
 املبادئ التوجيهية بشأن التفاعل
مع عائالت املهاجرين املفقودين



صورة الغالف:
منطقة سانت لويس، قرية نديبني، السنغال. تستفيد السيدة خادي التي تبلغ من العمر 32 عاماً، وهي زوجة مهاجر مفقود، من مرشوع دعم نفيس واجتامعي 
تقوده اللجنة الدولية وجمعية الصليب األحمر السنغايل. وإضافة إىل ذلك، تحرض السيدة خادي دروس محو األمية باللغة الُولوفية وتشارك يف برنامج للتمويل 

والدعم االجتامعي واالقتصادي.
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معلومات أساسية
يف أيار/مايو 2019، عقد مرشوع “البحث عن املفقودين” الذي أطلقته اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(، 
يف  عمل  حلقة  الرشعية،  والطبية  التقنية  العلوم  ألنرثوبولوجيا  األرجنتيني  والفريق  للهجرة  الدولية  املنظمة  مع  بالتعاون 
أنتيغوا، غواتيامال، بشأن موضوع املهاجرين املفقودين. وطُلب من املشاركني من جميع أنحاء العامل تحديد املجاالت التي 
سيساعد فيها إعداد إرشادات تقنية عىل تحسني االستجابة لحاالت املهاجرين املفقودين وتلبية احتياجات عائالتهم. وكانت 
صياغة مجموعة من املبادئ لتوجيه التفاعل بني مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة وعائالت املهاجرين املفقودين واحدة 
سياقات  العائالت يف  تواجهها  التي  املحّددة  التحديات  إىل  املشاركون  وأشار  االجتامع.  عليها يف  متّفق  توصيات  ثالث  من 
الهجرة، واألهمية الكبرية ملبدأ “عدم إلحاق الرضر”، والحاجة إىل وضع العائالت يف صميم كل الجهود املبذولة من أجل تلبية 

احتياجاتها.

وأعّد مرشوع “البحث عن املفقودين” الذي أطلقته اللجنة الدولية املبادئ التوجيهية الواردة أدناه التي نُوقشت يف اجتامع 
للخرباء عىل اإلنرتنت يف عام 2020، وفُتح فيام بعد باب املشاورة العامة بشأنها، وجرى تكييفها وفقاً لذلك.
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مقدمة
تعرض هذه الوثيقة مجموعة من املبادئ لتوجيه أصحاب املصلحة يف تفاعلها مع عائالت املهاجرين املفقودين.1و2 وألغراض 
هذه الوثيقة، يُقصد باملهاجر املفقود أي شخص يجهل أقاربه مكان وجوده و/أو أُعلن عن فقدانه، استناداً إىل معلومات 
مؤكدة، نتيجة لسعيه إىل مسرية الهجرة. ويشمل مصطلح “املهاجر املفقود” األشخاص األحياء واألموات. وتهدف هذه املبادئ 
املتنوعة واملنظامت  الدول وأجهزتها  املصلحة، مبا يف ذلك  العائالت ومجموعة واسعة من أصحاب  التفاعل بني  تيسري  إىل 
هذه  وتفرتض  املفقودين.  عائالت  جمعيات  مثل  املدين،  املجتمع  يف  الفاعلة  واألطراف  الحكومية  غري  واملنظامت  الدولية 
تقع  وبينام  احتياجاتها.  تلبية  إىل  الرامية  الجهود  يف  الرئيسية  الفاعلة  األطراف  العائالت هي  تكون  أن  يتعني  أنه  املبادئ 
كل  ذلك  تدعم جهودها. ويشمل  أن  األخرى  لألطراف  الدول، ميكن  االحتياجات عىل  تلبية هذه  الرئيسية عن  املسؤولية 
العنارص املتعلقة بكيفية تفاعل أصحاب املصلحة مع العائالت ومشاركتها مشاركة أكرث فاعلية يف عملية جمع وتحليل ونقل 

املعلومات التي تكشف مصري املهاجرين املفقودين وتحدد مكان وجودهم، ويف تلبية احتياجاتهم األخرى.

واملبادئ محكومة بالحاجة إىل معالجة العواقب العديدة التي تثقل كاهل عائالت األحباء املفقودين، مبا يف ذلك حالة عدم 
اليقني املدّمرة الناجمة عن الجهل مبصريهم ومكان وجودهم. وقد تشمل هذه العواقب اآلثار القانونية واإلدارية واالقتصادية 
و/أو النفسية واالجتامعية التي ميكن أن تقّوض قدرة الناس عىل التحّمل. وتتشاطر عائالت املهاجرين املفقودين العديد من 
التحديات التي تؤثر عىل عائالت األشخاص املفقودين يف سياقات أخرى. ومع ذلك، فإن وضعها معقد ألن أحباءها قد فُقدوا 
يف بلد آخر. وغالباً ما تجعل الحواجز التي تضعها املسافة واللغة والثقافة من الصعب الحصول عىل معلومات عن أقاربها 

املفقودين. وقد تواجه العائالت املهاجرة هي نفسها تحديات مامثلة، ألنه غالباً ما تكون ظروفها محفوفة باملخاطر أيضاً.

وتشمل هذه املبادئ أفضل املامرسات، ومتثل نُهجاً تقنية لتلبية االحتياجات الواسعة لعائالت املهاجرين املفقودين. وتتوافق 
هذه املبادئ أيضاً مع االلتزامات واملعايري القانونية الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك يف مجال قانون حقوق اإلنسان، وال تخّل 

بها.

ويدخل يف جوهر املبادئ االعرتاف للعائالت بالحاجة إىل معرفة مصري املفقودين ومكان وجودهم، والتمتع بالحقوق ذات 
الصلة املنصوص عليها يف فروع القانون الدويل واجبة التطبيق )مثل الحق مبوجب القانون الدويل اإلنساين يف معرفة مصري 
وأماكن وجود املفقودين نتيجة النزاع املسلح، والحق مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف معرفة الحقيقة عن ظروف 
االختفاء القرسي، وسري التحقيق ونتائجه، ومصري الشخص املختفي(. وأخرياً، ينبغي االستناد إىل مبدأ “عدم إلحاق الرضر”، 
الذي يحتم عىل األطراف الفاعلة السعي إىل االمتناع عن إلحاق املزيد من الرضر واملعاناة بترصفاتها، يف كل التفاعالت مع 

العائالت.

ال يوجد تعريف مقبول عاملياً للفظ “املهاجر” يف القانون الدويل. وتعترب اللجنة الدولية، شأنها شأن سائر الحركة الدولية للصليب األحمر . 1
قد  والذين  الخارج،  الفرص يف  وأفضل  األمان  عن  بحثاً  منها  يفرون  أو  ديارهم  يغادرون  الذين  األشخاص  الالجئني كل  األحمر،  والهالل 
يواجهون الخطر ويحتاجون إىل الحامية أو املساعدة اإلنسانية. وقد يكون املهاجرون عامالً أو طالباً و/أو أجانب تعتربهم السلطات العامة 

مهاجرين غري نظاميني. وقد يكونون أيضاً من الالجئني أو طالبي اللجوء و/أو أشخاصاً عدميي الجنسية.
ال يوجد تعريف ملفهوم األشخاص املفقودين يف القانون الدويل. وترى اللجنة الدولية أن األشخاص املفقودين هم أفراد مل تتلق عائالتهم . 2

أي أخبار عنهم و/أو أُعلن عن فقدانهم، استناداً إىل معلومات مؤكدة، نتيجة لنزاع مسلح )دويل أو غري دويل(، أو حالة أخرى من حاالت 
العنف أو الكوارث الطبيعية، أو أي حالة أخرى قد تتطلب تدخل السلطة املختصة يف الدولة. )انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

املبادئ التوجيهية/قانون منوذجي بشأن املفقودين: 
www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-ara.pdf.

       ويشمل ذلك األشخاص الذين فُقدوا يف سياق الهجرة.

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-ara.pdf
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المبادئ
أوالً- فهم العائالت ودورها

1.   يتعين أن تحتل العائالت وخبراتها مكانة مركزية في كل الجهود
الجهود  كل  وخرباتها يف صميم  وتجاربها  العائالت  تضع  أن  املفقودين  املهاجرين  مسألة  تعالج  التي  األطراف  عىل  يتعني 
املبذولة، وأن تضمن أمنها وسالمتها يف الوقت ذاته. وينبغي أن يشمل ذلك أكرث من جهود ضامن املشاركة الفعلية للعائالت 
يف تحديد وتنفيذ جميع اإلجراءات ذات الصلة بالبحث عن أحبائها واالستجابة الحتياجاتها عىل نطاق أوسع. ويتطلب ذلك 
دعم العائالت أثناء البحث من أجل مساعدتها عىل فهم املسارات العالية التقنية غالباً وضامن حصولها عىل كل املعلومات 
املفيدة، حيثام أمكن، مبا يف ذلك الوصول الفعيل ذات الصلة امليرّس بالحصول عىل إذن خاص للدخول إىل إقليم معنّي. ويف 
الحاالت التي يجري فيها البحث بقيادة أطراف أخرى، ينبغي متكني العائالت من تقديم املعلومات إليها وتلقيها. وينبغي 

أيضاً احرتام خيار العائالت يف عدم املشاركة إذا رغبت يف ذلك.

2.   فهم السياق الثقافي واحترامه 
ينبغي أن يقوم أي نهج إزاء عائالت املفقودين عىل فهم الثقافة املحلية. وقد يشمل ذلك عادات الحداد والدفن، والغموض 
يف األدوار املجتمعية، عىل سبيل املثال، ما إذا كانت تُعترب املرأة التي فقدت زوجها زوجة أو أرملة، والوصم. ومن الناحية 
العملية، فإن أفضل نهج هو التأكد من أن التفاعالت مع العائالت تشمل أشخاصاً من السياق الثقايف نفسه، وتشمل من 

الناحية املثالية، أفراد العائالت املترضرة األخرى.

3.   تحديد المفهوم الواسع للعائلة
والقيم  التقاليد  يتامىش مع  باملرونة، وأن  يتّسم  بطريقة شاملة، وأن  يُفرسَّ  أن  عىل  قادراً  العائلة  تعريف  يكون  أن  يتعني 
الثقافية لكل شعب ومع االختالفات السياقية، وأن يراعي التبعية العاطفية املمتدة والقبول املتبادل للعالقات.3 وينبغي أاّل 
يقترص التعريف عىل املفهوم البيولوجي الرصف )بدالً من املفهوم االجتامعي(، ويتعني تفسريه ليشمل اآلباء بالتبني واآلباء 
بالحضانة، أو حيثام ينطبق، أفراد العائلة املوسعة أو املجتمع املحيل، كام تنص عىل ذلك العادات املحلية. وينبغي أن يُعترب 

جميع األطفال الذين يُتعامل معهم كجزء من العائلة أفراداً من العائلة، بغض النظر عن وضعهم القانوين.

وملا كان املهاجرون ينفصلون غالباً عن عائالتهم لفرتات زمنية طويلة، فقد يقيمون عالقات اجتامعية قوية مع زمالئهم يف 
االختفاء وتقديم  اإلبالغ عن  العالقات من حيث  بهذه  االعرتاف  فينبغي  العائلة،  أفراد  إىل  ينتمي هؤالء  السفر. وبينام ال 
معلومات تساعد عىل البحث عن املفقودين وتحديد هويتهم. وينبغي إيالء عناية خاصة للتعامل مع العائالت التي قد يكون 

لدى أعضائها وجهات نظر متضاربة أو احتياجات مختلفة.

ال يوجد تعريف رصيح لكلمة “عائلة” يف القانون الدويل. ومع ذلك، فإن النهج املتّبع يف العديد من الصكوك واآلليات الدولية واإلقليمية . 3
املتعلقة بقانون حقوق اإلنسان هو تفسري املصطلح باملعنى الواسع.
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4.   السعي إلى تحديد مكان عائالت المهاجرين المفقودين والتفاعل معها
يك يتسنى للعائالت التفاعل واملشاركة يف عمليات االستجابة الحتياجاتها، البد من تحديد هويتها أوالً. وينبغي أن يحظى 
تحديد مكان العائالت والتفاعل معها باألولية كلاّم أمكن ذلك، ال سيام بالنسبة إىل الدول التي تقع عليها التزامات بالبحث 
عن املهاجرين املفقودين والتحقيق يف االنتهاكات املزعومة، وأيضاً بالنسبة إىل األطراف الفاعلة يف املجتمع املدين التي تسعى 
إىل التعاون مع العائالت ومن أجلها. ويتعني عىل الدول واألطراف األخرى املتعاونة مع العائالت أاّل تنتظر حتى يُعرث عىل أحد 
األشخاص مجهويل الهوية حياً أو ميتاً من أجل البدء يف عملية البحث، بل ينبغي أن تكون استباقية يف جمع املعلومات من 

العائالت عن أحبائها املفقودين لغرض البحث، رهناً بالبيانات املناسبة وضامنات حامية البيانات.

5.   ضمان الحصول على الموافقة المستنيرة في أي تفاعل مع العائالت

تنص هذه املبادئ عىل نهج “عدم إلحاق الرضر”. ولذلك، يتعني بذل العناية الخاصة للحصول عىل موافقة حرة ومستنرية 
ومحددة من العائالت قبل أي تفاعل معها، وبعد التواصل األويل معها. وينبغي النظر إىل هذه املوافقة كمسار يقوم عىل 
الثقة والشفافية ويخضع لإلنهاء يف أي وقت، وليس كحدث واحد منفرد. وميكن معالجة الكثري من املسائل املتعلقة باملوافقة 
الطفل  قدرة  املستنرية حسب  املوافقة  عىل  الحصول  فينبغي  األطفال،  إىل  وبالنسبة  العائالت.  مشاركة  توسيع  خالل  من 
ومستوى نضجه. وينبغي تكييف اإلجراءات لتمكني األطفال من املشاركة الكاملة يف جميع مراحل البحث وفق مصالحهم 

املحددة العليا ورغباتهم ومشاعرهم.

6.   بناء الثقة مع العائالت كركيزة أساسية للعمل معها
يتعني عىل جميع األطراف الساعية إىل التفاعل مع عائالت املهاجرين املفقودين أن تفعل ذلك عىل أساس الثقة التي تضعها 
فيها العائالت كرشط مسبق للتفاعل. وينبغي لألطراف التي تتفاعل مع العائالت أن تسعى دامئاً إىل فهم تصورات العائالت 

ملصري املفقودين واحرتامها، حيثام أمكن.

7.   فهم احتياجات العائالت وتلبيتها

من  مجموعة  املفقودين  املهاجرين  عائالت  تشكو  ما  غالباً  وجودهم،  ومكان  املفقودين  مصري  عن  الكشف  إىل  باإلضافة 
الرغم من مهمة أصحاب  إىل ذلك. وعىل  والنفسية واالجتامعية، وما  القانونية واإلدارية واالقتصادية  األخرى  االحتياجات 
املصلحة املحددة، فإنه ينبغي ألي من أصحاب املصلحة الذين يتفاعلون مع عائالت املهاجرين املفقودين أن ميتلكوا املهارات 
الالزمة لتقييم احتياجات هذه العائالت. ومن املرجح أن تتطلب مثل هذه التقييامت فرقاً متعددة التخصصات، وينبغي أن 
تلتزم بنهج “عدم إلحاق الرضر”. وحيثام كانت األطراف الفعالة عاجزة عن تلبية االحتياجات املحددة بنفسها، ينبغي أن 

تحيل العائالت إىل هيئات متلك قدرة تامة عىل تلبيتها.
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8.   إعداد تفاعالت تراعي االحتياجات المختلفة ألفراد العائالت

قد يشكوا أفراد العائالت احتياجات متنوعة، حسب مجموعة من العوامل، منها عىل سبيل املثال، التنوع الجنيس والسن 
والوضع االقتصادي والقانوين واإلعاقة، وتلك االحتياجات التي قد تشكوها الشعوب األصلية وأفراد املجموعات العرقية أو 
الثقافية وأفراد مجتمع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسية وحاميل صفات الجنسني. وبالتايل، 
قد يتطلب أي تفاعل مع أفراد العائلة اتباع نُهج معينة واالعتامد عىل تجارب ومعارف محددة لضامن الفعالية وتفادي الرضر 
أو التمييز. وينبغي أيضاً مراعاة الطبيعة متعددة الجوانب للضعف والتمييز والحرمان التي ميكن أن تؤثر عىل التفاعل مع 

أفراد العائلة وتعيق مشاركتهم الفعالة.

وينبغي إيالء عناية خاصة لتأثري التنوع الجنيس عىل تجارب األشخاص مع فقدان قريب – واحتياجاتهم الناتجة عن ذلك. 
وعندما يكون املفقودون رجاالً، فقد يواجه أفراد العائلة من اإلناث ضعفاً اقتصادياً وفراغاً قانونياً، عىل سبيل املثال، فيام 
يتعلق بالترصف يف املمتلكات أو الوصاية عىل األطفال. ولذلك، ينبغي إجراء التفاعالت من منظور جنساين ومن قبل املوظفني 

الذين تلقوا التدريب املناسب.

وينبغي يف املقام األول مراعاة املصالح العليا ألي طفل دون سن 18 فقد أحد أبويه أو معيالً آخر أثناء تقديم الدعم له مبفرده 
ولعائلته، سواء كان الطفل مع خليته األرُسية أو منفصالً عنها. وهذا يعني مراعاة رغبات الطفل يف جميع األمور املتعلقة 
مبصالحه، بأساليب تالئم سّنه ومستوى نضجه. وقد يحتاج الطفل غري املصحوب بذويه إىل تعيني ويّص قانوين له أو ملِّ شمله 
بأفراد عائلته اآلخرين، أو وضع ترتيبات بديلة للرعاية، عالوة عىل تقديم الدعم املناسب، مثل الدعم النفيس واالجتامعي 

املتخصص.

9.   دعم جمعيات العائالت والتفاعل معها كسبيل مهم للمشاركة

متثل جمعيات العائالت سبيالً خاصاً ومفيداً ملشاركة العائالت ألنها تؤدي دور الوسيط الجدير بالثقة بينها وبني األطراف 
الفاعلة األخرى، يف الداخل والخارج. وميكن لهذه الجمعيات أن تدعم تبادل املعلومات يف االتجاهني وأن تكون نقطة االتصال 
ذات املصداقية التي تتّحد حولها العائالت من أجل التضامن وتقديم الدعم املتبادل. ويف حاالت عدم وجود هذه الجمعيات، 
ميكن ملجموعات أخرى، مبا فيها املجتمع املدين وجمعيات املهاجرين واملنظامت الدينية والشبكات األخرى أن تكون يف موقع 

أفضل لتوفري التضامن وتقديم الدعم ومنارصة العائالت.
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D. Membreno/ICRC

ثانياً- الحماية وعدم التمييز
10.   حماية العائالت

قد تحتاج عائالت املهاجرين املفقودين إىل الحامية من التهديدات عىل أمنها. ويقع عىل عاتق الدول التزامات بحامية حقوق 
اإلنسان والحريات األساسية لجميع األفراد الخاضعني لواليتها القضائية، مبا يف ذلك الحق يف الحرية واألمن الشخيص. وميكن 
أن تتلقى الدعم من أطراف فاعلة أخرى يف الوفاء بهذه االلتزامات. وينبغي أن تحرتم التفاعالت مع العائالت اسرتاتيجيات 
الحامية الخاصة بها وتدعمها، وأن تستند هذه التفاعالت إىل تحليل سياقي، مبا يف ذلك مراعاة أن أفراد العائالت قد يكونون 

هم أنفسهم مهاجرين غري نظاميني.

11.   مساعدة العائالت على المطالبة بحقوقها
ميكن فهم العالقة بني عائالت املهاجرين املفقودين واألطراف الفاعلة التي تسعى إىل مساعدتها عىل تلبية احتياجات أفراد 
العائالت باعتبارهم أصحاب الحق، إذ ميكن االستجابة للكثري من االحتياجات املعربَّ عنها من خالل ضامن الحقوق. وعىل هذا 
النحو، ينبغي لجميع األطراف الفاعلة السعي إىل ضامن إطالع العائالت عىل حقوقها، ومساعدتها عىل املطالبة بهذه الحقوق، 

وتذكري السلطات بالتزاماتها يف هذا الصدد.

تيغوسيغالبا، سنرتال بارك، هندوراس. تعرض إحدى األمهات صورة البنتها خالل اليوم العاملي للمفقودين.
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12.   احترام مبدأ عدم التمييز وإتاحة الفرص نفسها لجميع العائالت
يحق لعائالت املهاجرين املفقودين التمتع بالحامية التي يكفلها القانون عىل قدم املساواة، ويتعني حاميتها من التمييز عىل 
أّي أساس، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غريه أو املعتقدات أو املامرسات 
الثقافية أو امللكية أو الوالدة أو أي وضع آخر، أو التوجه الجنيس أو االنتامء العرقي أو االجتامعي أو اإلعاقة أو الوضع الخاص 

بالهجرة.

13.   نهج قائم على الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي: تقليل خطر  

        إحداث الضرر والحد من الوصم
ينبغي أن تكون األطراف املتعاونة مع العائالت واعية بالعواقب النفسية واالجتامعية التي يتعرض لها األشخاص الذين فقدوا 
أحد أفراد العائلة. ويشكل الجهل مبصري الشخص املفقود، إىل جانب تداعيات االختفاء االقتصادية واالجتامعية عامالً محفوفاً 
بالخطر من جراء أحوال الصحة النفسية والصعوبات النفسية واالجتامعية، وغالباً ما تؤدي إىل كرب نفيس شديد. وعىل هذا 

النحو:
ينبغي السعي من خالل كل جهد لتلبية احتياجات العائالت إىل دعم جهودها يف البحث عن املفقودين. 	
عندما يشتد الكرب النفيس ويحتد، ينبغي إحالة العائالت إىل خدمات الصحة النفسية املتخصصة يف تلبية احتياجاتها  	

الخاصة حيثام أمكن.
       وإذا تعذر وجود مثل هذه الخدمات يف بعض الحاالت، فينبغي إعدادها.

ينبغي لألطراف الفاعلة أن تكون واعية باآلثار االجتامعية، مثل الوصم، وأن تكفل أن التدخل يعمل عىل تخفيف هذه  	
اآلثار.

يف الحاالت التي يكون فيها الشخص املفقود متوفياً، ينبغي إيالء عناية خاصة إىل اتباع نهج قائم عىل الصحة النفسية  	
والدعم النفيس واالجتامعي منذ لحظة إخراج الجثث من القرب حتى اإلشعار بتحديد هوية املتوّف وإعادة الرفات إىل 

العائلة. وينبغي يف هذه الحاالت وضع أساليب مكرَّسة لتقديم الدعم إىل العائالت.

ثالثاً- نقل املعلومات وحاميتها
14.   إنشاء نقاط اتصال واضحة يمكن للعائالت الرجوع إليها

املفقودين،  املهاجرين  البحث عن  الفاعلة يف  النهائية، وسائر األطراف  املنشأ والعبور والوجهة  بلدان  ينبغي للسلطات يف 
ضامن متكن العائالت وغريها من اإلشعار بفقدان شخص، وتقديم املعلومات ذات الصلة أو الحصول عليها دون عواقب ضارة 

وباتباع إجراءات بسيطة وسهلة.

ونظراً إىل كرثة الوكاالت املشاركة غالباً يف معالجة املعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك الوكاالت التابعة لواليات قضائية متنوعة 
تستطيع  واضحة  اتصال  نقاط  تعيني  إىل  تسعى  أن  الدول،  املعنية، السيام  الفاعلة  لألطراف  ينبغي  الجغرافية،  االنتامءات 
التواصل مع  تيسري  أيضاً عىل  أن تعمل  االتصال هذه  لنقاط  املعلومات. وينبغي  إليها بخصوص  الرجوع  العائالت وغريها 
عائالت املهاجرين املفقودين عرب الحدود من خالل القنوات الدبلوماسية والقنصلية، و/أو التفاعل مع املنظامت غري الحكومية 

واملنظامت الدولية يف بلدان املنشأ وبلدان العبور والوجهة النهائية.

وعندما يتعذر ذلك، ينبغي التفكري يف االعتامد عىل الشبكات غري الرسمية وعىل مجتمعات الشتات يف هذه البلدان كقنوات 
لنقل املعلومات وتداولها.
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15.   زيادة حجم المعلومات المنقولة إلى العائالت
تكون نوعية املعلومات وكميتها املنقولة إىل العائالت حاسمة يف تلبية احتياجات العائالت بفعالية وإدارة توقعاتها خالل 
عملية البحث عن املفقودين. ولذلك، ينبغي للدول وأية أطراف فاعلة أخرى تسعى إىل تلبية احتياجات العائالت أن تعمل 

عىل تزويدها مبعلومات هامة ومفيدة قدر اإلمكان يف الوقت املناسب وبلغة تفهمها.

16.   حماية البيانات الشخصية وضمان استخدامها المشروع

البيانات  العائالت وسالمتها وكرامتها. ويتعني عند معالجة  ال يتجزأ من حامية حياة  الشخصية جزءاً  البيانات  تعد حامية 
الشخصية، احرتام مبادئ حاميتها، مثل األمانة والرشعية التي تستوجب االرتكاز عىل أساس قانوين لعمليات املعالجة والترصف 

يف البيانات الشخصية فقط بالطرق التي تتوقعها العائالت معقولة.

وعند جمع البيانات من العائالت البد من الحصول عىل موافقتها الحرة واملستنرية واملحددة. ويشمل ذلك مبدأ الشفافية 
الذي يستوجب، عىل األقل، تزويد أفراد العائالت عند جمع البيانات، بأدىن قدر من املعلومات عن كيفية معالجتها. وملا كان 
االعتامد عىل  إىل  فثمة حاجة  واستخدامها،  الشخصية  البيانات  املوافقة عىل جمع  قادرين عىل  غري  املفقودون  األشخاص 
املصلحة العامة أو املصلحة ذات األهمية الجوهرية. وعندما يُعرث عىل أشخاص مفقودين عىل قيد الحياة، يتعني الحصول 
عىل موافقتهم قبل مشاركة املعلومات عنهم، مبا يف ذلك مع عائالتهم. ويتعني أن تكون املعلومات املتعلقة بأي طفل وهويته 

مشمولة بإجراءات الحامية اإلضافية عند جمع املعلومات والبيانات وتخزينها ونقلها.

ومثة أيضاً حاجة إىل احرتام املبادئ األخرى ذات الصلة بالغرض من تقييد البيانات وتقليلها إىل الحد األدىن والحد من تخزينها 
وضامن األمن واملساءلة.

17.   التأكد من إشعار العائالت بتحديد الهويات على النحو المناسب
ينبغي تدريب املهنيني عىل التوضيح الشامل ملحتويات تقارير تحديد الهوية املتعددة التخصصات ألقارب املتوفني، وخاصة 
بلغة  أمكن،  حيثام  شخصياً  لألقارب  املعلومات  هذه  تقديم  وينبغي  الرشعية.  والطبية  التقنية  العلوم  مبسائل  يتعلق  ما 
املهاجرين  هوية  تحديد  تقرير  من  نسخة  تسليم  أيضاً  وينبغي  وآمن.  محمي  مكان  ويف  وتعاطف،  وبوضوح  يفهمونها 
املفقودين إىل العائالت باللغة التي تفهمها. وحيثام أمكن، ينبغي أن تتوىل فرق متعددة التخصصات عملية اإلشعار، مبا يف 

ذلك خرباء العلوم التقنية والطبية الرشعية وخرباء الدعم النفيس واالجتامعي.
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شكر وتقدير
تتوّجه اللجنة الدولية بالشكر إىل السيد ساميون روبنز )جامعة يورك( عىل إعداد املسودة األوىل لهذه املبادئ، وإىل الخرباء 
تعليقات عليها، وساهموا بطرق أخرى يف  الوثيقة، وقدموا  بهذه  املتعلقة  االجتامعات  الذين شاركوا يف  التالية أسامؤهم، 

صياغة هذه الوثيقة:

إيزابيال ألكسندر ناثاين، Small World Films، الواليات املتحدة األمريكية
أنجليكا أباريسيو، اللجنة الدولية املعنية باملفقودين، هولندا
نادية أزوجاغ بوسنينا، Caravana de Migrantes، إسبانيا

نيكول باتش، الصليب األحمر األسرتايل، أسرتاليا
جوليا بالك، املنظمة الدولية للهجرة، أملانيا

سيد بولتون، مرشوع Last Rights Project، اململكة املتحدة
كارميال بولر، وزارة الخارجية االتحادية السويرسية، سويرسا

غابرييال سيرتوين، جامعة ميالنو-بيكوكا، إيطاليا
كيت ديردن، املنظمة الدولية للهجرة، أملانيا

آنا لورينا ديلغاديلو، Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho، املكسيك
مرسيدس دوريتي، الفريق األرجنتيني ألنرثوبولوجيا العلوم التقنية والطبية الرشعية، املكسيك/الواليات املتحدة األمريكية

جوديث إيرازو، Equípo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial، غواتيامال
وليام إسبينو، Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador، السلفادور

توماسو فابري، منظمة أطباء بال حدود، إيطاليا
فيليبو فوري، Boats4People/Morts en Contexte de Migration، فرنسا

ماريا كالرا غالفيس باتينيو، عضو سابق يف لجنة األمم املتحدة املعنية بحاالت االختفاء القرسي، كولومبيا
جوليا غونزاليس ديراس،Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala ، غواتيامال

كارال فانيسا هرينانديز ماريس، الفريق األرجنتيني ألنرثوبولوجيا العلوم التقنية والطبية الرشعية، املكسيك
كاتريونا جارفيس، مرشوع Last Rights Project، اململكة املتحدة

أليساندرا ال فاكارا، اللجنة الدولية املعنية باملفقودين، هولندا
إيتليندا لوبيز، Instituto Médico Legal، هندوراس

 Association des familles ACRAFT )clandestins rapatriés et familles affectées de Thiaroye ،مامي بارا ندوي
sur mer(، السنغال

كارمن أوسورنو سوليس، الفريق األرجنتيني ألنرثوبولوجيا العلوم التقنية والطبية الرشعية، املكسيك
سريجيو أوفال، املنظمة الدولية للهجرة، غواتيامال

نينا بيكر، الصليب األحمر السويدي، السويد
كارال كوينتانا، Comisión Nacional de Búsqueda، املكسيك

هوراسيو رافينا، لجنة األمم املتحدة املعنية بحاالت االختفاء القرسي، األرجنتني
روبن راينيك، The Southwest Center، جامعة أريزونا، الواليات املتحدة األمريكية

ديبوراه رويز فريدوزكو، اللجنة الدولية املعنية باملفقودين، املكسيك/هولندا
غابرييال سانشيز، جامعة Texas A&M International University، الواليات املتحدة األمريكية

مارتا سانشيز ديونيس، املنظمة الدولية للهجرة، أملانيا
روزا نييل سانتوس، Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso، هندوراس
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كيت سرباديل، جامعة والية تكساس يف سان ماركوس، الواليات املتحدة األمريكية
خوسيه سواسنافار، مؤسسة أنرثوبولوجيا العلوم التقنية والطبية الرشعية يف غواتيامال، غواتيامال

كوجي تريايا، عضو سابق يف لجنة األمم املتحدة املعنية بحاالت االختفاء القرسي، اليابان
 Assistance to Families and Victims of Clandestine( أندريه لو دو وامبا، مساعدة عائالت وضحايا الهجرة الرسية

Migrations(، الكامريون
نيكول ويندلني، الصليب األحمر السويرسي، سويرسا

إدواردو ووليك، Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala، غواتيامال
أليكس وولف، الصليب األحمر الربيطاين، اململكة املتحدة
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معلومات عن مشروع “البحث عن المفقودين” الذي أطلقته اللجنة الدولية
التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( مهمة متتد إىل زمن بعيد  للوكالة املركزية للبحث عن املفقودين 
وخربة 150 عاماً يف البحث عن املفقودين وملّ شمل العائالت التي تشتت شملها. وقد أطلقت اللجنة الدولية مرشوع “البحث 
العاملية ملعالجة  منها برضورة تضافر القوى عىل مستوى عاملي لتحسني االستجابة  عن املفقودين” يف عام 2018، اعتقاداً 
مأساة املفقودين وعدم اليقني الذي يعاين منه أقاربهم. وتسعى اللجنة الدولية عن طريق هذه املبادرة، وبالرشاكة مع أطراف 
فاعلة أخرى، إىل جمع خرباء وممثيل العائالت وغريهم من أصحاب املصلحة الرئيسيني من جميع أنحاء العامل من أجل بناء 
توافق يف اآلراء بشأن أفضل املامرسات، وتعزيز املعايري التقنية القامئة وتطوير معايري جديدة، عند الرضورة. وللحصول عىل 

مزيد من املعلومات بشأن املرشوع، اطّلعوا عىل هذا الكتيّب والفيديو.

https://vimeo.com/345650374
https://shop.icrc.org/missing-persons-project-a-global-response-pdf-en
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