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قارب صید یبحر جنوب البحر األبیض المتوسط. خسر اآلالف من الالجئین والمھاجرین حیاتھم أثناء محاولتھم الوصول إلى أوروبا على قوارب مطاطیة أو
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إعراباً منھما عن قلقھما بشأن المأساة اإلنسانیة الراھنة التي لقي فیھا حوالي 1,000 الجئ ومھاجر حتفھم لدى تھریبھم عبر البحر األبیض المتوسط في
ھذا العام، تدعو المفوضیة والمنظمة الدولیة للھجرة الیوم دول االتحاد األوروبي التخاذ إجراءات متضافرة على نطاق المنطقة من أجل التخفیف من عدد

األشخاص الذین یفقدون حیاتھم في البحر.

وتعتبر المفوضیة والمنظمة أن نھجاً تعاونیاً جدیداً ضروري لجعل عملیة إنزال األشخاص الذین یتم إنقاذھم في البحر أكثر قابلیةَ للتوقع واإلدارة. ویجب
أن یستند ذلك إلى التعاون الجاري بین االتحاد األوروبي واألمم المتحدة واالتحاد اإلفریقي. كما ینبغي اصطحاب األشخاص الذین یتم إنقاذھم في البحر

سریعاً إلى الشاطئ في مناطق آمنة في أوروبا، وربما في أماكن أخرى أیضاً.

كما یجب استكمال ھذا النھج من خالل المزید من فرص إعادة التوطین ولم شمل األسر وحلول أخرى ضمن االتحاد األوروبي، ومن خالل تعزیز الدعم
للبلدان التي یتم إنزال األشخاص فیھا.

وقال المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئین فیلیبو غراندي: “في األیام العشرة الماضیة، كان ھناك سفن في البحر األبیض المتوسط تنقل على
متنھا الجئین تم إنقاذھم ومھاجرین آخرین، ولم تستطع أن ترسو بسبب الجمود السیاسي في أوروبا. ویُعتبر دعم حق اللجوء في الدول األعضاء في

االتحاد األوروبي ذا أھمیة حاسمة. إن الحرمان من اإلنقاذ أو رمي مسؤولیة اللجوء على أماكن أخرى یعتبر أمراً غیر مقبول على اإلطالق. یتعین على
الدول أن تجتمع وتضع خریطة لنھج جدید ومستقبلي”.

وقال المدیر العام للمنظمة الدولیة للھجرة ولیام السي سیونغ: “أولویتنا ھي إنقاذ جمیع األشخاص الذین وقعوا ضحیة المھربین الذین یجعلون الرجال
والنساء واألطفال على حد سواء باستھزاء یصعدون على متن قوارب غیر آمنة في عرض البحر. وحتى اآلن من ھذا العام، لقي حوالي 1,000 شخص

حتفھم بسبب ھذه التجارة الوحشیة التي یربح فیھا المھربون دائماً.”
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وصلت أعداد الالجئین والمھاجرین الواصلین عبر البحر إلى ذروتھا في عام 2015 حیث عبر أكثر من ملیون شخص یائس البحر األبیض المتوسط إلى
أوروبا ولقي حوالي 5,000 شخص حتفھم بینما كانوا یحاولون العبور. وبعد ثالثة أعوام، عادت أعداد الواصلین إلى مستویاتھا قبل عام 2014 وھي

تتراجع نحو معدالتھا التاریخیة الطویلة األمد. وحتى اآلن من ھذا العام، عبر حوالي 42,000 شخص البحر األبیض المتوسط إلى أوروبا مقارنةً بـ
85,000 شخص في الفترة نفسھا من العام الماضي.

وتدعو المنظمة الدولیة للھجرة والمفوضیة الدول األوروبیة الستغالل الفرصة التي تتیحھا قمة االتحاد األوروبي المنعقدة غداً إلیجاد نھج جدید وموحد
لوضع الواصلین عبر البحر األبیض المتوسط، یلبي االحتیاجات المشتركة لجمیع البلدان لتتمكن من إدارة حدودھا وسیاسات الھجرة الخاصة بھا بینما
تحافظ في الوقت نفسھ على المعاییر األوروبیة والدولیة للھجرة التي تم تطویرھا على مدى عقود. لقد أصبح الدعم والتضامن والتعاون األوروبي مع

الدول المستضیفة لالجئین في المناطق النامیة، ومع بلدان العبور أكثر ضرورة من أي وقت مضى.

والمنظمة الدولیة للھجرة والمفوضیة مستعدتان لدعم الدول في ھذا الجھد.
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مفوضیة الالجئین:

9120 557 79 41+ edwards@unhcr.org ،في جنیف، أدریان إدواردز
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