
 

 

 

 CET صباحا 10,الساعة  2015ماي   12حظر حتى   الثالثاء    

 هولندا  ,الهاي ,CETصباحا 10الساعة  ,2015ماي  12,الثالثاء  ندوة صحفية

 حاد األوروبي.الخارجية لجنوب االتعلى الحدود'' قاعدة معطيات خاصة بالحدود الوفيات اطالق: ''

 مرصد أوروبي لوفيات المهاجرين:  ضرورة
 أمستردامة سوف يقوم مجموعة من الباحثين بالجامعة الحر ،صباحا 10على الساعة ، 2015ماي   12في يوم 

)(VU Amsterdam  هي  قاعدة معطيات تم بناؤها  .بوفيات المهاجرين على الحدودبإطالق  قاعدة معطيات متعلقة
الل السنوات ــــلبيانات الرسمية الخاصة بوفيات المهاجرين على الحدود الجنوبية لالتحاد األوروبي خانطالقا من ا

جديد  و يقترح هؤالء الباحثون أن تستمر الدول األوروبية في جمع تلك البيانات تحت إشراف  مرصد .1990-2013
 اثنين: ". هذا المرصد يستطيع أن يحقق هدفين الذي يجب أن ينتمي لـ "المجلس األوروبي ،أوروبي لوفيات المهاجرين

 المهاجرين على الحدود وفياتمة سياسة أوروبية حتى  يتراجع عدد مالء .1
نفــــــق .لقد  في  إن رد الفعل األوروبي اتجاه هذا العدد الهائل من الموتى على حدود ها ال يغدو أن يكون  إال رؤية

في حين أن عدد المهاجرين الذين قضوا سنة الماضية ، 25شددت خالل  ية قداتضح أن محاربة الهجرة الغير الشرع
من المضاعفات يكون ذه التطورات  يمكن أن تكون  مترابطة : العدد المرتفع في الوفيات يمكن ان "ه غرقا قد تزايد.

 Thomas(  سبيكربور توماس  البروفيسور السياسة األوروبية " يقولالتي لم تكن في الحسبان في 
Spijkerboer(. رين و يقيم  مدى هاجمرصد األوروبي لوفيات المهاجرين  يستطيع جمع  معطيات وفيات المهذا ال

 ل.دالئا  سيمكن من سياسة  مبنية على  . وهذالسياسة األوروبيةتأثير 

 التحقق من هوية عدد أكبر من األشخاص  .2
رين المتوفين هاجالم . التحقق من هوية ن هويتهمفقط تم التحقق م   أقل من نصف المتوفين على الحدود األوروبية

، المجهودات صعبة. و يرجع نجاح السلطات المحلية في الكشف عن هوية هؤالء المهاجرين إلى عامل الصدفة 
"إن السلطات المحلية في الحدود الجنوبية ألوروبا تواجه  التجارب المكتسبة و الحنكة التي يتمتعون بها . المبذولة  ،

هذه المعضلة التي تتمثل  في غرق عدد كبير من المهاجرين في البحر األبيض المتوسط, معتمدة  في ذلك على  لوحدها
 مع العلم أنها محرومة من الدعم  و من اإلشراف على الصعيدين الوطني أو ،ما تتوفر عليه من اإلمكانات الذاتية

 لمتوفين في عرض البحر يعد حاسماالمهاجرين اإن تحديد هوية . (Tamara Last)تقول تمارا الست  "األوروبي
لكرامة الشخص المعني و كذا ألفراد عائلته الذين ال يزالون على قيد الحياة. حسب قاعدة البيانات المتوفرة لدينا يتضح 
أن نسبة المهاجرين الذين تم التحقق من هوتهم   تختلف باختالف الزمان و المكان. و يستطيع هذا المرصد األوروبي 

ناجعة للتحقق من هوية هؤالء. و يمكن أن يكون دعما فعاال للسطات  للمهاجرين المتوفين إحداث مساطر  فعالة و
 المحلية العاملة على طول الحدود  األوروبية.

ماتوا أثناء محاوالتهم الوصول إلى  شخصا 3.188و تشتمل قاعدة البيانات هذه على معلومات شخصية لما مجموعه 
شمال افريقيا وشرقها  و الذين تم انتشال جثتهم  أو تم وسط ود األوروبي  انطالقا من البلقان ،الشرق األجنوب االتحا

 ،و سبب الوفاةتاريخ ، مكان  :على، اكلما كان ممكن ،لقاعدة فريدة من نوعها حيث تحتوينقلهم إلى أوروبا. هذه ا
باحثا  13  البلد االصلي و ما إذا تم التحقق من هوية ذلك الشخص أو عدمه. خالل السنة الماضية قام ،السن الجنس،

مالطا و جبل طارق، حيث جمعوا المعلومات  اليونان، ،إيطالياجال مدنيا محليا بكل من اسبانيا ،س 563باالطالع على 
رار على . كانت هذه الدول تتوفر باستممباالة الدول األوروبيةال ا من"هذه القاعدة  توضح عقود  .طبقا لشواهد الوفاة

 ).Thomas Spijkerboer(   سبيكربور توماس  البروفيسور يقول "هافي جمع هذه المعطيات و لكن فشلت

 بيـــــــان صحـــــــــــــــافي   
2015ماي  11  
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with www.borderdeaths.org 
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o Visualization 
o Documentary Counting. The Human Costs of Border Control (Pieter 

Boeles, 2014) about the research project 
o Papers on (1) how was the data collected; (2) preliminary findings; (3) 

identification; (4) policy relevance 
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