما كان يل أن أتركه يذهب إىل القتال".

قال أب من أذربيجان: "كان ال بد أن أذهب معه إىل الحرب. أين ابني اآلن ليك أمد له يد العون؟ "

قالــت أم مــن أذربيجــان: "مــات زوجــي بعــد ســنة مــن اختفــاء ابننــا. لقــد مــرض وأنهــك نفســه يف البحــث عنــه وأصابــه 
الشــعور بالذنــب )...( هــو الــذي علــم ابننــا أن يكــون وطنيــاً  ". 

الشعور بالذنب الناجم عن اإلحساس بالتخيل عن املفقود

إن مل تقــم األرس بالبحــث، أو إن ثبــت عــدم جــدوى البحــث، فرمبــا ينتابهــا الشــعور بأنهــا قــد تخلــت بالفعــل عــن قريبهــا 
املفقــود. وهنــا ميكــن أن يتضاعــف القلــق نتيجــة اإلحســاس بالذنــب لعــدم فعــل مــا هــو كاف أو لعــدم اتخــاذ اإلجــراءات 

املناســبة للعثــور عليــه. 

وعندمــا تجــرب األرس، ضــد قناعاتهــا، عــىل أن تعلــن أن املفقــود قــد مــات، تشــعر بأنهــا قــد تخلــت عنــه أو خانتــه. بــل قــد 
يقــول البعــض إنهــم يشــعرون أنهــم قــد قتلــوا عزيزهــم بأنفســهم )انظــر الحالــة يف اإلطــار أدنــاه(.

الشعور بالذنب بسبب الرغبة يف عيش حياة طبيعية 

رمبا تجد األرس التي أنهكها القلق بشأن معاناة عزيزها املفقود صعوبة يف عيش حياة عادية.

ــا قــد يشــعر  ــاً وابنن ــداً وأحافــظ عــىل جســمي دافئ قالــت أم يف جــروزين : " كيــف ميكننــي أن أفكــر يف نفــيس، وآكل جي
بالــربد أو قــد يكــون جائعــاً ".

ــز  ــة، يحف ــة العادي ــا اليومي ــة حياته ــىل مواصل ــجعها ع ــا وتش ــه األرس يف تجربته ــي توج ــة، الت ــري االجتامعي ــاب املعاي وغي
ــة، ولكــن  ــرتة معين ــا بعــد ف ــاة لطبيعته ــة، تعــود الحي ــدان العادي ــب، ويف ظــروف الفق ــل هــذا اإلحســاس بالذن أيضــاً مث
عندمــا يختفــي أحــد األقــارب، فليــس هنــاك حــد معــني للفــرتة التــي قــد متــر قبــل أن تســتطيع األرس العــودة إىل حياتهــا 

ــادة. ــة املعت االجتامعي

وميكــن أن يخلــق أفــراد األرسة هــذه املشــاعر فيــام بينهــم، وال ســيام الذيــن يســعون للخــروج مــن الدائــرة املغلقــة للحــزن 
األرسي الشــديد.

الشعور بالذنب بسبب الرغبة يف وضع نهاية لعدم اليقني

قــد تشــعر األرس أيضــاً بالذنــب ألنهــا تريــد أن تضــع نهايــة آلالمهــا وأحزانهــا. ويعتــرب عــدم اليقــني هــامً ثقيــالً يدفــع بالنــاس 
لإلحســاس بــأن أي نــوع مــن اليقــني هــو أفضــل مــن حالتهــم الراهنــة، حتــى لــو كان يعنــي العلــم بفقــدان ذويهــم إىل 
األبــد. وبعــد فــرتة، تهاجمهــم مشــاعر اإلحســاس بالذنــب ألنهــم وضعــوا احتياجاتهــم أوالً وتســببوا يف جلــب النحــس لألرسة.
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الغضب

رغــم أن األرس توجــه غضبهــا أساســاً نحــو أولئــك املســؤولني عــن ســبب اختفــاء ذويهــا، فمــن املعتــاد أيضــا الشــعور بالغضــب 
مــن املفقــود ألنــه جعلهــا تعــاين كثــرياً: قالــت أم مــن أذربيجــان "أنــا قلــت لــه أال يذهــب إىل الحــرب ولكنــه مل يلتفــت إيل". 

ومــن األهميــة مالحظــة أن التعبــري عــن الغضــب ال يكــون رصاحــة أو عــن وعــي، بــل  ميكــن مالحظتــه يف األحــالم التــي 
يرويهــا أفــراد األرسة: قالــت شــقيقة أحــد املفقوديــن يف جروزين"لقــد حلمــت أننــا كنــا نجلــس جميعــاً حــول املنضــدة. وكان 

يجلــس هنــاك دون أن ينبــس بكلمــة واحــدة، وصحــت يف وجهــه قائلــة أال تخجــل؟ لكنــه مل يرفــع رأســه".

كيف يتكيف الناس مع الصعاب؟

ــم، ينغمــس آخــرون  ــى يف تجربته ــن معن ــام يحــاول البعــض البحــث ع ــدة، فبين ــاب بطــرق ع ــع الصع ــاس م ــف الن يتكي
ــن يجــدون عــزاًء يف  ــاك أيضــاً الذي ــة، ويف مســاعدة اآلخريــن. وهن يف البحــث عــن ذويهــم، ويف النضــال مــن أجــل العدال

ــالم. ــارات واألح اإلش

                            انظر الجزء 2، صحيفة معلومات 5-2: اإلطار النفيس- الفقدان املبهم  ) Boss - 2006( ص 64.

3 -العزلة العاطفية وفقدان االهتامم باملجاالت األخرى

تســتنزف حالــة عــدم اليقــني وعواقبهــا النفســية طاقــة الشــخص، وال يبقــى منهــا ســوى القليــل ألي اســتثامر عاطفــي آخــر. 
تقــول أم مشــرية إىل ابنهــا الــذي اعتــرب يف عــداد املفقوديــن منــذ 15 ســنة: "لــدي أربعــة أطفــال، لكــن معــي واحــداً فقــط. 
وهــو يحــل محــل اآلخريــن جميعهــم. كــام لــو كان هــؤالء غــري موجوديــن بعــد اآلن". تــدل هــذه العبــارات عــىل أن الشــخص 
املفقــود ميكــن أن يلقــي بظاللــه عــىل كل شــخص يف األرسة، وعــىل مــدى اتســاع الهــوة التــي نشــأت بســبب غيابــه، وإىل 

متــى ميكــن أن تبقــى هــذه الهــوة. 

أمــا األقــارب الذيــن مييلــون إىل الرتفيــه مــن خــالل مامرســة أنشــطة أو إقامــة عالقــات جديــدة، فيمكــن أن يشــعروا بالخيانــة 
لذكــرى املفقــود. ونتيجــة لذلــك، قــد يقيــدون حياتهــم االجتامعيــة أو يغفلــون احتياجاتهــم العاطفيــة الذاتيــة.

حالة

بعــد أن أعلنــت النســاء يف البلقــان مــوت أزواجهــن بغيــة االســتفادة مــن الرعايــة االجتامعيــة، قلــن إنهــن شــعرن 
وكأنهــن" قتلــن األزواج". وخافــت بعــض النســاء حتــى مــن أن إعــالن مــوت أزواجهــن دون دليــل ســيضعهن يف 

موقــف غايــة يف الصعوبــة إن عــاد الــزوج يومــاً مــا.

" كيف ميكن يل أن أبرر له أنني أعلنت وفاته إن عاد يوماً ما؟ "

من تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر، "مرافقة أرس املفقودين: دليل عميل"، نرش يف البلقان يف سنة 2008.

معلومات

تــزداد حــدة مشــاعر الذنــب ولــوم النفــس والغضــب بســبب أن األرس غالبــاً مــا يتعــني عليهــا أن تواصــل البحــث 
عــن املفقــود بنفســها.

ومبــرور الوقــت، تختلــط هــذه املشــاعر، بالحــزن عــىل غيــاب املفقــود، فتــؤدي إىل تــدين االعتــداد بالنفــس وزيــادة 
الشــعور بالعجــز بــني أفــراد األرسة.

حالة

بعــد البحــث طــوال مــا يزيــد عــىل 20 ســنة عــن شــقيقها، رأت الفتــاة س حلــامً ذات يــوم، حيــث ظهــر فيــه شــقيقها 
ــم، اســتطاعت س إقامــة الحــداد  ــه حــرق. وبعــد هــذا الحل ــه قتــل وجثامن ــه؛ ألن وقــال لهــا إن بحثهــا ال جــدوى من

عليــه وكفــت عــن البحــث عنــه. 

من مقابلة شخصية أجرتها اللجنة الدولية للصليب األحمر يف غواتيامال
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4 -تعقيدات أخرى

عالمات محددة

عندمــا ال تتوفــر إجابــات واضحــة، وعندمــا يعــاين الشــخص مــن مشــاعر متضاربــة ويعيــش يف حالــة مــن عــدم الوضــوح، 
ومــع ضآلــة املــوارد املتاحــة للمواجهــة وقلــة العوامــل الخارجيــة املســاعدة )البيئــة الداعمــة أو الطقــوس( - قــد تتــرر 

حياتــه اليوميــة مبــرور الوقــت تــرراً شــديداً. وفيــام يــيل أكــرث املضاعفــات شــيوعاً: 

 الهواجــس: ميكــن أن تصبــح الحاجــة إىل املعرفــة نوعــاً مــن الوســواس، وتتخــذ شــكل اإلكــراه عــىل مواصلــة البحــث. 
وتنحــي جانبــاً جميــع االحتياجــات الشــخصية، وكذلــك احتياجــات أفــراد األرسة اآلخريــن، وتصبــح الحيــاة األرسيــة شــيئاً 
ــة  ــة الدولي ــن قابلتهــم اللجن ــاء واألمهــات، الذي ــاً بالنســبة للبحــث عــن القريــب املفقــود. وبالنســبة لبعــض اآلب ثانوي
للصليــب األحمــر يف أثنــاء إجــراء االســتقصاءات الداخليــة واملقابــالت الشــخصية، بــات العثــور عــىل القريــب املفقــود 

الهــدف الرئيــيس يف حياتهــم.

التشــوش العقــيل: قــد تشــوش املشــاعر القاســية التــي تعانيهــا األرسة أفكارهــا، وتجعلهــا تــرى قريبهــا يف كل مــكان: يف 
الشــارع ويف التليفزيــون ويف الصحــف ومــا إىل ذلــك.

الركــود: يف الحــاالت القصــوى، فــإن االعتقــاد بــأن الشــخص املفقــود رمبــا يعــود يف أيــة لحظــة يصيــب حيــاة األشــخاص 
بالشــلل: عــىل ســبيل املثــال، مل يغــادر والــد أحــد املفقوديــن منزلــه منــذ ســنوات، خشــية أن يكــون ابنــه املفقــود قــد 
نــيس مفاتيحــه، وبالنســبة لهــؤالء األشــخاص، يكــون الحــال كــام لــو أن الزمــن قــد توقــف عندمــا اختفــى العزيــز، ولــن 
تســتأنف الحيــاة إال عندمــا يعــود، ويجــدون أنفســهم غــري قادريــن عــىل مواجهــة عــدم اليقــني، مــع التغــريات املحتملــة 

يف حياتهــم الشــخصية، ويف الحيــاة بشــكل عــام.

القلــق واالكتئــاب: اإلحبــاط البالــغ الناجــم عــن عــدم وجــود إجابــات واضحــة، ووجــود سلســلة ال تنتهــي مــن األســئلة، 
وتوجيــه اللــوم للنفــس بصفــة مســتمرة والشــعور بالذنــب والقلــق بشــأن الشــخص املفقــود، وحــاالت التأرجــح بــني 
ــن  ــون م ــا ويعان ــد يصبحــون غــري مســتقرين عاطفي ــاً. وق ــك األشــخاص جســدياً وعقلي ــأس، ميكــن أن تنه ــل والي األم
اإلنهــاك البــدين، وبعــد فــرتة، يصبحــون فريســة لحالــة مــن القلــق ال تنتهــي، ومــن ثــم يفقــدون لــذة التمتــع بالحيــاة 

وبالعالقــات اإلنســانية وبالحيــاة االجتامعيــة.

وميكــن وصــف القلــق بأنــه خليــط مــن التوتــر واالنفعــال العصبــي وعــدم االرتيــاح والتوتــر. وكلهــا ردود فعــل طبيعيــة 
للضغــط النفــيس. ومــع ذلــك، عندمــا تبلــغ االنفعــاالت درجــة عاليــة مــن الشــدة وتطــول مدتهــا، فيمكــن أن تصيــب 

اإلنســان بالعجــز.

ــاق،  ــعور باإلره ــزن، والش ــي: الح ــيوعاً ه ــا ش ــية، وأكرثه ــدية والنفس ــراض الجس ــن األع ــدد م ــاب بع ــم االكتئ ويتس
والشــعور باليــأس والعجــز، وكــرثة البــكاء، وتــدين االعتــداد بالنفــس، واالنعــزال، وفقــدان االهتــامم باألنشــطة املعتــادة.

وميكــن أن يتخــذ القلــق واالكتئــاب معــاً أيضــاً األشــكال التاليــة: شــكاوى جســدية )الصــداع املزمــن، آالمــاً يف الصــدر، 
ــوم املتقطــع(، والــرشود الذهنــي،  ــوم )األرق، الن ــات يف الن ــة يف التنفــس، فقــدان الشــهية، إىل آخــره(، واضطراب صعوب

ــاً يف الذاكــرة. وفقدان

←

←

حالة

تــرى الســيدة ب ابنهــا، الــذي فقدتــه منــذ 20 عامــاً، أثنــاء أداء صالتهــا، ولكنهــا ال تقطعهــا، تــراه ميــر أمامهــا 
ثــم يذهــب إىل املطبــخ. وعندمــا تنتهــي مــن صالتهــا، تجــري نحــو املطبــخ، لكنهــا ال تجــد ابنهــا هنــاك. ومبــرور 

الوقــت، تصــارع إلقنــاع نفســها أن مــا رأتــه مل يكــن ســوى وهــم.

"أرس املفقودين يف لبنان" )اللجنة الدولية للصليب األحمر- تقييم داخيل، 2007(.

←

←

حالة

تقــول أم مــن شــامل القوقــاز: " منــذ اختفــى ابنــي، ال آكل وال أرشب بشــكل جيــد. أعيــش وكأننــي ميتــة، أجلــس 
يف ركــن بالبيــت وال أفعــل شــيئاً. ومل أعــد أعمــل وال أســتطيع الرتكيــز. ملــاذا توجــب عليــه هــو أن يذهــب وأن 

أبقــى أنــا هنــا؟" )اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر- تقريــر داخــيل(.

مرافقة أرس املفقودين



ــد  ــاب، عن ــة الصع ــم مواجه ــن يتوجــب عليه ــدى األشــخاص الذي ــاب ل ــق الشــديد واالكتئ ــع حــاالت القل ــا تجتم ــرياً م كث
اختفــاء أحــد ذويهــم، لفــرتة غــري محــددة. وينبغــي عــدم الخلــط بــني هــذه الحالــة االنفعاليــة والحــداد، ألن النــاس ال تعتــرب 
نفســها تعــاين مــن خســارة فعليــة، بــل مــن جــرح مفتــوح لــن يندمــل، واألشــخاص الذيــن يجــدون أنفســهم يف هــذه الحالــة 

يعيشــون يف حــزن وضغــط نفــيس بشــكل مســتمر.

وتجد معظم األرس، يف عدد من السياقات املختلفة، أنه يصعب التعبري عن هذه املعاناة بالكلامت. 

وعــادة يقــوم هــؤالء بذلــك بشــكل غــري مبــارش، مــن خــالل اإلشــارة إىل املشــاكل الجســدية أو إىل الصعوبــات التــي تواجــه 
أفــراداً آخريــن مــن األرسة.

حالة

كان س. يبلــغ مــن العمــر 14 ســنة عندمــا تعرضــت قريتــه لهجــوم. وجــرى عــزل الرجــال عــن النســاء، وانتهــى 
ــذا  ــىل ه ــنوات ع ــرور س ــن م ــم م ــىل الرغ ــه ع ــه أن ــر أم ــداً. وتذك ــوه بعي ــام أخــذ أب ــه في ــع أم ــر م ــه األم ب
الحــادث، مــا زال س. يتعــرض لهواجــس تتعلــق بذكــرى الحــادث، وهــذا عــىل الرغــم مــن التعــرف عــىل جثــامن 

والــده ودفنــه، ومــا زال يــردد أنــه كان ال بــد أن يذهــب مــع والــده بــدالً مــن نجاتــه هــو دون والــده.

أدلة رسدية جمعتها اللجنة الدولية للصليب األحمر يف البلقان

بوتيس، بريو - امرأة تتفحص قطعة قامش من آثار أحد ذويها.
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ظروف تزيد األمور سوءاً

←

←

2- أقارب املفقودين

وجــود أفــراد األرسة يف الحــدث الــذي ســبب حــدوث االختفــاء: إن وجــود أفــراد األرسة يف الحــدث الســابق لالختفــاء 
ــوا  ــن أن يقع ــره: فيمك ــه أث ــون ل ــدات، يك ــم أيضــاً للتهدي ــرض حياته ــف، الهجــوم، املذبحــة، إىل آخــره(، وتع )التوقي
رهينــة تجربتهــم إىل درجــة ال يســتطيعون معهــا مواجهــة حالــة اختفــاء قريبهــم، وقــد يشــعر بعضهــم كذلــك بالذنــب 
ألنهــم بقــوا أحيــاء يف حــني مل يكــن هــو محظوظــاً مثلهــم. وعندمــا تقــرتن ظــروف االختفــاء بتجربــة صادمــة أخــرى 

)قصــف، مذبحــة، إىل آخــره(، يصبــح التعامــل مــع عــدم اليقــني واحتــامل فقــدان شــخص عزيــز أكــرث صعوبــة.

فقدان أو اختفاء أكرث من فرد من أفراد األرسة
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األثر النفيس-االجتامعي

يتعــني عــىل معظــم األفــراد، باإلضافــة إىل املشــاكل النفســية التــي يواجهونهــا، التصــدي لصعوبــات أخــرى داخــل أرسهــم 
ــة. وبيئاتهــم االجتامعي

مرافقة أرس املفقودين

←

1. مشاكل داخل األرسة
نقص التواصل بسبب:

     الرغبة يف حامية بعضهم البعض من األمل
     الخالفات بني أفراد األرسة بشأن مصري الشخص املفقود

مسائل تواجهها زوجات املفقودين
     مسايرة آراء والدي الزوج ومواصلة االنتظار

التحديات يف تويل األدوار واملسؤوليات الجديدة
     بصفة رب األرسة و/أو املعيل األسايس

إلقاء األعباء عىل األطفال

     إسناد مسؤوليات غري معلنة، لسد الثغرة التي تركها املفقود

معاناة اإلخوة التي ال يرصحون بها
     شعور الباقني عىل قيد الحياة بالذنب

     التفاين املفرط يف مواساة الوالدين

ثغرة يف تاريخ األرسة

2. مشاكل يف عالقات األرس مع املجتمع املحيل
الصعوبات املتصلة بتحديد وضع خاص ألرس املفقودين

     ضياع مكانة أفراد األرسة يف الفئات االجتامعية القامئة، يؤثر يف شعورهم

الوصم
     وصم األرس باالشتباه يف ارتباطها بالجامعات املتمردة

     وصم الزوجات الاليت تركن وحيدات نتيجة الختفاء أزواجهن
     وصم الزوجات الاليت يعتقد أنهن قد تسبن يف جلب سوء الحظ ألزواجهن

العزلة العاطفية بسبب: 

     الصعوبة التي يالقيها األشخاص اآلخرون يف اإلقرار مبعاناتهم.

غيــاب اإلرشــادات: املجتمعيــة والدينيــة )عــدم وجــود أرضيــة مشــرتكة اجتامعيــاً أو طقــوس متوامئــة مــع 
حالــة األرس رمبــا تحرمهــا مــن إمكانيــات معينــة(

     إيجاد معنى لتجربتهم
     إيجاد مكان لقريبهم داخل املجتمع املحيل 

     تخفيف معاناتهم مبشاركتها مع اآلخرين
     اإلشادة بذكرى قريبهم املفقود

3. مقاومة النسيان
     الحفاظ عىل ذكرى الشخص املفقود

     الحفاظ عىل مكانته داخل املجتمع الذي ينتمي إليه

←

←
←

←

←
←

←
←

←

←
←
←

←
←

←
←
←
←

←
←

نزاعــات مــع والــدي الــزوج بشــأن الوصايــة عــىل األطفــال، والــزواج مــرة أخــرى وتقســيم املســاعدات التــي 
يســتحقها األطفــال وفقــاً للقانــون.

ــم،  ــا يحــدث حوله ــم م ــم إىل فه ــع حاجاته ــي تتداخــل م ــق، الت ــة الحقائ ــن معرف ــم م ــن خــالل حاميته م
ــا ــاركون يف تجربته ــن األرسة ويش ــزء م ــم ج ــعور بأنه ــة بالش ــع الحاج ــناً، م ــرب س ــال األك ــبة لألطف وبالنس

عــدم القــدرة عــىل مشــاركة املحنــة الشــخصية مــع اآلخريــن )الخــوف مــن عــدم التفهــم، أو املواجهــة بفكــرة 
املــوت، أو باعتبــار الشــخص ضعيفــاً أو عبئــاً عــىل اآلخريــن(
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1 -مشاكل داخل األرسة

األرسة املجتمعــة، وهــي غالبــاً تعتــرب وحــدة البنــاء األساســية ألي مجتمــع تقليــدي، ميكــن أن تكــون مصــدراً مهــامً للدعــم 
االقتصــادي والعاطفــي. ومــع ذلــك، يف كثــري مــن الحــاالت، تكــون مصــدراً ملزيــد مــن الضغــط النفــيس واألمل. ويحــدث هــذا، 
عــىل وجــه الخصــوص، عندمــا يكــون أفــراد األرسة غــري قادريــن عــىل التواصــل فيــام بينهــم أو عــىل تفهــم الصعوبــات التــي 
تواجــه كالً منهــم، أو إيجــاد طــرق للتكيــف مــع حالتهــم. وهــذه الصعوبــات ميكــن أن تتفاقــم بســبب التقييــدات التقليديــة 
املتنوعــة املفروضــة عــىل الســلوك البــرشي: عــىل ســبيل املثــال الحواجــز االجتامعيــة - الثقافيــة واملعتقــدات التــي تعــوق 

األفــراد عــن التعبــري عــن أفكارهــم ومشــاعرهم بشــكل علنــي.

نقص التواصل

عندمــا يتواصــل أفــراد األرسة بشــكل علنــي ويتقاســمون مشــاعر القلــق إزاء أزمــة مــا، يصبــح مبقدورهــم التشــارك يف تحديــد 
األولويــات وتقديــم الدعــم املتبــادل. أمــا نقــص التواصــل فإنــه يجعــل أفــراد األرسة أقــل تفاعــالً فيــام بينهــم وأقــل قــدرة 

عــىل تجميــع مواردهــم للتغلــب عــىل صعوباتهــم.

وميكن تفسري نقص التواصل بالعوامل التالية: 
الرغبــة يف حاميــة بعضهــم البعــض: قــد يحجــم بعــض أفــراد األرس عــن التعبــري عــن مشــاعرهم الحقيقيــة وتجنــب الــكالم 
رصاحــة عــن املفقــود، وذلــك لتجنــب إحــداث آالم لآلخريــن. وقــد يتفــادى بعضهــم أيضــاً تبــادل املعلومــات مــع بقيــة 
أفــراد األرسة، وال ســيام األنبــاء الســيئة. وهنــاك مثــال واضــح لهــذا املوقــف، وهــي حالــة رجــل دفــن شــقيقه منــذ 15 

ســنة، ولكنــه إىل اآلن مل يخــرب والديــه مبــا حــدث.  

الرغبــة يف تجنــب النــزاع املتصــل باالختــالف يف الــرأي بــني أفــراد األرسة: يحــدث أحيانــاً أن تكــون هنــاك صعوبــات بــني 
أفــراد األرس يف التعامــل مــع بعضهــم البعــض، ألنهــم ليســوا متوافقــني جميعــاً يف الــرأي بشــأن فقــدان قريبهــم. فبينــام 
يريــد البعــض الخــروج مــن محنتــه، يظــل آخــرون متعلقــني باألمــل، ويعيشــون كــام لــو أن شــيئاً مل يتغــري أو يجــب أن 

يتغــري. واالختــالف يف املواقــف قــد يقلــل صمــود األرسة ويخلــق النزاعــات بــني أفرادهــا. 

مسائل تواجهها زوجات املفقودين
إىل جانــب مختلــف التعقيــدات املرتبطــة مبســألة الــزواج )الرغبــة يف الــزواج مــرة أخــرى أو اإلجبــار عــىل ذلــك( ففــي 
كثــري مــن الســياقات، تخضــع زوجــات املفقوديــن لضغــوط مــن والــدي الــزوج: فمــن املتوقــع أن تســاير زوجــة املفقــود 
آراء والــدي زوجهــا بشــأن مصــري زوجهــا، وأن تنتظــر عودتــه. وقــد تشــعر هــؤالء الزوجــات أنهــن عالقــات يف فــخ ألنــه 
ال يســمح لهــن بالتعبــري عــن آرائهــن بشــأن هــذه املســألة. عــالوة عــىل ذلــك، يف كثــري مــن املجتمعــات ينتمــي األطفــال 
للــزوج ويف حــال غيابــه ينتمــون ألرستــه. فــإذا قــررت زوجــة املفقــود أن تعيــد بنــاء حياتهــا، باملغامــرة بالخــروج مــن أرسة 

والــدي زوجهــا )عــىل ســبيل املثــال، بالــزواج مــن جديــد(، فعليهــا أن تــرتك أطفالهــا لديهــام وتذهــب.

وألن تــرك األطفــال أمــر صعــب للغايــة عــىل أمهاتهــم، يضطــر كثــري منهــن إىل االستســالم لهــذه الحالــة التــي أوجدتهــا 
ــة يف تــرك األطفــال، فــإن األمهــات الــاليت يذهــن  ــاة العاطفي ــة ويبقــني مكانهــن. وإىل جانــب املعان األعــراف االجتامعي
بالفعــل، يجــدن أنهــن خــرسن الدخــل الــذي كــن يحصلــن عليــه أحيانــاً مــن خــالل أطفالهــن )يف مناطــق كثــرية، مينــح 
الدعــم املــايل ألطفــال الشــخص املفقــود فقــط(. ومــن ناحيــة أخــرى، ســيعرفن أنــه إن أخــذن أطفالهــن معهن فسيســحب 

الدعم االقتصادي من األرسة كلها، مام قد يخلق نزاعات.

←

حالة

فُقــد شــقيقان للشــخص أ. وبعــد اكتشــاف جثــامن شــقيقه األول، أوقــف أ. البحــث عــن الشــقيق الثــاين معتقــداً 
أنــه قــد مــات أيضــاً. ورغــم أنــه ظــل يشــعر بالقلــق إزاء الطريقــة التــي قــد يكــون عومــل بــه جثــامن شــقيقه 

الثــاين، فإنــه يعتقــد أنــه قــادر عــىل مواجهــة املوقــف.
ــا.  ــه حــدث البنه ــا مبــا يظــن أن ــادر عــىل إبالغه ــا زال غــري ق ــه، وم ــق إزاء والدت ــك، ظــل شــديد القل ومــع ذل
ــاً  ــار يســتنفد قوتهــا تدريجي ــار ســيؤدي إىل انهيارهــا. لكــن انتظــار األخب وهــو متأكــد أن ســامعها هــذه األخب

ــتمرار. وباس

←

حالة
تذكــر الســيدة ر. أنــه منــذ اختفــاء شــقيقها، فقــدت أرستهــا كلهــا البهجــة والفــرح. وتقــول إنــه مل يعــد ممكنــاً 
الحديــث عــن أي يشء ســوى مــا يتصــل بشــقيقها: وكل األحاديــث تــدور حــول الذكريــات والروايــات املرتبطــة 
بــه. وكل شــخص يذكــر شــقيقها ليمــأل الفــراغ الــذي تركــه بغيابــه. ويعتقــدون أنــه عندمــا يعــود ســوف تبــدأ 

حيــاة جديــدة لــألرسة.
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عــالوة عــىل ذلــك، كثــرياً مــا يُطلــب مــن زوجــة املفقــود، التــي ال تــزال تعيــش مــع والــدي زوجهــا، أن تنحــي حزنهــا جانبــاً 
برسعــة، لــي ترعــى أفــراداً آخريــن يف األرسة )عــىل ســبيل املثــال، والــدة املفقــود، التــي مــن املتعــارف أن حزنهــا أكــرب مــن 
حــزن الزوجــة(. فــإذا أظهــرت الزوجــة عالمــات األىس، رمبــا يُعتقــد أنهــا تفشــل يف أداء واجباتهــا أو أنهــا غــري كــفء أو أنهــا 

ضعيفــة.

التحدي بتويل دور جديد

غيــاب املعيــل )املعيلــني( يتطلــب مــن ســائر أفــراد األرسة تــويل مســؤولية دعــم أرستهــم. ويف كثــري مــن الحــاالت تجــد النســاء 
أنفســهن مرغــامت عــىل كســب الــرزق وتــويل دور مــزدوج، هــن لســن بالــرورة مســتعدات للقيــام بــه، وقــد يشــعرن أحيانــاً 

بأنهــن غــري مؤهــالت لهــذا الــدور.

قالــت أم شــابة لديهــا طفــالن وفقــدت زوجهــا: "أنــا مضطــرة إىل أن أقــوم بــدور األم واألب ألطفــايل. وال أعــرف كيــف أتعامــل 
مــع مشــاكل ابنــي يف املدرســة. وهــو يف حاجــة إىل رجــل لتأديبــه وتوجيهــه، فأنــا ال أســتطيع القيــام بذلــك وحــدي". 

إلقاء األعباء عىل األطفال

يشــعر األطفــال بحساســية بالغــة إزاء االنفعــاالت العاطفيــة والتغــريات التــي تطــرأ داخــل دائــرة األرسة. ويتوقــف رد فعلهــم، 
عنــد اختفــاء فــرد مــن أفــراد األرسة أو فقدانــه، عــىل طريقــة تكيــف األشــخاص يف البيئــة العاطفيــة املحيطــة بهــم مــع الحالــة.

ومثلــام يحــدث يف أي موقــف مــؤمل، رمبــا تحجــب الحقيقــة عــن األطفــال، بشــأن اختفــاء أحــد الوالديــن أو األقــارب، إلعطائهــم 
انطباعــاً بــأن العــامل مــكان آمــن، نــادراً مــا تحــدث فيــه أشــياء ســيئة. وألن اآلبــاء واألمهــات يعتــربون أطفالهــم ضعافــاً وأبريــاء 

قــد يحمونهــم مــن التجــارب املؤملــة والشــاقة بإبعادهــم عــن األحــداث أو املناقشــات الجــادة.

ــة. فبعــض األطفــال يصبحــون بالفعــل عــىل درايــة بتغــري  واملحــاوالت التــي تبــذل ألبعــاد األطفــال قــد ال تكــون دامئــاً فعال
الحالــة العاطفيــة االنفعاليــة ألفــراد األرسة اآلخريــن )الحــزن، والقلــق، والعزلــة، ومــا إىل ذلــك(، وحجــب األخبــار عــن األطفــال 

ســوف يضعهــم يف مواجهــة مــع فضولهــم الفطــري مهــام كان عمرهــم أو مســتوى نضجهــم.

ــاً أن يــؤدي إىل انعزالهــم  ــار بشــأن موضــوع الشــخص املفقــود األىس لألطفــال، وميكــن أحيان وميكــن أن يســبب تحفــظ الكب
االنفعــايل أو جعلهــم يتســاءلون عــام إذا كانــوا عــىل خطــأ: " ملــاذا تبــيك أمــي طــوال الوقــت؟ هــل ارتكبــت أنــا شــيئاً ســيئاً؟ ". 
عــالوة عــىل ذلــك، فــإن افــرتاض أن األطفــال صغــار وال يدركــون الحالــة ميكــن أن مينــع اآلبــاء واألمهــات مــن فهــم األثــر الــذي 

يرتكــه غيــاب الشــخص العزيــز عليهــم.

ويف ظــروف عــدم اليقــني والحــداد غــري املحســوم، قــد ال يكــون مــن الســهل تحقيــق التواصــل الــالزم بــني البالغــني واألطفــال، 
مــام قــد يحمــل األطفــال عــىل االفــرتاض بــأن طــرح األســئلة يتســبب بــاألمل لوالدهــم أو والدتهــم أو ألفــراد مــن األرسة، ورمبــا 
يزيــد مــن التوتــر وخلــق مســافة بينهــم وبــني أقربائهــم البالغــني. ويف الوقــت نفســه، قــد يجــد الوالــدان أو األقــارب أنــه مــن 

الصعــب الــكالم عــن الشــخص املفقــود، بســبب قناعاتهــم الذاتيــة عــن فهــم األطفــال واحتياجاتهــم.

"عندمــا بــدأوا يســألونني عــن أبيهــم، حاولــت جهــدي أن أجــد الكلــامت... وعندمــا خــرج زوجــي ومل يعــد، كان أصغــر أبنــايئ 
يبلــغ أربــع ســنوات مــن العمــر وكان طفــالً قليــل الصــرب. ومل أســتطع أن أقــول لــه إن أبــاه قــد استشــهد ومل أســتطع أن أقــول 

لــه إنــه يف الســجن أو إن عليــه أن يعتــاد غيابــه. وإىل متــى كان يفــرتض أن ينتظــر أوالدي حتــى يعــود؟ "

. http://www.gva.icrc.priv/eng من املوقع اإللكرتوين للجنة الدولية للصليب األحمر

وتبــني التجــارب أيضــاً أن كثــرياً مــن األمهــات ميلــن إىل االعتــامد كثــرياً عــىل أطفالهــن، باإلفــراط يف حاميتهــم وبإعطائهــم مكانــة 
مختلفــة عــن تلــك املعتــادة للطفــل )عــىل ســبيل املثــال، أن يصبــح رب األرسة والســبب الوحيــد الــذي تعيــش األم مــن أجلــه(. 
وعــىل الرغــم مــن أن هــذه الطريقــة تعتــرب إحــدى طــرق التكيــف مــع الوضــع، التــي تتيــح لألمهــات إيجــاد املــوارد الالزمــة 
للخــروج مــن محنتهــن، فــإن عبــارات مثــل "أنــت اآلن رجــل األرسة "أو "أنــت الســبب الوحيــد الــذي أعيــش مــن أجلــه" رمبــا 

تثقــل كاهــل الطفــل باملســؤوليات التــي يتحملهــا الكبــار وبتوقعاتهــم.

ــأن الشــخص  ــاع ب ــط باالقتن ــا ترتب ــة متناقضــة عندم ــا دالل ــي تســند للطفــل ميكــن أن يكــون له وهــذه األدوار املحــددة الت
املفقــود ســوف يعــود. وبعبــارة أخــرى، عنــد "دعــوة" الطفــل لتــويل هــذه املســؤوليات، قــد ينتابــه الشــعور بالقلــق إزاء َشــغل 

مــكان شــخص آخــر ورمبــا إغضــاب هــذا الشــخص عنــد عودتــه.

ورمبــا يحــاول الطفــل إدخــال الســعادة عــىل قلــب أمــه مبختلــف الطــرق )مثــالً  "أمنيتــه تتمثــل يف أن يجعــل أمــه ســعيدة 
بــأي طريقــة ولذلــك يــؤدي واجبــه جيــداً يف املدرســة"( أو يحــاول إســعادها بقولــه مــا تريــد ســامعه.
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ويف حــاالت أخــرى، قــد يحــدث العكــس، إذ إنــه، وبســبب الحاميــة الزائــدة، قــد يجــد األطفــال أو املراهقــون أنفســهم مبنــأى 
عــن تجربــة أرستهــم، ليــس هــذا فحســب، بــل يجــدون أنفســهم أيضــاً معفيــني مــن كثــري مــن املســؤوليات، فيظنــون أنــه ال 
دور لهــم يف املســاعدة يف مواســاة آبائهــم أو أمهاتهــم أو أفــراد أرستهــم. فاملواســاة هــي تحديــداً مــا يتــوق لتقدميهــا كثــري مــن 
األطفــال، واملراهقــني خاصــة، نظــراً ألنهــا ميكــن أن تعــزز االعتــداد بالنفــس بدرجــة كبــرية، وتســاعدهم أيضــاً عــىل اكتســاب 

الشــعور باالنتــامء لــألرسة، مــن خــالل دور مهــم يؤدونــه.

ومهــام يكــن موقــف الوالــد )األب أو األم( الباقــي عــىل قيــد الحيــاة، فــإن القضيــة األساســية بالنســبة لــه هــي إيجــاد التــوازن 
الصحيــح بــني إعطــاء األطفــال مكانــة ومســؤولية داخــل األرسة ومراعــاة مســتوى منائهــم واحتياجاتهــم دون اســتبعادهم مــن 

ــة الصعاب. مواجه

معاناة األشقاء والشقيقات

عندمــا يقتــرص تركيــز الوالديــن عــىل طفلهــم املفقــود، ميكــن أن يكــون اإلحســاس بالذنــب، مقرتنــاً بشــوقهم لرؤيتــه، كبــرياً 
جــداً، لدرجــة أنهــام ال يســتطيعان فعــل يشء ســوى اإلشــادة باملفقــود وجعلــه مثــاالً، وغالبــاً مــا يــر هــذا ببقيــة أطفــال 

األرسة، إذ ميكــن أن يخلــق مواقــف صعبــة.

ومثلــام يحــدث لزوجــة املفقــود، ميكــن ألشــقائه أيضــاً أن يجــدوا أنفســهم محارصيــن. فكونهــم قــد نجــوا بــدالً منــه فهــذا 
قــد يســبب لهــم اإلحســاس بالذنــب، وكونهــم قادريــن عــىل متابعــة حياتهــم قــد يكــون أيضــاً مصــدراً لإلحســاس بالذنــب. 
وقــد يشــعرون أيضــاً بــرورة البقــاء بجــوار والديهــم وبــذل مزيــد مــن الجهــد يف مواســاتهام، وإهــامل حاجاتهــم الشــخصية 
يف أغلــب األحيــان، ورمبــا يتعــني عليهــم أيضــاً حمــل عــبء البحــث عــن شــقيقهم املفقــود إذا كان الوالــدان مــن املســنني أو 

غــري القادريــن عــىل القيــام بذلــك.

وقد يشتد الشعور بالذنب عندما يتضمن كالم الوالدين عن املفقود عبارات مثل " ملاذا أخذوا منا أحسن األوالد؟ ".

ثغرة يف تاريخ األرسة

عندمــا يعتــرب شــخص يف عــداد املفقوديــن، فــإن هــذا ميكــن أن يُحــدث ثغــرة يف تاريــخ األرسة. فبينــام يســتطيع آخــرون يف 
املجتمــع املحــيل أن يــرسدوا حكايــات عــن ذويهــم، تظــل أرسة املفقــود يف حالــة مــن التعليــق. فقــد حدثــت ثغــرة يف تاريــخ 
األرسة، وقــد تؤثــر عــىل إحساســهم باالســتمرارية. وقــد يقــي أفــراد األرسة عمرهــم يحاولــون ســد تلــك الثغــرة واســتعادة 

األجــزاء الناقصــة يف حكايــة األرسة.

حالة

أ. و س. شــقيقتان عمرهــام تســع وعــرش ســنوات، وهــام ابنتــان لشــخص مفقــود. واالثنتــان وأمهــام يعشــن مــع أرسة 
أبيهــن، وهــن ال يحتجــن إىل تشــجيع عــىل الــكالم عــن والدهــن. ومعظــم مــا تقلنــه مــن عبــارات يبــدأ بنفــس الطريقــة: 
”عندمــا يعــود، ســوف... “ وتوضــح األم كــم يســعدها ســامع هــذا وكيــف يســاعدها مــا تقولــه ابنتاهــا عــىل التعايــش 

ومواجهــة أمل اختفــاء زوجهــا.

من اللجنة الدولية للصليب األحمر، تقرير داخيل، شامل القوقاز، 2008.

2- أقارب املفقودين



دراسة يف مسألة الحزن: هذه املرأة لديها قريب مفقود.

A
gn

ès
 M

on
ta

na
ri/

IC
RC

2 - مشاكل يف عالقات األرس مع املجتمع املحيل

ــة بالنفــس  ــب الثق ــذات تتطل ــاء ال ــادة بن ــدرة عــىل إع ــإن الق ــة، ف ــق قليل ــم وحقائ ــدان مبه ــة فق ــا توجــد حال  " عندم
.)Boss- 2006( وباآلخريــن". 

                  انظر الجزء 2، صحيفة معلومات 5-2: اإلطار النفيس – الفقدان املبهم) Boss - 2006( – ص 64.

الصعوبات املتصلة بغياب وضع خاص بالناجني من أفراد األرسة

عــدم وجــود خطــوات مقننــة )انظــر املثــال الــوارد أدنــاه( أو إجــراءات اجتامعيــة لالعــرتاف بعــد اختفــاء شــخص مــا، ميكــن 
أن يجعــل مــن الصعــب عــىل أفــراد األرسة اكتشــاف طبيعــة وضعهــم الجديــد يف املجتمــع املحــيل، فهــم عالقــون يف حالــة 
مــن عــدم الوضــوح: مل يعــد الوضــع االجتامعــي الســابق ســارياً، ومــا مــن إرشــادات توجههــم للتكيــف مــع الواقــع الجديــد. 
ورمبــا تتســاءل النســاء هــل رصن أرامــل؛ ويتســاءل األطفــال هــل صــاروا أيتامــاً، ألن والدهــم رمبــا يكــون قــد فــارق الحيــاة، 

وهــل مــا زال لوالدهــم املفقــود هويــة اجتامعيــة ومكانــة يف املجتمــع املحــيل.

عــدم وجــود وضــع اجتامعــي واضــح للشــخص املفقــود، يجعــل مــن الصعــب عــىل ذويــه الشــعور بأنهــم جــزء مــن فئــة 
اجتامعيــة معــرتف بهــا. وعــىل عكــس أقــارب الشــخص امليــت، الذيــن يتمتعــون بوضــع اجتامعــي محــدد، عــىل اعتبــار أنهــم 
مصابــون بفجيعــة، فــال ميكنهــم االســتفادة مــن الطقــوس املرشعــة التــي تعطيهــم مكانــة يف املجتمــع املحــيل )مكانــة تتصــل 

بوضعهــم( وهويــة اجتامعيــة أقــل إبهامــاً. 

الوصم

ــزاع  ــرات العنيفــة أو الن ــا تحــدث يف إطــار التوت ــة، عندم ــاء أمــراً حساســاً للغاي ــح حــاالت االختف ــة، تصب يف ســياقات معين
املســلح بــني جامعتــني متحاربتــني أو أكــرث: يف هــذه الحــاالت، تصبــح أرس املفقوديــن مشــتبهاً بارتباطهــا الوثيــق بالجامعــات 

"املتمــردة" أو بانتامئهــا إليهــا.

 

مثال

ــات الخــرز  ــا وحب ــن ذراعيه ــع املحــيل األســاور م ــل املســنات يف املجتم ــزع األرام ــرأة، تن ــل ام ــا ترتم ــال، عندم يف نيب
الزجاجيــة مــن عنقهــا وقــالدة "مانجــال ســوترا" )عبــارة عــن لؤلــؤة ســوداء معلقــة بخيــط حــول عنــق املــرأة املتزوجــة( 
ــة( مــن عــىل  ــل امللون ــات الحمــراء والســندور )مســاحيق التجمي ــل النســاء أيضــاً العالم ــا بحجــر، وتزي ــا كله وتدقنه
جبهتهــا. أمــا الزوجــات الــاليت اعتــرب أزواجهــن يف عــداد املفقوديــن، فيواصلــن وضــع الســندور وارتــداء األســاور واملانجال 
ســوترا ووضــع العالمــات الحمــراء عــىل جباههــن، وال يعتــربن أنفســهن مــن األرامــل. ومــع ذلــك يواجهــن حالــة الوحــدة 
والضيــق املــايل نفســها مثــل أيــة أرملــة، وال ميكــن أن يســمحن ألنفســهن بالتفكــري يف وفــاة أزواجهــن أو الحــداد عليهــم.

من اللجنة الدولية للصليب األحمر-تقرير داخيل، نيبال، 2007.
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وبعــض األفــراد مــن البيئــة االجتامعيــة نفســها قــد يعمــدون للبقــاء بعيــداً عــن أرس املفقوديــن، خوفــاً مــن الوصــم باالرتباط 
. بهم

ويف بعــض املجتمعــات املحليــة، قــد تواجــه زوجــات الرجــال املفقوديــن الوصــم بأنهــن تركــن دون حاميــة مــن الذكــور أو 
ألنهــن أرغمــن عــىل الخــروج عــىل بعــض املعايــري االجتامعيــة وتقلــدن أدوار الذكــور، ورمبــا يذهــب الوصــم إىل مــا هــو أبعــد 

مــن ذلــك، عندمــا ينظــر إليهــن البعــض عــىل أنهــن يجلــن النحــس.

العزلة العاطفية/ االجتامعية

ميكــن أن تقــوض التداعيــات العاطفيــة االنفعاليــة الختفــاء قريــب عالقــات أفــراد األرسة مــع اآلخريــن يف بيئتهــم االجتامعيــة، 
وكثــرياً مــا يجــدون أنــه مــن الصعــب مشــاركة محنتهــم مــع أشــخاص يف محيطهــم املبــارش ألنهــم: 

إن تجنــب اآلخريــن ميكــن أن يخــل بالشــبكات االجتامعيــة للنــاس ويحرمهــم مــن مصــادر الدعــم عندمــا تشــتد الحاجــة 
إىل ذلــك.

وميكــن أال يلحــظ املحيطــون بــاألرس حالــة الكــرب الشــديد التــي تعيشــها يف انتظــار اإلجابــات. ويف ظــروف أخــرى، )عــىل 
ســبيل املثــال، وفــاة فــرد مــن األرسة(، عندمــا تعــرب األرس عــن حزنهــا بالطــرق املعروفــة )عــىل ســبيل املثــال، عنــد دفــن امليــت 
وأثنــاء فــرتة الحــداد(، تســتدر األرس العطــف والدعــم اللذيــن تحتــاج إليهــام، أمــا عندمــا تعجــز عــن إظهــار حزنهــا، بالقيــام 

بهــذه الطقــوس، فــال يشــعر أحــد مبعاناتهــا، وينتهــي بهــا األمــر بالعزلــة العاطفيــة.

ــة  ــور كيفي ــتطيعون تص ــم ال يس ــا، ألنه ــف معه ــذه األرس التعاط ــي له ــط االجتامع ــخاص يف املحي ــىل األش ــب ع ــد يصع وق
مواســاة شــخص يحــاول التغلــب عــىل محنــة اختفــاء أحــد ذويــه، وقــد يتســاءلون عــام إذا كان مــن األفضــل التشــجيع وقــول 
عبــارات مثــل "ســوف تعــرثون عليــه" أو القيــام بعكــس ذلــك، وقــول عبــارات مثــل "عليــك أن تتقبــل الواقــع، أكمــل الحيــاة 

ودع املــايض وراءك"

ال يريــدون أن يفرضــوا أنفســهم عــىل اآلخريــن بتكــرار الروايــات نفســها إىل مــا ال نهايــة و/أو إضافــة املزيــد إىل معاناتهــم ←
ــكالم حولها؛ بال

قد يشعرون بأن تجربتهم غري عادية، بل إنها نادرة الحدوث، حتى إنها تستعي عىل الفهم؛
ميكــن أن يحجمــوا عــن مشــاركة اآلخريــن محنتهــم، ألنــه ليــس لديهــم إجابــات واضحــة عــىل أســئلتهم. تقــول زوجــة 
أحــد املفقوديــن يف البلقــان: "مــاذا أقــول إذا مــا ســألني شــخص مــا عــن زوجــي وأين ال أعــرف شــيئاً؟ ")اللجنــة الدوليــة 

للصليــب األحمر-تقريــر داخــيل(؛
ــري عــن االنفعــاالت واملشــاعر العميقــة نوعــاً مــن الضعــف، وخصوصــاً بالنســبة  ــرب التعب ــد يعت ــات، ق يف بعــض الثقاف

للرجــال؛ 
رمبــا ميتنــع بعــض النــاس عــن التعبــري عــن عواطفهــم، خشــية أن يغمرهــم الحــزن، أو ألنهــم يشــعرون بــأن مجــرد الــكالم 

عــام يخشــون قــد يعجــل بحدوثه.

←
←

←
←

مثال

ــن  ــيل ألنه ــع املح ــات يف املجتم ــاء األخري ــاهن النس ــن تتحاش ــخاص مفقودي ــات أش ــة لزوج ــاك أمثل ــان، هن يف البلق
ــارقات أزواج“. ــىل أنهن”س ــن ع ــرن إليه ينظ

ويف رسي النــكا، يعتقــد أن النســاء اللــوايت اختفــى أزواجهــن يجلــن النحــس أو ســوء الحــظ، وقــد يتعرضــن للتمييــز، 
والوصــم، والحرمــان مــن املشــاركة يف بعــض االحتفــاالت، وحتــى مــن دخــول بيــوت املتزوجــني حديثــاً.

اللجنة الدولية للصليب األحمر- تقارير داخلية

حالة

بعــد اختفــاء ابــن الســيدة د. قضــت ثالثــة أشــهر طريحــة الفــراش. ورغــم أنهــا مــا زالــت يف غايــة الحــزن واألمل، فقــد 
ــا، إذ مل تعــد تتحمــل  ــا مل تســتطع العــودة لعمله ــة. ولكنه اســتطاعت أن تســتأنف مامرســة بعــض أنشــطتها العادي
وجــود زمالئهــا، فاالســتامع إليهــم طــوال اليــوم جعلهــا تشــعر بالقلــق، لــذا تركــت وظيفتهــا، يف نهايــة األمــر. واليــوم 
مــا زالــت تبــدو عليهــا عالمــات األىس والغضــب، لكنهــا تقــول إنهــا تشــعر بحالــة أســوأ عندمــا تتكلــم مــع النــاس عــن 

املوضــوع.
من اللجنة الدولية للصليب األحمر- تقارير داخلية، شامل القوقاز، 2008.
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غياب اإلرشادات: املجتمعية والدينية

عــادة مــا تتجــه األرس إىل الديــن أو إىل تقاليــد مجتمعهــا املحــيل التامســاً للمواســاة والدعــم، أو حتــى إلجابــات ذات مغــزى، 
فالعقيــدة الدينيــة أو اإلميــان بــأن كل يشء يحــدث إمنــا هــو جــزء مــن أقــدار أكــرب، ميكــن أن يســاعد بعــض النــاس عــىل 

إيجــاد القــوة الروحيــة الروريــة لتحمــل التجــارب املؤملــة.

فاختفــاء فــرد مــن األرسة أو املجتمــع حــدث غــري عــادي، والتعبــري عــن التعاطــف أو التضامــن يف أحســن األحــوال غــري كاف. 
ويف مثــل هــذه الحــاالت، ال أحــد يعــرف يف الحقيقــة مــاذا يفعــل، وال حتــى األرس، وعندمــا ال تتوفــر ســبل إلقامــة الطقــوس 
ذات القيمــة الرمزيــة املتعلقــة بحالتهــا، وخصوصــاً يف الســياقات التــي تكــون فيهــا املامرســات الدينيــة والتقليديــة يف صميــم 

الحيــاة االجتامعيــة، تصبــح مهمــة األرسة يف إيجــاد معنــى لتجربتهــا ويف تخفيــف آالمهــا أكــرث صعوبــة.

ــن نضــع  ــوات، ولكــن أي ــن أجــل األم ــاء وشــموعاً م ــن أجــل األحي ــيء شــموعاً م ــان: "يف كنيســتنا ن ــت أرسة يف البلق قال
ــر(. ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــر اللجن ــن؟ ". )تقري ــا املفقودي ــراد أرستن ــن أجــل أف الشــموع م

                    انظر الجزء 2، صحيفة معلومات 2-3: أهمية الطقوس بالنسبة ألرس املفقودين، ص 62.

ظروف أخرى تزيد األمور سوءاً

ــم واللغــات يف  ــاة والتجــارب والقي ــزداد األرس اســتضعافاً، نظــراً الختــالف أســاليب الحي ــة قــد ت يف حــاالت الهجــرة القرسي
البلــد املضيــف، وإىل جانــب حرمــان األرس مــن نظــم الدعــم العــريف، فقــد تثــري هــذه الحــاالت مشــاعر العجــز والقصــور 

وإســاءة الفهــم.

إن الظــروف املحيطــة غــري املعتــادة، وغيــاب مصــادر الدعــم العاطفــي املعتــادة، وثقــل العــبء املــايل: كل هــذا ميكــن أن 
يــؤدي إىل تفاقــم معانــاة األرس، ويجعــل التعــايف مــن خســائرها املختلفــة وتجاربهــا املؤملــة أمــراً غايــة يف الصعوبــة. وقــد 
ــدوا كل يشء يف  ــم مل يفق ــم بأنه ــن ســيعودون، وهــذا ســوف يطمئنه ــل يف أن املفقودي ــار األرس التمســك بشــدة باألم تخت

ــة. حياتهــم املاضي

3 -مقاومة النسيان

يطــرح اختفــاء قريــب تحديــاً مهــامً لــألرس: عــدم الســامح باختفــاء الشــخص متامــاً يف ظــل الســكوت وعــدم اليقــني. وهــذا 
هــو الســبب يف أن أرساً كثــرية تواصــل الكفــاح إلحيــاء ذكــرى قريبهــا وللمحافظــة عــىل مكانــه يف املجتمــع املحــيل.

قالت ابنة أحد املفقودين: "إذا أنا نسيته فمن سيتذكره؟ ".

وليــس للمفقوديــن، بحكــم تعريفهــم، قبــور أو أماكــن إلحيــاء ذكراهــم، مــام يضطــر األرس إىل إيجــاد طــرق أخــرى 
ــالً  ــود )مث ــع املفق ــمي بوض ــرتاف الرس ــل االع ــن أج ــاح م ــات والكف ــن إجاب ــث ع ــرب البح ــم. ويعت ــىل وجوده ــاظ ع للحف
ــائل  ــا وس ــاس، كله ــه يف األرسة دون مس ــىل مكانت ــاظ ع ــخص والحف ــن الش ــكالم ع ــرب"( وال ــهيد"،"ضحية ح "مفقود"،"ش

ــود. ــرى املفق ــىل ذك ــارب ع ــا األق ــظ به يحاف

ومنــح املفقوديــن وضعــاً رســمياً ومكانــاً إلحيــاء ذكراهــم يحظــى بتقديــر كبــري مــن أرسهــم ومجتمعهــم املحــيل، إذ ميكــن 
األرس مــن إعــادة إدمــاج املفقــود يف تاريخهــا املشــرتك - تاريــخ األرسة وتاريــخ املجتمــع املحــيل- ومــلء الفــراغ الــذي نجــم 

عــن اختفائــه.
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تقبل فقدان فرد من أفراد األرسة دون دليل عىل وفاته

1 -تقبل الفقدان

هذه عملية تحدث عىل درجات وتعتمد عىل عدة عوامل داخلية وخارجية.

العوامل الداخلية تتصل بخصائص األفراد ومعتقداتهم.←

العوامل الخارجية تشمل أشياء من قبيل:

حالة

ــأىب الســيدة س. تقبــل فكــرة وفــاة ابنهــا. وال تســتطيع ابنتهــا مناقشــة  ــد عــىل عــرش ســنوات، ت طــوال مــا يزي
املوضــوع معهــا رغــم أنهــا عرفــت أن شــقيقها، الــذي اختطــف أثنــاء النــزاع، قــد مــات. يظــل املصبــاح خــارج 
منزلهــام دامئــاً مضــاًء لرمبــا يعــود يف ظــالم الليــل، وتتأكــد الســيدة س. أن غرفتــه مــا زالــت عــىل حالهــا، وبعــد 
مــرور عــرش ســنوات عــىل اختفــاء ابنهــا )وافــرتاض موتــه( مــا زالــت الســيدة س. تطهــو كعكــة يف عيــد ميــالده، 

وتســميها " تنهــدات اليــأس". وكانــت هــذه طريقتهــا يف إظهــار اســتعدادها للحــداد عــىل فقــده.

من اللجنة الدولية للصليب األحمر - تقرير داخيل -جنوب القوقاز، 2008.

←
املعلومات الواردة من شهود حول احتامل وفاة الشخص املفقود 

البيانات الرسمية 
التغيــري يف الوضــع الســيايس: يف نهايــة نــزاع مــا، عــىل ســبيل املثــال، عنــد إطــالق رساح جميــع الســجناء دون أي 

أثــر للشــخص املفقــود
الفتــوى الدينيــة )مثــالً، إعــالن الشــخص املفقــود " شــهيدا "(، أو القوانــني التــي تســمح بتقبــل الوفــاة أو إعالنهــا 

بعــد فــرتة معينــة
املواجهــة باحتــامل الوفــاة، عنــد القيــام بعمليــات اســتخراج الرفــات أو يف لحظــات أخــرى معينــة )انظــر الجــزء 

4، ص 125(
دعم من الوسط االجتامعي املبارش )مجموعة أرس، أصدقاء، وحدة األرسة(
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2- تحديات إجراءات الحداد

للحداد إجراءات فردية واجتامعية ←
الحــداد يف غيــاب الجثــة: الطقــوس التــي تقــر بشــكل رمــزي بالوفــاة ميكــن أن تســاعد األرسة ومجتمعهــا املحــيل عــىل 

تقبــل الحقيقــة وبــدء تلقــي العــزاء.
←

 لــكل مجتمــع طرقــه يف مســاعدة النــاس عــىل اتخــاذ الخطــوات األوىل لتقبــل الفقــدان وإعطــاء معنــى لتجربتهــم. وتســهم 
ــن  ــايئ ع ــال النه ــري إىل االنفص ــذه تش ــازي. فه ــل التع ــمية لتقب ــم الرس ــازات واملراس ــل الجن ــوس، مث ــة الطق ــك إقام يف ذل
الشــخص املتــوىف وتتيــح فرصــة لــألرسة لتودعــه، وإظهــار التبجيــل والتعبــري عــن املعانــاة. وعندمــا يتــم كل يشء وفقــاً للعــرف 
االجتامعــي املقبــول، ميكــن لألقــارب أن يشــعروا بنــوع مــن راحــة البــال، ألنهــم أدوا واجبهــم نحــو املتــوىف، ونحــو املجتمــع 

املحــيل، ويف بعــض الثقافــات، نحــو أســالفهم مــن اآلبــاء واألجــداد.

مثال
يف غواتيامال، يعتقدون أن أي شخص يحرم من إقامة جنازة جليلة سوف يرصخ من تحت الرثى ويزعج األحياء.

وبالنسبة للنيباليني الهندوس، فإن التقصري يف إقامة الطقوس النهائية، سوف يحكم عىل الروح بأن تظل شاردة، 
ورمبا تظهر يف شكل شبح، وال ميكن إقامة شعائر نهائية بدون وجود جثة، إال بعد مرور 100 سنة عىل موعد الوفاة 
املفرتضة/ االختفاء، فإن عاد شخص مفقود بعد إقامة الطقوس الرورية، فعىل األرسة أن تعيد إقامتها مرة ثانية 

بعد ميالد طفل.

ويف رسي النكا، يُعتقد أن روح الشخص امليت، الذي يحرم من إقامة جنازة تقليدية، تظل حبيسة، مام يجعل تناسخ 
األرواح مستحيالً، وهذا ما يعطل دورة الحياة ويحول دون بلوغ حالة التحرر الكامل )النريفانا(. وهذا يوضح ملاذا 
أو  بالتزامها، تقديم قرابني وأضاح مقابل اإلحسان والهبة من قسيس  الوفاء  التي قرصت يف  يواصل كثري من األرس، 

راهب. وعدم قدرة أقارب الشخص املفقود عىل إقامة الطقوس الجنائزية إمنا يضعهم يف موقف صعب للغاية.

2- أقارب املفقودين



بريشتينا، كوسوفو - صور أشخاص مفقودين معلقة عىل سور مبنى عام. وقد فقدوا منذ الحرب التي انتهت يف سنة 1999.

ــاً آخــر، حتــى وإن تقبلــت احتــامل مــوت عزيزهــا، فبــدون  ــاً انفعالي والحــداد يف غيــاب الجثــة يجعــل األرس تواجــه تحدي
الجثــامن ال تســتطيع أرس املفقــود أن تكــرم ذكــراه تكرميــاً الئقــاً أو إقامــة طقــوس الدفــن وفقــاً لألعــراف والتقاليــد، وهــذا 
قــد يجعلهــا تعتقــد أنهــا أخفقــت يف توفــري حيــاة آمنــة لقريبهــا يف العــامل اآلخــر. وهــذا مــا يعنــي شــعورها الشــديد بالذنــب، 

ورمبــا باإلحســاس بخيانتــه، باإلضافــة إىل جميــع التحديــات النفســية الصعبــة التــي تواجههــا.

حالة

"تعــرض شــقيقي وأرستــه لالختطــاف يف بغــداد، وأطلــق رساح زوجتــه وأوالده بعــد فــرتة قصــرية. واضطــرت زوجتــه 
إىل دفــع مبلــغ كبــري مــن املــال إلثبــات أن زوجهــا مــا زال حيــاً. وكلنــا متنينــا أن نــراه ثانيــة رغــم أننــا مل نتلــق أيــة 
أخبــار عنــه ملــدة تزيــد عــىل شــهر. وبعــد مــرور أســابيع عــىل اختطافــه علمنــا أنــه قتــل. واآلن نحــن نعــرف أيــن 
ــا األخــرية  ــاك لنصــيل عليــه صلواتن ــارة قــربه. وكل مــا نريــده اآلن هــو الذهــاب إىل هن ــا ال نســتطيع زي دفــن ولكنن

ــر داخــيل. ــة للصليــب األحمــر- تقري ــة الدولي ونودعه.–اللجن

وعندمــا ال تســلم الجثــة إىل أصحابهــا، كــام يحــدث أحيانــاً، قــد تشــعر األرس بــأن قريبهــا املفقــود مــا زال يف قبضــة األعــداء 
ومــا زال أســرياً. وهــذا مــا قــد يضيــف إىل الصعوبــات التــي تواجههــا يف التعامــل مــع املــايض والخــروج مــن محنتهــا.

البدائل

ـــه  ـــق علي ـــا أطل ـــذا أقامـــت أرسهـــم م ـــن البحـــر، ل ـــودة م ـــق البحـــارة يف الع ـــل، أن أخف ـــت طوي ـــذ وق ـــاين، من حـــدث يف بريت
ـــض.  ـــدة أبي ـــرش مائ ـــىل مف ـــع ع ـــمع ووض ـــن الش ـــوع م ـــب مصن ـــود بصلي ـــار املفق ـــة البح ـــن جث ـــتعيض ع ـــال"، إذ اس " بروي
ـــض  ـــا البع ـــب بعضه ـــال" إىل جان ـــان "الربوي ـــع صلب ـــت جمي ـــث وضع ـــس حي ـــدى الكنائ ـــب إىل إح ـــل الصلي ـــك نق ـــد ذل وبع
ـــرب  ـــاً يف ق ـــت" مع ـــربة "ودفن ـــان إىل املق ـــذت الصلب ـــوم، أخ ـــك الي ـــرب. ويف ذل ـــن الثاين/نوفم ـــهر ترشي ـــن ش ـــوم م ـــى أول ي حت

ـــال". ـــم الجامعي"بروي ـــت االس تح
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وقــد اتخــذ  قــرار إقامــة هــذه املراســم املجتمــع املحــيل، وليــس األرس املنفــردة، وكان الغــرض مــن ذلــك منــع األرس مــن 
انتظــار عــودة قريبهــا بــدون أمــل، واإلرساع بإجــراءات التعامــل مــع عواقــب فقــدان املعيــل4.

ــد  ــوىف. وهــذه ليســت مامرســة شــائعة، بي ــل املت ــوع معــني متث ــن ن ــام باالســتعانة بأشــياء م ــة، تق ــازات رمزي وتوجــد جن
أنــه قــد يتــم إجراؤهــا و/أو تُقــَدم إىل األرس مــن املجتمعــات املحليــة والتجمعــات الدينيــة عنــد التأكــد مــن الوفــاة. وأكــرث 
البدائــل شــيوعاً للجنــازات التقليديــة هــو إقامــة نصــب تــذكاري ومقابــر تذكاريــة. وتوجــد طــرق أخــرى للقيــام بذلــك كــام 

هــو مبــني يف اإلطــار التــايل.

مثال

ــاة املفرتضــة( – ألن مثــل هــذه األشــياء قــد ترشبــت  يف تيمــور، ميكــن أخــذ حجــر مــن مــكان الوفــاة )أو الوف
ــأن تســرتيح. ــروح املفقــود ب ــه، وذلــك للســامح ل بــروح امليــت- ودفن

وتعتقــد األرس أن عــدم إقامــة مثــل هــذه الطقــوس )أو دفــن الجثــة( يجعلهــا عرضــة للمــرض أو رمبــا للمــوت. 
وهنــاك أيضــاً أمثلــة إلقامــة نصــب تذكاريــة للمفقوديــن يف غيــاب جثامينهــم، لكــن هــذا فيــام يبــدو تقــوم بــه 
إىل حــد كبــري األرس املتأثــرة باألســلوب الغــريب، وهــو مــا زال نــادراً. ووجــود الطابــع املركــزي للكنيســة يف حيــاة 

التيموريــني ميّكــن خدمــات الكنيســة والقداســات التــي تقيمهــا مــن أداء دور يف مواســاة األرس.

ويف طقــوس الوفــاة يف نيبــال، ميكــن وضــع دميــة مــن القــش مــكان الجثــامن وحرقهــا، لكــن ينبغــي أال يكــون 
هنــاك شــك مــن أي نــوع يف وفــاة الشــخص املعنــي؛ وإال فلــن تقــام هــذه الطقــوس.

ويف اليهوديــة، عنــد التثبــت مــن الوفــاة، وصعوبــة اســتعادة الجثــة، يوضــع يف املقــربة حجــر عليــه اســم امليــت. 
وقــد تضــع األرسة أيضــاً يف املعبــد شــمعة تحمــل اســم املفقــود.

أمــا املســيحيون فإنهــم ال يقيمــون جنــازات يف غيــاب الجثــامن، لكنهــم يســمحون بإقامــة صــالة وبعــض أنــواع 
مــن املراســم. وتقــدم الكنيســة األرثوذوكســية صــالة ســنوية )تقــام يف يــوم الســبت الثــاين قبــل الصــوم الكبــري( 

لألشــخاص الذيــن توفــوا خــارج البلــد ومل تقــدم لهــم جنــازات الئقــة.

ويف اإلســالم، يســمح رجــال الســنة بإقامــة "صــالة الغائــب"، لكــن بــدون جنــازات وبــدون جثامــني. وكذلــك يســمح 
الشــيعة ببنــاء نصــب تذكاريــة تضــم املتعلقــات الشــخصية للمتــوىف.

ال تســمح الهندوســية بإقامــة جنــازات، لكــن قــد تتلــو األرسة صلــوات وتطهــر نفســها باالســتحامم الطقــيس )أي 
االســتحامم باتبــاع طقــوس معينــة(.

ويف التبت )البوذية(، تقام صالة معينة – حتى عن بعد – للجثامن املراد دفنه بطريقة الئقة.

من مصادر اللجنة الدولية للصليب األحمر- "تقارير ميدانية من تيمور الرشقية ونيبال" ومن "املفقودون: الحق يف املعرفة".

M.F.F.Bacque.2003 ل من   4 نص معدَّ

2- أقارب املفقودين
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صحيفة معلومات 1-2-األثر النفيس والنفيس- االجتامعي لالختفاء

عىل مستوى املجتمع املحيل/
املستوى االجتامعي

الوصم	 
العزلة	 

التجنب/ االبتعاد	 
حالة غري محددة	 

غياب الطقوس	 

يف حميط األسرة
اختالفات يف الرأي حول مصري الشخص املفقود	 

صعوبات يف التواصل مع بقية األرسة/العزلة العاطفية	 
تحديات مرتبطة بتغري األدوار	 

ثغرة يف تاريخ األرسة	 
مقاومة النسيان	 

على املستوى الفردي
عدم اليقني املؤمل	 

التأرجح بني األمل واليأس	 
اإلحساس بالذنب ولوم النفس والغضب	 

عدم االهتامم باملجاالت األخرى، االجتامعية والعاطفية	 

مرافقة أرس املفقودين
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صحيفة معلومات 2-2 إجراءات الحداد

ما هي العوامل التي تؤثر عىل ردود فعل الفرد إزاء فقدان شخص عزيز؟
العالقة بالشخص املتوىف	 
عمر/ جنس الشخص املصاب بفقد عزيز 	 
ظروف الفقدان )ما إذا كان الشخص قد تعرض لعنف أدى إىل املوت(	 
الخصائص الشخصية	 
البيئة االجتامعية والثقافية	 

ما هي ردود الفعل االعتيادية إزاء الفقدان؟

أثنــاء هــذه اإلجــراءات، ميكــن أن يصبــح النــاس أكــرث ضعفــاً ويف حاجــة ماســة إىل الدعــم. ورغــم أننــا ال نســتطيع أن 
نعمــم تجربــة الفقــدان؛ ألن األفــراد لهــم ردود فعــل مختلفــة )انظــر أعــاله( ومــع اختــالف درجــات الشــدة، الحــظ 

الخــرباء بعــض األمنــاط املشــرتكة لــردود الفعــل: 

الصدمة، اإلنكار

عــادة مــا تكــون ردود الفعــل األّوليــة هــي اإلنــكار و/أو الصدمــة إزاء فقــدان شــخص عزيــز. ومــن املهــم مالحظــة 
أن هــذا اإلنــكار يعطــي حاميــة مؤقتــة ويســمح للشــخص بــأن يســتوعب فكــرة الفقــدان رويــداً. وميكــن التعبــري 

عــن اإلنــكار بعــدد مــن الطــرق: 
"هذا مل يحدث"	 
ثغرات يف الذكريات تجاه الشخص املتوىف 	 
غياب رد الفعل	 
سلوك انعدام اإلحساس: يواصل العيش كام لو أن شيئاً مل يحدث	 
رد فعل نفيس شديد/ حامية من االنهيار التام	 

االعرتاض، الغضب

بعــد أن يتــم تســجيل الصدمــة، يــدرك اإلنســان بشــكل تدريجــي أن الفقــدان أمــر واقــع وال ميكــن إنــكاره لفــرتة 
طويلــة. ولــي تكــون اآلالم أكــرث احتــامالً، يتملــك البعــض حالــة مــن الغضــب: إذ يجــدون أشــخاصاً يلومونهــم عــىل 
مــا حــدث لهــم مــن فقــدان، مبــا يف ذلــك أنفســهم. وميكــن أن يــؤدي الفقــدان إىل شــعورهم بالضعــف وإحساســهم 

بالذنــب، ألنهــم مل يســتطيعوا أن مينعــوا حدوثــه. ورمبــا يوجهــون غضبهــم نحــو املتــوىف، ألنــه تركهــم.

اليأس، االكتئاب

تتسم هذه املرحلة بإدراك أن الفقدان بات مستدمياً وأن املتوىف لن يعود.
ويف هــذه املرحلــة، عندمــا يعــي الشــخص مــا أصــاب حياتــه مــن فــراغ، يحتمــل أن تصيبــه مشــاعر اليــأس، وهــذا 
ــاء هــذه  ــة الشــديدة أثن يتطلــب أشــكاالً مختلفــة مــن التأهيــل النفــيس. ومــن ااملهــم إخضــاع الشــخص للمراقب
املرحلــة، بســبب احتــامل أن يصبــح مدمــراً لذاتــه )يفــرط يف الــرشاب، أو يفقــد الســيطرة عــىل ذاتــه، ومــا إىل ذلــك(، 

وغيــاب الدعــم يعتــرب خطــراً آخــر: إذ ســيجعل الشــخص أكــرث انعــزاالً.

التقبل

تتحقــق هــذه املرحلــة األخــرية عندمــا يصبــح التفكــري يف املتــوىف أقــل إيالمــاً، ويبــدأ الشــخص باالهتــامم بأمــور 
ــاة ويضــع خططــاً للمســتقبل. الحي

الهدف من إجراءات الحداد ليس نسيان الشخص املتوىف بل تذكّره بطريقة أقل إيالماً
املراحل ليست محددة بشكل واضح: يتباين األشخاص يف هذه املراحل املختلفة.	 
أظهــر بحــث جديــد أن الحــزن، إضافــة إىل املظاهــر النفســية والجســدية، لــه أيضــاً أبعــاد اجتامعيــة وروحيــة. 	 

وطــول فــرتة الحــداد، تختلــف مــن ثقافــة إىل أخــرى. وهــي بالطبــع تتوقــف أيضــاً عــىل طبيعــة الفقــدان.
وأحيانــاً، وأثنــاء إحيــاء الذكــرى الســنوية، عــىل ســبيل املثــال، قــد تظهــر مــن جديــد أعــراض مرحلــة الحــزن 	 

األوىل.

2- أقارب املفقودين
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صحيفة معلومات 2-3 أهمية الطقوس بالنسبة ألرس املفقودين

إقامة الطقوس لتقوية الشخص عىل التكيف مع عدم اليقني تعترب مهمة لألسباب التالية.

ــألرس  ــن ل ــن املمك ــل م ــي تجع ــا. فه ــى لتجربته ــاء معن ــن إضف ــن األرس م ــة متك ــوس الجامعي ــة الطق إن إقام
إعــادة التأكيــد بــأن املفقوديــن مــا زالــوا موجوديــن، واســتعادة مكانتهــم يف املجتمــع. وبتكرميهــم مــن خــالل 
ــة شــخص،  ــن شــخص، هــي ابن ــة )هــو اب ــد هويتهــم االجتامعي ــد املجتمــع املحــيل تأكي ــة الطقــوس، يعي إقام
والــد أو والــدة شــخص، إىل آخــره(. والطقــوس تطمــن األرس أيضــاً بــأن مــا حــدث لهــا يدخــل يف نطــاق التجربــة 

اإلنســانية، وأن حــاالت مثــل حاالتهــا كانــت متوقعــة.

ميكــن للطقــوس أن تخفــف معانــاة األرس إذ إنهــا تطمئنهــا بأنــه رغــم عــدم جــدوى بحثهــا، فهــي مل تتخــل عــن 
املفقــود. وهــذا قــد يقلــل إحساســها بالذنــب ورمبــا يحررهــا مــن االلتــزام بإعــالن موتــه، لــي يتســنى لهــا إقامــة 

مراســم لتكرميــه.

 الطقوس تجعل من املمكن تكريم ذكرى املفقود.

والطقــوس تتيــح فرصــة لتلقــي الدعــم ومشــاطرة املعانــاة التــي ميكــن أن متــر دون مالحظــة، ألن األرس غالبــاً ال 
تتــاح لهــا الفــرص للتعبــري عــن معاناتهــا.

ــة محــدودة النطــاق، يعتمــد بعــض مــن هــذه الطقــوس عــىل  ــا لطقــوس معين والعمــل مــع األرس لفــت انتباهن
وســائل ســحرية – روحيــة يســتعني بهــا القساوســة؛ وتتمثــل طقــوس أخــرى يف ترتيــب أحــداث منتظمــة أو تقديــم 

قرابــني إىل اآللهــة لضــامن الحاميــة لذويهــم.

مثال

يشــغل االعتقــاد الدينــي مكانــة مهمــة يف حيــاة املســلمني يف شــامل القوقــاز. فهــم يؤمنــون بالقضــاء 
ــة، أن يســلم  ــون إن عــىل مــن ميــر بفــرتات عصيب ــه بصــرب وإميــان. ويقول ــون إرادة الل والقــدر ويتقبل

بأنهــا إشــارات مــن اللــه وجــزء مــن رحلــة اإلنســان إىل الفــردوس.

وللصــالة وإقامــة الشــعائر الدينيــة دور مهــم يف تخفيــف املعانــاة. فــإن اختفــى قريــب ألفــراد األرسة، 
يدعــون لــه اللــه ليحفظــه. وهــذا ميكــن أن يــوايس األرسة لفــرتة معينــة. ويســتطيع هــؤالء أيضــاً تنظيــم 
شــعائر دينيــة: حيــث يجتمــع واحــد أو أكــرث مــن رجــال الديــن يف حلقــة ويصلــون بطريقــة خاصــة 
ويقــرأون القــرآن بصــوت مرتفــع. وإضافــة إىل ذلــك، تجتمــع األرس مســاء يــوم الخميــس من كل أســبوع 
إلقامــة مأدبــة عشــاء، يقــوم أثناءهــا األقــارب والجــريان بإحيــاء ذكــرى الشــخص املفقــود والدعــاء لــه 

بالحاميــة.

اللجنة الدولية للصليب األحمر- تقارير داخلية - شامل القوقاز، 2008. 

ــأيت روحــه  ــل أن ت ــام خاصــة، عــىل أم ــود يف أي ــن أجــل املفق ــاً م ــام جانب ــامال، يوضــع الطع ويف غواتي
ــاح  ــه صب ــل. ويف حــال بقــي الطعــام دون أكل، عــىل أكــرب فــرد يف األرسة أن يتناول ــاء اللي ــه أثن وتتناول

ــايل. اليــوم الت

ومــن بــني الطقــوس األخــرى يف غواتيــامال إضــاءة الشــموع ودعــوة أرواح املفقوديــن لتحديــد مــكان 
وجودهــم و/أو مصريهــم.

اللجنة الدولية للصليب األحمر- مقابالت شخصية يف غواتيامال، 2008.
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صحيفة معلومات 2-4* أهمية الجنازات

تختلف الديانات يف تفسرياتها لحاالت املوت، بيد أن أياً منها ال تعترب املوت نهاية يف حد ذاته؛ إمنا مجرد مرحلة 
قبل اآلخرة أو ميالد جديد أو تناسخ أرواح. 

ويف معظم الديانات، يعتمد مصري الشخص بعد املوت إىل حد كبري عىل نوع الحياة التي عاشها، وعىل الطريقة 
التي مات بها، واألهم من ذلك، يعتمد عىل الطقوس واملراسم والصلوات التي تؤديها أرسته. ويعترب ضامن راحة 

البال وصحة األحياء سبباً مهامً إلقامة شعائر جنائزية الئقة.

ورغم أن الجنازات قد تتباين يف طبيعتها من ثقافة ألخرى، فإن معناها األسايس والراحة التي توفرها لألرس قد 
تعترب واحدة بني جميع البرش، فالشعائر الجنائزية لها معاٍن كثرية. وهي تقام ليس للتخلص من جثامن امليت عىل 

نحو كريم فحسب، بل أيضاً ملساعدة األحياء ولتوطيد التعاضد االجتامعي:

فيام يتعلق باملتوىف: هناك اعتقاد شائع يف كثري من األديان والثقافات أن الجنازات ال بد أن تقام لتيسري مرور 
امليت من عامل إىل عامل آخر، أو لضامن تناسخ األرواح، أو للتأكد من عدم عودة روحه ملطاردة األحياء.

وفيام يتعلق بالفرد )األكرث قرابة(: بالنسبة للفرد، الجنازة تعني االنفصال التام عن املتوىف، وهي خطوة أساسية، 
ال ميكن بدونها البدء يف مراسم العزاء“.** وبدون جنازة، يجد الناس صعوبة يف االعرتاف بفقدان ذويهم.

وفيام يتعلق باألرس: تقدم الجنازات واملراسم الجنائزية شكالً من االعرتاف العام بأنها يف حالة حداد لفقد أحد 
ذويها، وأن أقاربها، وكذلك املجتمع املحيل، يشاطرونها اآلالم. ويدل وجود اآلخرين عىل تبجيلهم للمتوىف، ومن 

ثم، تقديرهم لحياته وإحيائهم لذكراه.

وأثناء الجنازة، يسمح ألفراد األرسة بالتعبري عن انفعاالتهم علناً. ويف بعض بقاع أفريقيا، عىل سبيل املثال، يصاحب 
العزاء  يف  محرتفني  أفراد  مساعدة  يلتمسون  األشخاص  يزال  ال  أخرى،  أماكن  ويف  والغناء.  الرقص  األرسة  حداد 
والحداد. وعىل الرغم من أن أداءهم يبدو متثيلياً، يظل التعبري بالطقوس عن املعاناة الشخصية مقبوالً من الناحية 

االجتامعية، ما دام هذا يقترص عىل فرتة الحداد.

وبعد الجنازة، متر األرسة بفرتة حداد ترتاوح مدتها من ثالثة أيام إىل سنة واحدة. ويف كثري من أنحاء العامل، تحكم 
هذه الفرتة قواعد محددة، توجه مواقف أفراد األرسة وسلوكهم )وفقاً لعمرهم وجنسهم وعالقتهم باملتوىف(. وعىل 
سبيل املثال، يف الهند، ال يسمح للرجال بحالقة الذقن أو ارتداء مالبس معينة، وكام يطلب منهم تالوة أدعية 

معينة وأداء طقوس دينية معينة لتاليف إهانة املوىت، ومن ثم تفادي العقاب من جانبهم.

أفراد  يقدم  فعندما  اجتامعية،  وحدة  مهمة يف خلق  أداة  تكون  أن  الجنازات ميكن  االجتامعية:  الناحية  ومن 
املجتمع املحىل عبارات التعازي لألرسة املفجوعة، فهم يعربون عن تضامنهم معها، ويساعدونها بذلك يف استعادة 
التوازن بني عامل األحياء وعامل األموات. وعندما يقتل شخص ما أثناء نزاع أو حرب، ميكن أن تصبح جنازته مناسبة 

إلعادة التفكري يف املايض ولإلعراب عن التضامن معه ومع أرسته.

 Families: Action to  their  and  la Mort)OdileJacob,2003(,The Missing  Bacqué, Apprivoiser  Marie-Frédérique أيضاً  *انظر 

for   Unaccounted People of Problem the Resolve املفقودون وأرسهم: إجراءات لتسوية مشكلة األشخاص مجهويل املصري بسبب 

النزاع املسلح أو العنف الداخي وملساعدة أرسهم )اللجنة الدولية للصليب األحمر- جنيف، 2003(، واملفقودون: إجراءات العزاء 

وإحياء الذكرى )اللجنة الدولية للصليب األحمر ، جنيف، 2002(.

**يف بعض الثقافات، عندما تحدث حالة وفاة، يرتك التابوت مفتوحاً ملدة أيام ملساعدة األرس عىل إدراك أن عزيزها املفقود مل يعد جزءاً من 

األحياء. ويف ثقافات أخرى، يعتقد أن الشخص املتوىف الذي ال يكرم بإقامة مراسم دفن الئقة، تظل روحه شاردة وتطارد األحياء لفرتة طويلة.

2- أقارب املفقودين
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)Boss - 2006( صحيفة معلومات 2-5 اإلطار النفيس- الفقدان املبهم

ما الذي يساعد األقارب عىل العيش مع الفقدان املبهم؟

إيجاد معنى للحياة
من خالل املعتقدات الثقافية )املصري/القدر(	 
من خالل التقبل الروحي لطبيعة الحياة ودورتها	 
من خالل الروحانية الدينية 	 
من خالل فهم التصورات و/أو تغيريها	 

ما الذي يساعد عىل ذلك؟

تحديد املشكلة	 
الفهم	 
عودة املشاعر إىل طبيعتها	 
تبادل التصورات /اآلراء/األفكار مع اآلخرين	 
الدين والروحانية	 
الطقوس	 
إدراك أن املعاناة أمر ال مفر منه	 

تقبل التناقض بوصفه أمراً طبيعياً

اإلقرار بوجود مشاعر وانفعاالت وتصورات متناقضة	 
تقبل حقيقة أن هذا التناقض عادي وميكن مواجهته	 
تعلم كيفية املواجهة والتكيف مع حاالت اإلبهام	 

ما الذي يساعد عىل ذلك؟
تقبل مشاعر الذنب واملشاعر السلبية بوصفها أمراً اعتيادياً	 
العودة إىل النشاط الشخي	 
 البوح باملشاعر املتناقضة علناً	 
  النظر إىل النزاع باعتباره أمراً إيجابياً 	 
  إظهار التسامح يف مواجهة التوتر	 
  استعادة مشاعر التحكم واالعتداد بالذات	 
 إعادة توظيف الطاقة الجسدية واالنفعالية يف أشخاص آخرين ويف أنشطة أخرى.	 

بعض األساليب العالجية

العالج الرسدي )استامع ورسد(
تبادل الحكايات بني األفراد واألرسة واألهل )عىل سبيل املثال القصص( عن الشخص املفقود، مام:	 

       - يسهم يف إعطاء معنى؛
       - يساعد يف توازن األفكار املتعارضة؛

       - يدعم عملية التعايف.

العالج النسقي )تبادل املعاين(
العالج يجب أن يشمل الزوجني واألرس واملجتمع املحيل، مام: 	 

       - ييرس تبادل املعاين؛
       - يكرس حاجز الصمت يف األرسة؛

       - يخلق اتصاالت من خالل تبادل التجارب؛
       - يحفز شبكات الدعم االجتامعي لألرسة.

العالج الجديل )تعلم العيش مع األفكار املتعارضة(
العالج يجب أن يشمل نهج "و/أو" )رحل ومل يرحل/ موجود وغري موجود( ألنه:	 

       - يسهم يف إيجاد معنى؛
       - رضوري ملواجهة عدم اليقني؛

       - يساعد عىل جعل التناقض أمراً طبيعياً؛
       - يقلل التوتر بسبب حالة اإلبهام.

مرافقة أرس املفقودين



مرافقة األرس  - 3



 66

املرافقة

1 -ما هي املرافقة؟

ميكــن اعتبــار املرافقــة مبثابــة جانــب مــن الدعــم الــذي يقدمــه املجتمــع املحــيل. وهــي تســتند إىل فرضيــة أنــه مــن املمكــن 
مســاعدة األرس مــن خــالل العالقــات القامئــة عــىل التعاطــف والدعــم املتبــادل. واملرافقــة تعنــى "الســري إىل جانــب شــخص 

مــا" ومســاندته حيثــام كان ذلــك رضوريــاً. 

والهــدف الرئيــيس للمرافقــة هــو دعــم قــدرات األفــراد واألرس ملواجهــة الصعوبــات املتصلــة باختفــاء ذويهــم )انظــر الجــزء 
2، ص 29( والســتئناف حياتهــم االجتامعيــة يف نهايــة املطــاف. وهــم يســتطيعون القيــام بذلــك باســتغالل مواردهــم الذاتيــة 

واملــوارد املتاحــة يف املجتمــع - املحــيل والوطنــي - وبإنشــاء شــبكة داعمــة.

ويختلــف هــذا الشــكل مــن الدعــم عــن ذلــك املقــدم مــن متخصصــني يركــزون عــىل مشــكالت بعينهــا )طبيــة، قانونيــة، 
إىل آخــره(، إذ يحــاول معالجــة كل جانــب مــن جوانــب الصعوبــات التــي تواجههــا األرس، بــإرشاك أشــخاص متخصصــني يف 
مختلــف املجــاالت )العلــوم الجنائيــة، والقانــون، والصحــة، والعمــل االجتامعــي( وأشــخاص عاديــني مــن املجتمــع املحــيل.

ــة األرس  ــليامً لحال ــامً س ــب فه ــل تتطل ــة، ب ــورة للغاي ــارات املتط ــن امله ــددة م ــة مح ــب مجموع ــة األرس ال تتطل ومرافق
ــة. ــد الحاج ــكايف عن ــم ال ــم الدع ــات ولتقدي ــتعداداً لإلنص واس

إضافــة إىل ذلــك، قــد تكــون املرافقــة أيضــاً مفيــدة للمتخصصــني يف التواصــل مــع األرس، وخصوصــاً املتخصصــني يف مجــال 
الصحــة العقليــة، نظــراً ألنــه مــن املســتبعد أن تســعى األرس للحصــول عــىل هــذا النــوع مــن الدعــم.

                            انظر الجزء 3، صحيفة معلومات 3-7: زيادة قدرة األرس عىل التكيف، ص93. 

2 -مواءمة املرافقة وفقاً الحتياجات األرس - ملاذا؟

املرافقة مناسبة لتلبية احتياجات األرس للعديد من األسباب: 

معلومات

ــف  ــني األرس ومختل ــل ب ــزة وص ــل هم ــا"، والعم ــخص م ــب ش ــري إىل جان ــة" "الس ــي "املرافق ــياق، تعن ــذا الس يف ه
ــيل. ــع املح ــل املجتم ــالزم داخ ــم ال ــدم الدع ــي تق ــامت الت ــخاص واملنظ األش

املرافقة يجب أن تتواءم دامئاً مع احتياجات أرس املفقودين ألنها: 	 
-       

-       

ميكــن أن يتــوىل املرافقــة أشــخاص لديهــم الحــامس واإلرادة لتقديــم املعاونــة ويتفهمــون الحالــة التــي تواجههــا 	 
األرس.

املرافقون ميكن أن يكونوا: 	 
       - أشخاصاً ميرون بالتجربة نفسها أو مروا بها يف املايض؛

       - أعضاء يف منظامت غري حكومية نشطة؛
       - متطوعني من الجمعيات الوطنية؛

       - شخصيات بارزة يف املجتمع املحيل.

تنطــوي عــىل تقديــم الدعــم الطويــل األجــل، وكذلــك تقديــم الدعــم أثنــاء لحظــات محــددة، مثــل املقابلــة 
ــات  ــات و/أو املتعلق ــتخراج الرف ــدم، واس ــات ال ــع عين ــاة، وجم ــل الوف ــا قب ــات م ــع بيان ــخصية لجم الش

ــزء 4، ص125(؛ ــر الج ــامن )انظ ــليم الجث ــاة، وتس ــار بالوف ــا، واإلخط ــخصية ومعاينته الش
طريقة إلقامة عالقات تستند إىل الثقة وخلق بيئة داعمة تتيح تلبية مختلف احتياجات األرس؛

كثــرياً مــا تحتــاج األرس إىل الدعــم الطويــل األجــل، نظــراً ألن الحصــول عــىل معلومــات عــن مصــري ذويهــا املفقوديــن غالباً 
مــا يســتغرق وقتــاً طويــالً وينطــوي عــىل إجراءات عســرية؛

ــه مــن املرجــح أن تبحــث األرس عــن الدعــم فيــام بــني األشــخاص الذيــن يشــعرون معهــم باألمــان  ــة أن تبــني التجرب
ــة؛ ــني املتخصصــني يف الصحــة العقلي العاطفــي ويشــعرون بالقــرب منهــم، وليــس ب

فاعليــة املرافقــة تظهــر بجــالء أثنــاء لحظــات محــددة - عــىل ســبيل املثــال، عنــد اســتخراج الرفــات البرشيــة أو أثنــاء 
تحديــد الهويــة؛

                      انظر الجزء 4، صحيفة إجراءات 402 - مرافقة األرس، من البداية إىل النهاية، ص144 .

←

←

←
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3 -من الذي ميكن أن يرافق أرس املفقودين؟

األشخاص الذين ميرون بالتجربة نفسها أو مروا بها يف السابق )مثال أعضاء الرابطات األرسية(	 

الجمعيات الوطنية	 

املوظفون امليدانيون و/أو املندوبون التابعون للجنة الدولية للصليب األحمر 	 

مختلــف أهــل الــرأي باملجتمــع املحــيل، مثــل رجــال الديــن، واالختصاصيــني االجتامعيــني، والعاملــني يف املجــال الصحــي، 	 
واملنظــامت غــري الحكومية/النقابــات )مثــل تلــك املعنيــة بالشــباب أو باملــرأة أو بحقــوق اإلنســان( والدوائــر العامــة.

ــن يقــوم بالتواصــل مــع 	  ــم يصبحــون أفضــل َم املتخصصــون القــادرون عــىل مواءمــة الخدمــات املتخصصــة، ومــن ث
األرس.

                            انظر الجزء 3، صحيفة معلومات 3-1: دور املرافق، ص 87 ؛

                       وصحيفة معلومات 3-2: املرافق: الحد األدىن ملؤهالت املرافق، ص 88.

3-1الرابطات األرسية واألشخاص الذين ميرون بالتجربة نفسها، أو الذين مروا بها يف السابق

إن أفــراد األرس الذيــن واجهــوا تجربــة اختفــاء قريــب أو عــدة أقــارب، أو مــا زالــوا يواجهونهــا، عــادة مــا ينشــئون رابطــات 
أرسيــة. وتبــادل التجــارب يجعــل النــاس أقــرب بعضهــم لبعــض، وهــو مــا ميكــن أن يعــزز أثــر املرافقــة لألســباب الــواردة 

أدنــاه.

تُطلــب املرافقــة عندمــا يتوقــف أفــراد األرسة، الواقعــون يف رشاك إجــراءات البحــث عــن قريبهــم واملنهكــون مــن شــدة 
القلــق، عــن توجيــه االهتــامم الحتياجاتهــم الخاصــة و/أو احتياجــات األقــارب اآلخريــن. ويف هــذه الظــروف، قــد يســاعد 

الدعــم املســتمر واملتزايــد عــىل تخفيــف كربهــم ويشــجعهم عــىل االهتــامم بأنفســهم وبأرسهــم؛

عــالوة عــىل ذلــك، بســبب مــا يقيمــه املرافــق مــن عالقــات مــع األرس، فهــو خــري مــن يتــوىل تشــجيع أفــراد األرسة، الذيــن 
يواجهــون صعوبــات محــددة، عــىل التــامس الدعم املناســب.

←

←

فهــم املعانــاة:  فاألشــخاص الذيــن شــهدوا محنــاً قاســية لديهــم اقتنــاع راســخ بــأن الشــخص الــذي عــاش التجربة نفســها، 
هــو الوحيــد الــذي يســتطيع فهمهــم فهــامً صحيحــاً، إذ إن معرفتــه مبــدى قســوة املعانــاة يجعلــه يشــاركهم محنتهــم 
بــدون قيــود. وهــذا أيضــاً يســاعد النــاس عــىل إقامــة أوارص الرتابــط، التــي قــد تخفــف بدورهــا معاناتهــم، وتســاعدهم 

يف نهايــة األمــر عــىل إعــادة إنشــاء الروابــط االجتامعيــة.

ــن، يدركــون أنهــم ليســوا وحدهــم الذيــن  ــادل أفــراد األرسة تجاربهــم مــع اآلخري ــة النفســية: عندمــا يتب إنهــاء العزل
يحملــون مثــل هــذا العــبء، ويســتطيعون التحــدث عــن تجاربهــم الشــخصية مبطلــق الحريــة، واألهــم مــن ذلــك، أنهــم 
يتذكــرون قريبهــم املفقــود دون خشــية مــن تحميــل اآلخريــن أعبــاء ثقيلــة، وقدرتهــم عــىل التعبــري عــن كربهــم بســبب 

غيــاب قريبهــم يكــون لهــا أثــر واضــح عــىل قدرتهــم عــىل التكيــف مــع املوقــف.

قالــت الســيدة م. التــي فقــدت زوجهــا: "إننــي أحــب أن أتكلــم مــع نســاء أخريــات، ويبــدو أننــا أنشــأنا أرسة ملجــرد 
أننــا نعــاين املشــكالت نفســها. وأنــا أقــول لهــن هنــا أشــياء مــا كنــت ألقولهــا ألي شــخص آخــر ألنــه ال أحــد يفهمنــي، أو 

يريــد أن يفهــم مــا أشــعر بــه".

النظــر للتجــارب مبنظــور أوســع: مناقشــة تجــارب األرس مــع اآلخريــن، قــد متكنهــا مــن النظــر إليهــا مــن منظــور أوســع، 
منظــور ييــرس عليهــا فهــم مــا حــدث لهــا. 

ــارب  ــن تج ــم م ــل، والتعل ــىل التحم ــم البعــض ع ــدرة بعضه ــاه إدراك ق ــذا معن ــادل: ه ــون املتب ــع 5والع ــادل املناف تب
ــم. ــورة أو الدع ــداء املش ــض وإس ــم البع بعضه

ــىل  ــاً للحصــول ع ــل مع ــن العم ــن األرس م ــي متك ــرق الت ــدى الط ــة هــي إح ــات أرسي ــن رابط ــاوين: تكوي ــد التع الجه
ــات مــن الســلطات و/أو الحصــول عــىل دعــم املجتمــع املــدين واملؤسســات العامــة، كــام أن املشــاركة يف أعــامل  إجاب
الرابطــات األرسيــة قــد يســاعد األرس عــىل أن تتخلــص مــن ســلبية الضحايــا وتزيــد مــن دورهــا االســتباقي يف الجهــود 

ــن. ــراز مســألة املفقودي ــة إىل إب املشــرتكة الرامي

األنشــطة الرتويحيــة: تتيــح األرس لنفســها فرصــة للمشــاركة يف األنشــطة الرتويحيــة، مــن خــالل التقائهــا معــاً، التــي مل 
تكــن لتســمح لنفســها باملشــاركة فيهــا لــوال هــذا االلتقــاء، وذلــك ألســباب شــتى: عــىل ســبيل املثــال، الخــوف مــن أن 
يعتــرب اآلخــرون ســلوكهم مبثابــة دليــل عــىل االســتهانة أو الالمبــاالة مبصــري قريبهــم املفقــود. واألنشــطة الرتويحيــة ميكــن 

أن تكــون أداة مفيــدة لإللهــاء، إذ متنــح األرس هدنــة مــن القلــق إزاء قريبهــا املفقــود.

←

←

←

←

←

←
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3-2 املعوقــات املتصلــة بالدعــم املقــدم مــن أشــخاص ميــرون بالحالــة نفســها التــي ميــر بهــا أولئــك الذيــن ســيتلقون 
العــون

ــاً بالثقــة، وقــد يحملهــم عــىل نســيان  ــة املتامثلــة ميكــن أن يعطــي األشــخاص إحساســاً واهي ــادل التجــارب العاطفي تب
مراعــاة الطابــع الفريــد لــكل تجربــة، وعــىل االعتقــاد بأنهــم يعرفــون بالضبــط مــا تشــعر بــه األرس األخــرى ومــا تفكــر 

فيــه.

عــالوة عــىل ذلــك، يكــون املرافقــون مــن الرابطــات األرسيــة عرضــة إلهــامل حاجاتهــم الذاتية للدعــم وتكريــس جهودهم 
كليــة ملعاونــة اآلخريــن، وعــىل الرغــم مــن أن ذلــك ميكــن أن يســاعدهم عــىل التكيــف مــع عــدم اإلنصــاف يف حالتهــم 
الخاصــة، فمــن املمكــن أيضــاً أن يــؤدي إىل املشــاركة املفرطــة، ورمبــا غــري الصحيــة، مــع اآلخريــن، وإىل اإلنهــاك العاطفــي.

ــه  ــذي يعانون ــرب ال ــة الك ــود ويف حال ــم املفق ــألة قريبه ــني يف مس ــراد األرسة غارق ــح أف ــامل أن يصب ــاً احت ــاك أيض وهن
ــول دون  ــة ويح ــم إىل العزل ــؤدي به ــن أن ي ــو ميك ــار: فه ــذ يف االعتب ــي أن يؤخ ــر ينبغ ــذا خط ــه، وه ــبب اختفائ بس

ــم. ــن محنته ــم م خروجه

وميكــن دفــع هــذه األخطــار أو تخفيــف آثارهــا، مــادام األشــخاص عــىل وعــي بهــا. وبوجــه عــام، فــإن الدعــم املقــدم مــن 
أرس املفقوديــن، عــن طريــق الرابطــات األرسيــة أو بــأي وســيلة أخــرى، رضوري للغايــة، وينبغــي تعزيــزه مبشــاركة عنــارص 

فاعلــة أخــرى مــن املجتمــع املحــيل.

3-3 الجمعيات الوطنية

للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر بــاع طويــل يف إعــادة الروابــط العائليــة، عندمــا ينفصل األشــخاص بعضهم 
ــاء النزاعــات املســلحة أو الكــوارث الطبيعيــة. وتتألــف "شــبكة الروابــط العائليــة التابعــة للحركــة الدوليــة  عــن بعــض أثن
ــة، ووكاالت  ــات الوطني ــن التابعــة للجمعي ــر خدمــات البحــث عــن املفقودي للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر" مــن دوائ
ــن  ــة للبحــث عــن املفقودي ــة املركزي ــب األحمــر، والوكال ــة للصلي ــة الدولي ــات اللجن ــن التابعــة لبعث البحــث عــن املفقودي
التابعــة للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بجنيــف، وتعمــل هــذه الكيانــات معــاً، بغيــة تلبيــة احتياجــات األشــخاص الذيــن 

ال يتلقــون أي أخبــار عــن ذويهــم.

                                انظر الجزء 3: صحيفة معلومات 4-3: إعادة الروابط العائلية 

                                 والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ص90 .

ــني عــن  ــاة األشــخاص املنفصل ــف معان ــة إىل تخفي ــة الدعــم يف شــكل طائفــة عريضــة مــن الخدمــات الرامي وتقــدم الحرك
ــار األرسة، والبحــث عــن األفــراد املفقوديــن، وجمــع املعلومــات بشــأن املــوىت  ــادل أخب ــات لتب ــل اتخــاذ الرتتيب ذويهــم، مث

ــا. ــا وإحالته وإدارته

مثال

ــزام هــذه املنظــامت وأنشــطتها  ــن يف رابطــات. ورغــم أن الت ــري مــن أرس املفقودي ــم كث ــان، جــرى تنظي يف البلق
ــي جــرى تنفيذهــا  ــالت الشــخصية وورش العمــل الت ــد مــن األرس، فقــد كشــفت املقاب ــة ســاعدت العدي الهادف

ــة: املشــكالت التالي

• مل يكــن أعضــاء الرابطــات األرسيــة عــىل درايــة باحتياجاتهــم وانفعاالتهــم العســرية، لــذا مل يشــجعوا القادمــني 	
الجــدد عــىل تلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة ومحاولــة اســتعادة شــكل مــن أشــكال الحيــاة الطبيعيــة؛

• عــدد مــن الرابطــات، املقتنعــة بأنــه ال أحــد ســواها يهتــم بــاألرس، ورغــم علمهــا بقدرتهــا املحــدودة عــىل 	
ــد  ــا، وق ــي اضطلعــت به ــن بعــض املســؤوليات الت ــن الصعــب التحــرر م ــه م ــون، وجــدت أن ــم الع تقدي
تحملــت الرابطــات مــا ال طاقــة لهــا بــه واســتنفدت طاقاتهــا، بــل إنهــا بذلــت قصــارى جهدهــا دون أن تجــد 

أي مــوارد أخــرى ملعاونــة األرس؛

• وكثــرياً مــا وجــدت بعــض الرابطــات، إن مل يكــن معظمهــا، أنهــا انجذبــت إىل اتجاهــات معاكســة: حيــث 	
تشــعر بأنــه ال غنــى عنهــا، وترغــب يف التخلــص مــن املســؤوليات التــي أصبحــت عبئــاً ثقيــالً عليهــا، وهــذه 
الرغبــة كانــت هــي املهمــة الصعبــة بالتحديــد: فكثــري منهــا اختــار هــذا املســار بغيــة التكيــف مــع فقــدان 

أحــد ذويهــا وحزنهــا عليــه؛

ــة  ــني املعني ــذ القوان ــات يف تنفي ــل الصعوب ــي خــارج ســيطرتهم -مث ــأن األمــور، الت ــاً، شــعر هــؤالء ب وأحيان  	
باألشــخاص املفقوديــن أو الغيــاب الكامــل لهــذه القوانــني، وعــدد القضايــا املعلقــة التــي تنتظــر البــت فيهــا، 

ومــا إىل ذلــك - قوضــت أثــر إســهاماتهم املهمــة، رغــم ضآلتهــا.
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ــف  ــن تعري ــرى، وميك ــة األخ ــطة املجتمعي ــة أو األنش ــارات املنزلي ــاء الزي ــألرس، أثن ــم ل ــتامع الداع ــة االس ــري خدم توف
ــي“؛ ــري التوجيه ــط غ ــادئ املرتاب ــظ اله ــتامع اليق ــن االس ــوازن م ــكل مت ــه ”ش ــم بأن ــتامع الداع االس

تقديــم معلومــات لــألرس، بشــأن اإلجــراءات املتصلــة بالبحــث عــن ذويهــا املفقوديــن وعــن خدمــات أخــرى متوفــرة يف 
مجتمعهــا املحــيل؛

اقــرتاح طائفــة واســعة مــن األنشــطة، تهــدف إىل إنهــاء عزلــة األرس وتشــجيع إعــادة إدماجهــا يف الحيــاة االجتامعيــة. 
ــال،  ــاب لألطف ــرف ألع ــة، وغ ــكرات الصيفي ــية: املعس ــطة النفس ــن األنش ــدد م ــالل ع ــن خ ــك م ــام بذل ــن القي وميك

ــره؛ ــة، إىل آخ ــات التعليمي ــايس، والجلس ــي األس ــب املهن والتدري

ــة  التشــبيك، وينطــوي التشــبيك عــىل إبــالغ األرس مبعلومــات عــن الخدمــات املتاحــة، ومواءمــة تلــك الخدمــات لتلبي
احتياجــات هــذه األرس؛

تقديــم اإلغاثــة املاديــة، إمــا بتوزيــع املــواد الغذائيــة واملــواد غــري الغذائيــة، أو بتقديــم املســاعدة املبــارشة مــن أجــل 
إعــداد مبــادرات التمويــل املتناهــي الصغــر؛

تقديــم املســاعدة يف لحظــات محــددة، كــام يف األحــداث العامــة وتحديــد هويــة الرفــات البرشيــة، وعــىل الرغــم مــن أن 
األرس ميكــن أن تجــد العــزاء والســلوى بوجــود مــن لهــم تجــارب مامثلــة حولهــا، فيمكــن أيضــاً أن تشــعر براحــة كبــرية 

بوجــود أشــخاص مهتمــني باحتياجاتهــا العاجلــة.

←

←

وباإلضافة إىل املساعدة يف إعادة الروابط العائلية، ميكن أن يتخذ دعم الحركة األشكال التالية:

←

←

←

←

3-4 املوارد املجتمعية األخرى
ــة  ــارص فاعل ــوارد /عن ــإن إرشاك م ــتلزمها، ف ــي تس ــراءات الت ــواع اإلج ــات األرس وأن ــض الحتياج ــاق العري ــاة النط ــع مراع م
ــة  ــة )املعني ــري الحكومي ــامت غ ــي، واملنظ ــال الصح ــني يف املج ــني والعامل ــني االجتامعي ــن، واالختصاصي ــال الدي ــرى- رج أخ
بالشــباب أو باملــرأة أو بحقــوق اإلنســان(، وبالطبــع إرشاك الســلطات أيضــاً، ميكــن أن يوســع نطــاق املســاعدات املقدمــة 
لــألرس. كــام أن إرشاك عنــارص فاعلــة أخــرى يعــد طريقــة لفتــح الدائــرة املقيــدة، الخاصــة بــأرس املفقوديــن، أمــام املجتمــع 

املحــيل بــأرسه.

                                 انظر الجزء -3 صحيفة إجراءات 319: تعبئة شبكة للدعم، ص121 .

تصميم مرشوع للمرافقة

الهــدف مــن هــذا الجــزء مــن الدليــل تقديــم إرشــادات إىل أولئــك )الرابطــات األرسيــة، الجمعيــات الوطنيــة، املنظــامت غــري 
الحكوميــة، وآخريــن( الذيــن يريــدون إعــداد مجموعــة مــن األنشــطة تهــدف إىل تلبيــة احتياجــات أرس املفقوديــن.

وقبــل أن تبــدأ العنــارص الفاعلــة املحليــة املعنيــة باألمــر أي نشــاط، يجــب أن يقــوم شــخص ذو خــربة مبســألة املفقوديــن 
ــة  ــة واملادي ــا البرشي ــاة موارده ــع مراع ــا، م ــا ودوافعه ــال اهتاممه ــد مج ــاعدها يف تحدي ــاً أن يس ــب أيض ــا، ويج بتوعيته

ــك املــوارد األخــرى املتاحــة داخــل املجتمــع املحــيل(. )وكذل

ويجــب أن تكــون الرابطــات األرسيــة واملنظــامت األخــرى واضحــة متامــاً بشــأن قدراتهــا وإمكاناتهــا وال تقطــع عــىل نفســها 
ــغ املنظــامت األخــرى املشــاركة وتســعى  ــاء بهــا. وعندمــا تتعــرث هــذه الجهــات، ينبغــي أن تبل التزامــات ال تســتطيع الوف

جاهــدة لضــامن أن يضطلــع بدورهــا كيــان آخــر.

                                 انظر الجزء -3 صحيفة معلومات 5-3، تصميم مرشوع ص91  .

1 - تقييم حالة األرس
يتمثــل دور التقييــم يف فهــم الحالــة؛ بغيــة تحديــد املشــكالت ومصادرهــا واآلثــار املرتتبــة عليهــا، وال يتمثــل دوره يف تحديــد 

إمكانيــة تنفيــذ نشــاط معــني، وإمنــا يف مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إىل هــذا النشــاط.

وتعتــرب أوضــح االحتياجــات الخاصــة بــأرس املفقوديــن هــي معرفــة مصــري ذويهــا وأماكــن وجودهــم. ومــع ذلــك، ميكــن أن 
تواجــه هــذه األرس عــدة صعوبــات أو مشــكالت أخــرى أيضــاً؛ وأحيانــاً متــي دون اكــرتاث.

ــة  ــة - االقتصادي ــة االجتامعي ــل الســياق الســيايس والحال ــل، مث ــة أخــرى، وتتحــدد بعوام ــن أي حال ــف ع ــة تختل وكل حال
والحالــة الثقافيــة ووجــود آليــات للدعــم الخارجــي وأنــواع هــذه اآلليــات، ومــا إىل ذلــك. ورغــم وجــود أوجــه تشــابه معينــة، 
تعتــرب حالــة كل أرسة فريــدة مــن نوعهــا، وال بــد مــن توقــع االختــالف يف بعــض املشــكالت املتصلــة مبســألة االختفــاء وطــرق 
التعامــل معهــا، عــالوة عــىل ذلــك، قــد تتغــري طبيعــة الصعوبــات التــي تواجههــا األرس مبــرور الوقــت: فقــد تظهــر مشــكالت 

جديــدة وتقــل حــدة املشــكالت القدميــة أو تــزداد حدتهــا.

والحاجــة ماســة إىل فهــم واضــح لحالــة األرس، اســتناداً إىل احتياجاتهــا الحاليــة، وليــس اســتناداً إىل أفــكار مســبقة، وذلــك 
لتقديــم املســاعدة املناســبة الفعالــة الوثيقــة الصلــة باملوضــوع.

 

 

3- مرافقة األرس



 70

	•إعداد التقييم
يجــب التخطيــط للتقييــم تخطيطــاً جيــداً، فينبغــي مــن البدايــة تحديــد أســبابه ومحــور تركيــزه، فضــالً عــن األســاليب 
التــي ستســتخدم يف إجرائــه، يف ضــوء الطابــع املحــدد للســياق )مبــا يف ذلــك العوامــل الثقافيــة(، ومــن املهــم تحديــد أنواع 

املعلومــات التــي ســيتم جمعهــا وكيفيــة جمعهــا، وأســاليب التحليــل، وتحديــد األدوار )َمــن ســيفعل مــاذا(.

                                انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 301: إعداد تقييم االحتياجات، ص 94.

                                انظر الجزء 3، صحيفة معلومات 6-3: القواعد األساسية إلدارة املعلومات، ص92 .

	• ما املراد تقييمه؟
ســيكون مــن الــروري تقييــم الســياق الشــامل والتوصــل لفهــم عــام ملســألة املفقوديــن، وينبغــي إجــراء تقييــم لــألرس 
لتحديــد مــا تعرفــه ومــاذا مثلتــه، أو رمبــا ال تــزال متثلــه، مشــاركتها يف عمليــة البحــث. ومــن الــروري أيضــاً فهــم آثــار 
حالــة )حــاالت( االختفــاء عــىل األرس واملجتمعــات املحليــة، والتعــرف عــىل آليــات تكيفهــا مــع هــذه الحالــة. وســوف 
تؤثــر العوامــل املتصلــة باملواقــف االجتامعيــة الثقافيــة، والبيئــة السياســية التــي حدثــت فيهــا عمليــة االختفــاء، عــىل 
الطريقــة التــي تتكيــف بهــا األرس مــع املوقــف. وينبغــي أن تؤخــذ هــذه العوامــل يف الحســبان عنــد تقييــم احتياجــات 

األرس. وأخــرياً، ينبغــي إجــراء تحليــل ألصحــاب املصلحــة، وتقييــم الخدمــات الالزمــة ملعاونــة أرس املفقوديــن. 

                           

                                انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 302: تقييم حالة األرس، ص95 .

	• متى؟
نظــراً ألن احتياجــات األرس ليســت ثابتــة وميكــن أن تتغــري مبــرور الوقــت، لــذا ليــس هنــاك فــرتة مثاليــة إلجــراء التقييــم، 

فيمكــن إجــراؤه بعــد عمليــة االختفــاء مبــارشة أو بعدهــا بســنوات.

1-1 جمع البيانات/املعلومات

هنــاك عــدة أســاليب لجمــع املعلومــات، بعضهــا كمــي وبعضهــا اآلخــر نوعــي، وميكــن التعبــري عــن هــذا التمييــز أحيانــاً 
بأنــه ”بيانــات ملموســة“ و”بيانــات غــري ملموســة“، ومــع ذلــك، مل تكــن املســألة ”ملموســة“ مقابــل ”غــري ملموســة“، 
ولكــن هــي ”وثيقــة الصلــة ومناســبة“ مقابــل ”غــري وثيقــة الصلــة وغــري مناســبة“. وتعتــرب هــذه األســاليب تكميليــة، 

وينبغــي بوجــه عــام اســتخدامها مقرتنــًة. 

ــل: كــم العــدد؟ كــم عــدد املــرات؟ إىل أي مــدى؟ مــا شــدة؟ مــا هــو  ــات ألســئلة مث ــة تقــدم إجاب واملعلومــات الكمي
ــاذا؟ ــا؟ م ــن؟ م ــن؟ أي ــى؟ َم ــف؟ مت ــل: كي ــة فتشــمل نقاطــاً مث ــات الكيفي ــا املعلوم عمــر؟، أم

وعنــد إجــراء التقييــم، تكــون الخطــوة األوىل استكشــاف املعلومــات املتاحــة بالفعــل مــن مصــادر أخــرى )عــىل ســبيل 
املثــال، التقاريــر املكتوبــة(، وبعــد ذلــك معرفــة املعلومــات األخــرى املــراد جمعهــا وكيــف ميكــن القيــام بذلــك، فالدراســة 
ــرتك  ــد ت ــا ق ــد أنه ــج واضحــة، بي ــد ميكــن أن تثمــر نتائ ــق أو مشــكلة بالغــة التحدي املتعمقــة ملســألة ذات نطــاق ضي
مســائل ومشــكالت أخــرى  مهمــة بــدون متحيــص. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد ينتــج عــن جمــع املعلومــات بشــأن عــدد 
كبــري مــن املســائل واملشــكالت تقييــم ليــس لــه محــور تركيــز، وقــد يجــد القامئــون عــىل التقييــم يف حوزتهــم كــامً كبــرياً 

مــن املعلومــات، لكــن معظمهــا معلومــات ضحلــة.

وعنــد تحديــد األســلوب الــذي ســيتم اتباعــه، يجــب وضــع بعــض الحــدود بشــأن جمــع املعلومــات. هــل يجــب تقييــم 
جميــع أرس املفقوديــن أم بعضهــا فحســب؟ ومــن اآلخــرون الذيــن يجــب االتصــال بهــم؟، وهــل يجــب تقييــم جميــع 
املشــكالت بالتفصيــل أم تلــك املشــكالت التــي تحظــى باألولويــة؟، وينبغــي أن يكــون الرتكيــز عــىل الحصــول عــىل أفضــل 
ــح العقــل  ــة عــىل الحــزم وتفت ــة، يف ضــوء الوقــت واملــوارد املتاحــة، وعــىل الحفــاظ طــوال فــرتة العملي ــات ممكن بيان

وعــدم التحيــز.

وإضافــة إىل أخــذ نــوع املعلومــات التــي ســيتم جمعهــا يف االعتبــار، مــن الــروري تحديــد كيفيــة جمعهــا وتوثيقهــا، 
ــال، إجــراء اســتبيانات، مقابــالت شــخصية،  ــد األســاليب التــي ســوف تســتخدم )عــىل ســبيل املث ــك تحدي ويتطلــب ذل

ــذي ســيدرج يف التقييــم. ــداء مالحظــات( ومــن ال ــة، إب مناقشــات جامعي

ــرية مــن  ــني عــىل درجــة كب ــاك طريقت ــن ستســتمد منهــم املعلومــات، لكــن هن ــار األشــخاص الذي ــوع طــرق اختي وتتن
األهميــة: أخــذ عينــات عشــوائية وأخــذ عينــات غرضيــة6. وعــادة يعتمــد أخــذ العينــات العشــوائية عــىل عينــات أكــرب؛ 

ــة. ــع األرس املعني ــة لجمي ــج متثيلي ــأن تكــون النتائ ــة التوقــع ب ــه يف إمكاني وتكمــن مميزات

6 عند أخذ العينات العشوائية، يجب أن تتاح فرص متساوية الختيار كل عنرص ممكن من السكان )قرية أو فرد أو أرسة معيشية(، وهذا قد يتطلب 

جهوداً ملجابهة التحيز التي قد يؤثر عىل النتائج )ُسبُل الحصول، نوع الجنس، إىل آخره( باستخدام أخذ العينات متطابقة الرتتيب عىل سبيل املثال. 
وأخذ العينات الغرضية يعني، يف هذه الحالة، اتخاذ قرار مبقابلة األشخاص الرئيسيني الذين بلغوا املعلومات، أو مقابلة الجامعات املستضعفة أو 

األفراد الضعفاء من أجل الحصول عىل معلومات محددة، وهذه املقابالت هي األهم.
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ويستمد منطق أخذ العينات الغرضية وقوته من تركيزها عىل الفهم املتعمق: فالحاالت الغنية باملعلومات فقط هي التى يقع 
عليها االختيار. ويركز النهج الغريض عىل عدد صغري نسبياً من األشخاص من بني أرس املفقودين و/أو من األشخاص الرئيسيني 
لديهم  الذين  هم  األشخاص  وهؤالء  املعلومات".  من  "ثروة  لديهم  بأن  ُعرفوا  والذين  املعلومات،  يقدمون  الذين  اآلخرين 
الصحية وموظفو  الرعاية  العاملون يف  املثال،  املتررين )عىل سبيل  األشخاص  معلومات محددة عن جوانب معينة تخص 
الحكومة املحليون والوطنيون، وأعضاء الجامعات النسائية، وقيادات املجتمع املحيل، ورجال الدين، واملنظامت غري الحكومية، 
وموظفو املؤسسات واالختصاصيون االجتامعيون(. فإذا كنت مدركاً آلراء العنارص الفاعلة الرئيسية يف املجتمع املحيل، فستعرف 

أين هم فيام يتعلق باملسائل التي تواجهها األرس.

	•مجموعات الرتكيز7
مجموعات الرتكيز هي، قبل كل يشء، مناقشات جامعية تضم أشخاصاً ذوي خلفية مامثلة )أفراد األرس من املناطق النائية 
يف البلد، وزوجات ألشخاص مفقودين، واملمرضات، وأمهات ألطفال دون الخامسة من العمر، إىل آخره(؛ أو أولئك الذين مروا 

بتجارب مامثلة، وذلك ملناقشة موضوعات محددة. وميكن استخدامها ألغراض كثرية: 
      جمع معلومات/آراء/معتقدات/عادات/مواقف/مامرسات/احتياجات بخصوص موضوع معني

      تعزيز تبادل اآلراء والنقاش بني املشاركني
      جمع معلومات كافية تكون أساساً لقيام مرشوع أو لتقييم نتائج مرشوع.

وميكن أن تساعد املعلومات التي يتم جمعها عن طريق مناقشات مجموعة الرتكيز املعنية باملوضوع يف توجيه املشاريع وزيادة 
أهميتها وفاعليتها، خصوصاً عندما يكون املشاركون هم املبلغني الرئيسيني للمعلومات و/أو أرس املفقودين نفسها.

وتتمتع هذه الطريقة بعدد من املزايا ألنها تسمح للسكان املتررين، وهم أرس املفقودين يف حالتنا هذه، أن يشاركوا بدور 
نشط يف الجهود الرامية إىل مساعدتهم والشعور بأن آراءهم، بشأن املسائل التي تقلقهم قلقاً شديداً، ذات أهمية بالغة.

ورغم ذلك، توجد أيضاً تقييدات: ينبغي عدم استقراء نتائج مجموعة الرتكيز، إضافة إىل ذلك، ال يتسنى دوماً للمشاركني يف 
مجموعات الرتكيز وصف تجاربهم الشخصية.

                                 انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 303: تنظيم جلسة ملجموعة الرتكيز، ص 97. 

	•املقابالت الشخصية
املقابالت الشخصية جزء أسايس من أي تقييم، وهي تحتم اتخاذ قرارات معينة: ما إذا كان يتعني إجراء مقابلة شخصية مع فرد 

واحد أو أكرث من أفراد األرسة؛ وما هي األسئلة التي يتعني توجيهها، وأين وكيف يتم إجراء املقابلة.

الفردية  للتجارب  املبارش  الرتكيز، تجعل من املمكن توجيه مزيد من االهتامم  واملقابالت الشخصية، عىل عكس مجموعات 
ولتحديد املسائل واالحتياجات املحددة، ووضع تقدير كمي لها بشكل أدق. وهي تتيح لألشخاص الذين تتم مقابلتهم فرصة 

للتعبري عن أنفسهم بحرية أكرث وبدون الوقوع تحت ضغوط بسبب تصورات اآلخرين.

ويوىص بإجراء مقابالت شخصية فردية عند طرح مسائل حساسة: عىل سبيل املثال، يف حالة أرسية معقدة، أو يف حالة ترتبط 
لتحديد االختالفات داخل  الفردية رضورية  الشخصية  املقابالت  باألمن/الحامية. وقد تكون  تتعلق  االحتياجات مبسائل  فيها 
دائرة أرسة يف التكيف مع مشكلة االختفاء: إجراء مقابالت شخصية جامعية مع جميع أفراد األرسة قد ال يسمح لألفراد بالتعبري 

عن الصعوبات الشخصية التي تقابلهم يف عملية التكيف.

وفيام ييل أسلوبان إلجراء املقابالت الشخصية: 
     أسلوب غري منظم. إجراء مقابلة شخصية غري منظمة تتيح ملن يجري املقابلة أن يتوصل لفهم متعمق الحتياجات األرسة 
أثناء سري املحادثة. وميكن للمرافق الذي يجري مقابلة شخصية غري منظمة أن يتوصل إىل فهم احتياجات أفراد األرسة دون 
استخدام استبيان موحد، فاالستامع إىل رواياتهم أثناء الزيارات املنزلية أو املقابالت األخرى والسامح لهم بالتعبري عن الصعوبات 

التي تواجههم هي طريقة جيدة لفهم ما ميرون به، وطريقة مفيدة لتحديد كيفية التخفيف من آالمهم.
ومع ذلك، من املفيد دامئاً تدوين مالحظات أثناء املقابلة الشخصية وإعداد قامئة مرجعية سلفاً لتسجيل املعلومات األساسية 

)ظروف االختفاء، الحالة العاطفية، حالة األرسة، الدخل، إىل آخره(.

←
←
←

←

Jong, K. Focus Group Discussion Guidelines,  MSF Holland )internal document(, 2001 and Dawson, S., Manderson, L. Le manuel  des groupes focaux, International :ً7 انظر أيضا

Nutrition Foundation for Developing Countries )INFDC(, Boston, 1993
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ــة وشــبه املنظمــة توجــه  ــالت الشــخصية التوجيهي أســلوب توجيهــي وشــبه منظــم )اســتخدام االســتبيانات( يف املقاب
ــة. ــه املقابل ــذي تجــرى مع مجموعــة مــن األســئلة املحــددة ســلفاً بشــكل منهجــي إىل الشــخص ال

ــرون إىل  ــر اآلخ ــف ينظ ــرك كي ــة نظ ــن وجه ــة - "ِم ــات املفتوح ــئلة ذات النهاي ــن األس ــئلة م ــذه األس ــون ه ــد تك وق
ــك؟ ". ــن يفهمون ــن أن اآلخري ــل تظ ــة -"ه ــات مغلق ــئلة ذات نهاي ــك؟"أو أس حالت

وتســتخدم األســئلة ذات النهايــات املفتوحــة أساســاً أثنــاء املقابــالت الشــخصية شــبه املنظمــة؛ بغيــة الســامح لألشــخاص 
الذيــن تجــرى معهــم املقابلــة بالتعبــري عــن شــواغلهم أو آرائهــم الشــخصية بشــأن مختلــف املواضيــع.

ويتعــني تجميــع اإلجابــات عــن األســئلة بنوعيهــا وتدوينهــا بدقــة، وتســتخلص منهــا النتائــج، التــي تخضــع ملزيــد مــن 
التحليــل.

وتصــاغ األســئلة وفقــاً لالحتياجــات املــراد تقييمهــا، عــىل ســبيل املثــال، بغيــة الحصــول عــىل فهــم أفضــل ألثــر االختفــاء 
عــىل الحيــاة االجتامعيــة لــألرس، ومــن املهــم طــرح األســئلة التــي تختــرب طبيعــة عالقتهــا الحاليــة ببيئتهــا االجتامعيــة، 

وعــام إذا كانــت األمــور قــد تغــريت بعــد االختفــاء، واألســباب األساســية لهــذه التغيــريات.

ولتعزيــز مصداقيــة االســتبيانات وأهميتهــا، ينبغــي أن تراعــي هــذه االســتبيانات مختلــف فئــات األشــخاص يف الســكان 
املســتهدفني )أمهــات املفقوديــن وأبنائهــم، وأقــارب الجنــود املفقوديــن أو املدنيــني املفقوديــن، واألرس التــي تعيــش يف 
املناطــق الحريــة أو الريفيــة، ومــا إىل ذلــك(. وســتتباين اإلجابــات وفقــاً للتجربــة. ورمبــا تكــون تدريبــاً مثــرياً لالهتــامم 

ملقارنــة األفــكار واملواقــف والتجــارب الشــخصية لــدى الفئــات جميعهــا.

	•عصف الذهن
ــة مفتوحــة فيــام بينهــم حــول موضــوع  ــه مجموعــة مــن األشــخاص بإجــراء محادث عصــف الذهــن أســلوب يقــوم في

ــول. ــل )اســتعادي أو اســتباقي( وأفــكار أو حل ــد تحلي معــني. والغــرض مــن جلســة عصــف الذهــن هــو تولي

والجلســة التــي تركــز عــىل املســائل املتصلــة بحالــة األرس أو بحــاالت االختفــاء، ينبغــي أن تضــم أشــخاصاً عــىل درايــة 
باملوضوعــات. ويجــوز ألقــارب املفقوديــن أن يشــاركوا يف هــذه املناقشــات.

2 - تحليل املعلومات وتحديد األولويات

بعــد جمــع املعلومــات كافــة مــن مختلــف املصــادر، يحــني الوقــت ملعالجــة البيانــات وتصنيــف اإلجابــات وإيجــاد أمنــاط 
يف اإلجابــات، ويتيــح لــك ذلــك تحديــد املشــكالت األساســية التــي تواجــه أرس املفقوديــن واملــوارد املتاحــة ملعاونتهــا، 
والثغــرات بــني االحتياجــات واملــوارد. والنتائــج التــي يتوصــل إليهــا التقييــم ذات أهميــة بالغــة: فبدونهــا ال ميكــن اتخــاذ 

أي قــرارات.

أوالً، عليــك أن تحــدد مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة التخــاذ إجــراء. فــإذا ُوجــدت هــذه الحاجــة، فــإن املعلومــات التــي 
تحــت ترصفــك ســتمكِّنك مــن أن تقــرر أي املشــكالت ينبغــي أن تكــون لهــا األولويــة يف مــرشوع املرافقــة، مــع مراعــاة 

أهميتهــا، ومــا لديــك مــن قــدرات، واملــوارد املتاحــة، والقيــود املحتملــة.

3 - صياغة مرشوع املرافقة

عند هذه املرحلة، يجب أن تحدد أفضل الطرق لتلبية احتياجات األرس وفقاً لألولويات التي تم تحديدها.

3-1 تحديد الغاية )الغايات(

تصف الغاية النتيجة التي تعتزم تحقيقها عن طريق املرشوع، أي تحسني حالة أرس املفقودين.

والغايات دامئاً نوعان: عامة ومحددة

←

مثال

ميكــن دعــوة مجموعــة مــن االختصاصيــني االجتامعيــني، واملتخصصــني يف علــم النفــس، وأعضــاء مــن الرابطــات 
األرسيــة لإلجابــة عــن األســئلة التاليــة: 

• ما الذي يجعل األرس تحجم عن التامس الدعم - خارج نطاق الدائرة الداخلية أو داخلها؟	

• ما الذي ميكن عمله لتشجيع األرس عىل املشاركة يف مناقشة مع أرس أخرى؟	

• ما الذي ميكن عمله لدعم الرجال داخل األرس؟	

ويف مثل هذه املناقشات، ينبغي تشجيع االنفتاح الذهني وعدم إصدار أحكام أخالقية.

مرافقة أرس املفقودين
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الغاية العامة: تشري إىل املرشوع بأكمله وتصف النتيجة املستهدفة املتوسطة األجل: عىل سبيل املثال، تحسني الحالة النفسية-
االجتامعية لألرس. فمرشوع املرافقة ميكن أن يحل املشكلة أو يسهم يف حلها.

والغاية املحددة هي غاية أقرص أجالً ميكن تحقيقها بشكل أرسع: عىل سبيل املثال، أرس املفقودين يف املنطقة )س( ستعلم 
بإجراء البحث خالل فرتة مقررة سلفاً بعد االختفاء. ويكون للمرشوع عادة أكرث من غاية محددة، تكون مرتبطة بالغاية العامة، 

ولكل غاية محددة اسرتاتيجية وأنشطة مرتبطة بها.

وينبغي أن تكون الغايات: متضمنة معاين املخترص S.M.A.R.T. ”سامرت“ أي محددة، قابلة للقياس، قابلة لإلنجاز، ومالمئة، 
ومحددة زمنياً.

3-2 وضع اسرتاتيجية وخطة عمل 
بعد تحديد الغايات، يجب عليك اآلن أن تحدد كيف سيتم إنجازها بشكل ملموس، وذلك بتحديد كل خطوة من خطوات 

املرشوع. ويتعني توليف التفاصيل بشأن كل عنرص من عنارص الربنامج يف خطة عمل، بحيث تشمل النقاط التالية:

الغايــة العامــة والغايــة )الغايــات( املحــددة: مــا هــي التغيــريات يف حيــاة أرس املفقوديــن التــي نريــد نحــن تحقيقهــا؟ ←
)انظــر الجــزء 1-3(.

ــات ونســتغل  ــىل املعوق ــب ع ــي أن نتغل ــف ينبغ ــات؟ كي ــوغ الغاي ــة لبل ــرث الطــرق فاعلي ــا هــي أك االســرتاتيجية: م
ــرص؟ الف

األنشــطة: مبجــرد توضيــح الغايــات ووضــع االســرتاتيجية ســتكون قــادراً عــىل تحديــد األنشــطة التــي يجــب القيــام بهــا 
وإدراجهــا يف قامئــة، وباإلضافــة إىل مــا ســوف يتــم، مــن الــروري مراعــاة األســئلة التاليــة: كيــف ســتقام األنشــطة؟ 
مــن ســيفعل مــاذا؟ مــا هــو تسلســل األنشــطة؟ وإىل أي مــدى ســتكون متصلــة بعضهــا ببعــض؟ مــا هــو الحــد الزمنــي 

لبــدء األنشــطة واالنتهــاء منهــا؟ 
املؤرشات األساسية لرصد األنشطة والنتائج:

ــذ  ــدء تنفي ــل ب ــذا الغــرض قب ــف ترصــد املــرشوع وأن تعــد خطــة عمــل له ــك أيضــاً أن تقــرر كي إطــار الرصــد: علي
املــرشوع: مــا الــذي ســرتصده؟ ومــا هــو معــدل الرصــد؟ ومــن ســيتوىل هــذه املســؤولية؟ ومــا هــي املــؤرشات التــي 
ــتخدم  ــف ستس ــا؟ وكي ــات وتحليله ــع املعلوم ــا لجم ــتعني به ــي ستس ــاليب الت ــي األس ــا ه ــتخدمها؟ وم ــوف تس س

ــزء 4. ــر الج ــات، انظ ــن املعلوم ــد م ــات؟. وملزي املعلوم
املــوارد الالزمــة: مــا الــذي تحتــاج إليــه لتنفيــذ األنشــطة )املــوارد البرشيــة واملاليــة، العنــارص الفاعلــة الخارجيــة، إىل 

آخــره(؟ ومــا هــو الجــدول الزمنــي للتنفيــذ؟ 
ومــن الــروري تحديــد املــوارد الالزمــة لتنفيــذ كل نشــاط: مــا هــي املــوارد البرشيــة، واملاديــة، والفنيــة، واملاليــة، ومــا 
هــي الوســائل اللوجســتية التــي تحتــاج إليهــا لتنفيــذ املــرشوع ورصــده؟، ومــا هــو اإلطــار الزمنــي لــكل واحــدة منهــا؟، 

وميكــن أن تــؤدي اإلجابــات عــن هــذه األســئلة إىل تعديــل األنشــطة، مبــا يتــامىش مــع املــوارد املتوفــرة.
وســواء كنــت تبحــث عــن متويــل أو ستســتخدم أمــواالً متوفــرة بالفعــل، فمــن الــروري أن تضــع ميزانيــة للمــرشوع، 

ألن وجودهــا رضوري لضــامن اإلدارة املاليــة الشــفافة.

                                     انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 304: وضع خطة عمل، ص 99 .

3-3 كتابة مقرتح مرشوع 
مقــرتح املــرشوع الــذي يُكتــب بشــكل ســلس ميكــن أن يســاعد املرافــق عنــد عــرض األســاس املنطقــي والغــرض والنتائج 
املتوخــاة مــن املقــرتح املذكــور. ومــن شــأنه أن يســاعد أيضــاً عــىل جعــل العنــارص الفاعلــة األخــرى عــىل درايــة بأثــر 

اختفــاء األشــخاص وتشــجعيها عــىل املشــاركة يف تنفيــذ األنشــطة: وقــد يســاعد أيضــاً عــىل جمــع األمــوال.

                                    انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 305: كتابة مقرتح مرشوع، ص 102 .

4 - رصد األنشطة وتقييم فاعليتها 
4-1 الرصد والتقييم 

ــواع شــتى للرصــد:  ــاك أن ــذ املــرشوع، وهن ــام بهــا طــوال فــرتة تنفي ــة، ينبغــي القي ــة مســتمرة ومنهجي الرصــد: عملي
عــىل ســبيل املثــال، رصــد األنشــطة، ورصــد النتائــج، ورصــد الحالــة، والرصــد املــايل. ويســتلزم الرصــد جمــع املعلومــات 

وتســجيلها وتحليلهــا وإحالتهــا، ويضطلــع بذلــك القامئــون عــىل إدارة/تنفيــذ املــرشوع.

←
←

←

←
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ــت أرس  ــا إذا كان ــد م ــتلزم أيضــاً تفق ــوم، ويس ــاً بي ــا يوم ــطة ونتائجه ــذه األنش ــج  ه ــد نوات ــتلزم تفق ــد األنشــطة: يس رص
املفقوديــن قــد تســلمت الســلع و/أو الخدمــات، التــي أبلغــت بتوقــع وصولهــا )مــن حيــث الكــم والكيــف(. ورصــد النتائــج 
يقيــس التقــدم املحــرز يف إنجــاز الغايــات املحــددة للمــرشوع، بهــدف توفــري مــؤرشات يف وقــت مبكــر. ويتــم هــذا الرصــد 
ــي  ــريات الت ــع مســار التغي ــة تتب ــج القصــرية األجــل. ويســتلزم رصــد الحال ــات املحــددة والنوات أساســاً عــىل مســتوى الغاي
تطــرأ عــىل الســياق والتــي قــد تؤثــر عــىل املــرشوع )أهميتــه، وتنفيــذه، ونتائجــه(، وتتبــع آثــار املــرشوع عــىل هــذا الســياق.

والتقييــم: عبــارة عــن فحــص مســتقل وموضوعــي ومنهجــي لتصميــم املــرشوع وتنفيــذه ونتائجــه. ويتــم إجــراء التقييــامت، 
عــىل عكــس الرصــد، عنــد مراحــل محــددة فقــط أثنــاء التنفيــذ أو يف نهايــة املــرشوع. ونطــاق التقييــامت أوســع مــن نطــاق 
ــن  ــد م ــع مزي ــتلزم جم ــي تس ــا و/أو الت ــت إليه ــي مل يلتف ــئلة الت ــات لألس ــاد إجاب ــم إيج ــرس التقيي ــد. ويي ــات الرص عملي
البيانــات املعقــدة وتحليلهــا، وهــي تحتــاج إىل إعــداد دقيــق وينفذهــا أشــخاص مل يشــاركوا يف تصميــم املــرشوع أو تنفيــذه.

ــاف  ــاً اكتش ــنى أيض ــام يتس ــا، وبه ــة وتقييمه ــات املحتمل ــكالت والنجاح ــد املش ــم تحدي ــد والتقيي ــل الرص ــنى بفض ويتس
ــج  ــايل، النتائ ــذه، وبالت ــة تنفي ــم املــرشوع، وطريق ــم أســاس إلجــراء تصحيحــي لتحســني تصمي ــم تقدي ــن ث اتجاهــات، وم

ــن. ــأرس املفقودي ــة ب املتعلق

وميكن للرصد والتقييم أن يخدم ثالثة أغراض أساسية:

ــد )أو  ــة للرص ــداد خط ــد إع ــم، عن ــن امله ــه، م ــتخدام ل ــه وال اس ــدة من ــات ال فائ ــن املعلوم ــري م ــمٍّ كب ــع ك ــب جم ولتجن
الــرشوط املرجعيــة إلجــراء التقييــم( مراعــاة مــا تســتطيع القيــام بــه، ومــا ســتجد إجابــات لــه، وفيــَم ستســتخدم املعلومــات 

التــي تعتــزم جمعهــا.

4-2 القيام بالرصد وإجراء التقييم

ألغــراض أنشــطة التقييــم، يتعــني اإلجابــة عــن بعــض األســئلة: مــا هــو؟ )تنفيــذ األنشــطة - اآلثــار العاجلــة واآلجلــة(، وكيــف؟ 
)املــؤرشات واألدوات(، ِمــن أجــل َمــن؟ )مصــادر املعلومــات(، ومتــى؟ )التوقيت(.

                                 انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 304: وضع خطة عمل، املثال 2، ص 101 .

4-3 تحليل املعلومات

4-4 إبالغ النتائج

بعــد انتهــاء التقييــم، تســتطيع تلخيــص مــا يــيل يف وثيقــة بحيــث ميكــن اســتخدامها عــىل املســتوى الداخــيل أو إرســالها إىل 
الجهــات املانحــة أو غريهــا مــن األطــراف املعنيــة:

التنفيذية لتوفري معلومات للقامئني عىل إدارة املرشوع وتنفيذه )عىل سبيل املثال، من أجل إجراء ← دعم صنع القرارات 
التعديالت الرورية(.

التعلم واالستفادة مام تم تعلمه، أثناء املرشوع وبعد انتهائه.
املساعدة عىل اإلبالغ الداخيل والخارجي )للموظفني واإلدارة يف منظمتك، وأرس املفقودين، والسلطات واملنظامت األخرى 

والجهات املانحة(.

←
←

هل نفذت جميع األنشطة عىل النحو املتوقع؟ ←
عىل سبيل املثال، عدد جلسات تقديم املعلومات التي عقدت باملقارنة مبا هو محدد بالخطة.

هل تم الوصول إىل أكرب عدد من األشخاص عىل النحو املتوقع؟
عىل سبيل املثال: نسبة الحضور أثناء املناقشة الجامعية أو عدد األشخاص الذين تسلموا مطويات.

هل كانت الوسائل واملوارد املستخدمة وافية بالغرض؟
عىل سبيل املثال، موارد لوجيستية كافية أو عدد كاف من املدربني أثناء الدورات التدريبية.

هل أسهمت األنشطة يف بلوغ الغاية املوضوعة؟
عىل سبيل املثال، األرس استغلت الخدمات التي تعرفت عليها أثناء جلسات تقديم املعلومات، وأصبحت قادرة عىل حل 

بعض مشكالتها؛ وظلت األرس عىل صلة بعضها ببعض.
عىل سبيل املثال، األرس التي حرت جلسات لتقديم املعلومات اطلعت بشكل جيد عىل الخدمات املتاحة.

هل حدثت أية نتائج غري متوقعة؟
حرت  التي  األرس  وعدد  املعلومات  لتقديم  جلسات  إىل  تحتاج  التي  األرس  عدد  بني  التوازن  عدم  املثال،  سبيل  عىل 

الجلسات يشري إىل انخفاض معدل املشاركة، ويتعني تحديد مختلف العوامل التي أسهمت يف هذه النتيجة.
هل حققت األنشطة و/أو الطريقة التي نفذت بها توقعات املستفيدين؟ وبعبارة أخرى ماذا كان مستوى الرضا؟ 

الحاجات/املشكالت التي تم تحديدها أثناء التقييم

←
←
←

←

←

←
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الطرق املختارة ملعالجتها←
أنواع النشاط الذي تم تنفيذه 

فاعليتها وآثارها املحتملة عىل حالة األرس
النقاط البارزة 

التغيريات الالزمة لتحسني فاعلية املرشوع/ األنشطة
الصعوبات التي واجهت تنفيذ األنشطة

←←
←
←
←

األنشطة الرئيسية

كل إجابة، يكون الهدف منها تقديم دعم إىل أرس املفقودين، يجب أن تأخذ يف االعتبار نطاق احتياجاتهم وتنوع املوارد الالزمة 
لتلبيتها.

ويبني الجزء الثاين األنشطة الرئيسية التي يتعني االضطالع بها بغية توفري مرافقة لألرس أثناء رصاعها يف مواجهة تجربتها املؤملة.

وتهدف هذه األنشطة إىل استغالل املوارد الفردية والجامعية واستعادة الروابط االجتامعية األساسية.

                                 انظر الجزء 3، صحيفة معلومات 7-3: زيادة قدرة األرس عىل التكيف. ص 93 .

املرافقة تستلزم ما ييل:
توفري فرص االستامع الداعم.  - 1

تقديم املعلومات لألرس.  - 2
مساعدة األرس عىل البحث عن ذويها املفقودين.  - 3

مساعدة األرس عىل معالجة املسائل القانونية واإلدارية.  - 4
تنظيم مجموعات للدعم لتشجيع األرس عىل تبادل التجارب ودعم بعضها بعضا.  - 5

مساعدة أفراد األرسة عىل توظيف الطاقات من جديد يف مجاالت أخرى )اجتامعية وعاطفية(.  - 6
تشجيع التواصل داخل األرسة.  - 7

تعبئة املجتمع املحيل.  - 8
زيادة التوعية الجامهريية وتشجيع الجمهور عىل االعرتاف مبسألة املفقودين.  - 9

10 - توفري خدمات اإلحالة إىل دوائر الخدمات القامئة و/أو املختصني.

1 - توفري فرص االستامع الداعم
عالم ينطوي االستامع الداعم؟

االستامع الداعم مهم للغاية يف تأسيس عالقات قامئة عىل الثقة مع األرس، بغض النظر عام إذا كان هذا يحدث داخل إطار 
املرشوع. وهذا يستلزم ما ييل: 

اتخاذ موقف موضوعي )دون إصدار آراء أو أحكام مسبقة( وإبداء االحرتام والتسامح إزاء الطريقة التي تختارها األرس 
للتكيف مع الحالة الخاصة بها. وعىل الشخص املستمع/املرافق أال يسدي النصيحة ألفراد األرسة بأن "ينسوا" أو "يسريوا 
لألمام". وعىل املرافق أن يحرتم معتقداتهم فيام يتعلق مبصري قريبهم املفقود ويجب أن يستمع لهم باحرتام عندما يعربون 
عن أنفسهم بشأن املوضوع. وال يعني االستامع لألرس أنه ال بد أن تشاركهم قناعاتهم. وتقديم الدعم لهم ال يعني أنك 

تؤيد اعتقادهم بأن قريبهم املفقود ما زال حياً أو تشجعهم عىل االعتقاد بذلك؛
السامح لهم بالتعبري عن انفعاالتهم وليس التقليل من شأنها؛

اتخاذ موقف متعاطف، مام يساعد الشخص املستمع عىل مشاركة مشاعر املتكلم من قبيل التخيل8
إبداء االهتامم واالنشغال مبا تقوله األرس: يجب أن يكون هؤالء قادرين عىل الثقة يف التزام الشخص مقدم العون؛

طأمنة هؤالء بأن ردود فعلهم عادية، مبا يف ذلك رضورة الخروج من املحنة؛
املشاركة يف إيجاد حلول قد تساعدهم عىل الشعور بأنهم أفضل؛

تزويدهم باملعلومات والنصح بشأن مشكالت محددة؛
احرتام رسية املعلومات التي يقدمونها: التحيل بالكياسة والحكمة.

←

←
←
←
←
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←
←

8 اتخــاذ موقــف متعاطــف يســتلزم الوقــوف عــىل مســافة عاطفيــة كافيــة مــن معانــاة األرسة وآالمهــا بغيــة معرفــة موقفهــا دون االنغــامس 

معهــا. وهــذا يتطلــب مــن املســتمع أن يركــز اهتاممــه عــىل الطريقــة التــي يعــرب بهــا أفــراد األرسة عــام يحــدث لهــم وكيــف يحاولــون التعامــل 
معــه ويتطلــب أيضــاً مــن املســتمع معاونتهــم عــىل الوصــول لفهــم أفضــل لحالتهــم دون أن يخربهــم عــام يشــعر بــه أو مــا يفكــر فيــه.
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مقاطعة كيتشه، غواتيامال - أرس تستعد إلجراء إعادة دفن - بكرامة ووفقاً للعرف - ذويهم الذين جرى مؤخراً تحديد هوية جثامينهم.

اللغــة غــري اللفظيــة ميكــن أن تقــدم معلومــات عــن الحالــة العاطفيــة للشــخص الــذي تجــرى معــه املقابلــة الشــخصية، 
فضــالً عــن عالقتــه مبــن يقــوم بإجــراء املقابلــة، وميكــن نقــل رســائل مهمــة كثــرية عــن طريــق تعابــري الوجــه وحركــة 
الجســم )الطريقــة التــي يجلــس بهــا الشــخص عــىل ســبيل املثــال(، والقــرب الجســدي بــني الشــخص الــذي يقــوم بإجــراء 
املقابلــة، والشــخص الــذي تجــرى معــه املقابلــة، ومظهــر الشــخص أو هيئتــه )الرســمية املفرطــة ميكــن أن تخلــق مســافة 

رمبــا ال تكــون مفيــدة( ونغمــة صوتــه.

                                انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 306: التحدث مع أفراد األرس، ص 102.

                                انظر الجزء 3، صحيفة معلومات 3-3: مهارات التواصل األساسية، ص 89.

معلومات

املرافق وال  يستمع  أن  ينبغي  الحاالت  استجواباً. ويف هذه  ليس  الشخصية  املناقشة/املقابلة  النوع من  هذا 
يحاول شغل فرتات الصمت بالكالم.

ويعترب اللقاء األول مع األرسة لحظة مهمة للغاية، ورمبا تؤثر عىل طبيعة اللقاءات املقبلة. 

والهدف من االستامع الداعم ليس بالرورة إطالق العواطف.

فمحاولة جعل شخص ما يتقبل فكرة موت فرد من أفراد األرسة ليست الهدف من االستامع، بل مساعدة األرس 
عىل التكيف مع غياب الشخص، بإعادة االندماج يف الحياة االجتامعية واألرسية.

وال ينطوي االستامع الداعم عىل وجود جميع اإلجابات عن الصعوبات التي قد تعرب عنها األرس. فاملحنة املؤملة 
التي تعيشها األرسة ينبغي أال تؤدي إىل تثبيط العزم أو االنغامس فيها.
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أين ينعقد اللقاء؟
اختيار مكان للقاء ال يقترص عىل موقع محدد، وذلك ألن فرص إجراء مناقشات داعمة ألفراد األرسة قد تلوح بطرق مختلفة.

ومع ذلك، من أجل مضاعفة فاعلية اللقاء: 

2 - تقديم املعلومات لألرس
أثناء الجلسات الرسمية لتقديم  أثناء املناقشات أو  ميكن تقديم املعلومات عن مختلف املسائل )انظر أدناه( إىل األرس إما 

املعلومات. 

                                 انظر الجزء 3. صحيفة إجراءات 307: تنظيم جلسات تقديم املعلومات، ص104  .

املسائل العامة والقانونية

التدابري العملية

املوارد املتاحة األخرى

املشورة العملية

املنظور الديني

 

يجب أن يكون مناخ اللقاء مريحاً وآمناً مبا فيه الكفاية؛ لتشجيع األشخاص عىل التعبري بحرية عن أنفسهم، وينبغي أن 
يشعر املستمع وأفراد األرسة معاً باالرتياح، دون تشتت باملقاطعات أو وجود من يسرتقون السمع؛

تشجيع الحوار بأن تجلس عىل نفس مستوى الشخص الذي تلتقي به، وال تضع كثرياً من الفواصل بينكام )مثل وجود 
طاولة أو مكتب(. وبعبارة أخرى، يجب أال يتسم املكان بالرسمية املفرطة، ولكن يجب أن يبعث عىل الطأمنينة، وإذا 

أمكن يكون مألوفاً.

حقوق الشخص املفقود وأرس املفقودين 
التزامات السلطات 

اإلجراءات القامئة للبحث عن املفقودين )مثال: التسجيل، تعقب األثر، استخراج الرفات، تحديد الهوية(
وجود آليات للكشف عن مصري املفقودين ولتقديم الدعم لألرس: كيف تعمل هذه اآلليات وماذا ميكن لألرس أن تتوقع 

منها؟
رضورة تسجيل الشخص املفقود وإجراءات املتابعة

املزايا/املساعدات االجتامعية القامئة )مثال معاشات أو مساعدات أخرى( املستحقة األرس
مسائل محددة تتصل بعملية تحديد الهوية )عمليات استخراج الرفات، الحمض النووي، بيانات ما قبل الوفاة إىل آخره( 

وكيف تتم اإلجراءات.

                           انظر الجزء 4: مرافقة األرس أثناء استخراج الرفات البرشية وتحديد الهوية، ص 82

أين تسجل القريب املفقود؟
أين تتلقى معلومات عن عملية البحث؟ 

كيف تتقدم بطلب/تتلقى إعالن الغياب أو وثيقة مامثلة؟
كيف تتقدم بطلب للحصول عىل مزايا/مساعدات اجتامعية؟

كيف تحصل عىل الوثائق القانونية/ اإلدارية الالزمة؟
كيف تحصل عىل مساعدة قانونية؟

متى وأين تحصل عىل مساعدة طبية و/أو دعم متخصص )عىل سبيل املثال، الدعم النفيس(
غري  املنظامت  من  مقدمة  خدمات  األرسية،  الرابطات  من  )دعم  املحيل  مجتمعهم  داخل  متاح  متاحة/دعم  خدمات 

الحكومية، إىل آخره(.
                      

                           انظر الجزء 3، تعبئة املجتمع املحيل، ص 82  .

اسرتاتيجيات ميكن أن تساعد األرس عىل التكيف مع حالتها الراهنة )اتخاذ خطوات لتقليل عزلتها، وإعادة دمج األرس يف 
الدوائر االجتامعية املألوفة، إىل آخره(

بفقدان  األطفال  إبالغ  يتم  كيف  )مثال  األقارب  مع  قلقهم  لدواعي  األرسة  أفراد  مشاركة  كيفية  عن  مفيدة  معلومات 
والدهم(

السلوك السليم، كام ميليه الدين فيام يتعلق بإعالن الوفاة، عىل سبيل املثال.
الطقوس املتصلة باملفقودين.
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3 - مساعدة األرس يف عملية البحث

تبــدأ أرس املفقوديــن يف البحــث عــن ذويهــا املفقوديــن، فــور أن تتحقــق مــن اختفائهــم، وتواصــل البحــث إىل أن تتلقــى 
معلومــات عــن مصريهــم وأماكــن وجودهــم. وأثنــاء هــذه العمليــة، كثــرياً مــا تحتــاج األرس إىل املعونــة واإلرشــاد. ويوجــد 
ــر،  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــات اللجن ــدى بعث ــا. ول ــا يف إجــراءات دعمه ــي ميكــن االضطــالع به ــن األنشــطة الت ــدد م ع

ــاً خاصــاً أيضــاً. ــة تدريب ودوائــر خدمــة البحــث التابعــة للجمعيــات الوطنيــة، تفويــض خــاص يف هــذا الشــأن ومدرب

                                 انظر الجزء 3. صحيفة إجراءات 308: املساعدة يف عملية البحث، ص  105.

                                 انظر الجزء 3. صحيفة معلومات 4-3: إعادة الروابط العائلية

                                     والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ص 90 .

4 - مساعدة األرس عىل معالجة املسائل القانونية واإلدارية

تكــون اإلجــراءات القانونيــة واإلداريــة املتصلــة باختفــاء شــخص يف كثــري مــن األحيــان صعبــة التنفيــذ، خصوصــاً يف الحــاالت 
التــي يكــون فيهــا اإلطــار القانــوين املحــيل غــري متوفــر أو غــري مكتمــل )انظــر الجــزء 2 ص 29(. إضافــة إىل ذلــك، ال تكــون 
األرس غالبــاً عــىل درايــة بحقوقهــا أو باإلجــراءات املطلوبــة، وأحيانــاً ال تكــون الســلطات عــىل درايــة بالصعوبــات التــي تواجــه 
هــذه األرس، وتحتــاج معظــم األرس إىل املســاعدة، وهــي تشــق طريقهــا عــرب اللوائــح واإلجــراءات، للحصــول عــىل مســاعدات 
محــددة )عنــد توفرهــا(،  ويتوقــف هــذا الدعــم عــىل الحالــة، وقــد يكــون بســيطاً نســبياً )الــرشح واملرافقــة( أو أكــرث تعقيــداً، 

مــام يتطلــب االســتعانة مبســاعدة املستشــارين القانونيــني.

وتســتطيع الرابطــات األرسيــة والجامعــات املامثلــة، تنظيــم أنفســها بغيــة مامرســة الضغــط من أجــل حقــوق أرس املفقودين. 
وتســتطيع املنظــامت غــري الحكوميــة اإلقليميــة أو الدوليــة، مثــل "اللجنــة اإلنســانية الهولنديــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان" 
ــني املختفــني" )FEDEFAM( و"االتحــاد اآلســيوي ملناهضــة  ــاء املعتقل ــة لرابطــات أقرب ــكا الالتيني )HOM(، و"اتحــاد أمري

االختفــاء غــري الطوعــي" )AFAD( مســاعدة األرس عــىل بنــاء قدراتهــا وتوســيع نطــاق شــبكاتها لــي تصبــح أكــرث فاعليــة.

                انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 309، مساعدة األرس عىل معالجة املسائل القانونية/ اإلدارية، ص 106.

5 - تنظيم مجموعات الدعم 

تختلــف مجموعــات الدعــم عــن مجموعــات الرتكيــز والجلســات الجامعيــة لتقديــم املعلومــات. فقــد تشــكلت يف األســاس 
ــد تســاعد مجموعــات  ــا. وق ــي تواجهه ــات الت ــا ملناقشــة الصعوب ــي تجتمــع فيه ــة املناســبة، الت ــح األرس الفرصــة والبيئ ملن

الدعــم األرس عــىل: 

مثال: األرجنتني ورابطة “أمهات بالزا دي مايو”

ــاليت أصبحــن ناشــطات يف مجــال  ــات ال ــد يضــم النســاء األرجنتيني ــم فري ــو" تنظي ــالزا دي ماي "أمهــات ب
حقــوق اإلنســان، مــن أجــل تحقيــق هــدف مشــرتك. وقــد كونهــا نســاء التقــى بعضهــن ببعــض يف أثنــاء 
ــاء  ــني أثن ــة األرجنت ــون لحكوم ــالء تابع ــم عم ــن اختطفه ــن الذي ــن وبناته ــىل أبنائه ــور ع ــة العث محاول

ــل. ــب والقت ــم للتعذي ــري منه ــرض الكث ــك، تع ــد ذل ــذرة" )1976- 1983(. وبع "الحــرب الق

وطــوال مــا يزيــد عــىل ثالثــة عقــود، حاربــت األمهــات مــن أجــل الحــق يف معرفــة مصــري أوالدهــن وأماكــن 
وجودهــم. وســعت األمهــات إىل إحيــاء ذكــرى أوالدهــن واإلبقــاء عــىل أرواحهــم حيــة. ويــأيت اســم املنظمة 
مــن بــالزا دي مايــو يف وســط بوينــس أيــرس، حيــث التقــت ألول مــرة األمهــات والجــدات املفجوعــات. 
وكــون هــؤالء شــكالً جديــداً مــن االحتجــاج أو املقاومــة. وكانــت الطبيعــة الجامهرييــة والتعاونيــة لحركــة 
نضالهــن متثــل اعرتاضــاً صارخــاً للقمــع والصمــت مــن جانــب الحكومــة. وتصــدى كثــري مــن ضحايــا الحــرب 
القــذرة للضغــط النفــيس. وســاعدت عزلتهــن بعضهــن عــن بعــض الحكومــة عــىل أن تواصــل قبضتهــا عــىل 
املواطنــني الذيــن يعانــون الرعــب. وعندمــا بــدأت األمهــات يتكلمــن فيــام بينهــن ويــرسدن رواياتهــن، كان 
ذلــك خروجــاً كبــرياً عــن عــادات العزلــة والصمــت التــي تفاقمــت لديهــن. وكان لرفضهــن االســتكانة أثــر 
أكــرب مــن محاربــة الصمــت املريــع مــن جانــب الحكومــة: فروايــات األمهــات والجــدات حفــزت النســاء 

األخريــات عــىل البحــث عــن أطفالهــن املفقوديــن وســاعدت عــىل منــو الحركــة.

وضع حد لعزلتها العاطفية من خالل: 
   
←

�
مشاركة العواطف والتجارب دون خشية من نقد اآلخرين؛

استعادة الشعور باالنتامء ملجموعة، بالحديث املتبادل مع آخرين عاشوا تجارب مامثلة )سيدرك بعض األشخاص أنهم 
ليسوا وحدهم وأن حالتهم ليست حالة فردية(؛

�
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تشجيع روح املعاونة املتبادلة عن طريق:  ←
�

تبادل املعلومات ذات القيمة العملية؛
تبادل األفكار واملشورة حول التكيف مع الحالة )عىل سبيل املثال، إحدى األمهات قد تقرتح عىل أخرى أن تتحدث مع 
أطفالها عن أبيهم املفقود(. وعادة ما تؤخذ املشورة من أناس ميرون بالحالة نفسها أو مروا بها يف السابق بشكل أيرس؛

بعث اإللهام فيام بينهم، عىل سبيل املثال، بعض األشخاص قد يصبحون متفائلني عندما يرون آخرين يجابهون حالتهم 
بنجاح.

�

�

تعزيز القدرات الشخصية عىل الصمود/ التكيف عن طريق:  ←

�

مساعدة اآلخرين، حيث يكون املشاركون هم املعاونني واملنتفعني عىل حد سواء، وقد ميكنهم هذا من التخلص من 
إمنا هي طريقة الستعادة  اآلخرين  الشخص عىل معاونة  قدرة  أن  املعروف  الجدوى. ومن  وانعدام  بالعجز  الشعور 

االعتداد بالنفس؛
تحديد احتياجاتهم الشخصية وإيجاد طرق لتلبيتها؛

السيطرة عىل الحالة بفهمها عىل نحو أفضل وإيجاد طرق للتعايش معها؛
إعادة بناء الذكريات )عىل سبيل املثال، بتذكر كل ما هو لطيف بشأن الشخص املفقود(؛

�

�

�

إعداد اسرتاتيجيات مشرتكة: ←
يستطيع أفراد املجموعة، عند مواجهة قضية محددة، تجميع آرائهم معاً إليجاد إجابات وافية. ويستطيع هؤالء أيضاً �

إعداد أفكار إلحياء ذكرى ذويهم.

                       انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 310: تنظيم مجموعات الدعم، ص  107.
                       انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 311: مواضيع للمناقشات الجامعية، ص  111.

                       انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 312، مترينات للتحفيز ص 112.  
                       انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 313: أنشطة ملجموعات الدعم، ص 112 .

حالة

..."قرأت يف الصحيفة أن هناك أشخاصاً آخرين مثيل. وحاولت االتصال ببعضهم لنتبادل تجاربنا وللتأكد أنني مل 
أغفل القيام بيشء ما أستطيع أن أقوم به ألكتشف ماحدث لزوجي. وعلمت أن اللجنة الدولية للصليب األحمر 
تنظم اجتامعاً ألرس املفقودين. وذهبت إىل هناك، ووقفت يف ركن من املكان وذرفت دموعاً غزيرة وراء نظاريت 
الشمسية الداكنة اللون. وكان هناك أشخاص كثريون مثيل. والجميع عىل الدرجة نفسها من االضطراب والحزن 
والعجز، ولكن عىل األقل كان هناك شخص يستمع إلينا. واقرتحوا علينا أن نوحد صفوفنا ونشكل رابطة لخلق تأثري 

وتلقفنا هذه الفكرة عىل الفور.

وأدركت أننا لن نستطيع أن نحرز تقدماً إال بطريقة منظمة- من خالل إجراء اتصاالت وتقديم مقرتحات، وأنه 
ليس هناك من يشء أستطيع أن أفعله بأكمله مبفردي )...(. وكنت األوىل يف املبادرة إىل العمل وكرست كل وقتي 
وجهدي للرابطة... التي عملت أميناً عاماً لها ملدة ثالث سنوات. وكان األمر مبثابة عالج وكان يعني الكثري بالنسبة 
يل. وكنت سأصاب بالجنون لوال أنني أبقيت نفيس يف حالة انشغال. وكذلك، بفضل عميل، استطعت أن أواكب 

األمور، وهذا ساعدين عىل اتباع نهج بناء أفادين وأفاد اآلخرين".

من "قصة أوليا" )موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر(

معلومات

ميكن أن يكون ملجموعات الدعم آثار سلبية عندما تصبح مواقع للمجابهة أو عندما يتيح تبادل الخربات مجاالً 
إلجراء مقارنات تنافسية يف الخربات.

وقد يصبح بعض األشخاص مرتبطني باملجموعة أو معتمدين عليها بشكل مفرط، وهؤالء األشخاص قد يستغلون 
آخرين يف املجموعة عىل أنهم وسيلة بدالً من كونهم وجوداً داعامً ميكنهم من الخروج من املحنة، وقد يشعر 
هؤالء بالقلق إزاء استثامر طاقاتهم يف مجاالت اجتامعية أخرى. وميكن أن يصبح االنفصال عن املجموعة مؤملاً 

للغاية، بالنسبة ألولئك الذين أصبحوا معتمدين عليها بشدة.

وال ميكن أن تحل املجموعات محل الدعم املقدم من املتخصصني، فهي ال تقدم قدراً متساوياً من العون لكل 
شخص.
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6 - مساعدة أفراد األرسة عىل توظيف الطاقات من جديد يف مجاالت أخرى )اجتامعية وعاطفية(

قــد يصبــح االهتــامم بأنشــطة مبهجــة أمــراً صعبــاً بالنســبة لكثــري مــن األرس، ألنهــا لــن تســمح لنفســها باملــي يف طريــق 
الحيــاة إال بعــد أن يتضــح مصــري ذويهــا املفقوديــن. وبالنســبة لبعــض األرس قــد يكــون ذلــك طريقــة إلظهــار مــدى قربهــم 

مــن ذويهــم املفقوديــن.

تشــجيع األرس عــىل الخــروج مــن العزلــة العاطفيــة قــد يكــون لــه نتائــج إيجابيــة ميكــن لهــا أن تخفــف خطــورة معاناتهــا 
مــن انهيــار عاطفــي عندمــا تحــل قضيتهــا.

وميكــن لــألرس أن تســتثمر طاقاتهــا يف مجــاالت أخــرى يف الحيــاة االجتامعيــة مــن خــالل األنشــطة املهنيــة والرتويحيــة و/أو 
الفنيــة. وقــد تســاعد املشــاركة يف هــذه األنشــطة بعــض األفــراد عــىل تبــادل املعلومــات بشــأن مشــكالتهم وإقامــة عالقــات 

مــع اآلخريــن؛ وميكــن أيضــاً أن تســاعد عــىل دعــم اعتدادهــم بالنفــس.

األنشطة املهنية

تســاعد األنشــطة املهنيــة، مثــل الــدورات التعليميــة والحــرف املــدرة للدخــل، األشــخاص عــىل اكتســاب مهــارات جديــدة 
ــدة. ووســائل لالضطــالع باملســؤوليات واألدوار الجدي

ــتطيع  ــع، تس ــاً. ويف الواق ــابهة مع ــكالت متش ــا مش ــي له ــع األرس الت ــطة، تجمي ــذه األنش ــاء ه ــروري، أثن ــن ال ــس م ولي
ــم. ــن تجاربه ــة ع ــارب مختلف ــم تج ــخاص له ــة أش ــة ملقابل ــاً مهم ــألرس فرص ــر ل ــة أن توف ــطة املهني األنش

ومــن شــأن هــذه األنشــطة أيضــاً متكــني األرس مــن التواصــل مــع العنــارص الفاعلــة األخــرى يف املجتمــع املحــيل وجعلهــا عــىل 
وعــي بقضيــة املفقوديــن.

	•الدورات التعليمية واملهنية
إن تعلــم أشــياء جديــدة يســاعد النــاس عــىل اســتحداث اهتاممــات جديــدة فضــالً عــن توفــري املــوارد الالزمــة للتكيــف مــع 

التحديــات اليوميــة. 

وميكن لطائفة عريضة من األنشطة أن تكون مفيدة يف هذا الشأن:

     دورات تعلم القراءة والكتابة

     تعلم لغة جديدة أو مهارات الكمبيوتر 

     قص الشعر والخياطة إىل آخره

     دروس يف الطهي

     التثقيف النفيس - تعلم املزيد حول تنشئة األطفال، الضغط النفيس، إىل آخره.

	•األنشطة املدرة للدخل
تســاعد هــذه األنشــطة بدرجــة كبــرية عــىل تخفيــف حالــة االســتضعاف لــدى األرس وكذلــك اإلحســاس بالعجــز الــذي يصيــب 
الكثــري منهــا. وهــذه األنشــطة ميكــن أن تســاعد األرس عــىل الحفــاظ عــىل حالتهــا مــن االكتفــاء الــذايت االقتصــادي، ألنهــا 

تتيــح فرصــاً إلدرار دخــول بشــكل أو بآخــر.

←
←
←
←
←

مثال:

يف أعقاب النزاع )...( صارت نساء كثريات أرامل أو بدون معلومات عن أزواجهن املفقودين. وأدت الحرب إىل 
بطالة مرتفعة أثرت عىل كل أرسة معيشية، مام أثر بدوره عىل تاليش الدعم التقليدي الذي يقدم إىل األرامل من 

املجتمع املحيل )...(.

أنشأت إحدى منظامت املساعدة اإلنسانية املحلية مبادرة ”مشاريع العمل من البيت“ من أجل هؤالء النسوة، 
وغزل  والحياكة  اإلبرة  وأشغال  البطاطني،  صنع  يف  الكروشيه  وأشغال  الحقائب،  صنع  املبادرة  هذه  وتضمنت 
الصوف، وإعطاء املرأة دقيق القمح مثناً ملا تنتجه. واستخدمت املنظمة منتجات حقائب الجوت لتوزيع الطعام 

واستخدمت املالبس املشغولة وأغطية الفراش )اللحاف( يف عمليات التوزيع يف فصل الشتاء.

ــة  ــت“ طريق ــن البي ــج ”العمــل م ــة أســباب رئيســية. أوالً، كان نه ــت املــرشوع نجاحــه واســتدامته لثالث وأثب
ــا نحــو  ــدر دخــالً، ويف الوقــت نفســه تفــي بالتزاماته ــأن ت ــة للســامح للمــرأة ب ــة الثقافي ــة مــن الناحي مقبول
أرستهــا مثــل رعايــة األطفــال. وأتــاح هــذا املجــال املشــاركة املســتمرة والكاملــة مــن جانــب املــرأة. وثانيــاً، أدرج 

تدريــب عــىل املهــارات يف املــرشوع، مــام مكــن املــرأة مــن مواصلــة اإلنتــاج دون االعتــامد عــىل الدعــم
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الخارجي، وثالثاً، توفرت "سوق مقيدة"، نظراً ألن منظامت املساعدة اإلنسانية كانت تحتاج إىل هذه األصناف، ولهذا 
مل تواجه النساء صعوبات يف بيع منتجاتهن. وهذا يثبت أنه حيثام ال توجد سوق، فإن عنرصاً مهامً خاصاً مبشاريع 
إدرار الدخل ال بد أن يضمن وجود طلب محيل كاٍف عىل املنتجات، وأن املرأة لديها إمكانية الوصول إىل أسواق 

ومتتلك املهارات لالشتغال بالتجارة.
من "تلبية احتياجات النساء املتررات من النزاع املسلح: وثيقة إرشادية" من اللجنة الدولية للصليب األحمر، آذار/مارس 2004.

األنشطة الرتويحية
توفر األنشطة الرتويحية البهجة وتنعش البدن والعقل، وتساعد عىل تخفيف األعباء الناجمة عن حالة الضغط النفيس املستمر 
التعبري عن  عىل  أيضاً  األشخاص  تشجع  األنشطة  األشخاص. ومثل هذه  الطبيعية يف حياة  بالحالة  اإلحساس  استعادة  وعىل 

مشاعرهم التي ميكن مشاطرتها مع آخرين يف بيئة داعمة.
ــطة  ــة، وأنش ــاب الرياضي ــة، واأللع ــالت الرتفيهي ــالد(، والرح ــاد املي ــال بأعي ــل االحتف ــة )مث ــات املنتظم ــة: التجمع      أمثل

ــراغ. ــات الف ــتمتاع بأوق االس

األنشطة االبتكارية:
"حل املشكلة، من خالل التعبري واالحتواء يف الفن، يف وجود بيئة داعمة، يحرر الطاقة االبتكارية الالزمة ملواجهة العيش يف 

الحياة اليومية...".9

املرء  أفكار  فتحويل  املشاعر.  الشخصية وإليصال  التجارب  للتعبري عن  الفنية  الطرق  االبتكارية مختلف  األنشطة  وتستخدم 
وانفعاالته إىل قصة أو إىل لوحة؛ أو إىل عمل فني، يعترب طريقة الستعادة الثقة يف النفس وضبط النفس.

" استخدام الفنون بشكل معرب يعني التجول داخل عواملنا الداخلية الكتشاف املشاعر والتعبري عنها من خالل الفن البرصي أو 
الحركة أو الصوت أو الكتابة أو الدراما. والحديث عن مشاعرنا هو أيضاً طريقة مهمة للتعبري عن أنفسنا واكتشافها بطريقة 

مجدية".10

وعند القيام بهذه األنشطة يف جامعات، فإنها تجلب التسلية والرتفيه، وتشجع املشاركني عىل مشاركة شعورهم وتجاربهم فيام 
بينهم.

     أمثلة: الرسم والكتابة
             نحت التامثيل

             عمل ملصقات )عىل سبيل املثال، من الصور املأخوذة من املجالت(
             التصوير، املوسيقى، الغناء، التمثيل، الرقص، إىل آخره

                            انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 315: تنظيم أنشطة ابتكارية، ص 115.
                      انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 316: الرسم وصحيفة إجراءات 317: الكتابة/الرسد، ص 116 - 119.

←

←

حالة

لقــد تغــريت كثــرياً بعــد كل هــذه الســنوات مــن البحــث. مــن قبــل كنــت غايــة يف الهــدوء. ونــادراً مــا كنــت 
أتكلــم وكنــت دامئــاً مختبئــة وراء األخريــات. واآلن أقــول كل يشء علنــاً؛ مــا أفكــر فيــه ومــا أشــعر بــه. وكثــرياً 
ــن أرسهــن.  ــاء شــخص  م ــرة نفســها باختف ــة املري ــات عشــن التجرب ــع نســاء أخري ــا أشــارك يف مســريات م م
وبوجــودي معهــن اكتشــفت أننــي مل أكــن الوحيــدة التــي تعــاين وتتــأمل، لكــن كثــريات منــا يغمــر قلوبهــن هــذا 

الحــزن الهائــل.

ومــع ذلــك، فبفضلهــن، تعلمــت مهــارات جديــدة لكســب الــرزق ألرسيت. ويف البدايــة، قمنــا برســم صــور األشــياء 
التــي متــر بنــا: فظائــع العنــف، الحــزن الــذي نشــعر بــه يف قرانــا، الجنــازات وبعــض أعــراف أســالفنا املتصلــة 
باملــوت. ومبــرور الوقــت أصبحــت موضوعاتنــا أكــرث إرشاقــاً وبهجــة. واآلن نقــوم برســم صــور مــن الريــف، حيــث 

تكــون األفــكار األساســية الطبيعــة والحيوانــات والعمــل والفالحــة ومناظــر الرعــي.

املوقع الشبي للجنة الدولية للصليب األحمر )بريو(.

 Hill, M.A. Healing Grief through Art: Art Therapy Bereavement Group Workshops – http://www.drawntogether.com
 Rogers, N. The Path to Wholeness: Person-Centred Expressive Arts Therapy – http://www. psychotherapy.net

9

10
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7 - تشجيع التواصل داخل األرسة

تشجيع املناقشات املفتوحة داخل األرس حول ذويها املفقودين وحول التجارب الفردية بغية تدعيم قدرة األشخاص عىل  	
التكيف. وتعزيز التفاهم املتبادل واملنفعة املتبادلة عند الحاجة.

املساعدة عىل إقامة الطقوس أو املراسم إلحياء ذكرى األقارب املفقودين. 	

وبوجه عام، قد يتوقع الفرد تلقي الدعم يف نطاق أرسته. ومع ذلك، ليس هذا دامئاً ممكناً: فطبيعة بعض األرس هي أن األفراد 
داخلها يجدون من الصعب التعبري عن أدق مشاعرهم وقلقهم فيام بينهم.

التواصل  كل يشء  وقبل  العاطفية،  والخربات  البيت(،  أشغال  املثال،  سبيل  )عىل  املسؤوليات  تشارك  يؤدي  أن  املرجح  ومن 
املفتوح فيام بني أفراد األرسة )لدرجة أن هذا مسموح به من خالل املامرسة االجتامعية-الثقافية( إىل تعزيز الدور الوقايئ 
املتبادل  التفاهم  أفراد األرسة عىل تحقيق  بارز عىل قدرة  أثر  له  أفرادها. وهذا ميكن أن يكون  لألرسة وتعزيز الصالت بني 

واملعاونة وعىل قدرتهم عىل التكيف مع الحاالت املشوبة بالتحديات.

وميكن للتواصل املفتوح داخل األرسة أن يؤدي أيضاً إىل تطوير مامرسات تكريم ذكرى الشخص املفقود. وعىل سبيل املثال، 
االحتفال بعيد ميالد املفقود ميكن أن يخلق فرصاً أمام أفراد األرسة للتحدث مع بعض بشكل مفتوح، وإحياء ذكريات عزيزة 

مشرتكة لقريبهم11 واستعادة ذلك الشخص إىل وضعه داخل األرسة.

وقد يكون لهذا أيضاً عواقب مهمة فيام يتعلق بالشباب واألطفال: فقد يسبب لهم الشعور بإحساس أكرب باالندماج داخل 
أرسهم وهم قد يتوصلون إىل املزيد من الفهم ملا يحدث حولهم.

أما األرس التي تقبلت وفاة أحد ذويها، فقد تختار أن تحتفل بذكرى املوعد املفرتض/الفعيل للوفاة بتنظيم أحد املراسم الدينية 
أو لقاء يجتمع فيه أفراد األرسة تكرمياً للمتوىف. وقد يخصصون أيضاً ركناً خاصاً له باملنزل )يتضمن صوره ومتعلقاته الشخصية، 

إىل آخره(.

ويستطيع املرافق تيسري التواصل يف نطاق أرسة بالطرق التالية:

     تشجيع فرد أو عدة أفراد من األرسة عىل حضور مجموعات نقاشية أو جلسات تقديم املعلومات؛

     القيام بزيارات منزلية والتحدث مع مختلف أفراد األرسة؛

     تشجيع أفراد األرسة عىل تبادل املعلومات ومناقشة القضايا الحساسة )عىل سبيل املثال، تنظيم مراسم إحياء لذكرى قريبهم 
الغائب؛

     تنظيم حلقات عمل خاصة باألم والطفل؛

     ترتيب املناسبات الخاصة/االحتفاالت التقليدية يف نطاق األرسة.

                            انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 306: التحدث مع أفراد األرس، ص 102. 

                       انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 307: تنظيم جلسات تقديم املعلومات، ص 104 .

          انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 318: مساعدة األرس عىل تنظيم مراسم أو طقوس رمزية/ تقليدية/ دينية، ص 120 .

8 - تعبئة املجتمع املحيل

حشد األشخاص يف البيئة املحيطة

تحتاج أرس املفقودين إىل أشكال أخرى من الدعم بجانب الدعم املقدم من الرابطات األرسية أو املنظامت غري الحكومية أو 
الجامعات األهلية أو السلطات أو الهيئات العامة: فاألرس تحتاج إىل دعم األشخاص يف البيئة االجتامعية املحيطة والتعاطف 
مع حالتها وتفهمها. ومع ذلك، قد يجد األقارب واألصدقاء والجريان وسائر أفراد املجتمع املحيل صعوبة يف القيام بذلك؛ ألن 
خرباتهم مختلفة متاماً. ورمبا ال يعرف هؤالء كيف تكون مواساة األشخاص الذين يواجهون حالة اختفاء أحد ذويهم. وقد يجد 
بعض األشخاص من األيرس إبالغ أرس املفقودين أن قريبهم ما زال حياً لبعث األمل يف نفوسهم، ويف بعض الثقافات – للتأكيد 
عىل "حسن مصري" الشخص املفقود؛ وآخرون قد ينقسمون بني إعطاء األمل لألرس وإقناعها بالخروج من املحنة ووضع املايض 

وراء ظهورها. ونتيجة لذلك، قد تنأى األرس بنفسها عن البيئة االجتامعية املحيطة، ألنها ال متنحها املواساة وال تتفهم حالتها.

                            انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات، 319: تعبئة شبكة للدعم، ص 121 .

←
←
←

←
←

11 إحياء الذكريات املشرتكة ال يعني بعث األمل يف عودة الشخص الغائب. وأساساً، هذا يستلزم تبادل الحكايات أو الذكريات املتصلة

بالشخص الغائب.
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ويف الحقيقة، ليست هناك إجابات صحيحة أو غري صحيحة بشأن املحن التي يواجهها األشخاص يف أوساط األرس. وال تبني 
التجربة أن ما تريد األرس عادة سامعه من اآلخرين هو أن الطريقة التي اختارتها للتعامل مع أحزانها مفهومة وجديرة 
باالحرتام. وبالتايل، يجب عىل األشخاص يف بيئتها االجتامعية املحيطة مراعاة تفرد تجربتها: فيجب عىل هؤالء األشخاص 

أال يحثوا األرس عىل النسيان وأال ينصحوها بتقبل قدرها بشكل سلبي. واحرتام اختيار األرس ال يستلزم منحها آماالً زائفة.

وميكن مساعدة األرس بشكل كبري من األشخاص الذين يستطيعون االستامع لرواياتها، وال يتجنبون الحديث عن حالتها، وال 
يكرثون من األسئلة الفضولية وال يصدرون أحكاماً.

ويف هذا الصدد ميكن للمرافق املساعدة عىل:

تعبئة املوارد األساسية داخل املجتمع املحيل
السياسيني،  و/أو  الدين  ورجال  التقليديني،  املعالجني  و/أو  )الزعامء  الرئيسية  املوارد  وتعبئة  الرئيسيني  األشخاص  حشد 
والعاملني يف املجال الصحي، والرابطات املحلية، إىل آخره( يف املجتمع املحيل يستلزم إنشاء شبكة شاملة تستطيع األرس 
املرافق جعل هؤالء األشخاص عىل دراية  باستطاعة  أن يكون  تواجهها. ولهذا، يجب  التي  الصعوبات  من خاللها عرض 
باملشكالت التي تواجهها األرس، لي يقتنعوا بإبداء استعدادهم للمشاركة. إضافة إىل ذلك، ينبغي تشجيع األرس عىل التامس 
العون من املجتمع املحيل. ويتمثل دور املرافق يف أن يكون وسيطاً بني األرس ودوائر الخدمات املتاحة يف املجتمع املحيل.

ما هي الخدمات التي ميكن أن يستهدفها املرافق وملاذا؟

←

�

تعزيز التفاهم يف املجتمع املحيل عن طريق تنظيم أنشطة لرفع الوعي عىل نطاق ضيق )املناطق املجاورة؛ والقرى، 
إىل آخره( مثل: 

    جلسات لتقديم املعلومات املتصلة بالصعوبات املحددة التي تواجهها األرس؛
    زيارات منزلية )مع أحد أفراد من األرسة أو بدونه(؛

    حلقات عمل تشمل أرس املفقودين وأفراداً من املجتمع املحيل.
تشجيع تنظيم أنشطة/أحداث تشارك فيها طائفة عريضة من أفراد املجتمع املحيل بغية تعزيز الروابط االجتامعية 

ومنع انعزال األرس.

�
�

←

الخدمات                              الغرض

إبالغ األرس مبوقف الدين أو املعتقدات التقليدية بشأن مسألة املفقودين 	 
حفز األرس وتوجهيها للتكيف مع حالتها وفقاً لقيمها الدينية و/أو التقليدية	 
إيجاد مكان للمفقود يف مامرسة الطقوس الدينية	 
إيجاد طريقة لألرس لتكريم ذويها )عىل سبيل املثال، إقامة الجنازات غري التقليدية(	 
أو 	  القداسات  أثناء  املفقودين  لألشخاص  أدعية  إدراج  مثل  إرسائها،  إعادة  أو  املامرسات  بعض  استحداث 

الشعائر األخرى ملساعدة األرس عىل الشعور باعرتاف املجتمع بتجربتها.

مساعدة األرس عىل التعامل مع املسائل التي تتصل بوضعها	 
تيسري حصول األرس عىل املساعدات االقتصادية	 
إيجاد وسائل إلدماج األرس يف بيئة جديدة )عىل سبيل املثال توفري سكن لالجئني(	 

تقديم الرعاية الطبية الكافية، التي تراعي آثار الضغط النفيس املستمر عىل صحة أفراد األرسة 	 

إسداء املشورة لألرس بشأن حقوقها ومساعدتها فيى الحصول عىل املزايا	 
املساعدة يف اإلجراءات القضائية والقانونية	 

إبالغ األرس باآلليات القامئة للبحث عن املفقودين	 
مساعدتها يف أنشطتها الخاصة بالبحث	 

إبالغ األرس )عىل سبيل املثال أثناء جلسات تقديم املعلومات( عن آثار الضغط النفيس املستمر وعن طرق 	 
التكيف معها

تقديم الدعم النفيس أو أي أنواع أخرى من الرعاية الصحية العقلية	 

إرشاك أفراد األرسة يف أنشطة مختلفة 	 
توفري بيئة تشجيعية وداعمة تخرج األرس من دوائر العزلة	 
معاونة أقارب املفقودين عىل االستثامر يف مجاالت أخرى من مجاالت الحياة االجتامعية والعاطفية	 
خلق فرص لتعلم مهارات جديدة أو للمشاركة يف أنشطة إدرار الدخل	 

الدين،  )رجال  الدينية  الجامعة 
مجموعات الصالة، إىل آخره(

الزعامء التقليديون

الخدمات االجتامعية

الخدمات الصحية

الخدمات القانونية )مثل املستشارين 
القانويني، منظامت حقوق اإلنسان(

خدمات البحث عن املفقودين 
)الدوائر العامة، املنظامت غري 
الحكومية الدولية، الجمعيات 

الوطنية(

املتخصصون يف الصحة العقلية

املراكز االجتامعية/ التعليمية 
الرابطات املحلية

وأحياناً تجد األرس من الصعب استغالل الخدمات املتاحة لها. وقد يكون ذلك ألسباب مختلفة:

أن األرس جديدة عىل بيئتها وغري ملمة بالخدمات املقدمة. ←
مل تتعود األرس عىل السعى للحصول عىل هذه الخدمات أو استخدامها.

تخوف األرس أو إحجامها عن البحث عن دعم من الدوائر املحددة )مثالً الدوائر العامة أو مرافق الصحة العقلية( وال 
تعتقد األرس يف جدوى هذه الخدمات.

األرس ال تسمح لنفسها بأن تعيش يف حال أفضل.

←
←
←
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9 - زيادة التوعية الجامهريية وتشجيع الجمهور عىل االعرتاف بقضية املفقودين

يف هذا السياق، تعني زيادة التوعية جذب انتباه عامة الجمهور إىل قضية املفقودين وإىل الحالة الصعبة التي يعانيها  	
ذووهم لتحقيق ما ييل:

      - ضامن الوصول لفهم أفضل لحالة األرس ودعمها؛

      - منع سقوط املفقودين يف غياهب النسيان.

وهذا ميكن تحقيقه بتنظيم أحداث عامة واحتفاالت و/أو من خالل وسائل اإلعالم. 	

وكام ذكر من قبل، فإن غياب االعرتاف العام - بأن الشخص مفقود أو أنه كان موجوداً من األساس - يضاعف معاناة أفراد 
األرسة.

يقول والد أحد الجنود املفقودين: "أصعب يشء ميكن أن تواجهه هو االفتقار إىل االحرتام، ال أحد يتذكر ابني، كأنه  مل يكن 
موجوداً "

                            انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 320: زيادة التوعية الجامهريية ص 122 .

ماذا تعني زيادة التوعية الجامهريية؟

زيادة التوعية تعني جذب انتباه عامة الجمهور لقضية معينة بطريقة تناسب رغبات األشخاص املعنيني، ويف هذا السياق، تعني 
التوعية التحدث علناً بالنيابة عن األرس عن املشكالت التي تواجهها، بغية فهم الحالة ودعمها. 

كيف ميكن زيادة الوعي؟

ميكن عرض مختلف املسائل التي تواجه أرس املفقودين عىل عامة الجمهور يف املناسبات املهمة )مثل اليوم الدويل للمختفني( 
ويف احتفاالت إحياء الذكريات العامة، أو عن طريق وسائل اإلعالم )التلفاز، اإلذاعة، الصحف(، أو امللصقات، أو املعارض الفنية، 

إىل آخره. وينبغي الرتكيز عىل العوامل التي تجعل حالة األرس أكرث صعوبة.

وعن طريق األحداث أو االحتفاالت العامة، ميكن للمجتمع املحيل أن يطمن أفراد األرس بأن ذويهم املفقودين ليسوا يف طي 
النسيان، وأنهم ما زالوا جزءاً من املجتمع ولهم مكان يف ذاكرته الجامعية.

يقول س. وهو شاب يبلغ من العمر 18 سنة: "شعرت حقاً بالدهشة من عدد األشخاص الذين أبدوا االهتامم بحالتنا بحضورهم 
يف االحتفال العام دون أن يكون لدى أرسهم شخص مفقود. فحضورهم، جعلنى  أفهم تاريخ الحرب، ومن ثم  أفهم ما قد 

يكون قد حدث لوالدي".

فهذه املناسبات قد تكون مصدر افتخار. يقول والد جندي مفقود:  "ميتلئ قلبي بالفخر عندما تتذكر السلطات ابني".

عالوة عىل ذلك، قد يؤدي االعرتاف العام إىل تخفيف شعور أفراد األرسة بالذنب بشأن مصري عزيزهم املفقود؛ وقد يخفف أيضاً 
عبء الشعور بأنهم وحدهم يتذكرون الشخص الغائب. 

والتوعية الجامهريية ميكن أن تكون مصدر دعم: فاألرس قد تشعر باملواساة بحقيقة أن حالتها ومعاناتها يُعرتف بهام عىل 
نطاق واسع.

معلومات

• ينبغي تشجيع املشاركة النشطة لألرس، يف اختيار الرسائل وتنظيم األحداث. 	

• ال يلــزم تنظيــم األحــداث عــىل نطــاق واســع، ويجــوز تنظيــم مناســبات خاصــة يف املجتمعــات الصغــرية 	
وإخطــار اإلعــالم املحــيل بالحــدث.

• أي تواصــل مــع وســائل اإلعــالم ينبغــي أن يتــم مــن منطلــق املنطــق التــايل: تقديــم فرصــة لتســليط الضــوء 	
عــىل القضايــا األساســية.

مــن املهــم التأكــد أن األرس تفهــم العواقــب املحتملــة للظهــور أمــام الــرأي العــام. وينبغــي عــدم إجــراء   	
ــة األرس. ــارض إال مبوافق ــة املع ــخصية أو إقام ــالت الش املقاب
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نيقوسيا، قربص، مكتب الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين التابع للجنة الدولية للصليب األحمر - امرأة عجوز تبحث عن أخبار عن أشقائها 
املفقودين منذ بداية األعامل القتالية

10 - توفري خدمات اإلحالة إىل دوائر الخدمات القامئة و/أو املختصني
املوظفون يف املجال الصحي	 
اختصاصيو الصحة العقلية	 
املستشارون القانونيون	 
االختصاصيون االجتامعيون	 
الرابطات األرسية	 
املنظامت غري الحكومية )املعنية باملرأة، أو بحقوق اإلنسان، إىل آخره(	 
كيانات دعم الطفل	 
الجمعيات الوطنية التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر	 

الغاية
تيسري اإلحالة – أي مساعدة األرس واألفراد عىل البحث عن األشكال املناسبة للدعم - من أهم جوانب املرافقة، ونظراً للضغط 
االجتامعي أو املجتمعي والكم الهائل من املشكالت التي تواجهها األرس، فقد تحتاج إىل أنواع كثرية من الدعم الخارجي. ورمبا 
يتعني اتخاذ خطوات لتيسري اإلحاالت عندما ال يكون الشخص املعني عىل دراية بتوفر الدعم، أو يشعر بالرتدد يف التواصل مع 
بعض دوائر الخدمات، أو يعاين من صعوبة يف الوصول إليها. ويتباين نوع الدعم املطلوب من فرد إىل آخر. فقد يحتاج البعض 
إىل مساعدة الخرباء )اختصاصيي الصحة العقلية، أو املستشارين القانونيني، إىل آخره(، يف حني قد يدبر آخرون أمورهم بالدعم 

املتاح داخل بيئتهم املحيطة وباالعتامد عىل قدرتهم ومرونتهم.

مثاالن:
	•املستشارون القانونيون

 قد يكون من الروري لبعض األرس التامس املشورة القانونية واملهنية، ويتوقف ذلك عىل املشكالت القانونية التي قد تطرأ 
وعىل مؤهالت الشخص املرافق.

ووجود مستشار قانوين أمر ال غنى عنه للدفاع عن مصالح األرس عند وجود إجراء قضايئ. فوجود هذا الشخص ميكن أن يكون 
مفيداً للغاية للقيام باألعامل القانونية التمهيدية الالزمة، وللتعبري بشكل صحيح عن طلبات األرس، وإليجاد حلول ملشكالتها 

القانونية، ولصياغة املستندات املطلوبة لإلجراءات.
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ومع ذلك، قد ال تتوفر للمستشار القانوين جميع اإلجابات، ومن ثم أحياناً ما تكون االستعانة مبحام ليس لها من أثر سوى 
تعقيد اإلجراءات القانونية، وعادة ما يطلب املحامون أجراً مقابل ما يقدمونه من خدمات، لكن هناك بعض املنظامت 
غري الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان التي تقدم املساعدات القانونية بدون مقابل، وهذه املنظامت ميكنها أيضاً مساعدة 
األرس يف اختيار مستشار قانوين مناسب الحتياجاتهم؛ وقد يجد املرافق أنه من املفيد أن يظل عىل اتصال بهذه املنظامت 

بانتظام.
	•اختصاصيو الصحة العقلية

                           انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 321: اإلحالة إىل اختصايص الصحة العقلية، ص 123 .

عندما يُالَحظ أن الضائقة النفسية تغري الحياة اليومية لشخص ما بدرجة كبرية، أو تُعرِّض حياته أو حياة اآلخرين للخطر، 
رب،  أو اختصايص نفيس إكلينيي أو طبيب  فقد يتطلب األمر إحالته إىل اختصايص يف مجال الصحة العقلية )مستشار مدَّ

نفيس(.

ورغم أن مظاهر املعاناة قد تبدو واضحة يف كثري من األشخاص، تكون هذه اإلحاالت رضورية لنسبة بسيطة منهم.

وال تهدف هذه اإلحاالت إىل تشجيع الشخص عىل نسيان حالته أو تقبلها بشكل سلبي ، إمنا الهدف منها زيادة قدرته عىل 
فهم مشاعره الشخصية والتعامل معها بشكل أفضل )الحزن، الغضب، التوتر، اإلحساس بالذنب، إىل آخره(، وأن يتأقلم مع 
غياب الشخص املفقود تدريجياً، بإعداد اسرتاتيجيات بناءة للقدرة عىل التكيف. وإضافة إىل هذا، ال بد يف معظم الحاالت 

)ما عدا حاالت الطوارئ( أن يكون القرار بالعرض عىل اختصايص الصحة العقلية نابعاً من الشخص املعني نفسه.

ومع ذلك، تحول عدة عقبات دون اتصال األشخاص باختصاصيي الصحة العقلية؛

ما الذي يستطيع املرافق أن يقوم به؟
تيسري اإلحالة ال يستلزم مسؤولية عن ضامن الحصول عىل مساعدات: إمنا يعني ضامن اتخاذ جميع الخطوات املناسبة 
ليتسنى استخدام املوارد أو الخدمات القامئة. وإذا أمكن، ينبغي للمرافق تفعيل شبكة خدمات الدعم وتيسري اإلحاالت 

بصفة منتظمة.

ومثة عدد من الخطوات ميكن اتخاذها يف هذا املضامر، مثل:

العقبات االجتامعية - الثقافية بخصوص املعاناة النفسية أو األمراض النفسية: ميكن أن ييسء بعض املستفيدين فهم ←
االقرتاح  بالتامس هذا النوع من العون، ومن ثم يرفضونه بال تردد، وذلك بسبب اعتقادهم أن التامس هذا العون ال 

يعني سوى أنهم مصابون بالجنون.12
يف كثري من املناطق، قد ال يتوفر هذا النوع من االختصاصيني، وقد ال يكونون عىل درجة كافية من املهارة و/أو الخربة 

يف التعامل مع هذه املسائل.
املشاركة يف جلسات الدعم النفيس - الفردية أو الجامعية - تتطلب قوة ووقتاً، وهو ما يفتقر إليه  كثري من األشخاص، 

أثناء مواجهتهم للعديد من املشكالت )البطالة، والنزوح ، ونقص األموال، ومشكالت االنتقال، إىل آخره(.

←
←

تحديد املوارد والتواصل مع دائرة الخدمة املختصة، وإطالعها عىل احتياجات األرس، حيث إنها رمبا ال تكون معروفة؛

تقديم معلومات إىل األرس بشأن الخدمات املتاحة، وذلك مثالً، بتوزيع قامئة مبسؤويل االتصال؛ 

الوصول للخدمات الرورية والحصول عليها؛ وهذا قد يقتي نقل  املعنية قادرة بدنياً عىل  التأكيد عىل أن األرس 
األرس إىل هناك وإعادتها، مع تزويدها باألموال الالزمة، ومرافقتها عندما يتعني عليها تقديم طلب أو زيارة اختصايص 

الصحة العقلية، إىل آخره.

←

←
←

12 يف أماكن معينة، ترفض بعض األرس إحالتها إىل اختصايص الصحة العقلية ألنها تشعربأن هذه الجلسات مجرد إقناع األرس 

باالعرتاف بوفاة أحد ذويها، يف حني أنها غري مستعدة للقيام بذلك.
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صحيفة معلومات 3-1: دور املرافق 

أرس  مع  ومتعاطفاً  متحمساً  يكون  أن  الروري  من  معينة:  أكادميية  مؤهالت  املرافق  لدى  يكون  أن  يلزم  ال 
املفقودين ويكون عىل استعداد ملساعدتها.

ويتمثل دور األشخاص املشاركني يف ُمرافقة أرس املفقودين فيام ييل:

• يستمع إليها عندما تروي حكاياتها، أو تتحدث عن الصعوبات التي تواجهها ومخاوفها؛	

• يفهم احتياجاتها، والطريقة التي تتكيف بها مع حالتها، وماذا تفعل وماذا فعلت وماذا تعرف؛	

• إبالغها باملسائل القانونية واإلدارية املتصلة بحالتها؛	

• إرشادها بشأن دوائر الخدمات املتاحة أو إحالتها إليها، عند الرورة؛	

• مساعدتها عىل استعادة اإلحساس بالحياة الطبيعية، وإعادة استغالل طاقاتها يف بيئتها االجتامعية واسرتجاع 	
عادات يومية معينة )عىل سبيل املثال، حضور احتفاالت الزواج أو املشاركة فيها أو يف غريها من األحداث 

االجتامعية الخاصة(؛

• تشجيع االعتامد عىل الذات واالستعداد للمساعدة املتبادلة، وذلك بحث األرس برفق عىل االلتقاء واالستفادة 	
من تجارب اآلخرين.

يجب عىل املرافق، قبل العمل مع األرس، أن يتنبه العتبارات معينة:

ليس من الحكمة افرتاض توقعات غري واقعية، عىل سبيل املثال، من غري املحتمل أن تطوي األرس الصفحة بسهولة 
-ومتي قدماً كأن شيئاً مل يكن، فال سبيل إلغالق موضوع الفقدان املبهم فيام يتعلق بالشخص املفقود.

وميكن للحالة النفسية لألرس أن تتحسن، حتى إن كانت ما زالت تجهل مصري ذويها. وينبغي أن تشارك األرس يف 
تخطيط وتنظيم جميع األنشطة التي توضع من أجل نفعها.

3- مرافقة األرس
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صحيفة معلومات 3-2: الحد األدىن ملؤهالت املُرافق

املرافق هو شخص يجب أن يتحىل مبا ييل: 

املوقف

• متحفظ وقادر، وقت اللزوم، عىل احرتام رسية املعلومات التي يحصل عليها	

• وميكن أن يكون هادئاً ومطمئناً لآلخرين، خصوصاً عند مرافقة أفراد األرسة أثناء لحظات معينة 	

• قادر عىل التعاطف مع األرس.	

املهارات

• لديه صرب كاٍف وقدرة عىل االستامع لألرس؛	

• أدناه، صحيفة معلومات 3-3، مهارات 	 )انظر  تواصل مفتوحة معها  ثقة وقنوات  إقامة عالقات  قادر عىل 
التواصل األساسية(؛

• يستطيع فهم االحتياجات األساسية ألفراد األرس وتقديم الدعم املناسب، باستخدام املوارد/الخدمات القامئة؛	

• قادر عىل إقامة صالت مع العنارص الفاعلة األساسية داخل املجتمع املحيل وتوعيتها بحالة األرس؛	

• يستطيع التعامل مع ردود فعل األرس، دون أن يغلبه االنفعال.	

املعرفة

• يعرف قدراته وإمكاناته	

• عىل دراية تامة باملسائل الثقافية والدينية	

• يفهم التعقيدات الناشئة من جوانب الغموض التي تكتنف الحالة	

لديه أساس قوي يف املسائل القانونية واالجتامعية املتصلة باملفقودين وأرسهم.

مرافقة أرس املفقودين
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صحيفة معلومات 3-3: مهارات التواصل األساسية* 

التواصل غري اللفظي

• يواجه املتكلم 	

• يقف منفتح اليدين والصدر، ويتذكر، تحديداً، أال يضع ذراعيه يف وضع متشابك	

• يحافظ عىل مسافة مناسبة، عىل النحو الذي تقتضيه األعراف االجتامعية الثقافية السائدة: فالقرب يعكس 	
االهتامم لكنه قد يعرب عن الحميمية أو الالرسمية

• تبادل النظرات مع املخاطب بشكل متكرر وسلس، لكن مع اإلملام التام باملامرسة الثقافية يف هذا الصدد	

• الظهور مبظهر هادئ وغري متوتر.	

االستامع وطرح أسئلة

• احرص عىل أن تفهم أوالً، ثم أن تكون مفهوماً بعد ذلك	

• الرتكيز عىل ما يقال 	

• إظهار االهتامم باالستجابة غري اللفظية )بهز الرأس مثالً(	

• االستامع للمشاعر واألفكار املتضمنة يف الكلامت التي تسمعها	

• عليك بإدراك ميولك أو قيمك، فرمبا تشوه ما تسمعه	

• ال تردد إجاباتك أثناء تحدث الشخص اآلخر	

• ال تقاطع، خصوصاً بتصحيح أخطاء أو إبداء تعليقات	

• ال توجه املحادثة بشكل مفرط و/أو تناقض املتكلم دومنا داع	

• متهل للتفكري قبل اإلجابة 	

• استخدم أسئلة أو عبارات توضيحية للتحقق من انطباعاتك	

• تجنب تعابري املوافقة أو عدم املوافقة، لكن عليك بأن تشري إىل أنك تفهم ما يقال	

• ال ترص عىل أن تكون الكلمة األخرية لك. 	

• استخدم األسئلة املفتوحة للسامح للمتكلمني بالتعبري عن أنفسهم بطريقتهم.	

• اطلب املزيد من التفاصيل واألمثلة واالنطباعات، عند الرورة.	

إبداء التعليقات

• تأكد أن الشخص عىل استعداد لتلقي تعليقات 	

• تكلم بنغمة هادئة، وليس بصوت حاد مرتفع	

• عليك بوصف األمر بدالً من تفسريه	

• قدم عبارات املديح كلام أمكن، لدعم التكيف البناء، أو قل عبارات مثل "هذا مفيد جداً لنعرف .." أو "أود 	
أن أعرف أكرث عن هذا..."

* استناداً إىل "الدعم النفيس من املجتمع املحيل: دليل تدريب"، االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )الطبعة 

األوىل، 2003(.

3- مرافقة األرس
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صحيفة معلومات 3-4: إعادة الروابط العائلية والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

إعادة الروابط العائلية

ينفصل سنوياً مئات اآلالف من الناس عن ذويهم نتيجة لحرب أو لكارثة طبيعية. 

ويرُتك  املنفى،  إىل  الذهاب  عىل  تجرب  أو  بكاملها  السكان  من  جموع  وتترشد  األرس  تتمزق  الحاالت،  هذه  ويف 
املسنون، ويضيع األطفال وسط حالة الفوىض، ويصبح الكثريون يف عداد املفقودين وقد يبقى املوىت مجهويل الهوية. 
ومن بني جميع اآلالم التي تسببها الحرب والكوارث الطبيعية، رمبا كان أشد اآلالم مرارة ينبع من عدم معرفة ماذا 
حدث لألعزاء. ويجب فعل كل يشء ممكن ملعرفة أماكن وجود هؤالء، واستعادة االتصال بينهم، وإذا لزم األمر، 

إعادة مل الشمل.

وإعادة الروابط العائلية تعني تنفيذ مجموعة من األنشطة تهدف إىل منع االنفصال واالختفاء، واستعادة الصلة 
بني أفراد األرسة والحفاظ عليها والكشف عن مصري املفقودين.

وهذا يستلزم: 

• األطفال 	 مثل  املستضعفني  واألشخاص  ماتوا  الذين  واألشخاص  املفقودين  األشخاص  حول  املعلومات  جمع 
املنفصلني عن أرسهم واألشخاص املحرومني من حريتهم؛

• البحث عن األشخاص مجهويل املصري؛	

• تنظيم تبادل أخبار األرس وإرسال مستندات عند انقطاع الوسائل الطبيعية للتواصل؛	

• تنظيم عمليات جمع شمل األرس وإعادتهم لألوطان	

• إصدار وثائق سفر وشهادات	

حركة الصليب األحمر والهالل األحمر: شبكة الروابط األرسية

تضطلع بهذه األنشطة شبكة الروابط األرسية العاملية التي تتألف من دوائر خدمات التعقب التابعة للجمعيات 
الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر، ووكاالت التعقب املركزية التابعة لبعثات اللجنة الدولية للصليب األحمر 

والوكالة املركزية للبحث عن املفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر. 

والحركة لها باع طويل يف هذا املجال، وتشغل وضعاً ميكنها من تلبية احتياجات األشخاص الذين انقطعت عنهم 
األشخاص  من  اآلالف  مئات  سنوياً  الوطنية  والجمعيات  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وتساعد  ذويهم.  أخبار 

)النازحني والالجئني واملحتجزين واملفقودين( إلعادة الروابط العائلية وللكشف عن مصري األقارب املفقودين.

اللجنة الدولية للصليب األحمر واملفقودون

املنفصلني  أفراد األرس  للصليب األحمر  الدولية  اللجنة  الداخيل، تساعد  النزاع املسلح والعنف  يف معظم حاالت 
عىل التواصل، باستخدام رسائل الصليب األحمر وهواتف األقامر الصناعية والهواتف الجوالة واإلنرتنت وغريها من 
الوسائل املتاحة. وتقوم اللجنة أيضاً بجمع املعلومات عن املفقودين وظروف اختفائهم، ملحاولة تحديد أماكنهم 
يف جميع األماكن املحتملة - السجون، املستشفيات، املعسكرات، إىل آخره، أو مبخاطبة السلطات مبارشة. وتقوم 
اللجنة الدولية بزيارة أماكن االحتجاز وتسجل هويات املحتجزين. وهذا ميكن أن يؤدي دوراً مهامً يف منع حاالت 
االختفاء. ومن خالل برامج املساعدة الخاصة بها، تحاول اللجنة الدولية أيضاً مساعدة أرس املفقودين التي تواجه 
أوضاعاً غري مستقرة. ويف السنوات األخرية، اكتسبت اللجنة الدولية أيضاً خربة يف العلوم الجنائية. وهي تسدي 

املشورة والدعم للسلطات يف إدارة املوىت، وإىل الذين يسعون إىل استعادة الرفات البرشية وتحديد الهوية.

فإذا كنَت تبحث عن قريب وتريد العون، تستطيع االتصال: 

• إما ببعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر يف البلد الذي أنت فيه، 	

أو

• بدائرة خدمة البحث عن املفقودين التابعة للجمعية الوطنية يف بلدك.	

http:www.familylinks.icrc.org : املوقع اإللكرتوين للجنة الدولية للصليب األحمر

مرافقة أرس املفقودين



91 

صحيفة معلومات 3-5: تصميم مرشوع

الخطوة 1

التقييم األّويل

ما هي املشكالت/االحتياجات؟

عليك بفهم حالة أرس املفقودين، وتحديد مشكالتها واحتياجاتها، وتحديد وتقييم املوارد املتاحة لالستجابة لتلك 
واحتياجات  األرس،  واحتياجات  األفراد،  احتياجات  االحتياج:  مستويات  مختلف  مراعاة  املهم  ومن  االحتياجات. 

مجموعات األرس.

                      انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 301: إعداد تقييم االحتياجات، ص 94 .

الخطوة 2

األولويات

ما الذي يتعني القيام به؟

أولويات  الشدة(، وتحديد  االنتشار،  )مدى  األساسية  االحتياجات  تم جمعها، وتحديد  التي  املعلومات  استخدام 
استجابتك وفقاً لقدراتك، واملوارد الحالية واملعوقات املحتملة.

الخطوة 3

الربمجة

كيف تتم؟

ما هي أفضل الطرق لتلبية االحتياجات؟

عليك بتحديد الغايات التي ميكن تحقيقها من خالل أنشطة مناسبة يتم تنفيذها وفقاً السرتاتيجية محددة. وعليك 
بتحديد املوارد املطلوبة )البرشية، واملالية، واملادية، واللوجستية(.

عليك بتحديد طرق لرصد أنشطتك.

الخطوة 4

تنفيذ األنشطة

عليك برصد تنفيذ األنشطة

عليك باإلرشاف عىل املوظفني املشاركني.

الخطوة 5

املتابعة والتقييم

كيف تم تنفيذ األنشطة؟

ما هي النتائج؟

الالزمة  التعديالت  وتحديد  األرس.  املرشوع عىل مشكالت/احتياجات  آثار  وتقييم  األنشطة  تنفيذ  بتحليل  عليك 
لتحسني األنشطة أو املشاريع يف املستقبل.
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صحيفة معلومات 3-6: القواعد األساسية إلدارة املعلومات

ملاذا تجمع املعلومات؟

جمع املعلومات وتحليلها أمر رضوري إلعداد أنشطة تعود بالنفع عىل املفقودين وأرسهم، إذ إن هذا يساعد عىل: 

• فهم املشكالت وتحليلها	

• تحديد األولويات، وتحديد الغايات، وإعداد خطط العمل	

• يف التنفيذ: الدعم املبارش وتوفري الخدمات للضحايا، والبحث عن املفقودين، وإبالغ األرس وإقامة اتصال دائم معها، واإلسهام يف إثبات 	
الحقيقة، وبذل الضغط الشعبي يف الحاالت الفردية أو فيام يتصل بأحد أمناط اإليذاء، إىل آخره.

• يف الرصد والتقييم، ويف صيانة املحفوظات إلثبات املساءلة التاريخية.	

ما هي إدارة املعلومات؟

إدارة املعلومات هي املصطلح الجامع لعمليات جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتخزينها

• خذ يف اعتبارك أنه، يف كثري من الحاالت، تكون البيانات املجمعة شخصية وأحياناً تكون أيضاً بيانات حساسة للغاية )امللفات الطبية، 	
األصل العرقي، اآلراء السياسية، املعتقدات الدينية، التوجه الجنيس، املالحقات الجنائية واإلدانات، البيانات الخاصة بتحليل الحمض 

النووي، إىل آخره(؛ ويف بعض السياقات، قد توفر البيانات األساس لحدوث متييز غري مرشوع أو تعسفي.

ما هي القواعد التي يتعني اتباعها؟

1 - عليك بحامية البيانات وأصحابها

القاعدة األوىل، ال يجوز، رهن أي ظرف من الظروف، اإلرضار بأي شخص أو تعريضه للخطر: وهذا معناه رضورة تقييم املخاطر املرتبطة 
بإدارة املعلومات وبحامية املعلومات الحساسة والبيانات الشخصية.

ويجب اتباع اإلجراءات التالية، نظراً ألنها من املحتمل أن تقدم الحامية الوافية للمنتفعني/الضحايا، واملحققني، ومصادر املعلومات وأرسهم.

• حدد املعلومات التي ميكن أن تعترب حساسة وصمم إجراءات محددة إلداراتها؛	

• واملحققون 	 األرس  )أفراد  الثالثة  واألطراف  املستفيدون،  املوظفون،   - املجمعة  البيانات  عىل  االطالع  ميكنه  الذي  من  بوضوح  حدد 
والسلطات( وإىل أي مدى؛

• وينبغي تدريب األشخاص القامئني عىل جمع املعلومات وإدارتها. ويجوز للمنظامت التامس املشورة من اللجنة الدولية؛	

• عليك بإيجاد طريقة آمنة لجمع املعلومات والبيانات الحساسة ومعالجتها ونقلها وتخزينها؛	

• اعتمد قواعد لنرش البيانات وأيضاً لكيفية نقلها إىل األطراف الثالثة أو تبادلها معها.	

ال يجوز نرش بيانات شخصية أو إحالتها دون موافقة األشخاص املعنيني أو عندما يكون من شأنها اإلرضار مبصالحهم أو مبصالح أرسهم. 
وميكن اعتبار أن موافقة األشخاص املعنيني قد أعطيت، خصوصاً عندما ال ميكن الوصول إىل الفرد الذي تخصه البيانات، ويكون من الواضح 
أن جمع البيانات يخدم مصالحه عىل أفضل وجه. ويجب عىل الشخص أو املنظمة التي تتلقى البيانات أن تضمن معالجتها وفقاً لقواعد 

حامية البيانات. ويجب مراعاة القانون املحيل املعمول به بشأن تنظيم نقل البيانات أو نرشها.

ويجب أن تكون املعلومات املجمعة دقيقة وكافية، ويف الوقت نفسه ال تكون زائدة عن القدر املطلوب للغرض الذي عولجت من أجله.

2 - حدد بدقة ما هي االحتياجات التي يتعني جمعها وكيف

• نوع املعلومات املراد جمعها عن احتياجات أرس املفقودين واملجتمعات املحلية املتررة )انظر صحيفتي اإلجراءات 301 و 302(	

• املعلومات ذات الصلة ومقدمو املعلومات الرئيسيون وكذلك املنظامت أو املؤسسات التي ميكن أن تقدم املساعدة	

• أساليب ووسائل جمع املعلومات: كيف؟ )مثالً االجتامعات الثنائية أو الجامعية مع األشخاص املعنيني أثناء األنشطة الطبية(، أين؟ 	
)مثالً البيوت الخاصة، املكاتب، املستشفيات، الدوائر اإلدارية، َمن؟ )مثالً املتطوعون، املرافقون(

• توثيق أي إجراء اتخذ ملتابعته: مثالً نُسخ من املراسالت والوثائق املكتوبة، ورسائل التذكري، ومحارض االجتامعات، وردود السلطات، 	
والتقارير بشأن توفري الخدمات واملتابعة الفردية.

3 - ضع قواعد إلدارة البيانات

ضع قواعد بشأن معالجة البيانات

• التحقق من صحة البيانات وتقييم نوعيتها: يجب أن تكون املعلومات موثوقة ومتسقة وموضوعية وحديثة، ومفصلة تفصيالً كافياً، 	
ومدعومة باألدلة، إن أمكن

• قنوات التواصل	

• مركزية املعلومات ومعالجة املعلومات، مبا يف ذلك امللفات الورقية واإللكرتونية	

تسجيل/تدوين البيانات وتصنيفها وفقاً للغايات املوضوعة، ووفقاً ألدوات للتحليل محددة سلفاً، وإنتاج اإلحصاءات وحفظ السجالت.  	
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زيادة القدرة عىل التكيف

املساعدة املتخصصة

الُسلطات

• اإلقرار بالحالة الخاصة	

• وضع آليات للبحث	

الدعم االقتصادي  	

املجتمع

• التي 	 الطريقة  بشأن  الفهم  زيادة 
تتكيف بها األرس مع الصعاب

• إقرار معاناة األرس	

• إحياء الذكرى	

تخفيف وطأة الوصم  	

البيئة االجتامعية

• تبـادل الخـربات والتجـارب مـع أرس 	
أخرى

• العون املتبادل 	

إعـادة اسـتثامر الطاقات يف مجاالت   	
االجتامعيـة  الحيـاة  مـن  أخـرى 

طفيـة لعا وا

الفرد

• البحث النشط	

• اإلبهام/عدم 	 مع  التعامل 
اليقني

• إدراك العواطف الذاتية	

• الجديدة 	 األدوار  فهم 
والظروف املتغرية وقبولها

• كن جزءاً من مجموعة	

• ــة 	 ــى يف التجرب ــد معن ج
الشــخصية

األنشطة  يف  املشاركة   	
االبتكارية

الجامعة الدينية

• الشــخص 	 ذكــرى  إحيــاء  دعــم 
ملفقــود ا

تنظيم مراسم وطقوس خاصة  	

األرسة

• تبادل التصورات الفردية وإقرارها 	

• مشاركة املشاعر واملسؤوليات	

تبادل ذكريات الشخص املفقود  	

صحيفة معلومات 7-3 زيادة قدرة األرس عىل التكيف
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صحيفة إجراءات 301: إعداد تقييم االحتياجات

جمع معلومات أّولية

• أصول املشكلة ونطاقها 	

• التنظيم االجتامعي والخصائص الثقافية للسكان/املجتمعات املحلية املعنية )عىل سبيل املثال الدين، ونظام 	
املعتقدات، والعادات والتقاليد، واألفكار الثقافية عن املوت/املوت غري الطبيعي/االختفاء(

• الفهم العام للظروف املحيطة بحاالت االختفاء	

• موقف السلطات، واإلطار القانوين القائم	

• املوارد املحلية، التي تقدم الدعم لألرس )الخدمات العامة )قانونية، اجتامعية، طبية(، والرابطات، والهيئات 	
الدينية، ومكتب الصليب األحمر، إىل آخره(

حدد دورك - حدد قدراتك

• ما هو غرضك وأين تكمن اهتامماتك؟	

• حدد بدقة شديدة املجاالت التي عليك أن تطور فيها قدرتك )موظفني مدربني تدريباً جيداً، توفر/ تحفيز 	
املوظفني، املوارد املادية، التمويل، إىل آخره(

اختيار املجاالت التي تخضع للتقييم

• حدد  الجوانب التي تريد تقييمها يف حالة األرس: الطريقة التي تتعامل بها األرس مع القضايا القانونية، وحالتها 	
النفسية، ومشكلة العزلة، إىل آخره.

• حدد بدقة ماذا تعرف؟ ما هو نوع املعلومات التي تحتاج إليها؟	

حدد مصادر املعلومات 

• حدد مقدمي املعلومات الرئيسيني: املنظامت، الشخصيات البارزة يف املجتمع املحيل، املجتمع املحيل بوجه 	
عام، األفراد )الكبار، األطفال، الرجال، النساء(، إىل آخره.

عليك أن تختار نهجاً وطريقة لجمع املعلومات

• حدد الوسائل التي ستستخدمها )مجموعات الرتكيز ، املقابالت الشخصية، عصف الذهن، إىل آخره(	

• قرر كيف ستتصل باألرس أو باألشخاص املشاركني يف التقييم وكيف سترشح لهم أهدافه؟	

• قرر متى وأين سيتم التقييم وإىل متى سيستمر؟	

• قرر ما إذا كنت تحتاج رشكاء إلجراء التقييم	

حدد العينة 

• عليك أن تختار بدقة األشخاص الذين تريد أن تدرجهم يف مجموعات الرتكيز أو تريد إجراء مقابلة شخصية 	
معهم، وتأكد أنهم ينتمون إىل الفئة التي تريد تقييمها )عىل سبيل املثال األمهات، األشقاء، األرامل(، أو الذين 
ميكن أن يقدموا املعلومات التي تحتاج إليها )االختصاصيون االجتامعيون، ممثلو املنظامت غري الحكومية، 

إىل آخره(.

• متى تتصل باألشخاص من أجل التقييم، وترشح لهم أهدافه. ويجب أن يكون لهم الحرية يف قبول املشاركة 	
أو رفضها، ال تجربهم عىل يشء.

حدد املوضوعات - عليك أن تضع إطاراً لألسئلة

• ما هي املوضوعات التي تريد أن تناقشها )خصوصاً يف مجموعات الرتكيز(؟	

• ما هي األسئلة املحتمل أن تكون مفيدة لتحديد و/أو فهم مسألة معينة؟	

• األسئلة املغلقة ستمكنك من أداء تحليل كمي بعد ذلك.	

• األسئلة املفتوحة مفيدة يف التحليل النوعي.	

• عليك أن تستشري واحداً أو اثنني من مقدمي املعلومات الرئيسيني عند صياغة األسئلة - و/أو من أجل	

مرافقة أرس املفقودين

إعداد االختبارات القبلية، بغية التحقق من مدى فائدتها وإليجاد أفضل طريقة لتوجيه األسئلة.
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صحيفة إجراءات 302: تقييم حالة األرس

الفهم العام لقضية املفقودين يف سياق معني

يتعني تدارس املسائل التالية:

• بشأن 	 املتاحة  والبيانات  القانون،  وانتهاكات  االختفاء،  حاالت  إىل  أدت  رمبا  التي  واألحداث  النزاع،  طبيعة 
املفقودين )من مختلف املصادر(؛

• اإلطار القانوين القائم، وخاصة وجود: 	

• التي 	 بذلك  املرتبطة  واملساعدات  املفقودين،  لألشخاص  املحيل  القانون  مينحه  محدد  قانوين  وضع   )1(
تحصل عليها األرس؛

• )2( ترتيبات/آليات محددة للكشف عن مصري املفقودين وتقديم الدعم ألرسهم؛	

• موقف السلطات فيام يتعلق بالبحث عن املفقودين وبالنسبة لتقديم الدعم لألرس؛	

• النساء، 	 املواقف واملامرسات املحلية فيام يتصل بحاالت االختفاء، واملواقف إزاء املوت، والطقوس، ووضع 
إىل آخره؛

• املوارد املؤسسية واملجتمعية )التقليدية وغريها( املتاحة.	

                      انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 301: إعداد تقييم االحتياجات، ص 94 .

ما الذي تعرفه األرس

• ظروف اختفاء األقرباء ومصريهم وأماكن وجودهم	

• حقوقهم: معرفة مصري ذويهم، والحصول عىل املعلومات وعىل الخدمات االجتامعية، وتسلم رفات ذويهم، 	
إىل آخره

• اإلجراءات التي يتعني اتباعها 	

• اآلليات القامئة للكشف عن مصري املفقودين ولتقديم الدعم ألرسهم	

• املوارد )الرابطات األرسية، اللجنة الدولية للصليب األحمر والجمعيات الوطنية( والخدمات املتاحة	

إرشاك األرس يف عملية البحث

• هل أبلغ/ أعلن رسمياً عن االختفاء؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فلمن وجه البالغ؟ وإذا مل يحدث ذلك - فلامذا 	
مل يحدث؟ 

• هل قدم هؤالء طلب البحث عن املفقودين لدى اللجنة الدولية للصليب األحمر أو لدى إحدى الجمعيات 	
الوطنية؟

• ما هي الخطوات األخرى التي اتخذها هؤالء للعثور عىل قريبهم املفقود؟ هل حاولوا الحصول عىل معلومات 	
من مصادر رسمية و/أو غري رسمية؟ 

• ما هي أنواع املعلومات التي حصلت عليها األرس فعالً؟	

       ما هي مصادر هذه املعلومات؟ وهل هذه املصادر موثوقة؟ 

الحصول عىل الخدمات املجتمعية واستخدامها

• ما هي الصعوبات األساسية التي تصادفها األرس أثناء عملية البحث؟	

)عقبات إدارية، عدم القدرة عىل تقديم وثائق، الخوف، التهديدات، إىل آخره(؟

• هل هذه األرس عىل اتصال مع رابطة أو هيئة مامثلة، أو مع إحدى دوائر الخدمة العامة؟ 	

إذا كانت اإلجابة بنعم، فام هي وما هو نوع الدعم الذي طلبته وتتلقاه؟

إذا كانت اإلجابة بالنفي، فلامذا، وهل هذا بسبب نقص املعلومات أم هناك سبب آخر؟

• هل تشارك يف األنشطة )التعليمية، املهنية( التي تقدمها منظامت أو هيئات أخرى؟	

الحالة االقتصادية

• ما هو نوع الصعوبات االقتصادية الرئيسية التي واجهتها األرسة منذ االختفاء؟	

• هل مصادر دخلها الحالية )إن وجدت( تغطي احتياجاتها األساسية؟	

• هل تستحق األرس أي دعم اجتامعي؟ هل حصلت عليه؟	

• هل تتلقى العون بأي شكل من األشكال؟ 	

• هل لديها أية فكرة عن كيفية تحسني حالتها )عىل سبيل املثال تعلم مهارات جديدة(؟ 	

 

3- مرافقة األرس
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الصعوبات النفسية-االجتامعية

• الحالة النفسية الشخصية*	

• ما الذي حدث للقريب املفقود، وفقاً ملا ذكره الشخص الذي جرت مقابلته؟	

• ما هي آثار اختفاء الشخص، وغيابه عىل أفراد األرس؟	

• هل يفكر الشخص يف الشخص املفقود أو يقلق بشأنه بشكل مستمر؟	

• هل يشعر الشخص باإلنهاك بسبب الحزن، والعجز، واليأس، والتعب؟	

• هل لدى الشخص شعور اإلحساس بالذنب والغضب؟ وهل يعرب عن هذه املشاعر؟	

• باألنشطة 	 القيام  ومن  الرتكيز  ومن  طبيعياً  نوماً  النوم  من  متنعه  واملشاعر  والهموم  األفكار  هذه  هل 
يف  املشاركة  األصدقاء،  مقابلة  املنزل،  رعاية  اآلخرين،  األرسة  أفراد  رعاية  )العمل،  العادية  اليومية 

األحداث الدينية أو االجتامعية، إىل آخره(؟

• هل ظهرت عىل الشخص أية أعراض أمراض بدنية منذ االختفاء؟	

• هل استشار أو ما زال يستشري اختصاصياً يف الصحة العامة أو الصحة العقلية؟ 	

• ما هو نوع الدعم الذي يساعده عىل أن تتحسن أحواله ويشعر بأنه أفضل؟	

• التواصل واملشاركة داخل دائرة األرسة	

• من الذي يتابع حالة القريب املفقود؟ هل أفراد األرسة يتشاركون املسؤوليات واملعلومات التي يحصلون 	
عليها؟

• هل أفراد األرسة يتكلمون مع بعضهم البعض عن تجاربهم أو الصعوبات التي يواجهونها؟	

• هل أفراد األرسة يتشاركون ذكرياتهم عن الشخص املفقود أو حكايات عنه؟ أم يتجنبون ذلك؟	

• هل األطفال/الكبار داخل األرسة عىل علم بالحالة؟ وماذا يقال لهم وكيف؟	

• هل هناك مامرسات خاصة داخل األرسة هدفها الرصيح هو تذكر الشخص املفقود؟	

• هل األطفال/الكبار يشاركون يف هذه املامرسات؟	

• من وجهة نظرهم، ما الذي يساعدهم أو رمبا يساعدهم عىل التواصل بشكل أفضل فيام بينهم؟	

• العالقات مع البيئة االجتامعية	

• ما هي التغريات الرئيسية التي طرأت عىل حياتهم االجتامعية؟ وهل ما زالوا عىل اتصال مع دائرتهم 	
االجتامعية السابقة أم انقطعت تلك االتصاالت؟

• هل هناك أشخاص ميكن أن تتشارك األرسة معهم هذه املشكالت؟ أم يشعرون بالغربة يف مجتمعهم 	
املحيل؟ 

• هل يشعرون بأي ضغط من آخرين للخروج من املحنة؟ أم يشعرون بأن اآلخرين يفهمون آالمهم؟	

• هل يعرفون أرساً أخرى؟ هل يلتقون مع أرس أخرى؟ كم مرة تتكرر هذه اللقاءات؟ وماذا يناقش هؤالء؟	

• إذا مل يحدث هذا، هل هم مهتمون بلقاء أرس أخرى؟ وملاذا؟ 	

• أو 	 الذكرى  إحياء  احتفاالت  )املظاهرات،  املفقودين  مبسألة  املتصلة  األحداث  يف  هؤالء  يشارك  هل 
التجمعات االجتامعية األخرى(؟ وهل شارك هؤالء يف حدث واحد من هذا النوع؟ إذا مل يحدث هذا 

فلامذا؟ وهل يرى هؤالء أن مثل هذه األحداث مفيدة؟ 

التأهب الستخراج الرفات البرشية وتحديد الهوية )إذا كانت ذات صلة بالسياق(

• هل يحتاجون إىل التواصل مع أرس أخرى لفهم أفضل لكيفية القيام بهذا؟	

• هل يحتاجون إىل توضيح من أشخاص متخصصني )اختصاصيني يف العلوم الجنائية، أو اختصاصيني يف علم 	
األمراض أو اختصاصيني يف الصحة العقلية، أو مستشارين قانونيني( بشأن حقوقهم أو بشأن القضايا األخرى 

التي تتصل بتسلم رفات ذويهم املفقودين؟

* ينبغي طرح األسئلة الخاصة بالحالة النفسية للفرد بشكل دقيق عندما ال يكون موِجه السؤال متخصصاً يف 
الصحة العقلية. والهدف من هذه األسئلة ليس تشخيصياً، إمنا هو تكوين فكرة عن مدى الكرب الذي يشعر به 

الشخص، وإحالته إىل االختصايص، إذا دعت الرورة.

مرافقة أرس املفقودين
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صحيفة إجراءات 303: تنظيم جلسة ملجموعة الرتكيز 

إعداد الجلسة 

اختيار املوضوع   	
اختيار املجموعة   	

	 تأطري األسئلة 
	 اختيار امليرس 

تنفيذ مجموعة الرتكيز 

	 رحب باملشاركني 
	 ارشح  

         دورك 

         ملاذا جرى اختيار هؤالء املشاركني بالذات؟ 
 

         ما سبب وجودهم هنا؟ 

         ملاذا رأيهم ذو أهمية؟ 

	 عليك بتقديم موضوع )مواضيع( املناقشة 
         ليست هناك قيود عىل ما سوف يناقش يف جلسات مجموعات الرتكيز 

         أمثلة: 

         املوضوع 2: آثار املواقف االجتامعية عىل الحياة اليومية لألرس 

	 إرساء الثقة بني املشاركني 
         عليك بتقديم كل منهم لآلخر 

	 التشجيع عىل املناقشة 
         بتوجيه األسئلة، وإعادة صياغة األفكار، والتامس اآلراء 

	 إرشاك الجميع يف املناقشة 
         ال تدع شخصاً واحداً يسيطر عىل املناقشة 

	 حافظ عىل الرتكيز يف املناقشات 
         حول املوضوع املحدد 

عند نهاية الجلسة 

	 اختم الجلسة بإعادة التأكيد عىل األفكار أو املسائل الرئيسية 
	 توجه بالشكر للمشاركني عىل إسهاماتهم القيمة 

	 ذكر املشاركني كيف تُستخدم املعلومات التي جرى جمعها 

العمر والخلفية التعليمية من املعايري املهمة. ويف بعض الحاالت، من األفضل تكوين مجموعة متجانسة. 
وعليك أن تحرص عىل عدم اختيار أشخاص ليسوا عىل استعداد للكالم يف وجود أشخاص آخرين )عىل سبيل 

املثال زوجات أو أمهات زوجات املفقودين(. 

نويص بتنظيم مجموعات صغرية )ال تزيد عىل عرشة مشاركني(: مام يتيح فرصة لتبادل اآلراء مبزيد من 
الحرية، يستطيع كل شخص من خاللها التعبري عن وجهة نظره. 

ينبغي أن يكون امليرس شخصاً يستطيع أن يكسب احرتام  املجموعة. 

يُنصح بأن يكون للميرس مساعد، يقوم بتدوين مالحظات أثناء الجلسة. 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
املوضوع 1: الطريقة التي ينبغي تذكر املفقودين بها، والتي قد تؤدي إىل مرشوع لتنظيم أحداث تذكارية، 

عىل سبيل املثال  

_

_

_

_
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منوذج تقرير 

التاريخ 

املكان 

اسم امليرس  

معلومات عن املشاركني  

املشاركون  

األرس أو األفراد الرئيسيون من املجتمع املحيل  

الفئة العمرية )إذا كانت ذات صلة(  

العالقة باملفقودين )األمهات، األزواج/ الزوجات، إىل آخره(  

عدد املشاركني  

نتائج مناقشة مجموعة الرتكيز: مثال

مثال

مثال

ماذا كانت تفسريات ما هي املشكالت؟مواضيع املناقشة

املشاركني لهذه املشكالت؟

ما هي الحلول التى اقرتحها املشاركون؟

عىل  األرس  حصول  ُسبل 
الخدمات القامئة 

األرس ليست عىل علم 
بالخدمات 

حتى عندما تكون عىل 
فإنها تحجم عن  علم، 

استخدامها 

وجودهــم يف بيئــة غــري 
مألوفــة 

إحجامهــم عــن اســتخدام 
ــم  ــبب أنه ــات بس الخدم
يخشــون أال يفهــم النــاس 

شــواغلهم 

تعميم املعلومات 

االجتــامع مــع أهــل الــرأي وإبالغهــم 
باملشــكالت التــي تواجههــا األرس 

غياب الحوار داخل األرسة 
بشأن الشخص املفقود 

أفراد األرسة 
ال يتشاركون 

صعوباتهم العاطفية 
ومسؤولياتهم، التي 

رمبا تؤدي إىل نزاعات 
وحاالت من سوء 

تفاهم 

الخوف من إيذاء بعضهم 
لبعض 

ال يعترب األطفال ناضجني 
مبا يكفي 

صعوبات يف الحديث عن 
عواطفهم 

اإليجابيــة  باآلثــار  األرس  توعيــة 
العاطفيــة  املســائل  ملشــاركة 
بينهــم  فيــام  األخــرى  واملســائل 

تنظيــم أنشــطة ترويحيــة لــألرسة 
بأكملهــا، مبــا يف ذلــك الذكــور 

مــع  جامعيــة  مناقشــات  تنظيــم 
األرس األخــرى التــي تعيــش تجــارب 

ــة  مامثل

ملســاعدة  عمــل  ورش  تنظيــم 
مــع  التحــدث  عــىل  األمهــات 
أطفالهــن بشــأن قريبهــم املفقــود 

مرافقة أرس املفقودين
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صحيفة إجراءات 304: وضع خطة عمل

املشكلة/االحتياج 

االسرتاتيجية 

الغاية املحددة 

املاديـــة اإلطار الزمني املكان األنشطة  املـــوارد 
الالزمـــة 

ــة  املـــوارد  البرشيـ
الالزمـــة 

امليزانية 

مؤرشات الرصد )النوعية والكمية( 

3- مرافقة األرس
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صحيفة إجراءات 304: وضع خطة عمل - مثال 1

املشكلة/االحتياج 

االسرتاتيجية 

الغاية املحددة 

املاديـــة اإلطار الزمني املكان األنشطة  املـــوارد 
الالزمـــة 

ــة  املـــوارد  البرشيـ
الالزمـــة 

امليزانية 

مؤرشات الرصد )النوعية والكمية( 

ــات الدعــم أو  ــم كاٍف بوجــود خدم ــات )أ( و )ب( و )ج( ليســت عــىل عل ــن املقاطع حــوايل 100 أرسة م
تحجــم عــن طلــب الدعــم 

التأكــد مــن أن األرس عــىل علــم باملــوارد )االجتامعيــة، الطبيــة، القانونيــة( املتاحــة يف كل مقاطعــة، 
وبالخدمــات املقدمــة وتســتخدمها عنــد الحاجــة

جلسات لتقديم املعلومات ومطويات 

إعداد وتنفيذ جلسات 
لتقديم املعلومات ملقدمي 

املعلومات الرئيسيني/
الخدمات املستهدفة 

)الخدمات االجتامعية 
والطبية، واملستشارين 

القانونيني، إىل آخره( 

إصدار مطوية تحتوي عىل 
املعلومات ذات الصلة 

وتفاصيل االتصال 

إعداد وتنفيذ جلسات 
لتقديم املعلومات ألرس 

املفقودين 

تيسري زيارات لدوائر الدعم 
عند الحاجة 

مراكز طبية يف 
املقاطعات )أ( 
و)ب( و)ج(. 

مراكز الخدمات 
املجتمعية يف 

املقاطعات نفسها 

شباط/فرباير 

)ثالث جلسات 
مدة كل منها يوم 

واحد؛ 10 أشخاص 
يف كل جلسة( 

اجتامعــات  قاعــة 
ــخصا  ــع 15 ش )تس

ــل( ــىل األق ع
ووجبــات  غــداء 

خفيفــة
سبورة ورقية 
أدوات كتابية

املرافقون

امليرس

املتطوعون

مرتجم
)إذا دعت الحاجة(

تكاليف االنتقاالت 

قيمة إيجار الغرفة 

األطعمة، 
املرشوبات 

نهاية شهر شباط/ال ينطبق 
فرباير 

150 مطوية 

مرتجم ورق – طابعة 
)إذا دعت الحاجة(

تكاليف الورق، 
وحرب الطابعة، إىل 

آخره 

مراكز الخدمات 
املجتمعية يف 

املقاطعات )أ( 
و)ب( و)ج( 

آذار/مارس - 
نيسان/أبريل )10 
جلسات مدة كل 
منها يوم واحد؛ 

10 أشخاص يف كل 
جلسة( 

غرفة اجتامعات 
)تسع 15 شخصاً 

عىل األقل( 
غداء ووجبات 

خفيفة
سبورة ورقية

أدوات مكتبية

املرافقون

امليرس
املعلومات  مقدمو 

الرئيسيون

مرتجم
)إذا دعت الحاجة(

تكاليف االنتقاالت 

قيمة إيجار الغرفة 

األطعمة، 
املرشوبات 

تكاليف االنتقاالت يتحدد فيام بعد 
والخدمات 

عدد األرس التي حرت جلسات تقديم املعلومات 

عدد األرس التي اتصلت بدوائر الدعم بعد الجلسات 

مرافقة أرس املفقودين
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صحيفة إجراءات 304: وضع خطة عمل _ مثال 2

املشكلة/االحتياج 

االسرتاتيجية 

الغاية املحددة 

املاديـــة اإلطار الزمني املكان األنشطة  املـــوارد 
الالزمـــة 

ــة  املـــوارد  البرشيـ
الالزمـــة 

امليزانية 

مؤرشات الرصد )النوعية والكمية( 

أفراد األرس يساورهم قلق ال ينتهي إزاء ذويهم ويعزلون أنفسهم عن املجتمع املحيل 

1- توجيه هذه األرس للتواصل مع األرس األخرى التي عاشت تجارب مامثلة، لي تتشارك مشكالتها 

2- ضامن أن تكون هذه األرس قادرة عىل إعادة االستثامر يف مجاالت أخرى من الحياة االجتامعية

مناقشات جامعية وأنشطة خارجية

جمع معلومات عن 
األنشطة الحالية أو 

األحداث املجتمعية )دينية، 
تقليدية، إىل آخره(

تنظيم ست مناقشات 
جامعية تركز عىل مختلف 

املسائل املشرتكة التي 
يواجهها أفراد األرس 

تشارك املجموعات 
للمعلومات بشأن األنشطة 
الحالية/األحداث املجتمعية 

يف نهاية الجلسات  

رضورة مناقشة اختيار ثالثة 
أنشطة خارجية وإعدادها 

بني املجموعات 

تنظيم ثالثة أنشطة 
خارجية لثالث مجموعات، 

كل منها يتألف من 15 
شخصاً  

مكتب الجمعية 
الوطنية 

املركز املجتمعي 

أيلول/سبتمرب-
ترشين الثاين/

نوفمرب

 10 )تســع  غرفــة 
أشــخاص(

وجبات خفيفة

املرافق

مقدم األنشطة

تكاليف املوظفني 
)خدمات 

االنتقاالت، إىل 
آخره(

مكتب الجمعية 
الوطنية 

املركز املجتمعي

كانون الثاين/يناير - 
آذار/مارس 

غرفة )تسع 10 
أشخاص( 

وجبات خفيفة 

املرافق 

مقدمو املعلومات 
الرئيسيون )إذا لزم 

األمر( 

إيجار لست غرف 

االنتقاالت 

الطعام 

كانون الثاين/يناير -  

آذار/مارس 

تكاليف االنتقاالت 

تكاليف الغداء 

والتكاليف األخرى 

عدد املشاركني )مؤرش كمي( 

مستوى الرضا 

معدل الحضور و/أو مستوى املشاركة )مؤرش نوعي: استخدام مقاييس( 

أو الصعوبات التي تواجهها

عـــىل يتحدد فيام بعد  يتوقـــف 
ط  لنشـــا ا

املرافقون 

3- مرافقة األرس
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صحيفة إجراءات 305: كتابة مقرتح مرشوع 

1- اسم املرشوع 

2- كم عدد األشخاص الذين سيستفيدون من املرشوع ومن هم ؟ 

3- ما هي املشكالت التي تواجهها هذا املجموعة بعينها وكيف يتم توصيفها حسب األولوية؟ )وضح السبب( 

4- كيف تم تحديد هذه املشكالت؟ )مجموعة الرتكيز، املالحظة، إىل آخره( 

5- ما الذي تأمل يف تحقيقه؟ )الغايات( 

6- كيف ستحققه؟ )االسرتاتيجية( 

7- ما هي أنواع األنشطة التي ستساعدك عىل بلوغ غاياتك؟ )متصلة باالسرتاتيجية( 

8- ما هي املوارد )الداخلية والخارجية( الالزمة إلعداد هذه األنشطة؟ 

9- ما هي التكاليف املتكبدة؟ )تقديم معلومات تفصيلية عن كل نشاط( 

10- كيف ستعرف أنك بلغت غاياتك؟ 

11- ما هي أدوار ومسؤوليات جميع املشاركني يف املرشوع، مبا يف ذلك الرشكاء؟ 

12- األطر الزمنية

صحيفة إجراءات 306: التحدث مع أفراد األرسة 

بدء النشاط 

مهمتك بصفتك مرافقاً هي جعل الشخص يشعر باالرتياح 

عرف نفسك ومنظمتك وارشح دورك 	 

عىل املرافق أن يرشح، بكل وضوح، الغرض من أي مناقشة أو مقابلة شخصية يريد إجراءها. وتحديد دورك يف البداية 
سيمكنك من ترسيخ مصداقيتك للمناسبة الحالية واملناسبات املقبلة. 

خصص وقتاً ملحادثة غري رسمية 	 

التحدث عن األشياء اليومية ميكن أن يكون طريقة لتقيم عالقة ثقة مع األشخاص الذين تتحدث معهم ولتبني لهم أن 
اهتاممك ليس من الناحية املهنية فحسب، بل إنك تفهم أن فقدانهم ألحد ذويهم ليس سوى جانب واحد من حياتهم. 

اسأل الشخص إذا كان الوقت مناسباً له ليتكلم 	 

اطلب الخصوصية، عندما يلزم األمر أو إذا اقتىض الحال 	 

قد يجد أفراد األرس )خصوصاً الرجال( صعوبة يف مناقشة مسائل خاصة بهم أمام اآلخرين أو مسائل خاصة باألرسة إن 
مل يكن ذووهم حارضين )خصوصاً الزوجات الاليئ قد يحتجن حضور آباء أزواجهن(. ومع ذلك، قد يكون من الروري 

أحياناً إجراء محادثة وجهاً لوجه للسامح للشخص بأن يتكلم بحرية أكرث عن املوضوعات الحساسة وعن نفسه. 

تأكد من عدم وجود أطفال إن كنت تعتزم مناقشة مسائل حرجة أو حساسة. 

مقابلة شخصية وجهاً لوجه أو مناقشة مع األرسة 

وفقاً للغرض الذي ترغب يف تحقيقه، عليك دامئاً مراعاة القواعد التالية: 

كن... 

فاملحاوالت 	  املوضوع.  تغيري  يف  الرغبة  أو  االنزعاج  عن  ينم  ما  إظهار  وتجنب  لالستامع  ومستعداً  رصيحاً  كن 
الواضحة لتغيري املوضوع قد تحمل املتكلم أو الشخص الذي تجري معه املقابلة عىل االعتقاد بأنه أصبح عبئاً أو 

تكليفاً ثقيالً. 

ال تبِد أبداً عدم االهتامم برواية املتحدث، ألنها تبدو مألوفة لك. 	 
كن رصيحاً يف إجاباتك. 	 
كن ملامً بلغة الجسد. 	 
كن هادئاً ومطمِئناً طوال الجلسة.	 

مرافقة أرس املفقودين
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صحيفة إجراءات 306: التحدث مع أفراد األرس )تابع( 

أظهر دعمك عن طريق ما ييل: 	 

أظهر أنك مهتم اهتامماً حقيقياً وذلك من خالل ترديد بعض ما يقولونه، بغية التحقق من أنك قد فهمتهم بشكل 	 
صحيح: استخدم عبارات مثل "إن كنت أفهم ما تقوله فهامً صحيحاً، إذن فأنت تعني ..."

تجنب... 

محاولة التأثري عليهم ليك يتبعوا طريقتك يف التفكري: ال تقل عبارات مثل "عليك أن تتقبل الواقع".  بل حاول، 	 
بدالً من ذلك، أن تكتشف املزيد عن أفكارهم وكيف يجدون معنى لتجاربهم، فإظهار الفهم لطريقتهم، بدالً من 

املوافقة عليها أو عدم املوافقة عليها، من املحتمل أن يكون أكرث نفعاً؛ 

توقع ما يحاول شخص ما أن يقوله: االعرتاض بذكر عبارات مثل "أنا أعرف ما ستقوله" أو استكامل أفكارهم أو 	 
الجمل التي يحاولون قولها، عليك، بدالً من ذلك، أن تُعطي للمتكلم حرية التعبري عن أفكاره وعن مشاعره دون 

مقاطعة؛ 

اتخاذ موقف املدافع: عىل املستمع أو املرافق أن يكون قادراً عىل مواجهة ردود الفعل العاطفية، مثل الغضب، وال 	 
يأخذها بشكل شخي. فقد يكون هذا املوقف هو الفرصة األوىل للمتكلم ليعرب عن مشاعره، بعد سنوات طويلة 
من االنتظار. وليس من املستغرب عىل اإلطالق أن ينفس شخص ما عن غضبه أمام أول شخص يُظهر له بعض 
االهتامم. ويف مثل هذه الحاالت فإن املوقف الدفاعي -"أنا أحاول أن أؤدي وظيفتي فحسب " لن يكون مجدياً، 

ومن األصوب إظهار التفهم: "بعد كل ما عانيت، لك كل الحق يف أن تغضب". 

حدد ... 

االحتياجات الفورية وذلك باالستامع بكل دقة؛ 	 

املوارد املحتملة يف البيئة االجتامعية املبارشة واملوارد املتاحة يف وحدة األرسة واملوارد الشخصية لألفراد؛ 	 

إمكانية التغيري أو التحسني:  	 

أبلغ... 

من املفيد أثناء االجتامعات مع األرس تخصيص بعض الوقت لرشح اإلجراءات القانونية املعنية واملسائل العملية األخرى. 
وقد يكون من املفيد إعداد مطويات لهذا الغرض. وأثناء تقديم املعلومات، يجب أال ينى املرافق أن يوضح مراراً وتكراراً 

أن األرس ليست مطالبة باإلرساع يف اتخاذ أي قرارات أو اتخاذ خطوات مؤملة، حتى إن كانت رضورية. 

إسداء املشورة... 

يجب حث أفراد األرس عىل التامس الدعم من دوائر الخدمات القامئة )االجتامعية، العامة، النقابية، إىل آخره( عند 	 
االقتضاء. ومن األهمية القصوى أن يكون املرافق عىل وعي بالخدمات املتاحة يف منطقته. 

ينبغي تشجيعهم عىل االتصال مع أفراد األرس األخرى بشأن القريب املفقود، وكذلك بشأن آثار االختفاء عليهم. 	 

وذلك بإعادة توزيع 	  القريب املفقود،  بغياب  ينبغي أن تقرتح عليهم رضورة تغيري الديناميكية األرسية اعرتافاً 
املسؤوليات واملهام داخل دائرة األرسة. 

البقاء 	  بغية  املهمة،  واالجتامعية  األرسية  املناسبات  أو يف  الدينية  االحتفاالت  باستئناف مشاركتهم يف  التوصية 
بالقرب من مجتمعهم املحيل واستعادة شعورهم بالحياة الطبيعية.  

وبالنسبة لكثري من أفراد األرس، قد يكون من املهم السامع من شخص خارجي )غريب( بأنه من املقبول ومن العادي 
التكيف مع املحنة. وهذا قد يخفف الشعور بالذنب الذي قد يصيب البعض - بأنهم يخونون قريبهم املفقود - إن قرروا 

التكيف مع محنتهم. 

االحتياجات؛  هذه  بجميع  الوفاء  تستطيع  ال  كنت  إن  حتى  احتياجاته،  عن  يعرب  أن  عىل  األرسة  فرد  تشجيع 
فعالمات االستجابة - عبارات مثل "فهمتك"، "فهمت قصدك"، "هذا مثري لالنتباه" - قد تطمن الشخص الذي 

تجري معه املقابلة بأنك تستمع إليه باهتامم؛ 

إعطاء تعليقات إيجابية بشأن ما فعله شخص ما من خالل عبارات مثل "يبدو أنك قد فعلت الكثري بالفعل". 

_

_

كل شخص لديه املوارد الرورية ملساعدة نفسه؛ _

األسئلة مثل "هل هناك أشياء أخرى ميكن أن تقوم بها لتكون أفضل؟" ميكن أن تساعد الشخص عىل التعرف عىل 
املوارد املتاحة له، ومتكنه من أن يترصف بكل عزم. 

_

3- مرافقة األرس
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صحيفة إجراءات 307: تنظيم جلسات تقديم املعلومات 

ما هو الغرض من نقل معلومات لألرس؟ 

اإلضافة إىل ما تعرفه األرس، أو جعلها عىل علم  مبختلف اإلجراءات وكذلك بحقوقها.  	 

تشجيع األرس عىل أن تكون أكرث نشاطاً وأن تستغل املعونة أو الدعم املتاح لها 	 

تخفيف الضغط النفيس الذي سببته الصعوبات التي واجهتها األرس )املادية، العاطفية، إىل آخره( 	 

تشجيع األرس عىل التفكري بشأن احتياجاتها الخاصة 	 

َمن يستطيع تقديم املعلومات؟ 

املرافق يستطيع أن ينقل ما يعرفه وأيضاً يحدد املجاالت التي تفتقر إىل املعلومات أو تلك التي تتوفر بشأنها املعلومات 	 

املتخصصون: عىل سبيل املثال، ميكن دعوة محاٍم إللقاء الضوء عىل الجوانب القانونية لحالة إحدى األرس 	 

الرموز الدينية البارزة داخل املجتمع املحيل: هذا سوف يتيح ألفراد األرسة فرصة للتواصل مع أفراد مهمني يف املجتمع 	 
املحيل  

ممثلو 	  أو  الدولية  املنظامت  أو  الوطنية(:  والجمعية  األرسية  الرابطات  ذلك  )مبا يف  الوطنية  الحكومية  غري  املنظامت 
السلطات املحلية تستطيع إبالغ األرس بحقوقها وتزويدها برشح لتدابري التنفيذ. 

أفراد األرس اآلخرين الذين عىل استعداد لتبادل ما لديهم من معلومات. 	 

االستعداد للجلسة 

حدد املجاالت الرئيسية التي تفتقر فيها األرس التي قابلتها إىل املعلومات 	 

قرر من هو األكفأ لتقديم املعلومات 	 

ضع قامئة باألشياء التي تأمل يف تحقيقها 	 

ادرس أماكن االجتامع املحتملة )األماكن التي ميكن أن تشعر األرس فيها باالرتياح، وكيف ستصل إليها، إىل آخره( 	 

يف حالة دعوة شخص ما لتوجيه كلمة إىل األرس )محام، أحد رجال الدين، إىل آخره(، ال بد أن تلتقي مع ذلك الشخص قبل 	 
الجلسة التي ستنظمها وترشح له أهدافها 

احرص عىل أال يُذكر أثناء الجلسة يشء يناقض شيئاً آخر قلته أنت من قبل 	 

إذا أمكن، عليك بتحضري نرشات )عىل سبيل املثال: كتيبات، قوائم بجهات االتصال( ُمقدماً 	 

بدء الجلسة 

عرف نفسك، وارشح دورك، وصف أهداف الجلسة 	 

م الضيوف )الغرباء( املدعوين، إن وجدوا، وارشح دورهم 	  قدِّ

إذا كان عدد املشاركني قليالً، اطلب منهم تعريف أنفسهم بإيجاز 	 

م املوضوع ووضح أسباب اختياره 	  قدِّ

أثناء الجلسات، تأكد مام ييل:  

                        انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 303: تنظيم جلسة ملجموعة الرتكيز، ص 97. 

يف نهاية الجلسة 

تأكد أن املشاركني فهموا كل ما قيل، ويجوز أن تطلب من كل واحد منهم صياغة جملة تشري إىل ما تعلمه، أو جملة 	 
تلخص الرسائل األساسية للقاء  

اجمع اقرتاحات للجلسات املقبلة 	 

وزع الكتيبات وقوائم جهات االتصال 	 

وضح أنك موجود لإلجابة عن أية أسئلة قد يطرحونها يف املستقبل و/أو للمشاركة يف األنشطة.	 

رشح جميع األمور بوضوح وباستخدام لغة يستطيع أي شخص أن يفهمها؛ 

تخصيص وقت لطرح األسئلة؛  

يستطيع املشاركون اإلسهام من خالل تجاربهم، وااللتزام مبوضوع الجلسة، والقدرة عىل التعبري عن آرائهم قدر اإلمكان. 

_
_
_
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صحيفة إجراءات 308: املساعدة يف عملية البحث 

جمع املعلومات 

ْع معلومات:  َجمَّ

القواعد 	   :6  -  3 معلومات  3، صحيفة  الجزء  )انظر  الوفاة  قبل  ما  بيانات  جمع  يف  وشارك  املفقود  الشخص  عن 
األساسية إلدارة املعلومات، ص  92 (؛ 

عن دور اللجنة الدولية للصليب األحمر وأنشطتها وعن شبكة إعادة الروابط العائلية التابعة للحركة؛ 	 

عن اآلليات القامئة للبحث عن املفقودين؛ 	 

عن عمليات استخراج الرفات وتحديد الهوية. 	 

تقديم املعلومات والدعم 

أبلغ األرس مبا ييل:  

اآلليات املتاحة للبحث عن املفقودين 	 

العمليات الخاصة باستخراج الرفات وتحديد الهوية )انظر الجزء 4، ص125(؛ 	 

كن واقعياً: حذر األرس بشأن إمكانية االضطرار لدفع ريش، وانتشار الشائعات، وما الذي ميكن أن يأملوه بشكل معقول؛ فوضع 
تدابري كافية للكشف عن مصري املفقودين ميكن أن يستغرق وقتاً طويالً - سنوات وأحياناً عرشات السنني. 

إقناع السلطات  

شجع السلطات وأصحاب املصلحة عىل اتخاذ موقف بشأن مسألة املفقودين، وتأكيد التزامها مبعالجة املسألة )مبا يف ذلك 
تحديد مصري املفقودين وأماكن وجودهم( وتقديم الدعم من أجل األرس. وعىل وجه الخصوص حثها عىل:  

تقديم معلومات آنية وواضحة وموثوقة ومكتملة وصادقة وشفافة بشأن مصري املفقودين؛ 	 

السامح لألرس باالطالع عىل األدلة القامئة )الصور، التسجيالت، الوثائق، إىل آخره(؛ 	 

استخراج الرفات البرشية وتحديد هويتها وإعادتها إىل األرس؛ 	 

إعادة أية متعلقات شخصية رمبا ال تزال يف حوزة املسؤولني؛ 	 

تشجيع مشاركة األرس يف عملية االستخراج وتبادل املعلومات معها؛ 	 

إجراء اتصال مع املسؤولني لتحديد مصري املفقودين. 	 

كن عىل تواصل مستمر مع األشخاص املسؤولني رسمياً عن عملية الكشف عن مصري املفقودين، وواصل الكالم معهم بالنيابة 
عن األرس. وهؤالء األشخاص – بل العملية نفسها يف الواقع  - ينبغي أن يرُشكوا أرس املفقودين ويطلعوها عىل ما ييل:  

عملهم، والصعوبات التي تواجههم، والنتائج التي يحققونها؛ 	 

احتامل العثور عىل املفقودين أحياء أو العثور عىل الرفات وتحديد الهوية؛ 	 

اإلطار الزمني؛ 	 

إمكانية الحصول عىل تعويضات ومحاسبة املسؤولني عىل أعاملهم.	 

3- مرافقة األرس
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صحيفة إجراءات 309: مساعدة األرس عىل معالجة املسائل القانونية/اإلدارية 

جمع املعلومات 

جمع املعلومات والتعرف عىل القوانني واللوائح واإلجراءات املحلية املتصلة باملفقودين وأرسهم. وميكنك القيام بذلك عن طريق ما ييل:  	 

فهم احتياجات األرس فيام يتعلق باملسائل القانونية واإلدارية 	 

        )انظر الجزء 2 ص  29( 

تحديد وتسجيل األرس التي رمبا تحتاج إىل دعم قانوين و/أو اقتصادي 	 

تحديد جميع املوارد واملزايا االجتامعية املتاحة 	 

تشجيع األرس عىل تسجيل ذويهم املفقودين 

املزايا 	  الحصول عىل  أجل  وتقديم طلب من  ذويهم  اختفاء  تسجيل  األرس عىل  قانوين رسمي، فشجع  املفقودين وضع  لألشخاص  كان  إذا 
االجتامعية املتاحة 

ارشح الغاية من التسجيل وإجراءاته 	 

حاول أن تعرف ما إذا كانت األرس تخىش أن تلقى معاملة سيئة أو تقابل بروح عدائية وملاذا  	 

رافق قريب )أقارب( الشخص املفقود أثناء عملية التسجيل، إذا لزم األمر 	 

تقديم املعلومات 

قدم معلومات عن مزايا تسجيل املفقودين وعن إجراءاته 	 

عليك بتصميم مطوية تقدم لألرس معلومات عن حقوقها واإلجراءات املتبعة واملوارد املتاحة؛ والهدف هو إطالعها عىل الخدمات املتاحة 	 
وتيسري حصولها عىل هذه الخدمات. 

تيسري اإلحاالت 

تيسري اإلحاالت ورصد العملية )التي قد تشمل عقبات إدارية أو عملية أو سياسية، وكذلك األنواع األخرى من الصعوبات(. 	 

تيسري اإلحالة يكفل اتخاذ جميع الخطوات الرورية، لتقديم طلب للحصول عىل املساعدات واملزايا االجتامعية 

مقدمي 	  تفضيلهم عىل  فينبغي  الكفاءة،  من  عالية  درجة  وطنيني عىل  مقدمي خدمات  وجود  حالة  يف  عملية.  إحالة  شبكة  تكوين  عليك 
الخدمات الدوليني. ويف هذا الصدد، فإن أقل ما ميكن عمله هو تقديم معلومات جهات االتصال بشأن الخدمات املتاحة. 

الخدمات 	  للحصول عىل  ألنفسهم  الفرص  وإتاحة  الوصول  عىل  بدنياً  قادرين  املعنيون  األشخاص  يكون  أن  يشمل ضامن  اإلحاالت  تيسري 
الرضورية. وعندما ال يتاح لألشخاص الحصول عىل هذه الخدمات قد يشمل ذلك اتخاذ إجراء، مثل التايل:  

إبالغ السلطات وإقناعها 

إبالغ السلطات بشأن احتياجات األرس وتشجيعها عىل تقديم املساعدة الرضورية 	 

االتصال باملنظامت التي تصمم مشاريع ملموسة ملساعدة األرس 	 

تنظيم اللقاءات وتيسريها، وزيادة التوعية، ومناقشة هذه املسائل بغية تحفيز اتخاذ مزيد من اإلجراءات.	 

التامس مساعدة شخص متخصص يف القانون أو إحدى املنظامت غري الحكومية؛ 

التعرف عىل جميع املنظامت غري الحكومية التي تقدم املساعدة القانونية. 

_

_

ما أهمية ذلك؟ 

أين وكيف يتم اإلبالغ؟ 

ما هي املعلومات املطلوبة وما هي شهادة الغياب؟

_

_
_

تأكد من أن املعلومات التي تقدمها محّدثة 

ينبغي أن تشمل معلومات جهات االتصال أرقام الهاتف و/أو العناوين الخاصة مبقدمي خدمات متخصصني وعىل درجة من الكفاءة 

_

_

طلب دائرة الخدمة ورشح الحالة؛ 

نقل األشخاص ذهاباً وإياباً؛ 

توفري األموال الرورية لهم لدفع مقابل الخدمة؛ 

مرافقتهم عندما يتعني عليهم تقديم طلب. 

_
_

_
_

منارصة قضية األرس لضامن احرتام حقها يف املعرفة وأن تتوفر لها ُسبل الحصول عىل الدعم الذي تحتاج إليه

تشجيع السلطات عىل ضامن اتباع القوانني القامئة 

تشجيع السلطات عىل تقديم الدعم إىل األرس تبعاً الحتياجاتها 

تشجيع السلطات عىل تعزيز املساواة يف املعاملة ويف توزيع اإلعانات عىل األرس )مبا يف ذلك املدنيون( 

_
_
_
_

مرافقة أرس املفقودين
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صحيفة إجراءات 310: تنظيم مجموعات الدعم 

الغرض 

جعل األرس تدرك أنها ليست وحدها 	 

تعزيز آليات التعايش لدى األرس مبشاركة األنشطة وتشجيع تقديم املساعدة املتبادلة وتبادل اآلراء والتجارب بحرية. 	 

امليرسون  

استناداً إىل الغايات، ميكن ألي من األشخاص التاليني االضطالع بدور امليرس )ميكن االستعانة بواحد أو اثنني(:  

املرافقون 	 

الجهات الفاعلة الخارجية الرئيسية، اعتامداً عىل املوضوع املراد مناقشته )عىل سبيل املثال، املتخصصون يف مجال الصحة 	 
العقلية، إذا كانت الغاية عالجية( 

أفراد األرس الذين عىل استعداد ملشاركة تجاربهم، ويعاونون اآلخرين ويدركون الحالة العاطفية لألرس األخرى. 	 

كيفية التنفيذ 

                        )لالطالع عىل مزيد من التفاصيل، انظر هذا الجزء: تصميم مرشوع للمرافقة، ص  69(. 

1 -إعداد الجلسة )الجلسات( 

تحديد الغايات 

ما هي املوضوعات التي قد تبدو رضورية أو مفيدة للمناقشة؟ 	 

إجراءات 311: مواضيع 	  3، صحيفة  الجزء  )انظر  األرس  تهم  التي  املواضيع  باختيار  املناقشة  تيسري  دامئاً  األفضل  من 
للمناقشات الجامعية، ص  111(. 

ما الذي تأمل يف إنجازه؟  	 

قد يكون من املفيد إعداد نرشات )تحتوي عىل معلومات بشأن الخدمات، إىل آخره( 	 

قرر كيف تبلغ الغاية )الغايات( 

إعداد الجلسات:* 

ما هي أنواع املجموعات التي تريد تنظيمها )عىل سبيل املثال، مفتوحة العضوية دامئاً أمام املشاركني(؟ كم عدد الجلسات 	 
التي قد تكون الزمة؟  

هل تحتاج إىل دعم أحد املتخصصني أو إحدى الجهات الفاعلة الخارجية األخرى؟  	 

ما هو املنتظر من املشاركني؟ 	 

كيف ستقيِّم فاعلية الجلسات؟ 	 

عليك )إذا لزم األمر( إعداد استامرات لتقييم كل جلسة 

اختيار املكان وتحديد اإلطار الزمني 

حاول، إن أمكن، إيجاد مكان قريب لعقد االجتامع، يشعر فيه املشاركون باالرتياح. 	 

تأكد من أن املشاركني لن يشعروا بالقلق أثناء الجلسات.  	 

ضع يف االعتبار سهولة وصول األرس إىل مكان االجتامع.  	 

حاول أن تزور املكان الذي اخرتته لضامن أنه يستويف هذه املتطلبات. 	 

* بعض املجموعات قد تجتمع بانتظام طوال فرتة ممتدة، يف حني قد تكون مجموعات أخرى مقيدة بتحديد مواضيع وبعدد معني من الجلسات. ومن

3- مرافقة األرس

األهمية تحديد أنواع املجموعات الذي تريد تنظيمها، بيد أنك ال بد أن تكون أيضاً مرناً فيام يتعلق باحتياجات املشاركني.
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ين(  2 -اختيار املشاركني وامليرسِّ )امليرسِّ

عدد املشاركني 

تتألف كل مجموعة من 12 إىل 15 شخصاً  	 

ملحة عن املشاركني 

األشخاص: 	 

رمبا يطلب من أحد أفراد املجموعة، الذي يحظى بثقة املشاركني اآلخرين، مساعدة املرافق، إما لتيسري أو تنظيم جلسات 	 
مقبلة. 

أنواع املجموعات 

من األفضل تشكيل مجموعات متجانسة )مثالً يكون لدى املشاركني فيها الشواغل نفسها(، بغية التشجيع عىل حرية التعبري 	 
وتبادل التجارب واآلراء املشرتكة. 

من املمكن أن تتألف املجموعات من أشخاص لهم توقعات أو آراء مختلفة، ولكن يجب عىل امليرس دامئاً أن يراعي هذه 	 
االختالفات أثناء املناقشة. 

بعض أمثلة للمجموعات املتجانسة:  	 

ملحة عن امليرس 

ينبغي أن يتصف امليرس مبا ييل:  	 

فيام يتعلق باملتحدثني املدعوين )عىل سبيل املثال، املتخصصون أو رموز بارزة من املجتمع املحيل(:  	 

3 -إجراء الجلسة )الجلسات( 

تنظيم املكان 

املشاركني  بني  الالزم  من  أكرث  عقبات  أن وجود  التجربة  تظهر  إذ  األهمية،  من  كبرية  درجة  املكاين  الحيز  تنظيم  طريقة  متثل 
)طاوالت، مشاركون آخرون، إىل آخره( ميكن أن تعرقل املسار اليسري للمناقشة.  

ومن املفضل بالنسبة ألعضاء املجموعة أن يجلسوا يف دائرة أو نصف دائرة، فهذا سيجعل من األيرس لهم رؤية بعضهم البعض 
والتفاعل فيام بينهم. 

ويجوز للميرس أن يجلس يف مواجهة املجموعة بأكملها أو أن يجلس بني أفرادها إذا أراد )عىل النحو املبني إىل اليسار( 

بدء املناقشة 

عليك بتقديم 	 

الذين يفهمون أهداف الجلسة ويوافقون عليها؛ _

املتحمسون بدرجة كبرية؛ 

املقتنعون بأن املشاركة يف هذه املجموعات ميكن أن تساعد؛ 

املستعدون لسامع روايات اآلخرين ورسد ما لديهم من روايات. 

_
_
_

مزيج من أفراد األرس )عىل سبيل املثال: أشقاء املفقودين وأمهاتهم(؛ 

مجموعة مختلطة تضم أشخاصاً يعانون نتيجة اختفاء ذويهم، وأشخاصاً يواجهون مشكالت أخرى متصلة بالحرب. 

_
_

يستطيع كسب احرتام وثقة املجموعة ويحافظ عىل هذا؛ 

يعرف كيف يدير املناقشات برتكيز؛ 

قادر عىل ضبط انفعاالت املشاركني، التي قد تطغى عليهم. 

_
_
_

ينبغي أن توافق األرس عىل املشاركة؛ 

ينبغي توضيح أسباب دعوة ضيف يتحدث لألرس وللمتكلم؛ 

من املفضل أن يكون لدى املتحدث املدعو معرفة سابقة بحالة األرس. 

_
_
_

نفسك وتعريف دورك؛ 

الغاية )الغايات( من املناقشة )وملاذا جرى اختيار هذه الغايات؟(؛ 

ما هو املتوقع من املشاركني؛ 

املشاركني بعضهم لبعض؛ 

القواعد: االحرتام والرسية واملساواة املتبادلة بينهم؛ 

كيف ستترصف طوال الفرتة املتوقعة للجلسة.

_

_

_

_

_
_

مرافقة أرس املفقودين
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صحيفة إجراءات 310: تنظيم مجموعات الدعم )تابع( 

وّضح ووّجه سؤاالً حول: 	 

تأكد من:  	 

عليك أن تتدخل  	 

اختم  

4 -الجلسات املقبلة 

جميع النقاط املذكورة أعاله تنطبق عىل الجلسات التالية. إضافة إىل ذلك، سيكون من الرضوري إجراء ما ييل:  

تقديم مشاركني جدد )إذا تم التخطيط لذلك(؛  	 

ابدأ بتلخيص ما جرى يف الجلسات السابقة. واطلب من املشاركني إبداء انطباعاتهم عن الجلسة السابقة؛ 	 

اسألهم عام إذا كانوا يشعرون باالرتياح - يف املجموعة ويف ذلك الوسط - وعام إذا كانوا يريدون اقرتاح تحسينات. وميكنك 	 
استخدام املعلومات الواردة يف استامرات التقييم الخاصة بالجلسة السابقة لبدء املناقشة. 

مر بني أفراد املجموعة واطلب من كل شخص أن يقول ماذا تغري/ مل يتغري منذ انعقاد الجلسة املاضية. وميكنك أيضاً أن 	 
تحول الجلسة إىل تدريب بأن تطلب إليهم البدء يف الرد بعبارات مثل:  

                             "منذ االجتامع املايض وأنا أشعر..."

                             "أظن أن هذه املجموعة ميكن أن تعطيني ..."

                             "عندما التقيت باآلخرين تعلمت أن  ..."

خصص بعض الوقت ألشخاص ليقولوا ملحة موجزة عن أنفسهم؛ رمبا يشعرون ببعض االرتياح يف الجلسة الثانية أكرث مام 	 
حدث أثناء الجلسة األوىل. 

اعرض املوضوع املراد مناقشته إذا ما تقرر ذلك سلفاً، وإال فاسأل املشاركني إذا كانوا يريدون مناقشة موضوع ما عىل وجه 	 
الخصوص. وفيام يتعلق باختيار مواضيع للمناقشة، تعترب مجموعات الدعم مختلفة عن مجموعات الرتكيز: ففي مجموعة 
الدعم، من األهمية السامح للمشاركني باقرتاح مواضيع تهمهم، حتى إن تم اختيار املوضوع سلفاً، وبالطبع من الروري 

أن يوافق جميع أعضاء املجموعة عىل االختيار.

_

_

_
_

موضوع )موضوعات( املناقشة:  

           انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 311: مواضيع للمناقشات الجامعية، ص 111  . 

ترتيبات الجلسات: مدة الجلسات ومدى تواترها؛ 

توقعات املجموعة؛ 

مشاركة املتحدثني الضيوف. 

أن توقعات املشاركني تضاهي توقعاتك 

احرتام القواعد 

أن يتسم مناخ االجتامع بروح الود والثقة: ال تفرط يف الطابع الرسمي 

أال تتسم املناقشة بالحدة 

عدم عرقلة املناقشة باملظاهر االنفعالية املفرطة 

أال يسيطر عىل الجلسة شخص أو شخصان، فجميع املشاركني قادرون عىل التعبري عن أنفسهم؛ 

تخصيص وقت للمشاركني، للحصول عىل اسرتاحة أثناء الجلسة، إذا لزم األمر. 

_

_

_
_

_
_
_

لتوضيح بعض األمور فحسب، وخالفاً لذلك، دع اآلخرين يتكلموا؛ 

انفعال من فيض  أو إىل  اثنني  املناقشة من أن تتحول إىل محادثة بني  املناقشة تركز حول املوضوع )ومنع  لجعل 
متدفق من املشاعر(؛ 

لجعل الحوار يدور بني جميع املشاركني، عندما يظهر خطر احتكار شخص أو اثنني املناقشة؛ 

لتوضيح أو تلخيص األفكار و/أو الرسائل األساسية؛  

لتوجيه املناقشة نحو الوصول إىل استنتاج، وإذا دعت الرورة نحو إعالن التزامات. 

_

_

_
_
_

بتذكري املجموعة بأهم االستنتاجات التي توصل إليها املشاركون )اطلب منهم تلخيصها(؛ 

بتوجيه الشكر لجميع املشاركني؛ 

بسؤالهم عام أعجبهم وما مل يعجبهم يف الجلسة؛ 

بتوزيع استامرات التقييم )إن وجدت(؛ 

باالستعداد للجلسة التالية )اختيار موضوع املناقشة، وتحديد من الذي سيحر، إىل آخره(. 

_
_
_
_
_
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من املهم، كام حدث يف نهاية الجلسة األوىل، أن يلخص املشاركون ما تعلموه، سواء عن اآلخرين أو عن أنفسهم. 	 

فكر يف سؤال املشاركني عام إذا كانت املناقشة مفيدة. 	 

استعرض ترتيبات اللقاءات والغايات منها بعد بضع جلسات للتأكد من أنك عىل املسار الصحيح وقُم بتحليل املشكالت 	 
مع األرس.

معلومات 

ميكن استخدام املجموعات النقاشية بالتبادل مع أنشطة أخرى )عىل سبيل املثال، األنشطة االبتكارية(. 	 

األسبوع(، 	  املثال مرة يف  بكرثة )عىل سبيل  تجتمع  التي  تلك  املجموعات، حتى  أن هذه  مراعاة  املشاركني  عىل 
سوف تتفكك يف نهاية املطاف. قم بوضع خطة إلجراء استعراض بعد شهر أو شهرين ملعرفة ما إذا كان من املفيد 

االستمرار، وإذا كان األمر كذلك، فإىل متى؟

عىل امليرس أال يتوقع من األرس أن تتكلم بحرية وبشكل مبارش عن املسائل الصعبة. وبالتايل، من املهم مساعدة 	 
األشخاص املنغلقني عىل أنفسهم عىل الشعور باالرتياح بشكل كاٍف، يك يبدأوا تدريجياً بالكالم عن أنفسهم )وليس 

عن الشخص املفقود فحسب(. 

لإلرشاف 	  إخضاعهم  يف  النظر  األهمية  فمن  العقلية،  الصحة  مجال  يف  العاملني  من  امليرسون  يكون  ال  عندما 
العقلية بشكل  الصحة  املتخصصني يف  الحصول عىل مساعدة  للميرسين  املفيد  بآخر. وقد يكون من  أو  بشكل 
منتظم، وهذا سوف يطمئنهم بشأن تعاملهم مع أفراد املجموعة ومساعدتهم عىل فهم آثار الجلسات عليهم، 
تنظيم  أيضاً  املفيد  الجلسات. وقد يكون من  أثناء  تنشأ  تعقيدات قد  أية  التعامل مع  أيضاً عىل  وسيساعدهم 

جلسات الستخالص املعلومات مع امليرسين اآلخرين لجلسات املجموعة.

ماذا تفعل عندما: 

ال يتكلم شخص ما عىل اإلطالق 	 

تخرج املناقشات بعيداً عن دائرة الرتكيز 	 

 ال يدع شخص ما لآلخرين فرصة للكالم 	 

ينفعل شخص ما انفعاالً شديداً   	

تتسم املناقشة بالحدة  	 

خاطب الشخص )دون إجباره عىل الكالم( 

قل عبارة مثل "مل يكن كل فرد من أفراد املجموعة قادراً عىل إعطائنا وجهة نظره. هل يود أحدكم أن يقول شيئاً ما؟"

قل عبارة مثل "هل تود أن تخربنا بيشء أكرث عن نفسك أو عن املسائل التي اسرتعت انتباهك أثناء مناقشاتنا؟". 

_

_
_

"دعونا نحاول الرتكيز عىل ما قررنا الحديث عنه؟"

"دعونا نحاول إنهاء ما بدأناه ونتكلم عن..."

عليك بتكرار آخر ما قيل عن املوضوع الرئييس. 

_

_
_

اشكر الشخص إلسهامه واطلب إليه بأدب أن يدع اآلخرين يعربون عن آرائهم. 

ذكِّره بأن الغاية التي تنشدها املجموعة هي التشارك، ومن الروري معرفة رأي كل شخص. 

_
_

حاول اقرتاح أخذ فرتة اسرتاحة ملدة خمس أو عرش دقائق 

ابدأ الجلسة من جديد بسؤال اآلخرين كيف كان شعورهم إزاء الجلسة املاضية 

بعد الجلسة، حاول الكالم مع الشخص الذي غلبه االنفعال بشدة واقرتح عليه اإلحالة إىل اختصايص إذا كان هذا 
رضورياً. 

           )انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 321: اإلحالة إىل اختصايص الصحة العقلية، ص  123( 

_
_

_

ذكِّر املجموعة أن الحالة صعبة بالنسبة لكل شخص وأنهم هنا ملساعدة بعضهم البعض 
اقرتح أخذ فرتة اسرتاحة إذا دعت الرورة.

_
_
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صحيفة إجراءات 311: مواضيع للمناقشات الجامعية* 

آراء املدعوين الخارجيني بشأن املفقودين/صعوبات األرس - إرشادات 

اسأل املشاركني: 

ما رأيهم يف نظرة املجتمع املحيل لحالتهم؛ 	 

عام إذا كانوا يتكلمون عن املفقودين وما الشكل الذي يتخذه هذا الكالم؛ 	 

عام إذا كانوا ال يتكلمون عن املفقودين ولكن يشعرون بأنه يجب أن يفعلوا ذلك؛ 	 

ماذا ميكن فعله ملساعدتهم يف هذا الشأن؛ وماذا سيكون مفيداً لهم؛ 	 

ما هي أنواع الدعم الذي يستطيعون توقعها من اآلخرين )السلطات، املجتمع املحيل، الجريان، األصدقاء، إىل آخره(؛ 	 

ما الذي ميكن عمله لجعل األشخاص الخارجيني أكرث إحساساً بقضية املفقودين؛ 	 

ميكن أيضاً مناقشة هذا املوضوع من خالل مترين )انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 306: التحدث مع أفراد األرس، ص 
 .)107

املشاركة يف األنشطة التذكارية - إرشادات 

كيف يشعر املشاركون تجاه األنشطة التذكارية التي ينظمها املجتمع املحيل أو السلطات؟ 	 

هل يجدونها مفيدة؟ وكيف ذلك؟ 	 

هل يشجعون األرس األخرى عىل املشاركة يف هذه املناسبات أو إحياء ذكرى ذويهم املفقودين؟ 	 

ما هي األنشطة أو املراسم التي يرغبون يف القيام بها لتكريم ذويهم املفقودين؟ 	 

ماذا ميكن أن نفعل ملساعدة بعضنا البعض؟ - إرشادات 

مساعدة املشاركني عىل تحديد احتياجاتهم الخاصة واإلشارة إليها )إىل جانب املشكالت املتصلة بحالة االختفاء( 	 

مساعدتهم عىل الرتكيز عىل ما يستطيعون القيام به ألنفسهم، وعىل عدم االعتامد عىل عوامل خارجية  	 

محاولة التأكيد عىل قيمة التفاعل مع األرس األخرى واملساعدة عىل الكالم مع اآلخرين الذين يعيشون الحالة نفسها. 	 

ما هو الدعم امللموس الذي ميكنهم إعطاؤه بعضهم لبعض؟ 	 

التحدث إىل األطفال عن املفقودين - إرشادات 

من وجهة نظرهم ما الذي ال بد أن يعرفه أطفالهم عن أفراد األرس املفقودين؟ 	 

هل يشعرون بأنهم قادرون عىل الكالم إىل أطفالهم؟ ما الذي يريدون قوله لهم؟ 	 

هل ناقش أي شخص هذا املوضوع مع األطفال؟ وماذا كانت النتيجة؟ وبَم ينصح اآلخرين؟ 	 

* هذه املواضيع مجرد أمثلة؛ ويستطيع هؤالء أيضاً استعاملها يف مجموعات الرتكيز
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صحيفة إجراءات 312: مترينات للتحفيز 

يفضل بدء جميع أنشطة املجموعات بتمرينات تهدف إىل خلق جو ودي. 

أمثلة 

1 -يطلب امليرسِّ من املشاركني تنظيم أنفسهم يف مجموعات ثنائية، وكل عضو من العضوين يقدم نفسه لآلخر. ثم يخرج امليرس 
من الغرفة ملدة خمس دقائق. وعند عودته، يطلب من عضوي كل مجموعة من املجموعات الثنائية تقديم نفسيهام إىل أفراد 

املجموعة )عضو من االثنني يقدم اآلخر(، إىل أن يعرف كل شخص من يكون األشخاص اآلخرون. 

2 -يواصل امليرس االطالع عىل األسامء بشكل رسيع ويعطي املجموعة عرش دقائق لتعريف أنفسهم، كل لآلخر  

عندئذ يطرح مجموعة من األسئلة املرحة مثل:  

عندئذ يحاول املشاركون تخمني اإلجابات الصحيحة لهذه األسئلة. 

3 -يعطى امليرس كل مشارك قطعة من الورق ويطلب منه أن يكتب اسمه وثالث صفات من صفاته: عىل سبيل املثال: "مارتن:  
فضويل - غري صبور - مرح". 

وعندئٍذ يقدم املشاركون أنفسهم إىل املجموعة بالدور، بإعطاء توضيحات موجزة الختياراتهم. 

4 -ضع عدداً من األشياء فوق طاولة )قلامً، صورة لحيوان، إىل آخره(. ثم اطلب من املشاركني أن يختاروا، واحداً بعد اآلخر، أكرث 
يشء من هذه األشياء ميثلهم، وأن يقدموا أنفسهم إىل املجموعة بتوضيح خياراتهم.

_ من له أطول قدم يف املجموعة؟ 

_ من ال يحب السمك؟ 

_ من كان مستواه جيداً يف الرياضيات )أو أي مادة أخرى( يف املدرسة؟ 

صحيفة إجراءات 313: أنشطة ملجموعات الدعم 

التعامل مع ما يقوله اآلخرون 

يف كثري من األحيان، يصعب عىل األشخاص يف املحيط املبارش لألرس التعامل مع األرس التي تكون أيضاً عرضة لكثري من األقوال 
املبتذلة )عىل سبيل املثال، أنها ال بد أن تقبل "األمر الواقع"(. 

الغرض 

معرفة كيف تتعامل األرس مع ما يقوله اآلخرون لها 	 

تبادل تجارب األرس يف هذا املجال 	 

مساعدة األرس عىل تحسني ردود فعلها مع األشخاص يف محيطها املبارش 	 

املواد الالزمة 

بطاقات ملونة صغرية 	 

سبورة بيضاء 	 

رشيط الصق )لتثبيت البطاقات عىل السبورة( 	 

نقط ملونة صغرية )حمراء وخراء( 	 

كيفية التنفيذ 

املناقشة الجامعية 

1 -تقسم األرس إىل مجموعتني، ويطلب من كل مجموعة أن تعد قامئة بالكلامت و"العبارات املتكررة"، اإليجابية أو السلبية، 
التي تسمعها بشأن حالتها. 

2 -تكتب هذه الكلامت عىل البطاقات ثم تلصق عىل السبورة. 

3 -يعلق جميع املشاركني عىل كل كلمة أو عبارة؛ ويقولون ما إذا كانت مفيدة أو غري مفيدة )ضع نقطة حمراء أمام العبارة 
غري املفيدة، ونقطة خراء أمام العبارة املفيدة(. 

4 -فيام يتعلق بالكلامت والعبارات التي أمامها النقاط الحمراء، يتعني عىل كل مجموعة أن تقدم بدائل تكون أكرث فائدة.
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صحيفة إجراءات 313: أنشطة ملجموعات الدعم )تابع( 

لعب  األدوار 

1 -عليك متثيل رد فعل أو موقف تريد أن تناقشه. 

2 -دعهم يختاروا السيناريو والالعبني، ثم دعهم ميثلوا ذلك. 

3 -اسأل األشخاص املشاركني يف أداء األدوار عن شعورهم أثناء التمرين، وماذا كان مفيداً/ غري مفيد يف املحاكاة التي قاموا بها. 

4 -ناقش انطباعات املجموعة عن مترين لعب األدوار وحاول تحديد الرسائل األساسية. 

ميكن مواءمة التمرين نفسه عىل مواضيع أخرى أيضاً: عىل سبيل املثال، التمرين بلعب أدوار بشأن رسد حكاية لألطفال عن 
قريبهم املفقود. 

تشجيع بعضهم البعض عىل أداء أشياء تبعث عىل الرسور 

ميكن لألرس املشاركة يف مجموعات الدعم تشجيع بعضها البعض عىل تخصيص وقت ألنفسها والتخلص من مشاعر القلق التي 
تعاين منها، دون أن يصيبها الشعور بالذنب. 

الغرض 

زيادة مهارات التكيف لدى األشخاص، بتشجيعهم عىل تخصيص وقت ألنفسهم واالهتامم باحتياجاتهم الخاصة 	 

استحداث ديناميكية للمجموعة 	 

تشجيع التعبري عن الذات والعون املتبادل 	 

املواد الالزمة  

قطعة صغرية من الورق وأقالم 	 

إناء 	 

سبورة بيضاء )من أجل التنويع( 	 

كيفية التنفيذ 

1 -أعط لكل مشارك قطعة من الورق، واطلب منه أن يكتب عىل الورقة أكرث يشء يستمتع بالقيام به.  

2 -ضع قطع الورق يف اإلناء. 

3 -يلتقط كل مشارك قطعة من الورق من اإلناء. 

4 -يقوم كل مشارك مبحاكاة النشاط املدون يف قطعة الورق التي التقطها محاكاة صامتة، ويحاول اآلخرون تخمني ما هو هذا 
النشاط. 

5 -  يتعني عىل الشخص الذي جرت محاكاة نشاطه املفضل أن يعرِّف نفسه، قبل استعادة الورقة الخاصة به. 

6 -عندئذ يشجع اآلخرون، وإذا دعت الرورة، يعرضون مساعدة الشخص قدر اإلمكان عىل أداء هذا اليشء املحدد لحني 
االجتامع التايل. ويف االجتامع التايل يُكلَف الشخص الذي التقط قطعة الورق من اإلناء،  مبهمة السؤال عام إذا كان الشخص 

قادراً عىل أداء أكرث يشء يستمتع هو به. 

شكل مختلف: التغلب عىل الضغط النفيس 

1 -يكتب املشاركون اقرتاحاً أو اقرتاحني للتعامل مع الضغط النفيس أو مع إحدى الحاالت الصعبة. 

2 -يقرأ امليرس هذه االقرتاحات عىل املجموعة، ويعلقها عىل السبورة البيضاء. 

3 -تناقش املجموعة هذه االقرتاحات املختلفة وتقرر ما هو االقرتاح األكرث ابتكاراً أو األكرث فائدة. 

4 -يختار كل عضو من املجموعة وسيلة مقرتحة من شخص آخر ويعد مبحاولة القيام بها لحني االجتامع التايل. 

جدار الرسومات: 

"ضع لوحة كبرية من الورق عىل الجدار، وضع عليها أقالماً )مربوطة بخيط(، ودع كل شخص يكتب أو يرسم عليها أي يشء يف 
 .)Liebmann,2004( ."أي وقت. وهذه وسيلة جيدة للتنفيس عن املشاعر والتعبري عن األفكار بدون ذكر االسم

وميكن أن تظل اللوحة عىل الجدار طوال فرتة وجود املجموعة. ومن وقت آلخر، ميكن أن يناقش امليرسون واملشاركون ما هو 
مكتوب أو مرسوم عىل الجدار

3- مرافقة األرس
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صحيفة إجراءات 314: األنشطة الرتويحية 

األنشطة الخارجية* 

الغرض 

تتيح األنشطة الخارجية ألفراد األرس فرصة ليرتكوا وراءهم الصعوبات اليومية التي تواجههم لفرتة قليلة من الوقت ويحاولوا 
إسعاد أنفسهم، ومع ذلك، من املهم أن يكون لهذه األنشطة أثر أكرب من ذلك، فينبغي أيضاً أن متكن األرس من تبادل املعلومات 

مع اآلخرين الذين يعيشون الحالة نفسها وإقامة روابط معهم. 

واللقاء مع األرس األخرى، أثناء هذه األنشطة، ميكن أن يضيف للنفع املتبادل، ذلك ألن أفراد األرس سوف يتعرف بعضهم عىل 
بعض ويتبادلون التجارب واملعلومات يف مناخ يخلو من الضيق والشدة. 

إرشادات من أجل التنظيم 

ميكن أن تنظم األنشطة لجنة تتألف من أفراد األرس، مام يضمن مشاركتهم الفعالة يف العملية. 	 

ومن املفضل أن يتفق جميع املشاركني عىل املكان الذي يذهبون إليه وماذا يفعلون. 	 

وميكن أيضاً تنظيم مناقشة جامعية عن النتائج اإليجابية للنشاط فيام بعد. 	 

وميكن أيضاً تقديم أنشطة ابتكارية يف هذه املناسبات؛ وينبغي الحصول سلفاً عىل املواد أو األدوات الالزمة لذلك. 	 

وليس من الروري مطلقاً أن تتكلم األرس عن ذويها املفقودين؛ ومع ذلك،  ينبغي عدم تجنب هذا املوضوع بشكل متعمد. 
وهذا السياق العادي غري الرسمي، قد يشجع األشخاص عىل تذكر ذويهم املفقودين بطريقة إيجابية و ينبغي عدم تثبيط ذلك. 

* أي نشاط ترويحي يتم خارج املنزل.
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صحيفة إجراءات 315: تنظيم أنشطة ابتكارية 

الغرض 

إرشاك األفراد يف أنشطة تبعث عىل البهجة ورمبا تساعدهم عىل استحداث اهتاممات جديدة 	 

تشجيع أفراد األرسة عىل:* 	 

تنمية االعتداد بالنفس بعمل يشء ما. 	 

زيادة التوعية الجامهريية )إذا تضمن النشاط عرضاً متثيلياً عاماً من نوع ما: معارض، مرسحيات، إىل آخره(. 	 

من يجب عليه تنظيم هذه األنشطة أو توجيهها  

يستطيع الفنانون معاونة املشاركني عىل استخدام وسيلة فنية – الرسم، الرسم باأللوان، الكتابة، املرسح، إىل آخره - للتعبري عن 
أفكارهم ومشاعرهم. 

عىل  األشخاص  تشجيع  ويستطيعون  األنشطة؛  بهذه  للقيام  واملواد(  املكاين  )الحيز  الالزم  الوسط  تقديم  املرافقون  يستطيع 
املشاركة فيها، إذ إن بعض الكبار يجدون هذه األنشطة أنسب للصغار أو غري مناسبة لهم. 

يستخدم أيضاً اختصاصيو الصحة العقلية الذين يتعاملون مع األفراد املفجوعني الفن لألغراض العالجية. 

إرشادات 

ينبغي عدم إجبار األشخاص عىل التمثيل أو التعبري عن مشاعرهم من خالل الفن إال إذا كانوا عىل استعداد لذلك. 	 

قد تؤدي هذه األنشطة إىل فوران عاطفي. و ينبغي أال يجازف أي مرافق غري مدرب بالدخول يف هذا املجال.  	 

عدد املشاركني يف كل جلسة للمجموعة: 10-5 	 

Hill, M.A. Healing Grief through Art: Art Therapy Bereavement Group Workshops – http://www. ملزيد من املعلومات، انظر *
.drawntogether.com

الذين يجدون  بالنسبة ألولئك  األفكار واملشاعر وهذا مفيد بصفة خاصة  للتعبري عن  لفظية  استكشاف طرق غري 
صعوبة يف التواصل اللفظي. 

التعبري عن انفعاالتهم املؤملة بحرية وبطريقتهم الخاصة، وهو ما يعطيهم نوعاً من االرتياح. 

اكتشاف جانب مهمل حتى اآلن من صفاتهم الذاتية، وإطالق طاقاتهم اإلبداعية؛ وإذا شاركوا يف هذه األنشطة بشكل 
منتظم، رمبا يتمكنون من التعامل مع صعوباتهم اليومية بشكل أكرث فاعلية؛ والرسور الذي يشعرون به أثناء هذه 

األنشطة رمبا يغمرهم بقية حياتهم. 

التواصل والتعبري عن أنفسهم يف مجموعة. 

االنفتاح أمام بعضهم البعض وتدعيم مشاعر التضامن )خصوصاً من خالل األنشطة املشرتكة مثل القيام بأدوار يف 
مرسحيات(. 

_

_

_

_

_
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 116

صحيفة إجراءات 316: األنشطة االبتكارية: الرسم 

الوصف 

بحرية: ميكن للمشاركني رسم ما يريدونه 	 

بشكل جامعي: ترسم املجموعة بأكملها رسامً واحداً  	 

ذات موضوع: تختار املجموعة أو امليرس املوضوع 	 

رسومات حرة وذات موضوع 

املواد الالزمة 

ورق، مواد تلوين )ألوان مائية، أقالم تلوين، وأقالم طباشري ملونة، إىل آخره( 	 

قطع إسفنج 	 

كيفية التنفيذ 

البدء  

يقدم امليرس نفسه ويرشح الغرض من النشاط. وعند تقديم املوضوع، يقول شيئاً مثل هذه السطور:  	 

التلوين والرسم عمل غريب أو صبياين، ولكن عندما تستغرقون  "اليوم سنحاول أن نفعل شيئاً مختلفاً، بعضكم قد يرى أن 
يف هذه األنشطة سوف تكتشفون كم هي مسلية ومريحة. فالرسم باأللوان يساعدنا يف التعبري عن أنفسنا أكرث من الكلامت. 
وأحياناً يسمح لنا بإرسال رسائل مهمة عن أنفسنا إىل اآلخرين. والفكرة ليست تكوين عمل فني، ولكن رسم يشء يعرب بشكل 

حقيقي عام تريد. فهل ميكنني أن أطلب من كل شخص منكم أن يقوم بذلك، وأال يحكم عىل ما يفعله اآلخرون؟"

النشاط 

يُطلب من كل مشارك أن يرسم ما يختار أو يرسم شيئاً يتصل باملوضوع الذي تم اختياره. والرسومات ذات املوضوعات 	 
ميكن أن تشمل طائفة عريضة من املواضيع، والرسومات تتصل اتصاالً وثيقاً بحالة املشاركني ويجب أن يتم التعامل معها 

باهتامم كبري. 

ينبغي أال يحاول املرافق تفسري هذه الرسومات. 	 

ويف النهاية، يشعر املشاركون بأنهم يستمتعون بذلك، ورمبا يضعون عنواناً لرسوماتهم ويوضحون لآلخرين ما يحاولون 	 
التعبري عنه. 

ويشجع املشاركون عىل أن يقولوا رأيهم يف رسومات اآلخرين. ويجب، مع ذلك، تذكريهم بأن آراء كل شخص تشكلت وفقاً 	 
لتجاربه، ورأي الشخص ليس دامئاً متامثالً مع املعنى املقصود لدى شخص آخر. 

الختام 

يطلب من املشاركني إعطاء انطباعاتهم. وهل كان التمرين من وجهة نظرهم مختلفاً عام توقعوه؟ وهل كان مفيداً؟ 	 
وبأي شكل؟ 

وميكن تطبيق النهج املبني أعاله عىل مترين يشمل القص واللصق، وبدالً من استخدام مواد تلوين، ميكن للمشاركني أن 	 
يقصوا صوراً من الصحف واملجالت ويجمعوها عىل قطعة من الورق. 

وقد يكون من املفيد تخصيص وقت للتحدث، بشكل فردي، مع املشاركني الذين كانت لديهم مشكلة مع التمرين. 	 

شكل مختلف 1: الرسم باأللوان أثناء االستامع إىل املوسيقى 

الوصف 

الرسم باأللوان أثناء االستامع إىل املوسيقى. وهذه طريقة تبعث عىل االسرتخاء والراحة. 	 

املواد الالزمة 

ورق ومواد تلوين )ألوان مائية، أقالم تلوين، وأقالم طباشري ملونة، إىل آخره( 	 

قطع إسفنج 	 

طاوالت وكرايس 	 

موسيقى	 
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كيفية التنفيذ 

1 -االستامع إىل املوسيقى للحظات. 

2 -أعد تشغيل املوسيقى مرة أخرى، واطلب من أفراد املجموعة أن يرسموا ما تلهمهم به املوسيقى )عىل سبيل املثال رسم لوحة تجريدية 
باأللوان تصور إيقاعات املوسيقى(. 

3 -ويف النهاية، ناقش معهم شعورهم أثناء التمرين. 

شكل مختلف 2:صور شخصية مسلية 

اللوحات مبسامري عىل  أو  الرسومات  يرسم املشاركون ألنفسهم رسومات أو لوحات باأللوان مرحة ويعطونها عناوين، وبعد ذلك تثبت 
الجدار. وهذا مترين جيد لجعل األشخاص يشعرون باالرتياح ويلطف جو املكان. وميكن أيضاً استخدام هذا مبثابة مترين للتحفيز. 

شكل مختلف 3: املناظر الطبيعية 

يرسم املشاركون رسومات أو لوحات باأللوان ملنظر من الطبيعة )جزيرة، شاطئ بحر، إىل آخره( بحيث يرمز إىل يشء مهم بالنسبة لهم. 
وبعد ذلك يرشح كل مشارك للمجموعة موضوع اختياره. وهذه طريقة جيدة لجعل الناس يقولون املزيد عن أنفسهم. 

رسوم جامعية 

الوصف 

يأخذ كل مشارك جزءاً من اللوحة يقوم بإعداده: 	 

        _ قد يختارون ألنفسهم جزءاً صغرياً من الورقة أو الجدار 

        _ قد يكملون رسامً بدأه شخص آخر 

        _ ميكن تقسيم كل خطوة يف العملية بني أفراد املجموعة )الرسم، التلوين، وصف حدث أو موضوع معني، إىل آخره(. 

املواد الالزمة 

لوحة ورقية أو جدار، يتوقف ذلك عىل الرسم 	 
ألوان وفرش للرسم 	 
قطع إسفنج 	 
أقالم، إىل آخره 	 

كيفية التنفيذ 

بدء العمل 

اسأل املجموعة عن:  	 

        _ املوضوع الذي اختاروه وتنفيذ الرسم 

        _ ما إذا كانت هناك رسائل معينة و/أو مشاعر يريدون التعبري عنها 

        _ مكان وجود الرسمة أو اللوحة املكتملة وَمن املسموح له مبشاهدتها 

        _ األثر الذي يتوقعونه منه  

النشاط 

أعِط أفراد املجموعة ورقة كبرية أو اخرت مكاناً لرسم صورة جدارية زيتية )إيجاد مكان عىل الجدار يف املجتمع املحيل وميكن ألشخاص 	 
كثريين املشاركة يف اختيار املكان(. 

للعملية: عىل سبيل املثال، ميكن أن يختار كل فرد يف املجموعة ركناً يرسم أو يلون عليه أو جزءاً من الرسم أو 	  وزع املهام وفقاً 
اللوحة للعمل عليها. 

ميكن للمشاركني الرسم يف مجموعات ثنائية.  	 

الحظ كيف يتفاعل أفراد املجموعة بعضهم مع بعض. 	 

الختام 

اسأل املشاركني عام إذا كان التمرين قد حقق توقعاتهم، وما إذا كانوا قد عربوا عن  الرسائل واألفكار )خصوصاً إن كانت عملية 	 
الرسم أو الرسم باأللوان جامعية(. 

ما هو شعورهم إزاء التمرين؟ وهل كان مفيداً؟ وكيف كان ذلك؟ 	 

ما هي انطباعاتهم عن ديناميكية املجموعة؟  	 

هل كانت درجة التعاون بني أفراد املجموعة مرضية بالنسبة لهم؟ 	 

إىل أي مدى يختلف هذا النوع من جهود املجموعة عن مجهود شخص واحد يف الرسم أو الرسم باأللوان؟ 	 

ضع خطة للخطوات التالية إذا وجدت )خصوصاً إذا كان العمل النهايئ سيعرض يف معرض(. 	 

إرشادات 

3- مرافقة األرس

ميكن عرض الرسم أو اللوحة الجدارية يف مناسبة خاصة )مثل اليوم الدويل للمفقودين(. 	 

هذا النشاط ميكن أن يكون ممتعاً للمراهقني بصفة خاصة: وقد تكون بالنسبة لهم مبثابة طريقة لفهم األحداث يف املايض. عىل سبيل 	 
املثال،  إمتام لوحة جدارية قد يتطلب منهم طرح أسئلة وإجراء بعض البحث.
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صحيفة إجراءات 316: األنشطة االبتكارية: الرسم )تابع( 

شكل مختلف 1: الرسم التزايدي باأللوان 

يتناوب املشاركون عىل إضافة جزء للوحة: عىل سبيل املثال، فرد من املجموعة يرسم بعض األشكال عىل الورقة قبل أن يناولها 
للشخص الجالس عىل ميينه، الذي يقوم بدوره بإضافة يشٍء ما إليها، وهكذا إىل أن تكتمل اللوحة. 

وميكن إجراء مناقشة يف نهاية التمرين؛ للكالم عن أشياء من قبيل ما الذي كان يدور يف ذهن الشخص األول، وتطور اللوحة، 
واملنتج النهايئ.  

 )Patchwork( شكل مختلف 2: الباتشوورك

تقسم الورقة إىل مربعات وكل مشرتك يرسم شيئاً يرمز لنفسه يف أحد املربعات. وبعد ذلك، تناقش املجموعة النتائج 

شكل مختلف 3: الشخبطة والتمزيق وإعادة التشكيل )ليبامن، 2004(. 

يقوم املشاركون بالشخبطة عىل لوحة كبرية من الورق، ثم يقطعونها إىل قطع صغرية. وكل مشارك يلتقط بضع قطع ويحاول أن 
يستخدمها بشكل خيايل. 

شكل مختلف 4: حل املشكالت يف مجموعات )ليبامن، 2004( 

يرسم شخص صورة لحالة صعبة، وبعد ذلك يقوم بوصفها، ويقوم األفراد اآلخرون يف املجموعة بإدخال تحسينات عىل الرسم 
ويناقشون هذه التحسينات، لحني تحقيق أفضل وصف ممكن للحالة. وهذا مترين جيد من أجل تأكيد التفاعل والتعاون والعون 

املتبادل.

صحيفة إجراءات 317: األنشطة االبتكارية: الكتابة/الرسد 

أنشطة رسد الحكايات/الكتابة 

1 -قراءة القصص ومناقشتها يف مجموعات. 

2 -تدوين التجارب الشخصية عىل هيئة قصص )أو قصائد(. 

3 -كتابة قصة معاً، يف شكل مجموعة. 

الغرض 

إتاحة فرصة للمشاركني لرسد قصصهم الخاصة ومشاركتها مع اآلخرين و/أو للتعبري عام يقلقهم وعن مشاعرهم 	 

حفز املناقشة بني املشاركني وتبادل التجارب العاطفية 	 

إتاحة فرصة إلحياء ذكرى املفقودين واستعادتهم ملكانتهم يف تاريخ أرسهم أو مجتمعاتهم املحلية. 	 

التوعية مبسألة املفقودين وبأثر االختفاء عىل أرسهم )وهذا لن يتأىت إال بنرش هذه القصص أو القصائد(.	 
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املوارد 

املصادر األدبية للقصص التي ميكن أن تحفز املناقشة 	 

التجارب الشخصية للمشاركني 	 

راٍو قدير )شخص مسن، راٍو محرتف، إىل آخره( أو كاتب يستطيع مساعدة امليرس يف معاونة املشاركني عىل التعبري عن 	 
أنفسهم يف كتابة قصصهم. 

كيفية التنفيذ 

قراءة القصص 

يقوم شخص من املجموعة، أو امليرس، أو ضيف مدعو بقراءة قصة، ويقوم املشاركون بعد ذلك باملناقشة 	 

املناقشة ميكن أيضاً أن تتطرق إىل ما ييل:  	 

             ما رأيهم يف الشخصيات؟ 

             ما الذي وجدوه ملهامً عىل وجه الخصوص؟ 

             ما هي عنارص القصة التي متاثل تجاربهم؟ 

             ماذا كانوا سيفعلون لو واجهوا الحالة نفسها التي واجهتها شخصيات القصة؟  

             الدروس املستفادة من القصة )حاول الرتكيز عىل أهم األفكار(. 

تأليف القصة 

يقوم أفراد املجموعة معاً بكتابة قصة: بعد أن يقوم شخص ما بتقديم البداية، يتناوب اآلخرون اإلضافة إىل هذه البداية 	 

التأليف الجامعي للرواية: شفوية أو مكتوبة، ميكن أن يتيح لألرس فرصة الرتكيز عىل التجارب املشرتكة، وال بد أن تساعدها 	 
عىل الشعور بأنها جزء من الجامعة ومالحظة أن تاريخها جزء أيضاً من تاريخ املجتمع املحيل. 

شكل مختلف 1: رسم القصة باأللوان: ميكن تصوير القصة نفسها أيضاً يف لوحة جامعية  	 

انظر الجزء 3، صحيفة إجراءات 316: األنشطة االبتكارية: الرسم، ص  116.

 
القصة عىل الجمهور، يف شكل 	  شكل مختلف 2: متثيل درامي للقصة: مبساعدة كاتب مرسحي )أو بدونه( ميكن عرض 

مرسحية ورمبا يف مناسبات خاصة. 

ليس من الروري أن تدور املرسحية حول الشخص املفقود. 	 

القصائد والقصص 

ميكن قراءة القصائد أو القصص التي يكتبها األفراد عىل املجموعة، ويناقشها املشاركون وفيام بعد تنرش يف نرشة أو صحيفة 
محلية، إىل آخره. 

قصص عن الشخص املفقود 

ميكن أن تركز السرية الذاتية املوجزة للشخص املفقود، والقصص التي تتناول سريته، عىل الشخص نفسه وليس عىل اختفائه. 
وميكن نرشها يف شكل مطوية أو يف صحيفة، أو توزيعها يف مناسبات خاصة أو يف احتفاالت مهمة. 

يجب أن تتضمن القصة شيئاً مشرتكاً مع حالة املشاركني و/أو تتضمن أفكاراً ذات صلة ميكن مناقشتها: قصص الصمود 
اإلنساين، عىل سبيل املثال، قد تكون مفيدة جداً. 

ميكن أيضاً استخدام مقاالت ذات صلة عن أحداث يف بلدان أخرى 

_

_

_

_

_

_

_

3- مرافقة األرس
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 صحيفة إجراءات 318: مساعدة األرس عىل تنظيم مراسم أو طقوس رمزية/تقليدية/دينية

 الوصف

  املراسم والطقوس هي إجراءات قننتها املعتقدات الثقافية واملواقف االجتامعية. والهدف منها إعطاء معنى لحالة

ومن منظور األرس، قد تخدم املراسم والطقوس بعض األغراض املحددة فيام يتعلق بالتايل:

الشخص املفقود: بتكريم ذكراه أو بإحيائها، واسرتضاء روحه، وإحياء ذكرى رحيله أو اختفائه، والتعبري عن األىس واألمل، 	 
واستعادة مكانته داخل وحدة األرسة، إىل آخره 

املجتمع املحيل: للتعبري علناً عن الحزن، مع إظهار القيمة التي يستحقها الشخص املفقود وإعادة التأكيد عىل مكانته 	 
داخل املجتمع وإظهار االحرتام فيام يتعلق بالقيم واملعتقدات الجامعية، وتشجيع التعاطف والفهم، إىل آخره 

إقامة طقوس خاصة بها عىل نطاق ضيق أو استخدام تلك الطقوس القامئة ما دام هذا يساعدها عىل  وتستطيع األرس أيضاً 
 التغلب عىل األمل. وحفاظاً عىل التقاليد والعقائد الدينية، قد تكون هذه مراسم أو مناسبات حميمة يشارك فيها رجال الدين

 .أو غريهم من الشخصيات البارزة باملجتمع املحيل

 وميكن تنظيم املراسم أو الطقوس يف نطاق أرسة واحدة؛ فليس من الروري أن تشمل أرساً أخرى يف الحالة نفسها

الغرض 

منح األرس فرصة للوفاء بأحد االلتزامات املبينة أعاله )عىل سبيل املثال تكريم و/أو إحياء ذكرى ذويهم املفقودين( 	 

تعزيز التفاعل بني أفراد األرسة )عىل سبيل املثال، املشاركة يف ذكرياتهم عن الشخص املفقود( 	 

تشجيع األرس عىل استئناف الحياة االجتامعية  	 

متكني األرس من استعادة الشعور بالحياة الطبيعية، دون الشعور بالذنب من أجل الرغبة يف الحياة مثل األفراد اآلخرين 	 
يف مجتمعهم املحيل 

تعزيز الشعور باالنتامء ملجموعة 	 

 إرشادات:

من أجل االحتفال الذي تشارك يف تنظيمه أرس أخرى:

من املهم رشح أهداف هذا االحتفال املشرتك لألرس 	 

سيكون ألي احتفال مشرتك قيمة أكرب إذا قامت األرس بتنظيمه بنفسها 	 

ليس من الروري أن ينظم املرافقون االحتفاالت الدينية. ويف الحقيقة عندما ينظمها أشخاص من املجتمع املحيل خارج 	 
الدائرة املبارشة لألشخاص املعاونني رمبا تعتربها األرس تحفيزاً للتقارب من مجتمعهم املحيل.

مرافقة أرس املفقودين
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صحيفة إجراءات 319: تعبئة شبكة للدعم 

الغرض 

زيادة الحصول عىل الخدمات املتاحة أو تيسري الحصول عليها 	 

مساعدة األرس عىل التعامل مع املشكالت )الطبية، االجتامعية، القانونية، إىل آخره( القامئة 	 

زيادة فهم املجتمع املحيل للمشكالت التي تواجهها األرس، وبالتايل خلق بيئة داعمة 	 

كيفية التنفيذ 

التواصل مع مقدمي الخدمات وإقامة شبكة 

التعرف عىل مقدمي الخدمات من القطاع العام، والرابطات، إىل آخره 	 

التعرف عىل األشخاص الرئيسيني داخل كل دائرة ملقدمي الخدمات وإقامة اتصال معهم  	 

تدعيم املعرفة والفهم بني مقدمي الخدمات هؤالء، وذلك برشح املسائل املتصلة باألرس، ومحاولة إيجاد بعض الطرق 	 
بالتعاون معهم، لتمكني األرس من االستفادة من الخدمات 

إعداد صحائف بجهات االتصال )انظر أدناه( وإتاحة املعلومات لألرس وللرشكاء  	 

إرشاك الشخصيات البارزة من بني مقدمي الخدمات يف جلسات تقديم املعلومات، إلقامة اتصال بينهم وبني األرس 	 

التواصل مع األرس 

أنشطة مقرتحة لتعزيز استخدام الخدمات 	 

عقد جلسات منتظمة لتقديم املعلومات بشأن مختلف الخدمات 	 

الزيارات املنزلية 	 

توزيع نرشات أو صحائف جهات االتصال تتضمن معلومات 	 

توزيع نرشات تبني الخدمات القامئة 	 

مرافقة األرس )إذا لزم األمر( إىل األماكن التي تقدم الخدمات  	 

املتابعة يف حالة وجود مشكالت 	 

عينة لصحيفة لجهات االتصال )من أجل املرافق(

العامة/املنظمة  الرابطة/الدائرة  اسم 
غري الحكومية

شخص )أشخاص( االتصال 

أنواع الخدمة املقدمة 

املوارد البرشية املتاحة 

يف  العاملني  املتخصصني/  )أنواع 
النفيس/آخرون(  االجتامعي  املجال 

واالتصاالت املبارشة  

اإلجراءات العملية )رسوم الخدمات، 
ساعات العمل، إىل آخره( 

الخربة السابقة مع أرس املفقودين 

مواقـــف املســـتفيدين إزاء هـــذا 
ــة  ــن الخدمـ ــوع مـ النـ

اإلجراء الالزم لتعزيز:  

فهمهم لحالة األرس 	 

للخدمـــة 	  األرس  اســـتخدام 
)للخدمات(/الحصـــول عـــىل 

)الخدمـــات(.  الخدمـــة 

3- مرافقة األرس
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صحيفة إجراءات 320: زيادة التوعية الجامهريية 

الغرض 

جذب االنتباه إىل املشكلة وتوسيع نطاق املساعدة 	 

تعزيز التفاهم وإدراك الصعوبات التي تواجهها األرس بغية الحصول عىل الدعم من محيطها املبارش 	 

تعبئة السلطات املحلية واملجتمع الدويل ملعالجة مسألة املفقودين  	 

تشجيع وضع آليات وطنية للتعامل مع هذه املسألة 	 

تخفيف أعباء األرس )تذكر الشخص املفقود وإحياء ذكراه(. 	 

األنشطة 

معارض/مطبوعات )قصص، قصائد، صور( 	 

الربامج الحوارية )التلفزيون، اإلذاعة، املقابالت الشخصية( 	 

ملصقات إعالنية، مطويات زاخرة باملعلومات 	 

مقاالت بالصحف  	 

أفالم وثائقية 	 

معارض/مطبوعات 

ميكن تنظيم معارض لفنون أنتجتها األرس )أثناء ورش العمل االبتكارية(. وميكن طبع مجموعة قصائد وأعامل فنية أنتجتها 
األرس، وتوزيعها بل ميكن بيعها أيضاً. وقد تكون األرس التي تحر املعرض مستعدة لرسد حكاياتها من خالل وسائل اإلعالم. 

الربامج الحوارية 

التلفزيون واإلذاعة: ميكن دعوة املتخصصني )عىل سبيل املثال، اختصاصيي علم النفس واملحامني واألشخاص الذين يساعدون 
األرس، إىل آخره( وأقارب املفقودين ملناقشة مسألة االختفاء وعواقبها وهذا قد يتيح للمستمعني أو للمشاهدين )مبن فيهم 

آخرون لهم أقارب مفقودون( فرصة لالتصال الهاتفي والتحدث إليهم مبارشة. 

أفالم وثائقية 

أفالم وثائقية عن املفقودين )متاحة لدى اللجنة الدولية للصليب األحمر*( ميكن عرضها عىل الجمهور. وإذا حرت األرس هذه 
املناسبات، ستتاح لها فرصة للتعبري عن آرائها ووصف تجاربها للجمهور. وقد تعمل تغطية وسائل اإلعالم ملناسبة الحدث عىل 

زيادة تأثريه. 

املقاالت الصحفية  

ميكن أن تعمل املقاالت عن حياة املفقودين عىل ترسيخ ذكراهم يف أذهان الجمهور. وميكن لهذه املقاالت أيضاً أن تسرتعي 
االنتباه إىل محنة األرس منذ اختفاء ذويهم. 

امللصقات- واملطويات 

امللصقات التي تحمل رسائل أساسية أو أسامء املفقودين وصورهم ميكن أن تستخدم إليصال معلومات غاية يف األهمية. 	 

رغم أن أحداث زيادة التوعية ميكن إقامتها يف أي يوم يختاره املنظمون، فإن هناك مناسبات معينة لها متيز واضح: 	 

        _ اليوم الدويل للمفقودين )30 آب/أغسطس( 

  
 _ مناسبات الذكرى السنوية الوطنية املهمة )يوم الذكرى "إحياء ذكرى قتىل الحربني العامليتني األوىل والثانية يف بريطانيا 

وكندا" ويوم الهدنة، إىل آخره، أو ما يعادل احتفاالت الذكرى السنوية(

مرافقة أرس املفقودين
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كيفية التنفيذ 

تنظيم لجنة تنضم إليها األرس. وتعترب مشاركة األرس مهمة للغاية، فاألرس هي محور املرشوع. 	 

اسأل األرس )وليس فقط األرس املشاركة يف اللجنة(: 	 

       _ كيف يجب إحياء ذكرى املفقودين أو التذكري بهم. تأكد من احرتام رسية األسامء/ عدم ذكرها، إذا طُلب ذلك؛ 

       _ ما هي الرسائل التي تود األرس إبرازها 

 وإذا أمكن، عليك بتجميع االقرتاحات املقدمة أثناء الزيارات املنزلية أو عند لقاء األرس. 

تأكد من أن األنشطة مناسبة من الناحية الثقافية وتتناول االحتياجات الفعلية لألرس. 	 

أو مفيداً( والشخصيات البارزة يف املجتمع املحيل يف تنظيم الحدث أو 	  إرشاك السلطات املحلية )إذا كان ذلك ممكناً 
النشاط. 

انتبه إىل أن روايات األرس ميكن أن تستغل ألغراض سياسية. 

www.icrc.org* ملزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر:

صحيفة إجراءات 321: اإلحالة إىل اختصايص الصحة العقلية 

إنشاء جهة اتصال  

قبل إجراء أية إحالة، من األهمية أن تتواصل مع االختصايص وأن ترشح له دورك والحاالت التي قد الحظتها. وتذكر: ليس 	 
جميع املهنيني يدركون املشكالت التي تواجهها هذه الفئة الخاصة. 

افهم كيف ميكن أن يكون هذا الشخص مفيداً. 	 

الشخص الذي يقوم باإلحالة يجب أن يكون عىل يقني أن االختصايص باستطاعته مساعدة أرس املفقودين. 	 

تقييم مدى مناسبة الوضع والظروف 

تأكد من أن مكان عمل االختصايص ليس من السوء بحيث يؤدي إىل التأجيل أو تنفري أفراد األرسة. عىل سبيل املثال، رمبا 	 
ال تكون املرافق الخاصة باختصايص الطب النفيس أنسب وسط يتم فيه لقاء األرس. 

كن لبقاً  

اطرح املوضوع بلطف قدر اإلمكان. فقد تقول لألرس شيئاً مثل :"أحياناً من الصعب عىل الناس إخبار آخرين مبا ميرون 	 
به من صعاب، وهذا يحدث لنا جميعاً، وأحياناً يكون من الجيد  أن يستمع لنا وملشكالتنا شخص غريب عنا، ليك يرى 
األشياء بطريقة مختلفة: أشخاص ذوو خربة يعرفون كيف يتعاملون مع هذا النوع من املعاناة. وهذا ال يعني أنكم 

فقدتم عقولكم"*. 

ينبغي أن يكون املرافق مستعداً ملواجهة ردود الفعل القوية، خصوصاً الرفض 	 

يجب عىل املرافق ما ييل: 	 

وإذا رفضت األرسة العرض عىل االختصايص، فأظهر أنك موجود ومستعد ملناقشة املوضوع فيام بعد، متى يودون ذلك. وميكنك 
أن تقرتح عليها أيضاً حلوالً أخرى، مثل العرض عىل مامرس عام 

* مقتبس من وثيقة داخلية من وثائق اللجنة الدولية للصليب األحمر: "كتاب مصور: الجوانب االجتامعية النفسية"، نيسان/أبريل، 2001. 

_ أال يقوم باإلحالة إال بعد أن يحقق مستوى معيناً من الثقة مع فرد األرسة، وبعد أن يقتنع أن خدمات االختصايص وثيقة 

_ يرشح بوضوح كيف ميكن أن يقدم اختصايص الصحة العقلية املساعدة؛ 

_ ال يقطع وعوداً مترسعة لفرد األرسة )عىل سبيل املثال"هذا سيحل جميع مشكالتك!"(. 

الصلة بالصعوبات التي يواجهها فرد األرسة، ويحتمل أن تكون مفيدة؛  

3- مرافقة األرس
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مقدمة

فيام يتعلق بأرس أولئك الذين اختفوا، يكون عدم التيقن من مصري ذويهم؛ ما إذا كانوا أحياء أم أموات، مصدراً آلالم شديدة. 
واستخراج الرفات البرشية وتحديد الهوية من األمور األساسية لإلجابة عن هذا السؤال. وعندما يكون االختفاء نتيجة لنزاع 
مسلح أو عنف سيايس، فهذه العملية تكون أيضاً مبثابة استجابة لرغبات الضحايا يف إثبات املسؤولية عن الجرمية ومشاهدة 

إقامة العدالة بأوسع معانيها.

وغالباً ما يكون األقارب هم أكرب قوة دافعة للكشف عن مصري املفقودين. ويف معظم الحاالت، يكون هؤالء مستجدين عىل 
هذه الحالة: فهم ال يعرفون شيئاً عن الجوانب اإلجرائية والفنية للعملية. ومع ذلك، يكون إسهام هؤالء ومشاركتهم يف عملية 

استخراج الرفات وتحديد الهوية عىل درجة من األهمية وينبغي تعزيز هذه العمليات.

وتتحمل السلطات املسؤولية املطلقة عن إدارة الرفات واستخراجها وتحديد الهوية. ومن املعتاد أن تحديد الهوية جزء ال يتجزأ 
من التحقيق الجنايئ ويسري بالتوازي مع التحقق من سبب الوفاة. ويف سياق نشوب نزاع مسلح وعنف سيايس، وخصوصاً عندما 
يستلزم التحقيق استخراج الرفات من قبور جامعية، )وعندما يكون سبب الوفاة معروفاً بالفعل(، يصبح تحديد الهوية أمراً 
أكرث صعوبة ومهمة تتطلب الكثري من املوارد. ويف مثل هذه الحاالت، يتعني عىل أجهزة أخرى االضطالع بهذا الدور واستدعاء 
اختصاصيني يف العلوم الجنائية إىل املنطقة. ومصطلح "العلوم الجنائية"هو مصطلح جامع ملجموعة من التخصصات تشمل علم 

األمراض الجنايئ وعلم اآلثار الجنايئ وعلم األنرثوبولوجيا الجنايئ والطب اإلشعاعي الجنايئ، وما إىل ذلك.

 

وميكن تحديد هوية الرفات البرشية بثالث طرق:

الطريقة البرصية أو العادية، أو العرفية )األقارب أو املعارف يعاينون الرفات، وبحوزتهم وثائق إلثبات الهوية أو عالمات  أوالً - 
للتعريف(.

األدلة الظرفية )تطابق بيانات ما قبل الوفاة مع معلومات تم جمعها أثناء فحص الرفات(. ثانياً - 

الطريقة العلمية/املوضوعية )باستخدام سجالت األسنان، أو بصامت األصابع، أو الحمض النووي(. ثالثاً - 

وهذه الطرق الثالث ال تتبع بالرورة بعضها البعض يف التسلسل، ولكن املامرسة العملية املعتادة هي أن التعرف البرصي 
البرصي  التعرف  استكامل  ذلك،  أمكن  حيثام  وينبغي،  ثالثاً.  إىل  ثانياً  إىل  أوالً  من  الرتكيز  ينتقل  أكرث صعوبة،  يصبح  عندما 

باستخدام إحدى الطريقتني األُخريني.13

ويف هذا الجزء، سوف نركز تحديداً عىل الطريقتني األُخريني من طرق التحقيق.

املراحل الرئيسية لعملية استخراج الرفات البرشية وتحديد الهوية 

عندما يعتقد أن شخصاً مفقوداً قد مات، يستلزم حسم املسألة غالباً الجمع بني خطني من خطوط التحقيق: 

ويف األساس، يرقى هذا إىل مطابقة املفقودين بالرفات التي عرث عليها. 

وينطوي تحديد الهوية باالستعانة بالعلوم الجنائية عىل ثالث مراحل أساسية للتحقيق:

اإلعالن رسمياً أن شخصاً اعترب مفقوداً، وفقاً ملا أبلغت به أرسته، وهو ما يبدأ بتقديم طلب البحث عن املفقودين.←

تحديد هوية الرفات البرشية باالستعانة بالعلوم الجنائية. ←

13 "املفقودون: إجراء لحل مشكلة األشخاص مجهويل املصري نتيجة لنزاع مسلح أو عنف داخيل وملساعدة أرسهم"، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

ترشين األول/أكتوبر 2002.
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معلومات 

البحث يف املعلومات األساسية 

هذه  وتقييم  املفقودين  عن  املتاحة  املعلومات  جميع  مكان  لتحديد  األساسية  املعلومات  يف  بحث  إجراء  إىل  الحاجة  تدعو 
ن عملية تحديد الهوية بعدة طرق: تأكيد إفادات الشهود بشأن  املعلومات ومقارنتها وتبويبها. وميكن لهذه املعلومات أن تحسِّ
متى وأين شوهد  املفقود آلخر مرة، وتقديم تفاصيل محددة للمقارنة بالسامت التي لوحظت عىل الرفات املستخرجة، ومعاونة 
املحققني عىل تحديد مكان القبور املحتملة، وما إىل ذلك. وميكن أن يبني هذا البحث معلومات بشكل شفهي ووثائقي، من 

مصادر مثل الشهود واألقارب والسلطات ومرتكبي الجرائم، وميكن أيضاً أن تستلزم جمع وتحليل الوثائق املتصلة باألحداث. 

ومن األهمية مبكان جمع املعلومات املتصلة بالشخص قبل اعتباره يف عداد املفقودين. وتسمى هذه املعلومات بيانات ما قبل 
الوفاة، وميكن الحصول عليها من أفراد األرسة، وأحياناً من األصدقاء املقربني والزمالء. 

استخراج الرفات 

ميثل االستخراج السليم واإلدارة السليمة للرفات واألدلة املرتبطة بها )عىل سبيل املثال، املالبس واملتعلقات الشخصية( أهمية 
بالغة يف عملية تحديد الهوية باالستعانة بالعلوم الجنائية، وميكن أن تساعد عىل الكشف عام حدث للشخص املعني. 

التحليل املختربي واملضاهاة 

ينطوي التحليل املختربي واملضاهاة عىل خمسة أسئلة أساسية: 

هل الرفات برشية أم غري برشية؟ 	 

هل للرفات صلة بالنزاع/الكارثة املشار إليها؟  	 

كم عدد األفراد الذين متثلهم الرفات املستخرجة؟ 	 

من أصحابها- ما هي هوياتهم؟ 	 

ما هو سبب الوفاة؟	 

ما تتداخل. عىل سبيل املثال، ميكن أن يبدأ  بالرتتيب الزمني وأحياناً  من الناحية العملية، هذه املراحل ال تحدث دامئاً 
البحث يف املعلومات األساسية يف أي وقت )رغم أنه من األفضل التعجيل بالرشوع فيه(، وينبغي أن يستمر لحني العثور 

عىل الشخص املفقود، أو لحني تحديد هوية الرفات وإعادتها إىل األرسة.

ومن الخطأ االعتقاد أن استخراج الرفات هي املرحلة األكرث أهمية، وأنه أمر ال بد من القيام به يف أقرب وقت ممكن. 
ففي الحقيقة، هذه ليست بداية التحقيق وال نهايته. وإن مل تستخدم أساليب أخرى يف التحقيق أيضاً، فستظل مجموعات 

عديدة من الرفات مجهولة الهوية بعد استخراجها؛ ألنه لن يعرف ما يكفي عن خلفية املوقع أو الضحايا.

وعادة يتم إجراء تحديد الهوية الفعيل أثناء التحليل املختربي، عند مقارنة املعلومات املستمدة من الرفات بتلك التي 
قدمتها أرس املفقودين.

مساعدة األرس - من البداية إىل النهاية

مام ال شك فيه، تواجه األرس لحظات صعبة أثناء عملية استخراج الرفات وتحديد الهوية، ذلك ألنها ستضطر إىل مواجهة 
احتامل وفاة ذويها. وميكن لهذه العملية أن تجدد ذكرياتها املؤملة وتسبب لها معاناة نفسية شديدة، قد ال تكون عىل 

استعداد لها. ومن املحتمل أن يحدث ذلك تحديداً عندما: 

يطلب إىل األرس تقديم معلومات )مادية( عن قريبهم )جمع بيانات ما قبل الوفاة أو مقابلة شخصية لجمع تلك البيانات(؛←

إعطاء عينة من الدم/أو اللعاب إلجراء تحليل الحمض النووي؛

تواجد األرس عند استخراج الرفات، و/أو يطلب إليها تفحص الرفات واملتعلقات الشخصية؛

تسلُّم إخطار بوفاة ذويهم؛

تسلُّم رفات ذويهم.

←
←
←
←
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ولن يتأثر األفراد جميعهم بهذه األحداث بالقدر نفسه، وعىل وجه الخصوص أفراد األرسة جميعهم، فبعض األشخاص لديهم 
املوارد )األرس الداعمة أو األصدقاء( لتحمل هذه اللحظات العصيبة أو أنهم تهيأوا ملواجهة حقيقة وفاة ذويهم. وآخرون سوف 
يطلبون املرافقة بشكل أوثق وأقرب. وتبني املامرسة أن الدعم املجتمعي يف مثل هذه الحاالت مهم للغاية، مثله مثل وجود 
األشخاص الذين تعرفهم األرس وتثق فيهم. وقد يتطلب األمر وجود اختصاصيني يف مجال الصحة العقلية ملساعدة أولئك الذين 

يجدون صعوبة بالغة يف التكيف مع املوقف.

                            انظر الجزء 4، صحيفة إجراءات 401: دور املرافق، ص 142.

ويستطيع املرافق أداء دور داعم عىل قدر من األهمية أثناء هذه اللحظات الصعبة. 

ومرافقة األرس يف مثل هذه الحاالت تعني ضامن ما ييل: 

وعىل املرافقني أن يحددوا أيضاً دورهم يف عملية استخراج الرفات وتحديد الهوية، فضالً عن قدراتهم، وهو ما يعني التفكر 
فيام إذا كانت لديهم القدرة عىل التكيف مع هذه اللحظات الصعبة، التي قد تذكرهم بالتجارب املؤملة الخاصة بهم )إذا كان 

لهم أيضاً أقارب مفقودون، عىل سبيل املثال(.

1 - البحث يف املعلومات األساسية

رغم أن البحث يف املعلومات األساسية عموماً يعترب الخطوة األوىل يف التحقيقات الجنائية، فمن املمكن الرشوع فيه يف أي 
وقت )رغم أنه من األفضل التعجيل بالرشوع فيه( وينبغي أن يستمر إىل حني العثور عىل الشخص املفقود أو لحني تحديد 

هوية الرفات وإعادتها إىل األرسة.

1-1 التحقيقات األّولية

ال بد من إجراء تحقيق أويل لتحديد جميع املعلومات املتاحة عن األشخاص املفقودين وتقييمها ومقارنتها وتبويبها، وميكن أن 
تساعد هذه املعلومات يف عملية تحديد الهوية بعدد من الطرق، مثل ما ييل: 

وميكن أن يظهر البحث يف املعلومات األساسية معلومات، بشكل شفوي ووثائقي، من مختلف املصادر.

	 املصادر الشفوية )املقابالت الشخصية مع(:

	 املصادر الوثائقية

أنها عىل استعداد لكل خطوة يف العملية التي سيشاركون فيها )مقابلة شخصية لجمع بيانات ما قبل الوفاة، االستخراج ←
الفعيل للرفات، تحديد الهوية و/أو تسليم الرفات، إىل آخره(؛

ستتلقى املعلومات واملساعدة الكافية، إذا توفرت؛

لن تغادر موقع التجربة الصعبة من تلقاء نفسها، وسيكون باستطاعتها تبادل تجربتها مع إحدى الشبكات االجتامعية 
الداعمة )أرس أخرى من أرس املفقودين، أفراد األرس األخرى، األصدقاء، الجريان، أفراد من املجتمع املحيل، إىل آخره(.

←
←

تأكيد إفادات الشهود بشأن أين ومتى شوهد الشخص املفقود آلخر مرة؛

توفري تفاصيل محددة ملقارنتها بالسامت التي لوحظت عىل الرفات املستخرجة؛

معاونة املحققني يف تحديد املواقع املحتملة للقبور.

←
←
←

أفراد األرسة
الشهود

األصدقاء
النشطاء

أطباء األسنان
األطباء
آخرين

←
←
←
←
←
←
←

التقارير القانونية 
تقارير الرشطة والتقارير العسكرية/املحفوظات

تقارير الترشيح 
بصامت األصابع والصور

شهادات الوفاة
سجالت املقابر

صور األقامر الصناعية
التقارير الصحفية

تقارير املنظامت غري الحكومية
مصادر أخرى

←
←
←←
←
←←←
←←

14 يرجى الرجوع إىل قسم املساعدات لدى اللجنة الدولية للصليب األحمر ملزيد من اإلرشادات بشأن إجراء البحث يف املعلومات األساسية بشأن املفقودين أو الرفات مجهولة الهوية.
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2-1 بيانات ما قبل الوفاة والعينات البيولوجية

من املهم جمع املعلومات املتعلقة بالشخص املعني قبل أن يصري يف عداد املفقودين. وميكن الحصول عىل هذه املعلومات، 
التي يطلق عليها بيانات ما قبل الوفاة، من أفراد األرسة ومن األصدقاء املقربني والزمالء يف بعض األحيان. وتتضمن بيانات ما 

قبل الوفاة الخاصة بأحد املفقودين األنواع التالية من املعلومات:

وتعترب "املقابلة الشخصية لجمع بيانات ما قبل الوفاة"واحدة من أوىل اللحظات الصعبة التي يجب أن تتحملها األرس التي 
يُطلب إليها تقديم معلومات عن الخصائص الجسدية للقريب املفقود؛ فهذه األرس سوف تُسأَل أيضاً عن ظروف االختفاء. 
عة أثناء فحص الرفات بعد الوفاة. وتعترب املقابلة الشخصية لجمع بيانات ما قبل  وستتم مقارنة هذه املعلومات مع تلك املجمَّ
الوفاة مهمة ليس فقط بسبب البيانات املجمعة - التي ميكن أن تكون ذات أهمية بالغة لعملية تحديد الهوية -  بل أيضاً 

بسبب أنها تتيح لألرس فرصة لرتوي حكاياتها.

وإضافة إىل بيانات ما قبل الوفاة، ميكن أخذ عينات بيولوجية )الحمض النووي( من أقارب الشخص املفقود )و/أو عينات من 
الشخص املفقود جرى الحصول عليها قبل اختفائه( لالستعانة بها يف عملية تحديد الهوية. وتنبغي االستعانة بتحليل الحمض 

النووي عندما تثبت عدم كفاية التقنيات األخرى.

ويرث اإلنسان الحمض النووي مبارشة عن والديه. وال يوجد شخصان )باستثناء التوأم األحادي أو التوأم املتامثل( يشرتكان متاماً 
يف تركيبة الحمض النووي نفسها . وينفرد كل إنسان برتكيبة حمضه النووي مام يجعل من تحليل الحمض النووي أداة قوية 

لتحديد الهوية.

                           

                             انظر الجزء 4، صحيفة معلومات 1-4:الحمض النووي  ص 137 .

                         انظر الجزء 4، صحيفة إجراءات 402: مرافقة األرس - من البداية إىل النهاية، ص 144 .

                     انظر الجزء 4، صحيفة إجراءات 403: االستجابات املناسبة لردود الفعل العاطفية ، ص148 .

معلومات شخصية/اجتامعية عامة )االسم، الفئة العمرية، عنوان املنزل، مكان العمل، الحالة االجتامعية، إىل آخره(←

املظهر الجسدي )الطول، الوزن، لون العينني، لون الشعر، إىل آخره(

السجالت الطبية وسجالت األسنان )الكسور، أو األمراض، أو األسنان املفقودة، أو تيجان األسنان االصطناعية، أو حشوات 
األسنان، إىل آخره(

السامت املميزة )العادات ]مثل تدخني الغليون[، الندبات، العالمات التي يولد بها اإلنسان، إىل آخره(
املالبس واألشياء الشخصية التي كان الشخص املفقود يرتديها أو يحملها يف آخر مرة شوِهد فيها

أية ظروف ذات صلة باالختفاء.

←
←
←
←
←

حالة 

عىل مدى 12 سنة طويلة، عاشت دزيدزا عىل أمل العثور عىل ابنيها وزوجها أحياء بعد أن فقدوا يف رسبرينتشا يف عام 1995. 
وعندما صار تحليل الحمض النووي طريقة ملطابقة عينة دم من أحد األقارب األحياء مع عينة مأخوذة من عظام مستخرج من 
قرب، ظل البعض، مثل دزيدزا، إما متشككني، أو رافضني ملواجهة االحتامل بأن ذويهم ليسوا أحياء. ويف عام 2005، وافقت أخرياً 
عىل إعطاء عينة دم بعد أن تحدث إليها أحد الجريان يف هذا األمر. وبعد سنتني تلقت دزيدزا أخباراً بأن واحداً من ابنيها جرى 
تحديد هويته، بيد أنهم مل يستطيعوا تحديد أي منهام ألنهام كانا قربيني يف العمر )املري ُولد يف سنة 1977 وأزمري ُولد يف سنة 
1974(. وتم أيضاً تحديد هوية زوجها عبد اللَّه عن طريق عظمة واحدة، وهي العظمة الوحيدة له التي استخرجت من إحدى 

املقابر الجامعية. ويف تلك اللحظة، أظلمت الدنيا من حولها، ألن أسوأ مخاوفها قد تأكدت.

من موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر نيسان/أبريل 2008.

وعند إجراء مقابالت شخصية مع أفراد األرس للحصول عىل معلومات عن ذويهم املفقودين، من األهمية مبكان تذكر أن هذا 
قد يكون تجربة صادمة مؤملة بالنسبة لألرس. ويجب عىل األشخاص القامئني عىل جمع املعلومات من األرس أن يظهروا مبظهر 
املساندة ويقدموا تفسريات واضحة للطريقة التي سوف تستخدم بها بيانات ما قبل الوفاة وتحليل الحمض النووي يف تحديد 

الهوية باالستعانة بالعلوم الجنائية.

الدولية  اللجنة  الثامن والعرشون للصليب األحمر والهالل األحمر، صمم قسم املساعدات لدى  15 متاشياً مع برنامج العمل اإلنساين الذي اعتمده املؤمتر الدويل 

للصليب األحمر استامرة إبالغ موحدة من أجل تجميع بيانات ما قبل الوفاة وقاعدة بيانات ملا قبل الوفاة وما بعدها من أجل املعالجة الصحيحة للبيانات بشأن 
املفقودين.

16 يشري ذلك إىل الحمض النووي الورايث الصبغي فقط، أما الحمض النووي للميتوكوندريا فهو موروث من األم فقط وعادة ما يكون متطابقاً فيام بني جميع أقارب األم.
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 يجب عىل الشخص الذي يقوم بجمع البيانات واملُرافق، قبل االتصال باألرس، أن يتعرفا بنفسهام عىل اإلجراء املتعلق بجمع 
بيانات ما قبل الوفاة والحمض النووي قبل املقابلة الشخصية، وذلك ليتسنى لهام اإلجابة عن أسئلة األرس. وينبغي أيضاً أن 

يتأكدا أن األرس لديها كل املعلومات الرورية لي تعطي موافقتها املستنرية عىل املشاركة يف هذا اإلجراء.

1-3 مصادر أخرى للمعلومات

ميثل أفراد أرس األشخاص املفقودين وأصدقاؤهم يف األغلب األعم مصدراً قيامً للمعلومات األساسية. وعادة ما يكون أفراد األرسة 
قد أجروا بأنفسهم قدراً كبرياً من البحث لكشف النقاب عن أكرب قدر ممكن من املعلومات بشأن الشخص املفقود؛ وال سيام 

إذا مرت سنوات عديدة منذ اختفائه.

وميكن أن يكون الشهود أيضاً مصدراً مهامً للمعلومات بشأن املفقودين، إذ ميكن أن يقدموا بيانات مثل:

      ظروف االختفاء

      معلومات عن دفن الرفات مجهولة الهوية

      بيانات بشأن اكتشاف الرفات مجهولة الهوية من خالل:

      _ أنشطة إزالة األلغام

      _ أعامل البناء أو الزراعة

      _ اكتشافات أخرى مبحض الصدفة

      معلومات من أطراف ثالثة/معلومات مستمدة من شائعات عن القبور.

2 - استخراج الرفات

تنقسم عملية استخراج الرفات بشكل عام إىل ثالث مراحل أساسية:

وميكن العثور عىل رفات برشية يف أي موقع ، سواء يف الداخل )عىل سبيل املثال، داخل املباين، أو وسط أنقاض املباين املدمرة( 
أو يف الخارج )عىل سبيل املثال، مواقع الدفن، أو عىل األرض، أو يف التخوم املائية أو اآلبار أو الكهوف، إىل آخره(. وهناك العديد 
من الوسائل واألدوات التي تُستخَدم للعثور عىل الرفات. ومع ذلك، ال توجد حتى اآلن وسيلة الكتشاف مكان العظام، وغالباً، 

ما ترد أفضل املعلومات عن مكان وجود الرفات من إفادات الشهود.

إن التخطيط والتوثيق السليمني يجعالن من املمكن إعادة إنشاء املوقع، إذا اقتضت الحاجة العودة إليه مرة أخرى ألي سبب، 
ورسم خريطة مادية أو خريطة ”ورقية“ )أو إلكرتونية( ألغراض جمع األدلة والحفظ والتحليل. ويعترب عرض البيانات وتوثيقها 
وضامن معالجتها وإدارتها بشكل سليم، من األمور األساسية بالغة األهمية يف عملية استخراج الرفات وينبغي أن يقوم بتنفيذها 

بون.  أفراد مدرَّ

وميثل استخراج الرفات وإدارتها بشكل سليم واألدلة املرتبطة بها )عىل سبيل املثال، املالبس واملتعلقات الشخصية( أهمية بالغة 
يف عملية تحديد الهوية باالستعانة بالعلوم الجنائية وميكن أن تساعد يف الكشف عام حدث للشخص املعني.

ومن الناحية املثالية، ينبغي أن يشارك علامء اآلثار الجنائيون يف هذه العملية مشاركة فعالة، وال سيام عندما يتم استخراج 
الطائرات، إىل  األشالء عىل مساحة شاسعة مثلام يحدث يف حاالت سقوط  الدفن، وتناثر  الرفات يف ظروف معقدة )مواقع 
آخره(، حيث تساعد مهاراتهم ومعارفهم املتخصصة عىل ضامن استخراج الرفات بطريقة سليمة، وجمع أكرب قدر ممكن من 
املعلومات اإلضافية من املوقع. وميكن أن يسفر استخراج الرفات بطريقة غري سليمة أو غري الئقة عن ضياع بيانات مهمة، 

وميكن أن يشكل صدمة بالغة لألرس.

معلومات 

ميكن ملن ال ميتلكون مهارات متخصصة أن يشاركوا يف جمع بيانات ما قبل الوفاة وعينات الحمض النووي، ولكن يجب 
أن يخضعوا لتدريب مسبق، وذلك لضامن ما ييل:  

جودة البيانات ومصداقيتها )فقد تفي أي أخطاء يف جمع البيانات إىل مشكالت يف عملية تحديد الهوية(؛ 	 

أن تفهم األرس العملية وتحصل عىل العون العاطفي أثناء عملية جمع البيانات؛ 	 

أال يصاب هؤالء األشخاص أنفسهم بـ"اإلنهاك" أثناء العملية.	 

←
←
←

←

تحديد مكان الرفات 

رسم موضع الرفات وخريطة املوقع بالكامل وتوثيق جميع املعلومات ذات الصلة

استعادة الرفات بطريقة سليمة وتأمينها من أجل النقل، الذي ميكن أن يتسم بصعوبة من نوع خاص إذا كانت الرفات 
لعدد من األفراد املختلفني.

←
←
←
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وتتيح اإلجراءات السليمة الستخراج الرفات، العديد من األمور منها ما ييل:

      استعادة كافة األدلة البيولوجية وما يرتبط بها من أدلة مادية 

       _ للمساعدة يف عملية تحديد الهوية

       _ ألنها رفات ألشخاص أعزاء

       الحد من الخلط، حني يتم العثور عىل رفات عدة أشخاص معاً يف املوقع نفسه 

       تحديد القبور التي نبشت والتمييز بني عمليتي الدفن األساسية والثانوية

       الحد من إلحاق الرر بالرفات بعد الوفاة 

       التوثيق السليم ملا يتم العثور عليه.

ويعترب استخراج الرفات إجراًء مهامً لألرس وملجتمعاتها املحلية.

                                 انظر صحيفة إجراءات 402: مرافقة األرس - من البداية إىل النهاية، ص 144.

                                 انظر صحيفة إجراءات 403: االستجابات املناسبة لردود الفعل العاطفية، ص148 .

                                 انظر صحيفة إجراءات 405: مساعدة شخص مصاب بصدمة عاطفية، ص149 .

فيام يتعلق باملجتمعات املحلية

استخراج الرفات ميكن أن يؤدي دوراً مهامً للغاية يف تعايف املجتمعات املحلية التي ترغب يف التعامل مع ماضيها ليتسنى لها 
إعادة تكوين  الرفات تستطيع املجتمعات املحلية أحياناً  البناء، والتعايف من اآلثار املدمرة للحرب. ونتيجة الستخراج  إعادة 

الحقائق التي كانت مسترتة عنها لفرتة طويلة، والتي تكشف عن الظلم الذي تحملوه.

فيام يتعلق باألرس

      ميكن أن يساعد يف إعادة تشكيل ظروف وفاة الشخص املفقود 

      يعطي األرس شعوراً باملشاركة يف العملية واالقرتاب من ذويها املفقودين 

      ميكن أن يكون، بقدر متساٍو، مؤملاً وصحياً، ومرحلة رضورية يف إظهار الحقيقة.

والحضور عند استخراج الرفات أمر مهم لألرس، مع بعض االستثناءات. فهي تستطيع بأعينها رؤية ما كانت تخشاه وتنكره طوال 
سنوات عديدة. وقد يكون ذلك طريقة الستيعاب حقيقة ما مرت به. وعندما يتم استخراج الرفات بشكل احرتايف، تشاهد 
األرس الرعاية التي يتم بها التعامل مع الرفات، واملشاركة واملهارة الفنية يف إجراء العملية، مام ييرس عىل األرس تقبل الوضع 

ونتائج العملية.

مثال: 

"ميكن أن تكون املساعدة عىل املستوى الفردي عدمية الفائدة إذا عاد الشخص إىل املجتمع املحيل الذي مير بحالة 
من الحزن الجامعي. وعىل سبيل املثال، يف زمبابوي، أعربت أرسة لضحية استخرجت رفاتها بعبارات قوية عن الرأي 
الذي مفاده أنه ليسوا هم فقط من ُجِرح شعورهم من جراء مقتل قريبهم، بل املجتمع املحيل بأرسه، ومن ثم يحتاج 
املجتمع املحيل أيضاً إىل إدراجه يف العملية وأن يشفى مام هو فيه“ - م.بالووف، وف. الهيتناميك ”اإلنكار والصمت 

أو اإلقرار واإلفصاح“، املجلة الدولية للصليب األحمر، العدد 848، كانون األول/ديسمرب 2002.

مثال: 

أثناء انعقاد ورش عمل يف غواتيامال، أحياناً يدعو املرافقون أشخاصاً شهدوا من قبل عملية استخراج الرفات من القبور، 
وينتمون إىل مجتمعات محلية أخرى - للحضور ومشاركة تجاربهم مع األرس التي مل تقبل ذلك بعد. فاملشاركة وتبادل 

التجارب يعمالن عىل زيادة ثقة األرس يف هذه اإلجراءات. 

وعندما كانت عمليات استخراج الرفات تتم يف القرى، عقدت من أجل القرويني جلسات لتقديم املعلومات يف املدارس 
ملا أشار إليه املرافقون، ساعدت هذه الجلسات عىل زيادة فهم املجتمع  ويف أماكن أخرى خاصة بالقرويني. ووفقاً 

املحيل ألهمية استخراج الرفات والدعم املقدم إىل األرس. 

تقرير داخيل، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2007.

←

←
←
←
←

←
←
←

17 عملية الدفن األساسية هي املكان األول الذي ُدفنت فيه الجثة، أما عملية الدفن الثانوية فتشري إىل أنه تم استخراج الرفات من موقع سابق واحد 

عىل األقل.
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واتخاذ القرار بشأن ما إذا كان من الروري أن يشهد فرد من األرسة أو حتى يشارك يف استخراج الرفات ميكن أن يخلق مأزقاً 
لألشخاص املرافقني لألرس. فقد يذهب بعض األشخاص إىل أن األرس هي أقدر من يعرف ما ميكنها أن تتحمله. ومع ذلك، يظن 
آخرون أن األمر سيكون صادماً ومؤملاً لألقارب حتى لو كان هؤالء قد اطلعوا بشكل دقيق عىل ما سريونه. ويف النهاية، يكون 

اتخاذ القرار بيد األقارب. وكل ما يستطيع املرافق فعله هو التأكد أن األرس عىل علم واستعداد كافيني لذلك.

ومن األهمية مبكان مالحظة أن وجود األرس - ألسباب مختلفة -  عند مواقع استخراج الرفات قد ال يكون دامئاً موضع ترحيب.18 
ففي ظروف كثرية، ال يسمح لألرس مبشاهدة رفات ذويها إال بعد تحديد الهوية )انظر أدناه، "مشاهدة الرفات"، ص  134(. 
فإذا تقرر، يف مناطق معينة، أن مشاركة األرس غري ممكنة أو غري مرغوبة، فاألفضل املصارحة يف هذا الشأن ورشح القرار لألرس.

ولألرس الحق يف االطالع الكامل عىل نتائج التحقيقات إما بشكل مبارش أو عن طريق املمثلني القانونيني.

3 - تحديد هوية الجثث/الرفات البرشية

ينبغي إرسال الجثث بعد استخراجها إلجراء التحليل املختربي واملضاهاة، لي يقوم خرباء مدربون بفحصها وتحديد هويتها. 
وستجرى مقارنة بني املعلومات املتصلة بالسامت الجسدية للشخص ومتعلقاته الشخصية، وتلك املتصلة بظروف وفاته )بيانات 

ما قبل الوفاة( واملعلومات املقابلة املأخوذة من الرفات )بيانات ما بعد الوفاة(.

ويف الحاالت، التي تكون الوفاة فيها حديثة نوعاً ما، قد يكون من املمكن لألرس أن تتعرف عىل قريبها عند النظر إليه، حني 
يعرض عليها الجثامن نفسه أو صور له. ومع ذلك، غالباً ما يكون التعرف البرصي عىل الرفات غري ممكٍن. ويف ظروف كثرية، 

يكون عرضة للخطأ.

ونتيجة لذلك، من الروري استخدام الوسائل العلمية لتحديد الهوية، التي تعد أيضاً جزءاً من جمع بيانات ما قبل الوفاة وما 
بعدها؛ إذ إن هذه الوسائل تكون حاسمة مبا ال يدع أي مجال للشك املعقول يف معظم السياقات القانونية.

وتشمل هذه الوسائل:19

وتأيت مرحلة تجميع البيانات املتاحة كافة )البيانات امليدانية وبيانات املطابقة بني بيانات ما قبل الوفاة وما بعدها، إىل آخره(، 
ضمن الخطوة األخرية يف مرحلة التحليل املختربي واملضاهاة يف عملية تحديد الهوية بأسلوب العلوم الجنائية، وذلك من أجل 
تحقيق تحديد إيجايب للهوية تتطابق فيه مجموعة واحدة من الرفات عىل نحو قاطع مع أحد األشخاص املفقودين.20 وقد 
باعتبارها  البرشية، ولكن  الرفات  أو مجموعة من  املحققون بدراسة أي معلومات قد تساعد عىل تحديد هوية جثة  يقوم 
قاعدة عامة، كلام كانت البيانات موثوقة )أي صحيحة(، وكاملة ومفصلة ومحددة، زادت فرص تحديد هوية أصحاب الرفات 

تحديداً صحيحاً.

حالة 

يعود الشعور باألمل مع ظهور أول العظام، ويكسو األىس الوجوه، وتظهر الدموع واملعاناة للعيان. ورمبا يكون بوريس 
أياال بالويك الشخص الذي ميكن أن يصف مشاعر األقارب مبنتهى الوضوح. يقول بوريس – وقد انخرط يف البكاء من 
شدة األمل ”طوال 25 سنة، كان األمل يعترصين بشدة لعدم معرفة ما حدث لوالدي. أشعر بحزن عميق وإحباط مكبوت 
بسبب سنوات عدم التيقن. فهو أمر صادم إىل حد كبري، ويوجد كثري من الشباب هنا يعيشون الحالة نفسها، ولكن 
تراودنا يف الوقت نفسه، آمال بالعثور عىل رفات ذوينا، لي نستطيع أخرياً أن ندفنهم وأن نضع زهوراً عىل قبورهم“.. 

من موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر، بريو، 2009

←
←
←
←

املطابقة بني األشعة السينية لألسنان قبل الوفاة وبعدها

 املطابقة بني البصامت قبل الوفاة وبعدها

السينية  الفريدة، مبا يف ذلك صور األشعة  الطبية  أو  الجسدية  الهوية األخرى، مثل السامت  املطابقة بني سبل تحديد 
للهيكل العظمي والزرع الجراحي املرقم، أو األطراف االصطناعية املركبة 

املقارنة بني عينات الحمض النووي املأخوذة من الرفات والعينات املرجعية.

18أسباب استبعاد األرس من عملية استخراج الرفات تشمل إمكانية: )1( التأثري عىل سري التحقيقات بالتأثري عىل املحققني، )2( زيادة املخاطر األمنية 

عىل األرس واملحققني، )3( زيادة اآلالم والصدمة التي تعاين منها األرسة، )4( إعادة تأجيج األعامل العدائية. بيد أن هناك سبباً آخر، وهذا هو الحال 
يف كثري من األحيان،  أال وهو مقاومة السلطات واملحققني للعمل بشفافية تامة. وإذا تقرر ، يف مناطق معينة، أن مشاركة األرس غري ممكنة أو غري 

مناسبة )عىل سبيل املثال ألسباب أمنية(، ينبغي تفسري ذلك بوضوح لألرس.

19ملزيد من املعلومات بشأن نظم التصنيف املستخدمة لتحديد الهوية البرشية باالستعانة بالعلوم الجنائية، انظر موقع اإلنرتبول، "دليل تحديد هوية 

.http://www.interpol.int/public/DisasterVictim/default.asp ،"ضحايا الكوارث

20تكون املطابقة يف بعض الحاالت )دمج البيانات والتحديد النهايئ للهوية( مرحلة منفصلة من مراحل التحقيق؛ أي ينفذها فريق خارجي مخول، 

يعرف أحياناً باسم "اللجنة املعنية بتحديد الهوية".
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وبعد أن يقوم خرباء العلوم الجنائية بتحديد هوية الرفات، يوقع اختصايص يف علم األمراض )أو أى سلطة أخرى مختصة( عىل 
شهادة الوفاة. وفيام يتعلق باألرس، تحديد الهوية هو اإلثبات الذي كانت تنتظره. وكام ذكرنا سلفاً، فبدون تأكيد الوفاة وبدون 

وجود الرفات لدفنها، ال ميكن أن تبدأ إجراءات العزاء.

ما بعد تحديد الهوية بأسلوب العلوم الجنائية

1 - اإلخطار بالوفاة

بعد أن تتحدد هوية الشخص مفقود، ينبغي إبالغ أرسته بتلك الحقيقة. وسيؤكد اإلخطار الرسمي بالوفاة أن قريبها قد تم 
العثور عليه.

أو  املدنية،  السلطات  ينبغي أن تكون مسؤولية  املثالية، فإن إبالغ معلومات موثوقة بشأن وفاة أحد األقارب  الناحية  ومن 
مسؤولية السلطات العسكرية بالنسبة للمفقودين يف القتال. ويف كثري من الظروف، تقوم بتلك املهمة جهات فاعلة أساسية 

أخرى )مثل الصليب األحمر/الهالل األحمر، أفراد الرابطات األرسية(.

إن إخطار الوفاة مسألة حساسة ينبغي تناولها بحساسية كبرية، ومن األهمية البالغة االلتزام بالشفافية واألمانة، واألشخاص 
املسؤولون عن اإلفضاء بهذا الخرب يجب أن يأخذوا يف االعتبار قدرة األرسة عىل املواجهة، وكذلك قدرتها الذاتية عىل التعامل 
مع الحالة، وليس من املمكن دامئاً التنبؤ مبا تحتاج األرس إىل سامعه أو إىل أي حد ستكون قادرة عىل التعامل مع األمر. وعىل 
سبيل املثال، فإن أعضاء الرابطات األرسية الذين يضطلعون مبهمة اإلفضاء ألقارب الشخص املفقود بخرب وفاته، يجدون األمر 

مؤملاً للغاية؛ نظراً ألنه يجربهم عىل مواجهة مصيبة فقدان قريبهم.

يقول عضو يف رابطة أرسية يف البلقان: "يف كل مرة، يتعني عي أن أبلغ أنهم عرثوا عىل شخٍص ما، أشعر كأنهم وجدوا شقيقي 
أنا ".

وينبغي عىل الشخص الذي يخطر بخرب الوفاة أن يأخذ يف اعتباره وجود األطفال، الذين قد ال يكونون عىل علم باختفاء قريبهم، 
أو قد أبلغوا أنه سوف يعود ذات يوم، ولهذا من األهمية مبكان التحدث مع الوالدين أوالً وتشجيعهام أو مساعدتهام عىل 

إبالغ أطفالهام الحقيقة بعد ذلك.

معلومات* 

تقع عىل السلطات التي تصدر شهادات الوفاة مسؤولية ضامن صحة املعلومات الواردة بها، وينبغي أن تقدم هذه 
الشهادات معلومات عن سبب الوفاة وتوفر الرفات البرشية. 

وينبغي للسلطات واملنظامت التي تقدم شهادات الوفاة أن تحصل أيضاً عىل معلومات عن أهمية الشهادة يف الثقافة 
املحلية. ولي تكون شهادة الوفاة ذات مصداقية يجب أن : )أ( تكون مصحوبة باألدلة، )ب( تستند إىل معلومات 

موثوقة، )ج( تصدر عىل أساس فردي، )د( تصدر وتسلم عىل وجه الرسعة. 

* اللجنة الدولية للصليب األحمر ، "أفضل املامرسات العملية بشأن إدارة الرفات البرشية واملعلومات عن املوىت من جانب غري االختصاصيني"، 
اللجنة الدولية للصليب األحمر ، جنيف.

حالة 

تقول فاطمة – 29 عاماً – من بغداد: اختطف زوجي يف سنة 2006. فقد ذهب ليزود السيارة بالوقود، واتصل يب 
وهو يف انتظار دوره قائالً إنه سوف يأيت إىل البيت رسيعاً، لكنه مل يعد إىل البيت قط. طرقنا كل األبواب لنحصل 
عىل معلومات، وطلبنا كل شخص عرفناه، وذهبنا إىل املرشحة، وقدمنا صورة له. وذات مرة طلبونا للتعرف عىل جثة 
شخص ما لكنها مل تكن جثته. وقال لنا أحد املحامني إنه قد احتجز يف مكان ما، وأخذ منا 5000 دوالر ومل نسمع منه 
شيئاً بعد ذلك. مل يكن بإمكاين أن أجيب عن أسئلة ابنتى بشأن والدها. ولذلك كذبت عليها، وقلت لها إنه قد غادر 
البلد، ومرضت ابنتي مرضاً شديداً، لقد انقضت 9 أشهر قبل أن أمتلك الشجاعة ألقول لها إنه قد اختفى وأنني مل أكن 

أعرف أين هو“. 

من موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر ، "الرسالة اإلخبارية"، آذار/مارس 2009.
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←

رفض قبول إخطار الوفاة

مثة أسباب شتى قد تحول دون قبول األرس إخطار الوفاة:

وعندما ال يتقبل أفراد األرس الخرب، يكون من املفيد ما ييل: 

2 - مشاهدة الرفات

قبل تسليم األرس الرفات البرشية و/أو املتعلقات الشخصية التي تم التعرف عليها، ميكن إطالعها عليها للحصول عىل تأكيد 
نهايئ.

 ومشاهدة رفات شخص عزيز ميكن أن تكون تجربة غاية يف الصعوبة: فام سرتاه األرس قد يكون مختلفاً متاماً عن الصورة التي 
ظلت ماثلة يف أذهانها؛ فالرفات ميكن أن تكون غري مكتملة، و/أو محرتقة جزئياً أو كلياً، و/أو تبدو عليها عالمات التشويه أو 

اإلصابة.

مواجهة األرس لوفاة ذويها، وظروف وفاتهم أيضاً، يكون أمراً بالغ الصعوبة، ومع ذلك، يشعر كثري من األرس برورة املرور بهذه 
التجربة القاسية، ليس فقط بسبب دليل اإلثبات الذي تنطوي عليه، بل أيضاً ليتسنى لها رؤية عزيزها مرة أخرى واالقرتاب منه.

وينبغي إعداد أفراد األرسة إعداداً كامالً قبل مشاهدة الرفات أو املتعلقات الشخصية لذويهم.

                                 انظر الجزء 4، صحيفة إجراءات 402: مرافقة األرس - من البداية إىل النهاية ص 144.

                                 انظر الجزء 4، صحيفة إجراءات 403: االستجابات املناسبة لردود الفعل العاطفية، ص 148.

                                 انظر الجزء 4: صحيفة إجراءات 405: مساعدة شخص مصاب بصدمة عاطفية، ص 149.

إعداد األرس سلفاً ال يضمن أن يغلبها االنفعال. 

الحقيقة التي طال انتظارها ميكن أن تكون مفزعة، بسبب طبيعة وفاة القريب املفقود أو بسبب أن الفكرة ذاتها ال ميكن 
استيعابها.

األرسة قد تراودها شكوك حول مصدر املعلومات أو طبيعتها، وقد ال تشعر بالرضا إزاء عدم توفر تفاصيل بشأن ظروف 
الوفاة.

األرس قد تيسء الظن بعملية تحديد الهوية، إما النعدام ثقتها يف الجهات التي أجرتها؛ وهي السلطات/الخرباء،  أو بسبب 
االفتقار إىل الشفافية يف العملية.

بعض األرس، التي يعتمل لديها شعور قوي إزاء اإلقرار بشأن عزيزهم املفقود، قد ال تقبل اإلخطار ما مل يكن مصحوباً 
باعرتاف مبكانته )بطل، شهيد، ضحية بريئة، إىل آخره(.

بعض األرس قد تشعر أيضاً بأن القبول يعني أن العدالة لن تأخذ مجراها.
أية أرسة تتسلم إخطاراً بالوفاة دون تسلم الرفات، قد تجد من الصعب قبول حقيقة املوت، خصوصاً عندما تنترش شائعات 
بخالف ذلك. فاألرس قد تشعر أنها يك تقبل حقيقة الوفاة، عليها أن توافق، عىل عكس رغباتها، عىل إغالق ملف قضيتها. 
ونتيجة لذلك، سوف ترفض األرس اإلخطار الرسمي بغية الحصول عىل إثبات ملموس بدرجة أكرث بوفاة عزيزهم، والتامس 

العدالة وتسلُّم رفاته.
قالت زوجة من أرمينيا فقدت زوجها: "أنزعج عندما يقدم الناس يل العزاء لفقد زوجي. وأنا أقول لهم: ما الدليل الذي 

لديكم؟ ".

←
←
←
←
←

رشح عملية تحديد الهوية )إذا توفرت املعلومات(
إظهار التفهم لردود فعلهم"أدرك أنه من الصعب عليك االعتامد عىل هذه املعلومات فقط، ميكنك التمهل واتخاذ قرارك 

وفقاً ملا قلته لك يف التو"
اقرتاح بجعلهم عىل اتصال بأرس أخرى: يف كثري من حاالت الرفض، أقدمت األرس عىل تغيري قرارها بعد لقاء أرس أخرى

إبالغهم بأنك متاح ملواصلة مناقشة املسألة، حال احتياجهم إىل ذلك

←
←
←

مثال: 

يف البلقان، وأثناء تسليم جثة الشخص املفقود، مل تعرف بعض األرس التي نُِقلت إىل موقع تحديد الهوية عاّم ستبحث، 
وظنت أرس أخرى أنها لن تشاهد سوى املتعلقات الشخصية لذويها املفقودين. 

اللجنة الدولية للصليب األحمر، تقرير داخيل، 2007.

←

 

 

 

مرافقة أرس املفقودين
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وقد أعرب الناس يف شتى الظروف عن املشاعر التالية قبل مشاهدة رفات ذويهم: 

للتعبري عن عواطفها.  الفرصة  الوقت لتستوعب ما حدث، وينبغي إعطاؤها  التجربة، إىل بعض  قد تحتاج األرس، بعد هذه 
وينبغي تشجيعها عىل عدم البقاء وحيدة، وعىل مشاركة هذه التجربة الصعبة، بل املهمة، مع أقارب أو أصدقاء آخرين، ما 

أمكنها ذلك.

3 - تسليم الرفات

ميكن أن يتم تسليم الرفات إىل األرس يف ظروف شتى، مثل: 

ورمبا يكون التسليم الجامعي فرصة إللقاء الكلامت الرسمية و/أو لالحتفاالت العامة. وميكن أن يكون لهذه األحداث االحتفالية 
أثر إيجايب عىل كل من األرس ومجتمعاتها املحلية، وهذه األحداث قد تكون طريقة لتشجيع االعرتاف العام باألحداث التي 

تكون قد أنكرت أو كذبت يف املايض والستعادة رشف أولئك الذين لحقت بهم اإلساءة.

وعندما يحدث تسليم الرفات يف أي نوع من الظروف الرسمية، ينبغي للمرافق أن يوجه األرس أثناء اإلجراءات ويتأكد أنها 
تشعر باالرتياح قدر اإلمكان. وقد يكون وجود أصدقاء مقربني وأقارب آخرين مصدراً مهامً أيضاً للدعم.

ووفقاً للظروف، رمبا تتاح لألرس الفرصة ملشاهدة الرفات قبل تسلمها ورمبا ال تتاح. ويف بعض الحاالت، تم تسليم الرفات إىل 
األرس دون أن تخضع ألي عملية لتحديد الهوية بأسلوب علمي.

معلومات 

آمال مختلطة 

الوقت ذاته، الشعور باألمل يف أن  الحياة، ويف  قد حدث وأن الشخص ما زال عىل قيد  الشعور باألمل يف أن خطأً 
مشاهدة الرفات سوف تضع نهاية للشعور املؤمل بعدم اليقني.  

الشعور بالذنب 

الشعور بالذنب للرغبة يف وضع نهاية لعدم اليقني وللشعور باالرتياح نوعاً ما. 

الخوف من ردود فعلهم  

التخوف مام هم عىل وشك مشاهدته، والتخوف من ردود فعلهم، وال سيام فقدان ضبط النفس: 

قالت امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً تنتظر مشاهدة رفات أبيها: "آمل أال أسبب الخزي أليب بفقدان ضبط النفس أمام 
الجميع" .

حالة 

متيل املرأة إىل األمام وتخفض من صوتها وهي تخاطب زوجها الذي مل تره منذ ما يزيد عىل ثالثني سنة. "عدت إلينا، 
كنا نتوقع مجيئك"، ليس هناك من إجابة وال توقع بحدوث إجابة، كانت املرأة تتحدث إىل بقايا هيكل عظمي لشخص 
قتل يف سنة 1974 أثناء أرشس نوبات العنف التي عصفت بقربص خالل نصف القرن املايض. ومتيل السيدة بجسمها 
لألمام، وتقبل الهيكل العظمي وتنادي أبناءها الثالثة، وكلهم يبلغون من العمر نحو 40 سنة لاللتفاف حولها. والرجال 
الصابرون عىل األمل عادة يبكون بصوت عاٍل. وحدث هذا اللقاء العاطفي يف متوز/يوليو 2007 يف أحد املختربات يف 

نيقوسيا، يف املنطقة العازلة التي تسيطر عليها األمم املتحدة عىل طول "الخط األخر" الذي يقسم الجزيرة. 

اللجنة الدولية للصليب األحمر – "االستعراض الداخيل"، 2008.

اجتامع أرسي خاص حيث تتسلم األرس رفات عزيز لديها تم تحديد هويتها بشكل فردي
بشكل جامعي حيث تتسلم األرس رفات ذويها التي تم تحديد هوياتها بشكل فردي

بشكل جامعي حيث يتسلم املجتمع املحيل الرفات التي مل يتم التعرف عليها بشكل فردي لكنها تنتمي إليه

←←
←

21املصدر: "تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر: املفقودون وأرسهم. موجز االستنتاجات املنبثقة من األحداث املنفذة قبل املؤمتر الدويل للخرباء 

الحكوميني وغري الحكوميني" )19 - 21 شباط/فرباير 2003(، الجزء 8.
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وتتمثل إحدى املهام الرئيسية للمرافق يف التحري بشأن املعلومات التي قُِدَمت لألرس عن عملية تحديد الهوية.

وينبغي أن يتأكد املرافقون أيضاً من أن األرس لديها معلومات كافية عن الجوانب اإلجرائية والقانونية لتسليم الرفات. وقد 
يُطلب إىل األرس التوقيع عىل مستندات أو تسلُّم شهادة الوفاة. وينبغي إعداد األرس لهذه األحداث الطارئة: أن تكون قادرة، 

عىل سبيل املثال، عىل التشاور مع اآلخرين، الذين مروا بهذه العملية.

الوفاة والعودة إىل الحياة "الطبيعية"، يعني حدوث تغيري ضخم يف حياة أفراد األرسة. وهذا سيكون صعباً بصفة  إن تقبل 
خاصة عىل األشخاص الذين أعطاهم البحث عن ذويهم معنى للحياة، واألشخاص الذين يعتربون أن كونهم "أمهات ألشخاص 
مفقودين" أصبح نوعاً من الهوية الشخصية. وقد يشري تسليم الرفات البرشية إىل بداية مرحلة إقامة الحداد التي يعانون فيها 
من االكتئاب. وتلك اللحظة مؤملة بصفة خاصة، مثلها مثل أي عملية انفصال عاطفي. ويتعني يف هذه املرحلة إحاطة أفراد 

األرسة باالهتامم الشديد والدعم الكامل.

وبعد تسلم األرس رفات ذويها، قد تصبح قادرة عىل بدء إقامة الحداد عليه، ورمبا توقعت األرس هذه اللحظة منذ وقت طويل، 
ومع ذلك، قد يستغرق األمر وقتاً طويالً قبل أن تعتاد عىل وضعها الجديدة، فرمبا تتأثر طريقتها يف التكيف مع انقطاع األمل 
بالطريقة التي تعاملت بها مع عدم اليقني الذي عاشته يف املايض. وقد تفي عودة رفات ذويها إىل إصابة بعض األشخاص 

بحالة من االكتئاب.

حالة 

شــاهدت نينــا كورتياشــفييل طفلهــا آخــر مــرة يف اليــوم الــذي غــادر فيــه إىل جبهــة القتــال. وتذكــر أن رجــاالً جــاءوا 
يف وقــت الحــق إىل منزلهــا يحملــون كفنــاً وزعمــوا أنهــم يحملــون رفاتــه. وطلبــوا منهــا نقــوداً وأخربوهــا أال تفتــح 
الكفــن، نظــراً ألن وجــه الفتــى كان مشــوهاً تشــوهاً بالغــاً. إال انهــا فتحــت الكفــن ووجدتــه خاليــاً. وقالــت "مــا زلــت 

أعتقــد أنــه عــىل قيــد الحيــاة، ويف كل مــرة أســمع صوتــاً عنــد البــاب أكــون متأكــدة أنــه هــو". 

اللجنة الدولية للصليب األحمر، األشخاص املفقودون: مأساة منسية.

حالة 

ــل شــعرت  ــد" شــعرت بالوحــدة أكــرث ب ــور عــىل "ري ــن بالبلقان:"بعــد العث ــت زوجــة لرجــل يف عــداد املفقودي قال
مبزيــد مــن الحاجــة إىل الدعــم. فبينــام كنــت أبحــث عنــه، كنــت ال أزال زوجتــه. وعندمــا تغــري هــذا الوضــع، مل يعــد 

الدعــم موجــوداً، وبــات العــبء هائــالً. وكان عــيل أن أمــي قُدمــاً، وأردت أن أمــي قُدمــاً"
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صحيفة معلومات 4-1 الحمض النووي  

يرث اإلنسان الحمض النووي مبارشة عن والديه. وال يوجد شخصان )باستثناء التوأم األحادي أو التوأم املتامثل( يشرتكان متاماً يف تركيبة الحمض النووي 
نفسها* . وينفرد كل إنسان برتكيبة حمضه النووي مام يجعل من تحليل الحمض النووي أداة قوية لتحديد الهوية. 

وميكن االستعانة ببيانات الحمض النووي يف تحديد الهوية بأساليب العلوم الجنائية يف ما ييل:  

تقديم أدلة علمية تؤكد صحة التطابق بني بيانات ما قبل الوفاة وما بعدها؛ 	 
أو 

إمكانية تحديد الهوية بطريقة علمية يف الربامج القامئة عىل تحليل الحمض النووي، حيث تتأكد النتائج بعد ذلك باملطابقة بني بيانات ما قبل الوفاة 	 
وما بعدها )من األهمية مبكان عندما يكون عدد األشخاص املفقودين كبرياً، التأكد من تطابق بيانات ما قبل الوفاة وما بعدها؛ ألنه من املحتمل 

تطابق الحمض النووي باملصادفة أو نتيجة حدوث خطأ برشي(. 

ويتضمن التحليل املرجعي املبارش للحمض النووي املقارنة بني معلومات الحمض النووي املأخوذة من رفات الشخص املفقود وتلك املأخوذة من عينات 
تركها الشخص املعني قبل وفاته، مثل الشعر )عىل سبيل املثال املنزوع من فرشاة أو من مشط(، أو العينات السائلة )مثل التي يحتفظ بها األطباء(، أو 

األسنان )عىل سبيل املثال األسنان اللبنية التي تستبدل فيام بعد(، إىل آخره. 

ويشتمل تحليل الحمض النووي املرجعي لتحديد صلة القرابة – وهو أكرث األنواع شيوعاً، خصوصاً عندما يُفقد األشخاص نتيجة لنزاع مسلح أو حالة عنف 
أخرى، أو أثناء كارثة طبيعية - عىل مقارنة معلومات تحليل الحمض النووي املأخوذ من رفات شخص مفقود مع املعلومات املستقاة من تحليل عينات )مثل 
الدم واللعاب( مأخوذة من أقارب بيولوجيني لهذا الشخص. وال ميكن استخدام الحمض النووي بسهولة ملطابقة عينات الرفات إال مع عينات مأخوذة من 
أفراد األرسة املقربني. ومن الناحية املثالية، ينبغي أن يكون إجراء املقارنة بني األطفال واآلباء. وال ميكن أن تعطي العينات املرجعية املأخوذة من أشخاص 

ليسوا من األقارب بالدم معلومات مبارشة عن الهوية الجينية للشخص املفقود. 

وميكن أخذ العينات املرجعية للحمض النووي من أفراد األرسة يف نفس وقت جمع بيانات ما قبل الوفاة. 

وميكن لخرباء الحمض النووي، بعد معالجة تحليل الحمض النووي املأخوذ من رفات الشخص املفقود والعينات املرجعية بشكل صحيح، مقارنة وتقييم 
داللة التطابق بني الحمض النووي املأخوذ من الرفات ونظريه املأخوذ من العينات املرجعية**. 

وقد يكون من املفيد، بالتعاون مع الخرباء املسؤولني عن تحليل الحمض النووي، إعداد وثيقة ترشح بعبارات بسيطة ماهية الحمض النووي، وكيف 
سيستخدم، وَمن األشخاص الذين يجب أن تؤخذ منهم العينات وكم عددهم. 

* يشري ذلك إىل الحمض النووي الورايث الصبغي فقط، أما الحمض النووي للميتوكوندريا فهو موروث من األم فقط وعادة ما يكون متطابقاً فيام بني جميع أقارب األم. 

** ملزيد من املعلومات عن استخدام تحليل الحمض النووي يف تحديد هوية رفات األشخاص املفقودين، انظر: "األشخاص املفقودون، التحليل بالحمض النووي وتحديد هوية الرفات 
البرشية: دليل أفضل املامرسات يف النزاعات املسلحة وحاالت العنف املسلح األخرى"، الطبعة الثانية، 2009، اللجنة الدولية للصليب األحمر، املوقع: 

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p4010/$File/ICRC_002_4010.PDF.

صحيفة معلومات 2-4 سجل املتعلقات 

"سجل املتعلقات" املستخدم يف البلقان هو عبارة عن ألبوم صور يحتوى عىل صور املالبس واملتعلقات الشخصية األخرى التي عرث عليها مع 
الرفات البرشية. ويجب التأكيد عىل أن التعرف عىل املالبس واملتعلقات الشخصية األخرى ال ميكن أن يعترب وسيلة لتحديد الهوية، نظراً ألنه من 
املمكن  أن تكون املالبس واملتعلقات الشخصية قد استبدلت أثناء نزاع ما أو حالة أخرى من حاالت العنف. ومع ذلك، التعرف عىل األشياء يف 

ألبوم الصور ميكن أن يكون عامالً مساعداً مهامً يف اإلجراءات الرسمية لتحديد الهوية.
 

أيقنت الزوجة عند مشاهدة صور مالبس زوجها البالية، البنطلون الجينز والقميص واملالبس الداخلية، يف"سجل املتعلقات" الذي أصدرته اللجنة 
الدولية للصليب األحمر، أن زوجها لن يعود أبداً )...( واآلن، وجدت هذه املرأة، رغم حزنها العميق، بعض الراحة بعد أن تحدد مصري زوجها 
يف نهاية املطاف. واآلن تستطيع أن تبدأ يف إعادة بناء هويتها يف ظل هذه الحقيقة الجديدة )يف "تلبية احتياجات النساء املتررات من النزاع 

املسلح: وثيقة توجيهية من اللجنة الدولية للصليب األحمر"(. 

ويف يوغسالفيا السابقة، تساعد فرق متنقلة، يضم كل منها متطوعني من الصليب األحمر املحيل وعضواً واحداً من إحدى الرابطات األرسية، 
األرس يف االطالع عىل السجل. وقد تم تدريب أعضاء هذه الفرق خصيصاً لتقديم املشورة والدعم، نظراً ألن إطالع األرس عىل الصور بحثاً عن 

يشء يهتدى به يف معرفة مصري ذويهم أمر مؤمل للغاية.
 

وقد تعرب األرس، أثناء إطالعها عىل السجل، عن املشاعر نفسها مثلام حدث أثناء املقابلة الشخصية لجمع بيانات ما قبل الوفاة وجمع العينات. 
وسيضطلع املرافق بالدور نفسه طوال الوقت، ولكن مع هذا االختالف: أثناء االطالع عىل السجل، رمبا تتعرف األرس عىل يشء ما ينتمي لذويها. 

ورمبا يكون رد فعلها مامثالً لنظريه الذي يحدث عند تسلُّم إخطار بالوفاة. 
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صحيفة معلومات 4-3: املطابقة بني بيانات ما قبل الوفاة وما بعدها 

أوىل خطواته خضوعها  تكون  الذي  واملضاهاة،  املختربي  التحليل  سليم، إلجراء  بشكل  استخراجها  بعد  الرفات،  إرسال  ينبغي 
للفحص، وينبغي أن يضطلع بهذا الفحص خرباء مدربون )اختصاصيو علم األمراض الجنايئ، وعلامء األنرثوبولوجيا الجنائيون، 
وأطباء األسنان الجنائيون، إىل آخره( يجمعون املعلومات - بيانات ما قبل الوفاة – من الرفات وأي أدلة إثبات ظرفية ذات صلة 

بها. 

وقد تشمل بيانات ما بعد الوفاة األنواع التالية من املعلومات: 

معلومات عامة عن الرفات )الفئة العمرية، الجنس، الطول، إىل آخره(. 	 

السجالت الطبية وسجالت األسنان، مبا يف ذلك الخصائص الفريدة للرفات )وجود أي عالمات تنم عن كسور قدمية يف العظم 	 
أو أدلة عىل إجراء جراحة. وحالة األسنان ووجود أية تدخالت يف األسنان مثل حشو األسنان، إىل آخره(. 

معلومات عن البصامت  	 

املالبس واملتعلقات الشخصية التي عرث عليها مع الرفات 	 

معلومات ظرفية عن الرفات، )أين ُعرث عليها وكيف جاءت إىل ذلك املكان، مبا يف ذلك إفادات الشهود، إىل آخره(. 	 

وبعد ذلك، ال بد من مطابقة بيانات ما بعد الوفاة مع بيانات ما قبل الوفاة الخاصة بالشخص املفقود. وهي عملية يجب أن 
يقوم بها خرباء مؤهلون، فعىل سبيل املثال: 

 أبلغت أرسة شخص مفقود أنه:  

كان يبلغ من العمر 21 عاماً عندما اختفى، وكان طوله 175 سم، وكانت إحدى أسنانه العلوية الوسطى مغطاة بتاج ذهبي، 	 
وأنه أصيب بكرس يف ذراعه اليرسى عندما كان يف الثانية عرشة من عمره. 

كان يرتدي قميصاً مخططاً باللونني األزرق واألبيض، وبنطاالً أسوَد به أزرار ذهبية اللون وساعة يد ذهبية عندما فُقد؛ 	 

شوهد آخر مرة يف كانون األول/ديسمرب 1992. 	 

وتبني لخرباء العلوم الجنائية واملحققني أن:  

الرفات لذكر، يرتاوح عمره بني 18-25 عاماً تقريباً، وطوله ما بني 172 - 178سم عندما مات، ويوجد تاج ذهبي عىل السن 	 
القاطعة الوسطى العلوية اليرسى؛ وهناك أدلة تشري إىل أنه أصيب بكرس يف عظمة العضد اليرسى قبل وفاته بعدة سنوات؛ 

أبلغ أحد الشهود عن رؤية جثة الشخص املفقود مدفونة يف شباط/فرباير 1993 يف قرية ××؛ 	 

عرث عىل الرفات وعليها قميص مخطط باللونني األزرق واألبيض وبنطال أسود بأزرار ذهبية اللون وساعة يد معدنية صفراء 	 
اللون، وذلك يف قرب بقرية ××، أفاد سكانها املحليون بأنه ُحفر يف شهر شباط/فرباير 1993. 
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 بيانات ما بعد الوفاة                      بيانات ما قبل الوفاة                     

ذكرذكر

18-25 سنة العمر 21 سنة

172-178 سم 175 سم  

تاج ذهبي عىل السن 
الوسطى العليا 

تاج ذهبي عىل السن القاطعة 
الوسطى العلوية اليرسى 

أصيب بكرس يف ذراعه اليرسى يف الثانية 
عرشة من عمره 

كرس قديم ملتئم يف عظمة العضد 
اليرسى 

كان يرتدي قميصاً مخططاً باللونني 
األزرق واألبيض وبنطاالً أسود بأزرار 
ذهبية وساعة يد ذهبية عندما فقد 

عرث عىل الجثة وعليها قميص مخطط 
باللونني األزرق واألبيض، وبنطال أسود 
بأزرار ذهبية اللون وساعة يد معدنية 

صفراء

شوهد آخر مرة يف كانون األول/ديسمرب 
 1992

أبلغ أحد الشهود عن رؤية جثة الشخص 
املفقود مدفونة يف شباط/فرباير 1993 يف 
قرية ××/ عرث عىل الرفات يف قرب يف قرية 
××، وأفاد السكان املحليون بأنه ُحفر يف 

شهر شباط/فرباير 1993. 

املطابقة بني بيانات ما قبل الوفاة وما بعدها 

كلـام ازداد عـدد السـامت املتطابقـة بـني بيانـات ما قبـل الوفاة ومـا بعدهـا، ازداد احتـامل أن تكون الرفـات بالفعل 
حسـبام يُعتقـد، عـىل سـبيل املثـال، إذا كانـت السـامت املتطابقـة بـني بيانـات مـا قبـل الوفـاة ومـا بعدهـا تتعلـق 
باملعلومـات العامـة عـن تلـك الرفـات، مثـل تلـك املذكورة أعـاله باللون األسـود، عندئٍذ مـن املحتمل إىل حـد كبري أن 
"تتطابـق" مـع مجموعـة السـامت غـري املحـددة لكثـري مـن األشـخاص املفقوديـن. ولكـن، منطقيـاً ال ميكـن أن يكون 
هنـاك إال تطابـق واحـد صحيـح وحقيقـي، وهـذه التطابقات العرضيـة ميكن أن تكون شـائعة بوجه خـاص وقد متثل 
إشـكالية إذا كان عـدد كبـري مـن األشـخاص املفقوديـن جنـوداً فُقدوا يف سـاحة القتـال. ومع ذلك، إذا وجدت سـامت 
متطابقـة إضافيـة، مثـل تلـك املذكـورة أعـاله باللـون األزرق، سـيزداد كثـرياً احتـامل أن يكـون هنـاك تطابـق صحيـح 
بـني بيانـات مـا قبـل الوفـاة ومـا بعدهـا*. وميكـن اسـتكامل التطابـق بني بيانـات ما قبـل الوفـاة وما بعدها بوسـائل 

مختلفـة مثـل إعـادة تشـكيل الوجه ومقارنـة الصـور بالرفات. 

* قواعد بيانات املفقودين، مثل قاعدة بيانات اللجنة الدولية للصليب األحمر التي تضم بيانات ما قبل الوفاة وما بعدها، ميكن أن تكون ذات    
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صحيفة معلومات 4-4: املشاعر وردود الفعل املتصلة باملقابلة الشخصية وبجمع العينات 

ميكـن أن تصبـح املقابلـة الشـخصية لجمـع بيانـات ما قبل الوفـاة وجمع العينـات تجربة كئيبة بالنسـبة لألقـارب، نظراً ألنهم 
يجـربون عـىل مواجهـة احتـامل أن الشـخص الـذي يجـري البحـث عنـه مل يعـد بـني األحيـاء. وميكـن أن تثـري لحظـة املواجهة 

االسـتجابات التالية:

الجوانب الحرجة 

رفض املشاركة رمبا يتأىت من عدد من العوامل: 

إمـا أن األرس ليسـت عـىل اسـتعداد ملواجهـة مصيبـة الفقـدان - ويف هـذه الحالة ينبغي عـدم إجبارها عىل املشـاركة يف 	 
اإلجـراءات، أو أنهـا ال تعتقـد أن العمليـة ستسـفر عن أي يشء. 

إسـاءة الظـن بهـذه التقنيـات - التـي قـد ترتبـط بالنقـص يف املعلومـات و/أو بالخـوف العميـق مـن مواجهـة الحقيقة 	 
التـي قـد تتكشـف منها. 

قـد تشـعر األرس أيضـاً بـأن هـذه اإلجـراءات تتيح أمام السـلطات وسـيلة لفـرض قبول صامـت لألحـداث املاضية، ومن 	 
ثـم حرمانهـا مـن فرصـة التعبـري عـن ردود فعلهـا وطلـب إقامـة العدالـة. ولهـذا ميكـن أن يكـون الرفـض أيضـاً طريقة 

لالحتجـاج أو التعبـري عـن الغضـب. ومـن املهـم مالحظـة أن الغضـب واالحتجـاج ردا فعـل عاديـان للفقدان. 

ميكن أن ترفض األرسة أيضاً املشاركة لوجود خالف بني أفرادها بشأن التعاون أو عدمه. 	 

الخوف من تعرض الشخص املفقود أو أقارب آخرين للخطر بسبب املشاركة. 	 

إن عـدم القـدرة عـىل تذكـر التفاصيـل ميكـن أن يكـون بسـبب القلق الناجم عـن الذكريـات األليمة. وقـد يكون أيضـاً نتيجة 
مـرور وقـت طويـل منـذ االختفـاء أو يرجـع إىل أمـور محـددة ال يعريهـا األقـارب أي اهتـامم عـىل اإلطـالق )مثـل العالمـات 

التجاريـة عـىل املالبـس أو مـا إذا كان رضس العقـل قـد ظهـر أم مل يظهـر(. 

ـر الشـخص املفقـود قـد يثـري مـن جديـد حالة مـن املعانـاة النفسـية املرتبطة بالتجـارب الشـخصية )مثل حـدث محدد  وتذكُّ
أثنـاء الحـرب، أو حالـة االختفـاء ذاتهـا(. وهـذا ميكـن أن يثـري ردود فعـل عاطفيـة )مثـل البـكاء( وردود فعـل بدنيـة )مثـل 

الرعشة(. 

النتائج اإليجابية الجوانب الحرجة 

رفض املشاركة 	 

عدم القدرة عىل تذكر التفاصيل 	 

ردود الفعل العاطفية والجسدية 	 

الغضب 	 

التوقعات العالية 	 

الخوف من ارتكاب خطأ 	 

الشعور باإلحراج 	 

الشعور بالتقدير 	 

إيجاد الشجاعة ملواجهة املايض 	 

االستعداد 	 

القدرة عىل املشاركة )يف العثور عىل ذويهم( 	 
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الغضـب: عنـد التعبـري عـن الغضـب، أحيانـاً يحدث هـذا ببسـاطة ألن األرس مل تتح لهـا بعد الفرصـة للقيام بذلك. فهـذا غالباً 
يتصـل بعـدم املسـاندة واالعـرتاف وباإلحبـاط الناشـئ مـن عدم وجـود إجابات عن األسـئلة. وميكـن القول إن الشـخص الذي 

يجمـع بيانـات مـا قبـل الوفـاة، بشـكل أو بآخر، يتيـح لألرس املجـال والفرصة للتعبـري عن غضبهـا وإحباطها. 

التوقعـات العاليـة: تنجـم عـن حقيقة أن شـخصاً يحـاول أخرياً اتخاذ إجراء ملمـوس: هذا قد مينح األرسة فجـأة قفزة مفاجئة. 
فقـد تـرى يف هـذا إمكانيـة وضـع نهايـة لعـدم التيقـن الـذي تعـاين منـه منـذ فـرتة طويلـة. ومـن األهميـة القصـوى االلتزام 

بالشـفافية والواقعيـة بشـأن النتائـج املحتملـة لعمليـة تحديـد الهويـة وليس لخلـق توقعات كاذبـة أو غري قابلـة للتحقيق. 

الخـوف مـن ارتـكاب خطـأ: قـد يتخـوف الناس مـن الرد بإجابـة خاطئة، اعتقـاداً منهم أن ذلـك قد يؤدي إىل خطـأ يف تحديد 
الهويـة أو يشـري إىل عـدم املعرفـة الكافيـة بعزيزهـم املفقـود. ويصيب األرس أيضاً شـعور بالذنـب لعدم معرفـة اإلجابات عن 
أسـئلة معينـة. وهـم يفرتضـون أن اآلخريـن يعرفـون اإلجابـات وإال ملـا وجهـت األسـئلة عـىل اإلطـالق. وعندمـا يحـدث ذلك 

طمـن األرسة بـأن عـدم تذكـر جميـع هـذه التفاصيـل أمر طبيعـي وحاول أن تحصـل عىل املعلومـات بطريقـة أو بأخرى.  

اإلحـراج: تتصـف بعـض األسـئلة التـي يتعـني توجيههـا أثنـاء املقابلـة الشـخصية لجمـع بيانـات مـا قبـل الوفـاة بالخصوصية 
الشـديدة، وقـد تجعـل كالً مـن جامـع البيانـات واألرسة يشـعرون بعـدم االرتياح: فعىل سـبيل املثـال، توجيه سـؤال للوالدين 
عـام إذا كانـت ابنتهـام الشـابة حامـالً، أو توجيـه أسـئلة عـن املالبـس الداخليـة أو عـن أمـراض معينـة، التـي تعتـرب مبثابـة 

موضوعـات محظـور الحديـث فيها. 

النتائج اإليجابية 

الشـعور بالتقديـر: االعـرتاف مبعانـاة األرسة وإبـداء االسـتعداد إلظهـار االهتـامم بهـا أو تقديـم إجابـات عـن أسـئلتهم يكون 
مصـدر ارتيـاح ملعظـم األرس. 

إعطـاء املعلومـات عـن القريـب املفقـود ميكـن أيضـاً أن يتيـح لألرس فرصـة للتعبري عـن أفكارهـا وانفعاالتها الشـخصية، وهو 
مـا مل يكـن متاحـاً لهـا مـن قبـل. ويشـعر األقارب أيضـاً بأنهم يسـهمون يف تحديـد هوية ذويهـم املفقودين بطريقة ملموسـة 

عندمـا يـرسدون حكاياتهم ويعطـون عينات. 

إيجـاد الشـجاعة عـىل مواجهـة املايض: فتنفيذ هذه اإلجراءات بالحساسـية الكافيـة،  ميكن أيضاً أن مينح األرس الشـجاعة عىل 
مواجهـة ماضيها وكذلك مواجهـة بعضها البعض. 

قالـت امـرأة شـابة يف الرابعـة والعرشيـن مـن عمرهـا:"مل أكـن أدري مـاذا حـدث لوالـدي )...( عندمـا حرضوا ألخـذ عينة دم 
روت لنـا أمـي أخـرياً قصـة اختفائه". 

االسـتعداد : يواجـه بعـض األشـخاص صعوبـة يف التفكـري يف احتـامل أن عزيزهـم مل يعـد عـىل قيـد الحيـاة. ومـع ذلـك، فمن 
األهميـة مبـكان مراعـاة أن اإلجـراءات، عندمـا تنفـذ بـيشء مـن التفهم والتعاطـف، ميكن أيضاً أن تسـاعد األرس عـىل أن تتهيأ 

تدريجيـاً لسـامع أخبـار مؤملـة عن مصـري قريبهـا املفقود. 
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صحيفة إجراءات 401: دور املرافق 

الحصول عىل املعلومات واإلبالغ بها 

ينبغي أن يكون املرافق عىل دراية مبا ييل: 

1- السياق االجتامعي الثقايف الذي يجري فيه استعادة الرفات وتحديد الهوية، وذلك لتعزيز احرتام معتقدات األرس. 

2- حالـة األرس. معرفـة مـا تواجهـه األرس مـن صعوبـات واحتياجـات، وكذلـك مواطـن قوتها، سـوف تسـاعد عىل توفري أنسـب 
اسـتجابة لهـا )انظـر الجـزء 3 أيضاً(. 

3- طريقـة اسـتخراج الرفـات البرشيـة وتحديـد الهويـة )املراحـل واإلجـراءات(، والخدمات املتاحـة، والخرباء املسـؤولون، بغية 
القيـام مبـا ييل: 

    - إبالغ األرس بكل خطوة من خطوات العملية  

    - توعية العنارص الفاعلة املحلية والخرباء املسؤولني بحالة األرس. 

ورمبـا ال تتـاح  الحصـول عـىل هـذه املعلومات لغري املختصـني. وينبغي أن يقدم املرافـق املعلومات ملن يتاح لـه الحصول عليها 
وأن يطلـب دعـم املختصـني اآلخريـن أو العنـارص الفاعلـة األخرى )مثل ممثيل السـلطات، قيـادات املجتمع املحـيل، املنظامت 

غـري الحكومية القانونيـة واملنظامت غري الحكوميـة الدولية(. 

تحذير 

من املهم لألرس وللمجتمعات املحلية معرفة أن استخراج الرفات وتحديد الهوية قد ال يرقيان إىل آمالها وتوقعاتها. 	 

يجـب إبـالغ األرس أيضـاً بـأدوار أولئك الذين يشـاركون يف العملية وقدراتهـم )جامعو املعلومات وخـرباء العلوم الجنائية، 	 
إىل آخره(. 

ينبغـي إخبـار األقربـاء والشـهود باألخطـار القانونية واألمنيـة لتقديم معلومات عن مواقع اسـتعادة الرفـات أو بالحضور 	 
أثناء اسـتعادتها. 

االستعداد 

تكـون رغبـة األرس يف رؤيـة ذويهـا مـرة أخـرى، ويف الحصـول عـىل دليل مـادي يثبـت وفاتهم شـديدة لدرجة أنها تفشـل أحياناً 
يف أن تأخـذ يف االعتبـار قدرتهـا عـىل املواجهـة. ويف حـني أن األمـر يرجـع إىل أفـراد األرسة ليقـرروا مـا إذا كانـوا سـيحرون/ 
ال يحـرون يف هـذه األحـداث، فمـن املهـم ضـامن أنهـم مسـتعدون ملـا هـم مقدمـون عـىل رؤيتـه )ميكـن القيـام بهـذا مثـالً 
عـن طريـق جلسـات لتقديـم املعلومـات تشـارك فيهـا األرس التـي شـهدت مثل هـذه الحـاالت و/أو الخـرباء من مجـال العلوم 

الجنائية(.

توجيه 

قـد تشـعر األرس بـيشء مـن االرتبـاك عندمـا يتعـني عليهـا التعـرض ملثـل هـذه الحالة غـري املألوفـة واملؤملـة. وميكـن للمرافقني 
أن يقدمـوا لـألرس املشـورة العمليـة واملعلومـات التـي تسـاعدها عـىل تحمـل الحالـة دون الشـعور بأنهـا يف حـرية مـن أمرها.
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تقديم الدعم العاطفي 

دع األرسة تعرف أنك ستكون حارضاً طوال مراحل العملية. 	 

أظِهـر التفهـم ملـا متـر بـه األرسة، وقـدم لهـا  عـىل الفور مـا يشـعرها بالراحة عند الـرورة )تقديـم يشء للـرشاب، توفري 	 
كـريس للجلـوس،  إىل آخـره(. واسـتمع لرواياتهـا، ومتهل يف مناقشـة موضوع الشـخص املفقود. وعليـك بطأمنتها بأن ردود 

فعلهـا ومشـاعرها عاديـة، وليس العكس عـىل اإلطالق. 

االهتامم الشديد بطريقة تكيفها مع الحالة - ولهذا ميكنك اقرتاح أخذ فرتة اسرتاحة عند الحاجة إليها. 	 

قـِدم لهـا تعليقـات إيجابيـة - متـى تعلقـت باملوضـوع - عـام فعله هؤالء وعـام يريدون فعلـه )مبا يف ذلك األنشـطة غري 	 
ذات الصلـة باختفـاء قريبها العزيز(. 

قـِدم، عنـد الـرورة، مسـاعدة فوريـة لألشـخاص الذيـن أصيبوا بصدمـة )الطأمنـة، اإلحالـة إىل أحد املختصـني يف املجال 	 
الصحـي( )انظـر صحيفـة إجـراءات 405: مسـاعدة شـخص مصـاب بصدمة عاطفيـة، ص 149(.

الجلسـات الجامعيـة التـي يشـارك فيها عدد من األرس، سـتتيح لها الوقت واملجال ملناقشـة مشـاعرها وتبـادل املعلومات. 	 
وهـذا ميكن أن ينشـئ ديناميكيـات للدعم املتبادل. 

 ميكن اسـتخدام األنشـطة الجامعية و/أو جلسـات تقديم املعلومات وسـيلًة لتعريف األرس بعضها ببعض وإقامة أوارص 	 
فيـام بينهـا، وذلـك قبل أي حدث صعـب أو بعده. 

تشجيع الدعم املتبادل واستحداث شبكة داعمة 

ميكـن إبـالغ األشـخاص يف املحيـط االجتامعـي املبـارش بشـأن عمليـة اسـتخراج الرفـات البرشيـة وتحديـد الهويـة. وهـذا 	 
ميكـن أن يعـزز التفاهـم والدعـم املتبـادل، ويحـول دون انتشـار شـائعات كاذبـة أو توقعـات زائفـة. وإضافـة إىل ذلـك، 
سـوف تخـدم نتائـج العمليـة صـالح أحـوال األرس، ليـس هـذا فحسـب بـل ستسـهم أيضـاً يف توضيـح جانب مـا يف تاريخ 

املحيل.  املجتمـع 

وجـود أفـراد األرسة اآلخريـن و/أو األصدقـاء املقربـني ميكـن أن يكـون عامـالً مسـاعداً كبرياً أو مصـدراً مهامً للدعـم أثناء 	 
اللحظـات العصيبـة، نظـراً ألنـه سـيقوي أفـراد األرسة ومينحهـم الشـجاعة للمي حتـى نهاية مراحـل العملية. 

مشـاركة العنـارص الفاعلـة الخارجيـة )الخرباء يف مجـال الصحة العقلية، ممثلـو املجتمع املحيل، رجال الديـن، املوظفون/ 	 
املتطوعـون يف الجمعيـات الوطنيـة، إىل آخـره( طـوال مراحل العملية ميكن أن تسـهم يف مرافقـة األرس: إذ ميكنهم تقديم 

دعـم إضايف عنـد الرورة. 
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صحيفة إجراءات 402: مرافقة األرس - من البداية إىل النهاية

استعادة الرفات  جمع بيانات ما قبل الوفاة والعينات 

األرس تفهــم الغــرض مــن الجمــع والعمليــة التــي 	 
ــاء  ــا بن ــت موافقته ــا أعط ــا، وأنه ــزء منه ــو ج ه

عــىل ذلــك 

الثقافيــة 	  واملعتقــدات  االجتامعيــة  األعــراف 
احــرتام  موضــع 

ــم 	  ــىل عل ــع ع ــن الجم ــؤولني ع ــخاص املس األش
بحالــة األرس 

الثقافيــة 	  واملعتقــدات  االجتامعيــة  األعــراف 
احــرتام  موضــع 

يف كثــري مــن الحــاالت، األرس ال تحــرض وقــت اســتخراج 
لرفات ا

تأكد أن 

ـــة الشـــخصية  ـــداد للمقابل اإلع
بإبـــالغ  أخـــرى  ولقـــاءات 

األرس عـــن: 

ميكـــن نقـــل املعلومـــات يف 
إطـــار جامعـــي أو فـــردي. 
جلســـات  بعقـــد  ويـــوىص 
تعـــزز  ألنهـــا  جامعيـــة، 
ـــوي  ـــة وتق ـــالت االجتامعي الص

املتبـــادل  الدعـــم 

الغــرض مــن الجمــع ]Symbol[ الحصــول عــىل 	 
موافقــة مســتنرية؛ وعــدم خلــق توقعــات زائفــة 

نوع املعلومات املجمعة 	 

الوثيقة الالزمة 	 

ــل 	  ــا قب ــات م ــا بيان ــي تســتخدم به ــة الت الطريق
ــذه  ــني به ــة والقامئ ــات البيولوجي ــاة والعين الوف
وكالء  الجنائيــة،  العلــوم  )خــرباء  اإلجــراءات 

النيابــة، إىل آخــره( 

األشخاص الذين يتاح لهم الوصول  	 

قــد يطلــب مــن خــرباء العلــوم الجنائيــة املشــاركة يف 
ــد تنظيمهــا  ــم املعلومــات عن جلســات تقدي

ــوم 	  ــرباء العل ــا خ ــي جمعه ــات الت ــوع املعلوم ن
وبعــد  الرفــات  اســتخراج  أثنــاء  الجنائيــة 

اســتخراجها 

الطريقة التي سيتم بها تحديد هوية الرفات 	 

مدة العملية والخطوات التالية	 

إىل 	  الوصــول  لهــم  ســيتاح  الذيــن  األشــخاص 
عــة  املجمَّ املعلومــات  وإىل  الجثــث 

املكان الذي سيتم فيه تخزين الرفات 	 

األشــخاص الذيــن يتــم بهــم االتصــال ملزيــد مــن 	 
املعلومــات 

ــع 	  ــىل جمي ــبل الحصــول ع ــك س ــاح ل ــا ال تت رمب
ــات   املعلوم

قدم أية معلومات متوفرة لديك 	 

ــتخراج 	  ــة اس ــاعد يف عملي ــت األرس ستس إذا كان
ــه:   ــا تعــرف أن ــات دعه الرف

قد ال ميكن العثور عىل كل الرفات 	 

اســتخراج الرفــات ال يــؤدي بالــرورة إىل تحديــد 	 
لهوية  ا

ــه 	  ــام يتذكرون ــاً ع ــة متام ــتبدو مختلف ــات س الرف
ــم   عــن قريبه

من األفضل أن يرافق األرس شخص يثقون به 	 

أثناء املقابلة الشخصية أو 
أثناء لقاءات أخرى أَبلغ 

األرس بأّن 

استبيان بيانات ما قبل الوفاة طويل واألسئلة قد 	 
تكون متكررة  

بعض األسئلة قد يكون صعباً  	 

ميكنها أخذ اسرتاحة أثناء املقابلة الشخصية كلام 	 
أرادت  

من 	  مزيداً  أرادت  إذا  أسئلة  توجيه  تستطيع 
اإليضاح لنقاط محددة

تستطيع األرس توجيه أسئلة إذا احتاجت إىل مزيد 	 
من اإليضاح
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بيئة 	 تأكد أن  ويف  شخصياً  اإلخطار  تقديم 
آمنة  

األعراف 	  احرتام  مع  يتم  اإلعالن 
االجتامعية واملامرسات الدينية 

الكافية 	  املعلومات  لألرس  تقدم 
تحديد  بها  تم  التي  الطريقة  عن 
هوية ذويها وظروف وفاتهم )مع 
مراعاة حالة االستضعاف العاطفي 

للشخص الذي يتلقى الخرب( 

اإلفضاء 	  عن  املسؤولني  األشخاص 
األرس  حالة  يتفهمون  بالخرب 

ويراعون حالة استضعافها 

البرشية 	  الرفات  احرتام 
للرورات  وفقاً  ومواراتها 

الثقافية 

املعلومات 	  لألرس  تقدم 
الكافية عن الطريقة التي تم 
بها تحديد هوية ذويها وعام 
)العظام،  عليه  العثور  تم 
إىل  الشخصية،  املتعلقات 

آخره( 

وفقاً 	  ومواراتها  البرشية  الرفات  احرتام 
للرورات الثقافية 

عام 	  الكافية  املعلومات  لألرس  تقدم 
املتعلقات  الجثة،  من  )أجزاء  لها  سيسلم 

الشخصية، إىل آخره( 

تقدم لألرس املعلومات الكافية عن املكان 	 
الذي عرث فيه عىل ذويها، وكيف تم تحديد 
هويتهم وظروف وفاتهم )مع مراعاة حالة 

االستضعاف العاطفي ألفراد األرسة( 

للمقابلــة  اإلعــداد 
ولقــاءات  الشــخصية 
األرس  بإبــالغ  أخــرى 

عــن: 

ميكــن  نقــل املعلومات 
أو  جامعــي  إطــار  يف 
فــردي. ويــوىص بعقــد 
جامعيــة،  جلســات 
ألنهــا تعــزز الصــالت 
وتقــوي  االجتامعيــة 

الدعــم املتبــادل 

فائدة عدم االنعزال 	 

أن  يجــب  املثاليــة،  الناحيــة  مــن 
أن  يجــب  الــذي  الشــخص  تحــدد 
يعــرف الخــرب أوالً، ويجــب، مــا أمكــن 
ــالغ   ــاء اإلب ــك، ضــامن وجــوده أثن ذل

اإلجراء 	 

حالــة الرفــات إذا مل تبلــغ 	 
لــألرس بالفعــل. 

الطريقة التي سيتم 	 
بها مواراة الرفات و/أو 
املتعلقات الشخصية - 

األشخاص الذين سيحرون 

املستند الالزم 	 

يف حالة املشاهدة الجامعية، يوىص 
املعلومات  لتقديم  جلسة  بتنظيم 
يكون  وقد  املعنية.  األرس  لجميع 
من املفيد أيضاً أن يطلب إىل األرس 
حضور  التجربة  بهذه  مرت  التي 

هذه الجلسة

قد  أمكن،  وإن  الحاالت،  بعض  يف 
أن  األرس  عىل  تقرتح  أن  لك  يَِعن 
ترى أوالً صور الرفات واملكان الذي 

عرث فيه عىل ذويها 

اإلجراء، والوسط، واملكان. رمبا يطلب إىل 	 
إعطائها  و/أو  وثائق  عىل  التوقيع  األرس 

شهادة وفاة 

الطريقة التي سيتم بها تسليم الرفات و/	 
الشخصية لألرس وعن حالة  املتعلقات  أو 
الرفات إذا مل تكن لديها هذه املعلومات 

األشخاص الذين سيحرون 	 

الشخصية 	  الهوية  )بطاقة  الالزم  املستند 
مثالً( 

 

أثناء املقابلة الشخصية 
أو أثناء لقاءات أخرى 

دع األرس تعرف أنه: 

ميكــن لــألرس أن توجــه أســئلة إذا 	 
ــداً مــن اإليضــاح.  أرادت مزي

الوقــت 	  إعطاؤهــا  ميكــن 
الــكايف لتحديــد الهويــة و/أو 

املتعلقــات الشــخصية 

ميكنهــا توجيــه أســئلة إذا 	 
ــر  ــزم األم ل

ميكن توجيه أسئلة إذا لزم األمر 	 
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صحيفة إجراءات 402: مرافقة األرس - من البداية إىل النهاية )تابع( 

استخراج الرفات  جمع بيانات ما قبل الوفاة والعينات 

الكالم بهدوء والحفاظ عىل رباطة الجأش 	 

ــر أو 	  ــق أو التوت ــار القل ــد إظه ــة األرس عن تهدئ
ــب  الغض

وفر وقتاً ألسئلة األرس )إذا كان لديها أسئلة( 	 

ــا، 	  ــن تجربته ــع األرس ع ــكالم م ــت لل ــري وق توف
أو  املفقوديــن  ذويهــا  ذكريــات  ومشــاركة 

اليوميــة   حياتهــا  مناقشــة 

إعطائها تعليقات إيجابية 	 

اإلجابــة عــن أســئلتها إذا كانــت املعلومــات 	 
متاحــة 

االســتامع لرواياتهــا، وتخصيــص وقــت للتحــدث 	 
ــري  ــة غ ــن وللمحادث ــا املفقودي ــن ذويه ــا ع معه

الرســمية 

الحفــاظ عــىل رباطــة الجــأش وتهدئــة األرس عنــد 	 
إظهــار القلــق أو التوتــر أو الغضــب 

إعطائها تعليقات إيجابية 	 

أن تدعهــا تعــرف أنــك متــاح ومســتعد لتقديــم 	 
املســاعدة 

تقديــم الدعــم املبــارش عــن 
طريق: 

بعـــد املقابلـــة الشـــخصية أو 
ـــاءات أخـــرى اجتمـــع  بعـــد لق

ـــل:  ـــن أج ـــع األرس م م

ميكـــن عقـــد االجتامعـــات يف 
إطـــار جامعـــي أو فـــردي. 
جلســـات  بعقـــد  ويـــوىص 
جامعيـــة نظـــراً ألنهـــا تعـــزز 
االجتامعيـــة  الســـلطات 
وتقـــوي الدعـــم املتبـــادل 

العاطفيــة؛ 	  وانفعاالتهــا  مشــاعرها  مناقشــة 
وتشــجيعها عــىل التحــدث عنهــا إىل شــخص مــا 

ــه  ــق في تث

مناقشة الخطوات التالية 	 

تحديــد األفــراد الذيــن يحتاجــون إىل املزيــد مــن 	 
املعلومــات أو املســاعدة املتخصصــة 

ــك 	  ــادل داخــل األرسة وكذل ــم املتب تشــجيع الدع
ــن ــع أرس املفقودي ــني جمي ب

العاطفيــة؛ 	  وانفعاالتهــا  مشــاعرها  مناقشــة 
وتشــجيعها عــىل التحــدث عنهــا إىل شــخص مــا 

ــه  ــق في تث

توضيــح مــا الــذي ســيحدث تاليــاً؛ فــرتة االنتظــار 	 
ــا ال  ــج رمب ــة جــداً والنتائ ــون طويل ــن أن تك ميك

تتطابــق مــع توقعاتهــا 

تحديــد األفــراد الذيــن يحتاجــون إىل املزيــد مــن 	 
املعلومــات أو املســاعدة املتخصصــة

ــك 	  ــادل داخــل األرسة وكذل ــم املتب تشــجيع الدع
ــن  ــع أرس املفقودي ــني جمي ب
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تقديــم الدعــم املبــارش 
عــن طريــق: 

كانت 	  إذا  أسئلتها  عن  اإلجابة 
املعلومات متاحة 

وتخصيص 	  رواياتها؛  إىل  االستامع 
ذويها  عن  معها  للتحدث  وقت 
املفقودين وللمحادثة غري الرسمية  

الحفاظ عىل رباطة الجأش وتهدئة 	 
التوتر  أو  القلق  إظهار  عند  األرس 

أو الغضب 

 إعطائها تعليقات إيجابية  	 

ومستعد 	  متاح  أنك  تعرف  دعها 
لتقديم املساعدة 

وجود شخصية دينية ميكن أن يبعث عىل 
الطأمنينة  

طأمنة األرس، وإظهار التعاطف معها 	 

توجيهها طوال مراحل العملية 	 

لتقديم 	  ومستعد  متاح  أنك  تعرف  دعها 
املساعدة 

يكون  رمبا  املقربني  األقارب  أو  األصدقاء  وجود 
مصدراً مهامً للدعم 

بعد املقابلة الشخصية 
أو بعد لقاءات أخرى، 

االجتامع مع األرس 
بغية ما ييل: 

ميكن عقد االجتامعات 
يف إطار جامعي أو 

فردي. ويوىص بعقد 
جلسات جامعية نظراً 
ألنها تعزز السلطات 

االجتامعية وتقوي 
الدعم املتبادل 

تحديد األفراد الذين 	 
يحتاجون إىل املزيد من 
املعلومات أو املساعدة 

املتخصصة 

مناقشة مشاعرها 	 
وانفعاالتها العاطفية؛ 

وتشجيعها عىل الكالم مع 
شخص ما تثق به  

تقديم معلومات بشأن 	 
تسليم الرفات )إذا توفرت( 

مناقشة ترتيبات الجنائز، 	 
حسب االقتضاء 

تقديم معلومات بشأن 	 
املسائل اإلدارية والقانونية  

ميكن دعوة شخصيات دينية و/
أو قيادات مجتمعية لحضور 

الجلسات الجامعية 

مشاركة العواطف واملشاعر  	 

تكريم ذكرى ذويها واالحتفاء بهم 	 

باملسائل 	  يتعلق  فيام  املعلومات  تقديم 
اإلدارية والقانونية 

إىل 	  يحتاجون  الذين  األفراد  تحديد 
لبعض  بالنسبة  املتخصصة،  املساعدة 
ببداية  الرفات  تسليم  ينذر  رمبا  الناس، 

اإلصابة باالكتئاب 

الذكرى  إلحياء  جامعية  احتفاالت  تنظيم  ميكن 
يشارك فيها املجتمع املحي بأرسه إلتاحة فرصة 
ظروفها  يف  هم  من  مع  آالمها  ملشاركة  لألرس 

االجتامعية ولإلشادة علناً بذكرى ذويها

اإلجابة عن أسئلتها إذا كانت 	 
املعلومات متاحة 

رواياتها؛ 	  إىل  االستامع 
للتحدث  وقت  وتخصيص 
املفقودين  ذويها  عن  معها 

وللمحادثة غري الرسمية  

الجأش 	  رباطة  عىل  الحفاظ 
إظهار  عند  األرس  وتهدئة 

القلق أو التوتر أو الغضب 

 إعطائها تعليقات إيجابية  	 

متاح 	  أنك  تعرف  دعها 
ومستعد لتقديم املساعدة 

تحديد األفراد الذين يحتاجون إىل 	 
املزيد من املعلومات أو املساعدة 

املتخصصة 

التالية: 	  الخطوات  بشأن  إبالغها 
مشاهدة و/أو تسليم الرفات 

حسب 	  الجنائز،  ترتيبات  مناقشة 
االقتضاء 

املسائل 	  بشأن  معلومات  تقديم 
اإلدارية والقانونية  

مشاركة 	  مشاعرها:  مناقشة 
عىل  وتشجيعها  ذويها،  ذكريات 

استئناف الحياة اليومية 

رمبا يطلب إىل خرباء قانونيني وممثل من 
تقديم  جلسات  يف  املشاركة  السلطات 
إذا تم تنظيمها - من أجل   - املعلومات 

اإلجابة عن تساؤالت األرس  
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صحيفة إجراءات 403: االستجابات املناسبة لردود الفعل العاطفية 

ال تفعل افعل 

بعــض 	  وانتظــر  الشــخصية  املقابلــة  أوقــف 
الوقــت  

اسأل عام إذا كانوا مستعدين لالستمرار  	 

"لســت مضطــراً لإلجابــة إذا كان ذلــك صعبــاً 	 
ــك" علي

"متهل ال تتعجل " 	 

البكاء أو االرتجاف 

ردود الفعل 

رُد:  	 

"اآلن عليك أن تتوقف عن البكاء"	 

"هل تستطيع أن تواصل اآلن؟ "	 

"كن قوياً "	 
"الزمن سوف يساعدك عىل التغلب عىل هذا "	 

"أنا أعرف شعورك بالضبط"	 

الهــدوء وحــاول توضيــح الهــدف مــن 	 السلوك العدواين  الــزم 
املــرشوع، وعليــك بطأمنــة هــؤالء أنــه مــن 
املفهــوم أنهــم يشــعرون عــىل هــذا النحــو 

ال تأخذ املسألة بصفة شخصية 	 

عليك باإلجابة بالطريقة نفسها: 	 

        _ "أحاول أن أؤدي وظيفتي فحسب" 

        _ "عليك أن تهدأ اآلن" 

وضــح لهــم أنــه مــن حقهــم ذلــك، لكــن يف حــال 	 رفض امليض يف العملية 
تغيــري رأيهــم، فالفرصــة ســانحة 

ارشح هذا مرة أخرى بكل صرب 	 

تجربهم أو تحاول تغيري رأيهم 	 

        _ "من األفضل لكم، إىل آخره" 

الخــوف عنــد التعــرف عــىل 
إعطــاء  أثنــاء  أو  صــورة 

ــدم   ــن ال ــة م عين

أبلــغ األرس بالخطــوة التاليــة يف حــال تعرفهــا 	 
الصورة/املتعلقــات  عــىل 

تأكد من أنهم ال يشعرون باالرتباك  	 

قدم التعازي قائالً: 	 

        _ "رمبا ليس هو"

        _ "بهذه الطريقة، سوف يتسنى لكم دفنه". 

شــعور باالرتيــاح أنهــم مل 
يتعرفــوا عــىل مــا يرونــه يف 

الصــور 

ــه يشء 	 ارشح بشكل موضوعي ما يعنيه هذا 	  ــالً إن ــة قائ ــم الراح ــارات متنحه ــدم عب ق
ــم  ــن أجله ــك تأســف م ــم أو أن ــد له جي

صحيفة إجراءات 404: اإلفضاء بالخرب  

أشياء ال بد أن يراعيها الشخص املسؤول عن اإلفضاء بالخرب: 

عليك باإلفضاء بالخرب تدريجياً. ابدأ بالقول، عىل سبيل املثال، "لدي خرب حزين ألقوله لك". ثم انتظر بضع لحظات، لي يأخذ الشخص وقتاً ليتهيأ 	 
لسامع الخرب."القريب الذي كنت تبحث عنه )االسم والقرابة األرسية( عرث عليه ميتاً "، انتظر لحظة، وبعد ذلك قل: "آسف جداً. أرجو قبول عزايئ". 

اذكر اسم املتويف وفقاً للمعايري الثقافية )االسم األول، أو اسم العائلة أو كليهام(، واألشخاص املفجوعون حساسون للغاية إزاء إظهار التبجيل لفقيدهم 	 
أثناء هذه اللحظات

احرتم األعراف املحلية  	 

ال تنس ذكر مصدر املعلومات 	 

امنح األرس وقتاً لتعرب عن ردود فعلها: تكلم بهدوء وببطء 	 

اقرتح عليهم أن يجلسوا ويتناولوا كوباً من املاء 	 

أظهر الشفقة والتعاطف 	 

استخدم كلامت متنح الشعور بالراحة عندما ترى أفراد األرسة قد غمرهم االنفعال 	 

تجنب االستعارات أو الكلامت الغامضة؛ لضامن أن تدرك األرسة أن الشخص املعني قد مات بالفعل 	 

ال تحاول تغيري املوضوع عندما يبي الشخص أو يريد الكالم عن املتوىف	 

خذ بعض الوقت قبل اإلجابة عن األسئلة وناقش نيات األرسة أو خططها الفورية 	 

تأكد، إذا مل تظهر من الشخص استجابة بأنه قد فهم الخرب  	 

ال تظهر عالمات العجز؛ ألنه ليست هناك كلمة لها مفعول السحر يف تخفيف أمل األرسة	 
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صحيفة إجراءات 405: مساعدة شخص مصاب بصدمة عاطفية 

يختلف رد الفعل النفيس الفوري إزاء حدث من األحداث من شخص إىل آخر. ويعتمد رد الفعل عىل عدة عوامل، مثل: طبيعة 
الحالة، مستوى دراية األفراد وصفاتهم الشخصية. وبعض األشخاص قد تغمرهم األحزان ويعانون من صدمة. وهذا النوع من 
ردود الفعل ليس مرضياً، وال ميكن مقارنته باالضطرابات النفسية الالحقة للصدمات، التي يتعني أن يعالجها طبيب متخصص 

أو اختصايص يف الصحة العقلية.  

الدعم  تقديم  أكرث من  أي يشء  دامئاً  تستلزم  آخر، فهي ال  إىل  من شخص  أيضاً  العاطفية  الصدمة  التعبري عن  وتتباين صور 
العاجل*. 

عالمات الصدمة العاطفية تشمل التايل: 

تظهر العينان كأنهام من زجاج 	 

عدم االستجابة لألسئلة أو املعلومات  	 

التوهان 	 

ردود الفعل العاطفية املتطرفة )مثالً البكاء دون توقف، نوبات من الهلع( 	 

ردود الفعل البدنية التي يتعذر التحكم فيها )عىل سبيل املثال االرتجاف، الرعشة، االرتعاد( 	 

التهيج أو السلوكيات الجامحة، العدوانية التي ال ميكن التحكم فيها، الترصفات الخطرية.  	 

وينبغي أن يقوم املرافق أواًل بالنظر يف اتخاذ اإلجراءات التالية:  

يظل هادئاً ويتحكم يف عواطفه، ويتكلم بهدوء، ويشجع التواصل عن طريق العينني  	 

إذا كان الشخص املعني يرافقه أقرباء أو أصدقاء مقربون، يطلب منهم املساعدة  	 

ينتحي بالشخص جانباً ويتكلم معه بهدوء، ويقرتح وجود قريب أو صديق، إذا دعت الرورة 	 

يقدم كوباً من املاء أو كرسياً 	 

يساعد الشخص عىل أن يهدأ 	 

يناقش معه شواغله العاجلة )مثل اإلجابة عن األسئلة أو االستجابة لجوانب القلق( ويقدم له معلومات ملموسة 	 

إذا كان الشخص يف حالة تهيج شديد، يتكلم برسعة كبرية أو يبدو أنه يفقد االتصال مبا يحيط به، اطلب إليه أن يتنفس 	 
ببطء وبعمق 

اقرتح عىل الشخص أن يركز عىل الحالة القامئة؛ وجه له أسئلة ملموسة ميكن أن تساعده عىل متالك نفسه )عىل سبيل 	 
املثال، اطلب منه أن يصف األشياء املحيطة به وماذا يرى وماذا يسمع، حاول أن توضح له ماذا حدث وترتيب وقوع 

األحداث(؛ واقرتح البقاء معه إذا كان ذلك يبدو رضورياً

ورمبا يتطلب األمر املزيد من املساعدة )املساعدة الطبية( إذا مل يظهر الشخص أي تحسن 

الوطنية  الصدمة والشبكة  بعد  ما  النفسية  الوطني لالضطرابات  املركز  امليدانية" )2005(؛  العمليات  النفسية: دليل  األولية  "اإلسعافات  أيضاً،  انظر   *
لالضطرابات النفسية لدى األطفال ما بعد الصدمة. 

4 -ُمرافقة األرس أثناء استخراج الرفات البرشية  وتحديد الهوية
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ما هو الضغط النفيس؟ 

الضغط النفيس هو رد فعل طبيعي وهو مفيد يف معظم الوقت، إذ ميكن الناس من اظهار رد الفعل والتأقلم مع التغريات 
التي تطرأ عىل بيئتهم. ويف بعض الحاالت، قد يؤدي الضغط النفيس املفرط الذي ميتد إىل فرتات طويلة إىل اإلنهاك )اإلجهاد(، 
ويكون له أثر ضار عىل عمل اإلنسان وعىل حياته الشخصية. وينبغي أن يكون مبقدور اإلنسان التعرف عىل العالمات األوىل 

للضغط النفيس املفرط واتخاذ إجراء مناسب. 

وتتحدد طبيعة الضغط النفيس وشدته وفقاً ملا ييل:  

أسباب الضغط النفيس 

توجد أسباب شتى للضغط النفيس الذي يشعر به املرافقون، مثل: 

التعرف عىل عالمات الضغط النفيس 

يتباين الضغط النفيس من شخص إىل آخر. فيمكن أن يكون حدث ما مصدراً للضغط النفيس للبعض وال يكون كذلك للبعض 
اآلخر عىل اإلطالق. ويصدق ذلك بالقدر نفسه عىل ردود الفعل إزاء الضغط النفيس. ولي ال يصبح اإلنسان منهكاً، أو مجهداً، 
يجب عليه أن يتعرف عىل العالمات التي تشري إىل أنه يعاين من الضغط النفيس املفرط، بتوجيه اهتامم خاص للتغريات التي 

تطرأ عىل:  

     العواطف/املشاعر 

     بدء الشعور بالقلق الزائد، والحزن، ورسعة االنفعال، بل العدوانية  

     األفكار 

     انشغال البال أكرث من املعتاد والصعوبة يف الرتكيز 

     الجسم 

     أنواع من الصداع، واإلرهاق، وآالم يف الظهر  

     السلوك 

     اإلفراط يف تناول الكحول و/أو التدخني، والعمل بجهد بالغ، والصعوبة يف النوم 

وجميع ردود الفعل املشار إليها أعاله عادية، وينبغي أن تقل تدريجياً مبرور الوقت وبعد اتخاذ إجراء، وإذا مل تخف حدة 
الضغط النفيس، فال يعترب طلب العون دليالً عىل الضعف أو العجز.

األحداث والتغريات يف العامل خارج محيط اإلنسان؛ ←

إحساس الفرد: يختلف األشخاص يف إحساسهم  مبسبب الضغط النفيس نفسه. فاملوقف الذي يكون غري محتمل أو يكون 
سبباً للضغط النفيس ألحد األشخاص قد يكون محفزاً لشخص آخر؛ 

استجابة كل شخص للضغط النفيس. 

←

←

االستامع للروايات املؤملة، وال سيام عندما يكون املرافق قد مر بتجارب مامثلة، فقد يربط إىل حد كبري بني تجربته وروايات 
اآلخرين أو تجاربهم 

التعامل مع الصور والحاالت املثرية للقلق )عىل سبيل املثال، مسألة الرفات البرشية( 

اإلحباط ومشاعر العجز وعدم النفع بسبب:  

_ التوقعات العالية لدى األرس، والتعرض للضغط للقيام مبا يفوق االحتامل 

_ اآلمال العريضة التي يعلقها املرافقون عىل أنفسهم 

_ املشكالت ذات الصلة باآلليات الخارجية )غياب قانون بشأن املفقودين، وعدم إحراز تقدم يف القضايا( مام قد يقوض 

املشاركة املفرطة يف مشكالت األرس؛ دون العلم باملسافة التي يجب أن تفصلهم عن هذه املشكالت  

تويل املسؤولية الكاملة عن مساعدة األرس 

العالقة مع الزمالء، عدم وجود دعم خارجي 

املشكالت األرسية والشخصية 

←

←
←

قيمة اإلجراءات الصغرية رغم أهميتها 

←
←
←
←

←

←

←

←
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التغلب عىل الشعور بالضغط النفيس 

إجراءات التغلب عىل الشعور بالضغط النفيس أيضاً مسألة فردية للغاية. وكل شخص لديه املوارد التي تساعده عىل ذلك، لكن 
غالباً ما ينى األشخاص استخدامها عندما يشعرون به. 

وفيام ييل اإلجراءات التي ميكن أن تساعد عىل التخفيف من حدة الضغط النفيس: 

ومن املهم تخصيص وقت للتفكري يف املواقف العصيبة، للتمعن يف كيفية الترصف إزاءها والنظر يف التدابري الوقائية التي ميكن 
اتخاذها. 

             انظر الجزء 5، صحيفة إجراءات 501: مترينات لزيادة التوعية الذاتية وتخفيف الشعور بالضغط النفيس، ص 154  

                                         وصحيفة إجراءات 502: التشارك يف حل املشكالت ص 156. 

تحديد األسباب )الحالة الشخصية، ردود فعل األرس( 

االحتفاظ بصحة بدنية وعقلية جيدة: وميكن تحقيق ذلك من خالل إتاحة املجال وتخصيص الوقت لألنشطة الرتفيهية 
والحصول عىل قسط كاف من الراحة واملداومة عىل تناول غذاء صحي 

التعبري عن الذات )شفوياً أو عن طريق الفن أو الرياضة أو أنشطة أخرى( 

التخطيط وتحديد األولويات  

طرق االسرتخاء  

طلب العون من اآلخرين )بشأن املسائل الشخصية واملهنية( من خالل مساندة األقران، أو األنشطة الجامعية أو اإلرشاف 

←
←

←
←
←
←
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صحيفة إجراءات 501: مترينات لزيادة التوعية الذاتية وتخفيف الشعور بالضغط النفيس  

التمرين رقم 1: اعرف ما لديك من موارد  

خصص بعض الوقت عندما تكون هادئاً، واستخدم ذكريات هذه اللحظة الهادئة يف وقت مقبل عندما تكون مضطرباً، أو غارقاً 
يف الهموم أو مكروباً. اكتب لنفسك رسالة* احتفظ بها لأليام العصيبة. 

1- أعد قامئة باألنشطة التي تجدها مريحة. 

2- ذكِّر نفسك مبواطن القوة يف شخصيتك. 

3- ذكِّر نفسك مبا لديك من مواهب وقدرات واهتاممات. 

4- ذكِّر نفسك بآمالك وأحالمك للمستقبل. 

5- قدم لنفسك املشورة الخاصة التي تعترب ذات أهمية لك. 

6- تستطيع أيضاً أن تكتب أسامء وأرقام هواتف األصدقاء أو أفراد األرسة الداعمني. 

التمرين رقم 2 

تخيل أن هناك صديقاً طيباً وحكيامً ورحيامً يرافقك منذ والدتك، وكان غرض هذا الصديق أن يعرف ويالحظ جميع صفات 
شخصيتك وسامتك اإليجابية** 

تخيل خالل الخمس عرشة دقيقة التالية أن هذا الصديق مييل قامئة بصفاتك اإليجابية. 

اكتب أي يشء يتبادر إىل ذهنك، واكتب قامئة بالصفات التي تظن أن هذا الصديق سيقولها. 	 

ما هي السامت الشخصية التي تراها األكرب قيمة، والتي تريد أن تواصل التأثري عىل نهجك يف الحياة؟ 	 

التمرين رقم 3: اسرتخاء الجسد*** 

الخطوة األوىل هي االسرتخاء املنتظم لبدنك، مع الرتكيز عىل العضالت. وهناك تسلسالت عديدة مفيدة. وعليك مبحاولة ما ييل:  

اجلس يف وضع مريح، مستلقياً عىل ظهرك أو جالساً عىل كريس، بحيث تستطيع امليل برأسك للوراء ورأسك مستند. ال تضع ساقاً 
فوق األخرى. وضع ذراعيك إىل جانبيك. 

وركز عىل أطراف أصابع قدمك اليرسى. ودع موجة اسرتخاء تبدأ من هناك ومتتد إىل القدم اليرسى والكاحل، وأسفل القدم 
ثم الركبة ثم الفخذ اليمنى. أرخي جميع أجزاء الساق، وخصوصاً العضالت. كرر هذه العملية ابتداء من أطراف أصابع القدم 
اليمنى وصعوداً إىل الفخذ األمين. بعد ذلك دع موجة اسرتخاء تبدأ يف أطراف األصابع واإلبهام باليد اليرسى. دع شعور االسرتخاء 

ميتد إىل اليد والرسغ والذراع والكوع وأعىل الساعد، إىل أن يصل إىل الكتف اليرسى. كرر هذه العملية عىل الجانب األمين. 
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واآلن، تبدأ موجة اسرتخاء يف أعىل الجزء الخلفي من الساق اليرسى ومتتد إىل الردف األيرس وأسفل الظهر عىل الجانب األيرس 
ومنتصف الظهر وأعىل الظهر عىل الجانب نفسه ثم إىل الكتف اليرسى، وكرر اإلجراء نفسه عىل الجانب اليمني. وبعدئٍذ ابدأ 

موجة اسرتخاء أخرى بني الردفني، ثم إىل أعىل منتصف الظهر حتى خلف الرقبة. 

ودع موجة اسرتخاء تتحرك من الجزء الخارجي للساق اليرسى إىل أعىل الجانب األيرس من جسمك ثم إىل الكتف األيرس. وافعل 
اليشء نفسه يف الجانب األمين. 

واآلن تبدأ موجة اسرتخاء يف الجزء األمامي والداخيل من الساق اليرسى، وتتحرك إىل أعىل عىل الجانب األيرس من الجهة األمامية 
للجسم ثم إىل الكتف اليرسى. وكرر اليشء نفسه عىل الجانب األمين. وبعد ذلك ابدأ موجة اسرتخاء يف خلف منطقة األعضاء 
التناسلية ودعها تتحرك إىل منتصف الجزء األمامي من الجسم ومنتصف منطقة البطن والصدر، ثم إىل املنطقة األمامية من 

الرقبة. 

واآلن، تتحرك موجة االسرتخاء حول الرقبة إىل اليسار، ثم إىل الكتف اليرسى وخلف الرقبة، ومتتد يف حركة دائرية حول الرقبة إىل 
الجانب األمين، ثم إىل الكتف اليمنى. وأخرياً متتد دائرياً إىل األمام حيث تبدأ يف التحرك إىل أعىل ناحية الوجه. 

وتتحرك موجة االسرتخاء إىل الذقن والشفتني واألنف والعني اليرسى والعني اليمني، والجانب األيرس من الوجه واملنطقة املحيطة 
باألذن اليرسى، والجانب األمين من الوجه واملنطقة املحيطة باألذن اليمنى، ثم متتد إىل الجانب األيرس من الجبهة، ثم الجانب 
األيرس من أعىل الرأس، نزوالً إىل الجانب األيرس من خلف الرقبة ثم الكتف األيرس. وتتحرك موجة اسرتخاء أخرى من الجانب 
األمين من الجبهة إىل أعىل ثم نزوالً إىل الكتف األمين. وأخرياً تنتقل موجة االسرتخاء من وسط الجبهة إىل أعىل الرأس ونزوالً إىل 

منطقة خلف الرأس والرقبة. 

ُعد إىل أي منطقة توتر ما زالت باقية واجعلها مسرتخية. 

املقاومة ستعوق عملية  الخواطر، فهذه  الخواطر إىل ذهنك. ال تقاوم هذه  تتبادر بعض  وأثناء قيامك بعملية االسرتخاء، قد 
االسرتخاء. وال تحاول إبعاد هذه الخواطر عىل اإلطالق، ألن إبعادها سيزيد من احتامل ظهورها. وعندما تقرر "سأمتنع عن 
التفكري يف العمل" فإن هذا يؤكد بالفعل تفكريك يف العمل. ومن األفضل قبول الحقيقة: "األفكار املتعلقة بالعمل قد تتبادر إىل 
ذهني، وهذا مقبول". فبمجرد أن تسمح لفكرة ما أن تظهر، سواء كنت تحبها أو ال تحبها، ميكن أن تتالىش هذه الفكرة. وبعد 

أن ترصف انتباهك، عليك بالعودة إىل مترين االسرتخاء. 

 .Dolan, Y. )2004(, Beyond Survival: Living Well is the Best Revenge, BT Press من *

** املرجع نفسه. 

لة عن املفقودين"، وثيقة داخلية، 2007.  *** من اللجنة الدولية للصليب األحمر، "منوذج الوقاية من الشعور بالضغط النفيس من أجل جمع بيانات مفصَّ

5 -التغلب عىل الضغط النفيس املتصل بالعمل 
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صحيفة إجراءات 502: التشارك يف حل املشكالت 

مثة طريقة مهمة أخرى للتغلب عىل الشعور بالضغط النفيس املتصل بالعمل، وهي االلتقاء من وقت آلخر مع زمالئك. 
ومناقشة الصعوبات التي صادفتكم جميعاً ومحاولة التوصل لحلول: وهذه الطريقة معروفة أيضاً باسم "التشارك يف 

حل املشكالت" 

العنارص الرئيسية للتشارك يف حل املشكالت* 

الحاجة ملعاونة من مرشف  املشرتك، دون  الذايت  تتيح ملجموعة اإلرشاف  للتعلم  التشارك يف حل املشكالت طريقة 
متخصص. وهذه املجموعة هي مجموعة يستطيع األشخاص يف نطاقها:  

تبادل التجارب واألفكار مع أناس آخرين لديهم الخلفية نفسها )يف أغلب الحاالت مع مهنيني آخرين( 	 

طلب دعم يتصل بحالة، أو حالة صعبة وتحليلها مع املجموعة 	 

التعبري عن ردود فعل ومشاعر تتصل بالعمل 	 

التعبري عن عدم رضاهم عن بعض الرتتيبات املؤسسية والبحث معاً عن حلول يف مناخ يتسم بالتآزر واالحرتام 	 

قاعدتان للسلوك ال بد من احرتامهام لضامن الثقة املتبادلة: 

الرسية - كل يشء يقال داخل املجموعة يجب أن يبقى داخل املجموعة 	 

الحالة أو القضية 	  ملنع أي أحكام، من الروري أن يوافق جميع أفراد املجموعة عىل أن يقترص الكالم عىل 
تقييم  وليس  إيجاد حلول  الشخص عىل  فالهدف هو مساعدة  يطرحها،  الذي  الشخص  فقط، ال عىل  املعنية 

أعامله. 

الضامن 

يقوم فرد من أفراد املجموعة بأداء دور الضامن: يكون هذا الشخص مسؤوالً عن ضامن سري الجلسة بسالسة. وليس 
للضامن أي ُسلطة عىل اآلخرين، لكنه يحظى بثقتهم. 

الضامن يجب أال يدير املناقشة. وال بد: 

أال يعرب عن آراء أو اقرتاحات أو أحكام شخصية 	 

يرحب باآلراء الجديدة، ألن األفكار الجديدة رضورية لحل املسائل املطروحة. 	 

يتجنب التدخل أثناء سري عمل املجموعة عىل ما يرام، لكنه يدير ديناميكية املجموعة ويحتوي أي نزاع قد يطرأ 	 

يضمن مشاركة جميع أفراد املجموعة عىل قدم املساواة 	 

يعيد الرتكيز عىل املوضوع محل املناقشة، يف حالة الخروج عنه 	 

ينظم الوقت: يذكِّر أفراد املجموعة بااللتزام بالوقت وتنظيم الجلسة وفقاً لذلك 	 

يقدم موجزاً ألعامل الجلسة. 	 

 From Laumont, B. Tadjet, A )2000(, ”L‘Intervision ou la fin de la solitude du travailleur psychosocial,“ Brussels: مقتبس من *
 .MSF – Belgium, Internal document

مرافقة أرس املفقودين
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 التقارير الداخلية للجنة الدولية للصليب األحمر

 لالطالع عىل املزيد

املراجع



املهمة
ومستقلة،  ومحايدة  متحيزة  غري  منظمة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
لديها مهمة إنسانية بحتة تتمثل فـي حامية حياة وكرامة ضحايا النزاعات 
أيضاً  وتسعى  لهم.  املساعدة  وتقديم  األخرى  العنف  وحاالت  املسلحة 
الدويل  القانون  أحكام  بنرش  املعاناة  تفادي  إىل  جاهدة  الدولية  اللجنة 
اإلنساين واملبادئ اإلنسانية العاملية وتعزيزها. أنشئت اللجنة الدولية عام 
1863وقد انبثقت عنها اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب األحمر 
والهالل األحمر، وهي توجه وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة 

أثناء النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى.
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