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فھرس

______________ما الذي یمكننا فعلھ للعثور على شخص مفقود في طرق الھجرة ھذه؟

____________________________________اإلدارات العامة: این نذھب؟ 

__________________________المنظمات والمجتمعات االجتماعي: این نذھب؟ 

________________________________ماذا تفعل إذا تم العثور على الجسد؟

__________________________معظم المشاكل المتكررة و استراتیجیات لحلھا

_______________________األشخاص المفقودون والمھملون وأسرھم لھم حقوق

___________________________________________جھات االتصال

3

4

6

8

10

14

16

Ca-minando Fronteras الدلیل الذي أدلى بھ ال تجمع
فالیجوالرسوم التوضیحیة یعقوب سانشیز 

Crash تخطیط
رخصة إنتاج زوجي

www.caminandofronteras.org
مایو 2021



3

دلیل للبحث عن
المفقودین
على الحدود

ما الممكن عملھ للبحث عن شخص مفقود في طرق الھجرة ھذه؟

ال تترك الوقت یمر، اجمع بسرعة أكبر قدر ممكن من 
:المعلومات

:البیانات الشخصیة
االسم واللقب ،

بطاقة الھویة أو التعریف ،
تاریخ ومكان الوالدة ،

:معلومات حول آخر اتصال
أین كان الشخص موجودا؟ 

ما ھي وسیلة االتصال التي استعملھا؟
،معلومات حول آخر مكان ُوجد فیھ

صورة فوتوغرافیة حدیثة

بیانات تحدید ھویة أخرى للشخص المفقود 
،وشم(الطول والوزن، لون العینین، لون الشعر، أي عالمة ممیزة أخرى : وصف خلقي

...، إن كان یعاني من مرض ما...)ندبات
.المالبس واألغراض الشخصیة ساعة االختفاء
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اإلدارات العامة: أین اللجوء؟ 

ول على الد. من واجب الدول البحث عن الشخص المفقود، سواء داخل حدودھا أو في بلد آخر
.السھر على احترام حقوق كل المفقودین، بما فیھم المھاجرین

ر مرة أو بتلك على البلد األصلي للشخص المفقود االتصال بالدولة التي تمت فیھا رؤیتھ آلخ
. التي یُعتقد أنھ موجود فیھا

دان الحدودیة لك الحق في مطالبة البلد الذي اختفى فیھ قریبك أو بلده األصلي أو البل: تذكر
عاون في ما بإمكانك كذلك مطالبة كل الدول بالت. للمكان الذي اختفى فیھ ببدء أشغال البحث

.بینھا للقیام بالبحث

لما التقدم بشكوى؟
یة حتى تبدأ الشكوى ضرور. لتسجیل اختفاء الشخصمن الالزم دائما التقدم بشكوىتذكر بأن 

.والشكوى تسمح كذلك بإثبات حقك كقریب.الدول عملیة البحث
وعلى ذلك، . قودعند التقدم بالشكوى، یتم تفعیل اآللیات الضروریة للعثور على الشخص المف

.من الھام تقدیم أكبر قدر ممكن من المعلومات وأي خبر كنت على علم بھ
إن كنت تعتقد أنھ بإمكانك تقدیم اإلضافة في أي مرحلة من اإلجراء، من حقك تحدیث

.المعلومات أمام السلط المعنیة
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دلیل للبحث عن
المفقودین
على الحدود

أین یمكن تقدیم الشكوى؟
ضطرا ألي بلد، لست م) في الدول التي تسمح قوانینھا بذلك(محكمة أو وحدة شرطة في أي 

.  للسفر إلى مكان اختفاء الشخص
خالل محاولة في حالة االختفاء. لك الحق في التقدم بالشكوى في البلد األصلي وبلد االختفاء

ھ وذلك الذي ذلك الذي ترك(عبور حدود بلد، یمكنك التقدم بالشكوى في كلى البلدین المعنیین 
).  یمكن أن یكون قد وصل إلیھ

ة بمعالجة الشرطة ملزم. یمكنك التقدم بشكوى حتى وإن كنت في بلد آخر وال یمكنك التنقل
.  الشكوى وبتفعیل وحداتھا التابعة لمكان االختفاء

. فیھالك الحق في التقدم بشكوى أمام  قنصلیات الدول التي تعتقد أن قریبك اختفى

من یمكنھ التقدم بشكوى؟
ك وكذلك یكفي بأن تقدم بطاقة الھویة أو التعریف الخاصة ب. من العائلة أو قریب: أي شخص

ر مجبر غیإن طلبت منك الشرطة وثائق أخرى، لتعلم بأنك . كل المعلومات التي قمت بجمعھا
انت بحوزتك إن ك. یمكنھا طلب وثائق تثبت عالقتك بالشخص المفقود. على االستجابة لذلك

.فذلك أمر جید، ولكنھ غیر إجباري وغیر أساسي للتقدم بالشكوى

القنصلیاتالمحاكموحدات الشرطة
.دلیل المركز الوطني المختفین1



:المنظمات االجتماعیة والجالیات

ذا أنھ یمكنك ویعني ھ.  لألسف، ال تفي الدول بالتزامھا بالبحث عندما یتعلق األمر بالمھاجرین
.مواجھة مصاعب إداریة باإلضافة إلى لوعة االختفاء

ا أن لذلك، ننصحك بمواصلة إجراءات البحث مرافقا بمنظمات اجتماعیة وجالیات من شأنھ
.تخفف علیك المصاعب ومساعدتك بشكل أكثر شموال

:ننصحك بالتماس مرافقة جیدة لألسباب التالیة

ت ال إن كن. لحظةُ التقدم بالشكوى لحظة مرھقة ومؤلمة. ال تذھب لوحدك. للتقدم بالشكوى
.  رافقاتتحدث اللغة المحلیة أو غیر مطلع على اإلجراءات اإلداریة، من المستحسن أن تكون م

سمح لك بفھم كما أنھا ت. تقوم المرافقة بتسھیل التواصل واالستجابة للطلبات اإلداریة المعقّدة
.أفضل للسیاق والمشكلة والعقبات اإلداریة التي یمكنك مواجھتھا خالل البحث

منجّر عن من شأن المرافقة مساعدتك على اإلجابة عن بعض األسئلة وتخفیف األلم ال.  الحداد
.تذكر بأنك لست وحیدا. ھذه الظروف الحساسة

ملیة تحدید ، وفي ھذه الحالة ستحتاج للدعم لبدء علألسف، یمكن للبحث أن ینتھي بإعالن وفاة
ة الجثة الھویة، وللقیام بإجراءات الدفن في المكان نفسھ أو باإلجراءات الالزمة إن قررت إعاد

ة وعلى من شأن المرافقة أن تساعدك على مواجھة الطلبات اإلداریة المعقد. إلى البلد األصلي
.تغطیة الحاجیات الممكن أن تظھر شیئا فشيء

لبحث في إذ تملك الخبرة الكافیة في عملیات ا. تساعد المنظمات والجالیات في عملیة البحث
اعدك ونظرا لطبیعة عملھا، تملك بعضھا بیانات تس.  ظروف مماثلة لتلك التي تمر بھا

قد على لست وحیدا، فآالف العائالت تبحث عن قریب لھا فُ . والسلطات على عملیة البحث
.الحدود
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دلیل للبحث عن
المفقودین
على الحدود
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مات أن لألسف، علیك أن تعلم أنھ بإمكان بعض األشخاص وحتى بعض المنظ. تجنب الخدع
قدیم خبر تعطي معلومات زائفة للعائالت، سواء لفائدة مالیة أو عن جھل أو لعدم قدرتھم على ت

التمس المرافقة من منظمات جادة وتملك شھادات عن مدى معرفتھا لھذه . سيء للعائلة
.اإلشكالیة الصعبة



ما العمل إن تم العثور على الجثة؟

.تحدید الھویة والدفن وإعادة الجثة إلى البلد األصلي

مشرحة یتم أخذ الجثث إلى ال. وجود جثة یؤدي في أغلب الحاالت إلى تدخل الشرطة والقضاء
یات الجثة، بما في ھناك یتم القیام بالتشریح وتسجیل كل معط. التي غالبا ما تقع في المستشفى

.لتسھیل عملیة تحدید الھویة إن لم تتم بعدADN)(ذلك أخذ عینات جینیة 
قة إن كان المیت من أفراد عائلتك، ال تنس بأنھ ھنالك منظمات وأفراد تقدم الدعم والمراف

، ومرافقة ویمكنھا تسھیل تحدید الھویة األولي. للعائالت، منھا تلك المذكورة في الفقرة أعاله
.العائالت والمساعدة على عملیات الدفن وإعادة الجثة إلى البلد األصلي

:تحدید الھویة

لما لتسھیل عملیة تحدید ھویة جثة ما، ینصح بجمع أكبر قدر من المعلومات عن الشخص
رعي ویمّكن ذلك من مقارنة البیانات مع تلك التي بحوزة الطب الش. كان على قید الحیاة

.  والسلطات األمنیة والعدلیة حول المیت
المقدمة عن كل الدول التي قمنا فیھا بأبحاث تسمح بالقیام بتحدید ھویة أولي وفق البیانات

تحلل متقدما ویتوقف ذلك على حالة الجثة، فإن كان مستوى ال. الشخص لما كان على قید الحیاة
(ADN).ال یمكن القیام بھذه العملیة ویكون الحل الوحید حینھا أخذ عینات جینیة 

كان حیا في إسبانیا، یمكن للصور الفوتوغرافیة وغیرھا من المعلومات حول الشخص عندما
ة النھائي المساعدة على تحدید الھویة األولي، كما في أغلب البروتوكوالت، إال أن تحدید الھوی

ADN).(یمر أكثر األحیان بأخذ عینات جینیة 
المعلومات والسنغال، یمكن أن تؤدي الصور الفوتوغرافیة ووموریطانیافي المغرب والجزائر 

انت الجثة عن الشخص قبل الوفاة التي یقدمھا األصدقاء وأفراد العائلة إلى تحدید الھویة إن ك
ADN).(في حالة جیدة، دون وجوب اللجوء إلى أخذ عینات جینیة 

یح الجثة تشر: لك الحق في الحصول على كل الوثائق القانونیة المنتجة بعد تحدید الھویة
.وشھادة الوفاة وغیرھا
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دلیل للبحث عن
المفقودین
على الحدود

ما الممكن عملھ للبحث عن شخص مفقود في طرق الھجرة ھذه؟
:الدفن

ألمنیة بعد تحدید ھویة الشخص المتوفى، للعائلة الحق في القیام بمجموعة من اإلجراءات ا
ى درایة من شأن المرافقة من قبل أشخاص عل. والقضائیة حسب القانون السائد في كل بلد

.باإلجراءات اإلداریة تخفیف الثقل على العائالت
لى شھادة بعد انتھاء اإلجراءات القضائیة واألمنیة وفق القانون، للعائلة الحق في الحصول ع

.وفاة تثبت الھویة قانونیا
ا بأبحاث یمكن في الدول التي قمنا فیھ. یمكن للعائلة تقریر دفن فقیدھا في مكان تواجد الجثة

.أیضا طلب مراسم دفن مجانیة إن كانت العائلة ال تملك موارد مالیة كافیة
.  ال تنس أن للمیت الحق في أن یتم دفنھ بشكل الئق ووفق دیانتھ

:إعادة الجثة إلى البلد األصلي

. للمیت وعائلتھ الحق في نقل الجثة إلى البلد األصلي لیتم دفنھا ھناك
.ةغالبا، ال تملك العائلة الموارد المالیة التي تمكنھا من نقل الجثة، فالتكالیف باھظ



المشاكل الشائعة والحلول الواجب تطبیقھا
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صفة المھاجر

تجریم الھجرة 

حایا ترفض الدول األصلیة ودول العبور والدول المقصد االعتراف بالض: المشكلة
دود، ما تنتمي الدول إلى مرتكبي االنتھاكات عبر سیاسات مراقبة الح. على الحدود

العدالة ومنع العائالت من الوصول إلى الحقیقة ومن طلبالوفایاتیحملھا على إخفاء 
.والتعویض

اط في ال تحس باإلحب. افرض حقوقك كفرد من العائلة وحقوق ضحایا الحدود: الحل
س حال عدم تقدم األبحاث، بل أطلب الدعم من المنظمات والعائالت التي تمر بنف

.الظروف

ریقیة یمكن لإلدارات العمومیة لدول الحدود الغربیة بین القارتین اإلف-المشكلة 
. ا العائالتواألوروبیة اإلجابة سلبا عبر خلق صعوبات وتعطیل الشكاوى التي تقدمھ

.  لألسف، ال تعامل السلطات المھاجرین وبقیة المجتمع بتكافؤ

رات فذكر اإلدا. للمھاجرین المفقودین وأولئك المتوفین وعائالتھم حقوق-الحل 
كما یمكن ألفراد العائلة طلب المرافقة من المنظمات والجماعات. العمومیة بذلك

.  المدافعة عن حقوق المھاجرین لمساعدتھم على التمتع بحقوقھم
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دلیل للبحث عن
المفقودین
على الحدود

غیاب اإلرادة من طرف الدول

إلقاء اللوم على العائالت

نالك غیاب ھ. في صفوف المھاجرینوالوفایاتتقوم الدول بإخفاء المفقودین : المشكلة
.  لإلرادة السیاسیة للقیام بعملیات البحث

نس ال ت. تقدم بشكاوى وسلط الضوء على المشكلة ونسق عملك مع آخرین: الحل
.قوقال تنس بأن لضحایا الحدود ح. بأن للعائالت حقوق ُوجب على الدول ضمانھا

یتم أیضا اتھام العائالت ووصمھا بالعار جراء تجریم الھجرة وجراء-المشكلة 
خالل . اإلجراءات القضائیة المتبعة حین یعبر شخص ما الحدود بشكل غیر شرعي

قریبھ أبحاثنا، رأینا وحدات أمنیة توجھ أصابع االتھام نحو شخص بصدد البحث عن
.من خالل ربطھ بالمنظمات اإلجرامیة

وقع إن أراد شخص ما تحمیلك مسؤولیة ما. من المستحسن أن تكون ُمرافقا-الحل 
ریب لشخص كق. لقریبك، تذكر بأنك ذھبت فقط لتقدیم معلومات قصد تسھیل البحث

كما . العائالت ضحایا، ولھا حقوق بموجب ذلك.مفقود ال یمكن أبدا اعتبارك مذنبا
.أن اإلبالغ عن اختفاء شخص ما واجب
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.مواجھة االبتزاز واألخبار الزائفة

.لألسف، تغرق العدید من القوارب بركابھا دون ترك أي أثر

طي مجموعات ومنظمات وأشخاص تعخالل عملنا مع العائالت، اكتشفنا -المشكلة 
.للعائالت لسببین، أولھما الجھل وثانیھما االبتزازأخبارا زائفة

ھذا باستشارة مصادر أخرى، كتلك المبینة فيالتأكد من المعلومات حاول -الحل 
لى ال تعتقد أنھ تم العثور ع. ال تدفع أي مبالغ مالیة: الدلیل، واألھم من كل شيء

على احذر اإلشاعات والمعلومات المتداولة. قریبك إن لم تكن لدیك حجج تثبت ذلك
من أحد، تقدم إن تعرضت لالبتزاز. فأنت ال تعلم من یختفي وراء ما یُنشر: االنترنت
.بشكوى

ارب تختفي قو. من الممكن االختفاء في عرض البحر دون ترك أي أثر-المشكلة 
ومن الوارد . قارب33اختفاء 2020على سبیل المثال، شھدت سنة . بأكملھا لألبد

.  عدم العثور أبدا على جثث المفقودین غرقا

اتصل بمنظمات اجتماعیة وُشّھاد وجالیات مھاجرین أو أشخاص غیرھم-الحل 
د من بذلك، تمكنت العدی. قادرین على مساعدتك على جمع معلومات حول االختفاء

.  العائالت من بدء الحداد دون استعادة جثة الفقید
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دلیل للبحث عن
المفقودین
على الحدود

.ةیمكن للمھاجرین إخفاء ھویتھم الحقیقیة في طریق الھجر

الحظنا أن السلط التي تجمع معلومات حول المفقودین على 
.  الحدود ال تعالج الحاالت بالجدیة الكافیة

لسلط، الخوف من ا(ألسباب عدة یخفي الشخص ھویتھ الحقیقیة أحیانا، -المشكلة 
إن كان تحدید الھویة خاطئ منذ البدء،). الخوف من أن یتم ترحیلھ وما إلى ذلك

.یصعب بعد ذلك تعدیلھ

صور فوتوغرافیة، (جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من األساسي -الحل 
.ما بعدلتسھیل عملیة تحدید الھویة في) معلومات عن الخلقة، المالبس، المرافقین

.  یمكن حدوث مخالفات إداریة في ما یخص معالجة جثث المھاجرین-المشكلة 
الت ویحدث ذلك خالل التشریح، وخالل جمع بیانات جسد المیت وحتى في السج

.  الوفایاتالمدنیة المسؤولة عن توثیق 

.  ھویةال بُّد من معالجة الجثة بكرامة وجمع كل المعلومات الممكنة لتحدید ال-الحل 
داریة ُوجب تذكیر السلط اإل. للموتى حقوق ُوجب على اإلدارات العمومیة احترامھا

.  س الظروفبواجباتھا تجاه العائالت بصفتھا كفیلة بحقوقھا وبكرامة كل من مر بنف
ن العائالت تذكر بأنك لست وحیدا، فالعدید م. یمكن طلب المرافقة للمطالبة بحقوقك

.تواجھ نفس ظروفك لألسف



.للمفقودین وللموتى وعائالتھم حقوق
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:للمفقودین الحق في

.عدم فقدان ھویتھم-
لبحث عن أن یتم البحث عنھم بطریقة منسقة وفعالة من قبل الجھات الحكومیة المسؤولة عن ا-

.المفقودین

:للموتى الحق في

.تحدید ھویتھم-
.أو الروحیة/الدفن بكرامة وفق معتقداتھم الدینیة و-
.أن یتم دفنھم في المكان المرغوب من طرف عائالتھم-

:للعائالت الحق في

.اإلبالغ عن االختفاء وتلقي المعلومات خالل عملیة البحث-
.أن یتم البحث عن المفقود بشكل فعال ومنسق-

.معرفة ما جرى لقریبھم حتى یتمكنوا من فھم االختفاء: معرفة الحقیقة-

مجموعة صدمة اختفاء أو موت قریب تؤثر لیس فقط على العائلة، بل على ال: التعویض-
ات من الالزم التدخل من منظور نفسي اجتماعي للدعم خالل الحداد وتحلیل حاجی. بأسرھا

.العائالت



دلیل للبحث عن
المفقودین
على الحدود
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موعة صدمة اختفاء أو موت قریب تؤثر لیس فقط على العائلة، بل على المج: التعویض
ات من الالزم التدخل من منظور نفسي اجتماعي للدعم خالل الحداد وتحلیل حاجی. بأسرھا

.العائالت

ت لتحدید لضحایا الحدود وعائالتھم الحق في العدالة وفي فتح تحقیقا: الوصول إلى العدالة
.  واالختفاءاتالوفایاتالمسؤولین عن 

غض لذلك، ب. اختفاء شخص یؤثر على عائلتھ وعلى المجموعة: اعتبارھم كضحایا الحدود
العام وقانون النظر عن التحقیقات الجنائیة، لھاتین األخیرتین الحق في الحمایة من طرف الحق
.  دان قریبھاالتوثیق والقانون اإلداري، وكذلك الحق في أن یتم االعتراف بتأثرھما بموت أو فق



إسبانیا
Ca-minando Fronteras

+212694869982 · info@caminandofronteras.og ·
https://caminandofronteras.org/ 

Centro Nacional de Desaparecidos
https://cndes-web.ses.mir.es · colaboracion-cndes@interior.es

Menores desaparecidos: Fundación Anar
116000 · https://www.anar.org/ 

األندلس
Andalucía Acoge

954 900 773 · acoge@acoge.org · www.facebook.com/federacion

Algeciras Acoge
956 63 40 03/956 63 33 98/956 76 00 62 · algeciras@acoge.org

Cruz Roja Almería 
950270124 · almeriabusquedas@cruzroja.es · 

facebook.com/Cruzrojaalmeria

الكناريجزر 
Delegación de Migraciones

migracionesdiocesisdecanarias@gmail.com 

Somos Red
somosredgc@gmail.com



ملیلیة
Servicio Jesuita al Migrante Melilla

+34 747 72 71 70

مینوركا
Caravana Obrint Fronteres
caravanamenorca@gmail.com

مورسیا
Convivir sin racismo

+34 632962414 · convivirsinracismo@gmail.com

المغرب
ASEGUIM 

+212 6 48 80 27 05 · http://www.aseguim.ma/

Association Marocaine des Droits de l’Homme
+212537730961 · http://www.amdh.org.ma/

Delegación Diocesana de Migraciones Nador
migrationdesk@ddmnador.com https://www.facebook.com/DdmNador/

GADEM
+212 (0)537 770 332 · https://www.gadem-asso.org/

Plateforme Nationale Protection Migrants
+212 679 899 255 · http://www.pnpm.ma/
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