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 اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري

 *املبادئ التوجيهية للبحث عن األشخاص املختفني  

 مقدمة  
ية تستند  -1 ية حلما املبادئ التوجيهية للبحث عن األشخاص املختفني إىل االتفاقية الدول

مجيععا األشعععخاص خععن االلتفعععاغ ال سععال ووك عععا خععن الاعععةو  الدوليععة  ا  الاعععلة  و لععع  
املبععادئ التوجيهيععة س احلسععباً جتيبععاي اا ععة  يأعا  دوليععة جتلععامج و لععداً شعع  خععن مجيععا   ع  
ععدد يليععا  و  العععا   جتحنععاغ إجععااغا  وااا عععء جتداغ الواجععو ال ععالويف املتمثععن س البحععث ععععن وُتح

 األشخاص املختفني 
وتسععععذ  عععع   املبععععادئ التوجيهيععععة إىل توايعععد املمايف ععععا  ا يععععد  املتبعععععة س البحععععث  -2

عن األشخاص املختفني والناشأة عن التزام الدول ابلبحث عن  ؤالغ األشخاص  وقد  الفعال
ة ا تناداي إىل اخلربا  اليت تااكمت لدمج اللجنة لالل السنوا  وِضعت     املبادئ التوجيهي
( وإجااغاتععا 29 عيما خععن لععالل خال ااتعا اخلتاخيععة  املععاد   وال الثمعايف األوىل خععن عهععد ا 

(  وقد وضعت     املبادئ التوجيهية ابلتحاويف والتشاويف علذ لطاق وا ا 30العاجلة  املاد  
وخنامععا  امتمعا املععديف  واخلعرباغ  واملنامععا  احلةوخيععة خعا العديععد خعن خنامععا  البعحا   

 الدولية  والدول 
و    املبادئ التوجيهية خحستلهمة خن املبادئ األ ا ية واملبادئ التوجيهية  شأً احلء  -3

ً وااللتهاكا   ً الدويل حل وق اإللسا س االلتااف وا رب لبحا  االلتهاكا  ا سيمة لل الو
(  وامموععة املسععتو ا  خعن املبععادئ املتعل ععة A/RES/60/147اإللسعايف الععدويل  اخلطعك  لل ععالًو 

حبمايععة   ععوق اإللسععاً وتعزيز ععا خععن لعععالل اكععا  إجععااغا  ملةا حععة اإل ععال  خععن الع عععا  
 E/CN.4/2005/102/Add.1  والتعلي ععا  العاخعععة الاععاديف  ععععن الفايعععء العاخععن املعععع  حبعععاال  )

ً وك ال جتو االلتفاغ ال سال ً التح يء س ال تن ال ل قد يةو طوعي  و اوتوكول خينيسوات  شأ
تاكيزاي 2016وك خشاوع  لعام  تاكز  لة لربوتوكول خينيسوات  ولةنها  (  واملبادئ التوجيهية خةمِ 

 زالوا علذ قيد احليا   خا لاصاي علذ البحث عن األشخاص املختفني ال ين

__________ 

 ( 2019ليساً/جت اين  18-8اعتمدتا اللجنة س دويفتا الساد ة عشا    *
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لدويف الا يسي ال ل يؤديه البحا  س البحث عن وتؤكد املبادئ التوجيهية جمدداي علذ ا -4
األشعخاص املختفععني  وتؤكعد احلععء س تشععةين خنامعا  ويفا طععا   عد ها اإل ععهام س ُتديععد 
خال سعععا   ععععاال  االلتفعععاغ ال سععععال وخاعععك األشععععخاص املختفعععني  وخسععععاعد  البععععحا   

خعن  1 الف عا  وتستخدم     املبادئ التوجيهية خاطلح "البعحا "  سعو تعايفعه الوا عا س
 خن االتفاقية  24املاد  
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 املرفق

 املبادئ التوجيهية للبحث عن األشخاص املختفني  
  1املبدأ   

  نبغي البحث عن الشخص املختفي م  افرتاض أنه على قيد اعياة
ينبغي البحث عن الشخص املختفي خا ا رتاض جتله علذ قيد احليا    ااف الناا عن  
 التفا ه واتيفيخ التفا ه والوقت ال ل  دجت  يه البحث عنه خال سا  

  2املبدأ   
  نبغي أن حترتم ع ليات البحث الكرامة اإلنسانية

ينبغي جتً يةًو ا رتام كااخة البحا  املبدجت ال ل يحسرتشد  ه س كعن خا لعة  -1 
 خن خاا ن البحث عن الشخص املختفي 

ًح  -2  أبهنععععم  مليععععا  البحععععث  اإلقععععاايف  كااخععععة البععععحا   لععععالل ع  وي تبعععي صععععو
 عد خعن يعايتهم   ال جتشخاص خستبعفًو للغاية وخعاضعًو للخطعا  وأبهنعم جتصعحا    عوق

ً خعلوخا   اخة خن شأهنا جتً تسهم س  عالية البحث  وينبغي تديفيو املوظفني  وأبهنم ميتلةو
جتً يديفكوا جتهنعم العموخيني علذ جتداغ عملهم ابتباع هنج يااعي اال تياجا  اخلاصة وينبغي هلم 

ً س  بين ضماً   وق البحا  وجتً يةا وا عمل  م كله خلدختهم هيعملو
يتعاض البحا   مبن س  لك جت ااد  جتال وخن واجو السلطا  جتً ُتاص علذ -3 

جت ا م  للوصم ووك  خن ضاو  ال دح و وغ املعاخلة املعنوية اليت تنال خن كااختهم ومسععتهم 
خن كااخة جت بتهم املختفني ومسعتهم و حسن  كتم  وينبغي  عند  جتو و حسن  كتم كأشخاص 

 يلزم خن تدا ك لاًو كااخة البحا  خن يال  التشهك  خا االقتباغ  اكا 
يف اتععه أل عااد جت ععاته س ظععاوف  جتو وينبغعي تسععليم جثمععاً الشعخص املختفععي -4 

 عرتام س مجيعا األوقعا  لةوهنععا ال  عة  و  عاي لععادا  البعحا  وجتععاا هم الث ا يععة  خعا إيعالغ اال
الا عا  جتيبعاي اب ععتخدام  جتو يف عا  إلسعاً وليسعت جمعاد جتشعياغ  وينبغععي جتً تعتم إععاد  ا ثمعاً

ً  اخة املوتذ ويتفء خا يفوبا   مبا الو ا ن واإلجااغا  الالزخة لةفالة إقاخة خاا م الد ن ياو
قتباغ و سو يفوبة جت ااد األ ا   جت ا م وجمتمعاتم وجتعاا هم الث ا ية  وينبغي للدولة  عند اال

ً  جتو جتً تغطي تةاليف ل ن ا ثماً الا ا  إىل خةاً خيتايف  جت ااد األ ا  لد نه  يه     إ ا كا
 خنه  جتو إىل  لد يلا

  3املبدأ   
  نبغي أن تنظم ع ليات البحث سياسة عامة

امج عمليا  البحث س إاايف  يا ة عاخة شاخلة  شأً  -1   اال  ينبغي جتً اح
ً  يها االلتفاغ ختةايفاي  وال االلتفاغ  وا ا النطاق  وابإلضا ة  جتو  يما س السياقا  اليت يةو

إىل البحث عن األشخاص املختفني  ينبغي جتً يةًو خن جت داف     السيا ة الشعاخلة خنعا 
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االلتفعاغ ال سعال  وتوضععيح خال سعا   ععاال  االلتفعاغ السعا  ة  وخعاقبععة ا نعا   ع ععواب  
بة  واكا  تدا ك حلماية البحا  تشمن   يما تشمله  ضماً عدم تةاايف  اال  االلتفاغ خنا 

 ال سال 
يااعي  -2  ً تتبا السيا ة العاخة املتعل ة حباال  االلتفاغ ال سال هنجاي  وينبغي جت

في ية  4اال تياجا  اخلاصة  علذ النحو املشايف إليه س املبدجت  ن ت ال   س مجيا  ااجمها وخشايفيا 
 البحا   جتو ي تاا  لك علذ األشخاص املستبعفني جتال وينبغي

تعهد   عه العدول خعن  خا وينبغي جتً تستند     السيا ة العاخة احملدد  إىل -3 
التزاخعا  ابلبحععث ععن مجيععا األشعخاص املختفععني وُتديعد جتخععاكن وجعود م وإاععالق  ععاا هم 

وينبغعي جتً  لع   ع   السيا عة س والتععاف علعذ يف عاتم  عنعد االقتبعاغ  وإعادتعه إىل  ويهعم  
ً ُتلين خمتلف ضاو  االلتفاغ وجتمنااه اإلجااخية السا د  س البلد   احلسبا

وينبغععي جتً تةعععًو  ععع   السيا عععة العاخععة شعععاخلةي وواضعععحة  وشعععفا ة وعلنيعععة  -4 
ً والتآزيف  يما  ني مجيا اهليأا  احلةوخية  وك لك خا الدول  ً تشجا التعاو وختس ة  وينبغي جت

تدا ك خنا بة س األ لامج والوكاال  الدولية  وينبغي جتً تتجلذ     السيا ة العاخة س إديفاج 
ال والني والسيا ا  وعمليا  امليزلة والسيا ا  التعليمية ووك ا خن السيا ا  ال طاعية  ا  

 الالة 
وينبغي جتً تحامم مجيا خاا ن     السيا ة العاخة وجوالبها وتحنفَّ  مبشايفكة  -5 

ً س تاميمها و/جتو تنفي  ا خن األ ااد وخناما  ال بحا  ومجيا  ول اخلرب  والاوبة س التعاو
 امتما املديف 

وينبغعي جتً تةععًو يايععة البععحا  وتععو ك الععدعم الشععاخن هلععم خععن األ ععداف  -6 
الا يسعية هلعع   السيا عة العاخععة  وينبغعي جتً تشععمن  عع   السيا عة العاخععة تعو ك الاعايععة والععدعم 

ً  -نفسيني ال بغي جت ن االجتماعيني للبحا  وتدا ك تةفن عدم تعاضهم لأل مج خا  جتلامج  وي
تشمن     السيا ة العاخة تدا ك تةفن ا رتام البحا  وخنا تعاضهم ألل شةن خن جتشةال 

 الوصم واملعاقبة عليه 

  4املبدأ   
  نبغي أن تتب  ع ليات البحث هنجًا  راعي االحتياجات اخلاصة

طلععو البحعععث عععن األشعععخاص املستبعععفني إجعععااغا  ولععربا  وخععععايفف يت -1 
لاصة تليب ا تياجاتم اخلاصة  وينبغي جتيباي ت دمي الاعاية لألشخاص املشعايفكني س عمليعا  
البحث  خثن جت ااد األ ا  واألشخاص اآللاين ال ين تا طهم صلة وثي ة ابلشعخص املختفعي  

ً جتيباي عند ُتديد ابتباع هنج يااعي ا تياجاتم اخلاصة  وي نبغي جتً يؤل    ا النهج س احلسبا
  وية األشخاص املختفني ال ين يتم العثويف عليهم وعند تسليمهم إىل جت ا م 

وينبغي جتً تويل اهليأا  املسؤولة عن البحعث ا تماخعاي لاصعاي للحعاال  العيت  -2 
يااععي ضععفهم  مبعا تنطول علذ التفاغ جتافال وخاا  ني  وجتً تبا إجااغا  ولطع  البحعث

ً خبدجت خااحل الطفن الفبلذ س مجيا خاا ن البحث  وإ ا   الشديد  وينبغي جتً حيرتم املسؤولو
 كاً  نا  شك س  ن الشخص املختفي   ينبغي ا رتاض جتله افن 
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خشعايفكتهن س  جتو لسعاغ جتو وس احلعاال  العيت تنطعول علعذ التفعاغ خاا  عا  -3 
امج مجيا خ اا ن البحث مبااعا  املناويف ا نسايف ومبشايفكة خوظفني عمليا  البحث  ينبغي جتً اح

 وخوظفا  خديف ني تديفيباي خنا باي 
ً  يها األشخاص املختفًو -4  ً س البحث خن  جتو وس احلاال  اليت يةو املشايفكو

ث ا ية جتلامج  ينبغي خااعا  األعااف الث ا ية اخلاصة  جتو مجاعا  إثنية جتو جت ااد الشعو  األصلية
يا  حبث  جتو تمعا  عند التعاخن خا التفاغ  اد خن جت ااد اهب   ام و اته  وي تبي إجااغ عمل

  عالة تو ك خرتمجني ُتايايني خن لغا      امتمعا  وإليها وخرتمجني شفويني ثنا يي الث ا ة 
ً  يها األشخاص املختفًو -5  ً س البحث خن  جتو وس احلاال  اليت يةو املشايفكو

 ني وخزدوجي املين ا نسي وخغايال اهلوية ا نسعالية و عاخلي صعفا  ا نسعنياملثليا  واملثلي
يا   جتو خن األشخاص  ول اإلعاقة جتو كبايف السن  ينبغي جتً تااعي اهليأا  املسؤولة عن عمل

 البحث ا تياجاتم اخلاصة 

  5املبدأ   
  نبغي أن حترتم ع ليات البحث اعق يف املشاركة

جتل شخص خفوض خن  جتو حماخيهم  جتو ليهم ال الوليني ممث جتو حيء للبحا   -1 
خنامعععة هلعععا خاعععلحة خشعععاوعة  املشعععايفكة س البحعععث ععععن  جتو يفا طعععة جتو جتل شعععخص جتو ِقععبلهم 

الشعخص املختفعي  وينبغعي يايعة  ع ا احلعء وضعماله س عمليعة البحعث لميعا خاا لهععا  دًو 
عملية البحث لفسها وعلذ  جتو  ياإللالل ابلتدا ك املتخ   للحفاظ علذ  الخة التح يء ا نا

 عاليتهمععا  وينبغععي جتً تتععاح لألشععخاص املعع كويفين جتعععال   ععبن احلاععول علععذ خعلوخععا  ععععن 
اإلجعااغا  املتخعع   وعععن الت عدم احملععاز وعععن لتعا ج البحععث والتح يععء  وينبغعي جتلعع  جت ةععايف م 

ن عمليعة البحععث  واعايفهبم واقرتا عاتم البديلعة وجت عألتهم وشععةوكهم س االعتبعايف س مجيعا خاا ع
تحفعاض علعيهم  جتال ينبغعي كمعا  ابعتبايف ا خسامها  خن شأهنا جتً تزيد خعن  عاليعة تلعك العمليعة 

تتخ  السلطا  أبل  ال خن األ وال  جتال إجااغا  شةلية متنعهم خن املشايفكة  يها  وينبغي
 لية البحثيف ض األشخاص امل كويفين جتعال  ممايف ة   هم س املشايفكة  بباي لعدم الشاوع س عم

 املبي  يها  جتو
وتشعمن كفالععة  عبن احلاععول علععذ املعلوخعا  التزاخععاي  تعو ك التوجيععه الةععاس  -2 

تشمن واجعو تزويعد م ابلتاعام  كما  للبحا   يما خيص   وقهم واآلليا  الةفيلة حبمايتها 
املختفني والتح يء س و ني الفينة واأللامج مبعلوخا  عن التدا ك املتخ   للعثويف علذ األشخاص 

خال سا  التفا هم  وعن جتل ع با  قد تعاقن ت دم عمليا  البحث  وينبغي إ الغ البحا  
بغي  خا والتشاويف خعهم قبن جتً تحطِلا السلطا  و ا ن اإلعالم علذ ن حبوزتا خن خعلوخا   وي

 تياجا  اخلاصة تديفيو املوظفني املسؤولني عن البحث علذ تو ك احلماية ابتباع هنج يااعي اال
وعلعذ جت عاليو التواصععن خعا جت عااد جت ععا  الشعخص املختفعي واألشععخاص اآللعاين املشععايفكني س 

ينبغي هلم جتً يةولوا خديفكني وخااعني لآلاثيف اليت ميةن جتً  كما  عملية البحث  تعااف وا رتام 
 كلفها املشايفكة س عملية البحث علذ صحة البحا  البدلية والع لية 
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  6املبدأ   
  نبغي أن  بدأ البحث عن الشخص املختفي فوراً 

ينبغعي للسعلطا  املختاعة  املععا يتنعا ذ إىل علمهعا  أبل و عيلة كالععت  جتً  -1 
بحث  جتو وقا ضحية التفاغ قسال خا شخااي  ُتان علذ دال ن تشك إىل  لك  جتً تبدجت س ال

ً تشمن جتلشطة البحث   عند االقتباغ  ز يف  املواقا  ا  عنه  ويفاي وعلذ وجه الساعة  وينبغي جت
 الالة ابلتفا ه 

وينبغعي للسعلطا  املسعؤولة ععن البحععث جتً تشعاع س البحعث ععن الشععخص  -2 
م الو يفمسي س   ا  جتو تح دم شةومج يفمسية   املختفي وت وم  ه خن تل اغ لفسها     إ ا ي دَّ

 الادد 
ً تةفن التشايعا  الوانية والسلطا  املخت -3  اة  دغ جتلشطة البحث وينبغي جت

يتسىن  ً  لك  ولو لساعا  قليلة  حبيث  عن األشخاص املختفني وُتديد جتخاكن وجود م دو
جيععوز اكععا  تعع يف احلاععول علععذ خعلوخععا  خععن جت ععااد جت ععا   وال البعدغ  ععويفاي س جتلشععطة البحععث 

لشطة ا جتو الشخص املختفي لبحث عن خن ا ها  املدعية  يفيعةي لتربيا عدم الشاوع  ويفاي س جت
 الشخص املختفي وُتديد خةاً وجود  

وينبغي جتً يبدجت البحث عن الشخص املختفي  ويفاي    إ ا كاً  نا  شك  -4 
فاغ  ية الت ل س التفا ه وك الطوعي  وينبغي  فظ وياية مجيا األدلة الالزخة للتح يء س إخةا

 وحلماية  يا  الشخص املختفي  خا شخص

  7املبدأ   
 حث عن الشخص املختفي هو التزام مست رااللتزام ابلب

ينبغي جتً يستما البحث عن الشخص املختفي  ع  يعتم التعي ن خعن خاعك   -1 
ً وجود    و/جتو خن خةا

جيعوز اعتبعايف جتً البحعث عنعه قععد   عال وإ ا عحثعا علعذ الشعخص املختفعي  يعاي  -2 
؛ وتحةف ن       خا التهذ يباي إ ا عثا  يتمتا   ا الشخص خا  جتلامج حبماية ال الًو ية جت احلما

 علذ الشخص املختفي و و خسلو  احلاية س خاكز ا تجاز قالويف 
جيوز اعتبايف جتً البحث عنه قد   ال جتخا إ ا عثا علذ الشخص املختفي خيتاي  -3 

دد  ويته ابلةاخن و  اي للمعايك الدولية ويحسلم جثماله إىل جت ااد جت اته   خا التهذ جتقايف ه  جتو ُتح
املختفعي وُتععدد الشعخص يف عا  خعن جعزغ  علععذ إال يحعثعا ال عنعدخا وجتخعا ُتفعظ  اختعه  طاي عة 

جتً  ناغي علذ   ا ا زغ وُتديد  ويته املف ود  ه ويته   ينبغي ألل قاايف مبواصلة البحث عن يف ات
والاوبا  اليت يبديها جت ااد جت اته س  أيل  س احلسباً خدمج وجود  اص  علية للعثويف علذ يف ا 

يتخ  جتل قاايف  وقف البحث خن جتً  د  وال  ية السا د  س تشييا ا نازا   ياق األعااف الث ا
 عن الشخص املختفي  شفا ية ومبوا  ة جت ااد جت اته خوا  ةي خسب ة وخستنك  

 يحعثعععا علععععذ الشععععخص املختفععععي وكالعععت  نععععا  جتدلععععة خوثوقععععة تثبععععت    وإ ا -4 
يعا  البحعث عنعدخا تتعع يف خةعاً وجعود   جعاز وقعف عمل جتو يدع جماالي للشك  خاعك  ال مبا

يالي  يها ُتل ا تعاد  الشخص املختفي عملياي و عد ُتلين مجيا املعلوخا  اليت يتسىن احلاول عل
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شععاخالي والتح يععء س مجيععا اال تمععاال  املمةنععة  ويتطلععو اكععا   عع ا ال ععاايف تععولي الشععفا ية 
 جيوز اعتبايف جتل شهاد  الو  جتقايف ه خوا  ة  ا  وخستنك   جتو وخوا  ة جت ااد جت ا  الشخص املختفي

إ اد  لطيعة خشعفوعة  يمعني دلعيالي كا يعاي علعذ و عا  الشعخص املختفعي  جتو  ند هلا ال جتقوال جتو
 لوقف البحث عنه 

وال ينبغععي جتً يعععؤدل وقععف البحعععث عععن الشعععخص املختفععي أبل  عععال خعععن  -5 
 التح يء ا نا ي س خال سا  التفا ه  جتو األ وال إىل إوالق خلف البحث عنه

  8املبدأ   
  نبغي إجراء البحث استنادًا إىل اسرتاتيجية شاملة

س  داية عملية البحث عن الشخص املختفي  ينبغي ت اي مجيا الفاضيا   -1 
يتع يف إثباتا ا تناداي إىل خعايك خوضوعية    خا جيوز يف ض جتل  اضية وال املع ولة  شأً التفا ه 
 وقا لة للتح ء خنها 

تند الفاضيا  املتعل ة ابلتفاغ الشخص إىل مجيا املعلوخعا  وينبغي جتً تس -2 
فا ه  وإىل  جتو  يها املعلوخا  اليت ي دخها جتقايف ه مبا املتا ة  خا الت ً االتاخا  س جت خن يسوقو

تستند تلك الفاضيا  إىل جت ةام خسب ة علذ ظاوف الشخص  جتال خعايك عملية وت نية؛ وينبغي
 املختفي ومسا  شخايته 

وينبغي للسلطا  املسؤولة عن البحث جتً تبا  مبشايفكة البحا  واملناما   -3 
عدد  يهععا  العيت متعثلهم  إً يفوبعوا س  لعك  ا عرتاتيجية شعاخلة لعمليعة البحعث لميعا خاا لهعا  ُتح
األلشععطة العععيت يتعععني ال يعععام هبععا كاخلعععة  و لعععك اب ععتخدام مجيعععا الو ععا ن البعععاويفية واملنا عععبة 

التثبعت خععن  جتو ا عتخااج جثتعه  جتو الشعخص املختفعي وإاععالق  عاا هوإجعااغا  العثعويف علعذ 
  ويته  وينبغي جتً تشمن     اال رتاتيجية لطة عمن وجدوالي زخنياي وجتً تح يَّم ت ييماي دويف ي 

وينبغي جتً تستخدم السلطا  املختاة جت اليو علم األدلة ا نا ية املنا عبة  -4 
خاكن ولربتا املهنية واملعايفف املرتاكمة ل ديها س جمال البحث عن األشخاص املختفني وُتديد جت

غ  وجود م  وجيوز للسلطا  املختاة جتيباي جتً تطلو خن  ول االلتااص واخلرب  الت نية ولربا
ً خعها  غية التوصن إىل  اضية  األدلة ا نا ية ووك م خن العلماغ وخناما  امتما املديف التعاو

  رتاتيجية شاخلة  واالضطالع أبلشطة البحث  شأً خال سا  االلتفاغ  ووضا ا
وينبغي للسلطا  املختاة  خن دًو اإللالل ابلتزاخها ابكا  التدا ك املنا بة  -5 

للبحث عن األشخاص املختفني وُتديد جتخاكن وجود م خن تل اغ لفسها  جتً تناعا س مجيعا 
ه  وجتً تسعتفيد خعن لععرب  جهعا  االدععاغ س قبعية التفا ع جتو املعلوخعا  امل دخعة خعن البعحا 

 البحا  واملناما  اليت متثلهم ممن  بء هلم االضطالع أبلشطة حبث 
ً  ل  ا رتاتيجية البحث الشاخلة س االعتبايف ُتلين السياق  وميةن  -6  وينبغي جت

جتً تحستخدم ُتليال  السياق س ُتديد األمناط وتوضيح دوا ا ا نا  وجت اليو عملهم  وُتديد 
بغي مسا  األشخ ن اص املختفني واخلاا ص اإلقليمية اليت تفسا  اال  االلتفاغ ال سال  وي

عتمد      وجتال جتً اال السلطة املختاة ُتليال  السياق  اويف  خست لة  و  اي ملعايك علمية ت
تعحت خععع   جتال علععذ املعلوخععا  املسععتمد  خعععن التح ي ععا  الععيت جععا  س  عععاال   اديععة  وينبغععي
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البحععث خععن  جتو يععتم التوصعن إليععه لعالل عمليععا  التح يعء خعا ة لععا ضُتلعيال  السععياق  يفيعع
ً متحياها    اضيا  تبدو  للو لة األوىل  وك ختس ة خا تلك التحليال   دو

بغي جتً  -7  وعند إجااغ ُتليال  السياق ووضا ا رتاتيجيا  البحث الشاخلة  ين
فعي إ ا كععاً خععدا عاي عععن تعويل الةيععاا  املسععؤولة عععن البحعث ا تماخععاي لاصععاي للشععخص املخت

 اشطاي اجتماعياي  جتو   وق اإللساً
وينبغي جتً تااعي ا رتاتيجية البحث الشاخلة عن األافعال الاضعا واألافعال  -8 

س السن ا تمال جتً تةًو واث ء  ويتهم قد عحدلت وا تمال جتً يةولوا قد جتحل وا  الاغايف جداي 
أل ا  جتلامج  غاض التب   وينبغي  جتو جتافال خن جت ا م عنو  وخنحوا  و   خزويف  و لموا لدايف

البحعث ععن  ععؤالغ األافعال واملعاا  ني  العع ين يفمبعا جتصعبحوا ابلغععني اآلً  والعثعويف علععيهم  ويفد 
  و تم األصلية هلم 

  9املبدأ   
  نبغي أن أتخذ ع ليات البحث يف اعسبان شدة تعرض املهاجر ن لل خاطر

ً احلدود الدولية  شةن خنتامابلناا إىل شد  تعاض األشخاص  -1   ال ين يعربو
تخ  ني يما األافال وك املاحو  وال عاضي للمخااا  جتو ت ية جتً     ويهم  ينبغي للدول املعن

تعدا ك خنسع ة حمعدد  ملنعا  عاال  االلتفعاغ س  ع ا السعياق  وينبغعي جتً تعويل العدول ا تماخععاي 
 يما س  ياقا  االاايف ابألشعخاص  وال ملخااا االلتفاغ ال سال اليت تزداد  سبو اهلجا  

 واال رتقاق ا نسي والعمن ال سال 
يا  حبث  -2  ً تعتمد الدول اليت تا ن وتست بن خهاجاين والجأني يل وينبغي جت

حمدد  تااعي الاعواب  املاتبطة حباال  اهلجا   وينبغي جتً تو ا تلك الدول ضماا  وظاو اي 
  شهادا  عن  اال  االلتفاغ ال سال املاتبطة ابهلجا  يخنة لألشخاص ال ين ميةنهم اإلدالغ 

ً وجتً ُتدد  لطا  خمتاة هب    -3  ً تربم الدول املعنية اتفاقا  تعاو وينبغي جت
يتعيح تنسعيء إجععااغا  البحعث ععن األشعخاص املختفععني س كعن خا لعة خعن خاا ععن  مبعا املسعألة

ً  ني السل طا  املختاة ابلبحث عن األشخاص اهلجا  تنسي اي  عاالي  وينبغي جتً يةفن التعاو
املختفني س  لداً املنشأ والعبعويف وامل اعد تبعادل املعلوخعا  والواث عء العيت ميةعن جتً تسعاعد س 

ثال  جتو العثويف علذ األشخاص املختفني س  لد العبويف ت امل اد تبادالي  ايعاي ويخناي  وي تبي االخ
 ساية خن الدول جتً ُتاص علذ جتً يشمن تسجين التام للمعايك الدولية املتعل ة  عدم اإلعاد  ال

 املهععاجاين س ل ععاط خااقبعععة احلععدود الناعععا س مجيععا البععا  العععدلول س كععن  العععة علععذ  عععد 
 يةفن  عالية البحث عن جتل شخص س  الة التفا ه  مبا

وال  عد خعن إ عاام صعةو  حمعدد  تةفعن خشعايفكة جت عااد جت عا األشعخاص الع ين  -4 
اهلجا  وجتقايفهبم خشعايفكةي  عليعة س عمليعا  البحعث خعن  لعداً إقعاختهم  علذ ااق اي التفوا قسا 

وينبغعي إشعاا  املنامعا   ا  اخلععرب  س جمعال دععم املهععاجاين س وضعا ا عرتاتيجيا  وتععدا ك 
 البحث عن املهاجاين املختفني 

ً تعتمد الدول  يا ا  حلماية ضحا  االلتفاغ ال سال س مجيا  -5  وينبغي جت
 عيما عنععدخا  وال   للحيلولعة دًو وقعوعهم ضعحا  لاللتفعاغ ال سعال خعا  جتلعامج خاا عن اهلجعا 

ً  ؤالغ البحا  خن النساغ و/جتو ال اا وك املاحو ني   ويهم   يةو



CED/C/7 

9 GE.19-07604 

  10املبدأ   
  نبغي تنظيم ع ليات البحث بكفاءة

ينبغي جتً يةًو لدمج كن دولعة خعن العدول العيت ُتعدا  يهعا  عاال  التفعاغ  -1 
ً  يها االلتفاغ امجاي عن جت عال ياتةبها جت ااد جتو قسال ً خن دًو إ ً  جتو يةو مجاعا  يتاا و
يلعععزم خعععن قعععديفا  للبحعععث عععععن  مبعععا خوا  تهعععا خؤ سعععا  خمتاعععة خععععزود  جتو دعمهعععا جتو الدولعععة

 األشخاص املختفني 
د -2  تزوَّ ً تتمتا السلطا  املسؤولة عن البحث ابأل لية ال الولية  وجتً   وينبغي جت

بحث يلزم  مبا خن املوايفد املالية والت نية وهبيةن إدايفل وخيزالية لتمةينها خن االضطالع أبلشطة ال
 فاعلية اب تخدام ال ديفا  الت نية املطلو ة و طاي ة يخنة و اية  وينبغي تزويد     السلطا  

تو ك  ني يلزم خن املوظفني الفنيني  ول املهايفا  الت نية والشخاية الةا ية املديف   مبا جتيباي  علذ 
ينبغي تزويد ا أب عدا املعوايفد اللوجسعتية  كما  احلماية ابتباع هنج يااعي اال تياجا  اخلاصة 

خلة   والت نية والعلمية خن مجيا التخااا   ا  الالة لبماً إجااغ عمليا  حبث  عَّالة وشا
ينبغعي جتً وينبغي جتً تةًو     السلطا  قاديف  علذ السفا إىل األخاكن اليت يتعني ز يفتا  و 

 تو ا هلا احلماية الةا ية عند االقتباغ   ناغي علذ البها 
ً تتمتا السلطا  املختاة إبجااغ جتلشطة البحث إبخةالية الوصول -3   وينبغي جت

 يها املاا ء العسةاية  مبا قيود إىل مجيا األخاكن اليت قد يوجد  يها األشخاص املختفًو   ال
 اععال يا  خطل ععة كوهلععا إجععااغ ز يفا  خفاجأععة إىل تلععك وخاا عء الشععااة واملبععايف اخلاصععة  و 

يةفعن احلفعاظ  مبا األخاكن  وعند االقتباغ  ينبغي جتً كول تلك السلطا  صال ية التدلن
 علذ املواقا  ا  الالة ابلبحث 

قيود   ال وينبغي جتً تتمتا السلطا  املسؤولة عن البحث إبخةالية الوصول -4 
س  لك قواعد  ياا  األخن ال وخي وقواعد  مبا  ء وقواعد البياا  إىل مجيا املعلوخا  والواث

البيعاا  و عجال  وخلفعا  قعوا  األخعن وا عير والشعااة واملؤ سعا  اخلاصعة العيت تعترب ععا 
ضاويفية للبحث عن األشخاص املختفني وُتديد جتخعاكن وجعود م  وعنعد االقتبعاغ  ينبغعي جتً 

 يةفن  فظ الواث ء  ا  الالة ابلبحث  امب كوَّل تلك السلطا  صال ية التدلن

  11املبدأ   
  نبغي استخدام املعلومات استخدامًا مالئ ًا يف ع ليات البحث

ينبغععي جتً تتخعع  السععلطا  املسععؤولة ععععن البحععث قاايفاتععا ا ععتناداي إىل مجيعععا  -1 
ة  عمليعا  املعلوخا  والواث ء املتا ة و/جتو العيت   مجعهعا  وينبغعي تسعجين املعلوخعا  املتعل ع

 البحث تسجيالي كاخالي ودقي اي وخال ماي 
وينبغي جتً تنشئ الدول  عجال  وقواععد  يعاا  ععن األشعخاص املختفعني  -2 

تغطي جتقاليمها الوانية ابلةاخن وتتيح تانيف البياا  و  اي لعواخن  خن  ينها السلطة اليت تتوىل 
الشخص  واتيفيخ العثويف عليه  ياي  واتيفيخ إدلال البياا ؛ والتايفيخ ال ل جتح لغ  يه عن التفاغ 

 ا تخااج جثته  واتيفيخ العثعويف علعذ يف اتعه وتسعليمها ل ويعه؛ والتح ي عا  العيت جتجايعت للتثبعت
و بو االلتفاغ  وينبغي ُتديث     السجال   ال جتم إ ا كالت احلالة  الة التفاغ قسال مما

 وقواعد البياا  اب تماايف 
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م جتخا البياا  اهلاخة ا -3  ليت اما لالل عمليا  البحث   ينبغي إديفاجها ابلتاا
و اعة س  جن األشخاص املختفني حبيث تةًو ختا ة لعمليعا  البحعث األلعامج  وينبغعي 

 جتيباي تسجين اخلرب  املةتسبة جتثناغ عمليا  البحث وُتليلها و فاها 
بح -4  ث عن وينبغي اإل  اغ علذ السجال  وقواعد البياا      عد التهاغ ال

عثويف  جتو الشخص املختفي وُتديد خةاً وجود  والعثويف عليه ووضعه ُتت ياية ال الًو   عد ال
 ععد جتً يسععرتد الشععخص املختفععي  ويتعه  وينبغععي  فععظ املعلوخععا   جتو علعذ يف اتععه وتسععليمه 

والواث ء املتعل ة  عمليا  البحث املنتهية س حمفوظا  كوَّل السلطا  املختاة ابلبحث عن 
 اص املف ودين صال ية االاالع عليها األشخ

وينبغعععععي للسعععععلطا  املختاعععععة ابلبحععععععث جتً تسعععععتخدم علعععععذ الوجعععععه املال ععععععم  -5 
السجال  وقواعد البياا  األلامج اليت تتبمن خعلوخا  عن مجلة جتخويف  خنها  اال  الوالد  

ً خفيد  س البحث عن األشخاص املختفني وُت ديد جتخاكن والتب  والو ا  واهلجا   واليت قد تةو
يلزم خن تدا ك لبماً  اول السلطا   خا وجود م والعثويف عليهم  وينبغي جتً تتخ  الدول

ً  خا املسؤولة عن البحث عن األشخاص املختفني علذ بلدا تتبمنه  جال  وقواعد  ياا  ال
 األلامج خن خعلوخا  

تم احلاول ي خا وينبغي إيالغ األولوية  خن  البداية   ما وياية وُتلين كن -6 
عليعه خعن  يعاا  وخعلوخعا  خعن شعأهنا جتً تسعاعد س ُتديعد خةعاً وجعود الشعخص املختفععي 
عترب اإللفاق س  ي نبغي جتً  وتوضيح خاك   خثن االتااال  اهلاتفية وتسجيال  الفيديو  وي

 تدخك ا مبثا ة  وغ  لو  جسيم خن قبن املوظفني املسؤولني  جتو   داهنا جتو مجا     البياا 
عناصا  ا  الالة  عمليا   -7  ً تنشئ الدول قواعد  ياا  تشمن ال وينبغي جت
ن  مبا البحث   يها قواعد البياا  الويفاثية والنام اليت تةفن االاالع علذ قواعد البياا      ومتةِ 

خن احلاول علذ لتا ج  ساعة  وينبغي تاميم قواعد البياا      ابتباع هنج ختعدد التخااا  
ً ختس ة  يما  ينها  وعند إلشاغ قواعد  ياا  ويفاثية  ينبغي كفالةوحبيث تة  يلي: خا و
اخععتال  السععلطة املشععا ة علععذ قاعععد  البيععاا  الويفاثيععة إاععايفاي قالوليععاي خال معععاي   جت( 

يبعمن عمعن قاععد  البيعاا  ا عتناداي إىل خععايك خهنيعة حبتعة  جت ي كالعت املؤ سعة العيت تتبعا هلععا 
 قاعد  البياا ؛

الويفاثيعة الععيت  جتو  يهعا البيععاا  الطبيعة مبعا ال تحسعتخدم املعلوخعا  الشخاععية    ( 
إات تهعا ألوعااض جتلعامج وعك البحعث  جتو اما و/جتو تن ن س إاايف البحث عن شخص خمتف 

علء  ت ت عن الشخص املختفي  دًو جتً خين  لك اب تخدام تلك املعلوخا  س إجااغا  جنا ية 
جيعوز جتً يةعًو س مجعا  وال مايف عة احلعء س احلاعول علعذ تععويض مب وال لامية التفاغ قسعال
 الويفاثية  وخعا تها وا تخداخها واال تفاظ هبا جتو  يها البياا  الطبية مبا املعلوخا  الشخاية 

ً واحلا   األ ا ية وكااخة اإللساً؛ خا جتو ينتهك خا  يؤدل إىل التها    وق اإللسا
الشخاية اليت ُتتعول عليهعا قواععد البيعاا   ع   و لسعلة ياية املعلوخا    ج( 

 عهدتا علذ النحو الواجو و فاها ت نياي 
وينبغععي جتً ُتعععاص الععدول علعععذ إدايف  قواعععد  يعععاا  و ععجال  األشعععخاص  -8 

 املختفني  شةن حيرتم لاوصية البحا  و اية املعلوخا  
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  12املبدأ   
  نبغي تنسيق ع ليات البحث

تتوىل تنسي ها  يأة خمتاة تةفعن  جتو تدايف عمليا  البحث خاكز ي ينبغي جتً  -1 
ً تعاوهنا خطلوابي  يا   التنسيء الفعال خا مجيا الةياا  األلامج اليت يةو غ عمل خن جتجن إجاا

 حبث  عالة وشاخلة و ايعة 
خاكزيععة س جتل  لععد  ال وال ينبغعي أبل  ععال خععن األ ععوال جتً ت ععف جتل  يأععة -2 

م  جتو علذ صعيد البلد   جتم متعة ابحلةم ال ايتخت جتم  اُتادية كالت خا خن جتل لوع يلا( عا  اي جت
 عالية عملية البحث  وينبغي للدول جتً تةفن تنسيء جهود البحث س مجيا اهليأا  وعلذ مجيا 

 لوا ح جتلامج  جتو خن لالل وضا لوا ح إدايفية جتم خستو   الدولة   واغي خن لالل قوالينها
  إىل جتً الشخص املختفي خوجود س  لد جتجنيب  كمهاجايشك خا وعند وجود -3 

كبحية لالاايف ابألشخاص  ينبغي جتً تستخدم السلطا  املسؤولة عن البحث  جتو كالجئ جتو
ً الوانية والدولية املتا ة وجتً تنشئ يليا  خن   ا ال بين عند االقتباغ   مجيا يليا  التعاو

ً تتخ  الدول -4  تةنولوجيا يلزم خن تدا ك خا وينبغي جت  لبماً ل ن املعايفف وال
س  لععك املعععايفف والتةنولوجيععا الععيت متلةهععا املنامععا  الوانيععة  مبععا الالزخعة لعمليععا  البحععث 

والدوليعة املتخااعة س البحععث ععن األشعخاص املختفععني وُتديعد  ويعة يف ععا  البشعا  وينبغععي 
ععععن األشععععخاص اال عععتفاد  خعععن لعععربا   ععع   املنامعععا  س إلشعععاغ كيعععاا  خمتاعععة ابلبحعععث 

 ُتديد إجااغا      اهليأا  وتديفيو خوظفيها تديفيباي خستمااي  وس املختفني 

  13املبدأ   
  نبغي ربط ع ليات البحث ابلتحقيقات اجلنائية

إً البحث عن الشخص املختفي والتح يء ا نا ي خا األشخاص املسؤولني  -1 
ينبغي الشاوع س عملية البحث الشاخلة عن التفا ه عناااً ينبغي جتً يعزز كن خنهما اآللا  و 

 عن األشخاص املختفني وتنفي  ا  نفس ال ديف خن الفعالية ال ل جيامج  ه التح يء ا نا ي 
عنعدخا تنِفع  عمليععا  البحعث  ععلطا  وعك قبعا ية خسععت لة ععن السععلطا   -2 

ً والتنسيء وتب ادل املعلوخا  التا عة للناام ال با ي  ينبغي وضا يليا  وإجااغا  تةفن التعاو
يبععمن قيعام كعن خنهععا  مبعا  عني  ع   السعلطا  وتلععك املسعؤولة ععن إجععااغ التح ي عا  ا نا يعة

ً حيدد  خا إباالع األلامج  شةن خنتام و ويفل علذ ُتاز  خن ت دم وُت  ه خن لتا ج  وينبغي جت
ً التااصا  كن جمموعة خن جمموعيت السلطا   اتني ُتديداي واضحاي ديفغاي ألل ا زدواج ال الو

س العمن خن جالبهما ولتدلن جتل خنهما س عمن األلامج  وكفالةي ألً يةًو عمن كن خنهما 
 جيععوز جتً يعتعرب وجعود يليعا  وإجععااغا  حبعث ات ععة هليأعا  إدايفيععة وال خةمعالي لعمعن األلعامج 

 ديالي إلجااغ ُت ي ا  خن  جتو هليأا  جتلامج خالعاي إلجااغ ُت ي ا  جنا ية جتو وك قبا ية جتو
  ا ال بين  

و عدا   جتو وإ ا جتح ند  املسؤولية عن عملية البحث إىل إدايفا  ختخااة -3 
 خةتو املدعي الععام جتو ات عة للهيأا  املسؤولة عن التح ي ا  ا نا ية  خةتو النا و العام

احملاكم ا نا ية(  يوىل ال ديف لفسه خن اال تمام لعملية البحث وللتح يء ا نا ي  وينبغعي  جتو
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دام املعلوخا  اليت يتم احلاعول عليهعا خعن التح يعء س جاميعة االلتفعاغ ال سعال  فعاليعة ا تخ
و اعة س البحث عن الشخص املختفي  والعةس ابلعةس  وينبغي جتً تتجلذ ضعاويف  إيعالغ 

 ال ديف لفسه خن اال تمام لعملييت البحث والتح يء س لشا خوظفني خهنيني خديف ني 
إدالة األشخاص املتهمني  جتو التهاغ التح ي ا  ا نا يةوال ينبغي جتً يشةن  -4 

إعالً الشخص وا باي  سبو التفا ه قسااي ع بعةي  جتو ترب تهم جتو ابيفتةا  جامية التفاغ قسال
 د  وال ينبغي جتً يتخ   لك  يفيعة لوقف جتلشطة البحث  ال كما  جتخام خواصلة جتلشطة البحث 

خن خال سا  التفاغ الشخص املختفعي وخاعك  خن ختا عة     األلشطة    يتسىن التي ن 
ً وجود    وخةا

  14املبدأ   
  نبغي إجراء ع ليات البحث بطر قة آمنة

لالل عملية البحث  ينبغي جتً تةفن السلطا  املختاة ياية البحا  س  -1 
ً يستفيد  األشخاص مجيا األوقا   جت ي كالت ديفجة املشايفكة اليت خيتايفوهنا س البحث  وينبغي جت

غا   جتو إ ادا  جتو ال ين يدلًو  شهادا  ميدًو يد املساعد  جتثناغ عمليا  البحث و/جتو إجاا
التح يء خن تدا ك ياية لاصة تااعي ا تياجاتم اخلاصة س كن  الة  وينبغي جتً تااعي مجيا 

 تدا ك احلماية السما  الفادية املميز  لألشخاص احملتاجني إىل احلماية 
جتً تو ا الدول الدعم املايل للبحا  ال ين يشعايفكًو س البحعث ععن  وينبغي -2 

الشخص املختفي  يل   س اعتبايف ا البايف ال ل يلحء  دلن األ ا  خعن جعااغ التفعاغ جت عد 
 يما تةاليف الن ن  وال جت ااد ا والتةاليف اإلضا ية اليت يتةبد ا البحا  جتثناغ عملية البحث 

يف  عح واإلقاخة و اعا  العمن امل  هد 
ً عن البحث س اعتبايف م -3  ً املسؤولو ً أيل  املوظفو قد يتعاض له  خا وينبغي جت

 ؤالغ األشخاص وجمتمعاتم خن خمااا علذ صحتهم البدلية والع لية اوال عملية البحث  خثن 
عن شعويف م ابإل باط لعدم اكتشاف  جتو املخااا الناشأة عن اكتشاف خاك جت د جت ااد األ ا 

  جديععد   وعنعععد ُتديععد جتل خمععااا خعععن  عع ا ال بيععن  ينبغعععي جتً تععو ا السعععلطا  جتل خعلوخععا
املختاة الدعم الشاخن للبحا  و ميا األشخاص املشايفكني س البحث عن الشخص املختفي 
خن   داية عملية البحث و    عد تسليم الشخص املختفي ل ويه  وينبغي جتً ُترتم مجيا تدا ك 

هععا س اخلاوصعية  وتتطلعو  ع   التععدا ك خوا  عة املسعتفيدين خنهععا احلمايعة  عء املسعتفيدين خن
تدا ك خوا  ة خسب ة عليها  ويعاد الناا  يها  ناغي علذ البهم  وينبغي جتً تتيح الدولة وتحيس   ا 

 احلماية اليت تو ا ا جها  وك ات عة هلا 
تعدا ك وينبغي جتً تةفن الدول التنسيء املشرت   ني الةيعاا  املسعؤولة ععن  -4 
 احلماية 

  15املبدأ   
  نبغي تنفيذ ع ليات البحث ابستقاللية  نزاهة

 النزا ةو ابال ت اللية ينبغي جتً تتحلذ الةياا  املسؤولة عن عمليا  البحث  -1 
وجتً تؤدل واجباتا كا ة و  اي ملبدجت خااعا  األصول ال الولية  وينبغي جتً يتحلذ مجيا املوظفني  
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ً ا ً وخوظفو الدعم  ابال ت الل واحلياد والةفاغ  املهنية  وابل ديف  علذ مبن  يهم املوظفو إلدايفيو
 جتداغ عملهم ابتباع هنج يااعي اال تياجا  اخلاصة  وابحلسا ية والنزا ة 

وال جيعوز أبل  عال خعن األ عوال جتً كبعا الةيعاا  املسعؤولة ععن عمليععا   -2 
ألل شخص يشتبه  جتو   التفاغ قسالوكالة يشتبه س تويفاها س  اال جتو البحث ألل خؤ سة

 س تويفاه س  اال  خن   ا ال بين 
وال جيوز ألل شخص يشتبه س تويفاه س  الة التفاغ قسال جتً يشايف  س  -3 

جتً يحسعمح لعه ابلتععأثك  يهعا  وعنعدخا ُتعوم شععبها  خعن  ع ا ال بيعن  ععول  جتو عمليعا  البحعث
ععن تنسعي ها  ينبغعي إعفعاغ  عع ا  جتو شعخص يعمعن س خؤ سعة خسعؤولة ععن عمليععا  البحعث

 الشخص  ويفاي خن خهام البحث املسند  إليه 
ً تتخ  الدول -4  ً املسؤول عن عمليا   خا وينبغي جت يلزم خن تدا ك حلماية الةيا

تععدلن   جتو تديععد جتو ضععغ  جتو ُتععايض جتو البحعث  س جتدا ععه لواجباتععه  خععن جتل  ثععك لعايفجي
 كالت وألل  بو كاً   وك خباشا  خن جتل جهة جتم خباشااي كاً

  16املبدأ   
  نبغي أن تنظم ع ليات البحث بر توكوالت عامة

تععععععد  اوتوكععععععوال  البحعععععث جتدا   اخععععععة لبععععععماً  عاليعععععة عمليععععععا  البحععععععث  -1 
بن  وشفا يتها  ً تتيح     الربوتوكوال  إخةالية اإلشااف علذ عمليا  البحث خن ق وينبغي جت
م خالحة خشاوعة س  لك  وينبغي جتً تةوً     املختاة والبحا  ومجيا خ ن هل السلطا 

 الربوتوكوال  عاخة 
ً قديفاي خن  -2  وقد ت تبي كفالة  اعة عمليا  البحث و عاليتها س  عض األ يا

ً  خا اال تةايف واإل داع  و و قد يؤدل إىل تغيكا  س الربوتوكوال  املعمول هبا  وينبغي جتً تةو
 ة     احللول املبتةا  خعل لة وشفا 

كلما دعت احلاجة  جتو وينبغي خااجعة  اوتوكوال  البحث وُتديثها ابلتاام -3 
تؤل     إىل  لك  حبيث تحديفج  يها الديفوس املستفاد  واحللول املبتةا  واملمايف ا  ا يد  اليت

تن يحا  هل   الربوتوكوال  خعل لعة  جتو س احلسباً س البداية  وينبغي جتً تةًو جتل ُتديثا 
 وشفا ة 
ً تاصد اهليأا  املختاة خدمج االختثال هل   الربوتوكوال  ولغك ا  -4  وينبغي جت

 خن ال واعد املنامة لعمليا  البحث يفصداي  عاالي 
    


