
نرشة الهجرة القرسية 66امُلهاِجرين املَفقوِدين 54 54

www.fmreview.org/ar/issue662021 آذار/مارس

قياس َوَفَيات املهاجرين وحاالت اختفائهم 
أندريا غارِثّيا بورخا وجوليا بالك

لتحسني  فعله  ما ميكن  أنَّ  املهاجرين واختفائهم، عىل  َوَفَيات  توثيَق  تعوِّق  التي  يات  امُلتحدِّ كثريٌة هي 
استيعاب هذه املعطيات وإمتامها كثرٌي أيضاً.

يحيياول النَّيياُس الِهجييرَة إىل بلييدان أخييرى فيغرقييون يف قنييوات 
ف الصحييّي، وميوتييون بالييربد يف الغابييات القاصييية؛  ميياِء الييصَّ
وميوتييون بالتَّجَفيياف والجييوع بعييد أن يصيييب مركباتهييم خلييل 
يف عييرض الصحييراء. فُيِعيينُي توثيييق َوَفَيييات املهاجرييين وحيياالت 
اختفائهييم عييىل َمْنييِع َهَمليَّيية هييذه املييآيس، ثييمَّ إن َجْمييَع هييذه 
املنيياصة،  املعطيييات وتحليلهييا ونرشهييا مفيييٌد يف حمييالت 
يين  وُيحسِّ األدليية،  عييىل  القامئيية  الهجييرة  سياسييات  فُيعِلييُم 

التخطيييط التنفيييذي.  

ومييع ذلييك، جمييع معلومييات الوفيييات يف طريييق الهجييرة َصعٌب 
ة أسييباب. إذ يجييرب انعييدام الخيييارات اآلمنيية والقانونييية  لعييدَّ
ييفر يف ُطييُرق هجييرٍة غييري نظامييية  يف الهجييرة النيياَس عييىل السَّ
ليتجنَّبييوا َكشييَفُهم. ونتيجيية لذلييك، إمييا أن ال ُيبلَّييغ عيين الوفيييات 
ييب التضاريس  وإمييا أن تقييع وال شييهود عليهييا. وفييوق ذلييك ُتصعِّ
الخشيينة النائييية ِوجييداَن رفييات النيياس؛ فرفييات عييدٍد ال يحييىص 
ميين األشييخاص الذييين أتييت حتوفهييم يف رحييالت الهجييرة غييري 

النظامييية –وبخاصييٍة املفقودييين يف البحيير– ال تسييرتجع أبييداً. 

ثييمَّ يف األميير مسييألتان أُخَرَيييان، عييىل أّن التغلييب عليهييام 
ممكييٌن: أوالً صعوبيية االصطييالح عييىل تعريييف إجييرايّئ السييم 
»املهاجيير املفقييود«، وثانييياً ِقّليية مصييادر املعطيييات التييي ُيعتييدُّ 
بهييا وُيوَصييل إليهييا.  ويف جائحيية داء الُحَميية التاجييية )كوڤيييد 
19(، صييار جمييع املعطيييات يصعييب أكييرث فأكييرث، فقييد نشييأت 
عقبييات زائييدة ميين انخفيياِض اإلنبيياء بوفيييات املهاجرييين يف 
وسييائل اإلعييالم، والعجييِز عيين البلييوِغ إىل املهاجرييين لجمييع 
الشييهادات، وإغييالِق الحييدود الييذي يدفييع املهاجرييين إىل ُطييُرق 

أكييرث خفيياًء.

َمِن امُلهاِجر املَفُقود؟
يف املنظميية الدولييية للهجييرة مييرشوٌع اسييمه مييرشوع املهاجرييين 
املفقودييين، وهييو مجموعيية معطيييات عامليَّيية ُمباَحيية لتتبُّييع 
وفيييات النيياس يف ُطييُرق الهجييرة املختلطيية يف جميييع العييامل.1 
َع فيييه سيينَة 2014 ميين الوفيييات  ل املييرشوع منييذ رُشِ وقييد َسييجَّ
تعريييَف  وال  الهجييرة 2،40505  ُطييُرق  االختفيياء يف  وحيياالت 
مصطلحيياً عليييِه السييم »املهاجيير املفقييود«، ولكيين يحتيياج وال 

شييّك إىل تعريييٍف إجييرايّئ إلنشيياء قاعييدة أدليية. 

ويشيري التعرييف اليذي أت بيه ميرشوع املهاجريين املفقوديين إىل 
كلِّ شيخٍص ميات )أو ُفِقد وُيظنُّ موته( يف أثنياِء الهجرة إىل مقصد 
دويل، مهيام تكين حالتيه القانونيية. وأما مين مات مين املهاجرين 
أو ُفِقيَد يف غيري الهجيرة فيال ُيدخُليون يف قاعيدة املعطييات، مثيال 
ذليك َمين يقييم يف بليٍد أجنبيي. وُيسيتْبِعد ميرشوع املهاجريين 
املفقوديين أيضياً الوفيات التيي تحدث يف مراكز َحْجيز املهاجرين، 
ويف املسيتوطنات مثيل مخييامت الالجئيني، والوفييات التي تحدث 
بعيَد اإلبعياد. وقيد ُوِضَع هيذا التعريف خصييىص لتحديد احتامل 

األخطيار التيي تحيّف برحالت الهجيرة غيري النظامية.

يف  ذكرهيا  ورد  ميا  التيي  املفقوديين  املهاجريين  أصنياف  ومين 
التعرييف اليذي وضعيه ميرشوع املهاجريين املفقوديين هيي كرثٌة 
أعزَّائهيم.  وبيني  بينهيم  االتَّصيال  ُيقَطيع  الذيين  املهاجريين  مين 
وقيد يكيون هيؤالء أحيياء ولكّنهيم حييث ال وسييلة لهيم لالتِّصيال 
بأرسهيم، أو قيد يقصيدون أن ال يتَّصليوا مخافيَة اإلبعياد أو غيريه 

مين العواقيب. 

صحييٌح أن اعتيامَد تعرييٍف رضورة البتيداء َجْميع املعطييات يف 
أميٍر مين األميور، ولكين قد ينشيأ مين أيضياً سيوء العاقبية. مثال 
ذليك: أّن اسيتبعاَد الوفييات التيي تحيدث يف ميآوي املهاجريين 
ِر  ي إىل تصيوُّ أو مخّييامت الالجئيني أو يف أثنياء الَحْجيز قيْد ييؤدِّ
أنَّ املهاجريين يف مثيل هيذه األمكنية آَميُن مين الذين ميا يزالون 
ميرشوع  منهجيية  يعليم  ال  َمين  ُيضيِّيق  فقيد  وأيضياً  ينتقليون. 
وفييات  عين  املعطييات  جميع  نطياَق  املفقوديين  املهاجريين 
املهاجريين ويحيّط معيارهيا. فهذا أمٌر حاّمل مشيكالت وال سيّيام 
التيي ينرشهيا ميرشوع  َتْسيتعمُل وسيائل اإلعيالم األرقياَم  حيني 
املعلوميات  مين  عندهيا  لييس  وهيي  املفقوديين  املهاجريين 
األساسيية إال اليشء القلييل، وحيني ُتعيرَض معيدالت الوفيات وال 

ُتفيرسَّ طريقية حسيابها.3 

أثنياء  الوفياة »يف  وقيوع  وقيِت  تحدييَد  أن  ذليك،  إىل  ويضياف 
معنيى  يف  ويدخيل  ومصاعيب.  مشيكالت  فييه  أمير  الهجيرة« 
فكيرة العبيور يف العميوم الَعارِضيَّيُة )كيون اليشء عارضياً غيري 
بياٍق(، فيال تيدلُّ عيىل يشٍء مين طيوِل رحلية الهجيرة أو وجهتهيا 
أو اتِّصالهيا. ففيي منهجية ميرشوع املهاجرين املفقوديين ُيفرَتَض 
أّن العبيور ُمتَّصيٌل عمومياً، ولكيّن الواقيع أنَّ املهاجريين يكيرث أن 
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تهم  وا وجهتهم لتعيود إليهم قوَّ يقفيوا رحلتهيم مؤّقتياً أو أن يغيريِّ
ويعّوضيوا ميا خيرسوه مين امليال، وقيد ييأيت عيىل متيام رحالتهيم 
َ مهاجير أو ُفِقَد يف أثناء لَبثيٍة من لبثاته،  شيهوٌر أو سينني. فيإن ُتُويفِّ
فيال َيُعيدُّ وفاَتيه َميرُشوُع املهاجريين املفقوديين. فيكيون من ذلك 
اسيتبعاد كثيرٍي مين الحيوادث مين قاعيدة املعطييات ألّن إثبياَت 

وفياة املهاجير وهيو يف العبيور غيري مسيتطاع.  

وِمثيُل ذليك، أنَّ املهاجريين كثيرياً ميا يقيرسون عيىل اللَّبيث مبيكاٍن 
يف رحالتهيم بسيبِب سياسيات الحكوميات التيي تقيُّيد حركَتهيم. 
يل بغييَة  ففيي سينة 2020، كانيت ميا رُضَِب مين قييوٍد عيىل التنقُّ
أن ُيحيَصَ انتشيار داء الُحَمية التاجيية )كوڤييد 19( ُمْقِلقياً عيىل 
الخصيوص، فيرُتَِك آالٌف مين املهاجريين متقّطعيًة بهيم األسيَباُب 
يف أحيوال ُمخِطيرَة، قيد َتْخُليو مين املعونية اإلنسيانية، مثيل بليوغ 

الرعايية الصحيَّية. 

َ مراهيقٌ مين سياحل العياج عيىل مين سيفينِة َحْجيٍر صحيّي يف  ُتيُويفِّ
إيطالييا، بعيد مرور شيهٍر عيىل إنقاذه مين البحر املتوسيط. وورَد أّن 
َ صحته إىل حال أسيوأَ  َنْقيَص الرعايية الصحيية عىل من السيفينة صريَّ
َ يف آخير املطياف. ولو ُجعَلت ليه رعاية صحيية أفضل من فور  فتيويفِّ

َنْشيلِه مين البحر ألمكيَن أن ُتنَقيَذ حياته.

مصادر املعطيات 

وفييات  يف  املعطييات  الرسيمية  املصيادر  بعيض  وتنيرش  تجميع 
بعيض  يف  هيو  املعطييات  مين  يوجيد  ميا  أّن  عيىل  املهاجريين، 
مين  الِقّلية  هيذه  َيجميُع  إذ  تياّم.  غيري  أو  مدّقيق  غيري  األحييان 
املعطييات الرسيمية يف العيادة هيئيات الحيدود وفاحييص الطيّب 
الرشعيي. وملعالجية عيدم عيدِّ كثيرٍي مين املهاجريين املفقوديين يف 
املعطييات الحكوميية، يعتميد ميرشوع املهاجريين املفقودين عىل 
مصيادر أخيرى، مثل وسيائل اإلعالم ووسيائل التواصيل االجتامعي، 
واملنظيامت غيري الحكومية، واملجتميع املدين، واملنظيامت الدولية، 

أنفسيهم.  واملهاجريين 

ُيِعينُي مكتيب مقاطعية بييام التابع للطبييب الرشعيّي يف أِريُزونا ُأرَسَ 
املهاجريين املفقوديين، إذ يفحيص الجثيث التيي ال ُيعيرَف أصحابهيا 
ويعيرث عليهيا يف نطياق سيلطته القضائيية، وُيعينيِّ أّيياً منهيا ميكين 
أن يطليق عيىل أصحابهيا أنهيم »عابيروا حيدود ال يحمليون وثائيق 
رسيمية«. ومين املعاييري التيي يّتخذهيا املكتيب وجيدان الجّثية يف 
الشيخص  متياع  وتطابيق  املعروفية،  الهجيرة  مسيالك  مين  مسيلك 
األشيياء  هيذه  وقيدوم  عيادًة،  املهاجيرون  يحملهيا  التيي  واألشيياء 
مين املكسييك. فينشيُأ عين هيذا التصنييف اليسيري ِسيجلٌّ ال يقيّدر 
بثمين لوفييات املهاجريين عيىل طيول حدوٍد تقيع فيها إحيدى أعىل 
معيدالت الوفييات. ومنذ سينة 2001، سيجل املكتب أكيرَث من 3398 

وفياًة مين وفييات املهاجريين.4

مين  املفقوديين  املهاجريين  ميرشوع  يسيتعمل  ميا  فأكيرث 
تكيون  أن  يكيرث  ولكين  اإلعيالم.  وسيائل  تقارييَر  املصيادر 
املعلومات التي تنرشها وسيائل اإلعيالم يف وفيات املهاجرين 
أن يسياء تفسيريها وُيغياىَل  أو  تاّمية،  أو غيري  غيري مدّققية 
فيهيا.5 ويضياف إىل ذليك، أّن الوفييات حني تقع منهيا أعداد 
كثيرية يف طيرق الهجيرة املعروفية، مثل طريق البحير األبيض 
املتوسيط ، هيي أكرث قربياً إىل أن ُتبلَِّغها َوسيائُل اإلعالم، وهذا 
قيد يثبيت يف معطييات ميرشوع املهاجريين املفقودين صفَة 
االنحيياز. وهيذه املشيكلة إمنيا تتفاقيم حيني يركز جيزء كبري 
مين نيرشات األنبياء هّميه يف بضيع مسيائل فقط. ففي سينة 
2015، كان حيّظ أزمية خلييج البنغيال مين َنيرْش أنباِئهيا يف 
وسيائل اإلعيالم عريضياً، فيزادت معطياتنيا زييادًة عظيمية. 
ووثَّيق ميرشوع املهاجريين املفقوديين ميوت 577 مهاجيراً 
يَنة. ولكن يف سينة 2020  مين الروهنغييا يف البحر يف تلك السَّ
سيجل امليرشوع مين وفييات البحير 165 وفياة فقيط، مع أن 
املنظيامت غيري الحكوميية قيد أعلنيت أن بضعياً وألفياً مين 
الروهنغييا تقطعيت بهيم األسيباب يف البحر شيهوراً، مشيريًة 
بذليك إىل أن عيدد الوفييات قيد يكيون أكثري كثيرياً من ذلك.

هيذا ويسيتعمل ميرشوع املهاجرين املفقوديين أيضاً مصادر 
وشيهادات  املهاجريين  اسيتطالع  مثيل  للمعلوميات  أخيرى 
النَّاجيني. عيىل أّن ميا يحيدث أخيرياً مين تشيديد اإلجيراءات 
يامت غيري الحكوميية التيي تقيوم بأعيامل البحث  عيىل املنظَّ
واإلنقياذ وتدعيم املهاجريين مبا ينقيذ أرواحهيم –مثل الذين 
ينشيطون يف البحير املتوسيط  والحدود الجنوبيية يف الواليات 
فحسيب،  للخطير  املهاجريين  حيياة  ض  ُيعيرِّ ال  املتحيدة– 
بيل هيو إىل ذليك يعيوِّق قدرتنيا عيىل جميع األدلية. وأخيرياً، 
يسيتعمل ميرشوع املهاجريين املفقوديين معطييات املوضع 
التيي  البحير لتعييني الحيوادث املحتملية  امُلنَطَليق منيه يف 
يدخيل فيهيا وفييات املهاجريين أو اختفاؤهيم يف مسيالك 

البحار. 

يق املهاجريين يف املمير البحيري من السياحل  يف سينة 2020، زاد تدفُّ
الشياميل الغيريب إلفريقييا إىل جيزر الكناري اإلسيبانية زييادًة عظيمة 
جنيس  معلوميات  وكانيت    .2019 سينة  تدّفقهيم  إىل  بالقيياس 
اختفائهيم  أو  املمير وسيّنهم وموضيع موتهيم  املفقوديين يف هيذا 
د قليلية الوجيود. ففي سينة 2020، تويفِّ 849 شيخصاً يف األقّل  املحيدَّ
عيىل هيذا املمير. وميا ييزال هنياك عيّدة حيوادث تحتميل أن يكيون 
املهاجريين  منهيا ميرشوع  النياس سييتثّبت  مين  مئيات  فييه  تيويفِّ 
املفقوديين ويسيّجلها، ولكين َجميع األدلية صعيب. وبناًء عيىل ذلك، 
املنطلقيني  معطييات  جميَع  املفقوديين  املهاجريين  ميرشوع  ابتيدأ 
مين سياحل السينغال؛ فبذليك ميكين بعيُد أن ُتَقاَبل هيي ومعطيات 
الواصليني إىل جزائير الكنياري لُحسيَبان ميا يحتميل عرقيه مين السيفن.  
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التوصيات
ق التوثيييق كثييرية، ولكيين ميكن  يييات التييي تعييوِّ صحيييٌح أّن املتحدِّ
أن ُيفَعييل يشء كثييري لتحسييني اسييتيعاب معطيييات املهاجرييين 

املفقودييين وإمتامهييا، كييام تقييرتح التوصيييات اآلتييية. 

ــوض  ــي يخ ــة الت ــارب املعيش ــات التج ــل املعطي ــب أن متث يج
فيهــا النــاس يف رحــالت الهجــرة. يجييب عييىل الفاعلييني الذييين 
مييرشوع  تعريفييات  مثييل  اإلجرائييية،  بالتعريفييات  يعملييون 
املهاجرييين املفقودييين، أن يصوغييوا إرشييادات يف ُطييُرق تكيُّييف 

منهجيتهييم بالحقائييق النَّاشييئة يف رحييالت الهجييرة.

يجــب عــىل كلِّ الفاعلــني العاملــني يف األمكنــة التــي تقــع 
ــات  ــوا املعطي ــم أْن يجمع ــن واختفاؤه ــات املهاجري ــا وفي فيه
وينرشوهــا. وأيضيياً يجييب عييىل الفاعلييني الذييين يجمعييون 
تقاريييَر املفقودييين أن يصّنفييوا هييذه املعطيييات بحيييث ميكيين 

أن ُتعيينيَّ حيياالت االختفيياء التييي بينهييا وبييني الهجييرة صليية.

املهاجريــن  معطيــات  يف  الفاعلــون  يتشــارك  أن  يجــب 
املفقوديــن مــن غــري نظــٍر إىل التعريــف. يكييرث أن تكييون 
معطيييات املهاجرييين املفقودييين متفرّقيية ومجييّزأة، وهنيياك 
قيميية عاليةلجمييع مصييادر املعطيييات املتباينيية معيياً لُتقاَبييَل 

ييق.  وُتحقَّ

يجــب عــىل الــدول أن تبتــدئ رسيعــاً جمــَع معطيــات وفيــات 
الفاعلييون  يكييون  أن  يبعييد  ال  أراضيهــا.  داخــل  املهاجريــن 
الرسييميُّون يجمعييون معطيييات الوفيييات يف َطييْوق واليتهييم 
القضائييية. ويجييب عييىل السييلطات املحلييية والوطنييية واإلقليمية 
التييي تجمييع هييذه املعطيييات أن تصّنفهييا بحسييب حاليية الهجييرة 
وأن وتنرشهييا وفقيياً ملعايييري حامييية املعطيييات. ويشييمل ذلييك 
جمييع املعلومييات –جمعيياً ُمدّققيياً– ميين املهاجرييين فيييام 

شييهدوا ميين وفيييات أصحابهييم أو اختفائهييم. 

يجــب أن تتعــاون املنظــامت غــري الحكوميــة واملنظــامت 
غــري الحكوميــة الدوليــة واملجتمــع املــدين عــىل حــّل املســائل 
وتوليــد األدلــة. ميين الفاعلييني غييري الحكومّيييني َميين يقييود 
مبييارشة مييع النيياس وهييم ينتقلييون أعييامالً يبييذل فيهييا الجهييد 
لجمييع املعطيييات، وميكيين أن يتجيييء تلييك األعييامل مبعلومييات 
جديييدة وأن تزيييد احتييامَل تحقيييق املعطيييات، وال سيييام يف 
األحييوال التييي ال ُتسييرتَجُع فيهييا جثييث املهاجرييين. وينبغييي 
أيضيياً أن ُيَحييثَّ عييىل معاونيية أرس املفقودييين وعييىل التعيياون 
فيييام بينهييا، ففييي مشيياركتها إتييياٌن مبعلومييات مهّميية ومعونيية 

ي لصعوبيية الَحييرْية فيييام فقييدوا. لهييا عييىل التصييدِّ

يجــب أن تلتــزم وســائل اإلعــالم املبــادئ التوجيهيــة الراهنــة يف 
ــن. ميكيين أن تكييون التقارييير اإلعالمييية  ــات املهاجري ــغ وفي تبلي
أوََّل مشييرٍي إىل وفيياة مهاجييٍر أو اختفائييه، فلهييا بذلييك شييأٌن عظيييم 
يف جمييع املعطيييات. ويجييب الييكالم يف تفاصيييل النيياس الداخلييني 
يف مثييل هييذه األحييداث كلييام أمكيين ذلييك، مييع مراعيياة الواجييب 
للمييوت ومصالييح أرسهييم. وفييوق ذلييك، ينبغييي أن تذكيير التقارييير 
اإلخبارييية مييا يقّيييد كّل معطييياٍت تنرشهييا، وذلييك لتجنييب انتفيياء 
التَّدقيييق أو التفسييري املغلييوط فيييه، وينبغييي أن تسييعى إىل 

وصييف َميين متّثلييه األعييداد ميين النيياس.
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الحامية يف البحر

الهجرة  نرشة  يف  مقاالت  من  ُنييرِش  أن  سبق  ما  انظر 

ُجِمَعت  وقد  املوضوع،  هذا  حول  أِديييرَت  القرسية 

البحر.  يف  الحامية  عنوان  تحت  مواضيعيَّة  قامئٍة  يف 

هنا  ابكة  بالشَّ متَّصلة  وجدتها  قراءتها  شئت   فييإن 
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