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  ٤  ١٠-   ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسلح نزاع

  ٤  ٨     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إدارة املعلومات وجتهيز امللفات  - ألف  
  ٤  ٩     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعامل مع الرفات البشرية  - باء  
  ٥  ١٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقدمي الدعم إىل األسر  - جيم  

تدابري الستجالء هوية ومصري األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين أثناء   - رابعاً
  ٥  ١٧- ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرتاعات املسلحة
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   مقدمــة- أوالً 
 قبل   إىل األمني العام أن يقدِّم تقريراً شامالً عن املفقودين         ،٧/٢٨ يف قراره    ،طلب جملس حقوق اإلنسان     - ١

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١٨تقريراً مؤرخاً ) A/63/299(وقدَّم األمني العام إىل اجلمعية العامة . انعقاد دورته العاشرة
حـق اُألسـر يف   ) ب(تدابري احليلولة دون فقدان األشخاص؛     ) أ: ( التقرير املواضيع التالية   وتناول.  املفقودين عن

ليدية وعلوم الطلب الشرعي املتصل باحلمض اخللوي الـصبغي    استخدام أساليب الطب الشرعي التق    ) ج(املعرفة؛  
)DNA (       يف البحث عن املفقودين وحتديد هويتهم؛)حمتويات التقرير  و. املفقودون ومسألة اإلفالت من العقاب    ) د

املنظمـات  أساساً إىل ردود على مذكرة شفوية ُوجهت إىل الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة و               تستند  
  .احلكومية  غري

 القـرار   دون تـصويت  واعتمدت، اجلمعية العامة علماً مع االرتياح بالتقرير املشار إليه أعاله    وأحاطت  - ٢
 أهابت اجلمعية العامة بالدول األطراف يف نزاع مسلح أن تتخذ مجيع ،ويف هذا القرار.  بشأن املفقودين٦٣/١٨٣

اع، وأن تبني مصري األشخاص الذين يعتربون يف        التدابري الالزمة للحيلولة دون فقدان األشخاص بسبب ذلك الرت        
كما أهابت بتلك الدول حتديد هوية ومصري األشخاص املعتـربين يف ِعـداد             . ِعداد املفقودين نتيجة هلذا الوضع    

 بكل ،املفقودين فيما يتصل بذلك الرتاع، والعمل قدر اإلمكان على تزويد أفراد أسرهم، من خالل قنوات مناسبة
وحثت الدول وشجعت املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري         . علومات ذات صلة مبصريهم   ما لديها من م   

 بإنـشاء اللجـان     ورحبت يف هذا الصدد   احلكومية على تقدمي املساعدة املناسبة، بناًء على طلب الدول املعنية،           
 املساس مبا تبذله الدول من ومع عدم. قةواألفرقة العاملة املعنية باملفقودين، وباجلهود اليت تبذهلا هذه اللجان واألفر

جهود ملعرفة مصري املفقودين بسبب الرتاعات املسلحة، طلبت اجلمعية إىل الدول أن تتخذ اخلطوات املناسبة فيما                
 معاجلة مسألة املفقودين يف ضرورةكما شدَّدت على . يتعلق بالوضع القانوين للمفقودين واحتياجات أفراد أسرهم

ورحبت اجلمعية العامة بعقد حلقة . ناء السالم، مع اإلشارة إىل مجيع آليات العدالة وسيادة القانونإطار عمليات ب
  .نقاش بشأن مسألة املفقودين يف الدورة التاسعة جمللس حقوق اإلنسان

  وضوع املفقودينمن اخلرباء لبحث م حلقة نقاش عقدها فريق –ثانياً 
 املفقـودين إىل    تقريره عـن  ات اليت حدثت منذ تقدمي األمني العام        التطورحبث  يتوسع التقرير احلايل يف       - ٣

. ٧/٢٨ احملتويات والطلبات اليت أوردها اجمللـس يف قـراره   وتراعى فيه، ٢٠٠٨أغسطس /اجلمعية العامة يف آب  
.  هلذا الغرض عقد حلقة مناقشة بشأن مسألة املفقودين ودعوة خرباء بارزين٧/٢٨وكان اجمللس قد قرر يف قراره  
  . الدورة التاسعة للمجلسعلى هامش ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢وقد عقدت حلقة املناقشة يف 

 من السيدة كوردوال دروغيا، املستشارة القانونية التابعة للشعبة القانونية للجنة كل حلقة املناقشة وحضر  - ٤
 أذربيجـان؛ والـسيدة كـارين        والدكتور وفاء الدين إياييف، قاضي احملكمة العليا يف         الدولية؛ لصليب األمحر ا

 واملنسقة يف أرمينيا للفريق العامل املعين سرى احلرب واملفقودين يف القتالميناسيان، مديرة مركز حقوق اإلنسان أل
إلنسان والقانون  والسيد ماركو ساسويل، األستاذ يف أكادميية جنيف حلقوق اأسرى احلرب واملفقودين يف القتال؛ب

 ؛)معهد سان رميـو    (نائب رئيس املعهد الدويل للقانون اإلنساين      اذسيد ميشيل بويت، األست    وال اإلنساين الدويل؛ 
، ومثَّلت املفوضية السيدة كيونغ ونغ    . ، املديرة العامة للجنة الدولية املعنية باملفقودين       كاترين بومبريجي  ةوالسيد
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 سعادة السفري لويس ألفونسو دي ألبا،       اشالنقوُتوىل إدارة   .  مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      نائب
  .املمثل الدائم للمكسيك لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف

وكان اهلدف األساسي املنشود من احللقة هو التوعية مبسألة املفقودين نتيجة الرتاعات املسلحة مع التركيز   - ٥
 أن تتعاون مجيع    ضرورة وال سيما    ، وُنوقشت مواضيع عامة متعددة    .على اجلوانب واآلثار املتصلة حبقوق اإلنسان     

عـاة أن بإمكـان      مـع مرا   ، مع بعضها وأن تضع آليات ومؤسسات وقوانني وقدرات مناسبة         ات الرتاع أطراف
 واألسر والرابطات الداعمة واللجان الوطنية حلقوق اإلنسان أن تؤدي دوراً يف هـذه اآلليـات                اجملتمعات املدنية 

 إيالء اهتمام خاص للوضع القانوين ألقارب املفقودين، وال سيما بشأن القـضايا          ومت تأكيد ضرورة  . ساتواملؤس
للمتضررين املتعلقة بأوضاعهم املدنية وحقوق اإلرث أو املعاشات التقاعدية والتزام الدول بتوفري املساعدة الالزمة 

  .من هذه القضية بغية إعادة إدماجهم يف احلياة االجتماعية

.  أفضل املمارسـات   فضالً عن  املفقودين،   مسألة توصيات عملية ملعاجلة     وضعكما متثَّل هدف احللقة يف        - ٦
  .مسألة املفقودينتقرير يتضمن موجزاً مبحتويات حلقة املناقشة بشأن ) A/HRC/10/10(وقُدِّم إىل اجمللس 

   حق اُألسر يف معرفة مصري أقارهبا املعتربين يف ِعداد- ثالثاً 
  ع مسلحااملفقودين خالل نز    

من استنتاجات  أن تستفيد   ية مناقشة عن موضوع املفقودين      ينبغي أل  خالل حلقة املناقشة،     على حنو ما مت تأكيده      -٧
 مشكلة األشخاص   على حل العمل  : املفقودون"وتوصيات املؤمتر الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر املعنون          

مواضيع املذكور  وقد تناول املؤمتر    "  ومساعدة أسرهم  ،العنف الداخلي حوادث   و ة املسلح ات الرتاع  مصريهم نتيجة  اجملهول
  . وإدارة الرفات ودعم اُألسرباملفقودين،تتعلق بإدارة املعلومات وجتهيز امللفات املتعلقة 

   إدارة املعلومات وجتهيز امللفات- ألف 

 ايؤديمن شأهنما أن    ا مجيع اجلهات املعنية وتبادل املعلومات       الحظ املؤمتر أن تنسيق األنشطة اليت تقوم هب         - ٨
التحقـق مـن أن     :  ما يلـي    التدابري املقترحة  ومن بني .  مصري املفقودين  ملعرفةإىل زيادة فعالية أي إجراء ُيتخذ       

وتقتصر مع ذلك على ما هو ضروري للوفـاء         املعلومات اليت يتم جتميعها بشأن املفقودين هي معلومات شاملة          
 طرق وأهداف مجع البيانات     عنعلومات  امل وتبادل وأن يتم مجعها وجتهيزها بصورة غري متحيزة؛         ،احملدَّدبالغرض  

وجتهيزها من جانب اجلهات املعنية؛ وتبادل املعلومات اليت يتم مجعها فيما بني اجلهات املعنيـة، دون تعـريض                  
؛ تركيز املعلومات اليت يتم جتميعها يف مكان   للخطر تيقومون جبمع املعلومات أو مصادر املعلوما     َمن   أوالضحايا  

 واحترام املعايري واملبادئ ذات الـصلة املتعلقـة حبمايـة            إعالم اُألسر بشأن مصري أفرادها؛     واحد لزيادة إمكانية  
  .مبا فيها املعلومات الطبية واجلينيةلدى إدارة املعلومات وجتهيزها، املعلومات الشخصية 

  لرفات البشرية التعامل مع ا- باء 

مجيع جثـث     أن املسؤولية املتعلقة بتناول    واملعلومات عن املوتى  الحظ املؤمتر فيما يتعلق بإدارة الرفات         - ٩
هـي  املوتى  بشكل صحيح وتزويد اُألسر مبعلومات بغية احليلولة دون شعور أفراد اُألسر بالضيق وعدم اليقني،                 



A/HRC/10/28 
Page 5 

تتمثل التدابري اليت ميكن اختاذها     و.  املسلحة واجلماعاتحلكومية  عاتق السلطات ا  مسؤولية تقع بصفة رئيسية على      
 منـع أو    وعـدم يف ضمان اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة لتحديد أماكن وجود رفات املتوفني وتسجيل هويتهم؛              

التدخل أو احليلولة دون حتديد هوية الرفات البشرية؛ وإصدار شهادات الوفاة، وضمان أن حيترم مجيع األشخاص                
 املهنية املطبقة على إدارة الرفات البشرية وإخراجها من القبور وحتديد هويتها؛            واآلدابملعنيني القواعد القانونية    ا

 عند إخراج اجلُثث من القبور وحتديد       مَوحََّدةإجراءات  حيثما أمكن،    الطب الشرعي،    أخصائيووضمان أن يتبع    
 ومناولة املوتى عنمجع املعلومات يتولون  األشخاص الذين   وضمان تقدمي التدريب املناسب جلميع      هوية أصحاهبا،   

 إال بعد اتفـاق مجيـع       أصحاهباالرفات البشرية، وعدم الشروع يف عملية إخراج اجلثث من القبور وحتديد هوية             
أن يتضمن إطار العمل حتديد بروتوكوالت إلخراج اجلثث من القبور؛ ومجع           كاجلهات املعنية على إطار للعمل،      

 طرق سليمة من الناحية أصحاهبا بناًء علىهوية  الوفاة؛ وتشريح اجلثث؛ وحتديد ت املتعلقة بالفترة اليت تسبقالبيانا
ة أو ظرفية ُتعترب مناسبة ويكون قد مت اعتمادها  كيأو أدلة عرفية أو إكليني    / تكنولوجيات و  وموثوقة، وعلى العلمية  

 إخـراج  احمللية واُألسر يف عمليـات   ناسبة إلشراك اجملتمعات    يف السابق من جانب اجملتمع العلمي؛ واتباع ُسُبل م        
  .أصحاهبا وإجراءات حتديد هوية هااجلثث من القبور وتشرحي

   تقدمي الدعم إىل اُألسر- جيم 

الحتياجات املادية واملالية والنفسية والقانونية اليت تواجهها اُألسر        أيضاً بالعمل على تلبية ا    أوصى املؤمتر     - ١٠
فة ترمي إىل تعزيز االكتفـاء الـذايت         هذه التدابري تقدمي مساعدة مستهدَ     ومن بني . ضيح مصري أفرادها  بانتظار تو 

ذلك ولمفقودين وأثر ذلك على أفراد اُألسر،       لمعاجلة الوضع القانوين    ولُألسر، بأسرع وقت تسمح به الظروف؛       
 وال سيما   ،األطفال دعماً ومحايةً خاصتني   فيما يتعلق بإدارة املمتلكات، والوصاية والسلطة األبوية؛ ضمان تلقي          

ضمان إيالء اهتمام خاص ملُعيلي اُألسر الوحيدين ، مع و األطفال غري املصحوبني بأسرهم؛ مجعاختاذ تدابري إلعادة 
ضمان أن تستفيد أسر املفقودين من برامج ومراعاة االحتياجات اخلاصة اليت تواجهها املرأة يف مثل هذه الظروف؛ 

 العـالج  ، وكلما كان ذلك ضرورياً،تقدمي الدعم النفسيوف مع أوضاعها والتأقلم مع ما حدث هلا؛    يتكدعم لل 
  .إليه هم حباجة ملنالواجب تقدميه والنفساين املمكن 

  هوية ومصري األشخاص املعتربين يف عدادالستجالء  تدابري -  رابعاً
  سلحةاملرتاعات الاملفقودين أثناء 

اختاذ التدابري الالزمة، يف الوقت املناسب، لتحديد هوية        ينبغي  ،  ٧/٢٨لس يف قراره    اجملما أكده   حنو  على    - ١١
وتقع هذه املسؤولية على عاتق سلطات      . ة املسلح اتومصري األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين بسبب الرتاع       

انونية الدولية، مبا يف ذلـك       بتنفيذ الصكوك الق   عليها بالدرجة األوىل التزام   ترتب  ي و ، املسلحة واجلماعاتالدول  
اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكوالت االختيارية امللحقة هبا، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية           

وميكن للدول أن  . واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             
  .م من خالل التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريتبدي هذا االلتزا
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   أنشطة البحث-  ألف

الدولية واللجنـة الدوليـة املعنيـة       الصليب األمحر   اجلهود اليت تبذهلا يف هذا الصدد جلنة        ب التنويهينبغي    - ١٢
الدولية أثناء الصراعات املسلحة وغريها من الصليب األمحر جلنة  لبحث اليت تقوم هبا     ومن بني أنشطة ا   . باملفقودين

من أسرهم، والشهود املباشرين، والسلطات      ، جمهويل املصري وظروف اختفائهم    عنحاالت العنف مجع املعلومات     
وتكون هلذه املعلومات أمهية أساسية عند البحث عن الشخص وحتديد ما حدث            . وأي مصادر أخرى موثوق هبا    

ري عملية البحث هذه يف أماكن االحتجاز، وخميمات املشردين داخلياً والالجئني، ومستودعات اجلثـث              وجت. له
  . النائيةواملناطق

مشفوعةً مبعلومات   إمداد السلطات بقوائم بأمساء األشخاص جمهويل املصري،         ومن بني هذه األنشطة أيضاً      - ١٣
ومطالبة السلطات بأن تـأذن باسـتخراج اجلثـث         اختفائهم، مع طلب معلومات عن مواقع القبور        عن ظروف   

 مع السلطات أو اجلماعات املسلحة اًستمراإلبقاء على احلوار موتشمل عملية البحث أيضاً . والتعرف على هويتها
  .بغية استيضاح مصري املفقودين

  املفقودينب مجع ومحاية وإدارة البيانات املتعلقة -  باء

 مجع بيانات ذات مصداقية وموثوقية عن املفقودين بضرورة ،٧/٢٨اره  يف قر،سلم جملس حقوق اإلنسان  - ١٤
 وحث الدول على التعاون فيمـا  ايري القانونية الدولية والوطنية؛ومحاية هذه البيانات وإدارهتا، وفقاً للقواعد واملع 

ملناسـبة ذات الـصلة     بينها ومع اجلهات املعنية األخرى العاملة يف هذا اجملال، بسبل منها تقدمي كل املعلومات ا              
املفقودين بالدولية بإدارة املعلومات وجتهيز امللفات املتعلقة الصليب األمحر ويف هذا الصدد، تقوم جلنة . باملفقودين

للجنـة  تتـيح   تطبيقات برجمية أساسية، ميكن تكييفها لكل السياقات، ومثة. يف العديد من النواحي اليت تعمل هبا 
 مع كفالة مستوى عال من سالمة ،انية ختزين وجتهيز واستعادة املعلومات عن املفقودينالدولية إمكالصليب األمحر 

  .البيانات وسرية املعلومات

قد مت  و. عن موضوع حقوق اإلنسان واحملفوظات    تعكف جلنة الصليب األمحر الدولية على إعداد نشرة         و  - ١٥
اع بشأن موضوع احملفوظات هبدف نشره فيمـا   إعداد مشروع أداة لسيادة القانون للدول بعد الرت يف هذا الصدد  

 موضـوع   املنازعات بـشأن  ا بعد   مل مت إعداد مشروع ألداة تتعلق بسيادة القانون للدول          ،ويف هذا الصدد  . بعد
منها القضايا املتعلقة بتقصي احلقيقة واحلـق يف  وستتناول النشرة أموراً    . هناية املطاف  يف   ، هبدف نشره  احملفوظات

  .يف ذلك معلومات تتعلق بالكشف عن أماكن وجود املفقوديناملعرفة، مبا 

إجراء عمليات حبث يف مجيـع      يتطلب  أو احلصول على معلومات بشأهنم      / حتديد أماكن املفقودين و    وإن  - ١٦
وللسجالت التابعة للوحدات احلكومية احمللية، مثل قوات الشرطة،  أمهية، وكـذلك احلـال              . السجالت املتاحة 

ويؤكد املشروع املشار إليه أعاله  أمهيـة        . مات املستمدة من سجالت املقابر ومستودعات اجلثث      بالنسبة للمعلو 
افتراض ما كان قد وقع للشخص قبل االختفاء وخالله وبعده؛ وإذا كان االفتراض هو أن احلكومة كانت مسؤولة 

يف كل مرحلة من مراحل العملية  احلكومي الذي من احملتمل أن يكون قد شارك اجلهازعن االختفاء، ينبغي حتديد 
قواعد البيانات اليت تضعها وحتتفظ هبا أن ويشري املشروع إىل أن من احملتمل أيضاً . ونوع السجالت اليت مت فتحها   
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الدولية أو منظمـات    الصليب األمحر   أثناء الرتاعات املنظمات غري احلكومية وكذلك منظمات أخرى، مثل جلنة           
  .رات مفيدة للداللة على أماكن تواجد املفقودين أو معلومات بشأهنممؤشتتضمن األمم املتحدة، 

. إخراج اجلثث من القبور عند البحث عن املفقودين       ب فيما يتعلق هو هام   كما أن موضوع إدارة البيانات        - ١٧
يش أو  إن سجالت اجل   ف ،وفيما ميكن  للتقارير الشفوية أن تقدم معلومات عن مواقع حمتملة لقبور أو قبور مجاعية              

من املوظفني احلكوميني الذين رمبا مت تعيينهم مثالً حلفر القبور أو الذين كانوا قد شاركوا يف نقل اجلثث ذلك  غري
 ،كما يشري املشروع إىل أن حتديد الرفات      . قد تؤيد تلك التقارير   معلومات أو   قد تتضمن أيضاً    من املوقع وإليه،    

 فإن السجالت الطبيـة واملتعلقـة       ،)DNA (ات احلمض اخللوي الصبغي   وإن كان يتم حالياً باالستناد إىل اختبار      
 حتديد هوية رفات املفقودين إذا مل ُيعرف للشخص املفقود محض خلوي صبغي أو إذا               علىباألسنان تساعد أيضاً    

  .)١(لتقدمي احلمض اخللوي الصبغي ألغراض املقارنةقريب له على قيد احلياة مل يكن هناك 

  ملساعدة املناسبة إىل الدول املعنية تقدمي ا-  خامساً
 على اختـاذ    ،٧/٢٨ يف قراره    ،حث اجمللس وشجع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية          - ١٨

 ملعاجلة مشكلة األشـخاص املعتـربين يف عـداد          ة والدولي ة واإلقليمي ة الوطني األصعدةمجيع التدابري الالزمة على     
. ، بناء على طلب الدول املعنيـة       يف هذا الشأن   تقدمي املساعدة املناسبة  على  ملسلحة و املفقودين بسبب الرتاعات ا   

الصليب األمحر املفقودين، الذي وضعته جلنة  بوفيما يتعلق بتقدمي املساعدة املناسبة، فإن القانون النموذجي املتعلق          
 التشريع مع متطلبات مواءمة الوطنية على الدولية يقدم إطاراً تشريعياً مناسباً وشامالً مبا يكفي ملساعدة السلطات   

ويستند اإلطار إىل مبادئ القانون اإلنساين الدويل وغريه من فروع القانون الدويل، ومعاهـدات              . القانون الدويل 
وليس الغرض من القانون النموذجي أن يكون حصرياً، . حقوق اإلنسان الدولية، القابلة للتطبيق يف مجيع الظروف

ووفقـاً  .  يقدم أداة إطارية تضع األساس لتحديد اجملاالت اليت ينبغي اختاذ التدابري بشأهنا            رد قانون جمبل أن يكون    
ولذلك . للسياق والوضع التشريعي، فرمبا يكون قد مت اختاذ بعض التدابري، يف حني أنه ينبغي وضع تدابري أخرى                

ع فقدان األشخاص وإجياد حلول لألقارب واملطالبة ميكن  للسلطات الوطنية اليت تسعى إىل تعزيز اإلطار القانوين ملن
  .اً منهحبقوقهم أن تستخدم هذا القانون النموذجي برمته أو جزء

 اقتراحات وتوصيات ترمي إىل حتسني طرق جتنب على تقدميوالغرض من القانون النموذجي هو املساعدة   - ١٩
 إىل أحكام القانون    اإلحاالت املرفق هبذه الوثيقة     وتندرج يف . حاالت االختفاء ومحاية حقوق املفقودين وأقربائهم     

  . ذات الصلةاإلنساين الدويل

وعلى . م القانون يف عمله   واضعي كل مادة على حدة ملساعدة       على القانون النموذجي تعليقات     وترافق  - ٢٠
. طنيـة  تشريع إطاري أو اقتراح للعمل، فإن األمر سيتطلب إجراء تعديالت وفقـاً لالحتياجـات الو               غرار أي 

  : اجملاالت التاليةتتناولواالقتراح املتعلق بالقانون النموذجي مقسم إىل عدد من الفصول اليت 

  ؛بائهأحكام عامة تتضمن هدف التشريع وتعريفات املصطلحات، مثل الشخص املفقود وأقر  )أ(  
                                                      

  .رع رابعاً، الفA/63/299الوثيقة انظر أيضاً   )١(
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 من حريتـهم    حقوق أساسية وتدابري تتعلق حبقوق احملرومني من حرياهتم، وحق أقرباء احملرومني            )ب(  
  لمفقود؛لوحقوق األقارب يف معرفة ما حدث 

لمفقودين واحلقوق املرتبطة به، والقضايا املتعلقة باإلعالن عن فقدان شخص ما، لالوضع القانوين   )ج(  
  وحقوق األقرباء من حيث الوضع املدين واالستحقاق للمساعدة املالية أو اإلعانات االجتماعية؛

القضايا املتعلقة بالبحث عن املفقودين، واألحكام املتصلة بإصدار بطاقات هوية أو وثائق مماثلة،              )د(  
حتدد السلطة املسؤولة عن البحث عن املفقودين، وإنشاء مكتب إعالمي وطين للعمل مع السلطة الوطنية املعنيـة                 

عملية البحث وهنايتها، وإمكانية    البحث، وبداية   املفقودين، وتقدمي طلبات    باملفقودين وسجل املعلومات املتعلقة     ب
  ومحاية البيانات؛احلصول على معلومات عن املفقودين، 

 وتـسجيل   حقوق املتوفني، مبا يف ذلك أمور مثل واجب البحث عن املتويف واستعادة جثتـه،               )ه(  
  ت اليت مل يكشف عن هويتها؛، وعمليات الدفن، وإخراج اجلثث من املقابر، وإدارة الرفااملتوفني، وإدارة الرفات

 املسؤولية اجلنائية اليت حتدد األفعال اليت جيب االعتراف بأهنا جرائم جنائية مبوجب             يتناولفصل    )و(  
  القانون الوطين، وآلية للمقاضاة؛

  .نهائيةالألحكام يتناول ا وفرع آخر ،حتديد السلطة املسؤولة يتناولفرع   )ز(  

منوذج لشهادة الغياب، : ، هي بتعليقات وثالث مرفقاتمشفوعة مادة ٢٧ن ويتألف التشريع النموذجي م  - ٢١
  . ذات الصلةومنوذج لشهادة الوفاة، وإشارات إىل أحكام القانون اإلنساين الدويل

وفيما يتعلق باملساعدة املقدمة إىل الدول، أصدرت أمانة مديرية الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان التابعة   - ٢٢
املفقودين وافتراض وفاهتم، وهي تنص على ضرورة حتقيق توازن         بمشروع توصية عن مبادئ تتعلق      جمللس أوروبا   

من أصحاب املصاحل املشروعة، وال سيما فيما يتعلق        وأفراد أَُسرهم، فضالً عن غريهم      عادل بني مصاحل املفقودين     
 عقـد   إبراممني على احلياة، واحلق يف      تأة واإلرث، واملعاش التقاعدي وال    باملصاحل املشروعة املتعلقة حبقوق امللكي    

، وحقوق الوصاية واحلقوق األبوية وما      )زواج أو شراكة مسجلة أو عالقة مماثلة      (جديد للعيش مع شخص آخر      
حسب احلالة، بتحسني افتراض الوفاة أو، وفضالً عن ذلك، فإن األخذ مبفاهيم االختفاء وتلك املتعلقة ب      . إىل ذلك 

املفقود، إذ من شأن ذلـك أن       ق باملوضوع، له فائدة كربى، وال سيما بالنسبة ألفراد أسرة           التشريع القائم املتعل  
  . أوضاعهم القانونيةيوضِّح

ووفقاً ملشروع التوصية املقدم من جملس أوروبا، فإن الوفاة هي شرط مسبق لتطبيق قـانون الوراثـة،                   - ٢٣
 كمـا   .للَوَرثةدي أو بوليصة التأمني على احلياة        وكذلك لدفع املعاش التقاع    ، والوريث وصيولوجود اإلرث وامل  

 مماثلة معمول هبا يف بعض الدول تعايشمبا يف ذلك الشراكة املسجلة أو أي عالقة (ينتهي الزواج تلقائياً عند الوفاة 
 من الدخول يف عالقة جديدة دون تعرض الوريثالشراكة، اليت متكن /وما يقابل ذلك من ملكية الزواج) األعضاء

  .احتمال تعدد أزواج أو زوجاتي أل
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. ويرمي مشروع التوصية إىل تقدمي املساعدة إىل حكومات الدول األعضاء يف معاجلة حاالت املفقـودين       - ٢٤
وال ميس النص التزامات الدول األعضاء القانونية مبوجب القانون اإلنساين الدويل أو القانون الـدويل حلقـوق                 

 ميكن االستفادة من مبادئه يف حاالتو.  لإلعالن بسهولة عن وفاة شخص ما وينبغي عدم صياغته كحجة،اإلنسان
  .ما بعد الرتاع، وال سيما بالنسبة لألشخاص ذوي املصاحل املشروعة عند إعالن وفاة شخص ما

  املتخذة مؤخراً ملعاجلة مشكلة املفقودين التدابري -  سادساً
 على  ،٧/٢٨، يف قراره    ية واملنظمات غري احلكومية   حث اجمللس الدول وشجع املنظمات احلكومية الدول        - ٢٥

ربين يف عداد املفقـودين      ملعاجلة مشكلة املعتَ   ة والدولي ة واإلقليمي ة الوطني األصعدةاختاذ مجيع التدابري الالزمة على      
قرير وعلى الرغم من أن ت    . تقدمي املساعدة املناسبة، بناء على طلب الدول املعنية       على   و ،بسبب الرتاعات املسلحة  

 يف  يتضمن قدراً كبرياً من املعلومات، فقد حـدثت تطـورات الحقـة           ) A/63/299( املفقودين   عناألمني العام   
  .الشأن  هذا

الدولية ورابطة الصليب األمحر النيبالية، مبناسبة اليـوم العـاملي          الصليب األمحر   جلنة  أعلنت  ففي نيبال،     - ٢٦
 شخص اعتـربوا أهنـم يف عـداد         ١ ٢٠٠ أكثر من    ، أمساء ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٣٠الذي صادف   للمفقودين  

أن الدولية حكومة نيبـال     الصليب األمحر   جلنة  وناشدت  . ٢٠٠٦- ١٩٩٦املفقودين من جانب أقارهبم يف الفترة       
، أصدرت ٢٠٠٧فرباير /ويف شباط.  سنوات١٠د ملدة وا أثناء الرتاع املسلح الذي شهده البلفقدتوضح مصري َمن 

كمـا  . ذويهـا  أسرة مبصري ٣٣ شخصاً مفقوداً، نتج عنها إعالم       ٨١٢دولية قائمة بأمساء    الالصليب األمحر   جلنة  
لزيادة قدرات األطباء  يف معهد الطب يف كامتاندو، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٤نظمت حلقتني دراسيتني يف 

  .الشرعيني بتحديد هوية أصحاب الرفات بدقة

املعنية األرمينية الدولية واللجنة احلكومية الصليب األمحر جلنة ، وقعت ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ٣ويف   - ٢٧
 الكشف عن مصري آالف األشخاص الذين فقدوا علىاملفقودين اتفاقاً إطارياً للمساعدة وبأسرى احلرب والرهائن 

انـات  للحصول من أَُسر املفقودين على بي      االتفاق اإلطاري أساساً     وسريسي. بسبب الرتاع يف ناغورين كاراباخ    
وتفاصيل عن مساهتم البدنية الدقيقة وأمتعتهم السابقة للوفاة صوَر املفقودين     وتتضمن عادة البيانات  . مفصلة عنهم 

م املعلومات اجملمعة إىل السلطات للمساعدة يف       وتسلَّ. الشخصية واملالبس اليت رمبا كانوا يرتدوهنا عند اختفائهم       
توقيع اتفاق مماثل مع اللجنة احلكوميـة        ٢٠٠٨أبريل  /يف نيسان مت  وقد  . عمليات التعرف على الرفات مستقبالً    

 ٢٠ يف   ع هيئة نظرية يف نـاغورين كارابـاخ       ، وكذلك م  واملفقوديناملعنية بأسرى احلرب والرهائن     األذربيجانية  
 أسرة ال تزال بانتظار احلصول على أنباء عن أقارهبـا           ٤ ٠٠٠ويقدر أن أكثر من     . ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 

  .املفقودين نتيجة الرتاع يف ناغورين كاراباخ

على مذكرة تفاهم الدولية عن التوقيع الصليب األمحر جلنة ، أبلغت ٢٠٠٨أكتوبر /شرين األول ت١٦ويف   - ٢٨
 مصري األشخاص الذين يعتربون يف عداد املفقودين استجالء ومجهورية إيران اإلسالمية ترمي إىل مع حكومة العراق

وعلى الرغم من أن احلكومتني حاولتا بالفعل حتديد ما حدث       ). ١٩٨٨- ١٩٨٠(ني إيران والعراق    نتيجة الرتاع ب  
الدوليـة  الصليب األمحر جلنة ي املرة األوىل اليت توقع فيها هذه هفلألشخاص الذين ال يزالون يف عداد املفقودين،   

 فيما بني البلدين، وتبادهلاتحصيل املعلومات  الوثيقة إطاراً واضحاً لوُترسي.  مع البلدينالقبيلعلى وثيقة من هذا 
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 وبعد  .اليت يتعني على اخلرباء من البلدين القيام هبا بدعم من جلنة الصليب األمحر الدولية             ، واملهام   الرفاتولتسليم  
 من  ٤١  نقل    ٢٠٠٨نوفمرب  /  تشرين الثاين   ٣٠، مت يف    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٦التوقيع على املذكرة يف     

  . من الرفات اليت كانت موجودة يف إيران إىل موطن كل منها٢٠٠ اليت كانت موجودة يف العراق والرفات

الـصليب األمحـر   جلنة  ، تقدم   ٢٠٠٨أغسطس  /الروسي يف آب  ومنذ بداية الرتاع بني جورجيا واالحتاد         - ٢٩
شرين ويف ت . ء مفقودين  منها املساعدة يف تبليسي للبحث عن أقربا       وا شخص التمس  ٥٠٠الدولية املساعدة لقرابة    

الدولية تلقي طلبات للبحث من أشخاص حيـاولون حتديـد    الصليب األمحر   جلنة  ، واصلت   ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
 ٣٠يف الفتـرة مـن      وأبلغت عن إحراز تقدم ما يف جهودها؛ حيـث مت           . أماكن وجود أفراد أسرهم املفقودين    

. تسكهنفايلبأُسرهم يف تبليسي وغوري     ص   شخ ٣٠٠مجع مشل    ٢٠٠٨ديسمرب  /أغسطس إىل كانون األول   /آب
 منذ الرتاعات اليت حدثت سـابقاً يف     من املفقودين  ٢ ٢٥٠ مصري   البت يف ومل حيرز أي تقدم أثناء هذه الفترة يف         

  ).أخبازيا وجنوب أوسيتيا(جورجيا 

الدولية ر  الصليب األمح جلنة   مجهورية الكونغو الدميقراطية و    ، نظمت ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٩ويف    - ٣٠
مشل مجع حتديد هوية األطفال الذين مت فصلهم عن والديهم وتيسري إعادة  عية الصليب األمحر محلة للتعجيل يف       ومج
مجهورية الكونغو الدميقراطية أن يف الدولية الصليب األمحر جلنة س وكالة البحث املركزية التابعة  رئيوأفاد. رَساُأل

 مفقود يف مشـال     ٢٥٠ ٠٠٠ل بأن من بني ا    ذلت هذه اجلهود استجابة للهواجس    وُب. النتائج األولية كانت إجيابية   
. أَُسرهم،  رمبا يكون هناك العديد من األطفال الذين انفصلوا عن            ٢٠٠٨أغسطس  /كيفو نتيجة القتال منذ آب    

ن منـذ هنايـة تـشري     منفصلني عن أَُسرهم     طفالً   ١٣٤الدولية أهنا سجلت وجود     الصليب األمحر   جلنة  وأفادت  
ـ .  يكون أعلى بكثري   قد أعربت عن قلقها ألن العدد الفعلي        إال أهنا ،  ٢٠٠٨أكتوبر  /األول ستخدم الـشبكة   وُت

 لتلقي طلبـات    وأ لتسجيل األطفال غري املصحوبني      ، سواءً ديف البل للجنة الصليب األمحر الدولية     الواسعة النطاق   
يف مجيع أحناء مشال    ثالث مرات يومياً    مات املفصلة   ومن مث ُتنشر املعلو   . البحث من أسر فقدت االتصال بأطفاهلا     

وتنشر ملصقات تفسريية يف مكاتب الصليب األمحر يف امليـدان وخمتلـف            . كيفو من خالل حمطات إذاعية حملية     
الدولية صور األطفال   الصليب األمحر   جلنة  وفضالً عن ذلك، تنشر     . ه اخلدمة األماكن العامة إلعالم األسر عن هذ     

 ، مناطق تكون كثافة األشخاص املفقودين فيها عالية، مثل املدارس والكنائس ومراكـز األطفـال              املفقودين يف 
  .وكذلك خميمات املشردين

 /يف تـشرين الثـاين     فتحـت    قـد  أن دائرة البحث الدوليـة    الدولية  الصليب األمحر   جلنة   أفادتكما    - ٣١
، لع عليها اجلمهور  يا االضطهاد النازي لكي يطَّ     مليون وثيقة تتعلق بضحا    ٥٠حمفوظاهتا املؤلفة من     ٢٠٠٧  نوفمرب

 صـحفي  ١٠٠ باحثاً و٣٣٠هم  ني، من ب   بلداً ٢٤ زائر من    ١ ٣٠٠  زهاء ٢٠٠٨نوفمرب  /لقت يف تشرين الثاين   تو
 اليت يوجـد    ، أيضاً بأن إدارة البحث الدويل     وأُفيد.  من ضحايا االضطهاد النازي وأفراد أسرهم      ٢٩٠وصحفية و 

 ، بلـداً  ٧٧ استفـسار مـن      ١١ ٣٠٠ما جمموعـه    ذاهتا   يف أملانيا، قد تلقت يف الفترة        مقرها يف باد أروسلني   
اللجنـة الدوليـة     جلنة دولية وطنية لدى      ١١وتنظم اإلدارة   .  استفساراً ورد من علماء وصحفيني     ٢  ٩٢٠  منها

وتتوىل جلنة . ٢٠٠٦ لعام   اليت أُدِخلت عليها   والتعديالت   ١٩٥٥ مبوجب اتفاقات بون لعام      للبحث عن املفقودين  
  .الصليب األمحر الدولية إدارة الدائرة املذكورة بالنيابة عن اللجنة الدولية، مقدمة بذلك اخلدمات للضحايا واُألَسر
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على إصدار كتيب ُوِضع    الدولية أيضاً باالشتراك مع االحتاد الربملاين الدويل        الصليب األمحر   جلنة  وتعمل    - ٣٢
  . بشأن األشخاص املفقودين١١٥لي اعتمده االحتاد الربملاين الدويل يف االجتماع اللربملانيني لتنفيذ القرار الذ

 املنطقـة الدولية االجتماعني األول والثاين للمعاهد الطبية القانونية من         الصليب األمحر   جلنة  كما نظمت     - ٣٣
والتنسيق والتعاون بـني هـذه       ئ على التوايل، لتعزيز االتصاالت    آسيا واحمليط اهلاد  إقليم   األمريكية و  - اإليبريية  

ومت تنظيم االجتماعات   . لكوارثالتصدي حلاالت ا   هوية الرفات، مبا يف ذلك       وحتديداملؤسسات لتحسني اإلدارة    
  .مبشاركة معاهد طبية قانونية من بريو وملبورن بأستراليا على التوايل

 تـشرين   ٣٠ إىل   ٢٨يف الفتـرة مـن      املفقودين مؤمتراً يف بلغـراد      باستضافت اللجنة الدولية املعنية     و  - ٣٤
ودين، ومؤسسات حكومية    ممثل من رابطات من أسر املفق      ١٠٠، حيث التقى فيها أكثر من       ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

 ملناقشة القضايا املتعلقة بتحديد مصري املفقودين بـسبب         ، وبرملانيني ومنظمات معنية حبقوق اإلنسان     من املنطقة 
 شخص ال يـزال مفقـوداً   ١٧ ٠٠٠وقد قدر أن أكثر من .  جنوب شرق أوروباالرتاع املسلح يف التسعينات يف 
 اإلقلـيم وتضمنت االستنتاجات الرئيسية للمؤمتر توجيه دعوة إىل احلكومات يف          . بسبب هذه الرتاعات املسلحة   

 تبـادل  للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والتوقيع على اتفاقات بشأن         
بـالد  مـستوياهتا يف    املفقودين والتعاون من أجل البحث عنهم؛ وإىل املدعني واحملاكم جبميع           باملعلومات املتعلقة   

 أماكن وجود املقابر اجلماعية؛ وجلعل القيام بنقل الرفات من للتحقق منلكي يبذلوا أقصى ما يف وسعهم اإلقليم، 
 الشهود يف مجيع مراحـل أي       يعاقب عليها القانون؛ ولضمان محاية    موقع دفن سري أوَّيل إىل موقع ثانوي جرمية         

  .حتقيقعملية 

 خبرياً معنياً مبوضوع حاالت ١٩وفداً رفيع املستوى مؤلفاً من الدولية املعنية باملفقودين كما تلقت اللجنة   - ٣٥
ـ ٢٥ إىل  ٢٠  من الفترةيف  االختفاء القسري يف كولومبيا يف مقره يف البوسنة واهلرسك           نـوفمرب  /شرين الثـاين  ت

املذكورة ودرايتها يف تعزيز القدرة املؤسـسية،       وحضر الوفد الكولوميب حماضرات تتعلق خبربات اللجنة        . ٢٠٠٨
كما أكـد أمهيـة     . وتعزيز السبل التقنية لتحديد مواقع املفقودين وإجيادهم وحتديد هويتهم        ووضع تشريع ناجع    

علمـاً بكامـل    ر املفقـودين    َس اجلمعيات املعنية بأُ   إحاطةية وضمان   إشراك اجملتمع املدين يف مجيع جوانب العمل      
  .املعلومات املتوفرة عنهم

  املفقودون وسيادة القانون - سابعاً 
فقودين كجزء من عمليات بنـاء       معاجلة موضوع امل   ضرورة ٦٣/١٨٣رارها  أكدت اجلمعية العامة يف ق      - ٣٦
 واملـساءلة واملـشاركة     ة القانون، على أساس من الـشفافية      م، مع اإلشارة إىل مجيع آليات العدالة وسياد       السل

  .العامة  واملسامهة

املعنية باملفقودين أن توَضع حقـوق      وفيما يتعلق مبوضوع اإلفالت من العقاب، اقترحت اللجنة الدولية            - ٣٧
ويف هذا  . أكمل حنو   علىموضع االعتبار    وسيادة القانون وأبعاد العدالة االنتقالية املترتبة على املفقودين          اإلنسان

تقدمي تقارير منتظمة عن التقـدم      مع احملاكم اجلنائية الوطنية والدولية من خالل        املذكورة  الصدد، تتعاون اللجنة    
وختضع املساعدة الـيت تقـدمها      . يف بعض احلاالت  احملرز يف هذا الشأن، عند الطلب، من خالل إفادات مكتوبة           
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كما تنظم اللجنـة للمحققـني      .  البيانات وغريها من الضمانات اإلجرائية     اللجنة يف اإلجراءات القضائية حلماية    
واملدعني والقضاة حلقات دراسية وعروضاً عن عملها إلعالمهم باملساعدة اليت تقدمها إىل احلكومـات بـشأن                

 واجلرائم احلربلة اجلنائية يف جمال جرائم يف عملية العداهبا املفقودين، وبالطرق اليت ميكن هلذه املساعدة أن تسهم 
 كـانون   ١٨ مـن هـذا القبيـل يف         تظاهرةوقد عقدت آخر    . املرتكبة ضد اإلنسانية وجرمية اإلبادة اجلماعية     

  .٢٠٠٨ديسمرب /األول

 عنواهنـا " International Review of the Red Cross"يف منـشور  دراسـة   ٢٠٠٦ُنشرت يف عام و  - ٣٨
أساسـاً  وقد ترسي هذه الدراسة     . "عرفة ومكافحة اإلفالت من العقاب    احلق يف امل  : املفقودون والعدالة االنتقالية  "

وتتناول الدراسة الطرق اليت ميكن . مفيداً إلجراء حتليل للعالقات بني موضوع املفقودين وموضوع العدالة االنتقالية
وفيق بني موضوع   ، وكيف ميكن الت   ذويهامن خالهلا آلليات العدالة االنتقالية أن تدعم حق األسر يف معرفة مصري             

 مصري املفقودين، نتيجة نزاع مسلح      استجالءوختلص الدراسة إىل أن     . مكافحة فعالة املفقودين ومكافحة العقاب    
 العنف، هو موضوع هام وحباجة إىل النظر إليه يف أي جهد متعدد األبعاد ومتعدد               حاالت من   ىخرحالة أ  ةأو أي 

م أو غريه من أشكال ينبغي عند التفاوض بشأن السلو. رحلة االنتقاليةملاأصحاب املصاحل ُيبذل ملعاجلة اجملتمعات يف 
حتظى هذه املواضيع مبا ال يقل عن االهتمام ذاته الذي حتظى به املواضيع األخرى، مثـل الالجـئني                  التسوية، أن   

يف سبيل َتفَهُّم   ، يف اجلهود اليت تبذهلا األطراف       وتسوية الرتاعات واألرض وامللكية أو حقوق اإلنسان      واملشردين  
 الظروف اليت أدت إىل الوفاة وتوضيح الوقـائع         واستجالء وإن إخراج اجلثث من القبور وحتديد هويتها      . ماضيها
، وعلـى األجـل     خطوات ضرورية بالنسبة لألسر إلمتام حدادها، وللضحايا للحصول على التعويض         هي   ،كلها

  . والتقدم حنو السلمملواجهة ماضيهملألشخاص واجملتمعات احمللية الطويل، 

 صحيحة، يتعني على خمتلف اهليئات واملؤسـسات املعنيـة          معاجلة موضوع املفقودين    معاجلةتم  ولكي ت   - ٣٩
وينبغي للمحاكم الدولية املتخصصة أو جلان احلقيقـة        . بعضاً أن تسعى إىل التعاون مع بعضها        ة االنتقالي بالعدالة

 أن تفكر منذ البداية بطرق ووسائل جلمع وتصنيف املعلومات واألدلة           د عملها حمدودة،  َدواملصاحلة، اليت تكون مُ   
وينبغي للهيئات . من االستفادة منها فوراً يف اإلجراءات القضائية وحماوالت تتبع أثر الشخص املفقودن مكِّبشكل ُي

ا إىل اجلهة اليت     لكي يتم بشكل عملي وفعال نقل مجيع األعمال اليت قامت هب           واملؤسسات املذكورة أن تتيح اجملال    
. االطِّالع على احملفوظـات   بصفة خاصة أن تتيح لألسر وممثليها إمكانية        ينبغي هلا   ختلفها جمرد ما ينتهي عملها، و     

مجع األدلة ألغراض املقاضاة اجلنائية، بـل       ليس فقط من أجل     االضطالع بأنشطة الطب الشرعي     وكذلك ينبغي   
وأخرياً، ينبغي تشجيع السلطات الوطنية ودعمها من خالل . ر املفقودينمن أجل إجياد معلومات تقدم إىل أسأيضاً 

 ملتطلبات القانون اإلنساين ، واالمتثال بالتايلمبادرات بناء القدرات يف مسعاها ملعاجلة قضية املفقودين معاجلة فعلية
 املفقـودين   ذويها مصري   حقها يف معرفة  املطاف  ية  تنال األسر يف هنا   وعندئذ فقط يكون هناك أمل يف أن        . الدويل

  .وتلقي التعويض املناسب

   االستنتاجات- ثامناً 
تدابري إضـافية   غري احلكومية   املنظمات   الدول واملنظمات احلكومية الدولية و     من اجلوهري أن تتخذ     - ٤٠

ل ميكن التعويمحاية وإدارة بيانات موثوق هبا وللحيلولة دون فقدان األشخاص، وترسيخ احلق يف معرفة ومجع و
  .عليها بشأن املفقودين، لتطوير قدراهتا املتعلقة بعلوم الطب الشرعي والتصدي لإلفالت من العقاب
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ولذا ينبغي اختاذ تدابري للحد     . يف حاالت الرتاع املسلح   قضية خطرية، وخباصة     املفقودين   قضيةوتعد    - ٤١
ولية، وكذلك يف عمليات بناء     ة والد من هذه الظاهرة، اليت ينبغي معاجلتها على املستويات الوطنية واإلقليمي         

 اللجان القضائية والربملانية وآليات تقصي      ومنهام، مع اإلشارة إىل مجيع آليات العدالة وسيادة القانون،          السل
  .ساس من الشفافية واملساءلة واملشاركة واملسامهة العامةاحلقائق، على أ

 فينبغي إشراك هذه األسر   . األوقاتدين يف مجيع     املفقو ذويهاينبغي احترام حق األسر يف معرفة مصري          - ٤٢
  .املتعلقة باملفقودينقضايا ل الضحايا واجملتمع املدين يف آليات أو مؤسسات ترمي إىل إجياد حلول لومجاعات

ينبغي تقدمي الدعم لألعمال املتعلقة بالطب الشرعي، بوصفها مكوناً مـن مكونـات التحقيـق يف                  - ٤٣
 يف  ،الطب الـشرعي  ، بواسطة   ينبغي حتسني القدرة على إجراء حتقيقات مستقلة      و. انتهاكات حقوق اإلنسان  

 اآلليات املناسبة ملواصلة عملية استعادة املفقودين       إجيادوينبغي  . انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين    
  . والية اآلليات القضائية وغري القضائيةمبا يتجاوز هويتهموحتديد 

وينبغي زيادة  .  بني خرباء الطب الشرعي املستقلني والقضاة واملدعني واحملامني        صلالتواوينبغي تعزيز     - ٤٤
املساعدة التقنية وتدريب خرباء الطب الشرعي يف الدول اليت ال تتوفر فيها مثل هذه الدراية أو اليت مل يـتم                    

  .فيها تطوير هذه الدراية بشكل كاٍف

فيمـا يتعلـق   نات املوثوق هبا واليت ميكن التعويل عليها      ينبغي التشجيع على مجع ومحاية وإدارة البيا        - ٤٥
  . الدولية والوطنية، وينبغي توفري املساعدة التقنية والتدريب عند احلاجةباملفقودين، وفقاً للمعايري

 -  -  -  -  -  


