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الشـــخص املفقود هو الشـــخص الذي اختفى وال ميكـــن التأكد إن 

كان عـــى قيد الحيـــاة أو متوىف، ألن حالته ومكانـــه غري معروفني. 

عائـــات املفقودين ليس لديهـــا اتصال مع األشـــخاص املفقودين، 

وال توجـــد معلومات موثوقة عن مـــكان وجودهم.

قد يختفي شـــخص بســـبب حـــادث أو جرمية أو كارثـــة طبيعية 

أو وفاة يف مـــكان ال ميكن العثـــور عليه )مثل البحـــر(. يف معظم 

أنحـــاء العامل، عادة ما يتـــم العثور عى الشـــخص املفقود برسعة. 

ومع ذلك، يف ســـياق النزاع النشـــط أو االنتهاكات واســـعة النطاق 

لحقـــوق اإلنســـان، ميكـــن أن تختفي أعـــداد كبرية مـــن الناس 

ألســـباب معقدة ومتنوعة. مثل هذه الحـــاالت يصعب حلها. يعد 

التحقيـــق يف قضايا األشـــخاص املفقودين وحلها جانبًـــا مهًم من 

إجـــراءات العدالة التـــي غالبًا ما تســـتمر لســـنوات عديدة بعد 

النزاع. انتهاء 

قضايا املفقودين التـــي مل يتم حلها لها تداعيـــات معقدة وخطرية 

عـــى العائات. إن عدم طـــي الصفحة أو طقوس الحـــداد والعزاء 

التقليدية، مثـــل الجنازة، يجعل من الصعب عـــى العائات تجاوز 

الحـــزن والفقد. تقـــي العديد مـــن العائات الكثـــري من الوقت 

يف محاولـــة تحديد مـــكان أحبائهم. ميكن للـــزوج املفقود أن يرتك 

املـــرأة ضعيفة وموصومـــة بالعار، وغـــري قادرة عى الـــزواج مرة 

أخـــرى. الوضع يؤدي أيضـــا إىل صعوبات قانونيـــة. يف العديد من 

الواليـــات القضائية، ال يجوز لألقـــارب واألطـــراف الثالثة التعامل 

مـــع أصول الشـــخص حتى يتـــم إثبـــات وفاته مبوجـــب القانون 

رسمية. وفاة  شـــهادة  وإصدار 

يف حالـــة ســـوريا، فقد آالف األشـــخاص بســـبب الـــراع وعى 

طـــرق الهجرة. ومـــع ذلك، فإن الســـبب الرئيـــي للمفقودين يف 

الباد هـــو االختفاء القـــرسي. االختفاء القرسي هـــو عندما يقوم 

مســـؤولو الدولة )أو شـــخص يترف مبوافقة الدولة( أو جمعات 

مســـلحة أخرى، باعتقال أو اختطاف شـــخص من الشـــارع أو من 

منزلـــه ثم تنكـــر هـــذه الحادثة أو ترفـــض اإلفصاح عـــن مكانه 

أو تقديـــم أي تحديثـــات عن وضعـــه. يف بعض الحـــاالت، قد يتم 

احتجاز شـــخص ضمن معرفـــة عائلته بهذه الحادثـــة، لكن الدولة 

تتوقف عـــن تقديم معلومات عن الشـــخص، و »يختفـــي« فعليًا 

بعـــد أيام أو حتى أشـــهر مـــن اعتقالـــه األصيل. يعتـــر االختفاء 

القـــرسي دامئًا جرميـــة مبوجب القانـــون الدويل.

ال يُفـــرج عن ضحايـــا االختفـــاء القـــرسي يف كثري مـــن األحيان 

ويبقـــى مصريهم مجهـــوالً. كثريا مـــا يتعرض الضحايـــا للتعذيب 

ويقتـــل الكثري منهـــم، أو يعيشـــون يف خوف دائم مـــن التعرض 

للقتـــل. إنهم يعرفـــون أن عائاتهم ليـــس لديهـــا أدىن فكرة عن 

مـــكان وجودهـــم وأن هناك فرصـــة ضئيلة ليك يأيت أي شـــخص 

ملســـاعدتهم. حتى لـــو هربوا من املـــوت أوتم إطـــاق رساحهم 

يف نهايـــة املطاف، فإن الندوب الجســـدية والنفســـية تبقى معهم. 

إن ضحايـــا هذه الجرائم ليســـوا فقـــط من اختفوا، بل يشـــملون 

أفـــراد عائاتهـــم ألن عدم اليقني بشـــأن مصري أحد أفـــراد األرسة، 

وعـــدم القدرة عى الحـــداد عليهم، يتســـبب يف األمل واملعاناة التي 

الجرائم.  مـــن  النوع  بها هذا  يتســـم 

املفقودون والقانون الدويل

األحكام التالية قابلة للتطبيق فقط يف سياق النزاع املسلح.

توثيق األشخاص املفقودين
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املـــادة 32 مـــن الروتوكول اإلضـــايف التفاقيات جنيـــف ]رابط[ - 

عام مبدأ 

يف تنفيذ هذا القســـم، يجب أن تكون أنشـــطة األطراف الســـامية 

املتعاقـــدة وأطراف النـــزاع واملنظمت اإلنســـانية الدولية املذكورة 

يف االتفاقيـــات وهـــذا امللحق »الروتوكـــول ›‹ مدفوعة بشـــكل 

أســـايس بحق العائـــات يف معرفة مصـــري أقاربهم.

املـــادة 33 من الروتوكـــول اإلضايف التفاقيات جنيف - األشـــخاص 

املفقودون

1. مبجرد أن تســـمح الظـــروف بذلـــك، ويف موعد أقصـــاه انتهاء 

األعمل العدائيـــة الفعلية، يقوم كل طرف يف النـــزاع بالبحث عن 

األشـــخاص الذيـــن أبلغ الخصم عـــن فقدهم. وعى هـــذا الطرف 

أن يرســـل جميع املعلومات ذات الصلة املتعلقة بهؤالء األشـــخاص 

من أجل تســـهيل عمليـــات البحث هذه.

2. لتســـهيل جمـــع املعلومات عمـــاً بالفقرة الســـابقة، يقوم كل 

طـــرف يف النزاع، فيم يتعلق باألشـــخاص الذين لـــن يتلقوا معاملة 

أفضـــل إيجابية مبوجب االتفاقيـــات وهذا امللحـــق »الروتوكول« 

ييل: مبا 

)أ( تســـجيل املعلومـــات املحـــددة يف املـــادة 138 ]رابـــط[ من 

االتفاقيـــة الرابعة فيم يتعلق باألشـــخاص الذين تـــم اعتقالهم أو 

ســـجنهم أو احتجازهم بطريقـــة أخرى ألكرث من أســـبوعني نتيجة 

االحتال.  أو  العدائيـــة  لألعمل 

)ب( القيـــام بـــكل ما ميكـــن لتســـهيل البحث عـــن املعلومات 

املتعلقة بهؤالء األشـــخاص وتســـجيلها. والقيام بذلـــك إذا ماتوا يف 

ظـــروف أخـــرى نتيجة لألعـــمل العدائيـــة أو االحتال.

3 - تُحـــال املعلومـــات املتعلقة باألشـــخاص املعتريـــن يف عداد 

املفقوديـــن مبوجـــب الفقـــرة 1 وطلبـــات الحصول عـــى هذه 

املعلومات إمـــا مبارشة أوعن طريـــق الدولة الحاميـــة أو الوكالة 

املركزيـــة للجنة الدوليـــة للصليب األحمـــر أو مجتمعات الصليب 

األحمر الوطنية )الهال األحمر واألســـد والشـــمس األحمرين( من 

أجل البحث عـــن املفقودين. يف حالة عدم إرســـال املعلومات من 

خـــال اللجنة الدولية للصليـــب األحمر والوكالـــة املركزية للبحث 

عـــن املفقوديـــن التابعة لها، يجـــب عى كل طـــرف يف النزاع أن 

يضمـــن تقديم هذه املعلومـــات أيًضا إىل الوكالـــة املركزية للبحث 

املفقودين. عن 

4 - عـــى أطراف النزاع أن تســـعى إىل االتفاق عـــى ترتيبات تتيح 

املجـــال للبحث عـــن املوىت وتحديـــد هوياتهم واســـرتدادهم من 

مناطـــق القتال، مبـــا يف ذلك الرتتيبـــات ملرافقة هـــذه الفرق من 

قبل أفراد مـــن الطرف الخصم أثنـــاء القيام بذلـــك. يجب احرتام 

أفراد هـــذه الفرق وحميتهـــم أثناء قيامهم بهـــذه الواجبات.

االختفـــاء القـــري كجرمية ضد اإلنســـانية )خارج 

املســـلح( الرصاع  نطاق 

دخلـــت االتفاقية الدوليـــة لحمية جميع األشـــخاص من االختفاء 

القـــرسي حيـــز النفـــاذ يف عـــام 2010. وتهدف إىل منـــع حاالت 

االختفاء القرسي، وكشـــف الحقيقة عند وقوعهـــا، وكفالة حصول 

الناجـــني وعائـــات الضحايا عـــى العدالة والحقيقـــة والتعويض. 

وهنـــاك ٩8 دولة موقعـــة و٦3 دولة طرفا يف املعاهدة، مم يشـــري 

إىل أنهـــا اكتســـبت قبوال مهـــم وإن مل يكن عامليا.

توثيق حاالت املفقودين:

ميكن أن يدعـــم توثيق األشـــخاص املفقودين مجموعـــة متنوعة 

من عمليات العدالـــة. ميكن ملثل هذا التوثيق أن يدعم املســـاءلة 

الجنائيـــة للتأكيـــد عـــى الجرائم، مبـــا يف ذلك االختفـــاء القرسي 

والقتـــل خـــارج نطاق القضـــاء. وميكنـــه أيًضا دعـــم التحقيقات 

املتعلقة باألشـــخاص املفقوديـــن وعمليات كشـــف الحقيقة التي 

تســـاعد العائات عى اكتشـــاف مصـــري أحبائهـــم، والحصول عى 

رفاتهم مـــن أجل الدفن املناســـب يف حالـــة موتهم.

مـــن الصعـــب توثيق حاالت األشـــخاص املفقودين بســـبب نقص 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/7222c1e312c46e5cc12563cd00431f66https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/7222c1e312c46e5cc12563cd00431f66
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/c5d3036e58ea03c9c12563cd0043201b
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/c5d3036e58ea03c9c12563cd0043201b
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
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املعلومـــات املتاحـــة وحقيقـــة أن الضحيـــة الرئيســـية للجرمية 

»الشـــخص املفقود« غري موجـــود. ومع ذلك، ال يـــزال من املمكن 

جمـــع املعلومات من خـــال عدد مـــن املصادر.

 أوالً، ميكـــن للعائـــات أو غريهم مـــن أحباء املفقوديـــن تقديم 

معلومـــات مهمة حـــول ظـــروف االختفـــاء، فضاً عـــن ميزات 

املحتملة. التعريـــف 

 ثانيًـــا، ميكـــن للشـــهود والناجني مـــن مراكز االحتجـــاز ومواقع 

الجرائـــم األخـــرى املتعلقة باالختفـــاء تقديم معلومات ســـياقية 

قيمة حـــول كيفيـــة عمل هـــذه األنظمة.

 ثالثًـــا، ميكن لعلمء اآلثار وعلـــمء األنرثوبولوجيا يف الطب الرشعي 

تحليـــل مواقع املقابـــر ورفات البـــرش املجهولة الهويـــة من أجل 

تحديـــد هوية املفقودين. ســـريكز هـــذه التدريب بشـــكل خاص 

عـــى كيفية جمـــع املعلومات عـــن املفقودين وضحايـــا االختفاء 

القرسي من أفـــراد األرسة أو أصدقـــاء املفقودين.

يجـــب جمعها  التي  واملعلومـــات  األســـئلة  أنواع 

املقابالت: أثنـــاء 

معلومات أساسية عن الشخص املفقود

االســـم الكامـــل وتاريخ امليـــاد ومكان امليـــاد ولقبـــه إن وجد 

والعناويـــن الحاليـــة والســـابقة. الحالة االجتمعيـــة والجنس. إذا 

كانـــت أنثـــى، هل كانـــت حاماً؟

وثيقـــة الهوية: إذا كانـــت متوفرة، أرفق صورة مـــن بطاقة الهوية. 

هـــل يوجد وثائق تحتـــوي عى البصمت؟

املهنة؟ التعليم؟ الدين؟

معلومات أساسية عن الشخص الذي تجري معه املقابلة.

معلومـــات عـــن مـــزودي املعلومـــات: أســـمء األب واألم، مكان 

وتاريـــخ امليـــاد ومـــكان اإلقامـــة، درجـــة العاقـــة والرابط مع 

االتصال. ومعلومـــات  املفقوديـــن، 

معلومات حول آخر مرة شوهد فيها الشخص املفقود

• وقت ومكان آخر ظهور له

• اســـم ومعلومات االتصال بالشـــخص الذي رأى الشخص املفقود 

مرة آخر 

• اســـم ومعلومات االتصال بالشـــخص الذي تحدث إىل الشـــخص 

املفقـــود آخر مرة

إذا علم أنه قد تم توقيفه:

يجب الرتكيز عى:

• مكان وتاريخ ووقت اعتقالهم أو توقيفهم.

• أي معلومـــات عن االعتقال، هوية الجهة التـــي قامت باالعتقال، 

لخ إ

• هل كان هناك شهود عى االعتقال؟ من هم؟

• هل تـــم اعتقال أشـــخاص آخرين يف نفس الوقـــت؟ ماذا كانت 

معروف؟ الحايل  مكانهم  هل  أســـمؤهم؟ 

• هـــل تعـــرف أي مرفـــق احتجـــاز تم فيـــه احتجاز الشـــخص 

املفقـــود؟ متـــى تـــم احتجـــازه هناك؟ كيـــف علمـــت بذلك؟

• هل هناك أي شـــهود شـــاهدوا املفقود منذ أن تـــم اعتقاله؟ ما 

هي أســـمؤهم وماهي معلومـــات االتصال بهم؟

• متـــى كانـــت آخر مـــرة تلقيت فيهـــا معلومات عن الشـــخص 

ن؟ املفقـــود؟ ما هـــي املعلومـــات التي تلقيتهـــا؟ ِممَّ

إذا مل يعرف ما إذا كان املفقود قد تم اختطافه أو احتجازه:

• ما هي خطط و / أو أنشطة الشخص املفقود يف يوم فقده؟

• أين كان ذاهبا؟ ملاذا كان ذاهبا إىل هناك؟

• إذا كان املفقود مســـافرًا بالســـيارة، فهل ميكنك تقديم رقم طراز 

الســـيارة ورقم لوحة الرتخيص باإلضافة إىل التســـجيل )إن أمكن(؟ 

هل ميكنـــك تقديم معلومات حول أي مركبات أو وســـائل ســـفر 

أخرى ميكن للشـــخص املفقود أن يســـتقلها أيًضا؟

• كيف كان ســـلوك الشـــخص املفقود آخر مرة شـــوهد فيها؟ هل 

كان الشـــخص املفقود يشـــتيك من يشء أو كان قلقا بشأن أي يشء 

يختفي؟ أن  قبل 

• هـــل هناك أمناط معينة من الســـلوك / الســـفر التـــي ينتهجها 

الشـــخص املفقـــود؟ عى ســـبيل املثـــال، هل يذهـــب إىل مكان 

معـــني لتناول القهـــوة كل يوم؟

تذكـــر أن تجمع: املـــكان والتاريخ والوقت واألحـــداث التي أدت 

إىل االختفـــاء وأي ضحايا آخرين
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األشخاص املحتملون الذين سيتصل بهم املفقود

ضـــع قامئة بجميع أصدقاء الشـــخص املفقـــود ومعارفه الذيـــن قد يحاول 

املفقـــود االتصال بهم. حـــاول تضمني العناوين وأرقـــام الهواتف.

بيانات ما قبل الوفاة

تُعـــرف األســـئلة التاليـــة حـــول املظهـــر الجســـدي للشـــخص املفقود، 

واإلصابات الســـابقة، وســـجات األســـنان وما إىل ذلك، باســـم »بيانات ما 

قبـــل الوفاة« وهي مصممة إلنتـــاج بيانات ميكن مقارنتهـــا ببيانات الطب 

الرشعـــي التي تـــم جمعها من بقايـــا برشية. نظـــرًا ألن هـــذه البيانات 

مصممة خصيًصا للمســـاعدة يف البحث عن شـــخص قد مـــات، فقد تكون 

حساســـة بشـــكل خاص ألفراد األرسة. يجب الســـمح للعائـــات بتخطي 

هذا الجزء مـــن املقابلة إذا مل يكونـــوا مرتاحني لذلـــك. يف املناطق التي مل 

يبـــدأ فيها بفتـــح القبور بعـــد، يجب عى املوثقـــني تقييم مـــا إذا كانت 

الخســـائر العاطفية املحتملة لطرح هذه األســـئلة تســـتحق قيمة التحقيق 

املحدودة.

 الوصف املادي للمفقود

الطـــول، الـــوزن، العمـــر، لون الشـــعر/ طول الشـــعر، لون العـــني، لون 

البرشة، شـــعر الجســـم، أي عامـــات مميزة - مثـــل الوشـــم، الوحمت، 

النـــدوب، إلخ. اللحية / الشـــارب / الســـوالف والعثور عـــى أحدث صورة 

. ين د للمفقو

استخدم الرسومات و / أو حدد النتائج الرئيسية عى مخطط الجسم:

 

أي إصابات ســـابقة: تشـــمل عمليات البرت موقع اإلصابـــة والجانب وكرس 

العظـــام واملفصل )مثل الركبة( وما إذا كان الشـــخص املفقـــود يعرج؟ أي 

عمليات أخـــرى أو أمراض؟

أي زراعـــات مثـــل: جهاز تنظيـــم رضبـــات القلـــب، أو ورك صناعي، أو 

اللولـــب، أو األلواح املعدنيـــة أو الراغي والصفائـــح، أو األطراف الصناعية، 

لخ إ

حالة األسنان: يرجى الوصف

الخصائص العامة: فقدان األســـنان، كرس األســـنان، تســـوس األسنان، تلون 

مثل البقع مـــن املرض، التدخـــني أو غري ذلك؟

أي فجوات بني األســـنان؟ أســـنان مرتاصة أم ملتوية؟ أي أســـنان متداخلة؟ 

أي التهـــاب أو خراج يف الفـــك؟ أي زينة؟ ترصيع، أســـنان؟ أي ميزة خاصة 

أخرى؟

عالج األسنان:

هـــل تلقى املفقـــود أي عاج لألســـنان مثـــل التيجان واألســـنان املغطاة 

؟ هب لذ با

اللون: ذهبي، في، أبيض؟

الحشوات )اللون إذا كان معروفًا(

األســـنان غري الحقيقيـــة: يف الفك العلوي أو الســـفيل، أي جـــرس أو عاج 

أســـنان خاص آخـــر؟ أو أي عمليات قلع لألســـنان؟

 

عادات وشخصية الشخص املفقود

هل يدخن الشخص املفقود؟

املالبس التي كان يرتديها الشخص املفقود آخر مرة شوهد فيها

املابـــس التـــي كان يتم ارتداها عنـــد آخر ظهور له: منط ولـــون القميص، 

شـــكل ولون البنطال، شـــكل ولون الجاكيت أو املابس الخارجية. إن أمكن، 

نوع غطـــاء الرأس، نـــوع النظارات )لون النظارات وشـــكلها، العدســـات 

الاصقـــة، ِصف بأكر قـــدر ممكن مـــن التفاصيل(، نوع القفـــازات ونوع 

األحذية )حـــذاء، جزمة، صنـــدل(، اللون، العامة التجاريـــة، الحجم. ِصف 

بأكـــر قدر ممكن مـــن التفاصيل.
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أي ســـاعة، مجوهـــرات، محفظة، مفاتيـــح، صور، هاتف محمـــول )مبا يف 

ذلك املاركة، مـــزود الخدمة، الرقـــم(، األدوية، الســـجائر، إلخ. صف بأكر 

التفاصيل؟ مـــن  ممكن  قدر 

الصحة العامة وحالة الشخص املفقود

الحالة الجســـدية: أي مشـــاكل طبيـــة معروفة؟ هل يعاين الشـــخص من 

مـــرض الزهامير / الخـــرف / فقدان الذاكـــرة؟ إذا كان األمـــر كذلك، فهل 

يرتـــدي ســـوار تعريف أم يحمـــل بطاقة هويـــة؟ أي إعاقات أو مشـــاكل 

جســـدية؟ أي مشـــاكل نفســـية؟ أي أدويـــة يتناولها املفقـــود؟ أي إدمان 

لـــدى املفقود؟ تقديم اســـم طبيـــب أرسة املفقود ورقـــم بطاقته الصحية 

إن أمكـــن. هـــل ميكنك تقديم اســـم طبيب األســـنان الرئيي للشـــخص 

املفقـــود، إن أمكن؟

أي سجات طبية أخرى للمفقود؟

أخالقيات التوثيق:

املبـــدأ األول للتحقيـــق يف قضايـــا األشـــخاص املفقودين، أنـــه يجب عى 

املـــرء دامئًا افـــرتاض أن الشـــخص املفقود عـــى قيد الحيـــاة حتى يثبت 

العكـــس. هـــذا صحيح حتى إذا كنـــت تجمع وثائق تهدف إىل املســـاعدة 

يف التعـــرف عى الرفات البرشيـــة. عند إجراء مقابات مع أرس األشـــخاص 

املفقوديـــن، يجـــب أن يكون املوثقون حذرين بشـــأن عدم اليقني بشـــأن 

ســـامة األشـــخاص وأال يســـتخدموا أبًدا لغة تفرتض أن املفقـــود قد مات 

أو أنه لـــن يعود.

عنـــد التحضري لتوثيـــق حاالت أشـــخاص مفقوديـــن مـــع أحبائهم، من 

املهـــم إدارة توقعاتهـــم فيـــم يتعلـــق بآفـــاق التحقيـــق. لن يتـــم أبًدا 

اكتشـــاف العديد من األشـــخاص املفقوديـــن، والذين غالبًا ما يســـتغرق 

العثور عليهم ســـنوات عديدة. يف حني أن املشـــاركة يف مقابلة األشـــخاص 

املفقودين هي وســـيلة قيمة ألفـــراد األرسة لدعم الجهـــود املبذولة للعثور 

عـــى أحبائهـــم، فمن املهـــم أن يفهموا أن هـــذه العمليـــة ال تضمن لهم 

حل. أي 

وتذكـــر أن مبدأ »عدم إحـــداث رضر« هو املبدأ التوجيهـــي للتوثيق. ضع 

الســـامة والرفاهية النفســـية لألشـــخاص الذين تقابلهـــم أوالً، بدايًة من 

اختيـــار موقع املقابلـــة إىل حمية بياناتـــك الرقمية واملاديـــة. من واجبك 

العمل بأعـــى املعايري، دون املبالغـــة يف الوعود أو الضغط عى الشـــخص 

الذي تتـــم مقابلته. وال تنس ربط الشـــخص الذي تتـــم مقابلته بخدمات 

الدعـــم املتاحـــة املوجـــودة يف املنطقة )الطبيـــة، والنفســـية االجتمعية، 

واالقتصاديـــة، وما إىل ذلـــك( يف حالة احتياجه إىل املســـاعدة.


