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المفوضیة تدعو للتحرك العاجل لمعالجة ارتفاع معدالت الوفیات في البحر
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وفقًا لتقریر جدید أصدرته الیوم المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، فإن أكثر من 3,000 قد توفوا أو كانوا في
عداد المفقودین العام الماضي أثناء محاولتهم عبور وسط وغرب البحر األبیض المتوسط   والمحیط األطلسي باتجاه أوروبا. ویدعو
التقریر إلى تقدیم دعم عاجل لتفادي وقوع مثل هذه الوفیات وحمایة الالجئین وطالبي اللجوء الذین یشرعون في رحالت خطرة برًا

وبحرًا.

ومن إجمالي الضحایا المسجلین في عام 2021، فقد تم اإلبالغ عن وفاة أو فقدان 1,924 شخصًا على طرق وسط وغرب البحر
األبیض المتوسط  ، في حین لقي 1,153 شخصًا حتفهم أو فقدوا على الطریق البحري لشمال غرب إفریقیا المؤدي إلى جزر

الكناري. وبلغ عدد الوفیات أو من هم في عداد المفقودین الذین تم اإلبالغ عنهم في عام 2020 ما مجموعه 1,776 شخصًا على
الطرق الثالثة. ومن المثیر للقلق أنه منذ بدایة العام، لقي 478 شخصًا آخرین مصرعهم أو أنهم في عداد المفقودین في البحر.

تمت معظم محاوالت عبور البحر على متن قوارب مطاطیة مكتظة وغیر صالحة لإلبحار - وانقلب الكثیر منها أو فرغ منها
الهواء مما أدى إلى وقوع خسائر في األرواح. وتعتبر الرحالت البحریة من دول غرب إفریقیا الساحلیة مثل السنغال وموریتانیا

إلى جزر الكناري طویلة ومحفوفة بالمخاطر ویمكن أن تستغرق مدة كل رحلة ما یصل إلى 10 أیام. وقد انحرف العدید من
القوارب عن مسارها أو أنها اختفت بطریقة أخرى دون أن تترك أثرًا لها في هذه المیاه.

كما أن الطرق البریة ال تزال شدیدة الخطورة، حیث من المحتمل أن یكون قد لقیت فیها أعداد أكبر حتفها أثناء الرحالت التي یقوم
بها أشخاص عبر الصحراء الكبرى والمناطق الحدودیة النائیة، أو في مراكز االحتجاز، أو أثناء تعرضهم لألسر على المهربین أو
تجار البشر. ومن بین سلسلة االنتهاكات التي تم اإلبالغ عنها من قبل أشخاص یسافرون على طول هذه الطرق، القتل خارج نطاق
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القضاء، واالحتجاز غیر القانوني والتعسفي، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، والعمل القسري، والعبودیة، والزواج
القسري، وغیرها من االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان.

كما كان لجائحة فیروس كورونا وإجراءات إغالق الحدود المرتبطة بها والتي استمرت في عام 2021 تأثیراتها على التحركات
نحو شمال إفریقیا والدول الساحلیة األوروبیة، حیث اضطر العدید من الالجئین والمهاجرین لالستعانة بالمهربین بدافع من الیأس

من أجل تیسیر هذه الرحالت المحفوفة بالمخاطر.

تحذر المفوضیة من أن استمرار حالة عدم االستقرار السیاسي والصراعات وتدهور األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة، باإلضافة
إلى التأثیرات الناجمة عن تغیر المناخ، قد یؤدي إلى ارتفاع في مستوى النزوح وفي زیادة عدد التحركات اإلضافیة الخطیرة إلى

وجهات أخرى.

ومع إطالقها استراتیجیة محدثة للحمایة والحلول لالجئین لمعالجة الرحالت الخطرة على طول الطرق المؤدیة إلى أوروبا عبر
وسط وغرب البحر األبیض المتوسط   والمحیط األطلسي، تدعو المفوضیة لتوفیر مبلغ 163.5 ملیون دوالر لمساعدة وحمایة آالف

الالجئین وغیرهم.

وتناشد المفوضیة للحصول على الدعم للمساعدة في توفیر بدائل عملیة لهذه الرحالت الخطرة ولتفادي أن یقع األشخاص ضحایا
للمتاجرین بالبشر. ویدعو هذا النهج إلى رفع مستوى المساعدات اإلنسانیة والدعم والحلول لألشخاص الذین یحتاجون إلى الحمایة

الدولیة والناجین من االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان.

یغطي النداء حوالي 25 دولة عبر أربع مناطق مختلفة متصلة بنفس الطرق البریة والبحریة التي یستخدمها المهاجرون وطالبو
اللجوء والالجئون، تشمل بلدان األصل والمغادرة وبلد اللجوء األول والعبور ودول المقصد.

في الوقت نفسه، تحث المفوضیة الدول على االلتزام بتعزیز العمل اإلنساني واإلنمائي والسالم لمواجهة التحدیات التي تعتري
توفیر الحمایة والحلول.

كما تدعو المفوضیة الدول في مختلف المناطق - في كل من إفریقیا وأوروبا - إلى تعزیز األطر القانونیة والقدرات العملیاتیة على
الحدود البریة والبحریة وفي المراكز الحضریة، وضمان بدائل موثوقة للرحالت الخطرة من خالل توفیر فرص اإلدماج، وتعزیز

برامج الشباب والتنمیة المحلیة القائمة على المجتمع.

یجب على الدول ضمان وصول المساعدات اإلنسانیة دون عوائق لتقدیم الخدمات األساسیة لألشخاص المهجرین أو الذین تقطعت
بهم السبل على طول الطرق أو من تم اعتراضهم في البحر أو القابعین في مراكز االحتجاز، ولتحدید ما إذا كان لدیهم احتیاجات

تخص الحمایة دولیة.

وما لم یتحقق ذلك، فسوف یستمر الالجئون وطالبو اللجوء والنازحون داخلیًا وغیرهم في الشروع برحالت خطرة بحثًا عن األمان
والحمایة. وسوف یتحرك أشخاص آخرون، بمن فیهم المهاجرون، سعیًا لحیاة أفضل وعلى أمل العثور على فرص عمل أو فرص

تعلیمیة في مكان آخر في ظل عدم وجود مسارات قانونیة موسمیة أو طویلة األجل وكافیة للهجرة اآلمنة والمنظمة.

الوثیقة الكاملة متوفرة على هذا الرابط.
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