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  مقدمة  - أوالً  
 واملعنون  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٨قوق اإلنسان يف قراره     قرر جملس ح    -١
ىل حلقة مناقشة بشأن مسألة املفقـودين وطلـب إ        يف دورته التاسعة     أن يعقد " املفقودون"

القيام بعـد   ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إعداد موجز ملداوالت احللقة بغية            مفوض
 باالضـطالع،   )اللجنة االستشارية (لس حقوق اإلنسان    تكليف اللجنة االستشارية جمل   ذلك ب 

  . دراسة عن أفضل املمارسات يف هذا الشأنالدورة نفسها، مبهمة إعداد  يف
حلقة خالل دورته التاسعة    القرار املذكور أعاله، عقد جملس حقوق اإلنسان        ب وعمالً  -٢

، ومندوبني من   لصليب األمحر لالدولية  لجنة  الاملناقشة بشأن مسألة املفقودين مبشاركة خرباء من        
احلكومات واملنظمات غري احلكومية، فضالً عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات           

 .)١(ملداوالت احللقةاً  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان موجزتوأعد. الدولية

 اللجنـة   إىلجمـدداً    الذي طلـب فيـه       ٩/١٠١ املقرروبعد ذلك، اعتمد اجمللس       -٣
 .االستشارية أن ُتعّد الدراسة وأن تقدمها إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة

 ٣٠ إىل   ٢٦اللجنة االستشارية يف دورهتا الثانية املعقودة يف الفتـرة مـن             وأنشأت  -٤
مسألة   بإعداد دراسة عن أفضل املمارسات يف      اً فريق صياغة مكلف   ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

 أعضاء   التالية أمساؤهم   االستشارية  وعينت أعضاء اللجنة   ،االت الرتاع املسلح  املفقودين يف ح  
رئيس فريق ( أنصار بورنيه، وتشينسونغ تتشونغ، وفولفغانغ ستيفان هايرت     : يف فريق الصياغة  

نيس، وبرنـارد  ي، وميغيل ألفونسو مارت)مقرر فريق الصياغة  (، ولطيف حسينوف  )الصياغة
أن يقدم نتائج عمله بشأن الدراسة      اً   أيض إىل فريق الصياغة  طُلب  و .أندروز نياموايا مودهو  

  .إىل اللجنة االستشارية يف دورهتا الثالثة بغية تقدميها إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة
 ٧ إىل   ٣ املعقـودة يف الفتـرة مـن         ،وواصلت اللجنة االستشارية يف دورهتا الثالثة       -٥
ونتيجة للمداوالت، اعتمدت اللجنة . ألة املفقودين، مداوالهتا بشأن مس٢٠٠٩أغسطس /آب

اليت الحظت فيها الـصعوبات اهلائلـة الـيت         " املفقودون" املعنونة   ٣/٢االستشارية التوصية   
من فريـق   واجهها فريق الصياغة يف العثور على املعلومات وموارد البحث الالزمة، وطلبت            

لجنة االستشارية يف دورهتا الرابعة، بغيـة       أن يقّدم نتائج عمله بشأن الدراسة إىل ال       الصياغة  
 .تقدميها إىل اجمللس يف دورته الرابعة عشرة

، أحاط اجمللس علمـاً     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ املؤرخ   ١٢/١١٧ مقررهويف    -٦
 .تقدمي الدراسة إىل اجمللس يف دورته الرابعة عشرةاالستشارية  اللجنة من وطلب ٣/٢بالتوصية 

 الدراسة املشار إليها أعاله، أعّد فريق الصياغة التـابع للجنـة            بشأنه  وملواصلة عمل   -٧
 ٢مذكرة شفوية مؤرخة    يف  إليها األمانة   لته  اأحاستبياناً موجهاً إىل احلكومات، و    االستشارية  

__________  
 .A/HRC/10/10الوثيقة  )١(
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 ردوداًقد تلقت   األمانة  كانت  وحىت تاريخ تقدمي هذا التقرير،       .٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
 .  حكومة٢١على االستبيان من 

 ٢٩ إىل   ٢٥ يف دورهتا الرابعة املعقودة يف الفترة مـن        ،وواصلت اللجنة االستشارية    -٨
، مداوالهتا بشأن مسألة املفقودين واعتمدت هذا التقرير املرحلـي          ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

 .املفقودينسألة بشأن أفضل املمارسات يف مسألة املفقودين الذي أعده فريق الصياغة املعين مب

 على االلتزامات القانونية الدولية للدول واألطراف يف        أساساًويركز التقرير املرحلي      -٩
 التقرير النهائي، سيتعني على فريق       إعداد وألغراض. نزاع مسلح فيما يتصل مبسألة املفقودين     

وحتديد أفضل املمارسـات يف مـسألة    شامالً  من الدول حتليالًالواردةالصياغة حتليل الردود    
اللجنة االستشارية عن امتناهنا ملفوضية األمـم       تعرب  و. فقودين باالستناد إىل هذا التحليل    امل

كما تعرب  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على ما قدمته من دعم يف عملية مجع املعلومات و             
 . اآلخرينلشركاءعن امتناهنا ل

 احترام القانون الدويل وإعماله  - ثانياً  

انقطعـت   الـذين األشـخاص   ئك  هم أول " املفقودين"اسة، فإن   الدرألغراض هذه     -١٠
 على أساس معلومات موثوقـة، بأنـه ال ُيعـرف           ،أخبارهم عن أسرهم والذين يبلغ عنهم     

االختفاء "مصطلح  وهذا املصطلح خمتلف عن     . نزاع مسلح دويل أو غري دويل     نتيجة   مصريهم
قية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      الوارد يف االتفا  لتعريفه  اً  وفق" القسري أو غري الطوعي   

 . كما أن املصطلح األول أوسع نطاقاً من الثاين،)٢(االختفاء القسري

تتـصل  االلتزامات الدولية بالعمل على تاليف وقوع حاالت أشخاص مفقـودين           و  -١١
إىل كـل مـن القـانون       لتلك احلاالت هي التزامات تستند      لول  احل وإجياد   ةمسلحبرتاعات  
قـد  ويف حني أن القانون اإلنساين الدويل       . الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان    اإلنساين  

يف مجيع  تنطبق  معاهدات حقوق اإلنسان    فإن  لرتاعات املسلحة،   للتعامل مع ا  اً  ضع خصيص ُو
ضمن نطاق الوالية القـضائية للدولـة       املوجودين  على مجيع األشخاص    والظروف  األوقات  
األساسية مثل احلق يف احلياة، واحلـق يف        لبعض احلقوق   الصارم  ومن شأن االحترام    . الطرف

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،     أو العقوبة   عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة        
واحلق يف احترام احلياة الشخصية واألسرية، واحلق يف احلرية واألمن، واحلق يف حماكمة عادلة، 

.  يف مجلة أسباب أخـرى     الرتاع املسلح بسبب   فقدان األشخاص    أن حيول إىل حد كبري دون     
__________  

 االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل        ‘االختفاء القسري ‘اض هذه االتفاقية، يقصد بعبارة      ألغر" )٢(
من أشكال احلرمان من احلرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشـخاص أو جمموعـات مـن األفـراد       

حريته أو إخفاء   يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو مبوافقتها، ويعقبه رفض االعتراف حبرمان الشخص من               
 من االتفاقية الدولية حلماية     ٢، املادة   "مصري الشخص املختفي أو مكان وجوده، مما حيرمه من محاية القانون          

 .مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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لقواعد القانون  اً   يف حالة نزاع مسلح، وفق     ،األشخاص الذين يتمتعون باحلماية   عومل  وإذا ما   
مح للمنظمات اإلنـسانية    ، وإذا ما سُ   ة األسر  مع خباراأل مبا يف ذلك تبادل      ،اإلنساين الدويل 

 فإن عدد املفقودين سيصبح أقل وسينخفض عدد األسـر          ،اًبالوصول إىل األفراد األكثر ضعف    
 اإلشارة على   هذا السياق وينبغي يف   . اليت ال متلك معلومات عن مصري ومكان وجود أحبائها        

 بـاحترام   ١٩٤٩وجه اخلصوص إىل االلتزام العام للدول األطراف يف اتفاقيات جنيف لعام            
 .قواعد القانون اإلنساين الدويل وكفالة احترامها

وتنطبق القواعد الدولية املتعلقة باملفقودين يف حاالت الصراع املسلح الدولية وغـري              -١٢
 احتمال فقـدان    لتقليلوجيب على الدول اختاذ مجيع التدابري املناسبة        . )٣(الدولية على السواء  

حمددة علـى النحـو     وميكن أن تكون هذه التدابري عملية وذات طبيعة عامة أو           . شخاصاأل
يـتم  أن أن تضمن اً على الدول األطراف أيضوجيب . هذا التقرير من  الفرع التايل املفصل يف 
احليلولة دون أن يصبح األشخاص جمهـويل    مثلة يف   تاملالدولية  التزاماهتا  ذ  يقوانينها تنف مبوجب  

وينبغي للدول اعتماد تدابري بشأن     . مسلحنزاع  يف عداد املفقودين نتيجة     ُيحسبوا  املصري وأن   
تطبيق القانون اإلنساين الدويل    حبيث تضمن   م  ن اإلنساين الدويل يف أوقات السل     قانوتطبيق ال 

 .على الفور يف حالة حدوث نزاع

اً  تقع أيضبل إهناوال تقع االلتزامات املتصلة مبسألة املفقودين على عاتق الدول فحسب             -١٣
أن يتخـذ مجيـع   وجيب على كل طرف يف النـزاع املسلح . على عاتق أطراف الرتاع املسلح    

، لنـزاع املـسلح   الذين يبلَّغ عن فقداهنم نتيجة ل      التدابري املمكنة لتقدمي بيانات عن األشخاص     
وجيب التشديد علـى أن     . املفقودين بأية معلومات ميلكها عن مصريهم     وجيب عليه تزويد أسر     

القـانون   ببعض االلتزامات اليت يـنص عليهـا         تظل ملزمةً الدول واألطراف يف الرتاع املسلح      
 على سبيل املثال، أنه ينبغـي مواصـلة         ،من البديهي ف.  الدويل حىت بعد انتهاء الرتاع     اإلنساين

التدابري املمكنة ملعرفة مصري    مجيع   وذلك إىل حني اختاذ      أي حد زمين  البحث عن املفقودين دون     

__________  
 :ما يلي، املسلح الدوليةرتاع حاالت اليف   للصليب األمحر،الدوليةتقتضي قواعد اللجنة  )٣(

 ؛) من الربوتوكول األول٣٢املادة (فرادها املفقودين حيق لألسر أن ُتبلغ مبصري أ •
جيب على أطراف الرتاع البحث عن األشخاص الذين يبلغ طرف خـصم مـا عـن فقـداهنم                   •

وجيب على تلك األطراف أن تيسر عمليات البحث اليت يقوم          )  من الربوتوكول األول   ٣٣  املادة(
ى إعادة التواصل مع بعضها البعض وملّ مشلها        هبا أفراد األسر املشتتة نتيجة نزاع بغية مساعدهتا عل        

 ٢٦  املادة(وجيب على أطراف الرتاع أيضا تشجيع عمل املنظمات القائمة هبذه املهمة            . من جديد 
 ؛)من اتفاقية جنيف الرابعة

جيب تبادل قوائم تبني بدقة أماكن القبور والعالمات اليت وضعت عليها، باإلضـافة إىل البيانـات                 •
 ). من الربوتوكول األول٣٤املادة ( املدفون يف القرب اخلاصة باملتوىف

  .املسلح غري الدوليةالرتاع ف على حاالت اعرتنطبق قواعد مماثلة تستند إىل املعاهدات واأل •
 .http://www.help.cicr.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_ihl_missing_persons?OpenDocument  أيضاًانظر
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 من األحيان بعد     من الناحية العملية، أن العديد من التدابري تنفذ يف كثري          ،ويعين ذلك . املفقودين
 . الرتاع ألن األطراف ال تكون، إال يف ذلك الوقت، يف وضع يسمح هلا بالوفاء بالتزاماهتاانتهاء

يلولـة دون  احلتلك املتعلقة ب هاقواعد القانون اإلنساين الدويل مبا في  وال ميكن احترام      -١٤
قواعـد  ولية نـشر    وبالتايل، تقع مسؤ  . معروفةهذه القواعد   إذا مل تكن    فقدان األشخاص،   

وبناء عليه، جيب على    . القانون اإلنساين الدويل على عاتق الدول وأطراف الرتاعات املسلحة        
مبوجـب  اخلاضعة إلمرته مدركةً اللتزاماهتـا       القوات    تكون كل طرف يف الرتاع ضمان أن     

نبغي وي. االمتثال لألحكام ذات الصلة   أي تقصري يف    القانون اإلنساين الدويل ومسؤوليتها عن      
 يف جمال القـانون     التثقيف الالزم  ، مبا يف ذلك موظفي اخلدمة املدنية      ،السكان املدنيني تثقيف  

كذلك السكان  فراد القوات املسلحة و   وزيادة على ذلك، ينبغي أن حيصل أ      . الدويلاإلنساين  
 . يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان الالزمالتثقيفن على املدنيو

ذلك . قانون اإلنساين الدويل يف التشريعات الوطنية على النحو الواجب        وجيب إدراج ال    -١٥
للتعامل مع قضية األشخاص املفقودين، واحليلولـة       وطنية يكتسي أمهية بالغة     القوانني  الأن سن   

دون اختفاء األشخاص، ومعرفة مصري املفقودين، والتأكد من سالمة إدارة املعلومات املتعلقة هبم 
لدمج األحكام اهلامة املتعلقة بـاملفقودين      وجيهة  وقد تكون مثة أسباب     . رهموتقدمي الدعم ألس  

 اإلشارة إىل اعتماد قانون خاص بـشأن املفقـودين          جتدرويف هذا الصدد،    . )٤(قانون واحد  يف
االنتهاكات اجلسيمة  مرتكيب وتكتسي القوانني الوطنية اليت تتعلق مبعاقبة. )٥(البوسنة واهلرسك يف

 .اً، أمهية أيضساين الدويل، ومعاملة أسرى احلرب ومحاية املدنينيللقانون اإلن

 التـدابري الالزمـة   مجيـع وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تنص القوانني الوطنية على            -١٦
للقضاء على مجيع األعمال املنافية للقانون اإلنساين الدويل سواء ارتكبها أفـراد يف القـوات      

 . نيوناملسلحة أو موظفون حكوميون أو مد

 )٦( بشأن املفقودين  مشروع قانون منوذجي  لصليب األمحر   الدولية ل لجنة  الأعدت  قد  و  -١٧
العناصر األساسية اليت جيب على الدول أن تأخذها بعني االعتبار عند صياغة قـانون              يتضمن  

__________  
 الربملاين الدويل يف قرار اعتمده خالل مجعيته اخلامسة عشرة بعـد املائـة إىل أن الـسياسات                  االحتادأشار   )٤(

 التـدابري   مع ما يقتـرن بـذلك مـن       ينبغي أن يتبعها مترير وسن قوانني وطنية بشأن املفقودين،           الوطنية
 .http://www.ipu.org/conf-e/115/115-3.htm: القرار متاح على العنوان التايل. واإلدارية الالزمة التنظيمية

 .٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٩ ،٥٠عدد ال، اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسكانظر  )٥(

 مـن   ٢٠ على تفاصيل بشأن اجملاالت الـيت يغطيهـا القـانون النمـوذجي، انظـر الفقـرة                  لالطالع )٦(
مبـادئ  "الوثيقـة املعنونـة     ولالطـالع علـى القـانون النمـوذجي، انظـر           . A/HRC/10/28 الوثيقة
اليت أعدهتا الدائرة االستشارية املعنية بالقانون اإلنـساين الـدويل          " منوذجي بشأن املفقودين   قانون/توجيهية

 :وهــذه الوثيقــة متاحــة علــى العنــوان التــايل. للــصليب األمحــر التابعــة للجنــة الدوليــة

http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/model-law-missing-

300908/$File/Model%20law.missing-0209_eng%20.pdf. 
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يهدف إىل مساعدة الـسلطات     اً  إطارياً  ويقدم القانون النموذجي تشريع   . بشأن هذه القضية  
 . متطابقة مع مقتضيات القانون الدويلقوانينهاعلى جعل الوطنية 

 شخاصاألتدابري للحيلولة دون فقدان   - ثالثاً  

جيـب   كل من القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،           ومبقتضى  -١٨
 املـؤرخ   ٦١/١٥٥ويف قرارها   . شخاصاألدون فقدان   تدابري للحيلولة   أن تتخذ   الدول  على  
إىل اختاذ  مسلح  أي نزاع   الدول األطراف يف    ، دعت اجلمعية العامة     ٢٠٠٧فرباير  /اط شب ١٤

مـصري  حتديـد   املسلح، و رتاع  مجيع التدابري املالئمة للحيلولة دون فقدان أشخاص بسبب ال        
 ويفضل اعتماد مثـل تلـك التـدابري         غ عن فقداهنم نتيجة هلذا الوضع؛     بلّاألشخاص الذين يُ  

 .السلمأوقات طبيعة التشريعية أو املؤسسة، يف وخاصة التدابري ذات ال

 القوات املسلحة وقوات    ضمن للقيادة   دقيقوينبغي للسلطات الوطنية حتديد تسلسل        -١٩
 .األمن واجملموعات املسلحة هبدف ضمان اإلشراف الفعال

ة ، وسيل اً سليم حتديداً حتديد هوية أفراد القوات املسلحة أو اجملموعات املسلحة          عّدوُي  -٢٠
والسجل الشخصي وبطاقة اهلويـة     . األشخاص يف نزاع مسلح   أساسية للحيلولة دون فقدان     

وينبغي اختاذ تدابري    .حتديداً دقيقاً  لتحديد اهلوية    العسكرية هي الوسائل الوحيدة    اهلوية   وشارة
، وخاصـة   بالنظر إىل أهنا   صحيحاًاً  لضمان جعل هذه الوسائل إلزامية واستخدامها استخدام      

يقعون يف أيـدي    الذين  شخاص  يف معرفة هوية األ   ميكن أن تساعد    ،  اهلوية العسكرية شارات  
كمـا أن   و.  أصيبوا جبروح خطرية أو قتلـوا      نالطرف اخلصم وحتديد وضع األشخاص الذي     

أخرى من السكان معرضة للخطر مثل اجملموعات السكانية        تشمل فئات   حتديد اهلوية   مسألة  
يوصى باإلضافة إىل   و. )٧(املشردين، واملسنني واألطفال   و لرتاع،املعزولة، واملدنيني يف مناطق ا    

 تسجيل البيانات الشخصية ألفراد القوات املسلحة أو اجملموعات املسلحة واألشـخاص         ذلك
، األطفال غري املصحوبني واملسنني واألشـخاص ذوي اإلعاقـة        ، وال سيما    املعرضني للخطر 

 . رفات املوتىهويةيد على حتداً يساعد الحقتسجيالً سليماً ألنه 

وزيـادة  . ذات الصلة وينبغي للسلطات الوطنية تسجيل الوفيات وإصدار الشهادات          -٢١
كما نصت عليه اتفاقيات  )٩(ودائرة لتسجيل القبور  )٨(على ذلك، ينبغي إنشاء مكتب لإلعالم     

__________  
 ١٨ املؤرخ   ،املفقودينعن  يف تقرير األمني العام     وذلك  على أمهية حتديد هوية األطفال      كما جيب   مت التأكيد    )٧(

تتـسم سـبل إصـدار      : " يلي ويذكر التقرير على وجه اخلصوص ما     . (A/63/299) ٢٠٠٨أغسطس  /آب
بطاقات هوية لألشخاص القصر، باألمهية للحيلولة دون فقداهنم، نظرا لكوهنم عرضة يف أوقـات الـرتاع                

سلطات الدول، يف هذا الصدد، أن تتخذ تـدابري فعالـة           وينبغي ل . خاصة للتجنيد القسري  ، و خماطرجلملة  
 ).١٦الفقرة " ( اختفائهملتزويد القصر بوسائل حتقيق الشخصية، هبدف احليلولة دون

 ٢٠ واملـادة   ١٩ من املادة    ٢ من اتفاقية جنيف األوىل؛ والفقرة       ١٧ من املادة    ٤ والفقرة   ١٦انظر املادة    )٨(
 واملـواد   ١٣٠ من اتفاقية جنيف الثالثة؛ واملـادة        ١٢٣ إىل   ١٢٠اتفاقية جنيف الثانية؛ واملواد من        من
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وينبغي على وجه اخلصوص تكليف مكاتب اإلعالم الوطنية مبهمة مجع          . ١٩٤٩جنيف لعام   
يتمتعـون حبمايـة    فيما خيص األفراد الذين     ) مثل املستندات واملتعلقات  (ملعلومات وإرساهلا   ا

الـذين  ) دنينياملتجزين  احملأسرى احلرب و  يتألفون أساساً من    وهم  (القانون اإلنساين الدويل    
مع أهداف القانون اإلنساين    اً  متاميتوافق  وتسجيل هؤالء األشخاص    . يف أيدي األعداء  يقعون  
 أو الذين توقفوا عـن      األعمال القتالية ومنها محاية األشخاص الذين ال يشاركون يف        يل  الدو

، يتـيح   ١٩٤٩ألحكام اتفاقيات جنيف لعام     اً  وبإنشاء مكتب لإلعالم وفق   . املشاركة فيها 
عن األشـخاص املفقـودين     الطرف يف الرتاع املسلح لنفسه وسيلة للحصول على معلومات          

 يف األراضي اليت يسيطر عليها العدو ومن مث التخفيف من حـدة             سواء يف ساحة املعارك أو    
  .عاين منها األسر واألقاربتاآلالم النفسية اليت 

 القواعد املعترف هبا دوليـاً     اإلدارية اليت تتماشى مع   واللوائح  وينبغي اعتماد القواعد      -٢٢
مجيـع   أمـن  وينبغي ضـمان . اإليقاف واالحتجاز والسجن واألسرمثل مبسائل  فيما يتعلق   

الذين مل يعودوا يشاركون فيهـا وضـمان       أو  األعمال القتالية   يف  األشخاص غري املشاركني    
وينبغي ضمان إيصال األخبار    .  وال سيما األشخاص احملرومني من حريتهم      ،سالمتهم البدنية 

. اجملموعات املسلحة وأسرهم مرة يف الشهر على األقـل        /والرسائل بني أفراد القوات املسلحة    
قـوات  مستويات مجيع  ، ينبغي حتديد مسؤوليات واضحة على       ن أجل تطبيق ذلك بفعالية    وم

 إىل جانب إنشاء نظـام      ،اجليش وجهاز الشرطة وغريها من الوكاالت احلكومية ذات الصلة        
 .واضح لتقدمي املعلومات والتبليغ قبل بدء الرتاعات املسلحة

 عادة الروابط األسريةواستاملفقودون   - رابعاً  

ادل األخبـار   احترام احلق يف تب   و. ها ومعرفة مصري أقارهبا   حيق لألسر االتصال بأفراد     -٢٣
 . للحيلولة دون أن يصبح األفراد يف عداد املفقودينعن األسرة أمر ضروري

القوات املسلحة واجملموعات املسلحة واملدنيني املعزولني يف مناطق الرتاع         أفراد  وإن    -٢٤
شخاص احملرومني من حريتهم والفئات الضعيفة مثـل األطفـال          املشردين والالجئني واأل  و

واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة هم من أكثر اجملموعات السكانية عرضة خلطـر فقـدان              
وعندما تتعطل الوسائل العادية لالتصاالت خالل الرتاعـات املـسلحة،          . االتصال بأقارهبم 

اهلـالل األمحـر    الصليب األمحر و   ياتلية للصليب األمحر إىل جانب مجع     تساعد اللجنة الدو  

__________ 

 من الربوتوكول اإلضايف األول؛     ٣٣ من املادة    ٣فقرة   من اتفاقية جنيف الرابعة؛ وال     ١٣٨ إىل   ١٣٦  من
 .١٩٠٧ من قواعد الهاي لعام ١٤واملادة 

؛ الثالثة من اتفاقية جنيف     ١٢٠ من املادة    ٦ من اتفاقية جنيف األوىل؛ والفقرة       ١٧ من املادة    ٣انظر الفقرة    )٩(
 . من اتفاقية جنيف الرابعة١٣٠ من املادة ٣والفقرة 
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على إقامة االتصال بني أبناء األسر واستعادته بواسطة شبكة االتـصاالت العامليـة             الوطنية  
 .والعائلية التابعة للصليب األمحر واهلالل األمحر

وتيسر هذه الشبكة تبادل األخبار الشخصية بني أفراد األسر يف كل مكان من العامل                -٢٥
ُتجمـع رسـائل    :  بالتوصل إىل اتفاقات مع السلطات     رهناًالوسائل املتاحة،   ع  مجيباستخدام  

هواتف  اهلواتف احملمولة و    للذين يعرفون أرقام هاتف أقارهبم      وتتاح ،الصليب األمحر وتوزع  
وتستخدم شبكة اإلنترنت لتعقب أثر األشخاص عن طريق موقع          ،االتصال بواسطة السواتل  

ومبوافقة املعنيني باألمر، تنشر     . الدولية للصليب األمحر   ابعة للجنة شبكة االتصاالت العائلية الت   
قوائم مطبوعة بأمساء من يريدون إيصال أخبارهم أو يبحثون عن أخبار عن أقارهبم يف نسخ               

 اإلنترنت   شبكة ، وتنشر القوائم على موقع اللجنة على      )صحف أو مطبوعات خاصة   (ورقية  
 .وتذاع يف اإلذاعة أو التلفزيون

مجيع تقدم  أن  تيسري عمليات البحث، جيب على األطراف يف الرتاع املسلح الدويل           ول  -٢٦
املبلغ عن فقدهم من جانب طرف معاد وأن تبلغ  عن هؤالء األشخاص   ذات الصلة املعلومات  

وجيب أن تبلغ هذه املعلومات مباشرة لوكالة البحـث         . طلباهتا املتعلقة مبفقوديها  هذا األخري ب  
 .١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام مبوجب لصليب األمحر الدولية للجنة ال أنشأهتا  اليتاملركزية

ومجعيات الـصليب   لصليب األمحر   الدولية ل لجنة  الاملسلحة، تقوم   الرتاعات  وأثناء    - ٢٧
املعلومات املتاحة عن جمهـويل     ومجيع   طلبات البحث    معاألمحر واهلالل األمحر الوطنية، جب    
سرهم، والشهود املباشرين، والسلطات وأي مصادر أخرى      املصري وظروف اختفائهم، من أ    

وتكون هلذه املعلومات أمهية أساسية عند البحث عـن الـشخص وحتديـد             . موثوق هبا 
 لألحكام القانونية املنطبقة    ستخدم وفقاً ن املعلومات بصورة مركزية وتُ    خزَّ وتُ .حدث له   ما

 .على محاية البيانات الشخصية

لصليب األمحر العثور على الشخص     الدولية ل لجنة  الحتاول  ومات،  باستخدام هذه املعل  و  -٢٨
مـستودعات  يمات املشردين داخلياً والالجئني أو      خم وأاملستشفيات،   وأيف أماكن االحتجاز،    

تزويد ومن ضمن أنشطة البحث هذه أيضاً   . غري ذلك من األماكن    يف   وأالقرى النائية    وأاجلثث  
جمهويل املصري، مشفوعةً مبعلومات عن ظروف اختفـائهم،        السلطات بقوائم بأمساء األشخاص     

مع طلب معلومات عن مواقع القبور ومطالبة السلطات بأن تأذن باستخراج اجلثث والتعـرف              
سـرية  التماسـات  حوار مستمر وتقدمي اإلبقاء على وتشمل عملية البحث أيضاً   . على هويتها 

  .ري املفقوديناستيضاح مصبغية السلطات أو اجلماعات املسلحة  إىل
رتبطة باسـتعادة الـروابط     املنشطة  األيف  اً  أيضومثة منظمات إنسانية أخرى تشارك        -٢٩

شريكتان تعمالن  فمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة         . األسرية
 مثـل   ،وتتعاون وكاالت أخرى  . لصليب األمحر واهلالل األمحر   بصورة منتظمة مع مجعيات ا    

 مـع   ، مثل صندوق إنقاذ الطفولـة     ، ومنظمات غري حكومية   ،نظمة األمم املتحدة للطفولة   م
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مـساعدة  تشمل على سبيل املثال     الصليب األمحر واهلالل األمحر يف حاالت خاصة        مجعيات  
 .األطفال غري املصحوبني

  مصري املفقودينالستجالء  املنشأةاآلليات  - خامساً 

. ستوياتامل  خمتلف سألة املفقودين إنشاء آليات خمتصة على     تتطلب املعاجلة الفعالة مل     -٣٠
وقد يكون من الضروري إنشاء آليات تكفل عملية التنسيق وتبادل املعلومات بني األطراف             

 وميكن إدراجهـا يف  انتهاء الرتاعنشأ هذه اآلليات خالل الفترة اليت تعقب      وعادة ما تُ  . املعنية
 . اتفاقات وقف إطالق النار واتفاقيات السالمتسوية الوضع مثلاملتعلقة بالوثائق 

نشأ تلك اآلليات، ينبغي إيالء اهتمام خاص لوالياهتا اليت ينبغي أن تركـز             وعندما تُ   -٣١
 الرتاع املسلح   عرف مصريهم بسبب   أي تعقب األشخاص الذين ال يُ      ،على األهداف اإلنسانية  

قـدرات وصـالحيات كافيـة      ت  أن تكون هلذه اآلليا   وينبغي  .  لذلك وإبالغ أسرهم وفقاً  
 ، على سبيل املثال   ،لوثائق التأسيسية أن تضمن ا  ينبغي  إذ  . ا بفعالية من تنفيذ والياهت  لتمكينها  

 ومن  ليات إىل مواقع القبور ورفات املوتى من أجل استخراج اجلثث         اآل  تلك إمكانية وصول 
لـصفات الـضرورية    احيدد  ي  النظام الداخلي املناسب الذ   وينبغي صياغة   . حتديد هويتها مث  

وينبغي إيـالء اهتمـام     . للممثلني وعددهم، وقاعدة النصاب القانوين، وإجراءات التصويت      
 .كاف إلجياد بيئة مواتية لتبادل املعلومات مبا يف ذلك إمكانية العمل بطريقة سرّية

. ينوحتتاج الدول إىل تنظيم عملية املعاجلة الفعالة ملسألة املفقودين على املستوى الوط             -٣٢
لصليب النموذجي الذي وضعته اللجنة الدولية ل     قانون  الوتتمثل إحدى الطرق اليت يروج هلا       

 مسؤولة عن تعقـب     شاء إدارة حكومية مستقلة وحمايدة تكون     األمحر بشأن املفقودين يف إن    
والطبع، جيب ضمان عدم تداخل أعمـال هـذه         . املفقودين وحتديد هوية أصحاب الرفات    

ـ           اإلدارة مع أعمال غ     .اًريها من اهلياكل القائمة مثل مكاتب اإلعالم الوطنية املـذكورة آنف
 . متديد والية هذه املكاتبالنظر يف مدى ضرورةحالة وجود تداخل، ينبغي  ويف

 مـصري   استجالءايدة القيام بدور حاسم يف      احملستقلة و املوطنية  الؤسسة  املوبإمكان    -٣٣
مفوضـية  (تلك املؤسسة وتسيري أعماهلا اليومية      وينبغي للدول ضمان إنشاء مثل      . املفقودين

بواسطة هياكل مالئمة مثل األفرقة العاملة وغريها مـن اآلليـات           ) ملفقودين معنية با  جلنة أو
وينبغي أن تكون ملفوضية املفقودين والية إنسانية واضحة ينص عليهـا القـانون،             . املناسبة

جة نزاع مسلح وأن تعطى املوارد      وتركز على تعقب األشخاص الذين ال يعرف مصريهم نتي        
اسـتالم طلبـات البحـث      ) أ(: وينبغي هلا القيام جبملة أمور منها     . والصالحيات الضرورية 

 مع املعلومات املتاحة والوقائع املتعلقة باالختفاء فضالً      جب ،طلبات املقدمة المن  اً  انطالقالقيام،  و
تها ملقدم الطلب وسـلطات  عن معلومات بشأن مكان الشخص ومصريه والتأكد منها وإتاح      

           للقوانني واملعايري الوطنية املتـصلة حبمايـة البيانـات الشخـصية وإدارهتـا؛            اً  الدولة وفق 
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 عن إدارة سجل البيانات واعتماد القواعد التنظيمية الضرورية هلذا  االضطالع باملسؤولية ) ب(
رومني من حريتهم يف إبـالغ      اختاذ التدابري املناسبة لضمان حق األشخاص احمل      ) ج(الغرض؛  

اختاذ تدابري لـضمان متتـع      ) د(سجنهم؛  /أقارهبم عن ظروفهم ومكاهنم وظروف احتجازهم     
وينبغي هلـذه  . تنفيذ ما يقتضيه أداء واجباهتا من مهام أخرى       ) ه(أقارب املفقودين حبقوقهم؛    

 لتـسجيل  ينوموقع إلكترو" ساخن"هاتفي  خط  مثل  اهليئة أن تتيح لألقارب والشهود آليات       
 .املفقودين والبحث عن مواقع الدفن احملتملة

ملعاجلـة مـسألة     فعالـة  آليات   إنشاءوجيب أن يوضع يف احلسبان أنه كلما تأخر           -٣٤
 .إىل أسرهموإعادهتم ف احتمال حتديد هوية املفقودين ُعاملفقودين، َض

ات القـضائية  املفقودين أن تعمل بشكل وثيق مع الـسلط   املعنية ب لمفوضية  لوينبغي    -٣٥
وباإلضـافة إىل   . وغريها من الكيانات احلكومية وغري احلكومية واستخدام آلية قوية للتنسيق         

مع فريق من األخصائيني األنتروبولوجيني يف الطـب        اً  وثيقاً  ذلك، ينبغي هلا أن تتعاون تعاون     
 .الشرعي الذين يقومون باستخراج رفات املفقودين وحتديد هويتهم

ن التجربة العملية، تركز هذه املفوضيات على املفقودين مـن اجلانـب            وكما يظهر م    -٣٦
مسألة املفقـودين مـن     هذه املفوضيات   من الضروري أن تتناول     إال أنه   . اخلاص هبا من الرتاع   

وينبغي لوالياهتا أن   . اجلانب اآلخر حيققها  بالنتائج اليت   اً  عملها مشروط وأال جتعل   اجلانبني   كال
إذا مسؤولية توضيح مصري املفقودين من اجلانب اآلخـر         اً  تتحمل أيض على أهنا   بوضوح  تنص  
تعاون إذا مل يكن هناك     و. على األراضي ذات الصلة   إذا كانت تسيطر    معلومات أو   لديها  كان  

بني مفوضيات أطراف الرتاع املسلح، ينبغي هلذه األطراف أن تنظر يف إنشاء مفوضية دوليـة                
املفوضية بصفة فردية وأن يكونوا من أبناء املنطقة        أعضاء  ن يعمل   أينبغي  سألة املفقودين و  ُتعىن مب 
 ).مثلما هو احلال يف قربص ونيبال. (أطراف الرتاع املختلفةقبل  من اختيارهمويتم 

، وأن تعمل بطريقة    قدر اإلمكان من الطابع السياسي     املفوضية جمردة    وينبغي أن تكون    -٣٧
ئات احلكومية، ممثلني عن اجملتمع املـدين وممـثلني         اهليمن  شفافة، وأن تضم إىل جانب أعضاء       

 .سياسية الوينبغي هلا أن تتناول مسألة املفقودين بوصفها مسألة إنسانية . أسر املفقودين عن

 أخـرى   املفقودين، ميكن استكشاف وسائل وآليات    املعنية ب فوضيات  وإىل جانب امل    -٣٨
املظـامل  أمناء  حقوق اإلنسان أو    جلان  هيئات مثل    وهذه تشمل . عند تناول مسألة املفقودين   

عادة والية واسعة النطاق للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان وينبغي بالتايل       الذين تكون هلم    
 . مسألة املفقودين ضمن اختصاصاهتمإدراج 

 مبا فيهـا الـسلطات      ،القانونبإقامة العدل وسيادة    ليات املتعلقة   اآلوتكتسي مجيع     -٣٩
 إلجياد حـل     بالنسبة للجان الربملانية وآليات البحث عن احلقيقة، أمهية بالغة       القضائية احمللية وا  

لقضية على أساس الشفافية واملساءلة ومشاركة اجلمهور يف عمليـة معاجلـة مـسألة              هلذه ا 
أثنـاء   بالتدخل   ، على سبيل املثال   ،فقد تسمح اإلجراءات القضائية ألسر الضحايا     . املفقودين
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وكـذلك ينبغـي    . القضائية وممارسة حقها يف معرفـة احلقيقـة       خمتلف مراحل اإلجراءات    
عمليـة  تنفيـذ   شرع يف   عندما يُ  و ، عندما حتقق يف عمليات قتل على نطاق واسع        ،للمحاكم

الطب الشرعي، أن تتأكد من أن      فحوص  أنشطة  فضالً عن    و ،استخراج عدد كبري من اجلثث    
 حيث تزويدها باألجوبة وكـذلك      تلك األعمال تتم بطريقة ختدم املصاحل الفضلى لألسر من        

وتكشف عمليات استخراج اجلثـث     . تقدمي املسؤولني عن ارتكاب هذه اجلرائم إىل العدالة       
وهي متكن  . لألسر معلومات عن مصري أحبائها    وفر  عما حدث لضحايا أعمال القتل تلك وت      

 .ديانتهملتعاليم أو لتقاليدهم الثقافية اً أقرب األقرباء من تكرمي املوتى طبق

يف توضيح أن تؤدي دوراً   املصاحلة  ميكن للعمليات الرامية إىل معرفة احلقيقة وحتقيق        و  -٤٠
مما ال شك فيه أن هذه العمليـات        و. األحداث ومساعدة اجملتمعات احمللية على املضي قدماً      

. حلصول على أجوبة بشأن مصري أقربائها املفقودين      ألهنا متكنها من ا   بالفائدة على األسر    تعود  
 ٢٠٠٩أكتـوبر  / تشرين األول ١ املؤرخ   ١٢/١١ يف قراره    ،أكد جملس حقوق اإلنسان   قد  و

، كتلك الـيت    البحث عن احلقيقة  عمليات  " أن   ،"حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية   "واملعنون
  التحقيق يف أمناط انتهاكات حقوق اإلنسان      جيرى فيها  واملصاحلة، اليت    احلقيقةتقوم هبا جلان    

 ميكن أن تكمِّل العمليات القضائية وأنه يتعني،       أدوات هامة    هيسباهبا وعواقبها،    وأ يف املاضي 
رك ُيش على مشاورات وطنية واسعة      ُتبىن يف سياق جمتمعي حمدد وأن       ُتصمَّم أن   ،عند وضعها 

 ."املنظمات غري احلكوميةمبا يف ذلك فيها الضحايا واجملتمع املدين، 

 احلق يف معرفة احلقيقة  - سادساً

 .إن احلق يف معرفة احلقيقة هو ركيزة احلماية اليت ينبغي منحها للمفقودين وأسرهم  -٤١

وينص كل من القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان على حـق               -٤٢
 مبا يف ذلك مكان وجودهم، أو إذا ،األسر يف معرفة مصري أقارهبا املفقودين نتيجة نزاع مسلح

حتقيق فعلي يف الظروف    بإجراء   ظروف وفاهتم وسببها وما يرتبط به من التزام          اً،كانوا أموات 
 .احمليطة باالختفاء

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن         من   ٢٤ من املادة    ٢وتنص الفقرة     -٤٣
 احلق يف معرفة احلقيقة عن ظـروف االختفـاء          ضحية لكل:" على ما يلي   االختفاء القسري 
وتتخذ كل دولة طرف التـدابري      .  املختفي الشخصتحقيق ونتائجه ومصري    القسري، وسري ال  

 الشخص ،"الضحية" بكلمةيقصد ، ٢٤ من املادة ١ وبناء على الفقرة .املالئمة يف هذا الصدد
  ." هذا االختفاء القسريجراءاملختفي وكل شخص طبيعي حلق به ضرر مباشر من 

ـ    اً،رهتم مبني أيض  حق األقارب يف معرفة مصري فرد من أس       إن  و  -٤٤  يف  اً، مثلما ورد آنف
 من  ٣٣وتنص املادة   . ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام    امللحق ب  من الربوتوكول األول     ٣٢املادة  

جيب على كل طرف يف نزاع، حاملا تسمح الظروف         "الربوتوكول املذكور كذلك على أنه      
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 املسلم بـه أن     ومن. "بذلك، أن يقوم بالبحث عن األشخاص الذين أبلغ اخلصم عن فقدهم          
 .نفس الشيء ينطبق على حالة الرتاع املسلح غري الدولية

احلق يف احلصول على معلومات بشأن مكـان        اً   احلق يف معرفة احلقيقة أيض     ويشمل  -٤٥
تسهيل إعادة رفات   ل وجيب على أطراف الرتاع السعي       .اًدفن القريب املفقود، إذا كان معلوم     

 الذين جيب   األقاربنتمون إليه أو بناء على طلب أقرب        املوتى بناء على طلب الطرف الذي ي      
  . أمتعة املتوىفأن ُتعاد إليهم

وباإلضافة إىل الصكوك الدولية اليت حتدد االلتزامات املتعلقة باألشخاص املفقودين،            -٤٦
توجد أيضا جمموعة كبرية من السوابق القضائية يف هذا الصدد قامت جبمعها هيئات الرقابـة              

وبالتايل، بات من املسلم به عموما أن اختفاء        . لى مدى السنوات العشرين املاضية    اإلقليمية ع 
 حـد شخص ما ميكن أن يتسبب مبعاناة كبرية له ولعائلته أيضا، وأن هذه املعاناة قد تبلـغ                 

مـن  ) ١٩٩٨ (وقضية بليك ) ١٩٨٨ (قضية فيالسكيز رودريغيز  وُتعترب  . املعاملة الالإنسانية 
وقـد  . ن بني السوابق القضائية حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان       األمثلة ذات الصلة م   

قضية منظمة العفو الدولية    يف  موقفاً مماثالً    اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب       وقفت
وينبغي اإلشارة أيـضا إىل الـسوابق القـضائية         ). ١٩٩٩ (وأطراف أخرى ضد السودان   

فقد شددت حمكمة ستراسبورغ، يف عدد من قراراهتا،        : نللمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسا   
على التزام الدول باختاذ تدابري كافية القتفاء أثر املفقودين وإعمال حق أَُسـرهم يف معرفـة                

 ))٢٠٠٨ (قضية أزييف وأزييفا ضد روسياانظر، على سبيل املثال (مصريهم 

ق يف معرفة احلقيقة، وإن     احلمسألة  وناقش جملس حقوق اإلنسان يف مناسبات خمتلفة          -٤٧
، ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١٢ املؤرخ   ١٢/١٢ففي القرار   . يف سياق أوسع  ذلك  كان  

أقر اجمللس أمهية احترام احلق يف معرفة احلقيقة وضمانه إسهاما يف وضع حد لإلفـالت مـن           
 والحظ اجمللس أن احلق يف معرفـة احلقيقـة قـد          . العقاب وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    

يوصف بشكل خمتلف يف بعض النظم القانونية فيسمى احلق يف املعرفة أو احلق يف احلـصول                
 . على املعلومات أو حرية الوصول إىل املعلومات

والـدول  . اً واضح اعترافاً القوانني واللوائح احمللية باحلق يف املعرفة        تعترفوجيب أن     -٤٨
الزمة إليضاح مصري األشخاص املفقـودين      واألطراف يف نزاع مسلح ملزمة باختاذ التدابري ال       

ـ يف  وجيب إبالغ أفراد األسرة بصورة منتظمة بالتقدم احملرز         . وإبالغ أسرهم به    اتالتحقيق
وجيب إتاحة سبل   .  ونتائج هذه التحقيقات   مبصري أو أماكن وجود أقربائهم املفقودين     املتعلقة  

عاقبة املوجيب  . هاك هلذا االلتزام  انتصاف فعالة، مبا يف ذلك دفع تعويضات مناسبة عن أي انت          
فعالً جنائياً مصري مفقوديهم باعتباره يف معرفة اإلنكار املنهجي واملتعمد حلق أفراد العائلة على 

عالوة على ذلك، جيب توفري أي معلومات متاحـة، لـيس فقـط      و. مبوجب القانون احمللي  
 . شخاص املفقوديناألمن أجل اختفاء أثر لألسر، وإمنا أيضا للمؤسسات املعنية، 
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ويف الرتاعات املسلحة، جيب أن ُيسمح لألشخاص احملميني بـإبالغ عـائالهتم أو               -٤٩
بـأمر  ) أو أي شخص آخر من اختيارهم     (بالطلب من السلطات املختصة أن ختطر عائالهتم        

وينبغي جترمي اإلنكـار املنـهجي   . اعتقاهلم ومبكان وجودهم وحبالتهم الصحية/القبض عليهم 
التراسل مع  يف  كما جيب ضمان حق األشخاص احملميني       . مد هلذا احلق يف القانون احمللي     واملتع

 . أفراد أسرهم

وينبغي متكني املؤسسات الوطنية والدولية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان والقانون             -٥٠
لصليب األمحر، من الوصول دون عائق إىل أي مكـان          الدولية ل لجنة  الاإلنساين، مبا يف ذلك     

 . يوجد فيه أشخاص حمرومون من حريتهم

وينبغي أال ُتفرض أي عقوبة على االتصاالت اخلاصة أو الشخصية باألقـارب، أو               -٥١
وجيب احتـرام   . على التماس معلومات حول مصري أو مكان وجود قريب حمتجز أو معتقل           

ذلـك  هذا احلق بغض النظر عن طبيعة الفعل الذي يشتبه يف ارتكاب الشخص له، مبـا يف                 
 .)١٠(األعمال اإلجرامية واألعمال املنتهِكة ألمن الدولة

 حقـوق   يف حـاالت انتـهاك    التحقيقات اجلنائية واملالحقة القضائية       - سابعاً  
 اإلنسان املرتبطة باملفقودين 

جلميـع  والتام  تتطلب املعاملة الفعالة للمفقودين، كما يظهر أعاله، االلتزام الشامل            -٥٢
 ميكن يف املمارسة العملية، مالحظة      ومن املؤسف أنه  . وفري املوارد الالزمة  األطراف املعنية وت  

ورمبا ُتستخدم املعلومـات املتعلقـة      . عدد من العقبات اليت جتعل العملية برمتها صعبة للغاية        
باألشخاص املفقودين، وقد استخدمت بالفعل، كورقة ضغط يف املفاوضات السياسية، بدال           

وتـستخدم  . )١١(اجب إنساين طبيعـي جلميـع أطـراف الـرتاع         من أن ُتعترب وُتقبل كو    
 السياسي الدويل فيما بني أطراف الرتاع إلظهار اجلاين         اجلدلإحصاءات املفقودين يف    /حاالت

كأن ُيعرض   لتدعيم املواقف املتصلبة،     عادةًوبالتايل، فإهنا ُتستخدم    . الرئيسي يف الرتاع العنيف   
.  قضية ما حىت يقر اجلانب اآلخر بالذنب واملسؤولية        بدء التحقيق يف  عن  أحد أطراف الرتاع    

غالبا مـا يظلـون     الرتاع  الذين يلعبون دورا رئيسيا يف إدامة       القادة  عالوة على ذلك، فإن     و
 . شخصيات بارزة يف عملية السالم الالحقة، وهذا وضع ال يسهل حل قضايا املفقودين

أيـضا  ميكن أن تـشكل     قودين  ومثة حتد آخر يتمثل يف أن حاالت األشخاص املف          -٥٣
اإلعدام خـارج نطـاق   أو االختفاء القسري أو التعسفي  قد تنطوي على االحتجاز     حاالت  
__________  

 ".القانون النموذجي بشأن املفقودين/يةاملبادئ التوجيه"انظر  )١٠(
 Christophe Girod and Angelo Gnaedinger, “Politics, military operations andانظـر مؤلـف    )١١(

humanitarian action: an uneasy alliance” .ــشبكة ــوان التــايل يف ال ــاح علــى العن : وهــو مت
www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/p0709. 
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لذلك، وبينما يتم التركيز على البعد اإلنساين لفقـدان األشـخاص يف الرتاعـات              . القضاء
 أي  املسلحة، فإن من الضروري أيضا اإلحاطة بعمل آليات حقوق اإلنسان يف ثالثة جماالت،            

آليات الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري 
ـ  أو غري الطوعي واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء، والعمل             سألة املتعلق مب

        مبا يف ذلك قرارات جملـس حقـوق اإلنـسان يف مجيـع املواضـيع           (اإلفالت من العقاب    
 .)ذات الصلة

 ٧ األوىل جمللس حقوق اإلنسان بشأن األشخاص املفقـودين يف           املناقشةويف حلقة     -٥٤
 حلقوق اإلنسان، السيدة كانغ، على ية السامة املفوضة، شددت نائب٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

مهية وشددت أيضا على أ   . أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب وتطبيق القوانني احمللية املناسبة        
قوق الدولية حل عايري  واملاملعايري اإلنسانية الدولية    على جترمي انتهاك     التشريعات الوطنية    تنصأن  

عالوة على ذلك، أشارت إىل التدابري اليت يتعني اعتمادها لضمان احلق يف معرفـة     و. اإلنسان
ختفـاء،  احلقيقة، مثل أنشطة البحث الفعلي عن املفقودين، وإجراء التحقيقات يف حاالت اال         

وتطوير اخلربات املناسبة يف جمال الطب الشرعي، والتعامل مع الرفات باحترام ومبـا حيفـظ               
 .)١٢(كرامة املتوىف، وضمان اإلدارة اجليدة للمعلومات

                  ويف ضوء ما ورد أعاله، ال بد من إجيـاد تـوازن دقيـق بـني وضـع وسـائل                     -٥٥
        بأمهيـة املالحقـة    عمومـاً ن املفقودين، واالعتـراف     فعالة جلمع املعلومات ذات الصلة ع     

ــرب  ــرائم احل ــرتكيب ج ــضائية مل ــول. الق ــف ال روزا وكريت ــا ورد يف مؤل                     وكم
"The missing and Transitional Justice: the right to know and the fight against impunity" ،

، فـإن   )احلق يف معرفة احلقيقة ومكافحة اإلفالت من العقاب       : املفقودون والعدالة االنتقالية  (
معلومات عن مصري   ملن ميلكون   توليد املزيد من احلوافز     ...  إىل   ينبغي أن تؤدي  هذه اآلليات   "

، بدال من التزام الصمت والتحول إىل عقبة يف طريق          لإلفصاح عن هذه املعلومات   املفقودين  
 . )١٣("مكافحة اإلفالت من العقاب

ويتمثل التحدي السياسي والقانوين إذن يف كيفية تعزيز اإلرادة السياسية ألطـراف              -٥٦
التعاون على تبادل املعلومات عن املفقودين، دون إمهال البعـد املتعلـق            من أجل   الرتاعات  

، أن على املنظمات الدولية واجلهـات       من مث  ،ومن الواضح . حبقوق اإلنسان يف هذا التعاون    
 . ت الصلة أن تضطلع بدور استباقي يف هذا اجملالالفاعلة األخرى ذا

__________  
انظر موجز مداوالت حلقة املناقشة اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان بشأن مسألة املفقـودين، الوثيقـة                 )١٢(

A/HRC/10/10. 
)١٣( ICRC, 2006, vol. 88, No. 862, pp. 355–362, p. 360. 
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 الوضع القانوين للمفقودين وتقدمي الدعم لعائالهتم   - ثامناً  

لقضية املفقودين عواقب ال تقتصر على الضحايا أنفسهم، بل تطال أيضا عائالهتم،              -٥٧
خصوصا من يعيلهم املفقود من نساء ومسنني وأطفال، وهم الفئات األكثر تـأثرا يف هـذه                

باختاذ تدابري لتلبية االحتياجات املادية واملالية والنفـسية والقانونيـة          ُملزمة  الدول  و. احلاالت
وينبغي، يف هذا السياق، وضع آلية لتقييم االحتياجات ومعاجلة طلبـات           . قودينلعائالت املف 

 . املساعدة يستطيع األشخاص املعنيون الوصول إليها بسهولة

التـشريعات احملليـة الوضـع القـانوين      ُيحدِّد يف   ، ينبغي أن    شيء وقبل كل    أوالًف  -٥٨
 القانون الظـروف الالزمـة      بّينيوينبغي أن   . للمفقودين نتيجة الرتاعات املسلحة ولذويهم    

           عـالوة  و. لإلعالن عن غياب أو فقدان شخص ما واإلجراءات املتبعـة يف هـذا الـصدد              
 القانونية لإلعالن عن غياب شخص      التبعاتعلى ذلك، ينبغي أن ينص القانون بوضوح على         

 . طة األبويةما أو عن وفاته، مبا يف ذلك ما يتعلق بإدارة املمتلكات والوصاية والسل

ويتمثل املبدأ الرئيسي يف محاية حقوق املفقودين ومصاحلهم، مبا يف ذلك حالتـهم               -٥٩
          املدنية وما لديهم من ممتلكات وأصول، يف مجيع األوقات، حىت يتم التأكد مـن مـصريهم               

ممثـل  وينبغي ضمان احلماية الكافية ملصاحل املفقود من خالل تعـيني           . أو االعتراف بوفاهتم  
 . مؤهل له

 األهمواحلق  . وينبغي افتراض بقاء املفقود على قيد احلياة حىت يتم التأكد من مصريه             -٦٠
وينبغي أال ُتعلن وفاة الشخص دون تقدمي مـا         . للمفقود هو احلق يف البحث عنه واسترداده      

ته وميكن التثبت من وفاة الشخص املفقود من خالل اكتشاف رفا         . يكفي من األدلة الداعمة   
كما ميكن افتراض وفاته نتيجة أدلة أو أحداث أخرى أو نتيجة حاالت حمددة ومعينـة، أو                

وينبغي أن يكون إلصدار شـهادة      .  الزمن افتراض حدوثها بعد انقضاء فترة معينة من      ميكن  
 .أي شخص آخرعليه يف حالة وفاة شخص مفقود مجيع اآلثار اليت تترتب 

تعني تقدميها إىل عائالت املفقودين، ال بد من التأكد من          وفيما يتعلق باملساعدة اليت ي      -٦١
نفس املزايا االجتماعية أو املاليـة      احلصول على   أن األشخاص الذين يعيلهم املفقود حيق هلم        

ويتعني على الدول اعتماد هنج يراعي الفوارق بني اجلنسني لـضمان          . املقدمة لضحايا آخرين  
ريعات احمللية مسائل حضانة أطفال املفقود، وحقوق       وينبغي أن تتناول التش   . حقوق األقارب 

املرياث املتعلقة به، وحق زوج الشخص املفقود يف التزوج، واحلق يف احلصول على املعاشات              
اإلشارة إىل مشروع   جتدر  ويف هذا الصدد،    . املساعدة احلكومية استحقاقات  التقاعدية وعلى   

لـشؤون  العامة ل ديرية  امل، أعدته   )١٤(اض وفاهتم املبادئ املتعلقة باملفقودين وافتر   بشأن  توصية  
وفقا ملشروع التوصية، ال بد من إجياد توازن      ف. القانونية وحقوق اإلنسان التابعة جمللس أوروبا     

عادل بني مصاحل املفقودين واملصلحة املشروعة لألشخاص املعنيني، وال سيما فيمـا يتعلـق              
__________  

 .CDCJ (2009) 35 Finalالوثيقة  )١٤(
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حقوق التأمني على احلياة، واحلق يف الدخول       حبقوق امللكية واإلرث، واملعاشات التقاعدية و     
، واحلق يف النسب الشرعي وغريه      ) مشابه رباطزواج أو شراكة مسجلة أو      ( جديد   رباطيف  

 . من احلقوق األبوية

وينبغي إيالء مصاحل الطفل . وإذا لزم األمر، ينبغي توفري املساعدة املالية جلميع املعالني    -٦٢
وينبغي، علـى وجـه     . ى األطفال بدعم خاص ومحاية خاصة     وينبغي أن حيظ  . أمهية رئيسية 

وينبغي إيـالء   . أسرهممع  األطفال غري املصحوبني    مشل  اخلصوص، اختاذ تدابري إلعادة مجع      
اهتمام خاص ملُعيلي اُألسر الوحيدين، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة اليت تواجهها املـرأة يف   

أسر املفقودين من برامج دعم للتكيـف    فادة  وينبغي للدول أن تكفل است    مثل هذه الظروف؛    
العالج النفـساين   وتقدمي الدعم النفسي،    كما ينبغي   مع أوضاعها والتأقلم مع ما حدث هلا؛        

 . ملن هم حباجة إليهعند الضرورة 

 . وينبغي ضمان منح أقارب األشخاص املفقودين احلق يف احلصول على تعويض  -٦٣

 اجملتمع املدين لصاحل عائالت املفقودين ومبـادرات     وينبغي أن تدعم الدول مبادرات      -٦٤
أن تيسري االتـصاالت    للدول  عالوة على ذلك، ينبغي     و. اجلهات املعنية حبل قضية املفقودين    
 . عرب احلدود بني عائالت املفقودين

وميكن للمجتمع الدويل وللسلطات الوطنية أن تضطلع بـدور أكثـر اسـتباقا يف                -٦٥
، واملراكـز  على تنظيم أنفسهم، مبا يف ذلك من خالل توفري التمويل            مساعدة أسر املفقودين  

ومن املهم تفادي تسييس هـذا      . ، وما إىل ذلك    الالزمة لعمل منظماهتا   ومعدات لالتصاالت 
 . الدعم والسماح لعائالت املفقودين بإدارة منظماهتا باستقاللية

 جلثث رفات ااهلوية بفحص والتعرف على املوتى ة ملمعا  - تاسعاً  

 . والرفات البشريةبشأن الوفيات ينبغي أن تتضمن التشريعات الوطنية أحكاما   -٦٦

وحتديد هويـاهتم   ومجعها  املوتى  البحث عن رفاة    ويتمثل املبدأ الرئيسي يف ضرورة        -٦٧
وينبغي ضمان استخراج اجلثث ومجعها ونقلها وختزينها املؤقـت أو دفنـها،            . دون أي متييز  

. وينبغي أن ُيعامل املوتى باحترام وأن ُتـصان كرامتـهم         . شرية إىل الوطن  وإعادة الرفات الب  
وعندما ُتحدد هوية املوتى، ينبغي دفنهم يف مقابر فردية تبني هوية كل منهم ويف مواقع حمددة            

وألقارب املفقودين احلق يف املطالبة بوضع عالمات تدل على أماكن اسـتخراج            . ومسجلة
وينبغي توفري ما يكفي من تدريب ومعلومات ألفراد        . مأماكن دفنه رفات املوتى املفقودين أو     

واختاذ ما يتصل هبا مـن     القوات املسلحة وللعاملني يف الدوائر املعنية املشاركة يف مجع اجلثث           
 .  اجلثثمعاملةهوية املوتى والتعرف على ، فيما يتعلق بوسائل إجراءات
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فن واحملافظة عليها ورسم اخلرائط املتعلقة      ومثة خطوة هامة تتمثل يف حتديد مواقع الد         -٦٨
وتتزايد أمهية معاجلة هذا اجلانب من موضوع املفقودين ألن األشخاص الذين ميلكـون             . هبا

وجيـب أن ُتجمـع    . معلومات عنهم قد ميوتون أو ينتقلون إىل أماكن بعيدة مع مرور الزمن           
واملدنيون الـذين قـد ميلكـون        واملقاتلون   ،املعلومات من مصادر خمتلفة منها كبار الضباط      

وال بد من بذل املزيد من اجلهد لتشجيع النـاس علـى تقـدمي            . معلومات عن مواقع الدفن   
معلومات عن املفقودين، عن طريق استخدام حوافز أو تقدمي ضمانات بعدم الكشف عـن              

 . هوية مقدم املعلومات

وجيب جترمي مجيع أعمال    .  املوتى وتشويه اجلثث   هنبوحيظر القانون اإلنساين الدويل       -٦٩
كما جيب أال يغيب عن البال أن التشويه املتعمد للجثة قد يكون جزءا من              . التشويه والنهب 

هنـب  عالوة على ذلك، قد يشكل فعل       و. جرائم أخرى أدت إىل الوفاة    معامل  عملية إخفاء   
املعاملـة  وتشويه اجلثث جرمية حرب تتمثل يف االعتداء على كرامة الشخص، وخباصة  املوتى  

 ‘٢‘)ج)(٢(٨ واملـادة    ‘٢١‘)ب)(٢(٨املهينة واحلاطة بالكرامة، على النحو احملدد يف املادة         
 . نوعني من الرتاعات املسلحةبكال المن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقتني 

 . رعقوبات جنائية على عدم احترام مواقع الدفن وتدنيس املقابفرض وينبغي أيضا   -٧٠

وكلما كانت هناك حالة وفاة مؤكدة، يتعني على السلطات املختصة يف الدولة اختاذ               -٧١
. وينبغي إعادة الرفات إىل األسرة، إذا كان ذلك ممكنا. مجيع التدابري الالزمة الستعادة الرفات   

الـة   إىل عائالت املفقودين لدفنها اخلطوة األوىل حنو حتقيـق العد        ثوغالبا ما متثل إعادة اجلث    
وإذا مل تكن إعادة الرفات ممكنة، ينبغي ضمان دفنها بـصورة           . وحنو التمكن من بدء احلداد    

           كما ينبغي اختاذ مجيع التدابري الالزمـة لـضمان التعامـل الـسليم مـع األمتعـة                . الئقة
 . الشخصية للمتوىف

 يف تـوفري    وتقع املسؤولية الرئيسية يف التعامل السليم مع مجيع اجلثـث وكـذلك             -٧٢
 . املعلومات لألسر على عاتق السلطات واجلماعات املسلحة

وبالتايل، فإن عملية الكشف عن مصري املفقودين تبدأ يف الغالب باستخراج جثـث               -٧٣
ويشكل استخراج رفات املوتى وحتديد هوياهتم جزءا من احلـق يف           . املوتى وحتديد هوياهتم  

الضحايا، الن احلق يف دفن ُيكّرم كما أنه . ملفقودينمعرفة احلقيقة ويساعد على حتديد مصري ا  
 .  الناسجلميعثابت املوتى وتنظيم جنائز هلم وفقا لكل ثقافة هو حق 

استعادة الرفـات لفحـصها     : وعادة ما خيدم استخراج اجلثث أغراضا هامة، منها         -٧٤
حتقيـق  اجلنازة و وحتليلها هبدف حتديد هويتها، وتسليم الرفات إىل األقارب لتيسري ترتيبات           

األضرار وغريها من األدلة الستخدامها يف اإلجراءات القانونيـة ويف          وتوثيق  التعايف النفسي،   
حتديـد  الكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان، والبحث عن أدلة قد تـساعد يف إعـادة               

، واالعتراف الضروري   من أجل التوعية  التسلسل التارخيي لألحداث، والكشف عن احلقائق       
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وينبغي عدم تنفيذ   . ملستقبل اجملتمع احمللي  خدمةً  تضميد اجلراح واستخالص الدروس      من أجل 
                وفقا للـشروط احملـددة    التصاريح الالزمة و  عمليات استخراج اجلثث إال بعد احلصول على        

 . يف القانون

وجيب أن تكفل السلطات أن يتوىل أشخاص مؤهلون وأكفـاء فحـص الرفـات                -٧٥
 .وجيب تعيني سلطة خمتصة بإصدار وتسليم شهادات الوفاة. على هويتهاوالتعرف 

لصليب األمحر، ينبغي أن حتترم إجراءات اسـتخراج اجلثـث          الدولية ل ووفقا للجنة     -٧٦
احترام كرامة املتوىف وشـرفه ومسعتـه       يف مجيع األوقات    جيب  ) أ: (وفحصها املبادئ التالية  

              واملعتقدات الدينيـة املعروفـة للمتـوىف ولذويـه؛        ينبغي مراعاة اآلراء    ) ب(وخصوصياته؛  
فيما يتعلـق باسـتخراج اجلثـث       املتخذة  جيب أن تبقى العائالت على علم بالقرارات        ) ج(

بعد إجراء فحوص ما بعد الوفاة، ينبغـي        ) د(، ونتائج أي فحص من هذا القبيل؛        وفحصها
من الضروري أن ُتجمع كل املعلومـات  ) ه(تسليم الرفات إىل العائلة يف أقرب وقت ممكن؛  

 .)١٥(لغرض حتديد اهلوية كلما ُنفذت عمليات الستخراج اجلثث

 توجد أسباب معقولـة     حيثمااتفاقات عرب احلدود مع البلدان اجملاورة       عقد  وينبغي    -٧٧
وقد يكون اكتشاف مواقع الدفن مهما ليس فقط        . تدعو إىل االشتباه بوجود مواقع قبور فيها      

              أثر املفقودين ولكن أيضا يف التعرف على مرتكيب اجلـرائم ومالحقتـهم قـضائيا              فاءاقتيف  
 . فيما بعد

، املوتىوهناك اجتاه حنو االعتماد الكبري على اختبارات احلمض النووي لتحديد هوية        -٧٨
افـق  لكن توجد بعض الصعوبات املرتبطة هبذه العملية، تشمل تكلفة هذه االختبارات، واملر           

ويف بعض احلاالت ال يوجد محض نووي معروف مـن          . واخلربات الالزمة ودقة االختبارات   
 احلمـض النـووي بغـرض       ميكن احلصول منهم على   الشخص املفقود أو ال يوجد ناجون       

            أسـلوب واحـد   استخدام  قائما على   املوتى  وينبغي أال يكون التعرف على هوية       . مقارنته
وتفيد السجالت الطبية وسـجالت     .  االعتبار مجيع املعلومات املتاحة    بل ينبغي أن تؤخذ يف    

 .  األسنان يف حتديد هوية رفات املفقودين، إذا كانت هذه السجالت متوفرةطب

) قانونية وأخالقية وتقنيـة   (وينبغي أن تستند أعمال الطب الشرعي إىل معايري معينة            -٧٩
وينبغي . لضحايا وإعادة رفاهتم إىل أسرهم    وأن ُتجرى هلدف أساسي هو التعرف على هوية ا        

وينبغـي أن تـنص     . إقامة اتصاالت مباشرة بني فرق الطب الشرعي وأقـارب املفقـودين          
التشريعات احمللية على إمكانية أن جيري األطباء الشرعيون حتقيقات مـستقلة عنـد تنـاول           

ية حامسة عنـد    وتكتسي هذه التحقيقات أمه   . حاالت األشخاص املفقودين أثناء نزاع مسلح     
 . التحقيق يف انتهاكات القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان

__________  
 ".القانون النموذجي بشأن املفقودين/بادئ التوجيهيةامل"انظر  )١٥(
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وجيب على السلطات املختصة اعتماد اإلجراءات املناسبة لتوفري املعلومات املتعلقـة             -٨٠
وينبغي، علـى   . وسبب الوفاة إىل السلطات املختصة وإىل األسر      ومكان الرفات    املوتىهبوية  

ملركزية يف مجع املعلومات عن األشخاص املتوفني، وكـذلك عـن           وجه اخلصوص، اعتماد ا   
 . مكان الرفات واملقابر ويف نقل هذه املعلومات إىل الطرف اآلخر يف الرتاع

جيب على السلطات أن تضمن تسجيل املوتى واملدافن، فضال عن تفاصيل املقـابر               -٨١
ملهمة بالدائرة احلكومية الرمسية    وقد تناط هذه ا   . والتفاصيل اخلاصة باألشخاص املدفونني فيها    

تكميلـي   وإذا مل يكن األمر كذلك، ال بد من إنشاء وتشغيل نظام             -املعنية بتسجيل القبور    
 .  تفاصيل الوفاة وتفاصيل احتجاز األشخاص احملمينيلتسجيل

 إدارة املعلومات واحلماية القانونية للبيانات الشخصية  - عاشراً

يانا عن تقدمي معلومات عن مصري األشخاص املفقودين أثناء         ميتنع أطراف الرتاع أح     -٨٢
 . لمالحقات القضائيةالتعرض لالرتاع أو بعده، وذلك كوسيلة ملواصلة الرتاع أو خشية 

ويتمثل اهلدف الرئيسي جلمع البيانات املتعلقة باألشـخاص املفقـودين يف حتديـد               -٨٣
ويف تقـدمي املعلومـات     )  أموات مأسواء أكانوا أحياء    (هويتهم ومكان وجودهم ومصريهم     

 . ألسر املفقودين عن مكان وجودهم وعن مصريهم

ومن شأن تبادل املعلومات وتنسيق األنشطة اليت تقوم هبا مجيع اجلهات املعنيـة أن                -٨٤
وينبغي أن تتحقق الدول من أن . يؤديا إىل زيادة فعالية أي إجراء ُيتخذ ملعرفة مصري املفقودين      

 يتم جتميعها بشأن املفقودين هي معلومات شاملة وتقتصر مع ذلك على ما هو              املعلومات اليت 
ضروري للوفاء بالغرض احملدَّد، وينبغي أن يتم مجع املعلومات وجتهيزها بصورة قانونية وغري             

. وينبغي أن يتوقف مجع املعلومات واستخدامها على موافقة الشخص املعـين هبـا            . متحيزة
          ترام املعايري واملبادئ ذات الصلة حبمايـة البيانـات الشخـصية           وينبغي أن تضمن الدول اح    

وينبغي أن يتم تبادل    . كلما مت جتهيز وإدارة املعلومات، مبا يف ذلك املعلومات الطبية واجلينية          
املعلومات اجملمعة فيما بني اجلهات املعنية، دون تعريض الضحايا أو َمـن يقومـون جبمـع                

 . املعلومات للخطراملعلومات أو مصادر 

وجيب أن تكون البيانات كافية وذات صلة وغري مبالغ فيها بالنسبة لألغراض الـيت                -٨٥
مجـع  وجيب أن تكون هذه األغراض واضحة وشرعية وحمـددة وقـت            . ُتجهز من أجلها  

وينبغي إتالف البيانات حاملا يتم الوفاء بالغرض اليت ُجمعت من أجلـه أو حاملـا               . البيانات
  لكن جيوز االحتفاظ هبا لفترة معينة إذا لزم األمر لفائدة الشخص املعـين             . حلاجة إليها تنتهي ا 

 .مجعتهاأو إذا كانت ضرورية ألداء املهام اإلنسانية للمنظمة اليت 

أو احلصول على معلومات بشأهنم إجراء عمليات   /ويتطلب حتديد أماكن املفقودين و      -٨٦
جالت التابعة للوحدات احلكومية احمللية، مثل قـوات        وللس. حبث يف مجيع السجالت املتاحة    
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، وكذلك احلال بالنسبة للمعلومـات املـستمدة مـن سـجالت املقـابر              تهاالشرطة، أمهي 
 . ومستودعات اجلثث

وموضوع إدارة البيانات هام أيضا فيما يتعلق مبشاريع استخراج اجلثث عند البحث              -٨٧
لتقارير الشفوية معلومات عن مواقع حمتملة لقبور       اأن ُتستقى من    وبينما ميكن   . عن املفقودين 

تكليفهم  من املوظفني احلكوميني الذين رمبا مت        هأو قبور مجاعية، فإن سجالت اجليش أو غري       
قد شاركوا يف نقل اجلثث من املوقع وإليه، قـد          ميكن أن يكونوا    فر القبور أو الذين     حبمثالً  

 . ريرتتضمن أيضاً معلومات أو قد تؤيد تلك التقا

وينبغي أن تتيح سلطات الدولة إمكانية الوصول إىل سجالت الطب البشري وطب              -٨٨
 . األسنان السابقة للحرب تسهيال لعملية التعرف على الرفات بطرق تقليدية بدرجة أكرب

على إتالف املعلومات املتعلقة باملفقودين     املناسبة  عقوبات  الالدول  تفرض  وينبغي أن     -٨٩
 .  بصورة غري مشروعةأو على إخفائها

 التعاون   - حادي عشر

 حـل فعـال حلـاالت    إجيادينبغي أن تتعاون الدول على املستوى الدويل من أجل     -٩٠
عن طريق املساعدة املتبادلة فيما يتعلق بتبادل املعلومات، ومساعدة الضحايا          وذلك  املفقودين  

 .د هوياهتا وإعادهتامكان املفقودين وهوياهتم، واستخراج الرفات، وحتديحتديد و

وال يكون القانون اإلنساين الدويل جمدياً يف املمارسة العملية إالَّ إذا تعاونت األطراف   -٩١
وبناء عليه، فإن مسألة املفقودين ال ميكن أن حيلها طرف واحـد            . املتنازعة أو املتنازعة سابقاً   

وينبغـي  . ف الرتاع ضروريانمن أطراف الرتاع؛ فالتعاون والتنسيق الوثيقان بني خمتلف أطرا        
 على أساس املعاملة باملثل عند التعامل مع قـضية          التصرفأن متتنع أطراف الرتاع املسلح عن       

وينبغي أال يكون تبادل املعلومات أو اختاذ اإلجراءات، على سبيل املثال، مشروطا            . املفقودين
التعاون غري مـشروط؛    وبعبارة أخرى، ينبغي أن يكون      . بقيام اجلانب اآلخر بالشيء نفسه    

 . فالقانون اإلنساين ال خيضع ألي مبدأ من مبادئ املعاملة باملثل

ويف أعقاب الرتاعات املسلحة، ميكن أن يؤدي التعاون الثنائي واملتعدد األطراف بني              -٩٢
وينبغي أن تسعى   . الدول ومع املنظمات اإلنسانية إىل زيادة فعالية املساعدة املقدمة إىل اُألسر          

ول إىل معاجلة الطبيعة اإلنسانية للمشكلة بشكل مستقل عن القضايا األخرى املشتركة بني     الد
 . الدول كي ال تزداد حمنة أسر املفقودين يف انتظار حل القضايا السياسية

 لصليب األمحر، وفقـاً الدولية للجنة الوينبغي أن تكون املنظمات احلكومية الدولية و   -٩٣
، على استعداد لدعم للسلطات احلكومية واجلماعات املـسلحة يف          ابكل منه للوالية املنوطة   

 . االضطالع مبسؤولياهتما
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أن وميكنها أيضاً    ،وينبغي أن تشجع املنظمات الدولية واإلقليمية التعاون بني الدول          -٩٤
 . تضطلع بدور هام من تلقاء نفسها

 مشكلة املفقودين تطـوير     وينبغي أن تواصل املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية حبل         -٩٥
 .التعاون يف إطار والية كل منها مع ضمان التآزر وجتنب االزدواجية

ومثة حاجة ملحة إىل وضع اتفاقات تعاون وشراكة ليس على الـصعيد احلكـومي                -٩٦
الدويل فحسب، بل أيضا مع اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واهلـالل األمحـر، ومـع               

 .  مع مجعيات عائالت املفقودينخصوصاً اجملتمع املدين، ومنظمات

إعـادة  وميكن ملنظمات اجملتمع املدين أن تضطلع بدور هام يف جماالت خمتلفة منـها        -٩٧
وفر هلذه املنظمات ما يكفي من املساعدة       ُيوينبغي أن   . التأهيل النفسي ألفراد األسر املتضررة    

 ممثلني عـن احلكومـة، وأقـارب        وميكن تشكيل أفرقة عاملة أو جلان تضم      . املالية والتقنية 
 . املفقودين وممثلني عن اجملتمع املدين

 االستنتاجات   - ثاين عشر

 االلتزامات الدولية مبنع حاالت فقدان األشخاص املتصلة بالرتاعات املسلحة          إن  -٩٨
            إىل القانون اإلنساين الـدويل والقـانون الـدويل         هي التزامات تستند     حلول هلا    وإجياد

 . حلقوق اإلنسان

ويكتسي سن تشريعات وطنية أمهية بالغة يف التعامل مع قضايا املفقـودين، واحليلولـة               -٩٩
دون حدوث حاالت اختفاء، والتحقق من مصري املفقودين، ومحاية حقوقهم، وضـمان اإلدارة             

قـانون  الويف هذا الصدد، يكتسي مـشروع       . السليمة للمعلومات، ودعم عائالت املفقودين    
 . أمهية كبريةبشأن املفقودين لصليب األمحر الدولية للجنة الذي أعدته النموذجي لا

باختاذ مجيع التدابري الالزمة للحيلولـة  ملزمة  والدول وأطراف الرتاعات املسلحة       -١٠٠
أفـراد القـوات    وجيب التحقق، على وجه اخلصوص، من هوية        . دون فقدان األشخاص  

مثل الفئات السكانية املنعزلة،    (لسكان املعرضني للخطر    أو اجلماعات املسلحة وا    املسلحة
وينبغي إنشاء مكتب معلومات ). واملدنيني يف مناطق الرتاع، واملشردين واملسنني واألطفال

 .١٩٤٩ودائرة لتسجيل املقابر، على النحو املنصوص عليه يف اتفاقيات جنيف لعام 

ية أمهية حامسـة يف احليلولـة دون        ويكتسي احترام احلق يف تبادل األخبار العائل        -١٠١
ويف الرتاعات املسلحة، عندما تتعطل وسائل االتـصال االعتياديـة،          . فقدان األشخاص 

لصليب األمحر واجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واهلالل األمحر        الدولية ل لجنة  التساعد  
لعائلية العاملية يف استمرار االتصال بني أفراد األسرة الواحدة عن طريق شبكة االتصاالت ا    

ومن أجل تسهيل عمليات البحث جيب أن حتيـل         . التابعة للصليب األمحر واهلالل األمحر    
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أطراف الرتاعات املسلحة الدولية مجيع املعلومات ذات الصلة فيما يتعلـق باألشـخاص             
 الذين ُيبلِّغ طرف معاٍد عن فقداهنم، ومجيع الطلبات املتعلقة باألشخاص املفقودين التابعني           

وجيب أن حتال هذه املعلومات مباشرة إىل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين اليت             . هلا
 .١٩٤٩لصليب األمحر مبوجب اتفاقيات جنيف لعام الدولية للجنة الأنشأهتا 

وينبغي للدول واألطراف يف أي نزاع مسلح ضمان إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة   -١٠٢
سـري عملـها     مصري املفقودين وضمان     استجالءا يف   وحمايدة ميكن أن تلعب دورا حامس     

ـ املعنية  املفوضيات  (وينبغي أن تتعامل هذه املؤسسات      . اليومي قـضية  مـع   ) املفقودينب
.  حيققها اجلانب اآلخـر    بالنتائج اليت مشروطاً  عملها  جتعل  جانيب الرتاع وأال    يف  املفقودين  

 احلكومية واجلمعيات العائلية،    وينبغي أن تعمل بشكل وثيق مع الكيانات احلكومية وغري        
إرسـاء  الدول واألطراف يف أي نزاع مـسلح علـى     تعمل  وينبغي أن   . وأَُسر املفقودين 

 . العملية الالزمة للتنسيق وتبادل املعلومات

وينص القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل على حق أفـراد              -١٠٣
         فقودين نتيجة نزاع مسلح، مبا يف ذلك أماكن وجودهم،      األسرة يف معرفة مصري أقارهبم امل     

ومن واجب الدول وأطـراف     . أو معرفة ظروف وأسباب وفاهتم، إذا كانوا من األموات        
. الرتاعات املسلحة أن تتخذ التدابري الالزمة لتوضيح مصري املفقودين وإبالغ أسرهم بـه            

التقدم احملرز يف التحقيقات املتعلقة مبصري      وجيب أن ُيبلَّغ أفراد األسرة، بصورة منتظمة، ب       
 . أو أماكن وجود قريبهم املفقود وبنتائج هذه التحقيقات

ولدى التركيز على البعد اإلنساين لقضية املفقودين يف الرتاعات املسلحة، مـن              -١٠٤
الضروري أيضا أال يغيب عن البال أن حاالت املفقودين ميكـن أن تـشكل، يف بعـض              

وينبغي أن تـضمن الـدول فعاليـة        . م خطرية، مبا يف ذلك جرائم حرب      األحيان، جرائ 
 . التحقيق يف مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة باملفقودين ومالحقة مرتكبيها قضائيا

وينبغي أن تنص التشريعات احمللية على الوضع القانوين لألشـخاص املفقـودين              -١٠٥
محاية حقـوق  يف مجيع األوقات وجيب  . لذويهمنتيجة الرتاعات املسلحة والوضع القانوين      

حىت يـتم    ومصاحل األشخاص املفقودين، مبا يف ذلك حالتهم املدنية وممتلكاهتم وأصوهلم         
 . التأكد من مصريهم أو االعتراف بوفاهتم

بتلبية االحتياجات املادية واملالية والنفسية والقانونيـة لعـائالت         ُملزمةٌ  والدول    -١٠٦
وينبغي أن تعتمد الدول هنجا يراعي الفوارق بني اجلنسني لـضمان           . يناألشخاص املفقود 
 . احلصول على تعويضيف وينبغي ضمان حق أقارب املفقودين . حقوق األقارب

. والتعرف على هوياهتم من دون متييـز      رفاهتم  وينبغي التفتيش عن املوتى ومجع        -١٠٧
المات ويف مواقع يتم حتديـدها      حتديد هوية هؤالء ودفنهم يف مقابر فردية حتمل ع        وجيب  

 . وجيب جترمي كل عمل من أعمال تشويه جثث املوتى وهنبها. وتسجيلها
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باختاذ مجيع التـدابري الالزمـة السـتعادة        ُملزمةٌ  املختصة  احلكومية  والسلطات    -١٠٨
وإذا مل يكن من املمكن     . وينبغي أن تعاد الرفات إىل األسرة، إذا كان ذلك ممكنا         . الرفات
 .  الرفات، ينبغي ضمان دفنها بصورة الئقةإعادة

ويشكل استخراج الرفات جزءا من احلق يف معرفة احلقيقة ويساعد على حتديـد       -١٠٩
وجيب أال ُتنفذ عمليات استخراج اجلثث إال بعد احلصول علـى           . مكان وجود املفقودين  

العائالت باسـتمرار   وجيب أن ُتبلَّغ    . للشروط احملددة يف القانون   ووفقاً   الالزمة   التصاريح
وبعد إجـراء الفحوصـات     . بأي قرارات تتعلق باستخراج اجلثث وبنتائج أي فحص هلا        

 . الالزمة على اجلثة، ينبغي تسليم الرفات إىل عائلة املتوىف يف أقرب وقت ممكن

 وينبغي أن تنص التشريعات احمللية على إمكانية إجراء حتقيقات مستقلة باستخدام            -١١٠
 . لشرعي يف حاالت األشخاص املفقودين أثناء الرتاعات املسلحة الطب اوسائل

وينبغي أن  . وينبغي مجع معلومات عن املفقودين ومعاجلتها بصورة عادلة وقانونية          -١١١
تضمن الدول احترام املعايري واملبادئ ذات الصلة فيما يتعلق حبماية البيانات الشخـصية             

 . ك املعلومات الطبية واجلينيةعند إدارة ومعاجلة املعلومات، مبا يف ذل

وتكتسي مجيع آليات العدالة وسيادة القانون، مبا يف ذلك السلطة القـضائية احملليـة،                -١١٢
 . قضية املفقودين ، أمهية أساسية يف حلالسعي ملعرفة احلقيقةواللجان الربملانية وآليات 

حـل فعـال حلـاالت    وينبغي أن تتعاون الدول على الصعيد الدويل من أجل إجيـاد            -١١٣
عن طريق املساعدة املتبادلة يف جمال تبادل املعلومـات، ومـساعدة الـضحايا        وذلك  املفقودين  

مكان وجود املفقودين والتعرف على هوياهتم، واستخراج الرفات، وحتديـد هوياهتـا            حتديد  و
املثـل يف   وينبغي أن متتنع أطراف الرتاعات املسلحة عن التصرف على أساس املعاملة ب           . وإعادهتا

 . التعامل مع قضية املفقودين

وينبغي أن تواصل املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية حبل مشكلة املفقـودين تطـوير               -١١٤
 اتفاقات تعـاون    عقدوينبغي  . التعاون يف إطار والية كل منها وضمان التآزر وجتنب االزدواجية         

 مع اجلمعيات الوطنية للـصليب      أيضابل  ،   فحسب وشراكة ليس على الصعيد احلكومي الدويل     
 .املفقودينأُسر  اجملتمع املدين ومجعيات منظماتاألمحر واهلالل األمحر، ومع 
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