
مبادئ توجيهية بشأن اإلدارة الكرمية للجثث
 يف حاالت الطوارئ اإلنسانية والحيلولة دون

دخول املتوفني يف عداد املفقودين



صورة الغالف:
هايتي، سجن يف بورت-أو-برنس. بعد توزيع 100 كيس من أكياس الجثث، خبري الطب الرشعي التابع للجنة الدولية وموظفو املرشحة ينتشلون أربع 

جثث من السجن ويسلمونها إىل مرشحة املستشفى الجامعي.
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مقدمة
عندما متوت أعداد كبرية من الناس من جراء حاالت طوارئ إنسانية غالبًا ال تحظى جثثهم بالقدر الكايف من املعاملة الكرمية والالئقة. 

وعندما يحدث هذا، تتقلص القدرة عىل تحديد هوية املتوفني والحيلولة دون دخولهم يف عداد املفقودين.

وتتسم العديد من املبادئ التوجيهية القامئة بشأن إدارة الجثث يف حاالت الطوارئ، مبا فيها تلك التي نرشتها املنظمة الدولية للرشطة 
الجنائية )اإلنرتبول(، ومنظمة الصحة العاملية، واللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( بكونها مبادئ ُمحكمة من الناحية 

الفنية، غري أنها ال تتناول عىل وجه التحديد رضورة معاملة املتوفني ورفاتهم معاملة يكسوها االحرتام.

ويف عام 2018، ُعقد اجتامع يف جنيف بسويرسا دعا إليه كل من املرشوع الخاص باألشخاص املفقودين التابع للّجنة الدولية، ووحدة 
العلوم التقنية والطبية الرشعية التابعة للمنظمة، ومرشوع الحق يف معرفة الحقيقة )الحقائق( من خالل الحقوق )مؤسسة العلوم 
الوطنية السويرسية/ كلية الحقوق بجامعة جنيف( – ضم خرباء من أنحاء العامل ملناقشة الحاجة إىل وضع توصيات عامة بشأن 

املعاملة الكرمية للجثث يف حاالت الطوارئ اإلنسانية.

ورصد املشاركون الحاجة إىل مجموعة من املبادئ التوجيهية ملساعدة صناع القرار واملامرسني يف جميع أنحاء العامل يف جهودهم الرامية 
إىل ضامن أن تحظى جثث املوىت ورفاتهم يف حاالت الطوارئ اإلنسانية باالحرتام الالزم.

الكرمية للجثث يف حاالت الطوارئ اإلنسانية والحيلولة دون دخول املتوفني يف عداد  التوجيهية بشأن اإلدارة  املبادئ  وقد جاءت 
املفقودين )يُشار إليها الحًقا بـ “املبادئ التوجيهية”( مثرة لهذا االجتامع، وصيغت استناًدا إىل كل من التوصيات التي متخض عنها هذا 
االجتامع، وسلسلة من املشاورات ُعقدت يف 2019 انبثقت عن مناقشة دولية يف أوروبا وثالث مناقشات إقليمية: يف أفريقيا ومنطقة 
الرشق األوسط ومنطقة آسيا-املحيط الهادئ. وأُتبعت هذه املناقشات بجولة أخرية من املشاورات عرب اإلنرتنت ُعقدت يف أيار/مايو 

2020 شملت املشاركني يف اجتامع عام 2018.

وتهدف املبادئ التوجيهية إىل تذكري صناع القرار واملديرين واملامرسني الذين يستجيبون لحاالت الطوارئ اإلنسانية بأهمية اإلدارة 
الكرمية لجثث املوىت، مبا يف ذلك احرتام ذويهم، واالمتثال للقوانني املنطبقة. وتكّمل هذه املبادئ التوجيهية وتعزز التوجيهات واألدلة 
التقنية القامئة بشأن إدارة الجثث. ويساعد تطبيق هذه املبادئ التوجيهية عىل نحو فعال صناع القرار واملديرين واملامرسني عىل 
تحديد هوية املتوفني عند وقوع عدد كبري من الوفيات يف حاالت الطوارئ اإلنسانية عىل نحو موثوق، ألغراض منها الحيلولة دون 

دخول املتوفني يف عداد املفقودين.
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الديباجة 
بالنظر إىل أن:

  حاالت الطوارئ اإلنسانية تقع يف سياقات متنوعة اجتامعيًا وثقافيًا وسياسيًا وجغرافيًا، وتقع يف سياق الهجرة وتنتج عن . 1
أحداث من قبيل النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، وحاالت العنف األخرى، والكوارث واألوبئة؛

  حاالت الطوارئ اإلنسانية غالبًا ما تسفر عن أعداد كبرية من املوىت الذين تظل جثثهم غري محددة الهوية نتيجة إدارتها عىل . 2
نحو غري مالئم أو عدم مراعاة حرمة املوىت؛

  إدارة الجثث مكون أسايس يف االستجابة للتصدي لحاالت الطوارئ اإلنسانية، التي تشمل كذلك البحث عن الناجني وانتشالهم . 	
ورعايتهم، وتقديم الخدمات األساسية؛

  استحقاق اإلنسان لالحرتام ال يتوقف مبوته؛. 	

  ألسباب قانونية ودينية وثقافية وألسباب أخرى، ال بد من املحافظة عىل هوية البرش بعد وفاتهم؛. 	

  مبوجب القانون الدويل اإلنساين، للعائالت الحق يف معرفة مصري أقربائها وأماكن وجودهم، الذين أُبلغ عن فقدهم من جراء . 	
نزاع مسلح، مبن يف ذلك ضحايا االختفاء القرسي. فعندما يدخل أشخاص يف عداد املفقودين بسبب اختفاء قرسي، فلكل 

ضحية من الضحايا – أي الشخص املختفي وأي فرد وقع عليه رضر كأثر مبارش لواقعة اختفاء قرسي - الحق يف معرفة 
الحقيقة بشأن مالبسات االختفاء القرسي، وسري التحقيقات ونتائجها، ومصري األشخاص املُختفني. ويف حاالت االنتهاكات 

الجسيمة لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساين، من املهم إطالع ضحايا االنتهاكات وذويهم وكذلك 
املجتمعات املحلية املعنية، حسب االقتضاء، عىل الحقائق املحيطة بتلك االنتهاكات. ويتعني احرتام صور الحداد عىل املوىت 

وإكرامهم مبا يتفق مع دينهم وثقافتهم وعاداتهم. وتقع عىل عاتق السلطات التزامات ذات صلة مبوجب القانون الدويل، من 
بينها االلتزام باتخاذ إجراءات بشأن الجثث غري محددة الهوية؛

  الشخص املتوىف، إىل أن يُكشف عن هويته، هو عىل األرجح شخص مفقود ال تعرف عائلته ومجتمعه املحيل شيئًا عن مصريه . 	
ومكانه؛

  لجميع أعضاء األرسة كرامة متأصلة وحقوق متساوية ثابتة، نص عىل االعرتاف بها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام . 	
1948؛

  يجب عىل السلطات احرتام جثث املوىت وحاميتها وصون كرامتها، بسبل منها الحيلولة دون إساءة معاملة الجثث أو نهبها . 	
وفق ما ينص عليه القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الجنايئ 

الدويل. ويجب أن تُدمج التزامات القانون الدويل يف القوانني الوطنية.

الطوارئ  حاالت  لتبعات  يتصدون  من  جميع  عىل  دوليًا،  بها  معرتف  ومعايري  دولية  التزامات  إىل  املستندة  اآلتية،  املبادئ  وترسي 
اإلنسانية التي ينجم عنها وفيات. ويساعد تنفيذ هذه املبادئ عىل ضامن إدارة املوىت بطريقة كرمية، كام يساعد عىل الحيلولة دون 

دخول املتوفني يف عداد املفقودين.

ال يوجد يف هذه املبادئ التوجيهية ما ميكن تفسريه عىل أنه تقييد أو تعديل أو إعاقة ألحكام أي صك من صكوك القانون الدويل أو 
والعدالة  بالحقيقة  يتصل  ما  ذلك  مبا يف  الضحايا،  الدول وحقوق  التزامات  من  انتقاص  أنه  أو عىل  العريف،  الدويل  القانون  قواعد 
والتعويضات وضامنات عدم التكرار يف أعقاب الجرائم املنصوص عليها يف القانون الدويل، مبا يف ذلك االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
اإلنسان أو االنتهاكات الجسيمة بحق القانون الدويل اإلنساين. ولن يؤثر أي يشء يف هذه املبادئ التوجيهية عىل أي قواعد أكرث مالءمة 

لتحديد هوية املوىت وإدارتهم بطريقة كرمية، التي قد تكون واردة يف القانون الوطني، أو القانون الدويل املنطبق.



	

المبادئ التوجيهية 
ألغراض هذه املبادئ التوجيهية: تشمل عبارة “حالة طوارئ إنسانية” العواقب الناجمة عنها؛ ويراد بلفظ “شخص . 1

ميت” جثة الشخص املتوىف كاملة أو أي جزء منها بغض النظر عن حالة حفظها؛ ويقصد بـ “تحديد الهوية” تعريف 

الشخص عن طريق إسناد االسم عند امليالد أو اسم مناسب آخر للشخص امليت.

يتعني احرتام كرامة جثث املوىت وعائالتهم ومجتمعاتهم املحلية يف جميع املراحل ويف جميع األوقات: يف أثناء البحث . 2

عن الجثث، وبعد العثور عليها، ويف أثناء انتشالها وتحليلها وإجراءات التوثيق ذات الصلة، ويف أثناء تخزين الجثث 

وعند إعادتها وإعادة واملتعلقات الشخصية، ويف أثناء الترصف النهايئ يف الجثث.

يتطلب صون كرامة املوىت يف حاالت الطوارئ اإلنسانية وضع جميع التدابري القابلة للتنفيذ، قبل األحداث ويف أثنائها . 	

وعقبها، لتحديد هوية املوىت يف أقرب وقت ممكن. وهذا يتيح لعائالت املوىت ومجتمعاتهم املحلية، حسب االقتضاء، 

الحصول عىل معلومات بشأن مصري أحبائهم وأماكن وجودهم، ويسهم يف تقليل أعداد األشخاص الذين يدخلون يف 

عداد املفقودين، وييرس إعادة جثثهم إىل ذويهم لدفنها أو للترصف فيها.

يتعني تجنب التعامل غري املالئم مع جثث املوىت ومتعلقاتهم، أو معاملة عائالتهم ومجتمعاتهم املحلية معاملة غري . 	

الئقة، عىل النحو الذي يجعل عملية تحديد هوية أولئك املوىت مستحيلة أو أكرث صعوبة، أو يُطيل أمدها عىل نحو غري 

مربر، ألن هذا السلوك يدخل تحت مسمى عدم إكرام املوىت وقد يخالف القانون.

يجب عىل السلطات يف جميع األوقات أن تحرتم عائالت املوىت ومجتمعاتهم املحلية حسب االقتضاء، وأن تدعم ومتّكن . 	

بشكل فاعل مشاركتهم يف العمليات الالزمة إلدارة جثث املوىت وتحديد هويتهم، تحقيًقا ألهداف من بينها احرتام 

معتقداتهم الدينية ومامرساتهم الثقافية بشأن التعامل مع املوىت والترصف يف جثثهم بشكل نهايئ.

تختلف متطلبات اإلدارة الكرمية ألكرب عدد محتمل من املوىت وتحديد هويتهم عىل نحو موثوق حسب جسامة حالة . 	

الطوارئ اإلنسانية وسياقها ونوعها. لذا، ال بد من إجراء استعدادات، تشمل وضع اسرتاتيجية وتخطيطًا شاملني 

الستيفاء هذه املتطلبات. ولذا من الرضوري وجود تواصل وتنسيق وثيقني بني الهيئات والجهات كافة املعنية 

بالتخطيط لالستجابة وقيادتها وإدارتها وتنفيذها، إىل جانب التفاعل البّناء مع عائالت املوىت ومجتمعاتهم املحلية. 

ويجب، قدر اإلمكان، أن يتسم تنفيذ هذه الخطط بالتنظيم والتنسيق والفعالية والكفاءة.

بشكل خاص، يجب عىل السلطات أن تعتمد تدابري وطنية ذات صلة، يشمل ذلك قوانني وسياسات ولوائح . 	

وبروتوكوالت ومبادئ توجيهية وغريها من التدابري الوطنية ذات الطبيعة القانونية واملؤسسية والفنية مبا يف ذلك 

التدابري العملية، من أجل ضامن احرتام الجثث وحاميتها وصون كرامتها، وذلك بغض النظر عام إذا كانت حاالت 

الطوارئ اإلنسانية وشيكة الحدوث أم ال. ويجب أن تتوافق هذه التدابري مع القانون الدويل وأن تأخذ يف االعتبار هذه 

املبادئ التوجيهية واملامرسات الفضىل املنطبقة، مبا فيها املامرسات التي تويص بها األمم املتحدة واللجنة الدولية 

ومنظمة الصحة العاملية واإلنرتبول.

ينبغي جمع مصادر املعلومات الرضورية كافة مثل السجالت وقواعد البيانات – مبا فيها تلك التي تحتوي عىل بيانات . 	

تتعلق بتحديد هوية املوىت - وإدارتها وإتاحتها، وتيسري الوصول إليها، واستخدامها والحفاظ عليها، مع إيالء مسألة 

حامية البيانات االهتامم املالئم ومبا يتامىش مع القوانني الدويل واملعايري املعرتف بها دوليًا.



	

تضطلع العلوم الطبية الرشعية والنظم الطبية القانونية بدور تتزايد أهميته يف عملية اإلدارة الكرمية للجثث، وتحديد . 	

هوية أصحابها عىل نحو موثوق، والكشف عن أسباب الوفاة ومالبساتها. ولذلك ينبغي إرشاك خرباء الطب الرشعي 

والجهات الرائدة يف هذا املجال من البلد أو اإلقليم - حيثام أمكن - الذي تقع فيه حاالت الوفاة، يف التخطيط لعملية 

اإلدارة الكرمية للجثث، ويف تنفيذ هذه الخطط يف حاالت الطوارئ اإلنسانية.

من السامت السائدة يف حاالت الطوارئ اإلنسانية عدم توفر العدد الكايف من خرباء الطب الرشعي أو عدم قدرتهم . 	1

عىل الوصول إىل املناطق التي هي بحاجة إىل مساعدة. ولذا، غالبًا ما يُعتمد عىل املستجيبني األولني يف انتشال الجثث 

وفحصها وتوثيقها وترتيب تخزينها يف حاالت الطوارئ اإلنسانية. وينبغي االعتامد عىل املستجيبني األولني يف املساعدة 

يف صون كرامة املوىت وتحسني فرص تحديد هويتهم، وذلك عقب تلقيهم التدريب والتوجيه املالمئني عىل يد خرباء 

الطب الرشعي، ويف ظل توفر املوارد واإلرشاف الرضوريني.

 تستلزم اإلدارة الكرمية للجثث معاملتها معاملة خالية من التمييز املستند إىل أي أسس، وعدم وصمها. ولذا ينبغي . 11

عىل سبيل املثال عدم الترصف بناًء عىل ادعاءات خطأ كالقول بأن جثث املوىت تسبب األوبئة.

ينبغي البحث عن جثث املوىت ومتعلقاتهم وانتشالها وفحصها وتوثيقها وتخزينها عىل النحو الذي ينسجم مع القانون . 12

الدويل واملامرسات الفضىل املنطبقة، وباستخدام إجراءات موحدة كالتي تويص بها األمم املتحدة واللجنة الدولية 

ومنظمة الصحة العاملية واإلنرتبول. ويتعني أن تكون إجراءات فحص الجثث، عىل وجه الخصوص، متسقة مع 

املامرسات الفضىل يف مجال الطب الرشعي وأن تراعي الحاجة إىل تحديد هوية املتوفني عىل نحو موثوق، مع وضع 

املامرسات الثقافية واملعتقدات الدينية ومعتقدات املجتمعات املحلية يف االعتبار.

يتعني إرشاك عائالت املوىت ومجتمعاتهم املحلية، حسب االقتضاء، واستشارتهم وإطالعهم بشكل فاعل عىل . 	1

املستجدات يف جميع مراحل االستجابة لحالة الطوارئ اإلنسانية. فهم ميثلون مصدر املعلومات األساسية لتحديد هوية 

موتاهم، مبا يف ذلك أسامء املفقودين وأوصافهم الجسدية، وكذلك للحصول عىل العينات البيولوجية التي من شأنها 

املساعدة يف عملية تحديد الهوية.

بني جيًدا عىل نحو نشط يف التفاعل مع ذوي املوىت ومجتمعاتهم . 	1 ينبغي تشجيع مشاركة خرباء الطب الرشعي املدرَّ

املحلية. فهذا من شأنه املساهمة يف ترسيخ الثقة مع العائالت واملجتمعات املحلية، ما يحقق أغراًضا منها جمع 

املعلومات ذات الصلة وتوفريها بشكل أكرث فعالية.

 يعزز وجود أساليب فريدة لتحديد الهوية، مثل بصامت األصابع أو تحليل الحمض النووي أو فحص األسنان، . 	1

االستنتاجات التي يُتوصل إليها بشأن الهوية، ولكن هذه األساليب ال تبطل أهمية عملية تحديد هوية متكاملة عىل 

النحو الذي تويص به منظمتا اإلنرتبول واللجنة الدولية، كام ال تقلل هذه األساليب من أهمية أي من املبادئ الواردة 

أعاله، وال متنح رخصة لتجاوزها.

 البد من تقديم الدعم النفيس-االجتامعي لعائالت املوىت واملجتمعات املحلية املتأثرة، وكذلك للمستجيبني األولني . 	1

والعاملني يف مجال الطب الرشعي، وينبغي أن يكون هذا الدعم جزًءا ال يتجزأ من االستجابة الشاملة لحاالت الطوارئ 

اإلنسانية، مع االعرتاف يف الوقت ذاته باملوارد املحلية للتعامل مع الصدمات ومراعاتها.

 إذا مل يكن من املمكن تحديد هوية املوىت أو إعادة جثثهم إىل عائالتهم، عىل سبيل املثال بسبب تعذر التعرف عىل . 	1

عائالت املوىت أو تعذر االتصال بهم، فينبغي حينئٍذ توثيق الجثث وتخزينها مع مراعاة تدابري السالمة أو دفنها مؤقتًا 

بطريقة تيرس إمكانية تتبع مكانها وتحديد هويتها وإعادتها إىل العائالت أو املجتمعات املحلية حسب االقتضاء. ولذا 

ينبغي تجنب حرق الجثث التي مل يُتعرَّف عىل هوية أصحابها والتي مل يطالب بها أحد.



	

تشمل اإلدارة الكرمية للجثث تقديم ضامنات إلقامة مراسم جنازة الئقة وكرمية و/أو توفري قبور تتامىش مع . 	1

التفضيالت الثقافية والدينية لعائلة امليت. وتشمل هذه القبور أماكن الدفن املؤقت والنصب التذكارية، وينبغي 

تسجيلها عىل النحو املالئم ووضع عالمات متيزها وصيانتها وحاميتها وتيسري وصول عائالت املوىت أو املجتمعات 

املحلية -حسب االقتضاء- إليها.

يجب أن يراعى عند الترصف النهايئ يف الجثث صون كرامة املوىت وخصوصيتهم، ومراعاة كرامة وخصوصية أفراد . 	1

عائالتهم ومجتمعاتهم املحلية. وينبغي يف هذا الصدد اتخاذ تدابري لحامية مواقع الدفن والنُّصب التذكارية من انتهاك 

حرمتها أو العبث بها، وللحفاظ عليها.

 ينبغي تزويد أفراد عائالت املتوفني ومجتمعاتهم املحلية، حسب االقتضاء، مبعلومات وافية عن مواقع القبور أو . 	2

األماكن التي ووريت فيها جثث ذويهم الرثى، وأن ييرسَّ لهم الوصول إىل هذه األماكن. وينبغي أن تتخذ السلطات 

جميع التدابري املالمئة إلعادة رفات املتوفني ومتعلقاتهم يف ظروف الئقة تراعي حرمتها، ومبا ينسجم مع رغبات 

ذويهم. ومتى كانت هناك حاجة إىل استخراج الرفات، فيجب أن متتثل اإلجراءات املتخذة يف هذا الشأن للمامرسات 

الفضىل املنطبقة وأن تتامىش مع القانون الدويل. وينبغي أن تتاح الفرصة ألفراد العائالت واملجتمعات املحلية، حسب 

االقتضاء، إلعادة دفن أو لحرق جثث موتاهم وفًقا ملعتقداتهم الدينية ومامرساتهم الثقافية، وأن يقدم لهم الدعم 

الالزم يف هذا الصدد.

 ينبغي للجهات املعنية طلب التعاون الدويل عند الرضورة، مبا يف ذلك طلب املساعدة يف مجال الطب الرشعي، وبناء . 21

القدرات والتدريب، ألغراض االستجابة للتصدي لحاالت الطوارئ اإلنسانية، من أجل ضامن إدارة الجثث بطريقة الئقة 

وتحديد هوية أصحابها عىل نحو مالئم، للحيلولة دون دخولهم يف عداد املفقودين.



	

شكر وتقدير
الحقيقة  “الحق يف معرفة  للربوفيسور سيفان غاريبيان، )املرشف عىل مرشوع  امتنانها  األحمر عن  للصليب  الدولية  اللجنة  تعرب 

)الحقائق( من خالل الحقوق” البحثي، الذي متوله مؤسسة العلوم الوطنية السويرسية، وتستضيفه كلية الحقوق بجامعة جنيف(، 

املبادئ  لهذه  الفيكتوري للطب الرشعي وجامعة موناش( لدورهام يف صياغة املسودة األوىل  )املعهد  والربوفيسور ستيفن كوردنر 

التوجيهية. وتود اللجنة الدولية أن تشكر أيًضا الخرباء اآلتية أسامؤهم الذين شاركوا يف االجتامعات1 التي سبقت إعداد هذه الوثيقة 

وقدموا تعليقات عليها وساهموا بطرق أخرى يف صياغة هذه الوثيقة:

هوزي ألكورتا، املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس )أيزو(، سويرسا

زهرية أراغويتي-توريبيو، مرشوع مؤسسة العلوم الوطنية السويرسية البحثي “الحق يف معرفة الحقيقة )الحقائق( من خالل الحقوق”، 
كلية الحقوق، جامعة جنيف، سويرسا

املقدم جيفري كاردوزو، ضابط جيش بريطاين متقاعد، اململكة املتحدة

كريستينا كاتانيو، جامعة ميالن، إيطاليا

رودي كونينكس، منظمة الصحة العاملية، سويرسا

أنطون دي بايتس، جامعة جرونينجن، هولندا

تانيا ديالباردي، املركز الوطني للبحوث العلمية بابل UMR8045، فرنسا

غويندولني إمير، االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، سويرسا

سريغي إيكو، املنظمة الدولية للرشطة الجنائية )اإلنرتبول(، فرنسا

لويس فوندبرايدر، الفريق األرجنتيني ألنرثوبولوجيا الطب الرشعي، األرجنتني

توين فراكاسو، املركز الجامعي للطب الرشعي، سويرسا 

أوليفييه دي فروفيل، جامعة باريس الثانية )بانتيون-أساس(/مركز باريس لحقوق اإلنسان، فرنسا

توماس هوالند، وكالة حرص أرسى الحرب/املفقودين يف القتال التابعة لوزارة الدفاع األمريكية، الواليات املتحدة األمريكية

دينا شكرى، جامعة القاهرة، مرص

موريس تيدبال-بينز، مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسًفا، فرنسا

دواريت نونو فيريا، مركز جامعة كوميربا للبحوث والتدريب يف مجال الطب الرشعي ألغراض العمل اإلنساين وحقوق اإلنسان، والشبكة 

األيبريية-األمريكية لعلوم الطب الرشعي، الربتغال

ماريون فريوندا دوبراي،  مرشوع مؤسسة العلوم الوطنية السويرسية البحثي “الحق يف معرفة الحقيقة )الحقائق( من خالل الحقوق”، 

كلية الحقوق، جامعة جنيف، سويرسا

 مبا يف ذلك حلقة عمل عقدت يف ترشين الثاين/نوفمرب 2018 يف جنيف، واجتامع عرب اإلنرتنت يف أيار/مايو 2019 والندوة الدولية األوىل بشأن أنشطة الطب الرشعي يف العمل اإلنساين، 

التي عقدت يف كوميربا بالربتغال يف ترشين الثاين/نوفمرب 2019؛ فضاًل عن اجتامعات ُعقدت مع شبكات الطب الرشعي اإلقليمية يف أفريقيا وآسيا واألمريكتني والرشق األوسط.

1



	

عن مشروع اللجنة الدولية للصليب األحمر الخاص باألشخاص المفقودين
تضطلع الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( مبهمة منذ أمد بعيد باإلضافة 

إىل مائة وخمسني عاًما من الخربة العملية يف البحث عن األشخاص املفقودين وإعادة االتصال بني أفراد العائالت املشتتة. وإميانًا من 

اللجنة الدولية برضورة توحيد الجهود يف جميع أنحاء العامل لتحسني االستجابة العاملية للتصدي ملأساة األشخاص املفقودين ومعالجة 

حالة عدم اليقني التي يعيشها ذووهم، أطلقت اللجنة الدولية املرشوع الخاص باألشخاص املفقودين يف عام 2018. وتسعى اللجنة 

الدولية من خالل هذه املبادرة، بالرشاكة مع جهات فاعلة أخرى، إىل جمع الخرباء وممثيل العائالت وأصحاب املصلحة الرئيسيني 

اآلخرين من جميع أنحاء العامل من أجل بناء توافق يف اآلراء بشأن أفضل املامرسات، وتعزيز املعايري الفنية الحالية وتطوير معايري 

جديدة عند الحاجة. ملزيد من املعلومات حول املرشوع، يرجى مطالعة هذا الكتيب والفيديو.

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