
تقرير عن حلقة العمل

دعم وتعزيز العمل مع 
أقارب المفقودين

2-3 تموز/ يوليو 2019، سراييفو، البوسنة والهرسك



صورة الغالف: دونيتسك. تساعد اللجنة الدولية للصليب األحمر العائالت في البحث عن أقاربها. إيلينا )إلى اليمين( ووالدتها ليديا في المطبخ بمنزل ليديا، 
حيث كان يحب سيرجي، شقيق إيلينا، المفقود منذ خريف عام 2014، الطهي. 

كتب هذا التقرير »شاري إبيل« بتكليف من مشروع اللجنة الدولية بشأن األشخاص المفقودين .

يقدم هذا التقرير ملخًصا لحلقة عمل »دعم وتعزيز العمل مع أقارب المفقودين«.اآلراء الواردة هنا هي آراء المشاركين المعنيين وال تنقل بالضرورة 
وجهات نظر المنظمات التي يمثلونها.
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تصدير
المجتمعي«)GAC(، وهي  العمل  الدولية( و  مجموعة  الدولية للصليب األحمر )اللجنة  اللجنة  شاركت 
اجتماع خبراء في سراييفو  تنظيم  في  النفسي واالجتماعي،  الدعم  منظمة غير حكومية رائدة في مجال 

بالبوسنة والهرسك، في يومي 2 و3 تموز/ يوليو 2019.

والدول،  العائالت،  رابطات  عن  ممثلون  فيهم  بمن  مشارًكا،   80 من  أكثر  تبادل  يومين،  مدار  وعلى 
والمنظمات، والخبراء من 30 بلًدا، وجهات نظرهم وناقشوا االختالفات والقواسم المشتركة بين أوضاعهم. 
كما نظروا في نقاط استضعاف خاصة يعاني منها األفراد واالحتياجات الناشئة للعائالت مع مرور الوقت.

فقدوا  الذين  العالم،  أنحاء  المفقودين من جميع  لعائالت  مسبوقة  فريدة وغير  مناسبة  الفعالية  هذه  أتاحت 
أحباءهم في ظروف مختلفة، سواء نزاعات مسلحة أو حاالت عنف األخرى أو الهجرة أو الكوارث، حتى 
يمكنهم التواصل بعضهم مع بعض. وبالنسبة للعديد من أقارب المفقودين الذين يكافحون يوميًا في بلدانهم 
في  واالشتراك  للخروج من عزلتهم،  هذه فرصةً  العمل  لهم حلقة  أتاحت  أحبائهم،  البحث عن  لمواصلة 
مناقشات مكثفة مع عائالت من قارات مختلفة واالستماع إلى تجارب ووجهات نظر مختلفة. أعرب العديد 
من المشاركين عن وجهة نظر مفادها أن االجتماع بعائالت أخرى جعلهم يشعرون أنهم أقوى، وأعربوا 

عن تقديرهم لفرصة توحيد هذه القوى.

الخطوة  هي  هذه  التقرير.  هذا  في  الواردة  االستنتاجات  في  وأُدمجت  لالجتماع  الرئيسية  النتائج  صيغت 
األولى في عملية صياغة ونشر توصيات تقنية ملموسة بشأن هذه المواضيع بالتشاور الوثيق مع مجتمع 

الممارسة األوسع نطاقًا.

ويحدونا األمل أن يؤدي هذا الجهد المشترك إلى تعاون أكبر وأكثر فعالية في أوساط جميع المعنيين بالكشف 
عن مصير وأماكن وجود المفقودين.

كارولين دويليز- سابوبا     
رئيسة مشروع اللجنة الدولية 

بشأن األشخاص المفقودين
اللجنة الدولية للصليب األحمر

باو بيريز
رئيس 

مجموعة العمل المجتمعي 

»
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ICRC

العالم،  أنحاء  جميع  من  بالمفقودين  معنية  عالمية  شبكة  ندشن  نحن  معًا.  التاريخ  نسطر  نحن 
ونأخذ بأيدي بعضنا بعًضا، وننشر القضية؛ فجميع األبناء والبنات المفقودين يستحقون العودة إلى 

ديارهم، أحياًء كانوا أو أمواتًا.
- لوسيا دياز، جمعية Colectivo Solecito بمدينة فيراكروز، 3 تموز/ يوليو 2019

أوًل. حلقة العمل: المعلومات األساسية والهدف 
والمشاركون

وهو 
تستخدم اللجنة الدولية للصليب األحمر عن قصد تعريف عمل واسع النطاق لما يُقصد بمصطلح »المفقودين«1 

ثمرة المؤتمر الدولي للخبراء الحكوميين وغير الحكوميين لعام 2003 بشأن األشخاص المفقودين2. ركز المجتمع 
الدولي جهوده على تطوير مختلف صكوك القانون الدولي لحقوق اإلنسان المتصلة بالحيلولة دون وقوع االختفاء 
القسري وحماية األفراد منه. وتاريخيًا، كان تركيز العديد من خبراء حقوق اإلنسان وغيرهم على المفقودين يميل 

في الغالب إلى التركيز على المفقودين بسبب النزاع المسلح أو االختفاء القسري. 

العنف  أثناء حاالت  في 
 
قتلوا الذين  الضغط بصورة خاصة على  اآلونة األخيرة، ركزت بعض مجموعات  وفي 

التي تقع قبل الحد الفاصل للنزاع المسلح )المشار إليها فيما يلي باسم »العنف المسلح«(3، وقد خصصت بعض 
المنظمات موارد لتعافي الذين فُقدوا بسبب الكوارث الطبيعية، مثل االنهيارات األرضية أو تسونامي أو الزالزل. 
وفي السنوات األخيرة، زادت اللجنة الدولية وغيرها من المنظمات من مشاركتها في البحث عن المختفين في أثناء 
منها بصورة خاصة للزيادة الهائلة في عدد المهاجرين الذين غرقوا في أثناء عبورهم البحر  هجرتهم، استجابةً 
األبيض المتوسط   أو الذين اختفوا في أمريكا الالتينية في أثناء محاولتهم الوصول إلى الواليات المتحدة4. وتوجد 
حاليًا تحركات جماعية للنازحين بسبب الحروب والقمع والمعاناة االقتصادية في إفريقيا والشرق األوسط وآسيا 
وأوراسيا، وقد اختفى آالف من هؤالء المهاجرين. وتنشأ مشاكل خاصة لعائالتهم، وهي موضوع حلقة عمل سابقة 

عقدها المشروع بشأن المفقودين في أيار/ مايو 52019.

تعريف اللجنة الدولية للصليب األحمر لـ "األشخاص المفقودين" هو: "األفراد الذين ليس لدى عائالتم أخبار عنهم و/ أو الذين أبلغ عن فقدانهم، بناًء على . 1
معلومات موثوقة، بسبب نزاع مسلح - دولي أو غير دولي - أو عنف داخلي أو اضطرابات داخلية أو أي وضع آخر قد يتطلب اتخاذ إجراءات من قبل هيئة 

محايدة ومستقلة". انظر:
Missing Persons: A Handbook for Parliamentarians, Geneva, 2009

       متاح )باإلنجليزية( عبر الرابط اآلتي:
https://www.icrc.org/en/publication/1117-missing-persons-handbook-parliamentarians

 في عام 2003، نظمت اللجنة الدولية للصليب األحمر مؤتمًرا دوليًا بشأن المفقودين، كان فرصة فريدة لتقييم ما أنجزه أصحاب المصلحة المعنيون حتى ذلك . 2
الحين ولوضع مبادئ توجيهية التخاذ إجراءات أكثر فعالية في هذا المجال.

ICRC,The Missing and their Families: Documents of Reference, February 2004,
       متاح )باللغة اإلنجليزية( عبر الرابط اآلتي:

https://www.icrc.org/en/publication/0857-missing-and-their-families-documents-reference
تعمل “جمعية Colectivo Solecito” بمدينة فيراكروز في المكسيك على حاالت االختفاء بسبب الجريمة المنظمة. . 3
4 .

المرجع السابق. يشير هذا التقرير إلى حدوث زيادة هائلة في المبادرات التي تهدف إلى معالجة مسألة اختفاء المهاجرين، منذ عام 2016 ، بما في ذلك . 5
مبادرات من المنظمة الدولية للهجرة، واللجنة الدولية للصليب األحمر، فريق أنثروبولوجيا الطب الشرعي األرجنتيني، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين واألمم 

المتحدة، من بين آخرين.

ICRC, Report on the Workshop: “Clarifying the Fate and Whereabouts of Missing Migrants: Exchanging Infor-
mation along Migratory Routes“, 15 –16 May 2019 )Antigua, Guatemala(, May 2019.

https://www.icrc.org/en/publication/1117-missing-persons-handbook-parliamentarians
https://www.icrc.org/en/publication/0857-missing-and-their-families-documents-reference
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مثلما تميل المنظمات إلى التخصص في تقديم الخدمات لمجموعات فرعية معينة من بين األشخاص المفقودين، 
فعادة ما تشكل عائالت فئة معينة من األشخاص المفقودين مجموعات دعم، على سبيل المثال، لألشخاص الذين 
بين  التواصل  من  محدود  قدر  يوجد  وتاريخيًا  المسلح6،  العنف  بسبب  اختفوا  الذين  األشخاص  أو  قسًرا  اختفوا 
جمعيات العائالت التي اختفى أقاربها في أنواع مختلفة من الحاالت. وكان الهدف الرئيسي لحلقة عمل سراييفو هو 
تحديد التحديات المشتركة والخاصة التي تواجهها عائالت المفقودين في سياقات مختلفة وطرح توصيات وتدابير 

لمعالجتها.
كان اجتماع تموز/ يوليو في سراييفو تاريخيًا؛ ألنه كان أول اجتماع تنظمه اللجنة الدولية اجتمعت فيه العائالت 
المفقودين في حاالت مختلفة  الذين دخلوا في ِعداد  العالم لمعالجة قضية األشخاص  أنحاء  والخبراء من مختلف 
تنطبق عليها أطر قانونية مختلفة، مثل النزاعات المسلحة والعنف المسلح والهجرة والكوارث من صنع اإلنسان 
أو الكوارث الطبيعية. وكان هدف هذه الفعالية اختراق التقسيم الذي منع الجمعيات العائلية، على وجه الخصوص، 
من بناء تضامن وفهم عالمي على نطاق أوسع. وقد حضر االجتماع قرابة 80 مشارًكا من 30 بلًدا، بما في ذلك 
ممثلون من األمم المتحدة، ومنظمات دولية غير حكومية ومنظمات غير حكومية حول العالم. وشاركت جمعيات 
عائلية من بلدان من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سري النكا والفلبين وجورجيا وأوكرانيا والبوسنة والهرسك 
وكوسوفو والعراق والسنغال وكولومبيا والمكسيك وغواتيماال– إلى جانب بلدان أخرى. لذا قدمت ترجمة فورية 

باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والبوسنية/ الصربية الكرواتية والروسية والعربية.

على سبيل المثال، ال تعمل جمعية Colectivo Solecito بمدينة فيراكروز في المكسيك إال على حاالت االختفاء بسبب الجريمة المنظمة، في حين أن اتحاد . 6
أمريكا الالتينية لرابطات أقارب المحتجزين والمختفين معنيٌّ فقط بمسألة االختفاء القسري. في عام 2003، نظمت اللجنة الدولية للصليب األحمر مؤتمًرا 
دوليًا بشأن المفقودين، كان فرصة فريدة لتقييم ما أنجزه أصحاب المصلحة المعنيون حتى ذلك الحين ولوضع مبادئ توجيهية التخاذ إجراءات أكثر فعالية في 

هذا المجال.
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Brendan Hoffman/ICRC

أوكسانا )إلى اليسار(، التي فقدت زوجها أندري، تقف مع طفليها وأنّا، شقيقة أندري، في ملعب كرة قدم حيث كان يلعب مع األوالد.

ثانيا. النتائج المتوقعة
كان هدف الحلقة عرض المعايير الدولية الحالية الخاصة بالمفقودين وعائالتهم، ثم االستماع إلى تجارب العائالت 
من جميع أنحاء العالم الذين بحثوا عن أحبائهم المفقودين في سياقات يختلف بعضها عن بعض غاية االختالف. 
َوَسعْت مناقشات أجرتْها مجموعة صغيرة إلى تحديد القواسم المشتركة المرّكبة واالختالفات في احتياجات العائالت 

التي تبحث عن ذويها، من أجل تحديد المواضيع الرئيسية حيث يوجد احتياج إلى توصيات فنية. 

وكانت النتيجة المقصودة الرئيسية لتبادل الخبرات البدء في عملية ستفضي إلى تحسين التوجيه التقني للعائالت 
والمختصين الذين لديهم ما يكفي من ميزات تمّكنهم من تقديم طرق للمضي قدًما من شأنها أن تكون قابلة للتطبيق 
في بيئات ثقافية مختلفة، مثل الفلبين ونيبال وأوغندا وزيمبابوي والمكسيك واألرجنتين وسورية، أو العراق. ويمكن 
تطبيق ذلك بصور مختلفة على من هم في عداد المفقودين بسبب النزاع المسلح أو العنف المسلح أو الكوارث أو 
االختفاء القسري. وتوجد بالفعل إصدارات عديدة من المعايير والمبادئ، وكان المأمول أن تبدأ حلقة العمل في 
ط لها تباُدل  تحديد الثغرات المتبقية ووضع خارطة طريق بشأن سّد تلك الثغرات. ومن النتائج األخرى التي ُخّطِ
الممارسات الجيدة من حول العالم وَخْلق قنوات اتصال ألصحاب المصلحة من خالل منصة رقمية ليظلوا على 

اتصال بعضهم ببعض.
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Amilton Neves/ICRC

بيرا. آثار إعصار إيداي، أذار/ مارس 2019. مع أن جهود اإلنقاذ واإلغاثة في حاالت الطوارئ، بما في ذلك إتاحة المأوى، أمر حيوي، إال أن 
من بين االحتياجات المنسية في الغالب حق الناس في معرفة مكان أحبائهم. يعيش العديد من العائالت في قلق مستمر، دون معرفة ما إذا كان أفراد 

العائلة على قيد الحياة أم أموات.

ثالثا. مواضيع نوقشت في الحلقة
1.3 المعايير الحالية: أين الثغرات؟

حدد اليوم األول في حلقة العمل التحديات العملية التي تنطوي عليها محاولة العثور على األشخاص المفقودين وتقديم 
الدعم ألسرهم. تركزت المناقشات على أنواع الدعم القانوني واإلداري والنفسي والنفسي االجتماعي التي خرجت 
بالفعل في صيغة كتيبات ومبادئ توجيهية وحد أدنى من المعايير والصكوك القانونية. كان القصد تحديد الثغرات 
في الفهم وفي الدعم التقني القائم على صور التفاعل في أوساط الذين يضعون المبادئ التوجيهية والتجارب العائلية 

العملية.

يتضمن القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان قواعد تتعلق بعائالت المفقودين، يتعين على الدول 
واألطراف في النزاع المسلح الوفاء بها. والتوصيات التقنية غير ملزمة وتسعى إلى تقديم التوجيه في هذا المجال. 
المنظمات  تعمل  أن  ينبغي  كيف  بشأن  التوجيه  تقدم  التقنية  التوصيات  من  مجموعات  توجد  المثال،  سبيل  فعلى 
والمجتمع الدولي مع عائالت المفقودين. وأحد األمثلة على ذلك برنامج اللجنة الدولية لمرافقة عائالت األشخاص 
المفقودين7 فمن خالله طورت اللجنة الدولية مفهوم معالجة شاملة متعددة الجوانب الحتياجات العائالت8. كما إنها 
تشجع المشاركة النشطة للعائالت وجمعيات العائالت في البحث عن المفقودين وتقر بأنه حتى بعد مرور فترات 
طويلة من الزمن، ال تزال العائالت بحاجة إلى تلقي الدعم. فالمعرفةُ وإنهاء الغموض الناجم عن دخول شخص 
في ِعداد المفقودين من االحتياجات والحقوق الملحة للعائالت. ومن االحتياجات الرئيسية األخرى الصحة البدنية 

والنفسية والدعم النفسي واالجتماعي وكذلك الدعم اإلداري/ القانوني والمالي.

اللجنة الدولية، مرافقة أسر المفقودين: دليل عملي، 2015، متاح عبر الرابط اآلتي:. 7
https://www.icrc.org/ar/4110-accompanying-families-missing-persons-practical-handbook

في أثناء المؤتمر الدولي المعني بالمفقودين لعام 2003، تم االعتراف بأن عائالت المفقودين لديها احتياجات خاصة، بما في ذلك االحتياج إلى . 8
المعرفة، وإلى ممارسة طقوس إحياء الذكرى، وتلقي الدعم االقتصادي والنفسي والنفسي االجتماعي، واالعترف بمعاناتهم والحاجة إلى العدالة. 

وما لم تلبى هذه االحتياجات، فلن تتمكن للعائالت من إعادة بناء حياتها بسهولة. انظر:
ICRC, The Missing and their Families: Documents of Reference, February 2004 

      متاح عبر الرابط اآلتي:
https://www.icrc.org/en/publication/0857-missing-and-their-families-documents-reference

https://www.icrc.org/ar/4110-accompanying-families-missing-persons-practical-handbook 
https://www.icrc.org/ar/4110-accompanying-families-missing-persons-practical-handbook 
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مع أن موضوع المفقودين غالبًا ما ينظر إليه باعتباره ظاهرة واحدة إال إن احتياجات العائالت ومن ثم المعايير 
المناسبة ستختلف في الواقع اختالفًا كبيًرا اعتماًدا على ظروف االختفاء. وحتى في حالة وجود التزامات قانونية، 
يمكن أن يظل االمتثال تحديًا كبيًرا. ويضع القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان التزامات على 
الدول )والقانون الدولي اإلنساني على أطراف النزاعات المسلحة(، بما في ذلك االلتزام بالكشف عن  مصير ومكان 
المفقودين وااللتزام بالحيلولة دون دخول األشخاص في عداد المفقودين. ومع ذلك، فإن القانون الدولي اإلنساني 
ال ينطبق إال في حاالت النزاع المسلح، ومعظم قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان تشير إلى حاالت االختفاء 
اإلنسان في بعض  لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  يطبق  العملية، ال  الممارسة  القسري9. وفي 
األحيان ألسباب مختلفة، وتبقى بعض المناطق الرمادية القانونية في ما يتعلق بالتزامات الدول في بعض الحاالت 

)على سبيل المثال، المهاجرون المفقودون أو عند اختفاء أشخاص على أيدي أطراف من غير الدول(.

بأطر  مشمولون  القسري  االختفاء  بسبب  أو  المسلح  النزاع  أثناء  في  فقدوا  الذين  األشخاص  أن  مع  واختصاًرا، 
قانونية – رغم أن االمتثال قد يكون مشكلة – فإن اإلطار القانوني المنطبق على أنواع االختفاء األخرى قد يكون 
أقل وضوًحا. في ضوء هذا الواقع، ما الذي تطلبه العائالت وما الذي يرونه ثغرات في الدعم؟ توجد كتيبات بالفعل 
 10. إلى أي مدى 

بشأن كيف يُتعامل مع المفقودين، مثل تقرير مؤتمر اللجنة الدولية للصليب األحمر لعام 2003
تحقق هذه الكتيبات والمبادئ التوجيهية ذيوًعا؟ وما مدى فائدتها في صيغتها الحالية؟ وكيف يمكن لألطراف المعنية 

أن تكفل نجاح تطوير المزيد من المعايير في مساعدة العائالت، في نهاية المطاف، في محاوالتها للبحث فعليًا؟

وضع فريق الدراسات المجتمعية والعمل النفسي االجتماعي في غواتيماال معايير لعمليات البحث وتحقيقات الطب 
ر هذا العمل بالتعاون مع آخرين فهو يضع العائالت في قلب عملية البحث عن المفقودين، معترفًا  الشرعي11. ُطّوِ
بأن المعاناة ال تزال مستمرة لسنوات بل لعقود، وأن صور التدخل يجب »أال تضر« وتتجنب إعادة تجربة الصدمة 
مجدًدا. والدعم النفسي االجتماعي مفتاح رئيسي، وكذلك تحقيق الطب الشرعي السليم. وقد ُسلِّط الضوء على الحق 
في الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وأهمية الحماية واألمن والشفافية. ويجب أال يخضع الحصول على 
هذه الحقوق إلى الجنس أو العمر أو الثقافة. وللتنسيق، بما في ذلك التنسيق بين العائالت والسلطات الحكومية، أهمية 
في الجهود المبذولة للبحث عن المفقودين. عندما تستجيب الحكومات استجابة سريعة، يرجح حدوث التعافي بدرجة 
أكبر. ال تشعر العائالت في كثير من األحيان باألمان الكافي أو ال يكون لديها ما يكفي من معلومات لالقتراب من 
الدول، ولكن من الضروري إتاحة المعلومات حتى يمكن العثور على المفقودين فكل طرف لديه معلومات يحتاجها 
الطرف اآلخر للمساعدة في تحديد أماكن المفقودين. وبوجه عام، أثبتت المعايير الحالية فائدتها على الرغم من 

استمرار التحديات في كفالة احترامها من قبل الدول التي قد تفتقر إلى اإلرادة السياسية أو المعرفة والموارد.

انظر، على سبيل المثال: االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري.. 9
10 .
إجماع دولي على المبادئ والمعايير الدنيا للعمل النفسي االجتماعي في عمليات البحث وتحقيقات الطب الشرعي في حاالت االختفاء القسري أو اإلعدام التعسفي . 11

أو خارج نطاق القضاء.
 

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/report/5jahr8.htm

https://www.icrc.org/en/publication/0857-missing-and-their-families-documents-reference
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/report/5jahr8.htm
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بلغراد، جمعية المدينة. أفراد عائالت أقارب مفقودين يسيرون صوب نُصب تذكاري مخصص للمفقودين في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري.

نحن نمٌل، لكننا باتحادنا صرنا فياًل، وهم )أي السلطات( ليسوا تنانين
- أحد المشاركين، 2 تموز/ يوليو 2019 

2.3 الخبرات العالمية للبحث عن المفقودين

قدمت جمعيات العائالت خبراتها في البحث عن أحبائها الذين دخلوا في عداد المفقودين في سياقات وأزمنة مختلفة. 
فتحدثوا عن األشخاص الذين دخلوا في عداد المفقودين بسبب النزاعات المسلحة )الماضية والحالية والدولية وغير 
الدولية( والعنف المسلح والهجرة واالختفاء القسري. وقد ربط المتحدثون في الجلسة العامة تجارب دول عديدة، 
بما في ذلك األرجنتين وجورجيا وسري النكا وإسبانيا والبوسنة والهرسك وكوت ديفوار والمكسيك وغواتيماال 
والسنغال. دخل بعض األشخاص في عداد المفقودين في عصور مختلفة وما يزال البحث عنهم جاريًا - أشخاص 
اختفوا في الحرب األهلية اإلسبانية منذ ما يقرب من مائة عام، وصواًل إلى المفقودين في الحرب السورية الجارية 

أو المفقودين بسبب الموجات الحالية للجريمة والهجرة حول العالم.

تُدرج ملخصات موجزة لهذه العروض التقديمية هنا لكفالة عدم ضياع ثراء وتنوع الخبرات العائلية أو اختزالها إلى 
قائمة القواسم المشتركة واالختالفات. من أغراض حلقة العمل مالحظة الممارسات الجيدة والسيئة على مستوى 
العالم، من منظور العائالت. ومن المالحظات الجديرة باهتمام خاص المرونة والمثابرة الالفتة للنظر التي تظهرها 

العائالت عبر الثقافات والعصور12. 

ذكرت إحدى المشاركات أنها بحثت في أكثر من 200 موقع في محاولة للعثور على زوجها الذي يُزعم      -
أن السلطات اختطفته خالل النزاع المسلح الداخلي في بلدها منذ أكثر من عقد من الزمان. وبصفتها امرأة 
وعضًوا في أقلية إثنية، عوملت بازدراء بل وُطلب منها خدمات جنسية من مسؤولين في الدولة رفضوا 
مساعدتها عندما أصرت على موقفها. ثقتها في حكومتها قليلة، رغم إنشاء لجنة مؤخًرا للبحث عن المفقودين.

لم يذكر هنا سوى الذين قدموا عروًضا تقديمية في الجلسات العامة. ووفقًا لقاعدة تشاثام هاوس، تكون الروايات بال اسم ما لم يمنح إذن محدد الستخدام اسم . 12
الشخص واسم بلده.
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امرأة فقدت شقيقها خالل نزاع مسلح في الثمانينيات تحكي عن القلق العميق واأللم الناجم عن عدم عودته 
من الحرب. في عام 2012 فحسب أشارت اللجنة الدولية إلى إمكانية استخراج الجثث وأُعيد رفاته إليها. 
تؤكد هذه المرأة أهمية عملية استخراج الرفات، إذ تتحدث عن كيف انقسمت حياتها إلى ما “قبل“ استرجاع 
العظام وما و بعده“. والدتها َعَزفْت عن حضور مراسم التأبين؛ ألن هذا يعني قبولها بحقيقة موت ابنها. 

لكنها طلبت لمس يد الشخص الذي لمس رفات ابنها.

كما  المفقودين،  البحث عن  لبدء  أخيًرا  للعائالت  الفرصة  أُتيحت  الحرب،  عاًما على  بعد مرور عشرين 
أوضحت المشاِركة س. كان التوصل إلى هذا القرار أمًرا معقًدا ألسباب ثقافية ودينية. فحتى بعد مرور 26 
عاًما، ظلت إحدى األرامل تعتقد أن زوجها ال يزال على قيد الحياة. اآلن وقد ُعثر على رفاته، تمضي هذه 
األرملة ساعات طويلة عند المقبرة، قرب موضع دفنه. وهذا يؤكد مدى صعوبة تقبل األمر بالنسبة للبعض.

  العائالت ال تنسى أبًدا.
- عضو جمعية استعادة الذاكرة التاريخية، 2 تموز/ يوليو 2019. 

حفيد أحد األشخاص الذين فُقدوا في إسبانيا في عصر فرانكو لم يعثر على جده إال بعد وفاة جدته. وعلى أمل 
أن يعثر على زوجها الحقًا، َخصصت الجدة مكانًا إلى جوارها في المقبرة حيث دفن زوجها الحقًا. وأظهر 
إميليو مقطع فيديو شديد التأثير لعجوز بلغت 88 عاًما تمكنت أخيًرا من التعرف على هوية رفات والدها 
ودفنته. وذكر أن الناس كانوا يختبئون من القوات األمنية لفرانكو بل وغيروا أسماءهم. استمر القمع زمن 

فرانكو أربعين سنة، وال يزال الناس يخشون التكلم. لكنهم لم ينسوا المفقودين من ذويهم.

روى المشارك س كيف قُتل أو اختفى 12 فرًدا من أفراد أسرته في أثناء النزاع المسلح في البلقان، بمن فيهم 
والده وجده. فعاش والشكوك تالحقه بشأن مصير أقاربه المفقودين، ما دفعه إلى إنشاء معرض حول اختفاء 
والده، وعرض فيه متعلقات أبيه الشخصية. وصار يشجع، منذ ذلك الحين، كثيرين من أقارب المفقودين 
ويحثهم على المشاركة في المعارض العامة من أجل بث الروح الفردية والحياة في الموتى كوسيلة لمواجهة 

خطة الجناة التي كانت تهدف إلى إبادتهم كما لو أنهم لم يعيشوا على ظهر األرض قط.
  أراد القتلة جعل األموات بال أسماء

- عضو الفريق العامل المعني بالشباب، 2 تموز/ يوليو 2019.

فقدت س من أمريكا الجنوبية أفراد من أسرتها في أثناء الهجرة. وعاشت ابنتها تجربة صادمة عندما شاهدت 
استعادة  لمحاولة  مستحيلة  شبه  عملية  ذلك  وتبع  يقتلون.  اآلخرين  وأقاربها  والدها  التلفزيون  شاشة  عبر 
الجثامين، وظلت العائلة غير متأكدة من أنهم حصلوا على الرفات البشري الذي يخص ذويهم؛ ألن التعرف 

على الهوية لم يتم بالطب الشرعي.

يعمل س على تحديد مكان من يموتون في أثناء محاولة عبور البحر المتوسط   من إفريقيا إلى إسبانيا. وفي 
بعض األحيان تُدفن جثث مقطعة األوصال. وتوجد قضايا متعلقة بنساء طردن من عائالت أزواجهن رغم 
عدم وجود دليل على وفاة الزوج. ويعد الفقر مشكلة هائلة بالنسبة لألسر المهاجرة، وهو غالبًا ما يكون 

السبب في هجرة الناس في المقام األول.

أفراد  فقدان  الضوء على مسألة  الطبيعية، سلط  الكوارث  فُقدوا بسبب  الذين  الذي يعمل مع عائالت  س، 
األسرة وأيًضا خسارتهم منازلهم وسبل كسبهم العيش وضياع وثائقهم وكل ممتلكاتهم. وهذه الخسائر تسبب 

فقًرا كبيًرا، وغالبًا ما تعاني منه مجتمعات بكاملها.

َحَكْت “ماري إيلين دييز باكالسو“ عن اختطاف الدولة زوجها وتعذيبه، بعد أشهر فقط من زفافهما. وألنها 
أسرعت بالتصرف بناًء على نصيحة تلقتها، فقد تمكنت من تأمين إفراج له، بعدما تركوه معصوب العينين 
في مقبرة. قادتها هذه التجربة إلى اإلسهام في إنشاء االتحاد اآلسيوي ضد االختفاء القسري لتعزيز التضامن 

والدعم العملي عبر آسيا لمثل هذه الحاالت.

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

”
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“ماريا أديال أنتوكوليتز“ عضو في اتحاد جمعيات أمريكا الالتينية ألقارب المحتجزين والمختفين. َرَوْت 
كيف بدأت جمعية “أمهات بالزا دي مايو“ في األرجنتين بمجموعة صغيرة من األمهات الالتي اجتمعن 
أسبوعيًا للتظاهر ضد االختطاف أو االختفاء القسري ألبنائهن، واتسعت دائرتها لتصبح حركة معروفة حول 
العالم وألهمْت إنشاء العديد من الجمعيات العائلية األخرى. ثمة قوة في الكثرة وبعض العزاء لمشاعر األلم.

   األلم خبرة فردية: هذا هو البركان الذي يستِعر بداخلنا جميعًا.

                          - ماريا أديال أنتوكوليتز، 2 تموز/ يوليو 2019.

“لياندرو فوساتي“ حفيد بالزا دي مايو. كان طفالً مخطوفًا، اختُطف وقُتلت أمه بعد والدته عام 1980. 
لما بلغ 25 سنة، اكتشف باختبارات الحمض النووي أن الوالدين اللذين ربياه لم يكونا والديه الحقيقيين. لقد 
ساعدت الدعوة إلى االهتمام بقضية خطف الرضع 130 طفاًل على تحديد هوياتهم الحقيقية. إن إشراك هذا 

الجيل في المسألة يكفل استمرار البحث عن المفقودين في زمن الطغمة العسكرية.

في المكسيك، وصلت أعداد الذين اختفوا بسبب الجريمة إلى عشرات اآلالف، مع ما يقدر بزهاء 20,000 
شخص في منطقة واحدة فحسب. بعد أن اختطفت العصابات ابنها في عام 2013، ساعدت لوسيا دياز 
في تشكيل جمعية Colectivo Solecito  بمدينة فيراكروز التي تضم اآلن 300 أم يبحثن عن أبنائهن 
المفقودين، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 25 عاًما وأصغرهم يبلغ من العمر عامين. هؤالء األمهات 
عن  مسؤوالت  كن  األمهات  وهؤالء  الجماعية.  المقابر  مواقع  عن  ليبحثوا  الميدان  إلى  يذهبن  الباسالت 
استخراج 298 جثة رغم أن الجثث التي ُكشف عن هوياتها بلغت 24 جثة فقط حتى اآلن؛ ألن سجالت 
الحامض النووي التي قدمتها العائالت غير مكتملة. ال تقدم الدولة الكثير للمساعدة، رغم أنها يسَّرت بعض 

اختبارات الحامض النووي. تبيع األمهات المالبس القديمة واألغذية لجمع األموال لسد نفقات البحث.
   سأبحث عن ابني إلى أن أموت.  

          - لوسيا دياز، 2 تموز/ يوليو 2019.
خالل الحرب األهلية في 2010-2011، اختفى 80 شرطيًا، وكذلك العديد من المواطنين األجانب وبعض 
الصحافيين. وتوفي حوالي 3,000 مدني، وبات مئات آخرون في عداد المفقودين. أنشأت الحكومة اللجنة 
المسجلين. س  الضحايا  يورو ألسر  حوالي 1,500  ودفعت  للضحايا،  والتعويضات  للمصالحة  الوطنية 
قبل   ،2018 عام  في  ولكن  والعدالة.  الحقيقة  اقتفاء  على  العائالت  تساعد  التي  اللجنة،  هذه  في  عضو 
االنتخابات، اندلعت أزمة أخرى ووقعن بعض حاالت االختفاء. األنظمة الحالية ال تحمي المواطنين. تقدمت 

عائالت غير آمنة بطلبات لجوء في أوروبا، ويخاطر البعض بحياتهم بالهجرة.

   إذا اتخذت الحكومة قرارات بدالً منا، فهي إنما تتخذ قراًرا ضدنا.
                                                                             - مشارك، 2 تموز/ يوليو 2019.

-     

-     

-     

-     
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نيبالجونج، مقاطعة بانكي. عائالت المفقودين تسير إلى مكتب إدارة المقاطعة لتقديم مذكرة لرئيس المقاطعة.

3.3 القواسم المشتركة والختالفات في احتياجات
      عائالت المفقودين

باحتياجات  تتأثر  التي  المفقودين  لحاالت  التالية  الجوانب  في  المشاركون  نظر  العمل،  حلقة  من  الثاني  اليوم  في 
العائالت وتجاربها:

ذلك،  ومع  خاًصا.  نهًجا  ما  حد  إلى  وتتطلب  بفرادتها،  تمتاز  تقريبًا  حالة  كل  أن  للغاية  الثرية  المناقشات  أكدت 
استُخلصت بعض االستنتاجات العامة المهمة.

1.3.3 الحتياجات والخبرات المشتركة بغض النظر عن ظروف الختفاء

تحديث شفاف ألي معلومات تتعلق بالبحث عن المفقودين ومصيرهم ومكان وجودهم

احتياجات الدعم الجسدي والنفسي والنفسي الجتماعي

أو  طبيعية،  كارثة  الهجرة،  القسري،  االختفاء  األخرى،  العنف  حاالت  مسلح،  نزاع  االختفاء:  ظروف 
الجريمة.

مرور الوقت: األيام واألسابيع األولى، أشهر وسنوات، عقود أو أجيال. 

نقاط استضعاف خاصة: الجنس، عمر، اإلعاقة، والمعايير الثقافية.

الحق في المعرفة والحق في الوصول إلى الحقيقة حقَّان أساسيان. واالحتياج إلى المعلومات والعثور على 
قريب مفقود قد يستمر، من جيل إلى جيل، عدة عقود.

التبعات النفسية والنفسية االجتماعية لفقد أحد أفراد األسرة تتضمن االضطرار إلى مواجهة غموض الفقد 
باإلضافة إلى العديد من عوامل الضغط النفسي. قد يصاحب هذا الضيق النفسي مشاكل جسدية في كثير من 

األحيان. يجب أن يُعترف بهذه المعاناة وتُقابل مشاعر من يعانون منها باحترام وتفهم.

-     

-     

-     

-     

-     
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في جميع الظروف تقريبًا، توجد قضايا تتعلق باألمن الشخصي، بما في ذلك الخوف من وقوع المزيد من 
الوفيات/ حاالت االختفاء بسبب التهديدات من الدولة، والنزاع المسلح المستمر أو حاالت العنف األخرى، 
والكوارث الطبيعية وهي آخذة في التكشف، وتتابع الهجرات. إن نبذ الجيران أو وصمهم للشخص باعتباره 
لم يعد ينتمي بشكل صحيح لألسرة )زوجة؟ أرملة؟( يمكن أن يشكل ضغًطا ال يطاق على العائالت. الشعور 
بالذنب واللوم والشعور بالمسؤولية عن االختفاء، سواء كانت مشاعر منطقية أو غير منطقية، أمر شائع 

أيًضا في العائالت.

قد توجد تكاليف مرتبطة بالبحث عن المفقودين، مثل تكاليف السفر التي يتكبدها الناس للبحث عن الشهود. 
وغالبًا ما يدخل المعيلون في عداد المفقودين، ومن ثم ففي غضون أسابيع تتراكم فواتير غير مدفوعة. وفي 
حالة وقوع كارثة طبيعية، تكون الحاجة إلى الدعم المالي شديدة. قد تحتاج العائالت إلى إعادة إسكانها عندما 
تؤدي التهديدات/ النزاعات/ الجريمة/ الكوارث الطبيعية إلى عدم استطاعة العائالت البقاء سالمة آمنة في 

مكانها.

يمكن أن تعاني أسر المفقودين من الصراعات واالنقسامات الداخلية، إذ قد يفترض فرد على مدى عقود 
أن المفقود ال يزال على قيد الحياة وسيعود، بينما يعتقد فرد آخر أن المفقود مات. وقد تتعقد بعض هذه 

الصراعات بسبب قضايا النوع أو الثقافة أو الوضع العائلي )انظر أدناه(.

عند الهجرة أو في أوقات النزاع المسلح وفي حاالت العنف المسلح، قد يكون الشخص الذي يسافر/ يقاتل/ 
يعمل مع آخر أقرَب إليه من األسرة ولديه معلومات واحتياجات تتعلق بالمفقودين.

يوجد في جميع الحاالت ضرورة إلبالغ الدولة بالشخص المفقود، وقد يكون ذلك صعبًا، ال سيما في أوقات 
النزاع المسلح وحاالت االختفاء القسري التي تورطت فيها الدولة. وقد تتسبب كارثة طبيعية ضخمة في 
خلل في وظائف الدولة، وقد ال يهتم المسؤولون كثيًرا بمتابعة القضايا الجنائية. تظهر الحاجة إلى استصدار 
الوقت ولتيسير توثيق األطفال،  المساعدة بمرور  شهادة وفاة أو شهادة غياب حتى يمكن الحصول على 

ومسائل الميراث، والزواج مرة أخرى بالنسبة للزوجة/ األرملة.

يجب جمع معلومات الطب الشرعي وتخزينها بكفاءة، ويجب إشراك العائالت وإبالغها بصورة مناسبة.

يمكن أن يؤدي الخوف المتزايد على السالمة الشخصية ألفراد األسرة المتبقين إلى إحجام العائالت عن نشر 
قضيتها والقيام بأنشطة الدعوة. وال يتوقع وجود أي دعم مالي من الدولة أو منصات وطنية لهذه المسألة.

عدم الثقة في الدولة وضعف األمل في تعاونها في البحث عن الشخص المفقود.

قد تدين الدولة المفقودين عالنية، ما يؤدي إلى الخزي والنبذ.

قد يدمر طرف من أطراف النزاع المسلح الرفات البشري، ما يجعل استعادته مستحيلة.

-     
األمن والضغط الجتماعي

الدعم المالي

اإلقرار بأن “العائلة” ليست دائًما وحدة واحدة متماسكة 

اإلقرار بأن “العائلة” قد تشمل أشخاًصا غير أولئك المنتمين إليها بيولوجيًا، يعتمد على الظروف

الدعم اإلداري والقانوني

معلومات الطب الشرعي

2.3.3 الختالفات في الحتياجات والتجارب، حسب ظروف الختفاء
العائالت التي اختفى أقاربها قسًرا:

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     
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عائالت المفقودين في الحرب:

عائالت الذين فقدوا بسبب الهجرة:

عائالت الذين فقدوا بسبب الكوارث الطبيعية: 

عائالت الذين فقدوا بسبب العنف المسلح:

تنظيم  أقرباء مقاتلي  أو  إسبانيا،  الحرب األهلية في  الخاسرين في  “الخاسر“، مثل  الطرف  إلى  المنتمون 
الدولة اإلسالمية في اآلونة األخيرة، يواجهون نقًصا في التنفيذ الصحيح للحقوق المتعلقة بقتالهم، في حين 
أن الطرف الرابح، سواء القتلى ومن هم على قيد الحياة، يُحتفى به بطاًل. الخوف الذي يمكن أن يدوم ألجيال 

هو إرث لـ “الخاسرين“، ويتدخل في استعادة المفقودين. 

يمكن أن تؤدي الحرب إلى خسائر عديدة في األسرة أو االضطرار إلى الفرار بحثًا عن مكان لجوء.

من الصعب جًدا على األسرة تحديد الوقت الذي صار الشخص فيه مفقوًدا في رحلة هجرة طويلة حيث قد 
يمتد البحث إلى حدود دولية متعددة ومجموعات من المسؤولين، دون نقطة بداية واضحة. ثمة ضرورة 

للتعاون بين الدول.

تؤدي الضغوط االجتماعية واالقتصادية غالبًا إلى الهجرة في المقام األول، ويؤدي فقدان المعيلين إلى تفاقم 
معاناة األسرة.

قد ال يكون من لديهم معلومات أساسية من أفراد العائلة بل الرفاق على طريق الهجرة ذاته.

يمكن أن يعوق التمييز الديني والعرقي واللغوي والتمييز عبر الحدود عملية البحث.

يمكن أن تكون الخسائر ضخمة وتشمل العديد من أفراد األسرة أو أحياء سكنية بأكملها فقد يخسر الناس 
جميع المساكن والوثائق والشركات دفعة واحدة.

تأسيس  على  محدودة  قدرة  لها سوى  تتاح  فال  طبيعية،  كارثة  وقوع  بعد  عاجزة  الدولة  تصير  أن  يمكن 
منظومات للبحث واستعادة الرفات. 

وإذا كانت الدولة ال تزال لديها هذه القدرة، فقد تكون أكثر مياًل نحو التعويض وإعادة البناء لصالح مجتمعات 
متضررة محددة ال سياقات االختفاء القسري، على سبيل المثال. قد تكون الدولة قوة حميدة.

تشمل هذه الفئة العديد من المجموعات الفرعية، بما في ذلك األشخاص الذين فقدوا بسبب االتجار بالبشر 
واالستعباد واالتجار بالمخدرات. تختلف التجربة وطريق التقدم لألمام اختالفًا كبيًرا في كل حالة، تبعًا للبلد 

واألطر القانونية فيها.

قد تتنازل الدولة عن مسؤوليتها تجاه ضحايا االتجار بالمخدرات، فتعتبر أفعالهم خطأ فرديًا بمخاطرتهم 
بأنفسهم، حتى في حالة غير المشاركين األبرياء.

قد تكون بعض الدول متورطة في العنف المسلح أو غير قادرة على التعامل معه.

غالبًا ما يكون الضحايا فقراء ومن أقليات ويجدون صعوبة في جعل الدولة تستجيب. بوجه عام، ال يوجد 
اعتراف كبير بالضحايا المفقودين في العنف المسلح رغم أن عددهم يبلغ عشرات اآلالف في بعض البلدان، 

مثل المكسيك.

 

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     
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3.3.3 مرور الوقت: أثره على احتياجات األسر

األيام واألسابيع األولى:

وما ينجم عن ذلك في الشهور والسنوات التالية:

في العقود واألجيال التالية:

النفسي  العائالت، والدعم  التي تمر بها  الطبيعية  المشاعر  المالزم هي  الساحق  الصدمة واأللم والتشوش 
االجتماعي هو احتياج أساسي. إنكار ما حدث، وفي عقبه مشاعر الخوف والغضب، هي ردود فعل طبيعية، 

فيتولد االحتياج للدعم العاطفي. يتطلب االعتقاد بأن شخًصا ما قد اختفى إلى دعم وقبول من اآلخرين.

المسؤولين لإلبالغ عن شخص مفقود  بالشرطة/  االتصال  المعلومات ودعم عملي في  إلى  احتياج  يوجد 
والبحث عن الحقيقة والمساعدة العملية في أقرب وقت ممكن. يمكن أن تشكل الساعات فارقًا عندما يدخل 
الناس في عداد المفقودين، سواء اختُطفوا أو جرحوا في ساحة المعركة أو حوصروا في مبنى منهار أو 

اختطفوا في أثناء الهجرة أو من قبل العصابات اإلجرامية المحلية.

ضرورة تقديم الدعم االجتماعي واالقتصادي الفوري والرعاية الصحية في حالة فقد المعيل.

ضرورة إتاحة سكن آمن عندما تكون األسرة تحت التهديد.

المعلومات  للحصول على  فعالية  أكثر  لممارسة ضغط  مفتاًحا  األسرية  الجمعيات  تكوين  يكون  أن  يمكن 
واالعتراف والدعم القانوني والمالي. يمكن للمجموعات المنظمة دعم بعضها بعًضا في عمليات البحث، 
وبناء القدرة على الصمود، وتوسيع جهود الدعوة للتعريف بالمسألة، وتعزيز االندماج االجتماعي وحفظ 

األمل عندما يلوح اليأس.

قد يفقد المجتمع على نطاقه األوسع تعاطفه مع المفقودين وأسرهم الباقية، وفي هذه الحالة قد يصبح الدعم 
من المنظمات أكثر أهمية. تحتاج العائالت إلى معرفة أن حقها في الوصول إلى الحقيقة والعدالة بشأن ذويها 

المفقودين ال يزال معترفًا به، حتى مع مرور األشهر.

قد تزداد االحتياجات المالية بعد األشهر القليلة األولى. وقد تكون المجتمعات داعمة في األسابيع األولى بعد 
األزمة، ثم تمضي قدًما. يلزم الوكاالت تعقب هذا.

قد ال ترغب العائالت في المشاركة في البحث في أي وقت.

يوجد احتياج للدعم النفسي االجتماعي والنفسي لمواجهة تزايد اإلحباط واليأس مع مرور السنين. يمكن أن 
يرتبط نقص المعلومات عن المفقودين بنزاع مسلح مستمر أو حالة عنف أخرى مع الضغوط المصاحبة له.

تجربة الصدمة العابرة لألجيال شائعة، إذ قد ال تقتصر الرغبة في الوصول إلى الحقيقة والعدالة على الجيل 
المتضرر أصاًل.

إن أثر فقد أحد األقارب والعواقب المترتبة عليه قد ال ينتهي أبًدا. قد يكون لهذه المسألة تداعيات على منع 
العنف في المستقبل ألنها قد تؤدي إلى دورات من االنتقام والحرب األهلية. ولذلك ينبغي أن تحافظ الدول 

على الدعم والجهود المبذولة لطلب المعلومات وإثبات الحقيقة واستعادة الرفات.

يصبح إحياء الذكرى احتياج مهيمن بالنسبة لألسر وللمجتمعات التي قد تحيي بشكل مشترك ذكرى مذابح 
أو أحداث أخرى.

ال يزال استرداد الرفات مهًما لألجيال الالحقة، والحفاظ على الحمض النووي وسجالت الطب الشرعي 
األخرى أمر أساسي.

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     
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Jesús Cornejo/ICRC

سان سلفادور. أحد موظفي اللجنة الدولية في أثناء اجتماع دعم يتحدث مع قريب أحد المهاجرين المفقودين.

4.3.3  نقاط استضعاف محددة
النوع

الغالب يختفي الرجال، تاركين ورائهم الزوجات واألطفال واألمهات يبحثون عنهم. وعادة ما تكون  في 
النساء أكثر ضعفًا من الناحية االقتصادية، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع.

في سياقات عديدة، ال تتمتع النساء بحقوق متساوية. قد تعتبر المتزوجات قاصرات في رعاية أزواجهن 
وعائلتهم13. وهذا يؤثر على أبعاد معايشة تجربة االختفاء.

قد تعامل النساء بازدراء ويدفعهن المسؤولون إلى تقديم رشوة جنسية.

في بعض السياقات، تكون المرأة المفقودة وصمة على شرف عائلتها، وقد ال يُبلَّغ عن مثل هذه الحاالت.

المعاملة  العار من جراء االغتصاب وسوء  المرأة ثم ظهورها مرة أخرى، قد تكون وصمة  عند اختفاء 
األخرى مشكلة.

والمثليين  المثليات  مجتمع  في  عضًوا  أو  الحياة  في  شريًكا  أو  خطيبة  وله  مفقوًدا  الشخص  يكون  عندما 
ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسيًا والكويرز، فقد تكون حقوق الشريك غير موجودة تقريبًا من حيث 

المطالبة بإجراء قانوني وطلب المعلومات.

على الجانب اإليجابي، لوحظ أنه في بعض السياقات، وجدت المرأة التمكين من خالل التضامن وصعَّدت 
جهودها وواجهت الدول بالمحاسبة. قد تكون األم/ الزوجة أقل تهديًدا للدولة وتُعطى مساحة أكبر للبحث عن 

شخص مفقود، مقارنةً بأحد الذكور.

-     

قد تتمسك الزوجة بوضعها الزواجي ألسباب ثقافية، حتى بعد سنوات من دخول زوجها في عداد 	 
المفقودين. ولهذا تداعياٌت رسمية، بما في ذلك التوثيق.

قد يعلن الوالدان واألشقاء وفاة الشخص المفقود من أجل حرمان “األرملة“ من إرثها واالستيالء 	 
على ممتلكاتها. وقد ال تتمتع نفس “األرملة“ بحقوق حضانة أطفالها ألنها تُعتبر قاصًرا. إن فقد 

زوجها قد يؤدي إلى طردها وحرمانها من الوصول إلى أطفالها.
على 	  الحصول  أجل  من  المفقود  زوجها  وفاة  إعالن  في  المطاف  نهاية  في  الزوجة  ترغب  قد 

الميراث أو التزوج بآخر، في حين قد تتمسك األم باألمل في أن ابنها المفقود ال يزال على قيد 
الحياة. قد يكون للوالدين حقوق رسمية أكثر في هذا الصدد من الزوجة/ “األرملة“.

-     

-     

-     

-     

-     

على سبيل المثال، في سري النكا وأوغندا وزيمبابوي وبلدان الشرق األوسط وبلدان أخرى كثيرة، حتى عندما يفترض أن القوانين تحمي حقوق المرأة، فقد . 13
تنطوي التجربة الفعلية على تمييز.

-     
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السن: كبار السن واألطفال

محدودية الحركة والصمم والعمى والتحديات اإلدراكية

األمية

األعراف الثقافية

المسنون في وضع استضعاف خاص عندما يدخل أحد ذويهم في عداد المفقودين:

يتعرض الصغار إلى مخاطر خاصة عندما يفقدون أحد الوالدين أو كليهما ومعيل األسرة:

األقارب الذين يعانون من تحديات جسدية، مثل الجلوس على كرسي متحرك، يجدون صعوبة في الوصول 
إلى المباني الرسمية، والسفر في جميع أنحاء البالد بحثًا عن الشهود وجمع المعلومات حول من هم بحاجة 

للتحدث معهم. يشكل الصمم والعمى عائقين أمام التواصل مع المسؤولين أو فهمهم.

في  نقص  ويظهر  ارتباك  يتولد  العقلية،  الصحة  أمراض  أو  ألزهايمر  مرض  من  األقارب  يعاني  عندما 
المعلومات الواضحة وزيادة القلق.

من المرجح أن يعتمد القريب اعتماًدا أكبر على الشخص الذي اختفى ومن ثم يزداد ضعفه المالي.

قراءة  في  مشاكل  وسيواجهون  االختفاء  حادث  لتسجيل  المطلوبة  األوراق  ملء  من  األميون  يتمكن  لن 
اإلشارات للعثور على المباني والطوابير والمكاتب.

لن يتمكنوا من قراءة أي مراسالت مرسلة من الدولة أو الوكاالت التي تطرح أسئلة أو ترسل تحديثات.

الثقافات التي يكون لألسالف فيها دور مركزي، يكون األحياء واألموات فيها سلسلة واحدة متصلة. إن فشل 
األسرة في تكريم أسالفها سيكون له آثار بعيدة المدى من جيل لجيل، ما يؤدى إلى فشل العالقات وإخفاق 

التطور والمرض. ال يمكن حل هذه المشكلة بسهولة في ظل غياب الرفات البشري.

قد يُنظر إلى الميت/ المفقود على أنه وكيل نشط، كضحية أساسية لها حقوق، في مقابل األسرة.

إن معني قبول وفاة شخص عزيز مفقود أخيًرا وإحياء ذكراه ستختلف حسب األعراف الثقافية.

-     
هم معرضون لخطر اإلصابة بمضاعفات صحية ناجمة عن الضغوط النفسية الشديدة بسبب فقد 	 

القلبية. ولديهم شعور أكبر باإللحاح على  النوبة  الدم أو  أحد أفراد األسرة، مثل ارتفاع ضغط 
معرفة الحقيقة قبل موتهم.

قد ال يتمتعون سوى بقدرة محدودة على الحركة وقدرة محدودة على التحمل للتعامل مع المهام 	 
العملية للبحث عن المفقود، والذهاب إلى المكاتب، والوقوف في طوابير، وما إلى ذلك.

قد يكون لديهم فهم محدود لما حدث وعجز مالي إذا كانوا متقاعدين ويعتمدون ماليًا على الشخص 	 
الذي صار مفقوًدا.

كبار السن أكثر عزلة بشكل عام، وفقدان أحد األبناء يزيد هذا الشعور.	 

-     
تؤثر اآلثار االقتصادية على الحصول على التعليم والسكن اآلمن والغذاء وقد تدفع األطفاَل إلى 	 

فقر مدقع.
يؤثر عدم وجود شهادة للوالدين على حصول األطفال على الوثائق، خاصة إذا ولدوا بعد االختفاء 	 

أو انفصلوا عن والديهم في أثناء أزمة. القُّصر غير المصحوبين بذويهم معرضون لخطر خاص 
وقد يفقدون هويتهم.

يمكن أن يكون األطفال أكثر عرضة لخطر الزواج المبكر أو االتجار بالبشر أو عمالة األطفال 	 
أو الهجرة عندما يكون الوالدان/ المعيل في عداد المفقودين.

يمكن أن يتأثر النمو النفسي والنفسي االجتماعي. القلق الشديد، والشعور باالستضعاف، وعدم 	 
للعالم.  تؤثر على تصوراتهم  قد  الممتدة األخرى  السلبية  الدولة، والغضب والمشاعر  الثقة في 
ويمكن أن يكون لهذا آثار على حياتهم وقدرتهم على التأقلم وكذلك على الوقاية وتجنب المزيد 

من دورات العنف.

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     
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رابعًا. النتائج الرئيسية
   كلنا لدينا المعاناة نفسها واألمل نفسه.
                      - إيلين باكالسو، 3 تموز/ يوليو 2019.

أحد  اختفاء  بعد  العائلة  احتياجات  وتنوع  وتعقيداتها  المناقشات  روح  التقاط  إلى  الملخصات  هذه  تهدف 
أفرادها، مع مراعاة الزمان والمكان. ومع أن االختالفات في التجارب كانت عديدة إال أن واحدة من النتائج 
المهمة للمناقشات كانت الشعور بالتضامن بين عائالت المفقودين، بغض النظر عن مكان وظروف اختفاء 

أقاربهم. وقد عبر عن ذلك العديد من المشاركين.

   في هذه اللحظة أشعر بوجود آالف المفقودين. نحن نحتاج إلى الشعور بأنهم جميعًا                                                    

                                                                      - مشارك، 3 تموز/ يوليو 2019.

توجد بالفعل معايير ومبادئ تحدد مسؤوليات الدول وغيرها فيما يتعلق باألشخاص المفقودين. تتيح هذه 
المعايير والمبادئ إطار عمل للجهات الفاعلة التي تعمل مع عائالت المفقودين. وقد تتيح أيًضا األساَس الذي 
تعتمد عليه الحكومات إلصدر التشريعات ويستجيب اآلخرون لقضية المفقودين استناًدا إليه، فتستخدمها 
المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لالسترشاد بشأن كيف يمكن المضي قدًما ودعم 

العائالت.

ومع ذلك، فإن المعايير الحالية ال تغطي جميع المواقف وتحتاج إلى إرشادات تقنية إضافية مناسبة للعمل 
الميداني. المعايير الفنية ليست معروفة دائًما بما يكفي أو ليست متاحة دوًما بصيغ في المتناول ويسهل 
النظر في  أنه ينبغي  المشاركون إلى  للعائالت على وجه الخصوص. وَخلُص  العثور عليها واستخدامها 
بعض المواضيع للحصول على إرشادات إضافية ومشورة تقنية، وستتابع النتائج الرئيسية هذه الثغرات 

المحددة.

بوجه عام
يجب معالجة الثغرات. 1

حماية المفقودين بسبب الهجرة والكوارث والعنف المسلح.

هذه  المسلح.  والعنف  الطبيعية  الكوارث  وضحايا  المهاجرين  حماية  تحسين  سبل  بشأن  التفكير  يجب 
المجموعات، التي غالبًا ما ال تغطيها الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان حاليا بصورة كافية، 

لديها نقاط استضعاف خاصة لم تعالج على النحو الصحيح وتتطلب صياغة معايير وممارسات محددة.

2. يجب أن تكون المعايير والمبادئ أفضل
تعزيز المعايير والمبادئ الحالية وإتاحتها.

يجب تعزيز المعايير والتوصيات التقنية والتوجيهات الحالية بشكل أفضل. فمثال، المعايير الحالية للعمل 
النفسي االجتماعي مع العائالت تتسم بقوتها ويلزم نشرها على نطاق أوسع. توجد بعض المعايير في صيغ 
مرِهقة للغاية ال يرجى منها فائدة للعائالت و المنظمات غير الحكومية حول العالم في سياقات شديدة التنوع. 
ثمة احتياج إلصدارات مبسطة سهلة اإلدراك من المعايير التقنية القابلة للتطبيق محليًا. يجب التفكير بشأن 

طرق مبتكرة للتواصل مع قاعدة أوسع للجمهور، مثل تقديم مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت.

حاضرون هنا. إنهم يتحدثون إلينا بهدوء، ولكن بصوت عال.

 فيما يلي بعض األمثلة:. 14
ICRC, Missing Persons: A Handbook for Parliamentarians, Geneva, 2009, 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرافقة أسر المفقودين: دليل عملي، 2015؛ األمم المتحدة، القواعد والمبادئ التوجيهية بدعم من التوجيه العملي بشأن حماية   

حقوق اإلنسان للمهاجرين في حاالت االستضعاف، 2018.
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3. يجب العتراف بتجارب العائالت

يجب أن توجه التجارب العملية للعائالت عملية تطوير األدوات المناسبة.

يجب أن تأخذ صياغة المبادئ التوجيهية بشأن احتياجات األسرة في اعتبارها، قدر اإلمكان، الخبرة والمعرفة التي 
تراكمت لدى األسر والجمعيات األسرية في جميع أنحاء العالم، التي مرت على وجود بعضها عقود حتى اآلن.

البحث والدعم

4. اشتراك العائلة في عمليات البحث
يجب االعتراف بها ودعمها.

للعائالت الحق في المشاركة الكاملة منذ البداية وطول عملية البحث، بغض النظر عن الظروف. يجب تحديد شروط 
هذه المشاركة لكفالة حماية العائالت وكفالة فائدتها للبحث.

5. التحرك المبكر
يجب ضمان التحرك المبكر ودعم العائالت على الفور.

إلى  وتوجيهها  العائالت  مساعدة  يجب  الشخص.  اختفاء  بمجرد  مبكر  ودعم  أسرع  تحرك  إلى  العائالت  تحتاج 
المؤسسة المناسبة لإلبالغ عن االختفاء، باإلضافة إلى الدعم المادي، يجب أن تحصل أيًضا على الدعم النفسي 

والنفسي االجتماعي على الفور للتعامل مع الضغوط النفسية، إذا لزم األمر.

6. البحث على المدى البعيد والدعم
إن االحتياجات تتجاوز الجيل الواحد، ويجب االعتراف بذلك.

قد يستمر أثر فقد أحد األقارب والعواقب المترتبة عليه عدة عقود؛ ثم تصبح عواقب ذلك عابرة لألجيال. يجب أن 
تعترف الدول والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بهذا األمر من حيث المدة التي قد يستمر 
فيها احتياج العائالت للبحث والدعم. تحتاج المجتمعات والعائالت إلى منع ثقافة الصمت والمحظور إذا تعلق األمر 

باألشخاص المفقودين ألن ذلك يضر باألجيال الالحقة وحقها في الحصول على المعلومات والعدالة والمساءلة.
تتغير االحتياجات بمرور الوقت ويجب معالجتها وفقًا لذلك.

مساحة خاصة للعائالت

7. يجب على العائالت أن توحد قواها
االحتياج إلى مساحة لعقد لقاءات منتظمة.

يجب أن يكون هناك المزيد من الفرص في المستقبل للجمعيات العائلية في جميع أنحاء العالم للتفاعل، بما في ذلك 
تفاعلها رقميًا، وتبادل الخبرات ومقارنتها والتعاون في تطوير المعايير والممارسات.

الفئات المستضعفة والحتياجات الثقافية

8. ضرورة وجود نهج تمايزي
يجب دراسة االحتياجات الخاصة للفئات المستضعفة واالختالفات الثقافية وإدماجها بشكل أفضل.

يجب أن تعالج المعايير التقنية احتياجات الفئات الضعيفة بشكل خاص وإدراج صور الدعم التي تأخذ في االعتبار 
التحديات التي يواجهها النساء واألطفال وذوو اإلعاقات الجسدية والعقلية واألميون. يوجد احتياج لمزيد من المعايير 
التقنية التي تنظر في االحتياجات الخاصة للعائالت في الثقافات المختلفة التي تتعامل مع حاالت االختفاء التي حدثت 

في سياقات مختلفة.
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المصلحة الفضلى للمفقودين والموتى

9.  المفقودون والموتى ضحايا
من الضروري االعتراف بمصالحهم الخاصة.

الموتى هم الضحايا األساسيون،  بأن األحياء واألموات هم في سلسلة متصلة واحدة.  المعايير  يجب أن تعترف 
لهم طقوس محددة واحتياجات ثقافية أخرى. وعندما يثور أي شك حول أفضل طريقة للمضي قدًما، يجب مراعاة 

احتياجات الشخص المفقود على حساب احتياجات األسرة واآلخرين.

تأثير بعيد المدى

10. التعامل مع الماضي من أجل الحفاظ على المستقبل
لحاالت االختفاء أثر بعيد المدى على المجتمعات وينبغي أن تكون أولوية لمنع نشوب النزاعات.

يمكن أن يكون للفشل في معالجة حاالت األشخاص المفقودين أثر ضار وبعيد المدى على حل النزاعات وجهود 
المصالحة. إن مساعدة العائالت والمجتمعات على التعامل مع الماضي، بما في ذلك عن طريق حل حاالت االختفاء، 
والحصول على إجابات وتقديم تعويضات، أمر حاسم لكسر دائرة العنف ويجب أن تكون جزء من جهود بناء السالم 
على المستوى المحلي والوطني والدولي. وفي حين تختلف طريقة القيام بذلك وفقًا للسياسات والعصر والسياق 

والثقافة، فإن إحياء الذكرى هو احتياج مهم وبعيد المدى للعائالت والمجتمعات ، ويجب تجنب اإلنكار والصمت.

واستناًدا إلى هذه الستنتاجات والنتائج الرئيسية، سييسر مشروع اللجنة الدولية بشأن األشخاص المفقودين 
صياغة األدوات المناسبة لتقديم التوجيه التقني والفعلي لعائالت المفقودين.
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قائمة المشاركين والمنظمين
Agapishvili  Nanaالجمعية الجورجية للمساعدة النفسية االجتماعيةجورجيا
البوسنة 

والهرسك
بلدان  نواب  من  المفقودين  ألسر  العائلية  للرابطات  اإلقليمي  التنسيق 

يوغوسالفيا السابقة
SeminaSemina

 Al-HawazMajid Khalafوزارة الدفاعالعراق
Abdulridha

AličehajićEsmaاللجنة الدولية للصليب األحمركوسوفو*
AlhazishviliMaiaاللجنة الدولية للصليب األحمرجورجيا

AntokoletzMaría Adelaاتحاد أمريكا الالتينية لرابطات أقارب المحتجزين والمختفيناألرجنتين
Bacalso  Mary Aileenاالتحاد اآلسيوي ضد حاالت االختفاء القسريالفلبين
BhandariRam Kumarالشبكة الوطنية لعائالت المختفين والمفقودين في نيبالنيبال

البوسنة 
والهرسك

Bourdier  Fabienاللجنة الدولية للصليب األحمر

البوسنة 
والهرسك

Branković  Nihadاللجنة الدولية المعنية بالمفقودين

البوسنة 
والهرسك

CamićElmirاللجنة الدولية للصليب األحمر

Carrion JaulisJuanaالرابطة الوطنية ألقارب المختطفين والمحتجزين والمختفينبيرو
Dearden  Kateالمنظمة الدولية للهجرةألمانيا

DiazLuciaجمعية Colectivo Solecito  بمدينة فيراكروزالمكسيك
DouilliezCarolineاللجنة الدولية للصليب األحمرجنيف

البوسنة 
والهرسك

ĐuderijaSalihaوزارة حقوق اإلنسان والالجئين في البوسنة والهرسك

DulitzkyArielعيادة حقوق اإلنسانبيرو
البوسنة 

والهرسك
ĐurićDijanaرابطة علماء النفس بجمهورية صربسكا

EppelShariصندوق أوكوثوالزمبابوي
 Faleiros Vendraminiالوزارة العامة لوالية ساو باولوالبرازيل

Carneiro
Eliana

البوسنة 
والهرسك

FilipovicZeljkoاللجنة الدولية للصليب األحمر

FossatiLeonardoأبوياس دي بالزا دي مايواألرجنتين
FurriFilippoعضو في جمعية مركب للناسإيطاليا
Galán SantamarinaAndreaمجموعة العمل المجتمعيإسبانيا
Galappatti  Anandaمجموعة الممارسات الجيدةإسبانيا

García LacanGlendaجمعية أقارب المهاجرين المفقودين في غواتيماالغواتيماال
Gelpí ArroyoCeciliaمجموعة عمل المجتمعإسبانيا
GhaziNouraمجموعة Nophotozone  سورية

Gómez CortésGloria Luzجمعية أقارب المعتقلين المختفينكولومبيا
González VallespíLauraمجموعة العمل المجتمعيإسبانيا

البوسنة 
والهرسك

Graorac ŠtrkićIsidoraمنظمة أسر الجنود المحتجزين

HalawaniWadadلجنة عائالت المخطوفين والمختفين في لبنانلبنان
Henriques Pinto Ana-Cristinaاللجنة الدولية للصليب األحمربلجيكا
HuhleRainerمركز نورمبرغ لحقوق اإلنسانألمانيا

البوسنة 
والهرسك

 - تذكارية حية"  المفقودين "نصب  األسرة  أفراد  مع  الشباب  فريق عمل 
مشروع اللجنة الدولية للصليب األحمر سراييفو

HukanovićAdis
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* ال يخل هذا التصنيف بالمواقف المتعلقة بالوضع ويتفق مع قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 1244 ورأي محكمة العدل الدولية بشأن إعالن 
استقالل كوسوفو.

KemperCleberاللجنة الدولية للصليب األحمرروسيا
KhoneliyaAidaأمهات أبخازيا من أجل السالم والعدالة االجتماعيةسوخومي

Kolaković BojovićMilicaلجنة األمم المتحدة المعنية بحاالت االختفاء القسريصربيا
البوسنة 

والهرسك
-Kulenovic –Redzeمجموعة ترايال الدولية

pagic
Senka

البوسنة 
والهرسك

KurbašićJasminaاللجنة الدولية المعنية بالمفقودين

López MartínSaraمجموعة العمل المجتمعيإسبانيا
López NeyraGabrielaمجموعة العمل المجتمعيإسبانيا

LozynskaYadvihaاتحاد األقارب المفقودينأوكرانيا
البوسنة 

والهرسك
Majstorić-NinkovićElmaاللجنة الدولية المعنية بالمفقودين

Martel TrujilloErika Sandyاإلدارة العامة للبحث عن المفقودينبيرو
MilovancevicVanjaاللجنة الدولية للصليب األحمرصربيا

  Nasser Al DinSobhieمبادرة العمل من أجل المختفينلبنان
Mona

Navarro GarcíaSusanaفريق الدراسات المجتمعية والعمل النفسي االجتماعيغواتيماال
جمعية العائدين غير القانونيين واألسر المتضررة في ثياروي- األمين العام السنغال

)وبين المؤسسين( لجمعية العائالت
Bara NdoyeMame

NsubugaSamuelالمركز األفريقي لعالج وتأهيل ضحايا التعذيبأوغندا
Herbert

Perez-SalesPauمجموعة العمل المجتمعيإسبانيا
PunniyamoorthyJeyatheepaمكتب سري النكا المعني بالمفقودينسري النكا
QerkinajBajramمركز موارد المفقودينكوسوفو*
البوسنة 

والهرسك
RajkićDijanelaاللجنة الدولية للصليب األحمر

Redondo PalomarIreneمجموعة العمل المجتمعيإسبانيا
RobinsSimonمستشار اللجنة الدولية للصليب األحمر الحتياجات العائالت/  جامعة يوركالمملكة المتحدة

SaadKhitamمؤسسة الشهداءالعراق
Mouhan

 Salado PuertoMaríaفريق أنثروبولوجيا الطب الشرعي األرجنتينياألرجنتين
Mercedes

SangareNamizataاللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانكوت ديفوار
البوسنة 

والهرسك
Šarić  Harizجامعة توزال

البوسنة 
والهرسك

SerezlićEdinبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

Silva BarreraEmilioجمعية استعادة الذاكرة التاريخيةإسبانيا
StrachiniNatassaدعم الالجئين، إيجه )RSA(اليونان
SupanAna RitaجمعيةFIND الفلبين

TabaghuaSopioالمركز الجورجي للتأهيل النفسي واالجتماعي الطبي لضحايا التعذيبجورجيا
البوسنة 

والهرسك
Tadić  Slobodanبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

Tidball-BinzMorrisاللجنة الدولية للصليب األحمرجنيف
van LammerenSylvieاللجنة الدولية للصليب األحمرجنيف
von König  Florianاللجنة الدولية للصليب األحمرجنيف
WerntzMaryاللجنة الدولية للصليب األحمرجنيف

WindlinNicoleالصليب األحمر السويسريسويسرا
ZaccaroMartinaاللجنة الدولية للصليب األحمربلجيكا



المفقودون
استجابة عالمية

يدخل مئات اآلالف من الناس في عداد المفقودين في جميع أنحاء العالم بسبب النزاع المسلح والعنف والهجرة 
والكوارث الطبيعية. ويدخل البعض في عداد المفقودين في المعارك، ويختفى آخرون قسًرا، ويفقد اآلالف االتصال 

بأحبائهم في أثناء فرارهم من القتال أو للبحث عن حياة أفضل في مكان آخر.

االختفاء مشكلة عالمية لها عواقب مدمرة وبعيدة المدى بالنسبة للعائالت والمجتمعات المحلية والمجتمعات  بأكملها.
قديمة و150 سنة  لديها مهمة  للصليب األحمر  الدولية  للجنة  التابعة  المفقودين  للبحث عن  المركزية  الوكالة  إن 
من الخبرة الميدانية في البحث عن المفقودين وإعادة الروابط بين أفراد العائالت التي تشتت شملها. واقتناًعا منها 
بضرورة تضافر القوى على الصعيد العالمي لتحسين االستجابة العالمية لمأساة المفقودين وأقاربهم، أطلقت اللجنة 
الدولية للصليب األحمر المشروع بشأن المفقودين في عام 2018. وبالشراكة مع الجهات الفاعلة األخرى، تسعى 
هذه المبادرة إلى الجمع بين الخبراء وممثلي العائالت وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء 
العالم من أجل بناء توافق في اآلراء حول أفضل الممارسات، وتعزيز المعايير التقنية الحالية وتطوير معايير جديدة 

إذا لزم األمر.

كانت حلقة العمل في سراييفو هي الثانية من التجمعات الخمسة المخطط لها لعام 2019. وتهدف كل حلقة عمل 
إلى التركيز على جانب مختلف من المسألة أو مجموعة فرعية من المفقودين. وستسهم التجمعات الخمسة معًا، 
بحلول نهاية المشروع الذي يمتد ألربع سنوات، في تطوير ممارسات مستنيرة ومعايير تقنية أفضل للعاملين في 

مجال البحث عن المفقودين في سياقات مختلفة.

موافقتهم  بموجب  إال  التقرير  في  المشاركين  هوية  يكشف عن  ولم  هاوس،  تشاتام  قاعدة  بموجب  االجتماع  ُعقد 
الصريحة.



المفقودون
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