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„عندما نتكلم عن شخص مفقود ،فﺈننا نعني شخصا فقد بفعل اآلخرين.
فﺈن من يبقى خلفهم يعانون من األلم من عدم اليقين ويتجهون إلى
سلطات الدولة للحصول على اإلجابات والحل“.
ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻜﺔ ﻧﻮﺭ
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 .1مقدمة
هناك اليوم ماليين الحاالت المسجلة لألشخاص المفقودين
والمختفين من النزاع المسلح وانتهاكات حقوق اإلنسان في جميع
أنحاء العالم .باإلضافة إلى ذلك ،يختفي اآلالف من األشخاص
كل عام نتيجة الكوارث واالتجار بالبشر والعنف المنظم وأسباب
أخرى .شهد العقدان الماضيان تطورا في كيفية معالجة قضية
المفقودين خاصة بعد الصراعات والكوارث .بهذا السبب أصبح
حجم المشكلة معروفا بصفة أفضل ،وهناك عمل أفضل يجري
على تعريف المبادئ التوجيهية والمعايير والسياسات المتعلقة
بالمفقودين .إن التقدم في العلوم والمعلوماتية جعل من الممكن
تحديد موقع المفقودين بشكل أكثر فعالية من أي وقت مضى.
ومع ذلك ال يزال مدى تطبيق هذه القدرات الجديدة يعتمد على
الظروف التي اختفى فيها الشخص فضال عن من يبحث وعن
هذا الشخص وألي غرض يبحث عنه .لتوفير ضمانات فعالة
ضد اختفاء األشخاص وللحفاظ على حقوق أقارب المفقودين،
من الضروري أن نتجاوز التقسيمات التقليدية وننظر إلى القضية
باعتبارها جزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان واألمن البشري.
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إنجاز اإلصالح الفعال لقضية المفقودين يجب بالتالي أن يشكل
جزءا من جهد عالمي شامل هدفه تقليل ضعف البشرية ،وتعزيز
المشاركة السياسية وتحسين الوصول إلى العدالة والحقوق
االقتصادية

األعلى إلى اليسار :مفوض اللجنة الدولية لشؤون المفقودين كنوت فوليباك
يهنئ رئيس اللجنة الدولية توماس ميلر ،والمدير العام للجنة السيدة كاترين
بومبرجر ومدير عام مؤسسة كارنيجي ستيفن فان هوجشتراتن ،أمام قصر
السالم.
الوسط إلى اليسار :رئيس جمهورية كرواتيا إيفو يوسيبوفيتش ،ومفوض
اللجنة الدولية جاللة الملكة نور ،ورئيس اللجنة الدولية توماس ميلر ،والمدير
العام للجنة السيدة كاترين بومبرجر ،وهم يصلون إلى مركز المؤتمرات.
األعلى إلى اليمين :مفوض اللجنة الدولية فيم كوك ورئيس المركز الدولي
للعدالة االنتقالية دافيد تولبيرت وهم يصلون قصر السالم.

األعلى إلى اليمين :عمدة مدينة الهاي يوزياس فان أرتسن يهنئ الضيوف
في اليوم األول من المؤتمر
الوسط إلى اليسار :ممثلو أهالي الضحايا من قرب البلقان ،بما فيهم أولغيتسا
بوجانيتش ،سيدة كورباشيتش ولييليانا ألوير المشاركات في المؤتمر.
األسفل إلى اليسار :مفوضو اللجنة الدولية لشؤون المفقودين كنوت فوليابك
وفيم كوك مع عمدة الهاي يوزياس فان أرتسن في استقبال ترحيبي.

«إن قضية المفقودين هي قديمة قدم البشرية نفسها.
ولكن في الواقع ليس هناك أي إدراك لألبعاد العالمية
أو الحجم الحقيقي للمشكلة .ليست هناك مبادئ توجيهية
بشأن مسؤولية الدول في معالجة هذه المشكلة من جميع
جوانبها».

توماس ميلر

«يجب أن تشعر عائالت المفقودين أن اآلخرين في
مجتمعهم المباشر والمجتمع العام على الوعي من
خسارتهم ومعاناتهم وأن المجتمع سيدعمهم على المدى
الطويل .عندما تشارك األسر فإنها تستخدم قدراتها
الحالية بينهما تطور القدرات الجديدة».

أندرياس فيغر

«خالل العمل في مجال حقوق اإلنسان ،وعلى وجه
الخصوص في قضية المفقودين ،إن حياة اإلنسان تتواجد
في الميزان ما بين حماية البيانات بالشدة وبين الحصول
على اإلحصائيات الشاملة والدقيقة التي تتطلب تبادل
البيانات .ال بد أن تدمغ مبادئ الخصوصية في نسيج
المنظمات ،حيث تترجم التكنولوجيا مباشرة إلى القوة
والفعالية».

براين بيليندورف
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 .2المؤتمر
سعى المؤتمر ،مفقودون :أجندة للمستقبل ،إلى تقديم نظرة عامة
عن تطورات طرق لرد الفعل في هذه المسألة ،وإلى تقديم
االستعراض للتحديات الموجودة ،فضال عن رؤية للمستقبل.
ٌ
سلسلة من مناقشات المائدة المستديرة .أقيمت
وقد سبق المؤتمر
المناقشة األولى في الهاي وشملت المنظمات الدولية وغيرها،
الثانية استضافتها جامعة ساسكس وشملت األكاديميين في العلوم
االجتماعية والسياسية .أما المناقشة الثالثة فجرت في سراييفو في
البوسنة والهرسك مع األطراف المعنية في يوغوسالفيا السابقة بما
في ذلك ممثلو أسر المفقودين والمؤسسات الحكومية والمنظمات
غير الحكومية و ممثلو وسائل اإلعالم ،وصناع السياسات وممثلو
المحاكم.
انعقد المؤتمر بدعم من مدينة الهاي ،التي هي مدينة السالم
والعدالة العالمية الدولية ،في قصر السالم من يوم الثالثاء 29
أكتوبر إلى يوم الجمعة  1نوفمبر  .2013سعى المؤتمر بصفته
األول من نوعه إلى معالجة قضايا المفقودين بشكل شامل ،سواء
المفقودين نتيجة للحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان والكوارث
والعنف المنظم والهجرة وأسباب غيرطوعية أخرى .ودرس
المؤتمر أيضا العمليات المتعلقة باألشخاص المفقودين من حيث
أبعادها القانونية والفنية والمجتمعية .وأتى المؤتمر بالتوصيات
الشاملة وفتح الطريق لصياغة مبادرات جديدة.
جمع المؤتمر بين المشاركين الذين يمثلون الدول والمنظمات
الدولية والمنظمات غير الحكومية ،بما في ذلك جمعيات الضحايا
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والناجين من الجرائم ،فضال عن القطاع الخاص واألوساط
األكاديمية والصحفيين وغيرهم من الممثلين .كان بين المشاركين
كبار صانعي السياسات ومنظمات حقوق اإلنسان والمنظمات
القضائية ومنظمات الدفاع واألمن والعلماء والمنظمات لالستجابة
لحاالت الطوارئ والوزارات والمعاهد المتخصصة وكذلك
وسائل اإلعالم.
تم تقسيم المؤتمر إلى ثالثة مواضيع تخصصية واسعة:
 )1األشخاص المفقودون نتيجة النزاعات المسلحة وانتهاكات
حقوق اإلنسان ،بما في ذلك حاالت االختفاء القسري؛
 )2األشخاص المفقودون نتيجة الكوارث ،سواء كانت طبيعية
أو من صنع اإلنسان؛
 )3األشخاص المفقودون نتيجة ألسباب أخرى ،بما في ذلك
العنف المنظم (المخدرات ،واالتجار بالبشر ،واإلرهاب)
والمفقودون نتيجة الهجرة.
باإلضافة إلى ذلك ،ناقش المندوبون القضايا الشاملة والتحديات
المستقبلية ،بما في ذلك مواءمة المبادرات العالمية والمحلية،
وبناء الملكية المحلية ،وتعزيز دور السلطة القضائية ،خاصة
دور أعضاء النيابة العامة والمحققين ،فضال عن ضمان حقوق
الناجين ،وتحسين القدرة العالمية على االستجابة لقضايا األشخاص
المفقودين ،واستكشاف مدى وجودة البيانات لألشخاص المفقودين،
وتعزيز اإلجراءات الوقائية واالستعداد.

 .3الكلمة االفتتاحية من قبل صاحبة الجاللة الملكة نور
خالل افتتاحها للمؤتمر استعرضت المفوضة للجنة ،صاحبة
الجاللة الملكة نور ،القدرات التي تم تطبيقها والتقدم الذي أحرز
بشأن قضية المفقودين في يوغوسالفيا السابقة ،حيث سجل ما يقدر
ب  40000شخص في عداد المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة
خالل العقد األخير من القرن العشرين .وقد تم العثور على أكثر
من  ٪70من المفقودين في يوغوسالفيا السابقة .أما في البوسنة
والهرسك على وجه التحديد حيث اختفى ما يقدر ب 30000
شخص تم العثور على  ٪74من المفقودين .فيما يتعلق بسقوط
مدينة سريبرينيتسا في عام  1995حيث تم اإلبالغ عن أكثر من
 8000شخص في عداد المفقودين فتم العثور على ما يقرب من
 7000منهم في المقابر الجماعية والمقابرغير المشروعة وتم
تحديد هويات رفاتهم بشكل موثوق به وإعادتها إلى أسرهم لدفنهم
وإحياء ذكراهم.
وأشارت جاللتها أن هذه األعداد النسبية تشير إلى التقدم الذي لم
يسجل في أجزاء أخرى من العالم .وقد أُيدت الجهود لتحديد مكان
المفقودين في يوغوسالفيا السابقة بالمشاركة المستمرة والتعاون
من قبل المؤسسات المحلية ،بما في ذلك السلطات السياسية في
هذه البلدان ونظم العدالة الجنائية .وقد حاولت هذه المؤسسات أن
تفصل بين قضية المفقودين والسياسات الماضية .وأكدت الجاللة
أن أسر المفقودين لم تترك وحدها ولم تكن مجرد متلقين للمساعدة
الدولية .بدال من ذلك فكانت لألسر مشاركة قوية ونشيطة في
عملية تحديد مكان أقاربهم المفقودين .فتجاوزت األسر خالل
أنشطتها الحدود الوطنية والدينية والعرقية وبنت شبكة فعالة
للمجتمع المدني وشاركت بصفة مباشرة في العمليات بما في
ذلك توفير اللجنة بما يقرب من  100000سجالت المعلومات
الشخصية عن المفقودين والعينات الوراثية التي مكنت من تحديد
هويات مفقوديهم.
يتصل شرط هام للتقدم المنجز في غرب البلقان ،مباشرة ،بنهج
سيادة القانون الذي تم اتباعه ،بما في ذلك العمل وفق المعايير
لألدلة المطلوبة في العمليات القانونية المدنية والمحاكمات
الجنائية وألغراض إصدار شهادات الوفاة الموثوق بها .وأمكن
تطبيق التكنولوجيا المتقدمة التي عادة تستخدم في البلدان صاحبة
المعايير القياسية في ما يخص سيادة القانون أمكن تطبيقها إلجرا َء
تحقيقات موثوق بها وفعالة للكشف عن مصير المفقودين وكذلك
تعزيز سيادة القانون في حد ذاتهّ .
وذكرت الجاللة المشاركين
بأن الظلم الذي حدث في الماضي وخاصة حاالت االختفاء تمثل
انتهاكا أساسيا لسيادة القانون وحقوق اإلنسان .ويجب أن تشمل
ُ
والمصالحة إعادة سيادة
إعادة اإلعمار ما بعد انتهاء الصراع
القانون وحقوق اإلنسان باعتبارها عناصر رئيسية في إقامة
المجتمع العادل والسلمي .ال يمكن ألحد إال للدولة أن تعيد الحقوق
والضمانات التي قد تم انتهاكها.

«تحتاج األسر وتستحق المعلومات حول عملية تحديد
مكان المفقودين ،وهذا يعني االتصال المتسق والفعال في
االتجاهين ،والقرارات المبنية على المعلومات ،واالنفتاح،
والحساسية ،والتعاطف ،والمساعدة بال تحيز ،والدعم
النفسي ،واالحترام الحتياجاتهم الفردية وخصوصيتهم،
وإعطاء الفرص ألن تكون األسر مع اآلخرين ،وأن تُبنى
قدراتهم ،وأن يحصلوا على المساعدة المالية».

بامال ديكس

«يمكن أن تختلف معايير الستخراج (الجثث) وتبادل
المعلومات من دولة إلى دولة .ينبغي للرفات أن تعامل
وتخزن برعاية ،ويجب أن ّ
يخفض خطر التعرف
الخاطئ».

رونالد ك .نوبل

الصفحة المقابلة :مفوضة اللجنة الدولية جاللة الملكة نور ووزير قدامى
المحاربين الكرواتي بريدراغ ماتيتش مع مفوض اللجنة الدولية فيم كوك
ورولف أكؤوس في المؤتمر.
األعلى :نيق شتاينبرج من مرصد حقوق اإلنسان ،واألخت كونسوئيلو
مورالس من المنظمة المكسيكية المواطنون في دعم حقوق اإلنسان وسارا
ه .كاتسانيس من جامعة دوك.
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 .4جلسات مناقشة
شمل المؤتمر أربع حلقات النقاش ،ثالثة في موضوعات واسعة
وواحدة بشأن التحديات التي تواجه الجهود العالمية للعثور على
المفقودين على نحو أكثر فعالية.
وخصصت الحلقة األولى لقضية األشخاص المفقودين نتيجة
النزاعات وانتهاكات حقوق اإلنسان وافتتحها رئيس المركز
الدولي للعدالة االنتقالية السيد ديفيد تولبرت .وتحدث أستاذ من
جامعة كاليفورنيا في بيركلي ،السيد إريك ستوفر عن موضوع
تعزيز جهود المجتمع الدولي في بناء القدرات المحلية .و ناقش
سعادة وزير حقوق اإلنسان العراقي السيد محمد شياع السوداني
و سعادة وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم
كردستان السيد آرام أحمد محمد ،ناقشا الصعوبات في الحفاظ
على االندفاع السياسي للبحث عن المفقودين .وقام السيد مانوج
ساتشديوا والسيدة فيونا مكاي من المحكمة الجنائية الدولية بعرض
التحديات في مقاضاة الجناة في حاالت األشخاص المفقودين.
تحدث الوزير األول االسكتلندي السابق اللورد جاك ماكونيل
عن البحث عن المفقودين كوسيلة لردع ومنع الفظائع وانتهاكات
حقوق اإلنسان .وتحدث كل من السيد اندرياس ويجر للجنة الدولية
للصليب األحمر والسيدة ياسمينكا جمهور من فريق عمل األمم
المتحدة المعني بحاالت االختفاء القسري وغير الطوعي تحدثا
عن متطلبات العدالة اإلنسانية واالنتقالية.
ألقى سعادة رئيس جمهورية كرواتيا السيد إيفو يوسيبوفيتش
الخطاب الرئيسي في حلقة النقاش هذه وأكد أن قضية المفقودين
تثقل األقارب واألصدقاء وهي أيضا عائق هائل أمام السالم
واالستقرار الدائمين .فلهذا السبب ،أضاف السيد يوسيبوفيتش،
بدأ االعتراف تدريجيا بالحق في معرفة الحقيقة دوليا كحق من
حقوق اإلنسان المشروعةّ .
وذكر الرئيس يوسيبوفيتش المشاركين
بأن قضية األشخاص المفقودين لم تحل بعد حتى في أوروبا.
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حوالي  12000شخص ال يزالون مفقودين في جنوب شرق
أوروبا وحدها ،و 2300في منطقة شمال القوقاز في االتحاد
الروسي وعلى مقربة من  2000في قبرص فبالتالي هناك المزيد
من العمل يجب القيام به .وهذا يشمل تنفيذ التحقيقات والمالحقات
القضائية الفعالة لوضع حد لحالة اإلفالت من العقاب .واعترف
الرئيس يوسيبوفيتش أن هذه ليست مهمة سهلة ،وأنها سوف
تتطلب الشجاعة والوقت ،ولكن ال بد منها في عملية تضميد
جروح المجتمعات المتضررة.
وخصصت الحلقة الثانية لألشخاص المفقودين نتيجة الكوارث
الطبيعية والكوارث من فعل اإلنسان .وافتتحها سعادة السيد
رونالد نوبل األمين العام لإلنتربول الذي دعا الى إنشاء هيكل
دائم لتحديد هويات ضحايا الكوارث .أما تحديات تسونامي في
جنوب شرق آسيا فقدمها أستاذ بونغروك سريبانديتمونغكول
الذي قاد فرق  DVIفي تايالند في عام  .2004وناقش المدير
العلمي لمعهد علوم الطب الشرعي في المكتب الفدرالي للشرطة
الجنائية األلمانية ،الدكتور إنجو باستيتش ،التحديات في تنسيق
آليات االستجابة لمساعدة البلدان المتضررة بالكوارث .وتحدث
كل من السيد فرانك دي باولو من مكتب الطبيب الشرعي
الرئيسي في مدينة نيويورك والسيدة ايرين أوسوليفان من
معهد الطب الشرعي الهولندي حول إمكانيات تحسين التنسيق
بين الجهات الدولية والمحلية في االستجابة للكوارث ألنه شرط
أساسي لضمان حقوق الضحايا .وتطرقت السيدة باميال ديكس
المديرة التنفيذية ل (ديزاستر أكشن) لموضوع حقوق األهالي في
حاالت الكوارث .إن احتياجات األهالي عالمية وتشمل ،من بين
أمور أخرى ،الحصول على المعلومات حول األنشطة وتبادل
دائم وفعال للمعلومات في اتجاهين ،واالحترام لالختالفات بين
األفراد ،والخصوصية.

تطرقت حلقة النقاش الثالثة لموضوع العنف المنظم والهجرة.
وشدد سعادة السفير وليام السي سوينغ المدير العام للمنظمة الدولية
للهجرة خالل تقديمه الخطاب الرئيسي على ضعف المهاجرين
الذين ال يمكنهم في العبور أو بعد الوصول إلى المكان المقصود
االستعانة بمؤسسات العدالة لحماية حقوقهم .وبينت راهبة
كونسويلو موراليس من منظمة (المواطنون لدعم حقوق اإلنسان)
المكسيكية أنه يمكن للوصم أن يزيد من هذا الضعف .وقام كل
من السيدة سارة ه .كاتسانيس من معهد علوم الجينوم والسياسة
في جامعة ديوك واألستاذ خوسيه أنطونيو لورنتي مدير برنامج
تحديد هويات األطفال المفقودين يسمى DNA PROKIDS
واألستاذ لوري أ .بيكر من قسم األنثروبولوجيا في جامعة
بايلور ،قاموا بالعرض المفصل في هذه المواضيع .على وجه
الخصوص ،تم تسليط الضوء على حجم مشكلة االتجار بالبشر،
فضال عن األهمية والتحديات في استخدام األساليب العلمية في
تحديد الهوية في مثل هذه الحاالت.
تطرقت حلقة النقاش الرابعة للتحديات التي تواجهها الجهود
العالمية لتوضيح مصير المفقودين .وشملت قائمة المتحدثين
السيدة أولغيتسا بوزانيتش من منظمة تدعى (عائالت المختطفين
والمفقودين في كوسوفو وميتوهيا) ،والدكتور رضوان زيادة مدير
مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان (سوريا) ،واألستاذ مايكل
س .بوالنين من مكتب الطبيب الشرعي الرئيسي بأونتاريو،
والدكتورة إيوا تابو الرئيسة السابقة لقسم الديموغرافية في المحكمة
الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ( ،)ICTYوالدكتور جاي
أرونسون األستاذ المشارك في العلوم والتكنولوجيا والمجتمع
بجامعة كارنيجي ميلون ،و الدكتور أليكس جون لندن األستاذ في
الفلسفة ومدير مركز األخالقيات والسياسة في جامعة كارنيجي
ميلون ،وكذلك السيد براين بيليندورف ،عضو مجلس إدارة شركة
بينيتيك ومؤسسة موزيال.
في خطابه الرئيسي إلى الحلقة الرابعة قال رئيس اللجنة السفير
توماس ميلر أنه ال يجوز أن نعود إلى الوراء وإلى الزمن الذي
كان لم يتم العثور على المفقودين فيه .فإنه يجب أن يتم التحقيق
في حاالت المفقودين بشكل صحيح من خالل اآلليات القائمة على
القانون واألساليب الحديثة في الطب الشرعي ويجب أن تأخذ
العدالة مجراها وأن يحاسب المجرمون .ويجب أيضا أن يستمر
أهالي المفقودين بمشاركتهم بكل نشاط ،ويجب أن يتم تزويدهم
بمعلومات أكثر موثوقية ودقة ،بينما يجب حماية خصوصيتهم
وحقوقهم بشكل أفضل.
أما الجلسة الختامية للمؤتمر فأداها مفوض اللجنة السفير كنوت
فوليبيك وسعادة السيد فرانس تيمرمانز وزير الشؤون الخارجية

الهولندية الذي طالب أن تقوم اللجنة بالعمل على هذه التحديات
كمنظمة حديثة وصغيرة ومرنة أنشئت رسميا بموجب القانون
الدولي كي تتمكن من العمل أكثر فعالية في جميع أنحاء العالم.
وناشد السيد تيمرمانز الدول بدعم الجهود التي تبذلها حكومته في
تحقيق هذا الهدف .وقال مندوب حكومة المملكة المتحدة السيد
أليستير بيرت أن حكومة هولندا لديها الدعم الكامل والقوي من
الحكومة البريطانية في هذا الصدد .أما سفير الواليات المتحدة
لدى منظمة األمن والتعاون السيد دانيال باير ّ
فذكر بدعم الواليات
المتحدة لجهود اللجنة وبأن اللجنة أنشئت بمبادرة من الرئيس
األمريكي بيل كلينتون .في ختام المؤتمر عرض مقرر المؤتمر
األستاذ جيريمي ساركين المالحظات الموجزة ،والمالحظات
الختامية ألقاها السفير ميلر.

«أما فئة السكان المتنقلين األكثر عرضة ألن يصبحوا
«مفقودين» فنحن في المنظمة الدولية للهجرة نطلق عليهم
مصطلح «المهاجرين المعرضين» سواء إذا كانوا في
العبور أومتواجدين في وجهة الوصول .هؤالء األشخاص
ال يستطيعون مساعدة أنفسهم ،وال يمكنهم أن يخاطبوا
السلطات القضائية أو هيئات إنفاذ القانون وال يمكنهم
االستعانة بحكومتهم وال بحكومة البلد المضيف لهم».

فليام ليسي سوينغ

«وصمة العار ضد الضحايا تكون أصعب في الحاالت
التي تختفي فيها الناس نتيجة الجرائم المنظمة ،ألن كال
من المجتمع والسلطة يميل إلى االعتقاد أن الضحايا كانوا
بالتأكيد متورطين في األعمال اإلجرامية ،وبالتالي فإنهم
استحقوا النتائج وكان هذا مصيرهم».

كونسويلو موراليس

الصفحة المقابلة أعالها :الرئيس الكرواتي إيفو يوسيبوفيتش وهو يصل
إلى المؤتمر.
أعلى الصفحة :األخت كونسويلو مورالي من المنظمة مواطنون في دعم
حقوق اإلنسان ،مدير برامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أدام بويس،
ونيق شتاينبرج من مرصد حقوق اإلنسان ،وسارا ه .كاتسانيس من جامعة
دوك ،مشاركين في الجلسة.
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 .5التقدم في التعامل مع قضية المفقودين
بغض النظر عن الظروف التي اختفى فيها األشخاص المفقودون،
فإن معالجة هذه القضية من مختلف نواحيها ،بما فيها الحقيقة
والعدالة تنطوي على ضمان السالم والعدالة في العالم .إيجاد
الحل لحاالت األشخاص المفقودين وسيلة من وسائل المساهمة في
إعادة بناء المجتمعات التي تضررت بالكوارث ،وإنهاء دورات
العنف وضمان التنمية االقتصادية وعدم التكرار والوقاية.
خالل العقدين الماضيين حدث تقدم ملحوظ في الكيفية التي تعالج
بها قضية المفقودين ،خاصة فيما بعد النزاعات والكوارث .في
أعقاب الهجمات في مدينة نيويورك في  11سبتمبر  2001تم
التعرف على أغلبية األشخاص الذين قتلواوتمت إعادة رفاتهم إلى
أسرهم .الجهود المشتركة لقوات الشرطة من جميع أنحاء العالم
للعثور على األشخاص الذين فقدوا نتيجة لتسونامي عام 2004
في جنوب شرق آسيا هي مثال لقدرة متزايدة لدمج الموارد على
المستوى الدولي لتمكين العثور على عدد كبير من المفقودين.
وقد تم بذل جهود كبيرة أخيرا لتطوير العمليات لتحديد موقع
المفقودين .ولكن ،في حين تم تعزيز القدرات والطاقات من خالل
المنهجيات الجديدة والتقدم العلمي فهناك حاجة إلى أن تلتحق
األطر القانونية والمجتمعية بهذه التطورات .وقد كان لهذه المناهج
الحديثة تأثير على تنمية البلدان التي خرجت من الصراع أو في
أعقاب الكوارث الهائلة .في المناطق التي نجحت فيها البلدان
في حل قضية المفقودين بعد الصراع ،مثل بلدان يوغوسالفيا
السابقة ،وشيلي ،واألرجنتين ،وتيمور الشرقية ،وجنوب أفريقيا،
تتولى هذه البلدان ملكية العملية على نحو متزايد.
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وقد سُ هلت التقدمات الحديثة بفضل تحركات أوسع نطاقا في
مختلف أنحاء العالم لبناء مجتمع سلمي من خالل تعزيز سيادة
القانون .في هذا السياق ،فإن أهالي المفقودين اليمارسون فقط
حقوقهم في معرفة مصير أقاربها المفقودين ولكنهميطالبون
بالعدالة والتعويضات .وأصبح نهج الطب الشرعي القائم على
أسس القانون والذي يتماشى مع متطلبات المحاكم أصبح هو
المعيار .وعالوة على ذلك ،فإن التطورات في مجال علم الوراثة
واألساليب األخرى الحديثة للطب الشرعي وكذلك المعلوماتية
المتقدمة لقواعد البيانات جعلت من الممكن أن يحدد موقع وهوية
المفقودين بمستوى اليقين الذي كان في السابق غير متوفر ومكلفا.
وبعد العثور وتحديد الهوية لعدد متزايد للمفقودين من الصراعات
والكوارث الحديثة بصفة أفضل من أي وقت مضى في التاريخ
فأصبح هذا التقدم قابال للقياس الكمي.
مع أنه تم إحراز تقدم كبير ال يزال هناك نقص في المعايير
المتعلقة بمسؤولية الدول لمعالجة هذه القضية من جميع جوانبها.
ال توجد مبادئ توجيهية عامة ،أو أطر قانونية معمول بها والتي
يمكن للضحايا أو مجموعات الناجيين الرجوع إليها .على وجه
الخصوص ،ال يوجد حتى اآلن آلية دولية دائمة لمعالجة هذه
القضية العالمية .ال تحترم قضية األشخاص المفقودين الحدود
سواء كان األشخاص مفقودين نتيجة النزاعات أوانتهاكات
حقوق اإلنسان أوالكوارث أو العنف المنظم أو تدفقات الالجئين
أوالهجرة .في هذا الصدد تستدعي قضية المفقودين استجابة دولية
أكثر تنظيما واستدامة.

اإلدراك العام للحجم الحقيقي لقضية المفقودين ال يزال محدودا.
الحظ التقرير العالمي للكوارث لعام  2012أن ما معدله
 100000شخصا لقوا مصرعهم سنويا نتيجة للكوارث ما بين
عامي  2000و ،2012أما عدد المفقودين ال يزال غير معروف.
الهجرة لها تأثير شديد على قضية المفقودين ويعتقد أن هناك
 72مليون مهاجر قسريا منهم  15ماليين من الالجئين .هؤالء
األشخاص معرضون للخطر على طول مسار هجرتهم ،من نقطة
االنطالق إلى مكان الوصول النهائي .ومع ذلك هناك مؤشرات
غير كافية عن نتائج هذه األخطار وخصوصا في الحاالت التي
يختفي فيها األشخاص.
هناك مؤشرات واضحة تدل على تغيير كلي نحو منظور أكثر
عالمية وأكثر شموال .والدليل على ذلك في التسعينيات من
القرن العشرين هو على سبيل المثال إنشاء المحكمة الجنائية
الدولية ،والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة والمحكمة
الجنائية الدولية لرواندا ،وكذلك المحاكم الدولية األخرى والمحاكم
المختلطة .ركزت أنشطة المنظمة الدولية للهجرة بشأن األشخاص
المفقودين االهتمام على األشخاص المفقودين نتيجة الهجرة .وإن
الخبرة الناجمة عن تسونامي عام  2004بما في ذلك أنشطة
اإلنتربول وغيرها لتأسيس برنامج دائم لالستجابة للكوارث هي
تطورات مهمة جدا.

«اللجنة الدولية لشؤون المفقودين قادرة على لعب دور
على الساحة العالمية .وستكون الخبرة الخاصة مطلوبة ما
دام هناك المفقودين من الصراعات والكوارث الطبيعية
واالتجار بالبشر».

فرانس تيمرمانس

«يجب على المجتمع المدني أن يلعب دورا هاما في جمع
المعلومات من أسر المفقودين ويجب على الحكومة فتح
ملفاتها لهيئات التحقيق لتمكين العائالت من معرفة مصير
أحبائهم».
أعلى الصفحة المقابلة :مدير مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان
الدكتور رضوان زيادة يتحدث مع رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء
السياسيين العراقية الشيخ محمد الهنداوي في المؤتمر.
أعلى اليمين :رئيس اللجنة الدولية توماس ميلر والمدير العام للمنظمة
الدولية للهجرة وليام السي سوينغ يحضران النقاش.
أسفل الصفحة :وزير الشؤون الخارجية في هولندا فرانس تيمرمانز يدخل
المؤتمر مع مفوض اللجنة الدولية ويم كوك.

الدكتور رضوان زيادة

«واجبنا هو االستمرار في تعزيز سيادة القانون وتحقيق
العدالة ألقارب األشخاص المفقودين الذين ما زالوا
ينتظرون معرفة مصير أحبائهم».

إيفو يوسيبوفيتش
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 .6الطريق إلى األمام
العمليات الحالية للتعامل مع قضية المفقودين ال تزال مجزأة .على
سبيل المثال ،تعالج قضية المفقودين في القانون اإلنساني الدولي
بموجب اتفاقيات جنيف .تعالج قضية االختفاء بصفة عامة بموجب
اإلعالن المتعلق بحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري
وكذلك االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء
القسري .أما حاالت االختفاء التي هي أكثر انتشارا أو منهجية فقد
تكون مشمولة في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
األحكام القانونية األخرى التي تلعب دورا فيما يتعلق بالمفقودين
هي إعالن األمم المتحدة بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة
لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة لعام ،1985ثم المبادئ
والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحايا
االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات
الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي ،التي اعتمدتها األمم المتحدة
لعام  ،2005وأخيرا التوجيه الصادر عن البرلمان والمجلس
األوروبيين الذي أنشأ الحد األدنى للمعايير من حقوق ضحايا
الجريمة ودعمهم وحمايتهم ،لعام  .2012لكن هذه األدوات غالبا
ما تكون غير شاملة وغالبا ما تكون غير ملزمة ،وهناك أيضا
اختالفات إقليمية .مع أن حقوق أسر المفقودين قد تعززت إلى
حد كبير بفضل قرارات المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان،
ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان واللجنة األفريقية
لحقوق اإلنسان ،من جملة القرارات ،لكن هذه الحماية ليست
موحدة وال متاحة للجميع.
كما لم يتم تصميم بنية النظام الدولي للتعامل خاصة مع المفقودين.
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ورغم التطورات الكبيرة خالل السنوات العشرين الماضية الممثلة
في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ،والمحكمة الجنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ،وكذلك
المحاكم المختلطة في أماكن مثل كمبوديا ،وسيراليون ،وتيمور
الشرقية ،بغرض مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة كان
هناك تركيز خفيف على كافة فئات المفقودين .وقد تم إيالء
االهتمام لهذه القضية من خالل لجان الحقيقة ،وهيئات األمم
المتحدة المختلفة ،واللجان اإلقليمية ،والمحاكم اإلقليمية؛ لكل هذه
المؤسسات دور مهم في القضية ولكن هناك المزيد يمكن القيام
به .إن المبادرات العالمية تتطلب تحسين التعاون بين الدول ،بما
في ذلك تحسين تبادل المعلومات واالستفادة من آليات االتصال
ومعالجة البيانات المتقدمة.
وفقا للمعهد األوروبي للدراسات األمنية ،1لقي ما يقرب من 4
ماليين شخص ،و ٪90منهم من المدنيين ،مصرعهم في الحروب
في التسعينيات من القرن العشرين عالميا .وتفيد التقارير عن
الحروب منذ منتصف القرن العشرين أن النسبة هي عشرة قتلى
مدنيين مقابل مقاتل واحد .على النقيض من ذلك ،كانت نسبة
الوفيات في الحرب العالمية األولى تقدر بتسعة مقاتلين لكل مدني
قتل .تقييم أعداد القتلى المدنيين مسألة معقدة وربما تكون النسب
المتوسطة غير صحيحة لبعض الحروب .وبالرغم من ذلك من
1

أوربا اآلمنة في عالم أفضل ،ص5 .

الواضح أن تأثير االشتباكات العسكرية على المدنيين في القرن
التاسع عشر وحتى في الحرب العالمية األولى كان مختلفا عن
تأثير الحروب الحديثة .ونتيجة لذلك ،هناك اليوم مشاكل عملية
في تطبيق قواعد الحرب وأعرافها بالنسبة لألشخاص المفقودين
نتيجة القتال .على وجه الخصوص ،كان من الممكن أن يفترض
أن األطراف المتحاربة في القرن التاسع عشر كانت تعرف مكان
األشخاص الذين فقدوا خالل النزاع ،وهوياتهم ،ولكن لم يعد هذا
الحال كذلك.
إن إثبات المدى الحقيقي لقضية المفقودين ال يزال صعبا بسبب
عدم وجود بيانات دقيقة .في هذا الصدد هناك حاجة لمزيد من
البحث وهناك حاجة للرصد وتسجيل بيانات أكثر وأفضل وذلك
ليتسنى تحضير الرد على األزمات عند حدوثها .وقد تبنت اللجنة
نهج سيادة القانون بما في ذلك العمل على المستوى المطلوب
ألدلة العمليات القانونية ،مثل المالحقة الجنائية للمرتكبين .وقد
كان هذا ضروريا أيضا من أجل إصدار شهادات وفاة موثوق بها،
والتي هي ضرورية بموجب قانون الميراث أو لغرض الزواج
للمرة األخرى .كانت هناك حاجة إلى أساليب خاصة وموثوق بها
للغاية من أجل تحديد مكان والتعرف على هوية المفقودين .قررت
اللجنة على استخدام الحمض النووي كخطوة أولى لتحديد الهوية
في يوغوسالفيا السابقة من أجل توفير الدقة العلمية والموضوعية
في تحديد الهوية ،وبالتالي إلنتاج أدلة التدحض حول من اختفوا
أو قتلوا .وكان لهذا النهج نجاح متماثل في مساعدة تحديد هوية
األشخاص المفقودين نتيجة الكوارث وغيرها من األسباب.

«أجرؤ على القول أنه ،اليوم ،الحق في معرفة الحقيقة،
والحق في العدالة والحق في فعالية التحقيق هي الضمانات
التي تتوقع من الدول».

كنوت فوليباك

الصفحة المقابلة :جيرالد هـ .باتر من مدينة الهاي ،ومفوض اللجنة
صاحبة الجاللة الملكة نور ونائب عمدة مدينة الهاي مارنيكس نوردرفي
عشاء المؤتمر.
أعلى الصفحة :المدير العام لوزارة حقوق اإلنسان العراقية اركان ثامر،
ومدير مؤسسة الشهداء العراقية ناصر الشعالن ،والسفير العراقي في
هولندا سعد إبراهيم العلي ،ورئيس اللجنة العراقية للشهداء والضحايا
والسجناء السياسيين الشيخ محمد الهنداوي ،ووزير حقوق اإلنسان
العراقي محمد السوداني ،ووزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة
إقليم كردستان آرام أحمد محمد يحضرون المؤتمر.
أسفل اليمين :رئيس المركز الدولي للعدالة االنتقالية ديفيد تولبرت ومدير
مركز حقوق اإلنسان في جامعة كاليفورنيا إريك ستوفر يتحدثان إلى أحد
المشاركين.

13

 .7التكنولوجيا وتحدياتها
قد أحدث التطور السريع ألساليب الحمض النووي في أواخر
الثمانينات ثورة في الطب والبحث األساسي لعلوم الحياة والطب
الشرعي .إن تجربة اللجنة توفر مثاال لفعالية نظام تحديد
الحمض النووي تحركه قاعدة البيانات الفعالة من حيث التكلفة
وتم استخدامها في العديد من السياقات وحاالت المفقودين .ولكن
عندما تظهر تقنيات الجيل القادم سوف يواجه العالم تحديا مرة
أخرى لتلبية الحاجة لوجود أدوات تحليل أكثر تطورا من أي
وقت مضى.
يشكل تسخير تقنيات العلم الشرعي التي تتطور بسرعة
لغرض تحديد هوية المفقودين إضافة إلى التأكد من أن تحديد
هوية المفقودين يتبع المعايير الصارمة والممارسة المثلى أينما
يتم تطبيقه يشكل تحديا للمستقبل .األمر الضروري أيضا هو
االستعداد والتخطيط كي يتمكن تطبيق تقنيات العلوم الشرعية مع
األخذ بعين االعتبار الوقت والتكلفة .وألن الحاجة لتحديد هوية
الضحايا يمكن أن تحدث في أي مكان وأي وقت هناك حاجة
لتقييم أوجه القصور الحالية وتحديدها ويجب أن يعتبر استخدام
آلية دائمة بحيث يمكن إنشاء المورد العالمي الفعال واآلمن و
الموثوق به.
مع أن قوة العلم الحديث قد أُثبتت فاستعماله يثير أسئلة أيضا:
كيف ينبغي أن تستخدم التقنيات الجديدة ،ومن ينبغي أن يكون
له حق استعمالها ،وكم يجب أن تكلف؟ وهل سيجب على البلدان
األقل ثراء أو األقل تقدما أن تلحق بقدر استطاعها؟ أوسوف تكون
هناك آلية دولية والموارد المشتركة أوالمؤسسات التي يمكن
أن توفر قدرة دائمة و فعالة وحلوال علمية غير مكلفة لخدمة
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المجتمع العالمي كله ،بدال من أن يعد كل بلد النظام الخاص به؟
وهل يجب أن تحافظ الحكومة الواحدة على مرافق دائمة لها
قدرة كافية وموظفون وسيدعون نادرا جدا دون إنذار سابق؟
أليس من األفضل أن يكون هناك آلية مشتركة للقدرة الدائمة؟
إن تطبيق المنهجيات العلمية في البيئة المشحونة سياسيا حيث
قد تكون ألصحاب المصلحة المصالح السياسية في نتائج عملية
المفقودين يتطلب ضمانات والتزامات بما في ذلك االلتزامات
بحقوق اإلنسان على المستوى المحلي والدولي .االنحناء نحو
ردود مستعجلة ومخصصة ال يؤدي إلى خفض المعايير وفعالية
عمليات األشخاص المفقودين فحسب ولكن يجب أيضا أن ينظر
بنظرة ناقدة بالنسبة لاللتزامات المذكورة.
سؤال مهم بشأن علوم الطب الشرعي المتقدمة يتعلق باحتمالية
سوء استخدامها .ومن أمثلة ذلك تتبع المهاجرين غير المرغوب
فيهم وتوسيع قواعد البيانات الجنائية لتشمل األبرياء واألخطار
الحقيقية والمتصورة للخصوصية التي يمكن أن تثبط أقارب
المفقودين واآلخرين من المشاركة في العمليات المتعلقة
بالمفقودين ،وبالتالي منعهم من ممارسة حقوقهم .يجب بالتالي
أن يقترن االستخدام الفعال والكفء لألساليب العلمية المتطورة
بالحماية الكافية الفنية والقانونية .هذه الحماية يجب أن تكون
متوفرة في كل من المستوى الداخلي والمستوى الدولي إذا وددنا
أن يستمر العلم الحديث في دعم ممارسة حقوق اإلنسان وأن
يساهم في التطبيق الكامل لحكم القانون.

بينما تتطور القدرات العلمية بسرعة ،فإن القوانين الدولية
والمحلية ال تزال تتخلف ،وهذا يمثل تحديا عالميا للبحث عن
المفقودين .األحكام القانونية الدولية التي تتناول استخدام علم
الوراثة ،على سبيل المثال ،موجودة في سياق البحوث الطبية
ولكن عموما ال توفر أي توجيه في سياق تطبيقات الطب الشرعي
في سياق المفقودين .المبادئ الهامة توجد في قرار مجلس حقوق
اإلنسان  26/10في موضوع علم الوراثة الشرعي وحقوق
اإلنسان ( )2009وتنص هذه المبادئ على أن تطبيق علم الوراثة
في الطب الشرعي ،على وجه الخصوص ،يجب أن يتم وفقا
للمعايير الدولية المقبولة من قبل المجتمع العلمي لتحديد هوية
رفات ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.
إن إنشاء قواعد البيانات األكثر كفاءة التي من شأنها تمكين
تبادل المعلومات عن األشخاص المفقودين وربط الجهود المحلية
والدولية هو أمر مهم ،ولكنه أيضا يجتاج أن يخضع للحماية
والضمانات .ينبغي لحماية البيانات أن تكون في التوازن مع
المتطلبات لتحديد مكان المفقودين بما في ذلك تبادل البيانات.
هناك أمثلة لتحسين تبادل البيانات وحماية الحقوق األساسية
في نفس الوقت ،مثل المشروع يسمی ب «المشروع المباشر»

الذي قادته وزارة الصحة والخدمات البشرية للواليات المتحدة.
هذا المثال ينبغي البحث فيه بأكثر تفاصيل في سياق المفقودين
فقد طرح المشروع نموذجا مفتوحا مطورا من قبل المجتمع
لتبادل المعلومات من خالل عملية يشارك فيها عدد من أصحاب
المصلحة .واتخذ مطورو هذا النظام التوجيهات من العمليات
المشابهة التي قد أدت إلى تطوير تكنولوجيات االتصال األخرى
خاصة إلى تطوير معايير اإلنترنت.
ومن المتوقع أن تلعب الهيئات الدولية مثل اإلنتربول واللجنة
الدولية لشؤون المفقودين دورا متزايد األهمية في تحقيق هذه
األهداف .يمكن لهيئات التنسيق الدولية أن تضمن استدامة
العمليات ذات الصلة من خالل إنشاء وتطبيق وتنسيق برنامج
االستجابة أوسع النطاق مما هو متاح للدول المنفردة .وخير مثال
على طريقة للمضي قدما هي مبادرة اإلنتربول واللجنة الدولية
لشؤون المفقودين لبرنامج دائم لتحديد هوية ضحايا الكوارث.
بالنظر إلى أن جميع الدول معرضة للكوارث الطبيعية والكوارث
من صنع اإلنسان وبالنظر إلى أن عددا قليال جدا من الدول لها
وسائل أو قدرة على االستجابة لتلك الحاالت فهذا البرنامج من
شأنه أن يحسن قدرات الطب الشرعي العالمي ويوسع الوصول
إلى هذه القدرات.

«ال يمكن أن تكون اآلن نتيجة حتمية أن الناس فقدوا
ببساطة )...( .لم يعد مقبوال أن ندرك أن هذا هو نتيجة
حتمية لألشياء المروعة ،ولكن يمكننا أن نفعل اآلن شيئا
حيال ذلك .وهو ما تفعله اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
بطريقة ملحوظة».

اليستيربيرت

أعلى الصفحة :مفوض اللجنة الدولية ويم كوك يتحدث مع وزير الشهداء
وشؤون األنفال للحكومة الكردية اإلقليمية آرام أحمد محمد.
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 .8العدالة االنتقالية والحق في معرفة الحقيقة
والعدالة والتعويضات في سياق المفقودين
يمكن النطر إلى إنشاء عمليات فعالة لتحديد موقع المفقودين على
أنها أحدث شكل من أشكال العدالة االنتقالية .العمليات مثل هذه
هي جزء ال يتجزأ من الحق في معرفة الحقيقة .في مناطق كثيرة
من غير المرجح أن تحدث المصالحة ما لم تتم معالجة قضية
المفقودين .باإلضافة إلى ذلك الحق ثمة اآلن الحق في االنتصاف
بما في ذلك الحق في إجراء تحقيق فعال والتحقق من الوقائع
والكشف عن الحقيقة .التحقيق واجب على الدول .وهناك حاجة
أيضا للقيام بعمليات لضمان عدم التكرار .إن وضع الضحايا في
مركز هذه القضايا يؤكد حقهم في الحرية والحياة واالستقالل
الذاتي والتنمية ،فمن المؤكد أن التعامل مع هذه القضية في
المصلحة العامة.
الحق في معرفة الحقيقة منصوص عليه في مجموعة المبادئ
المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل العمل على
مكافحة اإلفالت من العقاب ،بتاريخ  5فبراير  ،2005المجموعة
التي تؤكد من جديد على الحق غير القابل للتصرف في معرفة
الحقيقة بشأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،و منصوص
عليه في االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء
القسري ( ،)2006والتعليق العام للفريق العامل المعني بحاالت
االختفاء القسري أو غير الطوعي على الحق في معرفة الحقيقة
المتعلقة باالختفاء القسري ( ،)2010في منشورة لمكتب المفوض
السامي لحقوق اإلنسان «الحق في الحقيقة» لعام  ،2006و في
تقارير اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان بشأن أفضل
الممارسات والمفقودين (،)2010وفي قرارات محكمة البلدان
األمريكية لحقوق اإلنسان ومؤخرا في المحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان في حكم المصري .يتم االحتفال باليوم العالمي للحق في
الحقيقة لضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ولكرامة الضحايا
( 24مارس) .هذا الحق حق فردي وحق جماعي .كل ضحية لها
الحق في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات ضدهم .وتمثل الحقيقة
استجابة مركزية لإلنكار وللتالعب وصناعة األساطير المحيطة
بالصراع .الحقيقة الكبرى تساعد على تحديد من هم الجناة وكم
عدد الضحايا وما هي األفعال التي ارتكبت ضد الضحايا من قبل
الجناة .تريد األسر أن تعرف ما حدث ،ولكن المجتمع ككل أيضا
لديه الحق في معرفة الحقيقة .الحقيقة هي أساس لوجود سجل
تاريخي موثوق به.

الصفحة المقابلة أعلى اليسار :المفوض للجنة ويم كوك ورئيس اللجنة
توماس ميلر مع عمدة مدينة الهاي ،يوزياس فان أرتسن.
الصفحة المقابلة أعلى اليمين :المدير العام للجنة السيدة كاترين
بومبرجر مع رئيس المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،ديفيد تولبرت.
الصفحة المقابلة ،أعلى الوسط :بروين نوري عزيز ،المدير العام في
وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان بروين أمين،
عضو لجنة حقوق اإلنسان العراقية.
الصفحة المقابلة ،أسفل الوسط :المشاركون في المؤتمر يحضرون
استقباال ترحيبيا يقدمه عمدة الهاي.
حفل استقبال قدمها عمدة يوزياس فان أرتسن.
الصفحة المقابلة ،أسفلها :عمدة يوزياس فان أرتسن يخاطب
المشاركين.

16

«إذا كنا نحن ،العائشون ،نقبل أن بعض الضحايا لن يتم
التعرف على هويتهم ،حتى من دون محادثة حول هذا
الموضوع ،إذن نعطي رخصة ألولئك الذين يرغبون في
محوهم من األرض».

جايا رونسون

«نحن بحاجة إلى تحسين التنسيق بين الجهات الفاعلة
الدولية والمحلية العاملة في مساعدة البلدان في أي سيناريو
أشخاص مفقودين ،سواء بعد الصراع ،أو الكارثة ،أو في
حاالت الجريمة المنظمة وأسباب أخرى .يمكن أن تكون
الفكرة خلق منتدى عالمي بشأن األشخاص المفقودين ،على
غرار المنتدى الذي يوجد حاليا بشأن الهجرة».

فيم كوك

«إن مشاركة هيئات التنسيق الدولية يمكن أن تضمن
استدامة هذه العملية من خالل إنشاء ونشر وتنسيق الفرق
متعددة البلدان التي يمكن أن تتحمل هذا العبء ،في حين
أن تركيز البلد يمكن أن يحول إلى مناطق أخرى ذات
أولوية».

رونالد ك .نوبل

«إن األحداث المأساوية في البحر األبيض المتوسط ،وكان
آخرها في المبيدوسا ،التي تمثل حادثة بحرية دولية ومثاال
مؤلمالالتجار بالبشر ويأس المهاجرين؛ هي مثال حقيقي
لألسباب التي تجعل منالضروري وضع نهج منظم ومنسق
لمعالجة مسألة المفقودين».

رولف ايكيوس
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أجندة للمستقبل:
توصيات
 -1االعتراف باألبعاد العالمية لقضية األشخاص المفقودين
والبحث فيها
يجب على المجتمع الدولي االعتراف باألبعاد العالمية
لمشكلة األشخاص المفقودين .ينبغي لتحسين توافر وجودة
البيانات عن األشخاص المفقودين أن يكون هدفا عالميا.
وينبغي إجراء مزيد من األبحاث لهذا الغرض ،وينبغي
توفير الموارد الالزمة لها .يجب أن يتم توفير المعلومات
حول المفقودين بصفة منتظمة وعلى الصعيد العالمي.

أن تجري مشاركة عائالت المفقودين على أساس أكثر
اتساقا في جميع المشاكل المتعلقة المفقودين .ينبغي أن
تشارك األسر وأن يُسمع إليها وأن تز َّود بالمعلومات.
يجب أن يطلب ويحصل منها موافقتها بصفة أكثر
انتظاما .وينبغي أن ينظر إلى األسر كمشاركين نشطين
في أي تحقيق للطب الشرعي .الثقة االجتماعية أمر
مهم من أجل كسب استعدادهم للتعاون ودعمهم للعمليات
والمنظمات.

 -2اآللية الدائمة والقدرة الدولية على التعامل مع المفقودين
هناك حاجة إلى وجود آلية دولية وقدرة دائمة يمكن أن
تستجيب باستجابة منظمة ومستدامة لجميع حاالت األشخاص
المفقودين سواء من النزاع أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو
العنف المنظم أو الهجرة أو غيرها من األسباب ،وينبغي
أن تكون هذه القدرة في متناول جميع الدول .وينبغي إنشاء
منتدى عالمي بشأن األشخاص المفقودين لتعزيز شبكات
تعاونية للتعامل مع المفقودين .ينبغي أن تعقد اجتماعات
المائدة المستديرة مثل تلك التي عقدت في إطار التحضير
لهذا المؤتمر بشكل منتظم من أجل أن تُسمع أصوات
العائالت والناجين ،والمنظمات الدولية ،والعلوم االجتماعية
وغيرها من أصحاب المصلحة.

 -4المسؤوليات القانونية ،ومعايير الحماية ،وحماية
البيانات ،والخصوصية
المسؤوليات القانونية والمعايير والتدابير لحماية البيانات
لمعالجة سيناريوهات المفقودين تحتاج إلى تعريف أفضل
حتى يُسخرالتقدم العلمي بشكل فعال ليساعد في البحث عن
المفقودين .وهناك حاجة أيضا إلى أن يكون هناك منتدى
لترويج ونشر وتنفيذ المعايير ألفضل الممارسات في
الطب الشرعي فيما يتعلق بالتحقيق في حاالت األشخاص
المفقودين .لغرض حماية بيانات المفقودين وعلى وجه
الخصوص البيانات من أسر المفقودين ينبغي إنشاء مستودع
البيانات الشخصية المحمية (صومعة البيانات) .ينبغي إبرام
اتفاقيات التعاون مع هيئات إنفاذ القانون ،بما في ذلك هيئات
أمن الحدود والمنظمات الدولية .البد من خلق البنية التحتية
التقنية الالزمة لهذه األغراض.

2أ -برانمج دائم لتحديد هوية ضحايا الكوارث ()PDVI
وهناك حاجة إلى برانمج دائم لتحديد هوية ضحايا
الكوارث والذي سيخلق نموذجا للتنشيط السريع والذي
سيوفرخبرة مثبتة وذات صلة أينما توجد حاجة إليه
وسيوفر القدرات المطلوبة للبيانات .وهذا سيضمن
ومنصفا إلى الموارد لتحديد هوية
وصوال محسّ نا
ِ
ضحايا الكوارث التي هي في الوقت الحاضر متاحة
لبعض الدول أكثر من غيرها .يجب تخصيص التمويل
الالزم لهذه العمليات .ينبغي للجهات ذات الصلة أن
تبرم البروتوكوالت لوضع استراتيجيات التعاون والبنية
التحتية التقنية الالزمة لهذه األغراض.
2ب -التعاون التقني والتنسيق والتدريب وبناء القدرات
هناك حاجة إلى مزيد من العمل المشترك ما بين
التخصصات من قبل خبراء الطب الشرعي .إعداد دليل
لممارسي المهنة في موضوع تحقيقات الطب الشرعي
لمجال المفقودين سيكون مفيدا بشكل خاص .وينبغي
أيضا تقديم الدعم للدول لتلبية الحاجة المتزايدة لممارسي
الطب الشرعي والمؤسسات ومقدمي الخدمات.
 -3تطوير القدرات المحلية والدولية لربط البيانات من أجل
تحديد مكان األشخاص المفقودين على مستوى دولي
3أ -مساعدة أسر المفقودين ومشاركتهم
ينبغي إنشاء آلية االستعالم العالمية لمساعدة األسر
في بحثهم عن المفقودين .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي
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 -5دور الحكومات في معالجة قضية المفقودين
ومسؤولياتها
دور الحكومات في معالجة قضية المفقودين ومسؤولياتها في
حاجة إلى توضيح .بالنسبة لمسؤولية الدولة عن المفقودين
فإنه يتعين على الحكومات أن تتحمل المسؤولية للعمل الذي
من المفترض أن تعمله ،وبغاية امتثالها بالمعايير ذات الصلة
الواردة في القوانين الدولية وغيرها من القوانين .وبالتالي،
فمن المهم أن يسلط الضوء على مسؤولية الدول بشأن
قضايا األشخاص المفقودين .على سبيل المثال ،اقترحت
اللجنة إعالنا بشأن دور الدولة في معاجلة مسألة قضية
األشخاص املفقودين نتيجة النزاعات املسلحة وانتهاكات
حقوق اإلنسان .يجب أن تقوم الدول بالتوقيع واالنضمام إلى
المعايير الواردة في هذا اإلعالن.
 -6أنشطة اللجنة في المستقبل
ينبغي للجنة أن تسعى إلى توسيع أنشطتها من خالل تطوير
أكثر وأعمق الشراكات مع المنظمات األخرى والدول،
متضمنة األهداف والغايات المذكورة أعاله .ينبغي إجراء
التقييم في وقت مناسب في المستقبل من خالل مؤتمر
لمتابعة التقدم المحرز ومعالجة هذه القضية مرة أخرى
بشكل شامل فيما يتعلق بجميع أسباب اختفاء األشخاص.
تحقيقا لهذه الغاية:
• ينبغي تفعيل منتدى عالمي حول األشخاص المفقودين
إلثبات شبكات تعاون أكثر فعالية في قضية المفقودين؛

• يجب تحسين مسؤولية الدول بشأن قضايا األشخاص
المفقودين عن طريق األدوات المناسبة؛
• ينبغي تحسين توافر وجودة البيانات عن األشخاص
المفقودين ،ويجب إنشاء الموارد التقنية الكافية لتبادل
البيانات والتحليالت على الصعيد العالمي ،بما في ذلك
آلية عالمية لالستعالم عن األشخاص المفقودين؛
• ينبغي إنشاء القدرات التقنية الدائمة بما في ذلك برنامج
دائم لتحديد هوية ضحايا الكوارث ،على المدى القصير
لتوفير وتحسين فرص الوصول العادل إلى موارد تحديد
هوية ضحايا الكوارث؛

• ينبغي إتاحة الوصول إلى مستودع دولي للبيانات
الشخصية المحمية (صومعة البيانات) لجميع األشخاص
كإجراء وقائي ولغرض تحديد مكان األشخاص الذين
اختفوا.

أسفل الصفحة :ألكس جون لندن من جامعة ميلون كارنجي ومقرر
المؤتمر جيرمي ساركين يحضران المؤتمر.
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έϣΗ΅ϣϟΞϣΎϧέΑ
ϝΑϘΗγϣϠϟ ΓΩϧΟ

:ϥϭΩϭϘϔϣϟ

ΩϧϟϭϫˬϱΎϫϻ ˬ2013ϡΎϋ έΑϣϓϭϧ 1 -έΑϭΗϛ 29 ϥϣ

2013έΑϭΗϛϭ 29ˬ˯ΎΛϼΛϟϡϭϳ
Εϗϭϟ
Ωϭϓϭϟϝϭλϭ

έλϋ

ϱΎϫϻ ΔϧϳΩϣ ϪϔϳοΗγΗϱΫϟέϣΗ΅ϣϟϲϓϝϳΟγΗϟϭ ϝΎΑϘΗγϻ 20,00-18,00

ϱΎϫϻ ΔϧϳΩϣΓΩϣϋ ˬϥγΗέϥΎϓαΎϳίϭΟΩϳγϟ

ΔϳΑϳΣέΗϟΔϣϠϛϟ

2013έΑϭΗϛϭ 30ˬ˯ΎόΑέϷϡϭϳ
Εϗϭϟ
ΓϭϬϘϟϝϭΎϧΗϭέϣΗ΅ϣϟΎΑϝϳΟγΗϟˬϡϼγϟέλϗϰϟ·Ωϭϓϭϟϝϭλϭ

08,15

έϣΗ΅ϣϟΡΎΗΗϓ

09,00

ϥΎγϧϹϕϭϘΣΕΎϛΎϬΗϧϭϠγϣϟωέλϟ :ϰϟϭϷΔγϠΟϟ

09,40

ϥϳΩϭϘϔϣϟϥϭ΅ηϟΔϳϟϭΩϟΔϧΟϠϟαϳέˬέϠϳϣαΎϣϭΗ )ΩϋΎϘΗϣϟ(έϳϔγϟ
ϥϳΩϭϘϔϣϟϥϭ΅ηϟΔϳϟϭΩϟΔϧΟϠϟνϭϔϣˬέϭϧΔϛϠϣϟΔϟϼΟ

ΎϳΗϭέϛΔϳέϭϬϣΟαϳέˬεΗϳϓϭΑϳγϭϳϭϔϳ·αϳέϟΔϣΎΧϓ

ϲγϳέϟΙΩΣΗϣϟ

ΔϣΎόϟΔγϠΟϟ ΡΎΗΗϓ

10,00

(ICTJ)ΔϳϟΎϘΗϧϻΔϟΩόϠϟϲϣϟΎόϟίϛέϣϟαϳέˬΕέΑϟϭΗΩϔϳΩ Ωϳγϟ

.ϥϳΩϭϘϔϣϟϥϭ΅ηϟΔϳϟϭΩϟΔϧΟϠϟϡΎϋέϳΩϣˬέΟέΑϣϭΑϥϳέΗΎϛΓΩϳγϟΔϣΎόϟΔγϠΟϟ ΔηϗΎϧϣαέΗγ

Δϳϧρϭϟϭ ΔϳϣϟΎόϟΕέΩΎΑϣϟ Δϣ˯ϭϣ

ˬΎϳϧέϭϔϳϟΎϛ ΔόϣΎΟ ˬϥΎγϧϹϕϭϘΣ ίϛέϣˬΔϳϠϛϟ έϳΩϣˬέϓϭΗγϙϳέ· ΫΎΗγϷ
ϕϭϘΣϠϟ ϲϠϛέϳΑΔϳϠϛ
ωέλϟϥϣ ϥϳΩϭϘϔϣϟιΎΧηϷΔϳοϗ ΔΟϟΎόϣϟ ΔϳϧρϭϟΕέΩϘϟ ˯ΎϧΑϟ ϲϟϭΩϟϊϣΗΟϣϟ ΩϭϬΟ ίϳίόΗ
ϥΎγϧϹϕϭϘΣΕΎϛΎϬΗϧϭ
ϥαϧϹϕϭϘΣ ϕϳΑρΗ

10,20

x

x
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ΔϳϧρϭϟΔϳϛϠϣϟ ϥΎϣο
ϕέόϟϲϓϥΎγϧϹϕϭϘΣέϳίϭˬϲϧΩϭγϟωΎϳηΩϣΣϣέϳίϭϟϲϟΎόϣ
ϕέόϟˬϥϳϠϔϧ΅ϣϟϭ˯ΩϬηϟ ϥϭ΅η έϳίϭΩϣΣϣ ΩϣΣϡέέϳίϭϟϲϟΎόϣ
ϥΎγϧϹϕϭϘΣΕΎϛΎϬΗϧϭ ϑϳϧόϟωέλϟ ϥϣ ϥϳΩϭϘϔϣϟιΎΧηϷ ΔϳοϗϝΣϟ ϲγΎϳγϟϡΧίϟ ϕϠΧ

x

ϡϫέϳϏϭ ΏέΎϗϷ ΕΎΟΎϳΗΣϻΔΑΎΟΗγϻϭ ϥϳΩϭϘϔϣϟ ΔϳοϗϝΣϟΔϳϠΣϣϟΕέΩϘϟ˯ΎϧΑ

ΔϳϟϭΩϟ ΔϧΟϠϟˬΔϳΎϣΣϟϡγϗϭΔϳγϳέϟΙΣΑϟΔϳϫαϳέˬέϐϳϓαΎϳέΩϧ Ωϳγϟ
)ICRC( έϣΣϷ ΏϳϠλϠϟ
ϝϣΎόϟϕϳέϔϟϭοϋϭϙγέϬϟϭΔϧγϭΑϟˬϡϟΎυϣϟϥϳϣˬέϭϬϣΟ ΎϛϧϳϣγΎϳ ΓΩϳγϟ
ΓΩΣΗϣϟϡϣϷ )UNwGEID( ϲϋϭρϟέϳϏ ϭϱέγϘϟ ˯ΎϔΗΧϻΕϻΎΣΑϲϧόϣϟ
ϥϭΟΎϧϟ ϙϟΫϲϓΎϣΑˬϲϧΩϣϟϊϣΗΟϣϟΕΎϳϟϭ΅γϣϭϕϭϘΣ

11,40

x
x

ϝΑϘΗγϣϟϲϓωέλΏϭηϧϊϧϣϟΔϠϳγϭϛ ϥϳΩϭϘϔϣϟιΎΧηϷ ΕϻΎΣϝΣ

ϝΩϭέϭϛγϧϳϠΟϥϣϝϳϧϭϛϙΎϣΩέϭϠϟΓΩΎόγ
ˮϥΎγϧϹ ϕϭϘΣϟΕΎϛΎϬΗϧ ϭ ϝΑϘΗγϣϟϲϓωέλΏϭηϧ ϊϧϣ ϭ ωΩέ ϥϳΩϭϘϔϣϟΔϳοϗϝΣ ϝΛϣϳ ϝϫ

11,10

x

ϥϭϧΎϘϟΓΩΎϳγΫϳϔϧΗ
ΔϳϟϭΩϟϡέΟϟΔϣϛΣϣˬϡΎόϟΏΎϧϟΏΗϛϣΎϳΎοϗϲϣΎΣϣϭΩϫΎηϱϭϧΎϣΩϳγϟ
)ICC(
ϡέΟϟΔϣϛΣϣˬέέοϟέΑΟϭΎϳΎΣοϟΔϛέΎηϣϡγϗαϳέˬϱΎϛϣΎϧϭϳϓΓΩϳγϟ
)ICC(ΔϳϟϭΩϟ
ϥϳΩϭϘϔϣϟιΎΧηϷΕϻΎΣϲϓΓΎϧΟϟΓΎοΎϘϣϲϓΕΎϳΩΣΗϟ
)ϥϳΟΎϧϟϕϭϘΣ(ΎϳΎΣοϟϭΔϳϧϭϧΎϘϟέρϷ

10,40

12,10

x

ΔηϗΎϧϣϠϟΔΣϭΗϔϣΔϣϠϛϟϭΔγϠΟϟ ϡΎΗΗΧ

12,30
˯ΩϏ

13,00

ΔϣΎόϟΏΎλϣϟϭΙέϭϛϟ :ΔϳϧΎΛϟΔγϠΟϟ

14,00

ΔϣΎόϟΔγϠΟϟ ΡΎΗΗϓ

14,30

ϲγϳέϟΙΩΣΗϣϟ
ϥϭϳϟˬϝϭΑέΗϧϹˬϡΎόϟϥϳϣϷˬϝΑϭϧ .ϙΩϟΎϧϭέΩϳγϟ

ΩϧϼϳΎΗˬϱΎϣϥϳΎηΗΔόϣΎΟˬΏρϟΔϳϠϛˬϝϭϛϐϧϭϣΗϳΩϧΎΑϳέγϙϭέΟϧϭΑΫΎΗγϷ

ΔϳϟϭΩϟΔϧΟϠϟϲϓϥϭΎόΗϟϭΕΎγΎϳγϟέϳΩϣˬέίϳϠϛαΎϳέΩϧΩϳγϟ ΔϣΎόϟΔγϠΟϟ ΔηϗΎϧϣαέϳγ
.ϥϳΩϭϘϔϣϟϥϭ΅ηϟ

ΔϳϠΣϣϟΕΎΟΎΣϟϭΕέΩϘϟ ΔϳΑϠΗϟ ΔΛέΎϛϟΏΎϘϋϲϓ ϥΩϠΑϠϟΓΩϋΎγϣϟ ϕϳγϧΗ

ˬϲϋέηϟΏρϟϡϭϠϋ ΩϬόϣˬϲϣϠόϟέϳΩϣϟˬεϳΗγΎΑ ϭΟϧ· έϭΗϛΩϟ
ˬΎϳϧΎϣϟ ) BKA (ΔϳΩΎΣΗϻΔϳΎϧΟϟΔρέηϟ ΏΗϛϣ
ΔΑΎΟΗγϻΕΎϳϟ ϕϳγϧΗϲϓ ΕΎϳΩΣΗϟ
ϥϭϧΎϘϟ ΫΎϔϧ·ϙϟΫϲϓΎϣΑˬΔϣΎόϟΕΎρϠγϟ έϭΩ
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x
x

15,00

Ιέϭϛϟϲϓ˯ΎΑέϗϷϭΓέγϷϕϭϘΣ

ϝϘϧϟϲϓΙέϭϛϟΕϻΎΣϲϓΓΩϋΎγϣϟαϳέˬϙίΩϠγϝϭΑΩϳγϟ
ΔϳϛϳέϣϷΓΩΣΗϣϟΕΎϳϻϭϟˬϝϘϧϟΔϣϼγαϠΟϣϲϓϲϧρϭϟ
ΓΩΣΗϣϟΔϛϠϣϣϟˬΙέϭϛϟϲϓϝϣόϟˬϱΫϳϔϧΗϟέϳΩϣϟˬαϛϳΩϼϳϣΎΑΓΩϳγϟ
ϥϳΩϭϘϔϣϟΔϳϭϫϭϊϗϭϣΩϳΩΣΗ
νϳϭόΗϟ

ˬϙέϭϳϭϳϧΔϧϳΩϣˬϲϋέηϟΏρϟ αϳέ ΏΗϛϣˬϭϟϭΎΑ ϱΩϙϧέϓ Ωϳγϟ
Ώρϟ ΩϬόϣˬΔϳΟέΎΧϟΕΎϗϼόϟέϳΩϣˬώϧϳέϭϣ αϳϛ ΩϳγϟΔϳϛϳέϣϷΓΩΣΗϣϟΕΎϳϻϭϟ
(NFI) ϱΩϧϟϭϬϟ ϲϋέηϟ
ϲϓΙέϭϛϠϟΔΑΎΟΗγϼϟ ΔϳϠΣϣϟϭΔϳϟϭΩϟ ΔϠϋΎϔϟΕΎϬΟϟ ϥϳΑ ϕϳγϧΗϟ ϥϳγΣΗϥΎϣο Δϳϔϳϛ

15,15

x
x

Ώϫ΄Ηϟ

15,45

ϝΑϘΗγϣϟ

ΔηϗΎϧϣϠϟΔΣϭΗϔϣΔϣϠϛϟϭΔγϠΟϟ ϡΎΗΗΧ

16,15

Ε˯έΟϹΔϳΎϬϧ

17,00

ϱΎϫϻ ΔϧϳΩϣϪϔϳοΗγΗˬέϣΗ΅ϣϟ˯Ύηϋ ϝϔΣ

19,00

ΔϳγϳέϟΕΎϣϠϛϟ
ΔϳϟϭΩϟΕΎϗϼόϟϭΔϧϳΩϣϟίϛέϣϭΔϓΎϘΛϟˬϱΎϫϻΔϧϳΩϣΓΩϣϋΏΎϧˬέΩέϭϧαϛϳϧέΎϣΩϳγϟ
ϥϳΩϭϘϔϣϟϥϭ΅ηϟΔϳϟϭΩϟΔϧΟϠϟνϭϔϣˬϙϭϛϡΎϳϠϓΩϳγϟ

2013έΑϭΗϛϭ 31ˬαϳϣΧϟϡϭϳ
Εϗϭϟ
ΓϭϬϘϟϝϭΎϧΗϭϝϭλϭϟ

08,30

ΔϳΣΎΗΗϓΔϣϠϛ

09,00

ΓέΟϬϟϭϡυϧϣϟϑϧόϟ :ΔΛϟΎΛϟΔγϠΟϟ

09,10

ϥϳΩϭϘϔϣϟϥϭ΅ηϟΔϳϟϭΩϟΔϧΟϠϟνϭϔϣˬαϭ΅ϛϑϟϭέέϳϔγϟΓΩΎόγ

(IOM)ΔϳϟϭΩϟΓέΟϬϟΔϣυϧϣˬϡΎόϟέϳΩϣϟˬώϧϳϔγϲγϳϟϡΎϳϠϓέϳϔγϟΓΩΎόγ

ϲγϳέϟΙΩΣΗϣϟ

ΔϣΎόϟΔγϠΟϟΡΎΗΗϓ

09,30

εΗϭϭαΗϳέϥϣϭϳϫˬΔϳϛϳέϣϷ ΔΑόηϟˬϥϳΛΣΎΑϟέϳΑϛˬύέΑϧϳΎΗη ϙϳϧ Ωϳγϟ

ϥϳΩϭϘϔϣϟϥϭ΅ηϟΔϳϟϭΩϟΔϧΟϠϟϲϓΕΎϳϠϣόϟέϳΩϣˬαϳϭΑϡΩΩϳγϟ ΔϣΎόϟΔγϠΟϟ ΔηϗΎϧϣαέϳγ

ΕέΩΧϣϟϙϟΫϲϓΎϣΑˬΔϣυϧϣϟΔϣϳέΟϟ ϥϣϥϳΩϭϘϔϣϟιΎΧηϷΔϳϭϫϭϥΎϛϣΩϳΩΣΗϲϓ ΕΎϳΩΣΗϟ
έηΑϟΎΑέΎΟΗϻϭ

10,00

ϙϳγϛϣϟˬϥΎγϧϹϕϭϘΣϡϋΩ ϲϓ ϥϭϧρϭϣϟˬαϳϟέϭϣ ϭϠϳϭγϧϭϛΕΧϷ
ϡϭϧϳΟϟϡϭϠϋ ΩϬόϣˬΙϭΣΑϟ ϲϓ ϙέΎηϣ ˬαΗϳϧΎγΗΎϛ .˰ϫΓέΎγ ΓΩϳγϟ
ΔϳϛϳέϣϷΓΩΣΗϣϟΕΎϳϻϭϟ ˬϙϭϳΩ ΔόϣΎΟˬΔγΎϳγϟϭ
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ΞϣΎϧέΑ(

Ρϭίϧϟϭ ΓέΟϬϟ ϥϣ ϥϳΩϭϘϔϣϟ ιΎΧηϷ ϥΎϛϣΩϳΩΣΗ

10,30

ΔηϗΎϧϣϠϟΔΣϭΗϔϣΔϣϠϛϟϭΔγϠΟϟ ϡΎΗΗΧ

11,00

˯ΩϏ

11,45

ϥϳΩϭϘϔϣϟιΎΧηϷϥΎϛϣΩϳΩΣΗϟΔϳϣϟΎόϟΩϭϬΟϠϟΕΎϳΩΣΗϟ :ΔόΑέϟΔγϠΟϟ

12,45

ˬΔρΎϧέϏΔόϣΎΟˬϲϋέηϟΏρϟϡγϗˬϲΗϧέϭϟ ϭϳϧϭρϧϪϳγϭΧ ΫΎΗγϷ
DNA-PROKIDSέϳΩϣˬ)GENYO( ϡέϭϷ ΙϭΣΑϭϡϭϧϳΟϟϡϠόϟ ίϛέϣ
)ϥϳΩϭϘϔϣϟϝΎϔρϷϰϠϋϑέόΗϟ
ˬέϭϠϳΎΑ ΔόϣΎΟˬΎϳΟϭϟϭΑϭέΛϧϻϡγϗˬέϛϳΑ . ϱέϭϟ ΫΎΗγϷ
ΔϳϛϳέϣϷΓΩΣΗϣϟΕΎϳϻϭϟ

ϥϳΩϭϘϔϣϟϥϭ΅ηϟΔϳϟϭΩϟΔϧΟϠϟαϳέˬέϠϳϣαΎϣϭΗ )ΩϋΎϘΗϣϟ(έϳϔγϟ

ϲγϳέϟΙΩΣΗϣϟ

ΔϣΎόϟΔγϠΟϟ ΡΎΗΗϓ

13,15

ΕΎϳϻϭϟˬ(CHORI)ΙϭΣΑϠϟΩϧϼϛϭϝΎϔρϷϰϔηΗγϣΩϬόϣˬϪϳϟέϱέϧϫ .Ω
ˬΔϳϛϳέϣϷΓΩΣΗϣϟ

.ϥϳΩϭϘϔϣϟϥϭ΅ηϟΔϳϟϭΩϟΔϧΟϠϟϡΎϋέϳΩϣέΟέΑϣϭΑϥϳέΗΎϛΓΩϳγϟΔγϠΟϟ ΔηϗΎϧϣαέΗγ

ϥϳΩϭϘϔϣϟ ϰϠϋϑέόΗϟϭϥϛΎϣϷ ΩϳΩΣΗϟ ΕέΩϗ

13,40

ΔϳϠΣϣϟΕέΩϘϟ

14,00

ΔϳϟϭΩϟ ΕέΩϘϟ
ϥϳΩϭϘϔϣϟϥϭ΅ηϟΔϳϟϭΩϟΔϧΟϠϟˬϲϋέηϟΏρϟϡϭϠϋϡγϗέϳΩϣˬαϧϭγέΎΑαΎϣϭΗ .Ω
ϲϓϥϳϓϭρΧϣϟϭϥϳΩϭϘϔϣϟιΎΧηϷϲϟΎϫΕΎϳόϣΟ ϲϓϭοϋˬεΗϳϧΎΟϭΑΎγΗϳϐϟϭΓΩϳγϟ
ΎϳϧϭΩϘϣϭϭϓϭγϭϛ
)Ύϳέϭγ(ϥΎγϧϹϕϭϘΣΕΎγέΩϟϕηϣΩίϛέϣˬέϳΩϣϟˬΓΩΎϳίϥϭοέ .Ω
ϡϠόϟ ϭϳέΎΗϧϭΔϣΩΧˬϭϳέΎΗϧϭϷ ϲϋέηϟΏρϟ αϳέˬϥϳϧϻϭΑ .α ϝϛϳΎϣέϭγϳϓϭέΑϟ
ϭΗϧέϭΗΔόϣΎΟˬϲϋέηϟΏρϟϭϡϭϠόϟίϛέϣέϳΩϣϭ νέϣϷ

)ΕΎϣϭϠόϣϟϡυϧϭΕΎϧΎϳΑϟΩϋϭϗ) ΎϬΗΟϟΎόϣϭ ϥϳΩϭϘϔϣϟΕΎϧΎϳΑ ϰϟ·ϝϭΧΩϟ

15,00

-ϙϳΗϧΑˬΓέΩϹ αϠΟϣϭοϋˬϑέϭΩϧϳϠϳΑ ϥϳέΑΩϳγϟ

αϳέϕΑΎγϟϲϓˬέ ϥϳϐϧϳϧϳϏΎϓ -ϲϋέίϟΩΎλΗϗϻ ΩϬόϣˬϥϳΛΣΎΑϟΓέϳΑϛˬϭϳΑΎΗ ϭϳ· έϭΗϛΩϟ

)ICTY( ΔϘΑΎγϟΎϳϓϼγϭϏϭϳϟ ΔϳϟϭΩϟΔϳΎϧΟϟ ΔϣϛΣϣϟˬΔϳϧΎϛγϟΔΑϳϛέΗϟΔΑόη

ΓϭϬϘϟϝϭΎϧΗϟΔΣέΓέΗϓ

15,30

ΓΩϳΩΟϟΕΎϳΟϭϟϭϧϛΗϟϰϠϋΔΑΗέΗϣϟέΎΛϵϭΕΎϘϳΑρΗϟ

16,00

ΕΎϧΎϳΑϟΔϳΎϣΣϭΕΎϳϗϼΧϷϭ έϳϳΎόϣϟ

16,30

ϲΑρϟ αϭϣγέϳ ίϛέϣˬϲϋέηϟΏρϟϲϓ ΔϳϳίΟϟΎϳΟϭϟϭϳΑϟ αϳέˬέγϳΎϛ ΩϳέϔϧΎϣ ΫΎΗγϷ
ΩϧϟϭϫˬϡΩέΗϭέˬMC ΔόϣΎΟϟ

ΔόϣΎΟˬΔγΎϳγϟϭΕΎϳϗϼΧϸϟίϛέϣϟέϳΩϣϭ ΔϔγϠϔϟΫΎΗγˬϥΩϧϟ αϛϳϟέϭΗϛΩϟ
ϥϭϠϳϣ ϲΟϳϧέΎϛ

23

ˬϊϣΗΟϣϟϭˬΎϳΟϭϟϭϧϛΗϟϭ ϡϭϠόϟϲϓϙέΎηϣ ΫΎΗγˬϥϭγϧϭέ ϱΎΟέϭΗϛΩϟ
ϥϭϠϳϣ ϲΟϳϧέΎϛ ΔόϣΎΟ

ΔηϗΎϧϣϠϟΔΣϭΗϔϣΔϣϠϛϟϭΔγϠΟϟ ϡΎΗΗΧ

17,00

Ε˯έΟϹΔϳΎϬϧ

17,30

ιΎΧηϷϥϋέϳλϗϲϘΎΛϭϡϠϳϓνέϋϭ˯ΎηόϟϝϔΣΩόΑΕΎΑϭέηϣϟϝϭΎϧΗϝΎΑϘΗγ
.έϔϠϳγϥΎΛΎϧϭΟέϳϬηϟϲϘΎΛϭϟϡϠϳϔϟϊϧΎλϝΑϗϥϣϥϳΩϭϘϔϣϟ

20,30

ˬέϳϝϳΑϕΩϧϓϲϓϥϳΩϭϘϔϣϟϥϭ΅ηϟΔϳϟϭΩϟΔϧΟϠϟϪϔϳοΗγΗ
.έϭοΣϠϟϥϳΑϭΩϧϣϟϊϳϣΟϟΓϭϋΩϟϪΟϭΗ )Johan de wittlaan 30, 2517 JR, The Hague(

2013έΑϣϓϭϧ 1ˬΔόϣΟϟϡϭϳ

Εϗϭϟ

ΓϭϬϘϟϝϭΎϧΗϭϝϭλϭϟ 08,30
ΔϳΣΎΗΗϓΔϣϠϛ

09,00

ϝΑϘΗγϣϠϟ ΓΩϧΟ :ϥϭΩϭϘϔϣϟ :ΔϳϣΎΗΧϟΔγϠΟϟ
)έέϘϣϟΎϬϣΩϘϳ ϲΗϟΓίΟϭϣϟ /Δϳγϳέϟ ΕΎυΣϼϣϟ)

09,10

ϥϳΩϭϘϔϣϟϥϭ΅ηϟΔϳϟϭΩϟΔϧΟϠϟνϭϔϣˬϙϳΎΑϳϟϭϓ Εϭϧϛ έϳϔγϟ ΓΩΎόγ

ϥϭ΅ηϟΩϋΎγϣϟϥϳϣϸϟϝϭϷΏΎϧϟϝΎϣϋ΄ΑϡΎϘϟˬϙίϭϛ. Ν ϝϛϳΎϣέϳϔγϟΓΩΎόγ
ΓΩΣΗϣϟΕΎϳϻϭϟΔϳΟέΎΧΓέίϭˬϝϣόϟϭϥΎγϧϹϕϭϘΣϭΔϳρέϘϣϳΩϟ
ΩϧϟϭϫˬΔϳΟέΎΧϟϥϭ΅ηϟέϳίϭˬίϧΎϣέϣϳΗαϧέϓΩϳγϟΓΩΎόγ

ϲγϳέϟΙΩΣΗϣϟ

ϥϭέέϘϣϟΎϬϣΩϘϳ ΕίΟϭϣϟ

ϭοϋ )UNISA(ΎϳϘϳέϓΏϭϧΟΔόϣΎΟˬϲΎϧΛΗγϥϭϧΎϗΫΎΗγˬϥϳϛέΎγ ϲϣέϳΟ ΫΎΗγϷ

ϱέγϘϟ˯ΎϔΗΧϻΎΑϲϧόϣϟ ϝϣΎόϟΓΩΣΗϣϟϡϣϷϕϳέϓϲϓ )2012-2009(ϲγϳέϟέέϘϣϟϭ
)UNwGEID(

09,30

)2014-2008(
ϲϋϭρϟέϳϏ ϭ

ΔϳϣΎΗΧΕΎυΣϼϣ

10,30

ΞϣΎϧέΑϟΔϳΎϬϧ

11,00

ϲϔΣλϟέϣΗ΅ϣϟ

12,00

ϥϳΩϭϘϔϣϟϥϭ΅ηϟΔϳϟϭΩϟΔϧΟϠϟαϳέˬέϠϳϣ αΎϣϭΗ )ΩϋΎϘΗϣϟ( έϳϔγϟ
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الملحق

أجندة للمستقبل تقريرعن المؤتمر
تقريرعن مناقشات المائدة المستديرة

الهاي ،جامعة ساسكس ،سراييفو
25

 .1مقدمة
 -1استعدادا لمؤتمرها الدولي ،مسألة المفقودين :أجندة
للمستقبل ،عقدت اللجنة الدولية لشؤون األشخاص المفقودين
( )ICMPسلسلة من ثالث مناقشات المائدة المستديرة بشأن
القضايا الموضوعية التي من شأنها أن تكون موضوعات
في المؤتمر .وكان الغرض من المناقشات توسيع مشاركة
أصحاب المصلحة في تقرير المؤتمر ونتائجه .يمثل هذا
التقرير ملخصا لمناقشات ثالث دوائر التي جرت وسيتم
تضمينها في التقرير النهائي للمؤتمر.
 -2جمعت المناقشات مشاركين يمثلون الحكومات والمنظمات
الدولية والمنظمات غير الحكومية ،وجماعات الضحايا
والناجين ،والقطاع الخاص واألكاديميين والصحفيين وكبار
صانعي السياسات ،ومنظمات حقوق اإلنسان والمنظمات
القضائية ،ومنظمات الدفاع واألمن ،ومنظمات االستجابة
لحاالت الطوارئ ،والــوزارات والمعاهد المتخصصة،
وكذلك وسائل اإلعالم.
 -3شملت مواضيع المناقشة المسائل اآلتية:
•

المفقودين والمختفين من الصراع المسلح وانتهاكات
حقوق اإلنسان ،بما في ذلك استكشاف دور السلطات
الوطنية والمؤسسات الدولية في عملية حل مسألة
المفقودين؛

•

األشخاص المفقودون نتيجة الكوارث الطبيعية
والكوارث األخرى ،بما في ذلك دراسة تنسيق الجهود
المحلية والدولية لتحديد مكان والتعرف على هويات
المفقودين؛

•

المفقودون من أحداث العنف المنظم ،بما في ذلك
االتجار بالبشر ،وأحداث العنف المرتبطة بالمخدرات،
فضال عن المفقودين من الهجرة والنزوح.

 -4انعقدت مناقشات المائدة المستديرة في المواقع التالية:
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أ .الهاي ،هولندا 21 ،يونيو 2013
• شملت هذه المناقشة ،في المقام األول ،ممثلين عن
المنظمات الدولية وغيرها التي تعنى باألشخاص
المفقودين في سياقات مختلفة ،بما في ذلك العدالة
الجنائية والشرطة واإلغاثة اإلنسانية.
ب .جامعة ساسكس ،مركز ساسكس لبحوث الصراعات
واألمن ،برايتون ،المملكة المتحدة 1 ،يوليو 2013
• اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ممتنة بامتنان خاص
لمركز ساسكس لبحوث الصراعات واألمن الستضافة
هذه المناقشة .مركز ساسكس هو مركز البحوث المتعدد
التخصصات ،وقد أنشئ في  ،2011مكرس لدعم
البحوث ،وإعالم الجمهور ومناقشة السياسة ،بشأن
قضايا الصراع واألمن .المهام األساسية للمركز هي
دعم تطوير ونشر البحوث بشأن الصراع واألمن ،بناء
على سمعة الدراساتالنظرية الصارمة والمتحدية ،منذ
سنوات ،بشأن هذه والقضايا العالمية األخرى ،وتعزيز
التواصل مع واضعي السياسات والممارسين الذين
يعملون على قضايا الصراع واألمن .باإلضافة إلى
المشاركين من جامعة ساسكس ،شارك األكاديميون ،من
الجامعات األخرى في المملكة المتحدة ،في المناقشة.
ج .سراييفو ،البوسنة والهرسك 3 ،سبتمبر 2013
• شملت هذه المناقشة المشاركين من منطقة غرب
البلقان .جلبت المناقشة معا األكاديميين والمسؤولين
الحكوميين والصحفيين واالقتصاديين ومجموعات
الناجين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية
وصانعي السياسات.
أعلى الصفحة :مدير عام اللجنة الدولية كاترين بومبرجر ورئيس اللجة
توماس ميلر يدليان بالتصريحات.

 .2الهاي ،هولندا
1-2

مناقشة

 -5في بداية مناقشة المائدة المستديرة أبرز المشاركون تغيير
نهج تناول مسألة األشخاص المفقودين على مدى العقدين
الماضيين .في حين أن النهج اإلنساني البحت تقريبا ما بعد
الحرب العالمية الثانية لبحث والتعرف على الماليين من
األشخاص المفقودين ،فإن إنشاء المحكمة الدولية الجنائية
ليوغوسالفيا السابقة ( )ICTYثم المحكمة الجنائية الدولية
( ،)ICCوكذلك المحاكم الدولية لرواندا ( )ICTRولبنان
( )STLكان يدل على تزايد تدريجي ألهمية دور عملية
ومؤسسات سيادة القانون في حل مسألة المفقودين .أيضا
في سياق الكوارث ،حيث سادت الجهود اإلنسانية ،كذلك
في الماضي ،تصبح مشاركة السلطات ،وال سيما هيئات
تنفيذ القانون ،هي القاعدة أكثر فأكثر.
 -6وقد أسهمت التكنولوجيات الجديدة أيضا لهذا التغيير .قواعد
البيانات المتطورة للغاية ،وكذلك التقدم الكبير في علوم
الطب الشرعي ،جنبا إلى جنب مع االستخدام واسع النطاق
في مجال العدالة الجنائية ،يعني أن أكثر وأفضل المعلومات
عن المفقودين وظروف اختفائهم أصبحت متاحة.
 -7عالوة على ذلك ،قامت المحاكم بوضع األطر القانونية،
بموجب القوانين العامة ،محددة ً الطريقة التي يتعين على
السلطات معالجة حاالت األشخاص المفقودين بها .يعد
اليوم أن اآلليات القانونية المختلفة ،بما في ذلك اآلليات
الموجودة في الوثائق التي تعرف حقوق اإلنسان الدولية،
مثل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،فهي تعرف واجب
كل دولة بإجراء تحقيقات فعالة بشأن األشخاص المفقودين.
ظهرت مجموعة من الحقوق المتعلقة ،بما في ذلك الحق في
معرفة الحقيقة ،والحق في العدالة وواجب الدولة للتحقيق
في انتهاكات حقوق اإلنسان .على سبيل المثال ،تؤكد لجنة
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن المجتمع الدولي ينبغي أن
«يسعى إلى االعتراف بحق ضحايا االنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان ،وعائالتهم ،والمجتمع ككل في معرفة
2
الحقيقة إلى أقصى حد ممكن».
 -8ومع ذلك ،لم يتم حتى اآلن االعتراف بقضية المفقودين
عالميا باعتبارها قضية مستقلة .باعتبار تعقيد الظاهرة
نفسها ال بد من دراسة سياقاتها المختلفة لمعرفة كيفية
تطبيق المبادئ الشاملة لكل منها واألحكام المتعلقة بها.
 1-1-2الجزء األول :األشخاص المفقودون نتيجة للنزاعات
المسلحة وانتهاكات حقوق اإلنسان
 -9في سياق النزاعات المسلحة ،يمكن استخالص دروس
هامة عن حل مسألة المفقودين من تجربة المحكمة الجنائية
الدولية ليوغسالفيا السابقة ،سواء في ما يتعلق بالجهود
لتحديد مكان المفقودين وكذلك استخدام أدلة الطب الشرعي
الالزمة للتعرف على هوية األشخاص المفقودين .أوضحت
السيدة شوليان (المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة)
أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة كانت تجري
حفريات المقابر الجماعية ،حتى عام  ،2001لغرض جمع
األدلة الالزمة لمحاكمات جرائم الحرب الجارية في الهاي.
صدرت تعليمات لمحققين تابعين للمحكمة الجنائية الدولية
ليوغسالفيا السابقة لجمع وفهرسة كل ما يتم العثور عليه
لجنة ا أل مما لمتحد ة لحقو قا إل نسا ن  ،قر ا ر حقو قا إل نسا ن ،9 /1 1
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في مواقع الحفريات (األمتعة كالوثائق الثبوتية ،وأغلفة
الطلقات ،والطلقات ،الــخ ).والتي قد تساعد في تحديد
هوية القتلى .القائمون باألعمال الميدانية كانوا يذكرون في
تقاريرهم و/أو في أثناء اإلدالء بشهادتهم ،كيف أنه تم بذل
قصارى الجهود لتوثيق ،بقدر مناسب ،جميع المعلومات
التي يمكن أن تساعد في التعرف على الهوية .عندما توقفت
المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة في العام 2001
عن الحفريات واستخراج الجثث ،تولت اللجنة الدولية
لشؤون المفقودين ،مع السلطات المحلية ،عملية استخراج
الرفات ،وقادت عملية التعرف على اآلالف من األشخاص
المفقودين في أراضي يوغوسالفيا السابقة ،بما في ذلك
التعرف على ما يقرب من  7000شخص مفقود في أثناء
سقوط سريبرينيتسا في عام .1995
 -10كانت هناك في يوغوسالفيا السابقة عملية منسقة للبحث عن
المفقودين والتعرف على هوياتهم  -أوال في إطار التحقيقات
الجنائية التي أسفرت عن كشف العديد من المقابر غير
المشروعة .باإلضافة إلى ذلك مكنت جهود اللجنة الدولية
لشؤون المفقودين حكومات المنطقة للتعرف على رفات
المفقودين وتقديم معلومات عن مصيرهم ألفراد األسر
واآلخرين .األساليب المستخدمة من قبل اللجنة الدولية
لشؤون المفقودين ،أي استخدام الحمض النووي في الطب
الشرعي ،وعلم اآلثار واألنثروبولوجيا ،أتت بأدلة جديدة
كانت مقبولة في المحاكمات .كان هذا الحال خاصة فيما
يتعلق بأدلة الحمض النووي ،التي يمكن أن تقام عالقة
موثوق بها بين رفات المفقودين والجرائم المزعومة ،وقد
ثبت في العديد من المحاكمات أن لها قيمة إثباتية كبيرة،
وهي تستخدم في المحاكمة الجارية ضد راتكو مالديتش
ورادوفان كراجيتش.
 -11على المستوى الدولي ،لم تبق عملية البحث عن المفقودين
والتعرف على هوياتهم محدودة فقط في جانب البحث عن
المفقودين وإعادة هوياتهم بل شملت حق األسر في معرفة
الحقيقة والجهود المبذولة إلنهاء اإلفالت من العقاب .كما
أشارت ممثلة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة،
من جانب االدعاء ،إن استخدام علوم الطب الشرعي ّ
مكن
إقامة العالقات بين مواقع المقابر الجماعية األولية والثانوية،
وقدمت بالتالي صورة أوضح ،إلى حد كبير ،لما حدث في
الواقع .من وجهة نظر العدالة ،يلعب استخدام األساليب
الحديثة في الطب الشرعي والتركيز على مشاركة أسر
المفقودين ،دورا هاما في كشف الحقيقة.
 -12ليست تجربة يوغوسالفيا السابقة عالمية .لم تعالج المحكمة
الجنائية الدولية ،حتى اآلن ،على وجه خاص ،مسألة
األشخاص المفقودين في القضايا الراهنة .كما الحظت
السيدة ياماغوتشي ،تلك الحاالت تتعلق بالنزاعات المسلحة
التي ال زالت جارية .إنها مواقع ،من الصعب ارسال
محققين إليها ،لجمع أدلة الطب الشرعي .تم دعم عمل
المحكمة الجنائية الدولية إضافيا بعد أن ثبت أن المسؤولية
األساسية في التحقيق ورفع الدعاوى تقع على عاتق الدول
المعنية بالتحقيقات والدعاوى .ليس لكل الدول ،بدون شك،
قدرة على إجراء تحقيقات فعالة ،فبالتالي هناك حاجة إلى
مساعدة الدول في بناء القدرات الالزمة ،بما في ذلك عن
طريق آليات التنسيق الدولية.
 -13تختلف العمليات ،كما نفذتها المحكمة الجنائية الدولية
ليوغسالفيا السابقة واللجنة الدولية لشؤون المفقودين ،في
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يوغوسالفيا السابقة ،من النهج الذي اتبعته الجهات الفاعلة
الدولية األخــرى .كما أكد ممثل اللجنة الدولية للصليب
األحمر السيد ميهلي ،تتبع اللجنة الدولية للصليب األحمر
نهجا إنسانيا بحتا في مسألة المفقودين ،مع التركيز على
احتياجات أسر المفقودين  -السيما الحق «في معرفة»
مصير أحبائهم ،وهذا يتضمن معالجة القضايا القانونية
واإلداريــة واالجتماعية واالقتصادية والنفسية  /النفسية
االجتماعية التي تواجهها األسر .في كثير من األحيان،
تعيش األسر ،التي فقد أحد أفرادها ،في عدم يقين .في
بعض البلدان ،تنص القوانين الوطنية على وضع قانوني
ألسر المفقودين بحيث  -من وجهة نظر قانونية  -يمكنهم
المضي قدما في حياتهم .لكنها ،قد تكون ،مثقلة بقضايا
أخرى ،مثل التعامل مع الصدمات النفسية والشعور بعدم
اليقين ،وكذلك مع الصعوبات االقتصادية والمالية .تعمل
اللجنة الدولية أيضا لمعالجة آليات وقائية ،أي نوع من
التدابير التي يمكن اتخاذها على المستوى الدولي والوطني
قبل فقدان األشخاص.
 -14كما أكدت اللجنة الدولية للصليب األحمر ،هذه الجهود
مكملة ،لدرجة معينة ،مع تلك التي وضعتها المحكمة
الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة واللجنة الدولية لشؤون
المفقودين ،ولكن ليس دائما عند تطبيقها في سياقات معينة.
على سبيل المثال ،وفقا للجنة الدولية للصليب األحمر ،قد
يكون الحصول على المعلومات من أسر المفقودين أسهل
إذا كان الغرض الوحيد منها توضيح مصير أقاربهم
المفقودين ،وذلك ألن استخدام تلك المعلومات في وقت
واحد ألغراض العدالة الجنائية قد يسبب المخاوف .أيضا،
من منظور حماية البيانات ،إذا أعطت األسر المعلومات
ألغراض إنسانية ،فإنه ال يمكن أن تستخدم في إجراءات
جنائية .يمكن أن تستخدم كافة البيانات التي تم جمعها،
فقط بموافقة وفهم من جميع األطراف المعنية .كما أشارت
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،يجب أن يكون هناك توازن
بين النهج اإلنساني لحل مسألة المفقودين والنهج المتبع لحل
تلك المسألة القائمة على سيادة القانون.
 -15للمجتمعات المختلفة احتياجات مختلفة .ال يمكن إنكار الحق
في معرفة الحقيقة ،ولكن من المهم جدا أن يتحقق هذا الحق
وفقا لالحتياجات والظروف المعينة لألسر .لتصميم البرامج
الفعالة التي يمكن ،أيضا مع مرور الوقت ،أن تتكيف
مع االحتياجات ،من المطلوب التقييمالقائم ،على وجه
الخصوص ،على االحتياجات المبنية على اإلحصائيات.
ومع ذلك ،تم االعتراف ،على نطاق واسع ،بالنهج المتكامل
الذي أسفر ،في منطقة البلقان الغربية ،عن نتائج لم يسبق
لها مثيل.
 -16عموما ،في حين أن االستجابة األولية من قبل الجهات
الحكومية ،وخاصة على المستوى المحلي ،موجهة،
بوضوح ،إلى أسر المفقودين ،يتطور مضمون االستجابة،
مع مرور الوقت ،ليشمل العديد من الجهات الفاعلة التي
تساهم بطرق مختلفة .بهدف تحقيق نسبة عالية من المشاركة،
لالستجابة عنصر سياسي بطبيعته ،ولكن بالمعنى اإليجابي،
حيث تسعى المشاركة لبناء اإلرادة السياسية للعثور على
المفقودين.
 -17ملتفتا إلى هذه الجوانب السياسية ،الحظ ممثل المركز
الدولي لمكافحة اإلرهاب ،السيد كنوب ،أن هناك مسألة
جوهرية الختيار األولويات والمال التي تفرض نفسها
لهيئات التحقيق .ونتيجة لذلك ،غالبا ما يكون تحديد مكان
والتعرف على اإلرهابيين ،في سياق اإلرهاب ،أولوية.
المطلوب إنجاز المزيد لتحديد موقع المفقودين بدون النظر
إلى الظروف أو أدوارهم في سبب فقدان األشخاص .أشارت
ممثلة معهد العدالة والمصالحة التاريخية ( )IHJRالسيدة
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كيسي فان دن مويسنبرج ،إلى أن تحديد األولويات وتخطيط
العملية يجب أن يأخذ بعين االعتبارالسياقات الثقافية التي
تتطلب الموازنة بين المعايير الدولية مع التوقعات المحلية.
 -18ذكرت السيدة أوسوليفان ،من معهد الطب الشرعي بهولندا
( ،)NHIمن أن إدارة التوقعات تشمل بناء فهم أعمق
لمسؤولية دور الفاعلين الدوليين ،وكذلك الشركاء المحليين
في العملية .يمكن أن يكون هذا الواجب معقدا هنالك حيث
تقل القدرات والمعرفة .أبرز السيد مات ( ،)NFIعلى وجه
الخصوص ،أن العمليات التقنية مفسرة ،غالبا ،بشكل خاطئ،
ولكن طرائق لمعالجة المعلومات وحماية البيانات يمكن أن
تؤدي إلى سوء الفهم .أكد ممثل المحكمة الخاصة بلبنان،
الدكتور أكوافيفا ،أنه في حين أن بعض المنظمات تمتع
بامتيازات وال تخضع لواجب كشف معلومات حساسة ،مثل
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين واللجنة الدولية للصليب
األحمر والمحاكم الدولية ،ليس هناك وضوح كاف فيما يتعلق
بملكية الوثائق ،ومواد الطب الشرعي والبيانات الشخصية
في المحفوظات الخاصة بها .على سبيل المثال ،المحكمة
الجنائية الدولية مالكة وثائق الطب الشرعي الموجودة في
أرشيفها؛ تطبق اللجنة الدولية لشؤون المفقودين سياسة
حيث تكون السيطرة على البياناتلصاحب البيانات ،ويحفظ
األدلة الشرعية األخرى بصفة المؤتمن.
 -19وكقاعدة ،يجب أن يكون حق أحد في معلوماته/ها واألدلة
متوازنا مع المصلحة العامة .يشمل هذا االهتمام ،كما أشارت
السيدة كيسي فان دن مويسنبرج ( ،)IHJRمتطابات عملية
المصالحة .يستلزم ربط القضية الجوهرية لألشخاص
المفقودين بقضية أوسع للمصالحة المستدامة توفير جميع
البيانات التاريخية بطريقة يسهل الوصول إليها .على سبيل
المثال ،كما قد قيل عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا
السابقة ،يصدر قطاع العدل األحكام مع التوضيح المفصل
 الحكم في قضية توليمير ،الذي حوكم فيما يتعلق بالجرائمالتي وقعت في سربرنيتشا ،كونها مثاال واحدا  -يساهم
بشكل كبير في إنشاء قصة تاريخية غير منحازة .في نفس
الوقت ،ذهب المجلس بعيدا في محاولة لحماية المعلومات
الشخصية الحساسة ،وجهود ضمان السيطرة على البيانات
الشخصية لصاحبها.
 -20فيما يتعلق بالرواية التاريخية من بيانات الطب الشرعي
وروايات الشهود ،تؤكد السيدة كيسي فان دن مويسنبرج أنه،
بغض النظر عن الحقيقة أن هناك قدرا كبيرا من المواد،
فقد تم الحصول عليها من عدد محدود من المصادر وعدد
محدود من الشهود .الحقيقة القضائية هي دائما نتاج القيود،
ووضع الروايات ،لذلك ،عن القواعد ،واألدلة واإلجراءات،
والقواعد المستخدمة من قبل المؤرخين .ينبغي للقواعد أن
تكمل بعضها البعض لتقديم صورة أوسع ولكي يتم توزيع
الروايات على نطاق أوسع.
 -21وأشــار الدكتور أكوافيفا ( )STLأنه يوجد في األطر
القانونية ،تجزئة مستمرة للقواعد واآلليات والمعايير
المتصلة بمسألة المفقودين .وافق على ذلك السيد كيسر
(اللجنة الدولية لشؤون المفقودين) ،مضيفا أن االتفاقية
الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري تتعلق
باألشخاص الذين اختفوا بمشاركة من الجهات الحكومية
أيضا .درس مجلس الجمعية البرلمانية األوروبية ،مؤخرا،
إمكانية إنشاء آلية أوروبية مستقلة بسبب أوجه القصور
المحتملة لالتفاقية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وسيادة
القانون .يتم تطبيق اتفاقيات جنيف ،فيما يتعلق بالنزاعات
المسلحة وال تعطي حقوقا ألقارب المفقودين ،ولكن تفرض
واجبا على األطراف المتحاربة .حقوق اإلنسان معتبرة،
من جهة أخرى ،وهي قابلة للتنفيذ .تم التنويه أيضا بوجود
تح ٍد حقيقي للغاية يتعلق بالتنفيذ نفسه  -أو عدمه ،من قبل

الجهات الحكومية وغير الحكومية في األطر القانونية
القائمة.
 -22أخيرا ،ال يوجد نظام للتنسيق أو الجمع بين كل الجهود
المذكورة ألغراض عملية .في حين تطبق األمم المتحدة نظام
التنسيق العالمي ،أي التنسيق الجماعي ،كما قال السيد سين
( )UNDACال توجد مجموعة معنية بمسائل األشخاص
المفقودين .وبالتالي تبقى هذه القضية على مختلف الالعبين
اليجاد وسيلة لتنسيق الجهود .ممثل اإلنتربول ،السيد
أوكونيل ،رأى أن الفجوات على الصعيد الدولي تم تحديدها
ويجري اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المشاكل في شراكة
مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ،واالتحاد األوروبي
وغيرها من األطراف ،وذلك في سياق الكوارث .يمكن أن
يكون النهج المتبع في حاالت الكوارث مفيدا في سياقات
أخرى كذلك.
 -2-1-2الجزء الثاني :الكوارث والمصائب الشاملة
 -23في حاالت فقدان األشخاص نتيجة للكوارث ،فإن هيئات
إنفاذ القانون ،بما في ذلك معاهد وخدمات الطب الشرعي
الخاصة بها ،تتولى ،بشكل متزايد ،زمام المبادرة في عملية
البحث والتعرف على الضحايا .بالنظر إلى أن الكوارث
اليوم تتسم ،في أغلب األحيان ،ببعد دولي ،وال سيما فيما
يتعلق بتحديد هوية ضحايا الكوارث ( ،)DVIتبنت جميع
الدول تقريبا ،تدابير لضمان التعاون في حالة الحاجة إلى
تحديد هوية ضحايا الكوارث ( ،)DVIوحماية حقوق
اإلنسان للضحايا وأسرهم فيما يتعلق بالتعرف الدقيق،
كلما كان ذلك ممكنا .تعمل اللجنة الدائمة المعنية لإلنتربول
الخاصة بتحديد هوية ضحايا الكوارث ( )DVIباستمرار
فى تحسين إجراءات تحديد هوية ضحايا الكوارث ()DVI
القياسية ،ناشرة ،بذلك ،مبادئ أفضل الممارسات وتعزيز
تنفيذها.
 -24تختلف إجراءات ( )DVIفي عدة جوانب عن اإلجراءات
التي يتم التصرف بموجبها بعد النزاعات المسلحة وانتهاكات
حقوق اإلنسان .تنطبق معايير العمل المتسقة؛ كقاعدة عامة،
تلبي معايير األدلة الجنائية متطلبات المحاكم؛ وعادة ،الوقت
المطلوب للنتائج األولىأقل عنها في عملية العثور والتعرف
على هويات األشخاص في أوضاع ما بعد الصراع  -وعلى
األرجح يرجع ذلك إلى عدم التدخل من العناصر السياسية
بعكس الحالة في األوضاع ما بعد الصراع.
 -25مثل الهيئات األخرى ،تواجه هيئات إنفاذ القانون تحدي
العولمة لسنوات عديدة .هناك حاجة متزايدة لتوفير إطار
الدعم عالميا وعبر حدود الــدول .بسبب كون الكوارث
تجتاح عادة أكثر من بلد واحد من حيث عدد الضحايا،
والمناطق المنكوبة ،أو طلبات المساعدة الدولية واإلغاثة،
تدعم اإلنتربول واللجنة الدولية لشؤون المفقودين واآلخرون
وضع المعايير واآلليات العالمية .أوضح السيد أوكونيل
(اإلنتربول) ذلك كما يلي  -يشمل ذلك الرد السريع في
الميدان ،وأساليب فعالة لمعالجة البيانات ،مثل ،FASTID
أو نظام إدارة قواعد البيانات وعلوم الطب الشرعي الخاص
بـ  ،ICMPفضال عن الحفاظ على قدرات الطب الشرعي
المناسبة .تحسن هام في هذا الصدد هو البرنامج الدائم
الخاص بـ  )PDVI( DVIوالذي أنشأته اإلنتربول واللجنة
الدولية لشؤون المفقودين .الغرض هو تعزيز ضمان الحفاظ
على االستعداد على المستوى العالمي .لفت البروفيسور
كابن ( )NFIاالنتباه إلى برنامج معهده المسمى بونابارت
مشددا على أهمية جعل هذا النوع من التكنولوجيا متاحا
للسلطات في أنحاء العالم.
 -26وأبلغ السيد أوكونيل المشاركين أن العبين آخرين ينضمون
للمشاركة في تقديم  ،DVIبما في ذلك الفاعلون من القطاع

الخاص .هذا يأتي بدينامية جديدة والتي يجب فيها ضمان
التكامل على أساس وصف واضح للواجبات واألنشطة.
ومع ذلك ،هذه الدينامية مرحب بها ألن التأهب للرد ليس
بعد على مستوى مطلوب .وأضاف البروفيسور شنايدر
(جامعة كولونيا) أنه ،بسبب نقص التمويل ،ال توجد برامج
اختبار الكفاءة الخارجية في عملية اختبار الحمض النووي
في سيناريوهات  ،DVIوأنه ال تزال هناك اختالفات
كبيرة في القدرات المحلية المتاحة حتى بين دول االتحاد
األوروبي .لذلك ،يتوقع من  ICMPوغيرها وضع برامج
التدريب لتحسين هذا الوضع.
 -27ليس بناء القدرات المحلية والحفاظ عليها سهال .على سبيل
المثال ،يدعي السيد أوكونيل ،أنه في أعقاب التدخل DVI
األخير في الفلبين ،ترك المستجيبون الدوليين وراءهم بنية
تحتية جيدة ،بما في ذلك المختبرات ،وإمكانيات إجراء
التعرف على الهويات والموارد ذات الصلة .ومع ذلك،
عندما أخذت الفيضانات الالحقة في الفلبين حياة اآلالف
من الناس لم تعد تلك البنية التحتية متاحة .كذلك ،لم
يبر َمج الدعم الدولي دائما ليدعم قدرات  .DVIفي حالة
الفيضانات ،على سبيل المثال ،تلقت الفلبين نحو 20
مليون يورو كمساعدات إنسانية ،ولكن ما أمكن استخدام
أي من هذه األمــوال ألغــراض  .DVIبالتالي يمكن أن
يعتمد الحفاظ على القدرات أيضا على مرونة المساعدات
الخارجية .وبالتحديد ،لهذا السبب قد يفضل إعطاء األولوية
للتأهب الدولي والمتعدد األطراف على حساب بناء القدرات
المحلية ،وخاصة هنالك حيث سيكون استخدام هذه القدرات
نادرا.
 -3-1-2الجزء الثالث :الجريمة المنظمة والهجرة
 -28الخبرة في معالجة قضية األشخاص المفقودين نتيجة
للنزاعات المسلحة والكوارث واسعة ومتنوعة .ومع ذلك،
قضية الفقدان المتعلقة بالجريمة المنظمة  -بما في ذلك
االتجار بالبشر ( ،)THBأو نتيجة الهجرة أو النزوح  -هي
أقل استكشافا.
 -29ينشأ النهج المفاهيمي لسياقات االختفاء المذكورة ،وفقا
للسيد ويس ( ،)IOMبتحديد الفروق في (و) العثور على
المفقودين عن طريق أساليب الطب الشرعي ،أي من
خالل تحديد مكان وتحديد رفاتهم ،و (أو) أنشطة البحث
عن المفقودين .يمكن اعتبار هذه األخيرة على أنها أكثر
ذات الصلة لمنع أو معالجة حاالت االختفاء .وأشار السيد
كليسر ( )ICMPإلى أنه يمكن قول الشيء نفسه أيضا
عن المناهج الشرعية .لها أيضا تأثير وقائي ،إذا ما أخذنا
في االعتبار أن االختفاء يؤثر في أفراد أسرة الشخص
المفقود ،وأننا بمعرفة مصير الشخص المختفي نحل مسألة
عدم اليقين ،أو نمنع استمراره .في سياق الجرائم ،بما في
ذلك جرائم حرب ،قد يكون ألساليب الطب الشرعي الفعالة
أيضا تأثير رادع .تمييز الفروق بشأن النهج يبدو خطوة
أولى مفيدة في محاولة لعرض شامل للقضية التي تحتاج
إلى مزيد من البحث.
 -30البحث عن المفقودين ،على طريقة تتبعها المنظمة الدولية
للهجرة ،شامال استخدام قالب البحث عن النازحين داخليا
الــذي يستخدم لتسجيل النازحين داخليا أو األشخاص
المنفصلين عن أسرهم وأصدقائهم عقب الكوارث الطبيعية
أو الكوارث الناشئة عن صنع اإلنسان .تهدف شبكة البحث
العالمية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
إلعادة االتصال بين أفراد العائالت المشتتة .تعود جهود
اللجنة الدولية للصليب األحمر إلعادة الروابط العائلية الى
عام  ،1870عندما أنشأت قوائم الجنود الفرنسيين المحتجزين
من قبل القوات األلمانية ،وبذلك طمأنت أسرهم.
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 -31أصبحت أنشطة الطب الشرعي في  ICMPذات أهمية
كبيرة ،بما في ذلك بسبب تزايد أعداد وفيات المهاجرين.
في سياق البحر األبيض المتوسط وحده ،حيث تم تجميع
معلومات إحصائية محدودة ،في جملة أمــور ،من قبل
المنظمة غير الحكومية الهولندية يونيتد ،يقدر أن حوالي
 1,000شخص يختفي سنويا نتيجة لالتجار بالبشر أو
الهجرة غير الشرعية .في هذا الصدد ،المطلوب القيام
بمزيد من العمل بين السكان وخاصة في األسر التي ينحدر
منها المهاجرون .لم يتم دراسة هذا المجال بما فيه الكفاية
حتى اآلن .كخطوة أولى ،اقترح السيد ويس ( )IOMدراسة
الوضع في غرب أفريقيا ،وسيراليون ،وغانا ،التي يمكن
أن تمتد إلى دول أخرى بهدف جمع بيانات جيدة يمكن أن
تتاح للعديد من المؤسسات.
 -32أشــار السيد ستاري ( )EUROJUSTإلى أن أعداد
ضحايا اإلتجار بالبشر ( )THBتتزايد باستمرار ،في حين
أن عددا من المالحقات القضائية وعدد المرتكبين المحكوم
عليهم آخذ في التناقص .أحد أسباب هذا االتجاه هو أن
السلطات القضائية بصعوبة تحصل على شهادات الضحايا.
مشكلة أخرى هي أن ضحايا اإلتجار بالبشر ( )THBال
يمكن ،في كثير من الحاالت ،إعادتهم بأمان إلى بلدانهم.
هذا هو الحال بصفة خاصة عندما يقع الجناة في بلد المقصد
وبلد المنشأ .مع أنه ال توجد إحصاءات شاملة عن أسباب
اإلتجار بالبشر ( ،)THBمن المؤكد أن أسبابا اقتصادية،
وأحداث حرب ،أو كوارث طبيعية تسهم لذلك.
 -33وأشار السيد ستاري لتقرير EUROSTAD/ECالمنشور
في وقت سابق من هذا العام ،مستندا إلى الدراسات الواردة
من دول االتحاد األوروبــي  27باإلضافة إلى أيسلندا،
والجبل األسود ،والنرويج ،وصربيا ،وسويسرا ،وتركيا.
يغطي التقرير الفترة من  2010-2008ويذكر أن إجمالي
عدد الضحايا المفترضة الذين تم التعرف عليهم 9,528
وزيادة قدرها  ٪18عن تلك الفترة .عدد الضحايا التي تم
التعرف عليها في عام  2010في الدول األعضاء  24التي
3
كانت قادرة على تقديم المعلومات المطلوبة هو .5,535
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 -34وأشار السيد أوكونيل (اإلنتربول) إلى أن هناك حاجة ،في
المدى المتوسط ،إلى تنسيق أفضل لمعايير جمع البيانات
واألحكام القانونية التي من شأنها أن تضمن التوافق مع
متطلبات سيادة القانون في مجال معالجة البيانات ويذكر أن
في هذا المجال توجد إمكانيات كبيرة.
 -35ليس معروفا حتى اآلن عدد دقيق لألشخاص المفقودين
نتيجة للجريمة المنظمة واالتجار بالبشر والهجرة .إنها
قضية تتطلب مزيدا من الدراسة ،ال سيما في بلدان المنشأ،
بما في ذلك دول أفريقيا الغربية ،وسيراليون ،وغانا ،ولكن
أيضا االتحاد األوروبــي .لتحقيق تقدم كبير في حل هذه
القضية من المطلوب العمل على توحيد معايير معالجة
البيانات ،وجمعها وتحليلها.
 -4-1-2استنتاجات المائدة المستديرة
 -36قضية األشخاص المفقودين ليست معترفا بها عالميا بعد
باعتبارها قضية قائمة بذاتها .باعتبارها ظاهرة معقدة
تستدعي االنتباه الخاص والتمويل .كما تعامل الجهات
الدولية المختلفة مع قضايا األشخاص المفقودين في سياقات
مختلفة  -مع انتدابات وأهداف مختلفة ،فهناك خطر لفت
االنتباه من هذه القضية باعتبارها قضية فريدة من نوعها،
وبالتالي يتم تخفيض احتماالت تحقيق تقدم في معالجة هذه
القضية .باإلضافة إلى تطوير استراتيجية عالمية ،هناك
حاجة لتحسين القدرات التقنية الدولية ،في جملة أمور،
نُ ُظم جمع ومعالجة البيانات المتطابقة والمتاحة بعضها
للبعض .من الضروري أيضا تركيز األنشطة الدولية
على احتياجات أسر المفقودين وحقهم في معرفة الحقيقة
بشأن مصير أفرادهم المفقودين .أخيرا ،ينبغي تعزيز أطر
التعاون الدولية ،آخذة في االعتبار الدروس المستفادة من
خالل التعاون الدولي لقوات الشرطة في أحداث .DVI

االتجاربالبشر،طبعة ،2013يوروستات،اللجنة األوروبية،وهيمتاحةعلى

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?path=EU+Policy٪2FReport_DGHome_Eurostat

الصفحة المقابلة :رئيس اللجنة الدولية توماس ميلر ،ووزير خارجية
هولندا فرانس تيمرمانس وسفير الواليات المتحدة لدى منظمة األمن
والتعاون األوربي دانييل باير.

30

-2-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

قائمة المشاركين

السيدة كاترين بومبرجر ،المدير العام للجنة الدولية لشؤون المفقودين ،رئيسة المائدة المستديرة
الدكتور غيدو أكوافيفا ،رئيس الديوان ،المحكمة الخاصة بلبنان
السيد آدم بويس ،مدير العمليات الرئيس للجنة الدولية لشؤون المفقودين
السيدة كاثرين كيسي فان دن مويسنبرج ،المدير التنفيذي لمعهد العدالة والمصالحة التاريخية
السيد إيان هانسون ،نائب مدير علوم الطب الشرعي لعلم اآلثار واألنثروبولوجيا للجنة الدولية لشؤون المفقودين
السيدة بريندا هوليس ،المدعي العام ،المحكمة الخاصة لسيراليون
السيدة نرما يالتشيتش ،رئيس العالقات العامة ،المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
األستاذ بيرت كابن ،جامعة رادبود
السيد أندرياس كاليسر ،مدير السياسات والتعاون للجنة الدولية لشؤون المفقودين
السيد بيتر كنوب ،مدير المركز الدولي لمكافحة اإلرهاب
السيدة ياسمينة كورباشيتش ،موظف قانوني للجنة الدولية لشؤون المفقودين
السيد أنتوني لندن ،مقرر اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
أستاذ جورج مات ،أستاذ األنثروبولوجيا ،جامعة ليدن
السيد كريستوفر ميهلي ،نائب رئيس وكالة البحث عن المفقودين وشعبة الحماية ،اللجنة الدولية للصليب األحمر،
السيد ميك أوكونيل ،مدير ،دعم الشرطة العملياتي ،االنتربول
الدكتور كريستينا أولجيمولير ،محاضر في العالقات الدولية ،جامعة لوبورو
السيدة ايرين أوسوليفان ،كبيرة مستشاري الطب الشرعي  /منسق الدعم العلمي ،معهد الطب الشرعي الهولندي
السيدة تانيا باسيفيكو ،المساعد الخاص لرئيس البعثة ،المنظمة الدولية للهجرة
الدكتور توماس بارسونز ،مدير قسم علوم الطب الشرعي ،اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
السيد آدي ريزفيتش ،نائب مدير علوم الطب الشرعي ،اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
البروفيسور بيتر شنايدر ،منسق المشاريع في معهد الطب الشرعي في جامعة كولونيا
السيد سياك سي ،مدير مشروع مراكز الطوارئ المتحدة روتردام  -رييموند وهولندا الجنوبية ،رئيس القيادة الهولندية USAR.
 NLوعضو بفريق األمم المتحدة UNDAC
السيدة الدا شوليان ،موظف قانوني ،مكتب المدعي العام ،المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
السيد لوكاس ستاري ،شخص االتصال الخاص بـ  THBوالعضو الوطني لجمهورية التشيك في يوروجست (شبكة مسألة اإلبادة
الجماعية)
الدكتور كارال فان دونغن ،قسم تحليل الحمض النووي ،معهد الطب الشرعي الهولندي
السيد مارتن فايس ،رئيس البعثة ،المنظمة الدولية للهجرة
السيدة يايوي ياماغوتشي ،مستشار قانوني في مكتب المدعي العام ،المحكمة الجنائية الدولية
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 .3جامعة ساسكس ،مركز بحوث النزاعات
4
واألمن ساسكس
.1

-1-3

4

مناقشة

 -37تم تقسيم المواضيع المختارة للمناقشة في النقاط التالية)1 :
انتداب اللجنة الدولية لشؤون المفقودين التاريخي والتحويل
الجاري؛  )2التنظير المتعلق باألشخاص المفقودين)3 ،
األشخاص المفقودون في سياقات ما بعد الصراع؛ و )4
إضفاء الطابع الرسمي النتداب اللجنة الدولية لشؤون
المفقودين.
 -38تم إبالغ المشاركين في المائدة المستديرة بأن اللجنة الدولية
لشؤون المفقودين تأسست في عام  1996للمساعدة في
معالجة قضية المفقودين ،لدعم بناء السالم بعد انتهاء
الصراع والمصالحة بموجب اتفاقية دايتون للسالم .تقدم
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين منذ تأسيسها المساعدة
الفنية التخصصية لحكومات البوسنة والهرسك ،وجمهورية
كرواتيا ،وجمهورية صربيا ،والجبل األسود ،وجمهورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،وكذلك إلى السلطات في
كوسوفو .في هذه العملية تم العثور والتعرف على حوالي
 27,000شخصا فقدوا خالل النزاعات في البلقان ،بما
في ذلك التعرف على الهويات باستخدام اختبار الحمض
النووي ألكثر من  16,000شخص .إنها تنفذ البرامج في
أفريقيا والشرق األوسط وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق
آسيا ،وكذلك في االتحاد األوروبــي .باإلضافة إلى ذلك،
منذ تسونامي التي اجتاحات جنوب شرق آسيا عام ،2004
تساعد اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في التعرف على
هويات ضحايا الكوارث ،و مؤخرا بدأ التعاون مع المنظمة
الدولية للهجرة ( )IOMبخصوص حاالت االختفاء المتعلقة
بالهجرة.
مؤخرا ،أطلقت حكومة هولندا مبادرة الستكشاف
-39
إمكانيات إعطاء االنتداب الدائم الدولي للجنة الدولية لشؤون
المفقودين .كجزء من هذه العملية تقوم اللجنة الدولية
لشؤون المفقودين باإلعداد لمؤتمر كبير سيعقد في قصر
السالم بالهاي من  29أكتوبر حتى  1نوفمبر عام .2013
الغرض من المؤتمر دراسة المفاهيم واألفكار في المستقبل
بشأن كيفية المضي قدما الستجابة عالمية في عملية معالجة
قضايا المفقودين.
 -40تدعو اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ،بقوة ،إلى سيادة
القانون في إطار حل مسألة المفقودين .في يوغوسالفيا
السابقة سرعان ما قامت ،عقب تأسيسها ،عالقة عمل وثيقة
مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة (.)ICTY
اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
نهجا ،قائما على القانون ،لمسائل العدالة بعد الصراع وبناء
السالم ،ساعية لتحميل الجناة المسؤولية الجنائية عن األفعال
التي ارتكبت أثناء النزاعات في البلقان .ويشمل انتداب
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في البلقان األحكام التي
تدعم هذا الهدف مباشرة .بهدف العثور على األدلة على
جرائم حربُ ،كلفت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة بإرسال فرق من علماء اآلثار إلى مناطق مختلفة
من يوغوسالفيا السابقة والتي قامت باستخراج الجثث من
المقابر الجماعية وجمع األدلة لرفع الدعاوى في حاالت
جرائم حرب .لم تكن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا
اللجنة الدولية لشؤون المفقودينممتنةلمركزساسكسلبحوثالنزاعاتواألمنإل
4
عدادهذاالتقرير.
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السابقة ،مع ذلك ،مكلفة ،كما أنها لم تملك الوسائل الالزمة
للتعرف على هويات الرفات .في هذا السياق ،بدأت
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تعمل بالتنسيق مع أطباء
من أجل حقوق اإلنسان ( )PHRوغيرهم من األطراف
الفاعلة المعتبرة لوضع آليات ضرورية للتعامل مع مسألة
األشخاص المفقودين واستخدام تكنولوجيا تحليل الحمض
النووي لغرض التعرف على الرفات.
 -1-1-3انتداب اللجنة الدولية لشؤون المفقودين التاريخي
والتحول الجاري
 -41ظاهرة المفقودين هي قديمة قدم الجنس البشري .أسباب
الفقدان متساوية منذ قرون  -الحروب ،والكوارث الطبيعية
أو الكوارث المتسببة من صنع اإلنسان .قبل نهاية الحرب
الباردة ،لم يفعل المجتمع الدولي سوى القليل جدا للعثور
والتعرف على األشخاص المفقودين وإعادتهم لألسر .تم
إنشاء اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في عام 1996
في قمة G7بهدف معالجة قضية األشخاص الذين فقدوا
خالل الصراعات في يوغوسالفيا السابقة .ورأى المجتمع
الدولي أن عدد المفقودين ( حسب التقديرات كان العدد
حوالي  40,000فردا – تم العثور حتى اليوم والتعرف
على حوالي  )٪ 70يمثل تهديدا للسالم واالستقرار في
منطقة البلقان وسببا محتمال النعدام األمن وعدم االستقرار
السياسي ألوروبا كلها.
ُ -42كلِفت المنظمة بمهمة تأمين تعاون الحكومات في معالجة
قضية األشخاص المفقودين بسبب النزاعات المترابطة
في يوغوسالفيا السابقة .كان إنشاء اللجنة الدولية لشؤون
المفقودين نقلة إلى األمام من النهج اإلنساني اللحظي إلى
حل قضية األشخاص المفقودين ،إلى النهج الذي يستند إلى
تطبيق القانون الذي تتلزم الدول فيه بتحمل المسؤولية عن
حاالت األشخاص المفقودين .نظرا للطبيعة العرقية الدينية
للنزاعات في يوغوسالفيا السابقة ،واجهت اللجنة الدولية
لشؤون المفقودين فورا التحدي المتمثل في كيفية ضمان
تعاون الحكومات في المنطقة في حل قضية المفقودين،
بطريقة غير تمييزية ،بغض النظر عن الخلفية العرقية
والدينية ،وانتماءاتهم السياسية ،أو الدور أثناء الصراعات.
 -43تعمل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ضمن األسس
القانونية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان .تسعى اللجنة الدولية
لشؤون المفقودين لبناء التشريعات المحلية في البلدان
الخارجة من الصراع التي ستمكن عائالت المفقودين
من المطالبة بحقهم في المعلومات ،والحق في التعويض،
وحماية المعلومات التي تقاسمها مع المؤسسات المسؤولة
عن البحث عن أقاربهم المفقودين.
 -44بالمقارنة مع غيرها من المجتمعات المتضررة من النزاع،
حظيت البوسنة والهرسك وغيرها من البلدان الناشئة من
تفكك يوغوسالفيا السابقة باهتمام ودعم اسع من المجتمع
الدولي في معالجة قضية المفقودين .المثال الجيد هو اإلنشاء
نفسه للجنة الدولية لشؤون المفقودين والمحكمة الجنائية
الدولية ليوغسالفيا السابقة ،ولكن أيضا اإلشارة إلى هذه
المشكلة في اتفاقية دايتون للسالم عام  .2005حقيقة أن
 70في المائة من  40,000من المفقودين في يوغوسالفيا

السابقة قد تم العثور عليهم لتحظى باالهتمام حقا ،ولها
تفسير معقول في عدد من العوامل:
•وجود قوي ودعم إلدراج قضية المفقودين في اتفاقات
السالم والمعاهدات الدولية؛
•نهج قائم على القانون متقدم خطوة إلى األمام عن
نهج إنساني لحظي وحماية األشخاص المفقودين
خالل الصراع وصوال لفهم أن مسألة المفقودين ،في
مرحلة ما بعد الصراع ،ينبغي معالجتها من خالل
إنشاء التشريعات والمؤسسات كجزء من عملية العدالة
االنتقالية والمصالحة؛ ومشاركة المحاكم الدولية
والمحلية في عمليات التحقيقات  -وليس فقط البحث
عن المفقودين – في قضايا األشخاص المفقودين،
بحيث يمكن أن يتم إعادة جثث األقارب ألسر المفقودين
والتمكين من الوصول إلى العدالة من خالل اآلليات
القانونية.
 -45يختلف التقدم في البحث وتحديد هويات األشخاص المفقودين
في سياقات مختلفة بعد الصراع ،ويرتبط بقوة بوجود إرادة
سياسية من جانب المجتمع الدولي واألطراف الحكومية
المحلية وغير الحكومية ومــواردهــا المالية ،وقدرات
المؤسسات المشاركة في معالجة قضية األشخاص في
إطار عمليات المصالحة السياسية وإعادة اإلعمار األوسع.
هذه هي حقيقة هامة ينبغي أن تؤخذ في االعتبار عند تقييم
عمل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في سياقات جغرافية
سياسية مختلفة.
 -2-1-3التنظير لقضية المفقودين
 -46كان الموضوع الرئيسي ،الذي برز بعد العروض والمناقشة،
نقد الجهاز البيروقراطي في التعامل مع قضية المفقودين.
عندما تبحث منظمات مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر
ومنظمة الهالل األحمر عن األشخاص المفقودين ،فينطوي
ذلــك ،بالضرورة ،على صياغة التصنيفات القانونية
والبيروقراطية لألشخاص المفقودين ،مما يمثل إنشاء
الهرمية .الفئات مطلوبة لنهج مناسب للمسألة المعقدة ،ولكن
التصنيف من هذا النوع يهدد بتشييء المفقودين ،وبالتحديد
هناك خطر أن الذين يجري البحث عنهم سيصبحون آلة.
 -47يظهر هذا الميل إلى تشييء وتصنيف المفقودين في السياسة
المعاصرة .كشف الماضي الذي هو الضروري من حيث
األشخاص المفقودون يمكن أن يسبب الصدمة .تتطلب
معظم اآلليات التي تساعد األسر أن تتعامل مع مثل هذه
الصدمة  -من أجل استعادة حس العدالة وإعادة التأهيل -
شكال من أشكال النظام الجماعي .ولكن يشير المشاركون،
إلى أن النظم البيروقراطية أو شبه البيروقراطية تعمل على
أساس التصنيف الذي قد يقدم الوعود الكاذبة من اليقين.
بدون كشف الماضي ،واجتنابا بذلك لحاجة اليقين وقبول
العيش مع عدم اليقين هو اقتراح مطروح كخيار آخر سليم
حتما.
 -48وأكد بعض المشاركين كيف أنه ينظر إلى <المفقودين>
على أنهم أشياء تدار بدال من البشر ال يمكن االستغناء
عنه .أي نظام بيروقراطي ،مهما كان متطورا وشفافا
وموثوقا به  -ليس قادرا على التعامل مع مفاهيم معينة
للشخصية .تطوير البيروقراطية في المجتمعات الحديثة
له آثار إيجابية وأخرى سلبية .هناك حاجة إلى مزيد من
دراسة وفهم التفاعل بين الروايات المحلية غير الرسمية
عن الظلم والرفات البشرية واألرواح ،ومع إعادة إنشاء
آليات بيروقراطية وروايات رسمية حول إعادة اإلعمار
بعد انتهاء الصراع والمصالحة في المجتمعات المتضررة
من الحرب.

 -49يختفي تشييء وتصنيف المفقودين في صلب التوتر بين
النهج المؤسسي تجاه األشخاص المفقودين واهتمامات
وأولويات أولئك الذين يبحثون عن عائالتهم وأصدقائهم.
اتفق المشاركون في ورشة العمل أن هناك حاجة إلى آليات
لمعالجة قضية المفقودين التي تركز ،بشكل أكبر ،على
البشر واألسرة .ينبغي تصميم هذه اآلليات بحيث تُسمع
حاجات أسر المفقودين وتكون أكثر استجابة الحتياجاتهم،
مظهرة قدرا أكبر من المرونة والقدرة على التكيف مع
الثقافة المحلية والتقاليد والسياسة .تستفيد عائالت المفقودين
من دخولهم المباشر في عمليات اتخاذ القرار؛ من المشاركة
النشطة في إنتاج األدلة الجينية الالزمة في عملية العثور
والتعرف على المفقودين ،وأيضا من تحديد نتائج العملية
وتقييم لحظة عندما يمكن القول أن النتائج المرضية قد
تحققت من خالل العملية.
 -50ناقش المشاركون أيضا كيف أن إحياء ذكرى الذين اختفوا
أو ماتوا غالبا ما يشمل إنشاء الذاكرة العامة وإعادة إنشاء
الروايات التاريخية ،والتي يمكن أن تخضع الستخدامات
سياسية مرة أخرى .على سبيل المثال ،في اسبانيا ،بعد
سقوط نظام فرانكو ،خيم الصمت وعارض القضاء اإلسباني
ضد استخراج الجثث بهدف حماية بعض االمتيازات
السياسية وتجنب إعادة فتح جروح عميقة في المجتمع
اإلسباني .إحياء الذكرى التي ترعاها الدولة لها أغراض
مختلفة من إحياء ذكرى تقوم به األسر بشكل فردي .من
المهم دراسة كيف أن أشكاال مختلفة من إحياء ذكرى تبني
وتوحد روايات محددة ،مثل رواية الضحية التي يمكن أن
تؤدي بنفسها إلى تفاقم التوترات بين مختلف األطراف في
الصراع .هناك أيضا روايات عن الهوية غير الموجودة،
مثل رمزية <الجندي المجهول> ،التي تؤكد على أن الجسم
غير المعروف قد يكون أكثر أهمية ،بكثير ،من ذلك الجسم
الذي تم التعرف عليه.
 -51أوضح المشاركون في ورشة عمل أن ممارسات الجمع،
والتعرف باستخدام الحمض النووي ،وتصنيف البقايا
البشرية تشمل ،عالوة على المعالجة الفيزيائية والكيميائية
للعظام ،كذلك البناء االجتماعي من الهويات الفردية
والجماعية ،وروايات حول الخبرات المشتركة واألحداث
الماضية التي تشكل أسس <المواطنة الحيوية> والثقافة
الجماعية التي ال غنى عنها لتحقيق المصالحة وإعادة بناء
المجتمعات المتضررة من النزاع .
 -52طريقة التعرف على الهوية باستخدام الحمض النووي التي
اعتمدتها  ICMPلها تأثير مثير لالهتمام  -ألنها تمكن من
التعرف على هويات األشخاص الذين ال يجري البحث عنهم.
في بعض الحاالت ،كانت نتائج العملية ،بشكل غير متوقع
وغير مقصود تماما ،تثير عواقب سياسية .عمل ICMP
يسمح بالتعرف على الهوية وإحياء ذكرى المفقودين بغض
النظر عن دورهم في الصراعات وبغض النظر عما إذا كان
البحث عنهم جاريا أو يتذكرهم الفاعلون الحكوميون وغير
الحكوميين .من خالل عملها واجهت  ICMPحاالت ما
يسمى بـ <مفقودين ال يجري البحث عنهم> أو <المفقودين
غير المفقودين> ،وهذان مصطلحان عن األشخاص الذين
يفترض فقدانهم ولكن لم يتم اإلبالغ عنه ألنهم يدخلون بين
فئات مجتمعية مختلفة ،لم ينتموا إلى أي جماعة وطنية
أو دينية أو طائفية معينة ،أو كانوا أعضاء في الجماعات
المهمشة مثل مثليين جنسيا ومتحولين جنسيا ،الذين لم يتم
اإلبالغ عن اختفائهم ،ألنه ،بسبب معايير اجتماعية وثقافية
معينة ،لم تكن أسرهم ومجتمعاتهم مستعدة للمشاركة في
عملية اختبارات الحمض النووي التي يمكن أن تساعد في
العثور عليهم.
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 -3-1-3المفقودين في سياقات ما بعد الصراع
 -53أعرب بعض المشاركين في ورشة العمل الشكوك حول ما
إذا كان وكيف ساهم النجاح الفني لـ  ICMPفي استخدام
اختبار الحمض النووي للتعرف على جثث المفقودين ،في
األهداف السياسية للجنة  -تعزيز السالم والمصالحة في
أوساط ما بعد الصراع مثل يوغوسالفيا السابقة.
 -54يدعم المجتمع الدولي الفكرة بأنه ال يمكن أن يكون هناك
سالم بدون عدالة للمفقودين وأن معرفة الحقيقة حول ما
حدث لألشخاص المفقودين هو مسؤولية أدبية وأخالقية.
بخالف ذلك ،رأى بعض المشاركين في حلقة العمل ،بأن
تعزيز هذه الفكرة في المجتمعات التي مزقتها الحروب وهي
تعتمد على التمويل الدولي لمعيشتهم وإعادة اإلعمار يمكن
أن ينظر إليها باعتبارها فرض الثقافة األجنبية االستعمارية
الجديدة وتدخل العوامل السياسية الخارجية من قبل الجهات
المانحة والجهات الفاعلة الدولية األخرى المهيمنة .حتى لو
أن الجهات الدولية والوطنية تعزز مثل هذه األفكار ،مع
أفضل النوايا ،روايات عن المفقودين ،والضحية والعدالة
يمكن التالعب بها سياسيا من قبل مجموعات مختلفة
تحاول تبرير قرار رفضها الدخول في حوار سلمي وجهود
للمصالحة مع األعداء السابقين.
 -55أشار أحد المشاركين إلى أن تعزيز  ICMPلمسؤولية
الدولة لعملية حل قضية المفقودين يمكن أن يكون مشكلة،
عتبر المجتمعات المدنية المحلية
خاصة في الحاالت التي ال َت ِ
فيها الدولة جهة شرعية وغير متحيزة .ذكر أن هذه معضلة
قديمة ضمن مبادرات داخلية لبناء السالم ،األمر الذي ال
يتعلق ب  ICMPفحسب .تم تقديم االقتراح لنهج قد يكون
أفضل ،تعزيز المسؤولية المشتركة والتعاون بين مختلف
الجهات المعنية ،بما في ذلك الدولة ،والجهات الفاعلة
المحلية في المجتمع المدني والمجتمع الدولي.
 -56أعرب بعض المشاركين عن المخاوف أنه ،بالرغم من
محاولة  ICMPللمساهمة نحو بناء السالم والمصالحة،
يبقى غير واضح عما إذا كانت هذه المنظمة تقدم مساهمة
ملموسة لتحقيق هذا الهدف .تحاول  ICMPتوطيد السالم
واألمن في بيئات ما بعد النزاع ،ولكن يمكن أن يكون
لوجودها ومشاريعها حياة ،وقدرات وتأثير محدودة .حل
قضايا المفقودين ودعم تنمية المعرفة والروايات والسياسات
القائمة على األدلة العلمية ،قد يساعد ،ولكن ليس هناك ما
يكفي من األدلة ،أن يتم تأكيد هذا االدعاء بشكل قاطع.
لقد طرحت هذه الفكرة في مناقشة حية أظهرت أن هناك
توترات بين المنهجية الفردية الخاصة ب  - ICMPوالتي
تعتمد على علوم الطب الشرعي في عملية التعرف على
الرفات واالستجابة للطلبات الفردية والعائلية  -و صالحياتها
األوسع للمساعدة في بناء القدرات المؤسسية والمجتمعية
والمسؤولية عنها .يمكن النظر إلى حالة البوسنة والهرسك
على أنها ناجحة من حيث عدد االشخاص المفقودين الذين
تم إعادتهم إلى أسرهم ومن حيث وجود األدلة بشأن تحمل
المسؤولية الدائمة لتنمية عملية المصالحة.
 -57أوضح ممثل  ICMPأن جزءا كبيرا من أنشطة ICMP
موجه لالستجابة للطلبات المقدمة من األسر التي تطلب
العدالة صراحة .في بعض الحاالت ،تسعى أسر المفقودين
لمعرفة ظروف وفاة أقاربهم وتطالب بمساءلة الناس الذين
قتلوهم عن جرائمهم .في حاالت أخــرى ،يمكن ألفراد
المجتمعات المحلية المتضررة أن يصروا على نسيان
مآسي الماضي والتركيز على حياتهم الحالية والخطط
المستقبلية .ينبغي أن يستند االنتقال من الحرب إلى السالم
إلى حرية األشخاص المتورطين في الصراع ليقرروا بشأن
أفضل وسيلة لتحقيق السالم وال تهيمن عليهم أفكار مروجة
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في المجتمع الدولي بأن حق المجتمعات المحلية في معرفة
مصير المفقودين أو أنه ال يكون هناك سالم في مجتمعاتهم
بدون العدالة للمفقودين .وأبرز عدد من المشاركين أنه يبقى
السؤال مفتوحا عما إذا كان التعامل مع الماضي هو شرط
مسبق للتحول من الحرب إلى السالم وإلى خلق مجتمعات
أكثر ديمقراطية .هناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحوث
في سياقات ما بعد الصراع الختبار هذه الفرضية.
 -58في تاريخ النزاع الذي طال أمده في أفغانستان ،على سبيل
المثال ،حاالت االختفاء والتهجير هما ظاهرتان كان لهما
تأثير كبير على المجتمع األفغاني .تقرير صدر مؤخرا عن
لجنة حقوق اإلنسان المستقلة في أفغانستان (الذي لم ينشر)
يقدم أدلة على  180مقبرة جماعية في أفغانستان نتجت عن
 35عاما ماضيا من الصراع .مسألة األشخاص المفقودين
في أفغانستان ،مع ذلك ،ليست عالية على جدول األعمال،
ال للحكومة األفغانية وال للمجتمع الدولي .اتفاقية بون التي
أدت إلى إنشاء السلطة االنتقالية في أفغانستان لم تتطرق
حتى لجرائم الحرب أو قضية المفقودين .ولم يحقق المجتمع
الدولي في ماضي أولئك الذين هم اآلن في السلطة ألنه ينظر
إلى وجودهم والتعاون مع األجهزة الحكومية الحالية ضمانا
لالستقرار والمصالحة في البالد .قوات الواليات المتحدة
وحلف شمال األطلسي ،في البداية على األقل ،تركزت أكثر
على محاربة اإلرهاب منه على بناء السالم وهياكل الدولة
في أفغانستان .هذا يثير تساؤالت حول ما يميز أفغانستان
من مجتمعات أخرى بعد الصراع حيث يتم تناول قضية
المفقودين  -باعتبارها واحدة من العديد من القضايا ،في
إطار اتفاقات سالم رسمية وجهود إعادة إعمار المجتمع
والمصالحة ،كما هو الحال ،على سبيل المثال في البوسنة
والهرسك .الجواب الممكن هو الموقع الجغرافي السياسي،
بما في ذلك القرب المادي ليوغوسالفيا السابقة من أوروبا،
وبالتالي مصلحة أكبر للدول األعضاء في االتحاد األوروبي
وحلف شمال األطلسي في ضمان السالم واالستقرار على
المستوى اإلقليمي في البلقان .مواقف وممارسات السياسة
الدولية غير المبدئية في سياقات مختلفة بعد الصراع تتطلب
المزيد من التحليل .يمكن استخالص استنتاجات هامة من
بعض البحوث المقارنة لعدة حاالت ما بعد انتهاء الصراع
التي تتطلب التدخل الدولي لمعالجة قضية المفقودين .ما هي
الدروس التي يمكن استخالصها ،من عملية ونتائج عمل
 ICMPفي البلقان للنهج التشغيلي للمنظمة في سياقات
أخرى مثل العراق وليبيا؟
 -4-1-3توسيع انتداب اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
 -59تم إنشاء  ICMPباعتبارها آلية دولية مؤقتة لمعالجة حاالت
األشخاص المفقودين ،في البداية في سياق يوغوسالفيا
السابقة التي مزقتها الحرب .من الناحية الفنية ليس لهذه
المنظمة اشتراك العضوية ،وتعتمد ،فحسب ،على التبرعات
والتمويل من الحكومات المانحة .وأثيرت خالل المناقشة
هموم أن االعتماد على مساهمات من المانحين الدوليين
قد يؤثر على انتدابها مع وجود تأثير محتمل لتقويض نهج
 ICMPغير التمييزي ،ويعني ذلك عدم تمويل العمل
في البلدان التي تبدو أقل أولوية وأهمية للجهات المانحة.
واقترح المشاركون في ورشة العمل أن تسعى ICMP
في أعمالها المستقبلية إلى ترتيبات تعزيز موقعها المستقل،
وتقنين طبيعة طوعية وغير مشروطة للمساهمات المالية
من الدول المانحة ،بشكل أفضل .كمثال إيجابي لتمديد
االنتداب وجمع األموال ألنشطتها تُ َ
ذكر المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
 -60ذكروا أن  ICMPفي األول كانت تتلقى طلبات للحصول
على الدعم لحل قضايا األشخاص المفقودين في أوضاع ما
بعد الصراع وتقنيات التعرف على الهويات القائمة على

الحمض النووي كانت مفيدة بشكل خاص في تلك الحاالت.
وقد تلقت المنظمة طلبات من الحكومات لمعالجة مجموعة
واسعة من قضايا المفقودين ،بما في ذلك المفقودين في
النزاعات وانتهاكات حقوق اإلنسان ،وحاالت االختفاء
الناجم عن الــكــوارث والنازحين والالجئين واالتجار
بالبشر والنقل غير الشرعي للمهاجرين ،وضحايا العنف
المتصل بالمخدرات ،وجميع مجموعات من األشخاص في
المفقودين ،سواء ألسباب طوعية أو غير طوعية.
 -61فئات مختلفة من المهاجرين ضمن أنظمة الهجرة المعينة
والالجئون والمشردون داخليا ،والمهاجرون نتيجة
للكوارث .يشير إدراج الهجرة في مجال أنشطة ،ICMP
في اآلونة األخيرة ،من خالل اتفاقية تعاون مع المنظمة
الدولية للهجرة ،إلى تصور جديد للهجرات الدولية سواء
على مستوى أكاديمي أو سياسي .اتضح من العروض أن
الحديث عن األشخاص المفقودين ال يعني ،بالضرورة،
الجثث والرفات البشرية ،ولكن أيضا الناس الذين ،أكثر
أو أقل ،قد اختفوا طواعية ،ولكنهم ال يزالون على قيد
الحياة .هناك الكثير من االبحاث التي اظهرت ان معظم
المهاجرين هم على اتصال نظامي مع أسرهم التي يرسلون
لها حواالت مالية .في حاالت ليس المهاجرون على اتصال
مع عائالتهم كوسيلة التحوط والرغبة في حمايتهم من
األخطار المحتملة ،فكل محاولة لتحديد هويتهم وتعزيز
االتصال مع األسر والمجتمعات في بلدان المنشأ يمكن
أن يعرض حياتهم للخطر .على سبيل المثال ،في حالة
اإلتجار باألطفال ال يكون إثبات هويتهم خطوة جيدة ألن
هناك حاالت عندما تكون األسر وكذلك ممثلو هيئات تطبيق
القانون متورطة في أفعال االتجار .في حالة اإلتجار بالنساء
لالستغالل الجنسي ،قد تكون الظروف مماثلة بمعنى أن
هؤالء النساء يهددهم خطر نفسه سواء في بلد المنشأ وبلد
المقصد .إذا قام أفراد األسر أو المهربون أو المتجرون
بالبشر بتحديد هويتهم ،قد يجعلهم ذلك عرضة لمزيد من
االستغالل والعنف .في هذه الحاالت ،قد يكون من الحماية
الفعالة منحهم هويات جديدة ،بدال من البحث عن هؤالء
األفراد كأشخاص مفقودين.
 -62أعداد المهاجرين الدوليين الذين يموتون غرقا في كوارث
البحر ،وال يتم العثور عليهم أبدا ،كبير وفي ازدياد مستمر.
في مثل هذه الحاالت يمكن أن يكون عمل  ICMPأساسيا
للتعرف على هويات المهاجرين القتلى والمفقودين .في
هذه الحاالت ،يفرض السؤال نفسه عن كيفية تحديد هويات
المهاجرين إذا لم يتم العثور مع الرفات على أية وثائق
إثبات هوية أو أشياء أخرى تدل على الهوية؟ كيف سيتم
العثور على عائالت المهاجرين مجهولي الهوية؟ وهذا
مهم ،بشكل خاص ،بالنسبة للحاالت التي من غير السهل
إثبات بلد المنشأ ،وجنسية المفقود فيها .كيف ستقوم ICMP
بتحديد و تأكيد ضمانات الدولة في أثناء تحمل المسؤولية
بدون تهديد األمن وتجريم المهاجرين الذين يلجأون إلى
أساليب مثل االتجار غير المشروع والتهريب؟ مثال آخر
هو حال منظمة غير حكومية صغيرة في السلفادور والتي
تأسست للعثور على األطفال الذين أخذوا من عائالتهم
واختفوا خالل الصراع في الثمانينيات ،وهناك معلومة تفيد
بأن األسر تبنتها في األرجنتين وغيرها من البلدان .في
هذه الحالة ،يمكن القول إن إعادة االنضمام ألفراد األسرة
البيولوجيين  -على األقل عن طريق االتصال  -تمثل نتيجة
إيجابية.
 -63من الجدير النظر في بعض النتائج المترتبة على إعادة
التصور للمهاجرين  -سواء أولئك الذين يلقون مصرعهم
خالل رحلتهم وأولئك الذين يستطيعون البقاء على قيد الحياة
– كأشخاص مفقودين .على وجه الخصوص ،عند النظر في
السيناريو الثاني وهو التعرف على الهوية لغرض اإلعادة،

يذكر المشاركون أن للدول ،عادة ،مصلحة سياسية إلعادة
المهاجرين ،وال سيما في حالة ما يسمى ب < فشل طالبي
اللجوء < ويمكن أن يترتب على التعرف عليهم عواقب
وخيمة .في العقود الماضية أصبح طلب اللجوء في أوروبا
أصعب فأصعب .حتى عندما يتم رفع الطلب من الجهات
ذات العالقة ،فإن طالبي اللجوء ،في معظم الحاالت ،دخلوا
األراضي األوروبية بطريقة غير مشروعة ،األمر الذي
يدرجهم تلقائيا في فئة المخالفين لقوانين الهجرة وتهديدا
محتمال لألمن الذي ينبغي إزالته على الفور .بالنظر إلى
البيئة السياسية في أوروبا اليوم ،حيث تتحدث الحكومات،
لفترة طويلة ،عن إصدار المعلومات البيومترية عن أشخاص
يقدون طلبات ال أساس لها ،محاولة الوصول إلى هؤالء
األشخاص بناء على معلومات من أفراد األسرة من شأنها
أن تجعل هؤالء المهاجرين <المفقودين> في موقف ضعف
جدا وتعرقل إمكانية تغيير الوضع القانوني والحصول على
شكل من أشكال وضع اإلقامة القانونية في البلد المضيف.
طالبو اللجوء والمهاجرون غير الشرعيون أو األشخاص
المتاجر بهم يدركون حالتهم الضعيفة ويعيشون في الخوف
من السجن والترحيل إلى بالدهم .وهذا هو إشكالية بمكان،
خاصة في سياق الممارسات الليبرالية على نحو متزايد
في بلدان الجزء الشمالي من العالم .سوف تواجه ICMP
تحديا حقيقيا ،في هذا الصدد ،عندما تصبح منظمة حكومية
دولية رسمية ،ألنه  -على الرغم من تمتعها باالمتيازات
والحصانات الدولية  -فإنه ليس مستبعدا أنها ستقع في
عالقات القوات التي قد تجاوز حماية المعلومات الحساسة،
كما شهدنا في الحاالت حيث تطلب الحكومات البيانات
المحمية على أساس التهديدات اإلرهابية المزعومة.
 -64في معظم سياقات ما بعد الصراع ،استخدام طرق الطب
الشرعي والتكنولوجيات الجديدة لتحليل الحمض النووي
هو مسألة مثيرة للجدل للغاية ويمثل عملية ليس من
السهل تنفيذها ألنه يشمل إستخدام األساليب العلمية في
البيئات السياسية واالجتماعية الحساسة للغاية حيث تواجه
 ICMPالتحديات في مجال تعزيز المشاركة الطوعية
ألسر المفقودين التي غالبا ما تكون مصابة بصدمات
نفسية ،وتكون متخوفة ،وينبغي إعالمهم وتعليمهم عن
وظيفة طرق التعرف باستخدام تحليل الحمض النووي
واستخدامها من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية .إيجازا
لكافة المالحظات ،اتفق معظم المشاركين في ورشة العمل
الخاصة بـ  ICMPأن يتم التوسع المدروس بعناية النتداب
 ICMPقد ينتج نتائج إيجابية.
 -65ينبغي وضع حماية البيانات وآليات تبادل المعلومات ،مثل
تلك المعمول بها في سياقات ما بعد الصراع ،لضمان أن
المعلومات الوراثية ال يمكن الوصول إليه تلقائيا أو ال يتم
استخدامها ألغراض المراقبة ضد إرادة وأمن المهاجرين
وأسرهم .وتستخدم تقنيات تحديد الهوية في المملكة المتحدة
وبلدان أخرى للعثور والتعرف على الجثث بعد الكوارث
ولكن أيضا لمراقبة وإدارة السكان .هذه التقنيات ،على حد
سواء ،اجتماعية ومادية؛ بل هي شكل من أشكال التدخل
االجتماعي التقني التي تعمل على خلق مجموعة من العالقات
البشرية والتقنية في وقت واحد .تشمل التكنولوجيا عناصر
مثل البطاقات ،ورقائق مركبة في جوازات السفر ،وقوائم
ونماذج تحقق ،و أشياء أخرى تشكل العالقات اإلنسانية
والتفاعالت بين الفاعلين .تظهر اإلشكالية عندما تصبح
التكنولوجيا موضوع سوء االستغالل ويجب على ICMP
إيجاد مكان لها ،من خالل دراسة متأنية ،نظرا النتدابها
الشامل التركيز على العدالة ،وتقديم الدعم للحكومات لتحمل
المسؤولية .من الجدير بالذكر في هذا السياق أن المعلومات
الوراثية التي تتم معالجتها بواسطة  ICMPيتم التعامل
معها بشكل منفصل وفي بيئة معزولة؛ وال يتم تبادلها مع
اإلنتربول أو هيئات إنفاذ القانون المحلية.

35

 -5-1-3استنتاجات وتوصيات
 -66تحاول  ICMPتسليط الضوء على قضية المفقودين
في بيئة دولية حيث إن هذا الموضوع ،في الغالب ،ليس
مألوفا .وقد رحب جميع المشاركين بورشة عمل ليوم واحد
بعنوان <المفقودون وعمل  >ICMPمحفزة جدا .أتيحت
للمشاركين فرصة للتعلم وزيادة فهمهم فيما يتعلق بقضية
األشخاص المفقودين .حسب تقديرهم ،تعمل  ICMPفي
سياق بيئة حساسة سياسيا جدا ICMP .هي موضوع
العديد من الكتب والدراسات وهي نفسها تنشر المقاالت
وكذلك المواد اإلعالمية المتوفرة عبر اإلنترنت على
الموقع اإللكتروني للجنة ()www.IC - mP.ORG
من أجل التوعية.
 -67وقد أثير عدد من األسئلة المهمة جدا في المناقشت وثبت
أن هناك حاجة لجمع مزيد من األدلة القائمة على البحوث
من شأنها أن تساعد في اإلجابة عن المسائل المفتوحة،
وإثراء السياسات والممارسات التي لها تأثير على الجهات
الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء ،بمعلومات
جديدة .عرض المشاركون األكاديمون عددا من المالحظات
والتوصيات المثيرة لالهتمام التي سوف يتم اإلبالغ عنها
في مؤتمر  ICMPفي الهاي في شهري أكتوبر ونوفمبر
 .2013وفيما يلي نسرد التوصيات الرئيسية التي يريد
المشاركون في ورشــة العمل نقلها ،مبينين اهتمامهم
في الحوار والمبادرات المتعلقة بمسألة المفقودين في
المستقبل:
أ) يجب على  ICMPأن توضح أن المنظمة لديها
تفويضا سياسيا لتعزيز السالم والمصالحة في سياقات
ما بعد الصراع ،وتحاول تحقيق ذلك من خالل توفير
الخبرات والخدمات الفنية لدعم عملية البحث وتحديد
هوية األشخاص المفقودين في سياقات مختلفة .لم يتم
تحديد نتائج هذه العمليات سلفا ،وفي بعض الحاالت
يمكن أن تكون غير متوقعة تماما ،وتؤدي إلى عواقب
سياسية غير مقصودة .انتداب  ICMPبشكل يتطلب
إيجاد التوازن األخالقي والسياسي في عملية البحث عن
المفقودين .من خالل توسيع أنشطتها لمجموعات من
األشخاص الذين فقدوا خالل أحداث أخرى غير متعلقة
بالصراع فإن  ICMPوهيئتها اإلدارية مدعوتان ألن
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تدرسا ،بطريقة ناقدة ،لمصلحة من يخدم تحديد هويات
المفقودين في حاالت غير مرتبطة بأحداث حرب؛
ب) احتوا ًء لآلثار السلبية للتشييء البيروقراطي
وتصنيف األشخاص المفقودين ،دعا المشاركون
إلى خلق آليات تركز على الناس واألسرة ،مصمَّمة
بحيث يمكن االستماع لصوت أسر المفقودين وإظهار
المرونة والقدرة على التكيف مع الثقافة المحلية والتقاليد
والسياسات؛
ج ) ينبغي أن يقوم االنتقال من الحرب إلى السالم على
حرية األشخاص المشاركين في الصراعات ليقرروا
بشأن أفضل وسيلة لتحقيق السالم والعدالة ،بدال من
األفكار التي يروجها المجتمع الدولي مثل فكرة أن
المطلوب معرفة الحقيقة عن مصير األشخاص المفقودين
أو أنه ال يمكن أن يكون هناك سالم في مجتمعاتهم بدون
العدالة عن المفقودين .فإنه ال يزال السؤال مطروحا ما
إذا كان وكيف يتم التعامل مع الماضي هو شرط مسبق
للتحول من الحرب إلى السالم وخلق مجتمعات أكثر
ديمقراطية ،على الرغم أنه ،من وجهة  ،ICMPالحق
في معرفة الحقيقة أمر أساسي لتحقيق مجتمع سلمي بعد
الحرب وإعادة الحقوق والضمانات .هناك حاجة إلى
مزيد من البحوث المقارنة في سياقات ما بعد الصراع
بشأن هذه القضايا.
د ) في حالة أنهم يريدون العمل ،بغض النظر عن
الصدمة التاريخية ،ينبغي أن تُقدم ألسر المفقودين فرص
أكثر للمشاركة في صنع القرارات وإعالمهم ،بشكل
أفضل ،عن اختبار الحمض النووي .وهذا من شأنه أن
يقويهم ،إضافيا ،في تحديد نتائج العملية والتقييم حولما
أنتجت العملية نتيجة مرضية .إتاحة الفرصة للمشاركة
في تدريبات اختبار الحمض النووي أمر حاسم ،ألنه
بذلك تحدث تقوية ومشاركة مباشرة في إنشاء مؤسسات
مسؤولة وقادرة على حل قضية أقاربهم المفقودين؛
ه) ينبغي وضع حماية البيانات وآليات تبادل المعلومات،
مشابهة لتلك المعمول بها في سياقات ما بعد الصراع،
لضمان أن المعلومات الوراثية ال يمكن الوصول إليها
تلقائيا وأنها ال يتم استخدامها ألغراض المراقبة ضد
إرادة وأمن المهاجرين وأسرهم.
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قائمة المشاركين

الدكتور يان سيلبي ،مدير SCSR؛ أستاذ محاضر في العالقات الدولية ،جامعة ساسكس ،رئيس اجتماع المائدة المستديرة
الدكتور لويز أسكف ،باحثة مستقلة
السيد جيمس بارنز ،مدرس مساعد ،األنثروبولوجيا ،جامعة ساسكس
األستاذ ريتشارد بالك ،رئيس الكلية للدراسات العالمية ،جامعة ساسكس
السيدة كاترين بومبرجر ،المدير العام ،اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
البروفسور ديفيد تشاندلر ،أستاذ العالقات الدولية ،جامعة وستمنستر
السيدة يي الن تشو ،طالبة ماجستير ،الصراع واألمن والتنمية ،جامعة ساسكس
السيد ويليام دا روزا ،مدرس مساعد ،العالقات الدولية ،جامعة ساسكس
الدكتور لوسي ايستوب ،مدرس مساعد في التدريس في مادة الوفيات الجماعية واألوبئة ،جامعة باث
أستاذ جيني أدكينس ،أستاذة السياسة الدولية في جامعة ابيريستويث
الدكتور اندريه غوميز  -سواريز ،باحث مشارك ،جامعة ساسكس
د .فانيسا الريا ،باحث ،جامعة ساسكس
السيد زدينيك كافان ،محاضر في العالقات الدولية ،جامعة ساسكس
السيد أندرياس كاليسر ،مدير السياسات والتعاون ،اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
السيدة ناتاشا ليتي دي مورا ،طالبة ماجستير ،العالقات الدولية ،جامعة ساسكس
السيدة ديانا ميكانيتش ،طالبة ماجستير ،التنمية الدولية ،جامعة ساسكس
الدكتور كريستينا أولجيمولير ،محاضر في العالقات الدولية ،جامعة لوبورو
الدكتور جيرك أوبين ،محاضر في الجغرافيا البشرية ،جامعة ساسكس
الدكتور مايا بتروفيتش  -ستيجر ،مساعد في البحوث ،مدير الدراسات في علم اآلثار واألنثروبولوجيا ،جامعة كامبريدج
السيد كريستيان ستري ،طالب ماجستير ،الصراع واألمن والتنمية ،جامعة ساسكس
الدكتورة ألسبت فان فيرين ،مساعدة في البحوث في مرحلة ما بعد الدكتوراه  /محاضرة في العلوم السياسية ،جامعة ساسكس /
جامعة بريستول
السيدة جوانا وود ،مدير المركز ،SCSR ،جامعة ساسكس
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 .6سراييفو ،البوسنة والهرسك
 -1-4مناقشة
 -68استضافت  ICMPمائدة مستديرة إقليمية لمناقشة مجموعة
من القضايا التي من شأنها أن تساعد على تحديد أجندة
للمستقبل لعملية حل قضية المفقودين ،استنادا إلى تجارب
مكتسبة في عملية حل تلك القضية في غرب البلقان.
 -69ركزت المائدة المستديرة في سراييفو ،حول أربع مجموعات
من األسئلة :أوال :ما هو دور المجتمع الدولي في مساعدة
البلدان التي تتعافى من الصراعات المسلحة أو انتهاكات
لحقوق اإلنسان؟ هل هناك معايير ينبغي تطبيقها من قبل
المجتمع الدولي لالستجابة على حاجات الدول التي تواجه
القضية المذكورة؟ ثانيا :ما هي واجبات الدول التي تواجه
قضية األشخاص المفقودين في عملية حلها؟ ما هي حقوق
وأدوار جمعيات الضحايا والمجتمع المدني في معالجة
قضية األشخاص المفقودين؟ ثالثا :هل التحقيقات الجنائية
والمحاكمات عقبة في عملية البحث والتعرف على هويات
المفقودين ،أم أنها تمثل عامل تحفيز وتحت أي شروط؟
رابعا :هل تساهم معالجة حاالت األشخاص المفقودين من
الصراعات المسلحة ،وانتهاكات حقوق اإلنسان والعنف
المنظم ،في وضع حد لدوامة العنف والتنمية االقتصادية
المحتملة في نهاية المطاف؟ خلصت المائدة المستديرة
بالجلسة الختامية التي ،قدم المشاركون فيها تجاربهم
المكتسبة في غرب البلقان ،وكيفية تطبيقها على غيرها
من سيناريوهات معالجة قضايا المفقودين عالميا  -مثل
االستجابة للكوارث ،واالتجار بالبشر ،والهجرة.
 -70في مقدمة لها ،أشارت السيدة كاترين بومبرجر ،المدير
العام لـ  ،ICMPإلى نقلة نوعية في الكيفية التي تم بها
النظر في مسألة األشخاص المفقودين ومعالجتها في
السنوات األخيرة .بمقارنة نسبة المدنيين الذين قتلوا مع
المقاتلين في الحروب العالمية (مدني واحد مقابل  7جنود)
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مع النسبة في الصراعات في نهاية القرن العشرين وبداية
القرن الحادي والعشرين ( 9مدنيين مقابل جندي واحد)،
أشارت إلى تغيير ضخم في ديناميات الصراع ،مضيفة
أنه في الصراع اليوم «غالبية األشخاص المفقودين ليسوا
مقاتلين بل مدنيين» .في التسعينيات حدث تحول في نهج
حل هذه القضية  -من القضية اإلنسانية إلى قضية سيادة
القانون .وقد تم تعزيز هذا التطور إضافيا من خالل إنشاء
المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة والمحكمة
الجنائية الدولية في وقت الحق .نتيجة لتغيير طبيعة الصراع
واعتماد النهج في معالجة حاالت األشخاص المفقودين بعد
الصراع ،القائم على سيادة القانون ،في يوغوسالفيا السابقة
تم العثور والتعرف على أكثر من  ٪ 70من 40,000
مفقود في الصراعات .يطرح السؤال نفسه :كيف يمكن
تطبيق التجارب اإليجابية من منطقة غرب البلقان في
أجزاء أخرى من العالم وفي سيناريوهات مختلفة؟
 -2-1-4الجزء األول :ما هو دور المجتمع الدولي في
مساعدة البلدان التي تتعافى من الصراعات المسلحة
أو انتهاكات حقوق اإلنسان؟ هل هناك معايير ينبغي
تطبيقها من قبل المجتمع الدولي كرد على احتياجات
الدول التي تواجه القضية المذكورة؟
غالبا اتفق المشاركون على أن المؤسسات الدولية قد
-71
لعبت دورا هاما في عملية العثور والتعرف على هويات
األشخاص المفقودين في غرب البلقان ،وقد استفادت منه
السلطات المحلية التي تتحمل المسؤولية لمعالجة قضية
المفقودين.

في أعلى الصفحة :مناقشة دائرة مستديرة في سراييفو

 -72أشارت صليحة جوديريا ،مساعدة وزير حقوق اإلنسان
والالجئين في البوسنة والهرسك ،إلى أن « المجتمع الدولي
كان عامال رئيسيا في التغلب على العقبات السياسية لحسم
قضية المفقودين .قبل عام  1996كانت هناك لجان منفصلة
عرقيا قد عملت بموجب مبدأ المعاملة بالمثل؛ بمساعدة من
المجتمع الدولي ّ
تمكنّا من إنشاء عملية غير تمييزية حيث
يتم البحث عن الجميع ،بغض النظر عن االنتماءات العرقية
أو الدينية أو القومية».
 -73أشار ايفان جروييتش ،مساعد وزير المدافعين عن جمهورية
كرواتيا ،إلى أن «المجتمع الدولي ليس مثاليا ،لكنه يلعب
دورا هاما للغاية من حيث قضية المفقودين» .وشدد على
أهمية دور المجتمع الدولي في تعزيز التعاون اإلقليمي،
الذي هو حاسم لنجاح عملية المفقودين في غرب البلقان،
وكذلك دوره في تشجيع السلطات المختصة على حل قضية
الضحايا ،ويساعد الدول في بناء القدرات الذاتية ،وتوفير
الموارد وتقديم المساعدة في تنفيذ اللوائح المعتمدة من قبل
الدول .وقال العقيد جروييتش« :يجب أن يكون للمنظمات
الدولية تفويض بمسألة المفقودين حتى تتمكن من تطبيق
المعايير في صراعات مستقبلية ،والتي ،لألسف ،لم تكن
موجودة هنا  /في غرب البلقان  « .،»/في أي مكان»،
استنتج العقيد جروييتش «لم يتم العثور والتعرف على هذا
العدد الكبير من المفقودين كما هو الحال هنا .سيكون من
الجيد جدا إذا أمكن نقل الدروس المستفادة في هذه المنطقة
إلى اآلخرين».
 -74وأكد ميلوتين ميشيتش ،وهو عضو في مجلس اإلدارة
لهيئة المفقودين ،البوسنة والهرسك ،أن مسألة األشخاص
المفقودين ينبغي أن تكون مسألة ومشكلة تتعامل الدولة
معها« ،ولكن ،حتى اآلن تتستر الدولة وراء جهود المجتمع
الدولي مما يؤدي بالدولة إلى التراخي تجاه هذه المسألة».
واختتم بالقول« :متى سننقل المسؤولية إلى مؤسسات
البوسنة والهرسك»؟
 -75علقت أنيسة سوتشيسكا ،BIRN ،البوسنة والهرسك ،على
التبعية للمجتمع الدولي« .أعتقد أننا نعاني من متالزمة
الضحية .نحن فقط فصل واحد في سلسلة الصراعات التي،
كانت تحدث ،في العالم في وقت واحد تقريبا .نحن اآلن
غاضبون ألن المجتمع الدولي غير األولويات ،بدال من
قبول الحقيقة أن هناك ضحايا أخرى تحتاج إلى المساعدة.
ومع ذلك ،يجب علينا أن نصر على أن يستكمل المجتمع
الدولي العملية التي بدأتها هنا».
 -76فيسنا ترشيليتش ،وهــي ناشطة منظمة غير حكومية
والمناضلة من أجل حقوق اإلنسان من كرواتيا ،صرحت
بان «بفضل طلبات جمعيات أسر المفقودين ومنظمات
حقوق اإلنسان ،و بسبب مشاركة المجتمع الدولي لدينا اليوم
معايير كما هي ،في حين أن في التسعينيات لم تكن لدينا
أي معايير على اإلطالق» .تحدثت السيدة ترشيليتش عن
الحقوق التي تتمتع بها الضحايا بعد االنتهاكات الجسيمة
والمنهجية لحقوق اإلنسان  -وهي الحقوق في الحقيقة،
والعدالة ،والتعويض وضمان عدم التكرار .واقترحت أن
يقوم المجتمع الدولي بتحديد حقوق والتزامات الدول هذه
المترتبة عليها في االتفاقية .وقالت السيدة ترشيليتش «ال
يزال هناك الكثير من األشياء [الواجب اتخاذها] ،ولكن
يمكن أن تتجلى المساهمة الدولية في تشكيل المعايير استنادا
إلى الدروس المستفادة في هذه المنطقة».
 -77ليلى حاجيميشيتش ،خبيرة في حقوق اإلنسان من البوسنة
والهرسك ،رددت رأي السيدة ترشيليتش حول «مدى أهمية
وضع المعايير لهذا المجال ونقل الدروس المستفادة من هذه
المنطقة إلى مناطق أخرى» ،مشددة على وجه الخصوص

«الحقوق األربعة التي حددتها السيدة ترشيليتش ،بما فيها
الحق في مكافحة اإلفــالت من العقاب» .وقالت السيدة
حاجيميشيتش «هذا مهم جدا عند وضع المعايير ألنه
في هذا المجال تجلى أن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية
والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة أسفر عن تقدم
جديد».
 -3-1-4جزء 2أ :ما هي واجبات الدول المواجهة لقضية
المفقودين في عملية معالجتها؟
يمكن تعلم الكثير من التجارب في البلقان الغربية .فقد
-78
أنشئت مؤسسات لمعالجة حاالت األشخاص المفقودين ،مثل
لجنة األشخاص المفقودين في كرواتيا وكوسوفو وصربيا،
وهيئة األشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك ،وكذلك
مكاتب االدعاء الخاصة لجرائم الحرب التي تقوم ،في جملة
أمور ،بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بحاالت االختفاء .هذه
المؤسسات غير عادية وغير موجودة ،على اإلطالق ،في
معظم البلدان.
 -79علقت عائدة تشركيز ،صحفية وكالة أسوشيتد برس ،على
دورات العنف بين األجيال ،وكيف اليوم  -نتيجة لجهود
المجتمع الدولي لمعالجة قضية المفقودين  -ال أحد يمكنه
التالعب بأعداد األشخاص المفقودين أو استخدام ذلك ،في
المستقبل ،كحافز لتجدد الصراع .وكذلك أضافت ان «يبدو
لي اننا استطعنا التعرف على أكثر من  70في المئة من
المفقودين ،فقط بسبب الضغط من المجتمع الدولي .لماذا
نحن ال نتحمل المسؤولية؟ هل ستستمر العملية إذا أوقف
المجتمع الدولي وضع شروط»؟
 -80أكدت ساندرا أورلوفيتش ،المدير التنفيذي لمركز القانون
اإلنساني في صربيا ،التزامات الدول لحل قضية المفقودين.
وقالت «هذه االلتزامات تتجسد بعمق في القانون الدولي ،و
تنبع من عدد من االتفاقيات الموجودة في نظمنا القانونية،
ويتم تطبيقها من خالل آليات العدالة االنتقالية» .وأعربت
السيدة أورلوفيتش عن الشكوك حول التقدم في حل مسألة
المفقودين في غرب البلقان حتى تدرج مواجهة الماضي
جزءا من جدول أعمال النخب السياسية في المنطقة .األمر
بالغ األهمية هو أن تتحمل الدول المسؤولية عن القضية
وأنها ترغب في العثور على مواطنيها.
 -81وشددت صليحة جوديريا أنه « يجب أن تكون لكل دولة
آليات مهنية ووظيفية وطنية واضحة جدا والتي يجب أن
تعمل بطريقة شفافة جدا [لمعالجة مخلفات الماضي] .ولكن
مثل هذه اآلليات ال ينبغي أن تعفي غيرهم من المشاركين
في العملية (الشرطة ،النيابة العامة ،الخ) من مسؤولياتهم.
توجد في البوسنة والهرسك آليات ،ولكنها ليست فعالة
بسبب عدم وجود اإلرادة السياسية لتحقيق تغييرات كبيرة
ألننا ما زلنا ال نثق بعضنا ببعض بعد الصراع األخير».
 -82يرى عدنان ريزفيتش ،من  ،ICMPأن دور الدولة يمكن
أن ينظر إليه بطريقتين :إنشاء ودعم آليات لحل قضية
األشخاص المفقودين وكذلك اآلليات التي تهدف إلى منع
تكرار هذه القضية في المستقبل .هذه األخيرة ،كما قال،
لم توضع بعد .لذا يجب أن يتناول المؤرخون هذه القضية،
ألن األجيال القادمة ،في هذه الحالة ،ستستفيد من تجربتنا.
ينبغي أن تقوم الهيئات الحكومية بتوثيق وتسجيل الحقيقة،
بانية بذلك أساسا لمستقبل أفضل .وقال السيد ريزفيتش
«يجب حل هذه القضية من أجل دفع عملية المصالحة
والحفاظ على السالم في المستقبل».
 -83سفين ميليكيتش ،مبادرة الشباب من أجل حقوق اإلنسان في
كرواتيا ،لفت االنتباه إلى الحقيقة أنه ،حتى لو تظهر الدولة
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اإلرادة السياسية لمعالجة قضية معينة ،اعتماد القانون
فحسب ،في هذا الغرض ،في كثير من األحيان ،ال يكفي.
وقال السيد ميليكيتش «توجد بعض القوانين على الورق
وبذك تحقق الشكل الرسمي ،ولكن ال يتم تطبيقها في الواقع.
بغض النظر عمن يأتي إلى السلطة ،ليس هناك استعداد
للتعامل مع الماضي أو اإلشارة إلى القضايا التي ال يعرف
عنها الناس العاديون عادة سوى القليل».
 -84وأضاف ايفان جروييتش ان «على الدولة ثالثة واجبات:
واجب حل المسائل وتحمل المسؤولية وإظهار اإلرادة
السياسية .المفتاح هو وجود إرادة سياسية حقيقية» ،قال
العقيد جروييتش «والتي يتم تفعيلها من خالل اعتماد
تشريعات وطنية ،و كفاءة تشغيل آليات مؤسسية لحماية
أسر األشخاص المفقودين وحل حاالتهم ،ومحاكمة الجناة
وإحياء ذكرى األحداث وأماكن معاناة كتعبير عن االحترام
للضحايا».
 -4-1-4جزء 2ب :ما هي حقوق وأدوار جماعات الضحايا
والمجتمع المدني في معالجة قضية األشخاص
المفقودين؟
 -85أولغيتسا بوزانيتش ،وهي عضو في جمعية أسر المختطفين
والمفقودين من كوسوفو وميتوهيا ،صربيا ،قالت إن
«دور أسر المفقودين هو تكوين الجمعيات ،والضغط من
أجل حقوقنا والضغط المتواصل على الحكومة [للوفاء
بالتزاماتها] .نقوم بجمع وتوزيع المعلومات من المؤسسات
المختلقة والمنظمات الدولية وغير الحكومية ألعضائنا.
نحن نطالب العدالة والمالحقة الجنائية لجميع الجناة .أدركنا
أهمية إقامة الشبكات وأنشأنا قبل عامين هيئة التنسيق
اإلقليمية ،التي تتناول قضية األشخاص المفقودين على
مبادئ عدم التمييز .اليوم نحن نضغط على الدول في منطقة
غرب البلقان لتوقيع إعالن مبادئ أفضل الممارسات في
عملية العثور واستخراج والتعرف على هوية األشخاص
المفقودين ،من حيث يتم إعالن سنة  2014سنة لألشخاص
المفقودين».
 -86ليليانا ألوير ،رئيسة جمعيات أسر المدافعين األسرى
والمفقودين في كرواتيا ،أكدت أن « تلعب جمعيات أسر
المفقودين دورا رئيسيا في عملية البحث عن المفقودين
بسبب [  ] ...األسر هي األكثر التزاما بحل هذه المشكلة
وأنها هي القوة الدافعة للتعاون بين المؤسسات الحكومية
واألســر .دورهــا ذو شقين :من جهة يمارسون الضغط
على المؤسسات الحكومية [القيام بالوفاء بالتزاماتها في
عملية العثور واستخراج والتعرف على هوية األشخاص
المفقودين] ،ومن ناحية أخــرى يمكن أن تسهم ،بشكل
بناء ،لسياسة الحكومة المتعلقة بقضية المفقودين من خالل
المشاركة في عمل اللجان ورفع هذه المشكلة إلى مستوى
أعلى».
 -87وعلقت أنيسة سوتشيسكا على ضرورة حل قضية انتقال
الصدمة بين األجيال من جيل إلى آخر .على الرغم من أن
وسائل اإلعالم ال تعد ،عادة ،جزءا من المجتمع المدني،
أشارت السيدة سوتشيسكا إلى أن وسائل اإلعــالم ،مثل
المجتمع المدني ،لها دور هام في مواجهة خطاب الكراهية
وتثقيف الشباب حول كيفية التعامل مع الماضي وذلك
لتجنب انتقال الصدمة بين األجيال.
 -5-1-4الجزء الثالث :هل التحقيقات الجنائية ورفع
ال��دع��اوى عقبة في عملية البحث عن األشخاص
المفقودين أم أنها عامل تحفيز وتحت أي شروط؟
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 -88مهدت ليلى حاجيميشيتش للجلسة الثالثة برفض ال لبس
فيه للحاجة إلى مناقشة عما إذا يجب أن يساءل المرتكبون
عن الجرائم التي ارتكبوها؛ ليس هناك بديل لتحقيق العدالة
ومعاقبة الجناة .أكدت «في سياق ضمان عدم التكرار ،من
خالل معاقبة الجناة ،يتم إرسال رسالة واضحة للعالم بأن
الجرائم ،وفقا للقانون الدولي ،غير مرحب بها و أنه ،اذا
تجرأ أحد تطوير إيديولوجية مدمرة ،مرة أخرى ،سوف يعلم
أن العقاب ينتظره في اآلخر .باإلضافة إلى ذلك ،بمعاقبة
الجناة يزداد األمر أكثر صعوبة بالنسبة أليديولوجية جريمة
محتملة وحشية ،وفقا للقانون الدولي ،لبناء الكتلة الحرجة
من المؤيدين لها من حولها ،ألن الشباب قد تعلموا بالفعل
حيث تعلموا أن مثل هذه األفعال يعاقب عليها ،وهي ضد
القانون الدولي وتستحق اإلدانة حتما».
 -89ميوليوب فيتوروفيتش ،المدعي العام لجرائم حرب ،صربيا،
أشار إلى أن «ال شك حول وجوب مقاضاة كل جريمة بما
فيها جريمة حرب ] ... [ .يمكن أن تكون محاكمات جرائم
الحرب عائقا إذا لم يكن هناك تنسيق وإذا كان الشاهد يفصح
عن المعلومات [حول المقابر السرية لألشخاص المفقودين]،
و إذا ما كان هناك أي تقدم لسنوات»« .ولكن» ،أضاف،
«إذا كان التنسيق جيدا ،إذن هناك آلية فعالة جدا... [ .
] من الخبرة أعلم أنه ،في كل مرة ،تحاولون فيها جلب
الشهود الذين يدلون بشهاداتهم عما حدث ،وخاصة إذا
اعترفوا بذنبهم ،فإن ذلك يمكن أن يحفز اآلخرين ،الذين
كانوا يقتلون ،لالعتراف بجرائمهم وتخفيف الحالة النفسية،
ألن اإلنسان العادي ال يستطيع أن يعيش مع ثقل حقيقة انه
كان يقتل اآلخرين».
 -90أنيسة سوتشيسكا « :ال حاجة للمناقشة أن المالحقات
الجنائية واجبة .ولكن المحاكمات لها تأثير على الشفافية
العامة للعملية والحصول على المعلومات .يمكن أن تكون
الشهادة عنصرا إيجابيا في رفع مستوى الوعي العام .ولكن
هناك خطوة خطيرة ،في جميع أنحاء المنطقة ،إلخفاء هوية
البيانات الخاصة بمحاكمات جرائم الحرب».
 -91تحدثت ليليانا ألوير عن مثال المحاكمة المتعلقة بمذبحة
المدنيين الكروات في مزرعة أوفتشارا في شرق سالفونيا
في عام  1991التي ارتكبها الجيش الشعبي اليوغوسالفي
والقوات شبه العسكرية الصربية« .لقد أكدنا نهجا إيجابيا
لرئيس مجلس المحكمة في قضية أوفتشارا ،الذي سمح
باالستجواب ،على نطاق أوســع ،للمتهمين والشهود
للحصول على المعلومات المتعلقة باألشخاص المفقودين.
اقترحنا للمحكمة الجنائية الدولية بأن تسمح باالستجواب،
على نطاق أوسع ،في جلساتها للحصول على المعلومات
المتعلقة بالمفقودين».
 -92ايفان جروييتش« :من الواضح أن هناك مسؤولية الدول
لمالحقة ومعاقبة الجناة ] ... [ .ومن الضروري إعطاء
الفرصة للجناة للكشف عن المعلومات ويحصلون على
معاملة أخف قليال ،من خالل عملية التسوية .لدينا تجارب
إيجابية فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية التي أدت إلى
معلومات محددة».
 -93أولغيتسا بوزانيتش« :عملت محكمة الهاي لمدة ثالث
سنوات على رفع الدعوى ضد خاطفي أخي .تم تمرير
الئحة االتهام لبعثة األمم المتحدة ( ،)UNMIKوفي وقت
الحق إليوليكس ( .)EULEXفي النهاية وجهت إليهم
تهم التشريد ،وليس القتل .ثم تم تبرئتهم .كيف يمكنني أن
أثق بآليات العدالة الدولية ،أما اآلليات المحلية فال أذكرها؟
ولذلك من الضروري استجواب المشتبه فيهم والشهود
وأفراد أسرهم ،في أقرب وقت ممكن ،إلنقاذ أكبر عدد من
األرواح».

 -6-1-4الجزء الرابع :هل تساهم معالجة حاالت األشخاص
المفقودين نتيجة للصراع المسلح ،وانتهاكات حقوق
اإلنسان والعنف المنظم لحد موجة العنف وإلى التنمية
االقتصادية المحتملة في نهاية المطاف؟

المجتمع في حين يسير مجرمو الحرب بيننا ،ونحن نتظاهر
بأن كل شيء طبيعي .من المطلوب إجراء مزيد من البحث
حول هذا الموضوع ألن الناس ال يعرفون ما يكفي عن
العالقة بين هذه المسألة والتنمية االقتصادية».

 -94في الجلسة الرابعة من المائدة المستديرة دار الحديث حول
الغرض األوسع من الجهود للعثور على رفات المفقودين
واستخراج جثثهم والتعرف على هوياتهم .هل تسهم مثل
هذه الجهود في التنمية االقتصادية؟ هل تساهم في السالم
والمصالحة المستدامة وسيادة القانون؟

 -101ولفتت سفيتالنا تسينيتش االنتباه أيضا إلى أن األشياء
أصبحت أهم من الناس« :إن أقوى حملة ،منذ الحرب،
كانت بهدف عودة الممتلكات ،وليس البحث عن المفقودين.
يبدو أن الممتلكات أهم من الناس ».وعلقت على ترتيب
األولويات بشأن توزيع مخصصات الميزانية والتمويل
الحكومي« .في كل ميزانية [في البوسنة والهرسك] هناك
أموال لجمعيات المحاربين القدامى ،و في فترة ما قبل
االنتخابات تخصص أموال إضافية لنقابات الموظفين في
اإلدارة العامة والجماعات الدينية واألحزاب السياسية .لو
جمعنا بين كل هذا ،الستطعنا إنشاء ثالث هيئات إضافية
لألشخاص المفقودين ودفــع أجــور جميع خبراء الطب
الشرعي في البوسنة والهرسك».

 -95سفيتالنا تسينيتش ،وهي خبيرة اقتصادية من البوسنة
والهرسك ،أشارت « :كثيرا ما يسألني الناس متى سوف
تتحسن األمــور ،و جوابي هو ،عندما تنظر في المرآة
وتواجه نفسك .حتى اآلن أنا لم أنجح في حساب الفرص
المالية الفائتة ،وكم يكلفنا كل هذا [معالجة قضية المفقودين].
أي شخص يشارك في التنمية االقتصادية للمجتمع ما بعد
الصراع سيتذكر أنه ما بين  1945و 1993كانت هناك
 174حربا و كانت  ٪ 34من الحروب بين الدول ،في
حين أن  ٪ 66منها حروب أهلية ،ومعظمها في البلدان
النامية .وفي تلك البلدان التي شهدت الحرب األهلية و التي
لم تلتئم الجروح فيها ،رجع المرض – نشبت الحروب
مرة أخرى .عدم حل قضية المفقودين وجرائم الحرب ،مع
الحقيقة أنه ال يوجد أحد مستعد لينظر في المرآة ،يؤدي الى
عدم االستقرار وعدم إحراز تقدم .سياسيا تأجيل هذه العملية
مربح؛ أرخص حملة شعبوية ال تزال تتعامل مع مسألة
المفقودين .فمن الناحية االقتصادية األمر كارثي ألنه ال
أحد يستثمر في البلدان ذات المشاكل .الصراعات الداخلية
هي األكثر ضررا للمجتمع ونحن نعرف هذا جيدا؛ األمر
األصعب هو تصور عواقبها واالعتراف بالذنب .تؤدي
مثل هذه الصراعات إلى أنواع االنقسام المختلفة ،وهو،
من وجهة نظر اقتصادية ،أمر كارثي .ما هي قيمة رجل
واحد؟ كيف يتم حساب قيمة الناس المفقودين؟ كم يكلف
العثور على شخص واحد؟ وكم تكلفة حل هذه القضية؟ ما
هو التكلفة والخسارة العامة للمجتمع؟»
 -96وذكر ميلوفان كوبات ،رئيس مختبر الحمض النووي في
معهد الطب الشرعي بزغرب أن «النجاح المحزن لهذه
العملية هو أننا أقمنا أعمالنا على التعرف على هويات
المفقودين .في المناطق حيث استطعنا إنهاء العمل كله،
فإن التعصب العرقي انخفض بشكل كبير ،وهذا هو بالتأكيد
واحدة من المتطلبات األساسية للتنمية االقتصادية».
 -97وخلصت سفيتالنا تسينيتش أن الحقيقة أننا ال نحل القضايا
من الماضي ،تكلف البوسنة والهرسك الماليين ،و أدى
األمر إلى هذا الوضع ألنه «ال أحد على استعداد للتركيز،
على حد سواء ،على جميع الضحايا في حين يقوم السياسيون
وصناع القرار بتأجيل حل للقضية  -يجعلونها نسبية و
يسيسونها ،بدون إيجاد حل فعلي».
 -98ألكسندر تريفونوفيتش ،رئيس تحرير موقع بوكا [الضوضاء]
في البوسنة والهرسك ،أشار إلى أن حل قضايا الماضي،
بما في ذلك قضية المفقودين ،موجود على هامش النقاش
العام ،وعلى هذا النحو ،يشكل «أداة جديدة للصراع».
 -99وعلقت صليحة جوديريا على إهمال الجانب االقتصادي،
غالبا ،لحل قضايا الماضي».قد أظهر الوقت أن هذه
المسألة ينبغي أن تعطى األولوية بدال من العديد من القضايا
األخرى ،ألنه شرط أساسي مسبق لالستقرار والتنمية».
 -100أكد سفين ميلكيتش على أهمية حل قضايا الماضي
من أجل التنمية االقتصادية« .ال يمكننا أن نتوقع ازدهار

 -7-1-4الجزء الخامس :ما هي الدروس المستفادة من
غرب البلقان وكيف يمكن تطبيقها على األشخاص
المفقودين اآلخرين؟
 -102ذكر عدنان ريزفيتش انه من المطلوب إنشاء قائمة األنشطة
المرجعية في عملية حل قضية األشخاص المفقودين ،التي
يمكن أن تستخدمها بلدان أخرى تتعامل مع هذه القضية ،بناء
على تجارب من غرب البلقان .قبل ذلك ،من المطلوب تحديد
األمور التي كانت ناجحة في غرب البلقان ،وتحديد األمور
التي ينبغي القيام بها ،بشكل مختلف ،في مناطق أخرى من
العالم .قال السيد ريزفيتش «من الواضح أن التدخل المشترك
للمؤسسات الدولية والمحلية ،إلى جانب اإلرادة السياسية
ومشاركة المجتمع المدني ،أثبتت نجاحها».
 -103لخصت أنيسة سوتشيسكا الحقائق المقدمة خالل
المناقشة« .حتى اليوم تم التعرف على أكثر من ٪ 70
من األشخاص المفقودين ،وذلك بفضل تعاون المجتمع
الدولي والسلطات المحلية ،والنيابات العامة والمجتمع
المدني في السيناريو الفريد من نوعه .سارت العملية
ضمن أطر قانونية لدعم أسر المفقودين دعما ضروريا.
خالل عشر سنوات ماضية ،اختفى ،في المملكة المتحدة
والواليات المتحدة األمريكية ،الماليين من األطفال ،في
حين يختفي في البرازيل حوالي  40,000طفال كل سنة
بسبب تعاطي المخدرات واالتجار بها .في الهند ،تم العثور
على  35,000طفل ميت .كانوا أيضا ضحايا االتجار
بالبشر .ليس لدينا الحق في عدم مساعدتهم ،ألن المشكلة،
في جوهرها ،متساوية .دور الحكومة هو نفسه] ... [ ،
وهناك نفس الحاجة لدى األسر للعثور على أقاربهم ،ونفس
الحاجة إلى تطبيق المعايير الدولية».
 -104متحدثة عن تجربة البوسنة والهرسك ،أكدت السيدة
سوتشيسكا ،الحاجة أن يكون تحت تصرف المجتمع الدولي
«هيئة دولية يمكن أن تبدأ ،في حاالت النزاع ،في البالد
المنكوبة ،بجمع البيانات بطريقة غير انتقائية ،بحيث تبدأ
العمليات الضرورية في الوقت المناسب .مثل هذه الهيئة
ضرورية ألنه يجب أن يكون للدولة مورد من شأنه أن
يساعدها على بناء القدرات الخاصة».
 -105وأضاف السيد ايفان جروييتش بأن «المجتمع الدولي
وآلياته يلعب دورا هاما هنا .خلفت الحرب آثارا سلبية،
وكذلك تنمية المجتمع المدني ،فبالتالي نحن في حاجة
الى بعض الوقت لبدء هذه العمليات .ما زالت كرواتيا لم
تكمل عملية البحث والتعرفعلى هويات جميع األشخاص
المفقودين .هذا هو أصعب جزء من العمل».
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ّ -106
ذكرت فيسنا ترشليتش المشاركين من الحاجة إلى جمع
بيانات حول القتلى والمفقودين ،أي جميع الخسائر البشرية
ذات الصلة للتعامل مع قضايا الماضي ،وبالتالي حل قضية
المفقودين .قالت السيدة ترشليتش «من المهم أن ننظر إلى
الخبرات في جمع وتصنيف البيانات ،ومراحل في عملية
استخراج الجثث ،والتعرف عليها ،وكذلك نقل البيانات
إلى الجهات الفاعلة المحلية .كانت واحدة من المشاكل مع
األطراف الدولية الفاعلة في البلدان المنبثقة من يوغسالفيا
السابقة ،أنها كانت تحمل البيانات معها أو تدمرها ،وما
قدمت نسخ البيانات لحفظها ،إلى مؤسسات مستقلة في
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المنطقة ».وشددت على أهمية توثيق الخسائر البشرية ،بما
في ذلك األشخاص المفقودون ،وذلك لترك سجل تاريخي
دقيق وتقديم مساهمة في المصالحة.
 -107بشأن الوثائق ،أكدت كاترين بومبرجر أهمية كون البيانات
متاحة للدول وذلك النهاء التكهنات حول أعداد الضحايا.
«هذا شيء ،نحن نأمل في مواصلة تطويره .قالت السيدة
بومبرجر إن المشكلة في كيفية إنشاء قاعدة بيانات عالمية
من شأنها أن تحتوي على معلومات عن األشخاص المفقودين
ألسباب مختلفة ،وحماية كافة تلك البيانات في نفس الوقت.

 -2-4قائمة المشاركين
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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السيدة كاترين بومبرجر ،المدير العام ،ICMP ،رئيس اجتماع المائدة المستديرة
السيدة ليليانا الوير ،رئيسة جمعيات أسر المدافعين األسرى والمفقودين في جمهورية كرواتيا
السيدة أولغيتسا بوزانيتش ،أمينة جمعية أسر األشخاص المخطوفين والمفقودين في كوسوفو وميتوهيا
السيد غوران بوبالو ،مدير مشروع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية
السيد إبرو بوليتش ،المدعي العام ،مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك
السيدة سفيتالنا تسينيتش ،محللة سياسية وخبيرة اقتصادية ،ومستشارة اقتصادية
السيدة عايدة تشركيز ،صحفية ،اسوشيتد برس
السيدة صليحة جوديريا ،مساعدة وزير شؤون الالجئين وحقوق اإلنسان للبوسنة والهرسك
السيدة يلينا دوكاريتش ،ناشطة ،مبادرات الشباب من أجل حقوق اإلنسان في صربيا
العقيد إيفان جروييتش ،رئيس إدارة المحتجزين والمفقودين ومساعد وزير المدافعين عن جمهورية كرواتيا
السيدة ليلى حاجيميشيتش ،مستشارة حقوق اإلنسان للمنسق المقيم لألمم المتحدة ،األمم المتحدة  /المفوضية لحقوق اإلنسان
السيد ماثيو هوليداي منسق قسم العدالة ومبادرات المجتمع المدنيICMP ،
السيد اديس هوكانوفيتش ،ناشط ،مبادرات الشباب من أجل حقوق اإلنسان ،البوسنة والهرسك
السيدة عدويا إبراهيموفتش ،عضو جمعية «نساء سريبرينيتسا»
السيدة سائدا كاراباشيتش ،مدير المشروع ،عضو مجلس اإلدارة ،جمعية نساء برييدور «إزفور»
الدكتور رفعت كيشيتوفيتش ،أخصائي الطب الشرعي ،مركز مستشفيات توزال
السيدة سميرة كريهيتش ،رئيسة القسم السياسي ،برنامج غرب البلقانICMP ،
الدكتور ميلوفان كوبات ،أخصائي الطب الشرعي ،قسم الطب الشرعي وعلم الجريمة
السيدة كالوديا كوليوه ،مديرة المكتب ،برنامج غرب البلقانICMP ،
السيدة ليلى ماموت ،منسقة حقوق اإلنسان ،الرابطة السويسرية لمكافحة اإلفالت من العقاب ()TRIAL
السيد سفين ميليكيتش ،منسق برنامج مبادرات الشباب من أجل حقوق اإلنسان ،كرواتيا
السيدة لينا ميلنر أنركرانتس ،المنسق اإلقليمي لمسألة المفقودين ،اللجنة الدولية للصليب األحمر،
السيد ميلوتين ميشيتش ،عضو مجلس اإلدارة لهيئة األشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك
السيدة ساندرا أورلوفيتش ،المدير التنفيذي لمركز القانون اإلنساني
السيد عدنان ريزفيتش ،نائب مدير علوم الطب الشرعيICMP ،
السيدة أنيسة سوتشيسكا ،مدير برنامج عدالة البلقان االنتقالية للبوسنة والهرسك ،شبكة البلقان للتحقيق ()BIRN
السيدة فيسنا ترشليتش ،مدير دوكيومنتا  -مركز التعامل مع الماضي
السيد ألكسندر تريفونوفيتش ،رئيس تحرير مجلة بوكا
السيد ميوليوب فيتوروفيتش ،نائب المدعي العام لجرائم الحرب لجمهورية صربيا
السيد ميودراج جيفانوفيتش ،أستاذ كلية الفلسفة بانيا لوكا
في أعلى الصفحة :مناقشة دائرة مستديرة في سراييفو
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نبذة عن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي المنظمة الدولية الوحيدة
المكلفة حصرا بالعمل على مشألة المفقودين.
تم إنشاء اللجنة في قمة مجموعة  7في عام 1996م.
للعمل مع الحكومات واآلخرين لمساعدتهم في البحث عن
المفقودين من الصراعات ،في التسعينيات في يوغسالفيا
السابقة .فيما بعد ،تم تكليف اللجنة الدولية بالعمل ،على
الصعيد العالمي ،ولالستجابة لحاالت األشخاص المفقودين
الناتجة عن الكوارث وغيرها من األسباب.
توفر اللجنة الدولية لشؤون المفقودين نهجا شامال لمساعدة
الحكومات وغيرها ،كما تساعد على بناء البنية التحتية

المؤسسية في الدول المنكوبة .إنها تعمل مع المجتمع المدني
لضمان المشاركة الفعالة والهادفة ألصحاب المصلحة .إنها
توفر المساعدة التقنية للحكومات في تحديد مكان واستخراج
الرفات والتعرف على هويات المفقودين .إنها تدعم عمل
القطاع القضائي .كجزء من مساعداتها التقنية ،تدير اللجنة
الدولية لشؤون المفقودين نظام مختبرات الحمض النووي
األكبر واألكثر كفاءة في العالم ،المخصص حصرا للتعرف
على هويات المفقودين .فقد أنشأت قاعدة بيانات قادرة على
معالجة المعلومات عن الحاالت على مستوى العالم .تعزز
اللجنة الدولية الشفافية والمساءلة وتسعى لضمان التطبيق
المتسق للمعايير ،بما في ذلك حماية البيانات الشخصية.

تابع األخبار والمعلومات من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين،
باالنضمام إلينا في مواقع التواصل االجتماعي (اضغط على
الروابط).
https://www.facebook.com/TheICMP

في أعلى الصفحة :مفوض اللجنة الدولية فيم كوك ،ووزير خارجية هولندا
فرانس تيمرمانس ،ورئيس اللجنة الدولية توماس ميلر ،ومدير عام اللجنة
السيدة كاترين بومبرجر ،بعد المؤتمر في الهاي.
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https://twitter.com/theicmp
https://www.linkedin.com/company/
international-commission-on-missing-persons-icmp-/

اللجنة الدولية لشؤون المفقودين

مفوضونا

سعادة السفير كارولينا باركو
النائب هوناليستيربيرت
سعادة السفير رولف أكؤوس
صاحب السعادة فيم كوك
سعادة السفير (متقاعد) توماس ميلر (رئيس)
جاللة امللكة نور
سعادة السفير كنوت فوليباك
السيد جيمس و .كيمسي (رئيس سابق)
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شكر وتقدير
يود مفوضو اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أن يعربوا عن
خالص امتنانهم للمؤسسات واألفراد الذين ساهموا في نجاح
المؤتمر :المفقودون  -أجندة للمستقبل.
تتقدم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بشكرها وتقديرها األعمق
لوزارة الخارجية للمملكة هولندا ،وسعادة السيد فرانس تيمرمانز
وموظفي وزارته ورئيس بلدية مدينة الهاي ،السيد فان آرتسن
وموظفي مكتبه لدعمهم المتميز والسخي.
تود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أيضا أن تشكر العديد من
المتحدثين والضيوف الذين حضروا المؤتمر لتقديم العروض
الممتازة والمساهمات الثاقبة.
يود المفوضون أن يشكروا الحكومات المانحة للجنة الدولية
لشؤون المفقودين على دعمهم المستمر والتزامهم للجنة الدولية
لشؤون المفقودين في جهودها لمعالجة هذه المشكلة العالمية.
أخيرا ،ترغب اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في التقدير بعمل
األستاذ جيريمي ساركين ،مقرر المؤتمر المتميز ،لمساهمته
إلنشاء وثيقة المؤتمر هذه.
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بدعم سخي من

فرنسا

فنلندا

الدنمارك

الجمهورية التشيكية

شيلي

كندا

إيطاليا

ايرلندا

أيسلندا

الكرسي الرسولي

يونان

ألمانيا

سويسرا

السويد

إسبانيا

بولندا

النرويج

هولندا

الواليات المتحدة

المملكة المتحدة

تركيا

تايالند

األمم المتحدة

االنتربول

االتحاد االوروبي
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