صحيفه الوقائع
المفقودين
حول العالم هنالك الماليين من الحاالت المبلغ عنها ألشخاص مفقودين نتيجة الصراعات المسلحة وانتهاكات حقوق االنسان .ازداد
حدة مشكله المفقودين والمختفيين خالل العقديين الماضيين .التغيرات المناخيه والتدهور البيئي ادت بطبيعة الحال الى الكوارث
والهجرة الجماعية .ان عدم االستقرار السياسي في احناء كثيرة من العالم ادت الى ازدياد انتهاكات حقوق االنسان وفشل الدول
في تطبيق القانون .في حين أن قضية المفقودين ما هي إال جانب من جوانب العجز العالمي في حماية االنسان ،اال انها القضية
الحاسمة .فشل الحكومات في تحديد وايجاد المفقودين بهذه اعداد الكبيرة و الذين فقدوا بشكل قسري يعد الغاء لسيادة القانون ،لذلك
مسؤلية و عمل الدولة على هذه القضية امر ضروري على صعيد المحلي والدولي.
تفويض
اللجنة الدوليه لشؤون المفقودين هي منظمة مستقلة تقوم على أساس معاهدات دوليه ومقرها الرئيسي في الهاي ولديها اكثر من
 20عاما من الخبرة في  40دولة .وهي المنظمة الدولية الوحيدة المكلفة حصرا للعمل على قضية المفقودين .كما أنها تساعد
الحكومات في بناء مؤسسات قانونية والتي نجحت وبحياديه في البحث وتحديد عن هوية ألمفقودين و تدعم الجهود الرامية إلى
تطوير التشريعات والقوانين لتمكين عوائل المفقودين في الحصول على حقوقهم .اللجنة الدوليه لشؤون المفقودين ساعدت السلطات
في استخدام احدث التقنيات الطب الشرعي في تحليل الحمض النووي لتحديد ومعرفه االشخاص المفقودين في مختلف الظروف
وفي مختلف اجزاء العالم ،اللجنة الدوليه لشؤون المفقودين لديها قدرة عالمية عالية وغير ربحية في اجراء تحاليل الحمض النووي
لتحديد هوية المفقودين .وتستجيب اللجنة الدولية لشؤون المفقودين الى طلبات المحاكم الدولية والمحلية لتوثيق و تقديم الشهادات
لقضايا المتعلقة بجرائم الحرب ،وجرائم ضد االنسانية ،ابادة الجماعية ،والجرائم االخرى تحت قانون الدولي.
البرامج الشاملة
اللجنه الدوليه لشؤون المفقودين تدير خمسة برامج شاملة .برنامج المؤسسة و تنمية المجتمع المدني تساهم في العدالة
االنتقالية ،وتوفر الدعم التشريعي ،وتدعم تطوير شبكات منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن الحق والعدالة و وحقوق
عوائل المفقودين .يدير برنامج المؤسسة و تنمية المجتمع المدني المنتدى العالمي للمفقودين والذي يجمع بين الخبراء
والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من جميع أنحاء العالم لتطوير التفاهم وتعزيز العمل على قضية المفقودين ،ويقدم برنامج
العلوم والتكنولوجيا أحدث الحلول التقنية من خالل المساعدة التقنية المباشرة بما في ذلك التدريب وبناء ألقدرات فضال عن
اختبارات الحمض ألنووي ذو قدرات عالية والخبرة في علم اآلثار واألنثروبولوجيا (علم االنسان) .برنامج نظام البيانات الذي
تتكون من نظام ادارة تحديد البيانات التابعة للجنة الدولية لشؤون المفقودين ( ، )iDMSوالذي يجمع ويخزن ويحمي ويشارك
البيانات عن االشخاص المفقودين بأمان .يمكن الوصول الى نظام ادارة تحديد البيانات ( )iDMSفي اي مكان في العالم من قبل
الذين يرغبون في تقديم المعلومات عن المفقودين بأستخدام مركز االستفسار عبر االنترنت ( )OICالتابعة للجنة الدولية لشؤون
المفقودين .يدعم برنامج مساعدة قطاع العدالة المبادرات التشريعية الدولية والمحلية في البحث عن المفقودين ،على اساس
العمليات الديموقراطية و سيادة القانون .برنامج مركز التميز والتدريب يتيح نقل المهارات واالستراتيجيات وأفضل الممارسات
التي طورتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين .تنظم دورات تدريبية في اختبارات تحديد الحمض النووي و قاعدة بيانات
معلوماتية متطورة و حفر المقابر الجماعية والسرية ،واجراءات سلسلة الحيازة و ادارة مسرح الجرائم.
تاريخ اللجنة
تم انشاء اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في قمة  G-7سنة  1996لمعالجة قضايا المفقودين نتيجة الصراعات في غرب بلقان .وقد قادت
الجهود التي تحديد اكثر من  %80من الضحايا ،بما في ذلك  7000من اصل  8000الذين فقدوا في سربرنيتشا في تموز  .1995في عام
 2004بدات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بألعمل دوليا ،في  ،2014هولندا ،المملكة المتحدة ،بلجيكا ،السويد ،لوكسمبورغ وقعوا اتفاقية
دولية لتأسيس اللجنة الدولية لشؤون المفقودين كمنظمة حكومية دولية مركزها في الهاي ،لألستجابة لتحديات العالمية بشأن قضايا
المفقودين .منذ ذلك الحين شارك في االتفاق كل من التشيلي ،قبرص ،السلفادور ،و صربيا و مفتوحة لجميع الدول للمشاركة فيها.
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اعضاء اللجنة
الرئيس الحالي للجنة هو السفير األمريكي السابق توماس ميلر .اعضاء اللجنة هم جاللة الملكة نور  /السفير كنوت فوليبيك،
وزير الخارجية السابق لنرويج  /السفير رولف إيكوس ،المندوب سامي االسبق لمنظمة األمن والتعاون في اوروبا المعني
بأالقليات القومية  /اليستير بيرت ،عضو البرلمان في المملكة المتحدة و وزير الدولة السابق  /والقاضي سانج م .موناجيج،
المحكمة الجنائية الدولية .
التمويل
و تمول اللجنة الدوليه لشؤون المفقودين طواعية و بشكل كامل من قبل الحكومات .تم تمويل ومن بين بلدان اخرى ،من قبل كـندا ،تشيلي،
جمهورية التشيك ،الدنمارك ،فنلندا ،فرنسا ،المانيا ،اليونان ،الكرسي الرسولي ،ايسلندا ،ايرلندا ،ايطاليا ،لوكسمبورغ ،هولندا ،لمدينة الهاي،
نرويج ،بولندا ،اسبامنيا ،السويد ،سويسرا ،تايلند ،توركيا ،المملكة المتحدة ،بما في ذلك الواليات المتحدة ،في االتحاد االوروبي .قدم الدعم
للمشارع الخاصة ،من بين غيرهم ،من قبل مؤسسة تشارلز ستيوارت موت ومؤسسة روبرت بوش ،االنتربول ،وجامعة كاليفورنيا،
بيركلي ،بعثة االتحاد االوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو ( ،)EULEXمؤسسة الطب الشرعي في هولندا ( ،)NFIوشرطة جنوب
افريقيا .وتُــلقي تبرعات كريمة من قبل مايكروسوفت ،معهد ابحاث النظام البيئي( ،(ESRIشركة اوراكل ،و كياجين (.)Qiagen
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