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 وفيات على الحدود: دالئل من الحدود الجنوبية الخارجية
بيولإلتحاد األور   

حنان ايت عبد هللا أعلي و نادية العمريترجمة:   

 
-1  مقدمة:  

القوارب في منطقة البحر األبيض واسطة شهدت السنوات األخيرة موجة من اإلهتمام بالقضايا المتعلقة بالهجرة ب
تسجيل تصاعد درامي ألعداد األشخاص الذين يقومون بمحاولة الهجرة، و الذين فقدوا أو عثر عليهم بينما تم  23المتوسط.

فهذه الظاهرة ليست على اإلطالق ظاهرة جديدة. وفي الواقع، كان الناس يخاطرون  24أمواتا، بالمقارنة مع السنوات السابقة،
الجنوبية بدون ترخيص منذ التسعينات )حتى في وقت سابق  بحياتهم للدخول إلى اإلتحاد األوروبي عن طريق عبور الحدود

عبر مضيق جبل طارق(. بينما نعرف أن هذا صحيح، هناك شح في المعطيات المتوفرة لتحليل و دراسة اتجاهات هذه 
الظاهرة و لتحديد العوامل، سياسية كانت أو غيرها، والتي ترفع أو تخفض معدل الوفيات في منطقة البحر األبيض 

متوسط. بإحداث قاعدة البيانات للوفيات على الحدود الجنوبية الخارجية لإلتحاد األوروبي، ارتأينا، على األقل بشكل ال
جزئي، ملئ هذه الثغرة عبر جمع وجعل جميع المعطيات المتعلقة بجثت المهاجرين، والتي تمت معالجتها من قبل السلطات 

.لطا و اليونان، متاحة للجميعالمحلية في إسبانيا، جبل طارق، إيطاليا، ما  
 

قاعدة البيانات التي سميناها "قاعدة الوفيات على الحدود" هي "قاعدة دالئل" تستند على معطيات ذات صلة بوفيات 
. تتضمن هذه القاعدة معلومات 2013-1990المهاجرين على طول الحدود الجنوبية الخارجية لإلتحاد األوروبي ما بين 

في وهو يحاول أن يهاجر بشكل غير نظامي إلى اإلتحاد األوروبي عن طريق عبور الحدود فردية عن كل شخص تو
الخارجية بدون ترخيص، و الذي عثرعلى جثته في إسبانيا، جبل طارق، إيطاليا، مالطا و اليونان، أو الذي نقلت جثته إلى 

رين في أوروبا مصدرها وثائق رسمية. تهدف إلى تعتبر هذه القاعدة أول قاعدة بيانات لوفيات المهاجو إحدى هذه البلدان. 
سد الثغرات المعرفية في هذا المجال حيث أنها تشكل مصدر جديد و تكميلي لقواعد البيانات الحالية ذات المصادر 

. وفي النهاية ستمكن هذه القاعدة من إحداث نقاش مرتكز على دالئل حول وفيات المهاجرين مما سيمكن من 25اإلعالمية
توصيات معينة و تحفيز تغييرات سياسية. تقديم  

 

                                                        
23

 The Mediterranean Migration Crisis: Why People Flee, What the EU Should Do’ (Human‘ :على سبيل المثال 
Rights Watch, 19 June 2015) <www.hrw.org/report/2015/06/19/mediterranean-migration-crisis/why-people-flee-
what-eu-should-do> (accessed 11 December 2015); ‘Migrants crossing Mediterranean into Europe hit 150,000’ 
(Aljazeera, 10 July 2015) <www.aljazeera.com/news/2015/07/migrants-crossing-mediterranean-europe-hit-
150000-150710124934065.html> (11 December 2015 تم الولوج) 

في  164بي ارتفع بنسبة وذكرت فرنتيكس أن الدخول الغير المرخص له على طول الحدود الخارجية لالتحاد األور 24
ربع الثاني الخاص باللمخاطر" ل السنوي ليلتحال"  تقارير فرنتيكسأحدث  حسب، و2013 بسنةمقارنة  2014في  المئة

. ) المصدر: فرنتيكس  2014 مقارنة بالربع الثاني في سنة في المئة 140  ارتفاع بنسبة  تسجيل، تم 2015من سنة 
(2015أبريل   

<frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdf> (accessed 11 
December 2015); FRONTEX Risk Analysis Unit, FRAN Quarterly: Quarter 2 – Apirl-June 2015 (Warsaw: 
FRONTEX, September 2015) 
<frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_Q2_2015_final.pdf> (accessed 11 December 
2015). Other organisations are also reporting sharp increases in unauthorized migration into Europe, especially 
in the Mediterranean region. See, for example: ‘Mediterranean Crisis 2015 at six months: refugee and migrant 
numbers highest on record’ (UNHCR, 1 July 2015) <www.unhcr.org/5592b9b36.html> (accessed 11 December 
2015); ‘Missing Migrants Project’ (IOM, 11 December 2015) <missingmigrants.iom.int/> (accessed 14 
December 2015) 
25

 ‘The Fatal Policies of Fortress Europe’ (UNITED Against Racism, 2015) <unitedagainstrefugeedeaths.eu/> 
(accessed 14 December 2015); Gabriele del Grande, ‘Un cimitero chiamato Mediterraneo’ (Fortress Europe 
Blogspot, 30 June 2014)) <fortresseurope.blogspot.nl/> (accessed 14 December 2015); The Migrant Files; 
‘Missing Migrants Project’ (IOM, 11 December 2015) <missingmigrants.iom.int/> (accessed 14 December 
2015) 



   
  Avril 2016 – Hijra Nr. 1 
 
 

25 

فور إنشائها و ذلك لتوفير ولوج عمومي للبحث و ألهداف إنسانية على حد  26تم وضع هذه القاعدة على شبكة األنترنتلقد 
السواء. هذه ليست سوى الخطوة األولى في مشروع لمدة خمس سنوات و الذي تقوم به الجامعة الحرة ألمستردام. هذا 

ع يقوم بدراسة مجموعة من األسئلة المتعلقة بسياسات الحدود و معدل وفيات المهاجرين على طول حدود اإلتحاد المشرو
27 األوروبي.  

 
در اإلعالمي. باإلضافة قدم عرضا أوليا "لقاعدة الوفيات على الحدود" وتربطها مع قواعد البيانات ذات المصيالمقال  اهذ

هامتين واللتان  برزتا خالل إنشاء قاعدة البيانات: )أ( غالبية المهاجرين الذين عثر  نتيجتين المقال اعرض هذيإلى ذلك، 
على جثتهم ظلت دون تحديد هويتها من قبل السلطات المحلية والمسؤولة عن جثتهم؛ )ب( مع المزيد من التحليل يمكن أن 

مالها لتقييم تأثير اإلتجاهات المختلفة على تكشف هذه المعطيات عن اتجاهات في معدل وفيات المهاجرين والتي يمكن استع
( تحديد هوية المهاجرين 1صالحة لسياسة اإلتحاد األوروبي من ناحيتين: ) اتهياسة الحدود. قاعدة البيانات هالهجرة وس
 اهذ ( وجعل القرار السياسي مرتكزا على أدلة في مجال الهجرة الغير المرخص لها عبر الحدود الخارجية.2المتوفين، )
ستنتج أن تحسينات في هاتين الناحيتين يمكن تحقيقها عن طريق تأسيس مرصد أوروبي لوفيات المهاجرين طالما يالمقال س

 ظل منع الهجرة الغير المرخص لها سياسة أولوية على الحدود الخارجية لإلتحاد األوروبي. 
 

المنهجية:     -2   
جمع المعطيات وتصنيفها في قاعدة الوفيات على الحدود. يقدم الموقع يعرض هذا الجزء بشكل موجز المناهج المعتمدة في 

وقد تم تصميم قاعدة بيانات . 2016كاملة للمنهجية خالل سنة  وسوف تنشر نسخة 28اإللكتروني نسخة أكثر تفصيال.
ا يلي:الوفيات على الحدود على شكل قاعدة واحدة وشاملة، وبالتالي فقد تم تطوير منهجية مشتركة، تتألف مم  

 
مجوعة من األدوات ) كتاب للرموز، قالب قاعدة البيانات و سجل لتدوين المعطيات( ؛ -  
تعريف عملي لـ ' وفيات الحدود' لتوجيه الباحثين فيما يخص نوع شهادات الوفاة التي يجب جمعها ؛ -  
من األرشيف باستخدام "كتاب  و أخيرا، "دليل خطوة بخطوة" ) إرشادات للباحثين الميدانيين( خاص بجمع المعطيات -

 الرموز" واستكمال إدخال المعطيات في قالب قاعدة بيانات موحدة.
 

درب الباحثون الميدانيون اإلثنا عشر على هذه المنهجية المشتركة وأشرف عليهم عن كتب من قبل الباحثين خالل مرحلة 
مس.جمع المعطيات و ذلك لضمان توحيد طريقة جمعها عبر جميع الدول الخ  

  
تشكل األنظمة الحكومية لتدبير الوفيات في كل من إسبانيا، جبل طارق، إيطاليا، مالطا واليونان مصادر قاعدة بيانات 

يستخدم مفهوم "نظام تدبير الوفيات" هنا ليشمل الفاعلين، البنية التحتية، اإلجراءات والقوانين المعتمدة  الوفيات على الحدود.
ة، أو عندما يتم عرضها على التحقيق، تسجيلها وأخيرا دفنها. تخلف أنظمة تدبير الوفيات أثرا عندما يتم العثور على جث

 ماديا إداريا يحتوي على معلومات حول من توفي، متى، أين، كيف وماذا حصل للجثت.
  
فيات في جنوب دول اإلتحاد الوثيقة المرجعية األولية المعتمدة للولوج إلى المعلومات التي تم جمعها من قبل أنظمة تدبير الو 

األوروبي هي شهادة الوفاة، ذلك بعدما أظهرت دراسات تجريبية في جميع الدول أنها على العموم أكثر الوثائق المعتمد 
، كما 29تعتبر شهادة الوفاة السجل الرسمي والعلني لوفاة شخص ما عليها و التي يمكن الولوج إليها في أنظمة تدبير الوفيات.

دليال قانونيا عل الوفاة في حاالت الميراث، إعادة الزواج، حضانة األطفال، النسب و عامة الدفن أيضا. تحضر  أنها تقدم
الحالة المدنية في إيطاليا، السجل المدني في إسبانيا، من قبل مكاتب التسجيل المدنية ) شهادات الوفاة وتوضع في أرشيف

مدني في اليونان(.السجل العمومي في مالطا وجبل طارق و السجل ال  
  

في بعض الحاالت أتيحت وثائق أخرى، مثل تقارير الطب الشرعي، تقارير خفر السواحل والشرطة، تصاريح الدفن 
واألوامر القضائية. و قد استعملت هذه الوثائق في البحث أو الستكمال المعلومات التي تم الحصول عليها على أساس 

و هي وثيقة صادرة عن المحكمة اإلبتدائية الخصوص تم البحث على "ليخايوس" ) شهادات الوفاة. في إسبانيا على وجه
المشرفة على التحقيق في الوفيات القضائية( في جل السجالت و ذلك لتسجيل سبب الوفاة. وفي محافظة صقلية أغريجنتو 

ر كاف ليكون مصدرا في هذه بإيطاليا تم البحث بشكل شامل في سجالت المقبرة بعدما اعتبر نظام التسجيل المدني غي
                                                        
26

 www.borderdeaths.org 
27

 www.rechten.vu.nl/nl/organisatie/bureau/staats-en-bestuursrecht/spijkerboer-t-p/vici/index.asp 
28

  www.borderdeaths.org/?page_id=7 
29

 الوفاة هي واحدة من األحداث الحيوية الثالث في حياة شخص ما، و التي يتم تسجيلها من قبل السلطات المحلية منذ النصف الثاني من القرن 
 التاسع عشر. األحداث الحيوية األخرى هي الوالدة و الزواج.
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تم الحرص على ضمان أن المعلومات عند كل مدخل في قاعدة البيانات يمكن تعقبها و ربطها بمصدرها و قد المحافظة. 
 الرسمي و األصلي.

 
سبانيا، إبلدية في كل من  563في النهاية، تم البحث في سجالت الوفيات و في أرشيفات أخرى لدى السلطات المحلية في 

. حددت هذه 2015وفبراير  2014( في الفترة الممتدة بين أبريل 1ل طارق، إيطاليا، مالطا واليونان ) انظر الشكل جب
المناطق عن طريق دراسات تجريبية واعتبرت أنها تشمل )أ( جميع المواقع على طول الدول الجنوبية لإلتحاد األوروبي 

حاد األوروبي بدون ترخيص، و )ب( المواقع التي يمكن أن تكون التي وصل إليها مهاجرون بعدعبور حدود خارجي لإلت
 الجثت قد نقلت إليها بواسطة البحر.

 
 الشكل رقم 1 : خريطة تبين األماكن التي تم فيها جمع المعطيات لقاعدة بيانات الوفيات على الحدود

 

 
 

الحصول عليها من أجل: )أ( التحقق من بعد اإلنتهاء من جمع المعطيات، تمت مراجعة جميع حاالت الوفيات التي تم 
المعطيات المسجلة على ضوء نسخ الوثائق األصلية كلما كان ذلك ممكنا؛ )ب( لتحديد ما إذا كانت كل حالة وفاة تتالئم مع 
تعريف "وفاة حدود" الجاري به العمل  في هذا البحث؛ و )ج( لتحديد درجة اليقين من أن كل حالة كانت وفاة على الحدود. 
من أجل هذا الهدف األخير، وضعت مجموعة من المعايير المشتركة التي طبقت على جميع قواعد البيانات الوطنية و ذلك 
من أجل تصنيف حاالت الوفيات إلى ثالث فئات: وفيات الحدود المؤكدة، وفيات الحدود المحتملة و وفيات الحدود الممكنة. 

هذه الفئات الثالث من قاعدة البيانات. تم إقصاء كل حالة ال يمكن تصنيفها في إحدى  
 

قاعدة البيانات: حولنظرة عامة  -3   
شخص عثر عليهم أمواتا و المسجلين من طرف  3188سجلت قاعدة بيانات الوفيات على الحدود لجنوب اإلتحاد األوروبي 

. 2013/12/31و  1990/01/01 السلطات المحلية في اليونان، مالطا، إيطاليا، جبل طارق و إسبانيا في الفترة ما بين  
عدد الوفيات على طول الحدود الجنوبية لإلتحاد األوروبي عبر مرور الوقت و حسب البلد  1يظهر الرسم المبياني رقم 

الذي وجدت فيه الجثت أو أحضرت إليه. كما نالحظ، فقد كان هناك ارتفاع عام في العشرينيات مقارنة مع التسعينيات، لكن 
على  2013هو نتيجة عن غرق سفينة في الثالث من أكتوبر  2013ح من سنة إلى أخرى. التصاعد الحاد سنة األرقام تتأرج

مقربة من جزيرة المبيدوزا )إيطاليا(. نظرا للقرب من هذه الجزيرة و اإلهتمام الوطني و الدولي الذي استقطبه غرق تلك 
جثت من الماء و قاع البحر. مثل هذه العمليات الواسعة النطاق التي السفينة، هذا األخير أثارعملية واسعة النطاق النتشال ال

تشترك فيها السلطات الوطنية من أجل استعادة الجثت ليست مألوفة فيما يخص حوادث تتعلق بمهاجرين في البحرأوعبر 
اد المفقودين.الحدود البرية؛ عادة ما يتم فقط العثور على عدد قليل من الجثت في حين يبقى العديد منها في عد  
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 الرسم المبياني رقم 1 : عدد الجثت حسب السنة و البلد
 

 
 

نظرة عامة عن األشخاص الذين تم تسجيلهم في قاعدة بيانات الوفيات على الحدود حسب الجنس،  1يقدم الجدول رقم 
 األصل، السن و سبب الوفاة.

  
ال تحتوي على عنصر الجنس، بينما كان عنصر "النوع"  30مفي حالة ما إذا كانت سجالت األشخاص المحددة هويته -

فقد تمت إضافة عنصر الجنس.  ،ظاهرا بسهولة في تلك السجالت  
بالنسبة للجنسية فقد تم ربط الجنسيات المؤكدة مع األصول المفترضة على أساس مكان الوالدة أو العرق/ اإلثنية  -

قيا، إفريقيا جنوب الصحراء، الشرق األوسط، آسيا و البلقان(. شمال إفريترضة. و قد صنفت إلى خمس مناطق )المف  
تم استخدام متوسط الفئة العمرية المفترضة.  -  
فئات )الغرق، الجفاف، انخفاض درجة حرارة الجسم، اإلصابات و غيرها من  5فيما يخص أسباب الوفاة فقد صنفت إلى  -

 األسباب(.
  

الذين نتوفر على فقط األشخاص  1مر و سبب الوفاة(، يتضمن الجدول رقم فيما يخص كل عنصر )الجنس، األصل ، الع
قرب العدد اإلجمالي(.  "ن" في الجدول كما توضح القيمة) معلوماتهم  

 
بيو: خصائص األشخاص المسجلين في قاعدة بيانات الوفيات على الحدود بجنوب اإلتحاد األور1الجدول رقم    
   3188=ن

 الجنس )معروف(
 ذكر 2292 85,05%
 أنثى 403 14,95%

 المجموع 2695 100%
 األصل )معروف أو مفترض(

31شمال إفريقي 566 30,58%  
32إفريقيا جنوب صحراء  774 41,82%  
33الشرق األوسط 158 8,54%  

                                                        
30

لمستعملة لتسجيل الوفيات تختلف من بلد إلى آخر، وأحيانا ليس هناك مجال لتسجيل جنس الشخص المتوفي. غيرأن سجالت الوفيات اإلستمارات ا 
 في بعض المناطق غير مكتملة و ال تحتوي على مثل تلك المعلومات بالرغم من أن اإلستمارة المستعملة تتوفر على مجال لذلك الغرض. السؤال

استكمال تسجيل الوفيات يوجد خارج نطاق هذا البحث.  المتعلق بسبب عدم  
31

 تتضمن: المغرب، الجائر، تونس، ليبيا، مصر. كما تتضمن "شمال إفريقي"، "عربي"، " مغرب عربي" 
32

ون، تتضمن: السينغال، مالي، نجيريا، غينيا كوناكري، الكامرون، غانا، ساحل العاج، غامبيا، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيرالي 
 زيمبابوي،مورطانيا، أنغوال، الكونغو، جزر القمر، ليبريا، السودان، الصومال، إريتيريا، إثيوبيا، كما تتضمن " إفريقي"، "أسود".
33

 تتضمن: إيران، العراق، سوريا، كوردستان، تركيا، فلسطين 
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34آسيا 197 10,64%  
35البلقان 156 8,43%  
 المجموع 1851 100%

 السن )معروف أو مقدر(
تسنوا 10أقل من  70 3,27%  
سنة 19إلى  10من  192 8,98%  

سنة 29إلى  20من  1243 58,14%  
سنة 39إلى  30من  466 21,80%  
سنة 49إلى  40من  116 5,43%  
سنة و ما فوق 50من  51 2,39%  
 المجموع 2138 100%

 سبب الوفاة )معروف(
36الغرق 1934 79,59%  
37الجفاف 67 2,76%  
38انخفاض حرارة الجسم 138 5,68%  
39اإلصابات 108 4,44%  
 أسباب أخرى 183 7,53%
 المجموع 2430 100%

 
في المئة( األشخاص المسجلين )والمعروف جنسهم( في  قاعدة البيانات هم ذكور.  85فإن أغلبية ) 1الجدول رقم كما يبين  

طقة المعروفة أوالمفترضة و تشكل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء )والتي تضم بلدان القرن اإلفريقي(  إلى حد بعيد المن
في المئة( جميع الحاالت المسجلة في قاعدة  41األكثر شيوعا. و مع ذلك فمن الضروري مالحظة أن أكثر من ثلث )

تحدث وفيات الحدود في معظم األحيان بين و البيانات ظلت مجهولة األصل و لم يكن باإلمكان تخمين البلد األصلي. 
في المئة من الحاالت التي عرف فيها السن أو  80سنة؛ هذه الفئة العمرية تمثل  40-20هم بين البالغين الذين تتراوح أعمار

في  80تم تقديره، ومن المرجح أن الكثير من الحاالت المجهولة تدخل ضمن هذه الفئة العمرية أيضا. سبب وفاة غالبية )
أو في نهر إفروس.المئة( األشخاص الذين عرف سنهم أو تم تقديره، هو الغرق في البحر   

 
مقارنة مع المعطيات الحالية 3-1  

الوفيات المسجلة في قاعدة بيانات الوفيات على الحدود في جنوب اإلتحاد األوربي مع لوائح  2يقارن الرسم المبياني رقم 
تي تم ، و ال41و المدونة اإللكترونية لـ " حصن أوروبا" 40وفيات الحدود المنشأة من طرف " متحدون ضد العنصرية"

" متحدون ضد العنصرية" و" حصن أوروبا"  .إحداثها عن طريق تتبع الوفيات المصرح بها في وسائل اإلعالم اإلخبارية
تعريف الواسع يتضمن لنة مع قاعدة بيانات الوفيات على الحدود، حيث أن ذلك اريطبقان تعريفا واسعا لـ "وفاة الحدود" مقا

ذين لقوا حتفهم في السجون أو خالل محاولة عبور القناة من فرنسا إلى المملكة على سبيل المثال، األشخاص ال ،أيضا
ة لوائح "ضد العنصرية" و "حصن أوروبا" على طول مفقد قمنا بمالئ 2المتحدة. بناءا على ذلك و من أجل المبيان رقم 

أي ) بيانات الوفيات على الحدود تعريف مشترك لـ " وفاة الحدود" مع قاعدة و ذلك لمالئمة 421993-2013الفترة ما بين 
األشخاص الذين لقوا حتفهم خالل محاولتهم دخول دول جنوب اإلتحاد األوروبي بدون ترخيص(. تعرض تمارا الست و 
طوماس سبيكربور مقارنة وصفية للمعطيات المتوفرة بشأن وفيات الحدود في البحر األبيض المتوسط في مساهمتهما في 

(.2014الست و سبيكربور " للمنظمة الدولية للهجرة )2014 تقرير "رحالت مميتة  
                                                        
34

آسيوي"تتضمن: الهند، أفغانستان، باكستان، بنغالديش، سيرلنكا، جيورجيا، كما تتضمن  "   
35

 تتضمن: ألبانيا، رومانيا، بلغاريا، يغوسالفيا، كوسفو، مقدونيا، البوسنا 
36

تتضمن: الغرق، غرق مفترض     
37

 تتضمن: الجفاف، الجوع 
38

 تتضمن: انخفاض حرارة الجسم، انخفاض حرارة الجسم المفترضة، نوبة قلبية بسبب انغمار في الماء البارد 
39

كسر في الجمجمة، السحق، إصابات في الرأس، صدمات الرأس، إصابات بالغة في الصدر، حوادث السيارات،  تتضمن: إصابات الدماغ الحادة، 
، حوادث القطار، إصابات بسبب الوقوع، إصابات في الرأس و الجذع، نزيف داخلي، انفجار لغم، انفجار لغم مفترض، إصابات متعددة، إطالق نار
 الصدمة، إصابات في الدماغ
40

 UNITED 
41

 Fortress 
42

1993تبدأ في    UNITED الئحة وفيات 
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نستنتج أنه: بينما تشكل لوائح  " متحدون ضد العنصرية و "حصن أوروبا" مصادر قيمة للتوعية العمومية و البحث في هذا 
جنوب اإلتحاد  أنظمة تدبير الوفيات في دولالمجال، فإن إحدى مميزات قاعدة بيانات الوفيات على الحدود هي أن المصدر)

يظل  ثابتا و بصفة عامة أكثر دقة فيما يخص التفاصيل مقارنة مع وسائل اإلعالم. األوروبي(  
  

يرجع ارتفاع مجموع الوفيات المسجلة في لوائح " متحدون ضد العنصرية" و"حصن أوروبا" إلى أن قاعدة بيانات الوفيات 
لى الجثة من قبل السلطات األوروبية. و بالرغم من ذلك، فإن كل على الحدود تسجل حالة وفاة فقط عندما يتم العثور ع

مصدر من المصادر الثالث يتضمن حاالت لم تسجل من قبل مصادر أخرى و تختلف أيضا فيما يخص نوع المعلومات 
ا" المتوفرة حول الحاالت المشتركة بين المصادر الثالث. على العموم، تركز " متحدون ضد العنصرية" و"حصن أوروب

مثل غرق السفن( في حين تركز قاعدة بيانات الوفيات على الحدود على األفراد الذين لقوا حتفهم في مثل ) على الحوادث
جثتهم. على تلك الحوادث و الذين تم العثور   

 
يظهر عدة اختالفات جلية: بينما تظهر لوائح " حصن أوروبا" و"متحدون ضد  2و مع ذلك فإن الرسم المبياني رقم 

، فإن قاعدة بيانات الوفيات على الحدود تظهر أن عدد 2013-1993لعنصرية" تزايدا حادا في الوفيات خالل الفترة ما بين ا
الجثت التي تم العثور عليها قد ارتفع في العشرينيات مقارنة مع التسعينيات، لكن بشكل تدريجي. عدد الجثت التي عثرنا 

. بينما 2010امي في عدد الوفيات المصرح بها من قبل وسائل اإلعالم في سنة عليها في بحثنا ال يعكس اإلنخفاض الدر
هي  السنة التي شهدت أكثرعدد من الوفيات، تظهر قاعدة بيانات  2011تبدي اللوائح المرتكزة على وسائل اإلعالم أن سنة 

حاليا، المزيد من و . 2013و  2003كان أقل من سنة  2011الوفيات على الحدود أن عدد الجثت التي عثر عليها في سنة 
 التحليل جار لتقييم إلى أي حد يمكن تفسير هذه االختالفات بتذبذب في اهتمام وسائل اإلعالم بالقضية.  

             
الرسم المبياني رقم 2: مقارنة بين مصادر وسائل اإلعالم و المصادر الرسمية لقاعدة الوفيات على الحدود على طول 

  الحدود الجنوبية لإلتحاد األوربي، 2013-1993

 
 

تحديد الهوية: -4   
 65شخص،  2073الذي تبينه قاعدة بيانات الوفيات على الحدود هو أن قرابة ثلثي ) و لعل اإلستنتاج األول األكثر وضوحا 

لتحقيق في وفاتهم.في المئة( األشخاص الذين تم  تسجيلهم لم يتم تحديد هويتهم من قبل السلطات المحلية المسؤولة عن ا  
نظرة عامة عن جنس، سن، أصل و سبب وفاة المهاجرين الذين تم تحديد هويتهم و الذين لم يتم  2يعرض الجدول رقم 

تحديد هويتهم. كلما توفرت الخاصيات مثل السن و األصل في سجل الوفيات الخاص باألشخاص المجهولين، فإنها تستند 
عادة ما يكون الطبيب الشرعي هو الذي يقدر السن، في حين يمكن و نية بتدبير الجثة. على تقديرات السلطات المحلية المع

أن يكون الطبيب الشرعي أو خفر السواحل، أو رجال الشرطة هم الذين يقدرون األصل استنادا على جنسية الناجين من 
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تم تحديد هويتهم و هذا يوضح يين لم فقودة بالنسبة لألشخاص الذهناك بعض المعطيات الم نفس القارب على سبيل المثال.
 اإلختالفات بين المعطيات المسجلة في شواهد الوفاة في بعض المناطق، أحيانا فيما يخص المهاجرين فقط.

 
، فإن تحديد الهوية يعرف أدنى المستويات بالنسبة لألشخاص الذين افترض أنهم من إفريقيا جنوب 2كما يظهر الجدول رقم 
من المتوقع أن تحديد الهوية شيء أسهل بالنسبة لألشخاص الذين أتوا من البلدان المجاورة لإلتحاد الصحراء. قد يكون 

و الروابط اإلجتماعية و الرسمية. و  ( و ذلك راجع لقرب أفراد العائلةاألوروبي )شمال إفريقيا، دول البلقان، الشرق األوسط
لقادمين من إفريقيا جنوب الصحراء تظل منخفضة حتى بالمقارنة مع رغم ذلك، فإن نسبة تحديد الهوية بالنسبة للمهاجرين ا

نسبة تحديد هوية المهاجرين الذين ينتمون إلى آسيا. هذا اإلختالف ال يمكن تفسيره بعامل البعد الجغرافي، ألن كال المنطقتين 
اك أيضا تفسيرا بديال يجب بعيدا عن البحر األبيض المتوسط. يمكن ربط هذا اإلختالف بجودة المعطيات؛ و هن نتقعا

استكشافه و هو تأثير الصور العنصرية النمطية. و بطبيعة الحال، من الضروري اإلشارة إلى أنه بالنسبة لمجهولي الهوية، 
 هذه األصول هي عبارة عن تخمينات تستند على شهادة أو أصل رفاق السفر أو على لون بشرتهم و خصائصهم.

 
بشكل أسهل مقارنة بغالبية األشخاص الذين توفوا و يتراوح  40كذلك األشخاص ما فوق سن  يمكن تحديد هوية األطفال و

سنة. كتفسير محتمل يمكن القول أن هذا راجع إلى كون األطفال و كبار السن يسافرون عادة رفقة  20-40سنهم بين 
حلية على تحديد الهوية.سيكونون مستعدين لمساعدة السلطات الم -إذا ما نجوا من الرحلة-األقارب الذين   

 
: خصائص األشخاص المسجلون الذين حددت هويتهم و الذين لم تحدد هويتهم في قاعدة بيانات الوفيات 2الجدول رقم 

( 3188على الحدود لجنوب اإلتحاد األوروبي ) ن =   
النسبة المئوية للمحدد 

 هويتهم
معدل المحدد 

 هويتهم
(N=1115)  

معدل الغير محدد 
 ( N=2073) هويتهم

 الجنس المعدل العام

 ذكر 2273 1480 812 35,43%
 أنثى 403 280 123 30,52%
 مجهول 493 313 180 36,51%

 األصل    
 شمال إفريقيا 566 117 449 79,33%
إفريقيا جنوب  774 613 161 20,80%

 الصحراء
 الشرق األوسط 158 44 114 72,15%
 آسيا 197 104 93 47,21%
 دول البلقان 156 9 147 94,23%
 مجهول 1337 1186 151 11,29%

 السن    
سنوات 10أقل من  70 32 38 54,29%  
سنة 19إلى  10من  192 88 104 54,17%  
سنة 29إلى  20من  1243 698 545 43,85%  
سنة 39إلى  30من  466 253 213 45,71%  
سنة 49إلى  40من  116 49 67 57,76%  
سنة فما فوق 50 من 51 19 32 62,75%  
 مجهول 1050 934 116 11,05%

 سبب الوفاة    
 الغرق 1934 1360 574 29,68%
 الجفاف 67 53 14 20,90%
انخفاض حرارة  138 105 33 23,91%

 الجسم
 اإلصابات 108 53 55 50,93%
 أسباب أخرى 183 106 77 42,08%
 مجهول 758 396 362 48,00%
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يالحظ أن هناك انخفاضا  2000نسب تحديد الهوية في بلدان مختلفة على مر الزمان. منذ سنة  3م يظهر الرسم المبياني رق

على العموم في نسب تحديد الهوية. و قد يكون هذا راجعا إلى األعداد المرتفعة للجثت التي كان يجب على السلطات المحلية 
ض في نسب تحديد الهوية يمكن أن يعكس أيضا تحوالت . اإلنخفا1التعامل معها كما هومالحظ في الرسم المبياني رقم 

مثال، انخفاض عدد األشخاص ) ية لإلتحاد األوروبي بدون ترخيصتخص األشخاص الذين يحاولون عبور الحدود الخارج
و المنحدرين من الدول المجاورة(. كما يمكن أن يعكس هذا ارتفاع الالمباالة بالظاهرة داخل أوساط المسؤولين المحليين 

الوطنيين. يمكن لتواجد شبكات التضامن مع المهاجرين، الناشطين أو الجمعيات الغير الحكومية التي تكافح لصالح  راءهمنظ
األسر للعثور على األشخاص المفقودين، و تحديد هوية أولئك الذين عثر عليهم، أن يحدث فرقا، و لكن ليس بطريقة يمكن 

. و بالتأكيد، فإن األسباب التعفن شدةاألخرى المتعلقة بالموقع مثل ة بدون فهم العوامل قياسها و مقارنتها بين المناطق بسهول
 وراء اإلنخفاض الشديد في نسب تحديد الهوية وسط وفيات الحدود تظل معقدة و تحتاج إلى المزيد من التحقيق و التحليل

، سينشر قريبا(.2016انظر الست، )  
 

 
 

اجرين المتوفيينتحديد هوية المزيد من المه 4-1  
هويتهم  مئوية للمهاجرين الذين تم تحديدتظهر قاعدة بيانات الوفيات على الحدود لجنوب اإلتحاد األوروبي أن النسبة ال

كان. المعلومات التي حصلنا عليها خالل جمع سجالت الوفاة تقترح أن هذا اإلختالف يرتبط بثالثة ان والمتختلف حسب الزم
 أشياء:

مكن أن يكون هناك ناجون يعلمون بالضبط هوية الشخص المتوفي، ألنهم كانوا أقرباء أو أصدقاء. و في المصادفة. ي-1
الهوية. إذا لم يكن هناك ناجون أو وثائق فإن تحديد  دبعض األحيان كان الشخص المتوفي يحمل معه وثائقا تكمن من تحدي

 الهوية يصبح جد صعب.
 

بالقرب من المبيدوزا، فإن  2013أكتوبر  3حوادث واسعة النطاق مثل غرق سفينة قلة الدراية و الموارد. باستثناء -2
لتعامل مع الموتى. في العديد من المناطق، باالخاصة  االهوية إال باإلعتماد على أجهزتهالسلطات المحلية ال يمكنها تحديد 

رفع من إمكانية تحديد الهوية.تفتقر هذه السلطات المحلية للخبرة، الشبكات و الموارد التي من شأنها أن ت  
 

انعدام اإلهتمام. في بعض األحيان، التحقيقات ال تقوم حتى بمحاولة تحديد هوية المتوفي عندما يعتقد أنها تعود "فقط" -3
لمهاجر. بينما يمكن أن يكون المسؤولون المحليون قد قاموا بكل ما في وسعهم، فإنه  في المناطق األخرى التي يتم العثور 

ها على جثت جديدة كل سنة، قد يعاني المسؤولون من التعب الشديد و اإلعتقاد العام بأن تحديد الهوية شيء مستحيل أو ال في
 جدوى منه. عدم اهتمام السلطات الوطنية و األوروبية يمكن أن يساهم في هذه المشكلة.

 
و أن لديهم عائلة و  في الحياة صقص لهمبهم كأفراد  و اإلعتراف ةإن تحديد هوية المتوفين يعتبراعترافا لكرامتهم اإلنساني

أصدقاء. تحديد الهوية يعتبر مصيريا بالنسبة للعائالت. تحديد الهوية و اإلخبار بالوفاة يمكن أن يمنح ارتياحا لألقارب 
لتي من أجلها المفجوعين، و حال على مستوى المسائل القانونية مثل الميراث، إعادة الزواج و الوصاية على األطفال )ا

لتزامات تقتضي احترام الموتى بموجب حقوق اإلنسان العالمية و إشخص ما رسميا(. إن الدولة لديها يجب تأكيد وفاة 
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( و تعتبر محاولة تحديد هوية الشخص المتوفي نقطة بداية في احترام تلك اإللتزامات. و 2011القانون اإلنساني )كرانت 
ائالتهم أو احترام دياناتهم و معتقداتهم الدينية فيما يخص مراسم الدفن؟إال، فكيف سيكون ممكنا إخبار ع  

 
ئ عن طريق بذل الجهد. و هذا ليس بالضروري أن المحددة هوياتهم أوال و قبل كل شيمكن الرفع من عدد المهاجرين و 

 يكون مكلفا. الخطوات العملية التالية يمكن أن تكون بداية حسنة:
نية و المساطر القضائية و المتعلقة بالطب الشرعي من أجل التحقيق في الوفيات الغير تطبيق القوانين الوط -
إضافة إلى التأكد من أنها تطبق بشكل صحيح في حاالت وفيات الحدود. ،لطبيعيةا  
تطوير و تحسين المساطر الرسمية في حالة وفيات المهاجرين على أساس أفضل الممارسات المحلية. لتحقيق  -

ية، توفر قاعدة بيانات الوفيات على الحدود وسيلة لتقييم تأثير الممارسات المختلفة على نسب تحديد هذه الغا
 الهوية.

إقناع السلطات المحلية بأهمية تحديد الهوية و، عند الضرورة، تقديم الدعم من خالل السلطات المحلية المتواجدة  -
 مثل "وحدات تحديد هوية ضحايا الكوارث".

ع الجمعيات الوطنية و اللجنة الدولية للصليب األحمر، مع تجمعات المهاجرين، و مع المنظمات التعاون م -
الدولية و المنظمات الغير الحكومية التي لديها الخبرة و الشبكات الالزمة لتحديد الهوية. هذا التعاون يجب أن 

ساطر مناسبة و فعالة من أجل تبادل يشمل إنشاء قنوات تواصل فعالة بين مختلف الفاعلين المعنيين، و كذلك م
 المعطيات قبل و بعد الوفاة.

 
يمكن أن تكون نهاية مطاف الجثت بعيدا عن المكان الذي حاول الشخص عبور الحدود من خالله، بينما ال تعلم 

على أسرهم دائما المكان الذي حاولوا العبور منه. يلعب األقارب دورا حيويا في تحديد الهوية ألنهم يتوفرون 
بعد الوفاة التي يتم استخالصها من الجثة. و بالتالي،  ما معطيات ما قبل الوفاة و التي يمكن أن تتطابق مع معطيات

من أجل جعل هذه الخطوات فعالة، فمن المهم أن تجمع المعلومات على مستوى نقطة مركزية أوروبية، و التي 
ستكون للمنظمات الغير الحكومية المحلية، الصليب األحمر أو يمكن لألقارب اللجوء إليها بكل ثقة. بهذه الطريقة، 

كما -المنظمة الدولية للهجرة، أو األفراد الفاعلين  الذين تم اللجوء إليهم من قبل األسر التي تبحث عن أحبائهم 
كزية لديهم مؤسسة إلحالة تلك األسرإليها لطلب أو تقديم معلومات نيابة عنها. هذه النقطة المر -يحدث اآلن

ستتوفرعلى جميع المعلومات الرسمية المتاحة من أجل تحديد الهوية. في الوقت الحالي، هناك ثروة من المعلومات 
.ل من بلدية إلى أخرى المتوفرة، و لكن الوصول إليها يتطلب اإلنتقا  

 
العالقة مع الهجرة و سياسات الحدود: -5  
اإلتحاد األوروبي هي خطوة أولى في البحث عن العالقة بين وفيات  ن إنشاء قاعدة بيانات الوفيات على الحدود لجنوبإ

هو مثال يوضح أهمية استكشاف العالقة بين وفيات  4. الرسم المبياني رقم 43المهاجرين و سياسات الحدود األوروبية
أساس مجموعة التوجهات في أعداد الجثت على  4يظهر الرسم المبياني رقم  .المهاجرين و سياسات الحدود األوروبية

الرسم المبياني أن أعدد الوفيات تنخفض على طريق بينما ترتفع على طريق  هذا يوضحو مختارة من طرق مختلفة. 
 مختلفة. 

 
 2004للبحر األبيض المتوسط و طريق المحيط األطلسي في سنة  ةأنظر إلى العالقة بين الطريق الغربي ،على سبيل المثال

للبحر األبيض المتوسط تنخفض، بينما تصل إلى ذروتها على طريق المحيط األطلسي(،  ة)الوفيات على الطريق الغربي
للبحر األبيض المتوسط  في الصعود في حين تنخفض  ة) تبدأ الوفيات على الطريق الغربي 2011-2010ومرة أخرى بين 

اليونان تعطينا مثاال آخر: في -تركيا(. العالقة بين الحدود البحرية و البرية ل0على طريق المحيط األطلسي  إلى قرابة 
اليونانية. على العموم، -انخفض عدد الوفيات في بحر "إيجة" بشكل درامي و ارتفع على الحدود البحرية التركية 2011

للبحر األبيض المتوسط في  ةأن الوفيات كانت تحدث بتردد عالي على الطريق الغربي 4يظهر الرسم المبياني رقم 
وجدت جثت أكثر في وسط البحر األبيض  2011و منذ  2008-2005لعشرنيات، و لكن بالنسبة للفترة التسعينيات و ا

 المتوسط.
 

هذه المالحظات تعتبر جد أولية ، و لكنها تشير إلى فرضية مسبقة و معروفة و التي تتجلى في أن مراقبة الحدود تزيح 
يهم من الوفاة. الخطوة الموالية في بحث تمارا الست هي المهاجرين و وفيات الحدود عوض أن تمنع المهاجرين أو تحم

تحديد داللة و طبيعة هذه العالقات المفترضة عن طريق حساب نسب وفيات موثوق منها بالنسبة لكل طريق و كل سنة على 
ثير حدة. هل بعض الطرق أكثر خطورة من طرق أخرى؟ هل ارتفع خطر الموت أو انخفض على مر الزمان، و ماذا كان تأ

                                                        
43  www.borderdeaths.org/?page_id=20 هذا هو موضوع بحث تمارا الست. انظر الموقع    
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أعاله، هناك جوانب عدة التي لم نفهمها  2سياسات الهجرة و الحدود و الممارسات األوروبية؟ كما يبين الرسم المبياني رقم 
 بعد، بدءا بتقدير دقيق حول كيفية وفاة العديد من األشخاص.

 
 الرسم المبياني رقم 4: توجهات في الوفيات على مختلف طرق عبور الحدود بطريقة غير الشرعية، 2013-1990  

 

 
 

من رؤية نفقية إلى سياسة مرتكزة على األدلة 5-1   
جية لإلتحاد األوروبي منذ أشار العديد من المالحظين إلى أن الزيادة المستمرة في الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخار

للهجرة و التي أصبحت أكثر صرامة  و بالتالي زيادة في عدد وفيات الحدود( متزامنة مع توحيد السياسة األوروبية) 1990
، ويبر و بيكرينك 2010، ويبر 2008كيزا  ،2007، كارلينك 2007، سبيكربور 2006اتجاه مجموعات معينة )البهاري 

(. و من المحتمل أن تكون هناك عالقة بينهما.2014، دوهاس و آخرون 2014، الست 2011، كليب 2011  
 

للبحر األبيض المتوسط إلى جزر الكناري )طريق  ةات الحدود من الطريق الغربيعلى سبيل المثال: نرى تحوال في وفي
. و 2011، و من تم إلى مضيق صقلية )طريق وسط البحر األبيض المتوسط( في سنة 2004المحيط األطلسي( حوالي سنة 

و أن التحول الثاني يتزامن مع (، في حين يبد2007يرجع التحول األول إلى تزايد التعاون بين إسبانيا و المغرب )كارلينج 
هيرا و التوسع الناجح لنظام المراقبة -عبر عملية فرونتيكس 2009-2007ما بين  سد طريق المحيط األطلسي في الفترة

"سيف" ) سابقا "أوروسور" اإلسباني(. هذا التحول شبيه بالتحول بين الحدود البرية التركية اليونانية و شمال بحر "إجية" 
، و الذي يمكن أن يكون مرتبطا  بأنشطة عملية "فرونتيكس بوسيدون" و ببناء سياج معسكر على الحدود 2011في سنة 

البرية التركية اليونانية. و بطبيعة الحال، هذا تفسير مبسط فقط، و الحقيقة أكثر تعقيدا؛ على سبيل المثال، لعبت الثورة 
. و مع ذلك، فإن 2011لهجرة بالقوارب عبر مضيق صقلية في سنة التونسية و الحرب الليبية أدوارا كبيرة في تحفيز ا

المعطيات حول الوفيات تبدو على أنها تعكس الفرضية التي تقول أن مراقبة الحدود ال توقف الهجرة كليا، و إنما تحولها 
لز هيلر و لورنزو ( يسمي هذا بـ " أثر السرير المائي" و يدعوها تشار2007ببساطة إلى مكان آخر. طوماس سبيكربور )

( "تأثير النزوح الجغرافي". باختصار، تشديد مراقبة الحدود على 2010( "اندثار"، و تسميها لين ويبر)2013) بزاني
ا أكثر خطورة، مم هم لتصبحأساليب عبورقهم و أن يؤدي بالمهاجرين إلى تحويل طريمكن ببساطة  ةطول طريق واحد

(. 2011، كرانت 2011، كليب 2008، كيزا 2007رل و ليسون سيؤدي إلى المزيد من الوفيات )وينزي  
  

ردا على ما وصف بـ " المآسي" في البحر و التي وقعت في األشهر و السنوات األخيرة، قرر اإلتحاد األوروبي أن يكثف 
تركز على  201544 أبريل 23سياسات الهجرة التقييدية الحالية. فمثال، استنتاجات قمة اإلتحاد األوروبي التي انعقدت في 

محاربة المهربين و منع الهجرة غير الشرعية. يبقى الهدف الرئيسي هو قمع الحركية الدولية الغير المرخص لها. و لكن 
المهاجرون أكثر اعتمادا على المهربين الذين يلجأون  جعلن جعل الهجرة أكثر صعوبة، قد يهناك خطر كبير يتجلى في أ

                                                        
44

 ‘Special meeting of the European Council, 23 April 2015 – statement’ (Council of the European Union, 24 
April 2015) <www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/> 



   
  Avril 2016 – Hijra Nr. 1 
 
 

34 

التالي، قد تعزز سياسات اإلتحاد األوروبي السوق للمهربين و قد تضع المزيد من األرواح في للقوارب ذات جودة سيئة. و ب
 خطر عن غير قصد. 

   
تعتبر مراقبة الحدود هي الهدف األولي لكل من عمليتا فرونتيكس "تريطون" و "بوَسيدون" )و التي من أجلها ضوعفت 

لميزانية إلى المستوى الذي كانت عليه خالل العملية البحرية اإليطالية تعودة هذه ال ،2015ثالث مرات في أبريل  الميزانية
( و عملية "أونافورميد" )عملية صوفيا(. إنقاد قوارب 2014أكتوبر -2013"مار نوستروم" في الفترة بين أكتوبر 

شرعية، التهريب و التجارة المهاجرين هو مشكلة يجب معالجتها أيضا، و لكن أولوية العملية تبقى نفسها: منع الهجرة غير ال
الية بدون التوقف و في البشر. و بالتالي، يمكن القول أن أصحاب القرار السياسي قد شددوا بكل بساطة السياسات الح

تأثيرات هذه السياسات و اإلجراءات المتخدة لتطبيقها. تشديد سياسة الهجرة  بسبب عدم نجاحها هو مثال عن  علىالتساؤل 
يض اك أسباب تجعلنا نعتقد أن هذه السياسات ستحقق األهداف هذه المرة؟ و ما الذي تم تغييره من أجل تخفنفق. هل هن-رؤية

الغير المقصودة مثل فقدان األرواح؟ أو إزالة المضاعفات  
 

 لكن ينبغي أن تستند اإلجابات على مثل هذه األسئلة على أدلة حول ما يقارب ثالث عقود من الهجرة و سياسات الحدود.
وا نهج ؤاألوروبيين أن يبدالقرارات السياسية تسيرها حاليا السياسة بدال من الحقائق. إنه لمن الضروري لصناع القرار 

تأثيرات على أرواح عدد ال يحصى من األشخاص. لهت المرتكزة على األدلة في مجال السياسا  
 

لمرتكزة على األدلة، بجانب بيانات أخرى عن الوفاة قد تكون قاعدة بيانات الوفيات على الحدود جزءا مهما من السياسة ا
)مثل اللوائح التي جمعتها "متحدون ضد العنصرية" و "حصن أوروبا"(، معطيات عن سياسات الهجرة و محددات الهجرة 

 (، معطيات عن45الدولية )على سبيل المثال، مشروع "ديميك" الذي ينفذه معهد الهجرة الدولية التابع لجامعة أكسفورد
الهجرة غير المرخص لها )مثل معطيات اإلعتقال(، و معطيات حول التهريب )على سبيل المثال، مشروع بحث معهد 

، فقد 2013نهاية سنة تتوقف  (. على الرغم من أن قاعدة البيانات46الدراسات الدولية الدنماركية للهجرة و تدبير الحدود
( يمكن جمعها. و لذلك ندعو الدول األوربية لمتابعة جمع المعطيات 2و )( موجودة، 1أثبتث أن مثل هذه المعلومات الهامة )

الوقت الحاضر(، من أجل -1/1/2014) عن وفيات الحدود من النقطة التي توقفت فيها قاعدة بيانات الوفيات على الحدود
. 2013تقييم األثر الواقعي للسياسات و التغيرات السياسية منذ   

 
وبي لوفيات المهاجرينالحاجة إلى مرصد أور -6   

 السياسية، هي الحاجة لمرصد الخالصة التي استخالصناها من النتائج األولية لقاعدة بيانات الوفيات على الحدود و دالالتها 
من شأنه أن يتعقب وفيات المهاجرين في أوروبا. تحتاج السلطات المحلية التي تحاول تحديد هوية جثت المهاجرين، و 

 له، لمكتب مناسب بحث عن أحباءها، و كذلك العديد من المنظمات و األفراد الذين يحاولون المساعدةالعائالت التي ت
صالحية للجوء إليه. تتطلب السياسات المرتكزة على األدلة جمع و تحليل معطيات دقيقة باستعمال مقارنة شمولية و دائمة 

و الغير المقصودة( للسياسات السابقة و الحالية لإلتحاد من قبل مكتب مستقل و الذي يمكنه أن يقيم اآلثار)المقصودة 
 األوروبي، و ذلك لكي تستفيد منها القرارات السياسية المستقبلية.

 
ينبغي أن يعمل هذا المرصد على مستوى أوروبي ألن هذه الحاجيات ال يمكن تلبيتها بصورة ُمرضية على مستوى إقليمي 

األقاليم و البلدان مرتبطة فيما بينها، و لهذا يجب على السياسات الراغبة في منع أو وطني. أوال، طرق الهجرة في مختلف 
الهجرة الغير المرخص لها، و غير المرغوب فيها، أن تتبع مقاربة أوروبية شاملة لخلق فرصة للنجاح. ثانيا، يمكن للطرق 

ق ال يمكن لعائالتهم البحث فيها. لهذا و من أجل إلى مناطجثتهم بالمطاف  أن ينتهيالتي يتبعها المهاجرون أن تتغير و يمكن 
تحقيق أقصى النسب في تحديد الهوية، يجب أن تكون جميع المعلومات الخاصة بما قبل و ما بعد الوفاة مركزية. ثالثا، 

 سيؤدي مكتب واحد مسؤول إلى مساطر، جمع بيانات و تحاليل متناسقة. رابعا، اكتشاف و تبادل أفضل الممارسات بشأن
تسجيل الوفيات و منافع تحديد الهوية المتعلقة بالرفع من عدد الفاعلين المعنيين. و أخيرا، يتطلب التعاون المباشر بين 

سيكون من األفضل أن يستضاف هذا المرصد من قبل و السلطات المحلية و مختلف البلدان بديال للنموذج الوطني المعتاد. 
دولة في اإلتحاد األوروبي(، و  28 وضدولة ع 47افيا شاسعا )يتألف من ال جغرالمجلس األوروبي و ذلك ألنه يغطي مجا

 ألن لديه خبرة واسعة في اإلشراف على الممارسات المتعلقة بحقوق اإلنسان.
 

يمكن للمرصد استعمال منهجية مماثلة جدا لمنهجية قاعدة بيانات الوفيات على الحدود لجمع المعطيات ابتداءا من 
تاريخ نهاية قاعدة البيانات(. ستكون المهمة أسهل بكثير بما أن سجالت الوفاة في إسبانيا، إيطاليا، مالطا و ) 01/01/2014

                                                        
45

 www.imi.ox.ac.uk/projects/demig 
46

 www.diis.dk/en/emne/migration-and-border-management  
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اليونان أصبحت اآلن رقمية و يمكن الولوج إليها على المستوى الوطني )إسبانيا، اليونان، مالطا( أو على المستوى اإلقليمي 
 )إيطاليا(.

 
بيانات الوفيات على الحدود أن تحديد الهوية يشكل مشكال جديا وسط أولئك الذين يموتون و هم  تقترح النتائج األولية لقاعدة

يحاولون عبور الحدود الخارجية لإلتحاد األوروبي بدون ترخيص، و هذا ضروري لدراسة اآلثار المقصودة و الغير 
ي لوفيات المهاجرين، و الذي لديه المقصودة قبل تشديد سياسات الهجرة ومراقبة الحدود. إن تأسيس مرصد أوروب

الصالحية لجمع و تحليل المعطيات حول وفيات الحدود، سيكون األكثر قدرة على اتخاد خطوات لحل هاتين المسألتين. ومن 
تعلقة بما قبل الوفاة مشأنه أن يساعد على تحسين نسب تحديد الهوية من خالل توفير منبر مركزي لمطابقة المعطيات ال

فقدان  أشخاص من طرف عائالتهم( و معطيات ما بعد الوفاة )تصريحات حول الجثت التي عثر عليها(. كما )تصريحات 
أن هذا المرصد سيوفر مواردا في أمس الحاجة إليها التخاد قرارات سياسية مرتكزة على أدلة في مجال الهجرة و مراقبة 

 الحدود.
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