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املهاجرين  من  اآلالف  مئات  لقي  املايض،  العقد  خالل 

الخطرة،  البحرية  املعابر  اللجوء مرصعهم عىل  وطالبي 

جراء سوء الظروف الجوية والقوارب غري الصالحة لإلبحار 

وحيثام  واملبادئ.  الضامئر  من  املجردين  ومهربيهم 

الشواطئ  إىل  املياه  تجرفها  أن  بعد  جثثهم،  ُوج��دت 

الغالب، فإن أسامءهم، وحتى جنسياتهم،  األوروبية يف 

تبقى غري معلومة، وبذلك تزداد أعداد القبور املجهولة 

حول الحدود الجنوبية لالتحاد األورويب.

ويف خطتها الخمسيرّة التي أقرتها بستوكهومل عام ٢٠٠٩١، 

حاجتها  عن  األورويب  باالتحاد  األعضاء  الدول  أعلنت 

من  والتحقق  وتسجيل  املآيس  هذه  حدوث  لتفادي 

هويات املهاجرين. كام دعت هذه الدول أيضاً إىل الحوار 

مع دول منشأ هؤالء املهاجرين. وخالل األشهر املاضية، 

أصبحت الحاجة لهذه اإلجراءات اإلنسانية أكرث إلحاحاً، 

حول  التقارير  ازدادت   ،٢٠١١ الثاين  يناير/كانون  فمنذ 

الوفيات وحاالت الفقدان. ويف أبريل/نيسان وحده، غادر 

ع اآلن  أكرث من 8٠٠ مهاجر ليبيا عن طريق البحر، واملتوقرّ

أنهم مفقودون، بل ُيخىش أنهم قد لقوا حتفهم.

بني  للربط  مشرتكة  إج���راءات  أي  حالياً  تتوافر  وال 

املستوى  املهاجرين، سواء عىل  املعلومات حول وفيات 

املهارات  أن  حني  ويف  املختلفة.  الدول  بني  أو  الوطني 

العمل  إطار  فإن  متاحة،  الهوية  لتحديد  الالزمة  الفنية 

الدويل الذي يوضح املعلومات التي يلزم جمعها وكيفية 

تقاسمها ال يزال مطلوباً.

املامرسات  مراجعة  هي  للبداية  نقطة  أفضل  وستكون 

يف  والفقدان  الوفاة  لحاالت  االستجابة  حول  الدولية 

عىل  تعتمد  ما  غالباً  هذه  اإلنسانية.  الطوارئ  حاالت 

امل��ب��ادئ امل��س��ت��م��دة من 

لحقوق  ال���دويل  ال��ق��ان��ون 

الدويل  والقانون  اإلنسان 

أوالً  الرتكيز  مع  اإلن��س��اين، 

عىل  ثم  الوفيات  منع  عىل 

املتوفني.  هوية  من  التحقق 

اإلجراءات  ه��ذه  تقررّ  كام 

املوىت  مع  التعامل  بواجب 

بكل احرتام وتقدير وتعرتف 

ورضورة  العائالت  بحقوق 

عائالتها،  إىل  الجثث  إعادة 

أن  ت��رى  أم��ك��ن. وه��ي  إن 

معرفة  يف  الحق  للعائالت 

املفقودين  ذوي��ه��م  مصري 

املعلومات  عىل  والحصول 

وتأكيد  الدفن  أماكن  حول 

الوفاة بغية استيضاح حقوق 

الوراثة أو الزواج أو امللكية. 

األوروبية  الدول  قيام  املفيدة  الخطوات  أوىل  ستكون 

بتطوير املعايري املشرتكة يف ثالثة مجاالت:

حفظ أدلة تحديد الهوية، كالصور الفوتوغرافية أو 

بصامت األصابع أو املتعلقات الشخصية أو املالبس. 

املزيد  عىل  الحصول  من  العائالت  ن  سيمكرّ هذا 

أحد  وفاة  من  د  والتأكُّ املستقبل  يف  املعلومات  من 

ذويهم.

مع  الوفيات،  لتسجيل  دولية  بيانات  قاعدة  إنشاء 

إمكانية حصول أقارب املتوىف عليها.

إنشاء مجموعة مشرتكة من إجراءات الدفن؛ لضامن 

معاملة املوىت بكل احرتام وتقدير. فإذا تم التعررّف 

عليهم، سُتعاد جثامينهم إىل ذويهم أو دفنها يف قبور 

منفردة.







املهاجرين  منشأ  دول  مع  التشاور  الالزم  من  أن  كام 

بذلك.  القيام  كيفية  حول  لها  التابعني  واملجتمعات 

ن تقنيات اإلنرتنت الحديثة األفراد من البحث عن  ومتكرّ

أقاربهم، وميكن أن يتم ذلك بشكل مجهول، إن كانت 

هذه هي رغبة األرسة. وقد أقدمت املنظامت اإلنسانية 

إنشاء  عىل  غوغل،  مثل  الخاصة،  التجارية  واملؤسسات 

واملواقع  اإلنرتنت  عىل  للبيانات  متخصصة  قواعد 

والفقدان يف حاالت  الوفاة  الخاصة بحاالت  اإللكرتونية 

الطوارئ.

األورويب  املجلس  مفورّض  هاماربريغ،  توماس  يصف 

لحقوق اإلنسان، الحاجة للتحقق من هويات املهاجرين 

يف  يختفون  ممن  املسجلة،  غري  أعدادهم  وحساب 

طبيب  تحدث  كام  "إلزامية".  بأنها  هجرتهم  رحالت 

رشعي أنرثوبولوجي، يعمل عىل تحديد هويات من لقوا 

الحدود املكسيكية األمريكية، قائاًل: "إذا  مرصعهم عند 

لله، فسرنيد من كل جهة  لنا، حاشا  ليحدث  كان هذا 

عىل  التعررّف  ملحاولة  وسعها  يف  ما  تفعل  أن  مسؤولة 

الشخص املتوىف."
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هي زميلة أبحاث زائرة بجامعة "ساسكس". 
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موت املهاجرين بالبحر والهويات املجهولة
ستيفاين غرانت

لقد أدت االضطرابات السياسية يف شامل أفريقيا إىل عودة موجات الهجرة غري الرشعية إىل أوروبا 
وزيادة وفيات املهاجرين بالبحر. إال أنه ال يوجد أي إطار عمل للتحقق من هويات املوىت أو تسجيل 

أعدادهم.

يف مقربة المبيدوزا، يتقدم ضباط من الرشطة اإليطالية وأفراد البحرية بالعزاء يف جنازة ثالثة أشخاص 
ُقتلوا عندما غرق قاربهم عند المبيدوزا بعد رحلة طويلة من ليبيا. مايو 2011.
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