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ملخص تنفيذي
هذه املبادئ التوجيهية املتعلقة بآليات مشاركة املعلومات واالتساق فيام بينها، من أجل البحث عن املهاجرين املفقودين، تقدُم 
توصيات وأمثلة مستقاة من مجال واسع من مامرسات قامئة تتصل بكيفية وضع خطط للجهود املبذولة للكشف عن مصري املهاجرين 
الذين فُِقدوا عىل دروب الهجرة، سواء الدروب املحلية أو الدروب عرب الدولية. وتطرح املبادئ منوذًجا مقرتًحا يضم عديًدا من أصحاب 
املصلحة وتحتل دور الدول املكانة الرئيسية منه. ويسعى النموذج لتحقيق التعاون مع فاعلني عديدين، منهم املؤسسات اإلقليمية 

والدولية، ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية، وعائالت املهاجرين املفقودين.

يرسم القسم األول اإلطار القانوين والسياسايت، ويرشح االلتزامات الرئيسية للدول فيام يتعلق باملهاجرين املفقودين حسب الهيئات 
القانونية املختلفة، فضاًل عن الكم املتنامي من االلتزامات واملبادئ التوجيهية التي تحتويها وثائق االمم املتحدة املختلفة.

وييل القسم األول قسٌم يبنيَّ أدوار أصحاب املصلحة املختلفني الذين يرتاوحون ما بني الدول وعائالت املفقودين. ويؤكد هذا القسم 
الدور املهم الذي ينبغي أن تؤديه الدول لتصبح فاعلة يف قلب أي جهد يرمي إىل توضيح مصري املهاجرين املفقودين وأماكن وجودهم؛ 

وهو جهد يقوم ضمن عوامل أخرى، عىل ما عليها من التزامات وما لها من صالحيات ينص عليها القانون.

ويتناول القسم الثالث جمع املعلومات ذات الصلة، ووضع معايري التساقها وإدارتها مركزيًا عىل املستوى الوطني. وتتضمن النقاط 
الرئيسية يف هذا القسم: 

جمع املعلومات من العائالت، ورفاق السفر وغريهم عىل أساس من تواصل يتسم بالثقة، واستخدام مناهج موَّحدة يف إعداد النامذج . 1
وإجراء املقابالت. 

رسم مخطط، وتوفري سبل الوصول إليه، بشـأن املهاجرين املفقودين الذين عىل قيد الحياة وقد يكونون محتجزين يف مقار لالحتجاز، أو . 2
ة لذلك. يف املشايف، أو يف املعسكرات ومراكز االستقبال، أو غري تلك األماكن من املرافق املعدَّ

التوثيق املنهجي املنظَّم لرفات من توفوا ومل يُتََعرَّف عىل هوياتهم، وذلك عىل دروب الهجرة طبًقا للمعايري العلمية.. 3
اتساق املعلومات املجموعة وإخضاعها لنظام موََّحد وإدارتها مركزيًا، وإعدادها للتشغيل البيني لنظم املعلومات.. 4
إيجاد آليات وطنية )مؤسسات مراقبة وتنسيق(، حسبام تدعو الرضورة تستهدف إدارة املعلومات مركزيًا، وتنسيق املعلومات عىل . 5

املستوى الوطني، وتتابع التفاعالت بني الوكاالت املختصة؛ وخصوًصا إذا زاد حمل الحاالت عىل قدرة املؤسسات القامئة عىل التعامل 
معها.

ويوجه قسٌم رابع االهتامم إىل الدور املحوري لحامية البيانات والحصول عليها بعد موافقة مقدمها، وال يقترص األمر عىل الطبيعة 
الحساسة للمعلومات الشخصية املطلوبة يف عملية البحث عنها، ولكنه ميتد ليشمل تقاطع االهتاممات اإلنسانية واألمنية وما يتصل 

منها بالهجرة مام يَرُِد يف قلب سياق عملية الهجرات. وتشمل النقاط الرئيسية ذات الشأن:
الفصل التام للمعلومات املستخدمة للبحث عن املهاجرين املفقودين عن األغراض ذات الصلة بإنفاذ القوانني أو الهجرة.. 1
الحصول عىل ما يقدمه األشخاص موضوع البيانات من بيانات عىل أساس حر يسمح لهم بتفهم املوقف، واإلعالن عن موافقتهم عىل . 2

تقديم البيانات عىل نحو محدد وواضح قائم عىل فهم ال لبس فيه فيام يتعلق بكيفية استخدام البيانات التي يقدمونها.
أهمية إجراءات تأمني املعلومات للحيلولة دون الوصول غري املُرخص إليها.. 3
تقييم املخاطر قبل مشاركة البيانات.. 4
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إليها بوصفها شبكة مرنة من  آليات بحث عرب دولية، ويُنظر  الرئيسية إليجاد  للعنارص  العريضة  الخطوط  الخامس  القسم  ويقدم 
أمناط مختلفة من أصحاب املصلحة الذين يتعاونون لتبادل البيانات وتحليلها. وتسلط تلك اآلليات الضوء عىل أربع مجموعات من 

التوصيات:
إيجاد أُطُر إقليمية وعرب إقليمية لتحقيق اتساق السياسات الوطنية، وأُطُر قانونية وتنظيمية تتعلق بالبحث عن األفراد املفقودين، . 1

والتعرف عىل الرفات بأساليب الطب الرشعي يف سياق الهجرات.
تعاون الدول وغريها من الجهات الفاعلة فيام يتصل مبسارات الهجرة لتحقيق االتساق يف مجموعات البيانات، ولتطوير نظم إدارة . 2

معلوماتية تتسم بالتوافق واالنضباط النموذجي. ويشمل التعاون تبادل منظم للبيانات بني نقاط االتصال الوطنية أو ما يقابلها من 
مؤسسات، وتوفري الوصول املتبادل إىل قواعد البيانات والسجالت ذات الصلة، و/أو إقامة قواعد بيانات إقليمية أو عرب إقليمية.

ص حرصيًا للكشف عن مصري املهاجرين املفقودين أو أماكن وجودهم، . 3 تأسيس مسارات لتبادل املعلومات وقنوات لالتصال البيني تُخصَّ
األمر الذي يسمح بإرساء إسرتاتيجيات للبحث تبدأ منذ إبالغ العائالت عن فقد قريب لها، فضاًل عن البحث الذي ينطلق من الكشف 

عن هوية الرفات، أو طلبات املهاجرين الذين فقدوا الصلة بعائالتهم، والتي تضمن وصول املعلومات إىل العائالت املعنية.
إعداد الرتتيبات القانونية التي تسهم يف تنفيذ التوصيات السابقة حسبام يتفق والتفويضات واإلجراءات العملية لألطراف الفاعلة . 4

املختلفة، ويف الوقت نفسه توفري الحامية الالزمة الشاملة للبيانات واعتبارات الخصوصية.

وتخلص الوثيقة يف قسمها األخري إىل توكيد الحاجة من جهة لرفع درجة الوعي بني الجهات ذات الصلة ومن يعملون بها يف مجال 
املهاجرين املفقودين، ومن جهة أخرى، رفع درجة وعي العائالت واملهاجرين فيام يتعلق باإلجراءات املتاحة لهم إلنفاذ غرض البحث 

عن املفقودين.
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أوًل - مقدمة
يدخل آالف املهاجرين يف عداد املفقودين كل عام. يختفون يف رحالت محفوفة باملخاطر عىل دروب الهجرة أو بعد الوصول إىل بلدان 
املقصد. ومثة اعرتاف واسع تكرر مراًرا عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي بالحاجة إىل استجابة فعالة للتصدي لهذه املأساة، وإىل احرتام 

االلتزامات القانونية الوطنية والدولية واإلقرار بحقوق املهاجرين وعائالتهم والتحديات التي يواجهونها.

ويف االتفاق العاملي من أجل الهجرة، الذي أبرم يف عام 2018، التزمت أكرث من 150 دولة بـ “تنسيق الجهود الدولية بشأن املهاجرين 
املفقودين”، والتعاون من أجل “توحيد عملية جمع وتبادل املعلومات ذات الصلة” و“تحديد هوية أولئك الذين ماتوا أو فقدوا، 
وبتيسري التواصل مع العائالت املترضرة”.1 وتولت هذه الدول إنشاء “قنوات تنسيق عرب وطنية” و“تحديد نقاط اتصال للعائالت” من 

أجل “]تيسري[ عملية تحديد هوية رفات املوىت وتوفري املعلومات لألس”.2

ة لرتجمة هذه االلتزامات والتوصيات إىل تطبيق عميل، بيد أن درجة النجاح  وتُبذل يف الوقت الحايل جهود مختلفة يف مناطق ِعدَّ
يف تحقيق ذلك املسعى تتباين من منطقة إىل أخرى. وتتسم كثرٌي من هذه بضمها لطيٍْف واسع من األطراف الفاعلة، يشمل الدول 

واملنظامت الدولية وغري الحكومية والجهات الفاعلة يف املجتمع املدين والعائالت عىل حد سواء.

تسعى هذه الوثيقة إىل البناء عىل هذه الخربات، جنبًا إىل جنب مع عدد بسيط من أفضل املامرسات املحددة يف الوقت الحارض، من 
أجل تقديم توجيهات بشأن التعاون الدويل وتبادل املعلومات بغرض تحديد مصري املهاجرين املفقودين وأماكن وجودهم.

ر يف الوقت نفسه بأن الدول ال بد أن  وتستند يف هذا الصدد عىل مفهوم لنهج قائم عىل تعدد الجهات صاحبة املصلحة، ويف حني أنَّنا نُقِّ
تحتل موقًعا مركزيًا يف أي جهود؛ نظرًا ملا تنهض به من مسؤوليات وما متلكه من موارد بشكل فريد، فإنَّنا ندرك أنَّ أي استجابة فعالة 
حًقا تتطلب تعاونًا بني طيف أوسع من األطراف الفاعلة. فالقصد من إعدادها إًذا هو تيسري عمل جميع األطراف التي تبذل جهوًدا 
لتحديد مصري املهاجرين املفقودين وأماكن وجودهم، وضامن مشاركة العائالت بشكل فاعل يف عملية البحث عن أقربائها املفقودين.

تحدد الوثيقة رشوطًا مسبقة وضامنات ومبادئ توجيهية لعملية جمع املعلومات ذات الصلة ومعالجتها وتبادلها، وإدارتها مركزيًا عىل 
الصعيدين املحيل والوطني، ومشاركتها وتبادلها عىل طول دروب الهجرة بني بلدان األصل وبلدان العبور واملقصد. 

إن تحقيق تبادل منهجي للمعلومات بشأن املهاجرين املفقودين، وتعاون فعال بني طيف واسع من األطراف الفاعلة مسعى طموح 
ومعقد يتطلب التزاًما طويل األمد وموارد، واتباع نهج متدرج للوصول إىل هذه الغاية. يبدأ هذا بخلق القدرات الالزمة عىل الصعيد 

الوطني، ييل ذلك تطوير تدريجي للتعاون وتبادل املعلومات العابر للحدود الوطنية.

وال بد أن تكون األطراف الفاعلة كافة عىل وعي بالحساسية الشديدة التي تلف سياق الهجرة. فاألوضاع التي يعايشها العديد من 
الفئة والسلطات املختصة، وجمع املعلومات عنها ومشاركتها قد يرتتب  املهاجرين وعائالتهم تتسم بالهشاشة. والتفاعل مع هذه 
عليه تبعات بعيدة املدى. ولهذا السبب، من األهمية مبكان أال تحيد جميع اإلجراءات املتخذة يف هذا السبيل عن مبدأ “عدم إلحاق 
الرضر”. يتضمن ذلك، مثاالً ال حرًصا، الوعي العميق باملخاطر التي تجلبها إساءة استخدام املعلومات يف سياق بعينه، وكذلك ضامن 

تحقيق املستوى املناسب من حامية البيانات وأمن املعلومات.

االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، A/RES/73/195، األمم املتحدة، 11 كانون الثاين/يناير 2019، الهدف 8.  1
املرجع نفسه.  2

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195&Lang=A
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أصل هذه الوثيقة

كان وضع توجيهات بشأن تبادل املعلومات بغرض تحديد مصري املهاجرين املفقودين وأماكن وجودهم من بني توصيات عدة اتفق 
الدولية  الدولية واملنظمة  اللجنة  أيار/مايو 2019. شاركت  أنتيغوا بغواتيامال يف  انعقدت يف  التي  عليها املشاركون يف حلقة العمل 
متخصصون  فيها  اجتمع  التي  هذه،  العمل  حلقة  تنظيم  يف   )EAAF( الرشعي  الطب  ألنرثوبولوجيا  األرجنتيني  والفريق  للهجرة 
مهاجرين  وعائالت  مدين  مجتمع  ومنظامت  حكومية،  وغري  دولية  ومنظامت  مختصة،  سلطات  ذلك  يف  )مبا  املجال  يف  مامرسون 

مفقودين( من مختلف أنحاء العامل ملناقشة طرق تحسني االستجابة لحاالت املهاجرين املفقودين. 

وترتكز هذه الوثيقة كثريًا عىل املبادئ التوجيهية اإلقليمية بشأن آليات التنسيق وتبادل املعلومات يف البحث عن املهاجرين املفقودين 
يف سياق الهجرة التي يُخضعها املؤمتر اإلقليمي بشأن الهجرة يف األمريكتني لعملية االعتامد يف الوقت الراهن )انظر مربع النص 10(.

ثانًيا - اإلطار القانوني والسياساتي
يحدد هذا القسم االلتزامات القانونية الرئيسية يف ما يتعلق بالبحث عن املهاجرين املفقودين وتحديد هوياتهم، وحقوق عائالتهم 

واحتياجاتهم، وكذا التعهدات العاملية املقطوعة يف مسألة التنسيق وتبادل املعلومات بشأن املهاجرين املفقودين.

القانون الدويل لحقوق  النظر عن وضعهم، ويتمتعون بالحقوق والحريات األساسية املكرسة يف  املهاجرون برش أوالً وأخريًا برصف 
اإلنسان. زيادة عىل ذلك، يعالج عدد من الصكوك الدولية تحديًدا مسألة حامية فئات معينة من املهاجرين، مثل ضحايا االتجار 

بالبرش والعامل املهاجرين. وإضافة إىل ذلك، ينص قانون الالجئني عىل حامية الالجئني وطالبي اللجوء عىل وجه التحديد.

ال تتضمن معاهدات حقوق اإلنسان أي أحكام تفصيلية تتناول تحديًدا قضية املفقودين أو معاملة املوىت، باستثناء االختفاء القرسي. 
لكن هيئات اإلرشاف عىل معاهدات األمم املتحدة واملحاكم اإلقليمية فرست عدًدا من األحكام املنصوص عليها يف هذه املعاهدات 
باعتبارها التزامات تتحملها الدول يف ما يتعلق باملفقودين، ويشمل ذلك الكشف عن مصريهم وأماكن وجودهم. ومبوجب القانون 
الدويل لحقوق اإلنسان، يجوز تحميل الدول املسؤولية عن التدخل يف الحق يف الحياة، أوالحق يف الحياة الخاصة، أو انتهاك حظر 
التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو العقاب، وحظر االختفاء القرسي.3 وميكن أن يفتح االلتزام اإلجرايئ امللقى عىل 
عاتق السلطات العامة بإجراء تحقيق فعال يف ظروف الوفيات غري القانونية أو املريبة ضمن والية الدولة املعنية، وكذلك الحق يف 

الحصول عىل سبيل انتصاف فعال من انتهاكات حقوق اإلنسان، الطريق للكشف عن مصري املفقودين وأماكن وجودهم.

هذه القواعد منصوص عليها يف معاهدات دولية وإقليمية مختلفة تتعلق بحقوق اإلنسان. عىل سبيل املثال: يحمي القانون التعاهدي الدويل الحق يف الحياة مبوجب املادة 6 من العهد الدويل الخاص   3
بالحقوق املدنية والسياسية، واملادة 4 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، واملادة 2 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، واملادة 4 من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. كام يحظر 

القانون الدويل العريف الحرمان التعسفي من الحياة. إضافة إىل ذلك، تكفل املادة 3 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان حق األشخاص يف الحياة والحرية واألمن.
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ويف حالة زعم أو االشتباه يف حدوث اختفاء قرسي، يتحتم عىل الدول اتخاذ جميع التدابري املالمئة للبحث عن األشخاص املختفني 
وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم، والتحقيق كذلك يف وقائع حاالت االختفاء القرسي وتقديم املسؤولني عنها إىل املحاكمة،4 األمر 

الذي يؤدي حال اتخاذ تلك التدابري والتحقيق يف الوقائع إىل الكشف عن مصري األفراد املفقودين وأماكن وجودهم.5

ينطوي القانون الدويل اإلنساين، الذي ينطبق يف حاالت النزاع املسلح، عىل قواعد تسعى إىل الحيلولة دون فقدان األشخاص نتيجة 
النزاعات املسلحة، والكشف عن مصريهم وأماكن وجودهم إذا حدث لهم ذلك.6 وعىل سبيل املثال، فإنَّ القانون الدويل اإلنساين 
يُلزم بتسجيل البيانات الشخصية لألفراد الذين يفقدون حريتهم. كذلك فإنَّ أطراف النزاع كافة يجب أن تتخذ كل اإلجراءات املمكنة 
للبحث عن رفات املوىت، وجمعها، ونقلها، وينبغي أن تسجل كل البيانات املتاحة قبل الترصف يف تلك الرفات ويجب أن تحدد موقع 
قبورها بوضع عالمات دالة، وذلك بغرض تحديد هوياتها. يستلزم القانون أيًضا إدارة جثث األشخاص الذين لقوا حتفهم يف نزاع مسلح 
إدارة الئقة، وصون كرامتهم، وأن تسعى أطراف النزاع إىل تسهيل إعادة الرفات البرشي إىل عائالت املتوفني، إذا طلبت العائالت ذلك.7 
وأخريًا يجب أن تتخذ أطراف النزاع كل اإلجراءات املتاحة للكشف عن مصري األفراد الذين يُبلَّغ عن اختفائهم الناتج عن النزاعات 

املسلَّحة وتزويد عائالتهم بأي معلومات عن مصريهم.

ترد القواعد املتعلقة بالبحث عن املهاجرين املفقودين وتحديد هويتهم أيًضا يف القانون الدويل للبحار، ال سيام االلتزام مبساعدة 
وإنقاذ األشخاص املنكوبني يف البحار، وكذلك القانون الجنايئ الدويل.8 كام أن القانون الدويل ملواجهة الكوارث مثالً يتضمن صكوكًا 

قانونية غري ملزمة تتعلق بأنشطة الطب الرشعي وإدارة الجثث.9

أما عىل الصعيد الوطني، تفرض ترشيعات الدول عموًما إجراء تحقيقات يف القتل غري املرشوع أو حاالت الوفاة املريبة، وتستلزم من 
الدول يف كثري من األحيان اتخاذ جميع الخطوات املمكنة لتحديد هويات الرفات البرشي. لكن ينُدُر تكيف األُطُر القانونية املحلية 
مع ظاهرة املهاجرين املفقودين. فعىل سبيل املثال، فإنَّ تلك القوانني املحلية ال تتضمن إجراءات ملشاركة العائالت يف البحث إذا 
كانوا يقيمون خارج بلدانهم. وتفتقر أيًضا إىل إجراءات أو لوائح تنظيمية بخصوص دفن الرفات البرشي أو إعادتها إىل بلدان األصل.

وإىل جانب االتفاق العاملي من أجل الهجرة السابق ذكره، توجد تعهدات أخرى عىل صعيد السياسات العاملية تشكل أساًسا لتنسيق 
العمل بشأن املهاجرين املفقودين. يسمح االتفاق العاملي بشأن الالجئني10 لـ “أصحاب املصلحة املسندة إليهم واليات ولديهم الخربة 
يف هذا الشأن ]بـ[… تقديم اإلرشادات والدعم للتدابري الرامية إىل مواجهة تحديات الحامية والتحديات اإلنسانية”.11 وتضم أهداف 
البيانات بشأن حركات الهجرة الدولية. وقد  التنمية املستدامة أيًضا النص عىل تحسني السياسات املتعلقة بالهجرة، وتعزيز تبادل 
أضيف يف عام 2020 مؤرش نوعي إىل إطار املؤرشات العاملية، لبيان عدد األفراد الذين ماتوا أو اختفوا خالل عملية الهجرة إىل أي 

وجهة دولية مقصودة.12

االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، املادة 24، التي تنص أيًضا أنَّه يف حالة الوفاة، تتخذ األطراف الدول كل اإلجراءات املناسبة لتحديد موقع الرفات، والتعامل الكريم   4
معها، وإعادتها؛ واملادة 3، واملادة 15 اللتان تنصان عىل أن األطراف الدول تتعاون مع بعضها بعًضا، وأن تقدم لبعضها بعًضا الحد األقىص من العون املتبادل استهدافًا لتقديم العون لضحايا االختفاء 

 القرسي، ويف حالة الوفاة استخراج رفاتهم والتعرف عليها وإعادتها 
انظر أيًضا: 

Committee on Enforced Disappearances, ”Guiding principles for the search for disappeared persons“, CED C/7, Principle 6, 2019: https://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/CED/Pages/Guiding-Principles.aspx

االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، املادة 24.  5
انظر املنشور القانوين »املفقودون وعائالتهم« الذي أصدرته الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين باللجنة الدولية يف عام 2015:  6

https://www.icrc.org/ar/document/missing-persons-and-their-families 
انظر املنشور القانوين »التعامل اإلنساين ما بعد املوت: احرتام املوىت وحاميتهم« الذي أصدرته الخدمات االستشارية يف مجال القانون الدويل اإلنساين باللجنة الدولية يف عام 2020:   7

https://www.icrc.org/en/document/humanity-after-life-respect-and-protection-dead.
انظر عىل سبيل املثال تفسري هذه األطر القانونية الذي ورد يف الوثيقة الصادرة عن Last Rights Project التعليق عىل االلتزامات القانونية الدولية للدول، واملذكرة القانونية الصادرة عن    8

Mediterranean Missing Project بعنوان املهاجرون املويت واملفقودون: التزامات الدول األوروبية مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان. بعنوان
Statement and Commentary on the International Legal Obligations of States،

واملذكورة القانونية الصادرة عن Mediterranean Missing Project بعنوان:
Dead and Missing Migrants: The Obligations of European States under International Human Rights Law

املرجع نفسه.  9
تبنت أكرث من مائة ومثانني دولة امليثاق العاملي بشأن الالجئني يف الجمعية العامة باألمم املتحدة يف 2018.  10

املرجع نفسه، الفقرة 63.  11
أضيف مؤرش 10.7.3 عقب مراجعة أجرتها Inter-Agency and Expert Group عن مؤرشات التنمية املستدامة يف 2020.  12

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Guiding-Principles.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Guiding-Principles.aspx
 https://www.icrc.org/ar/document/missing-persons-and-their-families
 https://www.icrc.org/ar/document/missing-persons-and-their-families
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85
https://drive.google.com/file/d/1P7RGtTQw95gFL-o6iBzxmVRsDngxpHHc/view
http://iosifkovras.com/wp-content/uploads/2015/08/Legal-Memo-on-Missing-Migrants.pdf
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يوضح عدد متزايد من الوثائق والتقارير التوجيهية العاملية أيًضا الحاجة إىل وضع نهج منسق. من ذلك مثالً أن مكتب املفوض السامي 
لحقوق اإلنسان أوىص يف عام 2014 بـ “توحيد عملية جمع وتحليل البيانات املتعلقة بإدارة الحدود، مبا يف ذلك املعابر الحدودية 

النظامية وغري النظامية، وتهريب املهاجرين واالتجار بالبرش ]و[حاالت موت املهاجرين”.13 
وقد حثَّت اللجنة الدولية، يف توصياتها التي أصدرتها بشأن املهاجرين املفقودين وعائالتهم يف عام 2017، صانعي القرار عىل “توحيد 
واضحة  مسارات  وتحديد  الوطني،  وعرب  الوطني  الصعيدين  والجثث عىل  املفقودين  باملهاجرين  املتعلقة  املعلومات  عملية جمع 
تكفل جمع البيانات والوصول إليها وتبادلها من أجل تحقيق غرض إنساين وحيد هو الكشف عن مصري املهاجرين املفقودين وأماكن 

وجودهم وإبالغ أسهم، وفًقا ملعايري حامية البيانات والطب الرشعي املقبولة دوليًا”.14

كام أن املقرِّرة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسًفا، يف تقريرها الصادر يف 
عام 2017 بشأن قتل الالجئني واملهاجرين غري املرشوع، دعت إىل إنشاء “آلية دولية دامئة تضم جهات متعددة صاحبة مصلحة من 
أجل حوكمة وتنسيق أنشطة البحث عن الالجئني واملهاجرين املفقودين وتحديد هوياتهم واقتفاء أثرهم” )الفقرة 87(، واستحداث 
“أساليب موحدة لتسجيل املعلومات وقواعد االستدالل الجنايئ” )الفقرة 88( وإنشاء “قواعد بيانات إقليمية مركزية وآليات لربط 
قواعد البيانات الوطنية القامئة” )الفقرة 116(.15 وأخرًيا، أقرت املبادئ التوجيهية للبحث عن األشخاص املختفني، التي وضعتها لجنة 
األمم املتحدة املعنية بحاالت االختفاء القرسي، بشدة تعرض املهاجرين للمخاطر، وحثت الدول عىل إبرام اتفاقات تعاون وتحديد 
سلطات مختصة بهذه املسألة “مبا يتيح تنسيق إجراءات البحث عن األشخاص املختفني يف كل مرحلة من مراحل الهجرة تنسيًقا 

فعاالً”.16

مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان، املبادئ والخطوط التوجيهية املوىص بها فيام يتعلق بحقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية، املبدأ التوجيهي 10.10.، 2014   13
OHCHR, Geneva, 2014: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf
 ICRC, Missing Migrants and their Families – The ICRC’s Recommendations to Policy-Makers, ICRC, Geneva, 2017  14
https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-policy-makers-pdf-ar.html.

 ،2017  ،335/A/72 ،تقرير املقرِّرة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسًفا بشأن قتل الالجئني واملهاجرين غري املرشوع  15
https://reliefweb.int/report/world/unlawful-death-refugees-and-migrants-report-special-rapporteur-human-rights-council

اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي، املبادئ التوجيهية للبحث عن األشخاص املختفني، CED C/7، املبدأ 9.  16
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ثالًثا -  أدوار ومساهمات مختلف أصحاب 
المصلحة

تقوم املبادئ التوجيهية والتوصيات الواردة يف هذه الوثيقة عىل فرضية أن الجهود املنسقة التي تتكامل فيها مشاركات جهات متعددة 
صاحبة مصلحة، تعرب عن طيف واسع من األطراف الفاعلة، بدًءا من عائالت املهاجرين املفقودين وصوالً إىل الدول، هي أنسب وسيلة 

ملعالجة هذه املشكلة املعقدة. 

تتحمل الدول التزامات مهمة إزاء املهاجرين املفقودين وعائالتهم. ميكن أن ميتد هذا ليشمل إجراء عمليات بحث و/أو تحقيقات 
بخصوص املهاجرين املفقودين يف اإلقليم الخاضع لواليتها القضائية. كام يحق لها مامرسة صالحيات قانونية مهمة، منها ما يتعلق مثالً 
بتحديد هوية الرفات البرشي ودفنه، واستخراجه من القبور وإعادته. فالدول تجمع معلومات مهمة، مثل البيانات املتعلقة بالهجرة 
والطب الرشعي واالحتجاز وغريها من املعلومات ذات الصلة، وميكنها أن تتيح الوصول إليها. وميكن للدول تسهيل االتصاالت وتبادل 
املعلومات عرب الحدود من خالل القنصليات والقنوات الرسمية األخرى. يتضمن ذلك املشاركة يف شبكات تبادل املعلومات الدولية 
واإلقليمية، مثل اإلنرتبول. ومن ثم، ينبغي أن تكون الدول يف محور أي جهود ترمي إىل الكشف من مصري املهاجرين املفقودين وأماكن 

وجودهم، نظرًا ملا تنهض به من مسؤوليات ومتلكه من موارد بشكل فريد. 

D. Membreno/ICRC

هوندوراس: تيجوسيجالبا، املتنزه املركزي. أعضاء االتحاد الوطني للجان أقارب املهاجرين املفقودين من هوندوراس يرفعون صور أقاربهم املفقودين يف اليوم العاملي للمفقودين 
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عائالت املهاجرين املفقودين هي املترضرة الرئيسية من اختفاء أحبائها. ورمبا يكون محل إقامة هذه العائالت يف بلدان األصل، أو 
بلدان العبور أو املقصد. وهذه العائالت صاحبة حقوق، وسترتتب احتياجات كثرية عىل فقدان أحبائها. وينبغي أن يتسم تعريف 
كلمة “العائلة” باملرونة ليتامىش مع التباينات الثقافية والسياقية، وأن يأخذ يف االعتبار االرتباط العاطفي الذي يستمر فرتات طويلة، 
والقبول املتبادل يف العالقات. وينبغي أن يكون االعرتاف بخرباتها، وضامن مشاركتها يف إعداد وتنفيذ جميع التدابري املتعلقة بعملية 
البحث عن األقارب األحباء، ركيزة أساسية ألي جهود ترمي إىل معالجة قضية املهاجرين املفقودين. وتعترب هذه العائالت وجمعياتها 
والجهات الفاعلة يف املجتمع املدين التي تعمل بالقرب منها، مبا يف ذلك الجامعات املقيمة يف الشتات، مصادر مهمة للمعلومات عن 

املهاجرين املفقودين. 

اللجنة الدولية – املبادئ التوجيهية الخاصة بالتفاعل مع عائالت املهاجرين املفقودين يف إطار مرشوع األفراد 
املفقودين

من أجل االستزادة فيام يختص بدور عائالت املهاجرين املفقودين وتفاعلهم معهم، يوىص بقراءة هذه الوثيقة بالتوازي مع املبادئ 
التوجيهية للتفاعل مع عائالت املهاجرين املفقودين الصادرة عن مرشوع اللجنة الدولية لألفراد املفقودين.

وتهدف تلك املبادئ إىل تعزيز التفاعل بني العائالت وطيف واسع من أصحاب املصلحة، يشمل الدول، وأجهزتها املتنوعة، واملنظامت 
الدولية وغري الحكومية، والفاعلني يف املجتمع املدين مثل جمعيات عائالت املفقودين. ويف حني أنَّ املسئولية األوىل بشأن االستجابة 
لتلك الحاجات تقع عىل عاتق الدول، فإنَّ جهات أخرى قادرة عىل دعم تلك الجهود. ويشمل الدعم عنارص تتصل بكيفية تعامل 
وتحليلها ومشاركتها  املعلومات  فعالة يف عملية جمع  العائالت مشاركة  وكيفية مشاركة  املفقودين،  عائالت  املصلحة مع  أصحاب 

استهدافًا للتعرف عىل مصري املهاجرين املفقودين وأماكن وجودهم، وتلبية احتياجات العائالت األخرى.

الظروف يف  بالقضية. فقد ترجح  فنية ذات صلة  املجتمع املدين خربات  الفاعلة يف  الحكومية والجهات  املنظامت غري  وقد متتلك 
سياقات عدة اضطالع كيانات ال تتبع الدول بأدوار رئيسية يف جمع املعلومات عن املهاجرين املفقودين، وتحليلها ومشاركتها. ورمبا 
حقيقية  عالقات  تكوين  لها  يتيح  عامالً  الدولة،  مؤسسات  عن  املسافة  وبُعد  املحلية،  املجتمعات  يف  الكيانات  هذه  يكون حضور 
قوامها الثقة مع العائالت واملهاجرين يف بلدان األصل وبلدان العبور واملقصد. وميكن أن تضطلع هذه الجهات الفاعلة )مثل الفريق 
األرجنتيني ألنثروبولوجيا الطب الشرعي( بأدوار عابرة للحدود الوطنية، منها تنسيق العمل مع الجهات الفاعلة غري الحكومية عرب 

الحدود، يف الدول التي تفتقر إىل القدرات أو اإلرادة لبذل هذه الجهود.

هذه  متتلك  وقد  واملقصد.  العبور  وبلدان  األصل  بلدان  يف  النطاق،  واسعة  شبكات  ومتتلك  بالحضور،  الدولية  املنظامت  وتتمتع 
املنظامت، كل حسب املهمة املنوطة به، القدرة عىل الوصول إىل البيانات املهمة والفئات السكانية املستهدفة )مثل مفوضية األمم 
املعنية  الدولية  اللجنة  )مثل  املجال  الفنية يف هذا  والخربات  واملوارد  للهجرة(  الدولية  واملنظمة  الالجئني  السامية لشؤون  املتحدة 
باملفقودين(. وقد تضطلع هذه املنظامت أيًضا مبهمة الدعوة إىل عقد اجتامعات أو الوساطة، لتقريب وجهات النظر بني العائالت أو 
الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين وسلطات الدول. بل إن االتفاق العاملي من أجل الهجرة ينوه إىل دور املنظامت الدولية وغريها من 
أصحاب املصلحة ذوي األهمية يف إنشاء آليات غرضها الحيلولة دون فقدان املهاجرين واالستجابة لهذه الحاالت حال وقوعها.17 كام 
أكد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة يف قراره رقم 2474 لسنة 2019 دور املنظامت الدولية يف البحث عن األشخاص املفقودين يف 

النزاعات املسلحة، ويشمل هذا الدور اإلدارة الالئقة لرفات املوىت.18

االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، الهدف 8؛ امليثاق العاملي لالجئني، الفقرة 63.  17
18  قرار مجلس األمن، باألمم املتحدة، رقم 2474، 11 حزيران/يونيو 2019.

https://eaaf.org/
https://eaaf.org/
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وميكن أن تكون املنظامت اإلقليمية هي الجهات الفاعلة املحورية يف إنشاء اآلليات املعنية باملهاجرين املفقودين. فقد تتوىل مهمة 
رصد وتحليل حاالت اختفاء املهاجرين عىل الصعيد اإلقليمي، وميكنها املساعدة يف وضع السياسات وإجراءات العمل ومواءمتها مع 
الظروف القامئة، وإبرام اتفاقات ملشاركة املعلومات، أو تخصيص هياكل مهمتها معالجة هذه القضية، وذلك حسب طبيعة هذه 
املنظامت والسياقات التي تعمل بها. وتوجد يف مناطق عدة هيئات مخصصة للهجرة، منها مثالً المؤتمر اإلقليمي بشأن الهجرة يف 
األمريكتني أو شبكة الهجرة األوروبية. بينام أنشأت مناطق أخرى مؤسسات لرصد الهجرة ودراستها، مثل مرصد الهجرة التابع لالتحاد 
األفريقي، ومقره الرباط. وتلعب منظامت إقليمية، مثل منظمة الدول األمريكية أو مجلس أوروبا، أدواًرا مهمة يف رفع الوعي ووضع 

املعايري والتوصيات، ويشمل ذلك قضايا الهجرة واألشخاص املفقودين وإدارة جثث املوىت.

الدويل  واالتحاد  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  من  )تتألف  )الحركة(  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  وتضطلع 
التعامل  تقتيض  إنسانية  أمد طويل مبهمة  منذ  بلًدا(   192 تعمل يف  وطنية  األحمر وجمعيات  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات 
مع قضايا األشخاص املشتتني واملفقودين واملوىت. ورغم حضورها عىل الساحة العاملية يف بلدان األصل وبلدان العبور واملقصد، فإن 
التعاطي مع قضية املهاجرين املفقودين دائم التطور ويختلف باختالف سياق العمل. ومتتلك الحركة يف هذا الصدد قدرات كبرية 
يف مشاركة املعلومات عرب الحدود الوطنية، حيث التزمت الدول بضامن عدم طلب أو استخدام البيانات الشخصية، التي تستخدمها 

الحركة يف البحث عن املفقودين، ألغراض تتناىف مع الطابع اإلنساين لعمل الحركة.19

املهاجرين  قضية  معالجة  إىل  الرامية  اآلليات  يف  الحركة  و/أو  الدولية  املنظامت  تساعد  أن  واإلقليمية  الدولية  للمنظامت  وميكن 
املفقودين يف ضامن االلتزام باملعايري الدولية ورشعية العملية ذاتها.

انظر القرار 4 بشأن »إعادة الروابط العائلية يف ظل احرتام الخصوصية، مبا يف ذلك ما يتعلق بحامية البيانات الشخصية«، الذي اعتمده املؤمتر الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر يف عام 2019:      19
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/pdf/1590391258/irc101_2/S1816383120000090a.pdf.

https://www.crmsv.org/
https://ec.europa.eu/home-affairs/networks/european-migration-network-emn_en
http://International-review.icrc.org/sites/default/files/pdf/1590391258/irc101_2/S1816383120000090a.pdf.
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 رابًعا -  مبادئ توجيهية بشأن جمع المعلومات
وتوحيدها وإدارتها مركزيًا 

ميكن أن تبدأ جهود الكشف عن مصري املهاجرين املفقودين وأماكن وجودهم عن طريق العائالت أو رفاق السفر أو غريهم ممن 
يقدمون بالغات عن فقدان أشخاص، أو قد تبدأ سلطات الدول وغريها من الجهات الفاعلة املعنية هذه الجهود خالل محاولة تحديد 

هوية األشخاص مجهويل الهوية، سواء أكانوا أحياًء أم أمواتًا، وسواء ُعرث عليهم يف بلدان العبور أو املقصد. 

وبرصف النظر عام إذا كان املهاجرون املفقودون عىل قيد الحياة أو فارقوها، فإن تحديد أماكن وجودهم و/أو تحديد هوياتهم و/أو 
ملّ شملهم مع عائالتهم يتطلب تحليل أنواع مختلفة من املعلومات واملقارنة بينها:

أوالً، املعلومات التي يقدمها املبلغون عن فقدان أشخاص. وقد تشمل هذه املعلومات تفاصيل شخصية وصفات جسامنية  	
مميزة، وكذلك معلومات عن مسار الهجرة الذي سلكه املفقودون والظروف املفرتضة الختفائهم. ورمبا تتضمن أيًضا عينات 

بيولوجية.
ثانيًا، املعلومات املستقاة من مصادر أخرى، مثل الشهود عىل حوادث االختفاء، أو سلطات الهجرة وإنفاذ القانون، أو مراكز  	

االحتجاز، أو املستشفيات.
ثالثًا، املعلومات املجمعة من األشخاص مجهويل الهوية أو الرفات البرشي. وقد تشمل معلومات شخصية وسامت جسامنية  	

للقرصَّ غري املصحوبني بذويهم، واملتحفظ عليهم من جانب السلطات املعنية، أو املعلومات الخاصة بالرفات مجهولة الهوية 
للمهاجرين املفرتضني يجري جمعها يف أثناء إجراءات الطب الرشعي.

وقبل جمع أي بيانات، من األهمية مبكان وضع خارطة للمصادر والجهات الفاعلة والجهود الجارية لجمع املعلومات، لتفادي تكرار 
الجهود املبذولة.

السنغال: إقليم تامباكوندا: قرية كوليبانتاغ. أٌم تحمل صورة ابنها الذي فُِقد خالل رحلته إىل أوروبا عىل منت قارب .

J. Cendon/ICRC
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 أ.  جمع المعلومات من أقرباء المهاجرين المفقودين 
وآخرين غيرهم

ميكن أن تبلغ العائالت عن فقدان ذويها من املهاجرين، أو يقوم رفاق السفر بهذه املهمة، أو يُبلَّغ عن فقدانهم بناًء عىل معلومات 
يقدمها آخرون، مثل معارف املفقودين يف الشتات، واملهربني واملتاجرين بالبرش. ورمبا يكون محل إقامة هذه العائالت يف بلدان األصل 

التي ينتقل منها املهاجرون، أو رمبا تقيم هي ذاتها يف املهجر.

عن  البحث  يف  املشاركة  الفاعلة  الجهات  من  وغريها  واملقصد،  العبور  وبلدان  األصل  بلدان  يف  الدول  سلطات  تضمن  أن  وينبغي 
املهاجرين املفقودين، قدرة العائالت واألشخاص اآلخرين عىل تقديم املعلومات بطريقة ميرسة وآمنة ويف إطار من الرسية. وينبغي 

أال يقف ذلك عند إتاحة جهات اتصال محددة واإلعالن عنها، وإمنا يتعدى ذلك إىل املشاركة الفاعلة يف جهود جمع املعلومات. 

املكسيك: آلية الدعم الخارجي من أجل البحث والتحقيق

أنشأت الحكومة املكسيكية آلية الدعم الخارجي يف عام 2015. وتعمل هذه اآللية باالشرتاك مع اللجنة الوطنية للبحث عن املختفني 
التحقيق يف  بالبحث عن جميع األشخاص املفقودين يف املكسيك مع وحدة  أدناه(، واملكلفة  القسم 4-ه  النص 9 يف  )انظر مربع 
الجرائم ضد املهاجرين، التي تحقق مع املسؤولني عن الجرائم املرتكبة ضد املهاجرين وتقاضيهم، وتنظر يف مسألة جرب األرضار. وتعمل 
آلية الدعم الخارجي مبثابة حلقة وصل بني هذه الهيئات من ناحية واملهاجرين وعائالتهم من املقيمني خارج أرايض املكسيك. وتتلقى 
آلية الدعم الخارجي عرب الشبكة القنصلية املكسيكية البالغات عن الجرائم املّدعاة وطلبات البحث عن املهاجرين املفقودين. وميكن 
أن تطلب اآللية إجراء عمليات بحث يف مواقع محددة، ومتكِّن الضحايا و/أو منظامت املجتمع املدين من املشاركة يف هذه العمليات، 
وذلك بناًء عىل املعلومات التي ترد إليها. كام ميكنها توفري املساعدة القانونية حسب مقتىض الحال، ولديها كذلك تفويض بإطالع 

العائالت عىل معلومات عن التحقيقات وعمليات البحث الجارية.

بهذه  الفاعلة  الجهات  أن يضطلع عدد من  الثقة. وعليه، ميكن  قوامها  بناء عالقة  املعلومات عن طريق  الكفاءة يف جمع  تتحقق 
البلدان مثالً، تتيح مراكز الرشطة للمهاجرين غري  التابعة للدول، وفًقا لسياق العمل. ففي بعض  الجهود، مبا يف ذلك الجهات غري 
بلدان أخرى، فرمبا تكون جمعيات  أما يف  العواقب.  النظاميني إمكانية اإلبالغ عن األفراد املفقودين من عائالتهم دون خوف من 
عائالت املفقودين، أو جمعيات الصليب والهالل األحمر الوطني، أو الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين يف وضع أفضل ميكنها من 
الحصول عىل معلومات من العائالت، بينام ميكن أن تتاح لجمعيات اإلنقاذ يف البحر فرص فريدة من نوعها للحصول عىل معلومات 

من الناجني من السفن الغارقة. 

ال غنى عن إجراء مقابالت شخصية لجمع معلومات من عائالت املهاجرين املفقودين أو غريهم. وينبغي أن تقوم هذه املقابالت 
عىل منهجية مناسبة تأخذ يف االعتبار لغة األفراد الذين تُجرى املقابالت معهم، ومستوى إملامهم بالقراءة والكتابة، وفئاتهم العمرية، 
بنسخة  املقابالت معهم  تُجرى  الذي  األفراد  تزويد  وينبغي  التواصل معهم.  عند  مراعاتها  الواجب  والدينية  الثقافية  والحساسيات 
مكتوبة من املعلومات املتعلقة باملقابلة، وحامية البيانات، واالستخدام املقصود من هذه البيانات. وينبغي أن يكون القامئون عىل 
إجراء املقابالت مدربني عىل هذه املهمة قدر اإلمكان، وأن يكون باستطاعتهم إجراء اإلحاالت أو تقديم الدعم املبارش، ويشمل ذلك 
املساعدة يف مجال الصحة النفسية واملساعدة النفسية-االجتامعية. ويف سياقات األحداث إىل تقع فيها حاالت اختفاء، من األهمية 
مبكان إجراء مقابالت - بشكل منهجي ودون إبطاء - مع رفاق السفر الناجني حتى يتسنى الحصول عىل معلومات عن هوية الضحايا.

عن  البحث  مسألة  تتجاوز  متعددة  ألغراض  السفر  رفاق  أو  العائالت  مع  تتعامل  قد  مصلحة  صاحبة  مختلفة  جهات  أن  ورغم 
املفقودين، مثل التحقيقات الجنائية أو تقييامت االحتياجات، فإن جمع البيانات الرضورية للبحث ينبغي أن تكون عىل رأس أولويات 
هذه الجهات، عىل أن تتأكد من عدم تكرار جهود جمع املعلومات. ويجب أن يجري جمع البيانات عن املهاجرين املفقودين أو األفراد 
املفقودين من خالل استخدام مناذج موَّحدة، وينبغي أن تتضمن البيانات تفاصيل شخصية وأوصافًا جسدية للمهاجرين املفقودين، 

واملعلومات املهمة املتعلقة بعائالتهم، والسيناريو املتصور ملالبسات اختفاء املفقودين. 
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 مرشوع اللجنة الدولية الخاص باألشخاص املفقودين: مجموعة البيانات األساسية
املتعلقة بالبحث عن املهاجرين املفقودين

إن عدم توافر بيانات متسقة هو أحد املعوقات الرئيسية التي تحول دون تسوية حاالت املهاجرين املفقودين بنجاح. فاملامرسات 
الحالية لتسجيل الحاالت بناًء عىل املعلومات املستمدة من العائالت أو الشهود متباينة، وتتنوع ما بني استخدام النامذج الثابتة، مثل 
مناذج فحص ما بعد الوفاة املستخدمة لدى اإلنرتبول أو اللجنة الدولية، والنامذج املخصصة التي تعدها مؤسسات معنية. ومعظم 

هذه النامذج الثابتة مل توضع خصيًصا لتالئم سياق الهجرة، ومن ثم تفتقر إىل حقول بيانات نوعية تتناول مسار الهجرة وظروفها.
لتيسري اتساق عملية جمع البيانات، أعد مرشوع اللجنة الدولية الخاص باألشخاص املفقودين »مجموعة البيانات« األساسية حتى 
يتسنى توجيه جهود جمع البيانات إىل املسار الصحيح. حيث تقوم هذه املجموعة عىل عدد متنوع من النامذج املستخدمة حاليًا، 
إىل جانب إسهامات واسعة من مامرسني ذوي خربة يف املجال، وتغطي هذه املجموعة طائفة واسعة من الظروف املحتملة، مثل 
املقابالت الشخصية مع العائالت أو ضحايا حادث اختفاء. وميكن استخدامها كأساس إلعداد مناذج جديدة أو لتكميل الجهود الحالية.

تعد العينات و/أو البيانات البيومرتية معلومات شديدة الحساسية، وميكن أن تكون بالغة األهمية يف معالجة حاالت البحث عن 
الحصول عىل  تضمن  عناية خاصة  العائالت  البيانات من  إيالء مسألة جمع  والكشف عن هوياتهم. ويجب  املفقودين  املهاجرين 
بها/تدمريها  املناسب، وحاميتها واالحتفاظ  بالشكل  البيانات ومعالجتها  والتعامل مع  بحرية،  موافقة محددة ومستنرية وممنوحة 

بسبب طبيعتها الحساسة وأهميتها ومبا يتوافق مع الترشيعات املعمول بها واملعايري الدولية لحامية البيانات.

نهج مركز كوليربي لجمع عينات الحمص النووي من العائالت

يوجد مركز كوليبري لحقوق اإلنسان يف والية أريزونا األمريكية ويعمل عىل تلبية احتياجات عائالت املهاجرين املفقودين والتوصل 
من  النووي  الحمض  من  مرجعية  عينات  الغاية  لهذه  املركز  ويجمع  الهوية.  أو مجهويل  املفقودين  األشخاص  نتائج يف حاالت  إىل 
العائالت باستخدام مجموعة بروتوكوالت خاصة. يتصل مركز كوليربي بالعائالت هاتفيًا، وال يجمع معلومات عن عناوين منازل عائالت 
املفقودين، وإمنا يستعيض عن ذلك باستخدام الرموز الربيدية ورموز املناطق كبيانات بديلة )بروكيس( ألماكن إقامة العائالت. كام 
أعد مركز كوليربي مجموعة أدوات تحليل الحمض النووي )DNA kit( تُرسل بالربيد إلتاحة الفرصة للعائالت من جميع أنحاء البالد 
بإرسال عينات الحمض النووي بريديًا. وال توسم عينات اللعاب إال بأكواد تعريفية، بينام تُخزَّن أسامء املتربعني يف قاعدة بيانات خاصة 
نة؛ فال ميكن ألي شخص خارج مركز كوليربي الوصول إىل أسامء املتربعني، حتى أن املخترب الذي يجري مطابقة الحمض النووي  ومؤمَّ

ال يتعامل إال مع هذه األكواد التعريفية.

ب. وضع خارطة لمصادر المعلومات األخرى والوصول إليها

ميكن أن يفقد املهاجرون االتصال بعائالتهم ألسباب متعددة. فرمبا تضيع منهم بيانات االتصال بأفراد العائلة، أو يكونون قيد اإليداع 
يف مراكز احتجاز أو مستشفيات وعاجزين عن االتصال بأحد. وقد تلعب سجالت مرور املهاجرين عرب دوائر مراقبة الهجرة، أو إقامتهم 
يف مراكز االستقبال واإليواء دوًرا مهاًم يف تحديد أماكن وجودهم. وهذه املراكز قد تخضع إلدارة الدولة، أو رمبا تكون مخيامت تديرها 
ل لدى  منظمة دولية، أو مرافق تابعة لكنائس أو منظامت مجتمع مدين. فإذا كان املهاجر قارًصا غري مصحوب بذويه، فقد يُسجَّ
هيئات حامية األطفال املعنية. وقد تحتوي قواعد البيانات التابعة لهيئات إنفاذ القانون أو السجالت املدنية التي تسجل الوفيات 

والزيجات وتغيريات األسامء أو املواليد كذلك عىل معلومات مفيدة.

وينبغي لسلطات الدول وغريها من الجهات املشاركة يف البحث عن املهاجرين املفقودين رسم خارطة بهذه املصادر، والعمل عىل 
الوصول إليها بشكل منهجي ألغراض البحث بدالً من استخدامها بشكل منعزل ملعالجة كل حالة عىل حدة.

https://colibricenter.org/
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الهيئة اليسوعية املكسيكية لخدمة الالجئني تبحث عن املهاجرين األحياء

برنامج املهاجرين املفقودين التابع للهيئة اليسوعية لخدمة الالجئين منظمة غري حكومية متخصصة يف البحث عن الالجئني األحياء. 
فالهيئة اليسوعية تجري عمليات بحث عن املهاجرين املفقودين يف دور اإليواء )التابعة لكنائس غالبًا( واملستشفيات ومراكز االحتجاز، 
بناًء عىل املعلومات التي تتلقاها من العائالت واملنظامت األخرى. ورغم أن الهيئة اليسوعية تتمتع بالقدرة عىل الوصول املبارش إىل 
بعض من هذه األماكن، فإنها تعتمد عىل التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان للدخول إىل أماكن االحتجاز. كام أنها تنسق يف 

حاالت استثنائية مع السلطات يف الواليات املتحدة للبحث عن األشخاص يف مراكز احتجاز املهاجرين.

الجمعيات الوطنية للصليب األحمر يف أوروبا ومهمة البحث عن املهاجرين األحياء

رغم اختالف الرتتيبات باختالف البلدان، يوجد عدد من األمثلة عىل جمعيات وطنية للصليب األحمر يف أوروبا تتمتع بإمكانية الوصول 
إىل مراكز إيواء طالبي اللجوء أو مراكز احتجاز املهاجرين أو السجون، أو تعمل فيها. فقد أُبرم اتفاق يف أملانيا مع وزارة الداخلية 
األملانية يسمح للصليب األحمر األملاين بالوصول إىل السجل املركزي لألجانب إلجراء عمليات بحث. ويف هولندا، وقَّع الصليب األحمر 
الهولندي عىل اتفاق تبادل معلومات مع الوكالة املركزية الستقبال طالبي اللجوء وهيئة إعادة التوطني واملغادرة. وعىل املنوال ذاته، 
وقَّع الصليب األحمر اإليطايل عىل بروتوكول تعاون مع املفوض الخاص املعني باألشخاص املفقودين. بينام تتمتع جمعيات الصليب 

األحمر يف البوسنة والهرسك واليونان وليتوانيا بالقدرة عىل الدخول إىل مراكز االحتجاز و/أو السجون.

http://www.sjmmexico.org/
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ج. التوثيق الطبي الشرعي وتحديد هوية المتوفين

الجمع املنهجي واملوحد للبيانات الخاصة بالرفات البرشي مجهولة الهوية عىل طول دروب الهجرة ويف بلدان املقصد عنرص حاسم 
األهمية يف البحث عن املهاجرين املفقودين وتحديد هويتهم. ويف األغلب فإنَّ إدارة جثث املفقودين تبدأ من اإلبالغ عن الوفاة 
ُد عملية تضطلع بها مؤسسات متعددة وتسري يف مسارات بينية.  أو منذ العثور عىل الجثث حتى التعرف عليها والترصف فيها تُعَّ
وينبغي أن تضمن سلطات الدول يف بلدان خروج املهاجرين، أو بلدان العبور أو املقصد أنَّ أول من يستجيب لإلبالع عن الوفاة، أي 
عامل اإلنقاد، ومسئويل إنفاذ القانون، والعاملني باملهن الطبية والقانونية، يتخذون إجراءات مناسبة لضامن التوثيق الكايف للمويت غري 
املُتعرف عىل هوياتهم، فضاًل عن فحص جثامينهم، وتسجيل ما يؤدي إىل التعرف عليهم، والترصف يف تلك الجثث مبا يتفق واإلُطر 

القانونية املطبقة واملبادئ واملعايري العلمية.20 

وتتضمن تلك العملية وضع بروتوكوالت وإجراءات العمل املوحدة لجميع تخصصات الطب الرشعي، وتشمل املعامل التي تؤدي 
دوًرا يف عملية التعرف عىل الجثث، وتسلسل الحيازة وإمكانية تتبع الجثث، فضاًل عن سلسلة رعاية الجثث وتتبع مسريتها، وحفظ 
عينات منها وكافة ما يتصل بذلك من أوجه االستدالل ذات الصلة. إن القيام بتلك املهام رضوري ملراقبة الجودة ولضامن موثوقية 

نتائج التعرف، وبالتايل كسب ثقة العائالت ذات الصلة وقبولها للنتائج.

لإلطالع عىل توجيهات شاملة عن استعادة الرفات البرشي والتعرف عليها، انظر   20
UN, The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death )revised(, United Nations, New York and Geneva, 2017: https://www.ohchr.org/
Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf; ICRC, Management of Dead Bodies after Disasters: A Field Manual for First Responders, ICRC, Geneva, 2020: 
https://www.icrc.org/ar/publication/0880-management-dead-bodies-after-disasters-field-manual-first-responders. Salado Puerto et al, The search process: Integrating 
the investigation and identification of missing and unidentified persons, Forensic Science International: Synergy, Vol. 3, 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC8219753/.

S.N.

اليمن: الُحديّدة. االتحاد الدويل، بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر اليمني يقدم العون يف دفن املهاجرين الذين ماتوا إثر هجوم وقع عليهم يف أثناء رحلتهم. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8219753/.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8219753/.
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يجب أن يهدف توثيق هوية املتوفني، من خالل فحوصات الطب الرشعي، إىل جمع بيانات ما بعد الوفاة الالزمة ألغراض تحديد 
الهوية. ويجب أن تكون هناك إشارة إىل الكيان الذي اضطلع بجمع املعلومات. كام ينبغي أن يعتمد تحديد الهوية عىل التخصصات 
املتعددة للطب الرشعي وخطوط املعلومات، مع األخذ يف االعتبار جميع األدلة العلمية والسياقية املتاحة. ومن املهم أن يشمل تحليل 
البيانات الشخصية باملفقودين وبيانات الجثث غري املتعرف عليها ومقارنتها كل فئات الحاالت فال تقترص عىل ما يتصل منها بالهجرة 

وحدها؛ وإال فإن الجثث لن يتم التعرف عليها، وحاالت املفقودين لن تجد لها حاًل نتيجة افرتاضات غري صحيحة. 

تونس: تعزيز قدرات الطب العديل

تتكرر الحوادث املأساوية لغرق السفن بالقرب من السواحل التونسية، ما ينجم عنه وجود عدد كبري من الرفات البرشي مجهولة 
الهوية التي تتعامل معها السلطات التونسية. لذا تعاونت السلطات التونسية مع اللجنة الدولية لتعزيز التنسيق بني الهيئات املعنية 
كافة، ومنها - عىل سبيل املثال ال الحرص - سلطات الطب العديل والسلطات القضائية والبلديات وخفر السواحل والرشطة الفنية 
والعلمية، بغرض الحيلولة دون دخول املهاجرين يف عداد املفقودين قدر املستطاع. وتحقيًقا لهذه الغاية، ُعقدت اجتامعات مائدة 

مستديرة بني الوزارات لتوحيد مناذج جمع بيانات ما قبل الوفاة وما بعد الوفاة، وتحقيق توافق بني إجراءات العمل.
وبعد وقوع الحوادث يف البحر، تتعاون اللجنة الدولية تعاونًا وثيًقا مع السلطات التونسية، وتقدم الدعم لها من أجل تيسري تبادل 
املعلومات بني الجهات صاحبة املصلحة، من جملة أمور أخرى، ليتسنى إبالغ العائالت مبصري أفرادها، مبا يف ذلك العائالت املقيمة 
يف بلدان األصل. وكانت نتيجة ذلك أن جرى التعرف عىل هوية جثث عديدة ملهاجرين يف عام 2020، بل وأعيد بعضها إىل أوطانها، 

فأمكن لهذه العائالت إعالن الحداد عىل أفرادها الذين لقوا حتفهم.

 د.  اتساق المعلومات، وإدارتها مركزيًا،
وقابلية التشغيل البيني لنظم البيانات 

إن تفرُّق املعلومات املتعلقة بالبحث عن املهاجرين املفقودين بني مختلف السلطات املحلية واإلقليمية واملركزية والجهات الفاعلة 
غري التابعة للدول عقبة كربى يف سبيل إجراء عمليات بحث فعالة يف هذا الصدد. ورغم أن التحقيقات يف كل حالة عىل حدة قد تكون 
هي واقع الحال يف سياقات عديدة، ينبغي أن تكون الغاية من الجهود املبذولة هي إنشاء نظم إدارة بيانات تتيح الوصول بانتظام 

إىل البيانات املهمة وتجميعها واملقارنة يف ما بينها عىل املستوى الوطني، فهذا رشط مسبق ملشاركة البيانات عىل الصعيد الدويل. 

أوالً، يتطلب ذلك اتساق األدوات )مبا ذلك النامذج والسجالت( واألساليب واملسارات واللغات املستخدمة يف جمع املعلومات الخاصة 
باملهاجرين املفقودين، أو الرفات البرشي مجهولة الهوية، واألفراد األحياء مجهويل الهوية، بطريقة تضمن تحقيق التوافق وتسهل 

املقارنة بني البيانات.

الخطوة الثانية هي رضورة إدارة املعلومات الخاصة باملهاجرين املفقودين والرفات البرشي مجهولة الهوية، التي تُجمع عىل الصعيدين 
املحيل واإلقليمي، إدارًة مركزية تدعمها بنية تحتية تقنية وإجراءات عمل موحدة. وينبغي أن يتيح تصميمها مشاركة الجهات الفاعلة 
غري التابعة للدول حسبام تقتيض الحاجة، كام ينبغي أن تحدد كيفية إضفاء الشكل الرسمي عىل املعلومات التي تجمعها واالعرتاف 
البيانات  البيانات تسهل حفظ  املركزية عن طريق نظم موحدة إلدارة  الدول. وميكن تحقيق هذه اإلدارة  بها من جانب سلطات 

واستخدامها ألغراض البحث وتحديد الهوية.
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أمريكا الوسطى: شبكة قواعد البيانات الشخصية مبرشوع الحدود

الفريق األرجنتيني ألنرثوبولوجيا الطب الرشعي مشروع الحدود يف عام 2010 ليكون آلية إقليمية لتحديد هوية املهاجرين  أنشأ 
املفقودين عىل طول مسار الهجرة يف أمريكا الوسطى. وقد أنشأ مرشوع الحدود قواعد بيانات يف السلفادور وهندوراس وغواتيامال 
)توقفت عن العمل( واملكسيك )والية تشياباس ومدينة واخاكا( بالتعاون مع الحكومات والجهات الفاعلة يف املجتمع املدين وعائالت 

املفقودين.
من  املأخوذة  الوراثية  البصامت  وكذلك  اختفائهم،  وظروف  املفقودين  باألشخاص  الخاصة  املعلومات  هذه  البيانات  بنوك  وتدير 
عائالتهم عىل املستوى الوطني، إدارة مركزية وفًقا لنهج موحد لجمع البيانات. كام ميكن أن تعمل بنوك البيانات الوطنية املختلفة 
املوحد. وتخضع قواعد  الفضل يف ذلك إىل هيكلها  البيانات عىل نطاق واسع، ويعود  املقارنة بني  إقليمية مهمتها تسهيل  كشبكة 
املهاجرين  عائالت  وممثيل  العامني  املدعني  ومكاتب  الخارجية  وزارات  ومنها  الوطنية،  السلطات  بني  املعقودة  للرشاكة  البيانات 
املفقودين واملنظامت غري الحكومية والجهات الفاعلة يف املجتمع املدين والفريق األرجنتيني ألنرثوبولوجيا الطب الرشعي. وبحلول 
آذار/مارس 2021، جمع مرشوع الحدود أكرث من 1,400 حالة، وحصل عىل 4,000 بصمة وراثية تقريبًا من أقرباء املفقودين، ومتكن 

من تحديد هوية ما يزيد عىل 230 مهاجرًا مفقوًدا.

منصة اللجنة الدولية لتوفري الحلول 

استهدافًا لالستجابة لتزايد أعداد املويت واملفقودين كنتيجة لألزمات اإلنسانية التي تزيد تعقيداتها، تطور اللجنة الدولية منصة لتقديم 
الحلول من خالل موقع عىل شبكة اإلنرتنت تصبح متاحة للرشكاء سواء كانوا حكومات، أو خرباء، أو مؤسسات، أو منظامت، إلخ، 
وذلك من أجل تسجيل والتعامل مع وتخزين وحفظ ومشاركة البيانات الشخصية باألفراد املفقودين والرفات. وتدعم املنصة هدفني 
متكاملني ومتوازيني: أ. الكشف عن مصري املفقودين، ودعم الجهود للبحث عنهم؛ ب. إدارة املعلومات بشأن املوىت بتعزيز القدرة 

عىل تتبع عمليات ما بعد الوفاة ودعم الجهود للتعرف عىل هوياتهم.

ويجري تطوير تلك املنصة إىل ما هو أبعد من ذلك يك تشمل إمكانات خوازرمية تسهل عملية مقارنة بيانات األفراد املفقودين ببيانات 
رفات من مل يُتعرف عليهم، األمر الذي يولد قامئة من االفرتاضات للتوصل إىل تأكيدات علمية الحقة أو لالستبعاد. كام ستضاف نافذة 
وصول عامة للسامح لألفراد املعنيني باإلبالغ عن شخص مفقود والحصول عىل معلومات حول األشخاص املفقودين بطريقة منظمة.

أما الخطوة الثالثة، فهي وجوب السعي إىل تحقيق قابلية التشغيل البيني لنظم البيانات عىل الصعيد الوطني، وإذا اقتضت الحاجة، 
تجميع املعلومات التي متتلكها مختلف الهيئات والجهات الفاعلة وإدارتها مركزيًا. قد يتطلب هذا استخدام منصات قواعد البيانات 
إلدارة مجموعات البيانات األضخم/املعقدة عىل نحو أفضل، وتحسني/تعجيل عمليات البحث ومقارنة البيانات بهدف تحديد الهوية. 

وينبغي إعطاء األولوية يف هذا الصدد للمنصات القامئة حاليًا عوًضا عن إنشاء أدوات جديدة لقواعد البيانات.

ه. اآلليات الوطنية

توجد مجموعة من املامرسات القامئة التي تعالج مسألة تنسيق جهود البحث عن املهاجرين املفقودين عىل الصعيد الوطني. حيث 
التي تتعامل بها مع األشخاص املفقودين اآلخرين، أي من خالل  بالكيفية ذاتها  البلدان حاالت املهاجرين املفقودين  تعالج بعض 
قنوات الرشطة املحلية واإلنرتبول، أو بالتنسيق مع الجمعيات الوطنية للصليب األحمر/الهالل األحمر يف الحاالت التي يلزم فيها تقديم 
طلبات بحث خارج الحدود الوطنية. بينام أنشأت بلدان أخرى مؤسسات متخصصة لتنسيق العمل بني الهيئات املختلفة يف قضية 
املهاجرين املفقودين و/أو ضامن الوصول إىل عائالت املفقودين خارج الحدود الوطنية، والتفاعل معها يف هذا الصدد. وإذا كان عدد 
حاالت املهاجرين املفقودين بالغ الضخامة مبا يتجاوز قدرة الهيئات القامئة عىل معالجته، ينبغي مراعاة إنشاء وحدة أو مؤسسة 

مخصصة تضطلع بدور اآللية الوطنية.

https://eaaf.org/proyecto-frontera/
https://shop.icrc.org/a-comprehensive-web-based-solution-for-managing-information-on-missing-persons-and-human-remains-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/a-comprehensive-web-based-solution-for-managing-information-on-missing-persons-and-human-remains-pdf-en.html
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اللجنة الوطنية املكسيكية للبحث عن املختفني

اللجنة الوطنية للبحث عن المختفين يف عام 2017، وكلفتها بإطالق عمليات البحث عن »األشخاص  أنشأت الحكومة املكسيكية 
الهيئات الحكومية املشاركة  اللجنة هي تنسيق ومراقبة أعامل  املفقودين واملختفني« وتنفيذها ومتابعة سريها. املهمة املوكلة إىل 
يف عمليات البحث، وتلتزم جميع السلطات بالتعاون مع اللجنة. زيادة عىل ذلك، يتحتم عىل جميع الواليات الفيدرالية إنشاء لجنة 

محلية معنية باملفقودين، تضطلع بوظائف مامثلة.

وإصدار  املفقودين،  عن  البحث  بشأن  وطنية  سياسة  بينها وضع  من  اللجنة؛  عاتق  املسؤوليات عىل  من  واسعة  مجموعة  ألقيت 
توصيات فنية حول أعامل الهيئات الحكومية )ميكن االطالع عىل دليل أصدرته اللجنة لبناء القدرات يف مجال البحث عن املفقودين 
من هنا(، واالحتفاظ بسجل وطني لألشخاص املفقودين، وإمكانية الوصول دون قيود إىل جميع قواعد البيانات والسجالت الرسمية 
ذات الصلة، والتنسيق مع املجتمع املدين والسلطات األجنبية املعنية بعمليات البحث. وقد أقامت اللجنة نظام تقديم بالغات من 
مجهول لحامية هوية املبلغني عن فقدان أشخاص. وميكن للّجنة التواصل مع األشخاص الذين قدموا طلبات بحث من خارج أرايض 

املكسيك، عن طريق آلية الدعم الخارجي )انظر القسم 4- أ أعاله(.

املفوض الخاص اإليطايل املعني باألشخاص املفقودين

عينت إيطاليا مفوًضا خاًصا معنيًا باألشخاص المفقودين تابًعا لحكومتها يف عام 2007، مهمته التنسيق بني أعامل مختلف الهيئات 
الحكومية العاملة يف مجال البحث عن األشخاص املفقودين، ومراقبتها. يشجع املفوض الخاص أيًضا عىل إجراء مقارنات بني املعلومات 
الوطنية الخاصة باألشخاص املفقودين والرفات البرشي مجهولة الهوية، ويقيم عالقات مع أقرباء األشخاص املفقودين والجمعيات 
الوطنية التي متثل عائالتهم. كام يتعاون املفوض الخاص مع الجهات الفاعلة األخرى املشاركة يف عمليات البحث، مثل الصليب األحمر 

اإليطايل الذي وقَّع معه عىل بروتوكول تعاون.

خامًسا -  مبادئ توجيهية بشأن حماية البيانات 
والحصول على الموافقة

تضمن البيانات املجمعة خالل عمليات البحث عن املهاجرين املفقودين عىل األرجح معلومات شخصية شديدة الحساسية، بل قد 
تتضمن بيانات بيومرتية. ويف سياق الهجرة الذي تتقاطع فيه املخاوف اإلنسانية مع الهجرة واملصالح األمنية للدول، فإن استخدام 
هذه البيانات ألغراض غري البحث ميكن أن يخلف تبعات بعيدة املدى عىل املهاجرين املفقودين وعائالتهم. فقد يشمل ذلك االحتجاز 
أو الرتحيل، وقد يعوق الهجرة يف املستقبل، ورمبا يثني العائالت عن تقديم املعلومات من البداية. ولهذا يجب عىل سلطات الدول 
وجميع الجهات الفاعلة األخرى املشارِكة يف عمليات البحث التمييز بدقة بني البيانات املخصصة ألغراض البحث اإلنساين والبيانات 

املستخدمة ألغراض أخرى، مثل مراقبة الحدود وإنفاذ القانون، وحامية النوع األول من البيانات وفًقا لذلك. 

تستلزم معالجة حاالت املهاجرين املفقودين مشاركة املعلومات بني مختلف الجهات صاحبة املصلحة عىل الصعيد الدويل.21 وكثرًيا 
ما تفرض الترشيعات الوطنية قيوًدا عىل مشاركة البيانات الشخصية مع أطراف ثالثة، وكذلك عىل قدرة األطراف الثالثة عىل الوصول 
إليها، ال سيام يف حالة نقل املعلومات عرب الحدود أو الواليات القضائية. ورغم تباين هذه القوانني الوطنية، ينبغي أن تسعى الجهات 

صاحبة املصلحة كافة جاهدة إىل تحقيق معايري حامية البيانات والخصوصية املقبولة دوليًا.22 

نظم إدارة البيانات تشري إىل السياسات واإلجراءات واملوارد واألدوات املستخدمة لجمع أنواع البيانات املهمة، وحفظ هذه البيانات وحاميتها ومشاركتها وتدمريها يف نهاية املطاف من ِقبل الهيئة   21
)الهيئات( املعنية. وتشمل إتاحة البيانات الشخصية عرب الوسائل اإللكرتونية وغريها من الوسائل، خارج نطاق الدولة التي جرى جمعها بها أو إعدادها من خالل وسائل إلكرتونية أو أي وسائل أخرى.

ينبغي أن تراعي عملية معالجة البيانات الشخصية مبادئ الحامية، مثل مبدأ املرشوعية والنزاهة الذي يشرتط وجود أساس قانوين لعمليات املعالجة، والتعامل مع البيانات فقط باستخدام الطرق   22
التي قد يتوقعها أصحابها يف حدود املعقول. ويستلزم األمر بالقدر ذاته مراعاة املبادئ األخرى املتعلقة بتقييد الغرض من البيانات، واستخدام الحد األدىن منها، وتقييد تخزينها، وأمنها واملساءلة عنها.

https://www.gob.mx/cnb
https://www.interno.gov.it/it/ministero/commissari/commissario-straordinario-governo-persone-scomparse
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ينبغي أن تضمن الجهات صاحبة املصلحة كافة عدم مشاركة البيانات إال يف األحوال التي تحقق املصلحة الفضىل لألشخاص موضوع 
البيانات، مثل املهاجرين املفقودين أو عائالتهم. ويلزم أن يقدم األقرباء موافقة محددة ومستنرية وممنوحة بحرية حتى يتسنى 
تحصيل البيانات منهم ومعالجتها. وتقوم هذه املوافقة عىل مبدأ الشفافية، الذي يشرتط عند جمع البيانات إطالع أفراد العائلة عىل 
حد أدىن من املعلومات عن كيفية معالجة البيانات. بعبارة أخرى، يحق لألقرباء اإلحاطة بكيفية استخدام املعلومات، والجهات التي 

ستتمتع بإمكانية الوصول إليها حال الكشف عنها للسلطات والغري، حتى يتسنى تقييم املخاطر واآلثار املرتتبة لذلك.23

ونظرًا لعدم قدرة املهاجرين املفقودين عىل تقديم موافقة محددة ومستنرية وممنوحة بحرية عىل أغراض جمع البيانات الشخصية 
واستخدامها، تستدعي الحاجة اللجوء إىل أساس قانوين بديل للحصول عىل املوافقة، كاملصلحة العامة أو املصلحة الحيوية. وينبغي أن 

تخضع املعلومات الخاصة باألطفال وهويتهم لتدابري إضافية لحامية عمليات جمع البيانات وتخزينها ومشاركتها.

فقدرات الجهات املختلفة صاحبة املصلحة )من حيث املوارد أو االمتيازات والحصانات مثالً( عىل حامية البيانات من إساءة االستخدام 
متفاوتة عىل األرجح. فقد يُحدث استخدام البيانات ألغراض أخرى غري املقصودة آثاًرا خطرية عىل ضامنات حامية البيانات الشخصية 
باملهاجرين املفقودين وعائالتهم، كام ميكن أن يرض بسالمتهم. وعليه ينبغي النظر بجدية إىل أمن املعلومات، أي تصميم تكنولوجيا 

معلومات ونظم إدارة بيانات تحمي البيانات بكفاءة من الوصول غري املرصح به.

وينبغي قبل مشاركة البيانات الشخصية إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان نقلها سيجلب مخاطر عىل األفراد ال ميكن قبولها )كالتمييز أو 
القمع(24 وينبغي أن تضمن الجهات صاحبة املصلحة اتخاذ الجهات املتلقية للمعلومات ضامنات مالمئة لحامية البيانات الشخصية. 
وعىل صعيد املامرسة العملية، قد ينص اتفاق تعاقدي ملزم قانونًا عىل هذه الضامنات، حيث تلتزم املنظمة والطرف اآلخر الذي 
ستُنقل البيانات إليه مبوجب االتفاق بحامية البيانات الشخصية تأسيًسا عىل معايري حامية البيانات وأمن املعلومات التي ترسي عىل 

الجهة صاحبة املصلحة.

البيانات الشخصية يف أثناء نقلها إىل  البيانات عىل الصعيد الدويل، ينبغي االستعانة بتدابري مالمئة لحامية  أما بالنسبة إىل مشاركة 
التي  البيانات الشخصية واملخاطر  النقل مع طبيعة وحساسية  ثالثة. وينبغي أن يتناسب املستوى األمني املعتمد ووسيلة  أطراف 
تنطوي عليها. ويجب أن تكون املنظمة التي تبدأ عملية النقل قادرة عىل إثبات أنها اتخذت التدابري املالمئة لضامن االمتثال ملبادئ 

حامية البيانات.

وبخالف حامية البيانات، ال بد أن تكفل الجهات صاحبة املصلحة أيًضا أن مشاركة البيانات ال تنتقص من قدرة األشخاص موضوع 
البيانات عىل الوصول إىل بياناتهم أو تعديلها أو مسحها، بل واالعرتاض عىل استخدامها يف أي مرحلة من املراحل.

لإلطالع عىل املبادئ الخاصة بتفسري مبادئ حامية البيانات يف سياق العمل اإلنساين، انظر   23
C. Kuner and M. Marelli )eds(, Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, 2nd edition, Brussels Privacy Hub/ICRC, Geneva, 2020: https://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/4305_002_DataProtection2020_web.pdf.

انظر  امللحق 1 بدليل حامية البيانات يف سياق العمل اإلنساين، الطبعة الثانية، لإلطالع عىل منوذج تقرير تقييم أثر حامية البيانات:  24
Annex 1 of the Handbook on Data Protection in Humanitarian Action for a template of a Data Protection Impact Assessment )DPIA( report

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4305_002_DataProtection2020_web.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4305_002_DataProtection2020_web.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4305_002_DataProtection2020_web.pdf.
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سادًسا -  مبادئ توجيهية بشأن آليات التنسيق 
وتبادل المعلومات عبر الحدود الوطنية

ميكن تصور أي آلية لتحديد مصري وأماكن املهاجرين املفقودين، سواء أكانوا أحياًء أم أمواتًا، بوصفها شبكة مرنة من مختلف أنواع 
الجهات صاحبة املصلحة التي تتعاون لتبادل املعلومات وتحليلها، وقد تختلف أدوار كل منها وأهميتها النسبية اختالفًا جوهريًا من 

سياق آلخر.

ونظرًا للحساسية الشديدة التي تحيط بالبيانات الشخصية باملهاجرين وعائالتهم، ال بد أن تكون التدابري الرامية إىل قرص استخدام 
املعلومات عىل األغراض التي يوافق عليها مقدمو البيانات رصاحًة جزًءا ال يتجزأ من أي آلية يف هذا الصدد. وال بد أن تدرك الجهات 
صاحبة املصلحة أن طلبات املعلومات املقدمة لسلطات بلد ما، مهام كانت بساطتها، قد تعرض عائالت املهاجرين املفقودين للخطر، 

مع ما قد تعانيه أصالً من أوضاع حرجة. 

ولتؤدي اآللية وظيفتها كام يجب، يلزم أن تسمح املسارات وقنوات االتصال البيني بني مختلف الجهات الفاعلة بتدفق املعلومات يف 
االتجاهني: أي أن تُنقل املعلومات التي تقدمها العائالت مثالً إىل سلطات البحث يف بلدان املقصد، وأن تُنقل املعلومات املتعلقة بسري 
عمليات البحث أو طلبات الحصول عىل معلومات إضافية يف االتجاه املعاكس إىل العائالت. وتحدد املسارات القنوات التي تسلكها 
البيانات املنقولة، أي مثالً من عائلة يف أحد بلدان األصل عرب السلطات املحلية واملركزية والقنصلية والدبلوماسية إىل مؤسسة طب 
رشعي يف أحد بلدان املقصد الستخدامها يف أغراض املطابقة. وميكن أن يحدث نقل البيانات وتبادلها بني الدول واملؤسسات التابعة 
لها عىل مختلف املستويات، والكيانات غري الحكومية )املنظامت الدولية، الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، املنظامت 
غري الحكومية(، والجهات الفاعلة يف املجتمع املدين، وعائالت املهاجرين املفقودين. وينبغي أن تحدد قنوات االتصال البيني بني هذه 
الجهات الفاعلة ما تجرى مشاركته، وكيفية مشاركته، والقيود التي ترسي عىل العملية، وأن تأخذ يف االعتبار قضايا مثل حامية البيانات 

والثقة والشفافية، واملهام املوكلة إليها وأساليب عملها، وتفادي تكرار الجهود املبذولة.

ميكن أن تتعاون الدول وتتبادل املعلومات مع الدول األخرى، إما بشكل ثنايئ أو عرب ترتيبات موسعة متعددة األطراف. وباإلمكان 
تحقيق ذلك املسعى من خالل التعاون بني اآلليات الوطنية، التي تضطلع بدور تنسيقي يف قضية املهاجرين املفقودين، استناًدا إىل 

M. Carceres/ICRC

املكسيك: تشياباس، فرونتريا كوروزال. قارب ينقل املهاجرين عرب نهر أوسوماسينتا
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القنوات الدولية القامئة - مثل السلطات القنصلية والدبلوماسية - أو عرب االتصال املبارش بني مؤسسات “نظرية” محددة، مثل سلطات 
الطب الرشعي أو إنفاذ القانون أو وزارات الخارجية.

ال يحقق تبادل املعلومات حسب كل حالة عىل حدة الفعالية املنشودة، خصوًصا عندما يقوم عىل أساس افرتاض مسبق من البلد 
األصيل لهوية الشخص مجهول الهوية أو الرفات البرشي مجهولة الهوية، حيث ال يجرى تبادل املعلومات بطريقة منهجية أو عىل 

نطاق واسع. ويقف هذا األسلوب عائًقا أمام وضع فرضيات متعددة لهوية كل شخص، والسعي إىل التحقق منها.

وتزيد فعالية اآللية عىل األرجح تبًعا لدرجة االتساق والعمل املنهجي )بدالً من الرتتيبات املخصصة لغرض معني(. ورغم أن السيناريو 
األمثل يفرتض إقامة آلية واحدة متكاملة تغطي مسار الهجرة بالكامل، ال يوجد يف الواقع سوى أنواع مختلفة من الرتتيبات التي تعمل 
بشكل متزامن عىل طول مسار الهجرة. ومبا أن ذلك هو واقع الحال، ينبغي أن ترمي الجهود إىل إحداث تكامل بني هذه الرتتيبات إىل 

أقىص حد ممكن، عىل سبيل املثال باستخدام مناذج متسقة وموَّحدة لجمع املعلومات ونقلها.

وبناًء عىل ذلك، يُوىص أن يرتكز تبادل املعلومات عىل اتفاقات قانونية محددة تكفل تدفق املعلومات بشكل منهجي وتنص عىل 
ضامنات مالمئة لحامية املعلومات.

أ. العناصر األساسية

يف ما ييل العنارص األساسية لنجاح آلية متعددة الجهات صاحبة املصلحة يف أداء وظيفتها:
وجود تفاهم مشرتك لألدوار الخاصة مبختلف املؤسسات والجهات الفاعلة، مبا يف ذلك عائالت املهاجرين املفقودين،  	

واسرتاتيجيات البحث املتبعة عىل طول مسار الهجرة؛
تطبيق نهج منسق إلدارة املعلومات يرتكز عىل املعايري املشرتكة لتجميع املعلومات وتخزينها وإتاحة تبادلها واملقارنة بينها  	

بفعالية، بني مختلف الجهات الفاعلة، وإنشاء هياكل/عنارص »مشرتكة« )مثل قاعدة بيانات إقليمية تحتوي عىل املعلومات 
الخاصة باملهاجرين املفقودين( حسب مقتىض الحال.

إنشاء مسارات فعالية وقنوات اتصال بينية فعالة ملشاركة املعلومات بني مختلف أنواع الجهات الفاعلة، إلتاحة تبادل  	
املعلومات مع االلتزام باالشرتاطات املتفق عليها بصورة مشرتكة، مبا فيها ما يتعلق بحامية البيانات.

إبرام اتفاقات قانونية توفر إطاًرا لتبادل املعلومات بشكل منهجي والتعاون والتنسيق بني مختلف الجهات الفاعلة، مبا يتامىش  	
مع املهام املوكلة لكل جهة وإجراءات العمل املتبعة بها، وتنص عىل الضامنات املتعلقة بالخصوصية وحامية البيانات وما إىل 

ذلك.

ب. المبادئ التوجيهية

التفاهم املشرتك بشأن األدوار واسرتاتيجيات البحث وأساليب تحديد الهوية   .1
منها،  بكل  الخاصة  األدوار  بشأن  مشرتك  تفاهم  إيجاد  إىل  الهجرة  دروب  طول  عىل  التعاون  إىل  الساعية  الفاعلة  الجهات  تحتاج 
واسرتاتيجيات البحث وعملية تحديد الهوية، مبا يتوافق مع االلتزامات الدولية، واألُطر القانونية، واملعايري وأفضل املامرسات الدولية. 
ستحدد أدوار مختلف الجهات الفاعلة من ضمن جملة أمور أخرى تصميم مسارات مشاركة املعلومات، بينام ستحدد اسرتاتيجيات 

البحث وعملية تحديد الهوية نوع املعلومات املطلوبة من مختلف الجهات الفاعلة عىل طول مسار الهجرة.

وينبغي أن ينص أي تفاهم يف هذا الصدد عىل املشاركة الفاعلة للعائالت ومنظامت املجتمع املدين التي متثل هذه العائالت، يف تصميم 
وتنفيذ جميع التدابري املتعلقة بعمليات البحث، واالستجابة املوسعة التي تستهدف تلبية احتياجات العائالت.



22

ووفًقا للتفاهم املذكور أعاله، ينبغي أن تسعى الدول الواقعة عىل طول مسار الهجرة إىل تبني أُطر قانونية، أو تنظيمية، أو سياسياتية 
إقليمية أو عرب إقليمية من أجل تحقيق اتساق بني السياسات واألطر القانونية والتنظيمية الوطنية التي تُعنى بالبحث عن األشخاص 
املفقودين وتحديد الهوية بوسائل الطب الرشعي يف سياق الهجرة، وإدراجها يف األطر القانونية والتنظيمية والسياساتية اإلقليمية 
الصلة سواء كانت  الفاعلة ذات  الجهات  املنهجي للمعلومات، مع  التبادل  والعابرة للحدود اإلقليمية. سيسهل هذا االتساق حتاًم 
تابعة أو غري تابعة للدول، عىل مسار الهجرة، وهي بيانات مستقاة من املصادر ذات الصلة كافة، مبا يف ذلك العائالت وسجالت الطب 
الرشعي وقواعد بيانات الهجرة وسجالت املستشفيات وسجالت مراكز االحتجاز واملدافن أو الجهات التي تتوىل دفن املويت وأي بيانات 
مهمة يف مرحلتي ما قبل الوفاة وما بعد الوفاة، وبيانات بصامت األصابع، واملعلومات الوراثية ومعلومات األسنان وما إىل ذلك. كام 
يتضمن ذلك تحديد الجهات التي ميكن تبادل هذه املعلومات معها وكيفية إجراء التبادل ومستواه، طبًقا للّوائح التنظيمية الداخلية 

املتعلقة بالوصول إىل املعلومات وحاميتها، وكذلك املعايري وااللتزامات الدولية القامئة يف هذا الصدد.

وضع مبادئ توجيهية مشرتكة يف املؤمتر اإلقليمي بشأن الهجرة

بدأت 11 دولة عضًوا يف المؤتمر اإلقليمي بشأن الهجرة يف أمريكا الوسطى والشاملية وضع مجموعة من املبادئ التوجيهية اإلقليمية 
املبادئ  هذه  تقر   .2018 عام  يف  الهجرة  سياق  يف  املفقودين  املهاجرين  عن  البحث  يف  املعلومات  وتبادل  التنسيق  آليات  بشأن 
الهجرة، وتؤكد  أثناء عملية  الناس يف  فقدان  املتمثل يف  املسبوق،  التحدي غري  بهذا  االعتامد،  لعملية  اآلن  التي تخضع  التوجيهية، 
عىل أهمية العمل املشرتك والتفاعل مع الجهات الفاعلة غري التابعة للدول. تهدف هذه املبادئ إىل االرتقاء بجهود التنسيق وتبادل 
املعلومات عىل األصعدة الوطنية والثنائية ومتعددة األطراف، ويشمل ذلك وضع معايري لتوحيد مواصفات املعلومات وتبادلها، ووضع 
املبادئ  أن  ورغم  الصلة.  ذات  األخرى  والسلطات  الخارجية  ووزارات  القنصلية  السلطات  أدوار  وتحديد  املعلومات،  لتبادل  مناذج 
التوجيهية غري ملزمة، فإنها ستمثل - مبجرد اعتامدها - املحاولة العاملية األوىل لتبني نهج إقليمي يسعى لتحقيق االتساق والتنسيق 

يف عمليات البحث عن املهاجرين املفقودين.

ينبغي أن تسعى هذه السياسات واألطر التنظيمية الوطنية إىل إنشاء نقاط اتصال وطنية، إما يف صور آليات خاصة أو عرب مكاتب 
ن هذه املكاتب تبادل املعلومات بني املؤسسات املختلفة عىل  مختصة يف وزارات الخارجية أو املؤسسات األخرى. وينبغي أن تحسِّ
الصعيد الوطني، وأن تعمل كنقطة موحدة لالتصال داخل البلد، أي مثالً للعائالت والجهات الفاعلة األخرى الراغبة يف تسجيل حاالت، 

وللجهات الفاعلة من خارج البلد املشاركة يف البحث عن مهاجرين مفقودين أو عائالتهم.

 إن التوصل إىل هذا التفاهم تدريجيًا بني مختلف الجهات الفاعلة عىل طول مسار الهجرة يقتيض التخطيط لعقد اجتامعات واتصاالت 
منتظمة لرصد التحديات القامئة ولوضع إجراءات للتعاون ومناقشة الحاالت حسب الحاجة. 

إدارة املعلومات واتساقها  .2
ينبغي للدول والجهات الفاعلة األخرى عىل طول مسار الهجرة التعاون من أجل إيجاد اتساق يف جمع املعلومات، وتطوير وتنفيذ 
نظم إدارة معلومات موحدة/متوافقة، بناًء عىل هذا التفاهم املشرتك وسياساتها الوطنية ووالياتها املؤسسية. وينبغي أن تتضمن هذه 
النظم نظاًم حاسوبية قابلة للتشغيل25 البيني وتحتوي عىل معلومات عالية الجودة طبًقا لاللتزامات واملعايري الدولية ومعايري حامية 
البيانات الشخصية. وينبغي أن تتيح هذه النظم تبادل املعلومات بني الدول ومع الجهات الفاعلة األخرى عىل طول مسار الهجرة، وأن 
تخضع للضامنات املالمئة لحامية البيانات، لضامن تدفق املعلومات بفعالية يف االتجاهني إلتاحة املقارنة بني مصادر متعددة، وتحليل 

البيانات، وإمكانية وضع فرضيات متعددة لهوية األشخاص املفقودين واملتوفني من بلدان مختلفة.

وتطبيقها  ونرشها  القامئة،  الدولية  املامرسات  أفضل  عىل  بناًء  املعلومات  إدارة  لنظم  إقليمية  )بارامرتات(  معلاّمت  وضع  وينبغي 
لتحقيق االتساق بني هذه النظم عىل طول مسار الهجرة.

يف ما يتعلق بقضية املهاجرين املفقودين فقط.  25

https://www.crmsv.org/
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وينبغي أن يجري تدفق املعلومات بصورة منهجية وليس عىل أساس كل حالة عىل حدة، حيثام أمكن. وميكن بلوغ ذلك الهدف من 
خالل عدد من الوسائل، من بينها: 

التبادل املنهجي للمعلومات بني نقاط االتصال الوطنية أو املؤسسات النظرية )مثل سلطات الطب الرشعي(؛ 	
إتاحة إمكانية الوصول املتبادل إىل قواعد البيانات والسجالت حسب الرضورة، وفًقا لنموذج »االستعالم وليس املشاركة«، األمر  	

الذي يسمح ألحد األطراف أنَّ يبحث يف قواعد بيانات تابعة لطرف آخر دون الحاجة  إىل الوصول إىل البيانات التي تحتويها 
تلك القواعد. ويف حال العثور عىل مضاهاة محتملة يتخذ الطرف الذي ميلك قاعدة البيانات قرار كشف البيانات ذات الصلة 

وماهيتها.
ربط قواعد البيانات املشرتكة القامئة اإلقليمية أو العابرة للحدود اإلقليمية، أو إنشاء قواعد بيانات من هذا النوع إلدارة  	

املعلومات مركزيًا؛

مشاركة املعلومات، ومسارات املعلومات، وقنوات االتصال البيني  .3
وأماكن  املفقودين  املهاجرين  بتحديد مصري  تختص حرًصا  بحيث  بيني،  اتصال  وقنوات  املعلومات  إنشاء مسارات ملشاركة  ينبغي 
وجودهم، وأن متنع هذه املسارات وقنوات االتصال استخدام البيانات الشخصية املتعلقة باملهاجرين املفقودين وعائالتهم يف أغراض 
العائالت  تُقبل  الجنائية. وإذا مل تتحقق هذه الرشوط، فمن غري املرجح أن  بالهجرة والتحقيقات  املتعلقة  التحقيقات  أخرى، مثل 
والجهات الفاعلة األخرى عىل تقديم املعلومات املطلوبة للتوصل إىل نتائج إيجابية يف الحاالت قيد البحث. )انظر القسم 5 من حامية 

البيانات واملوافقة عىل مشاركتها(. 

 FORENSIC BORDER COALITION اتفاقية 
بشأن مقارنة املعلومات مع مكتب التحقيقات الفيدرايل

ليتوىل   2020 األول/أكتوبر  ترشين  يف  الرشعي  الطب  ألنرثوبولوجيا  األرجنتيني  الفريق  األمرييك  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  دعا 
تجريب قاعدة بيانات إنسانية مستقلة لتحديد هوية املهاجرين املفقودين )»قاعدة بيانات الحمض النووي اإلنسانية املستقلة«( التي 
سيستضيفها مركز جامعة شمال تكساس لتحديد الهوية البشرية )UNTCHI(. وهذا املرشوع التجريبي نتاج أعوام من املفاوضات 
بني السلطات الفيدرالية وتحالف FBC ( Forensic Border Coalition( - الذي يحظى الفريق األرجنتيني بعضويته - بدعم من 
مركز القانون الدويل لحقوق اإلنسان التابع لكلية بريكيل للحقوق. تتيح قاعدة بيانات الحمض النووي اإلنسانية املستقلة للمرة األوىل 
إجراء مقارنات واسعة النطاق للبصامت الوراثية بني أقرباء املهاجرين املفقودين والبصامت الوراثية للرفات البرشية مجهولة الهوية 
واملخزنة حاليًا يف قاعدة بيانات مركز جامعة شامل تكساس لتحديد الهوية البرشية، التي تحتوي بحسب التقارير عىل 50% من 
إجاميل البصامت الوراثية للرفات البرشية مجهولة الهوية واملخزنة يف نظام قواعد بيانات الحمض النووي بالواليات املتحدة األمريكية.

فقد قام تحالف FBC منذ عام 2010 - بالرشاكة مع مؤسسات حكومية، من بينها قنصليات أجنبية يف الواليات املتحدة، ومؤسسات 
حكومية يف املكسيك ودول أمريكا الوسطى، وكيانات أخرى - بجمع بيانات ما قبل الوفاة وبيانات أساسية عن املهاجرين املفقودين، 
أقرباء  من  شخص   4,000 من  أكرث  من  أُخذت  التي  العينات  وهي  املفقودين،  لعائالت  املرجعية  النووي  الحمض  عينات  وكذلك 
مهاجرين مفقودين. وستقوم هذه الرشاكة متعددة الجهات صاحبة املصلحة مبشاركة معلومات محدودة مع مركز جامعة شامل 
البرشية، عن األشخاص املفقودين )تتضمن هذه املعلومات االسم والجنس وتاريخ امليالد، وتاريخ ومكان  الهوية  تكساس لتحديد 
املركز  وضع  وقد  فحسب(.  املفقودين  األشخاص  من  البيولوجية  القرابة  ودرجة  )أسامؤهم  بالعينات  املتربعني  واألقرباء  االختفاء( 
السياسات وإجراءات تقديم البيانات الشخصية بقاعدة بيانات الحمض النووي اإلنسانية املستقلة، والتي تنص عىل قرص استخدام 
قاعدة البيانات عىل األغراض اإلنسانية، وعدم متكني مسؤويل الحدود الفيدراليني من الوصول إىل قاعدة البيانات أو املعلومات التي 
تحتويها. عالوة عىل ذلك، ستجرى مقارنة البيانات الوراثية ألفراد العائالت بفهرس الرفات البرشي مجهولة الهوية فقط، وليس أي 
فهرس جنايئ. وبإمكان أفراد العائالت سحب بياناتهم الوراثية يف أي وقت، كام سيتم تدمري البيانات الوراثية ألفراد العائالت والرفات 

البرشي إذا حدث تطابق بني العينات.
يقدم هذا املرشوع التجريبي فرصة ال مثيل لها لتخفيف اآلالم التي يعاين منها أفراد العائالت يف رحلة البحث عن أقربائهم املفقودين. 
لكن من األهمية مبكان رصد املخاوف املتعلقة بالخصوصية عن كثب، ومنها كيفية استخدام البيانات الوراثية، وضامن أن تضع هذه 

املبادرة عىل رأس أولوياتها معاملة أفراد العائالت معاملة إنسانية وكرمية، وخصوًصا لدى إبالغهم بنتائج البحث.

ينبغي أن تكون مسارات مشاركة املعلومات ثنائية االتجاه، وأن تستوعب اسرتاتيجيات البحث التي تبدأ من البالغات التي تقدمها 
العائالت عن فقدان أحد أفرادها، وكذلك من البالغات التي تبدأ بسبب العثور عىل رفات برشية مجهولة الهوية، أو من مهاجرين 

فقدوا االتصال بعائالتهم.

https://www.unthsc.edu/center-for-human-identification/
https://forensicbordercoalition.org/
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أفرادها  بحالة  املتعلقة  املعلومات  جميع  إىل  الوصول  من  العائالت  تتمكن  بحيث  املعلومات  مشاركة  مسارات  تصميم  وينبغي 
املفقودين يف بلدان األصل وبلدان العبور واملقصد، وتحديث هذه املسارات بانتظام مبستجدات عملية البحث وتحديد الهوية. كام 
ينبغي أن تحدد سبالً واضحة إلبالغ العائالت يف الوقت املناسب، عند تحديد هوية رفات برشية أو العثور عىل شخص مفقود عىل 

قيد الحياة حال رغبته يف معاودة االتصال بعائلته.

ويف غياب أي إطار شامل ومتكامل لتبادل املعلومات أو تبادل مبارش بني املؤسسات النظرية، ينبغي أن تسهل القنصليات وهيئات 
وبصامت  البيومرتية،  )البيانات  الوطنية  السجالت  من  املستقاة  املعلومات  تبادل  للمهاجرين  األصلية  للبلدان  الدبلومايس  التمثيل 
وتبادل  لالتصاالت  نظام  إنشاء  من  كذلك  بد  ال  ذلك.  طلبها  حال  واملقصد  العبور  بلدان  يف  املعنية  املؤسسات  مع  إلخ(  األصابع، 

املعلومات مع الكيانات غري التابعة للدول، التي متتلك معلومات عن املهاجرين املفقودين أو عائالتهم، أو متثلهم.

لة عن عمليات التحليل  ينبغي أن تشتمل املعلومات التي تجرى مشاركتها عىل نتائج عمليات تحديد الهوية، وتوفر معلومات ُمفصَّ
ومطابقة البيانات التي أجريت لتحديد هوية املتوفني، لتلبية حاجة املؤسسات التي تتبع بلدانًا أخرى إىل مراجعة التحليالت العلمية 
عائالت  من  العينات  وأخذ  الشخصية  املقابالت  تكرار  لتفادي  وكذلك  الرشعي،  الطب  بوسائل  الهوية  تحديد  ألغراض  إجرائها  أو 

األشخاص املفقودين.

االتفاقات القانونية  .4
ينبغي أن تربم الجهات صاحبة املصلحة اتفاقات أو مذكرات تفاهم ثنائية أو متعددة األطراف تؤسس إطاًرا قانونيًا لتبادل املعلومات 
وتصميم اسرتاتيجيات مشرتكة تركز عىل البحث عىل املهاجرين املفقودين، وتأخذ يف االعتبار املهام املوكلة للجهات الفاعلة املشاركة 

يف البحث وإجراءات العمل املتبعة بها. وال بد أن تتضمن أحكاًما مثل ما ييل: 
ملشاركة املنهجية للبيانات أو االستعالم املنهجي عنها، عوًضا عن تبادل البيانات عىل أساس كل حالة عىل حدة 	
تطوير أدوات وأساليب وإجراءات عمل موحدة 	
إنشاء عنارص أو قدرات مشرتكة، مثل قواعد البيانات اإلقليمية، حسب الحاجة 	
األحكام الشاملة التي تعالج قضايا الخصوصية وحامية البيانات مبا يكفل قرص الوصول إىل املعلومات واستخدامها عىل أغراض  	

تحديد مصري املهاجرين املفقودين وأماكن وجودهم
ينبغي أن تتاح لبلدان العبور واملقصد القدرة عىل التحقق من صحة املعلومات التي تتلقاها من خرباء الطب الرشعي يف بلدان  	

األصل للمهاجرين
ينبغي مشاركة مناذج أفضل املامرسات ونسخها. 	

ج. رفع الوعي وتدريب المؤسسات المعنية

ينبغي أن تبادر بلدان األصل وبلدان العبور واملقصد، وكذلك الجهات غري التابعة للدول التي تبارش العمل عىل طول دروب الهجرة، 
عن  البحث  حول  تدريبية  دورات  تقديم  وينبغي  املفقودين.  املهاجرين  بقضية  املعنيني  واملوظفني  املعنية  املؤسسات  توعية  إىل 
األشخاص املفقودين وجمع املعلومات وحامية البيانات الشخصية وتحديد هوية املتوفني مجهويل الهوية بوسائل الطب الرشعي يف 

سياق الهجرة.

والتدابري  العمليات  املهاجرين وعائالتهم عن  بني  الوعي  إىل رفع  أن تسعى  ذاته،  الوقت  كافة، يف  املصلحة  الجهات صاحبة  وعىل 
واملؤسسات املتاحة لتقديم الدعم لهم يف عمليات البحث عن املفقودين وتلبية احتياجاتهم األخرى.

د. التبادل الدولي للخبرات والتعلم من األقران

ينبغي أن تشارك الدول والجهات الفاعلة األخرى مشاركة فاعلة يف التبادل الدويل للخربات املكتسبة من مختلف السياقات، وأن تأخذ 
يف االعتبار التفاعل بني األقران بوصفه وسيلة مهمة لالنتفاع من الدروس املستفادة من سياقات أخرى. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي 
تعزيز الجهود الرامية إىل استحداث البيانات وجمعها وتحليلها، ال سيام عىل املستوى عرب الوطني. وهذا التحليل عنرص حاسم يف 

تصميم آليات تتسم بالفعالية، وتشغيلها.
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مسرد
بيانات ما قبل الوفاة: بيانات عن األفراد قبل اختفائهم، ويُشار إليها أيًضا بالبيانات الشخصية باألفراد املفقودين. ويجري الحصول 
عىل هذه البيانات من عائالت املفقودين، والشهود عىل اختفاء املهاجرين، ويف بعض الحاالت من األصدقاء والزمالء املقربني. وميكن 

أن تشمل البيانات ما ييل:
بيانات شخصية/اجتامعية عامة )االسم، والسن، والعنوان، ومحل العمل، والحالة االجتامعية،، وما إىل ذلك( 	
املظهر الشخيص )الطول، والوزن، ولون العينني، وما إىل ذلك 	
التاريخ الطبي وتاريخ األسنان )الكسور، واألمراض، واألسنان املفقودة، وتيجان األسنان وحشوها، وما إىل ذلك( 	
عالمات مميزة )العادات مثل تدخني الغليون، وعالمات خاصة مثل الندب والوحامت والوشم( 	
املالبس التي يرتديها املفقود أو الحاجيات التي يحملها حني شوهد آلخر مرة 	
أية ظروف تتصل باالختفاء 	
عيِّنات بيولوجية جرى جمعها من أٌقارب األفراد املفقودين ألغراض املضاهاة والتنميط الجيني 	

عينات بيولوجية: تعني العينات البيولوجية التي جرى الحصول عليها من أٌقارب األفراد املفقودين أو من أفراد مل يُتعرف عليهم، 
وتحتوي عىل الحمض النووي DNA الذي ميكن أن يخضغ للتحليل لتقديم منط ميكن مقارنته بدرجة مبوثوقية بأمناط أخرى إلثبات 

القرابة و/أو أغراض التعرف. وأمثلة ذلك: الدم، أو اللعاب، أو عينات العظام. 

املوافقة: هي إشارة طوعية ومحددة وقامئة عىل معرفة الفرد الذي يتقدم ببيانات يُسجل من خاللها موافقته عىل معالجة البيانات 
الشخصية به أو بها.

نظم إدارة البيانات: السياسات، واإلجراءات، واملوارد، واألدوات املتاحة لهيئة/ هيئات معنية يك تجمع أمناط من البيانات وتحفظها، 
وتحميها، وتشاركها، وتتخلص منها يف نهاية األمر.

موضوع البيانات: فرد يجري تعريفه عىل نحو مبارش أو غري مبارش باإلشارة إىل بياناته الشخصية.

العائلة: تُعرَّف العائلة عىل أساس من تفسري رحب ومرن مبا يتفق والقيم الثقافية والتقاليد لكل شعب وللتنويعات املاثلة داخل 
املفهوم  التعريف يف  ينحرص  أن  ينبغي  وال  العالقات.  إقامة  والرتايض يف  الوجداين  االعتامد  فرتة  االعتبار طول  ويؤخذ يف  سياقاتها. 
البيولوجي )ال االجتامعي( ويجب أن يفرس ليشمل اآلباء واألبناء بالتبني، أو حسب الحالة، األفراد الذين ينتمون إىل العالئالت املمتدة 
أو الجامعة عىل أساس من التقاليد املحلية. ويَُعد األطفال الذين يتلقون معاملة هي أشبه باملعاملة األسيَّة، بغض النظر عن وضعهم 
القانوين، أفراًدا يف العائلة. وملا كان املهاجرون يف كثري من األحيان ينفصلون عن أهليهم لفرتات طويلة، فإنَّهم قد يعقدون صالت 
اجتامعية قوية مع رفاق السفر. وينبغي أن تؤخذ هذه الصالت يف االعتبار حني اإلبالغ عن حاالت االختفاء وحني تقديم املعلومات 
التي تعني عىل عملية البحث والتعرف. ويجب توجيه عناية خاصة للتعامل مع العائالت املنقسمة حيث يعتنق أفرادها آراء متضاربة 

أو تنشأ لديهم احتياجات مختلفة. 

األفراد  العلمية بني  )الذي يحمل توقيع جهة االختصاص( عىل أساس من املضاهاة  القانوين  التعرف  البرشي:  الرفات  التعرف عىل 
املفقودين والرفات البرشي غري املتعرف عليها. 

مسارات مشاركة املعلومات: ألغراض هذه الوثيقة، تُعرَّف املسارات بوصفها طرق تسلكها البيانات املنقولة، عىل سبيل املثال من 
إحدى العائالت من البلد الذي يخرج منه املهاجرون عرب السلطات املحلية املركزية و/أو السلطات الدبلوماسية، إىل معهد طبي رشعي 
يف بلد املقصد وذلك ألغراض املضاهاة. وميكن أن يتم انتقال املعلومات وتبادلها بني الدول ومؤسساتها عىل مستويات مختلفة، وبني 
الكيانات غري الحكومية )املنظامت الدولية، واالتحاد الدويل، والجمعيات األهلية(، والفاعلني يف املجتمع املدين وعائالت املهاجرين 

املفقودين.
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قنوات التصال: ألغراض هذه الوثيقة، تُعرِّف قنوات االتصال بني أصحاب املصلحة ذوي الصلة ما يُتشارك، والقيود والضامنات التي 
البيانات، والثقة، والشفافية، واملهام املوكلة إليهم، وإجراءات  تخضع لها هذه ا ملشاركة، مع األخذ يف االعتبار مسائل مثل حامية 

العمل.

البيانات الشخصية، أو مشاركتها، أو الوصول إليها عرب الحدود الوطنية أو عرب  املشاركة الدولية للبيانات: أي فعل ينتج عنه نقل 
املنظامت الدولية. وتتضمن إتاجة البيانات الشخصية عرب الوسائل اإللكرتونية وغريها من الوسائل، خارج نطاق الدولة التي جرى فيها 

جمعها أو إعدادها.

املهادرين  مصري  عن  للكشف  تُنشأ  التي  والعمليات  للمؤسسات  شاملة  بوصفها  اآلليات  تُعرَّف  الوثيقة،  هذه  ألغراض  اآلليات: 
املفقودين وأماكن وجودهم، سواء كانوا أحياًء أو أمواتًا. ويُنظر إليها بوصفها شبكة مرنة تضم أمناط مختلفة من أصحاب املصلحة 

الذين يتعاونون يف تبادل املعلومات وتحليلها، والذي يجوز أن تختلف أدوارهم اختالفًا كبريًا وفًقا لسياقاتها.

املهاجرون: ألغراض هذه الوثيقة، يشري مصطلح “املهاجرون” إىل كل الناس الذين يرتكون ديارهم أو يهربون منها سعيًا وراء األمان أو 
تحقيًقا لتطلعات أفضل، والذين قد يكونون يف ضائقة ويحتاجون إىل الحامية أو العون اإلنساين. قد يكون املهاجرون من الالجئني، و/

أو طالبي حق اللجوء السيايس، و/أو أفراد ال دولة لهم.

األفراد املفقودون: هم األفراد الذي مل يُتعرف أقاربهم عىل أماكن وجودهم، و/أو هم من يُبلَّغ عن فقدهم عىل أساس من معلومات 
موثوقة تستند إىل الترشيع الوطني ذئ الصلة بالنزاع املسلح عىل املستوى الدويل أو غريه، أو أحداث العنف، أو النكبات، أو غريها 

من املوافق التي تتطلب تدخل سلطة الدولة املختصة 
)ICRC Guiding Principles/Model Law on the Missing: https://www.icrc.org/en/document/guiding-princi-
ples-model-law-missing-model-law(. 

البيانات الشخصية: أي معلومات ذات صلة باألفراد الطبيعيني سواء وقع التعرف عليهم أم ال.

بيانات ما بعد الوفاة: البيانات التي يجري الحصول عليها من خالل فحص الرفات البرشي وتحليلها بالوسائل العلمية. ويُشار إليها 
أيًضا ببيانات األفراد غري املُتعرف عليهم. وتشمل بيانات ما بعد الوفاة ألغراض التعرف ما ييل: 

بيانات عامة عن الرفات )السن تقريبًا، النوع، الطول، وما إىل ذلك( 	
الحقائق الطبية وذات الصلة باألسنان، مبا يف ذلك السامت الفريدة للرفات )ومثال ذلك، كسور قدمية يف العظام، أدلة عىل  	

إجراء عملية جراحية، حالة األسنان، ووجود أي تراكيب بها مثل الحشو، وما إىل ذلك(
وقع الصدمة والرضر الالحق بعد الوفاة عىل الرفات )عمًدا أو عرًضا( 	
بصامت األصابع 	
عينات الحامض النووي/وبياناته 	
املالبس والحاجيات الشخصية التي ُوجدت مع الرفات 	
سبب الوفاة، إذا ما تيرس، واملعلومات الظرفية عن الرفات )حالة الحفظ، مكان وزمان العثور عليه، وكيفية وصوله إىل ذلك  	

املوقع، وشهادة الشهود، وما إىل ذلك(
معلومات ذات صلة بالترصف النهايئ يف الرفات )تخزين مؤفت، دفن، وما إىل ذلك(. 	

البيانات الشخصية، سواء  البيانات الشخصية أو مجموعات من  ذ عىل  تَُنفَّ معالجة البيانات: أي عملية أو مجموعة من العمليات 
بوسائل آلية مثل الجمع، أو التسجيل، أو التنظيم يف بنيات، أو التخرين، أو التغيري لغرض، أو التعديل، أو االستحضار، أو الرجوع إليها، 

أو استخدامها، أو الكشف عنها عن طريق نقلها؛ أو خالف ذلك من إتاحتها، أو ضبطها، أو الجمع مع غريها، أو محوها.

منوذج “التساؤل ل املشاركة”: يسمح ألحد األطراف بالبحث يف قاعدة بيانات طرف آخر دون الوصول إىل ما تحتويه القاعدة من 
بيانات. ويف حال العثور عىل ما يُضاهي موضوع بالبحث، يتخذ الطرف صاحب قاعدة البيانات القرار ما إذا كان سيشارك الطرف 

اآلخر البيانات ومدى البيانات التي يسمح له بالوصول إليها.

https://www.icrc.org/en/document/guiding-principles-model-law-missing-model-law
https://www.icrc.org/en/document/guiding-principles-model-law-missing-model-law
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شكر وتقدير
ُد اللجنة الدولية أن تتقدم للخرباء اآلتية أسامؤهم بالشكر ملشاركتهم يف اجتامعات تتعلق بهذه الوثيقة، وتقديم التعليقات بشأنها،  توَّ

بل اإلسهام يف تطوير ما ورد بها من مفاهيم 

إيزابيال آلكزاندر-ناثاين، Small World Films، الواليات املتحدة األمريكية

نادية آزوجا بوسنينا، Caravana de Migrantes، أسبانيا

نيكول باتش، الصليب األحمر األسرتايل، أسرتاليا

جوليا بالك، املنظمة الدولية للهجرة، أملانيا

ِسد بولتون، مرشوع الحقوق األخرية، اململكة املتحدة

كارِمال بوهلر، وزالة الشؤون الخارجية السويرسية الفيدرالية، سويرسا

جابرييال سيرتوين، جامعة ميالنو-بيكوكا، إيطاليا

كيت ِدرِْدن، املنظمة الدولية للهجرة، أملانيا

آنا لورينا ديلجاديلو، مؤسسة العدالة وسيادة القانون الدميوقراطية، املكسيك

مرسيدس دوريت، فريق أنرثوبولوجيا الطب الرشعي باألرجنتني، املكسيك/الواليات املتحدة األمريكية

جوديث إرازو، فريق العمل لدراسات املجتمع والنفس االجتامعي، غواتيامال

ويليام إسبينو، محام يتوىل الدفاع عن حقوق اإلنسان، السلفادور

فيليبو فَري، Boats4People/الوفاة يف سياق الهجرة، فرنسا

ماريا كالرا جالفيس باتينيو، عضو سابق بلجنة األمم املتحدة املعنية بحاالت االختفاء القرسي، كولومبيا

كارولني هورن، مستشار أول سابقة للُمَقرِّر الخاص بشؤون أحكام اإلعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسًفا، سويرسا

خوليا غونزالِس ديراس، الدائرة املستديرة الوطنية لشؤون الهجرة بغوتيامال، غواتيامال

كاتريونا جارفيس، Last Rights Project، اململكة املتحدة

إمييل نوكس، الصليب االحمر الربيطاين، اململكة املتحدة

صوفيا كوفاتشوك، الصليب األحمر اإليطايل، إيطاليا

آليساندرا ال فاكارا، اللجنة الدولية لشؤون املفقودين، هولندا

فرانك الكسكو، املنظمة الدولية للهجرة، أملانيا

باربارا لوخبيلر، لجنة األمم املتحدة لالختفاء القرسي

إتليندا لوبيز، معهد الطب الرشعي، هوندوراس

كارمن أوسورنو سوليس، فريق أنرثوبولوجيا الطب الرشعي باألرجنتني، املكسيك

سجيو أوفال، املنظمة الدولية للهجرة، غواتيامال

كارال كينتانا، جامعة يورك، اململكة املتحدة

ساميون روبينز، جامعة يورك، اململكة املتحدة

ديبورا رويز فردوزكو، اللجنة الدولية لشؤون املفقودين، املكسيك/هولندا

مارتا سانشيزدايونيس، املنظمة الدولية للهجرة، املانيا

روزا نيليل سانتوس، لجنة أٌقارب املهاجرين املختفني من “بروغرسو” بهوندوراس

كيت سربيديل، جامعة والية تكساس، سان ماركوس، الواليات املتحدة األمركيةي

خوزيه سوزانافار، مؤسسة أنرثوبولوجيا الطب الرشعي بغواتيامال، غواتيامال

سيلكاي فوس-كايِّك، املؤسسة األملانية لحقوق اإلنسان، أملانيا

إدواردو وليك، مسئول حقوق اإلنسان بغواتيامال، غواتيامال



تعريف بمشروع االتحاد الدولي لألفراد المفقودين

تضطلع الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين باالتحاد الدويل مبهمة ذات أمد طويل، ومتتلك خربة عملية متتد مائة وخمسني عاًما 
تتصل بالبحث عن األفراد املفقودين والعمل عىل اجتامع شمل العائالت. وقد أطلق االتحاد الدويل مرشوع األفراد املفقودين يف 2018 
عىل أساس من االعتقاد برضورة توحيد القوى العاملية لتحسني رد الفعل العاملي إزاء مأساة األفراد املفقودين، وحالة القلق والحرية 
التي تنتاب أقاربهم. ويتشارك االتحاد الدويل مع فاعلني آخرين من أجل السعي عىل أساس من ذلك املرشوع لتحقيق اتفاق حول 
افضل املامرسات، وتعزيز املعايري الفنية القامئة، وتطوير معايري أخرى جديدة متى دعت الحاجة. الرجاء مراجعة الكتيب والفيديو 

ملزيد من املعلومات.

https://vimeo.com/345650374
https://shop.icrc.org/missing-persons-project-a-global-response-pdf-en.html




املفقودون

استجابة عاملية
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