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املهاجرون الواصلون واملتوفون منهم يف البحر األبيض املتوسط :مباذا تخربنا
البيانات؟
فرانك الكزكو ،وآن سينغلتون ،وتارا براين ،ومارزيا رانغو

تركز األوساط السياسية ووسائل اإلعالم عىل أعداد الوافدين من املهاجرين الناجني منهم واملتوفني .لكنَّ
البيانات املتاحة ال تخلو من مشكالت يف كال الفئتني.
عندمــا ننظــر إىل أعــداد الوافديــن ومعــدل الوفيــات يف البحــر
األبيــض املتوســط ،مــن املهــم التســاؤل عــن مــدى مصداقيــة
البيانــات ومــا متثلــه .وإذا مــا أردنــا تأطــر التحديــات السياســية
التــي تواجــه أوروبــا وتحديدهــا مبزيــد مــن الدقــة ،ينبغــي أن
تكــون البيانــات ذات جــودة عاليــة ومكتملــة بقــدر املســتطاع
وأن تكــون محدودياتهــا مفهومــة بوضــوح.

البيانات املتاحة عن الوافدين

اســتحوذت األرقــام الرئيســية التــي تشــر لوصــول أكــر مــن 900
ألــف مهاجــر إىل شــواطئ دول البحــر األبيــض املتوســط يف 2015
حســب
عــى اهتــام وســائل اإلعــام وصانعــي السياســات .و ُت َ
بيانــات الواصلــن تلــك مــن مصــادر رســمية وعــادة مــا ُتج َمــع يف
الحــدود .وقــد تشــتمل عــى تقدي ـرات للرحــات غــر الرشعيــة
العابــرة للحــدود ومحــاوالت عبــور الحــدود واالعتقــاالت وحاالت
رفــض الدخــول والتســجيالت األوليــة للراغبــن يف تقديــم طلبــات
اللجــوء وعــدد طلبــات اللجــوء املقدمــة فعلي ـاً .وأحيان ـاً ،تكــون
البيانــات مزيج ـاً مــن البيانــات املتدفقــة واملخزنــة وقــد تغطــي
فــرات زمنيــة مختلفــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يعنــي اســتخدام
املصــادر اإلداريــة احتامليــة أن تعكــس البيانــات تغــرات يف
أمنــاط الهجــرة بجانــب تغــرات يف مامرســات حــرس الحــدود.
وقــد ترتبــط البيانــات بأعــداد الوقائــع وليــس بأعــداد األف ـراد
مــا قــد يــؤدي إىل مشــكلة ازدواجيــة العــد ،ومثــال ذلــك حــاالت
اعتقــال الفــرد مرتــن .ويف حــاالت أخــرى ،قــد يشــوب البيانــات
قصــور بالعــد لعــدم تغطيتــه األشــخاص املهاجريــن بطــرق
مســترتة .وحتــى ضمــن البلــد الواحــدة ،ال ميكــن للبيانــات
املجمعــة مــن مصــادر مختلفــة أن ُتن ِتــج إال أعــداداً تقريبيــة.
وتتزايــد درجــات الشــك يف األرقــام إذا ُج ِم َعــت األرقــام مــن عــدة
دول.
ومــع ذلــك ،تشــر زيــادة اســتخدام املصــادر والتعريفــات
عينهــا عــى مــدار الســنوات القليلــة املاضيــة إىل وجــود بعــض
االتســاق وعــدم شــك يف مقــدار ارتفــاع عــدد الوافديــن مقارنــة
بالســنوات األخــرة .فقــد تضاعفــت األرقــام أكــر مــن أربعــة
أضعــاف مــن  220ألــف وافــد يف  2014إىل قرابــة  900ألــف

وافــد خــال األحــد عــر شــهراً األوىل مــن 2015.1ونحــن بحاجــة
املجمعــة بانتظــام أل َّنهــا ُت ِّ
وضــح املالمــح االجتامعيــة
للبيانــات َّ
واالقتصاديــة للمهاجريــن الوافديــن ألوروبــا وعــى ضوئهــا ميكــن
وضــع السياســات املعقولــة .ومــع َّأن البيانــات املتاحــة تعطينــا
معلومــات عــن عــدد الوافديــن وأماكــن وفودهــم ،مــا زال
هنــاك شـ ٌّـح يف التقاريــر اإلعالميــة املتعلقــة مبهــارات املهاجريــن
ومســتوياتهم التعليميــة ،ونتيجــة لذلــك تؤ ِّبــد وســائل اإلعــام
االنطبــاع بـ َّ
ـأن أوروبــا تجــد نفســها مضطــرة الســتيعاب أعــداد
متزايــدة مــن الفا ِّريــن مــن النـزاع والفقــر ممــن ال ميلكــون شــيئاً
يذكــر مــن املهــارات التــي ميكــن أن تعــود بالنفــع عــى أوروبــا.
أمــا الحقيقــة ،فمــع رضورة عــدم التقليــل مــن أهميــة الحاميــة،
يتمتــع كثــر مــن املهاجريــن بقــدر مــن املهــارة والتعليــم أكــر
مــا تتصــوره املجتمعــات املحليــة.

الوفيــات بني املهاجرين نادراً ما يُتع َّرف عليها

كــا الحــال يف عــام  ،2014ثبــت َّأن عبــور البحــر األبيــض
املتوســط عمــ ًا يف غايــة الخطــورة إذ أودى بحيــاة أكــر مــن
 3550شــخصاً يف األشــهر األحــد عــر األوىل مــن  2015عــام
وهــي أعــى ببضــع مئــات عــن املجمــوع يف عــام 2014.2وبالرغــم
مــن زيــادة تدفقــات املهاجريــن عــى طريــق رشق البحــر األبيــض
املتوســط ،مــا زال طريــق وســط البحــر األبيــض املتوســط حتــى
اآلن أكــر الطريقــن خطــورة .ففــي عــام  ،2015وقعــت أكــر مــن
 %80مــن الوفيــات يف البحــر األبيــض املتوســط يف هــذا الطريــق
مبعــدل حالتــي وفــاة بــن كل  100مهاجــر يحاولــون العبــور3.ويف
املقابــل ،شــهد طريــق رشق البحــر األبيــض املتوســط يف وقــت
كتابــة التقريــر أكــر مــن  590حالــة وفــاة أو مبعــدل حالتــي
4
وفــاة بــن كل  2500مســافر.
ويف حــن تشــر البيانــات التــي بحوزتنــا بوقــوع خســائر فادحــة
يف األرواح ،هنــاك ثغــرات وتحديــات كثــرة يف األرقــام نفســها
واملنهجيــات املســتخدمة يف جمعهــا .ويرجــع ذلــك ألســباب
عــدة ،يكمــن كثــر منهــا يف طبيعــة الهجــرة غــر النظاميــة
يف حــن يرتبــط بعضهــا بأســاليب جمــع البيانــات ومصــادر
املعلومــات املســتخدمة .وتتضمــن األســباب املتعلقــة بالطبيعــة
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فرانك الكزكو flaczko@iom.int
رئيس املركز العاملي لتحليل بيانات الهجرة ،املنظمة الدولية
للهجرة

ن

ا

ن

ن

ا

ر

آن سينغلتون asingleton@iom.int
زميلة بحث رئيسية ،كلية دراسات السياسات ،جامعة بريستول
ومعارة إىل املركز العاملي لتحليل بيانات الهجرة ،املنظمة الدولية
للهجرة

ر

تارا بريان tbrian@iom.int

مسؤولة بحثية يف املركز العاملي لتحليل بيانات الهجرة ،املنظمة
الدولية للهجرة

ر

مارزيا رانغو mrango@iom.int
مسؤولة بحثية يف املركز العاملي لتحليل بيانات الهجرة ،املنظمة
الدولية للهجرة

ى

ن
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 .1بيانات  2014من هيئة االتحاد األورويب للحدود الخارجية (فرونتكس  ،وبيانات 2015
من تقديرات املنظمة الدولية للهجرة عىل ضوء بيانات الحكومات املعنية.
 .2مرشوع املنظمة الدولية للهجرة املتعلق باملهاجرين املفقودين
http://missingmigrants.iom.int
 .3مرشوع املنظمة الدولية للهجرة املتعلق باملهاجرين املفقودين ،البيانات املتاحة عن
الوافدين هي تقديرات املنظمة الدولية للهجرة يف ضوء البيانات التي قدمتها الحكومات
املعنية.
 .4مرشوع املنظمة الدولية للهجرة املتعلق باملهاجرين املفقودين
 .5جامعة فريجي ،أمسرتدام ،مرشوع التكاليف البرشية املرتتبة عىل مراقبة الحدود
www.borderdeaths.org
 .6انظر ستيفاين غرانت ،موت املهاجرين بالبحر والهويات املجهولة ،العدد  ،38نرشة
الهجرة القرسية www.fmreview.org/ar/technology/grant
)

وعندمــا تقــ مجموعــات كاملــة نحبهــا يف البحــر ،ال تعــرف
األرس يف أرض الوطــن إذا مــا ُقــدِّر ألقربائهــم النجــاة بالوصــول
إىل الشــاطئ أو لقــوا حتفهــم يف عــرض البحــر أو فقــدوا االتصــال
بهــم ألســباب أخــرى .وال ُيعــ َرف عــدد حــاالت الوفيــات غــ
املبلــغ عنهــا .وحتــى يف وجــود تقديــرات لعــدد املفقوديــن

يــزداد االستشــهاد بالبيانــات يف وســائل اإلعــ م كــ يــزداد
اســتخدامها يف تأطــ نقاشــات سياســات الهجــرة يف اوروبــا.
َّ
وألن الطريقــة التــي ُتعــ َرض فيهــا هــذه البيانــات لهــا أثــر
محتمــل عـ التصــورات العامــة حــول الهجــرة يف أوروبــا وعـ
اســتجابات صانعــي السياســات ،ال بــد مــن عرضهــا بوضــوح
ودقــة أيضــاً.
ا

إن البيانــات املوجــودة فعلي ـاً ناقصــة للغايــة وتفتقــر إىل كث ـ
مــن املعلومــات الدميوغرافيــة عــن كل فــرد مبــا يف ذلــك الجنســية
والعمــر والجنــس ،وســبب الوفــاة يف حالــة وقوعهــا ومــا إذا كان
املتــوىف معروفــاً أم مجهــوالً .ومــن أهــم أســباب ذلــك نقــص
املعلومــات إذ َّإن غالبيــة الجثــث ُتف َقــد يف البحــر ،مــا ال يــ ك
مجــاالً ســوى للتقدي ـرات التقريبيــة بشــأن موطنهــم وجنســهم.
ومبــا َّأن أعــداد املفقوديــن عــاد ًة مــا تكــون تقريبيــة ومبنيــة
عــ شــهادات الناجــ الذيــن يفتقــرون يف أغلــب األحيــان
ملعرفــة عــدد األشــخاص الذيــن كانــوا عـ القــارب ،فذلــك كلــه
يزيــد مــن التباينــات القامئــة يف البيانــات التــي تتداولهــا مختلــف
املنظــ ت.

ويف الختام ...

ى

والبيانــات املتعلقــة بحــاالت الوفيــات ال تجمعهــا هيئــة االتحــاد
األورويب للحــدود الخارجيــة (فرونتكــس وال الحكومــات الوطنيــة
بطريقــة منهجيــة ،وكذلــك تــكاد املعلومــات التــي يجمعهــا حرس
الشــواطئ تخلــو مــن أي معلومــات دميوغرافيــة .ولذلــك ،ينبغــي
اســتخدام مصــادر متنوعــة لتكويــن الصــورة الصحيحــة الكاملــة.
وميكــن أن يشــارك يف ذلــك وســائل اإلع ـ م واملنظ ـ ت الدوليــة
واملنظ ـ ت غ ـ الحكوميــة املســاهمة يف اســتقبال الناج ـ  .ويف
شــح يف مصــادر البيانــات
مناطــق أخــرى مــن العــامل ،هنــاك ٌّ
املتعلقــة بوفيــات املهاجريــن إذ ُ ثــل وســائل اإلعـ م واملنظـ ت
غـ الحكوميــة وأحيانـاً مكاتــب الطــب الرشعــي تقريبـاً املصــدر
الوحيــد ملعظــم املعلومــات .وال يوجــد منهــج موحــد لجمــع
البيانــات عــن حــاالت الوفيــات وال تعريــف مش ـ ك ملــا ميكــن
اعتبــاره وفــا ًة مرتبطــة بالهجــرة أو بالحــدود .وبســبب كل هــذه
التحديــات ،قــد تختلــف األرقــام ب ـ املنظ ـ ت ،مثــل :املنظمــة
الدوليــة للهجــرة ومفــوض األمــم املتحــدة الســامي لالجئــ
وكذلــك ب ـ املنظ ـ ت غ ـ الحكوميــة يف أوروبــا.

ى

الرسيــة للرحــ ت غيــاب قوائــم مفصلــة بأســ ء الراكبــ
املهاجريــن بالقــوارب وميــل املهاجريــن للتخلــص مــن أوراقهــم
الثبوتيــة ،والرحــ ت املعقــدة التــي يســلكها املهاجــرون غالبــاً
عــ عــدة بلــدان .ومــا زال مثــة تحديــات أخــرى عنــد تتبــع
حــاالت الوفيــات ع ـ طــول طــرق الهجــرة يف األج ـزاء األخــرى
مــن العــامل وخاصــة بســبب تنــايئ األرايض التــي يتوجــه إليهــا
املهاجــرون.

نتيجــة غــرق القــوارب يف البحــر األبيــض املتوســط ،ال ُيعـ َ غالبـاً
ع ـ الجثــث .وحتــى عنــد اقتصــار النَّظــر إىل الجثــث املس ـ دة
مــن البحــر ،تبــ ّ قاعــدة بيانــات ُأط ِل َقــت مؤخــراً لتعقــب
الوفيــات يف البحــر األبيــض املتوســط منــذ عــام َّ 1990أن الجثــث
التــي انجرفــت إىل شــواطئ أوروبــا الجنوبيــة ال متثــل أك ـ مــن
ثلثــي األعــداد الحقيقيــة للمتوف ـ يف البحــر5.ومل ُت ـ َ إال قليــل
مــن النقاشــات حــول تحسـ عمليــة التعــرف عـ الجثــث ،مــا
ينعكــس ع ـ العائ ـ ت التــي تركهــا املهاجــرون وراءهــم إذ ال
6
يعرفــون مــا إذا كان أقرباؤهــم أحيــا ًء أم يف عــداد األمــوات.
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