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تصف هذه املذكرة التوجيهية كيف ستؤثر الوقائع السياقية عىل تأسيس اآلليات الوطنية1 املعنية باملفقودين 
ونطاقها ووظائفها. وهي ترشح أهمية وجود مهمة واضحة املعامل وتقدم عنارص أساسية ملثل هذه اآلليات، 
مبا فيها أهدافها وشكلها التنظيمي وعالقتها مع السلطات األخرى والصالحيات والوضع القانوين والتمثيل 

ومشاركة الدوائر املعنية.

املذكرة التوجيهية 2
املبادئ وعوامل التمكني آللية ناجعة

تبحث هذه املذكرة التوجيهية املبادئ وعوامل التمكني الرئيسية التي تتيح إنشاء آلية ناجعة.

املذكرة التوجيهية 3 
احتياجات عائالت املفقودين

تبحث هذه املذكرة التوجيهية الُسبل التي ميكن لآللية من خاللها دعم عائالت املفقودين. 
العائالت  تواجه  التي  املحددة  الصعوبات  الوقوف عىل  أجل  من  لالحتياجات  تقييم  إجراء  أهمية  وتؤكد 

واحتياجاتها وتوقعاتها، إىل جانب تقديم نظرة عامة موجزة لالحتياجات املختلفة لعائالت املفقودين.

املذكرة التوجيهية 4 
تقييم السياق السيايس وبناء اإلرادة السياسية وضامن استمرارها

آلية  إنشاء  إىل  بالنسبة  أهميتها  أسباب  وتوضح  السياسية  اإلرادة  مفهوم  التوجيهية  املذكرة  تبحث هذه 
وطنية وضامن عملها وتنفيذها األهداف املرجوة منها بشكٍل سليم. وهي تهدف إىل تحديد مؤرشات اإلرادة 
السياسية، وإلقاء الضوء عىل بعض العوامل الداخلية والخارجية الرئيسية التي من شأنها التأثري عىل صانعي 

القرارات، وتقديم بعض التوجيهات بشأن كيفية بناء إرادة سياسية مع الحد من مخاطر التسييس.

املذكرة التوجيهية 5 
تقديم استجابة شاملة: السلطات واملنظامت القامئة املعنية مبسألة املفقودين

بصورة  معنية،  تكون  قد  التي  املختلفة  الفاعلة  األطراف  عامة عىل  نظرة  التوجيهية  املذكرة  تعرض هذه 
مبارشة أو غري مبارشة، باستجالء مصري املفقودين وأماكن وجودهم وتلبية احتياجات عائالتهم. وتلقي كذلك 
الضوء عىل بعض التحديات العملية التي قد تؤثر عىل االستجابة، وترُبز أهمية تقييم القدرات القامئة قبل 

الرشوع يف تصميم أنشطة اآللية واستجابتها.

1     ألغراض هذه املذكرات، يشري مصطلح "آلية" إىل جميع املؤسسات أو اللجان أو الهيئات األخرى والعمليات التي تنشئها السلطات 
املعنية من أجل الهدف اإلنساين املتمثل يف تقديم إجابات عن مصري األشخاص املفقودين وأماكن وجودهم لكل حالة عىل حدة، إىل 
جانب تقديم الدعم لعائالتهم. كام قد تسعى اآلليات إىل تحقيق أهداف أخرى، منها تلك األهداف املرتبطة باملساءلة أو العدالة 
االنتقالية. ومع ذلك، لن ينظر يف هذه األهداف بشكل أعمق يف هذه املجموعة من املذكرات التوجيهية، بخالف ما يتعلق بالبحث 

عن املفقودين.
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املفقودين وتحديد هوياتهم، واستعادة الجثث والتعامل الالئق مع املوىت، واحتياجات أرس املفقودين.
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إرشاك العائالت وجمعيات العائالت

أن  التي ميكن  لألدوار  عامة  نظرة  وتقدم  اآللية  يف  العائالت  إرشاك  أهمية  التوجيهية  املذكرة  تؤكد هذه 
تضطلع بها عائالت املفقودين. وهي تدرس تشكيل جمعيات العائالت وأنشطتها وتحدد الفرص التي ميكن 

استكشافها، إىل جانب بعض التحديات التي قد يتعني التصدي لها.
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مقدمة
يبلغ عدد املفقودين من جرَّاء النزاعات املسلحة أو حاالت العنف األخرى ويف سياق الهجرة أو بسبب الكوارث 
الطبيعية أو الكوارث التي من صنع اإلنسان، مئات اآلالف من األشخاص يف جميع أنحاء العامل. ويشمل ذلك 
ضحايا األعامل اإلجرامية، مثل االختفاء القرسي. يف الكثري من الحاالت، تقع الجهود التي تعالج هذه الحاالت 
خارج نطاق مهام املؤسسات القامئة أو تتجاوز القدرات املتوفرة لديها. يجب أن يُنظر، يف هذا السياق، يف إنشاء 
آلية وطنية مخصصة معنية باملفقودين، هدفُها استجالء مصري وأماكن وجود األشخاص املفقودين وتقديم الدعم 

ألرسهم.

وال شك أن الجهل مبصري أحد األحباء ومبكان وجوده من أعمق الجروح التي تُخلِّفها النزاعات. وإذا مل تُعالج هذه 
املسألة، فإن تأثريها لن يقترص عىل العائالت فحسب وإمنا سيمتد أيًضا إىل املجتمعات املحلية بل واملنظومات 
املجتمعية بأرسها، ما يُعرِّض عملية السالم واملصالحة إىل الخطر. فمن حق العائالت أن تعلم ما حّل بأحبائها، وما 
إذا كانوا عىل قيد الحياة أم ال. ويقر القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل  لحقوق اإلنسان بالحق يف معرفة 
الفاعلة  والجهات  األطراف  من  العديد  مشاركة  املفقودين  ملسألة  التصدي  ويتطلب  بذويها.  حلَّ  ما  العائالت 

املعنية.  

يف العقود األخرية، أنشئت مجموعة متنوعة من اآلليات الوطنية والدولية التي تهدف إىل تقديم استجابة أكرث 
فعالية إزاء مسألة األشخاص املفقودين. اتخذت هذه اآلليات أشكاالً متباينة وحققت نتائج متفاوتة، وكان عدد 

منها فعااًل  يف حل بعض الحاالت وتقديم الحامية والدعم للمفقودين وعائالتهم. 

ألغراض هذه املذكرات التوجيهية، يشري مصطلح "آلية" إىل جميع املؤسسات واللجان والهيئات األخرى والعمليات 
الوطنية التي تنشئها السلطات املعنية بهدف تقديم إجابات بشأن مصري األشخاص املفقودين وأماكن وجودهم 
لكل حالة عىل حدة، وتقديم الدعم لعائالت املفقودين. وإىل جانب هذا الهدف اإلنساين، قد تسعى اآلليات إىل 
تحقيق أهداف أخرى، منها أهداف مرتبطة باملساءلة أو العدالة االنتقالية. غري أن هذه املجموعة من املذكرات 

التوجيهية لن تتطرق إىل هذه األهداف بخالف ما يتعلق منها بالبحث عن املفقودين.

يف حزيران/يونيو 2019 أكد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة أهميَة اآلليات يف القرار رقم 2474، الذي أكد فيه 
رضورة "اتخاذ جميع التدابري املناسبة والبحث النشط عن األشخاص الذين دخلوا يف عداد املفقودين" و"تعزيز 
دور وقدرة اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية القامئة"2. كام دعا الدوَل األعضاء إىل التبادل الفعال للخربات 
املفقودين من جرّاء  املعنية مبسألة األشخاص  الشاملة  االستجابات  أن تسهم يف  التي ميكن  املامرسات  وأفضل 

النزاعات املسلحة. 

مع ذلك، ورغم الخربات سالفة الذكر، ال توجد حتى اليوم سوى معايري أو وثائق توجيهية قليلة متفق عليها 
تسرتشد بها الدول والجهات الفاعلة األخرى يف إنشاء هذه اآلليات أو تعزيزها.

يف  بقربص  نيقوسيا  يف  العامل  أنحاء  جميع  من  العائالت  وممثلو  وخرباء  مامرسون  اجتمع  املنطلق،  هذا  ومن 
ترشين األول/أكتوبر من عام 2019، لتبادل األفكار والدروس املستفادة من عملهم مع هذه اآلليات يف سياق 
والتعلُّم، ومكَّن  الخربات  لتبادل  قيمة  الخرباء فرصة  اجتامع  وأتاح  األخرى.  العنف  املسلحة وحاالت  النزاعات 
املشاركني من تحديد املبادئ والسامت املشرتكة التي تُعترب أساسية لعمل اآلليات املعنية باملفقودين عىل نحٍو 
اتفقوا عىل رضورة  فعال. سلَّم املشاركون بعدم وجود حل واحد يناسب جميع الحاالت والسياقات، إال إنهم 
وجود توجيهات عملية وأدوات تدعم إنشاء هذه اآلليات وعملها، كام تعهدوا باملشاركة يف عملية لوضع هذه 
التوجيهات واألدوات. ومع أن هذه املذكرات التوجيهية تركز يف املقام األول عىل ما يسمى باآلليات الوطنية، 
إال إن التوجيهات الواردة يف العديد من املذكرات مناسبة بالقدر نفسه آلليات أخرى، مثل آليات التنسيق التي 

أُنشئت بني أطراف سابقة يف نزاع مسلح. 

2     قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 2474، املؤرخ 11 حزيران/ يونيو 2019.

املقدمة                    9

https://www.icrc.org/en/publication/4476-missing-persons-cyprus-report
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وقد أفادت املناقشات املوسعة مع ممثيل اآلليات واملامرسني من مختلف التخصصات تطويَر املذكرات التوجيهية، 
وهو تطوير يستند إىل خربة اللجنة الدولية للصليب األحمر املمتدة لعقود يف إسداء املشورة لآلليات والعمل 
مسألة  معالجة  عىل  األخرى  الفاعلة  والجهاِت  الدوَل  املذكرات  هذه  تساعد  أن  املأمول  ومن  اآلليات.  بهذه 

األشخاص املفقودين بفعالية أكرب.3

3     تتاح املذكرات التوجيهية اآلتية يف مرحلة الحقة:
 املذكرة التوجيهية 9: البحث واملبادئ والنهج الشامل،
واملذكرة التوجيهية 10: البحث عملية تحديد الهوية،

واملذكرة التوجيهية 11: التنسيق بني البحث والتحقيقات الجنائية.



اآلليات الوطنية املعنية 
باألشخاص املفقودين: النهج 

املالئم للسياق واملهمة

املذكرة التوجيهية 1
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يجب أن يكون لهذه اآللية مهمة واضحة تتيح لها استجالء مصري املفقودين 
وفعالة  شاملة  بطريقة  عائالتهم  الحتياجات  واالستجابة  وجودهم  وأماكن 

ومستدامة. 

تأسيس  عىل  السياقية  الوقائع  ستؤثر  كيف  التوجيهية  املذكرة  هذه  تصف 
أهمية  ترشح  وهي  ووظائفها.  ونطاقها  باملفقودين  املعنية  الوطنية  اآلليات 
وجود مهمة واضحة املعامل وتقدم عنارص أساسية ملثل هذه اآلليات، مبا فيها 
أهدافها وشكلها التنظيمي وعالقتها مع السلطات األخرى والصالحيات والوضع 

القانوين والتمثيل ومشاركة الدوائر املعنية.

ما املقصود مبصطلح "شخص مفقود"؟
تختلف الظروف التي تقع فيها حاالت االختفاء اختالفًا كبريًا. فعىل سبيل املثال، قد تتسبب النزاعات املسلحة 
يف نزوح جامعي، ما يؤدي إىل دخول أشخاص يف عداد املفقودين؛ ألنهم قد يفتقرون إىل وسائل االتصال املناسبة 
أو قد ينفصلون عن ذويهم عىل طول الطريق. وقد يختفي املهاجرون عندما يكونون غري قادرين عىل االتصال 
بأرسهم أو يختارون عدم االتصال بها، مبا يف ذلك عند احتجازهم. وقد يدخل أفراد القوات املسلحة التابعة للدول 
أو أفراد الجامعات املسلحة يف عداد املفقودين يف أثناء القتال. وقد يدخل يف عداد املفقودين أيًضا األشخاص 
املتوفون الذين ترُتك جثثهم أو تُدفن عىل عجل أو تدار بإهامل ما يجعل التعرف عليها أمرًا صعبًا أو مستحياًل. 
وقد ينطبق األمر نفسه أيًضا عىل من وقعوا يف األرس أو اعتُقلوا أو اختُطفوا واحتُجزوا يف أماكن خفية أو رسية. 

التوجيهية، يعني  القانون الدويل تعريًفا قانونيًا ملصطلح الشخص املفقود. وألغراض هذه املذكرات  ال يتضمن 
مصطلح "األشخاص املفقودين" األفراد الذين مل تصل عائالتهم أخباٌر عنهم و/أو الذين أُبلِغ عن فقدهم - عىل 
أساس معلومات موثوقة - من جراء نزاع مسلح أو حاالت العنف األخرى، أو أي موقف آخر قد يتطلب تدخل 

سلطة حكومية مختصة.4 يشمل هذا املفهوم ضحايا االختفاء القرسي.

الوارد هنا غري محدد بفرتة زمنية وال يتضمن افرتاض موت املفقود. ومن ثم، يُعترب  تعريف الشخص املفقود 
األشخاص يف عداد املفقودين منذ اللحظة التي أبلغت فيها عائالتهم عن فقدهم، أي ال توجد فرتة انتظار قبل 
اعتبار شخص ما يف عداد املفقودين. وبعد أن تتلقى عائالتهم معلومات كافية وموثوقة وذات مصداقية عن 

مصريهم ومكان وجودهم ال يصنَّف هؤالء األشخاص يف عداد املفقودين.

اآلليات الوطنية املعنية باألشخاص املفقودين
ألغراض هذه املذكرات، يشري مصطلح "آلية" إىل جميع املؤسسات أو اللجان أو الهيئات األخرى والعمليات التي 
املفقودين  األشخاص  إجابات عن مصري  تقديم  املتمثل يف  اإلنساين  الهدف  أجل  من  املعنية  السلطات  تنشئها 
وأماكن وجودهم لكل حالة عىل حدة، إىل جانب تقديم الدعم لعائالتهم. وقد تسعى اآلليات إىل تحقيق أهداف 
التكامل بني  الجهود لضامن  بذل  االنتقالية.5 وينبغي  العدالة  أو  باملساءلة  املرتبطة  تلك األهداف  أخرى، منها 

األهداف املختلفة يف جميع الحاالت. 

ميكن إنشاء اآلليات يف األوضاع التي بها نزاعات مسلحة وحاالت عنف أخرى دائرة، ويف سياقات ما بعد النزاعات، 
بل وحتى للتعامل مع إرث قديم دام لعقود. وقد أُنشئت آليات وطنية مكلَّفة بالبحث عن األشخاص املفقودين 
النكا  ورسي  ورصبيا  وبريو  واملكسيك  ولبنان  وكوسوفو*  والسلفادور  وكرواتيا  وكولومبيا  والهرسك  البوسنة  يف 
وأوكرانيا، باإلضافة إىل بلدان أخرى. باإلضافة إىل إنشاء عدد من اآلليات لتيسري تنسيق جهود البحث بني أطراف 
شاركت يف نزاعات مسلحة سابًقا، عىل سبيل املثال عقب النزاعات املسلحة يف البوسنة والهرسك؛ وبني كرواتيا 
ورصبيا؛ ويف قربص؛ وعقب نزاع عام 1998-1999 يف كوسوفو؛ وعقب حرب الخليج يف عام 1991؛ والنزاع املسلح 

4    يستند هذا التعريف إىل تعريف األشخاص املفقودين: دليل للربملانيني، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 2009.
5     ومع ذلك، لن نتطرق إىل هذه األهداف يف هذه املجموعة من املذكرات التوجيهية بخالف ما يتعلق منها بالبحث عن املفقودين.

*     األسامء والتسميات املستخدمة يف هذا املنشور ال تعني املوافقة الرسمية وال تعرب عن رأي سيايس للجنة الدولية للصليب األحمر وال تخّل 
مبزاعم السيادة عىل األرايض املذكورة.

.1
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بني إيران والعراق؛ وعقب نزاع عام 1992-1993 يف أبخازيا؛ وعقب النزاع املسلح يف جورجيا عام 2008. تركز 
املذكرات التوجيهية باألساس عىل اآلليات الوطنية، وإن كانت ذات صلة بآليات التنسيق إىل حد كبري.

نهج مالئم للسياق
تختلف إىل حٍد كبري اآللياُت السالفة الذكر ومهامتها ونُُهجها التشغيلية ومدى نجاحها باختالف الواقع التاريخي 

والسيايس واالقتصادي-االجتامعي والثقايف والقانوين وكذلك الواقع املؤسيس يف كل سياق. 

تحدد  أن  املرجح  من  التي  الرئيسية  االعتبارات  بني  ومن 
أهداَف اآللية ومدى فاعليتها ما ييل:

القدرة املؤسسية
يتطلب البحث عن املفقودين وتحديد هوياتهم واالستجابة 
وميثل  القدرات.  من  عريًضا  طيًفا  عائالتهم  الحتياجات 
امتالك السلطات هذه القدرات معياًرا مهاماًّ عند إنشاء آلية 

من هذه اآلليات. 

الثقة يف املؤسسات
غالبًا ما تحدد األحداث التي وقعت يف املايض مستوى الثقة يف السلطات، مثل املؤسسات العسكرية والقضائية 
ومؤسسات إنفاذ القانون والطب الرشعي. ويف سياقات النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى، قد ال يثق 
عموم السكان، أو قطاعات سكانية معيَّنة، يف السلطات، ورمبا يخشونها. ويف هذه الحالة، من املرجح أن يتأثر 

مستوى تعاون السكان مع اآللية وثقتهم يف عملها. 

التامسك االجتامعي والسيايس، واإلرادة السياسية
قد يظل املسؤولون عن حاالت دخول األشخاص يف عداد املفقودين يف مراكزهم بالسلطة أو ال. ورمبا ال تدعم 
الدوائُر السياسية املهمة جهوَد التعامل مع آثار ما وقع يف املايض، مبا يف ذلك مسألة املفقودين. قد تتسم جهود 
بها عمليات  بتعقيد أكرب وحساسية مثلام تتسم  الحاالت  املفقودين وأماكن وجودهم يف هذه  استجالء مصري 

املساءلة. 

فإذا ترك األمر عىل ما هو عليه ستؤثر هذه االعتبارات عىل نطاق األهداف التي تسعى اآللية إىل تحقيقها. وقد 
تؤثر عىل مستوى استقاللية اآللية والصالحيات املمنوحة لها، عىل سبيل املثال يف ما يخص الوصول إىل املعلومات 
أو املواقع أو صالحية إلزام الشهود باإلدالء بشهاداتهم وضامن رسية املعلومات التي تتلقاها اآللية. لهذا السبب، 

يجب عىل من يسعون إىل إنشاء آلية وضَع اسرتاتيجيات ملعالجة هذه العوامل يف وقت مبكر.

رضورة وجود أساس قانوين
د عادًة عرب اعتامد إطار قانوين مالئم.  يلزم اآللية أن يكون لها مهمة، تحدَّ

يجب إتاحة املهمة يف اإلطار القانوين الوطني الذي ينشئ اآللية. باإلضافة إىل املهمة، تشمل العنارُص الحاسمة 
األخرى التي ينبغي تحديدها يف األساس القانوين إلنشاء اآللية األهداَف التي ينبغي أن تسعى إليها اآللية وهيكلها 
وحوكمتها ووظائفها وصالحياتها ومركزها )مبا يف ذلك موظفيها( واملوارد. عالوة عىل ذلك، ينبغي أن يشمل اإلطار 
القانوين، حسبام يقتيض الحال، أحكاًما بشأن متثيل ومشاركة الدوائر املختلفة ومنها عائالت األشخاص املفقودين.

.3

.4

يجب تطويع اآللية لتناسب طبيعة 
ونطاق الحاالت، واحتياجات 

وتوقعات العائالت، وكذلك البيئة 
االجتامعية والثقافية والقانونية 
والسياسية بشكٍل عام يف البالد.
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اآلليات الوطنية املعنية باألشخاص املفقودين التي أنشئت مبوجب قانون تشمل ما يأيت:

األفراد  يرتكبها  التي  االختفاء  لألشخاص وحاالت  القرسي  االختفاء  بشأن  العام  "القانون  املكسيك: دخل 
ونظام البحث الوطني" حيز التنفيذ يف عام 2018، فتأسست لجنة البحث الوطنية.

بناًء عىل قانون أوكرانيا بشأن  اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين يف ظروف خاصة"  أوكرانيا: "أنشئت 
الوضع القانوين لألشخاص املفقودين لعام 2018.

 بينام استخدمت إجراءات أخرى يف بعض الحاالت:

الحقيقة واملصالحة يف  جنوب إفريقيا" وفًقا لتوصيات لجنة  العمل املعني باملفقودين يف  أنشئ "فريق 
الوطنية  االدعاء  فريق عمل يف هيئة  تشكيل  الحكومة  أنه يجب عىل  التي نصت عىل  إفريقيا،  جنوب 
ملواصلة التحقيق يف مصري وأماكن وجود األشخاص املختفني ألسباب سياسية خالل الفرتة  بني عامي 1960 

و1994، واستعادة رفاتهم متى أمكن ذلك.

العنارص األساسية للمهمة
واتساقًا مع ما سبق، ينبغي النظر يف العنارص اآلتية:

أ.   األهداف
ينبغي أن تشمل أهداف اآللية املسائل اآلتية، وإن كانت ال تقترص عليها بالرضورة:

1(   من الذي تبحث عنه اآللية؟
يجب أن تحدد املهمة الوالية القضائية/حجم القضايا يف اآللية. ميكن أن تصاغ املهمة عىل نطاق واسع 
أو باإلشارة إىل نزاع مسلح أو حدث معني، أو فرتة زمنية، أو منطقة أو مساحة جغرافية، أو طريقة 
االختفاء أو أي مزيج مام سبق.كام يجب دامئًا مراعاة أن الخط الفاصل بني حجم القضايا املختلفة 
لألشخاص املختفني ال يكون واضًحا يف الغالب. لذا، من الرضوري أن تكون مهام السلطات املختلفة 
املعنية واضحة، دون تداخل، وأن توجد إجراءات التشغيل املوحدة حتى ميكن توضيح مسائل من 

قبيل االختصاص القضايئ والعملية وتبادل املعلومات، باإلضافة إىل أمور أخرى. 

البوسنة والهرسك 
قانون بشأن املفقودين املادة 2 - تعريفات

1. "الشخص املفقود هو الشخص الذي ال تدري أرسته أي أخبار عنه و/أو أُبلِغ عنه يف عداد املفقودين عىل 
أساس معلومات موثوقة، من جراء النزاع املسلح الذي وقع عىل أرايض جمهورية يوغوسالفيا االتحادية 
االشرتاكية السابقة. يرسي هذا القانون عىل األشخاص الذين دخلوا يف عداد املفقودين يف الفرتة من 30 

نيسان/أبريل 1991 إىل 14 شباط/فرباير 1996".* 

أوكرانيا
قانون أوكرانيا بشأن الوضع القانوين للمفقودين، املادة 3 - نطاق القانون

"يغطي هذا القانون العالقات القانونية العامة املرتبطة بالحصول عىل الوضع القانوين لألشخاص املفقودين 
يف حاالت النزاع املسلح، واألعامل العدائية، والتمرد الداخيل، وحاالت الطوارئ يف الكوارث الطبيعية أو 
التي من صنع اإلنسان، واألحداث األخرى التي ميكن أن تسبب موتًا جامعيًا لألشخاص، وكذلك األشخاص 

املفقودين بسبب أي ظروف أخرى".*

*ترجامت غري رسمية 

.5

https://ihl-databases.icrc.org/ar/national-practice/general-law-missing-persons
https://ihl-databases.icrc.org/ar/national-practice/law-ukraine-legal-status-missing-persons-2018
https://ihl-databases.icrc.org/ar/national-practice/law-missing-persons-2004
https://ihl-databases.icrc.org/ar/national-practice/law-ukraine-legal-status-missing-persons-2018
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2(   ما الهدف الذي تسعى اآللية إىل تحقيقه؟
ينبغي أن تنص مهمة اآللية، كحد أدىن، عىل السلطات والوظائف الالزمة الستجالء مصري األشخاص 

املفقودين وأماكن وجودهم وتقديم املساعدة والخدمات لعائالتهم.

كولومبيا: مرسوم تأسيس وحدة البحث عن األشخاص املفقودين
تحدد املادة 5 جملة أمور من بينها الوظائف والصالحيات اآلتية: *

•   جمع كل املعلومات الالزمة للبحث عن األشخاص املفقودين وتحديد مواقعهم وتحديد هويتهم 
وإنشاء قامئة باألشخاص املفقودين.

•   تصميم وتنفيذ خطة وطنية وما يقابلها من خطط إقليمية للبحث عن رفات املفقودين وتحديد 
موقعه واستعادته وتحديد هوية املفقودين وتسليم رفاتهم مبا يحفظ كرامتهم.

الرفات والتعرف عىل رفات املفقودين  البحث وتحديد املواقع واسرتداد  •   تنسيق وتعزيز عمليات 
الطب  وعلوم  القانوين  للطب  الوطني  "املعهد  من  تقني  بدعم  املوىت،  كرامة  مع حفظ  وإعادته 

الرشعي" والهيئات العامة األخرى.
•   كفالة مشاركة أقارب املفقودين يف البحث عن الرفات وتحديد مكانه واستعادته وتحديد هويته 

وإعادته مع حفظ كرامة املوىت. 
•   تعزيز التنسيق بني املؤسسات من حيث التوجيه والرعاية النفسية واالجتامعية لعائالت املفقودين.
•   تسليم األقارب تقريرًا رسميًا مفصاًل باملعلومات التي تم الحصول عليها بشأن ما حدث للمفقودين.

•   تقديم تقارير مفصلة إىل "لجنة استجالء الحقيقة والتعايش وعدم تكرار هذه املأساة" عن املعلومات 
التي تم الحصول عليها بشأن ما حدث لألشخاص الذين يعتربون يف عداد املفقودين.

•   تقديم تقرير علني ودوري )كل ستة أشهر عىل األقل( عن األنشطة ذات الصلة بالبحث عن الرفات 
وموقعه واستعادته وتحديد هويته وإعادته.

* ترجامت غري رسمية 

https://ihl-databases.icrc.org/ar/national-practice/decree-establishing-search-unit-missing-persons-colombia-2017
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السلفادور: مرسوم رقم 5 املؤرخ 15 كانون الثاين/يناير 2010 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للبحث 
عن الفتيات والفتيان املفقودين يف أثناء النزاع املسلح الداخيل

- املادة 3* )امللخص أدناه(

أ( التحقيق بحكم املنصب أو بناء عىل طلب أي شخص وتلقي معلومات عن اختفاء الفتيات والفتيان.
ب( تعزيز حق الضحايا يف معرفة الحقيقة من خالل تعزيز إجراءات البحث عن األطفال املختفني.

ج( ضامن الحفاظ عىل الحق يف هوية ضحايا االختفاء والدفاع عنه.
د( فحص السجالت الوثائقية أو ملفات مؤسسات الدولة التابعة للسلطة التنفيذية. ]...[ 

هـ( تعزيز ضامن إعادة العالقات األرسية بني الشخص الذي اختفى يف طفولته وعائلته البيولوجية.
و( تعزيز التنسيق مع املؤسسات العامة ومشاركة املنظامت الخاصة والوطنية والدولية. ]...[ 

األطفال ضحايا  حقوق  أجل ضامن  من  للحامية  احرتازية  تدابري  اتخاذ  املختصة  السلطة  من  ز(  يطلب 
االختفاء وكذلك للحفاظ عىل املعلومات ذات الصلة املعرضة لخطر التغيري أو اإلتالف أو اإلخفاء.

ومشاكلهم،  احتياجاتهم  ملعرفة  األطفال  اختفاء  ضحايا  مجموعة  مع  الدائم  التواصل  عىل  ح(  الحفاظ 
وتقديم املساعدة الشاملة لهم. ]...[

ط( تنظيم حمالت توعية وعمليات تثقيفية وطنية بشأن حقوق ضحايا اختفاء األطفال.
ي( إصدار تقارير عامة دورية بشأن نتائج عمل اللجنة.

التي  الجنائية  بالجرائم  الصلة  املعلومات ذات  العدالة، ونقل  إىل  الوصول  الضحايا يف  ك(  تعزيز حقوق 
تسرتعي انتباه اللجنة إىل املدعي العام للجمهورية والسلطات املختصة يف أثناء مامرسة مهمتها.

* ترجامت غري رسمية 

3(   ما مدة املهمة املنوطة باآللية؟  
أن  - أي مدتها مفتوحة إىل  املدة  أو غري محددة  املدة،  اآللية مخصصة ومحدودة  قد تكون مهمة 
يُكشف عن مصري املفقودين ومكان وجودهم - أو تنص عىل إنشاء هيئة دامئة. عىل الصعيد العميل، 
غالبًا ما يُساء تقدير الوقت املطلوب للتحقيق يف عدد معنيَّ من الحاالت يف البداية. لذلك، يلزم إيالء 

العناية الواجبة لتفادي بناء توقعات غري واقعية.

•    مرسوم إنشاء وحدة البحث عن املفقودين يف كولومبيا مينحها مهمة مدتها 20 عاًما، وميكن متديدها 
)املادة 1(.

•    يف كوسوفو، تشكلت "اللجنة الحكومية املعنية باألشخاص املفقودين" بإطار زمني غري محدد. وسينتهي 
عملها عند اكتامل مهمتها، عىل النحو املحدد يف القانون رقم L-023/04 بشأن األشخاص املفقودين 
لعام 2011 والالئحة رقم 2012/15 بشأن عمل اللجنة الحكومية املعنية باملفقودين )2012/07/10(.

https://ihl-databases.icrc.org/ar/national-practice/decree-no-45-6-october-2004-creating-interinstitutional-commission-search-missing
https://ihl-databases.icrc.org/ar/national-practice/decree-establishing-search-unit-missing-persons-colombia-2017
https://ihl-databases.icrc.org/ar/national-practice/decree-establishing-search-unit-missing-persons-colombia-2017
http://old.kuvendikosoves.org/?cid=2,191,670
http://old.kuvendikosoves.org/?cid=2,191,670
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ب. تحديد الهيكل التنظيمي والعالقة مع املؤسسات األخرى
تتسم عملية البحث عن األشخاص املفقودين وتحديد هويتهم وتلبية احتياجات عائالتهم بالتعقيد وتنطوي 
الرشعي،  والطب  والتحقيقات  بالقضاء  املعنية  املؤسسات  وتعاون  مشاركة  تتطلب  وقد  عىل حساسيات، 
وغريها من الكيانات وأصحاب املصلحة. قد تشمل هذه األطراف الفاعلة غري الحكومية، الوطنية والدولية 

عىل حد سواء، التي قد تكون لديها موارد وخربات محددة تقدمها إىل عمل اآللية. 

يجب أن يقيِّم التقييم القدرة، التقنية والسياسية عىل حد سواء )مبا يف ذلك الثقة واالستقاللية(، الخاصة 
باملؤسسات والعمليات القامئة لتحقيق األهداف املذكورة أعاله.

يجب بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ميكن تعزيز هذه القدرات ملعالجة الثغرات املحددة، رشيطة أن 
يتم تنسيقها بشكل صحيح، أو ما إذا كان من الرضوري إنشاء هياكل جديدة يف إطار اآللية. 

وينبغي أن تعكس املهمة املنوطة باآللية وأهدافها الفجوات املُكتشفة وتضمن التنسيق وتتفادى حدوث 
ن معارف املؤسسات القامئة وخرباتها، والقدرات واملوارد املتوفرة لديها.  تداخل وازدواجية للمهام، وتحسِّ

اآللية  هذه  أكانت  سواًء  دورها،  وتحديد  املستقبلية  اآللية  تشكيل  توجيه  عىل  االعتبارات  هذه  ستعمل 
اًل موحًدا يُعنى بتخزين ومعالجة جميع املعلومات عن األشخاص املفقودين والرفات  لجنة تنسيقية، أو سجِّ
البرشي مجهول الهوية وإدارتها مركزيًا، أو وحدة متخصصة للتعامل مع حاالت معيَّنة، أو مؤسسة مستقلة 
السلطات  مع  وتفاعلها  اآللية  عالقة  وبيان  تحديد  أيًضا  الرضوري  ومن  القدرات.  من  واسع  نطاٍق  ذات 
واملؤسسات األخرى بوضوح. ينبغي يف هذا الصدد أن يفرتض عموًما أنه كلام وضعت اآللية يف موضع أعىل 

يف هيكل الدولة، زادت فرص نجاحها يف الوفاء مبهمتها.

وضعت الوحدة الكولومبية للبحث عن املفقودين مخططًا تنظيمًيا لهيكلها التنظيمي. 

لبنان - قانون رقم 105 بشأن املفقودين واملخفيني قرًسا
املادة 7 - موجب التبادل والتعاون:

املخفيني قرسا،  أو  املفقودين  عن  البحث  بعملية  املتعلقة  املعلومات  بتبادل  املختصة  السلطات  "تلتزم 
وبتحديد مصريهم وهويتهم وتقديم هذه املعلومات للهيئة. يتعني عىل السلطات املختصة يف لبنان ومن 
أجل تحسني البحث عن املفقودين أو املخفيني قرساً، التعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، ومكتب 
املفوض السامي لحقوق اإلنسان يف منظمة األمم املتحدة والهيئة والصليب األحمر اللبناين، أو أية هيئة 

إنسانية أخرى، وفًقا لصالحية كل منهم".

كوسوفو - قانون بشأن املفقودين*   
املادة 8 )1( - اللجنة الحكومية املعنية باملفقودين: 

"]اللجنة[ هيئة حكومية ترأس األنشطة مع املؤسسات املحلية والدولية وترشف عليها وتنسقها، وتتعاون 
األشخاص  مصري  باستجالء  يتعلق  فيام  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  الدولية  واملنظامت  املؤسسات  مع 
املفقودين من جراء حرب عام 1998- 1999، بغض النظر عن انتامءاتهم العرقية أو الدينية أو وضعهم 

العسكري أو املدين".

* ترجامت غري رسمية 

https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/acerca-de-la-ubpd/organigrama/
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ج. صالحيات محددة لآللية والعاملني بها ووضعها القانوين
ذلك  يف  مبا  والشهود،  املقيَّدة،  املعلومات  إىل  الوصول  املفقودين  األشخاص  عن  البحث  يتطلب  ما  غالبًا 
مسؤويل الدولة، واملواقع املادية، بغرض إجراء عمليات البحث. قد ترغب اآلليات أيًضا يف إتاحة الرسية 
للشهود أو أن تكون لها صالحيات إلزامية، عىل سبيل املثال للحصول عىل شهادة الشهود أو الوصول إىل 
املعلومات. يف النهاية، قد تحتاج اآلليات والعاملون بها الحامية من التدخل، ال سيام من املؤسسات األخرى 

بالدولة.

بريو: قانون البحث عن املفقودين خالل فرتة العنف 2000-1980 
االلتزام بالتعاون وحامية املعلومات - املادة 13: "ستطلب وزارة العدل وحقوق اإلنسان املعلومات التي 
تراها رضورية ألغراض هذا القانون من الهيئات العامة والرشكات الخاصة املختصة، التي يجب أن تقدم 

التعاون أو املساعدة يف الوقت املناسب يف إتاحة املعلومات".

* ترجامت غري رسمية 

د. التعامل مع مسألتي التمثيل واملشاركة
يحظى متثيل ومشاركة الدوائر ذات الصلة يف اآللية بأهمية حاسمة فهو يضفي عىل عملها الرشعية والثقة، 
وال تقترص تلك الدوائر عىل عائالت األشخاص املفقودين فحسب، بل متتد لتشمل الجامعات السياسية أو 

اإلثنية أو الدينية أو املؤسسات الحكومية أو املجتمع املدين.

البوسنة والهرسك
املجلس  يتألف  املفقودين.  عائالت  أفراد  مصالح  باملفقودين  املعني  للمعهد  االستشاري  املجلس  ميثل 
الجمعيات املسجلة لعائالت  التي قدمتها  بناًء عىل املقرتحات  االستشاري من ستة أعضاء، يتم تعيينهم 
بني  واملساواة  العرقية  املساواة  عىل  التعيني  إجراءات  تنص  والهرسك.  البوسنة  يف  املفقودين  األشخاص 

الجنسني. 



املذكرة التوجيهية 2

املبادئ وعوامل التمكني 
آللية ناجعة
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يجب أن تضمن اآللية الوطنية6 متابعة األهداف اإلنسانية املتمثلة يف استجالء 
مصري وأماكن وجود املفقودين ودعم ذويهم.

تتيح  التي  الرئيسية  التمكني  وعوامل  املبادئ  التوجيهية  املذكرة  هذه  تبحث 
إنشاء آلية ناجعة.

يجب أن يتبع إنشاء اآللية وعملها عملية تشاركية تضمن دوًرا مركزيًا ألرس املفقودين
اآللية حقوقَهم  أهداف  تعكس  أن  نضمن  بحيث  االعتبار  يف  وأخذها  املفقودين  عائالت  أصوات  يجب سامع 

واحتياجاتِهم واهتامماتِهم عىل نحو صحيح. 

ويجب أن تشجع اآللية وتضمن، إىل أقىص حد ممكن، املشاركَة النشطة للعائالت جنبًا إىل جنب مع السلطات 
ذات الصلة والخرباء والجمعيات املحلية واملنظامت غري الحكومية يف تصميم وتنفيذ التدابري املتعلقة بالبحث 

ويف االستجابة األوسع الحتياجاتها.

ويجب توضيح هدف ضامن الدعم الفعال للعائالت واملشاركة معها والتواصل معها من بداية العمليات وإتاحة 
قنوات اتصال آمنة وفعالة.

بريو
يف عام 2018، أنشأت سلطات بريو مجموعة عمل مبوجب القرار الوزاري JUS-2018-0373 لدعم تنفيذ 
قانون البحث عن األشخاص املفقودين خالل فرتة العنف 1980-2000 )القانون رقم 30470(. تم تجديد 
مهمة فريق العمل يف عام 2020 مبوجب القرار الوزاري JUS-2020-0269. يتألف فريق العمل من ممثلني 
عن وزارة العدل ووزارة الصحة ومكتب املدعي العام واللجنة الدولية للصليب األحمر وتسع منظامت 
غري حكومية مختلفة معنية بحقوق اإلنسان وجمعيات عائلية. يجسد هذا اإلجراء النهَج التشاريك لعائالت 

املفقودين ويتيح قناة اتصال رسمية معهم.

ملزيد من املعلومات، راجع املذكرات التوجيهية اآلتية:

املذكرة 
التوجيهية 3

املذكرة 
التوجيهية 7

6     ألغراض هذه املذكرات، يشري مصطلح "آلية" إىل جميع املؤسسات أو اللجان أو الهيئات األخرى والعمليات التي تنشئها السلطات املعنية 
من أجل الهدف اإلنساين املتمثل يف تقديم إجابات عن مصري األشخاص املفقودين وأماكن وجودهم لكل حالة عىل حدة، إىل جانب تقديم 
الدعم لعائالتهم. كام قد تسعى اآلليات إىل تحقيق أهداف أخرى، منها تلك األهداف املرتبطة باملساءلة أو العدالة االنتقالية. ومع ذلك، 

لن ينظر يف هذه األهداف بشكل أعمق يف هذه املجموعة من املذكرات التوجيهية، بخالف ما يتعلق بالبحث عن املفقودين.

.1

https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/1296539-0269-2020-jus
https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/1296539-0269-2020-jus
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لجميع  نفسها  الفرص  تتيح  أن  يجب  إذ  التمييز،  عدم  مبدأ  اآللية  تحرتم  أن  يجب 
عائالت املفقودين

يحق للمفقودين وعائالتهم التمتع بحامية القانون عىل قدم املساواة ويجب حاميتهم من التمييز عىل أي أساس، 
مثل العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غري السيايس أو املعتقدات أو 
املامرسات الثقافية أو املمتلكات أو املولد أو أي وضع آخر، أو التوجه الجنيس، أو األصل العرقي أو االجتامعي 

أو اإلعاقة.

رسي النكا
قانون املكتب املعني باألشخاص املفقودين

املادة 14 
إنفاذ  املفقودين ضامن  باألشخاص  املعني  املكتب  القانون، يجب عىل  يف مامرسة سلطاته مبوجب هذا 
حقوق األشخاص املفقودين وأقاربهم عىل أساس املساواة بغض النظر عن الوضع ودون متييز ألي سبب 

من األسباب.

واضحة  اآللية  تكون  أن  يجب  العائالت.  ثقة  عىل  حصولها  اآللية  تضمن  أن  يجب 
ذات  واملعلومات  البحث  عملية  بشأن  منتظمة  تحديثات  للعائالت  فتتيح  وشفافة 

الصلة بحقوقها
يجب أن تشارك اآللية أكرب قدر ممكن من املعلومات مع العائالت، لتجنب إطالة معاناتهم دون داع. وينبغي أن 
تبقي اآلليُة العائالِت ومجتمعاتِهم عىل اطالع بجهود البحث وتحديد الهوية، والقرارات املعتمدة واآلثار املرتتبة 

عليها، وبشأن قيودها وفرص نجاحها، مبا يف ذلك احتامل العثور عىل أقارب عىل قيد الحياة.

ويجب أن تبلغ العائالِت بحقوقها، مبا يف ذلك ما يتعلق مبحاسبة املسؤولني عن اختفاء أقاربهم. تعترب جودة 
وكمية املعلومات التي تتم مشاركتها مع العائالت أمرًا حاساًم يف تلبية احتياجات العائالت بشكل فعال وإدارة 
توقعاتهم بشأن العملية. يجب تقديم املعلومات بلغة يفهمونها. من أجل املشاركة الفعالة مع العائالت، يجب 
إنشاء نقطة اتصال لضامن إبالغ العائالت بشكل مناسب. وهذا من شأنه أن يساعد يف خلق عالقة ثقة وثقة يف 

اآللية وكذلك يف نتائج البحث عن األشخاص املفقودين وتحديد هويتهم.

يجب أن يكون لآللية مهمة واضحة تتناسب مع السياق وقادرة عىل التأقلم مع بيئة 
متغرية

بالبيئة  الخاصة  والسياسية  واالقتصادية  والقانونية  والدينية  والثقافية  واألخالقية  االجتامعية  للجوانب  سيكون 
تداعيات عىل عمل اآللية وينبغي أخذها يف االعتبار عند إنشاء مهمتها.

مثة رضورة إلجراء تقييم دقيق للوضع يف البلد، مبا يف ذلك الهيكل القانوين واملؤسيس، واإلطار القانوين ذي الصلة 
املفقودين.  األشخاص  ملسألة  االستجابة  يف  التأخر  وأسباب  الثغرات  تحديد  أجل  من  بها،  املعمول  واإلجراءات 

ينبغي أن تعالج مهمة اآللية الثغرات التي تم تحديدها وتضمن االتساق العام لالستجابة.

قد تتغري العوامل الرئيسية مثل اإلرادة السياسية واألطر القانونية القامئة أو إمكانية الوصول إىل خدمات الدعم 
بالنسبة للعائالت مبرور الوقت. ولذلك، فإن املسارعة بالتحرك والقدرة عىل االستجابة يف كل من مهمة اآللية 

ومهامها أمران مطلوبان مع تغري السياق  وتطور احتياجات األرس.  

ويف الوقت نفسه، ينبغي أن يشمل إنشاء اآللية ضامنات بقدر اإلمكان – من الناحية املثالية يف القانون – من 
املثال تغيريات يف  تعيقه، عىل سبيل  أو  السياق فتحد عملها  األقل مالءمة يف  التغيريات  شأنها أن تحميها من 

امليزانية، والصالحيات اإللزامية. 

.2

.3

.4

https://ihl-databases.icrc.org/ar/national-practice/office-missing-persons-act-2016
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ملزيد من املعلومات، راجع املذكرات التوجيهية اآلتية:

املذكرة 
التوجيهية 1

املذكرة 
التوجيهية 3

املذكرة 
التوجيهية 4

املذكرة 
التوجيهية 6

املذكرة 
التوجيهية 5

استجابة  من ضامن  متكنها  أن  يجب  لها  املمنوحة  والصالحيات  األخرى  الدولة  هياكل  تجاه  اآللية  موقف  إن 
متكاملة ومتعددة التخصصات ومتعددة الوكاالت للمفقودين وعائالتهم.

البحث عن األشخاص املفقودين وتحديد هويتهم ودعم عائالتهم هو مسعى متعدد التخصصات وقد يشمل 
مجموعة من مؤسسات الدولة.

لذلك ، يجب أن تضمن اآللية ما يأيت:
•    التمثيل املناسب لجميع الكيانات والوكاالت املعنية

•    التواصل والتنسيق الفعال بني الجهات الحكومية ذات الصلة وأصحاب املصلحة اآلخرين 
•    التفصيل املالئم للمسؤوليات عىل املستويني العميل والسيايس.

يجب أن تسعى اآللية إىل الحصول عىل ثقة العائالت واملجتمع املحيل املفرتض بها دعمهام. قد يتطلب ذلك 
النزاع املسلح الجاري أو املايض وحاالت  الدولة األخرى يف سياقات  درجة أعىل من االستقاللية عن مؤسسات 

العنف األخرى.

الحكومية وغري  الهيئات  من  الالزمة  املعلومات  القدرة عىل جمع  مثل  الالزمة،  الصالحيات  اآللية  منح  ينبغي 
الحكومية ذات الصلة، مبا فيها القضاء، التي قد تساعد يف استجالء مصري وأماكن وجود األشخاص املفقودين. 

ملزيد من املعلومات، راجع املذكرات التوجيهية اآلتية:

املذكرة 
التوجيهية 1

املذكرة 
التوجيهية 6

املذكرة 
التوجيهية 5

السيايس، فضاًل عن قبول  الدعم  قادرة عىل تطوير واستدامة  اآللية  أن تكون  يجب 
مختلف أصحاب املصلحة وثقتهم ودعمهم

اإلرادة السياسية رضورية إلنشاء اآللية وتشغيلها عىل نحو مستدام وفعال. وهذا يشمل ميزانية كافية وتعاون 
السلطات، ال سيام فيام يتعلق بتبادل املعلومات. 

الثقة، سواء بني األطراف يف نزاع مسلح مستمر أو سابق، والسلطات واألرس، أو بني املجتمعات املنقسمة سابًقا، 
هي عنرص أسايس أيًضا يف قدرة اآللية عىل العمل وإحراز التقدم. من أجل توليد الثقة والدعم، يجب ضامن 

التمثيل واملشاركة الكافيني ألصحاب املصلحة املعنيني يف إنشاء اآللية، وعند االقتضاء كذلك يف عملياتها. 

.5
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ملزيد من املعلومات، راجع املذكرات التوجيهية اآلتية:

املذكرة 
التوجيهية 4

يجب أن تكون اآللية مستدامة ولديها املوارد البرشية واملالية الالزمة، فضاًل عن البنية 
التحتية واملعدات

عند إنشاء آلية، يجب عىل السلطات االلتزام بتخصيص املوارد املالية والبرشية والبنية التحتية واملعدات الالزمة 
عىل أساس أمد بعيد. 

يجب أن تسعى اآلليات إىل أقلمة أساليبها العلمية مع الوسائل املتاحة، مع االلتزام باملعايري العلمية الدولية 
ألفضل املامرسات. 

وعندما ال متتلك اآللية موارد كافية، مبا يف ذلك الخربة، يجب النظر يف طلب دعم الجهات الفاعلة الخارجية ذات 
الصلة - مبا يف ذلك املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية، فضالً عن اآلليات األخرى.

.6
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املفقودين  الجوانب لعائالت  املتعددة  باالحتياجات  اآللية7  يجب أن تسرتشد 
م أهدافها لتلبية تلك االحتياجات. وأن تصمَّ

تبحث هذه املذكرة التوجيهية الُسبل التي ميكن لآللية من خاللها دعم عائالت 
املفقودين. وتؤكد أهمية إجراء تقييم لالحتياجات من أجل الوقوف جيًدا عىل 
الصعوبات التي تواجه العائالت واحتياجاتها وتوقعاتها، إىل جانب تقديم نظرة 

عامة موجزة عن االحتياجات املختلفة لعائالت املفقودين.

مقدمة
وغري  الحكوميني  للخرباء  الدويل  املؤمتر  املثال  سبيل  به عىل  أقر  ما  وفق  احتياجات خاصة،  املفقودين  لعائالت 
الحكوميني املعني باملفقودين لعام 2003، الذي دعت إليه اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(. وتشمل 
هذه االحتياجات الحاجة إىل استجالء مصري ومكان وجود أقاربهم املفقودين، والحاجة إىل االعرتاف و/أو العدالة، 
واالحتياجات املتعلقة بالتحديات االقتصادية واإلدارية والقانونية. وقد تكون لدى هذه العائالت أيًضا حاجة إىل 
الدعم النفيس االجتامعي واإلقرار مبعاناتها وإحياء ذكرى املفقودين. وريثام تُلبى هذه االحتياجات، ال ميكن للعائالت 

إعادة بناء حياتها بسهولة.

ال يوجد تعريف مقبول عامليًا ملصطلح "األرسة/العائلة"، ولكن النهج املتبع يف العديد من املعاهدات واملحاكم 
املبدأ تعريف  اإلنسان هو تفسري املصطلح عىل نطاق أوسع. سنصادف من حيث  الدولية واإلقليمية لحقوق 
مصطلح "فرد من عائلة شخص مفقود" يف القانون املحيل، ولكن يجب أن يكون قاباًل للتفسري عىل نحو واسع 
السياقية، ومراعاة  لكل شعب واالختالفات  الثقافية  والقيم  التقاليد  يتامىش مع  مبا  باملرونة،  يتسم  أن  ويجب 
التبعية العاطفية املمتدة والقبول املتبادل للعالقات. فال ينبغي أن يقترص املفهوم عىل جانب بيولوجي بحت 
)بداًل من جانب اجتامعي(، ويجب تفسريه بحيث يشمل اآلباء بالتبني أو، عند االقتضاء، أفراد األرسة املمتدة أو 
املجتمع املحيل، عىل النحو املنصوص عليه يف العادات املحلية. يجب االعرتاف بجميع األطفال الذين يُعاملون 

بوصفهم أفراًدا من األرسة عىل هذا النحو، بغض النظر عن وضعهم القانوين.

قد تعرب العائالت وأفرادها عن احتياجات متنوعة، حسب مجموعة من العوامل، منها التنوع الجنيس والسن 
والوضع االقتصادي والقانوين واإلعاقة، وكذا تفعل الشعوب األصلية وأفراد املجموعات العرقية أو الثقافية  وأفراد 
وقد  الجنسني.  صفات  وحاميل  الجنسية  الهوية  ومغايري  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  مجتمع 
يستوجب أي تحاور مع أفراد العائلة هؤالء اتباع أساليب معينة واالعتامد عىل تجربة ومعرفة محددة لضامن 
والتمييز  للضعف  الجوانب  املتعددة  الطبيعة  أيًضا حاجة إىل مراعاة  التمييز. ومثة  أو  الرضر  الفعالية وتفادي 

والحرمان التي ميكن أن تؤثر عىل التعاون مع هؤالء األفراد وتعيق مشاركتهم الفعالة.

االحتياجات  هذه  تلبية  اآللية  تضمن  أن  يجب 
املتعددة الجوانب للعائالت، إما عن طريق املؤسسات 
املحلية أو الوطنية ذات الصلة، وإما عن طريق اآللية 
أمكن  حيثام  جاهدة  اآللية  تسعى  أن  ويجب  ذاتها. 
تخطيط  يف  فعااًل  إرشاكًا  العائالت  ممثيل  إرشاك  إىل 

الخدمات وتقدميها.

7     ألغراض هذه املذكرات، يشري مصطلح "آلية" إىل جميع املؤسسات أو اللجان أو الهيئات األخرى والعمليات التي تنشئها السلطات املعنية 
من أجل الهدف اإلنساين املتمثل يف تقديم إجابات عن مصري األشخاص املفقودين وأماكن وجودهم لكل حالة عىل حدة، إىل جانب تقديم 
الدعم لعائالتهم. كام قد تسعى اآلليات إىل تحقيق أهداف أخرى، منها تلك األهداف املرتبطة باملساءلة أو العدالة االنتقالية. ومع ذلك، 

لن ينظر يف هذه األهداف بشكل أعمق يف هذه املجموعة من املذكرات التوجيهية، بخالف ما يتعلق بالبحث عن املفقودين.

.1

الشخص الذي يختفي دون أن يرتك وراءه أثر 
هو الضحية األساسية. لكن هذه املأساة تؤثر 
عىل آخرين كثريين غريه أيًضا. فعادة ما ينوء 

أقارب املختفي مبعاناة هائلة حتى يعرفوا مصريه 
ومكان وجوده. وغالًبا ما تتفاقم معاناتهم بسبب 
الصعوبات اإلدارية والقانونية واالقتصادية التي 

يواجهونها إثر هذه املأساة.
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ويجب إجراء تقييم الحتياجات العائالت للتأكد من الصعوبات واالحتياجات والتوقعات الخاصة بها. 

تقييم احتياجات األرس
ويجب  الحتياجاتها.  شامل  فهم  إىل  للوصول  املفقودين  عائالت  الحتياجات  تقيياًم  اآلليات  تجري  أن  يجب 
العائالت عن مصري  إىل تصورات  باإلضافة  العائالت،  احتياجات  فهم  بون عىل  التقييم موظفون مدرَّ يجري  أن 
املفقودين. ومن املحتمل أن يتضمن التقييم مقابالت وتشكيل مجموعات مصغرة مع العائالت، ما يتيح فهاًم 
أفضل لقضاياها ووجهات نظرها حول كيفية تحسني وضعها. ويجب أن يتناول التقييم أيًضا الشواغل املتعلقة 

باألمن والحامية. 

ويجب يف إطار التقييم إجراء تقييم ملدى قدرة املؤسسات ذات الصلة والقانون الوطني واإلجراءات اإلدارية عىل 
تلبية احتياجات العائالت. وميكن أن يتضمن ذلك تحديد جميع األطراف الفاعلة ذات الصلة والخدمات التي 

تقدمها. ويجب أن يتيح هذا لآللية تحديد الفجوات وتطوير اسرتاتيجيتها وفًقا لذلك.

ولدى اللجنة الدولية للصليب األحمر تقارير متاحة للجمهور بشأن تقييامت احتياجات األرس أجريت يف الربازيل، 
نيبال، رسي النكا، وأوكرانيا. 

صياغة اسرتاتيجية لتلبية احتياجات العائالت
ميكن أن تتضمن االسرتاتيجية التي تهدف إىل تلبية احتياجات العائالت ما ييل: 

فعالة  استجابة  لضامن  املختلفة  الدولة  وكاالت  تقدمها  التي  الخدمات  وتنسيق  لتبسيط  خطوات  •    اتخاذ 
لالحتياجات والظروف املحددة لعائالت األشخاص املفقودين

•    إنشاء نظام فعال وشفاف للمعلومات واإلحالة إىل الخدمات القامئة لعائالت املفقودين
•    تقديم خدمات معينة من خالل اآللية نفسها يف الحاالت التي ال تتمكن فيها املؤسسات والهياكل القامئة من 

تلبية احتياجات بعينها
•    رفع مستوى الوعي وتعزيز االعرتاف يف األوساط العامة باحتياجات هذه العائالت وتنظيم الدعم املجتمعي لها

•    املنارصة وإسداء املشورة بشأن إنشاء أو إصالح القوانني واللوائح والسياسات واإلجراءات ملواجهة التحديات 
التي تواجهها عائالت املفقودين.

قد يَلزَم تقييم االحتياجات مراعاة فئات مختلفة من األشخاص ضمن السكان املترضرين أو حتى الديناميات 
أطفال  مع   2019 العام  يف  نيجرييا  يف  تقييم  أجري  املثال،  سبيل  عىل  نفسها.  العائالت  داخل  املختلفة 
يبحثون عن آبائهم أو أشقائهم املفقودين. لوحظ مراًرا يف املقابالت الشخصية السابقة أن الشباب كانوا 
مرتددين يف مشاركة آرائهم يف حضور أشخاص بالغني آخرين، أو كان الكبار يتحدثون نيابة عنهم. بالنسبة 
لبعض املشاركني، كانت هذه هي املرة األوىل التي يتمكنون فيها من مناقشة مسألة القريب املفقود مع 

شخص ما؛ ألنه كان موضوًعا حساًسا داخل األرسة.

احتياجات عائالت املفقودين
ومن الرضوري مراعاة اختالف احتياجات العائالت، حتى يف السياق نفسه، بحسب العوامل الثقافية والدينية 
بعض  التالية  القامئة  تحدد  الوقت.  مبرور  تتطور  فاالحتياجات  ذلك  عىل  وعالوة  واالقتصادية.  واالجتامعية 

االحتياجات الرئيسية التي قد تكون لدى هذه العائالت.

أ.  الحاجة إىل استجالء مصري املفقودين وأماكن وجودهم
تحتاج العائالت إىل الحصول عىل معلومات عن مصري قريبها املفقود ومكان وجوده، وأن تتاح لها الفرصة 
ومكانها  الوفاة  تاريخ  معرفة  إىل  تحتاج  فهي  قريبها،  مات  وإذا  االتصال.  واستمرار  به  االتصال  الستعادة 
وظروفها وموضع الرفات البرشي. كام تحتاج العائالت أيًضا إىل معرفة العملية التي أدت إىل تحديد هوية 

قريبهم )انظر الصفحة 28(. وإذا مل يعرث عىل الرفات، تحتاج العائالت إىل فهم سبب ذلك. 

.2

.3

.4

https://www.icrc.org/en/document/brazil-meeting-relatives-missing-persons-marks-publication-family-needs-assessment-report
https://blogs.icrc.org/ua/2018/12/21/needs-families-missing-eng/
https://www.icrc.org/en/document/sri-lanka-families-missing-persons
https://www.icrc.org/en/document/sri-lanka-families-missing-persons
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/report/nepal-missing-persons-report-300609.htm
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ب. الحاجة إىل معلومات حول عمليات البحث وتحديد الهوية
تحتاج العائالت إىل معلومات منتظمة تُنقل إليها بطريقة واضحة ودقيقة، بشأن التقدم الذي تحرزه عملية 
البحث وتحديد الهوية. ويجب أن يتضمن ذلك معلومات عن مختلف مراحل العملية من لحظة تسجيل 
معلومات  العائالت  تتلقى  أن  ينبغي  ذلك،  عىل  وعالوة  املفقود.  الشخص  عىل  العثور  لحظة  إىل  الحالة 
عن االسرتاتيجيات واألساليب واإلطار الزمني والجوانب القانونية والتحديات التي تواجهها. ويجب إحاطة 
تحتاج  الهوية،  تحديد  ومبجرد  توقعاتها.  مع  التعامل  ميكن  حتى  املحتملة  النتائج  بجميع  علاًم  العائالت 

العائالت أيًضا إىل فهم العملية التي أفضت إىل ذلك. 

الخمسة  أو  األربعة  العقود  املفقودين خالل  أقاربها  عن  تبحث  كانت  التي  العائالت  طلبت  قربص،  يف 
املاضية تلقي مزيد من املعلومات حول العمليات املختلفة التي ينطوي عليها استجالء مصري املفقودين 
وأماكن وجودهم، مبا يف ذلك عمليات التحقيق والبحث وتحديد الهوية. تعتمد العائالت يف الغالب عىل 
التقارير اإلعالمية، ومع ذلك فقد أعربت عن أنها تفضل الحصول عىل املعلومات مبارشة من مصدر يتمتع 
بأنها تعرف تطورات  القول  مبصداقية أكرب. وعىل حد تعبري أحد أفراد أرسة، "ليك تتمكن كل أرسة من 

األوضاع فيام يخص مسألة األشخاص املفقودين، يلزم إفادتنا بتحديثات مستمرة."

ج. الحاجة إىل الدعم النفيس والنفيس االجتامعي
ملحنة فقد أحد األقارب أثٌر نفيس واسُع النطاق. غالبًا ما يصاحب انعدام اليقني املستمر بشأن مصري املفقود 
واستحالة دخول أفراد العائلة يف عملية مالمئة للتعبري عن أحزانهم، مشاعر خوف وإحباط وعجز وشعور 

بالذنب والغضب.

"موقف  بأنها  الغامضة  الخسارة  الغامضة". وعرَّفت  "الخسارة  بولني بوس مصطلح  النفس  صّكت عاملة 
خسارة غري واضحة ينجم عن عدم معرفة ما إذا كان أحد األحبة حيًا أو متوىف، غائبًا أو حارًضا." وهذا 
موقف يرتك تأثريًا عنيًفا عىل السالمة النفسية للعائالت حتى لو مل تكن عائالت مستضعفة من قبل. فقد 
تقيض هذه العائالت أعامًرا وهي تبحث عن أجوبة وعادة ما يكون نتيجة هذا املوقف أن تصبح العائلة 
منعزلة اجتامعيًا ووجدانيًا. وأحد اإلنجازات الرئيسية لهذه النظرية هو أنها منحت اساًم لتجربة الحزن 

من دون نهاية الذي يسبب االنعزال.

بالصحة  متصلة  أخرى  واضطرابات  واالكتئاب  والقلق  الوجداين  االنفصال  إىل  الغامضة  الخسارة  تؤدي  قد 
النفسية والحاالت الطبية. وغالبًا ما يواجه األقارب صعوبات داخل عائالتهم وبيئتهم االجتامعية. لذلك، قد 

يحتاجون إىل دعم نفيس ودعم نفيس اجتامعي.

يف أوغندا تتحدث العائالت عاطفيًا عن شعورهم مبا يسمى "cwer cwiny" وهو مصطلح بلغة أشويل 
)قبيلة يف شامل أوغندا( يصف كيف تنزف قلوبهم من فرط حزنهم عىل أحبائهم املفقودين. ويعاين البعض 
من اضطراب األفكار، وهو التفكري املستمر يف القريب الذي اختفى. بينام يعاين آخرون من آالم جسدية 
املفقودين  أحبائهم  أرواح  بأن  يشعرون  قد  بل  النفسية.  بالضائقة  ترتبط  مربرة،  غري  النوم  يف  ومشاكل 
تطاردهم؛ ألنهم غري قادرين عىل أداء طقوس الجنازة بشكل صحيح التي من شأنها أن متنح السالم لروح 

قريبهم الراحل، ما دام املفقودون بال جسد. 

يف رسي النكا ذكرت عائالت املفقودين أنها نادًرا ما تتحدث عن مشاكلها لآلخرين أو ال تتحدث مطلًقا. 
تشعر العائالت أن اآلخرين ال يفهمون كنه آالمها. إذ ينصحهم الناس بدافع من متني الخري لهم بامليض 
قدًما يف حياتهم ويشجعونهم عىل االعتقاد بأن قريبهم املفقود قد مات ولن يعود. لهذه األسباب، تبدأ 

العائالت يف عزل نفسها عن مجتمعها املحيل. 

ينص "قانون سياسات البحث عن األشخاص املفقودين" يف الربازيل عىل أنه يجب عىل الدولة إنشاء برامج 
النفيس واالجتامعي  الدعم  الخدمات االجتامعية يف املدن وشبكة  دعم نفيس واجتامعي. تقدم مكاتب 
هذه الخدمات. ويستقدم مكتب املحامي العام يف ريو دي جانريو علامَء نفس ومساعدين اجتامعيني، 
املقدمة  النفسية  والخدمات  واالجتامعية  النفسية  الخدمات  مع  بالتنسيق  القانونية  الخدمات  م  وتقدَّ

لألشخاص املترضرين.

https://www.ambiguousloss.com/
https://www.icrc.org/en/document/uganda-helping-families-missing-find-renewed-purpose-and-meaning
https://www.icrc.org/en/document/sri-lanka-families-missing-persons
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د. الحاجة إىل الحصول عىل دعم قانوين وإداري، مبا يف ذلك معلومات عن حقوقها وعن اإلجراءات
القانونية و/أو  العقبات  الوطنية غري مالمئة، قد يواجه األقارب مجموعة من  القانونية  عندما تكون األطر 
اإلدارية وقد يرُتكون دون أي وسيلة دعم. عىل سبيل املثال، قد تفتقر العائالت إىل إمكانية الحصول عىل 
معاشات تقاعدية ومزايا اجتامعية أخرى أو قد تكون غري قادرة عىل مامرسة حقوقها مبوجب العقود وقوانني 
امللكية واألرسة )مثل الزواج والوصاية واملرياث(. لهذا السبب، من املهم أن يعرتف القانون باملفقودين مبا 
مثة  ذلك،  عىل  عالوة  عائالتهم.  وحقوق  حقوقهم  وحامية  القانونية  استمرارية شخصيتهم  ويكفل  يضمن 

احتياج إىل تقديم معلومات واضحة يسهل الوصول إليها للعائالت بشأن حقوقهم وكيفية املطالبة بها.

هـ. الحاجة إىل دعم اقتصادي أو مايل
املثال  أحبائها، عىل سبيل  باختفاء  ارتباطًا مبارًشا  مالية مرتبطة  املفقودين من مشكالت  تعاين عائالت  قد 
عندما يكون الشخص املفقود هو عائل األرسة أو بسبب العبء املايل لعملية البحث عنه. وقد ال تتمكن 
العائلة بسبب ذلك من تأمني االحتياجات األساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية وتكاليف التعليم، 

باإلضافة إىل تكاليف البحث. 

عواقُب  مفقود  شخص  عائلة  من  أفراًدا  بوصفهم  بأقاربه  و/أو  مفقود  بشخص  القانوين  االعرتاف  لغياب 
اقتصادية يف بعض السياقات. عىل سبيل املثال، قد ال يُعرتف بعائالت املفقودين بوصفها "ضحايا" ومن ثم 
تُستبعد من بعض الخدمات أو املزايا. باإلضافة إىل ذلك، قد تواجه هذه العائالت صعوبات يف الوصول إىل 

الحسابات املرصفية واملعاشات التقاعدية واملمتلكات واألصول األخرى للمفقودين.

ومن املهم التأكد من أن العائالت عىل دراية بحقوقها وكيفية الوصول إليها.

ينص القانون األوكراين بشأن الوضع القانوين للمفقودين عىل حق أرس املفقودين يف التقدم بطلب للحصول 
عىل الضامن االجتامعي. وهو يعدل "قانون التأمني اإللزامي للمعاشات التقاعدية الحكومية" إلدراج أقارب 

األشخاص املفقودين كفئة يحق لها اإلعالة يف حالة فقدان العائل.

و. الحاجة إىل معرفة الحقيقة وإنفاذ العدالة
عندما يدخل أشخاص يف عداد املفقودين من جراء نزاع مسلح أو حاالت عنف أخرى، قد ترص العائالت أيًضا 
عىل معرفة َمن املسؤول عن اختفاء القريب أو وفاته، واملطالبة مبقاضاة الجناة ومعاقبتهم متى ارتكبت 
جرمية. لذلك، من املهم ضامن بذل الجهود الالزمة الستجالء مصري املفقودين وأماكن وجودهم، ومساعدة 

عائالتهم بطريقة ال تعوق سري العدالة.8

يف ترشين األول/أكتوبر 2015 شاركت الحكومة الرسيالنكية يف رعاية قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة 1/30 الذي يرمي إىل تعزيز املصالحة واملساءلة وحقوق اإلنسان يف رسي النكا. بدأ املكتب 
االنتقالية  للعدالة  األربع  الركائز  كأحد   ،2017 أيلول/سبتمرب   15 يف  عمله  املفقودين  باألشخاص  املعني 
التي حددتها الحكومة. نصت املهمة عىل تكليف املكتب مبهمة البحث عن األشخاص املفقودين بهدف 
يلجأ  قد  التي  املناسبة  االنتصاف  وتحديد سبل  املفقودين  عداد  فيها يف  أصبحوا  التي  الظروف  توضيح 
لها األشخاص بعد عودتهم أو يلجأ إليها أقاربهم، وإبالغهم بها. لهذا املكتب مهمة إنسانية وليس مخواًل 
بالقيام بأي أنشطة بحث لغرض تحقيق جنايئ. ومع ذلك، تتمتع اآللية بصالحية "إبالغ الضحايا واألقارب 
والشهود وغريهم من املرشدين الذين قدموا معلومات إىل املكتب املعني باألشخاص املفقودين بحقهم يف 
إحالة املسائل إىل السلطات املعنية مبارشة، مبا يف ذلك حقهم يف اإلبالغ عن جرائم خطرية إىل السلطات 
املعنية بإنفاذ القانون أو املالحقة القضائية...". رسي النكا – القانون املتعلق باملكتب املعني باألشخاص 

املفقودين، البند 12 )ط(.

8     انظر املذكرة التوجيهية 11 )الوشيكة الصدور(: التنسيق بني البحث والتحقيقات الجنائية.

https://digitallibrary.un.org/record/812282?ln=ar
https://digitallibrary.un.org/record/812282?ln=ar
https://digitallibrary.un.org/record/812282?ln=ar
https://ihl-databases.icrc.org/ar/national-practice/office-missing-persons-act-2016
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ز. الحاجة إىل إقامة جنازات أو طقوس إلحياء الذكرى
تحتاج العائالت إىل إقامة طقوس إلحياء ذكرى املوىت. ميكن أن متثل هذه الطقوس صورة من صور االعرتاف 
العام بالعائالت بوصفها يف حالة حداد وتقوم بتشييع موتاها وتأبينهم ما يسهم يف إغالق القضية. وتختلف 

املامرسات اختالفًا كبريًا وفًقا للسياق وقد تتأثر بعوامل شخصية وسياسية واجتامعية ودينية وثقافية. 

عادة، وإن مل يكن يف جميع السياقات، تعرب العائالت عن الحاجة إىل استعادة جثة املتوىف مع إثبات علمي 
لهويته، بحيث ميكن أداء طقوس الجنازة وفًقا ملعتقداتها الدينية والثقافية. وقد تحتاج العائالت أيًضا إىل 

مساعدة إدارية ومالية لتمكينهم من إقامة مثل هذه الطقوس. 

وعندما يُحَسم األمر بعدم إمكانية استعادة الرفات البرشي، قد ترىض بعض العائالت بتأكيد السلطات أو 
منظمة تعتربها ذات مصداقية الوفاة. يف مثل هذه الحاالت، ميكن إجراء مراسم تأبني مالمئة ثقافيًا إلحياء 

ذكرى الشخص املفقود.

عندما تعيد اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص رفاتًا ُحددْت هويته إىل عائلة ما، فإنها تقدم لها مساهمة 
مببلغ إجاميل يف تكاليف الجنازة.

اسرتاحة  منطقة  ببناء  املفقودين  األشخاص  لعائالت  الدعم  مجموعات  قامت  نيبال،  غرب  جنوب  يف 
للمسافرين، لتكريم املفقودين. تعمل هذه النصب التذكارية كسجل عام ألسامء املفقودين وتقدم أيًضا 

مرطبات أو مأوى من املطر أو الشمس يف الحي السكني. 

ح. الحاجة إىل االعرتاف بالرضر الذي تكبدته العائالت والحفاظ عىل الذاكرة العامة وجرب الرضر
إن ضامن ذكرى املفقودين واالعرتاف العلني باألرضار التي لحقت بأرسهم ومجتمعاتهم وتقديم التعويضات 

املناسبة هي خطوات مهمة يف دعم األرس وإعادة بناء الثقة وتعزيز املصالحة.

ميكن أن يشمل ذلك إجراءات مثل:
•    إقرار رسمي عرب بيانات رسمية تعرتف مبعاناة عائالت املفقودين ومحنتها.

•    إحياء ذكرى املفقودين عىل املستوى الوطني بهدف التعبري عن االحرتام للمفقودين ومواساة عائالتهم، 
وإنشاء نصب تذكارية تشمل جميع عائالت املفقودين.

•    نرش قوائم بأسامء املفقودين، مبوافقة العائالت املعنية، للحفاظ عىل الذاكرة التاريخية للمجتمع املحيل 
واإلقرار مبحنة هذه العائالت.

يجب أن يهدف تقييم احتياجات العائالت إىل فهم شواغلها وتوقعاتها يف هذا الصدد.

قدم وزير العدل وحقوق اإلنسان عرب املوقع اإللكرتوين لحكومة بريو اعتذاًرا رسميًا للعائالت نيابة عن 
الدولة: "بالنيابة عن الحكومة، نعتذر عن كل املعاناة التي مرت بها ]عائالت املختفني[". 

شارك ائتالف من منظامت حقوق اإلنسان واألرسة يسمى "الذاكرة املفتوحة" )Memoria Abierta( من 
كثب مع حكومة األرجنتني وعدد من املجموعات األخرى يف تصميم متحف يف مركز تعذيب سابق يف 
مدرسة ميكانيكا البحرية يف بيونس آيرس، لتمكني الجمهور من الوصول إليه كطريقة إلحياء ذكرى الذين 

اختفوا خالل فرتة الدكتاتورية العسكرية 1976-1983 بالبالد.

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/320752-minjusdh-realiza-nuevo-reencuentro-familiar-de-persona-desaparecida-en-1982-durante-incursion-terrorista-en-ayacucho
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تقييم السياق السيايس وبناء 
اإلرادة السياسية وضامن 

استمرارها
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تتطلب اآللية9 إرادة سياسية ودعاًم لضامن حصولها عىل الصالحيات واملوارد 
الرضورية لتنفيذ مهمتها وتحقيق أهدافها بفاعلية.

تبحث هذه املذكرة التوجيهية مفهوم اإلرادة السياسية وتوضح أسباب أهميتها 
بالنسبة إلنشاء آلية وطنية وضامن عملها وتنفيذها األهداف املرجوة منها عىل 

نحو سليم.

الضوء عىل بعض  وإلقاء  السياسية،  اإلرادة  تحديد مؤرشات  إىل  تهدف  وهي 
صانعي  عىل  التأثري  شأنها  من  التي  الرئيسية  والخارجية  الداخلية  العوامل 
القرارات، وتقديم بعض التوجيهات بشأن كيفية بناء إرادة سياسية مع الحد 

من مخاطر التسييس.

والسلطات  السياسية  الفاعلة  والجهات  املدين  املجتمع  دعم  إىل  تهدف  كام 
الرئيسية املشاركة يف إنشاء اآللية، ودعم اآللية ذاتها يف نهاية املطاف.

مقدمة
اإلرادة السياسية رشط مسبق إلنشاء آلية فعالة ومستدامة. ومستوى اإلرادة السياسية عنرص مهم لتحديد نوع 
اآللية األفضل للسياق والوقت. تنشأ اإلرادة السياسية عىل مستوى األفراد أو الدوائر االنتخابية/ املجتمعات أو 

املؤسسات.

قضية  تُبتىل  أخرى،  عنف  حاالت  أو  مسلحة  نزاعات  من  تتعاىف  التي  تلك  سيام  ال  السياقات،  من  الكثري  يف 
املفقودين باالفتقار إىل إرادة سياسية. ويرجع هذا إىل أسباٍب شتى منها استمرار القتال، أو عدم استعداد الُنخبة 
السياسية ملواجهة أحداث املايض واإلقرار باألخطاء أو افتقارها إىل الرصيد السيايس نتيجة تدين الدعم العام، أو 

شة.  انتامء أغلب املفقودين إىل فئات سكانية ُمهمَّ

تعريف اإلرادة السياسية
ترتبط اإلرادة السياسية ارتباطًا وثيًقا بالقدرة عىل التنفيذ. قد يكون االفتقار إىل اإلرادة السياسية مؤرًشا عىل 
عدم كفاية قدرة الحكومة )مثل املهارات واملوارد(. لذا قد يتطلب تحقيُق إرادة سياسية يف بعض الظروف تطويَر 

القدرات الحكومية. 

إن وجود إرادة سياسة أو غيابها لهو أمر ميكن التأثري فيه وبناؤه. ليك يتسنى إيجاد اإلرادة السياسية وتعزيزها، 
من املهم السعي لفهم العنارص األساسية املكونة لها والعوامل الرئيسية املؤثرة بها.

اإلرادة السياسية كرشط مسبق لآللية
اإلرادة السياسية هي الرشط املسبق الوحيد األكرث أهمية إلنشاء آلية وضامن عملها بنجاح. إذ من بدون دعم 

الجهات الرئيسية الترشيعية والتنفيذية والقضائية واألطراف الفاعلة املجتمعية، لن يُكتب النجاح لآللية. 

ويؤثر مستوى اإلرادة السياسية يف سياق معنيَّ عىل األهداف التي ميكن رسمها بواقعية. فسوف يحدد هذا املستوى ما 
إذا كانت اآللية ستُمَنح أساًسا قانونيًا قويًا بدرجة كافية وصالحيات تضمن تعاون مؤسسات رئيسية بالدولة، عىل سبيل 
املثال عرب مشاركة املعلومات ومنح إذن الوصول إىل املواقع والشهود، وما إذا كانت اآللية ستكون لديها املوارد املطلوبة 

عىل املدى البعيد. وسيؤثر أيًضا عىل ما إذا كان من املمكن تنفيذ نهج غري متحيز يخدم جميع عائالت املفقودين. 

9     ألغراض هذه املذكرات، يشري مصطلح "آلية" إىل جميع املؤسسات أو اللجان أو الهيئات األخرى والعمليات التي تنشئها السلطات املعنية 
من أجل الهدف اإلنساين املتمثل يف تقديم إجابات عن مصري األشخاص املفقودين وأماكن وجودهم لكل حالة عىل حدة، إىل جانب تقديم 
الدعم لعائالتهم. كام قد تسعى اآلليات إىل تحقيق أهداف أخرى، منها تلك األهداف املرتبطة باملساءلة أو العدالة االنتقالية. ومع ذلك، 

لن ينظر يف هذه األهداف بشكل أعمق يف هذه املجموعة من املذكرات التوجيهية، بخالف ما يتعلق بالبحث عن املفقودين.

.1

.2

.3



املذكرة التوجيهية 4: تقييم السياق السيايس وبناء اإلرادة السياسية وضامن استمرارها            33

لبنان
ترك  ما  و1990،   1975 عامي  بني  األهلية  الحرب  فرتة  خالل  املفقودين  عداد  يف  اللبنانيني  آالف  دخل 
عواقب عميقة وطويلة األمد عىل عائالتهم ومجتمعاتهم. وألن العديد من الفاعلني السياسيني املهيمنني 
عىل النظام السيايس يف لبنان ما بعد النزاع كانوا هم أنفسهم متورطني يف األحداث التي أدت إىل حاالت 
االختفاء، فإن تكوين اإلجامع السيايس الالزم لبدء العمل من أجل استجالء مصري وأماكن وجود األشخاص 

املفقودين كان عملية طويلة وشاقة. 

املدين  املجتمع  يف  الفاعلة  واألطراف  األرسية  الجمعيات  من  متجدد  تحالف  مارَس  عاًما،   30 من  ألكرث 
والربملانيني ضغطًا سياسيًا باستمرار، واستخدم السبل القضائية واملشاركة يف حمالت توعية إلبقاء مسألة 
املفقودين عىل جدول األعامل ودفع مؤسسات الدولة إىل التحرك يف هذا الصدد. ساهم ذلك يف عدد من 
املبادرات التي اتخذتها الحكومات اللبنانية املتعاقبة الستجالء حاالت األشخاص املفقودين يف الفرتة من 
2000 إىل 2005، ومع ذلك فقد فشلت يف تحقيق نتائج ذات أهمية، ويرجع ذلك يف الغالب إىل الرتكيز 
الضيق للغاية للجان )عىل سبيل املثال فقط عىل األشخاص املفقودين الذين يعتربون عىل قيد الحياة(، أو 

إىل افتقارها إىل االستقالل أو ألنها مل تعالج محنة أرسهم بشكل فعال. 

تحقق إنجاز كبري يف عام 2014 عندما أصدر مجلس شورى الدولة اللبناين، وهو من بني أعىل السلطات 
وأمر  املعرفة  يف  العائالت  بحق  باالعرتاف  عائلية  جمعيات  رفعتها  قضية  يف  حكاًم  البالد،  يف  القضائية 
السلطات مبنح العائالت حق الوصول إىل عدد كبري من الوثائق التي جمعت خالل التحقيقات السابقة 
اللبناين  النواب  الجهود يف مجلس  تنشيط  إعادة  القضايئ يف  القرار  املفقودين. ساعد هذا  مع األشخاص 
إلصدار قانون بشأن املفقودين. وقد تحقق ذلك أخريًا يف عام 2018 بإقرار "القانون 105 بشأن املفقودين 
الرئيسيني  التعاون املستمر بني أعضاء الربملان  واملخفيني قرًسا"، ويرجع الفضل يف ذلك إىل حد كبري إىل 
اللبنانية هذه الخطوة املهمة يف  السلطات  العائلية ومجموعات املجتمع املدين. عززت  مع املجموعات 

حزيران/يونيو 2020 بإنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين واملخفيني قرًسا".

يف حال غياب اإلرادة السياسية
نظرًا للحساسية التي تتسم بها أغلب حاالت املفقودين، من الشائع أن تغيب اإلرادة السياسية يف بداية الجهود 
التأثري عىل  الجهود لصياغة وتنفيذ اسرتاتيجية تهدف إىل  آلية. وبينام يستدعي ذلك توجيه  إنشاء  الرامية إىل 
اإلرادة السياسية، فثمة خطوات أخرى ميكن اتخاذها للتمهيد إلنشاء اآللية املتوخاة. وتشمل هذه الخطوات 
احرتام حقوق اإلنسان وااللتزامات ذات الصلة بالقانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك اإلجراءات الوقائية يف أماكن 
االحتجاز، ووضع عالمات عىل املقابر وحاميتها. وميكن أن تشمل أيًضا حامية األرشيفات. ومن الخطوات األخرى 
التي ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار جمع قوائم باألشخاص املفقودين أو النظر يف تطوير القدرات الفنية واألطر 
واألطر  الرشعي،  الطب  ومؤسسات  قدرات  ومنها  املطاف،  نهاية  يف  اآللية  عمل  دعم  ميكنها  التي  التنظيمية 
التنظيمية املتعلقة باملقابر أو عملية تحديد هوية أصحاب الجثث أو بنوك الجينات أو خطط التعامل مع عدد 
كبري من الضحايا يف سياق االستجابة والتأهب لحاالت الطوارئ. وقد يُستفاد من دور الجهات الفاعلة املحايدة 

يف دعم هذه الجهود. 
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تقييم وبناء اإلرادة السياسية
لبناء إرادة سياسية، من املهم إجراء ما ييل:

•    تحليل البيئة السياسية والعوامل والظروف التي تشكِّلها
•    تحديد معنى اإلرادة السياسية يف سياق مسألة األشخاص املفقودين باالستناد إىل مؤرشات ملموسة

الدوافع  وتحليل  السياسية  باإلرادة  متتعها  مدى  وتقييم  املعنية،  والدوائر  الفاعلة  األطراف  وتحديد  •    تعيني 
والشواغل التي تتحكم يف أفكارها

•    تحديد ُسبل املشاركة األنسب للتأثري عىل شتى الجهات صاحبة املصلحة.

أ.  تحليل البيئة السياسية
يجدر النظر يف كل من العوامل الداخلية والخارجية عىل السواء عند إجراء تقييم.

العوامل الداخلية:
•    مدى تبني األطراف السياسية مسألة املفقودين

•    ما إذا كانت النزاعات املسلحة أو حاالت العنف األخرى دائرة
•    مدى متثيل األحزاب السياسية جميع قطاعات السكان املترضرين

•    مدى تنفيذ التدابري الوقائية واملبكرة يف أثناء النزاع املسلح
•    بقاء املسؤولني املزعومني عن دخول األشخاص يف عداد املفقودين يف مراكز السلطة، إما بشكل رسمي 

أو غري رسمي
•    نطاق ونوعية الحوار بني أطراف النزاع املسلح )السابقني(

•    ما إذا كانت أطراف النزاع )السابقني( قد عينت أشخاًصا يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار الالزمة ملعالجة 
املسألة

•    ما إذا كانت مسألة املفقودين جزًءا من عمليات العدالة االنتقالية أو املساءلة
•    مدى الحساسية السياسية لعمليات املساءلة وما إذا كانت التحقيقات و/أو املحاكامت الجارية تزيد من 

الحساسية بدرجة كبرية
•    مدى خضوع املسألة للتنظيم يف األطر الوطنية

•    مدى تبني مبدأ سيادة القانون وحقوق اإلنسان والحكم الرشيد
•    مدى تأثر جمهور الناخبني ومقدار الدعم الذي ميكن تقدميه عرب حمالت التوعية

•    مقدار الضغط اإليجايب الذي متارسه جامعات املجتمع املدين، ومنها جمعيات العائالت، عىل السلطات 
املعنية عرب جهودها يف الدعوة وحشد التأييد

•    هل جهود املنارصة التي تبذلها عائالت املفقودين ضمن إطار تنظيمي أم لها برامج أعامل متنافسة
•    الجوانب األخرى املرتبطة ارتباطًا مبارًشا مبسألة املفقودين أو الرفات البرشي غري محدد الهوية وتؤثر عىل 

اإلرادة السياسية، مثل الجوانب الثقافية واملصالح االقتصادية.

العوامل السياسية الخارجية
•    ما إذا كانت مسألة املفقودين ُمدرَجة يف برنامج أعامل محادثات السالم و/أو منصوص عليها يف اتفاق 

سالم يجرى التفاوض بشأنه
•    اإلتيان عىل ذكر مسألة املفقودين يف هذا السياق بعينه رصاحًة يف قرارات املنظامت اإلقليمية والدولية

املثال:  سبيل  سياسية، عىل  عملية  مسبًقا ألي  باعتباره رشطًا  املفقودين  مسألة  التقدم يف  إحراز  •    وضع 
االنضامم إىل جامعات سياسية إقليمية أو االعرتاف بوضع دويل

•    مدى اهتامم املانحني مبسألة املفقودين والنص عليها يف اتفاقات التمويل من جانب الدول املانحة أو 
املنظامت الدولية باعتبارها أحد األهداف املرجوة

األعامل  برنامج  يف  األخرى  املهمة  والقضايا  املفقودين  مبسألة  املتعلقة  التدابري  تنفيذ  بني  الربط  •    مدى 
السيايس، ال سيام تلك القضايا ذات األهمية الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية.
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ب.  مؤرشات تقييم اإلرادة السياسية
عند تقييم اإلرادة السياسية من املجدي تحليُل مفهومها وتقسيمه إىل إجراءات أو مؤرشات ملموسة تدل 
عىل االلتزام السيايس. فمن شأن ذلك تيسري فهم مواضع قوة وضعف االلتزام، واملساعدة يف تتبع التغريات 

مبرور الوقت. سيُستعان يف التقييم مبجموعة من املؤرشات والعنارص الكمية وكذلك التقديرات. 

قد تضم املؤرشات ما ييل:
•    البيانات العامة الصادرة عن القادة السياسيني فيام يتعلق باملفقودين وعائالتهم و/أو قطاعات املجتمع 
املعينة املترضرة بشكل خاص. من املهم، مع ذلك، تقييم ما إذا كانت هذه الترصيحات ليست إال دعاًم 

لفظيًا، أم أن هناك التزاًما معيًّنا من شأنه أن يُتبع تلك الترصيحات بإجراء. 
•    اإلجراءات التي تسفر عن إصالحات دستورية أو قانونية أو تنظيمية، أو وضع سياسة وطنية أو برامج 
حكومية ذات صلة. يف حالة مسألة املفقودين، قد تكون هذه مقدمة إلصالح قانوين وتنظيمي إلتاحة 
االعرتاف بوضع األشخاص املفقودين واملساعدة عىل تلبية االحتياجات القانونية واإلدارية لعائالتهم. كام 
أو وحدات متخصصة، ونُظم وسياسات  إنشاء مؤسسات  اإلجراءات خطوات عملية، مثل  تشمل هذه 
ترمي إىل حامية جثث املوىت وإدارتها املالمئة وعمليات استخراجها، وجمع وتوثيق املعلومات املتعلقة 

مبصري األشخاص املفقودين وأماكن وجودهم.
القوانني  مثل  املناسبة،  الوطنية  التنفيذ  تدابري  واعتامد  الصلة  ذات  الدولية  املعاهدات  إىل  •    االنضامم 

والسياسات واللوائح وتطبيقها الفعال. 

يف حالة وجود آلية قامئة، ميكن أن تشمل املؤرشات ما يأيت:
•    نطاق الصالحيات املمنوحة إىل اآللية، والترشيعات التي تنص عىل مهمتها، ومستوى استقاللها السيايس 

واملايل، والوضع السيايس للشخص املعنيَّ رئيًسا لها. 
•    الصالحيات اإللزامية املمنوحة لآللية وحشد الجهات صاحبة املصلحة لدعمها. قد يشمل هذا عىل سبيل 
املثال اقتضاء مشاركة الوزارات والدوائر املختلفة للمعلومات والدعم الفني والدراية العملية مع اآللية. 
•    العقوبات وإنفاذها يف حالة عدم االمتثال لآللية من ِقبل، عىل سبيل املثال، الوزارات واإلدارات التي تخفق 
يف اتخاذ إجراءات معينة يف الوقت املناسب، مثل منح األوامر الالزمة إلجراء البحث، وتنفيذ عمليات 

استخراج الجثث وتقديم املعلومات التي تطلبها اآللية.
•    تخصيص املوارد املناسبة وبعيدة األجل )املالية والتقنية واملوظفني( لآللية حتى ال تعاين اآللية من نقص 

التمويل أو نقص املوظفني املؤهلني أو محدودية الوصول إىل تقنيات البحث.
•    سن أحكام قانونية وتدابري وحوافز بغية تشجيع العائالت والشهود عىل مشاركة املعلومات القيّمة مع 

اآللية والتيسري عليهم.

ج. تحديد األطراف الفاعلة املعنية وتحليلها
تقع األطراف الفاعلة السياسية يف نطاق يبدأ من هؤالء الذين يدعمون مسألة املفقودين بحامس، مروًرا بغري 

املهتمني أو املرتددين، ووصواًل إىل املعارضني للجهود الرامية ملعالجة هذه املسألة.

سيساعد تحديد أصحاب املصلحة ومواقفهم يف تحديد أمور أخرى عديدة منها ما يأيت:
•    األطراف الفاعلة التي ميكن ضمها إىل تحالف للداعمني

•    األطراف الفاعلة التي تعارض املسألة، بحيث ميكن تحليل مخاوفها
الحركات  أو  السياسية  واألحزاب  العام  الرأي  التأثري عىل  لها  تتيح  مبكانة  تتمتع  التي  الفاعلة  •    األطراف 
االجتامعية، وعىل جهات فاعلة معيَّنة يلزم الحصول عىل دعمها. ميكن أن يشمل هؤالء القادة الدينيني 

واالجتامعيني والسياسيني واألكادمييني أو املنظامت التي ميكن حشدها لدعم هذه املسألة.
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د. تحديد الُسبل واإلجراءات امللموسة للمشاركة
بعد تحديد وتعيني الجهات صاحبة املصلحة، يجب منح األولوية إىل تحديد وسائل النفوذ التي من شأنها 
األشخاص  مسألة  استغالل  السهل  من  أنه  إدراك  مبكان  األهمية  ومن  والتنظيم.  الدعوة  اسرتاتجية  دعم 

املفقودين سياسيًا، لذا ينبغي اتخاذ تدابري من شأنها الحد من هذا الخطر. عىل سبيل املثال:
•    تشجيع املناقشات حول مسألة األشخاص املفقودين يف الربملانات أو مجالس الوزراء من أجل اعتامد أو 

إصالح األطر السياسات واألطر القانونية الوطنية
•    النظر يف املشاركة يف حمالت رفع الوعي مبسألة األشخاص املفقودين

•    التحدث علًنا عن مسألة األشخاص املفقودين وعائالتهم، وتنظيم نقاشات عامة حول القضية واملشاركة فيها
•    دعم الجهود واملشاريع املحلية الرامية إىل مساعدة املترضرين

•    متكني وتشجيع عائالت األشخاص املفقودين عىل التحرك. دعم إنشاء جمعيات للعائالت و/أو مساعدتها 
حيثام أمكن لتصبح أكرث تنظياًم وذات طابع اسرتاتيجي

مع  تتحاور  التي  املدين  املجتمع  ومنظامت  املفقودين  لعائالت  والتواصل  املنارصة  اسرتاتيجيات  •    دعم 
الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية لضامن الحصول عىل الدعم السيايس

•    االستثامر يف أنشطة من شأنها املساعدة عىل بيان أهمية وجود آلية واملنفعة من ورائها، وقد تشمل هذه 
األنشطة تقديم الدعم لألكادمييني الذين يجرون أبحاثًا عن مسألة املفقودين

•    بيان املنافع التي يجلبها العمل عرب آلية إىل املؤسسات األخرى )عىل سبيل املثال، املعهد الوطني لعلوم 
الطب الرشعي، ومكتب املدعي العام(

•    تشجيع القادة املعنيني من أطراف النزاع املسلح )السابقني( عىل دعم التعاون مع اآللية )يف املقام األول 
من حيث تبادل املعلومات(

•    النظر يف إمكانية استخدام الحوافز الخارجية لتعزيز وتقوية اإلرادة السياسية، عىل سبيل املثال: إدراج 
أو  اإلقليمية  القرارات  يف  وورودها  السالم،  واتفاقات  االنتقالية  العدالة  عمليات  يف  املفقودين  مسألة 

قرارات األمم املتحدة )أو تنشيط متابعتها حال إدراجها يف اتفاقات سالم أو قرارات(
•    االنخراط مع الخرباء الخارجيني الذين ميكنهم تقديم مساهامت ذات صلة باملناقشات.

عند صياغة اسرتاتيجية إلرشاك األطراف املعنية من املهم الحد من مخاطر تسييس مسألة املفقودين مبا يف ذلك:

•    ضامن أال مُتيّز اآلليُة والجهوُد ذات الصلة متييزًا ضاًرا بني حاالت األشخاص املفقودين
•    ضامن التواصل بشفافية مع العائالت والتفاعل معها بانتظام

•    دعم منرب موحد للعائالت )مقابل ظهور الكثري من جمعيات العائالت "املتنافسة"(
•    تشجيع العائالت من جميع األطياف عىل التأكيد عىل املعاناة واآلالم املشرتكة بينها وإظهار جبهة موحدة 

لتحقيق األهداف اإلنسانية حيثام كان ذلك ممكًنا وآمًنا
•    ضامن وضوح االلتزامات بشأن مسألة املفقودين وعدم توقفها عىل التقدم املحرز يف جوانب أخرى من 

الحوار السيايس، وعدم حجب املعلومات بهدف التفاوض.

يلزم أن يكون العمل عىل حفظ اإلرادة السياسية عملية مستمرة حتى تضمن احتفاظ اآللية بالدعم والقدرة 
عىل معالجة مسألة املفقودين.



تقديم استجابة شاملة:
السلطات واملنظامت القامئة 

املعنية مبسألة املفقودين
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شاملة  مؤسسية  استجابة  تقديم  ضامن  يف  آلية10  أي  من  الهدف  يتمثل 
استجابة  تقديم  عائالتهم. ولضامن  وباحتياجات  باملفقودين  تُعنى  وإجراءات 
من  التحقق  املهم  من  وفعال،  متكامٍل  بشكٍل  التخصصات  ومتعددة  مالمئة 
القدرات القامئة وتحديد الفجوات والتحديات وتصميم اسرتاتيجية تهدف إىل 

إنشاء االستجابة أو تكميل عملها.

املنخرطة،  الفاعلة  األطراف  عىل  عامة  نظرة  التوجيهية  املذكرة  هذه  تعرض 
وجودهم  وأماكن  املفقودين  مصري  استجالء  يف  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكٍل 
العملية  التحديات  أيًضا عىل بعض  وتلبية احتياجات عائالتهم. وتلقي الضوء 
التي قد تؤثر عىل االستجابة، وتويص بتقييم القدرات القامئة قبل الرشوع يف 

تصميم أنشطة اآللية واستجابتها.

إجراء تقييم
من الرضوري بادئ ذي بدء تحديد وتقييم جميع املؤسسات الحكومية واملؤسسات األخرى التي لديها قدرات 
ذات صلة باستجالء مصري املفقودين وأماكن وجودهم وإدارة املوىت ورعاية حقوق عائالتهم وتلبية احتياجاتها. 
ينبغي أن ينظر هذا التقييم إىل املهام واألهداف واألدوار واإلجراءات املطبقة، وتقييم القدرات واملوارد واملعارف 
اإلطار  تقييم  سيتيح  العائالت.  مع  التواصل  مستوى  عن  فضاًل  املتوفرة،  واملعدات  األساسية  والبنية  واملهارات 
القانوين والسياسايت الوطني )ويسمى أيًضا دراسة التوافق القانوين( وتقييم احتياجات األرسة معلوماٍت ال تقدر 

بثمن لدعم هذا التمرين. 

التأكد من مدى قدرة  الرتكيز عىل  القطاعات وتحرك متكامل، ينبغي  الحاجة إىل استجابة متعددة  بالنظر إىل 
الهياكل الحكومية والتشغيلية املختلفة عىل تنسيق أنشطتها والتواصل بشكل مالئم.

يتطلب تحديد الفجوات والتحديات وإنشاء استجابة مالمئة إجراَء مشاورات مسبقة مع السلطات املعنية مبا 
يف ذلك عىل املستوى الوطني ومستوى الواليات/األقاليم، وكذلك املستوى املحيل. كام يتطلب ذلك التشاوَر مع 

املنظامت التي بوسعها تقديم الدعم التقني، ومع املجتمع املدين، ومع العائالت املترضرة.

نتائج التقييم
إذا كان  الحالية لديها قدرات كافية، وما  الحكومية  إذا كانت املؤسسات والعمليات  التقييم ما  نتائج  ستحدد 

ينبغي تكييفها أو تعزيزها، أو ما إذا كان ينبغي إنشاء آلية الستكاملها. 

إذا تم التوصل إىل أن األمر يتطلب آلية جديدة، فإن النتائج ستوجه مهمتها وهيكلها بطريقة تلبي االحتياجات 
املحددة. عىل سبيل املثال، ميكن أن تتخذ اآللية شكل لجنة ذات دور تنسيقي، أو سجل موحد قادر عىل جمع 
جميع املعلومات املتعلقة باألشخاص املفقودين يف مركز واحد ومعالجتها )وعند االقتضاء، املعلومات املتعلقة 
بالرفات البرشي غري محدد الهوية(، أو وحدة متخصصة، أو مكتب مستقل. فمن شأن ذلك تجنب تداخل املهام 

وتكرارها، وضامن االستخدام األمثل للقدرات واملوارد التي تقدمها املؤسسات القامئة. 

10     ألغراض هذه املذكرات، يشري مصطلح "آلية" إىل جميع املؤسسات أو اللجان أو الهيئات األخرى والعمليات التي تنشئها السلطات املعنية 
من أجل الهدف اإلنساين املتمثل يف تقديم إجابات عن مصري األشخاص املفقودين وأماكن وجودهم لكل حالة عىل حدة، إىل جانب 
تقديم الدعم لعائالتهم. كام قد تسعى اآلليات إىل تحقيق أهداف أخرى، منها تلك األهداف املرتبطة باملساءلة أو العدالة االنتقالية. 
ومع ذلك، لن ينظر يف هذه األهداف بشكل أعمق يف هذه املجموعة من املذكرات التوجيهية، بخالف ما يتعلق بالبحث عن املفقودين.

.1
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الحكومية  املؤسسات  مهمة  مع  وعملياتها  وعملها  اآللية  مهمة  تتسق  كيف  أيًضا  النتائج  توجه  أن  وينبغي 
والهياكل التشغيلية وعملها وعملياتها وتحديد ما إذا كانت هناك أي صالحيات إلزامية ينبغي منحها لآللية حتى 

يتسنى لها تنفيذ مهمتها بفاعلية.  

األشخاص  مصري  استجالء  يف  املشاركة  األخرى  الفاعلة  واألطراف  الدولة  مؤسسات 
املفقودين وأماكن وجودهم

تشارك جهات فاعلة متعددة يف الجهود املبذولة الستجالء مصري األشخاص املفقودين وتقديم الدعـم لعائالتهم. 
والجمعياِت  املدين  واملجتمع  الدول  غري  من  املسلحة  والجامعاِت  الحكومية  السلطاِت  الجهات  هذه  وتشمل 

العائلية واملنظامِت الدولية، مبا يف ذلك الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.

للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر – املؤلفة من الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل 
األحمر، واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، واللجنة الدولية للصليب األحمر – 
مشاركٌة طويلة األمد يف املساعدة عىل إعادة الروابط العائلية عندما يدخل شخص يف عداد املفقودين أو 
ينفصل عن أحبائه بسبب نزاع مسلح أو حالة أخرى من حاالت العنف أو الكوارث أو غريها من حاالت 
الطوارئ األخرى. وتبحث شبكة إعادة الروابط العائلية العاملية التابعة للحركة عن العائالت التي تشتت 
أفرادها وتعيد ملّ شملهم. وتشارك اللجنة الدولية حاليًا يف أنشطة ميدانية تتعلق باملفقودين يف أكرث من 
60 سياقًا. وتعمل اللجنة الدولية مع السلطات يف كثري من هذه األنشطة ألقلمة األطر القانونية الوطنية 
املفقودين، واستجالء مصريهم ومكان وجودهم  للحيلولة دون دخول األشخاص يف عداد  تدابري  واتخاذ 
عندما يدخلون يف عداد املفقودين، واالستجابة الحتياجات أرسهم. وقد يشمل ذلك إنشاء وتشغيل آليات 

وتعزيز املنظومات الطبية والقانونية وخدمات الطب الرشعي. 

ميكن أن تساعد مشاركة األطراف الفاعلة الخارجية أيًضا يف ضامن التقيد بااللتزامات واملعايري القانونية الدولية.
مصري  واستجالء  األشخاص،  اختفاء  دون  الحيلولة  مسؤولية  السلطات  تتحمل  أن  يجب  املطاف  نهاية  يف  لكن 
وأماكن جميع األشخاص املفقودين الخاضعني لواليتها القضائية، ومعالجة حقوق واحتياجات أرسهم، مبا يف ذلك 

االحتياجات املتعلقة باستجالء مصريهم ومكان وجودهم وضامن املساءلة. 

صدقت املكسيك عىل االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي يف 2008. يف عام 
األمم  لجنة  باختصاص  باإلجامع،  قرار  املكسييك، يف  الشيوخ  املكسيكية ومجلس  الحكومة  أقرت   ،2020
املتحدة املعنية بحاالت االختفاء القرسي للنظر يف الحاالت الفردية لالختفاء املزعوم يف املكسيك وتقديم 

توصيات إىل الدولة بشأن كل من الحاالت الفردية والتدابري الهيكلية. 

يف غالبية البلدان، عادًة ما تكون الرشطة هي الهيئة املنوطة بالتحقيق يف حاالت األشخاص املفقودين والرفات 
البرشي الذي مل تُحدد هوية أصحابه وتُكلَّف مبارشًة بالبحث عنهم.كام تضطلع هيئات ومؤسسات أخرى، مثل 

القوات العسكرية وخدمات اإلنقاذ يف حاالت الطوارئ، بدوٍر يف هذا الصدد. 

إنفاذ  باإلضافة إىل سلطة  بإجراء تحقيقات جنائية، ويشارك فيه،  املفقودين  البحث عن األشخاص  يرتبط  وقد 
الحالة ينبغي تقييم قدرة هذه  الطبي الرشعي. ويف هذه  التحقيق والنظام  العاّمون وقضاة  عون  القانون، املدَّ
الجهات الفاعلة عىل استجالء مصري جميع املفقودين، كل حالة عىل حدة ويف الوقت املناسب، ملعرفة ما إذا كانت 
مثة حاجة إىل وجود هيئة متخصصة منفصلة عن العمليات املتعلقة بالتحقيقات الجنائية تتوىل مسؤولية تحقيق 

األهداف اإلنسانية )استجالء مصري كل حالة عىل حدة(.

https://familylinks.icrc.org/
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
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بريو
دخل أكرث من 21,000 شخص يف بريو يف عداد املفقودين خالل فرتات ممتدة من العنف يف مثانينيات 
وتسعينيات القرن العرشين. ويف الفرتة املمتدة بني عامي 2002 و 2018، يف سياق التحقيقات الجنائية يف 
عمليات القتل غري املرشوع، انتُشل رفات زهاء 3,800 من هؤالء األشخاص وتم التعرف عىل 2300 شخص 
وتسليم الرفات إىل عائالتهم. مثلت هذه الخطوة تقدًما غري كاٍف بالنسبة للعديد من العائالت. وطالبت 
العائالت بآلية مخصصة للمفقودين، مستقلة عن التحقيقات القضائية. ونتيجة لذلك، أصدرت حكومة 
بريو يف عام 2016 قانونًا بإنشاء آلية إنسانية للبحث عن األشخاص املختفني خالل "فرتة العنف 1980-

2000". ويف العام نفسه، أقرت الحكومة الخطة الوطنية للبحث عن املفقودين من هذه الفرتة. صدرت 
خطة جديدة يف عام 2021، تريس أهدافًا ومؤرشات محددة لعام 2030. 

الهدف الرئييس من هذه اآللية، التي تديرها وزارة العدل وحقوق اإلنسان، هو تحديد مكان املفقودين 
وإعادة رفاتهم إىل أقاربهم. فهي تعطي األولوية لحق أرس املفقودين يف العثور عىل أقاربهم املفقودين 
ودفنهم دفًنا كرميًا. كام تنص عىل املشاركة املبارشة للعائالت يف عملية البحث وتضمن حامية مواقع الدفن.

السلطات - من جميع املستويات - التي قد تُدرج يف التقييم للمنظومة الوطنية القامئة:
والشؤون  االجتامعية  والرعاية  والعدل  الداخلية  ووزارات  القدامى  املحاربني  شوؤن  وأقسام  الدفاع  •    وزارة 

اإلنسانية وشؤون األقليات والصحة واملالية واإلسكان والتعليم والخارجية
•    السلطات الوطنية التي تصدر شهادات امليالد والوفاة

•    السلطات الوطنية التي تُصدر شهادات الوفاة وشهادات الغياب إن وجدت
عون العاّمون والقضاة  •    املدَّ

•    سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق
•    معاهد الطب الرشعي ومختربات الطب الرشعي والكيانات األخرى التي تقدم خدمات الطب الرشعي 

وخدمات  العسكرية  القوات  مثل  الجثث،  وانتشال  املفقودين  عن  البحث  يف  املشاركة  األخرى  •    السلطات 
الطوارئ والحامدية املدنية

•    املستشفيات العامة 
•    مرافق االحتجاز 

•    املقابر
•    مكتب املعلومات الوطني أو ما مياثله إن وجد

•    املحاكم املحلية والدولية واملختلطة
•    اللجان الربملانية )مثل اللجان الربملانية املعنية بحقوق اإلنسان( 

•    لجان التحقيق 
•    أمناء املظامل 

•    آليات تقيص الحقائق 
•    الربامج الوطنية لحامية الضحايا والشهود

الفيدرالية، والسلطات عىل املستوى  الدول  الهيئات املامثلة يف  أو  الدويل اإلنساين  للقانون  الوطنية  •    اللجان 
االتحادي واإلقليمي والبلدي.

تضم األطراف الفاعلة من غري الدول ما يأيت: 
•     الجامعات املسلحة من غري الدول األطراف/التي كانت أطرافًا يف نزاع مسلح

•    جمعيات العائالت وغريها من منظامت املجتمع املدين/الجمعيات الخريية/مجموعات الدعم الديني 
•    اللجنة الدولية ووكالتها املركزية للبحث عن املفقودين والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر 

واملنظامت األخرى العاملة يف مجال املفقودين وتعزيز أنظمة الطب الرشعي 
والتوثيق  األرشفة  و/أو مشاريع  الرشعي  الطب  تقديم خدمات  املشاركة يف  البحثية  أو  األكادميية  •    املعاهد 

والذاكرة االجتامعية
•    املنظامت الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية ذات الصلة، مبا يف ذلك تلك املعنية بالطب الرشعي 

وحقوق اإلنسان.

https://ihl-databases.icrc.org/ar/national-practice/law-no-30470-search-missing-persons-during-1980-2000-period-violence-2016
https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/2018927-011-2021-jus
https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/2018927-011-2021-jus
https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/2018927-011-2021-jus
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حاالت تعجز فيها الدول عن العمل يف مسألة املفقودين
قد يتقلص الدور الذي تضطلع به مؤسسات معيَّنة بالدولة يف الحاالت اآلتية:

•    عجز السلطات الحكومية عن الدخول إىل منطقة ما )بسبب النزاع املسلح الدائر بها(، أو عن الوصول إىل 
العائالت القاطنة يف مناطق نائية للغاية؛

•    وجود الحاالت عرب الحدود وعدم متكن الدولة من إجراء بحث حول األشخاص املفقودين عىل نحٍو مالئم 
)بسبب االفتقار إىل العالقات الدبلوماسية وجهات االتصال والقدرة عىل تبادل املعلومات(؛

•    إلقاء العائالت مسؤولية دخول أقاربها يف عداد املفقودين عىل عاتق السلطات أو غياب الثقة فيها ألسباب 
أخرى؛

•    عزوف األقارب عن اإلبالغ عن حاالت األشخاص املفقودين خوفًا من التداعيات أو ِمن تعرُّضهم أو أحبائهم 
ألعامل انتقامية، أو تعريض حياة املفقودين للخطر، أو بسبب أوضاعهم غري النظامية أو بسبب عدم ثقتهم 

يف العملية.

يف هذه الحاالت، قد تستفيد عملية البحث عن املفقودين من اشرتاك ودعم منظامت دولية وخارجية أخرى.

كولومبيا
يف عام 2015، قررت حكومة كولومبيا والقوات املسلحة الثورية الكولومبية اتخاذ مجموعة واسعة من 
اإلجراءات للعثور عىل األشخاص املفقودين وتقديم إجابات ملن يبحثون عن أحبائهم املفقودين. دعمت 
املسؤولة،  للمنظامت  املشورة  تقديم  خالل  من  اإلجراءات  هذه  تنفيذ  يف  الطرفني  كال  الدولية  اللجنة 
الكولومبية من  الحكومة  التي مل تتمكن  املناطق  البرشي يف  الرفات  للعائالت واستخراج  الدعم  وتقديم 

الوصول إليها.

تحديات عملية تؤثر عىل عمل مؤسسات الدولة 
حتى يف حالة متتع السلطات الحكومية بإمكانية الوصول وبثقة العائالت، فقد تواجه مؤسسات الدولة وعملياتها 

معوقات عديدة. 

أو تحديد هوية رفات  للبحث  الالزمة  واملوارد واألدوات  القدرات  إىل  السلطات  تفتقر  قد  املثال،  فعىل سبيل 
برشي، أو قد ال تتخذ إجراء إذا مل توجد شبهة جنائية. 

يتأثر التنسيق بني الهيئات بالسلب عند االفتقار إىل أنظمة وآليات داخلية وعدم وضوح األدوار واملسؤوليات 
والعمليات الالزمة لتحديد السلطة املختصة.11 وقد يسفر غياب التواصل يف ما بني أجهزة الرشطة عىل األخص 

عن اإلخفاق يف الربط بني الحاالت )إغفال الربط(.

يسفر االفتقار إىل أنظمة مالمئة لجمع املعلومات وتنسيقها وإدارتها عن غياب االتساق يف جمع البيانات وتدين 
جودة املعلومات، بل وفقدان معلومات مهمة من السجالت التي يُحتفظ بها يف مرافق االحتجاز واملستشفيات 
أو  الرسية  لدواعي  واملحفوظات  الوثائق  إىل  الوصول  تقييد  يحدث  وقد  واملقابر.  املؤقتة  النازحني  ومخيامت 
ألسباب أمنية. عندما تكون قواعد البيانات متناثرة ومن ثم تفتقر إىل نظام معلومات مركزي، ال ميكن التحقق 

من املعلومات ال سيام يف الحاالت العابرة للحدود. 

ه تقييُم املؤسسات واألطراف الفاعلة القامئة الخطَط ملعالجة أي مسائل تتعلق بالقدرات وأوجه  يجب أن يوجِّ
القصور األخرى، واملساعدة يف ضامن صياغة مهمة اآللية مبا يتامىش مع الثغرات املحددة. 

11     انظر املذكرة التوجيهية 11 )الوشيكة الصدور( التنسيق بني البحث والتحقيقات الجنائية.

.4
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لجنة البحث املكسيكية
بلد  أيًضا  العامل. وهي  تسجل املكسيك أحد أعىل عدد حاالت األشخاص املفقودين يف اآلونة األخرية يف 
كبري، تتكون من 32 كيانًا فيدراليًا، 14 منها لديها إطار تنظيمي بشأن األشخاص املفقودين. ينعكس هذا 
يف سلطات إنفاذ القانون والفروع القضائية يف البالد )مبا يف ذلك النظام الطبي القانوين(، وكالهام يضم 
كيانات عىل املستوى الفيدرايل ومستوى الوالية. وقد ثبت أن هذا يشكل تحديًا للجهود املبذولة الرامية 

إىل استجالء مصري وأماكن وجود املفقودين يف املكسيك.

من أجل توضيح املسؤوليات وضامن تنسيق جهود البحث، أقر الكونغرس املكسييك يف عام 2017 القانون 
البحث  ونظام  األفراد  يرتكبها  التي  االختفاء  وحاالت  لألشخاص  القرسي  االختفاء  بحاالت  املعني  العام 
الوطني. كان العنرص األسايس يف هذا القانون هو إنشاء الهيئة الوطنية للبحث عن املختفني املنوط بها 
مهمة بدء وتنفيذ ومتابعة إجراءات البحث عن "األشخاص املفقودين واملختفني". مهمة اللجنة تنسيق 
ومراقبة إجراءات جميع وكاالت الدولة املشارِكة يف البحث، وجميع السلطات ملزمة بالتعاون معها. عالوة 
املفقودين ذات وظائف  باألشخاص  لجنة محلية معنية  إنشاء  فيدرالية  عىل ذلك، يجب عىل كل والية 

مامثلة. 

كُلِّفت اللجنُة مبجموعة واسعة من املسؤوليات، وتشمل تصميم سياسات وطنية للبحث، وإصدار توصيات 
تقنية لعمل الوكاالت الحكومية )ميكن العثور عىل دليل بناء القدرات للبحث الذي أصدرته اللجنة هنا(، 
ما ميّكن من الحفاظ عىل سجل وطني لألشخاص املفقودين، والوصول غري املقيد إىل جميع قواعد البيانات 
والسجالت الرسمية ذات الصلة والتنسيق مع املجتمع املدين والجهات األجنبية املشاركة يف البحث. لحامية 
هويات الذين يبلغون عن شخص مفقود، أنشأت اللجنة نظام إبالغ يخفي هوية املبلِّغ. ومن خالل آلية 

التعاون الخارجي، ميكن أن تنسق اللجنة مع األشخاص الذين قدموا طلبات خارج أرايض املكسيك.

https://www.wola.org/2017/10/mexicos-new-disappearances-law-important-step-towards-ending-disappearances-impunity-crises-country/
https://www.wola.org/2017/10/mexicos-new-disappearances-law-important-step-towards-ending-disappearances-impunity-crises-country/
https://www.gob.mx/cnb
https://www.wola.org/2017/10/mexicos-new-disappearances-law-important-step-towards-ending-disappearances-impunity-crises-country/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596056/Manual_de_capacitacion_para_la_Busqueda_de_Personas.pdf
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يجب أن تكفل اآللية12 استجابة مستنرية ومناسبة تتوافق مع االلتزامات الدولية 
وتتوافق مع النظام القانوين السائد. لذلك من املهم أن يكون لديك فهم جيد 
لإلطار القانوين والسياسايت الوطني. قد يتطلب إنشاء اآللية إصالحات قانونية 

لضامن فعالية النظام ومعالجة أي ثغرات وأوجه قصور.

ضامن إطار قانوين وسياسايت وطني مناسب
وتلبية  املفقودين  حاالت  وحل  املفقودين  عداد  يف  األشخاص  دخول  دون  للحيلولة  املبذولة  الجهود  تتطلب 
هذه  وتتعلق  اإلدارية.  واإلجراءات  والعمليات  والسياسات  القانونية  األحكام  من  العديَد  عائالتهم  احتياجات 
األمور مبسائل مثل الحيلولة دون وقوع االختفاء، والبحث، وإدارة املوىت، وتلبية احتياجات عائالت املفقودين، 

ودعمها، وقدرة اآللية عىل تنفيذ مهمتها. 

سيساعد تحليل األطر القانونية والسياساتية الوطنية القامئة )مثل القوانني واللوائح واإلجراءات والسياسات( يف 
تحديد مدى تيسري هذه األهداف، وما إذا كانت متتثل لاللتزامات واملعايري، وأفضل املامرسات القانونية الدولية 
تطبيًقا  الحالية  األحكام  تطبيق  مدى  تحديد  عىل  أيًضا  تقييم  إجراُء  ويساعد  الفجوات.  ومواضع  الصلة  ذات 
صحيًحا يف املامرسة العملية. وميكن لهذا التحليل بعد ذلك تغذية توصيات بشأن التغيريات واإلضافات إىل اإلطار 

القانوين والسياسايت، مبا يف ذلك التغيريات واإلضافات املطلوبة لضامن عمل اآللية. 

تذكر بعض املجاالت الرئيسية التي يجب مراعاتها يف تحليل اإلطار القانوين والسياسايت الوطني وتعالج مبزيد من 
التفصيل يف املبادئ التوجيهية للجنة الدولية للصليب األحمر/قانون منوذجي بشأن املفقودين. 

التعاريف ذات الصلة، مبا يف ذلك األشخاص املفقودون وأرسهم
إن إدراج تعريفات مصطلحات مثل "شخص مفقود" و"أقارب الشخص املفقود" يف القانون الوطني سييرس وجود 

تفسري متسق وموحد لهذه املصطلحات. 

الوضع القانوين للمفقودين والحقوق ذات الصلة للمفقودين وأرسهم
إن االعرتاف بالوضع القانوين للشخص املفقود عىل املستوى الوطني أمر أسايس وله ثالثة أهداف رئيسية: أواًل، 
االعرتاف قانونًا بأن الشخص مفقود إىل أن يتم استجالء مصريه ومكان وجوده. ثانيًا، لضامن استمرارية الشخصية 
القانونية للشخص الذي يجري البحث عنه لحامية حقوقه املدنية والعائلية. وثالثًا، لتمكني معالجة أي مطالبة 
قانونية أو إدارية تقدمها عائالت األشخاص املفقودين، مبا يف ذلك عندما يكون إعالن الوفاة مطلوبًا اعتياديا/ 

بخالف ذلك.

إجراءات للحيلولة دون دخول الناس يف عداد املفقودين
عندما يتم تنفيذ التزامات القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان ذات الصلة عىل نحو صحيح، 
ميكن لإلطار القانوين الوطني أيًضا أن يضطلع بدور حيوي يف الحيلولة دون دخول األشخاص يف عداد املفقودين. 
والحق يف  الحياة،  يف  الحق  مثل  اإلنسان،  التحديد حقوق  وجه  الوطني عىل  القانوين  اإلطار  يحمي  أن  يجب 
الحرية واألمن الشخيص، والحق يف احرتام الحياة األرسية للفرد، وحظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو املهينة، وحظر االختفاء القرسي، والحق يف االعرتاف به كشخص أمام القانون، تحقيًقا للهدف 
تتبنى  أن  الدول  عىل  يجب  ذلك،  عىل  عالوة  املفقودين.  عداد  يف  األشخاص  دخول  دون  الحيلولة  يف  املتمثل 
إجراءات تحديد الهوية للمساعدة يف الحيلولة دون وقوع حاالت االختفاء وتيسري جهود البحث يف حالة فقد 

الشخص.

12     ألغراض هذه املذكرات، يشري مصطلح "آلية" إىل جميع املؤسسات أو اللجان أو الهيئات األخرى والعمليات التي تنشئها السلطات املعنية 
من أجل الهدف اإلنساين املتمثل يف تقديم إجابات عن مصري األشخاص املفقودين وأماكن وجودهم لكل حالة عىل حدة، إىل جانب 
تقديم الدعم لعائالتهم. كام قد تسعى اآلليات إىل تحقيق أهداف أخرى، منها تلك األهداف املرتبطة باملساءلة أو العدالة االنتقالية. 
ومع ذلك، لن ينظر يف هذه األهداف بشكل أعمق يف هذه املجموعة من املذكرات التوجيهية، بخالف ما يتعلق بالبحث عن املفقودين.

.1

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/model-law-missing-300908.htm
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إجراءات اإلبالغ وعمليات البحث
أساسيًا  أمرًا  البحث  املختصة عمليات  السلطات  اإلبالغ عن شخص مفقود وكيف تجرى  إجراءات  تحليل  يعد 

لتقييم اإلطار القانوين.

املسائل املتعلقة بإدارة البيانات وحامية البيانات الشخصية
يجب التعامل مع املعلومات املتعلقة بالشخص املفقود عىل نحو مالئم فيام يتعلق بخصوصية ذلك الشخص 
جميع  تظل  أن  الوطني  املستوى  عىل  املناِسبة  البيانات  حامية  ومامرسات  قواعد  تضمن  أن  ميكن  وعائلته. 
املعلومات وألّي غرض، وأن يكون  الوصول إىل  أْي َمن ميكنه  الكافية،  بالحامية  الشخصية مشمولة  املعلومات 
الوصول إليها مسموح به عند الحاجة ألسباب إنسانية. ويلزم أن تحقق القواعد املتعلقة بحامية البيانات التوازن 
أو  إدارية  سواء  تدابري،  أي  يف  متأصلة  أو  واضحة  مرونة  وستتطلب  املحتملة  املتضاربة  االحتياجات  هذه  بني 

قانونية، عىل املستوى الوطني.

إدارة املوىت
يجب وضع إجراءات للبحث عن املوىت واستعادة جثامينهم ومعالجتهم، مبا يف ذلك الجثث التي مل يطالب بها 
والدفن  الوفاة،  الوفاة وتسجيل  العائالت، وإصدار شهادة  إىل  يُتعرَّف عىل هويتها، فضاًل عن ردها  مل  أو  أحد 

واستخراج الجثث. يجب أن يشمل تقييم اإلطار القانوين كل هذه األمور.

املسؤولية الجنائية واملقاضاة
يجب أن تعتمد الدول الترشيعات ذات الصلة من أجل ضامن تجريم الجرائم ضد املفقودين وأرسهم مبوجب 
األطراف  أو  أفراد أرسته  أو  القانوين  أو ممثله  املفقود  الشخص  أن يحرك  باإلمكان  الوطني وأن يكون  القانون 

املعنية أو سلطات الدولة اإلجراءات الجنائية.13

13     انظر املذكرة التوجيهية 11 )الوشيكة الصدور( التنسيق بني البحث والتحقيقات الجنائية.
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اإلطار القانوين الدويل بشأن املفقودين
تقع عىل عاتق سلطات الدولة املسؤولية األساسية عن الحيلولة دون دخول األشخاص يف عداد املفقودين 

والتحقق بشأن ما حلَّ بالذين فُقدوا. 

يحتوي القانون الدويل اإلنساين، الذي ينطبق يف حاالت النزاع املسلح، عىل قواعد تسعى إىل الحيلولة دون 
 .)1( إذا فقدوا  النزاع واستجالء مصريهم ومكان وجودهم  املفقودين بسبب  األشخاص يف عداد  دخول 
ويُلزم القانون الدويل اإلنساين باألخص كلَّ طرف يف النزاع اتخاذ اإلجراءات املستطاعة لإلفادة عن األشخاص 
عن مصريهم.  لديه  معلومات  بأي  عائالتهم  أفراد  ويزود  املسلح،  النزاع  بسب  فقدهم  عن  أُبلِغ  الذين 
يتطلب القانون الدويل اإلنساين أيًضا البحث عن املوىت وجمعهم وإجالئهم، وتسجيل جميع املعلومات 
املتاحة قبل الترصف يف الجثث، بهدف تحديد هويتهم. يستلزم القانون أيًضا إدارة جثث األشخاص الذين 
لقوا حتفهم يف نزاع مسلح إدارة الئقة، وصون كرامتهم، وأن تسعى أطراف النزاع إىل تيسري إعادة الرفات 
البرشي إىل عائالت املتوفني، إذا طلبت العائالت ذلك )2(. يتضمن القانون الدويل اإلنساين أيًضا التزامات 
تتعلق بالتحقيق يف جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها، مبا يف ذلك تلك التي تؤدي إىل دخول األشخاص يف 

عداد املفقودين أو االختفاء القرسي. 

يضم القانون الدويل لحقوق اإلنسان قواعد ومعايري ذات صلة للحيلولة دون دخول األشخاص يف عداد 
املفقودين واستجالء مصريهم وأماكن وجودهم، ليس فقط يف ما يتعلق بالنزاع املسلح ولكن أيًضا الكوارث 
لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  بالتحقيق يف  تتعلق  قواعد  يحتوي عىل  الهجرة.كام  أو يف سياق  الطبيعية 
اإلنسان ومقاضاة مرتكبيها. واالتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي لعام 2006 
االختفاء  دون  للحيلولة  األطراف  الدول  عاتق  عىل  محددة  التزامات  تتضمن  عاملية  معاهدة  أول  هي 
القرسي والحامية منه. ويف حالة وجود مزاعم أو شك بشأن حدوث اختفاء قرسي، تتخذ الدول جميع 
التدابري املالمئة للبحث عن األشخاص املختفني وتحديد أماكن وجودهم وإخالء سبيلهم، والتحقيق كذلك 
يف وقائع حاالت االختفاء القرسي وتقديم املسؤولني عنها إىل املحاكمة )3(. وأخريًا، يجب أن تتخذ الدول 
التدابري املالمئة للحفاظ عىل حق كل ضحية من الضحايا يف معرفة الحقيقة عن ظروف االختفاء القرسي، 

وسري التحقيق ونتائجه ومصري الشخص املختفي )4(.

للموىت  السليمة  اإلدارة  املفقودين وضامن  األشخاص  بالبحث عن  املتعلقة  القواعد  االطالع عىل  وميكن 
وحامية كرامتهم يف مجموعات قوانني أخرى. عىل سبيل املثال، يحتوي القانون الدويل لالستجابة للكوارث 

عىل األحكام واملعايري ذات الصلة املتعلقة بأنشطة الطب الرشعي وإدارة املوىت.

ويتعني عىل الدول اعتامد وتطبيق تدابري عىل املستوى الوطني للوفاء بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل. 

القانون  االستشارية يف مجال  الخدمات  أصدرته  الذي  "املفقودون وعائالتهم"  القانوين  املنشور  1-  انظر 
الدويل اإلنساين باللجنة الدولية يف عام 2015.

2-  انظر املنشور القانوين "التعامل اإلنساين ما بعد املوت: احرتام املوىت وحاميتهم" الذي أصدرته الخدمات 
االستشارية املعنية بالقانون الدويل اإلنساين باللجنة الدولية.

3-  االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي: انظر املادة 24 التي تنص أيًضا عىل 
التدابري املالمئة لتحديد أماكن وجود رفاتهم  أنه يف حالة وقوع وفيات، تتخذ الدول األطراف جميع 
واحرتامه وإعادته؛ بينام تنص املادتان 3 و15 عىل أن تتعاون الدول األطراف يف ما بينها ويقدم بعضها 
لبعض أقىص ما ميكن من املساعدة ملساعدة ضحايا االختفاء القرسي وللبحث عن األشخاص املختفني 
إخراج جثثهم  املختفني،  األشخاص  وفاة  أماكن وجودهم وإطالق رساحهم وكذلك، يف حالة  وتحديد 

وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم. 

4-  االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي: انظر املادة 24.

https://www.icrc.org/ar/document/missing-persons-and-their-families
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
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دائرة الخدمات االستشارية املعنية بالقانون الدويل اإلنساين
الدويل  القانون  تنفيذ  عىل  الدول  اإلنساين  الدويل  بالقانون  املعنية  االستشارية  الخدمات  دائرة  تساعد 
الدائرة  هذه  تقدم  القانونيني،  املستشارين  من  عاملية  شبكة  من خالل  الوطني.  املستوى  عىل  اإلنساين 
إرشادات للسلطات الوطنية بشأن تدابري التنفيذ الوطنية املحددة الالزمة للوفاء بالتزاماتها مبوجب القانون 
الدويل اإلنساين، كام تدعم عمل الهيئات الوطنية للقانون الدويل اإلنساين املنشأة لتيسري تنفيذ القانون 
الدويل اإلنساين عىل املستوى الوطني. وتحقيًقا لهذه الغاية، تسدي الدائرة املشورة القانونية وتقدم الدعم 
التنفيذ الوطنية، وتساعد يف بناء القدرات بناء عىل طلب  التقني، وتيرس تبادل املعلومات بشأن تدابري 

محدد من السلطات الوطنية واألطراف الفاعلة األخرى املعنية. 

تعمل الخدمة االستشارية للجنة الدولية عىل نحو وثيق مع الحكومات الوطنية - مع مراعاة احتياجاتها 
الخاصة وأنظمتها السياسية وتقاليدها القانونية - بهدف اعتامد جميع الدول معاهدات القانون الدويل 
اإلنساين وغريها من الصكوك ذات الصلة، ووضع ترشيعات وطنية شاملة. وتحقيًقا لهذه الغاية، ميكنها 
أيًضا دعم السلطات عندما تضطلع بتقييم مدى توافق إطارها القانوين والسياسايت الوطني مع القانون 

واملعايري الدولية، مبا يف ذلك ما يتعلق مبلف األشخاص املفقودين. 

تقديم األسس القانونية لعمل اآللية
إىل  األرس،  واحتياجات  املؤسيس  واإلطار  الوطني  والسياسايت  القانوين  اإلطار  تقييم  بعد  السلطات،  توصلت  إذا 
رضورة إنشاء آلية وطنية أو أقلمة مهمة اآللية القامئة، فقد يلزم إصالح اإلطار القانوين الوطني للتأكد من أن 
القامئة األخرى. لضامن  املؤسسات  التكامل مع  قادرة عىل مامرسة مهمتها وتحقيق أهدافها مع ضامن  اآللية 
التكامل، قد يتطلب ذلك تحديد وتوضيح أدوار مختلف األطراف الفاعلة املشارِكة يف ملف األشخاص املفقودين، 
مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال، املشاركني يف البحث عن األشخاص املفقودين والتحقيق يف الجرائم التي ينجم عنها 

دخول األشخاص يف عداد املفقودين. 

ولضامن نجاح اآللية، من املهم اتخاذ تدابري لتأسيسها يف اإلطار القانوين الوطني عىل املستوى املالئم )ويفضل 
أن يكون ذلك عىل أعىل مستوى ممكن، كام هو الحال يف القانون( لتيسري استقرارها وتعاون األطراف الفاعلة 

ذات الصلة مع اآللية. 

فيام يأيت بعض الجوانب املهمة التي يجب إدراجها يف اإلطار القانوين الوطني الذي ينشئ اآللية: 
•    يجب أن يكون لآللية مهمة واضحة تحدد نطاق تطبيقها )عىل سبيل املثال الستجالء مصري وأماكن وجود 

األشخاص املفقودين واالستجابة الحتياجات أرسهم(.
•    يجب منح اآللية املوارد الالزمة. وهذا يشمل ضامن أن يكون لآللية ميزانية ومصدر مستدام للتمويل.

•    تحديد تكوين اآللية وهيكلها وكيف يختار أعضاؤها: ميكن أن يتألفوا من أعضاء الهيئات الحكومية، وممثيل 
املجتمع املدين، وممثيل أرس املفقودين، وممثلني عن الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر، 

حيثام كان ذلك مالمئًا.
•    يجب أن يكون لآللية مهام واختصاصات/ صالحيات واضحة، مثل:

-   تنسيق عملية البحث عن املفقودين والتعرف عليهم وإبالغ أرسهم بذلك، ودعم هذه العملية واإلرشاف 
عليها.

-   استقبال وتسجيل حاالت املفقودين من العائالت والسلطات املعنية.
-   الوصول إىل املعلومات ذات الصلة عن ظروف االختفاء ومصري ومكان وجود الشخص املفقود، وجمعها 

وتحليلها، وتقديم هذه املعلومات ملقدم الطلب والسلطات ذات الصلة مع ضامن حامية البيانات.
-   القيام بأي إجراءات الزمة للبحث عن املفقودين أو الطلب من الجهات املختصة القيام بذلك، والتحقق 

من املعلومات.
-   تحديد األدوار واملسؤوليات الخاصة بكل املؤسسات املعنية املشارِكة يف البحث عن املفقودين واستجالء 

حاالتهم.
-   الوصول إىل جميع األماكن/املواقع التي يُفرتض أن يكون فيها املفقودون أو رفاتهم وحامية قبورهم.

.2
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جميع  عىل  القضائية،  السلطة  من  ذلك  يف  مبا  املعنية،  الحكومية  وغري  الحكومية  الجهات  من  -   الحصول 
املعلومات ذات الصلة التي قد تساعد يف استجالء مصري املفقودين وأماكن وجودهم. وميكن أن يشمل 
ذلك معلومات عن الظروف التي فُقد فيها األشخاص، وأسامء الشهود واملسؤولني، ومعلومات عن األشخاص 
الذين ماتوا أو جرحوا أو احتجزوا، وسجالت الجثث املجهولة الهوية، والتوثيق يف املقابر أو أماكن الدفن.

-   اتخاذ تدابري لالستجابة الحتياجات األقارب وضامن الدعم - عىل سبيل املثال، فيام يتعلق بالصحة النفسية 
واالقتصادية )مثل تكاليف الدفن واملشاركة يف مناسبات إحياء الذكرى( واالحتياجات القانونية واإلدارية، 

حسب االقتضاء، وإبقاء العائالت واملجتمعات املحلية عىل اطالع عىل العملية والنتائج املتحققة.



إرشاك العائالت وجمعيات 
العائالت

املذكرة التوجيهية 7
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الفعالة لعائالت املفقودين يف عملية  يجب أن تضمن هذه اآللية14 املشاركة 
تأسيس اآللية نفسها ويف تشغيلها.

نظرة  وتقدم  اآللية  يف  العائالت  إرشاك  أهمية  التوجيهية  املذكرة  هذه  تؤكد 
عامة لألدوار التي ميكن أن تضطلع بها عائالت املفقودين. وهي تدرس تشكيل 
جمعيات العائالت وأنشطتها وتحدد الفرص التي ميكن استكشافها، إىل جانب 

بعض التحديات التي قد يتعني التصدي لها.

مقدمة
متزايد إلرشاك  وجهد  فثمة رضورة  باملفقودين،  املتعلقة  اآلليات  بعمل  العائالت  "إعالم"  إىل  ميل  وجود  رغم 
العائالت وممثليها بصورة فعالة يف جميع مراحل العملية وتشجيع العائالت عىل العمل مًعا وتعزيز انخراطها يف 

العملية بأكرب قدر ممكن.

إن إرشاك العائالت أمر يف غاية األهمية، فهو يكفل استجابات مناسبة وفعالة، وييرس تدفق املعلومات، ويضمن 
القبول املجتمعي. 

إرادة  عىل  يعتمدان  وأسلوبها  املشاركة  هذه  مدى  فإن  العائالت،  مشاركة  مبدأ  عىل  عام  اتفاق  وجود  ورغم 
س فيه اآللية والجوانب  العائالت ذاتها وجمعياتها وقدرتها ومواردها. وسيعتمدان أيًضا عىل السياق الذي تؤسَّ

التقنية املرتبطة بعمليات اآللية.

ميكن أن تكون جمعيات العائالت وسيلة فعالة لتمثيل مصالح العائالت. وحيثام توافقت أهدافها مع أهداف 
اآللية، أمكن زيادة دعمها. ويجب أن تؤخذ التحديات املحتملة يف االعتبار يف الوقت نفسه، عىل سبيل املثال 

التحديات املتعلقة بالرشعية والتمثيل.

أهمية مشاركة العائالت
هة ومناسبة وفعالة الحتياجات العائالت أ.  كفالة استجابة موجَّ

إن إرشاك العائالت رضوري لضامن أن تكون اآللية مدرِكة لالحتياجات الخاصة لعائالت املفقودين وقادرة 
عىل تصميم أهداف واسرتاتيجية تستجيب لها وتكون مالمئة ثقافيًا أيًضا. 

ب. تيسري تدفق املعلومات 
العائالت هي دامئًا املرجع النهايئ يف تأكيد َمن هو املفقود ِمن أفرادها. وللعائالت دور مهم يف تجميع قامئة 
القبور  مواقع  أو  األشخاص  فيها  فُقد  التي  الظروف  مثل  أخرى  ومعلومات  املفقودين  باألشخاص  موحدة 
املحتملة. ميكن أن يكون للعائلة أيًضا دور وسيط بالغ األهمية يف تبادل املعلومات وتيسري اإلحاالت وتقديم 

املساعدة للعائالت األخرى يف إطار جمعيات العائالت.

14       ألغراض هذه املذكرات، يشري مصطلح "آلية" إىل جميع املؤسسات أو اللجان أو الهيئات األخرى والعمليات التي تنشئها السلطات املعنية 
من أجل الهدف اإلنساين املتمثل يف تقديم إجابات عن مصري األشخاص املفقودين وأماكن وجودهم لكل حالة عىل حدة، إىل جانب 
تقديم الدعم لعائالتهم. كام قد تسعى اآلليات إىل تحقيق أهداف أخرى، منها تلك األهداف املرتبطة باملساءلة أو العدالة االنتقالية. 
ومع ذلك، لن ينظر يف هذه األهداف بشكل أعمق يف هذه املجموعة من املذكرات التوجيهية، بخالف ما يتعلق بالبحث عن املفقودين.
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ج. ضامن القبول املجتمعي
يضمن إرشاك العائالت فهاًم أكرب لآللية وثقة بها يف أوساط املجتمعات املحلية. ويف السياقات التي تكتنفها 
حساسية سياسية حيث تكون الثقة يف الدولة عىل املحك، ميكن أن يكون هذا رضوريًا ألمن موظفي اآللية 

وحاميتهم.

الدور املحتمل للعائالت يف اآللية
ميكن متثيل العائالت يف اآللية بطرق قد تختلف حسب السياق. فقد تنظَّم العائالت يف صورة مجموعات رسمية 

أو متثَّل متثياًل مبارًشا أو من خالل هيكل غري رسمي فضفاض مثل هيكل يقوده املجتمع املحيل. 

وميكن أن تشارك العائالت يف إنشاء اآلليات وحوكمتها وعملياتها ومراقبتها. كام قد تقوم العائالت بدور استشاري 
القرار. ويعتمد مدى مشاركتها عىل إرادتها وقدراتها ومواردها واملخاطر  أو تيرس االتصال، أو تشارك يف صنع 

ذات الصلة. 

يجب تحديد مهمة اآللية وأهدافها بالتشاور مع العائالت وجمعيات العائالت ومنظامت املجتمع املدين األخرى 
التي متثلها، مع وضع شواغلها وخرباتها ومعارفها يف قلب العملية. 

ومبجرد تشغيل اآللية، ميكن ألفراد العائلة أو ممثيل املجتمع املدين املالمئني أن يكونوا مبثابة هيئات استطالع رأي 
وتقييم للقرارات، أو أن يشاركوا يف إدارة اآللية وعملياتها. 

وميكن أن تشارك العائالت أيًضا يف عملية جمع املعلومات وتحليلها ومشاركتها الستجالء مصري املفقودين ومعرفة 
أكرب.  وتعقيد  تقني  بطابع  وتحديد هوياتها  الجثث  استخراج  عملية  املشاركة يف  تتسم  وقد  أماكن وجودهم. 
الطابع  العمليات ذات  الصلة ودعمها يف فهم  املعلومات ذات  العائالت عىل  اآللية حصول  أن تضمن  ويجب 

التقني العايل يف الغالب. 

عند تحديد دور جمعيات العائالت يف اآللية، ينبغي النظر يف تكوينها وأهدافها وقبولها املجتمعي. 

وباإلضافة إىل تفاعلها مع جمعيات العائالت أو ممثيل العائالت، يجب أال تتجاهل اآللية االتصال املبارش مع 
العائالت بصفتها الفردية، مبا يف ذلك تلك التي ال متثلها جمعيات العائالت. 

أوكرانيا
واملنظامت  لألفراد  ميكن  أنه  عىل   "2018 لعام  للمفقودين  القانوين  الوضع  بشأن  أوكرانيا  "قانون  ينص 
إذ ميكنهم جمع  الوطنية،  الرشطة  تجريه  الذي  البحث  يف  املشاَركة  القانونية  والكيانات  الحكومية  غري 
املعلومات من السلطات األخرى، باستثناء املعلومات الرسية مبوجب اإلجراءات الجنائية. مينح هذا الحكم 
األقارَب فرصة للمشاركة بشكل أكرث نشاطًا وارتباطًا يف البحث عن أحبائهم، والتعاون عىل نحو أوثق مع 

السلطات املشارِكة يف البحث بطريقة تتسم بشفافية أكرب.

املكسيك
ونظام  األفراد  يرتكبها  التي  االختفاء  وحاالت  لألشخاص  القرسي  االختفاء  بشأن  العام  "القانون  يطالب 
لنظام  املقام األول يف إسداء املشورة  يتمثل دوره يف  للمواطنني،  بإنشاء مجلس وطني  الوطني"  البحث 
الوطني  "املجلس  أعضاء  الوطني.  البحث  ملنظومة  التابعة  األخرى  املؤسسات  وكذلك  الوطني،  البحث 
للمواطنني" هم أقارب املختفني وخرباء من مختلف التخصصات )مثل علم الطب الرشعي( ومدافعون عن 

حقوق اإلنسان. يجب أيًضا تشكيل هيئة مثل "املجلس الوطني للمواطنني" يف كل والية.
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جمعيات عائالت املفقودين
جمعيات عائالت املفقودين هي مجموعات من األرس تتجمع معا ألنها تتشارك تجربة فْقِد قريب لها. ميكن 
أن تتطور جمعيات عائالت املفقودين بطرق عديدة. ففي سياقات عديدة، ال سيام عندما يدخل األشخاص يف 
تلقائيًا إلنشاء شبكات  العائالت نفسها  أثناء نزاع مسلح أو حاالت عنف أخرى، قد تنظم  املفقودين يف  عداد 
ومجموعات. ويف سياقات أخرى، قد تنشأ هذه الجمعيات بتشجيع ودعم من املؤسسات الدينية أو منظامت 

حقوق اإلنسان أو املجتمع املدين أو الفاعلني السياسيني أو حتى مؤسسات حكومية. 

وقد تكون جمعيات العائالت رسمية أو غري رسمية وميكن إنشاؤها بصفتها كيانًا من املجتمع املحيل أو منظمة 
إقليمية أو وطنية. ويف بعض الحاالت، وتحديًدا يف حاالت النزاع املسلح املستمر، قد تنشأ هذه الجمعيات يف بلد 

مختلف عن البلد الذي فُقد فيه األشخاص. 

لجمعيات العائالت دور مزدوج: 
•    متثيل العائالت والدفاع عن مصالحها بالنيابة عنها

•    وتقديم الخدمات للعائالت بشكل مبارش أو غري مبارش حيث تعمل مبثابة قناة للدولة وهيئات أخرى.

املثال عىل  املنطقة نفسها، ومتثل مجموعات مختلفة، عىل سبيل  للعائالت تعمل يف  قد توجد عدة جمعيات 
املختلفة  املجموعات  بني  التنافس  يؤدي  وقد  السيايس.  االنتامء  أو  االختفاء  ظروف  أو  اإلثني  االنتامء  أساس 

والنزاعات الداخلية إىل االنقسامات والتفكك. 

املعياري  املعنية وقدرتها واإلطار  العائالت  إرادة  العائالت وفعاليتها بحسب  يختلف وضع جمعيات  أن  ميكن 
السائد. وحتى عندما ال يكون لجمعية العائالت وضع رسمي، فقد تحظى رغم ذلك بسلطة ورشعية معينة بني 

مجموعات معينة من العائالت و/أو املجتمع املحيل املترضر، وقد تكون جهة فاعلة مهمة يف اآللية. 

قبل الدخول يف تعاون مع جمعية عائلية، قد ترغب اآللية يف الحصول عىل توضيح بشأن املسائل اآلتية: 
•    أّي العائالت متثلها الجمعية )أي: كم عدد أفراد الجمعية وما نسبة العائالت التي متثلها(؟ 

•    ما املجتمعات املحلية املترضرة املمثَّلة فيها؟

•    ما أصل املبادرة؟ هل هي محلية؟ هل هي جزء من شبكة وطنية؟ هل هي مستدامة؟ 

•    كيف متثل الجمعية جميع أعضائها تجاه السلطات ووسائل اإلعالم واملنظامت غري الحكومية وما إىل ذلك؟

•    هل األهداف والنوايا املعلنة لجمعية العائالت متوافقة مع مهمة اآللية وواليتها؟

دت املسؤوليات الفردية فيها؟ د هيكلها وكيف ُحدِّ •    كيف ُحدِّ

•    ما القواعد واإلجراءات املعمول بها التي تحكم اإلدارة التشغيلية واإلدارة املالية واإلعالم العام فيها؟ 

•    هل تسرتشد الجمعية باالحتياجات املعلنة ألعضائها؟

•    إىل أي مدى تعد الجمعية مستقلة من حيث انتامءاتها السياسية ومواردها املادية واملالية؟

•    كيف تحتفظ بالبيانات والسجالت الخاصة باملفقودين وكيف تضمن الحامية للبيانات؟

•    كيف ميكنها تيسري تبادل املعلومات ومساعدة العائالت عىل فهم املعلومات املقدمة لها؟

•    كيف تنظر إليها السلطات؟

•    وكيف تشارك يف صنع القرار وتوجيه برامج الدعم القامئة عىل املجتمع املحيل؟
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أنشطة جمعيات عائالت املفقودين الداعمة لعمل اآللية
اآللية.  عمل  لدعم  منها  االستفادة  وميكن  اآللية  أهداف  مع  العائالت  أنشطة جمعيات  من  العديد  سيتامىش 

وسيُلقى الضوء عىل بعض هذه األنشطة.

ميكن أن تكون جمعيات عائالت املفقودين وسيلة لتحويل األمل الفردي إىل قضية جامعية. يف متوز/يوليو 
1998، اجتمعت جمعيات زوجات املفقودين من رسيربينيتسا يف غورازدي، عىل الجرس فوق نهر درينا 
الذي جرفت مياهه جثث ضحايا مذبحة رسيربينيتسا قبل ثالث سنوات. َخلَق الحدث رابطًة جامعية بني 
األفراد وَمَنحهم مكانًا يف مجتمعهم املحيل ودائرتهم بصفتهم عائالت املفقودين. تعترب الجمعيات األرسية 
أيًضا من أصحاب املصلحة الرئيسيني أمام السلطات يف جهود البحث وتحديد الهوية، وعمليات اإلصالح 
القانوين ويف إنشاء أطر مؤسسية محلية للتصدي ملسألة األشخاص املفقودين. يتجاوز دور هذه العائالت 
القصص الفردية ألعضائها ويكتسب بعًدا مجتمعيًا؛ فهي تشكل الطريقة التي يتعامل بها بلد ما مع جزء 

من ماضيه. )مقتبس، مع التعديل، من "أين هم اآلن"(

أ.  املنارصة والتمثيل
•    تأكيد دور العائالت بوصفها جهات فاعلة يف عملية تلبية احتياجاتها، ال كونها مجرد ضحايا؛

•    تحقيق االعرتاف االجتامعي والسيايس مبسألة املفقودين من خالل املنارصة الجامعية والضغط السيايس؛
•    التفاعل مع السلطات وغريها للدعوة إىل تقديم دعم أفضل لتلبية احتياجات هذه العائالت؛

•    التأكد من أن الجهات املسؤولة عن التحقق من مصري املفقودين وأماكن وجودهم ال تتجاهل واجباتها.

واملجتمعات  للعائالت  معلومات  كولومبيا"  يف  واملختفني  املحتجزين  أقارب  "رابطة  تقدم  كولومبيا،  يف 
املحلية األخرى بشأن آليات العدالة االنتقالية. نجحت الرابطة يف الدعوة إىل إدراج حظر االختفاء القرسي 
يف الدليل العسكري األسايس والترشيعات الوطنية لكولومبيا. وشاركت هذه الرابطة يف مفاوضات يف هافانا 
 "Fundación Nidia Erica Bautista" بكوبا إلبرام اتفاق السالم، جنبا إىل جنب مع جمعية العائالت

واملنظمة غري الحكومية "مؤسسة قانون الحرية".

يف تشييل، طلبت منظمة رابطة أقارب املحتجزين املختفني )AFDD( إجابات بشأن مصري وأماكن وجود 
ذلك  يف  مبا  الجامعي،  العمل  خالل  من   ،1974 عام  منذ  العسكرية  الدكتاتورية  ظل  يف  اختفوا  الذين 
االحتجاجات والفعاليات وصنع املفروشات. تعرض تلك املفروشات يف جميع أنحاء العامل للتوعية مبسألة 

االختفاء.

ب. تقديم الدعم لألعضاء وتيسري الوصول إىل خدمات/دعم الدولة وغريها من األطراف الفاعلة 
•    تحديد الخدمات املتاحة لعائالت املفقودين وتقييمها؛ 

•    ربط العائالت مبقدمي الخدمات، مبا يف ذلك الدولة؛ 
•    تقديم التوجيه بشأن العمليات القانونية واإلدارية ملامرسة الحقوق والحصول عىل االستحقاقات؛

•    متثيل العائالت، عند االقتضاء، يف التواصل مع اآلليات الوطنية لألشخاص املفقودين والعمليات القضائية؛
•    إبقاء العائالت عىل اطالع بالتطورات يف عمليات البحث وتحديد الهوية أو التحقيقات القضائية.
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تقدم أكرث من 30 جمعية عائلية الدعم للعائالت التي تبحث عن أقاربها املفقودين يف البوسنة والهرسك. 
املشاركة  الهوية؛  تحديد  عملية  أثناء  يف  العائالت  مرافقة  ذلك:  مبا يف  أنشطة،  أيًضا مبجموعة  وتضطلع 
واملنح  التسجيل   - باملدارس  امللتحقني  )األطفال  املفقودين  أرس  أفراد  رعاية  الجامعي؛  الدفن  تنظيم  يف 
التوعية مبسألة  إلخ(؛ رفع مستوى  السن،  كبار   - الضعيفة اجتامعيًا  الفئات  - دعم  الدراسية والرضائب 
نصب  إنشاء  التذكارية؛  واملناسبات  االحتفاالت  املحلية؛  املجتمعات  يف  العائالت  واحتياجات  املفقودين 
جمع  جنائية؛  اتهامات  توجيه  املحلية؛  السلطات  أمام  العائالت  حقوق  عن  الدفاع  وصيانتها؛  تذكارية 
بربط  أيًضا  الجمعيات  تقوم  املحكمة ومرافقته.  يشهد يف  والبحث عن من  العيان؛  البيانات من شهود 
)مثل إصدار  بالبحث  املتعلقة  التطورات  اآلخرين وإطالعهم عىل  الخدمات  املحتاجة مبقدمي  العائالت 

النرشات وتنظيم االجتامعات وما إىل ذلك(.

عىل وجه الخصوص، يعمل "املجلس االستشاري ملعهد األشخاص املفقودين يف البوسنة والهرسك " – الذي 
تقرتح جمعيات عائلية من جميع أنحاء البالد تعيني أعضائه الستة – مبثابة حلقة وصل بني آليات العائالت 
املستوى  عىل  مستديرة  موائد  االستشاري"  "املجلس  ينظم  القضائية.  والعمليات  املفقودين  واألشخاص 
املحيل يف مناطق مختلفة من البالد ويجمع عائالت املفقودين والسلطات واملنظامت الدولية املشاركة يف 
عملية البحث لإلجابة عن األسئلة التي قد تكون لدى العائالت حول العمليات املختلفة ولتمكني تبادل 

املعلومات بني العائالت بصفتها الفردية ومحققي معهد األشخاص املفقودين. 

ج. تخليد الذكرى وتحقيق املصالحة
•    تنظيم مناسبات إحياء الذكرى التي تعرتف بجميع األشخاص املفقودين دون متييز، بعد عملية تشاور مع 

جميع املجتمعات املعنية.
•    تشجيع املصالحة بني املجتمعات املحلية بطريقة ال تؤثر سلبًا عىل مسألة املفقودين.

•    تعزيز الجهود للحيلولة دون وقوع حاالت اختفاء يف املستقبل، بسبل منها إرشاك األجيال الشابة.
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يف جورجيا بدأت أرس املفقودين مرشوًعا لتصميم النصب التذكاري للمفقودين بدعم من اللجنة الدولية 
والسلطات. رفع الستار عن ذلك النصب التذكاري الذي يخلد ذكرى أحبائهم يف 30 آب/ أغسطس 2021، 

وهو اليوم العاملي للمفقودين. 

بابوا نيو غينيا تتوق إىل استجالء مصري أحبائها  العائالت يف بوغانفيل يف  منذ عام 1998 ما تزال مئات 
املفقودين. يف 1 ترشين الثاين/ نوفمرب 2020، تجمعت عائالت املفقودين يف وسط بوغانفيل إلحياء ذكرى 
وبارك  ألحبائهم،  العائالت  جلبتها  التي  الصور  وبارك  املراسم،  املحيل  املجتمع  من  كاهن  أقام  أقاربهم. 
األشجار التي غرستها العائالت بعد ذلك بالقرب من منازلها. أتاحت هذه املناسبة منصة للعائالت لالحتفاء 

بحياة أحبائها وإيجاد سبل للميض قدًما من دونهم.

يف قربص، يعمل أعضاء "الرابطة ذات الطائفتني ألقارب األشخاص املفقودين"، الذين ينتمون إىل كل من 
الطائفتني القربصية اليونانية والقبارصة األتراك، مًعا للعثور عىل معلومات عن مصري األشخاص املفقودين 
والدعوة بشكل جامعي إىل زيادة فهم هذه املسألة، ال سيام يف أوساط أجيال القبارصة، من خالل التحدث 

علًنا عن حزنهم املشرتك بصفتهم عائالت املفقودين. 

"جدات بالزا دي مايو" هي جمعية أرجنتينية لجدات يبحنث عن أبنائهن وأحفادهن املختفني الذين ولدوا 
يف األرس. نظمت الجمعية حمالت وفعاليات لزيادة التوعية العامة، مثل "مرسح الهوية" و"تانغو ألجل 
الهوية" لإلعالن عن مسألة األطفال الذين اختطفوا خالل فرتة الديكتاتورية العسكرية 1976-1983 وحث 
الشباب الذين لديهم شكوك حول هويتهم لالتصال بها. الهدف من مثل هذه املناسبات هو تحدي فقدان 

الذاكرة التاريخي وضامن نقل ذكرى املختفني إىل األجيال الالحقة.

ضامن املشاركة الفعالة لعائالت املفقودين
يجب أن تسعى اآللية إىل ضامن حصول العائالت عىل الدعم وكفالة مشاركتها الفعالة، بطرق منها:

•    ضامن الشفافية والتواصل من أجل ضامن واقعية توقعات العائالت؛
•    ترويج عدم التمييز والشمول، يف إطار التمييز بني مجموعات أو مواقع جغرافية معينة؛

يتعلق  العائالت، مبا يف ذلك ما  القدرة عىل دعم  الصلة  اآللية و/أو املؤسسات ذات  •    ضامن أن تكون لدى 
باحتياجاتها القانونية واإلدارية واالقتصادية والنفسية والنفسية االجتامعية؛

•    إدارة النواتج املختلفة ملختلف العائالت )عىل سبيل املثال، ستتلقى بعض العائالت إجابات بينام عائالت أخرى 
لن تتلقاها(، وإدراك أن هذا األمر قد يحدث شقاقًا بني العائالت، والتأكد من معالجة هذه املسألة يف أثناء 

التفاعل مع العائالت وجمعيات العائالت؛
•    االعرتاف بأن العائلة الواحدة نفسها قد تشهد انقساًما داخلها؛

•    إدراك احتاملية تعرض أفراد العائلة ملخاطر أمنية أو الوصم عندما يشاركون يف اآللية، والعمل عىل تخفيف 
وطأة ذلك؛

•    بناء الثقة والتفاهم بني العائالت والسلطات، وإتاحة مساحات آمنة لتفاعل العائلة مع السلطات؛
•    تعزيز الروابط بني العائالت من جميع األطراف يف حاالت النزاع املسلح أو حاالت العنف األخرى، مع إبراز 
املعاناة واألمل املشرتكني بينها، وتشجيع إقامة جبهة موحدة لتحقيق األهداف املتعلقة بالبحث عن املفقودين 

واستجالء مصريهم وأماكن وجودهم؛
•    االعرتاف بأن املشاركة الطوعية للعائالت قد تضعف بسبب انحسار الدافع واملخاطر األمنية، واتخاذ خطوات 

لتشجيع استمرار مشاركتها؛
•    تشجيع وتيسري تكوين جمعيات للعائالت كوسيلة لدعم أرس املفقودين، يف حالة عدم وجود تلك الجمعيات 

وإبداء العائالت رغبتها يف إنشاء واحدة.

.6

https://www.icrc.org/en/document/georgia-initiative-families-missing-people-memorial-be-inaugurated-tbilisi
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 Mesa de Atención Psicosocial a Familiares de Personas كانت  كولومبيا،  يف  عديدة  لسنوات 
Desaparecidas )املائدة املستديرة للدعم النفيس واالجتامعي لعائالت املختفني(، وسيلة لجمع ممثيل 
الدعم  الخربات وتبادل املعرفة يف مجال  لتبادل  الدولة عىل أساس منتظم  الجمعيات األرسية وسلطات 
النفيس واالجتامعي ألرس املفقودين وتعزيز أفضل مامرسات العمل يف هذا الصدد. كان الهدف من هذه 
املائدة املستديرة أيًضا تعزيز قدرة املدعني العامني وموظفي الطب الرشعي عىل االستجابة بفعالية أكرب 
الحتياجات أرس املفقودين والتحديات التي يواجهونها يف امليدان يف أثناء أداء عملهم. كام نرشت هذه 
املائدة املستديرة وثائق ذات صلة تسلط الضوء عىل محنة عائالت املفقودين وساهمت يف صياغة قانون 
اإلرادة  عن  املشرتكة  املبادرة  هذه  نجاح  نتج   .)Ley de Ausencia( املفقودين  األشخاص  غياب  إعالن 
السياسية من جانب الجهات الحكومية، والربوز الواضح لجمعيات عائالت املفقودين وتنظيمها، ومشاركة 

جميع األطراف الفاعلة فيها عىل قدم املساواة.



إدارة البيانات واملعلومات 
بشأن املفقودين
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لضامن  واملعلومات16  البيانات  إلدارة  نظاًما  الوطنية  اآللية15  تنشئ  أن  يجب 
إليها  الوصول  وسهولة  جمعت،  التي  واملعلومات  البيانات  جميع  موثوقية 
ة لالستخدام، من أجل زيادة أثر وفعالية اآللية الوطنية  وتأمينها وكونها معدَّ

املعنية باألشخاص املفقودين وفًقا ملهمتها.

تقدم هذه املذكرة التوجيهية نظرة عامة عىل األهداف املشرتكة الكامنة وراء 
إنشاء نظام إدارة البيانات واملعلومات داخل اآللية وتحدد الجوانَب الرئيسية 
ملعالجة البيانات واملعلومات وفًقا ملبدأ "عدم إلحاق الرضر"17 وقوانني ومعايري 

حامية البيانات املعمول بها.

مقدمة
يشمل البحث عن األشخاص املفقودين ودعم عائالتهم إجراءاٍت من بينها جمع املعلومات والبيانات وتخزينها 
ومعالجتها وحفظها. يعتمد قدر البيانات واملعلومات التي ستُجمع عىل مهمة اآللية وهدفها )أهدافها(. قد يكون 
للبيانات استخدامات مختلفة يف مراحل مختلفة من عمر اآللية رمبا تكون الزمة ملواءمة كيف ميكن أن تدير 

اآللية البيانات مبرور الوقت.

يعد جمع البيانات عالية الجودة والدقيقة وإدارتها والحفاظ عليها أمرًا رضوريًا لتحويلها إىل معلومات مفيدة 
أيًضا يف  ه بحث اآللية عن األشخاص املفقودين والدعم الذي تقدمه لعائالتهم. وتساهم هذه اإلجراءات  توجِّ
قياس إنجازات اآللية. يف حالة إدارة البيانات وحفظها بشكل صحيح، ميكن استخدامها يف عملية البحث بصورة 

جيدة يف املستقبل وتصبح اآللية مستودع تاريخ املفقودين وعائالتهم.

مع أن األدوات والبنية التحتية التقنية )مثل قواعد البيانات والخوادم( مهمة، إال إنها ال تضمن وحدها استخدام 
الذي يطور  البحث. يلزم اآللية إنشاء "نظام إدارة املعلومات"  البيانات واملعلومات استخداًما فعااًل يف عملية 
السياسات والعمليات والكفاءات الالزمة إلدارة بيانات ومعلومات اآللية بكفاءة مبرور الوقت. وعىل القدر نفسه 
من األهمية عندما ال يكون البحث و/أو عمليات تحديد هوية املفقودين جزًء من أنشطة اآللية نفسها، يظل 
نظام إدارة املعلومات التابع لآللية ملزًما بأن يأخذ يف اعتباره هذه املعلومات املوجودة يف النُّظم الوطنية األخرى 

إلدارة املعلومات والتأكد من وجود عمليات تبادل معلومات بني النُّظم املختلفة وإبالغ النتائج فيام بينها.

15     ألغراض هذه املذكرات، يشري مصطلح "آلية" إىل جميع املؤسسات أو اللجان أو الهيئات األخرى والعمليات التي تنشئها السلطات املعنية 
من أجل الهدف اإلنساين املتمثل يف تقديم إجابات عن مصري األشخاص املفقودين وأماكن وجودهم لكل حالة عىل حدة، إىل جانب 
تقديم الدعم لعائالتهم. كام قد تسعى اآلليات إىل تحقيق أهداف أخرى، منها تلك األهداف املرتبطة باملساءلة أو العدالة االنتقالية. 
ومع ذلك، لن ينظر يف هذه األهداف بشكل أعمق يف هذه املجموعة من املذكرات التوجيهية، بخالف ما يتعلق بالبحث عن املفقودين.
16     البيانات هي الحقائق أو األرقام التي تستمد منها املعلومات. نادًرا ما تكون أجزاء البيانات الفردية مفيدة وحدها. ليك تصبح البيانات 

معلومات مفيدة، يجب معالجتها أو تنظيمها أو هيكلتها أو تقدميها يف سياق معني.
17     تشري عبارة "عدم إلحاق الرضر" إىل رضورة التأكد من أن العمل اإلنساين ليس له آثار سلبية عىل األفراد أو السكان أو يسبب لهم مخاطر 
جديدة. أُشري إىل "عدم إلحاق الرضر" يف مبدأ الحامية األول للميثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة اإلنسانية، الذي يؤكد رضورة 
"تجنيب تعريض الناس إىل مزيد من األذى نتيجة أفعالك". انظر مرشوع اسفري، امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة اإلنسانية، 

مبدأ الحامية األول، متاح عىل:
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/The-Sphere-Handbook-2018-AR-2.pdf

.1
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تشمل التحديات التي تواجه إنشاء نظام إدارة املعلومات توفُّر املعلومات والبيانات وموثوقيتها، والقدرة الكافية 
املراحل األوىل  املعلومات يف  إدارة  لآللية إلدارتها واستخدامها بكفاءة. ألجل هذه األسباب يجب تطوير نظام 
من تصميم اآللية لتجّنب التأخري يف جمع البيانات ومعالجتها، أو فشل النظام، أو أن تصبح البيانات غري قابلة 
لالستخدام أو غري موثوق بها مبرور الوقت. إضافة إىل ذلك، يجب إدماج عملية حامية البيانات يف املراحل األوىل 

من تخطيط وتطوير نظام إدارة املعلومات.18

حوكمة البيانات واملعلومات لآللية الوطنية
يقود نظام إدارة املعلومات عمليَة صنع القرار يف اآللية ويضمن تنسيق وإدارة وتحليل جميع املعلومات والبيانات 
املتاحة ذات الصلة. ويجب أن ينظر هذا النظام يف تحليل السياق، وأصحاب املصلحة املعنيني بالبيانات أْي من 
لديه البيانات، ومصادر وأنواع املعلومات املتاحة، واألهداف التي يتعني تحقيقها، ومدى توفر املوارد البرشية 
والعمليات  األشخاص  من  مجموعة  إتاحة  الفعال  املعلومات  إدارة  نظام  يتطلب  النظام.  هذا  إلدارة  والتقنية 
والتقنيات لضامن اإلدارة الفعالة واآلمنة للمعلومات والبيانات التي تتلقاها اآللية بأي تنسيق )يف صورة مادة 
معالجة  ألنشطة  بسجالت  املؤسسة  تحتفظ  أن  أيًضا  البيانات  حامية  قوانني  تتطلب  وقد  ومادية(.  إلكرتونية 

البيانات الشخصية ومشاركة هذه السجالت مع السلطات التنظيمية عند الطلب.

األساس  يف  املحدد  النحو  عىل  بها،  ويتأثر  اآللية  مبهمة  املعلومات  إدارة  نظام  وبناء  تعريف  يرتبط  أن  يجب 
القانوين الذي أنشأها. عىل سبيل املثال، اآللية املكلَّفة بتوحيد وجمع قضايا األشخاص املفقودين عىل املستوى 
الوطني يف مركز واحد سيَلزمها إنشاء عمليات تيرّس الحصول عىل كمية كبرية من املعلومات والبيانات املتعلقة 
باألشخاص املفقودين من مصادر مختلفة ومعالجتها وتوحيدها. ومع ذلك، إذا لزم اآللية أن تدير نظاَم تعويض 
املتعلقة  املعلومات  ليدير  عملياته  مواءمة  املعلومات  إدارة  نظام  فسيلزم  البحث،  إجراء  إىل  باإلضافة  رسمي 
بأنشطة التعويض، فضاًل عن تقديم شهادة بهذه الخدمة إىل العائالت. ومن ثم، تصبح مهمة19 اآللية الوطنية 

هي السياسات اإلرشادية الرئيسية لنظام  إدارة املعلومات.

18     لالطالع عىل إرشادات بشأن تفسري مبادئ حامية البيانات يف سياق العمل اإلنساين، انظر )متاح باإلنجليزية والفرنسية(:
C. Kuner and M. Marelli (eds), Handbook on Data Protection in Humanitarian Action 2nd edition, Brussels Privacy Hub/ICRC, 

Geneva, 2020: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4305_002_DataProtection2020_web.pdf

19     يحدد األساس القانوين الذي يُنشئ آلية وطنية وظيفَة اآللية ويجب أن يشمل مهمتها واألهداف التي يتعني السعي وراء تحقيقها، وهيكلها 
وحوكمتها ووظيفتها وسلطاتها ووضعها ومواردها. إضافة إىل ذلك، يجب أن يتضمن األساُس القانوين، حسب االقتضاء، أحكاًما بشأن متثيل 
ومشاركة الفئات املستهدفة املختلفة، مبا فيها عائالت األشخاص املفقودين. انظر املذكرة التوجيهية 1: اآلليات الوطنية املعنية باألشخاص 

املفقودين: النهج املالئم للسياق واملهمة.

يجب أن تأخذ إدارة جميع البيانات الشخصية يف اعتبارها قوانني ولوائح ومعايري حامية 
البيانات املعمول بها، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص رشط وجود “أساس قانوين” 

ملعالجة البيانات، واإلدارة اآلمنة والرسية للبيانات واملعلومات مبرور الوقت، لضامن دعم 
اآللية عىل الدوام احرتام كل شخص مفقود وأفراد عائالتهم إىل أن يتم استجالء مصريهم 

ومكان وجودهم.
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ستحدد املهمة أيًضا هيكل نظام إدارة املعلومات واملسارات التي ترفع إليها التقارير. قد يكون هذا األمر مناسبًا 
من  اآللية.  داخل  املختلفة  الفرق  بني  واملسؤوليات  األدوار  وتحديد  والبيانات  املعلومات  تدفق  تصميم  عند 
الناحية املثالية، يجب إنشاء وحدة إلدارة البيانات واملعلومات ضمن هيكل اآللية، وإعداد مسارات تدفق العمل 
داخل وحدة إدارة البيانات واملعلومات وبني هذه الوحدة وجميع املسؤولني عن معالجة البيانات داخل اآللية.

يتطلب تطوير نظام إدارة املعلومات اتخاذ عدة خطوات مرتابطة تتطلب كل منها هيكاًل وتخطيطًا. يسمى هذا 
التسلسل دورة حياة املعلومات والبيانات، وعادة ما يحتوي عىل العنارص اآلتية:

خالل مرحلة التخطيط األولية يعد فهم السياق الذي سيتم فيه الحصول عىل البيانات واملعلومات أمرًا رضوريًا 
إلنشاء نظام إدارة املعلومات. توجد ثالثة عنارص رئيسية يلزم االنتباه لها:

تحديد املصادر
أواًل  الرضوري  من  لذلك،  عديدة.  مصادر  بني  متناثرة  املفقودين  باألشخاص  املتعلقة  البيانات  تكون  ما  غالبًا 
الحصول عىل نظرة عامة عىل البيانات واملعلومات املتاحة وتقييم مدى فائدة مصادرها وموثوقيتها وأهميتها. 
يكتسب تحديد خريطة املصادر املتاحة أهميًة خاصة عند تجميع قامئة األشخاص املفقودين. عائالت املفقودين 
هي املصدر الرئييس للبيانات واملعلومات ابتداًء، ومع ذلك فمن الرضوري النظر يف مصادر أخرى، مثل محاوالت 
أي آليات/ لجان/ هيئات سابقة لجمع قوائم األشخاص املفقودين، أو املعلومات التي جمعتها يف املايض الجهات 
الفاعلة األخرى ذات الصلة بشهادات الشهود أو بيانات تحقيق جمعت مبرور الوقت، ونحو ذلك. تحدد خطوة 

تحديد املصادر األساَس لنظام إدارة املعلومات. وقد يتضمن رسم الخرائط معلومات حول ما يأيت:
مسبًقا  املوجودة  القامئة  املثال،  سبيل  )عىل  املصدر  ونوع  االتصال  وبيانات  االسم  تشمل  املصدر:  •    بيانات 

باألشخاص املفقودين والجناة والشهود وما إىل ذلك(
•    نوع البيانات وتوفرها وصيغة تخزينها )تخزين إلكرتوين، مادي(

•    حجم البيانات
•    سهولة الوصول والرسية واألمن

•    املوثوقية.

ميكن أن تكون مصادر املعلومات ما ييل )هذه القامئة ليست شاملة(:
أ( العائالت

ب( السلطات الوطنية )مبا يف ذلك القوات الحكومية(
ج( املجتمع املدين )مثل الجمعيات األرسية واملنظامت غري الحكومية املحلية، إلخ.(

د( الجامعات املسلحة
هـ( الشهود

و( اآلليات/ اللجان/ الهيئات املوجودة من قبل
ز( مصادر املعلومات املفتوحة )مثل وسائل التواصل االجتامعي والصحافة وما إىل ذلك(.

توجد مامرسات مختلفة فيام يتعلق بوضع وحدة إدارة البيانات واملعلومات ضمن آلية 
وطنية. ونظًرا للدور املتداخل لوحدة إدارة البيانات واملعلومات، يفضل وضعها يف مرتبة عالية 
ضمن عمليات اآللية، بهدف الحصول عىل نظرة عامة عىل جميع احتياجاتها من املعلومات 
والبيانات وضامن اتخاذ قرارات مبنية عىل تخصصات متعددة. وإذا مل يتم األمر عىل هذا 
النحو، فيجب إنشاء آلية تنسيق قوية لضامن تنظيم وفعالية تدفق املعلومات والبيانات.

• تحديد املصادر
•  إعداد إجراءات 

التشغيل القياسية
•  املسؤوليات وتدفق 

العمل 

التخطيط
الحصول عىل 

البيانات
تخزين البيانات 

واملعلومات
معالجة
البيانات

التحليل
واالستخدام

الحفظاالتصال

• الجمع
• االستالم

• الهيكلة الرقمية
• البنية التحتية املادية

• املراجعة
• تنظيف البيانات
• تصنيف البيانات
• إدخال البيانات

• رقابة الجودة

• التصور الذهني
• اسرتاتيجيات البحث

• املطابقة

• االستعادة
• التدمري

أ.
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مبجرد تحديد املصادر ذات الصلة، يلزم اآللية تحديد أفضل السبل للحصول عىل البيانات ومعالجتها من أجل بناء 
حجم الحاالت لآللية. قد يلزم أيًضا النظر يف الصكوك القانونية )مثل اتفاقية مشاركة البيانات( التي يتم الحصول 
عىل البيانات من جهة خارجية عىل أساسها. ويجب إجراء تحليل لكل مصدر من مصادر البيانات يف أثناء عملية 

تحديد املصادر. قد يقدم هذا اإلجراء وثيقًة رئيسية التخاذ القرار الحًقا. 

دة إجراءات التشغيل املوحَّ
جميع  وتنظيم  العمليات  إلنشاء  دة  املوحَّ التشغيل  إجراءات  من  قوية  مجموعة  املعلومات  إدارة  نظام  يلزم 
جوانب إدارة البيانات واملعلومات املتعلقة باألشخاص املفقودين يف جميع مراحل البحث. وبالنظر إىل حساسية 
نوع البيانات واملعلومات التي تُجمع، يجب أن تتضمن إجراءات التشغيل املوحدة تعليامت محددة بشأن كيف 
ميكن التعامل مع املعلومات الرسية وتحديد مستوى الحساسية لكل نوع من املعلومات )مثل: املعلومات العامة 
والرسية والرسية للغاية(. ويجب أيًضا وضع سياسات شاملة لحامية البيانات تتوافق مع املتطلبات املنصوص 
عليها يف القوانني واللوائح الوطنية واإلقليمية، فضاًل عن معايري حامية البيانات. يلزم إرساء حقوق الوصول إىل 
املعلومات، مبا يف ذلك البيانات الشخصية، عىل "أساس رضورة املعرفة" بشكل صارم، وال سيام مبا يتامىش مع 
دة  التشغيل املوحَّ يَلزم إجراءات  البيانات واملعلومات وخارجها.  إدارة  الفرق املختلفة داخل وحدة  احتياجات 

تنظيم كل جزء من دورة حياة املعلومات والبيانات من خالل:
•    تقديم تفاصيل بشأن كيف تُجمع البيانات )مثل تصميم النامذج القياسية(20

مصادر  من  جمعها  ذلك  يف  مبا  البيانات،  من  متنوعة  مجموعة  وإدماج  عند جمع  محددة  معايري  •    تحديد 
مختلفة، مع مراعاة السياق الذي دخل فيه األفراد يف عداد املفقودين )عىل سبيل املثال، يف سياقات معينة، 

قد تكون البيانات املتعلقة باالنتامء اإلثني رضورية، بينام قد ال تكون كذلك يف سياقات أخرى(
•    وضع الصيغ التي ميكن من خاللها الحصول عىل البيانات واملعلومات ومعالجتها
•    إنشاء إجراءات لضامن املعالجة القياسية للبيانات وتطوير نظام حفظ متامسك

•    وضع التعليامت واإلرشادات لضامن جودة البيانات املراد معالجتها
•    وضع مبادئ توجيهية بشأن إدارة البيانات الرسية يف صيغة إلكرتونية أو مادية وسياسات حامية البيانات

لالحتفاظ  مناسب  زمني  جدول  ووضع  وماديًا(  )رقميًا  البيانات  بحفظ/أرشفة  املتعلقة  السياسات  •    تطوير 
باملعلومات والبيانات، أي تحديد مدة تخزين البيانات.

تدفق العمل واألدوار واملسؤوليات
إمكانات  ذوي  املدربني  املوظفني  من  متفان  فريق  عىل  االعتامد  عىل  قادًرا  املعلومات  إدارة  نظام  يكون  ليك 

مختلفة، فإنه يضم من الناحية املثالية:
•    رئيس إدارة البيانات واملعلومات: عادة ما يكون مسؤواًل عن إدارة البيانات ويكون جزًء من هيئة صنع القرار 

التشغييل لهذه اآللية.
•    محلل بيانات: لديه مهارات تقنية خاصة يف تحليل البيانات وتقديم الدعم للفرق املسؤولة عن البحث.

املعلومات  إىل  والوصول  البيانات  مبعالجة  يضطلعون  وهم  مختلفة،  بإمكانات  يتميزون  بيانات:  •    مشغلو 
اآللية  داخل  أو آخرون  األدوار موظفون متخصصون  يشَغل هذه  قد  نظام مركزي.  وإدخالها يف  والبيانات 
موظفني  وجود  أيًضا  يلزم  ذلك،  ومع  ذلك(.  ونحو   امليدانيون،  اآلثار  وعلامء  املختربات  وعلامء  )محققون 
البيانات. قد  البيانات/التدريب وإدخال  والتدريب عىل  البيانات،  البيانات/جودة  مخصصني لضامن مراقبة 

يرشف مشغلو البيانات أيًضا عىل إيداع املعلومات يف أي من التنسيقات املعتمدة.
•    الباحث/ أمني املحفوظات: قد تحتاج اآللية إىل متخصصني آخرين يف الفريق لديهم مهارات محددة يف البحث 

األرشيفي )مثل املؤرخني أو أخصائيي األرشيف املحرتفني(.
•    مسؤول حامية البيانات: لديه معرفة متخصصة بقوانني حامية البيانات ومامرساتها. من خالل العمل بشكل 
وفًقا  التزاماتهم  بشأن  املشورة  إليهم  ويسدي  باملعلومات  املوظفني  بإبالغ  املسؤول  هذا  يضطلع  مستقل، 

لقوانني حامية البيانات املعمول بها.

20     راجع املذكرة التوجيهية املنفصلة تحت عنوان "مجموعة البيانات األساسية للبحث عن املهاجرين املفقودين" باعتبارها أساًسا لتصميم 
النامذج ذات الصلة. من أهم العوائق التي تواجهها عملية البحث عن املهاجرين املفقودين عدم التوافق بني البيانات التي جمعتها جهات 
فاعلة مختلفة. صيغت مجموعة البيانات هذه كوسيلة لتنسيق جهود جمع البيانات من خالل إنشاء عدد من حقول البيانات املشرتكة 
التي ميكن مألها للمساعدة يف البحث عن مهاجر مفقود، سواء أكان حيًا أم ميتًا. وهي أساس ميكن أن تقوم عليه املنظامت/السلطات 

املختلفة مبواءمة جمع البيانات الخاصة بها وفًقا لسياقها واحتياجاتها ومواردها ومهامتها.

ب.

ج.

https://shop.icrc.org/core-dataset-for-the-search-for-missing-migrants-pdf-en-1.html
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يوجد مفهوم خطأ عام مفاده أن املتخصصني يف إدارة املعلومات والبيانات العاملني ضمن هذه اآللية تلزمهم 
إدارة  نظام  نجاح  مفتاح  لكن  واالتصاالت(.  املعلومات  تكنولوجيا  املتخصصون يف  )مثل:  معقدة  تقنية  معرفة 
املعلومات هو استيعابه  مجموعة متنوعة من املهنيني ذوي املهارات التي يكمل بعضها بعًضا، بدًء من املتخصصني 
يف التكنولوجيا ومحليل البيانات، وصواًل إىل ذوي اإلمكانيات األكرث عمومية الذين يفهمون العمليات واملنهجيات 

املتعلقة بإدارة البيانات واملعلومات )عىل سبيل املثال: مديرو املعلومات، وموظفو األرشيف، ونحو ذلك(.

تعترب مهام تدفق العمل أيًضا عنرًصا مهاًم يف نظام إدارة املعلومات، حيث تحدد وتهيكل كل خطوة من خطوات 
تدفق املعلومات والبيانات وتحدد مسؤولية املوظفني بالنسبة لكل خطوة. تعد مهام تدفق العمل طريقة عملية 
لتنظيم أنشطة موظفي نظام إدارة املعلومات والتأكد من أن تدفق املعلومات والبيانات يتم مركزيًا، مع ضامن 

جودتها وأمنها.

توحيد قامئة باألشخاص املفقودين وجمع البيانات واملعلومات
لة عن الشخص املفقود من أجل فتح ملف خاص بحالته. يعد إنشاء حالة  من الرضوري جمع معلومات مفصَّ
األشخاص املفقودين أمرًا أساسيًا لهيكلة جمع البيانات ومعالجتها ويجب أن يتضمن جميع البيانات واملعلومات 
الرضورية وذات الصلة التي جمعت من املصادر املعينة املتعلقة بالشخص املفقود وظروف اختفائه. ثم تُستخدم 

حالة األشخاص املفقودين يف إطار بحث يهدف إىل استجالء مصري الشخص املفقود ومكان وجوده.

توحيد قامئة املفقودين
الخطوة األوىل، ورمبا األكرث أهمية، هي توحيد قامئة األشخاص املفقودين التي ستصبح بعد ذلك األساَس إلدارة 
الحالة يف اآللية. يعد هذا أيًضا أحد أكرب التحديات التي تواجه أي آلية، ولكن من املهم يف بداية أي بحث تحديد 
حجم أو ضخامة املشكلة، أي عدد األفراد املعنيني. قد يكون توحيد قامئة األشخاص املفقودين عملية تستغرق 

وقتًا طوياًل. لكن ليس من الرضوري توحيد القامئة بأكملها يك تبدأ اآللية مبارشَة عملِها.

قد تُكلَّف بعض اآلليات بتوحيد قامئة األشخاص املفقودين واستجالء مصري كل شخص مفقود ومكان وجوده 
وتقديم الدعم للعائالت، مع االعتامد عىل النظام الطبي القانوين للبلد لتويل املسؤولية الرئيسية عن تحديد هوية 
الرفات البرشي املسرتد باالستعانة بوسائل الطب الرشعي. ومع ذلك، قد تَدمج آلياٌت أخرى تحديَد هوية الرفات 
البرشي املسرتد باالستعانة بوسائل الطب الرشعي ضمن مهمتها. يجب مراعاة هذه التفاصيل؛ ألنها تؤثر تأثريًا 
مبارًشا عىل نظام إدارة املعلومات الذي سيتم إنشاؤه. كلام زادت البيانات التي تحتفظ بها املؤسسات املختلفة، 
زادت صعوبة تجميع املعلومات. قد يلزم وجود اتفاقيات قوية لتنسيق ومشاركة البيانات بني جميع أصحاب 

املصلحة املعنيني بالبيانات.

دة بأسامء من أُبلغ عن دخولهم يف عداد املفقودين، عن طريق مركزية البيانات وتوحيدها  يجب إنشاء قامئة موحَّ
من مصادر مختلفة. ميكن أن تتشكل هذه القامئة من التقارير املبارشة عن حاالت االختفاء التي قدمتها عائالت 
املفقودين إىل اآللية، وميكن أيًضا إدراج األسامء من قوائم اآلليات/ اللجان/ الهيئات السابقة. يف هذه الحالة 
األخرية، سيتمحور التحدي حول معالجة القوائم التي رمبا ُجمعت وفًقا ملعايري وأهداف مختلفة، ومحاولة جعلها 
متوافقة. وتصبح إدارة التكرار أمرًا بالغ األهمية يف هذه املرحلة أيًضا، ما يجعل من الرضوري إنشاء خطوات 
التحقق  إدراج خطوة  يجب  املثال،  سبيل  )عىل  النظام  يف  البيانات  إدخال  قبل  التكرار  لتحديد  جيًدا  محددة 

اإللزامية يف تدفق عمل البيانات(.

املفقودين تخصيص رقم ملف فريد لكل فرد مفقود. يجب تخصيص  تستلزم منهجية توحيد قامئة األشخاص 
رقم ملف فريد لكل حالة شخص مفقود، حتى الحاالت املتعلقة باألشخاص الذين دخلوا يف عداد املفقودين يف 
البيانات الشخصية للشخص املفقود، وليس بيانات أفراد  الحدث نفسه. تستند قامئة األشخاص املفقودين إىل 

العائلة الذين أبلغوا عن الحالة، رغم أن هذه البيانات رضورية أيًضا ويجب جمعها وتخزينها بأمان.

الشخص  بحالة  وتتعلق  ُجمعت  التي  املرتبطة  واملعلومات  البيانات  تتبَع جميع  أيًضا  الفريد  امللف  رقم  يتيح 
املفقود، وإدارَة التكرار وتيسري تبادل االتصال بني العائالت والوكاالت األخرى املعنية. ويف أثناء جمع البيانات 
الهوية  الشخصية املتعلقة بالشخص املفقود، قد تجمع أدلة مادية أخرى )مثل متعلقاته الشخصية وبطاقات 
ونحو ذلك( وتلزم إدارتها وحفظها. يقلص نظام رقم امللف الفريد خطَر فقِد هذه املعلومات ويضمن االتساق 

بني جميع العاملني يف الحالة نفسها.

.3
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أنواع البيانات التي تجمع
يذكر فيام يأيت أنواع البيانات التي ميكن جمعها21 وفًقا للمهمة واألساس القانوين إلنشاء اآللية، سواء كان ذلك 
الستجالء مصري األشخاص الذين دخلوا يف عداد املفقودين من جراء النزاع املسلح أو حاالت العنف األخرى أو 

الكوارث أو يف سياق الهجرة:

الشخص  هوية  عىل  التعرف  تتيح  التي  الشخصية  الخلفية  إىل  املفقودين  باألشخاص  املتعلقة  البيانات  تشري 
وتتضمن بيانات ذات صلة بالبحث عنه. عند جمع معلومات عن شخص مفقود، من املهم إدراك أنه قد ال يكون 
معروفًا يف وقت جمع املعلومات ما السامت أو الخصائص أو املعلومات الثانوية التي ستكون مفيدة لعملية 

تحديد هوية الشخص يف النهاية. ومن ثم، تتسم جودة وكمية املعلومات التي تجمع بأهمية بالغة.

أن يجري  العائلة وكذلك شهود محتملني آخرين. يجب  أفراد من  أو  البيانات مقابلة فرد  يتطلب جمع هذه 
املقابالت موظفون مدربون لضامن حامية الرسية واألمن والحقوق القانونية للعائالت والشهود، وفًقا لترشيعات 
حامية البيانات. يُنصح باستخدام النامذج السياقية القياسية، مبا يتوافق مع اإلرشادات املوضوعة يف أثناء مرحلة 

التخطيط، ويجب االلتزام بقوانني ومعايري حامية البيانات.

قد يلزم جمع البيانات عن األشخاص املفقودين يف مراحل مختلفة، بحسب الظروف وتحليل السياق، ووفًقا لتقدم 
حالة البحث. قد يكون االتصال املتكرر بالعائالت رضوريًا للتأكد من أن اآللية تحتوي عىل أحدث املعلومات مع 

تزويد العائالت بأخبار البحث. يجب تحديد وترية هذا االتصال مع العائالت.

أو  ماديًا  أو  إلكرتونيًا   - مختلفة  تنسيقات  يف  املفقود  الشخص  بحالة  املتعلقة  والبيانات  املعلومات  توجد  قد 
مزيًجا من التنسيقني. ومن ثم، يجب أن تتنبأ اآللية بالحاجة إىل معالجة هذه البيانات وهيكلتها يف نظام إدارة 
املعلومات )غالبًا ما تكون قاعدة بيانات ولكن ال يقترص األمر عليها - انظر القسم 4 أدناه(، مع الحفاظ عىل 

سالمة التنسيق األصيل )مثل إدخال الحالة يف ملف(. وعادة ما تحتوي حالة الشخص املفقود عىل:

•  رقم ملف فريد
•   بيانات شخصية ميكن تحديدها )اسم الشخص املفقود، وأسامء أفراد العائلة، والجنسية، وتاريخ امليالد، وأي 

وثائق تثبت هوية الفرد، وما إىل ذلك(
•  الخلفية البيولوجية والتاريخ االجتامعي للفرد/ منط الحياة

•   التفاصيل حول ظروف االختفاء، مع إيالء اهتامم خاص آلخر مكان معروف قبل االختفاء وتاريخ االختفاء، 
وهام عنرصان أساسيان لبدء البحث، ورمبا ربط حاالت األشخاص املفقودين بعضها ببعض عند وجود رابط 

مع حاالت االختفاء األخرى
•   التفاصيل حول املواقع التي يزعم احتواءها عىل رفات برشي: إذا كانت التفاصيل ذات صلة ومتاحة، ميكن 
أيًضا جمع معلومات عن مواقع املقابر املحتملة التي ترتبط بالحالة. قد يتم تصميم مناذج معيارية محددة 

لضامن الجمع السليم لهذه البيانات
كاملة وتخزينها بشكل آمن  بالعائالت  االتصال  بيانات  الرضوري تسجيل  للعائالت: من  الشخصية  •   البيانات 

لضامن متابعة الحالة
•  املعلومات املتعلقة باألساس القانوين لجمع البيانات ومعالجتها.

21     يجب االلتزام مببدأ حامية البيانات القائم عىل تقليلها، عند معالجة البيانات الشخصية، أْي أن البيانات التي تتعامل معها املؤسسة يجب 
أن تكون كافية وذات صلة وال تزيد عن الغرض )األغراض( التي جمعت ألجله.
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ميكن تصميم وتوحيد منوذج مخصص لجمع البيانات املتعلقة بالشخص املفقود وهيكلتها. وميكن تعديل النامذج 
القياسية وإجراءات التشغيل املوحدة وفًقا للمراحل املختلفة لجمع البيانات. يتطلب جمُع العينات املرجعية 
البيولوجية )مثل الدم واللعاب( من األقارب ألغراض التحليل الجيني الرشعي أيًضا اسرتاتيجيًة وإجراءات تشغيلية 

دة متاميزة.22 موحَّ

يجوز أيًضا جمع بيانات عن أشخاص مجهولني من خالل آليات ُخوِّلت لها مهمة إجراء عمليات تحديد هوية 
املتعلقة  املعلومات  ملقارنة  عملية  هو  الهوية  تحديد  الرشعية.  والتقنية  الطبية  بالعلوم  باالستعانة  األشخاص 
تحديد  إطار عملية  لذلك، ويف  ووفًقا  تأكيد هويته.  الذي سيتم  بالشخص/الرفات  عنه  البحث  يجري  بشخص 
إنشاء ملف حالة لشخص  بغرض  الهوية  املجهول  الشخص  الرضوري جمع معلومات مفصلة عن  الهوية، من 
مجهول الهوية يدمج البياناِت البيولوجية الناتجة عن فحص الطب الرشعي مع معلومات التحقيق واالنتشال. 
أعاله.  املذكورة  نفسها  لألسباب  الهوية  املجهول  الشخص  لحالة  بالنسبة  فريد  رقم ملف  تخصيص  أيًضا  يجب 
دة  يجب أن يجمع البيانات عن األشخاص املجهولني خرباء الطب الرشعي. من املرجح أن تختلف الخطوات املحدَّ

لعملية تحديد الهوية تحديًدا علميًا وقانونيًا حسب اإلطار القانوين الوطني.

إذا كان الشخص عىل قيد الحياة، فقد يحتوي امللف األسايس لحالة الشخص املجهول الهوية عىل:
•    مراجعة الظروف التي أدت إىل تصنيفه شخًصا مجهول الهوية

•    مقابلة شخصية مع الشخص املجهول الهوية
•    فحوصات وتوثيق باستخدام العلوم الطبية والتقنية الرشعية.

إذا مل يكن الشخص عىل قيد الحياة، فإن امللف األسايس لحالة الشخص املجهول الهوية يحتوي عىل:
•    مراجعة الظروف التي أدت إىل تصنيفه شخًصا مجهول الهوية

•    معلومات عن انتشال جميع الرفات البرشي يف املوقع، مبا يف ذلك معلومات مفصلة عن املوقع
•    فحوصات الطب الرشعي والتوثيق

•    معلومات عن سبب الوفاة وطريقتها وظروفها.

قد تكون البيانات بشأن مواقع الرفات البرشي متاحة وغري مسَندة إىل شخص مفقود أو حالة شخص مجهول 
الهوية. من املهم أن تقوم اآللية يف سياق عملها بجمع هذه البيانات وهيكلتها، التي قد يثبت أنها معلومات 
البيانات  لجمع  محدد  منوذج  استخدام  يجب  الشهود،  أحد  مع  مقابلة  إجراء  وعند  بالبحث.  تتعلق  أساسية 
املتعلقة مبواقع الرفات البرشي ويجب أيًضا تخصيص رقم ملف فريد. سيتيح ذلك إنشاء روابط بني موقع الرفات 
هويات  حول  فرضية  لصياغة  املثال  سبيل  )عىل  املفقودين  لألشخاص  دة  املوحَّ القامئة  يف  املحتملة  والهويات 
هؤالء املدفونني يف املوقع( وتخزين جميع املعلومات التي قد تكون مرتبطة بذلك املوقع. قد يتضمن النموذج 

معلومات حول ما يأيت:
•    الشخص الذي أجريت معه املقابلة: البيانات الشخصية للشخص الذي أجريت معه املقابلة وعالقته بالهوية/

الهويات املفرتضة
إليه،  الوصول  وإمكانية  التضاريس،  وخصائص  املرجعية،  والنقاط  الجغرايف،  املوقع  البرشي:  الرفات  •    موقع 

واملخاطر املرتبطة باملوقع )كأن يكون املوقع تلوََّث من جراء األسلحة(
•    الهويات املفرتضة: عدد مجموعات الرفات، والهويات املحتملة، وخصائص الرفات

•    املوافقة املسبقة: ِمن الشخص الذي أجريت معه املقابلة عىل جمع البيانات ومعالجتها.

ميكن جمع البيانات بشأن األحداث املتعلقة بحاالت االختفاء يف أثناء اإلجراءات وميكن ربطها بشخص واحد أو 
أكرث من األشخاص املفقودين. سيؤدي جمع البيانات عن األحداث إىل تيسري إجراء تدقيق شامل للبيانات املتعلقة 
مبكان وتاريخ وظروف االختفاء. من الرضوري هيكلة جمع هذه البيانات لتحليلها بشكل أكرب وميكن القيام بذلك 
من خالل منوذج قيايس آخر. يجب أيًضا تخصيص رقم ملف فريد لألحداث لتيسري تحديد الروابط املحتملة مع 

الهويات املوجودة بالفعل يف القامئة املوحدة لألشخاص املفقودين.

 M. Salado Puerto et al :22     انظر
"عملية البحث: إدماج التحقيقات وتحديد هوية األشخاص املفقودين ومجهويل الهوية للحصول عىل مزيد من املعلومات حول عملية 

البحث الفعالة التي تتضمن مرحلتي التحقيقات وتحديد هوية املفقودين باستخدام نهج متعدد التخصصات ومتعدد الوكاالت" 
Forensic Science International: Synergy, Vol. 3, 100154, Elsevier, 2021: https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2021.100154

https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2021.100154
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قد يحتوي النموذج عىل املعلومات اآلتية، إن كان مناسبًا:
•    التاريخ واملكان )إشارات جغرافية(

•    وصف الحدث
•    الجاين املزعوم

•    تفاصيل عن الضحايا )عددهم، نوع الضحية(
•    قيود عىل مشاركة البيانات.

معلومات أخرى ذات أهمية خالل فرتة مهمتها قد تكون مفيدة الستجالء مصري  ميكن أن تحصل اآللية عىل 
ومكان وجود الشخص املفقود. قد يكمن مفتاح حل القضية يف أي معلومة، مبا يف ذلك:

•    قامئة )قوائم( املفقودين الواردة يف الوثائق غري املوحدة
•    سجالت من كيانات مختلفة، مثل السجالت والكيانات الَقبَلية والخدمات املجتمعية واملستشفيات واملشارح 

ورشكات الجنازات واملقابر، إلخ.
•    التقارير الواردة من أطراف النزاع التي قد تحتوي عىل قوائم بأسامء املفقودين واملعتقلني وتبادل املحتجزين 

واملتوفني والقتىل يف أثناء القتال، إلخ.23
•    التقارير/ الصور/ لقطات الفيديو/ الرسمية أو غري الرسمية التي تصف إخالء ساحة املعركة، ومواقع الدفن، 

وما إىل ذلك.
•    أي مواد متعلقة باإلجراءات القضائية تصف حاالت االختفاء واالحتجاز واإلعدام وما إىل ذلك.

•    املحتوى الذي ينشئه املستخدمون عرب اإلنرتنت، مثل لقطات الفيديو وصور األحداث الشعبية واملظاهرات 
والهجامت واالعتقاالت وما إىل ذلك.

•    سجالت من مختلف املنظامت الدولية أو املنظامت غري الحكومية أو هيئات املجتمع املدين تحتوي عىل 
تقارير وبيانات وصور فوتوغرافية ومعلومات عن حاالت االختفاء واالعتقاالت وأماكن االحتجاز وصور األقامر 

الصناعية، إلخ.
•    املعلومات املتعلقة بالعائالت واالعتقال واالختطاف واالحتجاز، مبا يف ذلك السجالت من أماكن االحتجاز، 

والسجالت، وشهادات الشهود، إلخ.

تخزين املعلومات والبيانات ومعالجتها
يجب تخزين املعلومات والبيانات املتعلقة باألشخاص املفقودين التي حصلْت عليها اآللية الوطنية ومعالجتها 
بطريقة تضمن تأمينها ورسيتها. يجب أن يتناسب مستوى تأمني البيانات مع حساسيتها لحاميتها من الوصول 

واالستخدام غري املرصح به أو غري القانوين، أو حاميتها من الفقد العريض أو التدمري أو الرضر.

أ.  تخزين املعلومات والبيانات
قد توضع املعلومات والبيانات يف تنسيقات مختلفة وتستلزم أشكااًل مختلفة من التخزين اآلمن. يوجد نوعان 

رئيسيان من البنية التحتية املطلوبة:
لتخزين  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  قوي  مشرتك  نظام  وجود  يلزم  الرقمية:  التحتية  •    البنية 
اإللكرتونية،  والوثائق  والبرصية،  السمعية  )املواد  مختلفة  بتنسيقات  آمًنا  تخزيًنا  اإللكرتونية  البيانات 
ومساحة االستضافة الرقمية للبيانات، وما إىل ذلك(. يجب تخصيص املوارد التقنية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )املوارد البرشية وموارد البنية التحتية( لضامن توافق النظام مع متطلبات األمن. يجب اتخاذ 
قرارات بشأن استخدام الخوادم "الداخلية باملكان" مقابل الخوادم "السحابية". ومع أن الخادم الداخيل 
أكرث أمانًا بوجه عام لتخزين وإدارة البيانات الرسية للغاية، إال إنه يعد أيًضا أكرث تكلفة وتصعب صيانته.

مثل  املادية،  التنسيقات  مع  للتعامل  وآمنة  مادية  تحتية  بنية  بناء  اآللية  يلزم  املادية:  التحتية  •    البنية 
امللفات الورقية واألرشطة والصور غري الرقمية وما إىل ذلك. من املهم أن تخصص اآللية املساحة لتلك 
العنارص حيث تجمع يف مراحل مختلفة من عملية البحث. ويجب إنشاء سلسلة حفظ وإيداع لضامن 

االمتثال للمعايري األرشيفية للحفظ:24

23     نظرًا ألنه من املحتمل أن تكون هذه املعلومات شديدة الحساسية، فسيلزم تصنيفها بأنها "رسية للغاية"، ما يعني أيًضا ضامن الوصول 
الحرصي للغاية.

24     انظر: 
https://www.ica.org/en/preserving-archives; https://gfbio.biowikifarm.net/wiki/ISO_Standards_for_Digital_Archives
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-    يشري حفظ السجالت )بأي تنسيق( إىل العنارص التي يجب تصنيفها ومعالجتها وحفظها. يجب أيًضا تحويل 
هذه السجالت إىل تنسيق إلكرتوين مبجرد استالمها ضمن نظام إدارة املستندات والسجالت اإللكرتونية.

-    نظرًا ألن املحفوظات تتيح سجاًل تاريخيًا لعمل اآللية وميكن الرجوع إليها الحًقا، فإن األرشفة النهائية 
للسجالت )بأي شكل( تستلزم حفظ عنارص ومعلومات معينة وأرشفتها بشكل آمن. قد يشمل ذلك 
املعلومات أو البيانات املتعلقة بعمليات اآللية منذ وقت إنشائها، وفًقا لسياسات االحتفاظ بالبيانات 
املحددة مسبًقا والقوانني ذات الصلة بشأن حامية البيانات، والحفظ التاريخي و/أو القوانني املنظِّمة 

للسجالت العامة.25

ب. معالجة املعلومات والبيانات
)األدوات(  األداة  هو  املعلومات  إدارة  نظام  فعالية  حيث  من  تحديًا  وأكرثها  األساسية  العنارص  أحد  إن 
الرضورية للحصول عىل املعلومات والبيانات ومعالجتها وهيكلتها وتحليلها. أهداف هذه األدوات متعددة:

•    توحيد قامئة األشخاص املفقودين )وإدارة أي تكرار(
•    مركزية وهيكلة جميع البيانات التي ُجمعت املتعلقة بحاالت األشخاص املفقودين/مجهويل الهوية

•    تخصيص وإدارة رقم ملف فريد للشخص املفقود/حالة الشخص املجهول الهوية ليكون رابطًا مع أي 
عنارص أخرى ذات صلة ُجمعت بأي تنسيق

•    ضامن متابعة الحاالت أثناء البحث وتقديم الدعم لعائالت املفقودين
•    تنظيم العمل وتحديد أولوياته

•    تحليل البيانات من أجل بناء اسرتاتيجيات البحث
•    تحليل البيانات من أجل تحديد تطابقات الهوية 

•    تقرير للعائالت بشأن التقدم املحرز، مبا يف ذلك تقديم املعلومات الجديدة
•    إدارة املصادر املختلفة واملحتوى اإللكرتوين.

عادة ما توجد رضورة لوجود أكرث من أداة لتغطية جميع االحتياجات املختلفة املذكورة أعاله. يوجد نوعان عىل 
األقل من األدوات التي قد تيرس عمل اآللية يف تحقيق األهداف املذكورة أعاله، هام: نظام إدارة الحاالت، ونظام 
إدارة املستندات والسجالت اإللكرتونية. يف حالة اشتامل اآللية عىل توضيح مصري األشخاص املفقودين من خالل 
تحديد هوية الرفات البرشي باستخدام وسائل الطب الرشعي، فسوف تستخدم عمليات وأدوات إضافية. وإذا 

لزمت مشاركة البيانات مع طرف ثالث، فسيلزم رشاء أو تطوير وسيلة آمنة لنقل هذه البيانات. 

نظام إدارة الحاالت: يقوم بجمع جميع البيانات مركزيا وهيكلتها ومعالجتها، وهي البيانات التي جمعت فيام 
يتعلق بحاالت األشخاص املفقودين. عادًة ما تشتمل هذه البيانات عىل ما ييل:

•    بيانات عن املفقودين وعائالتهم
•    بيانات عن مجهويل الهوية

•    بيانات عن مواقع الرفات البرشي
•    بيانات عن األحداث.

من الناحية املثالية، ستكون قاعدة البيانات متاحة بالفعل وقادرة عىل معالجة وهيكلة وتحليل األنواع املختلفة 
من البيانات )انظر القسم 3 أعاله(. عادًة ما تكون قواعد البيانات العالئقية مناسبة لهذا النوع من العمل ألنها 
البيانات  املثال، ربط  البيانات املستضافة يف جداول مختلفة )عىل سبيل  تتيح هيكاًل لربط أجزاء مختلفة من 
قاعدة  اآلليُة  تستخدم  قد  البرشي(.  الرفات  مواقع  بشأن  البيانات  أو  الشخصية  بالبيانات  باألحداث  املتعلقة 
بيانات موجودة ميكن تخصيصها بسهولة لتناسب احتياجات اآللية. يوىص بتجنب بناء قاعدة بيانات من الصفر؛ 
فهذا إجراء قد يكون باهظًا عىل املستويني  التقني واملايل.26 ومع ذلك، فاألداة وحدها لن تضمن نجاح نظام إدارة 

املعلومات؛ يجب أن تصاحب سياساٌت قوية لنظام إدارة املعلومات وسري العمل أيَّ أداة تستخدم.

25     تشري سياسات االحتفاظ بالبيانات إىل أسلوب أسايس يوضح ألي مدة يحتفظ بكل نوع من أنواع السجالت وما طريقة التخلص النهايئ من 
السجالت )باألرشفة أو اإلتالف( عندما تنتفي رضورة وجودها ألغراض العمل.

26     طورت اللجنة الدولية "منصة Resolve" – وهي أداة قامئة عىل الويب، تقدمه مجانًا ألصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك الحكومات 
والخرباء والوكاالت واملنظامت وما إىل ذلك ملساعدتهم يف تسجيل املعلومات بشأن األشخاص املفقودين ورفات املوىت، ومعالجة املعلومات 

وتخزينها وأرشفتها وتبادلها. ملزيد من املعلومات انظر:
)A comprehensive web-based solution for managing information on missing persons and human remains(
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قامت "اإلدارة العامة للبحث عن املختفني يف بريو" ببناء عملية عملها عىل جداول بيانات إكسيل لتوحيد 
اآللية  كانت  اآللية.  عمل  تنفيذ  لها  أتاحت  التي  األساسية  البيانات  وهيكلة  املفقودين  األشخاص  قامئة 
قادرة عىل استخدام هذه األداة لحرص حاالت األشخاص املفقودين وإنشاء روابط مع املصادر املختلفة 
التي جمعت البيانات منها )مثل املواد السمعية والبرصية وامللف املادي الذي يحتوي عىل مناذج وما إىل 
ذلك( مبا يتيح تحليل الحالة. ومع ذلك، فإن قدرة هذا النوع من األدوات عىل معالجة البيانات وتحليلها 
محدودة. ومتى توفرت قدرة وموارد ومعرفة تقنية، من املستحسن استخدام نظام إدارة الحاالت الذي 

يقوم بأمتتة العديد من الخطوات املوضحة يف هذه املذكرة اإلرشادية.

تتضمن العنارص التي يجب مراعاتها عند استخدام نظام إدارة الحاالت ما ييل:
األمن والرسية

أساس  إتاحته عىل  وإما  الوصول  تقييد  إما عىل  قادًرا  النظام  يكون  أن  يلزم  الوصول:  لحقوق  قوية  •    إدارة 
االحتياجات بصورة صارمة ووفًقا لألدوار املختلفة التي يضطلع بها املوظفون. قد يكون ضامن األمان )سواء 
كان ماديًا أو رقميًا( وحامية البيانات والرسية أكرث صعوبة عند استخدام أدوات أقل تقدًما. يف حالة األدوات 
البيانات  البيانات يف عمليات سري عمل  يومية من  احتياطية  إدماج نسخة  Excel(، يجب  املخصصة )مثل 

وعملياتها. ويجب أيًضا إعداد نسخة احتياطية خارج املوقع )عىل سبيل املثال يف حالة نشوب حريق(.
وتحليلها  البيانات  مشاركة  تيسري  يجب  ثم  ومن  النظام  املوظفني  من  العديد  استخدام  سيلزم  •    التعاون: 

ومقارنتها.
•    اللغة والحروف األبجدية: قد يلزم النظام التعامل مع أبجديات أو لغات مختلفة.

•    التواؤم: يجب أن يكون النظام قاباًل للتواؤم مع التغيريات يف السياق ومع تطور اآللية.

نظام إدارة املستندات والسجالت اإللكرتونية: يدير املستندات والسجالت إلكرتونيًا وماديًا. ويكمل هذا النظام 
نظام إدارة الحاالت، إذ يتيح سامت إضافية لتخزين املحتوى الرقمي واملادي وتنظيمه ووصفه.

بغض النظر عن األداة املستخدمة، فإن امليزة الرئيسية لنظام إدارة املعلومات هي مركزية املعلومات والبيانات، 
عة مركزيًا يف  وتشمل الحصول عىل البيانات التي جمعت خارجيًا. يجب دامئًا أن تكون املعلومات والبيانات مجمَّ

الداخل ضمن اآللية، بغض النظر عام إذا كانت املعلومات قد جمعت داخليًا أو خارجيًا.

داخلًيا، يجب إنشاء تدفق عمل واضح لتحقيق مركزية جميع املعلومات والبيانات التي أنتجتها الوحدات املختلفة 
البيانات واملعلومات"  لآللية وتم الحصول عليها منها. يجب أن يتم تنسيق ممتاز لضامن تلقي "وحدة إدارة 
جميع املعلومات والبيانات املتاحة ومعالجتها. وهذا مهم ليس فقط يف أثناء عملية الحصول عىل البيانات ولكن 

أيًضا يف أثناء البحث، حيث قد يلزم تسجيل النتائج املختلفة الناتجة عن البحث، لغرض املتابعة.

"وحدة إدارة البيانات واملعلومات" 
)معالجة البيانات وتحليلها(

استخدام البيانات
وحدات أخرى

املخرجات
)جزئية أو كلية(

إدماج املتابعة يف ملف حالة املفقود/ 
مجهول الهوية

جمع البيانات
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ومنظامت  مصادر  بني  عام  بشكل  مبعرثة  املفقودين  باألشخاص  املتعلقة  واملعلومات  البيانات  توجد  خارجًيا، 
جميع  ومعالجة  بجمع  فقط  واحد  كيان  يقوم  أن  النادر  من  مركزيًا.  عة  مجمَّ ليست  فهي  ثم  ومن  مختلفة، 
البيانات واملعلومات الخاصة باألشخاص املفقودين. بعد االنتهاء من مترين لتحديد املصادر املختلفة املتاحة، قد 
تقرر اآللية التنسيق مع الكيانات املختلفة باستخدام اتفاقيات مشاركة البيانات. من املنظور التقني، وحسب 
يتيح  ما  البيني،  للتشغيل  قابلة  أدوات  البيانات  تجمع  التي  املختلفة  الكيانات  تستخدم  قد  املثايل،  السيناريو 
التبادل التلقايئ للبيانات بني املنظمة الخارجية واآللية. ومع ذلك، هذا أمر نادر الحدوث للغاية ويشكل تحديًا 
أيًضا، ما مل تكن األنظمة مصممة أصاًل لهذا الغرض. سيكون التفاعل اليدوي )مثل تنظيف البيانات( مطلوبًا يف 
معظم الحاالت. وأحد العنارص التي قد تساعد يف عملية مشاركة البيانات واملعلومات بني الكيانات الخارجية 
اتفاقيات  ذلك، ستحدد  التي ستجمع. عالوة عىل  والتنسيقات  البيانات  نوع وعدد  االتفاق عىل  املختلفة هو 
تحديد  عمليات  كانت  إذا  ومعالجتها.27  البيانات  ملشاركة  املحدد  الغرَض  املثالية،  الحالة  يف  البيانات،  مشاركة 
الهوية بوسائل الطب الرشعي جزًء من مهمة اآللية، يجب التوصل إىل اتفاقات إضافية مع السلطات املختصة 
املسؤولة عن التسجيل املدين )عىل سبيل املثال إلصدار شهادات الوفاة(. كلام زادت التفاصيل التي تم االتفاق 
عليها قبل أن تبدأ اآللية عملها، كان تبادل هذه البيانات أسهل. قبل إنشاء نظام إدارة بيانات جديد، من املهم 

التحقق مام إذا كانت األنظمة األخرى موجودة بالفعل والتي ميكن تكييفها أو البناء عليها ألغراض اآللية.

تحليل املعلومات والبيانات
املعلومات  التأكيد عىل أهمية تحليل  والبيانات بطريقة صحيحة، يجب  املعلومات  إضافًة إىل جمع ومعالجة 

والبيانات. إن جمع املعلومات ليس مرادفًا لتحليلها، وكال الجانبني رضوري للعملية.

ميكن استخدام املعلومات والبيانات، مبا يف ذلك البيانات الشخصية، بشأن األشخاص املفقودين لبناء اسرتاتيجيات 
البحث، لدعم تحديد هوية األشخاص املفقودين/املجهولني وتقديم إجابات للعائالت. ويلزم تحليل املعلومات 
االستقصاء  خطوط  لتحديد  البيانات  تحليل  أدوات  استخدام  وميكن  البحث.  عملية  خالل  السياقية  والبيانات 
للمساعدة يف وضع فرضيات بشأن الهوية. ميكن القيام بتحليل الشبكات )مثل العالقات بني األشخاص املفقودين، 
وحركة األفراد بني مراكز االحتجاز ومخيامت الالجئني ومواقع الدفن، ونقل الرفات البرشي مبجرد انتشاله يف أثناء 
األحداث أو بعدها، وما إىل ذلك( باستخدام خرائط النقاط الساخنة )مثل النقاط الرئيسية عىل طرق الهجرة، 

وأماكن اإلعدام، ومواقع الرفات البرشي، وما إىل ذلك( إذا كانت اآللية متتلك البيانات الصحيحة لفعل ذلك.

قد تؤدي املعلومات املنقوصة، باإلضافة إىل االفتقار إىل إمكانية النقل والتنسيق بني الوكاالت الحكومية وغري 
املعلومات وتحليلها يف  إعاقة عملية مقارنة  اآللية ذاتها، إىل  املختلفة داخل  الوحدات  أو حتى بني  الحكومية 
التي تجمع وتسجل بشكل كاٍف يف مستودعات مركزية ولكن  السياقات. وباملثل، فإن املعلومات  العديد من 
مل تحلل بشكل شامل تجعل كل الجهود بال طائل وتزيد يف النهاية عدد األشخاص املفقودين. لقد طوِّر تحليل 

البيانات بصورة أكرب يف املذكرة التوجيهية التاسعة.

27      يجب أن يشمل ذلك املعلومات املتعلقة بالقيود )إن وجدت( عىل النقل املبارش للبيانات أو التزامات أخرى لحامية البيانات بني الكيانات 
الخارجية املختلفة التي تشارك البيانات واملعلومات مع اآللية، مبا يف ذلك حامية حقوق موضوع البيانات والوسائل اآلمنة لنقل البيانات 

الستخدامها.
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اللجنة الدولية للصليب األحمر
International Committee of the Red Cross

19, avenue de la Paix
1202 Geneva, Switzerland

T +41 22 734 60 01 
Email: cai_rcc@icrc.org    www.icrc.org/ar

حقوق الطبع محفوظة للجنة الدولية للصليب األحمر، حزيران/يونيو 2022 ©

اللجنة الدولية للصليب األحمر

تساعد اللجنة الدولية للصليب األحمر املترضرين من النزاعات املسلحة وأعامل العنف األخرى يف جميع أنحاء العامل، باذلة كل ما يف 

وسعها لحامية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالباً ما تفعل ذلك بالتعاون مع رشكائها يف الصليب األحمر والهالل األحمر. 

وتسعى املنظمة أيضاً للحيلولة دون تعرض الناس للمشقة، بنرش القانون اإلنساين وتعزيزه، ومبنارصة املبادئ اإلنسانية العاملية.

الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين

دأبت الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين عىل مدار املائة والخمسني عاًما املاضية عىل مساعدة األفراد املشتتني عن ذويهم، فقد 

أسندت لنا اتفاقيات جنيف دور الوسيط املحايد ملساعدة األطراف ودعم العائالت التي يتشتت أفرادها أو يختفون من جراء النزاعات 

املسلحة. وتضطلع الوكالة إىل جانب مهامها يف مساعدة األفراد املشتتني يف أوقات النزاع، بتنسيق الجهود العاملية التي تبذلها الحركة 

الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر لحامية الروابط العائلية وإعادتها، والبحث عن املفقودين وتحديد هوياتهم، وصون كرامة 

املوىت، وتلبية احتياجات عائالت املفقودين. 
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