Ενημερωτικό Δελτίο

οι αγνοούμενοι
Σήμερα σε όλο τον κόσμο έχουν καταγραφεί εκατομμύρια περιπτώσεις αγνοουμένων ανθρώπων λόγω ενόπλων
συγκρούσεων και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρόβλημα των αγνοουμένων και εξαφανισθέντων έχει
ενταθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. Η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική υποβάθμιση έχουν
οδηγήσει σε φυσικές καταστροφές και μαζική μετανάστευση. Η πολιτική αστάθεια σε πολλά μέρη του κόσμου έχει
οδηγήσει σε ενδημικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε αποτυχία των κρατών να υποστηρίξουν το
κράτος δικαίου. Παρόλο που το θέμα των αγνοουμένων είναι μόνο μία από τις πτυχές του παγκόσμιου ελλείμματος της
ανθρώπινης ασφάλειας, δεν παύει να είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Η αποτυχία των κυβερνήσεων να διακριβώσουν την
τύχη μεγάλου αριθμού ανθρώπων που αγνοούνται για αθέλητους λόγους αποτελεί θεμελιώδη κατάργηση του κράτους
δικαίου. Επομένως, η ευθύνη και δράση του κράτους είναι απαραίτητες τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο.
εντολή
Η Διεθνής Επιτροπή για Αγνοουμένους (ICMP) είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός με έδρα τη Χάγη και έχει
περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε 40 χώρες. Είναι ο μόνος διεθνής οργανισμός που έχει επιφορτιστεί με την
αρμοδιότητα να ασχολείται αποκλειστικά με το ζήτημα των αγνοουμένων. Βοηθά τις κυβερνήσεις να οικοδομήσουν
θεσμούς κράτους δικαίου που επιτυχώς και αμερολήπτως αναζητούν και ταυτοποιούν αγνοούμενους, και υποστηρίζει
προσπάθειες για τη θέσπιση νομοθεσίας που θα παρέχει τη δυνατότητα στις οικογένειες των αγνοουμένων να
διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Η ICMP έχει βοηθήσει τις αρχές στο να χρησιμοποιούν προηγμένες ιατροδικαστικές
μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοποριακής χρήσης σύγχρονων μεθόδων DNA, για τον εντοπισμό και την
ταυτοποίηση αγνοουμένων σε πληθώρα περιστάσεων και σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η ICMP διατηρεί παγκοσμίως
τη μόνη μη κερδοσκοπική, υψηλής απόδοσης ικανότητα να διεξάγει σε μεγάλη κλίμακα ανθρώπινη ταυτοποίηση με
βάση το DNA. Η ICMP ανταποκρίνεται επίσης σε αιτήματα από διεθνή και εγχώρια δικαστήρια για παροχή τεκμηριώσεων
και καταθέσεων εμπειρογνωμόνων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας, γενοκτονίες και άλλα εγκλήματα βάσει του διεθνούς δικαίου.
διατομεακά προγράμματα
Η ICMP διευθύνει πέντε διατομεακά προγράμματα. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Θεσμών και της Κοινωνίας των
Πολιτών (Institution and Civil Society Development Program-ICSPD) συμβάλλει στη μεταβατική δικαιοσύνη, παρέχει
νομοθετική στήριξη και υποστηρίζει την ανάπτυξη δικτύων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που προωθούν την
αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των μελών των οικογενειών των αγνοουμένων. Το ICSPD διαχειρίζεται το
Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Αγνοούμενους, το οποίο συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες, κυβερνητικούς αξιωματούχους
και άλλους ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο με σκοπό την καλλιέργεια κατανόησης και την προώθηση δράσεων
γύρω από το ζήτημα των αγνοουμένων. Το Πρόγραμμα Επιστήμης και Τεχνολογίας (Science and Technology Program)
προσφέρει σύγχρονες τεχνικές λύσεις μέσω της παροχής άμεσης τεχνικής βοήθειας, που περιλαμβάνει κατάρτιση και
δόμηση ικανοτήτων, καθώς και υψηλής απόδοσης δοκιμές ταυτοποίησης DNΑ, και τεχνογνωσία στους τομείς της
αρχαιολογίας και της ανθρωπολογίας. Το Πρόγραμμα Συστημάτων Δεδομένων (Data Systems Program) διατηρεί το
Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ταυτοποίησης (Identification Data Management System-iDMS) της ICMP, το οποίο
συλλέγει, αποθηκεύει, προστατεύει και μοιράζει με ασφαλή τρόπο δεδομένα για τους αγνοούμενους. Το iDMS είναι
προσβάσιμο από οπουδήποτε στον κόσμο για όσους επιθυμούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με αγνοούμενους,
χρησιμοποιώντας το Διαδικτυακό Κέντρο Ερευνών (Online Inquiry Center) της ICMP. Το Πρόγραμμα Βοήθειας του Τομέα
Δικαιοσύνης (Justice Sector Assistance Program) υποστηρίζει διεθνείς και εγχώριες νομοθετικές πρωτοβουλίες που
αποσκοπούν στη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, βασιζόμενες σε δημοκρατικές διαδικασίες και στο κράτος
δικαίου. Το Πρόγραμμα του Κέντρου Αριστείας και Εκπαίδευσης (Center for Excellence and Training Program) καθιστά
δυνατή τη μετάδοση δεξιοτήτων, στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών που αναπτύχθηκαν από την ICMP. Υλοποιεί
προγράμματα κατάρτισης σε τομείς δοκιμών ταυτοποίησης DNA, προηγμένης βάσεως δεδομένων πληροφοριών,
εκσκαφής μαζικών και κρυφών τάφων, διαδικασιών ιχνηλάτησης και διαχείρισης του τόπου εγκλήματος.
ιστορικό
Η ICMP ιδρύθηκε στη Διάσκεψη Κορυφής των G-7 του 1996 για να εξετάσει το ζήτημα των αγνοουμένων ως συνέπεια
των συγκρούσεων στα Δυτικά Βαλκάνια. Ηγήθηκε μιας προσπάθειας που κατέστησε δυνατή την ταυτοποίηση πάνω από
το 70% αυτών των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων 7.000 από τους 8.000 που εξαφανίστηκαν στη Σρεμπρένιτσα τον
Ιούλιο του 1995. Με αφετηρία το 2004, ξεκίνησε να εργάζεται παγκοσμίως. Το 2014, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο,
το Βέλγιο, η Σουηδία και το Λουξεμβούργο υπέγραψαν διεθνή συμφωνία για την καθιέρωση της ICMP ως
διακυβερνητικού οργανισμού με έδρα τη Χάγη με στόχο την ανταπόκριση στην παγκόσμια πρόκληση των αγνοουμένων.
Η συνθήκη έκτοτε έχει υπογραφεί από τη Χιλή, την Κύπρο, το Ελ Σαλβαδόρ και τη Σερβία, και είναι ανοικτή για
προσχώρηση σε όλα τα κράτη.
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Ολλανδία

Ο σημερινός πρόεδρος της ICMP είναι ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ Thomas Miller. Τα Μέλη της Επιτροπής είναι Η Αυτού
Μεγαλειοτάτη Βασίλισσα Noor / ο Πρέσβης Knut Vollebæk, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας / ο Πρέσβης
E-mail: icmp@icmp.int
Rolf Ekéus, πρώην Ύπατος Αρμοστής του ΟΑΣΕ για τις Εθνικές Μειονότητες / ο Alistair Bur, Βουλευτής του Βρετανικού
Web: www.icmp.int
Κοινοβουλίου και πρώην Υφυπουργός / η δικαστής Sanji M. Monageng του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
χρηματοδότηση
Η ICMP χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου εθελοντικά και κυρίως από κυβερνήσεις. Χρηματοδότηση έχει παρασχεθεί μεταξύ άλλων από τον Καναδά,
τη Χιλή, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Αγία Έδρα, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, την Ιταλία,
το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την πόλη της Χάγης, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία, την Ταϊλάνδη, την Τουρκία,
το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδική στήριξη στο έργο έχει
παρασχεθεί, μεταξύ άλλων, από το Ίδρυμα Charles Stewart Mott και το Ίδρυμα Robert Bosch, την Ιντερπόλ, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας,
Μπέρκλεϋ, την EULEX, το Εγκληματολογικό Ινστιτούτο της Ολλανδίας (NFI) και την Αστυνομία της Νότιας Αφρικής, ενώ δωρεές σε είδος έχουν
προσφέρει η Microsoft, το Ινστιτούτο Έρευνας Περιβαλλοντικών Συστημάτων (ESRI), η Oracle Corporation και η Qiagen.
ICMP.DG.984.12.W.greek.doc
4 Σεπτεμβρίου 2018

