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 المفقودون وعائالتهم
 
 

 النزاعاتإطار  التي تقع خارجخرى العنف األحاالت المسلحة و  النزاعات في حاالت ،العائالت عدد ال �حصى من �عاني
 المفقود قر�بهم یرمص ور�ثما �عرف أفراد العائلة للعثور علیهم. �ائسة محاوالت وتبذل، أح�اءها تفقد كبیرة عندما معاناة، ةمسلحال

و�سبب  .قطع األمل من العثور علیهمال و فال �ستط�عون رفع الحداد  حالة من عدم ال�قینفي  �ع�شون  وجوده والكشف عن مكان
 الجراح العم�قة وتظل .واقتصاد�ة وٕادار�ة واجتماع�ة صعو�ات قانون�ة إلى أ�ضاً  و�ؤدي شدیدة. نفس�ة وعاطف�ة اعدم ال�قین آثار 

 قانون الدوليالو�كفل كل من  .�عد ذلك لعدة عقودأح�انا  واألشخاص المجتمعات العالقات بین ضتقوّ  االختفاء �سببها التي
جب على ی ولذلك. همومكان وجود أقار�هم المفقودین مصیر العائالت في معرفة حق اإلنسانالقانون الدولي لحقوق و  اإلنساني

. ذه األحداثمثل ه �ة عنالمترت العواقب مع والتعامل المفقودینعن لل�حث و  لوقا�ة الناس من االختفاء بذل كل جهد ممكن الدول
 داد المفقودینفي ع األشخاص ال �ص�حأ تضمنألن ، الدولي المجتمعها إلی الذي أسندهتفو�ض لل وتسعى اللجنة الدول�ة، وفقا

یتعرضون  من مصیرعن  الكشفوتضمن  ةمسلحالنزاعات الإطار  خرى التي تقع خارجالعنف األ المسلحة وحاالت النزاعاتأثناء 
 .همومكان وجود ذلكل
 
 ؟"مفقودشخص ا المقصود بـ "م
جب �مو  قانوني تعر�ف�س هناك أي ل

ي فالمدرج  شخصلالقانون الدولي ل
، فمن ومع ذلك عداد المفقودین.

 منهو  المفقود أن الشخصالمفهوم 
لغ ُأب منو/أو مكانه  أقار�هال �عرف "

معلومات  استنادا إلىعن فقدانه 
 يف للتشر�عات الوطن�ة وفقا، موثوقة
 دولي أو غیر مسلح دولي نزاع س�اق

 Guidingانظر اللجنة الدولیة،  1 
principles/model law on the missing”, 

The Domestic Implementation of 

 أو العنف الداخلي منحالة  أو
 الكوارثأو  الداخل�ة االضطرا�ات

 بقد تتطل حالة أخرى  أي أو الطب�ع�ة
المختصة في  السلطة من تدخالً 
  1.الدولة"

 التي تحدث فیها الظروفوتختلف 
لى ع اختالفا كبیرا. حاالت االختفاء

تسبب ت �مكن أن، سبیل المثال
 النزوح في اعات المسلحةلنز ا

International Humanitarian Law: A 
 , Annex IVManual

في كثیر من ، مما یؤدي الجماعي
العدید من  إلى اختفاء األح�ان

 النازحین أو الالجئین أو المهاجر�ن
االتصال شون ألنهم یخ داخل�ا
 وسائل ال �ملكون  مألنه أو، �أسرهم

 ادفر أن �ص�ح األ�مكن و . التصالل
 أو القوات المسلحة في المنخرطون 

في عداد  الجماعات المسلحة
وقد  .مهمتهم أداءأثناء  المفقودین

https://www.icrc.org/eng/resources/d(
)ocuments/publication/pdvd40.htm 
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 أ�ضاً �سجل في عداد المفقودین 
 همثثج یتم التخلي عن الضحا�ا الذین

 تدمیرها قبل أو على عجل أو دفنها
 إ�الغدون و هو�ات أصحابها تحدید 

وقد �طال  معلومات. أي�العائالت 
أو  من وقعوا في األسر أ�ضاً هذا 

في  واحتجزوا اعتقلوا أو اختطفوا
 .ةسر� أوأماكن خف�ة 
ة حما�الدول�ة ل تفاق�ةاالوتستخدم 

 ي القسر  من االختفاءجم�ع األشخاص 
 أول اتفاق�ة عالم�ة وهي ،2006لعام 

مصطلح ، حول هذا الموضوع
ا وتعّرفه تعر�ف "المختفي شخصال"

على  2 المادة إذ تشمل .ضیق النطاق
الذین  وجه التحدید األشخاص

 عقب في عداد المفقودین �ص�حون 
 االختطاف أو االحتجاز أو االعتقال"

 من الحرمان أشكال من شكل أي أو
 لة،الدو  موظفي أیدي على یتم الحر�ة

 األفراد من مجموعات أو أشخاص أو
 وأ الدولة من دعم أو بإذن یتصرفون 
 رافاالعت رفض و�عق�ه �موافقتها،
 اءإخف أو حر�ته من الشخص �حرمان
 مكان أو المختفي الشخص مصیر
 حما�ة من �حرمه مما وجوده،
 ".القانون 

 حما�ة المفقودین وعائالتهم
كل من القانون الدولي �سعى 

جنیف  وخاصة اتفاق�ات اإلنساني
األولى  من االتفاق�ة( 1949لعام 
 یها�روتوكولو )، الرا�عةإلى 

 1977 ین لعاماإلضافی
قانون وال األول والثاني) البروتوكوالن(

 قانون و  - العرفي الدولي اإلنساني

 �ص�ح الأ ضمانإلى حقوق اإلنسان 
 في عداد المفقودین. األشخاص

النصوص القانون�ة هذه و�نشأ عن 
 یتعین على الدولعاّمان  واج�ان

 أطراف النزاع كل طرف منعلى و 
 :الوفاء بهما المسلح
المفقودین  مصیر الكشف عن واجب

الوقا�ة من اجب و و  ،هممكان وجودو 
 ن.المفقودیفي عداد  الناسأن �ص�ح 

 قح احترام أ�ضاً  و�عني الواجب األول
ومكان  في معرفة مصیر العائالت

 �اإلضافة إلى ذلك،. اأقار�ه وجود
ابیر تد اتخاذضمان  یتعین على الدول

 ،الشخص�ة لحما�ة الب�انات محل�ة
ن المفقودی عائالت احت�اجات وتلب�ة

 الرفات ال�شر�ة هو�ات تحدیدو 
 .تهاوٕادار 

المفقودین  مصیرتوض�ح  واجب
 .همومكان وجود

 الدولي اإلنساني: القانون  �موجب
التها �روتوكو و  جنیف اتفاق�اتتسعى 

 ال �ص�حأ ضمانإلى اإلضاف�ة 
 في عداد المفقودین. الناس

 في حاالتالنزاع  و�جب على أطراف
 ةاتخاذ كاف النزاعات المسلحة الدول�ة

ر مصی للكشف عنالتدابیر الممكنة 
اتفاق�ة ( هممكان وجودو  المفقودین

؛ 17-16 المادتان ،جنیف األولى
-19 المادتان، اتفاق�ة جنیف الثان�ة

 دالموا، اتفاق�ة جنیف الثالثة؛ 20
 ،اتفاق�ة جنیف الرا�عة؛ 122-124
البروتوكول ؛ 141-136 المواد

) 33-32 المادتان ،اإلضافي األول
هم جثثواستعادة الموتى  وال�حث عن

اتفاق�ة جنیف ( اتهمتحدید هو�و 
اتفاق�ة ؛ 17-15 المواد ،األولى

؛ 20-18 المواد، جنیف الثان�ة
 المادتان، جنیف الثالثة اتفاق�ة
 ،اتفاق�ة جنیف الرا�عة ؛ 120-121

البروتوكول اإلضافي ؛ 16المادة 
؛ 34-33 المادتان األول،

ادة الم، البروتوكول اإلضافي الثاني
8.( 
المسلح  حاالت النزاع ما یخصف�و 

 3المادة ال تتضمن ، غیر الدولي
 ر�عجنیف األ المشتركة بین اتفاق�ات

 أحكامأي  )المشتركة 3 (المادة
. األشخاص المفقودین محددة عن
الممنوحة  الحما�ة العامةغیر أن 

 �شاركون م�اشرةشخاص الذین ال لأل
 اكفو الذین أو  القتال�ةفي األعمال 

 .علیهم نطبقتفیها عن المشاركة 
، وجه الخصوص علىهم، و 
األحوال معاملة �عاملون في جم�ع "

 من الحما�ة وتوفر لهم" إنسان�ة
 3 المادة األفعال التي تحظرها

 د).() وج(أ) و(ب) و( المشتركة
من البروتوكول  8 وتقضي المادة

"تتخذ كافة  أن�الثاني  اإلضافي

كلما سمحت  ،اإلجراءات الممكنة [...]

[...] وال�حث عن  ،الظروف بذلك

الموتى والحیلولة دون انتهاك حرماتهم 

وأداء المراسم األخیرة لهم �طر�قة 

 كر�مة."

 
 في نزاع ماطرف �جب على كل و 

 117و 116و 112 القواعد�موجب 



 اإلنسانيالدولي القانون  دراسة من
التدابیر  كافةأن یتخذ ، 2العرفي
 للكشف عن مصیر الممكنة

عداد في المدرجین  شخاصاأل
 معوج الموتى ل�حث عناو  المفقودین

. مئهوٕاجال هو�اتهم وتحدید جثثهم
 على النزاعات هذه القواعدوتنطبق 

 .وغیر الدول�ة المسلحة الدول�ة
القانون الدولي لحقوق  �موجب
 :ياإلنسان
 ة من صكوكمختلف صكوك تتعلق

وقا�ة �ال حقوق اإلنسانالدولي لقانون ال
 همن والحما�ة االختفاء القسري  من

شأن � اتفاق�ة البلدان األمر�ك�ة (مثل
 ومع ).القسري لألشخاص االختفاء

 ةلحما� الدول�ة االتفاق�ة ذلك، فإن
 ي القسر  االختفاء من األشخاص جم�ع

التي األولى  العالم�ة هي المعاهدة
 لدولاعلى  التزامات محددة تتضمن
 تحدیدا تنص االتفاق�ةو . األطراف

 على ما یلي:
 التدابیر طرف دولة كل تتخذ •

 األشخاص عن لل�حث المالئمة
 وجودهم أماكن وتحدید المختفین
 هموفات حالة وفي سبیلهم، وٕاخالء
 رفاتهم وجود أماكن لتحدید

  ).24(المادة  وٕاعادتها واحترامها
 التدابیر طرف دولة كل تتخذ •

 تالتصرفا في للتحقیق المالئمة
 المتعلقة �االختفاء القسري ولتقد�م

المحاكمة (المادة  إلى المسؤولین
3.( 

2 Henckaerts and Louise Marie -Jean
Doswald-Beck, Customary 

International Humanitarian Law, 

 الحق في المعرفة
�موجب كل من القانون الدولي 

اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 

اإلنسان، �عني واجب الكشف عن 

 وأماكن وجودهممصیر المفقودین 

احترام حق العائالت في معرفة مصیر 

ذو�ها المدرجین في عداد المفقودین 

هم وفات فأو ظرو  ومعرفة مكانهم

(البروتوكول اإلضافي األول، أس�ابها و 

االتفاق�ة الدول�ة لحما�ة ؛ 32المادة 

جم�ع األشخاص من االختفاء 

). و�ن�غي 24، المادة القسري 

االعتراف صراحة بهذا الحق ألفراد 

العائلة. وعند التعامل مع هذا الحق 

ین�غي للدول أن تتخذ التدابیر المالئمة 

فاء وٕا�الغ لل�حث في حاالت االخت

 العائالت عن سیر تلك اإلجراءات.

 نع النظر و�غض ذلك إلى �اإلضافة

 تشكل المنطبق، القانوني اإلطار

 الدفن مواقع عن ال�حث مثل أعمال

 اأساس� جزءا ال�شر�ة الرفات وٕاخراج

 األشخاص مصیر عن الكشف من

 وستتمكن. هموجود كنامأو  المفقودین

 الخصوص، وجه على العائالت،

 تحدیدو  المفقودین جثث استعادة �فضل

 الئقة جنازة تق�م أن من هو�اتها

 والثقاف�ة الدین�ة طقوستمارس الو 

 .الماضي صفحة وطي المالئمة

Volume I: Rules, ICRC/Cambridge 
University Press, 2005 

واجب الوقا�ة من أن �ص�ح الناس في 
 عداد المفقودین

ذات طا�ع  عمل�ة یجب اتخاذ تدابیر

 الناسأن �ص�ح  للحد من احتمال عام

 و�ن�غي للدول أن في عداد المفقودین.

 على وجه الخصوص:تقوم �ما یلي 

 القوات داخل صارمة أوامر وضع •

 وذلك األمن وقوات المسلحة

 الفعال؛ اإلشراف لضمان

 وضمان �س�طة إجراءات اعتماد •

 من �سهولة شخص كل تمّكن

  الهو�ة؛ وثائق على الحصول

 المعرضین األشخاص جم�ع تسجیل •

  ؛االختفاء لخطر

 الشهادات وٕاصدار الوف�ات تسجیل •

 ؛المناس�ة

 تماش�ا وذلك ولوائح قواعد اعتماد •

 �ماف دول�ا بها المعترف المعاییر مع

 االعتقال مثل �مسائل یتعلق

 اإلداري؛ واألسر والسجن واالحتجاز

 في ال�عض �عضها مع التعاون  •

 الصلة ذات المعلومات جم�ع تقاسم

 لخطر المعرضین األشخاص �شأن

 .االختفاء

، ین�غي اتخاذ إلى ذلكو�اإلضافة 

 :التدابیر المحددة التال�ة

-http://www.icrc.org/customary(
)ihl/eng/docs/home 
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 :الدولي اإلنساني �موجب القانون 

 لتحدید مالئمة وسائل إعداد •

 �طاقات ذلك في �ما الهو�ة،

 أفراد وتزو�د وأقراص، الهو�ة

 المسلحة الجماعات أو القوات

 مادةال األولى، جنیف اتفاق�ة( بها؛

 ،41-39 والمواد) و( 16

 جنیف اتفاق�ة ؛الثاني والملحق

 والمادتان ،)و( 19 المادة الثان�ة،

 اتفاق�ة األول؛ والملحق ،41-42

 17و) أ( 4 المواد الثالثة، جنیف

 البروتوكول الرا�ع؛ والملحق ،70و

 ،)1( 18 المواد األول، اإلضافي

 األول والمحلق ،)ج) (1( 67و

 ؛))15 المادة(

وٕادارة إنشاء مكتب لالستعالمات  •

(اتفاق�ة جنیف  تسجیل المقابر

-122و 120الثالثة، المواد 

؛ اتفاق�ة جنیف الرا�عة، 124

 )؛136المادة 

 والبر�د األخ�ار إ�صال ضمان •

 الجماعات أو القوات أفراد بین

 اآلخر�ن واألشخاص المسلحة

 ألس�اب حر�تهم من المحرومین

 رهموأس المسلحة �النزاعات تتعلق

 انالمادت الثالثة، جنیف اتفاق�ة(

 الرا�عة، جنیف اتفاق�ة ؛70-71

 ؛107-106و ،25 المواد

 الثاني، اإلضافي البروتوكول

 القانون  قواعد ؛)2(5 المادة

 ،105 العرفي الدولي اإلنساني

 على واحدة مرة) 126-125و

 جنیف اتفاق�ة( الشهر في األقل

 ؛)25 المادة الرا�عة،

 البدن�ة والسالمة األمن ضمان •

 في �شاركون  ال من لجم�ع

 عن كفوامن  أو القتال�ة األعمال

 و�خاصة ،فیها المشاركة

 من ن و المحروم األشخاص

 ة،الثالث جنیف اتفاق�ة( حر�تهم

 اتفاق�ة ؛130و ،17و ،13 المواد

 ،27و ،16 المواد الرا�عة، جنیف

 ،56و-55 ،51و ،32 -31و

 ،88و ،85و ،83و ،76و

 اتفاق�ات ؛128-127و ،119و

 3 المادة ، الرا�عة-األولى جنیف

 اإلضافي البروتوكول المشتركة؛

 قواعد ؛7و 5-4 المواد الثاني،

 العرفي الدولي اإلنساني القانون 

 ،92و ، 91و ،90و ،89و ،87

 ؛)98و ،94و

 الرفات مع التعامل ضمان •

 اتفاق�ة( الئقا تعامال ال�شر�ة

 اتفاق�ة ؛17 المادة األولى، جنیف

 اتفاق�ة ؛20 المادة الثان�ة، جنیف

 ؛120 المادة الثالثة، جنیف

 المادة الرا�عة، جنیف اتفاق�ة

 اإلضافي البروتوكول ؛130

 البروتوكول ؛34 المادة األول،

 قواعد ؛8 المادة الثاني، اإلضافي

 العرفي الدولي اإلنساني القانون 

112-116.( 

 ض�اع منع أجل ومن ذلك على عالوة

 في طرف كل على یتعین ،المعلومات

 تسجیل المسلحة النزاعات من نزاع

 المتعلقة المتاحة المعلومات جم�ع

 نع الشخص�ة والتفاصیل �الموتى

 حر�تهم من المحرومین األشخاص

 ؛16 المادة األولى، جنیف اتفاق�ة(

 ؛19 المادة الثان�ة، جنیف اتفاق�ة

-120 المادتان الثالثة، جنیف اتفاق�ة

 المواد الرا�عة، جنیف اتفاق�ة ،121

 اإلنساني القانون  قواعد ؛129-131

 ).123و 116 العرفي الدولي

 �موجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان:

االتفاق�ة الدول�ة لحما�ة جم�ع تقتضي 

من  األشخاص من االختفاء القسري 

 هابیناتخاذ تدابیر من الدول األطراف، 

 :ما یلي

 حق التبل�غ عن الوقائعضمان  •

 شخص ما تعرضعي فرد یدّ ألي 

)، 12لالختفاء القسري (المادة 

 شخصعرض أي توضمان عدم 

، وأن في أماكن سر�ة لالعتقال

ي شخص محروم من یؤذن أل

 أسرته (المادة�التصال �احر�ته 

17.( 

 

 اماتالتز و  االختفاء قض�ة تناول تموقد 

 ،عام �شكل الصدد، هذا في الدول

 في وأدرجت واسع نطاق على

 ،ل�م�ةاإلق الهیئات التشر�ع�ة النصوص



 لحقوق  األمر�ك�ة البلدان محكمة مثل

 لحقوق  األورو��ة والمحكمة اإلنسان

 .اإلنسان

معالجة الب�انات الشخص�ة المتعلقة 

 �األشخاص المفقودین

من أن �ص�ح  �الوقا�ة الدول تقوم

الناس في عداد المفقودین من خالل 

 هاعاتق على وتقعتسجیل المعلومات، 

محددة �شأن  التزامات الوقت نفس في

 .اتهحما�ة الب�انات الشخص�ة ومعالج

یجب جمع الب�انات الشخص�ة  •

، �طر�قة معقولةومعالجتها 

�صورة قانون�ة و�ما یتفق مع و 

االلتزامات القانون�ة المستمدة من 

القانون الدولي اإلنساني وقانون 

 حقوق اإلنسان.

مصیر  الكشف عنعندما یتم  •

 وأماكن األشخاص المفقودین

، �مكن معالجة الب�انات هموجود

الشخص�ة على أساس المصالح 

للشخص المعني أو  الحیو�ة

شخص آخر، وكذلك ألس�اب ل

 تتعلق �المصلحة العامة. مهمة

 القانوني اإلطار عن النظر �غض •

 ياإلنسان الدولي القانون ( المنطبق

 )اإلنسان لحقوق  الدولي والقانون 

 الب�انات جمع �ستند أن ین�غي

 على واستخدامها الشخص�ة

 :The Missing and ICRC Reportانظر  3 
Their Families. Summary of the 

Conclusions Arising from Events Held 
Prior to the International Conference 

 للشخص المستنیرة والموافقة

 ممكنا ذلك كان حیثما المعني،

 المصالح من أساس وعلى

 أو المعني للشخص الحیو�ة

 هامة ألس�اب أو آخر شخص

 .العامة �المصلحة تتعلق

و أ الب�اناتعدم استخدام ین�غي  •

غراض أخرى أل نقلهاأو  هاكشف

 تلك التي تم تحدیدهاغیر 

 و�ن�غي .جمعها وقتوتوض�حها 

 اً أ�ض امتوافق استخدامها أن �كون 

 .األخرى  نسان�ةاإلغراض األ مع

 الضمانات و�ن�غي تطبیق •

أو جمع الب�انات  المناس�ة عند

مع أخذ ، لجتهامعا أو هاتخز�ن

�عین  المعلومات حساس�ة

 .االعت�ار

أصحاب ین�غي احترام حقوق  •

الب�انات. و�شمل هذا الحق في 

 المعلومات والحقالحصول على 

 هاوحذف یهااالعتراض عل في

 .وتصو�بها

نقل الب�انات الشخص�ة إلى  �شكل •

�موجب  تؤدي تفو�ضامنظمات 

 من أجل الكشفالقانون الدولي 

مصیر األشخاص المفقودین عن 

معالجة عمل�ة  هموجود وأماكن

تتعلق  مهمةألس�اب  تنجز

العامة والمصالح  المصلحة�

of Governmental and Non-
21 -Governmental Experts (19

 )February 2003

الب�انات أو  ألصحاب الحیو�ة

 شخص آخر.ل

وأخیرا، یتعین على الدول ضمان  •

التي المعلومات الوراث�ة معالجة 

لتحدید هو�ة األشخاص تستخدم 

وضمان  مالئمة معالجةالمفقودین 

 طر�قة�الرفات ال�شر�ة  معاملة

 ماوتسلیهحترام االكرامة و تحفظ ال

 بنفس الطر�قة. العائالتإلى 

 تالعائال احت�اجات تلب�ة

خبراء لالمؤتمر الدولي ل لما أقر �ه وفقا

عام ین لغیر الحكومیو  الحكومیین

لدى ، فإن 3المفقودین �شأن 2003

حصول على ال تنتظرالتي  العائالت

 وأماكن اعن مصیر ذو�ه معلومات

وتشمل . محددة احت�اجات وجودهم

 الدعم اإلداري  االحت�اجات هذه

-النفسيوالنفسي و  واالقتصادي

الحاجة إلى كذلك االجتماعي، و 

 والحاجة إلى االعتراف �معاناتهم

 یجب تحدید، عالوة على ذلك. العدالة

داد في عأص�حوا  لمنالوضع القانوني 

توض�ح الوضع �غ�ة  المفقودین

، لكو�مكن الق�ام بذ. لعائالتهمالقانوني 

من خالل إنشاء على سبیل المثال، 

النظام القانوني المحلي في  آل�ة

 .الغ�اب حاالت عن لإل�الغ

https://www.icrc.org/eng/resources/do
cuments/misc/5jahr8.htm 
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 إدارة الرفات ال�شر�ة

 في الحاالت التي�كون من األساسي، 

ي فصاروا  المفقودینفیها أن  �عتقد

 وتحدیداستعادة الجثث ، عداد األموات

�قة �طر  رفاتهمٕادارة و  هو�ات أصحابها

وٕاذا لم تحدد هو�ات . تحفظ كرامتهم

 في حاالت األشخاص المتوفین

 العنف حاالتالمسلحة و  النزاعات

 تانزاعإطار الالتي تقع خارج  األخرى 

 في �سهم ذلك�مكن أن ف ةمسلحال

في المدرجین  عدد األشخاص ارتفاع

 .بنس�ة كبیرة عداد المفقودین

القانون الدولي  �قضي، وكما ذكر آنفا

 في األطراف�أن تتخذ  اإلنساني
 المسلحة جم�ع التدابیر النزاعات

 وجمعالموتى  الممكنة لل�حث عن

دون أي تمییز ئها ٕاجالو  جثثهم

 السماح أ�ضاً وهذا �شمل . مجحف

 �ةاللجنة الدول مثل للمنظمات اإلنسان�ة

. اهجمعل�حث عن الرفات ال�شر�ة و �ا

 في نفسو�ن�غي ألطراف النزاع، 

 رفات الفقید دفنأن تضمن  الس�اق،

ة الئقة وكر�مة طر�ق�وٕاقامة جنازة له 

 وفقا لذلك. العائالتو�ن�غي إ�الغ 

تشجع االتفاق�ة الدول�ة لحما�ة جم�ع و 

األشخاص من االختفاء القسري الدول 

على التعاون مع �عضها ال�عض 

الرفات ال�شر�ة  استخراجلضمان 

 ,Forensic identification of ICRCانظر  4 
, December 2013, human remains

 وٕاعادتها إلى وتحدید هو�ات أصحابها

 ).15(المادة العائالت 

ات الرف استعادةوف�ما یتعلق �عمل�ة 

 ،وتحدید هو�ات أصحابهاال�شر�ة 

لخبراء لاقترح المؤتمر الدولي 

عام لالحكومیین وغیر الحكومیین 

ه نأ وعائالتهمالمفقودین  �شأن 2003

دما إال عنهذه العمل�ة أال تبدأ  ین�غي

 على جم�ع الجهات المعن�ة تتفق

إطار. و�ن�غي أن یتضمن هذا اإلطار 

 ،بروتوكوالت الستخراج الجثث وضع

 لوفاة،االمتعلقة �ما قبل وجمع الب�انات 

وتحدید  ،تشر�ح الجثثوعمل�ات 

على و�كون ذلك ، هو�ات الموتى

 وتكنولوج�ات سل�مةأساس أسالیب 

عرف�ة علم�ا وموثوق بها و/أو أدلة 

 تكون مناس�ة ظرف�ةأو  وسر�ر�ة

و�كون قد سبق أن اعتمدتها األوساط 

 .العلم�ة

استخدام �توصي اللجنة الدول�ة و 

س�اسات وٕاجراءات موحدة في جم�ع 

ات السلط تعّدهاالس�اقات، ین�غي أن 

(مثل المحاكم والمحققین  المختصة

 .4ومعاهد الطب الشرعي)

 الردع الجنائي

 القانون الدولي اإلنساني: �موجب

االختفاء القسري على ال ترد حاالت 

 رةالخطیالمخالفات ضمن وجه التحدید 

https://www.icrc.org/eng/resources/do
cuments/publication/p4154.htm 

 األخرى  الجس�مةأو االنتهاكات 

للقانون الدولي اإلنساني. ومع ذلك، 

عمل من أعمال االختفاء �صل عندما ف

المخالفات  مصافالقسري إلى 

الجس�مة المبینة في اتفاق�ات جنیف 

والبروتوكول اإلضافي األول (مثل 

د عمّ وت ،والمعاملة الالإنسان�ة ،التعذیب

إحداث آالم شدیدة أو اإلضرار 

 ،ة�لبدن�ة أو الصحالخطیر �السالمة ا

وأخذ الرهائن)، ال بد من التحقیق فیها 

نظام �مقتضى ومقاضاة الجناة 

 المخالفات الجس�مة.

 ،في س�اق النزاعات المسلحة الدول�ةو 

اتفاق�ات جنیف  �حتوي كل من

والبروتوكول اإلضافي األول على 

تلك " لالجس�مة"االنتهاكات تضم قوائم 

 لمادةا، اتفاق�ة جنیف األولىالصكوك (

؛ 51، المادة اتفاق�ة جنیف الثان�ة؛ 50

؛ 130 المادة، اتفاق�ة جنیف الثالثة

؛ 147اتفاق�ة جنیف الرا�عة، المادة 

 المادتان، البروتوكول اإلضافي األول

دولة و�جب على كل ). 85و 11

طرف في اتفاق�ات جنیف والبروتوكول 

ذ تتخ�أن " أن تتعهداإلضافي األول 

 یلزم لفرض عقو�ات أي إجراء تشر�عي

جزائ�ة فعالة على األشخاص الذین 

�قترفون أو �أمرون �اقتراف إحدى 

المحددة في تلك  "المخالفات الجس�مة

 و�جب على كل طرف منالصكوك. 

"مالحقة المتهمین  أ�ضاً األطراف 
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�اقتراف مثل هذه المخالفات الجس�مة 

و�تقد�مهم إلى  ،أو �األمر �اقترافها

نت جنسیتهم. وله أ�ًا كا ،همحاكم

وط�قًا ألحكام  ،إذا فضل ذلك ،أ�ضاً 

أنه �سلمهم إلى طرف متعاقد  ،تشر�عه

معني آخر لمحاكمتهم [الدولة الطرف] 

، ىاألول اتفاق�ة جنیف( المعن�ة (...)"

، اتفاق�ة جنیف الثان�ة؛ 49المادة 

، اتفاق�ة جنیف الثالثة؛ 50 المادة

؛ اتفاق�ة جنیف الرا�عة، 129 المادة

البروتوكول اإلضافي ؛ 146المادة 

 )).1( 85 المادة، األول

 القانون  دراسة من 98 القاعدة تحظرو 

 االختفاء العرفي اإلنساني الدولي

 ول�ةالد المسلحة النزاعات أثناء القسري 

 .الدول�ة وغیر

 اإلنساني الدولي القانون  �موجبو 

 ةالجس�م االنتهاكات تشكل العرفي،

 كبتارت سواء اإلنساني، الدولي للقانون 

 رغی أو الدول�ة المسلحة النزاعات في

 القانون  انظر( حرب جرائم الدول�ة،

 القاعدة العرفي الدولي اإلنساني

 القانون من  157 المادة وتفید). 156

 للدول" أن� العرفي الدولي اإلنساني

 الوطن�ة محاكمها تخول أن في الحق

 للنظر العالمي االختصاص صالح�ة

 5".الحرب جرائم في

 the ICRCلمزید من المعلومات، انظر  5 
Advisory Service on International Law 

fact sheet Penal Repression: 

المشتركة أي  3تتضمن المادة وال 

في حاالت النزاعات ، حظر محدد

المسلحة غیر الدول�ة، من االختفاء 

 قضي �حزم �معاملةالقسري، ولكنها ت

�شاركون في األشخاص الذین ال 

عن المشاركة أو كفوا  األعمال القتال�ة

ع ة في جم�معاملة إنسان� ة فیهانشطال

. ضارالظروف، دون أي تمییز 

واجب المعاملة اإلنسان�ة لونتیجة 

المشتركة  3المادة تحظر  ،المطلق

االعتداء على الح�اة  بوجه خاص

، �ما في ذلك الشخص�ةوالسالمة 

المعاملة القاس�ة والتعذیب، وأخذ 

االعتداء على الكرامة و الرهائن، 

الشخص�ة، وعلى وجه الخصوص 

 عاً ت�، �مكنو المذلة والمهینة. المعاملة 

الختفاء القسري أن یندرج اللظروف، 

األعمال واحدة أو أكثر من تلك  ضمن

 .المحظورة

 م�عج لحما�ة الدول�ة االتفاق�ة �موجب

 القسري  االختفاء من األشخاص

 عام اعتمدت التي االتفاق�ة تشكل

 لوضع عالم�ة اتفاق�ة أول 2006

 ري القس االختفاء لجر�مة محدد تعر�ف

 تشكل: "أ�ضاً  فیها وجاء). 2 المادة(

 أو العامة القسري  االختفاء ممارسة

 ادةالم" (اإلنسان�ة ضد جر�مة المنهج�ة

 إلقرار األساس االتفاق�ة وتحدد). 5

 جر�مة في �البت الدول اختصاص

, March 2014 Punishing War Crimes
https://www.icrc.org/en/document/pen

crimes-war-punishing-repression-al 

 وتقتضي). 9 المادة( قسري  اختفاء

 ذتتخ أن الدول من التحدید، وجه على

 الوال�ة ممارسة أجل من تدابیر

 ارتكاب حالة في العالم�ة القضائ�ة

 �كون  عندما القسري  االختفاء جر�مة

 لمو  إقل�مها في موجودا المزعوم الجاني

 .تسّلمه

 للمحكمة األساسي روما نظام�موجب 

 الدول�ة الجنائ�ة

تى "م ،أخیرا�عتبر االختفاء القسري 

ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق 

أو منهجي موجه ضد أ�ة مجموعة من 

السكان المدنیین، وعن علم �الهجوم"، 

�موجب نظام جر�مة ضد اإلنسان�ة 

لمحكمة الجنائ�ة ل روما األساسي

 ووفقا)(ط)). 1( 7الدول�ة (المادة 

اختصاص  ینطبق، ال مبدأ التكاملل

 العندما  إاللمحكمة الجنائ�ة الدول�ة ا

قة حقا مالح أو ال تر�دالدولة تستط�ع 

جر�مة االختفاء القسري التي مرتكبي 

وستحتاج . هااختصاص تندرج في

ن أ من هذا المبدأالدول لكي تستفید 

ا من نهتشر�عات كاف�ة تمكّ كون لها ت

 مالحقة هؤالء المجرمین.

 تدابیر تنفیذ عن المسؤول من

 والحما�ة؟ الوقا�ة

 ةالوقا� عن األساس�ة المسؤول�ة تقع

 والتحقق االختفاء حاالت حدوث من
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 هموجود وأماكن المفقودین مصیر من

 .الدولة سلطات عاتق على

 أن تتخذ وتطبقالدول  و�تعین على

�جب و للوفاء �التزاماتها الدول�ة.  تدابیر

لة، لحاا عتمد هذه التدابیر، حسبتأن 

السلطة أو أو أكثر من الوزارات  جهة

القوات أو المحاكم أو التشر�ع�ة 

المسلحة أو الهیئات الحكوم�ة األخرى 

 .المعن�ة

 يالدول اإلشراف آلیات

فر�ق عامل  1980عام في  أنشئ

ناء ب، معني �حاالت االختفاء القسري 

لجنة األمم أطلقتها م�ادرة على 

وتم تكلیف المتحدة لحقوق اإلنسان. 

الفر�ق العامل الذي ال یرت�ط هذا 

، نها�عی معاهدة�والیته ارت�اطًا محددًا 

في  العائالتمساعدة  �مهمةأساسا 

 المفقودین ذو�هامصیر الكشف عن 

الفر�ق و�شكل هذا . هموجود وأماكن

لة لتلك التي سبق العامل آل�ة مكمّ 

 ذكرها.

االتفاق�ة الدول�ة لحما�ة جم�ع وأنشأت 

األشخاص من االختفاء القسري اللجنة 

المعن�ة �حاالت االختفاء القسري، 

ي فوهي هیئة خبراء تتمثل مهمتها 

اق�ة التفلتنفیذ الدول األطراف  مراق�ة

ي تلق أ�ضاً ). و�مكن للجنة 26(المادة 

 ال�الغات المقدمة من األفراد الفرد�ة

 لةلشكاوى المت�اداوكذلك والنظر فیها، 

اللجنة الدولیة، "إعادة لمزید من المعلومات، انظر  6 
وابط العائلیة" رال

 نتهاكاتاالبین الدول ف�ما یتعلق �

-31 المادتان:تفاق�ة (الل المزعومة

32.( 

 دور اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر

 تسعى اللجنة الدول�ة جاهدة حیثما

في حاالت النزاعات المسلحة  -تعمل 

التي تقع خارج األخرى وحاالت العنف 

ضمان إلى  – ةمسلحال اتنزاعإطار ال

و أح�اتهم لحما�ة الناس من أي تهدید 

وٕالى ، تهمسالمتهم البدن�ة أو كرام

في عداد  أن �ص�حواالناس من  وقا�ة

االتصال بین  وٕالى إعادةالمفقودین، 

مع جوٕالى ، �هوالحفاظ عل العائلةأفراد 

مصیر  والكشف عنشمل العائالت 

 تعرف العائالتال  نالذی األشخاص

 .ممكانه

في أغلب األح�ان نشطة تتم هذه األو 

�التعاون مع الجمع�ات الوطن�ة 

 6لهالل األحمر.وا لصلیب األحمرل

و�جب أن �سمح بوجه خاص للجنة 

، في حاالت النزاع المسلح الدول�ة

 إلى جم�ع أن تصلالدولي، 
األشخاص المحرومین من حر�تهم 

نیف اتفاق�ة جألس�اب تتعلق �النزاع (

؛ اتفاق�ة جنیف 126 المادة، الثالثة

البروتوكول ؛ 143 المادةالرا�عة، 

وُعهد ). 81 المادة، اإلضافي األول

ٕادارة و تنظ�م ب أ�ضاً اللجنة الدول�ة  إلى

المركز�ة لالستعالمات �شأن  الوكالة

)http://familylinks.icrc.org/ar/Pages/Ho
work.aspx-we-wWeWork/How( 

وكالة المركز�ة و  أسرى الحرب

ألشخاص ا عنالستعالمات ل

 المحمیین.

جمع ونقل ب تانالوكال هاتانتعنى و 

أسرى  عنجم�ع المعلومات المتاحة 

الحرب وغیرهم من األشخاص 

المعرضین للخطر مثل األطفال 

؛ 123 المادة، اتفاق�ة جنیف الثالثة(

). 140 المادةاتفاق�ة جنیف الرا�عة، 

اللجنة الدول�ة كذلك  تشارك�مكن أن و 

 أن �ص�حوااألشخاص من  في وقا�ة

 تدعىعندما في عداد المفقودین 

للمشاركة �صفتها وس�طا محایدا في 

اآلل�ات المتعددة أو الثالث�ة األطراف 

ختفاء االحاالت  في التي تنظر

 المرت�طة �النزاعات.

�جوز للجنة الدول�ة في حاالت النزاع و 

ا خدماته أن تقدمالمسلح غیر الدولي، 

أطراف النزاع �غ�ة ز�ارة جم�ع  إلى

األشخاص المحرومین من حر�تهم 

تتعلق �النزاع من أجل التحقق  ألس�اب

 وٕاعادةمن ظروف احتجازهم و 

االتصاالت بین هؤالء األشخاص 

(القانون الدولي اإلنساني  وعائالتهم

 3، والمادة 124العرفي المادة 

 ).التفاق�ات جنیف المشتركة

عندما تجمع اللجنة الدول�ة معلومات و 

 ي تقومفه، وتعالجها متعلقة �المفقودین

محاید عملها ال إطارذلك في ب

                                                           



 نسانيوغیر المتحیز واإلمستقل الو 

 نضم إلىتأو  تساهملن وهي �حت. ال

أي عمل�ة تهدف إلى جمع األدلة 

�حق الجنائ�ة  المالحقة�غرض 

، اجر�مة مارتكابهم �أشخاص مشت�ه 

من  عمل�ة مالحقةتتعاون مع أي لن و 

 هذا القبیل.

قا�ة في و  أ�ضاً وتساهم اللجنة الدول�ة 

اس من أن �ص�حوا في عداد الن

المفقودین عبر دعم الدول في سّن 

تشر�عات من أجل تنفیذ التزاماتها 

 الدول�ة إزاء المفقودین وعائالتهم.

 في االستشار�ةوحدة الخدمات  تقدمو 

 اإلنساني الدولي القانون  مجال

 اً قانون� دعماً  الدول�ة �اللجنة الخاصة

 ن القانو  تنفیذ أجل من للدول وتقن�اً 

 هذه أعّدت وقد اإلنساني، الدولي

 ج�اً نموذ وقانوناً  توجیه�ة م�ادئ الوحدة

 اعتماد في الدولة سلطات لمساعدة

 ةلقعالمت الحاالت لمعالجة تشر�عات

. تها�وتسو  منها والوقا�ة �المفقودین

 مساعدة إلى أ�ضاً  األداة هذه وترمي

 األشخاص حقوق  حما�ة في الدول

 .وعائالتهم المفقودین

 االستشار�ة اتالخدموحدة  وتتولى

 القوانین جمع وتدو�ن أ�ضاً  المذكورة

الوطن�ة والسوابق القضائ�ة التي تتناول 

م وعائالتهحما�ة األشخاص المفقودین 

من خالل  كما ت�ّسر ت�ادلها، وذلك

قانون لاتنفیذ الخاصة ب هاقاعدة ب�انات

على الصعید  الدولي اإلنساني

 .الوطني
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