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املقدمة

يتعــرض عــدد مفــزع مــن املهاجريــن 1لالختفــاء كل يــوم يف جميــع أنحــاء العــامل ،ســواء يف بلــدان العبــور أو بلــدان
املقصــد .وتقــدم وثيقــة السياســات التــي بــن أيدينــا لواضعــي السياســات مجموعــة مــن التوصيــات الرئيســية،
اســتنادا ً إىل الخــرة الواســعة للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر وعملهــا بالنيابــة عــن األشــخاص املفقوديــن وأرسهم،
مبــا يف ذلــك األشــخاص الذيــن يختفــون يف ســياق الهجــرة.
وتتبايــن ظــروف اختفــاء املهاجريــن؛ فعــى ســبيل املثــال ،قــد يختفــي املهاجــرون عندمــا يفقــدون القــدرة عــى
االتصــال بأرسهــم ،عــى الرغــم مــن أنهــم ال يزالــون عــى قيــد الحيــاة ،أو عندمــا يحتجــزون وال تكــون لديهــم
إمكانيــة الحصــول عــى وســائل االتصــال ،أو عندمــا يختــارون هــم أو أرسهــم االمتنــاع عــن طلــب املســاعدة يف
البقــاء عــى اتصــال ،خشــية أن يــؤدي ذلــك إىل ترحيلهــم .ويختفــي املهاجــرون أيضـاً عندمــا يلقــون حتفهــم أثنــاء
الرحــات املحفوفــة باملخاطــر بـرا ً أو بحـرا ً ،أو حتــى يف البلــدان التــي يقصدونهــا ،ورمبــا ال ميكــن أبــدا ً العثــور عــى
2
رفاتهــم ،أو توثيقهــا أو تحديــد هويتهــا عــى نحــو مالئــم يف حالــة العثــور عليهــا.
ولــكل مهاجــر مفقــود أرسة تعيــش يف حالــة مــن عــدم اليقــن – ال تعلــم مــا إذا كان حيـاً أم ميتـاً .والعديــد مــن
األرس ال تألــو جهــدا ً وال تبخــل بــأي نقــود يف ســبيل الحصــول عــى أي معلومــات عــن قريبهــا املفقــود .وميكــن
أيضـاً أن يتســبب البحــث يف حــد ذاتــه يف معانــاة كبــرة ،وال ســيام إن كانــت األرس تتتبــع بنشــاط أكــر مــن دليــل
يف وقــت واحــد .وإىل جانــب االضطـراب العاطفــي املرتبــط باالختفــاء والبحــث الــذي تعــاين منــه أرس املهاجريــن
املفقوديــن ،فمــن املمكــن أن تواجــه هــذه األرس العديــد مــن التحديــات العمليــة التــي ترتبــط ارتباط ـاً مبــارشا ً
بغيــاب قريبهــا ،ويف أغلــب األحيــان تصــارع هــذه األرس مــن أجــل الحصــول عــى املزايــا االجتامعيــة ،أو بيــع أو
إدارة عقــار أو إرث ،أو الــزواج مــرة أخــرى ،أو مامرســة حقــوق الوالديــن ،وهــو مــا يؤثــر عــى أي جهــود ميكــن
أن تبذلهــا الســتئناف أنشــطتها الحياتيــة الطبيعيــة واالندمــاج يف املجتمــع مــرة أخــرى .ويف نهايــة األمــر ،يؤثــر ذلــك
أيضـاً عــى كرامتهــا ،وهــو مــا يضيــف بعــدا ً آخــر للخســائر اإلنســانية الجســيمة بالفعــل الناجمــة عــن الهجــرة.
وتبــن تجربــة اللجنــة الدوليــة ،والجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،أنــه مــن املمكــن الحــد
إىل درجــة كبــرة مــن املعانــاة الناجمــة عــن اختفــاء املهاجريــن مــن خــال الرتكيــز عــى ثــاث أولويــات إنســانية:
تقليــل خطــر اختفــاء املهاجريــن إىل أدىن حــد ممكــن ،ودعــم األرس التــي تبحــث عــن أقاربهــا املفقوديــن ،ومعاملــة
املــوىت وأرسهــم بطريقــة كرميــة ،وهــذه جميعهــا إج ـراءات قابلــة للتطبيــق ميكــن تنفيذهــا بــاإلرادة السياســية
واالســتثامر والتعــاون الــدويل املطلــوب توفرهــم بــن الــدول واملنظــات ذات الصلــة.
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1تستخدم اللجنة الدولية للصليب األحمر ،مثلها مثل املكونات األخرى للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،وصفاً واسع النطاق
عمدا ً لـ «املهاجر» ،ليشمل جميع األشخاص الذين يغادرون ديارهم أو يفرون منها ،بحثاً عن األمان أو سعياً ملستقبل أفضل ،والذين قد
يكونون يف محنة ويحتاجون للحامية أو املساعدة اإلنسانية .واملهاجر قد يكون طالباً و/أو عامالً و/أو أجنبياً تعتربه السلطات العامة موجود
بصورة غري رشعية ،كام ميكن أن يكون الجئاً و/أو طالباً لحق اللجوء السيايس و/أو شخصاً عديم الجنسية ،ونحن نسعى لضامن حصول
جميع املهاجرين ،مبا يف ذلك الالجئون وطالبو حق اللجوء السيايس ،عىل الحامية املكفولة لهم مبوجب القانون الدويل والوطني ،بيد أننا
اعتمدنا وصفاً شامالً لنعكس مامرستنا العملية ولنؤكد عىل أن جميع املهاجرين مشمولون بالحامية املكفولة لهم مبوجب عدة قوانني.
2وفقاً إلحصاءات منظمة الهجرة الدولية فإنه يف الفرتة من  2014إىل منتصف  ،2017تعرض أكرث من  22000مهاجر للموت أو االختفاء
يف بلدان العبور أو بلدان املقصد ،عرب دروب الهجرة يف مختلف أنحاء العامل ،وميثل هذا العدد الحاالت املبلغ عنها فقط ،انظر «مرشوع
املهاجرين املفقودين» (“ – )”Missing Migrants Projectمنظمة الهجرة الدولية – متاح عىل الرابط التايل:
http://missingmigrants.iom.int/latest-global-figures

تدعو اللجنة الدولية الدول للقيام بثالثة أمور:

منع اختفاء املهاجرين:
•االعرتاف بأن السياسات والقوانني املتعلقة بالهجرة ميكن أن تزيد من خطر اختفاء املهاجرين،
ومراجعة هذه السياسات والقوانني بانتظام للحد من هذا الخطر ولضامن أنها تتامىش مع االلتزامات
القانونية الدولية.
•متكني املهاجرين من إقامة اتصال مع أرسهم أو إعادته أو الحفاظ عليه عرب دروب الهجرة ويف جهة
املقصد ،إذا ما رغبوا يف ذلك ،مبا يف ذلك يف أماكن االحتجاز.
تيسري البحث عن املهاجرين املفقودين وتحديد هويتهم
•توحيد عملية جمع املعلومات املتعلقة باملهاجرين املفقودين والجثث عىل الصعيدين الوطني وعرب
الوطني ،وتحديد مسارات واضحة تكفل جمع البيانات والوصول إليها وتبادلها من أجل تحقيق غرض
إنساين وحيد هو الكشف عن مصري املهاجرين املفقودين وأماكن وجودهم وإبالغ أرسهم ،وفقاً
ملعايري حامية البيانات والطب الرشعي املقبولة دولياً.
•ضامن التعامل مع رفات املهاجرين املتوفني بطريقة كرمية ،واتخاذ كافة التدابري املمكنة لتحديد
هويتهم عىل الفور أو يف املستقبل.
تلبية االحتياجات الخاصة بأرس املهاجرين املفقودين:
•دعم أرس املهاجرين املفقودين من خالل عملية البحث عنهم وتحديد هويتهم.
•ضامن أن أرس املهاجرين املفقودين قادرة عىل مامرسة حقوقها والحصول عىل الخدمات القامئة وغري
ذلك من الدعم الالزم لتلبية االحتياجات الخاصة بها ،مبا يف ذلك من خالل تحديد الوضع القانوين
للمهاجر املفقود.

املساعدة التي ميكن أن تقدمها اللجنة الدولية:

اللجنة الدولية عىل أهبة االستعداد ملساعدة السلطات والجهات املعنية األخرى يف جهودها الرامية إىل
منع اختفاء املهاجرين والكشف عن مصريهم وأماكن وجودهم ومساعدة أرسهم ،مبا يتامىش مع القواعد
واملعايري الدولية ذات الصلة.
وتستطيع اللجنة الدولية ،عىل وجه التحديد ،تقديم الدعم واملشورة الفنية ملساعدتها يف جهودها الرامية
إىل:
•تعزيز قدرتها الفنية واألدوات واملعايري واألطر املعيارية واإلجراءات الخاصة مبنع وقوع حوادث
اختفاء ،والبحث عن املهاجرين املفقودين ،وجمع املعلومات املتعلقة بهم ومعالجتها ،وضامن
التعامل مع املوىت بطريقة كرمية ،وتحديد هويتهم ،حيثام أمكن ذلك ،وتحديد احتياجات أرسهم
وتلبيتها؛
•متكني املهاجرين من إقامة اتصال مع أرسهم أو إعادته أو الحفاظ عليه عرب دروب الهجرة ،وعىل
وجه التحديد ،بالعمل جنباً إىل جنب مع الشبكة العاملية للجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل
األحمر؛
•تبادل املامرسات الجيدة واالستفادة منها يف منع اختفاء املهاجرين ،والكشف عن مصريهم وأماكن
وجودهم ،وتلبية االحتياجات الخاصة بأرسهم؛
•تحديد ما يتعلق بالسياق من مخاطر وثغرات وحلول ممكنة ملنع اختفاء املهاجرين واالستجابة
لحاالت االختفاء حال وقوعها؛
•إقامة روابط مع السلطات والجهات املعنية األخرى وأرس املهاجرين املفقودين يف البلدان األخرى من
أجل االستجابة املنسقة الفعالة املستدامة عىل الصعيد عرب الوطني.
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ملخص التوصيات

منع اختفاء املهاجرين

التوصيــة  – 1سياســات الهجــرة :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان العبــور وبلــدان املقصــد ،مراجعــة أثــر مــا تطبقــه
مــن سياســات وقوانــن بشــأن الهجــرة بصفــة دوريــة ،وضــان أنهــا ال تزيــد مــن خطــر اختفــاء املهاجريــن أو تفــي
إليــه ،ويتعــن عــى الــدول اح ـرام مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة ،مبــا يتــاىش مــع التزاماتهــا مبوجــب القانــون
الــدويل ،ويجــب عليهــا أيضــاً ضــان أن األشــخاص الذيــن يحتاجــون للحاميــة الدوليــة ميكنهــم التــاس حــق
اللجــوء دون الحاجــة إىل الخــوض يف دروب الهجــرة غــر اآلمنــة.

التوصيــة  – 2اإلنقــاذ واملســاعدة :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان العبــور وبلــدان املقصــد ،تنظيــم أنشــطة إنســانية
لإلنقــاذ وتيســرها ودعمهــا ،إلنقــاذ املهاجريــن حــال تعرضهــم ألي محنــة أو تواجدهــم يف املناطــق التــي بهــا خطــر
معــروف قــد يعرضهــم لخطــر املــوت و/أو االختفــاء ،وقــد يتطلــب األمــر العمــل الجامعــي يف املواقــف التــي تكــون
فيهــا القــدرة عــى البحــث واإلنقــاذ واملســاعدة غــر كافيــة.
التوصيــة  – 3إتاحــة وســائل االتصــال طــوال الطريــق :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان األصــل وبلــدان العبــور
وبلــدان املقصــد ،وفقـاً ملعايــر حاميــة البيانــات املقبولــة دوليـاً ،أن تتيــح للمهاجريــن وســائل االتصــال ،كــا تتيــح
لهــم الوصــول للمنظــات التــي ميكــن أن تقــدم لهــم املســاعدة يف االتصــال بأرسهــم ،وعــى وجــه الخصــوص،
الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر.
التوصيــة  – 4التواصــل مــع املهاجريــن املحتجزيــن وزيارتهــم :تُ َحــث الســلطات ببلــدان العبــور وبلــدان املقصــد
عــى اتخــاذ إجـراء احتجــاز املهاجريــن باعتبــاره مــاذا ً أخـرا ً ،ويتعــن عليهــا أن تضمــن تســجيل جميــع املهاجريــن
املحتجزيــن عــى النحــو املطلــوب واحتجازهــم يف مرافــق معــرف بهــا ،وأنــه ميكنهــم مامرســة حقهــم يف االســتمرار
يف التواصــل مــع أرسهــم ،إذا مــا رغبــوا يف ذلــك .ويجــوز أن يتضمــن ذلــك إتاحــة وســائل االتصــال ،وزيــارات أفـراد
األرسة ،وزيــارات اللجنــة الدوليــة بوصفهــا وســيطاً محايــدا ً أو زيــارات القــادة املجتمعيــن أو الدينيــن ،والوصــول
للمنظــات املحليــة التــي ميكنهــا مســاعدة املحتجزيــن يف إعــادة االتصــال بأرسهــم والحفــاظ عليــه.
التوصيــة  – 5إخطــار القنصليــات :يتعــن عــى الســلطات إبــاغ املهاجريــن املحتجزيــن بحقهــم يف االتصــال
بالســلطات القنصليــة أو الدبلوماســية ،ويتعــن عــى الســلطات ،إذا مــا طلــب منهــا املهاجــرون املحتجــزون القيــام
بذلــك ،رسعــة إبــاغ الســلطات الدبلوماســية أو القنصليــة املعنيــة باحتجازهــم.

تيسري البحث عن املهاجرين املفقودين وتحديد هويتهم

التوصيــة  – 6توحيــد عمليــة جمــع البيانــات :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان األصــل وبلــدان العبــور وبلــدان
املقصــد ،توحيــد عمليــة جمــع املعلومــات مــن أرس املهاجريــن املفقوديــن ،مــن أجــل تحقيــق غــرض إنســاين وحيــد
هــو البحــث عــن الشــخص املفقــود وتحديــد هويتــه ،وفقـاً ملعايــر حاميــة البيانــات والخصوصيــة املقبولــة دوليـاً.
التوصيــة  – 7مســارات واضحــة للبحــث :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان األصــل وبلــدان العبــور وبلــدان املقصــد،
وكذلــك املنظــات اإلقليميــة ،االتفــاق عــى اتبــاع مســارات واضحــة عنــد البحــث عــن املهاجريــن املفقوديــن
وتحديــد هويتهــم داخــل البلــدان أو فيــا بينهــا ،وينبغــي أن تنفــذ عمليــة توحيــد املعلومــات الشــخصية الخاصــة
باملهاجريــن أو أرسهــم وإدارتهــا ،وفق ـاً ملعايــر حاميــة البيانــات والخصوصيــة املقبولــة دولي ـاً.
التوصيــة  – 8قــدرة الطــب الرشعــي عــى الصعيــد الوطنــي :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان العبــور وبلــدان املقصد
تحســن قــدرة الطــب الرشعــي ومعايــره وإضفــاء الطابــع املركــزي عــى البيانــات الصــادرة عنــه عــى الصعيــد
الوطنــي ،مبــا يتــاىش مــع معايــر مامرســة الطــب الرشعــي وحاميــة البيانــات املقبولــة دوليـاً.
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التوصيــة  – 9تنســيق أنشــطة الطــب الرشعــي عــى الصعيــد عــر الوطنــي :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان األصــل
وبلــدان العبــور وبلــدان املقصــد ،وكذلــك املنظــات اإلقليميــة ،تحديــد مبــادئ واضحــة لتبــادل بيانــات الطــب
الرشعــي وإنشــاء قنــوات فعالــة للتنســيق بــن الســلطات والجهــات املعنيــة يف بلــدان األصــل وبلــدان العبــور
وبلــدان املقصــد ،وينبغــي أن تتــاىش هــذه اإلج ـراءات مــع معايــر حاميــة البيانــات املقبولــة دولي ـاً.
التوصيــة  – 10مراســم الدفــن والحــداد :يتعــن عــى الســلطات واملجتمعــات ببلــدان العبــور وبلــدان املقصــد
ضــان دفــن الرفــات البرشيــة للمهاجريــن مــع املراعــاة الواجبــة للديــن املحتمــل للشــخص وتقاليــده ،وأنــه ال يـزال
مــن املمكــن تعقــب الجثــة بعــد الدفــن ،كــا يتعــن عــى الســلطات أن تأخــذ يف اعتبارهــا وضــع نظــام إلصــدار
تأشــرة إنســانية تســمح ألرس املهاجريــن املتوفــن بزيــارة موقــع الدفــن وأداء واجــب الع ـزاء ،وكذلــك تيســر أو
دعــم عمليــة إعــادة الرفــات إىل الوطــن ،حيثــا أمكــن ذلــك.

تلبية االحتياجات الخاصة بأرس املهاجرين املفقودين:

التوصيــة  – 11دعــم األرس أثنــاء عمليــة البحــث :يتعــن عــى الســلطات وأي جهــات معنيــة أخــرى (مبــا يف ذلــك
أخصائيــو الطــب الرشعــي) ضــان أن بروتوكــوالت البحــث عــن املهاجريــن املفقوديــن والجثــث وتحديــد هويتهــم
تحــد ،بقــدر اإلمــكان ،مــن أي معانــاة إضافيــة لــأرس ،ويتعــن عــى مــن يتفاعلــون مــع األرس بشــكل مبــارش أن
يقومــوا بذلــك بــيء مــن الحساســية طــوال عمليــة البحــث وتحديــد الهويــة.
التوصيــة  – 12احتياجــات األرس :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان األصــل وبلــدان العبــور وبلــدان املقصــد ضــان
أن الربامــج الراميــة إىل دعــم املهاجريــن تأخــذ يف اعتبارهــا االحتياجــات الخاصــة بــأرس املهاجريــن املفقوديــن
والتحديــات التــي تواجههــا.
التوصيــة  – 13الحصــول عــى الخدمــات ومامرســة الحقــوق :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان األصــل والبلــدان التــي
يقيــم فيهــا أقــارب املهاجريــن املفقوديــن إزالــة أي عراقيــل إداريــة وقانونيــة محــددة قــد تواجههــا أرس املهاجريــن
املفقوديــن يف مامرســة حقوقهــا أو يف الحصــول عــى الخدمــات واملزايــا القامئــة ،مبــا يف ذلــك مــن خــال توضيــح
الوضــع القانــوين لـــ «الشــخص املفقــود» يف اإلطــار القانــوين الوطنــي ،أو ضــان أن اإلطــار القانــوين القائــم بشــأن
األشــخاص املفقوديــن يغطــي وضــع أرس املهاجريــن املفقوديــن.
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دور اللجنة الدولية للصليب األحمر وخربتها يف مجال املفقودين
وأرسهم

تتمتــع اللجنــة الدوليــة بخــرة واســعة يف مجــال املفقوديــن وأرسهــم اكتســبتها عــى مــدى عقــود مــن الزمــن،
وقــد نشــأ ذلــك عــن واليتهــا مبوجــب اتفاقيــات جنيــف  1949وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة ،ومبوجــب النظــم األساســية
للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر .وتــرى اللجنــة الدوليــة أن "الشــخص املفقــود" هــو الشــخص
الــذي ال يعــرف أقاربــه مــكان وجــوده و/أو مــن أُبلِــغ عــن فقدانــه اســتنادا ً ملعلومــات موثوقــة ،نتيجــة لن ـزاع
مســلح أو أي مــن حــاالت العنــف األخــرى؛ أو كارثــة طبيعيــة؛ أو أي مــن األزمــات اإلنســانية األخــرى ،وهــو أيضـاً
الشــخص املفقــود يف ســياق الهجــرة.
وتضطلــع اللجنــة الدوليــة ،يف اســتجابتها األوســع نطاقــاً ملحنــة األشــخاص املفقوديــن وأرسهــم؛ مبــا يف ذلــك
املهاجــرون ،بأربعــة أدوار رئيســية .فنحــن نســاعد الحكومــات يف وضــع أطــر وآليــات معياريــة ملنــع اختفــاء
األشــخاص ،ونعمــل معهــم للكشــف عــن مصــر املفقوديــن وأماكــن وجودهــم ،كــا نعمــل مــع أرس املفقوديــن
ومــع املجتمعــات والســلطات والدوائــر لتلبيــة مجموعــة كبــرة مــن االحتياجــات التــي تواجههــا األرس نتيجــة
لفقــدان ذويهــا ،ونحــن نســعى ،مــن خــال إقامــة حــوار ثنــايئ رسي ،لضــان أن الــدول واألط ـراف يف النزاعــات
املســـلحة تحقــق التزاماتهــــا يف هــذا املجـــال فيمـــا يتعلــق بالحمــــاية التــي تحــق لألشــخاص مبوجــب القانــون
3
الــدويل.
وتســتجيب شــبكة الروابــط العائليــة الخاصــة بنــا للطلبــات املقدمــة مــن أفـراد األرس ،وتضــم هــذه الشــبكة "وكالــة
التعقــب املركزيــة" التابعــة للجنــة الدوليــة ودوائــر التعقــب الخاصــة مبنــدويب اللجنــة الدوليــة ،و 190جمعيــة مــن
الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر .وتضطلــع هــذه الشــبكة العامليــة بجمــع معلومــات عــن
األشــخاص املفقوديــن ،مــن أجــل تحقيــق غــرض إنســاين هــو إعــادة االتصــال بــن أف ـراد األرس ،وتتعــاون هــذه
الشــبكة عــر الحــدود وتطبــق املبــادئ واألســاليب ذاتهــا يف كل بلــد.
وفيــا يتعلــق باألشــخاص املفقوديــن ،تعمــل اللجنــة الدوليــة ،جنبـاً إىل جنــب مــع الجمعيــات الوطنيــة للصليــب
األحمــر والهــال األحمــر ،مــع الســلطات واملجتمعــات واملهاجريــن واألرس للحيلولــة دون انفصــال أف ـراد األرسة
عــر دروب الهجــرة ،ومســاعدة املهاجريــن وأرسهــم يف الحفــاظ عــى االتصــال أو إعادتــه ،وتيســر التواصــل بــن
أرس املهاجريــن والســلطات املعنيــة أو الجهــات األخــرى؛ مــن أجــل البحــث عــن املهاجريــن املفقوديــن وتحديــد
هويتهــم .كــا تعمــل اللجنــة الدوليــة عــى تحســن عمليــة جمــع البيانــات الخاصــة باملهاجريــن املفقوديــن
وإضفــاء الطابــع املركــزي عليهــا وإدارتهــا عــى الصعيديــن الوطنــي وعــر الوطنــي ،ويتضمــن ذلــك تعزيــز قــدرة
دوائــر الطــب الرشعــي يف مجــال انتشــال الرفــات وتوثيقهــا وتحديــد هويتهــا ،وضــان إمكانيــة تعقــب رفــات
املهاجريــن املتوفــن ،مبــا يتــاىش مــع املعايــر املقبولــة دولي ـاً ،مبــا يف ذلــك ،تلــك املتعلقــة بحاميــة البيانــات.
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3تتضمن اتفاقيات جنيف  1949وبروتوكوالتها اإلضافية ،املعمول بها يف حاالت النزاع املسلح ،التزامات قانونية عىل الدول واألطراف يف النزاع،
بشأن منع اختفاء األشخاص واالستجابة التي تقدمها تلك الدول واألطراف حال حدوث ذلك .ويتعني عىل أطراف النزاع عند تنفيذ هذه
االلتزامات أن يكون دافعها األسايس هو حق األرس يف معرفة مصري أقاربهم ،ويتعني عليهم تزويد األرس بأي معلومات لديهم يف هذا الشأن.
ويسلم القانون الدويل لحقوق اإلنسان بالحق يف معرفة مصري القريب املفقود ،والتزام السلطات العامة بإجراء تحقيقات فعالة يف الظروف
املحيطة باالختفاء .ويرتبط ذلك ،عىل وجه الخصوص ،بحامية الحق يف الحياة ،وحظر التعذيب وأشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة األخرى ،والحق يف الحياة األرسية .ويتعني عىل الدول أيضاً يف حاالت االختفاء القرسي اتخاذ التدابري الالزمة لدعم حق الضحايا يف
معرفة الحقيقة بشأن ظروف االختفاء القرسي والتقدم املحرز يف التحقيقات ونتائجها ومصري الشخص املختفي .ملزيد من املعلومات يُر َجى
الرجوع إىل صحيفة الوقائع الصادرة عن اللجنة الدولية ،تحت عنوان "املفقودون وعائالتهم" (،)Missing persons and their families
املتاحة عىل الرابطhttps://www.icrc.org/ar/document/missing-persons-and-their-families :

C. Martin Chico/ICRC

صنعــاء – اليمــن ( .)2012أحــد منــدويب اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف لقــاء مــع مواطنــن صوماليــن لتوزيــع
قامئــة بأســاء ذويهــم املفقوديــن وجمــع مــا ميكــن مــن معلومــات جديــدة.
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F. Adi Anugrah/ICRC

رشق آتشــيه – إندونيســيا ( .)2015اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر وجمعيــة الصليــب األحمــر اإلندونيــي يقدمــان
املســاعدة لالجئــن مبلجــأ بايــون لالتصــال بأرسهــم ليطمئنوهــم بأنهــم ال يزالــون عــى قيــد الحيــاة وأنهــم يف أمــان.

.أمنع اختفاء املهاجرين
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االعرتاف بأن السياسات والقوانني املتعلقة بالهجرة ميكن أن تزيد من خطر اختفاء
املهاجرين ،ومراجعة هذه السياسات والقوانني بانتظام للحد من هذا الخطر ولضامن أنها
تتامىش مع االلتزامات القانونية الدولية.
يكــون احتــال تعــرض املهاجريــن لالختفــاء مرتفع ـاً ال محالــة ،عندمــا يجــرون عــى الســر يف طريــق محفــوف
باملخاطــر ،فسياســات الهجــرة الراميــة إىل منــع األشــخاص مــن بلــوغ منطقــة مــا ،تجعــل املهاجريــن يلجــأون إىل
وســائل غــر قانونيــة للســفر والدخــول عــى نحــو فعــال ،وهــذه املســارات غــر القانونيــة للهجــرة عــادة تتبــدل
وتتغــر بتطبيــق تدابــر جديــدة ملراقبــة الحــدود .والعديــد مــن هــذه املســارات ميــر ببلــدان تشــهد نزاعــات
مســلحة ،أو أنواع ـاً أخــرى مــن العنــف ،وكذلــك ببيئــات معاديــة؛ مثــل :البحــار والصحــاري واملناطــق النائيــة
األخــرى ،التــي ينعــزل فيهــا املهاجــرون وقــد يواجهــون مواقــف تشــكل خطـرا ً عــى حياتهــم ،وإتاحــة املســاعدات
الطارئــة (العــاج والغــذاء واملــاء) ووجــود البعثــات اإلنســانية للبحــث واإلنقــاذ عــى طــول الطــرق غــر اآلمنــة لــن
يقلــل مــن مخاطــر تعــرض املهاجريــن لألخطــار أو فقــدان حياتهــم فحســب ،بــل ســيحول دون تعرضهــم لالختفــاء.
ويكــون احتــال تعــرض املهاجريــن لالختفــاء مرتفعـاً أيضـاً عندمــا يجــرون عــى البقــاء مختبئــن يف بلــدان العبــور
وبلــدان املقصــد ،خشــية إلقــاء القبــض عليهــم أو احتجازهــم أو ترحيلهــم .واألشــخاص الذيــن يدخلــون بلــدا ً مــا
أو ميكثــون فيــه بطريقــة غــر قانونيــة ،مييلــون للعيــش بعيــدا ً عــن األنظــار ،ومــن ثــم ،تكــون إمكانيــة حصولهــم
عــى الخدمــات األساســية واملســاعدات محــدود .ليــس هــذا فحســب ،بــل إنهــم قــد يخشــون طلــب املســاعدة
يف االتصــال بأرسهــم ،إن مل يكــن لديهــم وســائل االتصــال الخاصــة بهــم .وقــد يتعــرض املهاجــرون أيض ـاً لخطــر
االختفــاء ،يف حالــة احتجازهــم ،عــى ســبيل املثــال ،يف حالــة عــدم تســجيلهم عــى النحــو املالئــم ،وعــدم توفــر
إمكانيــة االتصــال بأرسهــم و/أو إبــاغ الســلطات القنصليــة ،إذا مــا رغبــوا يف ذلــك (انظــر أدنــاه تحــت عنــوان
"املهاجــرون املحتجــزون").
ومــن األهميــة مبــكان أن نــدرك أن خطــر تعــرض املهاجريــن لالختفــاء ميكــن أيضـاً أن يكــون إحــدى العواقــب غــر
املقصــودة لسياســات الهجــرة ،ومــن ثــم ،تــرز أهميــة قيــام الــدول بتقديــر العواقــب اإلنســانية للسياســات التــي
يطبقونهــا ومراجعــة هــذه السياســات بصفــة دوريــة.
وميكــن أيض ـاً أن يتعــرض املهاجــرون لالختفــاء نتيجــة لإلخفــاق يف مراعــاة مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة ،عــى
النحــو الــوارد يف قانــون املعاهــدات والقانــون الــدويل العــريف ذي الصلــة .وتقــر اللجنــة الدوليــة بالحــق الســيادي
للــدول يف تنظيــم وجــود األجانــب يف بالدهــم وتحديــد معايــر قبــول غــر املواطنــن وطردهــم ،مبــا يف ذلــك الذيــن
هــم يف حالــة غــر قانونيــة .بيــد أن هــذا الحــق ليــس مطلقـاً ،بــل يقيــده القانــون الــدويل بطــرق عديــدة ،ومنــع
األشــخاص مــن دخــول منطقــة مــا أو إعادتهــم إىل بلــد آخــر ميكــن أن يــؤدي إىل عواقــب وخيمــة أو مدمــرة .وهــذا
االع ـراف يعــزز مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة ،الــذي يحظــر إعــادة املهاجــر إىل بلــد مــا يف حالــة توفــر أســباب
وجيهــة تحمــل عــى االعتقــاد بــأن املهاجــر املعنــي ســيكون معرض ـاً لخطــر انتهــاك حقــوق معينــة مــن حقوقــه
األساســية – عــى ســبيل املثــال ،االختفــاء القــري 4،أو الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة ،والحاميــة مــن هــذه
األخطــار تكتــي أهميــة خاصــة يف منــع اختفــاء املهاجريــن.
التوصيــة  – 1سياســات الهجــرة :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان العبــور وبلــدان املقصــد ،مراجعــة أثــر مــا تطبقــه
مــن سياســات وقوانــن بشــأن الهجــرة بصفــة دوريــة ،وضــان أنهــا ال تزيــد مــن خطــر اختفــاء املهاجريــن أو
تفــي إليــه ،ويتعــن عــى الــدول اح ـرام مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة ،مبــا يتــاىش مــع التزاماتهــا مبوجــب
القانــون الــدويل ،ويجــب عليهــا أيضـاً ضــان أن األشــخاص الذيــن يحتاجــون للحاميــة الدوليــة ميكنهــم التــاس
حــق اللجــوء دون الحاجــة إىل الخــوض يف دروب الهجــرة غــر اآلمنــة.
التوصيــة  – 2اإلنقــاذ واملســاعدة :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان العبــور وبلــدان املقصــد ،تنظيــم أنشــطة إنســانية
لإلنقــاذ وتيســرها ودعمهــا ،إلنقــاذ املهاجريــن حــال تعرضهــم ألي محنــة أو تواجدهــم يف املناطــق التــي بهــا
خطــر معــروف قــد يعرضهــم لخطــر املــوت و/أو االختفــاء ،وقــد يتطلــب األمــر العمــل الجامعــي يف املواقــف
التــي تكــون فيهــا القــدرة عــى البحــث واإلنقــاذ واملســاعدة غــر كافيــة.
4

4تتضمن املادة  24من االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ( )2006نصوصاً معينة للدول األطراف تتعلق مببدأ
عدم اإلعادة القرسية ومنع االختفاء القرسي.
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متكني املهاجرين من إقامة اتصال مع أرسهم أو إعادته أو الحفاظ عليه عرب دروب الهجرة
ويف جهة املقصد ،إذا ما رغبوا يف ذلك ،مبا يف ذلك يف أماكن االحتجاز.

الحفاظ عىل االتصال عرب دروب الهجرة ويف جهة املقصد

عندمــا يســتطيع املهاجــرون الحفــاظ عــى االتصــال مــع قريــب أو صديــق ،إذا مــا رغبــوا يف ذلــك ،ميكــن معرفــة
مصريهــم وتجنــب فقدهــم .بيــد أن الحفــاظ عــى االتصــال مــع أرسهــم قــد يكــون أمـرا ً صعبـاً ،وال ســيام عندمــا
يفتقــدون وســائل االتصــال الشــخصية .وقــد يظــل املهاجــرون يف حالــة تنقــل دائــم ،مفتقريــن إىل املعلومــات
املتعلقــة بســبل االتصــال بأقاربهــم .ويف حــاالت عديــدة قــد يحجــم املهاجــرون عــن طلــب املســاعدة؛ خشــية
اإلبــاغ عنهــم لــدى مســؤويل الهجــرة ،أو غريهــم مــن الســلطات املعنيــة بإنفــاذ القوانــن يف بلــدان العبــور أو
بلــدان املقصــد.
وميكــن أن تســاعد منصــات تبــادل املعلومــات أيضــاً يف إعــادة االتصــال بــن املهاجريــن وأرسهــم ،مــن خــال
متكينهــم مــن البحــث عــن بعضهــم البعــض عــى نحــو اســتباقي ،فهــم يحتاجــون لشــبكة واســعة مــن املنظــات
التــي تســتطيع جمــع املعلومــات وإضفــاء الطابــع املركــزي عليهــا ومضاهاتهــا ،حيثــا أمكــن ذلــك ،ومــن خــال
هــذه املنصــات والعمليــات ،تظــل أهميــة مراعــاة رسيــة املعلومــات الشــخصية لهــؤالء األشــخاص ،مبــا يتــاىش مــع
معايــر حاميــة البيانــات والخصوصيــة املقبولــة دولي ـاً ،أم ـرا ً أساســياً جوهري ـاً .ومــن ثــم ،ينبغــي تحليــل مخاطــر
حاميــة البيانــات واملخاطــر األخــرى تحلي ـاً ســليامً.
مثال :منصة البحث عن املفقودين
(“)”Trace the Face
أطلقت الجمعيات الوطنية للصليب األحمر
منصة "ابحث عن هذا الوجه" (“Trace the
 )”Faceللبحث عن املفقودين يف عام ،2013
وذلك بدعم من اللجنة الدولية ،وتقدم هذه
املنصة لألشخاص الذين يبحثون عن أقاربهم
الفرصة لنرش صورهم عىل منصة مخصصة
لذلك عىل اإلنرتنت ،أو عىل امللصقات الخاصة بالصليب األحمر يف مختلف البلدان يف أوروبا ،مع االلتزام
مبدونة مشرتكة لقواعد السلوك بشأن حامية البيانات 5،وتساعد هذه املبادرة كالً من املهاجرين وأرسهم
يف البحث عن بعضهم البعض عىل نحو استباقي وإعادة االتصال فيام بينهم ،وتشارك يف هذه املبادرة
6
حالياً مكاتب الصليب األحمر يف  34بلدا ً يف أنحاء أوروبا وما وراءها.
التوصيــة  – 3إتاحــة وســائل االتصــال طــوال الطريــق :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان األصــل وبلــدان العبــور
وبلــدان املقصــد ،وفقـاً ملعايــر حاميــة البيانــات املقبولــة دوليـاً ،أن تتيــح للمهاجريــن وســائل االتصــال ،كــا تتيــح
لهــم الوصــول للمنظــات التــي ميكــن أن تقــدم لهــم املســاعدة يف االتصــال بأرسهــم ،وعــى وجــه الخصــوص،
الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر.

5

6
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 Family Links Network Code of Conduct on Data Protection (2015(5هي وثيقة مرجعية ،تبني الحد األدىن للمبادئ وااللتزامات
واإلجراءات التي يتعني عىل أعضاء الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر دمجها يف اإلجراءات املوحدة التي يضعونها بشأن معالجة
البيانات الشخصية داخل شبكة الروابط العائلية ،عالوة عىل االمتثال للترشيعات الوطنية ذات الصلة .وتسعى املدونة إىل االمتثال ملعايري
حامية البيانات األكرث رصامة عىل مستوى العامل ،واملدونة متاحة عىل الرابط:
https://www.icrc.org/en/document/rfl-code-conduct
6ملزيد من املعلومات ،يرجى الدخول عىل الرابطwww.tracetheface.org :

املهاجرون املحتجزون

تحــاول دول عديــدة التحكــم يف الهجــرة غــر النظاميــة واحتواءهــا ،مــن خــال تبنــي سياســات تقييديــة للهجــرة،
ويتضمــن ذلــك اللجــوء لالحتجــاز املنهجــي ،ســواء االحتجــاز اإلداري أو الجنــايئ ،واملهاجــرون الذيــن يتعرضــون
لالحتجــاز يف بلــدان العبــور أو بلــدان املقصــد قــد يصبحــون فعليـاً يف عــداد املفقوديــن – أي يختفــون – يف ظــروف
مختلفــة ،عــى ســبيل املثــال:
•إن مل يحتجزوا يف أماكن احتجاز معرتف بها ومل يسجلوا عىل النحو املطلوب؛
•إن مل تتوفر لهم وسائل االتصال ،أو كانوا غري قادرين عىل االتصال بالعامل الخارجي ،مبا يف ذلك أفراد أرسهم أو
السلطات القنصلية ،إذا ما رغبوا يف ذلك؛
•إن مل يكن من املتاح ألرسهم أو أصدقائهم زيارتهم يف أماكن احتجازهم؛ ألنهم هم أنفسهم محتجزون،
أو خشية التعرض لالحتجاز أو الرتحيل يف حالة االحتكاك بالسلطات .ويجوز أيضاً أال يكون لدى األرس أو
األصدقاء املستندات املطلوبة إلثبات هويتهم ليتمكنوا من دخول مرفق االحتجاز ،ويف مثل هذه الحاالت،
ميكن أن تقوم جهات أخرى بدور حاسم يف املساعدة يف إعادة االتصال باألرس .وتقوم اللجنة الدولية بزيارات
للمهاجرين املحتجزين يف مرافق االحتجاز الجنايئ ومرافق احتجاز املهاجرين عىل حد سواء ،يف بلدان العبور
وبلدان املقصد ،وتسعى لضامن أنهم قادرون عىل الحفاظ عىل االتصال بالعامل الخارجي ،إذا ما رغبوا يف ذلك.
ويف بعــض الحــاالت قــد ال يرغــب املهاجــرون املحتجــزون يف اإلفصــاح عــن أماكنهــم أو االتصــال بأفـراد أرسهــم أو
بالســلطات القنصليــة التابعــن لهــا ،وذلــك بســبب مخــاوف متعلقــة بحاميتهــم أو شــواغل متعلقــة بالخصوصيــة
أو ألســباب أخــرى ،فعــى ســبيل املثــال ،قــد يرغــب املهاجــر يف حاميــة أقاربــه يف بلــد األصــل مــن خطــر الرتهيــب
أو االنتقــام ،إن كان قــد غــادر بلــده تجنبـاً لالضطهــاد أو النتهــاك حقــوق أساســية معينــة ،مكفولــة مبوجــب مبــدأ
عــدم اإلعــادة القرسيــة ،أو إن كان يواجــه أشــكاالً أخــرى مــن التهديــدات الشــخصية ،التــي ليــس بالــرورة أن
يغطيهــا هــذا املبــدأ ،مثــل عنــف العصابــات .ويجــوز ،يف بعــض الســياقات ،أن يرغــب املهاجــرون املحتجــزون يف
حاميــة أقاربهــم مــن خطــر االبتـزاز عــى أيــدي الذيــن قامــوا باحتجازهــم.
ولهــذه األســباب ،ينبغــي أن يكــون التواصــل مــع األرس خيــارا ً متاحـاً بصفــة دامئــة للمهاجريــن املحتجزيــن ،وينبغــي
أيض ـاً الحصــول عــى املوافقــة املســتنرية للمهاجريــن املحتجزيــن قبــل اإلفصــاح عــن مكانهــم ،أو تيســر االتصــال
مــع أفـراد أرسهــم بالنيابــة عنهــم 7،ويعتــر إخطــار الســلطات الدبلوماســية أو القنصليــة مــن الضامنــات اإلجرائيــة
األساســية املتاحــة لهــؤالء املحتجزيــن يف بلــد أجنبــي ،بــه عالقــات قنصليــة ،وبســبب املخاطــر املحتملــة واعتبــارات
8
الحاميــة املذكــورة أعــاه ،مــن األهميــة مبــكان عــدم إخطــار القنصليــة إال بنــاء عــى طلــب املهاجــر املحتجــز.
التوصيــة  – 4التواصــل مــع املحتجزيــن وزيارتهــم :تُ َحــث الســلطات ببلــدان العبــور وبلــدان املقصــد عــى اتخــاذ
إجـراء احتجــاز املهاجريــن باعتبــاره مــاذاً أخـراً .ويتعــن عليهــا أن تضمــن تســجيل جميــع املهاجريــن املحتجزيــن
عــى النحــو املطلــوب واحتجازهــم يف مرافــق معــرف بهــا ،وأنــه ميكنهــم مامرســة حقهــم يف االســتمرار يف التواصــل
مــع أرسهــم ،إذا مــا رغبــوا يف ذلــك .ويجــوز أن يتضمــن ذلــك إتاحــة وســائل االتصــال ،وزيــارات أف ـراد األرسة،
وزيــارات اللجنــة الدوليــة بوصفهــا وســيطاً محايــداً أو زيــارات القــادة املجتمعيــن أو الدينيــن ،والوصــول
للمنظــات املحليــة التــي ميكنهــا مســاعدة املحتجزيــن يف إعــادة االتصــال بأرسهــم والحفــاظ عليــه.
التوصيــة  – 5إخطــار القنصليــات :يتعــن عــى الســلطات إبــاغ املهاجريــن املحتجزيــن بحقهــم يف االتصــال
بالســلطات القنصليــة أو الدبلوماســية ،ويتعــن عــى الســلطات ،إذا مــا طلــب منهــا املهاجــرون املحتجــزون القيــام
بذلــك ،رسعــة إبــاغ الســلطات الدبلوماســية أو القنصليــة املعنيــة باحتجازهــم.

7

8

7إن كان املحتجز طفالً ،فينبغي إعالم والديه أو القامئني عىل رعايته بأنه محتجز ،والحفاظ عىل التواصل مع أرسته بصفة منتظمة ،وأي
مخالفة لذلك ،ينبغي أن تكون استثنا ًء وال تتم إال وفقاً للمصلحة الفضىل للطفل ،مع رضورة مراعاة آرائه ،وفقاً للقانون الدويل .انظر ،عىل
وجه الخصوص ،املادة  17من االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،واملادتني  12و 37من اتفاقية حقوق الطفل.
8انظر "ورقة عن السياسة العامة للجنة الدولية يف مجال احتجاز املهاجرين" – عىل الرابط:
https://www.icrc.org/ar/document/icrc-policy-immigration-detention
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.بالبحث عن املهاجرين املفقودين
وتحديد هويتهم

14

توحيد عملية جمع املعلومات املتعلقة باملهاجرين املفقودين والجثث عىل الصعيدين
الوطني وعرب الوطني ،وتحديد مسارات واضحة تكفل جمع البيانات والوصول إليها وتبادلها
من أجل تحقيق غرض إنساين وحيد هو الكشف عن مصري املهاجرين املفقودين وأماكن
وجودهم وإبالغ أرسهم ،وفقاً ملعايري حامية البيانات والطب الرشعي املقبولة دولياً.
للكشــف عــن مصــر املفقوديــن وأماكــن وجودهــم ،ت ُجمــع املعلومــات يف أغلــب األحيــان أول األمــر مــن أرسهــم،
وقــد تكــون األرس قــادرة عــى إعطــاء تفاصيــل عــن ظــروف االختفــاء وآخــر موقــع أو اتصــال معــروف لهــم،
وســتكون لديهــا القــدرة أيضـاً عــى وصــف املالمــح الجســانية العامــة ،والعالمــات الجســدية املميــزة ،واألغـراض
التــي قــد يحملهــا الشــخص والتعــرف عليهــا ،بــل تقديــم عينــات مرجعيــة بيولوجيــة لتحديــد الهويــة ،يف حالــة
مــوت قريبهــا املفقــود .ثــم تخضــع املعلومــات املجمعــة مــن األرس بعــد ذلــك للفحــص واملضاهــاة مــع املعلومــات
املتحصلــة مــن أماكــن مختلفــة ميكــن أن يرتادهــا املفقــود أو كان يرتادهــا ،وميكــن أن يتضمــن هــذا البحــث
زيــارات ملعســكرات الالجئــن ،وأماكــن االحتجــاز ،واملستشــفيات ،وكذلــك املشــارح أو املقابــر.
وليــس مثــة افـراض مســبق بوفــاة الشــخص الجــاري البحــث عنــه ،عــى الرغــم مــن أن هنــاك إمكانيــة حقيقيــة بأن
يتعــرض للمــوت ويظــل مجهــول الهويــة ،لــذا ميكــن أن تــؤدي أنشــطة الطــب الرشعــي دورا ً محوريـاً يف البحــث،
وتتضمــن هــذه األنشــطة جمــع البيانــات مــا قبــل الوفــاة ومــا بعدهــا ،مبــا يف ذلــك ،توثيــق عالمــات تحديــد الهويــة
الجســدية وأي عالمــات تظهــر عــى الجثــة ،وجمــع العينــات املرجعيــة البيولوجيــة والبصــات ،وتوســيم الرفــات
وتســجيل كافــة املعلومــات – مبــا يف ذلــك ،مــكان الدفــن – مــا ييــر تعقــب الجثــة يف حالــة توفــر فرصــة لتحديــد
الهويــة يف املســتقبل ،وينبغــي تنفيــذ كافــة أنشــطة الطــب الرشعــي التــي تتضمــن جمــع البيانــات الشــخصية
واســتخدامها وفقـاً للقوانــن املعمــول بهــا ،مــع مراعــاة معايــر الطــب الرشعــي وحاميــة البيانــات املقبولــة دوليـاً.

الغرض اإلنساين وحامية البيانات والتوحيد

مــن األهميــة مبــكان خلــق قنــوات إنســانية آمنــة وفعالــة لجمــع املعلومــات مــن أرس املهاجريــن املفقوديــن ومــن
الجثــث املجهولــة الهويــة ،وإضفــاء الطابــع املركــزي عليهــا وتبادلهــا ،والجوانــب الثالثــة األساســية لهــذا املســعى
هــي :الغــرض اإلنســاين ،وحاميــة البيانــات ،والتوحيــد.
ويعكــس الغــرض اإلنســاين التمييــز الدقيــق ،الــذي يتعــن القيــام بــه يف جميــع األوقــات ،بــن الســجالت التــي يقصد
بهــا تيســر البحــث عــن مهاجــر مفقــود (مبــا يف ذلــك إمكانيــة تحديــد هويــة الجثــة ،إن كان الشــخص ُمتــو ًىف)،
والســجالت التــي يقصــد بهــا تحقيــق أغـراض مراقبــة الحــدود وإنفــاذ القانــون .ومــن األســايس أن يكــون الهــدف
مــن أي تبــادل للمعلومــات املجمعــة مــن أرس املهاجريــن املفقوديــن هــو تحقيــق الغــرض اإلنســاين املتمثــل يف
الكشــف عــن مصــر أقاربهــا املفقوديــن وأماكــن وجودهــم ،وســتحجم األرس عــن تبــادل املعلومــات ،خشــية تعــرض
أقاربهــا أو تعرضهــا نفســها لخطــر االحتجــاز أو الرتحيــل.
وتعكــس حاميــة البيانــات الحــق األســايس يف الخصوصيــة لــكل مــن املهاجريــن املفقوديــن وأرسهــم عــى حــد
ســواء ،وتعــزز حاميــة األفـراد .ولألفـراد الحــق يف معرفــة كيفيــة اســتخدام املعلومــات التــي يقدمونهــا للســلطات
أو ألي جهــات أخــرى ،ومــن ســيطلع عليهــا ،وذلــك مــن أجــل تقييــم املخاطــر ،وتقديــم موافقتهــم املســتنرية عــى
جمــع املعلومــات واســتخدامها أو االمتنــاع عــن تقدميهــا .وتختلــف األطــر القانونيــة والسياســات املتعلقــة بحاميــة
البيانــات مــن بلــد إىل آخــر ،بيــد أنــه يتعــن عــى واضعــي السياســات أن يســعوا جاهديــن لتحقيــق معايــر حاميــة
البيانــات والخصوصيــة املقبولــة دولي ـاً 9،والتــي تتضمــن ،عــى ســبيل املثــال ،املعايــر الدوليــة لحاميــة البيانــات
والخصوصيــة ،املنصــوص عليهــا يف مــا يطلــق عليــه "قـرار مدريــد"( 10ملزيــد مــن املعلومــات عــن املبــادئ املنصــوص
عليهــا يف القـرار انظــر امللحــق  ،)1وتلــك املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة مجلــس أوروبــا لحاميــة األفـراد ،الصــادرة يف
عــام  ،1981فيــا يتعلــق باملعالجــة اآلليــة للبيانــات الشــخصية.
9

9اعتمدت اللجنة الدولية القواعد الخاصة بها بشأن حامية البيانات ،مبا يتامىش مع معايري حامية البيانات الشخصية املعرتف بها دولياً :اللجنة
الدولية للصليب األحمر – قواعد حامية البيانات ( – )Rules on Data Protectionكانون الثاين /يناير  ،2016متاح عىل الرابطhttps:// :
 ،www.icrc.org/en/document/data-protectionعالوة عىل ذلك تنظم Family Links Network Code of Conduct on
( Data Proctection (20151معالجة البيانات الشخصية داخل شبكة الروابط العائلية التابعة للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل
األحمر ،متاحة عىل الرابطhttps://www.icrc.org/en/document/rfl-code-conduct :
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ويشــر التوحيــد إىل أهميــة تنســيق األدوات واألســاليب واملســارات ،املســتخدمة يف جمــع املعلومــات مــن أرس
املهاجريــن املفقوديــن ،عــى الصعيديــن الوطنــي وعــر الوطنــي ،وكذلــك مــن جثــث األشــخاص الذيــن قــد يكونــون
مــن املهاجريــن ،ويضمــن التوحيــد إمكانيــة اســتخدام البيانــات والتحقــق مــن صحتهــا بطريقــة فعالــة يف عمليــة
البحــث عــن املهاجريــن املفقوديــن ،مبــا يف ذلــك ،مــن أجــل تحديــد هويــة الرفــات البرشيــة يف حالــة املــوت ،كــا
يضمــن أن تعــرف األرس إىل أيــن تذهــب إن حاولــت العثــور عــى قريــب مفقــود ،وأنــه ميكنهــا متابعــة نتائــج
البحــث ،وال ســيام عندمــا تشــارك فيــه جهــات أخــرى.

املعلومات املجمعة من األرس

توحيــد عمليــة جمــع البيانــات :تضطلــع جهــات ومنظــات متعــددة يف مختلــف البلــدان بجمــع املعلومــات مــن
أرس املهاجريــن املفقوديــن ،وبشــكل عــام ،تســتعني كل جهــة أو منظمــة منهــا بنــاذج ومعايــر وبروتوكــوالت
اإلبــاغ الخاصــة بهــا ،مــا يــؤدي إىل تبايــن املعلومــات املجمعــة تباين ـاً كب ـرا ً ،وليــس بالــرورة أن تكــون ســهلة
املنــال لجميــع املشــاركني يف عمليــة البحــث ،مــا يجعــل مــن الصعــب التحقــق مــن صحــة املعلومــات ،وتضطر األرس
يف أغلــب األحيــان إلعطــاء املعلومــات عــدة م ـرات لجهــات مختلفــة .واالفتقــار لتوحيــد عمليــة جمــع البيانــات،
بااللتــزام مبعايــر حاميــة البيانــات والخصوصيــة املالمئــة ،يعنــي أيضــاً أن األرس قــد ال تعــرف تحديــدا ً كيــف
ستُســتخ َدم املعلومــات التــي قدمتهــا أثنــاء عمليــة البحــث .ونتيجــة لذلــك ،قــد تحجــم عــن تقديــم معلومــات،
خشــية أن تســتخدم هــذه املعلومــات لتحقيــق غــرض آخــر ســوى الغــرض اإلنســاين املتمثــل يف الكشــف عــن مصــر
أقاربهــا املفقوديــن ،وأن تعــرض أقاربهــا أو تعرضهــا نفســها لخطــر االحتجــاز أو الرتحيــل.
التوصيــة  – 6توحيــد عمليــة جمــع البيانــات :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان األصــل وبلــدان العبــور وبلــدان
املقصــد ،توحيــد عمليــة جمــع املعلومــات مــن أرس املهاجريــن املفقوديــن ،مــن أجــل تحقيــق غــرض إنســاين
وحيــد هــو البحــث عــن الشــخص املفقــود أو تحديــد هويتــه ،وفقــاً ملعايــر حاميــة البيانــات والخصوصيــة
املقبولــة دولي ـاً.
توضيــح مســارات البحــث وتنســيقها :جهــات ومنظــات مختلفــة كثــرة ميكــن أن (أو يلــزم أن) تشــارك يف البحــث
عــن مهاجريــن مفقوديــن ،وال ميكــن اســتخدام املعلومــات املجمعــة مــن األرس التــي تبحــث عــن مهاجريــن
مفقوديــن اســتخداماً فعــاالً ،إال يف حالــة وجــود مســارات واضحــة للبحــث تتبعهــا هــذه املعلومــات ،عــى
الصعيديــن الوطنــي وعــر الوطنــي .وميثــل ذلــك أهميــة كبــرة ،ليــس مــن أجــل تحقيــق الكفــاءة فحســب ،بــل
مــن أجــل األرس أيضـاً ،فبــدون هــذه املســارات الواضحــة تواجــه أرس املهاجريــن املفقوديــن مجموعــة متنوعــة ال
نهائيــة مــن الســيناريوهات والجهــات والخيــارات املمكنــة عــر مختلــف البلــدان واألقاليــم ،مــا يجعــل مواجهتهــا
لحــاالت عــدم اليقــن يف البحــث أكــر صعوبــة ،كــا أن عــدم وجــود مســارات واضحــة وفعالــة للبحــث ميكــن أن
يجعــل أرس املهاجريــن املفقوديــن عرضــة لالبتـزاز عــى أيــدي األشــخاص الذيــن يزعمــون أن لديهــم معلومــات عــن
ذويهــا املفقوديــن ،ووجــود مســارات واضحــة ومنســقة للبحــث ميكــن األرس مــن متابعــة عمليــة البحــث عــى نحــو
أيــر ،ويحــد مــن خطــر حــدوث مزيــد مــن األرضار ،مــن خــال ضــان أن األرس ليســت ملزمــة بإعطــاء إفادتهــا
أكــر مــن مــرة لجهــات مختلفــة.
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1املعايري الدولية لحامية البيانات الشخصية والخصوصية (قرار مدريد)  5( ICDPPCRD 3ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2009متاح عىل الرابط:
 ،https://icdppc.org/document-archive/adopted-resolutionsاضطلعت سلطات حامية البيانات يف أكرث من  50دولة بوضع
املعايري ،بالتنسيق مع الوكالة اإلسبانية املعنية بحامية البيانات ،وعىل الرغم من أن القرار املوافق عليه ليس ملزماً إلزاماً مبارشا ً عىل الصعيد
الدويل ،فإن املعايري توضح املعايري الدولية الدنيا التي تضمن الحامية الفعالة للخصوصية عىل الصعيد الدويل.

N. Cassola/ICRC

شــال اليونــان – أحــد الالجئــن ينتظــر لتقديــم طلــب لدائــرة خدمــات التعقــب التابعــة للصليــب األحمــر
اليونــاين للبحــث عــن أحــد أقاربــه املفقوديــن.
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مثال :بناء قنوات إنسانية لتيسري البحث عن املفقودين يف هندوراس واملكسيك
تواصل اللجنة الدولية دعمها لعملية تصميم مناذج موحدة لإلبالغ ووضع مسارات للبحث عن املفقودين،
مبا يف ذلك املهاجرون ،يف هندوراس واملكسيك ،وأثناء التدريب الذي نظمته اللجنة الدولية يف عام ،2015
بالتعاون مع سلطات الطب الرشعي ومنظامت املجتمع املدين بهندوراس ،اتضح جلياً أنه يجري استخدام
مناذج عديدة مختلفة لجمع املعلومات ،وللتصدي لذلكُ ،و ِضع منوذج موحد لإلبالغ ،بجهد مشرتك
أسهمت فيه ،ضمن آخرين ،السلطات املعنية بالهجرة والطب الرشعي وإنفاذ القانون والسلطة القضائية
بهندوراس ،والسلطات املعنية بالهجرة والسلطات القنصلية باملكسيك ،ومنظامت املجتمع املدين .ويف عام
 ،2016ركز العمل عىل تحديد مسارات البحث عن املهاجرين املفقودين ،و ُحددت ثالثة أنواع للمسارات:
1.1عن طريق السلطات (الرشطة ،أو القضاء ،أو وزارة الخارجية والقنصليات)؛
2.2عن طريق "مرشوع الحدود" (برويكتو فرونتريا) وهو مبادرة تحت إدارة مشرتكة لسلطات هندوراس
والفريق األرجنتيني لباثولوجيا الطب الرشعي وممثيل األرس ،حيث يجري من خالله مضاهاة بيانات
األشخاص املفقودين مع الرفات مجهولة الهوية التي عرث عليها يف البلدان التي فقدوا فيها؛
3.3عن طريق شبكات املجتمع املدين ،حيث يقومون بعمليات بحث عرب وطنية.
ويجري حالياً إعداد االتفاقات استنادا ً ملسار واضح للبحث عن املهاجرين املفقودين ،يعكس مشاركة كل
جهة من هذه الجهات يف الخطوات املختلفة للعملية.
التوصيــة  – 7مســارات واضحــة للبحــث :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان األصــل وبلــدان العبــور وبلــدان املقصــد،
وكذلــك املنظــات اإلقليميــة ،االتفــاق عــى اتبــاع مســارات واضحــة عنــد البحــث عــن املهاجريــن املفقوديــن
وتحديــد هويتهــم داخــل البلــدان أو فيــا بينهــا .وينبغــي أن تنفــذ عمليــة توحيــد املعلومــات الشــخصية الخاصــة
باملهاجريــن أو أرسهــم وإدارتهــا ،وفقـاً ملعايــر حاميــة البيانــات والخصوصيــة املقبولــة دوليـاً.

املعلومات املجمعة من جثث املهاجرين املتوفني

أنشــطة الطــب الرشعــي يف ســياق الهجــرة أوســع نطاقـاً وأكــر تعقيــدا ً منهــا يف ســياقات أخــرى ،ويُعــزى ذلــك ،عــى
وجــه التحديــد ،إىل عــدد املنظــات التــي ميكــن أن تصبــح مشــاركة يف التعامــل مــع املهاجريــن املتوفــن وتحديــد
هويتهــم وتباعدهــا جغرافيـاً ،وإىل املســتويات املتباينــة يف قــدرة الطــب الرشعــي ،وإىل تنــوع املؤسســات املشــاركة
يف ميــدان علــوم الطــب الرشعــي.
قــدرة الطــب الرشعــي ومعايــره :وفقــاً لتجربــة اللجنــة الدوليــة ،هنــاك ســياقات تكــون فيهــا قــدرة الطــب
الرشعــي جيــدة يف املراكــز الحرضيــة ،وســيئة يف املناطــق املتطرفــة أو املناطــق الريفيــة ،وهــي املناطــق التــي غالبـاً
مــا يعــر فيهــا عــى املهاجريــن املتوفــن ،وبالتــايل ،قــد تكــون املعلومــات األوليــة املجمعــة مــن الجثــة غــر مالمئــة
أو غــر كافيــة ،ونتيجــة لذلــك ميكــن أن تتأثــر عمليــة تحديــد الهويــة بالكامــل وإمكانيــة التعقــب .وهنــاك تحــد
آخــر وهــو عــدم إضفــاء الطابــع املركــزي عــى بيانــات الطــب الرشعــي ،ففــي بعــض الحــاالت ،ت ُبـذَل جهــود لجمــع
املعلومــات مــن الجثــث ،إال أنهــا ال تتســم بالطابــع املركــزي ،مــا يجعــل مــن الصعــب االســتعانة بهــا يف مزيــد مــن
الجهــود لتحديــد هويــة شــخص وضــان إمكانيــة تعقــب رفاتــه .وهنــاك أمـران رضوريــان لتحســن قــدرة الطــب
الرشعــي عــى الصعيــد الوطنــي ،أولهــا ،رضورة وضــع بروتوكــوالت رســمية واضحــة إلدارة املعلومــات املتعلقــة
بالجثــث مجهولــة الهويــة وإضفــاء الطابــع املركــزي عليهــا ،وثانيهــا ،رفــع مســتوى قــدرة الطــب الرشعــي ومعايــره
ليكــون عــى الدرجــة نفســها مــن الجــودة يف جميــع أنحــاء كل بلــد.
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مثال :تعزيز قدرة دوائر باثولوجيا الطب الرشعي يف جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا من بلدان املقصد الرئيسية للهجرة يف أفريقيا ،وتواجه السلطات يف مرافق دائرة باثولوجيا
الطب الرشعي ،عىل نحو منتظم ،جثثاً مجهولة الهوية من املفرتض أنها ملهاجرين ،ويف عام  ،2017أنشأت
دائرة باثولوجيا الطب الرشعي بجوهانسربج ،بالرشاكة مع اللجنة الدولية ،غرفة مخصصة لتحديد الهويات
البرشية ،إلجراء الفحوصات املساعدة يف تحديد الهوية ،وجمع وثائق أفضل للجثث املجهولة الهوية،
ووضعت صيغة إلجراءات التشغيل املوحدة من أجل تحسني التعامل مع الجثث املجهولة الهوية والبيانات
املتعلقة بها وإمكانية تعقبها ،واستكمل ذلك بعقد تدريب عىل تحديد الهوية باالستعانة بالطب الرشعي،
ملوظفي الدعم بالطب الرشعي ،الذين سيستخدمون الوثائق القياسية املوحدة لتحديد الهوية لجمع
البيانات ،وسيقدمون بيانات عىل درجة عالية من الجودة ملستودع البيانات الوطني املركزي للمفقودين
والجثث املجهولة الهوية ،التابع لدائرة رشطة جنوب أفريقيا ،ويقوم عىل حفظ قاعدة البيانات الوطنية
هذه ضباط رشطة عىل درجة عالية من الكفاءة ،يعملون مبركز تحديد هوية الضحايا التابع لدائرة رشطة
جنوب أفريقيا ،ويقومون بإرسال الدعم العلمي لتحديد الهويات باالستعانة بالطب الرشعي ألصحاب
املصلحة ،مثل دائرة باثولوجيا الطب الرشعي ودائرة رشطة جنوب أفريقيا ،لألغراض اإلنسانية فقط.
التوصيــة  – 8قــدرة الطــب الرشعــي عــى الصعيــد الوطنــي :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان العبــور وبلــدان
املقصــد تحســن قــدرة الطــب الرشعــي ومعايــره وإضفــاء الطابــع املركــزي عــى البيانــات الصــادرة عنــه عــى
الصعيــد الوطنــي ،مبــا يتــاىش مــع معايــر مامرســة الطــب الرشعــي وحاميــة البيانــات املقبولــة دولي ـاً.
التنســيق عــى الصعيــد عــر الوطنــي :مــن بــن أكــر التحديــات التــي تواجههــا اللجنــة الدوليــة يف تنفيــذ أنشــطة
فحــوص الطــب الرشعــي يف مجــال الهجــرة عــدم وجــود قواعــد بيانــات مركزيــة ســهلة املنــال ،عــى الصعيــد
اإلقليمــي ،تضــم معلومــات عــن جميــع الجثــث مجهولــة الهويــة ،مبــا يف ذلــك جثــث املهاجريــن ،ويف أغلــب
األحيــان تكــون املعلومــات املتاحــة جزئيــة وغــر مرتبــة ،مــا يجعــل عمليــة تحديــد هويــة املهاجريــن املتوفــن
صعبــة وغــر فعالــة ،ويــرك العديــد مــن األشــخاص مجهــويل املصــر.
وتتفاقــم هــذه املشــكلة بســبب عــدم وجــود بروتوكــوالت رســمية بــن البلــدان ملضاهــاة البيانــات املجمعــة مــن
الجثــث والبيانــات املجمعــة مــن األرس عــن فــرة مــا قبــل الوفــاة ،فبعــض البلــدان تطبــق قواعــد صارمــة تقيــد
نقــل عينــات الحمــض النــووي وتخزينهــا عــر البحــار ،مــا ميكــن أن يشــكل عائق ـاً كب ـرا ً يعرقــل عمليــة تحديــد
هويــة الجثــث يف ســياق الهجــرة؛ ألن بيانــات مــا قبــل الوفــاة وبيانــات مــا بعــد الوفــاة عــادة مــا تكــون يف بلديــن
مختلفــن .وميكــن أيضـاً أن تتبايــن القواعــد بشــأن البيانــات املقبولــة لتحديــد هويــة جثــة مــا ،وقــد تكــون بيانــات
فحــوص الطــب الرشعــي املجمعــة يف بلــد مــا غــر صالحــة لتحديــد هويــة جثــة مــا يف بلــد آخــر ،ومــن ثــم ال ميكــن
اســتخراج شــهادة وفــاة ،وبالنســبة لــأرس فــإن ذلــك يعنــي أنهــا قــد تكــون غــر قــادرة عــى الحصــول عــى األجوبــة
التــي تحتاجهــا أو توضيــح وضعهــا القانــوين (انظــر أدنــاه – الجــزء ج).
مثال :الجهود املتضافرة النتشال رفات املهاجرين يف البحر األبيض املتوسط وتحديد هويتهم
يف عام  ،2007أسست السلطات اإليطالية سجالً يضم معلومات عن املفقودين والجثث املجهولة الهوية،
التي عرث عليها أو انتشلت يف أراضيها ،وأعقب هذه املبادرة تعيني املفوض االستثنايئ فيتوريو بيشتييل،
الذي كلف بتنظيم عملية إضفاء الطابع املركزي عىل جميع البيانات الخاصة باملفقودين والجثث املجهولة
الهوية يف إيطاليا ،مبا يف ذلك ،البيانات الخاصة باملهاجرين املفقودين أو املتوفني عىل طريق الهجرة إىل
إيطاليا .ويف كانون الثاين /يناير  ،2017وقعت اللجنة الدولية وجمعية الصليب األحمر واملفوض املعني
باملفقودين اتفاقاً ثالثياً لتيسري تبادل املعلومات بشأن املفقودين والجثث املجهولة الهوية ،نتيج ًة لغرق
السفن التي تحمل املهاجرين يف البحر األبيض املتوسط ،ويهدف االتفاق إىل دعم جهود السلطات
اإليطالية الرامية لتحديد الهويات ألغراض إنسانية ،ويستضيف معهد "البانوف" بجامعة ميالنو ،الذي وقع
أيضاً اتفاقاً مع املفوض ،قاعدة بيانات خاصة باللجنة الدولية ،تضم بيانات ما قبل الوفاة وما بعد الوفاة
من عدد من حطام السفن الغارقة يف البحر املتوسط ،ويرشف املعهد عىل عملية تتعلق بالطب الرشعي،
يشارك فيها خرباء يف الطب الرشعي من  20جامعة إيطالية؛ لتحديد هوية رفات  700جثة تقريباً انتشلت
من حطام سفينة يف  18نيسان /أبريل .2015
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ويف اليونان ،متكنت بعثة اللجنة الدولية يف أثينا ،يف عدد من الحاالت ،من دعم السلطات املعنية يف عملية
تحديد هوية الرفات البرشية للمهاجرين عىل نحو إيجايب ،وقد كان ذلك بدعم من مندويب اللجنة الدولية
والجمعيات الوطنية يف بلدان األصل وبلدان العبور وبلدان املقصد ،وقد يرسنا نقل بيانات ما قبل الوفاة
وخصائص العينات املرجعية البيولوجية من بلدان األصل إىل سلطات الطب الرشعي باليونان ،وفقاً لألطر
القانونية وقواعد حامية البيانات املعمول بها ،وبفضل التعاون بني السفارات ووزارات الخارجية والبوليس
الدويل (اإلنرتبول) وسلطات الطب الرشعي ومندويب اللجنة الدولية واألرس املعنية ،أمكن تحديد قنوات
قانونية لنقل املعلومات الخاصة باملفقودين ،وقد يرس ذلك كله عىل أرس املفقودين الحصول عىل أجوبة،
عىل الرغم من صعوبة اإلجراءات وتعقيدها.
التوصيــة  – 9تنســيق أنشــطة الطــب الرشعــي عــى الصعيــد عــر الوطنــي :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان األصــل
وبلــدان العبــور وبلــدان املقصــد ،وكذلــك املنظــات اإلقليميــة ،تحديــد مبــادئ واضحــة لتبــادل بيانــات الطــب
الرشعــي وإنشــاء قنــوات فعالــة للتنســيق بــن الســلطات والجهــات املعنيــة يف بلــدان األصــل وبلــدان العبــور
وبلــدان املقصــد ،وينبغــي أن تتــاىش هــذه اإلج ـراءات مــع معايــر حاميــة البيانــات املقبولــة دولي ـاً.

ضامن التعامل مع رفات املهاجرين املتوفني بطريقة كرمية واتخاذ كافة التدابري الالزمة
لتيسري تحديد هويتهم عىل الفور أو يف املستقبل.
يتجــاوز التحــدي الكامــن يف التعامــل مــع الرفــات مجهولــة الهويــة االعتبــارات الفنيــة والعمليــة .فالســلطات
ليســت دوم ـاً عــى درايــة تامــة بالحاجــة اإلنســانية الح ـرام كرامــة املــوىت وتوثيــق رفــات املهاجــر عــى نحــو
مالئــم ،بالطريقــة التــي تتيــح تقديــم األجوبــة ألرسة الفقيــد.
ودفــن الرفــات بطريقــة كرميــة وإمكانيــة تعقبهــا يحققــان مهــام إنســانية مهمــة ،إذ يحفظــان كرامــة املــوىت –
ســواء كانــوا محــددي الهويــة أو مجهــويل الهويــة – وتضمــن عــدم نســيانهم ،وذلــك مــن خــال تــرك إمكانيــة
تحديــد الهويــة مفتوحــة ،كــا أن موقــع الدفــن ميثــل أهميــة يف مســاعدة األرسة يف التغلــب عــى أحزانهــا ،ويصــدق
هــذا بصفــة خاصــة يف حالــة تحديــد هويــة الجثــة وعــدم إعادتهــا إىل الوطــن ،كــا هــو الحــال بالنســبة للعديــد
مــن املهاجريــن املتوفــن.
التوصيــة  – 10مراســم الدفــن والحــداد :يتعــن عــى الســلطات واملجتمعــات ببلــدان العبــور وبلــدان املقصــد
ضــان دفــن الرفــات البرشيــة للمهاجريــن مــع املراعــاة الواجبــة للديــن املحتمــل للشــخص وتقاليــده ،وأنــه ال
ي ـزال مــن املمكــن تعقــب الجثــة بعــد الدفــن ،كــا يتعــن عــى الســلطات أن تأخــذ يف اعتبارهــا وضــع نظــام
إلصــدار تأشــرة إنســانية تســمح ألرس املهاجريــن املتوفــن بزيــارة موقــع الدفــن وأداء واجــب الع ـزاء ،وكذلــك
تيســر أو دعــم عمليــة إعــادة الرفــات إىل الوطــن ،حيثــا أمكــن ذلــك.
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مثال :تحسني إدارة املدافن لقبور املهاجرين يف ليسفوس باليونان
جزيرة ليسفوس (بعد جزيرة "إفروس" بشامل اليونان) بها أكرب عدد من مقابر املهاجرين املتوفني ،وعدد
كبري منهم مجهول الهوية ،وتضم املقربة األرثوذكسية "أجيوس باندليموناس" (القديس بندالميون) مقابر
املهاجرين التي يرجع تاريخها إىل عام  ،2007وقد دفن فيها مؤخرا ً  85مهاجرا ً يف جزء مخصص للمهاجرين،
والغالبية العظمى من املقابر مل يكن لها شواهد ،وال ترسيم حدودي مالئم ،وقد ظهرت العظام نتيجة
لتآكل طبقات الرتبة مبرور الزمن ،وقد ساعدت اللجنة الدولية يف إعادة بناء املقابر وحفظها ،بالتعاون مع
البلدية ،ومتعهد دفن املوىت املحيل ،ومسؤول رعاية املقربة ،ومؤسسات خريية كنسية ،والشهر العقاري،
وأحد أخصايئ باثولوجيا الطب الرشعي ،ومتطوعني محليني ،وبتحليل صور املقابر مبرور الوقت .وقد قام
متعهد دفن املوىت املحيل ،مبساعدة اللجنة الدولية ،بوضع شواهد عليها نقوش عىل مقابر األفراد ،وعمل
شكل تخطيطي لكل مقربة ،وتوثيق موقع كل قرب بالتحديد .ويضمن ذلك إمكانية تعقب رفات املهاجرين
مبجرد تحديد هويتها عىل نحو إيجايب ،وسيزيد حفظ املقابر وتوثيقها من إمكانية تعقب رفات املهاجرين
املجهولة الهوية يف املستقبل ،وسيتيح لألرس معرفة مكان املقابر وزيارتها للبكاء عىل فقدان أحبائها.
وتواصل اللجنة الدولية البحث بشأن ما إذا كانت عينات الحمض النووي قد أخذت من جميع من دفنوا
ومل تحدد هويتهم ،كام نعمل أيضاً مع األقسام املعنية بوزارة الداخلية لتعزيز الئحة الدفن الوطنية للجثث
املجهولة الهوية يف املستقبل.

إيفــروس – اليونــان ( .)2016يجــب دفــن جميــع الرفــات البرشيــة املجهولــة الهويــة ،مبــا يف ذلــك رفــات املهاجريــن،
بطريقــة كرمية.

C. Couvaris/ICRC
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J. Cornejo/ICRC

ســان ســلفادور – الســلفادور ( .)2014أحــد منــدويب اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يتحــدث إىل أحــد أف ـراد
أرسة مهاجــر مفقــود ،أثنــاء مقابلــة مــن مقابــات الدعــم.

.جتلبية احتياجات أرس املهاجرين املفقودين

22

دعم أرس املهاجرين املفقودين من خالل البحث عنهم وتحديد هويتهم.
متثــل عمليــة البحــث صعوبــة بالنســبة ألرس املفقوديــن بصفــة دامئــة ،حتــى يف حالــة وجــود بروتوكــوالت وإجراءات
واضحــة تنظــم هــذه العمليــة ،وقــد تتضاعــف معانــاة األرس يف حالــة زيــارة املشــارح أو رؤيــة صــور الجثــث ،دون
إعدادهــا أو دعمهــا عــى نحــو مالئــم قبــل تعرضهــا لذلــك .وباملثــل ،فــإن جمــع املعلومــات أو العينــات البيولوجيــة
املرجعيــة مــن األقــارب ،والتــي تكــون مبثابــة وســيلة لتحديــد هويــة القريــب املفقــود يف حالــة موتــه ،قــد يســبب
مزيــدا ً مــن اآلالم لــأرس ،وال بــد مــن توضيــح ذلــك لهــا بــيء مــن الحساســية.
إن تجربــة فقــد قريــب قــد تســبب صدمــة ،خاصــة إن شــهد ذووه لحظــة فقــده ،كــا هــو الحــال ،عــى ســبيل
املثــال ،عنــد هجــرة أفــراد األرسة معــاً .فاملهاجــرون الذيــن يبحثــون عــن قريــب مفقــود لهــم يف مثــل هــذه
الحــاالت ميكــن أن تظــل تجربتهــم الشــخصية تالحقهــم ،وقــد يشــعرون بالذنــب لعــدم اســتطاعتهم منــع حــدوث
مــا حــدث ،أو لنجاتهــم (إذا اتضــح لهــم أن القريــب الــذي يبحثــون عنــه قــد مــات) .وعــى نطــاق أوســع ،قــد
تشــعر بعــض األرس بــأن مــا تفعلــه للبحــث عــن فقيدهــا غــر ٍ
كاف ،أو قــد تشــعر بالذنــب إن أرادت التخلــص مــن
الشــعور بعــدم اليقــن ،حتــى وإن كان معنــى ذلــك أن تعلــم أنــه مــات.

J. Cortes/ICRC

واليــة غوانــا جواتــو – املكســيك ( .)2010أحــد املهاجريــن ضحايــا حــادث انحـراف أحــد القطــارات عــن
مســاره يبحــث عــن معلومــات عــن أخيــه ،الــذي كان معــه وقــت وقــوع الحــادث.
التوصيــة  – 11دعــم األرس أثنــاء البحــث :يتعــن عــى الســلطات وأي جهــات معنيــة أخــرى (مبــا يف ذلــك دوائــر
الطــب الرشعــي) ضــان أن بروتوكــوالت البحــث عــن املهاجريــن املفقوديــن والجثــث وتحديــد هويتهــم تحــد،
بقــدر اإلمــكان ،مــن أي معانــاة إضافيــة لــأرس ،ويتعــن عــى مــن يتفاعلــون مــع األرس بشــكل مبــارش أن يقومــوا
بذلــك بــيء مــن الحساســية طــوال عمليــة البحــث وتحديــد الهويــة.
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ضامن أن أرس املهاجرين املفقودين قادرة عىل مامرسة حقوقها والحصول عىل الخدمات
القامئة وغري ذلك من الدعم الالزم لتلبية االحتياجات الخاصة بها ،مبا يف ذلك من خالل
توضيح الوضع القانوين للمهاجر املفقود.
تعيــش أرس املفقوديــن ،مبــا يف ذلــك املهاجــرون ،يف حالــة كــرب مســتدمية ،بغــض النظــر عــن ظــروف فقــدان
أقاربهــا ،وال ينقطــع أملهــا يف الحصــول عــى أجوبــة بشــأن مصــر قريبهــا املفقــود ومــكان تواجــده ،وال بــد أن
تعيــش يف حالــة مــن عــدم اليقــن ال تعلــم مــا إذا كان حي ـاً أم ميت ـاً ،ويعــرف هــذا النــوع مــن أنــواع الخســائر
بـ"الخســارة الغامضــة" 11،وميكــن أن يــؤدي يف بعــض األحيــان إىل مشــكالت اجتامعيــة نفســية ومشــكالت نفســية.
وأقــارب املهاجريــن املفقوديــن ليســوا جميع ـاً يف بلدهــم األصــي ،فالعديــد منهــم أيض ـاً مهاجــرون ،ووجودهــم
خــارج بلدهــم األصــي ميكــن أن يــؤدي إىل تفاقــم ضعفهــم ،وميكــن أن تُقيــد مصادرهــم املعتــادة للدعــم العاطفــي
يف ظــروف محيطــة غــر مألوفــة ،كــا ميكــن أن يواجهــوا تحديــات معينــة يف محاولتهــم اســتئناف أنشــطتهم
الحياتيــة ،إن كان الشــخص املفقــود هــو العائــل الفعــي أو املحتمــل أو هــو الشــخص الــذي يعتمــدون عليــه يف
مســار هجرتهــم ،أو يف حياتهــم اليوميــة يف املقصــد.
وتواجــه أرس املفقوديــن ،مبــا يف ذلــك املهاجــرون ،أيضـاً يف كثــر مــن األحيــان تحديــات إداريــة وقانونيــة واقتصاديــة
ترتبــط ارتباطـاً مبــارشا ً بالواقــع الــذي ينطــوي عــى أن قريبهــا مفقــود ،وال ســيام إن مل يكــن هنــاك اعـراف معــن
بالوضــع القانــوين للمفقــود يف البلــد الــذي تقيــم فيــه ،وقــد يؤثــر االختفــاء عــى حــق األقــارب يف التملــك ،واإلرث،
والحــق يف االنضــام التحــاد جديــد ،وحقــوق الوالديــن ،وحقــوق الرعايــة االجتامعيــة ،ويف كثــر مــن األحيــان،
ال تســتطيع األرس التمتــع مبزايــا شــبكات األمــان االجتامعــي ،مثــل تخفيــض املرصوفــات املدرســية ،واإلعفــاءات
الرضيبيــة ،والبــدالت ،وهــو مــا ال يظهــر أثــره إال عندمــا تتأكــد وفــاة القريــب بصــدور شــهادة الوفــاة .والشــخص
الــذي يفقــد أحــد أقاربــه يفــرض أنــه ال ي ـزال عــى قيــد الحيــاة إىل أن يثبــت العكــس .وبالنســبة لــأرسة ،فــإن
قبــول حقيقــة مــوت القريــب ،بــدون وجــود دليــل قاطــع ،يعنــي التخــاذل .وقــد تشــعر أن ســعيها للحصــول عــى
شــهادة وفــاة لقريــب مفقــود أو قبولهــا مبثابــة "قتلهــا" ألحــد أحبائهــا ،وأحــد طــرق التصــدي لهــذا التحــدي هــو
االع ـراف بوضــع قانــوين لـــ "الشــخص املفقــود" يف الترشيعــات الوطنيــة ،وهــو مــا ميكــن األرس مــن الحصــول
عــى شــهادة أو إعــان بتغيــب الشــخص ،مــا يتيــح لهــا مامرســة حقوقهــا ،والحصــول عــى املزايــا ،أثنــاء الكشــف
عــن مصــر قريبهــا املفقــود 12،وميكــن االســتفادة مــن صحيفــة الوقائــع القانونيــة الصــادرة عــن اللجنــة الدوليــة
تحــت عنــوان "Guiding Principles/Model Law on the missing and their families"13 :وشــهادة التغيــب
النموذجيــة املقرتحــة 14يف هــذا الشــأن.
ومــن األهميــة مبــكان أن تكــون الســلطات أكــر وعي ـاً مبواطــن الضعــف الناجمــة عــن غيــاب قريــب والعراقيــل
التــي تنشــأ مــن ج ـراء ذلــك ،وأن تيــر الحصــول عــى الخدمــات واملعلومــات التــي ميكــن أن تســاعد األرس يف
15
تلبيــة احتياجاتهــا.
التوصيــة  – 12احتياجــات األرس :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان األصــل وبلــدان العبــور وبلــدان املقصــد ضــان
أن الربامــج الراميــة إىل دعــم املهاجريــن تأخــذ يف اعتبارهــا االحتياجــات الخاصــة بــأرس املهاجريــن املفقوديــن
والتحديــات التــي تواجههــا.
التوصيــة  – 13الحصــول عــى الخدمــات ومامرســة الحقــوق :يتعــن عــى الســلطات ببلــدان األصــل والبلــدان التــي
يقيــم فيهــا أقــارب املهاجريــن املفقوديــن إزالــة أي عراقيــل إداريــة وقانونيــة محــددة قــد تواجههــا أرس املهاجريــن
املفقوديــن يف مامرســة حقوقهــا أو يف الحصــول عــى الخدمــات واملزايــا القامئــة ،مبــا يف ذلــك مــن خــال توضيــح
الوضــع القانــوين لـــ "الشــخص املفقــود" يف اإلطــار القانــوين الوطنــي ،أو ضــان أن اإلطــار القانــوين القائــم بشــأن
األشــخاص املفقوديــن يغطــي وضــع أرس املهاجريــن املفقوديــن.
11
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13
14
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1بولني بوس  -الخسارة الغامضة ( –)Ambiguous Lossمطبعة جامعة هارفارد 1999 -
1يف حالة العثور عىل الشخص حياً ،يجب إلغاء شهادة التغيب ،وإعادة إقرار وضعه القانوين وحقوقه بالكامل.
1اللجنة الدولية للصليب األحمر - Guiding Principles/Model Law on the Missing -جنيف –  – 2009متاح عىل الرابط:
https://www.icrc.org/en/publication/1117-missing-persons-handbook-parliamentarians
1اللجنة الدولية للصليب األحمر - Guiding Principles/Model Law on the Missing -جنيف –  – 2009متاح عىل الرابط:
https://www.icrc.org/en/document/guiding-principles-model-law-missing-model-law
1ملزيد من املعلومات بشأن االحتياجات الخاصة بأرس املفقودين وسبل تلبيتها ،انظر الدليل العميل للجنة الدولية
  – Accompanying the Families of Missing Persons - 2013متاح عىل الرابط:https://www.icrc.org/en/publication/4110-accompanying-families-missing-persons-practical-handbook

مثال :دعم أرس املهاجرين املفقودين يف السنغال
أقامت اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الصليب األحمر السنغايل يف عام  2015مرشوعاً ،يهدف
إىل مساعدة األرس عىل تحمل تبعات غياب أحبائها ،وذلك عقب املسح الذي أجري يف ،2013 – 2012
بشأن احتياجات أرس املهاجرين املفقودين يف بعض مناطق السنغال األكرث ترضرا ً ،وبحلول شهر حزيران/
يونيو  ،2017كان قد شارك يف أحد الربامج املتعددة التخصصات عدد  200شخص تقريباً من أقارب
املهاجرين املفقودين ،مبا يف ذلك األطفال ،لتلبية االحتياجات املختلفة لألرس ،وتضمن الربنامج أنشطة
جامعية خاصة بالصحة العقلية وأنشطة جامعية نفسية اجتامعية ،ومناسبات تذكارية ،وفصوالً ملحو
األمية ،ودورات تدريبية مهنية .ويف إطار هذا الربنامج استطاعت األرس أيضاً االستفادة ،عند اللزوم ،من
القروض الصغرى لبدء أنشطة لتوليد الدخل ،ويف الوقت نفسه ،عملت اللجنة الدولية مع السلطات املعنية
عىل إعالم املستفيدين باإلجراءات القانونية واإلدارية التي تتخذها الحكومة السنغالية لتلبية احتياجاتهم،
ونحن نسعى طوال فرتة الربنامج لرتكيز اهتامم السلطات الحكومية عىل االحتياجات اإلنسانية الخاصة
للمهاجرين وأرسهم.

قرية كوليبانتانج – السنغال ( – )2016أم فقدت ابنها أثناء محاولته الوصول ألوروبا عىل منت قارب.

J. Cendon/ICRC
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الخالصة

تنفيــذ هــذه التوصيــات ( 13توصيــة) ســيجعل الــدول قــادرة عــى إدراج ضامنــات إنســانية مهمــة ملنــع فقــد
األشــخاص واالســتجابة لهــذه املشــكلة اآلخــذة يف التفاقــم وتلبيــة احتياجــات أرسهــم ،مبــا يتــاىش مــع التزاماتهــا
الدوليــة ،وميكــن للــدول دمــج هــذه الضامنــات يف سياســات الهجــرة الخاصــة بهــا ،عــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمي
وعــر اإلقليمــي ،وتؤكــد التوصيــات عــى أهميــة االلتـزام مبعايــر حاميــة البيانــات املقبولــة دوليـاً ،عنــد التعامــل مع
املعلومــات الشــخصية للمهاجريــن وأرسهــم ،مــا يعــزز حاميتهــم ويراعــي حقهــم األســايس يف الخصوصيــة.
ويتطلــب منــع اختفــاء املهاجريــن اعتــاد وتنفيــذ سياســات للهجــرة ،ليــس مــن شــأنها أن تدفــع األشــخاص
للخــوض يف رحــات محفوفــة باملخاطــر ،أو البقــاء مختبئــن يف بلــدان العبــور أو بلــدان املقصــد ،كــا يتطلــب
اإلقـرار بــأن بعــض دروب الهجــرة غــر النظاميــة وغــر اآلمنــة ســتظل موجــودة عــى الــدوام ،ومــن ثــم ال بــد مــن
اتخــاذ التدابــر اإلنســانية الالزمــة عــى طــول هــذه الطــرق للتخفيــف مــن خطــر تعــرض املهاجريــن لالختفــاء،
واالســتجابة لــه حــال وقوعــه.
والســعي ملنــع اختفــاء املهاجريــن عــر دروب الهجــرة والبحــث عنهــم وتحديــد هويتهــم هــو مســعى معقــد،
بيــد أنــه واجــب إنســاين أيضـاً .ولــوال ذلــك ،ألصبــح اآلالف مــن أفـراد األرس غــر قادريــن عــى اســتئناف أنشــطتهم
الحياتيــة ،مــا يضيــف بعــدا ً آخــر للخســائر اإلنســانية الجســيمة بالفعــل الناجمــة عــن الهجــرة .وينبغــي بــذل
الجهــود مــن أجــل انتشــال رفــات املهاجريــن املتوفــن وتوثيقهــا ،وإال ســنظل نشــاهد مقابــر مجهولــة أو بــدون
أســاء يف بلــدان العبــور وبلــدان املقصــد يف جميــع أنحــاء العــامل ،حيــث يرقــد آالف األشــخاص مجهــويل الهويــة،
الذيــن حرمــوا مــن هويتهــم وكرامتهــم.
إن اللجنــة الدوليــة عــى أهبــة االســتعداد لتقديــم املســاعدة واملشــورة للســلطات والدوائــر والجهــات املعنيــة،
مبــا يف ذلــك ،الجهــات املانحــة واملنظــات اإلقليميــة ،يف وضــع أطــر وآليــات معياريــة ،وكذلــك سياســات إنســانية
وتدابــر عمليــة فعالــة عــى الصعيديــن الوطنــي وعــر الوطنــي ،للتصــدي ملســألة اختفــاء املهاجريــن ومســاعدة
أرسهــم التــي تعيــش يف حالــة مــن عــدم اليقــن ال تعلــم مصــر أحبائهــا وأماكــن وجودهــم.

26

ملحق – حامية البيانات

ميكــن تلخيــص املبــادئ والحقــوق وااللتزامــات املتعلقــة بحاميــة البيانــات ،املقبولــة دوليـاً واملنصــوص عليهــا يف
قـرار مدريــد ،عــى النحــو التــايل:
•مبدأ املرشوعية والعدالة – ينبغي معالجة البيانات الشخصية معالجة نزيهة ،ومراعاة القوانني الوطنية
املعمول بها ،وكذلك حقوق األفراد وحرياتهم ،طبقاً ألغراض ومبادئ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،وبوجه خاص ،أي معالجة لبيانات شخصية من شأنها أن تؤدي إىل
متييز غري مرشوع أو تعسفي ضد صاحب البيانات تعترب غري عادلة.
•املبدأ العام للرشعية – بوصفها قاعدة عامة ،ال يجوز معالجة البيانات الشخصية إال بعد الحصول عىل موافقة
صاحبها موافقة حرة مستنرية ال لبس فيها ،أو يف حالة وجود أساس رشعي للقيام بذلك ،وينبغي أن يكون
هناك إجراءات بسيطة ورسيعة وفعالة تتيح لصاحب البيانات سحب موافقته يف أي وقت.
•مبدأ تحديد الغرض – ينبغي أن تقترص معالجة البيانات الشخصية عىل تحقيق األغراض املحددة والرصيحة
واملرشوعة للشخص املسؤول ،وينبغي عدم إجراء أي معالجة ال تتفق مع األغراض التي جمعت من أجلها
البيانات ،إال بعد الحصول عىل موافقة ال لبس فيها من صاحب البيانات.
•مبدأ التناسب – ينبغي أن تقترص معالجة البيانات الشخصية عىل ما هو ٍ
كاف وذو صلة وغري مبالغ فيه
بالنسبة لألغراض املحددة يف الجزء السابق ،وبوجه خاص ،يتعني بذل الجهود املمكنة لقرص البيانات الشخصية
التي تخضع للمعالجة عىل الحد األدىن الرضوري.
•مبدأ جودة البيانات – يتعني عىل مجهز البيانات يف جميع األوقات أن يضمن دقة البيانات الشخصية
وكفايتها وتحديثها ،بالطريقة التي تحقق األغراض املرجوة من معالجتها ،وينبغي قرص فرتة االحتفاظ
بالبيانات الشخصية التي تخضع للمعالجة عىل الحد األدىن الرضوري ،ومن ثم ،عندما تصبح البيانات
الشخصية غري الزمة لتحقيق األغراض التي تضفي الصبغة الرشعية عىل معالجتها ،فينبغي مسحها أو جعلها
مجهولة املصدر.
•مبدأ االنفتاح – ينبغي أن تتسم عملية معالجة البيانات بالشفافية ،وينبغي – كحد أدىن – تزويد أصحاب
البيانات مبعلومات عن هوية مجهز البيانات والغرض املرجو من معالجتها والجهات املوجهة إليها بياناتهم
الشخصية وكيفية مامرستهم لحقوق أصحاب البيانات ،وكذلك أي معلومات أخرى الزمة لضامن املعالجة
النزيهة لهذه البيانات الشخصية.
•مبــدأ املســاءلة – ينبغــي تنفيــذ مبــدأي املســاءلة واملحاســبة ،حتــى إن كان مــن يضطلــع بتنفيــذ عمليــات
املعالجــة مقدمــي خدمــة نيابــة عــن املراقــب ،وتنفيــذ اآلليــات الداخليــة الرضوريــة التــي توضــح التقيــد
بهــذه املبــادئ لــكل مــن أصحــاب البيانــات والســلطات الرقابيــة لحاميــة البيانــات يف مامرســة ســلطاتهم.

عــاوة عــى ذلــك ،يتمتــع صاحــب البيانــات مبجموعــة مــن الحقــوق ،تشــمل الحــق يف الوصــول للبيانــات
وتصحيحهــا وحذفهــا ،وكذلــك الحــق يف االعـراض عــى معالجــة البيانــات يف حالــة وجــود ســبب مــروع يتعلــق
بحالــة معينــة خاصــة بــه .وتتضمــن االلتزامــات تدابــر أمنيــة لحاميــة البيانــات الشــخصية التــي تخضــع للمعالجــة،
وواجــب الرسيــة فيــا يتعلــق بالبيانــات الشــخصية ،الــذي ينبغــي أن يلتــزم بــه مجهــز البيانــات وجميع املشــاركني
يف أي مرحلــة تخضــع فيهــا البيانــات الشــخصية للمعالجــة ،والــذي يســتمر تطبيقــه حتــى بعــد انتهــاء العالقــة مــع
صاحــب البيانــات .ويتعــن عــى الــدول اتخــاذ تدابــر اســتباقية ،مبــا يف ذلــك ،االمتثــال لقوانــن الخصوصيــة املعمول
بهــا .كــا ينبغــي اســتيفاء املتطلبــات الالزمــة لجمــع البيانــات الشــخصية أو حفظهــا أو اســتخدامها أو الكشــف
عنهــا أو محوهــا بطريقــة قانونيــة ،مثــل ،عــى ســبيل املثــال ،الحصــول مقدمـاً عــى موافقــة حــرة مســتنرية ال لبــس
فيهــا مــن الشــخص مقــدم البيانــات.
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صورة الغالف 4325/004 11.2017 R.Waudo/ICRC:

تســاعد اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر املترضريــن مــن النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى يف جميــع
أنحــاء العــامل ،باذلــة كل مــا يف وســعها لحاميــة كرامتهــم وتخفيــف معاناتهــم ،وغالب ـاً مــا تفعــل ذلــك بالتعــاون
مــع رشكائهــا يف الصليــب األحمــر والهــال األحمــر .وتســعى املنظمــة أيضـاً للحيلولــة دون تعــرض النــاس للمشــقة،
بنــر القانــون اإلنســاين وتعزيــزه ،ومبنــارصة املبــادئ اإلنســانية العامليــة.
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