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املهاجرون املفقودون وأرسهم: دعوة إىل زيادة التنسيق الدويل 
ِسْلِفي َڤن الِمَرْيه وفلوريان ُفن ُكوِنش

املهاجرين  مكان  تحديد  أَفَعَل يف  يكونوا  أن  للفاعلني  ُأِريد  إذا  والتَّعاون رضورة  التَّنِسيق  التزام  تقوية 
املفقودين وإعانة أرسهم. ومن املبادرات الجديدة ما يفسح سبياًل للُميضِّ ُقُدماً. 

البحيييث عييين املهاجريييين املفقوديييين عميييٌل عابييير لألوطيييان، 
بيييل وعابييير للقيييارات، يسيييتدعي التعييياون بيييني طائفييية عريضييية 
مييين الفاعليييني.1 وقيييد كان يفتقييير إىل إطيييار عميييل حكوميييي 
دويل عامليييي يف مثيييل هيييذا التعييياون، لكييين هيييذا تغيييريَّ ميييع 
إدراج الغيييرض الثامييين )بحيييضٍّ مييين اللجنييية الدوليييية للصلييييب 
األحمييير( يف االتفييياق العامليييي للهجيييرة. وبذليييك، التزميييت أكيييرث 
يييق يف شيييأن املهاجريييين  مييين 150 دولييية ببيييذل جهيييد ُمنسَّ
املفقوديييين، ومييين السيييبل إىل ذليييك توحييييد َجْميييع املعلوميييات 
وتبادلهيييا وإنشييياء َتنِسييييق عابييير ألوطيييان يف تعيييرُّف الهويييية 

واالتِّصيييال بييياألرَُس. 

عيييىل أنَّ نقيييَل وجيييوه االلتيييزام السييييايّس إىل أفعيييال يقتييييض 
د املشيييكلة وُتحلَّيييل. وهيييذا متحيييدٍّ  معلوميييات حتَّيييى ُتحيييدَّ
يسء السيييمعة إذ يصعيييب الحصيييول عيييىل ميييا يعتيييدُّ بيييه مييين 
عيييدد املهاجريييين املفقوديييين، ألسيييباٍب منهيييا طبيعييية الرسيَّييية 
يف الهجيييرة يف كثيييري مييين األحييييان. هيييذا ويكيييرث أن َتليييِوَي 
التصيييورات ُعُنيييَق املسيييألة، وهيييذا ظاهييير الرتكييييز يف كلِّ مييين 
التقاريييير اإلعالميييية واالهتيييامم اليييرأي العيييام بسيييياقات البحييير 
املتوسيييط أو أمرييييكا الوسيييطى، فُيهَميييُل مييين ثيييمَّ امليييدى 
الواسيييع لتدفقيييات الهجيييرة داخيييَل إفريقييييا أو آسييييا أو اليييرشق 
األوسيييط. ولذليييك كانيييت املبيييادرات، مييين مثيييل ميييرشوع 
مييية الدوليييية للهجيييرة أو  املهاجريييين املفقوديييين التابيييع للمنظَّ
املرصيييد اإلفريقيييي للهجيييرة والتنميييية اليييذي أنشيييأه االتحييياد 
اإلفريقيييي بأخيييرٍة، بالغيييًة يف األهميييية إلنشييياء خيييط قاعيييدّي 
للسياسييية العامييية وإتاحييية التحلييييل اليييذي تشيييتدُّ الحاجييية 

إليه.  

وميييع هيييذا ُيحَتييياُج إىل أطييير ملموسييية لَتنِسييييق جهيييد 
الفاعليييني املعنيِّيييني عيييىل طيييول طيييرق الهجيييرة للوقايييية2 مييين 
الفقيييد ولحيييلِّ قضاييييا املهاجريييين املفقوديييين، ومييين السيييبل 
إىل ذليييك َجْميييع املعلوميييات مييين مصيييادر مختلفييية وتجميُعهيييا 
والتشيييارك فيهيييا ومقابلتهيييا بعضهيييا ببعيييض. ثيييم إنَّ فحيييص 
ُسيييَنن العميييل املّتبعييية الييييوَم وتقدييييم اإلرشييياد يف كيفيييية 
م ذكيييره غيييرٌض يسيييعى إلييييه ميييرشوع  تحقييييق ميييا تقيييدَّ
املفقوديييين التابيييع للجنييية الدوليييية للصلييييب األحمييير منيييذ 

أطَلَقْتيييه سييينة 2018.3 

اسِتجاَمُع أصحاِب املَصَلحة
أنشييأت اللجنيية الدولييية للصليييب األحميير، بنيياًء عييىل خربتهييا 
لَتجِميييِع  املفقودييين  مييرشوع  امليييدان،  هييذا  يف  الطويليية 
مجتمييع عالَمييي ميين أصحيياب املصلحيية ألجييل أن يشييرتكوا يف 
َوْضييع إرشييادات لتحسييني االسييتجابة.4 ويف مناقشيياٍت ُأِديييرَت 
يف ورشييٍة للخييرباء سيينة 20195، أثبييَت نحييو 60 مييزاوالً ميثلييون 
ييامٍت وُأرَس املهاجرييين املفقودييين أنَّ بعييض العقبييات  دوالً ومنظَّ
الرئيسيية هييي: انتفيياء سيينن عمييل ومعايييري راسييخة يف ميييدان 
يييات حامييية املعلومييات الشييخصية  َجْمييع املعلومييات، وُمتحدِّ
اَسيية، وَضْعييف ُسييَنن عمييل املتَّبعيية يف الطييب الرشعييي.  الحسَّ
يييات ُمعيَّنيية تعييرتض  ييدوا ُمتحدِّ وأيضيياً فقييد ذكيير املشيياركون وأكَّ
ُأرَس املفقودييين، مثييل صعوبيية الحصييول إىل املعلومييات ميين بلييد 
قييات الديوانيَّيية  آخيير، وانتفيياء الثقيية بسييلطات الدوليية، واملعوِّ
املييوارد  إىل  وبالنظيير  واللغوييية.  والقانونييية  )البريوقراطييية( 
والخييربات التييي قدمهييا الفاعلييون ميين غييري الييدول وإىل أهمييية 
إرشاك األرَُس يف البحييث، حصييل اتفيياق عيياّم عييىل أن أمنييوذج 
ييَق  ُيحقِّ أن  قريييٌب  للتنسيييق  دييين  امُلتعدِّ املصلحيية  أصحيياب 

ة.  النتائييج املرجييوَّ

وليييك ُتحييوَّل هييذه النتائييج إىل عمييل، اقييرتح املشيياركون أن 
دات. فأوَّلهييا،  ُينِشييئ مييرشوع املفقودييين ثييالث مخرجييات ُمحييدَّ
دة جمليية معطيييات للتَّوفيييِق بييني  أّنييا قييد عملنييا عييىل ُمسييوَّ
املعلومييات املتَّصليية بالبحييث عيين املهاجرييين املفقودييين.6 وبييدل 
أن نسييتبدل بُسييَنن العمييل املتَّبعيية غريَهييا بَنْينييا عليهييا، فجمعنييا 
حركيية  تسييتعملها  واسييتئامرات  اإلنرتبييول  اسييتئامرات  بييني 
الصليييب األحميير والهييالل األحميير، فخرجييت وثيقيية تحتييوي عييىل 
ييدة تسييتوعب معلومييات مثييل التفاصيييل الشييخصية  أسييئلة موحَّ
للمهاجيير املفقييود، ومميِّزاتييه الجسييامنيَّة واألحييوال املالِبسيية 
الختفائييه. وثيياين امُلخرَجييات نييرش مؤلَّييف اسييمه )مبييادئ تفاعييل 
أصحيياب املصلحيية وُأرَس املهاجرييين املفقودييين(.7 وهييو مؤلَّييف 
م بييني  يييات تعييرتض األرَُس، وُيقييدِّ م ذكييره ميين تحدِّ ُيعالِييج مييا تقييدَّ
َيَديييِه اإلِرشيياَد للفاعلييني يف كيفييية معاملتهييا، وورد فيييه َتوِكيييُد 

مركزيَّيية شييأِن األرَُس يف كلِّ بحييٍث عيين مفقييود. 

وأميييا الوثيقييية الثالثييية فنقيييول إنَّهيييا أكيييرث الوثائيييق الثيييالث 
تعقييييداً، وهيييي جمليييٌة مييين )املبيييادئ التوجيهيييية يف التَّنِسييييق 
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وآلييييات تبيييادل املعلوميييات للبحيييث عييين املهاجريييين 
املفقوديييين(.8 وتتألَّيييف هيييذه اآللييييات –املوضوعييية لبييييان 
مصيييري املهاجريييين املفقوديييين والنواحيييي التيييي انتهيييوا 
إليهيييا، سيييواء كانيييوا أحيييياء أو أميييوات– مييين شيييبكة 
يييف مييين أنيييواع مختلفييية مييين أصحييياب  سيييهلية التكيُّ
املصلحييية املتعاونيييني عيييىل تبيييادل املعلوميييات وتحليلهيييا 
يف مسيييالك الهجيييرة، الذيييين ميكييين أن تختليييف شيييؤونهم 
د  وأهميَّتهيييم النسيييبية عيييىل حسيييب السيييياق. وُتحيييدِّ
وثيقتنيييا العنييياص الرَّئيسيييَة لهيييذه اآلليييية: فهيييم مشيييرتك 
يييقة  ليييألدوار ووجيييده املسيييؤوليَّة، وطريقييية مقاربييية ُمنسَّ
لتدبيييري املعلوميييات قيييد تشيييمل أدوات تقبيييل التشيييغيل 
دة بيِّنييية لتبيييادل املعلوميييات،  البينيييّي، ومسيييارات ُمحيييدَّ
واتفاقييييات قانونيييية تقيييوم عليهيييا كّل العنييياص املتقّدمييية 
دة املبيييادئ التوجيهيييية  الذكييير. وأيضييياً َتِصيييف مسيييوَّ
الخطيييوات األوليييية التيييي يليييزم اتِّخاذهيييا يف الصعييييد 
الوطنيييي، مثيييل التَّوفييييِق ومركزيَّييية املعطييييات التيييي 
يجمعهيييا فاعليييون شيييتَّى. وإذ قيييد كان سيييياق الهجيييرة 
ة  يييَدت يف الوثيقييية الحاجييية إىل ِشيييدَّ حساسييياً، فقيييد ُأكِّ

حاميييية املعطييييات الشيييخصية.9 

وقيييد ُبِنَييييت وثيقييية اإلرشييياد عيييىل جمليييٍة مييين املبيييادئ 
التوجيهيييية التيييي يعتمدهيييا الييييوَم املؤمتييير اإلقليميييي 

للهجيييرة يف األمريكيََّتيييني، وذليييك لتسيييتقيم الوثيقييية عيييىل 
التيييزام امليييرشوع بالتوصييييات األساسييييَّة، ميييا أمكييين، 
يف ُسيييَنن العميييل املتَّبعييية الييييوَم. وهيييذا إمنيييا هيييو أول 
ُد أسييياليب ملموسييية  إطيييار عميييل حكوميييي إقليميييي ُيحيييدِّ
للتعييياون يف مسيييألة املهاجريييين املفقوديييين. ومُيَاِثيييل ذليييك 
دة مشيييريًة  أنَّ املبيييادئ التوجيهيييية ُتبييينيِّ توصييييات ُمحيييدَّ

إىل ُسيييَنن العميييل امُلتَّبعييية. 

ما املُحتاُج إليه بعُد؟
ثيييم إنَّ املناقشيييات التيييي دارت بيننيييا وبيييني الخيييرباء 
واملزاوليييني ال تيييدع لنيييا أدىن حّييييٍز للشيييكِّ يف أن بالجهيييد 
املبيييذول لبليييوغ الغيييرض الثامييين حاجيييٌة إىل التَّعزييييز 
والتَّنسييييق. وصحييييح أنَّ بعيييض التقريييير تيييرد مييين بعيييض 
البليييدان باإلجيييراءات امُلتَّخيييذة هنييياك يف الصعييييد الوطنيييّي 
–مثيييل تعزييييز أنظمييية الطيييب الرشعيييي الوطنيييية–، ولكييين 
هيييذا الجهيييد يليييزم منيييه انتفييياء الكفايييية إن ُبيييِذل بيييال 
يييق. فِزَييييادُة الَعيييزْم والتنسييييَق يف عميييل  عميييل دويل ُمنسَّ

 . الحكوميييات حاجييية ال تيييزال ُتِليييحُّ

وملَّيييا انتفيييت اإلجيييراءات الحاسيييمة عنيييد الحكوميييات، 
كثَّيييف املجتميييع امليييدين وغيييريه مييين الفاعليييني غيييري 
الحكوميِّيييني العميييَل مليييلء الفيييراغ يف نيييواٍح مييين العيييامل 

ليب األَحمر الدوليَّة وهي َتأُخُذ طلَب بحٍث عن مفقود من امرأٍة صوماليَّة، يف جزيرة لرِيُس باليونان.  فة من لجنة الصَّ موظَّ

ي
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كثيييريٍة. عيييىل أنَّ عملهيييم كثيييرياً ميييا يكيييون ضيِّيييَق النطييياق 
ُمفتقيييراً إىل امليييوارد والدعيييم مييين السيييلطات املَعنيَّييية. 
فإنَّيييا مقتنعيييون أن شيييأَن أقيييوى الفاعليييني الدوليِّيييني مثيييل 
اللجنييية الدوليييية للصلييييب األحمييير رضوريٌّ يف إعانييية 
اليييدول عيييىل أن تسيييتويف مييين التزَمتيييُه، وهيييذا ُمتيييمٌّ 
م ذكيييره مييين بيييذل الجهيييد. فشيييأٌن كهيييذا إمنيييا  مليييا تقيييدَّ
يحتييياج إىل أن ُيجييياِوز الدعيييوة إىل اجتيييامٍع أو املشيييورة 
التقنيييية فَيبُليييَغ الدعيييم امللميييوس –مثيييل ميييا ليييع عالقييية 
يييَن التنسييييَق  بتدبيييري املعطييييات واملعلوميييات– لُيمكِّ
بيييني اليييدول وغريهيييا. مثيييال ذليييك: أنَّ اللجنييية الدوليييية 
للصلييييب األحمييير تعميييل الييييوَم عيييىل إنشييياء منصييية 
رقميييية تفتيييح السيييبيل للسيييلطات والفاعليييني اآلخريييين أن 
يتبادليييوا ويدّبيييروا املعطييييات واملعلوميييات املتَّصلييية بأميييور 
املفقوديييين، وجعيييل كلِّ ذليييك آمنييياً يف الصعييييد الوطنيييي 

والعابييير لألوطيييان. 

ثيييم إنَّ إنشييياء منهجييييات وأعيييامالً للتَّحقييييق وتعيييرُّف 
الهويييية ُتسيييتعَمل فيهيييا هيييذه املعلوميييات اسيييتعامالً 
ييياالً، وُتكيَّيييُف بطائفيييٍة عريضييية مييين السيييياقات  فعَّ
يييياً شيييديداً.10 عيييىل  وامليييوارد الحيييارضة– ميييا ييييزال ُمتحدِّ
أنَّ بيييذَل الجهيييد واالسيييتثامرات الطويلييية األميييد لُيضَميييَن 
تحقييييق التنسييييق وتبيييادل املعلوميييات عيييىل طيييول 
مسيييالك الهجيييرة رضورٌة، إذا أردنيييا إجابييية األرَُس التيييي 

تبحيييث عييين عزييييٍز لهيييا مفقيييود. 

 svanlammeren@icrc.org ِسْلِفي َڤن الِمَرْيه 
َنِصيحٌة، يف مرشوع املفقودين، من اللجنة الدولية للصليب 

األحمر 

 fvonkoenig@icrc.org فلوريان ُفن ُكوِنش 
َنائُب رئيٍس، يف مرشوع املفقودين، من اللجنة الدولية للصليب 

األحمر

1. ال تعريَف قانونياً دولياً ملصطلح »املهاجرين املفقودين«. وتعرِّف اللجنة الدولية 
للصليب األحمر املفقوديَن بأنهم أفراد ال يعرف أقاربهم املواضع التي انتهوا إليها، أو 

بأنهم الذين ُيَبلَُّغ فقدهم، بناًء عىل معلومات ُيعَتدُّ بها، نتيجَة نزاٍع مسلح أو غري ذلك من 
حاالت العنف أو كارثة أو هجرة. 

ة يف وقاية املهاجرين من أن ُيفَقدوا  2. من شاء االطالع عىل توصيات السياسات العامَّ
فلَيْنظر: 

 ICRC )2017( Missing Migrants and their Families, Recommendation 1
bit.ly/ICRC-missing-migrants-recommendations-2017

 www.icrc.org/en/publication/4375-missing-persons-project .3
ة افرتاضية بني الخرباء وممثل األرَُس وأصحاب املصلحة  4. يجمع مرشوع املفقودين مبنصَّ

ز املعايري  اآلخرين حتَّى ُتَثاَر املناقشة وُيبَنى توافق اآلراء يف ُسَنن العمل الُحْسنى وُتعزَّ
ر معايري جديدة عند الحاجة إليها. فإن شئت االنضامم إىل  التقنيَّة القامئة وُتنَشأَ وُتطوَّ

جامعة املزاولني العامليَّة اتَّصل بأحد املؤلَِّفني.
5. اشرتَك يف تنظيمه اللجنة الدولية للصليب األحمر ومرشوع املهاجرين املفقودين التابع 

للمنظمة الدولية للهجرة والِفرَقة األرجنتينيَّة ألَناَسة الطبِّ الرشعي. انظر:
 ICRC )2020( Clarifying the fate and whereabouts of missing migrants: 

 Exchanging information along migratory routes
)بيان مصري املهاجرين املفقودين والنواحي التي انتهوا إليها: تبادل املعلومات يف مسالك 

الهجرة(
 bit.ly/ICRC-clarifying-fate-2019

6. باب التشاور يف جملة املعطيات مفتوح للنَّاس حتَّى 15 نيسان/أبريل 2021: 
www.icrc.org/en/document/draft-minimum-standard-dataset-search-

missing-migrants
www.icrc.org/ar/document/ :اقرأها بالعربية 

 مسودة-مجموعة-البيانات-املعيارية-الدنيا-للبحث-عن-املهاجرين-املفقودين  
دة الوثيقة مفتوح للنَّاس حتَّى 15 نيسان/أبريل 2021:  7. باب التشاور يف مسوَّ
www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-families-

missing-migrants
دة الوثيقة مفتوح للنَّاس حتَّى 31 أيار/مايو 2021:  8. باب التشاور يف مسوَّ

 www.icrc.org/en/document/guidelines-coordination-missing-migrants
9. انظر:

  ICRC )2020( Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, 
 2nd Edition

)دليل حامية املعطيات يف العمل اإلنسايّن(
 bit.ly/ICRC-Handbook-data-protection-2nd-edition

10. إن شئت مثاالً عىل ُسُبل األخذ بعمٍل كهذا، فانظر: 
 ICRC )2020( The Missing and Deceased Migrants and their Families

 Program in South Africa and Zimbabwe
)برنامج املهاجرين املفقودين واملوت وُأرَسهم يف جنوب إفريقيا وزِْمبابوي(

bit.ly/ICRC-Southern-Africa-2020

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية
يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت 

التي ينتمون إليها.

Lina Abirafeh
Lebanese American University

Nina M Birkeland
Norwegian Refugee Council

Jeff Crisp
Independent consultant

Matthew Gibney
Refugee Studies Centre

Rachel Hastie
Oxfam

Lucy W Kiama
HIAS Kenya 

Khalid Koser 
GCERF

Erin Mooney
UN Protection Capacity/ProCap

Kathrine Starup
Danish Refugee Council

Marcel van Maastrigt
UNHCR

Marcia Vera Espinoza
Queen Mary University of London

Richard Williams
Independent consultant

https://www.fmreview.org/ar/issue66
mailto:svanlammeren@icrc.org
mailto:fvonkoenig@icrc.org
http://www.icrc.org/en/publication/missing-migrants-and-their-families-icrcs-recommendations-policy-makers
https://bit.ly/ICRC-missing-migrants-recommendations-2017
http://www.icrc.org/en/publication/4375-missing-persons-project
https://bit.ly/ICRC-clarifying-fate-2019
http://www.icrc.org/en/document/draft-minimum-standard-dataset-search-missing-migrants
http://www.icrc.org/en/document/draft-minimum-standard-dataset-search-missing-migrants
http://www.icrc.org/ar/document/
http://www.icrc.org/ar/document/مسودة-مجموعة-البيانات-المعيارية-الدنيا-للبحث-عن-المهاجرين-المفقودين
http://www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-families-missing-migrants
http://www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-families-missing-migrants
http://www.icrc.org/en/document/guidelines-coordination-missing-migrants
http://bit.ly/ICRC-Handbook-data-protection-2nd-edition
https://bit.ly/ICRC-Southern-Africa-2020
ell3sf
FMR


