
 مع عائالت المهاجرين المفقودين مسودة مبادئ تفاعل أصحاب المصلحة
 

 دعوة إلرسال تعليقات

بشأن  توجيهيةلمفقودين" في الوقت الحالي مجموعة مبادئ ا الخاص باألشخاص"مشروع اللجنة الدولية  د  ع  ي  
 مع عائالت المهاجرين المفقودين. التفاعل

 .التوجيهيةتعليقاتهم المكتوبة على هذه المبادئ ونحن ندعو جميع األطراف المهتمة إلى تقديم 

 التعليقات: هذه

: لذلكا إلى عنوان البريد اإللكتروني المخصص رسل إلكتروني  ينبغي أن ت   •
missingpersonsproject@icrc.org 

 

 Principles on Stakeholderالرسالة اإللكترونية:  موضوعالتالي في خانة عنوان ال يوضعينبغي أن  •

Interaction with Families of Missing Migrants – comments 
 تتعلق بهاالتي فقرات الوضح بالتحديد ي  زيد عن صفحتين، و تواحد ال  وثيقةفي  ينبغي أن تكون  •

 .التعليقات
 يجب أن تكون باإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية أو العربية أو الروسية.  •

 الموعد النهائي

 .2020تشرين األول/أكتوبر  31لول يجب أن ترسل التعليقات بح •

 
 )videoand  leaflet(مشروع اللجنة الدولية الخاص باألشخاص المفقودين عن 

تمتد إلى  مهمة )اللجنة الدولية( األحمر للصليب الدولية للجنة التابعة المفقودين عن للبحث المركزية لوكالةل
 أطلقت قدو . تي تشتت شملهاال العائالت ولم شمل المفقودين البحث عن في عام ا 150 وخبرة زمن بعيد

 القوى  تضافر بضرورة منها ، اقتناع ا2018 عام في "المفقودين الخاص باألشخاص مشروعال" الدولية اللجنة
، المبادرة هذه تسعى. وأقاربهم المفقودين لمعالجة مأساة العالمية االستجابة لتحسين على مستوى عالمي

 الرئيسيين أصحاب المصلحة من وغيرهم العائالت وممثلي خبراء جمع إلى أخرى، فاعلة أطراف مع بالشراكة
 التقنية المعايير وتعزيز الممارسات، أفضل بشأن اآلراء في توافق بناء أجل من العالم أنحاء جميع من

 .ةالضرور  عند جديدة، معايير وتطوير القائمة

mailto:missingpersonsproject@icrc.org
https://vimeo.com/345650374
https://www.icrc.org/en/publication/4375-missing-persons-project


 

 

 

 

  ةصلحالم أصحابمسودة مبادئ تفاعل 

 مع عائالت المهاجرين المفقودين

 

 مفقودينشخاص المشروع اللجنة الدولية للصليب األحمر الخاص باأل

 

 ديباجةال

 

في تفاعلها مع عائالت  أصحاب المصلحة وجيهتلتعرض هذه الوثيقة مجموعة من المبادئ 

عائلته مصيره  تجهلأي شخص  هناويقصد بالمهاجر المفقود . 1،2المهاجرين المفقودين

الهجرة. وبالتالي يشمل مصطلح "المهاجر المفقود" األشخاص  أثناء مسيرةومكان وجوده 

التفاعل بين العائالت ومجموعة من  يسيراألحياء واألموات. وتهدف هذه المبادئ إلى ت

والمنظمات الدولية  لمتنوعةأجهزتها ابما فيها الدول و أصحاب المصلحةواسعة من 

المجتمع المدني مثل جمعيات عائالت المفقودين.  أفرادغير الحكومية والمنظمات و

باعتبارها  اتلبية احتياجاتهة في ويفترض أن تكون العائالت هي األطراف الفاعلة الرئيسي

 عاونية تاآلخرين. ويشمل ذلك كل العناصر المتعلقة بكيفأطرافاً فاعلة رئيسية تحظى بدعم 

مشاركة أكثر فاعلية في عملية جمع وتحليل  تهامع العائالت ومشارك أصحاب المصلحة

                                                           

وتعتبر اللجنة الدولية للصليب األحمر الالجئين ال يوجد تعريف مقبول عالمياً للفظ "المهاجر" في القانون الدولي.  -1
كل األشخاص الذين يغادرون ديارهم أو يفرون منها بحثاً عن األمان وأفضل الفرص والذين قد يواجهون الخطر 

للحماية أو المساعدة اإلنسانية. وقد يكون المهاجرون عماالً أو طالباً و/أو أجانب تعتبرهم السلطات ويحتاجون 
 أيضاً من الالجئين أو طالبي اللجوء و/أو أشخاصاً عديمي الجنسية.  نوقد يكونوجرين غير نظاميين. العامة مها

وأعلن عن فقدانه، استناداً إلى معلومات في مكان يجهله أقاربه نفسه عامة شخص يجد هو الشخص المفقود   -2
حالة من العنف الداخلي أو أو مؤكدة، طبقا للقانون الوطني ذي الصلة بنزاع مسلح دولي أو غير دولي، 

االضطرابات أو الكوارث الطبيعية أو أي حالة قد تتطلب تدخل السلطة المختصة التابعة للدولة. )المبادئ 
قانون نموذجي عن المفقودين:  /للصليب األحمر التوجيهية للجنة الدولية

(https://www.icrc.org/en/dpcument/guiding-principles-model-law-missing-model-
law ) 

 



ين وتلبية دوقمكان وجود المهاجرين المفتحدد و مصير كشفالمعلومات التي ت نقلو

 احتياجاتهم األخرى. 

 

اآلثار العديدة التي تثقل كاهل عائالت المفقودين،  واجهةبالحاجة إلى ممحكومة المبادئ و

اختفاء أحد ف. عزيزرة الناجمة عن الجهل بمصير القريب البما في ذلك حالة الشك المدم   

عاطفية  آثارعلى أحوال العائلة، بما يحمل ذلك من  هائلةاألقارب يمكن أن تكون له آثار 

ل.  ة علىقدرال تقو  ضيمكن أن  ونفسية ومادية وثقافية واجتماعية أن  الجدير بالذكروالتحمُّ

في حاالت النزاع المسلح،  السيماتجربة التعاون مع عائالت المفقودين في سياقات أخرى، 

لكن معالجة مشكلة مع عائالت الهاجرين المفقودين.  عاونيمكن أن تساعد على تيسير الت

ائالت غالباً ما تكون منفصلة عن األشخاص المفقودين أثناء الهجرة مسألة معقدة ألن الع

بعد المسافات والحواجز اللغوية والثقافية في البلدان التي اختفى فيها ل نظراً بعضها بعضاً 

معلومات يمكن أن تساعدها. وتكون العائالت في كثير من لديهم  ذينال أولئكوبسبب  قاربهاأ

 إلقامة. في بلد ا من الضعفغالباً  انيتعوها، نفسالحاالت مهاجرة هي 

 

التقنية المتبعة لتلبية االحتياجات  ساليبوتشمل المبادئ أفضل الممارسات المتمثلة في األ

هذه المبادئ أيضاً مع المعايير القانونية  وافقوتتلعائالت المهاجرين المفقودين.  ضخمةال

وعلى هذا النحو يتعين على كل الدولية ذات الصلة والتزامات الدول بحقوق اإلنسان. 

ويمكن الموارد المتاحة. قلة  الرغم منبممكن  حد قصىاألطراف دمجها في ممارساتها إلى أ

للمناصرة لدى الدول وإذكاء الوعي على نطاق أوسع.  ةماالمبادئ أيضاً دع كونأن ت

زم ملالهجرة ال أجل نم العالمي تفاقمن اال 8عملية لتنفيذ الهدف أساليب وتتضمن المبادئ 

ن عبر وطنية عق ينسقنوات ت نشاءستين التي اعتمدته "إلالواألربع ولدول المائة ل

     3المهاجرين المفقودين".

 

المبادئ االعتراف للعائالت بالحاجة إلى معرفة مصير ومكان وجود  جوهرويدخل في 

القانون الدولي اإلنساني )"حق  مكفولة بموجبلحقوق البالتوافق مع اأقاربها المفقودين 

على نفس القدر و .القانون الدولي لحقوق اإلنسان )"الحق في معرفة الحقيقة"(المعرفة"( و

من األهمية يأتي مبدأ "عدم إلحاق الضرر" الذي يحتم على األطراف الفاعلة السعي إلى 

هذا المبدأ في كل تناد إلى ها واالستصرفاتالمزيد من الضرر والمعاناة ب إلحاق االمتناع عن

 التفاعالت مع العائالت. 

                                                           

: 2018االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، يوليو/تموز  -3

final_draft_0.pdf https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711 

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711


 

المبادئ مرفقة بنماذج عن الكيفية التي جرى بها  وردت طوالً كثر وفي وثيقة منفصلة وأ

 من الحاالت.  عددفي  هاتطبيق

 

   المبادئ

 

 كل الجهود في ةيركزموخبرتها مسألة العائالت  -1

 

ضع أن تالمهاجرين المفقودين ب خاصةتلبية االحتياجات اليتعين على األطراف العاملة 

 وبالتالي يجب التركيز على. كل التحريات لبخبرات وتجارب ومعارف عائالتهم في ص

في كل الجهود المبذولة لتلبية  أمنها وسالمتها ضمانلمشكلة مع ا حلعملية  فيالعائالت 

جهود ضمان المشاركة الفعلية للعائالت في تحديد  أكثر من حاجاتها. وينبغي أن يشمل ذلك

وتنفيذ جميع اإلجراءات ذات الصلة بالبحث عن المفقودين واالستجابة الحتياجاتها على 

ويتطلب ذلك مساعدة العائالت على فهم المسارات العالية التقنية غالباً وضمان نطاق أوسع. 

حيثما ، بما في ذلك زيارة المقابر حثأثناء عملية الب حصولها على كل المعلومات المفيدة

أطراف أخرى، يجب تمكين العائالت من بقيادة البحث  يجري فيهاوفي الحاالت التي أمكن. 

 ذا رغبت فيمعلومات. ويجب أيضاً احترام حق العائالت في عدم المشاركة إالوتلقي تقديم 

 ذلك. 

 

   السياق الثقافي  احترامفهم و -2
 

وقد تشمل هذه أي تفاعل مع عائالت المفقودين.  أثناءالثقافية  عاداتال احتراميجب 

ن وعادات الدفن احزلحداد واألذات الصلة باالعادات الجوانب الثقافية والدينية 

لمجتمع عند اختفاء أحد األشخاص )الزوجة أو األرملة ا دورب المرتبطةوالقواعد 

ة ارسممال حيثأفضل الطرق من  قد تكمنو عار. بالعلى سبيل المثال( أو الوصم 

وأفراد  مشتركة ثقافة لهمأشخاص في التفاعالت من جانب مشاركة الضمان  في

  . مثلىفي الحاالت المتضررة أخرى عائالت 

 

 عائلة واسع للمفهوم الالتحديد  -3

 



وأن يراعي  اتوالسياق اتالثقاف تنوعيجب أن يكون تعريف العائلة مطاطياً وأن يتماشى مع 

وعلى هذا النحو ال ينبغي أن يقتصر والقبول المتبادل للعالقات.  ةالممتد ةالعاطفي تبعيةال

فكل األطفال التعريف على المفهوم البيولوجي الصرف )بدال عن المفهوم االجتماعي(. 

من  اً أفرادعتبارهم ب اجالقانوني، ي هممن العائلة، بغض النظر عن وضعهم جزء الذين 

ا كاالعائلة.   قيمونوي طويلةن المهاجرون ينفصلون غالباً عن عائالتهم فترات زمنية ولمَّ

رغم عدم ، االعتراف بأهمية دور هؤالء ال بد مناجتماعية مع زمالئهم في العمل فعالقات 

عن لعائلة، من حيث اإلبالغ عن االختفاء وتقديم معلومات تساعد على البحث ل انتمائهم

ويجب إيالء عناية خاصة للتعامل مع العائالت المتفرقة التي قد .  تهموتحديد هويالمفقودين 

 تكون لديها وجهات نظر متضاربة أو احتياجات مختلفة. 

 

   السعي إلى تحديد هوية عائالت المفقودين والموتى -4

 

والمشاركة في عمليات االستجابة الحتياجاتها، البد من تحديد  تعاونكي يتسنى للعائالت ال

أيضاً على المجتمع المدني والبحث والتحقيق، بل ب ملتزمة قانونالدول العلى اوهويتها أوالً. 

لتواصل مع العائالت لإعطاء األولوية  مع العائالت ومن أجلها، تعاونالذي يسعى إلى ال

المتعاونة مع العائالت أن ويتعين على الدول واألطراف األخرى وإشعارها حيثما أمكن. 

مجهول الهوية أو عند  اً ص حياشخأحد األتبدأ عملية البحث ليس فقط عند العثور على 

استباقية في جمع المعلومات من عائالت األقارب  يجب أن تكونالعثور على جثة ما، بل 

 بيانات المناسبة وحماية الخصوصية. بال شروطمالالمفقودين لغرض البحث 

 

  العائالت كأساس للعمل مع المفقودينمع ة ثقبناء ال -5

 

إلى التعاون مع عائالت المهاجرين المفقودين أن تفعل  ساعيةيتعين على جميع األطراف ال

 تعاون.   لل مسبق شرطكالعائالت  ضعها فيهاذلك على أساس الثقة التي ت

 

    مساعدة العائالت على المطالبة بحقوقها -6

المهاجرين المفقودين واألطراف التي تسعى إلى مساعدتها  العالقة بين عائالت يمكن فهم

لكثير من ل االستجابةأصحاب الحق، إذ يمكن باعتبارهم  تأفراد العائال على تلبية احتياجات

 كلحقوق. وعلى هذا النحو، يجب على ضمان الر عنها من خالل عبَّ ماالحتياجات ال



حقوقها ومساعدتها على المطالبة بهذه على العائالت  إطالعإلى ضمان  ةعيااألطراف الس

 الحقوق. 

 

  مصير المفقودينلالعائالت  تصور احترام -7
 

يجب على األطراف التي تتعاون مع العائالت أن تسعى دائما إلى فهم واحترام 

 تصورات العائالت لمصير المفقودين، حيثما أمكن. 

 

 تعاون مع العائالت في أي المسبقةضمان الموافقة  -8

، أوالً تعاون معها قبل أي ومحددة من العائالت ومسبقة  حرةيجب الحصول على موافقة 

 هذه المبادئ. ويجب حفظهذي تال يتجزأ من أسلوب "عدم إلحاق الضرر" ال وذلك كجزء

ويمكن . من األحداث وليس كحدث قوم على الثقة والشفافيةي مسارنظر إلى هذه الموافقة كال

العائالت. أما فيما  مشاركة توسيعئل المتعلقة بالموافقة من خالل معالجة الكثير من المسا

. نضجهقدرة الطفل و حسب يجب الحصول عليها المسبقةيخص األطفال، فإن الموافقة 

 وفقوينبغي تكييف اإلجراءات لتمكين الطفل من المشاركة الكاملة في جميع مراحل البحث 

 . مشاعرهورغباته والمحددة العليا مصالحه 

 

   مشروعحماية البيانات الشخصية وضمان استخدامها ال -9
 

 تهاوسالمالعائالت تعد حماية البيانات الشخصية جزءاً ال يتجزأ من حماية حياة 

، مثل تهاالبيانات الشخصية، احترام مبادئ حماي 4. ويجب عند معالجةتهاوكرام

قانوني لعمليات المعالجة   أساساالرتكاز على  توجبالتي تس لشرعيةوا مانةاأل

 .ةمعقولالعائالت  هاتتوقعبالطرق التي فقط التصرف في البيانات الشخصية و

 

. ويشمل المسبقةبيانات من العائالت البد من الحصول على موافقتها العند جمع و

تزويد أفراد العائالت عند جمع  ،على األقل ،مبدأ الشفافية الذي يستوجب ذلك

ا كان األشخاص ولمَّ . تهاكيفية معالج عنأدنى قدر من المعلومات ب ،البيانات

جمع البيانات على  بحرية وبشكل مسبقالمفقودون غير قادرين على الموافقة 

العتماد على المصلحة العامة أو المصلحة لحاجة  فإن ثمةالشخصية واستخدامها، 

ي طفل وهويته المعلومات المتعلقة بأ كون. ويجب أن تذات األهمية الجوهرية

جراءات الحماية اإلضافية عند جمع المعلومات والبيانات وتخزينها ونقلها. مشمولة بإ

                                                           

 ات وتخزينها ونقلها واستخدامها.نلى جمع البياتشير المعالجة إ -4



احترام المبادئ األخرى ذات الصلة بالغرض من تقييد البيانات حاجة إلى أيضا  ثمةو

 .األمن والمساءلة ضمانتخزينها و الحد منو إلى الحد األدنى وتقليلها

 

   حماية العائالت  -10

 

للحماية. ويعد  كون بحاجةتتلقى عائالت المفقودين تهديدات من نوع خاص وتقد 

 عالوةها ويمكن على أراضي تقيمضمان الحفاظ على أمنها واجباً تتحمله الدولة التي 

يجب احترام التفاعل مع العائالت  أثناءدعم أطراف أخرى. وأن تتلقى لى ذلك ع

يجب أن تستند التفاعالت إلى تحليل ودعم استراتيجيات الحماية الخاصة بها كما 

هم  تالسياق المعني باألمر. ويجب أن تأخذ هذه المسألة في االعتبار أن أفراد العائال

 يه. وجدون ففي البلد الذي يغير نظامية إقامتهم  من المهاجرين أنفسهم وأن

 

الضرر إحداث الصحة العقلية والنفسية: تقليل خطر لمراعاة  أسلوب مستنير -11

 والوصم بالعار

 

 مترتبةالنفسية واالجتماعية ال عواقبواعية بال تيجب أن تكون الجهات المتعاونة مع العائال

 شديد.النفسي ال الكربفقدان أحد أفرادها ألن الكثير من أفراد العائلة يعانون من  لىع

جتماعية عامال محفوفاً االقتصادية واال تداعياتهويشكل الجهل بمصير القريب العزيز و

 وعلى هذا النحو:أحوال الصحة العقلية والصعوبات النفسية.  من جراءبالخطر 

في  هاكل جهد لتلبية احتياجات العائالت إلى دعم جهود السعي من خالليجب  -

 . رئيسيكهدف عن المفقودين البحث 
الصحة العقلية  إحالة العائالت إلى خدمات ال بد منالنفسي  رالكدويحتد  شتدعندما ي -

ةالمتخصصة الم   تعذر وجود مثل هذه إذا حيثما أمكن. و حتياجاتها الخاصةبا ل مَّ

 . الغرض التي تفي بهذا القدرات تطوير، ينبغي في بعض الحاالت الخدمات
باآلثار االجتماعية مثل  ةعياكون وتلالحتياجات أن  بةالمستجيالجهات يجب على  -

 هذه اآلثار.   خفيفتتعمل على الوصم بالعار وأن 
في العمل تراعي الجوانب العقلية مستنيرة يجب إيالء عناية خاصة إلى اتباع طريقة  -

المتوفَّى والنفسية منذ لحظة إخراج الجثث من القبر حتى اإلشعار بتحديد هوية 

سةوإعادة الرفات إلى العائالت. وفي هذه األوقات  تقديم ل يجب وضع أساليب مكرَّ

 ئالت.إلى العاالدعم 

 

 الرجوع إليها لعائالتيمكن لإنشاء نقاط اتصال محددة جيداً  -12

 



األطراف المشاركة في باقي و جهة النهائيةيجب على بلدان المنشأ والعبور والو

 القريبفقدان ب شعاراإل علىالعائالت  مساعدةالبحث عن المهاجرين المفقودين 

، تثق باتباع إجراءات بسيطة وسهلة يهاوالحصول علذات الصلة  معلوماتالوتقديم 

ونظراً لكثرة الوكاالت المشاركة في معالجة المعلومات . تهاوسري أمنهافي  العائالت

 نوعةتمضائية عة الختصاصات قتابغالبا، بما في ذلك الوكاالت ال ذات الصلة

 سعىالدول، أن ت السيمايجب على األطراف الفاعلة المعنية،  االنتماءات الجغرافية،

 بخصوص تستطيع العائالت الرجوع إليها المعالماتصال محددة نقاط لى تعيين إ

 . المعلومات
 

االتصال هذه أن تعمل أيضاً على تيسير التواصل مع عائالت  نقاطويجب على 

المهاجرين المفقودين عبر الحدود من خالل الممثليات القنصلية وغيرها، و/أو 

وبلدان العبور  نشأالموالدولية في بلدان التعاون مع المنظمات غير الحكومية 

وعندما يتعذر ذلك يمكن التفكير في االعتماد على دور الشبكات  والوجهة النهائية.

 لمعلوماتنقل ات الشتات كقنوات لعلى مجتمعاوأيضا  لهذه الدولية مغير الرس

 . وتداولها

 

 

        وتلبيتها فهم احتياجات العائالت -13

  

 عائالت المهاجرين المفقودين شكوعن مصير المفقودين غالباً ما ت باإلضافة إلى الكشف

وعلى ة من االحتياجات األخرى القانونية واإلدارية واالقتصادية والطبية والنفسية.  جموعم

وكالة تتفاعل مع عائالت المهاجرين  كلعلى فإنه من الواجب الرغم من مهمتها المحددة، 

كانت األطراف الفعالة عاجزة عن  حيثماو. فهما شامالً  هاحتياجاتاالمفقودين السعي إلى فهم 

قدرة درة اجب إحالة هذه المهمة إلى هيئات تملك قواالستجابة لالحتياجات المحددة بنفسها، 

األساس التواصل و معدَّلتحديد وكجزء من تقييم احتياجات العائالت يجب ذلك. ى لتامة ع

   . ليهقوم عالذي ي

 

 العائالت إلىالمنقولة معلومات ال زيادة حجم -14

 

العائالت حاسمة في تلبية احتياجات  نقولة إلىتكون نوعية وكمية المعلومات الم  

يجب وعلى هذا النحو توقعاتها خالل عملية البحث عن المفقودين.  إدارةالعائالت و

حتياجات العائالت أن ال االستجابةإلى  يةعاأطراف فاعلة أخرى س ةلدول وأيعلى ا



الجودة في الوقت المناسب وفي عالية الكمية و غزيرةمعلومات ب هاتزويد علىتعمل 

 لغة تفهمها. 

 

اإلشعار بتحديد  مناسب عنبشكل معلومات نقل والت لضمان بروتوك وضع -15

 الهوية

 

يجب تدريب المهنيين على التوضيح الشامل لمحتويات تقارير تحديد الهوية المتعددة 

 مرتبطة واجب تقديمهاالتخصصات ألقارب المتوفين، خاصة عندما تكون المعلومات ال

يفهمونها بلغة شخصيا حيثما أمكن، لألقارب وتقدم هذه المعلومات بالطب الشرعي. 

نسخة من تقرير تحديد  سليمويجب أيضاً توبتعاطف وفي أماكن محمية وآمنة. ح ووبوض

ل فضَّ ي  للقيام بهذه المهمة وفهمها. العائالت باللغة التي تلمهاجرين المفقودين إلى اهوية 

الطب الشرعي، على سبيل المثال، في االستعانة بفرق متعددة التخصصات، تشمل خبراء 

 القانون. في الطب النفسي وفي خبراء وكذلك 

 

  الفرص لكل العائالتضمان تكافؤ احترام مبدأ عدم التمييز ب -16

 

ن حيث ، مكان ادون تمييز أيويجب معاملة عائالت المهاجرين المفقودين على قدم المساواة 

 يالسياسالرأي أو أو الجنسية  نأو اللغة أو الدي أو السن تنوع الجنسيأو اللون أو ال عرقال

أو المعتقدات أو الممارسات الثقافية أو الملكية أو الوالدة أو الحالة العائلية أو التوجه  وغيره

 أو االجتماعي أو اإلعاقة.  عرقيال نتماءالجنسي أو اال

 

  االحتياجات المختلفة ألفراد العائالت بيانلتتصميم تفاعالت مثلى ووقائية  -17

 

تنوع ال نهامجموعة من العوامل، م حسب، متنوعة حتياجاتاأفراد العائالت  قد يشكوا

تلك خرى، مور أوالسن والوضع االقتصادي والقانوني واإلعاقة، من جملة أ يجنسال

العرقية أو الثقافية وأفراد  مجموعاتوأفراد ال صليةاأل شعوبال االحتياجات التي قد تشكوها

وقد . مخنثينالومزدوجي الميول الجنسي والمتحولين جنسيا ومجتمع السحاقيات والشواذ 

تجربة ومعرفة لى ع عتماداالومعينة أساليب اتباع يستوجب أي تحاور مع هؤالء األفراد 

الطبيعة وثمة أيضاً حاجة لمراعاة الفعالية وتفادي الضرر أو التمييز.  ضمانمحددة ل

مع هؤالء  عاونالتعلى  ثرتؤلضعف والتمييز والحرمان التي يمكن أن المتعددة الجوانب ل

 األفراد وتعيق مشاركتهم الفعالة. 



 

 واالحتياجات بسبب األضرار التنوع الجنسي في عالةيجب إيالء عناية خاصة لإل -

ر التنوع الجنسي ونظمالتفاعل من  يجبالناجمة عن فقدان أحد األقارب. وبالتالي 

ً مدربات تدريباً  من اإلناثوتكليف موظفات  ا . والئقا معظم المفقودين من كان لمَّ

تثقالن رئيسيتان  شكلتانم هما القانوني الفراغفإن الضعف االقتصادي و ،الرجال

 أفراد العائالت من اإلناث.  كاهل

 

 أثناءخر آفقد أحد أبويه أو معيل  18 دونلمصالح العليا ألي طفل ا مراعاة ينبغي -

أو  سريةمع خليته األ  ولعائلته سواء كان الطفل  بمفردهتقديم الخدمات أو الدعم له 

ع األمور الخاصة يذلك البد من مراعاة رغبات الطفل في جمعند عنها. و منفصالً 

ونضجه. وفي حال ظل الطفل  هسنَّ الئم ت بأساليب ه وأخذها في الحسبانالحبمص

ولم   شمله  قانوني وصي   تعيين  جبمنفصالً عن عائلته بعد اختفاء أحد أقاربه، ي

الدعم تقديم  لىعالوة عترتيبات بديلة للرعاية  وضعخرين أو اآل عائلته بأفراد

قبل وأثناء عملية البحث عن القريب  الزممتخصص الالدعم النفسي المثل ، ناسبالم

 المفقود. 
 

 للتعامل مع العائالت المناسبة المهارات ذوي  االعتماد على -18
   الفرق متعدد التخصصاتتوظيف و       

 

تقييم احتياجاتهم  يمكنهم منمع أفراد العائالت أن يتلقوا تدريباً  تفاعلونيجب على كل الذين ي

والسريعة.  ضروريةالمساعدة التقديم المبادئ التوجيهية لضمان  وتطبيق واالستجابة لها

ة لعائالت احتياجات شكو اير المفقودين، قد تصوباإلضافة إلى الحاجة إلى معرفة م ملحَّ

ن اطراف المتفاعلة مع العائالت على دراية بكيفية ضمأخرى ويجب أن تكون جميع األ

نهج  مع تفاعل كل ماشيتويجب أن تمتلك هذه األطراف أيضاً المهارات لضمان . تهاتلبي

 "عدم إلحاق الضرر". 

 

  كسبيل مهم للمشاركةفاعل معها العائالت والت جمعياتدعم  -19

 

وسيط ال ؤدي دورالعائالت ألنها ت خاصاً ومفيداً لمشاركة سبيالً تمثل جمعيات العائالت 

بينها وبين األطراف األخرى )بما فيها الدول( في الداخل والخارج. ويمكن الثقة ب الجدير

ذات االتصال نقطة  كونلهذه الجمعيات أن تدعم تبادل المعلومات في االتجاهين وأن ت



دلعائالت حتى تتَّ دى الالمصداقية  عدم وجود وفي حاالت دعم المتبادل. تقدم الو آزروتت ح 

خرى، بما فيها المجتمع المدني، أ، يمكن لمجموعات استحالة وجودهاهذه الجمعيات أو 

 توفيرلأفضل موقع  كون فيوجمعيات المهاجرين والمنظمات الدينية والشبكات األخرى أن ت

        التضامن وتقديم الدعم ومناصرة العائالت. 

 

  


