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مقدمه
اف��راد زیادی ط��ی درگیری های مس��لحانه و س��ایر بالیا و ش��رایط 
ب��ه خان��ه  آن ه��ا  از  بس��یاری  و  مفق��ود می ش��وند  خش��ونت آمیز 
بازنمی گردند. آن ها ناپدید می شوند و مدت ها پس از پایان درگیری 
و آغاز بازس��ازی ها همچنان مفقودند. گم ش��دن ای��ن افراد نه تنها 
برای خودش��ان وحش��تناک اس��ت، بلکه خانواده هایش��ان را که به 
دلیل بی اطالعی از سرنوشت عزیزانشان بالتکلیفند، در اندوه فرو 
می برد. خانواده ها، بدون آنکه بدانند عزیزشان زنده است یا مرده، 
اغلب به مدت چندین س��ال جس��تجو می کنند و انتظار می کشند، 
چالش��ی سخت بین امید و نا امیدی، و اغلب نمی توانند به درستی 
ب��رای عزیزانش��ان س��وگواری کنن��د. رن��ج و درد روح��ی و روانی، 
ش��دید اس��ت. اما گویی دردی که اعضای ای��ن خانواده ها متحمل 
می شوند کافی نیست چون آن ها اغلب گرفتار مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی نیز می ش��وند. به عالوه، ناپدید ش��دن افراد سوء ظن ها 
و س��وء تفاهم هایی ایجاد می کند که گاهی اوقات به مدت چندین 

دهه، به پیوند بین انسان ها و روابط اعضای جوامع لطمه می زند.

گاه��ی در خصوص وضعیت  هدف از انتش��ار این مت��ن، افزایش آ
اس��فناک مفقودین و خانواده های آنهاس��ت. این متن، واکنش کلی 
نگران��ه کمیت��ه  ی بین الملل��ی صلیب س��رخ )ICRC( ب��ه نیازهای 
ای��ن افراد را بررس��ی می کند. به عالوه، در این نوش��ته ب��ه برخی از 
فعالیت های این کمیته از زمان برگزاری کنفرانس بین المللِی س��ال 
2003 که با حضور کارشناس��ان دولت��ی و غیردولتی در خصوص 

امور مفقودین برگزار شد، اشاره می شود.

در بیس��ت  وهش��تمین کنفران��س بین المللِی صلیب س��رخ و هالل 
احم��ر، به طور مس��تقیم ب��ه موضوع مفقودین و وضعیت اس��فناک 
خانواده هایش��ان پرداخته ش��د. در این کنفرانس، بررسی و تقویت 
راه ه��ای پیش��گیری از ناپدی��د ش��دن اف��راد و نیز توس��عه اقدامات 
قاط��ع برای تعیین سرنوش��ت و محل تقریب��ی مفقودین و کمک به 
خانواده ه��ای آن ها از جمله موضوعات مطرح ش��ده بود. ش��رکت 
کنن��دگان در ای��ن کنفران��س دس��تور کاری عملگرایانه ب��رای اقدام 
بشردوس��تانه تصوی��ب کردن��د و به مش��ارکت دادن س��ازمان های  
مردم نه��اد )NGOه��ا(، مقامات دولتی، و س��ازمان ملل متحد در 

این موضوع متعهد شدند.

سه سال پس از این کنفرانس تاریخی، یعنی در سال 2006، مجمع 
عموم��ی س��ازمان ملل متح��د، کنوانس��یون بین الملل��ی حمایت از 
قربانیان ناپدید ش��دن اجباری را به تصویب رس��اند. از جمله تدابیر 
حمایت��ی این بود که به خانواده ها در همه جا حق قانونی داده ش��د تا 
از سرنوش��ت بستگان مفقود  خود مطلع ش��وند. کمیته ی بین المللی 
صلیب س��رخ ب��ا تکیه بر نقش پیش��گام خود در ایجاد و اس��تفاده از 
حقوق بین المللی بشردوس��تانه، توصیه ها، تخصص و تجارب خود 
را در اختیار کشورهای سراسر جهان قرار داده و به انجام فعالیت های 
عملی ادامه می دهد تا به خانواده های مفقودشدگان امدادرسانی کند، 

و از حق آن ها برای اطالع از وضعیت عزیزانشان حمایت نماید.
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تعریف فرد مفقود
تعریف کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ از »ف��رد مفقود«، فردی 
اس��ت ک��ه خانواده اش از او خب��ری ندارند و یا فردی که بر اس��اس 
اطالعات موثق، به دلیل درگیری مس��لحانه، چ��ه بین المللی و چه 
غیربین الملل��ی، جنگ داخلی، بالیای طبیعی یا س��ایر بحران های 

انسانی مفقود شده  است. 

درواق��ع، این تعریفی فرات��ر از مفهوم »ناپدید ش��دن اجباری«، که 
توسط کنوانسیون بین المللی حمایت قربانیان ناپدید شدن اجباری 
)2006( و اساس��نامه ی رم )1998( به تصویب رسیده، می باشد. 
در حالی که در اس��ناد مذکور تعریف فرد مفقود به افرادی محدود 
می ش��ود که پس از دس��تگیری یا بازداشت توس��ط دولت یا عوامل 
دولت��ی ناپدید ش��ده اند، کمیت��ه ی بین المللی صلیب س��رخ حامی 
تفسیر جامع تری است: خانواده های تمام افراد ناپدید شده، صرف 
نظر از دلیل و ش��رایط مفقود ش��دن آنها، متحمل رنج می شوند. از 
ای��ن رو، خانواده های این افراد حق دارند از سرنوش��ت و وضعیت 
عزیزانش��ان اط��الع داش��ته باش��ند؛ حق��ی ک��ه هم توس��ط حقوق 
بین المللی بشردوس��تانه و هم توس��ط قانون حقوق بشر به رسمیت 

شناخته شده  است.

بالتکلیفی
ف��رد مفق��ود ممک��ن اس��ت زنده یا م��رده باش��د. ممکن اس��ت در 
زندان ه��ای س��ّری نگهداری  ش��ود. حتی ممکن اس��ت در اردوگاه 
پناهن��دگان ی��ا کش��وری خارج��ی زندگی کن��د، و ی��ا در یک گور 
 نه 

ً
دسته جمعی دفن شده باشد. این فرد ناپدید  شده است، اما لزوما

برای همیش��ه. این بالتکلیفی برای اعضای خانواده او منجر به رنج 
 اعضای خانواده بر این باور 

ً
و درد غیرقابل  توصیفی اس��ت. معموال

استوارند که فرد مفقود زنده  است، مگر این که خالف این موضوع 
ثابت شود. آن ها انتظار می کشند و امید بازگشت او را به خانه زنده 
نگ��ه می دارند. بس��یاری از این خانواده ها برای ای��ن که بپذیرند فرد 
مفقود ُمرده است، باید جسد یا بقایای قابل شناسایی او را ببینند. 

نهضت بین المللی صلیب س��رخ و هالل احمر، متشکل است 
از کمیت��ه ی بین الملل��ی صلیب س��رخ، فدراس��یون بین المللی 
جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر و 189 جمعیت ملی.
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افراد چگونه مفقود می شوند

مرد جوانی برای پیوس��تن به ارتش و دفاع از کش��ورش خانه را ترک 
می کن��د و دیگر هرگز خبری از او نمی ش��ود. کودکی خردس��ال در 
بحبوح��ه ی ف��رار از درگیری های خش��ونت آمیزی که روستایش��ان 
را تهدی��د می کن��د، والدینش را گ��م می کند. پدری، همس��ر و پنج 
فرزندش را، به قصد یافتن کاری در جایی دوردست ترک می کند و 
در طول این س��فر مخاطره آمیز ناپدید می شود. سیلی برق آسا شهر 
را فرامی گیرد و در عرض چند ساعت صدها نفر را با خود می برد.

درگیری های مس��لحانه و بالیای طبیعی یا فجایع انس��انی شرایطی 
ایجاد می کنند که منجر به ناپدید ش��دن افراد زیادی می شود. مردم 
در جابه جایی ه��ای ناگهان��ی و بزرگ جمعیت ها ناپدید می ش��وند. 
رزمندگان در حین جنگ مفقود می شوند. افراد ضعیف و سالمندان 
در مناطق درگیری س��رگردان می ش��وند. مقامات دولتی و گروه های 
مس��لح می توانند از پیشگیری از ناپدید شدن مردم یا کمک به پیدا 
شدن مفقودین سر باز زنند. ممکن است مردم پس از این که اسیر، 
دس��تگیر، یا ربوده شده اند و در سلول انفرادی یا در جایی دورافتاده 
نگه��داری می ش��وند، ناپدی��د گردن��د. ممکن اس��ت اف��راد مفقود 
مهاجر، پناهنده، یا آوارگان داخلی ای باش��ند ک��ه زنده اند، اما یا از 
تماس گرفتن با خانواده هایش��ان هراس دارند و یا راهی برای انجام 
این کار در اختیار ندارند. ممکن اس��ت جنازۀ آن ها کنار جاده یا در 
بیابان، کوچه ها، و اماکن خالی از س��کنه رها ش��ده باشد، با عجله 
دفن ش��ده باش��ند، یا قبل از شناس��ایی به نحوی از بین رفته باشد. 
فرد متوفی که خان��واده اش از اتفاقی که رخ داده اطالع ندارد، برای 
همیش��ه ناپدید می ش��ود، و خالئی در زندگ��ی آن  خانواده به وجود 

می آورد. 
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خانواده های مفقودین و نیازهای آن ها
کسی که بدون جا گذاشتن هیچ اثری ناپدید می شود، اولین قربانی 
اس��ت. ام��ا این فاجع��ه افراد زی��اد دیگ��ری را نیز تح��ت تأثیر قرار 
 متحم��ل رنج و درد 

ً
می دهد. خویش��اوندان مفقودش��دگان معموال

فراوانی می ش��وند تا از سرنوش��ت و وضعیت فرد م��ورد نظر مطلع 
ش��وند؛ البته اگر هرگز بتوانند خبری در این ب��اره دریافت کنند. در 
اغلب مواقع، مشکالت دیگری مانند عدم امنیت مالی تا تشریفات 

زائد اداری، به اندوه آن ها دامن می زند. 

خانواده ه��ای ای��ن اف��راد نیازه��ای خاص��ی دارند ک��ه در کنفرانس 
بین المللی سال 2003 که با حضور کارشناسان دولتی و غیردولتی 
در خصوص امور مفقودین برگزار ش��د، به رس��میت ش��ناخته ش��د 
و بعدتر در همان س��ال در بیس��ت  وهش��تمین کنفرانس بین المللی 
صلیب س��رخ و هالل احمر به تصویب رس��ید. این نیازها عبارتند 
از نیاز به اطالع از سرنوش��ت ف��رد مفقود، نیاز به برگزاری مراس��م 
یادبود، نیاز به دریاف��ت حمایت اقتصادی، روحی و روانی، نیاز به 
این که به اندوهش��ان توجه شود، و نیاز به عدالت. تا زمانی که این 
نیازها برطرف نش��وند، این خانواده ها قادر نخواهند بود زندگیشان 

را از نو بسازند.

به عنوان مثال، در تیمورش��رقی حدود یک ربع قرن پس از درگیری 
مس��لحانه، ه��زاران خانواده اطالعی از اقوام مفقود خود نداش��تند. 
م��ردی ک��ه دو ب��رادرش در جری��ان درگیری ه��ا ناپدید ش��ده بودند 
می گف��ت سال هاس��ت نمی توان��د ب��ه راحت��ی بخواب��د. او به یکی 

از کارمن��دان میدان��ی کمیت��ه ی بین الملل��ی صلیب س��رخ گفت: 
»می خواهم فراموشش��ان کن��م، اما غیرممکن اس��ت چون مدام به 
خواب��م می آیند. گویی کاری برایش��ان انجام نش��ده و به خواب من 

می آیند تا این را به ما یادآوری کنند.« 

عواقب ناپدید ش��دن افراد بر بس��تگان نزدیک -ان��زوا، فقر، یأس- 
می توان��د فرات��ر از خانواده ها رفته و کل اجتم��اع را تحت تأثیر قرار 
دهد. این مس��ئله اگر مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرد حتی پس از 

اتمام درگیری، صلح و ثبات اجتماعی را تهدید خواهد کرد.

»تعری��ف اعض��ای خان��واد ه ی فرد مفق��ود در اص��ل در قوانین 
داخلی وج��ود دارد، اما این تعریف باید حداقل خویش��اوندان 

نزدیکی مانند موارد زیر را دربربگیرد: 

کودکان��ی ک��ه حاص��ل ازدواج یا روابط نامش��روع هس��تند،      
کودکانی که به فرزند خواندگی گرفته شده اند، و فرزندان ناتنی؛

شریک زندگی، خواه همسر باشد یا غیر؛     

والدین )از جمله مادر زن و مادر شوهر، پدر زن و پدر شوهر،      
و پدر و مادر خوانده(؛

خواه��ر و برادرهای متولد  ش��ده از یک پ��در و مادر، پدر و      
مادره��ای متفاوت، ی��ا آن هایی که ب��ه فرزند خواندگی گرفته 

شده اند.«

)گزی��ده ای از مفقودی��ن: راهنمای��ی برای نماین��دگان مجلس، 
کمیته ی بین المللی صلیب سرخ، 2009(
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نیاز به اطالع از سرنوشت فرد مفقود

نیازهای روحی و روانی-اجتماعی 

به محض این که کس��ی ناپدید می شود، خانواده اش جستجو برای 
پیدا کردن او را آغاز می کنند. ممکن است آن ها به ادارات، نهادها، 
و س��ازمان های دولت��ی مراجعه کنند. بس��یاری از آن ه��ا زندان ها، 
میدان های جنگ، بیمارستان ها، و سردخانه ها را زیر و رو می کنند. 
آن ه��ا در ت��الش برای یافتن اقوامش��ان، جس��د م��ردگان را به دقت 
بررس��ی می کنند یا به جاهایی می روند که وسایل شخصی، لباس، 
و زیورآالت��ی در آن ج��ا نگهداری می ش��ود که از بقایای انس��انی 
کشف شده به جا مانده است. بسیاری از آن ها تا زمانی که پاسخی 
بیابند به جس��تجو ادامه می دهند، حتی اگر این کار سال ها به طول 
بینجامد. از نظر آن ها، دس��ت از تالش کش��یدن قبل از رس��یدن به 

پاسخی قطعی به معنی رها کردن فرد مفقود برای همیشه است. 

امید و یأس
ب��ی اطالع��ی از زنده بودن یا نب��ودن یک عزیز، به این معناس��ت که 
خانواده اش هرگز قادر نخواهند بود به درستی برای او سوگواری کنند.

درگیری گرجس��تان و آبخازیا، مثالی از این وضعیت دش��وار است: 
ب��ا اینک��ه بیش از دو ده��ه از پایان ای��ن درگیری می گ��ذرد تا امروز 

همچن��ان ح��دود 2000 نف��ر مفقوداالثر هس��تند. در کلیس��اهای 
ارتدکس در گرجس��تان، مردم در دو قسمت شمع روشن می کنند، 
یکی برای کس��انی که زنده اند و دیگری برای مردگان. خانواده های 
اف��راد مفقوداالثر معموال با روش��ن کردن ش��مع در ه��ر دو جا، از 

انتخاب دردناک بین امید و یأس اجتناب می کنند.

زن��ی در حومه تفلی��س زندگی می کند که آخرین بار پس��رش را در 
س��ال 1993، درس��ت قبل از آنکه برای ش��رکت در جن��گ خانه را 
ترک کند، دیده اس��ت. یازده روز بعد، خبر کش��ته شدن اغلب افراد 
گردان او به شهر می رسد. زن، با فروختن دندان های طالیش پولی 
فراهم می کند تا به همراه همس��رش، به جس��تجوی پس��ر مفقودش 
بروند. آن ها به دنبال نش��انی از او، از روس��تایی به روس��تای دیگر 
رفتند تا اینکه به س��وگوروکا رس��یدند. در س��وگوروکا ش��ایعه شده 
ب��ود که چند مرد، به پرتگاهی انداخته ش��ده اند. زن به کمیته ی بین 
الملل��ی صلیب س��رخ گفت: »تنها هدف من از زندگی این اس��ت 
ک��ه به س��وگوروکا، و به قع��ر آن پرتگاه بروم. اگر تنه��ا چیزی که آن 
جا پیدا کنم یک اس��کلت باش��د هم برایم مهم نیست. من پسرم را 

می خواهم.«

بی اطالع��ی از وضعی��ت و مکان یک عزی��ز، درد و رنجی خاص 
و طیف وس��یعی از مش��کالت روح��ی و روانی-اجتماعی ایجاد 
می کند. ممکن اس��ت بس��تگان ف��رد مفقود تمام م��دت به او فکر 
کنند، بین امید و یأس س��ردرگم باش��ند، عصبی و تندخو شوند، یا 

برای مسائل دیگر هیجان چندانی نداشته باشند. 

ناتوان��ی خانواده ه��ا برای پذیرش و س��وگواری نک��ردن آن ها برای 
عزیزانش��ان، اغلب موجب می شوند که درد و رنج ناشی از فقدان 

را همیشه با خود به دوش بکشند. 

زن جوانی در آس��پانتان1، گواتماال، در مورد پدر مفقودش اینگونه 
می گف��ت: »ما طوری در م��وردش حرف می زنیم ک��ه گویی زنده 
است. چون نمی دانیم در اصل چه اتفاقی برایش افتاده؛ نمی دانیم 

زنده است یا نه.«

1 . Uspantán

انزوا و بی توجهی
بالتکلیف��ی در افراد مختلف، واکنش ه��ای متفاوتی را نیز به دنبال 
 می کنند ب��ا کار، نگهداری از کودکان، 

ّ
دارد. بعض��ی از آن ها تقال

ی��ا انجام فعالیت های روزمّره با موضوع کنار بیایند. ممکن اس��ت 
بعض��ی دیگر خودش��ان را ب��ه خاطر مفقود ش��دن ف��رد مورد نظر 
س��رزنش کرده و یا چون جستجویش��ان نتیجه ای نداشته احساس 
گناه کنند. بس��یاری از آن ها روابط اجتماعی ش��ان را محدود کرده 
و از انج��ام فعالیت ه��ای لذت بخش اجتن��اب می کنند. برخی از 
وارد شدن به روابط جدید هم پرهیز می کنند تا به خاطرۀ عزیزشان 
خیان��ت نکرده باش��ند. آن ها ب��ا این کار در واق��ع نیازهای عاطفی 

خودرا نادیده می گیرند. 

وقتی اعض��ای خان��واده مجبور می ش��وند مس��ئولیت های جدید 
ی��ا وظایف و نقش های اضاف��ه به عهده بگیرند، زندگیش��ان دچار 
مش��کل می ش��ود. ممکن اس��ت رابط��ه ی بی��ن آن ها خدش��ه دار 
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ش��ود، به ویژه وقتی در مورد سرنوش��ت احتمالی فرد گمش��ده  خود 
اختالف نظر دارند. احتمال دارد زنان بیوه مجبور شوند پیرو نظرات 
خانواده همسرش��ان شوند و احساسات واقعی خود را بروز ندهند. 
ممکن اس��ت پ��در و مادره��ا، خواه��ر و برادرها، و فرزن��دان برای 
جلوگیری از تحمیل درد به دیگران از ابراز اندوه، ترس، یا اضطراب 

خود خودداری کنند. 

گاه��ی اوقات خانواده های افراد مفقود در جامعه بدنام یا حتی طرد 
می ش��وند. ممکن اس��ت وابس��تگی فرد مفقود ب��ه گروهی خاص، 
منجر به س��وءظن به خانواده او گردد و باعث شود اعضای خانواده 
از ای��ن که در م��ورد وضعیت موج��ود به صراح��ت صحبت کنند، 
هراس داشته باش��ند. زنانی که همسرانشان مفقود شده اند، ممکن 
اس��ت از نداش��تن سرپرست مرد احس��اس خواری کرده و از اینکه 
در نب��ود نان آور خانواده مجبورند این نق��ش را نیز برعهده بگیرند، 

شرمسار باشند. 

بالتکلیفی و انزوای اجتماعی
ب��ه عالوه، ای��ن واقعیت که ف��رد مفقود وضعی��ت اجتماعی تعریف 
ش��ده ای ندارد باعث می ش��ود خانواده او به سختی بتوانند خودشان 
را بخش��ی از گروه��ی معین محس��وب کنند. در حالی که بس��تگان 
افرادی که مرگش��ان تأیید شده وضعیت مشخصی دارند و سوگوارند، 
بس��تگان افراد مفقود از هویت اجتماعی یا جایگاه معینی در جامعه 
بهره مند نیس��تند. ای��ن بالتکلیفی هولناک یعنی آن ه��ا نمی توانند در 
مراسمی مشخص-مانند مراس��م تدفین- که می تواند به اندوهی که 
خانواده می کشند معنا بخشد، که به بالتکلیفی شان پایان می دهد و از 
اندوه شان می کاهد شرکت کنند. نداشتن وضعیت اجتماعی معین و 
عدم برگزاری مراسمی برای افراد مفقود و خانواده هایشان به خصوص 
در جاهایی جدی اس��ت که مذهب و س��نت در رأس زندگی جمعی 
هس��تند. ممکن است فرد مفقود به فراموشی س��پرده شود. زنده نگه 
داش��تن یاد و خاطره عزیزی که نه آرامگاهی دارد و نه مراس��م تدفینی 

برایش برگزار شده است، برای خانواده ها بسیار دشوار است. 

صدها همس��ر، پدر و پس��ر طی درگیری سال های 2006- 1996 
در نپ��ال ناپدید ش��دند و صدها نف��ر هنوز مفقود هس��تند. آخرین 
باری که س��یتا )این نام، اس��م واقعی او نیس��ت( همس��رش را دید، 
صب��ح یک روز در س��ال 2002 بود که او ب��رای ادامه فعالیت های 
سیاس��ی اش خان��ه را ترک کرد و هنوز هم باز نگش��ته اس��ت. او که 
بای��د دو فرزند کوچک��ش را بزرگ می کرد، ناگهان ن��ان آور خانواده 
ش��د. جامعه خودش هم او را مایه ننگ می دانست. سیتا می گوید: 
»از م��ن بیزار بودند، رفتارش��ان با من تبعیض آمیز ب��ود، و من را از 

خودشان می راندند. به اجبار منزوی شدم.« 

همس��ران اف��راد مفق��ود، که س��ر بار دیگران محس��وب می ش��وند، 
معموال جایگاهش��ان را در خانواده از دست می دهند. ممکن است 
زنان دیگر آن ها را رقیب جنس��ی تلقی کنند. بعضی از مردها سعی 
در برقراری رابطه جنسی با آن ها دارند. بالتکلیفی این زنان، باعث 
می شود که نتوانند بیوه بودن را بپذیرند و چون مطابق عرف این گونه 
مواقع لباس نمی پوش��ند و رفتار نمی کنند، از چشم همسایگانشان 
می افتند. این س��وءتفاهم ، منجر به انزوای آن ها در جامعه ش��ده و 

امکان حمایت از آن ها را سلب می کند.
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وقتی فردی مفقود می شود، خانواده اش اغلب با مشکالت مالی رو 
به رو می شوند. به ویژه اگر آن فرد نان آور خانواده نیز بوده باشد. 

در طی 10 سال شورش در کشور نپال، در منطقه به شدت ضعیف 
بردیا، مردان را نیمه ش��ب از خانه هایش��ان بیرون می کش��یدند تا در 
جنگ شرکت کنند. همسرانش��ان اغلب با التماس می خواستند که 
آن ها را به جای مردان به جنگ ببرند تا کس��ی باشد که فرزندانشان 

را تامین کند.

اعض��ای خانواده اغلب برای پیدا کردن ف��رد مفقود هزینه ی زیادی 
می کنند. ممکن اس��ت آن ها ملک، دام، یا س��ایر دارایی هایش��ان را 
بفروش��ند، پول قرض کنند، یا کارش��ان را رها کنند ت��ا بتوانند برای 

جستجوی بستگانشان مسافت های طوالنی ای را طی کنند. 

مادر یک کارگر مهاجِر مفقود در سنگال می گفت: »من پول زیادی 
به مارابوت ها )مردان پارس��ا( پرداخته ام، اما ای��ن کار تاکنون هیچ 
فای��ده ای نداش��ته. آن ه��ا به من گفتن��د قوچ، بز، و خ��روس قربانی 
کن��م. اگرچه هزینه این قربانی ها و نذورات خیلی س��نگین اس��ت 
اما همیش��ه ه��ر کاری گفتند انج��ام دادم. گاهی از انج��ام این کار 

احساس حماقت می کنم، اما چاره ای ندارم.« 

مقامات و مس��ئوالن به ن��درت برای افراد مفق��ود وضعیت حقوقی 
مش��خصی قائ��ل می ش��وند. این ب��ه رس��میت نش��ناختن، حقوق 
خانواده ه��ا در خص��وص ام��وال، ارث، قیومیت فرزن��دان، و حتی 
ازدواج مج��دد را تح��ت تأثیر ق��رار می دهد. اعض��ای خانواده  فرد 
مفق��ود به ن��درت از عوای��د اجتماعی براب��ر با بس��تگان افرادی که 
مرگش��ان تأیید شده اس��ت، بهره مند می شوند. ممکن است آن ها به 
حس��اب های بانکی فرد مفقود دسترسی نداش��ته باشند. به عالوه، 
 خانواده اش 

ً
اگر فرد مفقود بدهی قابل  توجهی داشته باشد، معموال

موظفند آن را بپردازند.

گاه نباشند، بعید است بتوانند  اگر خانواده ها از حقوق قانونی خود آ
از آن ه��ا اس��تفاده کنند. مقامات و مس��ئوالن اغلب از مش��کالتی 
ک��ه ای��ن خانواده ها ب��ا آن مواجه هس��تند، کوچک تری��ن تصوری 
گاهن��د اما در اعمال  ندارن��د. در دیگ��ر موارد، مس��ئوالن از قانون آ
این قانون ها دچار مش��کل هس��تند. و حتی وقتی تصمیم می گیرند 
برای رف��ع نیازهای این خانواده ها تغییرات��ی در قوانین اعمال کنند، 
این روند بسیار طوالنی ش��ده و زیان مالی این کار برای خانواده ها 
م��دام افزایش می یابد. به عالوه، موانع اداری یا فس��اد می توانند بار 

مشکالت حقوقی و اداری این خانواده ها را سنگین تر کنند.

اگرچ��ه ممکن اس��ت تأیید مرگ ف��رد مفق��ود در تحصیل وضعیت 
حقوقی مش��خص برای قربانی به خان��واده او کمک کند و از این رو 
باعث ش��ود آن ها برای رفع مش��کالت اقتصادیش��ان مدعی مزایا یا 
کمک های اجتماعی شوند، اما وقتی شواهد مستدلی مبنی بر فوت 
ف��رد مورد نظر وجود ندارد، افراد زیادی از انجام این کار صرف نظر 
می کنند چون حس می کنند این کار به معنی رها کردن عزیزانش��ان 
اس��ت. زنی در لبنان می گفت: »نتوانستم از حساب بانکی همسرم 
برداشت کنم چون به گواهی فوت او نیاز داشتم. اما به این دلیل که 
مطمئن نبودم او مرده یا زنده اس��ت، ب��رای گرفتن این گواهی اقدام 
 به خاطر دسترسی به حساب بانکی اش 

ً
نکردم. نمی خواس��تم صرفا

او را مرده فرض کنم.« 

نیازهای اقتصادی، حقوقی و اداری
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خانواده های مفقودین ممکن اس��ت احس��اس کنند ک��ه نیاز دارند 
افرادی که به هر نحوی در ناپدید شدن عزیزانشان دست داشته اند، 

مسئولیت این کار را بپذیرند. 

مردی که پدرش طی درگیری در تیمورشرقی ناپدید شده، می گوید: 
»عدالت باید اجرا ش��ود. در غیر این ص��ورت قلبهایمان هرگز آرام 
نخواه��د گرفت.« در کاتمان��دو، نپال، مردی که همس��رش مفقود 
ش��ده همین احس��اس را دارد. او می گوید: »کس��انی که همسرم را 
از م��ن گرفتند هن��وز زنده اند. اگر بخواهید می توانم اسامی ش��ان را 
بگویم. این مجرمان س��اعت ُنه ش��ب همسرم را بردند و قول دادند 
ساعت ش��ش صبح او را بر  گردانند. شش س��ال گذشته اما او هنوز 
بازنگش��ته اس��ت. این مجرمان راح��ت و آزادانه زندگ��ی می کنند. 

خواست ما این است که آن ها مجازات شوند.«

مراسم یادبود 
دادخواهی ها یا ساز و کار عدالت انتقالی1 می توانند به خانواده های 
مفقودین در کنار آمدن با تجربه دردناک از دس��ت دادن عزیزش��ان 
کمک کند. مس��ئوالن و اجتماع باید ع��الوه بر اجرای عدالت، این 
خانواده ه��ا را ی��اری کنند تا ی��اد و خاطره ی مفقودین را به ش��کلی 
شایس��ته گرامی بدارن��د. این خانواده ها باید بتوانند مراس��م نمادین 
بزرگداش��ت یا مراس��م تدفین برگزار کنند، و باید به صورت رسمی 
ب��ا آن ه��ا ابراز همدردی ش��ود. در یک مراس��م یادبود در روس��تای 
کامام��ا در اوگاندا، بیش از 500 نفر از مردم در مراس��می ش��رکت 
کردند که در آن اس��امی همه مفقودینی که از مردم آن منطقه بودند، 
خوانده می ش��د. سیس��یلیا، که در س��ال 1996 س��ه پسرش توسط 
»ارت��ش مقاومت خدا« ربوده ش��ده بودند، توضیح داد که هدف از 
برگزاری این مراس��م نه تنها بزرگداشت مفقودین است، بلکه »دعا 
برای بازگش��ت آن ها ست. امیدوارم حداقل یکی از آن ها برگردد. ما 

ی خاطر بیابیم.«  
ّ
امیدواریم پس از دعا کمی تسل

1  عدالت انتقالی عبارت است از رسیدگی همه جانبه به جرائم جنگی و موراد نقص 

حقوق بش��ر که در جریان جنگ در یک کش��ور واقع ش��ده، می باش��د. و هدف از این 

رس��یدگی یا تطبیق عدالت انتقالی حاکمیت قانون تامین عدالت در جامعه و تحکیم 

صلح و دموکراسی در کشور می باشد.

عدالت و حمایت عمومی

فرهنگ های مختلف، رس��وم یا اعتقادات مذهبی متفاوتی دارند که 
بای��د مورد توجه ق��رار بگیرند. بعضی از جوامع ب��ا نبش قبر و دفن 
مجدد مخالفند، چون تصور می کنند این کار روح مرده را در برزخ 
 ازبک 

ً
آش��فته می کند. در قرقیزستان، پس��ر مرد مفقودی که اصالتا

کید می ک��رد: »برگرداندن جن��ازه برای ما مهم نیس��ت چون  ب��ود تأ
نمی خواهیم روح او آش��فته ش��ود. طبق اعتقادات ما، نبش قبر کار 
درستی نیست.« اما بعضی جوامع دفن فرد مورد نظر در جایی دیگر 
را ترجیح می دهند چون معتقدند مرده باید در جایی معلوم به خاک 

سپرده شود تا به آرامش برسد. 
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در منطق��ۀ بانکه در جنوب غربی نپال، گروه های حمایت کننده از 
خانواده های مفقودین جایی به نام پرتی چاالیا1 ساخته اند، که محل 

استراحت برای کسانی ست که به مفقودین ادای احترام می کنند. 

این بناهای یادبود محلی برای ثبت اس��امی افراد مفقود هستند. به 
عالوه این اس��تراحتگاه ها، محلی برای در امان بودن از باران یا نور 
خورش��ید برای مردم آن محل اس��ت و حتی معم��وال چیزی برای 
خ��وردن درآن وجود دارد. یکی از اعضای خانواده فردی گم ش��ده 
می گوید: »این کار به خاطر کل اجتماع است. اگر کسی برای رفع 
تش��نگی اش به یکی از این پناهگاه ها بیاید، ممکن است در حالی 
که چیزی می نوش��د، نام فرد مفق��ودی را به یاد بیآورد. پرتی چاالیا 
س��اخته می شود تا خاطره مفقودین گرامی داشته شده و فقدانی که 

احساس می کنند به رسمیت شناخته شود.

1 . pratichhalaya
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مس��ئولیت اصلی جلوگیری از ناپدید شدن افراد و پاسخ به نیازهای 
خان��واده های مفقودش��دگان، به عهده ی مقامات دولتی اس��ت. با 
ای��ن وجود، کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ نیز ب��ا ایجاد ارتباط 
و گفتگو با مقامات، پررنگ س��اختن مس��ائل مرب��وط به مفقودین، 
مش��اوره و ظرفیت س��ازی از طریق تحصیل و آموزش، نقش مهمی 
را ایفا می کن��د. کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ می تواند به طور 
مس��تقیم به خانواده های مفقودین کمک کند یا ارتباط بین مسئوالن 
و این خانواده ها را تس��هیل نمای��د. زمانی که مقامات قادر به انجام 
کاری نیس��تند، کمیت��ه ی بین المللی صلیب س��رخ می تواند س��ایر 
ارائه دهن��دگان خدمات و عوامل کلیدی را بس��یج کن��د یا حتی در 

غیاب آن ها به عنوان جایگزین موقت عمل نماید.

کمیته ی بین المللی صلیب سرخ به پنج شکل مختلف به مشکالت 
مفقودشدگان و خانواده هایشان رسیدگی می کند:

در وهلۀ اول تالش برای جلوگیری از ناپدید ش��دن افراد اس��ت. . 1
به عنوان مثال، آماده سازی دولت ها برای اقدام در وقوع فجایع و 

بالیا در جهت کاهش تعداد مفقودین 

حمایت از افرادی که از درگیری آس��یب دیده و در معرض خطر . 2
ناپدید شدن هستند 

کمک به دولت ها برای ایجاد ساختارها و فرآیند های الزم جهت . 3
روشن شدن سرنوشت و وضعیت مفقودشدگان 

مدیریت بقایای انسانی و ارائه پشتیبانی پزشکی قانونی. 4

رفع نیاز های مختلف خانواده های مفقودشدگان. 5

اقدام کمیته ی بین المللی صلیب سرخ
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کمیت��ه ی بین المللی صلیب س��رخ در این راس��تا از تخصص خود 
در زمینه های حمایتی، پزش��کی قانونی، مراقبت از سالمت روان، 
حمایت روانی- اجتماعی، امنیت اقتصادی، و قانونی بهره می گیرد. 
این کمیته مطابق با عواملی مانند شرایط مفقود شدن افراد، مقیاس 
و بزرگی مش��کالت، مدت زمانی که از ناپدید ش��دن افراد گذشته، 
و نیازهای مختلف کس��انی که این ضایعه به آن ها وارد شده، پاسخ 

درخوری می دهد. 

ممکن اس��ت در مرحله ای خاص از درگیری یا در ش��رایطی خاص 
به س��ختی بتوان مش��خص کرد چه پاسخی بهتر اس��ت. از این رو 
کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ رویکردی منعطف دارد و گاهی 
اوقات چند راه را به طور همزمان دنبال می کند. هر چه طی درگیری 
نقش این کمیته در مس��ائل مربوط به مفقودین بیش��تر باشد، اعتبار 
 پس 

ً
و مقبولیت آن پس از اتمام درگیری بیش��تر خواهد بود. معموال

از پای��ان درگیری ش��رایط برای جس��تجوی مفقودی��ن و حمایت از 
خانواده های آن ها مطلوب تر است. 

مفقودینوخانوادههایآنها:
حوزهیتخصصیکمیتهیبینالمللیصلیبسرخ

پیشگیری
• تهیه•پالک•های•هویتی•برای•	

رزمندگان•

• الزام•به•تهیه•و•تنظیم•قانون•	

داخلی

• تهیه•و•تنظیم•	

استانداردهای•تخصصی

• اشاعه•قانون•الگوی•	

کمیته•ی•بین•المللی•صلیب•

سرخ•در•خصوص•مفقودین

• گسترش•راهکار•»بازپیوند•	

خانوادگی«•نهضت•صلیب•

سرخ/•هالل•احمر

• تالش•در•راستای•ایجاد•	

آمادگی•قبلی•برای•مقابله•

با•بالیا

حمایت
• •ارائه•فعالیت•های•»بازپیوند•	

خانوادگی«•)پیغام•

خانوادگی،•تماس•های•

تلفنی،•درخواست•های•

جستجو(

• بازدید•از•اسرا•و•ثبت•نام•	

آن•ها•

• •ثبت•موارد•نقض•حقوق•	

بین•المللی•بشر•دوستانه

• یادآوری•تعهدات•و•وظایف•	

مسئوالن•به•آن•ها•

سازوکارها
• افزایش•آگاهی•دولت•ها•	

در•خصوص•نیاز•به•

ساز•و•کارهای•مربوط•به•

تعیین•سرنوشت•و•مکان•

مفقودین

• ترویج•فرایند•ایجاد•	

ساز•و•کارهای•مشابه•

• ارائه•مشاوره•ی•فنی	

• ایفای•نقشی•فعال	

بقایایانسانی
• ارزیابی•ظرفیت•های•داخلی•	

پزشکی•قانونی•و•ارائه•مشاوره•

در•زمینه•ی•مدیریت•آن•ها

• ارائه•پشتیبانی•عملیاتی•	

به•سازمان•های•خدماتی•

داخلی•

• آموزش•و•ظرفیت•سازی•	

در•سازمان•های•خدماتی•

داخلی•

• جایگزینی•سازمان•های•	

خدماتی•داخلی•در•صورت•

نیاز

• پشتیبانی•جمع•آوری•و•	

مدیریت•داده•ها•

• تهیه•و•تنظیم•ابزار•و•	

دستورالعمل•ها•

پشتیبانیاز
خانوادهها

• ارزیابی•نیازهای•کلی•	

خانواده•ها

• افزایش•آگاهی•درباره•	

مشکالت•آن•ها

• شناسایی•شبکه•های•	

ارجاعی•برای•خانواده•ها•و•

پشتیبانی•از•آن•ها

• سازماندهی•برنامه•های•	

واکنشی•چند•حوزه•ای•

• پشتیبانی•از•برگزاری•مراسم•	

یادبود•
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درخواست های جستجو 
با درخواس��ت اعضای خانواده، کمیته ی بین المللی صلیب سرخ، 
اطالعات مربوط به افراد ناپدید ش��ده در جریان درگیری ها، بالیای 
طبیعی، مهاجرت و دیگر بحران های انسانی را جمع آوری می کند. 

ه��دف از ای��ن ام��ر، بازپیوند خانوادگ��ی و به هم رس��اندن اعضای 
خانواده ها در هر مکان و هر زماِن ممکن می باشد. 

جستجوی افراد مفقود می تواند با بازدید از اردوگاه های پناهندگان، 
محل نگهداری اس��را، بیمارس��تان ها، س��ردخانه ها و آرامس��تان ها 
صورت گیرد. این نوع جس��تجو معموال از طریق مقامات و مراجع 
دولتی امکان پذیر اس��ت. از س��ویی، کمیت��ه ی بین المللی صلیب 
سرخ نس��بت به تنظیم و حفظ سوابق ثبتی گروه های آسیب پذیرتر، 
از جمله کودکان جدا ش��ده از خانواده های خ��ود، اقدام می نماید. 
 این کمیته مدارک رس��می برای افراد فاق��د اوراق هویتی، از 

ً
بعض��ا

جمل��ه پناهن��دگان ی��ا پناهجویان، ارائ��ه می نماید ت��ا از این طریق 
ام��کان تخلیه، بازگش��ت به میهن یا بازپیوند با بس��تگان در کش��ور 

ثالث برای ایشان فراهم گردد. 

جم��ع آوری اولیه ی اطالع��ات مربوط به مفقودی��ن از خانواده های 
آن ها، حتی اگر کمیته ی بین المللی صلیب سرخ امکان اقدام فوری 
در این رابطه را نداشته باشد، بسیار مهم است. سال ها بعد و پس از 
تثبیت وضعیت، می توان از این دسته از اطالعات برای پاسخگویی 
به خانواده ها اس��تفاده نمود. حتی دهه ها پ��س از پایان درگیری نیز 
کمیت��ه ی بین الملل��ی صلیب س��رخ از طریق اس��تفاده از داده های 
موج��ود در بایگانی های خود واقع در مقر اصلی این کمیته در ژنو، 
قادر اس��ت به درخواست های موردی جس��تجو، از جمله جستجو 

برای یافتن زندانیان و مفقودین جنگ جهانی دوم پاسخ دهد. 
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تنهایی در 14 سالگی 
زوجی، در جستجوی غذا و از فرط گرسنگی مجبور شدند فرزندشان 
"پدرو" را نزد پدربزرگ و مادربزرگش تنها گذاشته و خانه را ترک کنند. 
اما پدر و مادر پدرو دس��تگیر شده و پدرش در تیراندازی کشته شد. 
کریس��تینا، مادر پدرو به مکزیکو گریخت و 11 سال بعد به گواتماال 

بازگشت تا در منطقه دیگر اسکان داده شود. 

پدربزرگ پدرو در جنگ کشته شد و مادربزرگش بدلیل سوء تغذیه 
درگذشت و او را در سن 14 سالگی تنها گذاشت. 

 Dónde Están las Niñas( در س��ال 2010 ، کریس��تینا به اتحادیۀ

)ADEN( »ب��ه اس��پانیایی: فرزندان کجا هس��تند«(   y losNiños

مراجعه نمود و از آن ها برای یافتن پسر خود درخواست کمک کرد. 
کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ در این جستجو به ADEN کمک 
کرد و در ژانویه 2013 ، پدرو پیدا ش��د. پدرو بعد از اینکه مادرش 
را مالقات کرد گفت : حس��ی مانند مردن و دوباره زنده شدن دارم. 
کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ به س��ازمان های محلی مشابه با 
 45 هزار 

ً
ADEN برای جس��تجوی بی��ش از 600 تن از بی��ن تقریبا

نفری که طی دهه ها خش��ونت در گواتماال ناپدید ش��ده اند، کمک 
کرده  است. 

17



K
at

e 
H

ol
t/I

C
R

C
 

18



بازپیوند خانواده 
در س��ال 2007 می��الدی، ش��ورای نمایندگان نهض��ت بین المللی 
صلی��ب س��رخ و ه��الل احمر راهب��ردی ده س��اله جه��ت بازپیوند 
خان��واده اتخاذ نمود. هدف از این راهبرد که در س��ی امین همایش 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر ارائه گردید، حصول اطمینان 
از فعالی��ت کارآمد و مؤثر نهضت در خصوص مفقود ش��دن افراد 
بر اث��ر درگیری های مس��لحانه، بالیای طبیعی یا س��ایر بحران های 

انسانی می باشد. 

ش��بکه ی بازپیون��د خانواده که توس��ط کمیت��ه ی بین المللی صلیب 
س��رخ با هم��کاری جمعیت های ملی صلیب س��رخ و هالل احمر 
در سرتاس��ر جهان خدمات ارائه می کند، در راس��تای پیشگیری از 
ناپدید شدن افراد، حفظ تماس آن ها و کمک به آن دسته از کسانی 
که نش��انی از عزیزان خود در دس��ت ندارن��د، فعالیت می کند. این 
شبکه ی جهانی از طریق همکاری های فرامرزی و در خطوط مقدم 
نبرد، از اصول و روش های یکس��انی در تمامی کش��ورها اس��تفاده 

می کند. 

حفظ سوابق 
ش��بکه ی بازپیوند خانواده ، به منظور پیشگیری از مفقود شدن افراد 
ب��ا کادر درمانی در وضعیت های اضط��راری برای حصول اطمینان 
از حفظ س��وابق ثبتی تمامی افراد پذیرش ش��ده در بیمارس��تآن ها و 
همچنین ثبت س��وابق نق��ل و انتقال، ترخیص یا ف��وت ، همکاری 
گاه نم��ودن خانواده ه��ا و اطالع  می نمای��د. از ای��ن طری��ق امکان آ
رس��انی م��داوم به ایش��ان در خصوص ش��رایط و مح��ل نگهداری 
مفقودین و تبع آن کاهش امکان مفقود شدن افراد فراهم می گردد. 

در س��ال 2012، کمیت��ه ی بین الملل��ی صلیب س��رخ وب س��ایت 
بازپیون��د خان��واده )familylinks.icrc.org( را راه ان��دازی ک��رد. 
در این وب س��ایت نحوه ی پیوند دوباره اعضای خانواده ها توس��ط 
نهض��ت بین الملل��ی صلیب س��رخ و ه��الل احمر، نح��وه ی ارائه 
درخواس��ت جس��تجو و راه ه��ای تماس ب��ا نماین��دگان مربوطه در 
کمیته ی بین المللی صلیب سرخ و یا جمعیت ملی ارائه شده  است. 

کمیته ی بین المللی صلیب سرخ از ابزار مختلفی برای احیای روابط 

ی��ا حفظ تماس اعض��ای خانواده ها اس��تفاده می نماید. تماس های 
تلفنی یا تصویری رایگان س��ریع ترین و مستقیم ترین راهکاراست . 
پیغام خانوادگی، نامه هایی سرگش��اده هستند که امکان تبادل اخبار 
را در ص��ورت عدم امکان تماس ه��ای تلفنی برای خانواده ها فراهم 
می کنن��د. در ضم��ن، امکان پیوس��ت تصاویر و مدارک رس��می به 
این دس��ته از نامه ها نیز وج��ود دارد. Salamats پیام  هایی هس��تند 
که امکان ارس��ال آن ها به صورت ش��فاهی یا تلفنی وجود دارد. در 
وضعیت ه��ای اضط��راری یا در ص��ورت بروز مش��کالت امنیتی، 
خانواده ه��ا می توانند از پیام های از قبل چاپ ش��ده »نگران و منتظر 
خبر« و »ایمن و س��المت/ من زنده هس��تم« اس��تفاده نمایند. این 
پیام ها، عبارت هایی کوتاه هس��تند که به س��ادگی تکمیل می شوند. 
این پبغام ها را هم می توان از طریق وب سایت بازپیوند خانواده و یا 

حتی رسانه های ملی یا محلی منتشر کرد. 

انتشار اسامی و تصاویر 
در صورت��ی که روش هایی که به آن ها اش��اره ش��د، بی نتیجه بودند 
یا بس��تگان فرد مفقود مشخصات تماس��ی از او ندارند، می توان با 
انتش��ار اس��امی یا تصاویر افراد مفقود اقدام به جس��تجو برای پیدا 
کردن آن ها نمود. اغلب کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ اس��امی 
و تصاوی��ر ی��اد ش��ده را در وب س��ایت  بازپیون��د خانواده یا س��ایر 
نش��ریات و حتی به صورت رادیویی منتش��ر می کن��د. هدف از این 
امر نه تنها گس��ترش حوزه جس��تجو، که یادآوری وظایف مسئولین 
و گروه های مس��لح بر اساس حقوق بین المللی بشردوستانه جهت 
تعیین سرنوش��ت و مکان این دسته از افراد مورد جستجو می باشد. 
همچنین با گذشت زمان، این فهرست ها یادبود و نشانی از اهمیت 

جوامع به رنج و اندوه خانواده های مفقودین خواهند بود. 

رادیو سومالی 
در کش��ور س��ومالی، دو دهه جنگ و درگیری موجب جدایی 
اعضای ده ها هزار خانواده ش��ده  است و هنوز حداقل چیزی 
در حدود 12 هزار نفر در این کشور مفقود می باشند. کمیته ی 
بین المللی صلیب س��رخ با تش��کیل تیمی با بی بی س��ی برای 
کمک به جستجوی این افراد از طریق پیام های رادیویی اقدام 
نموده اس��ت. ه��الل احمر س��ومالی و کمیت��ه ی بین المللی 
صلی��ب س��رخ ب��ا همراه��ی یکدیگ��ر اس��امی مفقودی��ن را 
جمع آوری می کنند. کمیته ی بین المللی صلیب سرخ ماهانه 
فهرس��ت اسامی مفقودین را در وب س��ایت بازپیوند خانواده 
ب��ه  روز رس��انی می کند و بی بی س��ی، این اس��امی را هفته ای 
پنج مرتبه در برنامه مخصوص س��ومالی خود پخش می کند. 
در موگادیش��و، هاش��ی به امید ش��نیدن خب��ری از بردارانش، 
ک��ه آن ه��ا را از زمان آغاز جنگ ندیده اس��ت، ب��ه این برنامه 
گ��وش می دهد. وی می گوی��د: “هر روز رادیو ام را به گوش��م 
می چسبانم )تا ش��اید خبری بگیرم(. اصال برای همین است 

که این رادیو را خریده ام."

نپال 
درگیری ه��ای در نپ��ال بعد از یک دهه در نهایت در س��ال 2006 
ب��ه پایان رس��ید ام��ا همچنان چی��زی در ح��دود 1400 خانواده، 
عزیزانش��ان را گم کرده و هیچ اطالعی از سرنوشت آن ها ندارند. 
از س��ال 2007 ، کمیت��ه ی بین الملل��ی صلیب س��رخ و جمعیت 
هالل احمر نپال فهرس��تی از مفقودین را منتشر می کنند. کمیته ی 
 ای��ن فهرس��ت را ب��ه زبان های 

ً
بین الملل��ی صلی��ب س��رخ مرتب��ا

انگلیسی و نپالی در وب س��ایت خود بروزرسانی می کند. هدف 
از ای��ن کار همدردی عمومی و دیده ش��دن نیازها و رنجی اس��ت 
که خانواده های نپالی که عزیزانش��ان را از دست داده اند، متحمل 
می شوند. از سویی، یکی دیگر از کاربردهای انتشار این فهرست، 
درخواس��ت از دولت نپال و طرفین درگیری برای تعیین سرنوشت 
و ت��ا حد امکان، تعیین مکان افراد مفقود اس��ت. همچنین از این 
طریق، از شامل شدن تمامی خانواده ها در برنامه های دولت برای 

حمایت از قربانیان درگیری اطمینان حاصل می شود.
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درک و رسیدگی به نیازهای خانواده ها
از دس��ت دادن یا ناپدید ش��دن عزیزان همواره برای اف��راد ویرانگر 
بوده اس��ت، اما واکنش��ی که افراد در این خصوص دارند، می تواند 
متفاوت باش��د. اغلب ، پیش��ینه اجتماعی و فرهنگ��ی تعیین کننده 
نح��و ه ی س��ازگاری خانواده ها ب��ا این امر اس��ت. پی��ش از هرگونه 
اقدام، کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ نیازهای ویژه خانواده ها را 
ارزیابی کرده، بگونه ای که امکان درک مش��کالت و انتظارات آن ها 
وجود داش��ته باشد و نیزمنابع و س��از و کارهای برخورد خانواده ها با 
ناپدید ش��دن عزیزانشان، فراهم گردد. از سویی دیگر، این دسته از 
ارزیابی ها نشان دهنده ی ظرفیت نهادهای دولتی و غیردولتی جهت 

پاسخگویی به نیازهای مردم است. 

 کمیته ی بین المللی صلیب سرخ یافته های 
ً
پس از ارزیابی، معموال

خود را مس��تقیما در اختیار مس��ئولین قرار می دهد. سپس، حسب 
ش��رایط، کمیته به بس��یج س��ایر ارائه دهن��دگان خدم��ات و صدور 
گاه��ی اقدام می کن��د. مطابق  گزارش��ات عمومی جه��ت افزایش آ
 از کش��ور لبنان منتش��ر شده اس��ت، 

ً
با یکی از گزارش��اتی که اخیرا

نیازه��ای خانواده های هزاران نفری که طی درگیری های آن کش��ور 
از س��ال 1975 میالدی مفقود شده اند مطرح شده که بر آن اساس، 

"واکنش هماهنگ برای تحقق نتایج ضروری است." 

طی مراحل طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی، کمیته ی بین المللی 
صلیب س��رخ با مشارکت دادن انجمن های خانواده، جمعیت های 
ملی صلیب س��رخ یا هالل احمر و س��ایر فعاالن در این زمینه، و با 
در نظر گرفتن پیش زمینه های فرهنگی-اجتماعی، اطمینان حاصل 

می کند که قربانیان قادرند نیازهایشان را مطرح کنند. 

پشتیبانی دراز مدت 
بس��یاری از جنبه های ناپدید شدن افراد، مس��تلزم واکنشی گسترده 
و کلی نگرانه اس��ت. یکی از طرح های جدی��د کمیته ی بین المللی 
صلیب س��رخ ک��ه »همراهی« ن��ام دارد، به پرورش س��از و کارهای 
پش��تیبانی دراز م��دت برای خانواده ه��ای مفقودی��ن از طریق ایجاد 

ش��بکه می��ان آن ه��ا و م��ردم ی��ا س��ازمان های حاض��ر در جامع��ه 
می پ��ردازد. اف��راد ی��ا ارگان هایی ک��ه داوطلب کمک هس��تند، تنها 
ب��ا گذراندن دوره های آموزش��ی اولیه کمیته ی بی��ن المللی صلیب 
س��رخ، می توانند کمک های داوطلبانه خود را آغاز کنند. افرادی از 
این دس��ت می توانند داوطلبین جمعیت های ملی صلیب س��رخ یا 

هالل احمر یا حتی بستگان مفقودین باشند. 

برنام��ه ی »همراه��ی« طیف��ی از فعالیت ها، از بحث و به اش��تراک 
گذاش��تن تجربیات تا ارائه ی اطالعات دقیق در زمینه های حقوقی، 
اداری و سایر زمینه ها را شامل می شود. امکان حضور متخصصین 
در جلس��ات گروه��ی با قربانیان برای صحب��ت در مورد حوزه های 
تخصصی خود از جمله پزش��کی قانونی، حق��وق، اقتصاد یا روان 
شناس��ی وجود دارد. از س��ویی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ با  
پیش��نهاد پشتیبانی مس��تقیم از طریق ارائه مساعدت های اجتماعی 
اقتص��ادی، مش��اوره در زمین��ه ی نح��وه ی دریاف��ت مزایا ی��ا اتخاذ 
تمهی��دات و هماهنگ��ی ب��ا نهادهای داخل��ی برای لح��اظ نمودن 
خانواده های مفقودین در زمره مستمری بگیران، به خانواده ها کمک 
کن��د. اغلب اوقات این دس��ته از توافقات نیازه��ای مربوط به حوزه 
س��المت را ش��امل می ش��ود. بعنوان نمونه در آذربایجان، کمیته ی 
بین الملل��ی صلیب س��رخ نس��بت به تأمی��ن مراقبت ه��ای درمانی 
رای��گان برای خانواده های مفقودین در بیمارس��تانی تحت مدیریت 

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران اقدام نموده  است. 

ه��دف اصل��ی از این امر، کم��ک به اف��راد برای بازس��ازی زندگی 
اجتماعی خود و یافتن سالمت روانی است. خانواده ها با مشارکت 

در این برنامه توانایی های جدیدی در خود ایجاد می نمایند. 

در خالل س��ال های 1986 تا 2006 ، چیزی در حدود 75 هزار 
نفر در ش��مال اوگاندا ربوده ش��دند. کمیته ی بین المللی صلیب 
س��رخ پیش بین��ی می کند ک��ه بی��ش از 10000 نفر از ای��ن افراد 
همچنان مفقود هس��تند. در س��ال 2012 ، کمیت��ه ی بین المللی 
صلیب س��رخ نیازهای خانواده های این دس��ته از افراد را ارزیابی 
نمود و متوجه شد که هنوز هم از فشارهای هیجانی، افت بهره وری 
)ناش��ی از تعداد زیاد کودکان ربوده ش��ده( و طرد و تحقیر شدن 
توس��ط اعضای جامعه که به وجود ارتباط میان آن ها و شورشیان 
مش��کوک هستند، رنج می برند. کمیته ی بین المللی صلیب سرخ 
با همکاری یکی از سازمان های مردم نهاد داخلی، پروژه ای را در 
طول چهار ماه، در مناطق پاالبک جم و پادیبه وس��ت در کش��ور 
اوگان��دا برای کمک به بیش از دویس��ت خانوار جهت شناس��ایی 
رن��ج و دش��واری های آن ها، کن��ار آمدن با بالتکلیف��ی و پذیرش 
اجتماع��ی، راه ان��دازی ک��رد. داوطلبین آموزش دی��ده ی محلی، 
گروه های پش��تیبانی را که خانواده های قربانیان می توانستند اندوه  
ش��ان را با آن ها بازگو کنند و به کم��ک آن ها راه کارهای مقابله ای 

پیش بگیرند، راهنمایی می کردند. 
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نیاز به آگاهی 
کمیت��ه ی بین الملل��ی صلیب س��رخ ب��رای اینکه خانواده ه��ا تا حد 
گاهی یابند، از  امکان از سرنوش��ت و مکان احتمالی عزیزانش��ان آ

فعالیت های مختلفی از جمله موارد زیر پشتیبانی می کنند: 

جم��ع آوری اطالعات مرتبط از طریق تب��ادالت میان طرفین که   
بر این اس��اس، طرفین می بایس��ت در زمین��ه ماهیت اطالعات 
مبادله ش��ده توافق ک��رده ، و حتی تس��هیلگری بی طرف انتصاب 

نمایند. 

ایج��اد س��از و کارها، نهادها یا فرایندهای ملی برای رس��یدگی به   
 Comisión de Búsqueda( مشکالت در هر کش��ور، مانند
ی��ا   )de Personas Desaparecidas in Colombia

کمیسیون جستجوی افراد مفقود در کلمبیا 

توصی��ه آن که قوانین عدالت انتقالی مانن��د کمیته حقیقت یاب و   
آش��تی، مقرراتی برای تعیین تکلیف سرنوشت و مکان مفقودین 

در قوانین خود تبیین کنند 

ارائ��ه ی بیانیه ه��ای مس��تقیم و دوجانب��ه ی ش��فاهی و کتب��ی در   
خص��وص پرونده ه��ای وی��ژه ی مفقودین به مس��ئولین یا طرفین 

درگیری 

درخواس��ت از هیئت های بین المللی یا بایگانی های ملی جهت   
دسترس��ی ب��ه داده هایی ک��ه بتواند ب��ه حل و فص��ل پرونده های 

مفقودین کمک کند

اص��ول پای��ه ی کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ تصری��ح می دارد 
گاهانه ی افراد دخیل، نباید داده های ش��خصی  که ب��دون رضایت آ
آن ه��ا را برای مقاصدی غیر از اهداف مد نظر اولیه مورد اس��تفاده، 
 بشر 

ً
افشا یا انتقال قرار داد. این امر امکان ایجاد یک رویکرد کامال

دوس��تانه را فراهم می نماید که عبارت است از: کمک به خانواده ها 
برای تعیین سرنوشت و مکان عزیزان مفقود  خود. الزم به ذکر است 
که این امر با فرایندهای قضایی که طی آن ها به بررس��ی مس��ئولیت 
جزای��ی پس از تعیین م��کان فرد مفقود پرداخته می ش��ود، متفاوت 

است.

باید توجه داشت که خانواده ها می بایست درباره ی کلیه فرآیندهایی 
ک��ه به هر نح��وی از آن ها متاثر می ش��وند، اطالع داش��ته باش��ند. 
گاهی  کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ می توان��د درباره اهمیت آ
دادن ب��ه خانواده ها ب��ا مقامات صحبت کند و حت��ی نقش یک پل 
ارتباطی ب��رای انتقال اطالعات به طرفین را ب��ازی کند تا جایی که 
این ارتباط و اطالع رس��انی رویک��رد محرمانه کمیته ی بین المللی 

صلیب سرخ را خدشه دار نکند. 

متخصصین پزش��کی قانونی می توانند نقش��ی حیاتی در کمک 
به خانواده ها برای یافتن پاس��خ پ��س از بروز بالیا و درگیری ایفا 
نمایند. این دسته از متخصصین ابزار و تخصص الزم برای ارائه 
مش��اوره به مقامات مسئوِل جستجو، بازیابی، مدیریت مناسب 
و شناس��ایی بقایای انس��انی را دارا هس��تند. البته، تحقیقات در 
حوزه پزش��کی قانونی مس��تلزم منابع انس��انی و مادی است که 
دسترس��ی به آن ها همیش��ه مقدور نیس��ت. کمیته ی بین المللی 
صلیب س��رخ می تواند نس��بت به ارائه خدمات پزشکی قانونی 
در وضعیت ه��ای اضط��راری اق��دام نم��وده و از طریق آموزش 
مس��تقیم به ایجاد ظرفیت های داخلی در دراز مدت کمک کند. 
با دریافت این آموزش، جمعیت های ملی می توانند به مسئولین 

در پاسخگویی به خانواده های مفقودین کمک کنند. 
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رسیدگی به نیازهای قانونی و اداری

قانون الگو 
کمیت��ه ی بین الملل��ی صلی��ب س��رخ قانون��ی الگو ب��رای کمک به 
کش��ورها در اتخاذ سیاس��ت های ملی هماهنگ جهت رسیدگی به 
مشکل مفقودین در درگیری مسلحانه، خشونت های داخلی و سایر 
ش��رایط و پیش��گیری از ناپدید ش��دن افراد و کمک به خانواده های 

قربانیان پیشنهاد کرده است. 

به عن��وان نمون��ه، این قانون الگ��و امکانی را ب��رای خانواده ها فراهم 
می کن��د تا مفقود ش��دن عزیزان خ��ود را به مس��ئولین اطالع داده و 
ب��دون الزام ب��ه مرده اعالم ک��ردن آن ها امکان دسترس��ی به مزایای 
اجتماعی و مالی را داش��ته باشند. از س��ویی این قانون به مفقودین 
وضعیت قانونی مشخصی می بخشد که منعکس کننده ی سرنوشت 
نامشخص آن ها، تا زمان مشخص شدن سرنوشت یا بازگشت شان 
ب��ه خانه اس��ت. ای��ن قان��ون نماین��دگان وی��ژه ای را ب��رای دفاع از 
منافع مفقودین و در نظر داش��تن نیا زهای اساس��ی بس��تگان ایشان 
مق��رر می نماید. به عالوه، مس��ئولین ملزم خواهن��د بود در صورت 
اطمینان از فوت ش��خص مفقود، جس��تجویی مناس��ب برای یافتن 
و بازگرداندن جس��د و تمامی وس��ایل ش��خصی او ب��ه خانواده اش 
انجام دهند. در صورتی که بازگرداندن بقایا به هر علت امکان پذیر 
نباشد، مسئولین می بایست از دفن مقتضی جسد با رعایت کرامت 

انسانی قربانی و خانواده ی وی اطمینان حاصل کنند.

ب��ا تصویب حق��وق بین المللی بشردوس��تانه و قوانین حقوق بش��ر 
در اغلب کش��ورها، کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ با همکاری 
متخصصین محلی مطالعات گسترده ای در زمینه سازگاری قانونی 
ای��ن قوانی��ن انجام می دهد. ای��ن مطالعات می تواند منج��ر به ارائه 
تغییرات��ی در قوانین داخلی موجود، به وی��ژه در رابطه با مفقودین و 
حقوق خانواده های آن ها ش��ود تا انطباق قوانین بین المللی در این 

زمینه در همه جا رعایت شود.

 خألهای قانونی 

 در صورت نیاز، کمیته ی بین المللی صلیب سرخ از طریق بررسی 
 مقایس��ۀ آن ها ب��ا تجربیات 

ً
قوانی��ن و مق��ررات داخل��ی و متعاقب��ا

گزارش ش��ده در س��طح ملی نس��بت به »واکاوی خألهای قانونی« 
اقدام می کند. 

ب��رای مث��ال، در س��ال های 2010-2011 در قرقیزس��تان، کمیت��ه 
بین المللی صلیب س��رخ، مق��ررات قانونی موج��ود برای حمایت 
از خانواده های مفقودین را بررس��ی کرد. س��پس، با پرس��ش از این 
گاه��ی آن ه��ا بر حق��وق و مزایای موج��ود اطمینان  خانواده ه��ا از آ
حاص��ل نمود. بع��د از جمع آوری و مقایس��ه پاس��خ ها، کمیته بین 
الملل��ی صلی��ب س��رخ می توانس��ت خالء ه��ا و ناهماهنگی های 

موجود را شناسایی کرده و درباره آن ها با مقامات صحبت کند. 

از س��ویی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ انجمن های تخصصی 
منطقه ای و بین المللی را به اتخاذ مقررات قانونی که به نفع مفقودین 
و خانواده های آن ها اس��ت، ترغیب می کن��د. یکی از موفقیت های 
قابل توج��ه در این زمینه، اتخ��اذ قانون الگوی مرب��وط به مفقودین 
توس��ط مجمع بین المجالس اعضای س��ازمان کش��ورهای مستقل 

مشترک المنافع در سال 2008 بوده  است. 

 در نهای��ت، کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ به عنوان بخش��ی از 
تالش های خ��ود برای کمک ب��ه خانواده های مفقودین، جلس��ات 
اطالع رس��انی حقوق��ی و اداری برای مالق��ات خانواده ها با وکال و 
بح��ث درب��اره مشکالتش��ان برگزار می کن��د. در ص��ورت نیاز هم، 
کارکنان کمیته ی بین المللی صلیب سرخ می توانند به خانواده ها در 

زمینه رویه های پیچیده ی اداری کمک کنند. 

مطالعه ی سازگار پذیری قانونی 
کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ بر اس��اس ش��یوه ی عملی و 
تحقیقات صورت گرفته ی خود در صربس��تان و مونته نگرو در 
 س��ال 2003 ، مطالعه ای را در زمینه ی خانواده های مفقودین 
در س��احل عاج و تاجیکس��تان انجام داد. کمیت��ه بین المللی 
صلیب س��رخ، چارچوب قانونی و ش��یوه ی عملی موجود را با 
هنجاره��ای قانونی بین المللی مقایس��ه و نیازه��ای خانواده ها 
از بابت دریافت مش��اوره در خص��وص مواردی از قبیل حقوق 
ام��وال یا قان��ون خانواده را ارزیابی نمود. این مطالعه در س��ال 
2013 تکمیل ش��د و بر این اس��اس، توصیه هایی به مسئولین 
در ارتباط با سازگار س��ازی قوانین ساحل عاج و تاجیکستان با 

استانداردهای بین المللی ارائه گردید. 
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رسیدگی به نیازهای اقتصادی 
کمیت��ه ی بین الملل��ی صلیب س��رخ، ب��رای ارتقا امنی��ت اقتصادی 
خانواده ه��ا اقدامات��ی را پیش��نهاد می کن��د. اقداماتی ک��ه برای هر 
خان��واده صورت می گیرد بس��ته ب��ه عواملی مثل ترکی��ب خانواده، 
وضعیت اقتصادی و مدت زمان سپری ش��ده از هنگام مفقود شدن 
بس��تگان متفاوت اس��ت. تمامی افراد از توانایی مش��ابه برای تأمین 
معاش برخوردار نیس��تند. گاهی این افراد والدین سالخورده ای اند 
که نیازمند مراقبت پسرش��ان هستند یا همسر جوانی که برای بزرگ 

کردن فرزندانش، به کمک همسر مفقود خود نیاز دارد. 

زمین��ه  ی  در  س��رخ  صلی��ب  بین الملل��ی  کمیت��ه ی  طرح ه��ای 
مس��اعدت های اقتص��ادی ش��امل کمک های موردی نق��دی و غیر 
نقدی، مس��اعدت های هدف مند )به عنوان نمونه از طریق تعمیرات 
من��زل( و برنامه های اعطای وام اس��ت که طی آن ها برای طرح های 
خاص پول پرداخت می ش��ود. طرح هایی در ح��وزه ی اقتصاد خرد 
یک��ی از راهکا رهای دیگر اس��ت که این مزی��ت را برای افراد فراهم 
می آورد تا خود فعالیت اقتصادی ش��ان را انتخاب کنند و احس��اس 
مالکیت بیش��تری داش��ته و برای پایداری و سوددهی بیشتر فعالیت 
مورد نظرش��ان، تالش کنند. از س��ویی کمیته ی بین المللی صلیب 
س��رخ به تش��ویق س��ازمان های محلی دولت��ی و غیر دولت��ی برای 
افزایش خودکفای��ی از طریق فعالیت های درآمدزا از قبیل تجارت، 

صنایع، کشاورزی یا دامپروری می پردازد. 

در ص��ورت ع��دم توانای��ی خانواده ه��ا ب��رای ادامه مع��اش خود یا 
بین الملل��ی صلی��ب  انج��ام فعالیت ه��ای کارآفرین��ی، کمیت��ه ی 
س��رخ می تواند نس��بت ب��ه اعطای وجه نقد به ایش��ان ب��رای تأمین 
اق��الم حیاتی از قبیل پوش��اک زمس��تانی و دارو اقدام کن��د. با این 
 برای 

ْ
وج��ود، این فرایند یک راه��کار پایدار درآمدزا نب��وده و صرفا

کمک موقت به خانواده هایی که دچار پریش��انی ش��دید احساس��ی 
ش��ده اند یا س��الخوردگان یا افراد از کارافتاده کارایی دارد. در موارد 

ض��روری جهت ارائه ای��ن دس��ته از کمک های ناپای��دار، کمیته ی 
بین المللی صلیب سرخ نسبت به بسیج مسئولین برای لحاظ کردن 
خانواده های مربوطه در طرح های ش��بکه ی ایمنی یا درخواست از 
اعتباردهندگان خرد برای واگذاری وام های با سود پایین به این دسته 
از اش��خاص اقدام می نماید. در صورت ناتوانی خانواده ها به لحاظ 
روان شناختی یا پزش��کی برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، 
مراک��ز خدمات درمانی می بایس��ت نیازهای مزب��ور را تأمین کنند. 
البته، تجربه ی کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ از س��ویی نش��ان 
می ده��د که تالش فعاالن��ه می تواند برای وضعیت روانش��ناختی و 

اجتماعی خانواده های مفقودین مفید واقع شود. 

برنامه ی پشتیبانی اجتماعی- اقتصادی در 
جنوب قرقیزستان 

در جنوب قرقیزس��تان، در ماه ژوئن سال 2010، درگیری های 
خش��ونت بار بسیاری از خانوارها را از کسب درآمد، اغلب به 

علت مفقود شدن نان آور خانواده، باز داشت. 

عالوه برمس��اعدت های مس��تقیم مانند توزی��ع هیزم، کفش و 
پوشاک زمس��تانی، کمیته ی بین المللی صلیب سرخ با انجام 
فعالیت ه��ای ابتکاری در حوزه ی اقتص��اد خرد برای کمک به 
افراد غیرنظامی و خانواده ه��ای مفقودین برای بازیابی معاش 
ایش��ان اقدام کرد. کمک های نقدی ب��ه افراد امکان انتخاب و 
خرید محصوالت خود از مغازه داران آشنا در بازارهای محلی 
را داد. از سویی اشخاص ذینفع نیز دوره آموزشی دو روزه ای، 

در زمینه ی مهارت های پایه ی کسب و کار گذراندند. 
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بزرگداشت، آگاهی و اتحادیه ها 
گاهی عمومی  کمیته ی بین المللی صلیب سرخ همواره در پرورش آ
فعالی��ت می کن��د. به عنوان نمون��ه در اوگان��دا، کمیته بی��ن المللی 
صلیب س��رخ با همکاری جوامع محلی ب��ه خانواده ها کمک کرده 
اس��ت تا مراسمی به یادبود مفقودین برگزار کنند. در سال 2013 در 
گواتماال، کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ نمایشگاه عکسی برای 
گوس��ت نهض��ت بین المللی  عموم برگزار نمود. هر س��اله در 30 آ
صلیب س��رخ و هالل احم��ر با همراهی اتحادیه ه��ای خانواده ها و 
س��ازمان های محلی روز بین الملل��ی مفقودین را برای احترام به یاد 

مفقودی��ن و افزای��ش توجه ب��ه وضعیت خانواده های ایش��ان گرامی 
می دارد. نمایندگان کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ در سرتاس��ر 
جهان در این روز به ارائه سخنرانی، برگزاری نمایشگاه های عکس، 
ارائه نشریات، کلیپ های ویدئویی و اعالم خبر برنامه های مربوطه 

در بخش اخبار تلویزیون می پردازند. 

کمیت��ه ی بین الملل��ی صلی��ب س��رخ با حف��ظ بی طرف��ی گاهی با 
ش��بکه های حمای��ت از خانواده ه��ا و اتحادیه های بزرگت��ری که به 
خانواده های مفقودین کمک می کنند، مش��ارکت می کند. این دسته 
از گروه ه��ا کارکرده��ای مهم��ی داش��ته و برنامه هایی را ب��رای ارائه 
پش��تیبانی مش��ترک و کمک به اف��راد در تحقق نیازه��ای اجتماعی، 

اقتصادی و روان شناختی خود اجرا می نمایند. 

گاهی بخش��ی،  از جمل��ه فعالیت های مهم این گروه ها می توان به آ
تاکی��د ب��ر اهمیت نقش ای��ن خانواده ها ن��ه فقط به عن��وان قربانی، 
بلکه در نقش کنش��گران و همینطور حصول اطمینان از عدم سهل 
انگاری مقامات و مس��ئولین در خصوص وظایف قانونی ش��ان در 

قبال مفقودین و خانواده های آن ها اشاره کرد. 

کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ از اتحادیه های خانواده های 
مفقودی��ن در پ��رو نیز پش��تیبانی می کند. در آن کش��ور بیش از 
15 هزار نفر طی دوران خش��ونت آمیزی که کش��ور را در خالل 
س��ال های 1980 ت��ا 2000 می��الدی در بر گرفته ب��ود، مفقود 

شده اند. 

فلیپ فلورس یکی از افرادی بود که ناپدید ش��د. وی در س��ال 
1984 برای پیاده روی از خانه خارج و توسط یکی از گروه های 
شورش��ی ربوده ش��د. همس��ر وی لیدی��ا از آن زم��ان به بعد در 
جس��تجوی او ب��وده  اس��ت. پ��س از این اتف��اق، لیدی��ا زادگاه 
خ��ود "آیاکوچو" را ره��ا کرد و با پنج فرزن��د کوچک خود برای 
جس��تجوی زندان ها به لیم��ا رفت. لیدیا با اف��راد زیادی که در 
موقعیت مشابه او بودند مالقات کرد و از بسیاری از آن ها شنید 

که دره ها و محل های دیگری پر از جسد افراد هستند. 

یک ش��ب، ش��وهرش به خواب��ش آمد و به او گف��ت که کجا به 
دنبالش بگردد. روز بعد لیدیا به حومه شهر رفت و با منظره ای 
وحشتناک روبرو شد. سگ ها مشغول تغذیه از باقیمانده اجساد 
انس��ان ها بودند. او شلوار شوهرش را شناخت و جمجمه ای را 
پی��دا کرد که معتقد بود متعلق به ش��وهرش اس��ت، هرچند که 
هرگ��ز تأییدی در این زمین��ه دریافت نکرد. لیدی��ا فلورس بعد 
از ای��ن اتف��اق نام ش��وهرش را ب��ر روی یک »روس��ری امید« 
سوزن دوزی کرد، طرحی برای گردهم آوردن مادران، همسران 
و دختران مفقودین در سرتاس��ر کش��ور. پ��س از پایان طرح در 

 یک کیلومتر درازا داشت. 
ً
سال 2010، این روسری تقریبا

کمک به افراد برای رویارویی
کمیت��ه ی بین الملل��ی صلیب س��رخ از ط��رق مختلف ب��ه نیازهای 
روان ش��ناختی و روان-اجتماع��ی خانواده ه��ای مفقودی��ن پاس��خ 
می ده��د و به اف��راد در س��ازگاری و یادگیری مهارت کن��ار آمدن با 
فقدان خود در زندگی کمک می کند. به طور کلی، رویکرد کمیته ی 
بین المللی صلیب س��رخ بر پیوند میان واکنش های روان ش��ناختی 
)از قبیل هیجانات و رفتار( و تجربه ی اجتماعی )روابط انس��انی یا 

ادغام در جامعه( تاکید دارد. 

فعالیت های داوطلبین 
گروه ه��ای حمایت��ی یا حت��ی بازدیده��ای خانگی تح��ت هدایت 
داوطلبی��ن محل��ی آموزش دیده و ماهر می توان��د محیطی راحت را 
ب��رای خانواده ها جهت بحث در زمینه ی مش��کالت ایش��ان فراهم 
نمای��د. گروه های حمایتی و بازدیدهای یاد ش��ده به خانواده ها برای 
خالصی ش��ان از انزوای احساس��ی و دیدار با اف��رادی با تجربیات 
مش��ابه کمک می کن��د. از س��ویی خانواده ها می توانن��د اطالعات 
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عملی خود را به اش��تراک گذاش��ته و با هم مشورت کنند و راه هایی 
برای طرح نیازهای خود و ایده های جمعی برای مراس��مات یادبود 
بیابند. جوامع محلی شبکه ای از افراد را برای همراهی با خانواده ها 
و گ��وش ف��را دادن بی طرفان��ه و ع��اری از قضاوت ب��ه روایت های 
ایش��ان تأمین می کنند. فعالیت های حرفه ای، تفریحی و هنری این 
فرصت را به خانواده ها می دهد تا نس��بت به سرمایه گذاری در سایر 
حوزه ه��ای زندگی اجتماعی خ��ود نیز اقدام کنن��د. آن ها می توانند 
پیونده��ای اجتماع��ی را تقوی��ت و ع��زت نفس خود را بازس��ازی 
نم��وده و از این طریق به کاه��ش تنش های پس از درگیری و احیای 

گسترده تر جامعه محلی کمک کنند. 

علیرغم آن که پش��تیبانی روان شناختی و روان اجتماعی می توانند به 
س��ازگاری بسیاری از خانواده ها کمک کند، اما ممکن است برخی 
از خانواده ها به کمک متخصصین روان درمانی نیاز داش��ته باشند. 
کمیته ی بین المللی صلیب سرخ نسبت به آموزش داوطلبین جامعه 
برای شناس��ایی نهادهای خدمات رسانی داخلی، اطالع رسانی در 
خص��وص آن ها و حصول اطمینان از ام��کان دریافت این خدمات 

توسط خانواده ها مبادرت می نماید. 

پیشگیری از مفقود شدن افراد 
کمیته ی بین المللی صلیب سرخ متعهد به پیشگیری از مفقود شدن 

افراد بوده و در این راستا فعالیت های مختلفی صورت می دهد. 

قانون گ��ذاری: کمیت��ه ی بین المللی صلیب س��رخ، طبق قوانین   
ملی ی��ا بین المللی، وظیفه مس��ئولین دولتی برای پیش��گیری از 
مفقود ش��دن اف��راد و محافظت از قربانیان را گوش��زد می نماید. 
در سال 2006، اتحادیه ی بین المجالس قانون الگوی کمیته ی 
بین الملل��ی صلیب س��رخ در زمین��ه ی مفقودین را در نش��ریه ی 
خ��ود به نام مفقودین: راهنمای نمایندگان پارلمانی لحاظ نمود. 
از س��ویی، کمیت��ه ی بین المللی صلیب س��رخ امضا و تصویب 
کنوانس��یون بین المللی س��ازمان ملل متح��د در زمینۀ محافظت 
تمامی اشخاص از ناپدید شدن اجباری را ترویج داده و ترغیب 

می کند. 

��ی: در زمان درگیری مس��لحانه، حقوق   
ّ
دفاتر اطالع رس��انی مل

بین الملل��ی بشردوس��تانه کش��ورها را مل��زم به راه ان��دازی دفاتر 
ی مربوط به اس��رای جنگی می نماید. کشورها 

ّ
اطالع رس��انی مل

باید مش��خصات دقیق مربوط به اس��را ش��امل ن��ام، تاریخ تولد 
و مش��خصات تماس را ب��رای خانواده های ایش��ان تهیه کنند. از 
س��ویی این دفاتر اطالعات مربوط به موارد نقل و انتقال، آزادی، 
ف��رار و پذیرش در بیمارس��تان را نیز می بایس��ت اع��الم نمایند، 
گاهی  به گونه ای که بس��تگان اس��را در اس��رع وقت از این موارد آ
یابن��د. کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ بر اس��اس مس��ئولیت 
دراز م��دت خود در قبال آژان��س بین المللی جس��تجو، به عنوان 
ی��ک نهاد واس��طه و بی ط��رف در زمینۀ گ��ردش اطالعات عمل 

می نماید. 

پالک های شناسایی: تمامی پرسنل نیروهای مسلح می بایست   
ملزم به اس��تفاده از پالک های شناسایی برای جلوگیری از مفقود 
ش��دن طی نبرد گردند. این پالک ها می توانند به تعیین سرنوشت 
افراد اسیر، زخمی یا کشته شده در درگیری کمک کنند. کمیته ی 
بین المللی صلیب سرخ نسبت به ترویج و پشتیبانی از استفاده ی 
مناسب از اقالم هویتی توسط پرسنل نیروهای مسلح، گروه های 
مس��لح س��ازمان یافته و نیروهای عملیات حافظ صلح س��ازمان 

ملل متحد اقدام می کند. 

آمادگی در برابر بالیا: بالیای طبیعی و ناش��ی از اقدامات بشری   
از قبی��ل زلزل��ه، س��یل و قحطی اغل��ب اوقات موج��ب آوارگی 
م��ردم می ش��ود. در این ش��رایط ممکن اس��ت ب��ا از بی��ن رفتن 

زیرس��اخت های ارتباطی تماس افراد با بستگان خود قطع شود. 
اغلب اوقات مس��ئولین محلی به قدری تحت تأثیر این بالیا قرار 
می گیرن��د که کمت��ر در مورد حصول اطمینان مدیریت مناس��ب 
و شناس��ایی بقایای انس��انی تالش��ی از خود ص��ورت می دهند. 
نهض��ت بین المللی صلیب س��رخ و هالل احمر دارای پرس��نل 
آموزش دیده و متخصصی اس��ت که می توانند در ارائه ی مشاوره 
به مس��ئولین، آژانس های بشردوستانه و عموم مردم و پشتیبانی از 
ایش��ان برای پیشگیری از جدایی، بازپیوند خانوادگی و مدیریت 
مطلوب بقایای انس��انی و به تبع آن، به حداقل رس��اندن تأثیرات 

ناشی از فجایع مفید واقع شوند. 

این پالک هویتی به جی. دبلیو. لی، از پیاده نظام س��وم لوئیزیانا 
تعلق دارد. این پالک از یک گلولۀ سربی مخصوص تفنگ های 
فتیله ای کالیبر 0.69 س��اخته ش��ده و در پشت آن تاریخ 1861 
درج شده اس��ت. س��رباز لی پالک خود را طی نبرد پی بریج در 
آرکانزاس، که در س��ال 1862 در همانجا دستگیر شد، گم کرد 
)او س��ال بعد کشته ش��د(. طی جنگ داخلی آمریکا، هیچیک 
از طرفی��ن از پ��الک هویتی اس��تفاده نکردند و س��ربازان اغلب 
خود از گلوله های تفنگ یا س��ایر اش��یا برای این منظور استفاده 
می کردن��د یا پالکی را خریداری می کردند تا امکان تش��خیص 
هویت آن ها در صورت مرگ در میدان نبرد فراهم ش��ود. برخی 
اوقات سربازان اسامی خود را روی کاغذ نوشته و داخل پیراهن 

یا کت خود قرار می دادند.
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محافظت از حقوق افراد در معرض خطر ناپدید شدن 
کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ در راس��تای محافظت از حقوق 
اف��راد تحت تأثی��ر درگیری، بخصوص آن دس��ته از کس��انی که در 
معرض خطر مفقود شدن قرار دارند، اقدامات زیر را انجام می دهد: 

محافظت از جمعیت ها: طی نبردهای مسلحانه و سایر شرایط   
خش��ونت آمیز، کمیت��ه ی بین الملل��ی صلیب س��رخ ب��ا طرفین 
درگی��ر برای حصول اطمینان از دسترس��ی به اف��راد تحت تأثیر 
مذاک��ره می کند. تیم ه��ای کمیت��ه ی بین المللی صلیب س��رخ 
نیازهای این دس��ته از جوامع را ارزیاب��ی و اطالعات مربوط به 
هرگون��ه رخ��دادی را که بتواند موجب عدم آمارگیری از ایش��ان 
ش��ود، جم��ع آوری می کند. س��پس بر اس��اس یافته ه��ای خود 
اظهاریه ه��ای محرمانه ای به طرفین درگیر ارائه نموده و در مورد 
اقدامات مناسبی که مسئولین و مقامات می بایست برای کمک 
ب��ه وضعیت و پاس��خگویی ب��ه نیازهای قربانی��ان انجام دهند، 

صحبت می کند. 

بازدی��د از افراد مح��روم از آزادی: کمیت��ه ی بین المللی صلیب   
 بر اس��اس اصول 

ً
س��رخ به عنوان یک میانجی بی طرف که صرفا

بشردوستانه عمل می کند، تالش می کند با تمامی افرادی که از 
آزادی محروم هستند، دیدار کند. نمایندگان کمیته ی بین المللی 
صلیب س��رخ از محل های نگهداری اسرا بازدید نموده و برای 
اطالع از رعایت امنیت و س��المت جس��می ایش��ان به صورت 
خصوص��ی با آن ها دیدار می کنن��د. کمیته ی بین المللی صلیب 
س��رخ از طری��ق ثبت اس��امی و دیدار مک��رر با اف��راد از امکان 
نظارت بر افراد محبوس، آزاد شده، منتقل شده یا جابجا شده و به 
تبع آن کمک به پیشگیری از مفقود شدن افراد برخوردار است. 
 کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ از مسئولین می خواهد 

ً
ضمنا

مراتب بازداش��ت یا انتقال فرد را ب��ه خانواده وی اطالع دهند و 
 نس��بت به ارائه خدمات به اس��را برای کمک به ایشان 

ً
مس��تقیما

جه��ت بازپیوند آن ها ب��ا خانواده و تماس با بستگانش��ان اقدام 
می کند. در صورت فوت ش��خص طی دوران حبس، مس��ئولین 
می بایست خبر فوت وی را اعالم و ماترک وی را به خانواده اش 
بازگردانند. در صورت عدم امکان این امر، کمیته ی بین المللی 

صلیب سرخ می تواند مسئولیت این امر را برعهده گیرد. 

نتیجه گیری 
هش��ام مطر، نویس��نده آمریکایی-لیبیایی در مقاله ای که در س��ال 
2013 در مجل��ه نیویورک��ر منتش��ر ک��رده اس��ت، درب��اره پ��درش 
اینگونه می نویس��د: "من به خاتمه بخش بودن مراس��م تدفین غبطه 
می خ��ورم." پدر هش��ام، در دوران حکومت معمر قذافی در س��ال 
1990 مفقود ش��ده و سرنوش��تش هنوز هم در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. او می نویس��د: “وقتی می ش��نوم در عراق، آرژانتین یا حتی در 
خود لیبی کس��ی اس��تخوان های عزیز مفقودشده اش را در قعر یک 
گور دسته جمعی پیدا کرده است، به حس یقین و اطمینان او غبطه 
می خورم. به اینکه بتوانی دس��تانت را به دور استخوان هایش حلقه 

کن��ی، اس��تخوان هایش را بچینی و بع��د از اینکه دفنش��ان کردی، 
بتوانی روی زمین دست بکشی و برایش دعایی بخوانی." 

در سرتاس��ر جهان، چ��ه در کامبوج، گرجس��تان و یا س��ریالنکا، 
بس��تگان مفقودی��ن حس��ی مش��ابه در زمین��ه ی نیاز ب��ه یافتن یک 
نتیجه ی نهایی، ولو تنها تکه ای از خاک یک گورستان دارند. از نظر 
بسیاری، عوامل اقتصادی، اداری، روان شناختی یا روان اجتماعی 

از بازسازی زندگی این دسته از افراد جلوگیری می نماید. 

پاس��خگویی مناس��ب به این نیازها مس��تلزم تعهد مداوم و پایدار 
از س��وی جوامع وفعاالن محلی و مس��ئولین امر است. خانواده ها 
زمانی احس��اس راحتی خواهند کرد که س��ایر افراد جوامع شان از 

گاه باشند.  سختی و فقدانی که حس می کنند آ

کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ نیازهای خانواده ها را شناس��ایی 
کرده و از طریق فعالیت های مختلف و پش��تیبانی و بس��یج س��ایر 
س آن ها مس��ئولین کش��وری، پاس��خی جامع برای 

ٔ
نهاده��ا و در را

کم��ک به ای��ن خانواده ها ارائ��ه می کند. ای��ن کمیته، از مش��ارکت 
مس��تقیم و تنگاتنگ اتحادیه های خانواه ه��ا، جمعیت ملی صلیب 
سرخ یا هالل احمر و سایر فعاالن با خانواده های مفقودین اطمینان 
حاصل می کند. از س��ویی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ پیوسته 
گاهی باالتر باشد،  گاهی است، زیرا هرچه آ در تالش برای افزایش آ
تعداد افراد ناپدید و گورهای بی هویت و خانواده های آسیب دیده از 

این معضل کمتر خواهد بود. 
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رسالت 
کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ )ICRC( یک سازمان بی طرف و 
 بشردوستانه ی آن، محافظت از جان 

ْ
مستقل است که رسالت صرفا

و کرامت قربانیان درگیری های مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز 
و مس��اعدت به آن ها اس��ت. از س��ویی کمیته ی بین المللی صلیب 
س��رخ در راس��تای پیش��گیری از درد و رنج افراد از طریق اش��اعه و 
تقوی��ت حقوق و اص��ول جهان��ی بشردوس��تانه ت��الش می نماید. 
کمیته ی بین المللی صلیب س��رخ در سال 1863 میالدی بر مبنای 
کنوانس��یون های ژنو و نهضت صلیب سرخ و هالل احمر تأسیس 
شده اس��ت. این کمیته نس��بت به هدایت و هماهنگی فعالیت های 
بین المللی نهضت مزبور طی درگیری های مسلحانه و سایر شرایط 

خشونت آمیز مبادرت می ورزد. 
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