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 الدورة احلادية والسبعون
 جدول األعمال املؤقت*)ب( من  69البند 

تعزيز حقـو  انسسـان ويايتـ اس مسـا       
ــن        ــ  الـ ــا ُ جلـ ــان  لـ ــو  انسسـ حقـ
ــو      ــ   ق ــل القعل ــة لتحســت التمت البديل

    انسسان واحلريات األساسية
 األشخاص املققودون  

  
 تقرير األمت العام  

 

 موجز 
املتعلق باألشخاص املققـودين  ىل  األمـت    69/184طلبت اجلمعية العامة  ُ قرارها  

العام أن يقدم ىل  جملس حقـو  انسسـان ُ دورتـمل املت ـلة باملووـو  وىل  اجلمعيـة العامـة ُ        
ا الشـنن   دورهتا احلادية والسبعت تقريرا شامال عن تنقيذ هذا القرار  وتقـد  تويـيات ُ هـذ   

 وي قدَّم هذا التقرير تلبية لذل  الطلب 
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 مقدمة - أوال 
املتعلق باألشخاص املققـودين  ىل  األمـت    69/184طلبت اجلمعية العامة  ُ قرارها  - 1

العام أن يقدم ىل  جملس حقـو  انسسـان ُ دورتـمل املت ـلة باملووـو  وىل  اجلمعيـة العامـة ُ        
دورهتا احلادية والسبعت تقريرا شامال عن تنقيذ هذا القرار  وتقـد  تويـيات ُ هـذا الشـنن      

بـل هـذا التقريـر الينـ  سقسـمل املتبـل ُ التقريـر        وقد ُأعـدَّ هـذا التقريـر عمـال بـذل  القـرار  ويت       
 متـو//  1(  ويغط  القترة املمتدة مـن  A/69/293السابق لألمت العام عن األشخاص املققودين )

 األعضــا   الــدول مــن ُطلــب التقريــر  ونعــداد   2016حزيران/يوسيــمل  30ىل   2014يوليــمل 
ــة ملنظمـــاتوا ــة  الدوليـ ــات وانقليميـ ــ    ال واملؤسسـ ــات  ـ ــان  واملنظمـ ــو  انسسـ ــة حلقـ وطنيـ

          ويستند التقرير كذل  ىل  جمموعة متنوعة من امل ادر العامة   (1)احلنومية  تقد  مسامهاهتا
ُ املقــام األول علــأ مســنلة يــددة هــ    69/184وت رّكــز اجلمعيــة العامــة ُ القــرار   - 2

املققودون ُ حاالت النـزاعات املسلحة الدولية أو  ـ  الدوليـة   ـ  أن األشـخاص أنـن أن      
ي بحوا ُ عداد املققودين ُ العديد مـن الظـروا األىـرم  منـ ا  ـروا العنـن أو اسعـدام        

ي ـب  األشـخاص ُ عـداد املققـودين أيضـا      األمن أو اجلرأة املنظمة أو النوارث أو الجرة  و
ــاسون        ــو  انسســان وجرأــة لوجــب الق ــ اكا حلق ــذ  يشــن  است ــا  القســر  ال ستيجــة لالىتق
الــدو   واملبــادرات الــه تتخــذها الــدول األعضــا  واملنظمــات احلنوميــة الدوليــة و  هــا مــن  

لـأ سـبب أو  ـروا    املنظمات ملعاجلة مسنلة األشـخاص جم ـو  امل ـ  ال تقـوم بالضـرورة ع     
اىتقا  م  ومن مث فإن هـذ التقريـر  كمـا هـو احلـال بالنسـبة لتقريـر ا األمـت العـام السـابقت            
يعنــس أيضــا املعلومــات الــواردة بشــنن التــداب  الراميــة ىل  معاجلــة مســنلة األشــخاص جم ــو   

لمققــودين ُ لــا أمهيــة بالنســبة لأن امل ــ  ُ ســياقات أىــرم  ــ  النـــزاعات املســلحة  طاملــا 
 حاالت الزناعات املسلحة 

  
 انطار القاسوين واملؤسس  الدو  -ثاسيا  

ــملتقريرُ حــد د األمــت العــام   - 3 املققــودين انطــارق القــاسوين  األشــخاص  عــن تالســابق ي
سـنلة  حيـش أشـارا ىل  القـاسون الـدو  حلقـو  انسسـان والقـاسون         هـذ  امل الدو  املنطبق علأ 

(  وأووــ  6-4  الققــرات A/69/293؛ و 7-4  الققــرات A/67/267ين )اسظــر الــدو  انسســا
__________ 

ــر       (1)  ــ  األســود واجلزا  ــا والبحــرين وبنمــا واجلب ــتت وىلســباسيا وأوكراسي وردت مســامهات مــن أجربيجــان واألرجن
وجورجيا والسلقادور والسنغال وسويسرا ويربيا و واتيماال وقربص وكولومبيا والنويت والنيجـر واليوسـان    

املركــز الــدو  للعدالــة وحقــو  مــن منــتني أمــت املظــاد ُ ىلكــوادور ومولــدوفا  ومؤسســة أرييــ  الدوليــة  و و
 انسسان  واللجنة الدولية لل ليب األير  واللجنة الدولية املعنية باملققودين 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/184
http://undocs.org/ar/A/69/293
http://undocs.org/ar/A/RES/69/184
http://undocs.org/ar/A/67/267
http://undocs.org/ar/A/69/293
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التقريران السابقان أيضا كين أن التزامات الدول بتحديد م   املققودين وأمـاكن وجـودهم   
لجنــة الدوليــة ليـحيقة وقــا ل جديــدة أعـد هتا ا  تتضــمن معرفـة احلقيقــة  و ترتنـز علــأ احلــق ُ  

حتديـدا     2015  وس شـرت ُ عـام   “وأسرهماألشخاص املققودون ”  عنواهنا لل ليب األير
معاجلــة و املققــودينعــن  البحــشاىتقــا  األشــخاص واملتمثــ  ُ منــل واجــب الــدول واوــحا  ل

  (2)من تبعات يترتب عن هذ  األحداث ما
االتقاقيـة الدوليـة حلمايـة  يـل األشـخاص مـن       لـذا املووـو    ويشم  انطار القاسوين  - 4

 52  بلــع عـدد الــدول األطـراا ُ االتقاقيــة   2016متو//يوليـمل   1 وحــىاالىتقـا  القسـر     
قت دولة  فمنـذ تقـد  األمـت العـام تقريـر  السـابق  اسضـمت عشـر دول ىل  االتقاقيـة أو يـدَّ          

ا وىليطاليــا وبليــز وتو ــو وســر  السنــا وســلوفاكيا ومالطــة ومنغوليــا والنيجــر  علي ــا )أوكراسيــ
السلقادور والسنغال وسويسـرا(  ُ التقـارير الـه قدمتـ ا     ه  ) واليوسان(  وأوردت عدة دول

ُ ىلعداد هذا التقرير  معلومات مستجدة عن اجل ـود الـه تبـذلا    ا  للمسامهة طلب استالم ابعد 
  (3)االتقاقية لن  ت ب  أطرافا ُ

ــا  – 5 ــاسوين   كم ــاملققودين اتقاقــات ويــنو      ليشــم  انطــار الق لمســا   جات ال ــلة ب
وس وص انقليمية  فعلأ سبي  املثـال  أورد مقـوجم جملـس أوروبـا حلقـو  انسسـان ُ تقريـر        

  حملة  عامة عن الوول فيمـا يتعلـق بـاملققودين ووـحايا     2016آجار/مارس  يدر ُمواويع  
 القسـر  ُ أوروبـا  لـا ُ جلـ  حملـة عامـة عـن املعـاي  واوليـات األوروبيـة السـارية           االىتقا  
  (4)املقعول

  وّقعــت بلجينــا والســويد ولنســمربة واململنــة  2014وُ كــاسون األول/ديســمرب  - 6
اللجنـة   االتقـا  حـول ووـل وو ـا ن    ”وهولنـدا  املتحدة لربيطاسيا العظمأ وأيرلنـدا الشـمالية   

وّقــل كمــا منظمــة دوليــة مقرهــا ُ الهــا    ك تشــنيل ا   هبــدا“الدوليــة املعنيــة بــاملققودين 
من االتقـا  أن   2السلقادور وشيل  ويربيا وقربص  ويرد ُ املادة ك  من االتقا  فيما بعد 

لتـــنمت تعـــاون ”ســـع  اللجنـــة  ـــرجم وم ـــام اللجنـــة الدوليـــة املعنيـــة بـــاملققودين يتمثـــ  ُ  
ــلحة       ــات املسـ ــة الزناعـ ــودين ستيجـ ــان املققـ ــد منـ ــرم ُ حتديـ ــلطات األىـ ــات والسـ احلنومـ
واست اكات حقو  انسسان  والنوارث الطبيعية واله ي نع ا انسسـان  وأسـباب أىـرم  ـ      

  “ومساعدهتا ُ القيام بذل طوعية  
__________ 

  https://www.icrc.org/en/document/missing-persons-and-their-families-factsheetاسظرس  (2) 

 بشنن الت ديق علأ االتقاقية جدوم دراسة ىلعداد أفاد أمت املظاد ُ مولدوفا أيضا أسمل مت  (3) 

 =https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CommDH/IssuePaper(2016)1&Languageاسظــــــــــــــــــــــــــــــرس  (4) 

lanEnglish&direct=true2  

http://undocs.org/ar/https:/www.icrc.org/en/document/missing-persons-and-their-families-factsheet
http://undocs.org/ar/https:/wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CommDH/IssuePaper(2016)1&Language=%20lanEnglish&direct=true2
http://undocs.org/ar/lanEnglish&direct=true2
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ة مقتوحـة ب ـيغة آريـا      عقـد جملـس األمـن مناقشـ    2016كاسون الثاين/يناير  27وُ  - 7
بشنن التحد  الذ  يواج مل العاد ُ معرفة م   املققودين  ومشلت املناقشـة عرووـا قـدم ا    

حلقـو  انسسـان  واللجنـة الدوليـة املعنيـة بـاملققودين  واملركـز        السـام   مقوجم األمـم املتحـدة   
 ـ    ذ  ملنظمـة منسـينية  الدو  للعدالة االستقالية  وعمدة المبيدوسا )ىليطاليا(  واملدير التنقيـ 

 Ciudadanos en Apoyo a los Derechos) “مواطنــون لتعزيــز حقــو  انسســان ” هــ  حنوميــة

Humanos    مسـامهت ا ُ  ُ  وكـذل  (  واقترحت اللجنة الدولية املعنية بـاملققودين ُ املناقشـة
تنسـيق اجل ـود   ”هذا التقرير  ىلسشا  جلنة مشتركة بت الوكاالت معنية باملققودين لتعم  علـأ  

ــاول كــذل  مــل مــل املنظمــات الدوليــة واملتمــل املــدين واملنظمــات العلميــة و   احلنومــات  لتن
  “خيتق  في ا األشخاصاله جمموعة واسعة من الظروا 

  
 التداب  الرامية ىل  منل اىتقا  األشخاص   -ثالثا  

أمهيـــة التـــداب  الراميـــة ىل  منـــل اىتقـــا   69/184تؤكـــد اجلمعيـــة العامـــة ُ القـــرار  - 8
األشخاص ُ سيا  الزناعات املسلحة  ومـن األفضـ  اذـاج التـداب  الوقا يـة ُ أوقـات السـلم        

  (8الققرة   A/67/267سظر ا) لتنون جاهزة قب  احتمال االحتياج ىللي ا
 

 التشريعات الوطنية سن    -ألن  
من األمهية لنان أن تضل الدول ىلطارا قاسوسيا وطنيا ملعاجلة مسنلة املققودين  يتضـمن   - 9

التزاماهتا لوجب القـاسون الـدو  انسسـاين والقـاسون الـدو  حلقـو  انسسـان  ف ـذا أمـر م ـم           
أن يساعد ُ التحقق مـن م ـ  املققـودين      سوا  من منظور وقا   أو كرد  فع   ىلج أسمل أنن

  وىلعمـال حـق أسـر الضـحايا     علأ حنـو شـام    وحسن ىلدارهتاويايت ا علومات املوكقالة  ل 
علــأ أطــر  الوطنيـة ُ معرفـة احلقيقــة وتزويـدهم بالــدعم الـال/م  وينبغــ  أن تـنت التشــريعات     

ت الشخ ـية ومعاجلتـ ا ب ـورة      وينبغـ   ـل البياسـا   ويايتـ ا تنظيمية مال مة جلمل البياسـات  
 قاسوسية ووفقا للقاسون الدو  حلقو  انسسان  لا ُ جل  احلق ُ اخل ويية 

 ُ يـحيقة الوقـا ل الـه أعـدهتا حتـت عنـوان      وتقترح اللجنـة الدوليـة لل ـليب األيـر      - 10
ــ(5)“املبـــادل التوجي يـــة/القاسون النمـــوجج  بشـــنن املققـــودين ” ة   أحنامـــا تشـــريعية  وججيـ

وتووــح ا لتسترشــد هبــا الــدول ُ يــيا ة التشــريعات حلمايــة املققــودين ومنــل وقــو  هــذ      
احلاالت  وأفادت اللجنة الدوليـة لل ـليب األيـر أيضـا ُ املسـامهة الـه قدمتـ ا نعـداد هـذا          

وايلت العم  مل عدد من الدول علأ مشاريل قواست تتعلق باملسـا   جات ال ـلة    االتقرير أهن
__________ 

  https://www.icrc.org/en/document/guiding-principles-model-law-missing-model-law اسظرس (5) 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/184
http://undocs.org/ar/A/67/267
http://undocs.org/ar/https:/www.icrc.org/en/document/guiding-principles-model-law-missing-model-law
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  واتيمـاال  فقـ    وسيبـال   ولبنـان   و واتيمـاال   وبـ و   أوكراسيـا  هـذ  الـدول   ن  ومنباملققودي
ــال  ســبي  علــأ ــوف  هــو 3590 القــاسون مشــرو  مــن املق ــود املث ــول ت  وــحايا ألســر حل

ملققودين  وُ أوكراسيـا  ُأعـد  مشـرو     ألقارهبم ا القاسوين باملركز يتعلق فيما املسلحة الزناعات
حتــت رعايــة و/ارة    “حــاالت االىتقــا  وتيســ  اقتقــا  أثــر املققــودين     منــل  ”قــاسون بشــنن  

مسا   القاسون املـدين  ”وُ سيبال  سشرت اللجنة الدولية لل ليب األير تقريرا عن   (6)العدل
املســا   القاسوسيــة وانداريــة الــه تواج  ــا أســر       أبــر/  “ُ سيبــال بنســر املققــودين  املتعلقــة

 من التوييات  املققودين  واقترح جمموعة
ُ بلــدان أىــرم ىلجــرا   توايــ وجكــرت اللجنــة الدوليــة لل ــليب األيــر أيضــا أهنــا   - 11

مـل القـاسون الـدو  انسسـاين ُ مـا يتعلـق        الـوط  دراسات عـن مـدم توافـق القـاسون     الودعم 
  A/67/267لســنلة املققــودين  وبانوــافة ىل  البلــدان املــذكورة ُ التقريــرين الســابقت )اسظــر   

ُ الربا/يـ  أيضـا     مـن هـذا النـو    (  جيـر  ىلعـداد دراسـة    9  الققرة A/69/293؛ و 11الققرة 
قــة بالقــاسون الــدو  لوأفــادت جورجيــا ُ املســامهة الــه قدمتــ ا أن ىطــة العمــ  الوطنيــة املتع 

نطـــار جورجيـــا التشــريع  املتعلـــق لســـنلة   حتلــيال   تشـــم  2015-2014انسســاين للقتـــرة  
باالشترا  مل اللجنة الدولية لل ليب األير  وعالوة علـأ جلـ       املققودين  من املقرر ىلجنا/

د ُ جنيـن ُ  عقب املؤمتر الدو  الثاين والثالثت لل ليب األير والالل األير  الـذ  عقـ  و
بلجينــا وبــ و و واتيمــاال  هــ    تع ــدت  ــس دول ر)يــا ) 2015كــاسون األول/ديســمرب 
 تداب  لضمان وياية حقو  املققودين وأسرهم الباذاج  وكوستارينا والنمسا(

وقـدمت العديـد مـن املسـامهات  الــه وردت ُ ىلطـار ىلعـداد هـذا التقريـر  معلومــات          - 12
عامـ  مـل املسـا   املتعلقـة بـاملققودين وأسـرهم  فقـ  كولومبيـا علـأ          عن اعتماد تشـريعات للت 

ــام       ــة أيــدرت ُ ع ــنن احلنوم ــد ب ــال  ُأفي ــداب    303املرســوم  2015ســبي  املث ــق بالت املتعل
ــي م واســتخراج      ــور علــأ وــحايا االىتقــا  القســر  والتعــرا عل الادفــة ىل  املســامهة ُ العث

لأ ىلقامـة بنـ  بياسـات للسـمات الوراثيـة للمخـتقت        رفاهتم وىلحيا  جكراهم  وينت املرسوم ع
تقـد  الـدعم االقت ـاد  والنقسـ  ألقـارب املخـتقت       ل وينت املرسوم أيضا علأ تـداب  يـددة  

  قـدمت احلنومـة   2015أثنا  عمليـة ىلرجـا  رفـاهتم ىل  جوي ـم  وُ كـاسون األول/ديسـمرب       
 ويعاقـب را م جات ال ـلة باالىتقـا    اجلـ أنـل  املنسينية ىل  جملس الشيوخ مشرو  قاسون عام 

__________ 

ــرة       (6)  ــا ُ القتــ ــان ُ أوكراسيــ ــو  انسســ ــة حقــ ــن حالــ ــان عــ ــو  انسســ ــية حقــ ــر مقووــ ــا تقريــ ــر أيضــ  اسظــ
 /www.ohchr.org/Documentsسظـــــــــــر ا  2016أيار/مـــــــــــايو  15ىل  فربايـــــــــــر  شـــــــــــبا / 16مـــــــــــن 

Countries/UA/Ukraine_14th_HRMMU_Report.pdf مشـــرو  القـــاسون    ويشـــ  التقريـــر ىل  أن28  الققـــرة
أث  ىطوة هامة حنو تبسيط انجـرا ات الوطنيـة وتنقيـذ القـاسون الـدو    ـ  أسـمل يتـاج ملزيـد مـن التطـوير             

 كنن ينت علأ ىلسشا  كيان مركز  أو مؤسسة مركزية لتعىن لسنلة املققودين 

http://undocs.org/ar/A/67/267
http://undocs.org/ar/A/69/293
http://www.ohchr.org/Documents/
http://undocs.org/ar/Countries/UA/Ukraine_14th_HRMMU_Report.pdf
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بالبحـش   يتعلـق علـأ مشـرو  قـاسون     2016علي ا  وُ ب و  وافـق النـوسغرس ُ أيار/مـايو    
ــزنا  املســل   و عــن املخــتقت ــرة ال مشــرو   وينلــن  2000و  1980  عــام بــتيغطــ  فت

بحـش عـن   بـدور ر يسـ  وقيـاد  ُ ال     النيابة العامـة و  القاسون و/ارة العدل وحقو  انسسان
  أقــرت 2016وُ حزيران/يوسيــمل   (7)املخــتقت  ويــنت علــأ ىلسشــا  ســج  وطــ  للمخــتقت 

ع ـرجم علـأ ىلثرهـا مشـرو  قـاسون علـأ الربملـان خيـول مـن            و/اريةحنومة سر  السنا ورقة 
 ش ادة  ياب ألقارب املققودين 

 
 تداب  وقا ية أىرم -با   

ُ أوقــات النـــزاعات املســلحة  أن ت عــد  القــوات املســلحة وقــوات   مـن األمهيــة لنــان  - 13
ــد   ــا   لتحديـ ــن وسـ ــا   در    الاألمـ ــذ  الوسـ ــتخدام هـ ــالمة اسـ ــ  سـ ــة وأن تنقـ ــدان ويـ ا  لققـ

الدولــة هــ  املســؤول األول عــن تــوف  مســتلزمات حتديــد الويــة ألفــراد قواهتــا    و األشــخاص 
عمالا  ويقتضــ  القــاسون الــدو  انسســاين املســلحة  مثــ  شــارات الوي ــة  وعــن ىللــزام م باســت

مناتــب  تتــوفر علــأ ســبي  املثــال ىلسشــا  مناتــب اســتعالم وطنيــة ودوا ــر لتســجي  القبــور  و  
انسـالمية( والعـرا     -أجربيجان وأرمينيا وىليران )  ورية هذ  ُ ك  من وطنية الستعالم اال

 يرلندا الشمالية أواململنة املتحدة لربيطاسيا العظمأ و
ويشّن  وماُن تلّق  مسـؤو  األمـن وىلسقـاج القـاسون التـدريبق املناسـب بانوـافة ىل          - 14

ســو   أن أنــل ارتنــابذا التــدب  ىلج أنــن لــمراقبتــ م مثــاال آىــر مــن أمثلــة التــداب  الوقا يــة  
ينقـ  اذـاج تـداب  الت ـد  املناسـبة عنـد وقـو         هـو  ت را يؤد  ىل  اىتقـا  األشـخاص  و  

ذا التقريـــر  أســـمل مت اعتمـــاد لـــت  وأبـــر/ت البحـــرين  ُ املســـامهة الـــه قدمتـــ ا هـــذ  احلـــاال
 استراتيجية عامة لتطوير ج ا/ أمن ا  سعيا من ا ىل  تعزيز احترام حقو  انسسان 

  
 م   املققودين وأماكن وجودهم ىل  معرفة الراميةالتداب   -رابعا  

ــا     - 15 ــة ُ قراره ــة العام ــادت اجلمعي ــة م ــ     69/184أع ــد حــق األســر ُ معرف   تنكي
ــل الــدول          ــت  مي ـــزاعات املســلحة  وأهاب ــودين ُ ســيا  الن ــداد املقق ــربين ُ ع ــا املعتق أقارهب
األطراا ُ سزا  مسل  أن تتخذ  ُ الوقت املناسب   يل التداب  الال/مـة لتحديـد هويـات    

ملعتقــربين ُ عــداد املققــودين ُ ســيا  النـــزا  املســل  ومعرفــة م ــ هم  وينبغــ    األشــخاص ا
ــد م ــــ  املققــــودين وأمــــاكن وجــــودهم علــــأ أســــاس مــــن الشــــقافية واملســــا لة          حتديــ

 اجلم ور  ومشاركة
__________ 

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20046&LangID=Eاسظرس  (7) 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/184
http://undocs.org/ar/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20046&LangID=E
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 يةاألسرواستعادة األواير اقتقا  أثر املققودين  -ألن  
القيـام بنسشـطة موسـعة القتقـا  أثـر       توايـ  أفادت اللجنة الدولية لل ليب األيـر أهنـا    - 16

املققودين  لا ُ جل   ل املعلومـات عـن األشـخاص جم ـو  امل ـ  والظـروا الـه اىتقـوا         
اللجنـة الدوليـة لل ـليب     مت ىلبـالة انطال  علأ القوا م احملدثة للمققودين  الذين  وأننفي ا  
اا املعنية  أو سشرها وتو/يع ـا علـأ   ُ سيا  ما  ُ ىلطار حوار سر  مل األطرعن م األير 

تعليمـات  عمـال  ب سطا  واسل علأ السلطات وعموم اجلم ور لن  يسـتخدم ا  يـل املعنـيت     
م ــادر املعلومــات وبنــا  علــأ موافقتــ ا  وتشــم  هــذ  األسشــطة أيضــا وموايــلة احلــوار مــل    

د املققــودين  لتحديــد أمــاكن وجــو والتعامــ  مع ــاالســلطات املخت ــة أو اجلماعــات املســلحة 
  أ جل  التدى أو وافقت عل جل بشر  أن تنون أسر املققودين قد طلبت 

وتساعد اللجنة الدولية لل ليب األيـر واجلمعيـات  الوطنيـة لل ـليب األيـر والـالل        - 17
أفــراد بــت  األوايــراأليــر ُ احلقــاث  أثنــا  النـــزاعات و  هــا مــن حــاالت الطــوارل  علــأ  

بينــ م بعــد اسقطاع ــا  ويشــم  هــذا العمــ  البحــش عــن األقــارب  وتبــادل   واســتعادهتااألســر 
م ـ  أولكـ  الـذين     معرفـة الرسا   بت أفراد األسر  وّد مش  األسر اله تقرقت  والسع  ىل  

مــا /الــوا مققــودين  وقــد وس ــعت اللجنــة الدوليــة لل ــليب األيــر سطــا  عملــ ا فيمــا يتعلــق    
ستيجــة للــ جرة  تقــديرا   ال ــلة هبــم تمــن اسقطعــوايــ  مــل التو باســتعادة األوايــر األســرية 

بنسـرهم  وتوايـ  منظمــات أىـرم أيضــا     ال ــلةجم امل ـاجرين بشــن  ىـاص السقطـا     لتعـر  
ــر املققــودين    ــراد األســر    واســتعادة األوايــر املشــاركة ُ أسشــطة اقتقــا  أث ــت أف ومــن تلــ   ب

الدوليـة للـ جرة  وتوايـ  منظمـة      مقووية األمم املتحدة لشؤون الالجكت واملنظمة املنظمات
األمم املتحدة للطقولة العم  علأ مساعدة األطقال  ـ  امل ـحوبت  بطـر  منـ ا علـأ سـبي        

  وهـو تطبيـق للـ واتن احملمولـة وسظـام لتخـزين البياسـات        RTFdipaRاملثال بد  العمـ  بتطبيـق   
 وبعدها  يسعأ ىل  البحش عن األسر وّد مشل ا علأ وجمل السرعة ىالل األ/مات

 
 آليات التنسيق -با   

ة  وأحــد يايــد ج ــةقــد تتقــق أطــراا ســزا  ســابق علــأ اذــاج تــداب  يــددة برعايــة    - 18
ووــل آليــات تنســيق لتبــادل املعلومــات؛ وتقــد  املســاعدة املتبادلــة ُ  األمثلــة علــأ جلــ  هــو 

حتديد منان املققودين وهوياهتم وُ ىلىراج رفات املـوتأ وحتديـد هويـة أيـحابمل وىلعادتـمل ىل       
ــر/ ُ     ــم بالتقــــدم احملــ ــر علــــأ علــ ــراد األســ ــا  أفــ ــودينحتديــــد م ــــ  جوي ــــم؛ وىلبقــ  املققــ

 وجودهم  وأماكن
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الـه تتـنلن مـن عضـو قربيـ  يوسـاين         للجنة املعنيـة بـاملققودين  اوُ قربص  وايلت  - 19
وعضو قربي  ترك  وعضو من األمم املتحدة  أسشطت ا ُ اسـتعادة الرفـات وحتديـد هويـات     
أيحابمل بوسا   الطب الشرع   لشورة اللجنة الدولية لل ليب األيـر  ولسـاعدة تقنيـة مـن     

ــوج    ــق األسثروبول ــي  للتحقي ــق األرجنت ــة     القري ــ  حنومي ــة   ــو منظم ــا    وه ــول  اجلن و ل
موقعـا ُ  يـل أحنـا      1 060  كاست اللجنـة قـد قامـت باحلقريـات ُ     2016أيار/مايو  31

ممـن اسـت خرج رفـاهتم     641ومت حتديد هويـة  من املققودين   1 111اجلزيرة وأىرجت رفات 
ـــ  الــون مققــودينالــذين ال يز  وي قــد ر عــدد القباريــة اليوســاسيت  وأعيــد ىل  أســرهم  1 016ب

  وكـان األمـت   (8)شخ ـا  344بــ   الذين ال يزالـون مققـودين  شخ ا وعدد القبارية األترا  
تقدم األقارب والش ود ُ السن  فإن مـن األمهيـة   العام قد سبق لمل التشديد علأ أسمل  ُ وو  

وأعربـت قـربص عـن      (9)أن تتاح للجنة الوسا   واملعلومات الال/مة لإلسرا  ُ عمل ا البالغة
 قلق مماث  ُ املسامهة اله قدمت ا لذا التقرير 

واجل ــــود الراميــــة ىل  حتديــــد منــــان األشــــخاص املققــــودين وحتديــــد هويــــاهتم ُ    - 20
  كمـا تبـذلا  منـذ    بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة ُ كوسوفوبذلت ا باألساس  (10)كوسوفو

بالتعـاون مـل اللجنـة الدوليـة      يادة القـاسون ُ كوسـوفو  بعثـة االحتـاد األورول لسـ     2009عام 
وايـ  القريـق العامـ  املعـ  بـاملققودين         وواللجنة الدوليـة املعنيـة بـاملققودين   لل ليب األير 

ممثلـ  السـلطات ُ بلغـراد وبريشـتينا       لل ليب األيـر وجيمـل بـت   الذ  ترأسمل اللجنة الدولية 
  لل ـليب األيـر   أعمالمل ملعرفة م   املققودين  وحسب املعلومات الواردة من اللجنة الدولية

حالــة ُأ لقــت  لــول  4 381حالــة مــن أيــ   1 373مت العثــور علــأ األشــخاص أحيــا  ُ  
ــا    2016سيســان/أبري   ــذين م ــدد األشــخاص ال ــديرات ىل  أن ع ــداد     وتشــ  التق ــوا ُ ع /ال

ــع   ــرة    (11)شخ ــا  1 665املققــودين يبل ــودين ُ أحــداث القت ــدَّر العــدد ان ــا  للمقق   وي ق
 شخ ا  6 046بـ  1998-1999

__________ 

  /www.cmp-cyprus.org/facts-and-figuresاسظر أيضاس  (8) 

  واسظـر أيضـا تقريــر   39(  الققــرة S/2016/11سظـر تقريـر األمـت العــام عـن عمليـة األمــم املتحـدة ُ قـربص )       ا (9) 
(  الققــرات A/HRC/31/21مقووــية األمــم املتحــدة حلقــو  انسســان عــن مســنلة حقــو  انسســان ُ قــربص ) 

12-19  

 (1999) 1244قــرار جملــس األمــن  ينبغــ  أن ت ق ــم انشــارة ىل  كوســوفو علــأ حنــو أتثــ  متامــا ألحنــام     (10) 
 خي  لركز كوسوفو  وال

سظـر  ا  و44(  الققرة S/2016/407املتحدة املؤقتة ُ كوسوفو )سظر التقرير األى  لألمت العام عن ىلدارة األمم ا (11) 
  A/HRC/30/38/Add.1 أيضا  

http://undocs.org/ar/www.cmp-cyprus.org/facts-and-figures/
http://undocs.org/ar/S/2016/11
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/21
http://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
http://undocs.org/ar/S/2016/407
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/38/Add.1
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ــا  اســتمر ال  - 21 ــات الثنــا   لتبــادل وُ كرواتي املت ــلة بــاملققودين بــت كرواتيــا    لمعلوم
واللجنـة الدوليـة   ة لل ليب األير ويربيا من ىالل آلية فريق عام  تشار  في ا اللجنة الدولي

كمراقبقيان  وأفادت يـربيا  ُ مسـامهت ا املقدمـة لـذا التقريـر  أن الترتيبـات        املعنية باملققودين
و وــعت نسشــا  آليــات ملموســة لتبــادل البياســات واملعلومــات ُ املســتقب  هبــدا املزيــد مــن    

مليات مشتركة لالستطال  امليـداين  موا مة قوا م املققودين  وو وعت ترتيبات أيضا نجرا  ع
ــدت االجتماعــات        ــادت يــربيا أهنــا أي ــذل   أف ــة  ىلوــافة ل ــد الوي ــات وحتدي واســتخراج الرف

ُ  “قا مة مشتركة للمققـودين ”نعداد  الدولية املعنية باملققودينانقليمية اله سظمت ا اللجنة 
 املنطقة ولتعزيز التعاون الثنا   واملتعدد األطراا 

آلية التنسيق الثالثيـة الـه شـنلت ا سـلطات جورجيـا واالحتـاد الروسـ  وسـلطات         أما  - 22
األعمـال   ُتبادل املعلومات وتووـي  م ـ  املققـودين    هبدا  ألمر الواقل ُ أوسيتيا اجلنوبيةا

اجتمعت مثـاين مـرات بـت    جورجيا  فقد  وبعدها 2008العدا ية اله جرت ُ آب/أ سطس 
جمموعـة   14  وهـو مـا أسـقر عـن ىلىـراج      2013شرين الثـاين/سوفمرب  وت 2010شبا /فرباير 

مــن رفــات املــوتأ مــن بينــ ا ســت جمموعــات مــن الرفــات الــذ  مت حتديــد هويتــمل وىلعادتــمل ىل   
ــمل ســنتان  ع قــد االجتمــا  التاســل ُ شــبا /فرباير        2016أســرهم  وبعــد فايــ  /مــ  مدت

د يعـرا  شخ ـا   183جمموعـمل   املناقشات بشنن تووي  م ـ  وأمـاكن مـا    استؤسقتحيش 
  وأبلغــت جورجيــا  ُ ىلفادهتــا املقدمــة لــذا التقريــر  أهنــا وايــلت أيضــا عقــد    م ــ هم بعــد

  نل احلوادث ومواج تـ ا املشتركة مللية اجتماعات منتظمة بشنن مسنلة املققودين ُ سيا  او
 ة لالحتــاد األورولبعثـة الريــد التابعــ الـه تعمــ  بوســاطة منظمـة األمــن والتعــاون ُ أوروبــا و  
أوســيتيا األمــر الواقــل ُ  “ســلطات”وتشــار  في ــا الســلطات اجلورجيــة والروســية وكــذل   

   جورجيا اجلنوبية
آلية مماثلة أسشـكت ُ هنايـة    الثامنة  اجتمعت للمرة 2015وُ كاسون األول/ديسمرب  - 23
ــالزنا   2010عــام  ــق ب ــا   فيمــا يتعل ــاُ أخبا/ي ــرة   جورجي   ُ حــت 1993-1992ُ القت

  وأســقر احلــوار عــن اســتخراج ةمــر 11اجتمــل القريــق العامــ  للتحريــات اجلنا يــة التــابل لــا  
  وحــى 2015و  2014جمموعــة ُ عــام   98مث  2013رفــات ُ عــام الجمموعــة مــن  64

ش عـن  جثة وتسليم ا ىل  ُأسر أيحاهبا  وهنـا  ىطـط لعمليـات  ـ     81اون  مت حتديد هوية 
  2016ُ عام  الرفات وىلىراجمل ُ ثالثة مواقل ىلوافية

وتضــطلل اللجنــة املســتقلة املعنيــة بتحديــد أمــاكن رفــات الضــحايا  والــه أسشــكت ُ     - 24
ــة      1999 عــام ــدا واململنــة املتحــدة  بوالي ــة أيرلن لوجــب اتقــا  حنــوم  دو  بــت   وري

ن وجود رفات من قتلوا ودفنوا سرا مـن  احل ول علأ املعلومات اله يتم  أن تدل علأ منا
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ستيجة للـزنا  ُ أيرلنـدا الشـمالية  ومت     1998سيسان/أبري   10قب  منظمات    قاسوسية قب  
شخ ــا  كــاسوا  16)مــن أيــ  ىلىــراج رفــات عشــرة اشــخاص    2016حــى حزيران/يوسيــمل 

  (12)(اىتقوا قد
  حلالة بت العرا  والنويـت بشنن ا 2107اذذ جملس األمن القرار   2013وُ عام  - 25

اجل ـود املتعلقـة بإعـادة  يـل     بشـنن   تقد  تقارير دورية ىل  جملس األمـن طالبا ىل  األمت العام 
  وتتضــمن هــذ  التقــارير ســردا النــويتيت ورعايــا البلــدان الثالثــة ىل  أوطــاهنم أو ىلعــادة رفــاهتم

ن ُ العـرا  والنويـت )اسظـر آىـر     تق يليا للتقدم احملر/ بشنن حتديد م ـ  وأمـاكن املققـودي   
جتتمــــل باستظــــام اللجنــــة الثالثيــــة الــــه أسشــــكت ُ  (  وS/2016/372و  S/2016/87تقريــــرينس 

وهــ    1991-1990حلســم م ــ  املققــودين ُ حــرب اخللــي  ىــالل القتــرة   1991 عــام
وحتديــد هويــات رفــات   املقــابروتعمــ  بشــنن لل ــليب األيــر   ترأســ ا اللجنــة الدوليــة  جلنــة
ــ ــة  امل ــةوتأ  وتوايــ  اللجن ــابر      الثالثي ــل املق ــد مواق ــة بتحدي ــة النقيل ــارات املختلق دراســة اخلي

ــة   اجلديــدة  وحســب للمعلومــات الــو  ــة لل ــليب األيــر  قامــت اللجن اردة مــن اللجنــة الدولي
جمموعة من الرفـات مـن    149من حاالت املققودين وأعيدت  316حى اون بتسوية  الثالثية

النويت ىل  العرا   وأفادت النويـت  ُ مسـامهت ا املقدمـة لـذا التقريـر  أن اجل ـود أفضـت        
 232النويــت  وحتديــد هويــة وم ــ    جمموعــة مــن الرفــات مــن العــرا  ىل   317ىل  ىلعــادة 

   د يتم العثور علأ أ  رفات   2015و  2014شخ ا  وُ عام  
وب ذلت ج ود مشتركة من ِقبق  سـلطات   وريـة ىليـران انسـالمية والعـرا  لتحديـد        - 26

ستيجــة للحــرب بــت البلــدين ىــالل القتــرة األشــخاص الــذين ال يــزال م ــ هم جم ــوال م ــ  
ترأست اللجنة الدولية لل ليب األير اللجنة الثالثية الـه أسشـكت ُ      حيش1980-1988
مــــن  1 053  جــــرت اســــتعادة مــــا جمموعــــمل 2015و  2014  وُ عــــام  2013عــــام 

 55جمموعات الرفات من مواقل عراقية ومت تسليم ا ىل  السلطات انيراسية  وس ق  ما جمموعـمل  
  (13)ة ىل  السلطات العراقيةجمموعة من الرفات من   ورية ىليران انسالمي

 
 املؤسسات الوطنية - جيم 

أن تقـوم بـدور     أنن للمؤسسات الوطنية  من قبي  اللجان الوطنية املعنية بـاملققودين  - 27
وتضــطلل هبــذا الــدور أيضــا  وُ تقــد  الــدعم ألســرهم   حاســم ُ تووــي  م ــ  املققــودين

النحـو املن ـوص عليـمل ُ    جي  املقـابر  علـأ   مناتب االسـتعالم الوطنيـة والـدوا ر اخلايـة بتسـ     
__________ 

  www.iclvr.ie/en/ICLVR/Pages/TheDisappearedاسظر  (12) 

  2015و  2014اسظر التقريرين السنويت للجنة الدولية لل ليب األير لعام   (13) 

http://undocs.org/ar/S/2016/87
http://undocs.org/ar/S/2016/372
file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_2Semifinal/www.iclvr.ie/en/ICLVR/Pages/TheDisappeared
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  وترب/ الققرات التالية بعض التطورات األىـ ة املسـتجدة فيمـا يتعلـق     انسساين القاسون الدو 
 بإسشا  مؤسسات وطنية  استنادا ىل  املعلومات اله مت تلقي ا ُ سيا  ىلعداد هذا التقرير 

 -سـا ورسو  وال تزال أسر عديدة ال تعرا مـا حـدث لألقـارب املققـودين أثنـا  سـزا         - 28
  /ودت اللجنـــة الدوليــــة لل ــــليب األيــــر  2015  وُ كــــاسون األول/ديســــمرب كارابـــاخ 

شخ ــا مــن املســجلت كمققــودين لــدم  4 496األطــراا املعنيــة بقا مــة يدَّثــة تضــم أ)ــا   
املنطقة املتضررة  وُ هذا املسعأ  عملـت اللجنـة الدوليـة    وفدي ا ُ باكو ويريقان وبعثت ا ُ 

لل ليب األير عن كثـب مـل اللجنـتت األجريـة واألرمنيـة املعنيـتت بنسـرم احلـرب والرهـا ن          
واملققــودين ومــل أســر املققــودين  وجكــرت أجربيجــان  ُ املســامهة املقدمــة لــذا التقريــر  أن    

ــج لت   جلنتــ ا احلنوميــة املعنيــة بنســرم احلــرب و     أشــخاص  3 803الرهــا ن واملققــودين س
  وأفــادت أيضــا أن اللجنــة احلنوميــة  بالتعــاون 2016حزيران/يوسيــمل  23كمققــودين  لــول 

مـل اللجنــة الدوليــة لل ــليب األيـر  جتمــل بياســات مــا قبـ  الوفــاة بشــنن املققــودين ُ قواعــد    
 بياسات مركزية من أج  تيس  حتديد هوية الرفات ُ املستقب  

ملعاجلــة  2005ألشــخاص املققــودين ُ عــام  لمع ــد  أسشــ وُ البوســنة والرســ    - 29
 يــل اجلواســب املتعلقــة لســنلة املققــودين الناشــكة عــن الزناعــات ُ يو وســالفيا الســابقة  ومت   

  2016شخ ـا ُ منطقـة البلقـان الغربيـة حـى آجار/مـارس        19 496حتديد هوية أكثر مـن  
  كاسـت  2016آجار/مـارس   لم يلة بالبوسنة والرس   وحـى  شخ ا 14 767من بين م 

م ـ    بقـ  ُ حـت  )م   ثلث  املققودين ُ الزنا  املسل   ت علأتعرفقد البوسنة والرس  
(     أسمل جرم انعـراب عـن القلـق مـن أن أعمـال اسـتخراج رفـات        جم وال  شخ ا  6 933

ىـ ة  حيـش ا قـض تـوفر املعلومـات عـن       املوتأ وحتديد هويت م قد تباطـنت ُ السـنوات األ  
 املقابر احملتملة وتراجل التعاون بت احلنومة ومؤسسات العدالة 

وُ منطقــة يو وســالفيا الســابقة  ُأبرمــت عــدة اتقاقــات لتنثيــن التعــاون  وأفــادت     - 30
ــرين الثـــاين/سوفمرب        ــربيا وقعتـــا ُ تشـ ــ  ويـ ــومه البوســـنة والرسـ ــربيا أن حنـ  2014يـ

ــل ُ عــام    لتعــاون ُ البحــش عــن املققــودين  لبروتوكــوال  ــمل مت التوقي ــ  األســود أس ــاد اجلب   وأف
علأ بروتوكول للتعاون بـت اللجنـتت الـوطنيتت للجبـ  األسـود ويـربيا  ومت التوقيـل         2012

علـأ اتقـا  للتعـاون بـت اللجنـتت الـوطنيتت للجبـ  األسـود          2015ُ تشرين األول/أكتـوبر  
  وقـــل رءســـا  البوســـنة والرســـ  واجلبـــ  األســـود  2014 وكوســـوفو  وُ آب/أ ســـطس

ستيجـة للزناعـات   املققـودين   الدولـة ُ الت ـد   لقضـية   انعالن بشـنن دور  ”ويربيا وكرواتيا 
  اللجنة الدولية املعنية باملققودينالذ  أيدرتمل  “املسلحة واست اكات حقو  انسسان
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التقرير  أهنا شـنللت مركـزا مشـتركا بـت     وأفادت أوكراسيا  ُ مسامهت ا املقدمة لذا  - 31
الوكاالت للمساعدة ُ ىلطال  سـراح األسـرم والرهـا ن والبحـش عـن املققـودين  وجلـ  ُ        

  وأفادت أوكراسيا أيضا أن ِسج  املركـز املشـتر  بـت الوكـاالت     ج ا/ األمن األوكراينىلطار 
العثـور علـي م وىلطـال      شخ ـا بويـق م مت   3 021سيسان/أبري   قا مة بـ  11أورد   لول 
 681شخ ــا  بويــق م ال يزالــون معــتقلت لــدم اجلماعــات املســلحة  و   115ســراح م  و 

بـدأ رفـل دعـاوم جنا يـة       وجكـرت أوكراسيـا أسـمل    ما /الوا ُ عداد املققودينشخ ا  بويق م 
ــق  ــا يتعلـ ـــ  فيمـ ــتطقت )   4 162بـ ــودين أو  ـ ــخاص مققـ ــة ألشـ ــنريت  931حالـ ــن العسـ  مـ

منذ بداية العملية األمنيـة  وأن العـدد    دوستس  ولوهاسس من املدسيت( ُ منطقه  3 229و 
مـن املـدسيت(     3 452مـن العسـنريت و    1 026شخ ا ) 4 478ان ا  للمققودين بلع 

 1 887من املـدسيت( وأن   2 070من العسنريت و  508مققودا ) 2 578ومت العثور علأ 
ــون ُ عــ  ــا أن   شخ ــا ال يزال ــادت أوكراسي ــزال ُ   827داد املققــودين  وأىــ ا  أف ــة ال ت جث

  وأفادت أوكراسيا واللجنة الدولية لل ليب األير أهنما ساقشـتا ىلسشـا    (14)استظار حتديد هويت ا
آلية تنسيق مستقلة/يايدة بشنن قضية املققودين جو  ال لة بالزنا  ُ شرق  أوكراسيـا  ومـن   

تعـز/ بقـوة فـرص أسـر املققـودين ُ طلـب املعلومـات بشـنن أمـاكن          شنن مثـ  هـذ  اوليـة أن    
 أقربا  ا واحل ول علأ تل  املعلومات فعال  

تنســيق اجل ــود الراميــة ىل  تقــد  أجوبــة ألســر لثــالث آليــات  أسشــكتوُ كولومبيــا   - 32
اللجنــة   وهــ س املققــودين بشــنن م ــ  وأمــاكن وجــود أقارهبــا  فضــال  عــن تــوف  ســب  اجلــرب 

( )الـــه Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas) الوطنيـــة للبحـــش عـــن املخـــتقت
ــودين(  و     ــوط  للمقق ــو  أيضــا تنســيق الســج  ال ــة  تت ــدعم اخلــاص   الوحــدة الوطني ــد  ال لتق

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a lasللجــــــــــرب النامــــــــــ  )الضــــــــــحايا وب

Víctimasــة (  و دأبــت املا ــدة املســتديرة    2007  ومنــذ عــام املركــز الــوط  للــذاكرة التارخيي
ــت املؤسســات    ــاملشــتركة ب ــه ترأســ ا   ل ــا  القســر   ال ــة   دعم وــحايا االىتق الوحــدة الوطني

منظمـات  وتتنون من عدد من الوكاالت احلنومية  والضحايا  ومنظمات حقـو  انسسـان و  
علــأ املســتوم تــوف  منــرب للتبــادل بــت املؤسســات واألســر علــأ   البحــش عــن األدلــة اجلنا يــة

ة وأسشن عدد من املنـاطق النولومبيـة منـابر مماثلـة علـأ ال ـعيد انقليمـ   ومـن األمهيـ         الوط   
ــة عــام    ــمل مــل هناي القــوات   وكجــز  مــن مقاووــات الســالم بــت احلنومــة و  2015لنــان أس
  تويـ  الطرفـان ىل  اتقـا  يقضـ  بإسشـا  وحـدة       اجليش الشعني -املسلحة الثورية لنولومبيا 

__________ 

 16مـن   - عـن حالـة حقـو  انسسـان ُ أوكراسيـا       تقريـر  مقووـية األمـم املتحـدة حلقـو  انسسـان     اسظر أيضا  (14) 
ــبا /فرباير ىل   ــايو  15شــ ــرات 2016أيار/مــ  /www.ohchr.org/Documents/Countries/UA) 28-26  الققــ

Ukraine_14th_HRMMU_Report.pdfشرق  أوكراسياذ  يش  أيضا ىل  املققودين ُ (  ال  

http://www.unidadvictimas.gov.co/es/sistema-nacional-de-atenci%C3%B3n-y-reparaci%C3%B3n-integral-las-v%C3%ADctimas/77
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/sistema-nacional-de-atenci%C3%B3n-y-reparaci%C3%B3n-integral-las-v%C3%ADctimas/77
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/sistema-nacional-de-atenci%C3%B3n-y-reparaci%C3%B3n-integral-las-v%C3%ADctimas/77
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/%20Ukraine_14th_HRMMU_Report.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/%20Ukraine_14th_HRMMU_Report.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/%20Ukraine_14th_HRMMU_Report.pdf
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 ش مسـتقلة عـن املققـودين ُ سـيا  الـزنا  املسـل   وأشـارت كولومبيـا أيضـا  ُ املسـامهة           
يـر  ىل  عـدد مـن التـداب  انسسـاسية األوليـة املزمـل تنقيـذها قبـ  توقيـل اتقـا             لـذا التقر  املقدمة

بشـنن   تشـم  تـداب   السالم الن ا   وامل مَّمة لبنا  الثقة بت الطرفت ُ عمليـة السـالم  وهـ     
البحش عن رفات املققودين ُ سيا  الزنا  املسـل  وستيجـة لـمل  وحتديـد مواقـل جلـ  الرفـات        

 وهويتمل وىلعادتمل ب ورة كرأة 
 2011وأشــارت بنمــا  ُ ىلطــار مســامهت ا ُ هــذا التقريــر  ىل  أهنــا أسشــنت ُ عــام   - 33

 1968ت عــام  لقســر  الــه وقعــت بــ جلنــة وطنيــة ملوايــلة التحقيــق ُ حــاالت االىتقــا  ا 
  1989 و

وُ لبنان  ُ سيا  دراسة ىلمناسيـة ىلسشـا  جلنـة وطنيـة معنيـة باألشـخاص املققـودين          - 34
مــن شــخت  2 200 حنــو ســجلت اللجنــة الدوليــة لل ــليب األيــر معلومــات تق ــيلية عــن  

ذطط للبد  ُ  ـل عينـات مرجعيـة بيولوجيـة مـن أقـارب املققـودين لجـرد         ه  ققودين  وامل
 افقة ر)يا علأ مشروع ا املو
وجكــرت النويــت  ُ ىلطــار مســامهت ا ُ هــذا التقريــر  أهنــا أسشــنت اللجنــة الوطنيــة    - 35

لشـــؤون األســـرم واملققـــودين  الـــه اوـــطلعت  ملـــة أمـــور منـــ ا ىلسشـــا  ســـج  لألســـرم   
اعــــدة بياســــات وراثيــــة لتيســــ  واملققــــودين  وىلعــــداد ملقــــات لتلــــ  احلــــاالت  وىلسشــــا  ق 

 م هوياهت حتديد
ــايو     - 36 ــة  ُ أيار/م ــاسون بشــنن   2016وُ ســر  السنــا  سشــرت احلنوم   مشــرو  ق

ىلسشا  منتب   ت لألشخاص املققودين  وسينون املنتب املقترح كياسا دا مـا ي ـدا ىل    
النشن عن م   املققودين وأماكن وجودهم ومتنت الضحايا مـن احل ـول علـأ اخلـدمات     

االجتماعيـة  وقـد ُأعـرعب عـن بعـض الشـوا   خب ـوص مشـرو          القاسوسية واندارية والنقسية 
القاسون  بين ا  ياب الشقافية أثنا  عملية ال يا ة ويدودية املشاورة العلنيـة الـه أجريـت مـل     

  (15)الضحايا واملتمل املدين
  

__________ 

اسظر أيضاس  مقوجم األمم املتحدة السام  حلقـو  انسسـان  حتـديش شـق   أمـام جملـس حقـو  انسسـان ُ          (15) 
 ( A/HRC/32/CRP.4) 2016حزيران/يوسيمل  28

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/CRP.4
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 آليات وعمليات البحش عن احلقيقة -دال  
تشــن  آليــات وعمليــات البحــش عــن احلقيقــة أيضــا وســيلة قي مــة ملعاجلــة مســنلة            - 37

ليـات  اواملققودين  بطر  من ا ىليضاح مالبسات فقدهم  وفيما يل  أمثلـة علـأ كيقيـة تعامـ      
 تق   احلقا ق مل مسنلة املققودين  ال سيما ُ سيا  حاالت االىتقا  القسر  األى ة ل

  قـــدمت اللجنـــة الوطنيـــة لتق ـــ  احلقـــا ق ُ  2014 قـــ  كـــاسون األول/ديســـمربف - 38
الربا/يــ  تقريرهــا النــ ا   الــذ  ي ــن استــ اكات حقــو  انسســان الــه ارتنبــت بــت عــام    

الضــحايا وــمن أســوأ   جثــشاالىتقــا  القســر  وىلىقــا   يــدرج التقريــر   و1985و  1964
 243لضـحايا  منـ م   مـن فـرادم ا   434 لـاالست اكات  وقد ى  ت امللد الثالش من التقرير 

القضـا  ىل   اللجنـة الوطنيـة ُ تقريرهـا    دعو تـ ُ وقـت الحـق(  و   جثـة  33 تقيا )وع ِثر علـأ  
بإسشـا   ت أويـ كمـا  وول حد نفالت املتورطت ُ است اكات من جية جسيمة من العقـاب   

الراميـة  هيكة ىلدارية ملوايلة  ل املعلومات والتحقيق ُ القضـايا  عـالوة  علـأ ريـد األسشـطة      
أو   هـم ممـن لـم احلـق      همىل  العثور علأ رفات املققودين وحتديد هوياهتـا وىلعادهتـا ىل  أسـر   

 ُ استالم ا لدفن ا كما ينبغ  
ُ سيبـال   “جلنة التحقيق ُ حاالت املختقت قسـريا ”  بدأت 2016وُ آجار/مارس  - 39

 1 000نن م ـ  أكثـر مـن    بشـ  “ملعرفـة احلقيقـة وتسـجيل ا وىل  ارهـا للجم ـور     ”ُ العم  
  بيـد أن  2006-1996شخت ممن ال يزالون ُ عداد املققودين ُ أعقاب الزنا  ُ القتـرة  

أو القاسون املنشـ  للجنـة تعـرجم لالستقـاد بسـبب عـدم الوفـا  بالضـماسات الدسـتورية الوطنيـة           
عـدي  القـاسون    االمتثال للقاسون الدو   وعلأ الر م من يدور أمر عن احملنمـة العليـا بت  عدم 

ال ـالحيات  تلـ  املتعلقـة   د ت تقخذ أ  ىلجرا ات تشريعية أو ىلداريـة ملعاجلـة الشـوا   لـا في ـا      
  (16)اله تعط  اللجنة احلق ُ التويية بالعقو عن االست اكات اجلسيمة حلقو  انسسان

د املنتـب  ذا التقريـر  أفـا  املقدمـة لـ  وُ ىلطار مسامهة منتب أمت املظـاد ُ ىلكـوادور    - 40
أســمل ُ أعقــاب يــدور التقريــر النــ ا   للجنــة تق ــ  احلقــا ق األكوادوريــة )الــذ  ىلــت ىل   

قــاسون لتعــويض ” 2013اعت مــد ُ عـام    2010حالــة اىتقـا  قســر (  ُ عـام    17وجـود  
__________ 

  ىل  بطــالن أ  2015شــبا /فرباير  26املــؤرخ  (WS-0057-069)جهبــت احملنمــة العليــا ُ سيبــال  ُ األمــر  (16) 
أحنام ُ القاسون تؤد  ىل  االستقاص من دورها القضـا    لـا ُ جلـ  سـلطة مـن  العقـو  ولالطـال  علـأ         

ــة ال ــادرة عــن مقووــية األمــم املتحــ      16دة حلقــو  انسســان ُ مزيــد مــن املعلومــات  اسظــر املــذكرة التقني
  حيــش ورد هبــا أيضــا تقســ  مقــاد  أن عــدم اذــاج احلنومــة ىطــوات لضــمان اتقــا     2016شــبا /فرباير 

ــال        ــة لنيبـــ ــة الدوليـــ ــات القاسوسيـــ ــل االلتزامـــ ــذها مـــ ــه تتخـــ ــرا ات الـــ ــة وانجـــ ــ  للجنـــ ــاسون املنشـــ  القـــ
 _www.ohchr.org/Documents/Countries/NP/Nepalيــؤد  ىل  حجــب األمــم املتحــدة الــدعم عــن املؤسســةس )

UN%20osition_supportTRC_COIDP_Feb2016.pdf ) 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NP/Nepal_
http://undocs.org/ar/UN%20osition_supportTRC_COIDP_Feb2016.pdf
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  ويـنت القـاسون أيضـا علـأ     “الضحايا ومقاواة مرتنني االست اكات اخلط ة حلقو  انسسـان 
  (17)سؤولية أمت املظادخيضل ملتعويض اندار  ىلسشا  برسام  لل

 ات التحقيـق األىـرم تويـيات ىل  السـلطات     وقد قد مت جلان التحقيق الدولية وجع - 41
املخت ة فيما يتعلق باملققودين ووحايا االىتقا  القسر   فعلأ سبي  املثـال  يتضـمن التقريـر    

سنـا ف ـال مواوـيعيا بشـنن هـذ       الن ا   ال ادر عن مقووية حقو  انسسـان بشـنن سـر  ال   
نشن ـُـــ مؤسســة مســتقلة تتمتــل بامل ــداقية ت    ”املســنلة أويــأ بإحالــة حــاالت املققــودين ىل       

(  وىل ـت  531 – 386  الققـرات  A/HRC/30/CRP.2 سظـر ا) “بالتشاور مل أسر املخـتقت 
انسسـان ُ ىلريتريـا ُ تقريرهـا النـ ا   ىل  وجـود سـبب معقـول        جلنة التحقيـق بشـنن حقـو     

يــدعو لالعتقــاد بــنن جــرا م وــد انسســاسية ارتنبــت ُ البلــد  لــا ُ جلــ  حــاالت االىتقــا    
النـث  مـن    بـ  ىلن  القسر   وأشارت اللجنة ىل  أن حاالت االىتقا  القسر  ال تزال حتدث 

أن أقــارب  كمــامــا /الــوا ُ عــداد املققــودين    الــذين تعروــوا لالىتقــا  القســر  ُ املاوــ  
يتعروـــون ألشـــنال  تلقــة مـــن التمييـــز )اسظـــر  كــث ا  مـــا  املخــتقت مـــن انســـاث واألطقـــال  

A/HRC/32/47 ودعت اللجنة بقوة ىل  املسا لة  (18)(48  الققرة 
ال ادر عن جلنة التحقيـق الدوليـة املسـتقلة     2014ع  لعام وُ أعقاب التقرير املواوي - 42

  A/HRC/25/65سظــر ااملعنيــة باجلم وريــة العربيــة الســورية بشــنن حــاالت االىتقــا  القســر  ) 
  وأويت بـنن  بلدجل  الاملرفق الرابل(  وايلت اللجنة توجيمل االستبا  ىل  مسنلة املققودين ُ 

 الطوا ــن احملليــة  العمليــة السياســية احتياجــات     ســيا  ُاملتخــذة  تراعــ  تــداب  بنــا  الثقــة    
 (  وأويت أيضا بـنن يعمـ   A/HRC/31/68سظر اوشوا ل ا  لا ُ جل  اقتقا  آثار املققودين )

ــة    املتمــل الــدو   علــأ ســبي  اال  ســتعجال ولبنــا  الثقــة علــأ ال ــعيد احمللــ   علــأ ىلسشــا  آلي
     ُ ــا  ــات  ل ــد الرف ــاكن وجــودهم  وحتدي ــق ُ أم ــودين والتحقي ــ  لتســجي  حــاالت املقق  جل

ــة )   ــابر اجلماعي ــات املوجــود ُ املق ــرة A/HRC/31/CRP1 سظــراالرف ــا  وه(  )ج( 110  القق ن
بطـر  منـ ا وـمان     حتديدا  بقضية املققودين ُ اجلم ورية العربية السـورية هتمام حاجة ىل  اال

 الويول النام  للعناير القاعلة ُ املال انسساين وجمال حقو  انسسان   توف  
 

__________ 

ــت    (17)  ــيع  ألمــــ ــر املواوــــ ــا التقريــــ ــر أيضــــ ــام   اسظــــ ــوادور لعــــ ــودين ُ ىلكــــ ــن املققــــ ــاد عــــ س 2015املظــــ
(http://repositorio.dpe.gob.ec/bitstream/39000/601/1/IT-003-DPE-2015.pdf ) 

  A/HRC/29/CPR.1و  A/HRC/29/42و  A/HRC/32/CPR.1اسظر أيضا  (18) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/30/CRP.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/47
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/47
http://undocs.org/ar/A/HRC/25/65
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/68
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/CRP1
http://undocs.org/ar/http:/repositorio.dpe.gob.ec/bitstream/39000/601/1/IT-003-DPE-2015.pdf
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/CPR.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/42
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/CPR.1
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 احملقو ات -ها   
ــ ا وىلدارهتــا عنايــر أساســية ملعاجلــة قضــية     ال ــلة ــل املعلومــات جات  يعتــرب  - 43 ويايت

املققودين  وتنتس  احملقو ات أمهية حا)ـة ُ ممارسـة احلقـو  القرديـة  مثـ  احلـق ُ معرفـة        
احلقيقـــة بشـــنن مالبســـات ارتنـــاب االستـــ اكات  وبشـــنن م ـــ  الضـــحايا ُ حالـــة الوفـــاة 

  دعـــت اجلمعيـــة العامــة الـــدول واملؤسســـات الوطنيـــة  69/184وُ القـــرار   (19)واالىتقــا  
حسـب االقتضـا       واملنظمات احلنومية الدولية واملنظمات الدولية واملنظمات  ـ  احلنوميـة  
رفات املققـودين الـذين   لىل  وول سجالت لألشخاص املققودين ُ سيا  الزناعات املسلحة و

وفقـا    ىللي ـا علأ حنو سليم وومان الويول ة تل  السجالت يت م وىلدارتعذلر التعرا علأ هو
 للقواست واللوا   السارية ُ هذا اخل وص 

لمحقو ات تتعلق بسيادة القـاسون للـدول ُ   ل  سشرت املقووية أداة 2015وُ عام  - 44
يــة لألمــم وي ــدا هــذا املنشــور ىل  تــوف  التوجيــمل للبعثــات امليداس   (20)مرحلــة مــا بعــد الــزنا 

املتحـدة واندارات االستقاليـة واملتمـل املــدين بشـنن ىلدارة احملقو ـات وىليـالح ا واســتخدام ا       
وحقظ ا للمساعدة علأ ومان حقـو  انسسـان وىلعمالـا وال سـيما احلـق ُ معرفـة احلقيقـة         

يستنشـن ال ـالت بـت احملقو ـات واحلـق ُ معرفـة احلقيقـة ويركـز علـأ سـب  تعزيــز           هـو  و
 أسوا  السجالت واحملقو ات  تلن ات من ىالل حتديد املمارسات اجليدة ندارة احملقو 
املقـرر اخلـاص املعـ  بتعزيـز احلقيقـة والعدالـة واجلـرب         سظم  2014وُ أيلول/سبتمرب  - 45

ووــماسات عــدم التنــرار  باالشــترا  مــل اللجنــة الدوليــة لل ــليب األيــر ومؤسســة الســالم    
  “احملقو ـات ُ سـيا  احلـق ُ املعرفـة    ”يومت ُ جنيـن بشـنن    السويسرية حلقة عم  ملدة

ىل  الــدورة الــثالثت مللــس     املقــدمتقريــروُ أعقــاب حلقــة العمــ   أدرج املقــرر اخلــاص ُ  
 املوج ــة   جمموعــة مــن التويــيات العامــة 2015أيلول/ســبتمرب املعقــودة ُ حقــو  انسســان 

 سظـر اهبـدا املسـامهة ُ تطـوير املعـاي  الدوليـة )     وللمحقو ات  وجل  للجان تق   احلقا ق 
A/HRC/30/42املرفق   ) 

معلومات اله ج معـت ُ مراحـ  التحقيـق الـذ  أجرتـمل احملـاكم اجلنا يـة        كما أنن لل - 46
 ُ ُ بعـض احلـاالت    دهمم ـ  املققـودين وأمـاكن وجـو    ديـد  حت الدولية أن تنون جات قيمـة 

  وُ هذا ال دد  أفـادت اللجنـة الدوليـة لل ـليب األيـر أن االطـال  علـأ يقو ـات         املعينة

__________ 

وتعزيزهـا مـن ىـالل اذـاج ىلجــرا ات     املموعـة املسـتوفاة مـن املبـادل املتعلقـة  مايــة حقـو  انسسـان        ”سظـر  ا (19) 
  4و  3(  املبدآن E/CN.4/2005/102/Add.1)الوثيقة  “ملنافحة انفالت من العقاب

  www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_14_4_Archives_en.pdfمتوفر علأ املوقلس  (20) 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/184
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/42
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/42
http://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/102/Add.1
http://undocs.org/ar/www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_14_4_Archives_en.pdf
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احملنمة اجلنا ية الدولية ليو وسـالفيا السـابقة و  هـا مـن املنظمـات العاملـة ُ كوسـوفو أدم        
أكثـر مـن    عـن م ـ      مما سـاعد علـأ النشـن   2009تقريرا حتليليا منذ عام  134ىل  تقد  

  شـرعت اللجنـة الدوليـة ُ    2015شخت من املققودين وأماكن وجـودهم  وُ عـام    100
 ىلعداد  وث مماثلة فيما يتعلق باملققودين ُ البوسنة والرس  

  
 األطقال املققودون -ىامسا  

ىل  الـــدول أن تـــو  أق ـــأ قـــدر مـــن  69/184طلبـــت اجلمعيـــة العامـــة ُ قرارهـــا  - 47
االهتمام حلاالت األطقال املعتربين ُ عداد املققودين ُ سيا  الزناعـات املسـلحة  وأن تتخـذ    

 التداب  املناسبة للبحش عن هؤال  األطقال وحتديد هوياهتم ود مشل م بنسرهم 
أن منــل وقــو    امســامهتوأكــدت مؤسســة أرييــ   وهــ  منظمــة  ــ  حنوميــة  ُ    - 48

حــاالت األطقــال املققــودين وحلــ ا يقتضــ  اتبــا  هنــ  شــام  يعــاق  تلــن العوامــ  املعقــدة   
أبـر/ت أمهيـة ىلشـرا  األطقـال واألسـر املتضـررة ُ       كمـا  في ا العوام  القاسوسيـة واملتمعيـة     لا

سـدرة  و ليا امل ـنقة تق ـي  تقييم االستجابات وييا ت ا  وورورة معاجلـة قلـة البياسـات الشـاملة     
 البحوث املتعلقة باألطقال املققودين 

ــا      - 49 ــال املققـــودين أثنـ ــة الوطنيـــة للبحـــش عـــن األطقـ وُ الســـلقادور  وايـــلت اللجنـ
املسّل  الـداىل  أعمالـا مـن أجـ  النشـن عـن م ـ  األطقـال الـذين ال تـزال أمـاكن             الزنا 

  2015بنن اللجنة سـجلت  ُ هنايـة عـام     مسامهت اوجودهم جم ولة  وأفادت السلقادور ُ 
 205حالـة اىتقـا  فتيـان وفتيـات أثنـا  الـزنا  املسـل   وحققـت اللجنـة ُ           275ما جمموعمل 
أطقال جيـر  حاليـا انعـداد للـم      9وهنا    طقال مل أقارهبم 25د مش  ومتننت من حاالت 

تت  ُ تقريرهـا  ىل  أسـمل   حالة  أكد التحقيق وفاة األطقال  وأشـارت األرجنـ   17مشل م  وُ 
ــة   ”Abuelas de La Plaza de Mayo“منظمــة مــن ىــالل عمــ    ــة للحــق ُ الوي ــة الوطني واللجن

(Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad)  طقـــــال ممـــــن  119التعـــــرا علـــــأ  مّت
 اىتقوا ُ سيا  الدكتاتورية العسنرية ود مشل م مل أقارهبم 

  
 اجلنا ية واملقاواةقيقات التح -سادسا  

يشــن  ارتنــاب وقــد تنطــو  قضــايا املققــودين علــأ ســلو  يشــّن  فعــال ىلجراميــا      - 50
املالبســات  قــد يرقــأ هــذا الســلو  أيضــا ىل   ورهنــا بانىقــا  القســر  جرأــة علــأ الــدوام   

يـنت  مرتبة جرا م احلرب أو اجلرا م املرتنبة وـد انسسـاسية  ويقـل علـأ عـاتق الـدول التـزام         
التحقيق ُ هــذا الســلو  ومقاوــاة مرتنبيــمل  وعــالوة  علــأ  بــعليــمل القــاسون الــدو  بووــوح  

http://undocs.org/ar/A/RES/69/184
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اجلنا يـة أن تسـاعد الضـحايا علـأ ىلعمـال حق ـم ُ معرفـة         واملقاوـاة  للتحقيقاتجل   أنن 
 لألطراا املعنية  واملقاواةالتحقيقات  تل احلقيقة ىلجا ُأتيحت ستا   

علي ـا   الـه يـنت  التحقيق واملالحقة  ينبغ  أن ت درج اجلرا م ووماسا لقعالية عمليات  - 51
ُ القاسون اجلنا   الوط   وينبغ  ىلسشا  ما يلزم من آليـات التحقيـق واوليـات     القاسون الدو 

)منـ ا مـثال  اسـباسيا والسـنغال      ذا التقريـر املقدمـة لـ  القضا ية  وأبر/ت عـدة دول ُ مسـامهاهتا   
الىتقــا  القســر  ُ قواسينــ ا الداىليــة أو أهنــا ب ــدد القيــام بــذل      أهنــا جرمــت اواليوســان(

 الـوط  وأشارت النيجر ىل  أن عـدم وجـود جرأـة يـددة باسـم االىتقـا  القسـر  ُ قاسوهنـا         
هتمـة  علأ أساس  بعض القضايا املرتبطة بالزنا  مل بوكو حرامأدم ىل  االوطرار ىل  مقاواة 
 االعتقال واالحتجا/ التعسقيت 

تـب احملققـت والنيابـة العامـة أو تعزيـز قـدراهتا       اوـمان قـدرات من   األمهيـة لنـان  ومن  - 52
ــلقادور  ُ مســامهت ا        ــاملققودين  وجكــرت الس ــة ب ــات املتعلق ــق بامللق ــا يتعل ــة لــ فيم ذا املقدم

ــر  أن جملــس   ــإدراج العنايــر      مدرســةالتقري ــة تلقــأ توجي ــات ب ــة العام ــدريب أعضــا  النياب ت
الــدو  انسســاين وتقنيــات التحقيــق جات ال ــلة  ــاالت االىتقــا    الدراســية املتعلقــة بالقــاسون

القسر  ُ املناه  وتعزيز تل  العناير  وُ املنسي   اعتمـد املـؤمتر الـوط  ألعضـا  النيابـة      
وكوال للبحش عن املختقت والتحقيق ُ جرأـة االىتقـا    بروت 2015العامة ُ آب/أ سطس 

القسـر   ويـدد الربوتوكــول املبـادل العامــة وىلجـرا ات العمــ  امللزمـة ألعضــا  النيابـة العامــة       
وىربا  األدلة اجلنا ية وأفراد الشرطة املسؤولت عن التحقيق ُ جرأة االىتقـا  القسـر   وُ   

منتــب النا ــب العــام آليــة للــدعم  ُملنســي  أيضــا   أسشــنت ا2015كــاسون األول/ديســمرب 
الـه  للتحقيـق ُ اجلـرا م    املنشـنة اخلارج  للبحـش والتحـر  تتـو  تنسـيق ا الوحـدة اجلديـدة       

  واوليـة حاليـا ُ مراحلـ ا األو   وقـد بـدأت ُ ووـل       هماملرتنبة وديرتنب ا امل اجرون و
  وقعــت و/ارة املتعـددة القوميــات  يقيــابولدولــة بروتوكـوالت ومبــادل توجي يــة لعملـ ا  وُ   

اتقاقـا    جامعـة سـان أسـدريس النـربم       هـ  العدل  ومنتب املدع  العام  وىلحدم اجلامعـات 
للتحقيق ُ حاالت االىتقا  القسر  اله وقعـت بـت عـام      2013 تشرين األول/أكتوبرُ 

  2016  وسيظ  هذا االتقا  ساريا حى تشرين األول/أكتوبر 1982 و 1964
  2015لت  ُ عـام  ذا التقريـر  ىل  أهنـا عـد    املقدمة لوأشارت اجلزا ر  ُ مسامهت ا  - 53

 قاسون انجرا ات اجلزا ية ندراج ف   بشنن ياية الش ود واخلربا  والضحايا 
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 استعادة رفات املققودين وحتديد هوياهتم بوسا   الطب الشرع  - ا سابع 
 موالتعامـ  مع ـ   مهويتـ  التعـرا علـأ   و  مات املوتأ أو جثثاستعادة رفمث  مسنلة ت   - 54

ُ  أمهيتـ ا لمنـ جيات اجلديـدة والتطـورات العلميـة     ولمسـنلة أساسـية     ت مكرام ظبشن  يق
الوطنيـة    الـدول واملؤسسـات   69/184دعـت اجلمعيـة العامـة  ُ قراراهـا     قـد  هذا ال ـدد  و 

حسـب االقتضـا       واملنظمات احلنومية الدولية واملنظمات الدولية واملنظمات  ـ  احلنوميـة  
اىتقــا  در  تطبيــق أفضــ  ممارســات الطــب الشــرع  املتعلقــة بــ  مــن أجــ  ىل  موايــلة عملــ ا 

  األشخاص وتسوية حاالت املققودين
حتقيقـات  نـون  كقالـة أن ت السـابق الضـو  علـأ أمهيـة       تقريـر ُ ألمت العـام  اوسلط   - 55

  لـيس    وشـدد علـأ جلـ    لمعـاي  الدوليـة  مطابقة لالطب الشرع  بشنن األشخاص املققودين 
الطب الشـرع   ولنـن أيضـا مـن     وممارس  فقط بسبب احلاجة ىل  كقالة م داقية مؤسسات 

 املعـاي   تلـ  وأشـار التقريـر ىل  العديـد مـن      .رويـل تىل  مزيـد مـن ال  األسـر  ىلىضا   جتنبأج  
ــة )اسظــر   ــن  A/69/293والتويــيات الدولي ــرات م ــت (  51ىل   49  القق ــدول  وكاس منظمــة ال

دعـم  ىل   الـدول قـد دعـت    (8الققرة   (AG/RES.2864 2014عام  اذذتملُ قرار   األمرينية
تمشــأ ياجلنا يـة علـأ حنـو      ىل  جاسـب تنقيـذ القحـوص    لـدي ا تـدريب علمـا  الطـب الشـرع      
  دولياعتمدة واملعاي  وانجرا ات العلمية امل

 وممارســ  أبلغــت اللجنــة الدوليــة لل ــليب األيــر أن عــددا متزايــدا مــن مؤسســات  و - 56
نطبـق علـأ   الـه ت الطب الشرع  بات يتبل توييات ومعاي  أفضـ  ممارسـات الطـب الشـرع      

ُ العديـد مـن البلـدان    قـد جنحـت   و .قضـايا املققـودين   تسـوية در  حاالت اىتقا  األشخاص و
الــه تتطلبــ ا هــذ  التحقيقــات  ىــدمات عاليــة التخ ــت ُ جمــال الطــب الشــرع  اكتســاب 

ــا ــا الطــب الشــرع  و    ل ــادين أسثروبولوجي ــ  ُ مي ــو    الُ جل ــ  الشــرع  للحمــض اخلل تحلي
ــر الســابق     .ال ــبغ  ــواردة ُ التقري ــدان ال ــرة A/69/293ظــر سا)وبانوــافة ىل  البل   (52  القق

اللجنـة الدوليـة    كمـا تقـدم   .هذ  البلدان أيضا جنوب أفريقيـا  والنويـت  وكنـدا    تشم  قا مة
األراوـ  القلسـطينية احملتلـة     ُ ُ بنا  قدرات الطب الشرع  احمللية  ةساعدامللل ليب األير 
ادور  وىلسرا ي   واجلم ورية العربية السورية  بانوافة ىل  األماكن املدرجـة  وأوكراسيا  وىلكو
هـذ  املسـاعدة تقـد  الـدعم     ويشـم  سطـا    (  52الققـرة   )املرجـل سقسـمل    ُ التقرير السـابق  

حسـب االحتياجـات ىل  تـوف  املعـدات واألدوات      ـمم  التق  واملشـورة التقنيـة والتـدريب امل   
در  لتنسيق والتعاون فيما بت ىدمات الطب الشرع  من أجـ  حتسـت   وتعزيز االت االت  وا
املققـودين ىـالل الزناعـات املسـلحة )والنـوارث(  فضـال عـن        حـاالت  االىتقا  والتحقيق ُ 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/184
http://undocs.org/ar/A/69/293
http://undocs.org/ar/A/69/293
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ــن       ــة بالبحــش ع ــرا ات الطــب الشــرع  املتعلق ــد ىلج ــاالتوحي ــتعاد ترف ــمل تمل واس ــ  مع  والتعام
 املوتأ  تاهويالتعرا علأ و

  أطلقت األرجنتت  بدعم من اللجنة الدولية لل ليب األيـر  دلـيال   2015وُ عام  - 57
ا بنفض  املمارسات الدولية ُ الطب الشرع  الـوراث  الـذ  ي طبـق ُ حتقيقـات حقـو       ي عر 

 .انسسان والتحقيقات انسسـاسية  لـا ُ جلـ  مـن أجـ  تسـوية حـاالت األشـخاص املققـودين         
 األرجنتـي   القريـق تقرير  أشارت األرجنـتت أيضـا ىل  اتقاق ـا مـل     ذا الاملقدمة لوُ مسامهت ا 
مبـــادرة أمرينـــا الالتينيـــة لتحديـــد هويـــة األشـــخاص ”هبـــدا تنقيـــذ  اجلنا يـــة لألسثربولوجيـــا

ُ الوقـت الـراهن مـن ثـالث منظمـات      نلن وتتـ  2007عـام     وه  مبادرة بـدأت “املققودين
ُ استـ اكات حقـو  انسسـان املرتنبـة ُ        حنوميـة ت طبـق علـم الطـب الشـرع  للتحقيـق       

أمرينــــا الالتينيــــة وهــــ س مؤسســــة أسثروبولوجيــــا الطــــب الشــــرع  ُ  واتيمــــاال  وفريــــق  
حـى اون ُ   الشـبنة أسثروبولوجيا الطب الشرع  الب وُ  والقريق األرجنتي   وجنحت هذ  

 من الضحايا  370عينة وحتديد هوية  9 800 ل 
ــ و  وقعــ  - 58 ــا ُ      توُ ب ــة لل ــليب األيــر ومنتــب املــدع  العــام اتقاق ــة الدولي اللجن

وحتسـين ا وهـ    ىطة لتحست عم  املع د القاسوين الطني وول من أج   2015سيسان/أبري  
ىــالل الثماسينــات والتســعينات وتقــد  الــدعم   ُفقــدواتتعلــق بالبحــش عــن األشــخاص الــذين  

ــة ل    .ألســرهم ــة الدولي ــوم اللجن ــدوراس  تق ــ      وُ هن ــ  مع ــق عام ــإدارة فري ل ــليب األيــر ب
بامل ــاجرين املققــودين لقا ــدة الســلطات ومنظمــات املتمــل املــدين مــن أجــ  توحيــد اســتمارة   

بعـد الوفـاة بالنسـبة جلميـل املشـاركت وحتديـد تو/يـل واوـ  للمسـؤوليات ُ البحـش عـن             امل
 م أسرهرافقة امل اجرين املققودين وم

أول مركـز ىـاص    أن لـدي ا ذا التقريـر  ىل   املقدمة لـ امهت ا وأشارت السنغال  ُ مس - 59
ــا   Centre de Diagnostic et de Recherche en) للتشـــخيت و ـــوث الطـــب اجلزيكـــ  ُ أفريقيـ

Médecine Moléculaire)  قحويــات احلمــض اخللــو  ال ــبغ  النــوو  بأيضــا يضــطلل   الــذ
  لتحديد هوية األشخاص املققودين

  
 سرهمأل والدعم املقدمالوول القاسوين للمققودين  - ا ثامن 

ــاة أســر    - 60 ــاقم معاس ــا تتق ــا م ــودين  األشــخاص  الب ــه  جــرا  املقق ــددة ال ال ــعوبات املتع
ققـودين وأسـرهم ُ قلـب  يـل     وول الضحايا امل ذا ينبغ ول .لذل  تواج  ا كنتيجة مباشرة

مـن املشـاركة ُ    األسـر  بغـ  متنـت  انجرا ات املتخذة بشنن مسنلة األشخاص املققودين  وين
ــد احت ــددة اجل ديـ ــات املتعـ ــ    الحتياجـ ــا ينبغـ ــا  كمـ ــتجابة لـ ــب واالسـ ــ   أن واسـ ــد تلـ تسترشـ
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وقـد ُأهيـبق بالـدول     .قوق م ُ معرفة احلقيقة والعدالة وسب  االست اا القعـال االستجابات  
ج اخلطــوات املناســبة بشــنن الووــل القــاسوين لألشــخاص املققــودين   اذــال 69/184ُ القــرار 

  لنسا  واألطقالا الحتياجات   مل ىليال  اهتمام ىاصرافقت مواحتياجات أفراد أسرهم وم
 

 ف م احتياجات اأُلسر - نأل 
لل ـليب األيـر   للحركـة الدوليـة   بالتعاون مل رابطـات األسـر  واجلمعيـات الوطنيـة     و - 61

ــة و    ــة  واملؤسســات األكادأي   مؤسســات البحــوثوالــالل األيــر  واملنظمــات  ــ  احلنومي
  املبـادل  اسـتنادا ىل احتياجـات أسـر املققـودين     اللجنة الدوليـة لل ـليب األيـر تقيـيم    وايلت 

عـام   و لـول أُلسـر   الحتياجـات ا ملتعـدد اجلواسـب   اتقيـيم  الالتوجي ية اله أعدهتا اللجنة بشـنن  
جنــزت التقييمــات املتعلقــة بنمرينــا الوســطأ )الســلقادور و واتيمــاال واملنســي            ُأ2015

ــا   و ــتان  وكولومبيـ ــ و  وطاجينسـ ــدا  وبـ ــنغال    هنـــدوراس(  وأو نـ ــا  والسـ ــان  وليبيـ ولبنـ
يشم  التقيـيم ُ بعـض هـذ  املواقـل احتياجـات أسـر امل ـاجرين        كما  .السنا  والعرا  وسر 

حتياجــات املتعــددة اجلواســب  كقالــة الق ــم الشــام  لال  ىل  دا التقييمــاتهتــو  (21)املققــودين
 .سياق ا  وحتديد انمناسات املتاحـة لتلبيتـ ا  ومسـتوم املسـاعدات انوـافية الال/مـة      وللألسر 

وت شار  اللجنة الدولية لل ـليب األيـر أيضـا ُ حـوارات سـرية مـل السـلطات املعنيـة بشـنن          
  ملناسبةوالتوييات ا اله مت حتديدهااالحتياجات 

 
 احتياجات اأُلسر معاجلة - با  

عددة  تشم  احلاجة ىل  معرفة ما حـدث؛ واحلاجـة   متلدم أسر املققودين احتياجات  - 62
ــة      ــادية واملاليـ ــؤا/رة االقت ـ ــة ىل  املـ ــراهم؛ واحلاجـ ــا  جكـ ــودين وىلحيـ ــأ املققـ ــرا علـ ىل  التعـ

الت ديـدات األمنيـة؛ واحلاجـة ىل     االجتماعية؛ واحلاجة ىل  احلمايـة مـن    -ية والنقسية اسوالنقس
وعــالوة علـأ جلــ   وستيجـة للقجــوات الــه    .واالست ــاا القعـال  جــو  ىل  القضـا  لىلمناسيـة ال 

ــأ األســر احل ــول علــأ       فإســمل تعتــر  التشــريعات والعراقيــ  انداريــة      كــث ا مــا يتعــذر عل
ــة ومعاشــاهت اســتحقاقاهتا ــة  و ااالجتماعي لوجــب قــواست ت حــرم مــن ممارســة حقوق ــا  التقاعدي

فقـدان فـرد مـن أفـراد األسـرة       أبعـاد أثـر  تنو  االحتياجـات وتعـدد   فإن لذا   وامللنية واألسرة
    لزم استجابة شاملةتيس

__________ 

ُ مســامهت ا املقدمــة لــذا التقريــر  وج ــت  واتيمــاال االستبــا  ىل  ينــة أســر امل ــاجرين املققــودين  وأشــارت   (21) 
(  الـــه Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidosكـــذل  ىل  قافلـــة أم ـــات امل ـــاجرين املققـــودين )

ــاين/سوفمرب    ــدالت حــاالت       2014ســي رت ُ تشــرين الث ــق ىل/ا  مع ــن القل ــراب ع ــ  لإلع ــاال وجل ُ  واتيم
 اىتقا  امل اجرين ُ أمرينا الوسطأ واملنسي  

http://undocs.org/ar/A/RES/69/184
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 املعنـون  منشـورها  2013أيدرت ُ عـام  قد  اللجنة الدولية لل ليب األيروكاست  - 63
“Accompanying the families of missing persons: A practical handbook” (  ــة أســــــــر مرافقــــــ

 .تلبيــة احتياجــات أســر املققــودينُ فيــمل هنج ــا الــذ  حــددت   (22)املققــودينس دليــ  عملــ (
ىل  تعزيز قدرات األفراد واألسر علـأ التعـاط  مـل امل ـاعب املتعلقـة       “املرافقة”وي دا هن  

 .لسـالمة العاطقيـة  مساعدهتم علـأ اسـتعادة احليـاة االجتماعيـة السـليمة وا     ىل  باىتقا  أقارهبم و
ويسعأ هذا النـ   ىل  معاجلـة كـ  جاسـب مـن جواسـب ال ـعوبات الـه تواج  ـا األسـر مـن            

العمـ  القـاسوين  والرعايـة    و)مثـ  الطـب الشـرع       ىالل ىلشـرا  امل نـيت مـن جمـاالت  تلقـة     
فضـال  ال حية  والعم  االجتماع   واألمن االقت ـاد   وال ـحة العقليـة  والـدعم النقسـ (      

أســر  :علـأ  يــل املســتويات ت تــدىالىلجــرا  وتتـوىأ االســتجابة   .املتمــل احمللــ عضــا  أعـن  
ــة   .املققـــودين  واملتمـــل احمللـــ   والســـلطات احملليـــة والوطنيـــة  ويقـــوم هـــذا النـــ   علـــأ تلبيـ

ا عـرا احتياجاهتـ  تيستند ىل  فروـية أن أسـر املققـودين     هن  تشارك أيضا وهو   االحتياجات
عـدة  اللجنـة الدوليـة لل ـليب األيـر هبـذا النـ   ُ       عملـت  وقـد   .من أ  شخت آىـر  فض أ

وأكــدت   وبــ و وكولومبيــا واملنســي  أســياقات  لــا ُ جلــ  ُ أو نــدا وأمرينــا الوســط 
التقييمــات الداىليــة للــربام  ُ أو نــدا وأرمينيــا وجورجيــا وســا ورين كارابــاخ وسيبــال أن         

  ُ حتقيق أثر ىلجيالعامال يوريا  تألسرة كاساالستجابة الشاملة ملختلن احتياجات أفراد ا
 

    الوول القاسوين لألشخاص املققودين   - مجي 
أن يوو  الوول القاسوين للمققـودين  لـا ُ جلـ  مـن ىـالل       الوط ينبغ  للقاسون   - 64

األحنام املتعلقة بإعالن الشـخت ُ عـداد الغـا بت أو املققـودين لنـ  ت ـب  أسـر املققـودين         
ــ ــول علـــأ ا تِحمسـ ــتحقاقات االقة للح ـ ــأ ىلعـــالن    املجتماعيـــة والسـ ــة  دون يلـــ ا علـ اليـ
 .هاديفق وفاة
القا مـة أو مـن ىـالل     الوطنيـة عدة دول  ىلما عن طريق تعدي  تشـريعاهتا  منحت وقد  - 65

 .  لـن فـي م أسـر املققـودين    للضحايا ة  استحقاقات اجتماعية ومالية يددةددة مؤقتمراسيم ي
ــودين  وذقــيض تنــالين     وتشــم  هــذ    ــود املقق االســتحقاقات يــرا املعاشــات ألســر اجلن

ــة          ــال  واملســاعدة الغذا ي ــة األطق ــدالت ىلعال ــد  ب ــة ال ــحية والرســوم الدراســية  وتق الرعاي
التقريـر  أووـحت النويـت أن جلنتـ ا      املقدمـة لـذا  وُ مسامهت ا  .والقروجم  وان اثة املؤقتة

أيضـــا منتبـــا للخـــدمات هـــ  دين وأســـرم احلـــرب أسشـــنت الوطنيـــة املعنيـــة بشـــؤون املققـــو

__________ 

-https://shop.icrc.org/accompagner-les-familles-des-personnes-portees-disparuesمتــــــوفر علــــــأ املوقــــــلس  (22) 

2314.html  

http://undocs.org/ar/https:/shop.icrc.org/accompagner-les-familles-des-personnes-portees-disparues-2314.html
http://undocs.org/ar/https:/shop.icrc.org/accompagner-les-familles-des-personnes-portees-disparues-2314.html
http://undocs.org/ar/https:/shop.icrc.org/accompagner-les-familles-des-personnes-portees-disparues-2314.html
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 منـ ا  أمـور ل مـن ىـال   جل ويوفر اخلدمات االجتماعية والنقسية ألسر املققودين   االجتماعية
  من الديون هاسنن احلنوم   وىلعقا ة ُ الولويى  ا باأل  ولا البدالت الش ريةتقد  

  
 االستنتاجات والتوييات - عا تاس 

مســنلة علــأ ُ املقــام األول    تركــز69/184 هــاقراراجلمعيــة العامــة  ُ أن  مــل - 66
 أحـش الـدول األعضـا  علـأ النظـر      ينإفاألشخاص املققودين ُ سيا  الزناعات املسلحة  

ــ  حــاالت      ــن   أيضــا ُ مســنلة األشــخاص املققــودين ُ ســياقات أىــرم  لــا ُ جل العن
 .واسعدام األمن  واجلرأة املنظمة  والنوارث  والجرة

ــأ ج ودهــا ُ معاجلــة مســنلة األشــخاص املققــودين     ب شــيدوأ - 67 ــدول األعضــا  عل ال
ع شعر باجلز  ىل/ا  أعداد األشـخاص املققـودين املبلّـ   أ أ/ال ال أينبيد  .ستيجة للزنا  املسل 

ــه تســبب ا كــ  ح    ــة ال ــاة الا ل ــ م واملعاس ــن حــاالت  عن ــة م ــدانال للضــحايا املباشــرين   القق
 .سرهمألو

هـذ  املسـنلة املتعـددة اجلواسـب علـأ رأس       علأ ىلبقـا  وأحش  يل الدول األعضا   - 68
الـه   نـاطق املج ودها املبذولـة ملعاجلتـ ا  داىـ  بلـداهنا  وُ      وعلأ مضاعقةجدول أعمالا 

وينبغـ  عـدم تسـييس االسـتجابات       .وعلأ ال عيد العـامل   بـروح مـن التعـاون     تنتم  لا 
قــو  واحتياجــات   حل وىلعطــا  مناســة مركزيــة   بقــوة علــأ الوقايــة واملســا لة       وتركيزهــا 

 وال سيما حق م ُ معرفة احلقيقة  - وشوا   املققودين وأفراد أسرهم
جل الـدول علـأ اذـاج اخلطـوات الال/مـة لتقيـيم وف ـم االحتياجـات املتعـددة          وت شَّ - 69

ذا التقيـيم  لـ وينبغ   .املققودين وأسرهم  لا ُ جل  من منظور حقو  انسسانلألشخاص 
ال مــة  مــل ىليــال  اعتبــار ىــاص جلواســب الضــعن   املســتجابات يــر  عجلــة يــوة اال أن 

احملددة اله تواج  ا النسا  واألطقال وامل اجرون والالجكون واملشردون داىليـا و  هـم   
يسـتند ىل  االحتياجـات    أالسـنلة األشـخاص املققـودين    وينبغـ  لنـ   معاجلـة م    .من القكات
   أيضاب  أن ينون تشاركيا ومتعدد التخ  ات   فحسب

أن تضــل الــدول انطــار التشــريع  واملؤسســ  املناســب البالغــة ن األمهيــة مــ بقــأوي - 70
ــة مــل مســنلة األشــخاص املققــودين  وينبغــ      ــدا ذا انطــار أن يعــاق  لــللتعامــ  بقعالي  حتدي

 اعب القاسوسية والعملية اله يواج  ا املققودون وأفراد أسرهم   امل 
وىلس  ألشجل بقوة  يل الدول اله د تنضم بعد ىل  االتقاقية الدولية حلمايـة  يـل    - 71

ىلدراج ىل  ذل   ولقيـام بــ األشـخاص مـن االىتقــا  القسـر  ىل  اذـاج التــداب  الضـرورية ل     

http://undocs.org/ar/A/RES/69/184
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ــ ــ ا  اأحنام  ــةُ قواسين ــ  األحنــام      الوطني ــة النامــ  لتل ــذ الســلطات املعني ــة تنقي  .وكقال
االىتقــا  القســر  بوأدعــو الــدول األعضــا  أيضــا ىل  التعــاون النامــ  مــل اللجنــة املعنيــة  

   والقريق العام  املع   االت االىتقا  القسر  أو    الطوع  
يــات  وُ أعقــاب الزناعــات املســلحة  ينبغــ  للــدول أن تشــار  بنشــا  ُ عمل       - 72

آثارها ىل  احلد األدىن  وجل  بس ـب  مـن    معاجلة حاالت األشخاص املققودين والتقلي  من 
بينــ ا االوــطال  بعمليــات مال مــة لتحديــد أمــاكن املققــودين والتعــر ا علــأ هويــاهتم          

الـه  وأيضـا  ميـل أطـراا الزناعـات سـابقا       وُ هذا ال دد  أهيـب   .وىلعادهتم ىل  أسرهم
هذ  اجل ود أن تنثـن ج ودهـا وتعاوهنـا بـالنظر ىل  أن عامـ  الـزمن        تشار  حاليا ُ مث 

 .قد يؤثر ُ توافر املعلومات
العدالــة وبنــا  الســالم عمليــات أيضــا ُ ســيا   املققــودينوجيــب النظــر ُ مســنلة  - 73

  وينبغ  للج ود انسساسية لتحديد مواقل األشخاص املققودين  وحتديـد هويـاهتم   .االستقالية
ويـتعت   .العدالة االستقالية  أن يعضـد بعضـ ا بعضـا   واملسا لة عمليات م  فضال عن وىلعادهت
ربط بــت هــذ  اجل ــود  مــل االحتــرام النامــ  ملبــادل الســرية واحلمايــة الــالنظــر ُ  كـذل  

 واملوافقة عن علم   
وال تزال مسنلة األطقال املققودين ُ سيا  الزناعات املسـلحة تتطلـب مزيـدا مـن      - 74

 . نقةاملشاملة والبياسات ال ل حتست و زام  لا ُ جل  من ىالل البحش املركاالهتم
الطـب الشـرع   متشـيا     جمـال  ُ احمللية اوت شَّجل الدول علأ موايلة تطوير قدراهت - 75

 املسـتقلة  القـدرات  بنـا  ّث  أو .الهذا اململ أفض  املمارسات واملعاي  الدولية السارية ُ 
ينقـ  مـن املـوارد ُ جمـال الطـب الشـرع  أمـرا ال  ـىن          لـا  زودةاملو اجليد التدريب جات

  فــاهتمعنــمل ُ وــمان ىلجــرا  حتقيقــات موثــو  هبــا ُ حــاالت املققــودين وحتديــد هويــات ر 
تعزيز ودعم التنسيق والتعاون علأ ال عيد انقليم  بت مؤسسـات الطـب    كذل وينبغ  

    يملالشرع  وممارس
مهيــة  ــل املعلومــات ويايتــ ا وىلدارهتــا مــن أجــ  معاجلــة مســنلة          وبــالنظر ىل  أ   - 76

األشخاص املققودين  وىلحقا  حق الضحايا ُ معرفة احلقيقة  ت شَّـجل الـدول علـأ كقالـة     
علأ أوسـل   ىللي الويول أن يتاح اوينبغ   .الويول ىللي ا ىلمناسيةاحلقاث علأ احملقو ات و

 ت اخل ويية واحلماية اعتباراعلأ أن يتماشأ جل  مل سطا  ممنن  
بذل مزيـد مـن اجل ـود لضـمان املسـا لة عـن االستـ اكات اجلسـيمة حلقـو            يلزمو  - 77

ال أنـن  و .انسسان أو للقاسون انسساين الدو  اله أدت ىل  حاالت األشخاص املققـودين 
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 سـوا    التعويضـات  يشـم   لـا قعـال   الست ـاا  الالتقلي  من أمهية كقالة املسا لة وتـوف  ا 
 ـ    الوطنيـة حايا  وحيثما تنون اوليات ضلالست اا لل ا تدب  وأ اوقا ي كان جل  ىلجراً 

آليــات دوليــة مال مــة اعلــأ  يــتعتمال مــة    ــ كافيــة أو  لــدول األعضــا  أن تنقــ  ىلجيــاد 
تزويـد هـذ  اوليـات بـاملوارد      بوجيـ  .دعوهتـا للتـدى   وللمسا لة  ومـن مث  لتق   احلقا ق 

 تابعة تويياهتا بسرعة وفعالية النافية  وم
 
 


