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آليات ملعالجة قضية املفقودين: تحديد 
املصري ودعم العائالت

16-17 ترشين األول/ أكتوبر 2019، نيقوسيا، قربص



كتب هذا التقرير ساريتا سيغال بتكليف من مرشوع اللجنة الدولية الخاص باألشخاص املفقودين. يقدم هذا التقرير ملخًصا لحلقة عمل “آليات ملعالجة قضية املفقودين: تحديد  املصري ودعم 
العائالت”.  اآلراء الواردة هنا هي آراء املشاركني املعنيني وال تنقل بالرضورة وجهات نظر املنظامت التي  ميثلونها.  
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تصدير
التصدي للتحدي املتعلق باملفقودين 

يذهب مئات اآلالف من الناس يف عداد املفقودين يف جميع أنحاء العامل نتيجًة للنزاع املسلح، والعنف، والهجرة، والكوارث الطبيعية أو 
تلك التي هي من صنع اإلنسان. يذهب البعض يف عداد املفقودين يف املعارك، ويختفى آخرون  قرًسا، ويفقد اآلالف االتصال بأحبائهم 

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

العائالت معرفة ما حل  النزاع عمًقا. إذ تود  التي يخلفها  الجروح  إن صدمة عدم معرفة مصري أحبائك ومكان وجودهم من أكرث 
بذويهم، ما إذا كانوا عىل قيد الحياة أو متوفني، بغض النظر عن سبب اختفائهم. ويسلم القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل 
لحقوق اإلنسان بالحق يف معرفة العائالت ما حل بذويهم. ويتطلب التصدي لقضية املفقودين مشاركة العديد من الجهات الفاعلة 

والجهات املعنية.

شهدت العقود األخرية وضع مجموعة متنوعة من اآلليات الوطنية والدولية التي تهدف إىل تيسري تقديم استجابة لقضية املفقودين 
تتسم بقدر أكرب من التنسيق. وبينام اتخذت هذه اآلليات أشكاالً متباينة وحققت نتائج متفاوتة، فقد كان عدد منها فعاالً يف حل 

قضايا وتوفري الحامية والدعم للمفقودين وعائالتهم.

وشدد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة يف حزيران/ يونيو 2019 عىل أهمية مثل هذه اآلليات يف القرار رقم 2474، الذي أكد فيه عىل 
الحاجة إىل تعزيز دور اآلليات القامئة وقدرتها. ودعا الدول األعضاء إىل تبادل الخربات وأفضل املامرسات بنشاط لدعم االستجابات 
نيقوسيا،  العامل يف  أنحاء  العائالت من جميع  االعتبار، اجتمع مامرسون وخرباء وممثلو  املفقودين. وبأخذ ذلك يف  الشاملة لقضية 
عاصمة قربص، يف الفرتة من 16 إىل 17 ترشين األول/ أكتوبر 2019، لتبادل األفكار والدروس املستفادة من عملهم مع هذه اآلليات 

يف سياق النزاع املسلح وحاالت العنف األخرى. 

وقد نظمت اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( بالرشاكة مع اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص حلقة عمل بعنوان 
“آليات ملعالجة قضية املفقودين: توضيح املصري ودعم العائالت”. وقد تأسست اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص عام 1981 باتفاق 
اليونانيني  القبارصة  رفات  مكان  تحديد  مبهمة  وتضطلع  املتحدة.  األمم  برعاية  الرتكية  والقربصية  اليونانية  القربصية  الطائفتني  بني 
واألتراك الذين فقدوا بني عامي 1963 و1974 والتعرف عىل هوية أصحابها وإعادتها إىل ذويها. وكانت هذه الحلقة الرابعة من بني 
خمس حلقات عمل للخرباء تُعقد يف عام 2019 كجزء من “مرشوع اللجنة الدولية الخاص باألشخاص املفقودين”. وقد أُطلق املرشوع 
يف عام 2018. وقد ركزت حلقات العمل هذه عىل جوانب أو أفرقة فرعية مختلفة تتعلق باملفقودين، وستساهم بشكل جامعي بنهاية 

املرشوع الذي يستمر أربع سنوات يف وضع مامرسات ومعايري تقنية مستنرية بشكل أفضل للعاملني يف هذا املجال.

وقد استفادت الفعالية التي عقدت يف قربص من املعرفة والخربة الواسعة املستمدة من نحو 20 آلية تعمل عرب خمس مناطق، يف ظل 
وجود أكرث من 60 مشاركًا.2 وأفسحت جلسات حلقة العمل املجال لتبادل اآلراء املثمرة والتعلم ومكنت املشاركني من تحديد املبادئ 
وامليزات املشرتكة وعوامل التمكني التي تعترب أساسية لعمل اآلليات الخاصة باملفقودين عىل نحٍو فعال. وبينام جرى التسليم خالل 
االجتامع بعدم وجود حل واحد يناسب الجميع، اتفق املشاركون عىل الحاجة إىل أدوات وتوجيهات عملية لدعم إنشاء هذه اآلليات 

وعملها وتعهدوا باملشاركة يف عملية تطويرها.

1

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة S / RES / 2474 ،2474 ، الصادر يف 11 حزيران/ يونيو 2019. 1
جلب املشاركون يف االجتامع، الذين مل يكن بعضهم ميثل اآلليات مبارشًة، تجربتهم من االستجابات لقضايا املفقودين يف ألبانيا، والبوسنة والهرسك، والربازيل، وكولومبيا، وقربص، . 2

إفريقيا، ورسيالنكا،  وجنوب  وبريو، ورصبيا،  ونيبال،  واملكسيك،  والكويت،  وكوسوفو  وأيرلندا،  والعراق،  وإيران،  وغواتيامال،  الجنوبية،  أوسيتيا  وجورجيا/  وغامبيا،  والسلفادور، 
وأوكرانيا.

 

  https://undocs.org/ar/s/res/2474(2019)

https://undocs.org/ar/s/res/2474(2019)
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ويلخص هذا التقرير املناقشات واالستنتاجات التي توصلت إليها حلقة العمل يف قربص. ويشكل الخطوة األوىل يف العملية املتفق 
عليها، والتي ستنفذ بالتشاور الوثيق مع مجتمعات املامرسني األوسع نطاقًا. ويحدونا األمل أن يؤدي هذا الجهد املشرتك إىل تعاون أكرب 
وأكرث فعالية يف أوساط جميع املعنيني  بالكشف عن مصري  املفقودين وأماكن وجودهم وتقديم الدعم للعائالت يف جميع أنحاء العامل.

Caroline Douilliez-Sabouba
باألشخاص  الخاص  الدولية  اللجنة  مرشوع  رئيسة 

املفقودين
اللجنة الدولية للصليب األحمر

Gülden Plümer Küçük
عضو من القبارصة األتراك

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص

Leonidas Pantelides
عضو من القبارصة اليونانيني

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص

Paul-Henri Arni
عضو ثالث

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص
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Jetmir Duraku/ICRC

إحياء الذكرى السنوية لألحداث التي وقعت يف كوسوفو يف الفرتة 1998 - 1999

أوالً: معلومات أساسية: آليات ملعالجة قضية املفقودين - 
تعزيز التنسيق والتعاون

يشري مصطلح “آلية”، فيام يتعلق بقضية املفقودين، إىل جميع املؤسسات، واملنظامت، والهيئات، والعمليات التي أنشأتها السلطات 
بشكل رسمي وغري رسمي لتوضيح مصري املفقودين وأماكن وجودهم وتقديم الدعم لعائالتهم.3 وتشمل املؤسسات التي أُنشئت 
للتعامل مع قضايا األشخاص الذين ذهبوا يف عداد املفقودين من جراء النزاعات املسلحة أو حاالت العنف األخرى، فضالً عن آليات 
التنسيق التي تجمع بني أطراف يف نزاع مسلح سابق - غالبًا مبساعدة طرف ثالث محايد. تتعامل بعض اآلليات مع حاالت راهنة بينام 
تتصدى آليات أخرى لحاالت مىض عليها عقوٌد من الزمن. وميكن إنشاء مثل هذه اآلليات عىل املستويات الدولية أو اإلقليمية )مثل 
اللجنة الثالثية إليران والعراق واللجنة الدولية للصليب األحمر( أو عىل املستوى الوطني )مثل املكتب املعني باألشخاص املفقودين 

الذي أنشئ يف عام 2018 يف رسي النكا( وتتسم بنطاق واسع من املناهج وامليزات التقنية والهياكل املؤسسية.4 

ومثة تأييد واسع النطاق من املجتمع الدويل برضورة وجود آليات عىل مختلف املستويات لتيسري االستجابة الفعالة لقضية املفقودين.5 
ومنذ عام 2012، دأبت الجمعية العامة لألمم املتحدة واألمني العام لألمم املتحدة عىل اإلشارة إىل هذه اآلليات يف قراراتها وتقاريرها 
بشأن املفقودين. وقبل ذلك بعامني، يف عام 2010، أنشئت اللجنة االستشارية ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة مجموعة 
من أفضل املامرسات بشأن املفقودين إذ أدركت أن املعالجة الفعالة لقضية املفقودين تتطلب إنشاء آليات مختصة عىل مختلف 

املستويات.6

3 .

تشمل أمثلة اآلليات عىل تلك التي ُوضعت لتيسري التنسيق بني األطراف السابقة يف النزاع املسلح، عىل سبيل املثال، بعد النزاعات يف البوسنة والهرسك، وبني كرواتيا ورصبيا؛ ويف . 4
قربص؛ وبعد نزاع 1998-1999 يف كوسوفو؛ وبعد حرب الخليج عام 1991 والنزاع بني إيران والعراق؛ وبعد نزاع 1992-1993 يف أبخازيا؛ وبعد النزاع املسلح يف آب/ أغسطس 2008 
يف جورجيا. كام أنشأت البلدان آليات بتفويض للبحث عن معلومات عن املفقودين، مبا يف ذلك البوسنة والهرسك وكولومبيا وكرواتيا والسلفادور وكوسوفو ولبنان وبريو ورصبيا 

ورسيالنكا وأوكرانيا.
5 .

6 .

M. Crettol, L. Milner, A.M. La Rosa, and J. Stockwell, ”Establishing mechanisms to clarify the fate and whereabouts of missing persons:  
A proposed humanitarian approach“, International Review of the Red Cross, Vo. 99, No. 905, pp. 589–618.

United Nations Secretary-General, Report on the Missing Persons, Off. Doc. A/73/385, 18 September 2018, paras 23–31; idem, Off.  
Doc. A/67/267, 8 August 2012, paras 20–25; idem, Off. Doc. A/69/293, 11 August 2014, paras 17–22; idem, A/71/299, 5 August 2016,  
paras 18–26. 
Human Rights Council, Advisory Committee, ”Best Practices on the issue of missing persons“, Off. Doc. HRC A/HRC/14/42, 22 March  
2010, paras 30–40.
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وُسلط الضوء عىل أهمية اآلليات يف عام 2003 خالل املؤمتر الدويل للخرباء الحكوميني وغري الحكوميني بشأن موضوع “املفقودون”، 
الذي نظمته اللجنة الدولية يف جنيف.7 وكان يرمي املؤمتر إىل إذكاء الوعي بني الحكومات، والجيش، واملنظامت الدولية والوطنية، 
والجمهور بشأن مأساة األشخاص مجهويل املصري وما تواجهه عائالتهم من كرب. وقد ُوضعت مجموعة من التوصيات لدعم االستجابة 

للمفقودين وتضمنت مبادئ توجيهية وقوائم مرجعية لآلليات التي ال تزال سارية لوقتنا الحارض.

وقد أعاد مؤمتر دويل عقدته اللجنة الدولية مؤخرًا بشأن املفقودين، نظمته اللجنة الدولية يف كييف يف 2018، التأكيد عىل الدور 
الحاسم لآلليات وشدد عىل الحاجة إىل إرشاك العائالت بشكل أكرث جدوى كجزء من استجابة كلية وشاملة. وأبرزت توصيات املؤمتر 
املتعلقة باآلليات أهمية التنسيق مع الهياكل القامئة، ومن بينها جميع الجهات املعنية، وتخصيص موارد كافية، واستخدام نهج متعدد 
العائالت طوال  العائالت، ومرافقة  املفقودين وتحديد هويتهم وكذلك يف االستجابة الحتياجات  البحث عن  التخصصات يف عملية 

العملية برمتها.8

وكذلك فإن املبادئ التوجيهية بشأن البحث عن األشخاص املختفني9 التي اعتمدتها اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي التابعة 
لألمم املتحدة يف نيسان/ أبريل 2019 تسلط الضوء عىل رضورة وجود آليات لضامن إجراء عملية بحث منسقة.

ويف الواقع، يبدو أن هناك ما يكفي من املبادئ، والتوصيات، والدروس املستفادة، والدعم آلليات البحث عن املفقودين، حتى لو كان 
معظمها يتعلق باملفقودين من جراء النزاع املسلح، بدالً من حاالت العنف األخرى، أو الهجرة، أو الكوارث الطبيعية. واألمر الذي يبدو 
أننا نفتقر إليه يف هذه املرحلة هو املزيد من األدوات والتوجيهات العملية التي يسهل الوصول إليها استناًدا إىل الخربة واملامرسات 
الحالية الُقطرية والتي ميكن مواءمتها مع جميع الظروف ذات الصلة وأن تُفّعل تبًعا لذلك. وينعكس ذلك يف قرار مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة رقم 2474 الذي جرى تبنيه مؤخرًا، والذي يدعو الدول األعضاء إىل إنشاء آليات وتعزيز قدرة اآلليات املوجودة. كام 
يحث اآلليات الوطنية، واإلقليمية، والدولية عىل االنخراط يف التواصل، وتبادل املعرفة، ومشاركة أفضل املامرسات، والدعم التقني، 

والتدريب.10

ويف ضوء ذلك، عقدت اللجنة الدولية حلقة العمل بشأن اآلليات يف إطار مرشوع البحث عن املفقودين، مع الحرص عىل دمج املعرفة 
والتوصيات التي جرى تبادلها بالفعل من حلقات العمل واملؤمترات السابقة.

يف عام 2003، نظمت اللجنة الدولية مؤمترًا دوليًا حول املفقودين، وكان فرصة فريدة لتقييم اإلنجازات التي حققتها الجهات الفاعلة املعنية حتى ذلك الحني ووضع مبادئ توجيهية . 7
التخاذ إجراءات أكرث فعالية يف هذا املجال. يرجى االطالع عىل: ICRC, The Missing and their Families، وثائق مرجعية، نيسان/ أبريل 2005، متاح عىل:

https://www.icrc.org/en/publication/0857-missing-and-their-families-documents-reference. 
8 .
9 .

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، قرار رقم S / RES / 2474 ،2474 ،    حزيران/ يونيو 2019، الفقرة 13.. 10

http://ua.icrc.org/wp-content/uploads/sites/98/2019/04/ICRC_Report_Missing_Conference_Fin_Web.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/7&Lang=en

11

https://www.icrc.org/en/publication/0857-missing-and-their-families-documents-reference
http://ua.icrc.org/wp-content/uploads/sites/98/2019/04/ICRC_Report_Missing_Conference_Fin_Web.pdf
http://ua.icrc.org/wp-content/uploads/sites/98/2019/04/ICRC_Report_Missing_Conference_Fin_Web.pdf
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ICRC

ثانًيا: ملحة عامة عن حلقة العمل
نُظمت حلقة العمل التي عقدت يف قربص بالرشاكة بني اللجنة الدولية واللجنة املعنية باألشخاص املفقودين يف قربص وعقدت يف 
فندق ليدرا باالس التاريخي الواقع يف املنطقة العازلة التي تسيطر عليها األمم املتحدة يف نيقوسيا، بقربص. وقدمت اللجنة املعنية 
قيّمة  آراًء  اإلنساين،  البحث  الخربة يف جهود  من  بعقود  تتمتع  الطائفتني  بني  آلية مشرتكة  لكونها  املفقودين يف قربص،  باألشخاص 

ملشاركتها مع اآلليات األخرى املشاركة يف البحث عن املفقودين أثناء حلقة العمل ويف زيارة ميدانية ملختربهم.11 

األهداف
متثلت األهداف األساسية املنشودة من حلقة العمل فيام ييل:

توفري منصة لتبادل املنهجيات، والخربات، والدروس املستفادة، والنهج اإلسرتاتيجية و/ أو العملية بشأن وضع آليات فعالة لضامن   _
التنسيق واالستجابة املتكاملة للمفقودين وعائالتهم

دعم وضع املعايري التقنية، والتوصيات، واألدوات لتمكني الدول من الوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالبحث عن املفقودين، والتعرف   _
عىل أصحاب الرفات البرشي واالستجابة الحتياجات عائالتهم

تشجيع املشاركني عىل االنضامم إىل مجتمع املامرسني ملواصلة املناقشة.  _

املشاركون
اجتمع أكرث من 60 مشاركًا يف نيقوسيا، ميثلون مجموعة متنوعة من السلطات والجهات الفاعلة الذين لديهم معرفة واسعة بشأن 

قضية املفقودين، ومن بينهم:
أرس  ودعم  الجثث،  هوية  وتحديد  الجثث،  مع  والتعامل  املفقودين،  عن  البحث  يف  مبارش  بشكل  املشاركة  الفاعلة  الجهات   _

املفقودين
ممثلون عن املؤسسات الحكومية، وغري الحكومية والدولية، وآليات محددة تشارك يف البحث عن املفقودين  _

ممثلون عن عائالت املفقودين و/ أو رابطات األرس  _
خرباء ومؤسسات رائدة يف هذا املوضوع.  _

أُنشئت اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين يف قربص يف عام 1981 مبوجب اتفاق بني الطائفتني القربصية اليونانية والقربصية الرتكية. وبعد وضع قامئة متفق عليها باملفقودين، متثل . 11
هدف اللجنة يف استعادة رفات 2,002 فرد وتحديد هويتها، وإعادتها إىل ذويها )492 من القبارصة األتراك و1,510من القبارصة اليونانيني( الذين فُقدوا أثناء القتال بني الطوائف 
من عام 1963 إىل عام 1964 وأحداث عام 1974. وتتألف اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين يف قربص من ثالثة أعضاء، اثنان منهم يعينهام القبارصة اليونانيون والقبارصة األتراك 
عىل التوايل والثالث عضو تختاره اللجنة الدولية ويعينه األمني العام لألمم املتحدة. عالوة عىل ذلك، توظف اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين يف قربص فريًقا للطب الرشعي بني 
الطائفني من أكرث من 70 باحثًا/ محقًقا قربصيًا، وعلامء آثار، وعلامء أنرثوبولوجيا، وعلامء وراثة، وعلامء نفس، والذين يجرون عمليات التنقيب يف جميع أنحاء الجزيرة والتحليالت 
األنرثوبولوجية والجينية للرفات يف مخترب األنرثوبولوجيا التابع للّجنة. ال تسعى اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين يف قربص إىل تحديد سبب الوفاة أو تحديد املسؤولية عن وفاة 

املفقودين. مهمتها إنسانية تتمثل يف إراحة نفوس آالف العائالت املترضرة من خالل إعادة رفات ذويها املفقودين لدفنهم بكرامة.
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املواضيع محط االهتامم وتصميم حلقة العمل
كانت هناك ثالثة محاور تركيز يسرتشد بها محتوى حلقة العمل وتصميمه، والتي سعى من خاللها منظمو االجتامع إىل استخالص 

رؤى متعمقة منظمة ودروس عملية من املشاركني. متثلت املحاور فيام ييل:
وضع آليات فعالة للبحث عن املفقودين والتعرف عىل أصحاب الرفات البرشي ودعم العائالت. 1
وضع آلية قامئة عىل املشاركة )إرشاك عائالت املفقودين يف أساليب عمل اآللية وتلبية احتياجاتهم متعددة األوجه(. 2
قياس األثر الناجم عن عمل اآلليات.. 3

ساهم تنوع املشاركني باالقرتان مع عقد حلقات نقاش تحت إرشاف منسق تتخذ شكل اجتامعات تفاعلية، وعقد جلسات صغرية 
املشاركني. وُعقد  الخربات بني جميع  للتواصل االجتامعي، يف تيسري إجراء حوار حقيقي وتبادل  العمل، وتخصيص وقت  ملجموعة 
االجتامع مبوجب قاعدة »تشاتام هاوس« )إبداء اآلراء مع عدم الكشف عن هوية املتكلمني(12، ومن ثم، وفر مجااًل آمًنا للمناقشات 
الحساسة وتبادل اآلراء. وقد أتاحت الجلسة االفتتاحية فرصة الرتحيب باملشاركني، والتعريف باملنظمني، وتحديد أهداف االجتامع. 
وقدم ممثلو اللجنة الدولية واللجنة املعنية باملفقودين يف قربص واالتحاد األورويب ُرؤاهم من خالل عملهم عىل قضية املفقودين، 
مشريين إىل الخسارة العميقة والدامئة التي تكبدتها العائالت، والدور الحاسم يف نيل الثقة عند العمل مع العديد من الجهات الفاعلة، 

والحاجة األساسية لإلرادة السياسية، واملوارد املستدامة، وأحدث التقنيات لدعم جهود البحث واالستجابة الفعالة.

أتاحت الجلسة أيًضا فرصة لتعريف املشاركني مبرشوع البحث عن املفقودين باإلضافة إىل املنصة املجتمعية اإللكرتونية، وهي حيز 
افرتايض يهدف إىل دعم تعلم ومناء مجتمع مامرسة مفعٍم بالحيوية يف جميع أنحاء العامل سيعمل عىل تيسري الخطوات التالية لحلقة 

العمل ومتابعتها وغريها من حلقات العمل التي تنظمها اللجنة الدولية بشأن املفقودين.

كانت الجلسات التي تلت موجهة نحو املواضيع الرئيسية الثالثة وبُني بعضها عىل بعض عىل مدار اليومني. وأتاحت أول حلقتني 
تفاعليتني بعنوان »تبادل الخربات بشأن آليات معنية باملفقودين« و»إرشاك خرباء وعائالت أخرى يف آليات معنية باملفقودين« فرصة 

تقديم مجموعة متنوعة من املعارف والخربات وشجعت يف الوقت ذاته عىل النقاش والتبادل األويل لآلراء مع باقي املشاركني.

وتلت الجلسات جلسات متزامنة ملجموعة العمل تركزت حول ثالثة مواضيع رئيسية تتعلق باآلليات، وهي )1( الوالية واملهام، و)2( 
الهيكل والتكوين، و)3( إرشاك العائالت. ومتكن املشاركون من االنخراط يف مجموعتي عمل مختلفتني عىل مدار اليومني، وجرى تقديم 
مناقشات اليوم األول يف صباح اليوم الثاين السرتجاع األفكار والنتائج لضامن تعزيزها والبناء عليها، بدالً من إعادة صياغتها. واستهدفت 
مناقشات اليوم الثاين اكتساب رؤى بشأن تحديد مدى نجاح اآلليات وفعاليتها وقياسه، ومقومات النجاح، أو الفعالية. ورغم استحالة 
استيعاب الفروق الدقيقة والتفاصيل يف جميع املناقشات، يهدف هذا التقرير إىل تسليط الضوء عىل بعض األفكار والدروس املستفادة 

يف مختلف املواضيع الثالثة لحلقة العمل، ويعرض النتائج الرئيسية واالستنتاجات والخطوات التالية.

وينص أحدث تنقيح لقاعدة تشاتام هاوس، التي أُنشئت يف عام 1927، عىل ما ييل: »حينام يعقد اجتامع أو جزء منه يف إطار قاعدة تشاتام هاوس، يتمتع املشاركون بحرية استخدام . 12
املعلومات التي يحصلون عليها، لكن ال يجب كشف هوية او انتامء املتحدثني أو أي شخص آخر من املشاركني.« ومن ثم، لن يُفصح عن هوية الترصيحات التي أدىل بها املشاركون 

 .https://www.chathamhouse.org/chatham-house-rule :يف هذا التقرير إال مبوافقتهم الرصيحة

https://www.chathamhouse.org/about-us/chatham-house-rule
https://www.chathamhouse.org/about-us/chatham-house-rule
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Mousa Thamer/ICRC

عملية إعادة رفات الجنود اإليرانيني من الحرب اإليرانية العراقية.

ثالًثا: املواضيع التي جرى مناقشتها
إنشاء آليات فعالة للبحث عن املفقودين والتعرف عىل هوية أصحاب الجثث أ. 

ودعم عائالتهم

مثّل املشاركون يف االجتامع مجموعة من مختلف اآلليات )مثل التنسيق بني أطراف يف نزاع سابق أو بني مؤسسات مختلفة عىل 
املستوى الوطني أو املحيل(. وأعادت تجاربهم وتدخالتهم التأكيد عىل مجموعة من الثوابت/ الرشوط املسبقة التي اعترُبت بالغة 
األهمية لهذه املؤسسات لتعمل بفعالية. وانعكست هذه الرشوط أيًضا يف توصيات مؤمتر كييف لعام 2018 بشأن اآلليات، والتي 
السياسية،  اإلرادة  أخرى،  أمور  بني  من  وشملت،  العمل.  مجموعة  جلسات  إحدى  يف  قربص  اجتامع  خالل  املشاركون  استعرضها 
موحدة  بيانات  جمع  عىل  والقدرة  عليها،  املتفق  والربوتوكوالت  املعنية،  الفاعلة  للجهات  املناسب  والتمثيل  الواضحة،  والواليات 
ومركزية وتسجيلها، وحامية البيانات الشخصية للمفقودين وعائالتهم، وإجراء عمليات قامئة عىل املشاركة، والقدرة عىل االستجابة 
الحتياجات العائالت متعددة األوجه، ورصد مخصصات مالية كافية ومستدامة يف امليزانية. واعترُب مصدر متويل اآللية مؤثراً بشكل 

خاص، إذ أكد أحد املتحدثني عىل أن “من ميول، يُسيطر”.

ومع ذلك، ال تزال هناك تحديات مهمة، من الناحية العملية، يف ضامن تحقيق جميع هذه الرشوط املسبقة والحفاظ عليها، كام 
كانت  املنوطة  الواليات  أن  موضحني  خرباتهم  املشاركون  وتبادل  العمل.  مجموعة  ومناقشات  العامة  الجلسات  مناقشات  كشفت 
محدودة يف كثري من األحيان )أي من حيث الوقت ونطاق العمل وظروف االختفاء(، وميكن أن تتغري الظروف مبرور الوقت، وبالتايل 
يكون لها آثار عىل القدرات واملهارات الالزمة يف اآللية. وشدد أحد املتحدثني يف الجلسة التفاعلية األوىل عىل أن هذا ينطبق بشكل 
ح جيًدا، للعديد من اآلليات، منذ بداية العمليات،  خاص فيام يتعلق بضامن الدعم الفعال والتفاعل مع العائالت، وهو هدف مل يوضَّ

إذ كان البحث عادة محور الرتكيز األسايس.
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وشدد املتحدثون مراًرا عىل أن الثقة - سواء بني أطراف يف نزاع مسلح جاٍر أو سابق، والسلطات والعائالت، أو بني مجتمعات كانت 
مقسمة سابقاً - متثل عنرًصا أساسيًا لقدرة اآللية عىل العمل، إذ أشار أحد املشاركني يف حلقة النقاش إىل أنه "يتعني تعزيز الثقة بني 
األشخاص والحكومة" من أجل إحراز تقدم. وجرى مشاركة االسرتاتيجيات التي كانت مثمرة يف بناء الثقة والحفاظ عليها وتضمنت 
خالل  من  املعنية  الجهات  جميع  مع  بنشاط  املعلومات  تبادل  وكذلك  الدولية،  اللجنة  مثل  محايدة  أطراف  طريق  عن  الوساطة 
منتديات وفعاليات مخصصة. وتضمنت التحديات التي أثريت عدم توفر بيانات إحصائية، واألعداد الكبرية من الجثث مجهولة الهوية، 
وعدم مالءمة أو توفر املعدات والتكنولوجيات والهياكل األساسية الالزمة، والحاجة إىل التعاون مع البلدان املجاورة. واتفق املشاركون 

مع رأي أحد أقرانهم عند قوله "ال ميكننا التوقف عند حدود الدولة عندما نبحث عن املفقودين".

عنارص/ مستويات التقييم املقرتحة
ما مشكاليت املتعلقة باملفقودين؟ . 1

الوضع وحجم املشكلة وأبعادها   _       
اإلرادة السياسية؟. 2
وجود السياسة واإلطار القانوين وكيفية عملهم؟. 3
الُنظم واإلجراءات املعمول بها؟ . 4

مستوى التنسيق  _       
الُنظم القانونية ومدى توافقها  _       

الُنظم الصحية واالجتامعية  _       
نُظم التحقيق  _       

الُنظم الطبية القانونية (الطب الرشعي)  _       
القدرات التشغيلية؟. 5

املوارد البرشية  _       
الخربة التقنية يف البالد  _       

البنية التحتية  _       
املعدات  _       

إرشاك األرس واملجتمعات املحلية. 6
تقييم احتياجات األرس  _       

كام نوقشت الجوانب االسرتاتيجية والعملية لآلليات بإسهاب يف 
مجموعات العمل املنفصلة، مع إدراك واضح أن هيكل اآللية 
اإلرادة  عن  فضالً  وأهدافها،  واليتها  عىل  يعتمدان  وتكوينها 
بشأن  مستفيضة  مناقشة  دارت  الصدد،  هذا  ويف  السياسية. 
املفقودين،  عن  البحث  آلليات  والقضائية  اإلنسانية  األهداف 
اتفق جميع املشاركني  وكالهام كان ممثالً يف االجتامع. وبينام 
لحاالت  االستجابة  إطار  يف  مطلوبتان  العمليتني  كلتا  أن  عىل 
املفقودين، أثري بعض الجدل بشأن أفضل السبل القرتان هذين 
الهدفني مًعا، ال سيام وأن ما ينجح مع أحدهام قد يجعل التقدم 
الهدفني  كال  يتطلب  ذاته،  الوقت  ويف  صعوبة.  أكرث  اآلخر  يف 
التحقيق.  ونهج  املعلومات  نوعية  نفس  تتضمن  عملية  إنشاء 
وقتًا  تستغرق  كانت  القضائية  العمليات  أن  حقيقة  وأفضت 
العموم،  للبحث. وعىل وجه  آليات مخصصة  إنشاء  إىل  طوياًل 
بوالية محددة قد تسفر  آلية تضطلع  أي  بأن  املشاركون  سلم 
عن نتائج عاجلة، ومع ذلك أكدوا عىل رضورة تعاون هيئتني أو 

أكرث تعمالن بوالية تكاملية بشكل استباقي مع بعضهام بعًضا.

كام دارت بعض النقاشات بشأن منظور اللجنة الدولية فيام يتعلق بواليتها املحددة وطريقة عملها. وكشفت الخربة امليدانية الواسعة 
للجنة الدولية أن النهج القائم عىل األهداف اإلنسانية الذي يضمن اإلدارة السليمة للمعلومات الرسية وال ينظر إىل تحديد املسؤولية 
عن االختفاء، ميكن أن ميثل أداة فعالة للبحث عن املعلومات ذات الصلة باملفقودين وجمعها يف سياقات معينة. ومع ذلك، من 
الواضح أن اللجنة الدولية أدركت أيًضا رضورة تقديم إجابات كاملة للعائالت تضمن الحق يف املعرفة، والحق يف معرفة الحقيقة، 
والحق يف العدالة، وجرب األرضار. ومن ثم، جرى التأكيد عىل أنّه يف حني مل تسهم اللجنة الدولية بشكل مبارش يف اإلجراءات القضائية 
أو مل تقدم معلومات إليها، لكنها عززت ودعمت قدرات السلطات القضائية عىل التصدي النتهاكات القانون الدويل اإلنساين من خالل 

حوارها يف املجال اإلنساين وأنشطة بناء القدرات.

ومن الجوانب بالغة األهمية التي أثارها املشاركون فيام يتعلق بإنشاء آليات جديدة و/ أو مراجعة اآلليات القامئة، هو الحاجة إىل 
إجراء تحليل للوضع لضامن تلبيته لالحتياجات املطروحة وعدم تجاوز أو تكرار الهياكل والعمليات القامئة. واقرتحت عدة مكونات 
الشامل  التقييم  األدوات إلجراء مثل هذا  أو  و/  التقنية  املساعدة  أن تستفيد من  السلطات ميكن  أو  البلدان  أن  للتقييم، ولوحظ 
بفعالية. واقرتح املشاركون أيًضا رضورة تقييم الوضع والسياق بصفة دورية للتأكد من قدرة اآللية عىل التكيف مع البيئة املتطورة 
واالستجابة للتحوالت يف الظروف، واالحتياجات، والقدرات. وجرى التسليم بأن اآلليات عىل املستويني الوطني والدويل ميكن أن تُكمل 
وتدعم كل منها األخرى، وباملثل كان هناك إدراك ألهمية ضامن أهداف عىل املستويني التقني والسيايس. بينام شدد املشاركون عىل 
أنه ال يوجد “نهج واحد يناسب الجميع”، اعترُبت احتياجات العائالت13 عموًما عوامل فائقة األهمية وينبغي أن يسرتشد بها عمل 

اآللية قدر اإلمكان.

لدى عائالت املفقودين احتياجات محددة ومتعددة األوجه. وتشمل: الحاجة إىل املعرفة؛ الحاجة إىل إقامة طقوس تذكارية؛ الحاجة إىل الحصول عىل الدعم االقتصادي، . 13
          والقانوين/ اإلداري والنفيس، والنفيس اجتامعي؛ والحاجة إىل إدراك معاناتهم؛ والحاجة إىل إقامة العدل. وريثام تُلبى هذه االحتياجات، ال ميكن للعائالت إعادة بناء حياتها بسهولة.
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وفيام يتعلق بالجوانب القانونية لآلليات، اتفق املشاركون عىل الحاجة إىل إطار قانوين لتوضيح مهام اآللية، ولكن ميكن أن يشمل 
أنواًعا مختلفة من األدوات، مثل القانون، واللوائح، واملراسيم، واالتفاقات، إلخ. وكان هذا اإلطار القانوين رضوريًا منذ البداية وإلجراء 
تدخالت يف حاالت معينة، مثل عمليات إخراج الجثث، وحامية الشهود، والحصول عىل املعلومات، من بني أمور أخرى. كام يساعد 
العائالت واملجتمعات عىل مساءلة السلطات إذا مل تكن اآللية تعمل كام ينبغي. ويف حني كان هناك تسليم بأنه يُستحسن وجود 
قانون محدد إذ أنه يساعد يف ضامن استقرار اآللية واستدامتها )عىل سبيل املثال امليزانية، ومشاركة العائالت، واالستقاللية(، فقد ثبت 

نجاح عمل اآللية بدونه يف سياقات محددة. 

وفيام يتعلق بالهيكل والتكوين، أكد املشاركون عىل الحاجة إىل ضامن متثيل جميع الجهات املعنية منذ البداية.14 ومع ذلك، مل يتفق 
الجميع عىل كيفية تحقيق ذلك يف املامرسة العملية. وميكن النظر يف خيارات مختلفة مثل اللجان الفرعية أو املنظامت التابعة، مع 
األخذ يف االعتبار أن إنشاء مثل هذه املجموعات منذ البداية أرىس قاعدة للتفاعل والتنسيق السلس. كان هناك توافق كبري يف اآلراء 
عىل أن وجود هيئة تنسيقية شاملة واحدة توضع يف يد سلطة تتمتع مبا يكفي من صالحية اتخاذ القرار يساعد عىل تيسري تقديم 
استجابة شاملة ومتضافرة للمفقودين وعائالتهم. واعترُب ضامن إمكانية الوصول أمرًا مهاًم ألنه يؤثر عىل فعالية هذه اآلليات. لذلك، 
يوىص بشدة بإنشاء هياكل إقليمية أو ميدانية ميكن وصول العائالت والشهود إليها بشكل أكرث أمانًا ومواءمة التوعية والدعم مع 

اللغات والثقافات املحلية.

تصميم آلية قامئة عىل املشاركة: إرشاك عائالت املفقودين يف إجراءات عمل اآللية ب. 
وتلبية احتياجاتهم متعددة األوجه

جرى التسليم خالل االجتامع بأن أكرث احتياجات العائالت إلحاًحا هو معرفة ما حل بأحبائهم املفقودين وما إذا كانوا عىل قيد الحياة 
أو موىت. وكام ذكر أحد املشاركني الحارضين يف االجتامع قائاًل: “نحن ال نبحث عن رفات، بل نبحث عن أشخاص”. ومع ذلك، بناًء 
عىل نتائج حلقة العمل األخرية التي نظمها مرشوع البحث عن املفقودين يف رساييفو، كان هناك أيًضا فهم واضح بأن أشكال الدعم 
األخرى، سواء كان ماليًا، أو إداريًا، أو قانونيًا، أو طبيًا، أو نفسيًا اجتامعيًا/ نفسيًا، كانت بالغة األهمية أيًضا للعائالت التي كانت تعاين 

من خسارة يكتنفها الغموض ألحد األحباء.

العامة  الجلسة  أكدت  املايض،  يف  األحيان  من  كثريٍ  يف  باملفقودين  يتعلق  فيام  اآلليات  بعمل  علم”  “عىل  العائالت  كانت  وبينام 
ومناقشات مجموعات العمل عىل الجهود املتزايدة بني البعض إلرشاك ممثيل العائالت بنشاط يف جميع مراحل عملية البحث. وأكدت 
حلقة الحوار التفاعلية ملمثيل العائالت واملنظامت التي عملت عن كثب مع العائالت أن املشاركة الهادفة يف جهود اآلليات مل تضمن 
فقط االستجابة الحتياجات العائلة ورمبا جعلتها أكرث فعالية يف بلوغ أهدافها، ولكنها أيًضا ساعدت العائالت عىل تجاوز محنة خسارة 

ذويهم.

تشمل األطراف املعنية: املمثلني السياسيني، واملمثلني القانونيني )نظام العدالة: القضاة(، وممثيل التحقيق )نظام التحقيق: املدعون العامون والرشطة(، ومتثيل الطب الرشعي )خرباء . 14
الطب الرشعي، واملعاهد، واملختربات، حسب السياق(، وممثلني عن النظم الصحية واالجتامعية والعائالت/ممثيل املجتمع املدين.
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وعىل الرغم من اتفاق جميع املشاركني تقريبًا عىل مبدأ مشاركة العائالت، إال أن نقاًشا مستفيًضا دار أثناء مناقشات مجموعة العمل 
بشأن مدى إمكانيتها من الناحية العملية. إذ رأى بعض املشاركني أن العاطفة وارتباط العائالت الشخيص باملسألة قد يؤثر يف قدرتها 
عىل االلتزام باملوضوعية، وبالتايل شككوا فيام إذا كان ينبغي اضطالعها بدور يتعلق بصنع القرار يف اآلليات. فيام ذهب آخرون إىل 

أن دور العائالت يعتمد عىل الوالية املنوطة باآللية، ولكن األمثل رضورة إرشاك العائالت يف تصميم اآللية ذاتها وتنفيذها ورصدها.

وبشكل عام، برزت العديد من التحديات الرئيسية فيام يتعلق بإرشاك العائالت يف اآلليات:
بناء الثقة والتفاهم بني العائالت والسلطات، حتى يتسنى االنخراط يف العمل. 1
تحقيق التوازن بني التوقعات والجدوى، وضامن الشفافية والتواصل طوال العملية حتى ال تثري آمال زائفة. 2
تخصيص موارد كافية وتوفري مجاالت آمنة إلرشاك العائالت. 3
تعزيز الشمول، بدون إيالء أولوية أو تركيز عىل مجموعات أو مواقع جغرافية محددة أثناء النزاع أو بعده. 4
ضامن توفر القدرات واملهارات الالزمة لدى اآللية و/ أو املؤسسات ذات الصلة لدعم عائالت املفقودين، مبا يف ذلك االحتياجات . 5

القانونية، واإلدارية، واالقتصادية، والنفسية االجتامعية، من بني أمور أخرى.

لقضايا  االستجابة  يف  بنشاط  وإرشاكها  مشاركتها  تعزيز  خالل  من  هائلة  قيمة  اكتسبت  العائالت  أن  واملشاركون  املتحدثون  وأكد 
املفقودين. وهذا ما أكدته تجارب ممثيل العائالت الذين وصفوا مدى مساهمة املثابرة وأنشطة الدعوة الجامعية يف وضع ترشيعات 
بشأن املفقودين يف بلدانهم ومناطقهم. وكشفت املناقشة أن االلتزام بتحسني االستجابة الدولية لقضايا املفقودين، بالنسبة للكثريين، 
الحيلولة دون حدوث تلك  الوعي واملساعدة يف  لزيادة  أيًضا  الدعم والتعويضات عن مآيس املايض فحسب، ولكن  مل يكن لضامن 

الحاالت يف املستقبل. ويف هذا الصدد، أوىص املشاركون بالعمل مع األقارب األصغر والشباب ملشاركة الرسالة مع األجيال القادمة.

وتبادل املتحدثون واملشاركون أيًضا بعض الدروس املهمة التي استخلصوها من التجربة وتتمثل يف:
ضامن املشاركة يف كل مرحلة من مراحل العملية – إذ تحتاج العائالت إىل الشعور بأنها جزء من القرارات وكذلك نتائج العملية،   _

سواء كانت إيجابية أم سلبية.
املشاركة السلبية مقابل املشاركة الفعلية - كان هناك اتجاه العتبار العائالت مبثابة مقدمي خدمات فحسب. وبدالً من ذلك،   _
يجب عىل خرباء الطب الرشعي والعاملني يف القضاء والتحقيقات توفري املعلومات بشكل استباقي للعائالت وإرشاكهم يف العملية 

وفًقا لذلك.
احرتام السياق والظروف - كان من الصعب جًدا التعميم بشأن كيفية املشاركة أو ماهية العائالت املطلوبة، بسبب جوانب   _

ثقافية أو دينية. 
إيجاد التوازن الصحيح - العائالت هي مجموعة/ جامعة ولكن أفراد األرسة فرًدا فرًدا، يحتاجون أيًضا إىل حيز واهتامم.  _

إغفال االفرتاضات - كثريًا ما كان هناك اختزال الحتياجات العائلة أو تبسيطها، وقد يكون هناك احتياجات أخرى يجب أخذها   _
يف االعتبار.

بشكل عام، اتفق املشاركون عىل رضورة التمسك مببدأ “ال يشء بدون العائالت”، لكنهم حذروا أيًضا من التعميامت بشأن كيفية 
إرشاك العائالت، إذ أنها تعتمد بشكل واضح عىل البلد وكذلك األهداف املتعلقة بكل آلية، وقدرتها، ومواردها.
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قياس الفعالية

            الحاالت املوضحة 

            إدارة البيانات

    عمليات التقييم/ التدقيق 

                 السمعة 

        إرشاك األطراف املعنية

         تلبية احتياجات األرس 

            االستدامة املالية 

      العملية/ األنظمة املطبقة 

           التنسيق/ التواصل 

قياس تأثري عمل اآلليات	. 

أظهرت املامرسة العملية أن قياس تأثري عمل اآللية وكفاءتها من حيث عدد الحاالت املوضحة فقط ميكن أن يكون مضلالً إىل حد 
ما. إذ أنه ال يتجاهل الجوانب النوعية للعملية فحسب، بل أغفل أيًضا قياس ما إذا كانت االحتياجات املتعددة األوجه للعائالت 
قد جرى معالجتها بشكل فعال من عدمه. ونظرت املناقشات يف اليوم الثاين من حلقة العمل يف هذا املوضوع يف إطار موضوعات 
مجموعة العمل املختلفة، وأبرزت أفكاًرا ملجموعة من املؤرشات التي يجب أخذها يف االعتبار عند تقييم فعالية وكفاءة اآللية بالفعل 

يف استجابتها لحاالت املفقودين.

ورأت الغالبية العظمى من املشاركني األكرث صدًحا بالقول بأن املؤرش األسايس لقياس الفعالية يجب أن يظل يف عدد الحاالت التي 
تُحل بطريقة مرضية للعائالت. ومع ذلك، عرّب العديد من املشاركني عن رأيهم بأن تلبية احتياجات العائلة، وبناء إرادة سياسية عىل 
املدى الطويل، وإثارة الوعي بقضية املفقودين، وتيسري االستجابة بشفافية لهم تعترب أيًضا مؤرشات مهمة يجب مراعاتها. ويف حني 
أن “الحق يف املعرفة” ظل أمرًا يكتيس أهمية قصوى، كان هناك تسليم بالحاجة إىل اإلجراءات ومؤرشات النتائج، وحقيقة أن القياس 
يجب أن يشمل الجوانب الكمية والنوعية لالستجابة، )مثل الوقت واملوارد املستخدمة يف استخراج الجثث(. وأكد املشاركون عىل أن 
عدد القضايا التي جرى حلها ميكن أن يكون مؤرًشا عىل النجاح أو مؤرًشا للمعوقات، وأن املراجعة والتقييم بصفة دورية ينبغي أن 
يساعدا اآلليات عىل التكيف والتطور يف البيئة املتغرية. ويف هذا الصدد، لوحظ أن وضع خطة عىل املستوى الُقطري لالستجابة لحاالت 
املفقودين، ترشف عليها اآللية ولكنها تدمج أنشطة جميع الجهات الفاعلة املعنية، ويدعمها إطار متفق عليه للرصد والتقييم، ميكن 
أن تساعد يف ضامن استجابة شاملة ومرتابطة وتعزيز الشفافية واملساءلة.كام دعا املشاركون إىل قياس الفعالية عىل مستوى الدولة 
واملجتمع املحيل، إذ ميكن أن تكون االحتياجات والنتائج مختلفة إىل حد كبري. وعموماً، جرى االتفاق عىل أن اآللية قد ال تفعل كل 
يشء بنفسها، ولكن االستجابة املثالية ملشكلة املفقودين تشتمل عىل مكونات متعددة يجب قياسها وتقييمها بانتظام. وجرى اقرتاح 
مجموعة من فئات املؤرشات وطُرحت يف الرسم البياين أدناه ملزيد من التفكري واملناقشة. وهي ليست بأي حال من األحوال إلزامية أو 
شاملة، ولكنها كانت مبثابة نقطة انطالق لعملية تطوير األداة. ومن الناحية املثالية، ميكن وضع أمثلة ملؤرشات محددة قابلة للقياس 

لكل فئة لدعم االتساق والفهم املشرتك لكيفية قياس األثر. ميكن لآلليات بعد ذلك النظر يف اعتامد تلك املؤرشات املتصلة بسياقها.
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رابًعا: النتائج الرئيسية
جرى استخالص ست نتائج رئيسية من حلقة العمل، باألخذ يف االعتبار تنوع سياقات هذه اآلليات، ووالياتها، ونهجها، ومنهجياتها، 
واالستفادة من التوصيات الصادرة عن مؤمتر كييف 2018 وأعامل اللجنة الدولية األخرى بشأن املفقودين. وترد النتائج أدناه باعتبارها 

مبادئ وميزات أساسية ينبغي أن تجسدها اآلليات والعوامل التمكينية الرئيسية التي تدعم عملها:

املبادئ وامليزات

املبادئ األساسية لبناء الثقة. 1
التي  واملجتمعات  العائالت  ثقة  لبناء  أنها جوهرية  ارتأوا  وعملها،  اآللية  بوالية  يتعلق  فيام  أساسية،  مبادئ  عدة  املشاركون  حدد 
يسعون إىل خدمتها والحفاظ عليها. وشملت هذه املبادئ االستقاللية، والحياد، وإمكانية الوصول، واملصداقية، والشمولية، واملساءلة، 
والتمثيل. وجرى التشديد عىل رضورة تعبري هيكل اآللية وتكوينها عن مصالح جميع الجهات الفاعلة، ويف حني يتعني وضعها تحت 
قيادة تضمن صالحية وسلطة اتخاذ القرار، فإنها تتطلب أيًضا مستًو بالغ األهمية من االستقاللية (حتى لو كانت مشرتكة بني الوكاالت) 
لكفالة مرشوعيتها وفعاليتها. كام الحظ املشاركون رضورة النظر يف كال الجانبني التقني والسيايس لآلليات أثناء إنشاء اآللية وأنه ينبغي 
أن يدعم كل منهام اآلخر ويتضافر العمل منذ البداية. وكان هذا أشبه باإلقرار بأنه مثة حاجة يف كثريٍ من األحيان، وفًقا للسياق، إىل كٍل 
من اآلليات الوطنية واملتعددة األطراف ألنها تعزز بعضها بعًضا من حيث املساءلة والعمليات. وفيام يتعلق باملسألة البالغة األهمية 
املتعلقة بالواليات اإلنسانية والقضائية لآلليات، جرى التسليم بأنه يف حني أن كليهام يشكل جزًءا من استجابة أوسع نطاقًا ملسألة 
املفقودين، فإن األمر يتطلب مزيًدا من املناقشات املتعمقة ودراسات عن املامرسات املتبعة يف الوقت الحايل للمساعدة يف ضامن 

إمكانية معالجة االستجابة لجميع حاالت املفقودين حقوق واحتياجات األرس معالجة تامة.

ال يشء بدون العائالت. 2
أعاد االجتامع تأكيد ما خلصت إليه من قبل حلقات العمل السابقة، برضورة إرشاك العائالت يف جميع األعامل املتعلقة باملفقودين. 
ويف حني أن طبيعة املشاركة يف اآللية الفعلية ومستوى هذه املشاركة كان موضع نقاش محتدم، جرى التأكيد عىل مبدأ “ال يشء بدون 
العائالت”، وكانت هناك دعوات بأصوات عالية إلرشاك العائالت بدًء من تصميم اآللية وخوض جميع املراحل وصوالً إىل التقييم، 
ألنها كانت الجهة الفاعلة الرئيسية يف العملية. وقد ساعد ذلك أيًضا يف بناء الثقة التي متس الحاجة إليها بني العائالت واملجتمعات، 
وكفالة وضع اآللية بطريقة سهلت عملية البحث. ويف الوقت ذاته، أبرزت تجربة آليات معينة التحديات التي تواجه التطبيق العميل 

لهذا الهدف. 

التحقق من الدعم متعدد التخصصات. 3
باإلضافة إىل إرشاك العائالت، أقرت حلقة العمل بالحاجة إىل الدعم متعدد التخصصات لعائالت املفقودين. كانت هناك آراء متضاربة 
حول ما إذا كان ينبغي لآللية نفسها أن تقدم هذا الدعم وأن تُقاس عىل أساس قدرتها عىل القيام بذلك، أو ال يتعني عليها باألحرى 
من  مجموعة  إىل  العائالت  لحاجة  واضح  فهم  هناك  كان  ذلك،  ومع  املعنيني.  الخدمات  مقدمي  إىل  العائالت  إحالة  سوى ضامن 
الخدمات، من الدعم النفيس االجتامعي، واإلداري، والقانوين إىل االحتياجات املادية، إذ كانوا يواجهون صعوبات كربى يف التعامل مع 

محنة اآلالم والخسارة.

قياس ما يتجاوز مجرد األعداد. 4
أشار االجتامع إىل أن عدد املفقودين الذين جرى إيضاح حاالتهم ينبغي أن يظل املقياس األسايس لنجاح أي آلية، وأكد املشاركون أن 
إنشاء سجل وطني للمفقودين من شأنه أن يساعد عىل تحقيق هذا الهدف. ومع ذلك، كانت هناك أيًضا دعوات التخاذ مزيد من 
التدابري النوعية، باإلضافة إىل مؤرشات العمليات ومؤرشات النتائج لتحديد مدى تأثري استجابة اآللية، نظًرا ألن جهود البحث املكثفة 
قد ال تؤدي دامئًا إىل حل القضية. وُسلط الضوء بصورة خاصة عىل هذا فيام يتعلق بالدعم املطلوب من أرس املفقودين، ولكن أيًضا 
من حيث األهداف الثانوية األخرى التي تسعى اآلليات إىل تحقيقها، مثل زيادة الوعي، وتعزيز الحوار بشأن القضايا، وتعزيز األطر 

القانونية والسياسية، واملساهمة يف تحقيق املصالحة فيام بني املجتمعات املحلية.
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التشغيل

اإلعداد

تقييم السياق

التوجه الواضح   

عوامل التمكني 
البالغة األهمية 

تصميم فعال

املتطلبات األساسية   

املراجعة

التكيف 
والتطور

اإلرادة السياسيةالتقييم إرشاك العائالت/ املجتمع 
املحيل

التنسيق، والتواصل، والتعاون، والثقة )الحكومة، واملنظامت غري الحكومية، 
واملنظامت الحكومية الدولية(

 الرشعية/ املصداقية

 القيادة: سلطة رفيعة املستوى التخاذ 
القرار

الوالية: إنسانية، وقضائية، وإدارية

التكوين: عضوية شاملة

الهيكل: وحدات، وهياكل فرعية، وتغطية 
ميدانية

املهام: التنسيق والبحث والتعويضات والوقاية 
والعدالة وما إىل ذلك.

الخربة امليدانية/ التقنية

 اإلسرتاتيجية والخطة املتفق عليها

 املوارد:
 مالية وبرشية وقدرات تقنية 

ومادية

اإلجراءات والنظم 
املتبعة: العمليات واألدوار 
واملسؤوليات والرصد والتقييم

السياسة
 واإلطار القانوين

املبادئ:
مستقلة	 

غري متحيزة	 

ميكن الوصول إليها 	 

ذات مصداقية	 

فعالة	 

شاملة	 

متميزة	 

مسؤولة	 

متعددة التخصصات	 

ُممثلة	 

عوامل التمكني

العوامل الالزمة لفعالية التصميم. 1

شدد املشاركون عىل أهمية بعض عوامل التمكني املهمة لضامن عمل اآللية بفعالية، وأشاروا إىل رضورة وجودها منذ البداية. تضمنت 

عوامل التمكني وجود اإلرادة السياسية أوالً وقبل كل يشء، والتي كانت، إىل جانب إرشاك العائالت والخربة امليدانية والتقنية، يف 

املجاالت القانونية، والطب الرشعي، والتحقيق، مبثابة متطلبات أساسية لجميع اآلليات. واعترُب ضامن املوارد الكافية، سواء كانت 

مالية، أو تقنية، أو بنية تحتية، أو برشية، والحصول عىل املعلومات أمرًا رضوريًا إلجراء عمليات البحث. وشملت عوامل التمكني 

األخرى الثقة، والتواصل، والتنسيق، ولوحظ أن اآللية نفسها ميكن أن تساعد يف بناء هذه العنارص، ما أدى إىل تحسني أدائها مبرور 

الوقت. 

القدرة عىل االستجابة والتكيف. 2

شدد املشاركون عىل الحاجة إىل إجراء تقييم دقيق للوضع يف البالد وتحديد الفجوات والعوائق يف االستجابة لحاالت املفقودين من 

أجل ضامن تلبية والية اآللية ووظائفها لالحتياجات املطروحة بفعالية. بينام اعترب هذا أمرًا بالغ األهمية لوضع آليات جديدة، سلّم 

املشاركون أيًضا بأهمية مراجعة اآلليات القامئة، وإجراء عمليات التعديل عليها، وتكييفها بشكل مستمر ومنتظم، إذ قد تتغري العوامل 

الرئيسية مثل اإلرادة السياسية، أو األطر القانونية، أو إمكانية الوصول إىل خدمات الدعم لألرس، مبرور الوقت. ولذلك، فإن رسعة 

الترصف والقدرة عىل االستجابة يف كل من والية اآلليات ومهامها أمران مطلوبان مع تغري السياق وتطور احتياجات األرس.

وقد جرى دمج املبادئ وعوامل التمكني املذكورة أعاله يف صورة مرئية جرى تقدميها إىل االجتامع بهدف جمعها جميًعا مًعا. واعتربت 

النسخة األولية ثابتة للغاية وجرى تعديلها منذ ذلك الحني ملراعاة التعليقات األولية الواردة من االجتامع. ومع ذلك، ال تزال النسخة 

الواردة أدناه تستخدم مبثابة نقطة انطالق للمناقشات املستمرة والتّحسينات إذ يتعاون مرشوع البحث عن املفقودين بشأن وضع 

إرشادات عملية وأدوات تدعم تصميم اآلليات وعملها. ومتثل الهدف األسايس ملثل هذه الصورة املرئية يف تقديم إطار عمل شامل 

وموحد يسلم بالطابع املعقد لألنشطة املتوخى االضطالع بها يف القضية ويشكل نقطة مرجعية لآلليات والجهات الفاعلة التي تعمل 

عىل قضية املفقودين.
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زيارة ميدانية إىل مخترب اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص 
ذهب املشاركون يف اليوم التايل لحلقة العمل، يف زيارة ميدانية إىل مكاتب ومخترب اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص، والتي تقع يف 

مباين مطار نيقوسيا السابق يف املنطقة العازلة بقربص. إذ تعرفوا بصورة أكرث تفصياًل عىل عمل اللجنة املشرتكة بني الطائفتني ورأوا بأم 
أعينهم سبل تعاملهم مع رفات املفقودين. كان عرض أحدث التقنيات الجيو فضائية للبحث عن املفقودين والتوضيحات التفصيلية 
من قبل خرباء الطب الرشعي موضع تقدير خاص، وُيطلب بانتظام من خالل زيارات متبادلة مع آليات أخرى حول العامل. لقد كانت 
الطائفتني للحصول عىل  فرصة مثينة للمشاركني لالطالع عىل مخترب تحاليل جنائية يعمل وإقامة عالقات جديدة مع موظفني من 

مساعدة تقنية محتملة يف املستقبل.

مالحظات ختامية
د املشاركون عىل القيمة الفائقة التي تنطوي عليها مثل هذه الحلقات معربين عن تقديرهم إلتاحة الفرصة أمامهم  بشكل عام، شدَّ
لتبادل الخربات. وأيد جميع املشاركني الحاجة إىل "قامئة مرنة من التوجيهات/ األدوات" التي ميكن استخدامها يف مختلف الظروف، 
برشط أن تكون عملية، وأن تدمج التوصيات القامئة والقرارات الصادرة عن اللجنة الدولية، واألمم املتحدة، والهيئات األخرى ذات 

الصلة بشكل فعال. وأبدى عدد من املشاركني اهتاممهم باملشاركة بنشاط يف عملية وضع مثل هذه األدوات. 

وبجانب االضطالع بدور قيادي يف هذه العملية املهمة، الحظ منظمو االجتامع أن حلقة العمل وفرت منتدى للتبادل التلقايئ لآلراء 
وغري الرسمي بني األقران؛ وأتاح املجال اآلمن وغري السيايس الذي وفرته حلقة العمل فرصة للتواصل مبزيد من الحرية وبناء الثقة 

والتفاهم.

التقنيات  بشأن  تفاصيل  تلقي  من  املشاركني  مّكن  الذي  قربص  يف  باملفقودين  املعنية  اللجنة  مخترب  إىل  بزيارة  االجتامع  وتُوج 
واإلسرتاتيجيات املستخدمة لتيسري البحث عن املفقودين وتبادل املعلومات مع عائالت كل من القبارصة اليونانيني، والقبارصة األتراك.

الخطوات التالية
وباألخذ يف االعتبار االستنتاجات التي توصلت إليها هذه الحلقة وغريها من حلقات العمل التي ينظمها مرشوع البحث عن املفقودين، 

ستتعاون اللجنة الدولية مع الرشكاء لتحقيق األهداف التالية:
مختلفة . 1 سياقات  لتالئم  تكييفها  التي ميكن  باآلليات  الخاصة  واألدوات  التوجيهات  من  مرنة  "قامئة"  عملية وضع  الرشوع يف 

ملجموعة متنوعة من ملفات املفقودين يف جميع أنحاء العامل.
وستسرتشد مبا ييل:  

األفكار النرية والتوصيات التي متخضت عن حلقة عمل قربص  _  
تحليل أداء اآلليات الحالية بناًء عىل إجراء مقابالت واستعراض مكتبي  _  
تخطيط وتحليل الوثائق الدستورية املتعلقة بآليات املفقودين القامئة  _  

األفكار املنبثقة عن فعاليات أخرى نُظمت من خالل مرشوع البحث عن املفقودين  _  
األفكار والدروس املستقاة من األدوات والتوجيهات لدعم االستجابات للتحديات اإلنسانية واإلمنائية املعقدة األخرى   _  

تنظيم حلقة عمل تحظى مبتابعة الخرباء، يف ترشين األول/ أكتوبر 2020 يف الكويت، إذا سمح الوضع املتعلق بكوفيد - 19. ومثة . 2
بديل لذلك، يف تنظيم سلسلة من الندوات عرب اإلنرتنت والتي ستكون مبثابة فرصة ملراجعة واعتامد مرشوع األدوات/ التوجيهات 

امليدانية، وستتبعها جوالت إقليمية إلجراء مراجعة إضافية.
التوجيهات/ األدوات بطريقة شاملة وتفاعلية من خالل منصة املجتمع عرب اإلنرتنت . 3 جمع مدخالت وتعليقات إضافية تجاه 

واالستفادة من استخدامها كوسيلة لبناء وتعزيز شبكة املامرسني بشأن املفقودين.
ضامن نرش وتوزيع األدوات/ التوجيهات التشغيلية عىل نطاق واسع من خالل املنصات املعنية.. 4
تقديم الدعم التقني من خالل بعثات اللجنة الدولية للمساعدة يف مواءمة اآلليات لألدوات/ التوجيهات التشغيلية مع سياقها . 5

وتعزيز جهود كل منها للكشف عن مصري املفقودين وأماكن وجودهم ودعم ذويهم.

متعددة القطاعات.



15

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص Achilleos Maria

اللجنة الوطنية لشئون األرسى واملفقودين، الكويت Al-Adsani Rabea

املفوضية العليا لحقوق اإلنسان يف العراق Al-Bayati (Zainalabdeen) Ali Akram Zainalabdeen

بلدان  من  املفقودين  ألرس  العائلية  للرابطات  اإلقليمي  التنسيق 
يوغوسالفيا السابقة، البوسنة والهرسك

Alekic Semina

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص Andronikou Photis 

اللجنة الدولية للصليب األحمر، سويرسا Anselmo Florence

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص Arni Paul-Henri 

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص Balman Mine

اإلدارة العامة للبحث عن املفقودين التابعة لوزارة العدل، بريو Barriga Perez Mónica

لجنة الحقيقة واملصالحة والتعويضات يف غامبيا Barrow Alagie

مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، سويرسا Batalla Trilla Anna

اللجنة الدولية للصليب األحمر كوسوفو* Beqiri Rrahim 

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص

 
Beysoylu Cemaliye 

 
لـوزارة شـؤون التـابعة  باملحتجزين واملفقودين  املعنية  اللجنة 

قـدامى املحاربني، كرواتيا Bilic Visnja

آلية التنسيق الوطنية ألرس ضحايا االختفاء القرسي، بريو Caqui Calixto Doris

 

األشخاص للبحث عن  الوطني  بالنظام  املعني  الوطني  املجلس 

املختفني، املكسيك
Corcuera Santiago

اللجنة الدولية للصليب األحمر، بريو Cori Susana

اللجنة الدولية للصليب األحمر، سويرسا Douilliez Caroline

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص Eleftheriou Theodora

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص Engin İstenç 

وزارة املرأة واألرسة وحقوق اإلنسان يف الربازيل Fernandes Moreira Alexandre Magno

 
النزاع أثناء  املفقودين  األطفال  عن  للبحث  الوطنية  اللجنة 

املسلّح يف السلفادور Flores Elsy Lourdes

 
العام االدعاء  لهيئة  التابع  املفقودين،  األشخاص  عمل  فريق 

الوطنية، جنوب أفريقيا
 

Fullard Madeleine 

لجنة التحقيق املحلية املعنية باألشخاص املختفني قرًسا، نيبال Ghimire Krishna Jeevi

الرشطة الوطنية األوكرانية Kalantai Ihor

مكتب رسي النكا املعني باملفقودين، رسي النكا Kanapathipillai Venthan

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص

 
Karşili Demet 

اللجنة الدولية للصليب األحمر، روسيا Kemper Cleber

اللجنة الدولية لشؤون املفقودين، هولندا

 
Kleiser Andreas 

 
اململكة الضحايا،  رفات  أماكن  بتحديد  املعنية  املستقلة  اللجنة 

املتحدة Knupfer Goeffrey

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص

 
Koepke Bruce 

مكتب رسي النكا املعني باملفقودين، رسي النكا Liyanage Somasiri Kirumbara

قامئة املشاركني واملنظمني
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الفريق العامل املعني باألشخاص املفقودين يف كوسوفو* Makolli Ibrahim

اللجنة الدولية للصليب األحمر، لبنان Maldonado de la Fuente Rocio

لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، الواليات املتحدة Marques Prado Dos Santos Shana

اللجنة الدولية للصليب األحمر، تونس Milner Enercrantz Lina

اللجنة الدولية للصليب األحمر، سويرسا Milosevic-Lepotic Jelena

اللجنة الدولية للصليب األحمر، لبنان Morcillo Mendez Maria Dolores

وزارة الخارجية يف جمهورية رصبيا Odalovic Veljko

اللجنة الدولية للصليب األحمر، بريو Olivera Astete Jean Franco

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص

 
Pantelides Leonidas 

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص

 
Papaioannou Aikaterini 

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص

 
Plümer Küçük Gülden 

وزارة الشؤون الخارجية، إيران

 
Rahmani Meisam 

وحدة التحقيقات الخاصة، مكتب أمني املظامل، غواتيامال Reyes Jose Alejandro

اللجنة الدولية للصليب األحمر، سويرسا Schmitz Guinote Maria Filipa

مستشار، جنوب أفريقيا Sehgal Sarita

Sherozia Natia

 

األشخاص بشأن  التنسيق  آلية  الجنوبية يف  أوسيتيا  مشارك من 

املفقودين من نزاعات التسعينيات و2008
Tasoev Inal

مركز كوثر للبحوث الجينية البرشية ومختربات نور، إيران Tavallaie Mahmoud

اللجنة الدولية للصليب األحمر، سويرسا Tidball-Binz Morris

 
مشارك جورجي يف آلية التنسيق بشأن األشخاص املفقودين من

نزاع 1992-1993 يف أبخازيا Tsikhelashvili Ketevan

اللجنة الدولية للصليب األحمر، سويرسا van Lammeren Sylvie

مجلس القضاء األعىل، العراق Yousif
Husam Abdulkareem 

Yousif

اللجنة الدولية للصليب األحمر، بلجيكا Zaccaro Martina

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص

 
Zamba Liza 

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص Zenonos Christiana 

اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص Zorba Gulbanu K. 

 * ال يخل هذا التصنيف باملواقف املتعلقة بالوضع ويتفق مع قرار مجلس األمن التابع لألمم  املتحدة رقم 1244 ورأي محكمة العدل الدولية بشأن إعالن استقالل 
كوسوفو. 

مساعد املشاركون الجورجيون يف آلية التنسيق بشأن األشخاص 
املفقودين من نزاع 1992-1993 يف أبخازيا



املفقودون
استجابة عاملية

يدخل مئات اآلالف من الناس يف عداد املفقودين يف جميع أنحاء العامل بسبب النزاع املسلح،  والعنف، والهجرة، والكوارث الطبيعية. 
ويدخل البعض يف عداد املفقودين يف املعارك، ويختفى آخرون  قرًسا، ويفقد اآلالف االتصال بأحبائهم يف أثناء فرارهم من القتال أو 
للبحث عن حياة أفضل يف مكان  آخر.  االختفاء مشكلة عاملية لها عواقب مدمرة وبعيدة املدى بالنسبة للعائالت، واملجتمعات املحلية، 

 واملجتمعات بأكملها.

 وتحظى اللجنة الدولية بوالية طويلة األمد يف البحث عن املفقودين وإعادة الروابط بني أفراد العائالت التي  تشتت شملها  واكتسبت 
لتحسني  العاملي  الصعيد  عىل  القوى  تضافر  برضورة  منها  واقتناًعا  املاضية.  عاًما   150 الـ  مدار  عىل  النطاق  واسعة  ميدانية  خربة 
االستجابة العاملية  ملأساة املفقودين وأقاربهم، أطلقت اللجنة الدولية املرشوع بشأن املفقودين يف عام   2018. وبالرشاكة مع الجهات 
الفاعلة األخرى، تسعى هذه املبادرة إىل الجمع بني الخرباء، وممثيل  العائالت، وغريهم من الجهات الفاعلة الرئيسية من جميع أنحاء 

العامل من أجل بناء توافق يف  اآلراء حول أفضل املامرسات، وتعزيز املعايري التقنية القامئة ووضع معايري جديدة إذا لزم األمر.

 كانت حلقة العمل يف رساييفو هي الرابعة من التجمعات الخمسة املخطط لها لعام 2019، إذ استهدفت  كل حلقة عمل الرتكيز عىل 
جانب مختلف من القضية أو مجموعة فرعية مختلفة تتعلق باملفقودين.  ووضعت ليك تسهم مًعا يف تحقيق املرشوع الذي ميتد 
ألربع سنوات: لتطوير  مامرسات مستنرية ومعايري تقنية أفضل ملساعدة الجهات الفاعلة املشاركة يف منع هذه املأساة يف املقام األول، 

والعثور عىل األشخاص املفقودين، ودعم أرسهم، يف سياقات مختلفة. 

ُعقد االجتامع مبوجب قاعدة تشاتام هاوس، ومل يكشف عن هوية املشاركني يف التقرير إال مبوجب  موافقتهم الرصيحة.
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