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تُعتبر البیانات المجّمعة من أسر المفقودین محور عملیة تحدید مكان وھویة المفقودین.

وتخزینھا  الشخصیة  البیانات  بجمع  الخاصة  الدولیة  المعاییر  وترسیخ  بتحدید  اللجنة  قامت  وقد 
ومشاركتھا بكفاءة عالیة وبشكل آمن.

للتحقیقات  والمتباینة  المختلفة  العناصر  بین  ما  الجمع  اللجنة  بیانات  نظم  خالل  ومن  وباإلمكان 
الرسمیة والتي قد تمتد لتصل بلداناً وقاراٍت مختلفة وفترات زمنیة متنوعة وبیئات اجتماعیة وثقافیة 

وقانونیة متفاوتة.

بیانات، وھما:  المفقودین من تطبیقین رئیسیین لمعالجة  الدولیة لشؤون  اللجنة  بیانات  تتألف نظم 
مركز االستفسار عبر االنترنت (OIC) ونظام إدارة متقدماً یساعد الھویة (iDMS). ویُنظر إلى 
نظام اإلدارة (iDMS) بكونھ حالً برمجیاً متقدماً یساعد في إدارة برامج ضخمة تخّص األشخاص 
تفاعلیة  ویُعتبرأداة  كما  العالم،  أنحاء  شتى  في  والدولیة  المحلیة  الھیئات  مع  بالتعاون  المفقودین 
المعلومات  على  للحصول  استخدامھا  المصلحة  أصحاب  من  وغیرھم  المفقودین  أسر  تستطیع 

المخزنة في النظام أو لتقدیم معلومات جدیدة.

اللجنة بتألیف ھذا الكتیب اإلعالمي لصالح أسر المفقودین ومنظمات المجتمع المدني  وقد قامت 
ومن خاللھ تحاول شرح الدور المھم الذي تلعبھ عائالت المفقودین في عملیة جمع البیانات،وتبیّن 
طرق تعاون أسر المفقودین ومنظمات المجتمع المدني مع اللجنة للمساھمة في تعزیز فعالیة ونجاح 
عملیة البحث عن المفقودین، وتُعّرف القارئ بنظم بیانات اللجنة وتفّصل العملیة التي من خاللھا 

تقوم اللجنة بجمع البیانات واستخدامھا ومشاركتھا وحمایتھا.

أھمیة البیانات 



یكون  اختفائھ. وقد  باإلبالغ عن  أسرتھ  یُجھَل مكان وجوده وقامت  المفقود:ھو شخص  الشخص 
الشخص المفقود حیاً أوُمتوفّى.

بإمكان األقارب واألصدقاء المقربین إبالغ اللجنة عن اختفاء الشخص.

وقد یصبح الشخص مفقوداً في ظل ظروف مختلفة مثل:

من ھو الشخص المفقود؟
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الصراع
المسلح

انتھاكات
حقوق اإلنسان

الھجرة
و التشرید

الجرائم المنظمة
مثل الجرائم

المتعلقة بالمخدرات
أو االتجار بالبشر

الكوارث
الطبیعیة

أو اإلنسانیة 



تعتبر البیانات التي یتم جمعھا وتتعلق بالشخص المفقود أساسیة في عملیة تحدید مكانھ وھویتھ. 
وقد تشتمل البیانات على:

  

تستطیع اللجنة من خالل ھذه 
المعلومات إنشاء سجل خاص 
بالشخص المفقود وحفظھ في 

قاعدة بیاناتھا.

اسم الشخص المفقود ومعلومات 
أساسیة أخرى مثل: تاریخ المیالد، 
والمواصفات الجسدیّة،وآخر عنوان 

معروف لھ،وصورة للشخص المفقود 
إن أمكن.

ما ھي ھذهنوع البیانات
البیانات؟

لم تُستخدم ھذه
البیانات؟

معلومات شخصیة عن 
الشخص المفقود

قد تساعد ھذه المعلومات في تحدید 
مكان و/أو تحدید ھویة الشخص 

المفقود

تاریخ ومكان االختفاء وغیرھا من 
الظروف المعروفة أو المشتبھ بھا 

والمتعلقة باالختفاء

المعلومات حول االختفاء

تمّكن ھذه المعلومات اللجنة من االتصال 
بمن أبلغ عن اختفاء الشخص المفقود عند 
حاجتھا إلى معلومات إضافیة أو في حال 

عثورھا على المفقود.

االسم ومعلومات االتصال معلومات شخصیة عن 
الشخص الذي قام بعملیة 

اإلبالغ عن الشخص المفقود

ھذه المعلومات تمّكن اللجنة من االتصال 
بأفراد األسرة لتطلب منھم توفیر عینة دم أو 
مسحة من اللعاب والتي قد یتم من خاللھما 

تحدید الھویة باستخدام الحمض النووي

معلومات حول صلة قرابة أفراد 
األسرة بالشخص المفقود

معلومات عن األقارب 
البیولوجیین للشخص المفقود 

(أفراد األسرة)

یتم إجراء مقارنات كمبیوتریة متطورة 
للعثورعلى تطابق بین الحمض النووي 

ألفراد عائالت المفقودین والحمض النووي 
للرفات البشري مجھول الھویة،وبذلك یتم 

تحدید الھویة بطریقة علمیة وموثوقة

بصمات الحمض النووي 
الفریدة لكل فرد من أفراد 

األسرة

البیانات الوراثیة المرجعیة 
لألسرة
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دورالبیانات في العثور على المفقودین
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نظم بیانات اللجنة
الدولیة لشؤون

المفقودین

نظام إدارة البیانات
الخاصة بتحدید الھویة

المفقودون واألقارب

قاعدة بیانات للعینات المرجعیة الخاصة بأسر المفقودین

مطابقة الحمض النووي

عملیات الطب الشرعي المیدانیة 

قاعدة بیانات عینات الحمض النووي بعد الوفاة 

عملیات الفحص

LIMS نظام إدارة معلومات المختبر

جامع األخبار

عملیات
الطب

الشرعي
المیدانیة

دة بیانات
قاع

للعینات المرجعیة

الخاصة بأسر

المفقودین

الفحصعملیات 
أسرة 
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ھم من
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خدمین
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األخبارجامع 

یقوم النظام بجمع وتخزین البیانات حول األشخاص المفقودین المبلّغ عنھم وعن 
أقاربھم. ویمكن لمنظمات المجتمع المدني أو السلطات الوطنیة استخدام ھذا النظام 

لمساعدتھا في جمع وتنظیم ملفات المفقودین المبلّغ عنھم وكذلك المعلومات 
المتعلقةبالمفقودین وأسرھم.

خّزن ھذا النظام بصمات الحمض النووي الخاصة بأفراد أسر المفقودین ویدیر عملیة تتبع 
العینات المرجعیة وسلسلة حیازتھا.

یسمح بإدارة البیانات المرتبطة بموقع الرفات البشري واستعادتھ، والتي تشمل 
البیانات الخاصة بالتحقیقات ونبش القبوروالحفریات ووثائق مسرح الجریمة 

وسلسلةالحیازة.

یقوم بتخزین عینات الحمض النووي التي تم الحصول علیھا من الرفات البشري 
مجھول الھویة، ویقوم كذلك بإدارة عملیة تتبع العینات وسلسلة حیازتھا.

یقوم ھذا النظام بإدارة البیانات التي تم الحصول علیھا من خالل عملیات فحص 
الرفات البشري والمندرجة تحت علم األمراض وعلم اإلنسان.

یقوم النظام بتتبع العینات وسلسلة حیازتھا وكذلك بتتبع كافة مراحل اإلجراءات المختبریة 
التي من شأنھا استخالص الحمض النووي من العینات البیولوجیة وإعداد بصمات الحمض 

النووي الخاصة بھا.

یجمع وینظم الدراسات التقییمیة والمعلومات المتعلقة بقضایا األفراد المفقودین 
باالعتماد على المصادر العامة والمفتوحة، بما في ذلك المواقع اإلخباریة ومواقع 

التواصل االجتماعي.

یسمح بإتمام عملیة المطابقة بین األحماض النوویة ألفراد األسرة األحیاء والذین قد 
انفصلوا لسبب أو آلخر عن بعضھم البعض، أو بإتمام المطابقة بین الحمض النووي 

الخاص برفات بشري مجھول الھویة والحمض النووي الخاص بأفراد األسرة، وكل ذلك 
عن طریق اعتماد المقارنة الكمبیوتریة المتطورة بین بصمات الحمض النووي ومن ثم 

مقارنتھا مع بیانات األشخاص المفقودین وبیانات األسرة.
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مركز االستفسار
 عبر االنترنت

نظم بیانات اللجنة
الدولیة لشؤون

المفقودین
اإلبالغ عن شخص مفقود

االستفسار عن الشخص المفقود 

محدد الموقع

أسرة المفقود
وغیرھم من المستخدمین

األسر

السلطات

شھود مجھولون

عملیات
الطب

الشرعي
المیدانیة

أسرة 
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طابقة
م

الحمض
النووي

واألقاربالمفقودون

األخبارجامع 

یمكن ألفراد األسرة تقدیم المعلومات األساسیة عن الشخص المفقود، 
وتوضیح ظروف اختفائھ وتحدید ما إذا كانوا یوافقون على مشاركة ھذه 

المعلومات مع الوكاالت الدولیة والوطنیة ذات الصلة.

یسمح للمستخدمین بمتابعة أي تطورات تتعلق بحالة الشخص المفقود.

ھو أداة تساعد السلطات في تتبع قضایا عینات مابعد الوفاة والتي تّم إرسالھا إلى 
اللجنة لفحص الحمض النووي. وتشتمل ھذه السلطات على المؤسسات الحكومیة 
المكلفة بالعمل على قضایا األشخاص المفقودین وتضّم أیضاً الموظفین الطبیین 

المخولین باستعادة وتحدید موقع وھویة األشخاص المفقودین للوصول في النھایة 
إلى استنتاج رسمي وقانوني في ھذه القضایا.

یسمح باإلبالغ عن المقابر الجماعیة والمواقع األخرى التي قد تحتوي على رفات 
المفقودین والمختفین. وھنا یعود األمر للمبلّغ، فقد یختار الكشف عن ھویتھ وتقدیم 

معلومات تشمل تفاصیل االتصال بھ أو ال.

االستفسار عن عینة ما بعد الوفاة
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1- تمتلك اللجنة خبرة تزید على عشرین عام في جمع المعلومات من أسر 
   المفقودین في جمیع أنحاءالعالم.

2- ساھمت اللجنة في تحدید مكان وھویة أكثر من 20,000 شخص مفقود 
   باستخدام تقنیات الطب الشرعي المعتِمدة على الحمض النووي.

3- اللجنة مستقلة وغیر متحیزة.
4- تدیر اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین نظاماً متقدماً للمختبرات الوراثیة 

   بغرض تحدید ھویة أعداد كبیرة من المفقودین.
5- تُعتبر اللجنة منظمة دولیة قائمة على المعاھدات لذلك تستفید من امتیازات 

   وحصانات تضمن الحمایة القانونیة للبیانات.
6- باستطاعة اللجنة استخدام البیانات لمساعدة أسر المفقودین في تحصیل 

   حقوقھم بما في ذلك معرفة الحقیقة وتحقیق العدالة وجبر األضرار.

لماذا ینبغي على أسرة المفقود إبالغ
اللجنة عن اختفاء الشخص؟

1- ال شك أّن اإلبالغ عن الشخص المفقود ھو الخطوة األولى في طریق العثور علیھ.
2- لكل فرد الحق في مباشرة تحقیٍق رسمي وشفاف وفعال یوضح مصیر الشخص 

   المفقود وظروف اختفائھ.  
3- قد یضمن اإلبالغ عن الشخص المفقود االعتراف القانوني بھ.

4- یساعداإلبالغ في عدم نسیان المفقودین.
5- یساعد في منع التالعب بالحقائق النتزاع مكاسب سیاسیة.

6- بإمكانھ أن یساھم في إجراءات العدالة.
7- یتم من خاللھ وضع األسس الالزمة للحصول على المساعدة االجتماعیة    

   واالقتصادیة ألسر المفقودین.
8- یساھم في إنشاء قواعد بیانات شاملة لألشخاص المفقودین.
9- یساھم في رفع مستوى الوعي العام تجاه قضیة المفقودین.

أھمیة اإلبالغ عن الشخص المفقود



حقوق أسر المفقودین

07

تحقیق
فعال

معرفة
الحقیقة

تحقیق
العدالة

مساعدة
اقتصادیة
و قانونیة

حقوق
إداریة

جبر األضرار

تخلید
الذكرى

ضمانات عدم
التكرار

07اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین: جمع البیانات 

حقوق أسر المفقودین
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ویسمح مركز االستفسار عبر اإلنترنت (OIC) ألسر المفقودین بالقیام بـ :

كذلك راجع "نظم بیانات اللجنة الدولیة  لشؤون المفقودین" في الصفحة 4-5
من ھذا الدلیل.
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حتى تضمن أن البیانات التي تّم جمعھا حول األشخاص المفقودین تساھم وبصورة فعالة في 
(iDMS) العثورعلیھم، قامت اللجنة بتطویر نظام إدارة البیانات الخاصة بتحدیدالھویة

ومن میزات النظام:

كیف تستخدم اللجنة البیانات؟

أنھ محمي من الدخول غیر المصرح بھ والتالعب بھ،

اإلبالغ عن الشخص المفقود،

تحدیث المعلومات التي قدموھا سابقاً،

تقدیم طلب للجنة ألخذ عینة الحمض النووي المرجعیة.

یسھل ألسر المفقودین الوصول إلیھ ومن أي مكان في العالم عن طریق
زیارة موقع مركز االستفسارعبر اإلنترنت (OIC) حیث یمكنھم تقدیم

معلوماتھم حول المفقودین

أنھ نظام شامل ومركزي یقوم بتنظیم وتخزین وإدارة قدر كبیر من
البیانات حول األشخاص المفقودین
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یمكن اإلبالغ عن الشخص المفقود من أي مكان في العالم بالتواصل مع مركز 
.(OIC) االستفسار عبر اإلنترنت

یمكن ألسر المفقودین أن یبلّغوا عن الشخص المفقود 
بشكل آمن ومحمي، وأن یقّدموا معلومات عن تاریخ 

ومكان اختفائھ، ویمكنھم تحدیث ھذه المعلومات في أي 
وقت كان.

ویسمح مركز االستفسار عبر اإلنترنت ألسر المفقودین 
بالتواصل مع اللجنة بشكل آمن ومحمي.

تستطیع منظمات المجتمع المدني الوصول إلى نظام 
إدارة البیانات الخاصة بتحدید الھویة لتخزین معلوماتھا 

بأمان.

وبإمكان منظمات المجتمع المدني استخدام نظام إدارة 
البیانات الخاصة بتحدید الھویة لتوحید وتنظیم البیانات 

التي قامت بتجمیعھا.

یبقى موضوع احتفاظ منظمات المجتمع المدني 
بالمعلومات الشخصیة التي قّدمتھا أسر المفقودین أمراَ 

عائداً إلى األسر نفسھا.

تبقى أسر المفقودین ھي المتحكمة بالبیانات التي تقدمھا، 
وھي صاحبة القرار بشأن مشاركة البیانات من عدمھا، 

ومع أي جھة بالتحدید

كیف یمكن لعائالت المفقودین ومنظمات المجتمع
المدني المشاركة في البحث عن ذویھم؟

وبإمكان منظمات المجتمع المدني التعاون
مع اللجنة في جمع بیانات االشخاص المفقودین
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تعتبر مشاركة البیانات أمراً ضروریاً للعثور على المفقودین، ولكن یجب أن تُحترم حقوق 
الخصوصیة في حال تمت مشاركة البیانات؛ لذلك لن تقوم اللجنة باستخدام أو مشاركة 

المعلومات الشخصیة إال إذا سمحت األسر بذلك وسیتم استخدامھا لألغراض التي أذنت بھا 
األسر فحسب. وإذا قدمت أسر المفقودین مثل ھذا اإلذن فإن اللجنة قد تقوم بالتالي:

• البحث عن المعلومات في قواعد البیانات الخاصة بھا.

• البحث عن المعلومات في قواعد بیانات المنظمات األخرى،

• السماح ألفراد أسر المفقودین وغیرھم بالبحث عن تقاریر 
  مطابقة الحمض النووي وعن معلومات أخرى حول األشخاص 

  المفقودین في قاعدة البیانات الخاصة باللجنة،

• مشاركة معلومات األشخاص المفقودین وذویھم بما في ذلك 
  المعلومات الوراثیة كأدلة في المحاكمات طالما:

      قامت أسرة المفقود بتزوید اللجنة بموافقة خطیّة تعبر فیھا عن 
      قبولھا بذلك بعد شرح واٍف من اللجنة ودون إجبارھا على 

      الموافقة.

      لن تفصح المحكمة وأطراف المحاكمة عن ھذه المعلومات إلى 
      العامة.

كیف تقوم اللجنة بمشاركة البیانات ولماذا تشاركھا؟
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األمن الفعلي: تحفظ اللجنة المعلومات 
الشخصیة في قواعد البیانات تحت حراسة 

دائمة.

األمن التقني: إّن أنظمة معالجة البیانات 
الخاصة باللجنة مؤّمنة ضد الھجمات 

اإللكترونیة، ویتم مراجعة تدابیر الحمایة فیھا 
بصفة منتظمة، أّما المعلومات فتتم استضافتھا 

على خوادم تكنولوجیا المعلومات الخاصة 
باللجنة فقط.

األمن داخل المنظمة: یقتصر الوصول إلى 
المعلومات الشخصیة على موظفي اللجنة 

المسؤولین عن حمایة المعلومات وفقاً 
لسیاسات اللجنة والمعاییر الدولیة المعمول 

بھا.

األمن القانوني: المعلومات الشخصیة محمیة 
بموجب القوانین الدولیة التي تضمن عدم 

وصول المحاكم والنیابة العامة والشرطة إلى 
المعلومات إال في حال موافقة الشخص الذي 

قدم البیانات على مشاركة معلوماتھ.

تضمن اللجنة حمایة المعلومات وأمنھا بالطرق 
األربعة التالیة:

كیف تحمي اللجنة
البیانات؟

تشتمل الخصوصیة على حق اتخاذ 
القرار المتعلق بماھیة المعلومات التي 

یتم إرسالھا إلى أطراف ثالثة. 
فالخصوصیة حق من حقوق اإلنسان 

األساسیة المعترف بھا في اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان والذي یعزز 

كرامة اإلنسان وشخصیتھ واستقاللیتھ 
وحریتھ.

عند اتخاذ القرار حول مشاركة 
المعلومات الشخصیة من الضروري 

معرفة اآلتي:

• من سیحصل على المعلومات،
• كیف سیتم استخدام 

  المعلومات، وألي غرض،
• كیف تتم حمایة المعلومات،

• ما ھي الحقوق التي بموجبھا 
  یمكن سحب المعلومات بعد 

  ما تم توفیرھا.

حق الخصوصیة
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لقد تم جمع أكثر من 100,000 عینة مرجعیة ألسر المفقودین وتم جمع سجالت األشخاص 
المفقودین والتي تم استخدامھا في:

إعداد قاعدة بیانات شاملة للمفقودین،

إصدار تقاریر مطابَقة الحمض النووي لتكون دلیالً علمیاً تتمّكن السلطات من خاللھ 
إغالق قضایا األشخاص المفقودین وإعالم األسر بالعثور على رفات أقاربھم المفقودین.

اكتشاف صلة بین الشخص المفقود ومكان قتلھ أو استخراج رفاتھ.

تمكین األسر من المطالبة بجبر األضرار.

عرض األدلة أثناء المحاكمات الجنائیة لجرائم اإلبادة الجماعیة والجرائم ضد اإلنسانیة 
وجرائم الحرب.

ولن یتم تقدیم ھذه البیانات إال بعد موافقة أسر المفقودین.

والمباشرة بعملیة البحث عن المفقودین وتشجیع ھذه العملیة وتعزیزھا،

وتحدید ھویة المفقودین.

تمت مقارنة ما یزید على 50,000  بصمة حمض نووي لألشخاص المفقودین - بما في ذلك 
الجثث مجھولة الھویة-  بـ 100,000 بصمة حمض نووي مرجعیة قدمھا أقارب المفقودین، 

وذلك بھدف:

دراسة حالة إفرادیة: األشخاص المفقودون نتیجة
النزاعات في یوغوسالفیا السابقة

40,000   عدد األشخاص المفقودین نتیجة النزاعات في یوغوسالفیا االسابقة
100,000 عدد العینات المرجعیة ألسر المفقودین

3,000     عدد المقابر الجماعیة التي تم نبشھا
50,000   عدد عینات ما بعد الوفاة والتي قدمتھا السلطات إلى اللجنة

30         عدد المحاكمات الجنائیة المحلیة والدولیة (بما في ذلك المحاكمات
             التي قّدمت فیھا اللجنة إفادة الشاھد الخبیر واألدلة)

%70       من األشخاص المفقودین تم العثور علیھم
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International Commission on Missing Persons

تسعى اللجنة الدولیة لشوؤن المفقودین إلى ضمان تعاون الحكومات والسلطات األخرى في عملیة 
تحدید مكان وھویة األشخاص الذین فُقدوا نتیجة للنزاعات المسلحة وانتھاكات حقوق اإلنسان و 
ھذه  وتساعد  األسباب  من  وغیرھا  النظامیة  غیر  والھجرة  المنظم  والعنف  الطبیعیة  الكوارث 
المنظمات األخرى وتشجع مشاركة  اللجنة عمل  المھام. كما وتدعم  أثناء قیامھا بتلك  األطراف 
الجماھیر في أنشطتھا وتساھم في تطویر طرق تعبیر مالئمة إلحیاء ذكرى األشخاص المفقودین 

وتكریمھم.

تأسست اللجنة أثناء عقد قمة مجموعة الدول السبع في عام 1996 بھدف معالجة قضیة األشخاص 
المفقودین نتیجة للنزاعات الحاصلة في غرب البلقان. وفي عام 2004 بدأت اللجنة العمل على 
المستوى العالمي. وفي عام 2014 وقّعت كل من المملكة المتحدة وبلجیكا والسوید ولوكسمبورغ 
على اتفاقیة دولیة تأسست من خاللھا اللجنة باعتبارھا منظمة حكومیة دولیة مقرھا مدینة الھاي 
الھولندیة وذلك لمعالجة قضیة األشخاص المفقودین في العالم أجمع. واللجنة ھي المنظمة الدولیة 
بالعمل على معالجة قضیة األشخاص المفقودین،ومن ھذا المنطلق فقد  الوحیدة المكلفة حصریاً 
ساعدت اللجنة الحكومات والجھات األخرى في بناء مؤسسات سیادة القانون والتي تشارك في 

نشاطات البحث عن المفقودین وتحدید ھویاتھم بصورة ناجحة وفعالة.

نبذة عن اللجنة
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