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مأساة متجددة.. 
تزايد أعــداد الغــــــرقى والمفقـــــودين من 
المهاجرين وطالبي اللجوء في عام 2021

مقدمة
منــذ عــام 2011، تشــهد دول عديــدة فــي منطقــة الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيــا تصاعــًدا كبيــًرا فــي االضطرابات 

والمعيشــية  االقتصاديــة  األوضــاع  فــي  حــاًدا  وتراجًعــا 

ــاد. ــات المســلحة واالضطه ــة النزاع نتيج

وفــي الوقــت الــذي تغيــب فيــه آليــات رســمية ومرنــة 

تســتطيع التعامــل مــع واســتيعاب األعــداد الهائلــة مــن 

قانونــي،  بشــكل  أوروبــا  إلــى  والهجــرة  اللجــوء  طلبــات 

يجــد مئــات اآلالف مــن األشــخاص الفاريــن مــن مناطــق 

النــزاع أنفســهم أمــام خيــار واحــد يضاهــي بقاءهــم فــي 

بلدانهــم خطــورة؛ لينطلقــوا فــي رحــات غيــر قانونيــة وغيــر 

مضمونــة للوصــول إلــى أوروبــا.

تنطــوي عمليــة الهجــرة عبــر البحــر علــى مخاطــر كبيــرة، 

فــي  المســتمر  االســتقرار  وعــدم  العنــف  فبســبب 

رحلتهــم، يســتغل  المهاجريــن  يبــدأ معظــم  ليبيــا حيــث 

المهربيــن طالبــي اللجــوء والمهاجريــن مادًيــا مــن خــال 

طلــب مبالــغ باهظــة، ومــن ثــم تكديســهم فــي قــوارب 

متهالكــة بأضعــاف طاقاتهــا االســتيعابية، باإلضافــة إلــى 

حــوادث الغــرق والصــد التــي تتعــرض لهــا تلــك القــوارب، 

والتــي تتســبب بشــكل مباشــر فــي وفــاة وفقــدان مئــات 

المهاجريــن وطالبــي اللجــوء ســنوًيا.

نشطاء يحاولون إنقاذ طالبي لجوء ومهاجرين غادروا ليبيا نحو أوروبا على متن قارب مطاطي )أسوشيتد برس - نوفمبر 2020(
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تشــير بيانــات منظمــة الهجــرة الدوليــة أّنه منذ عــام 2014، 

شــهد البحــر المتوســط نحــو 176,406 محاولــة عبــور مــن 

مهاجريــن وطالبــي لجــوء مــن ســواحل دول شــمال أفريقيــا 

وتركيــا إلــى الســواحل األوروبيــة، حيــث توفــي أو ُفقــد 

23,150 مهاجــر وطالــب  نحــو  المحــاوالت  تلــك  نتيجــة 

ــون أول 2021. )1( ــى ديســمبر/ كان لجــوء حت

فــي الوقــت الــذي تــزداد فيــه حــوادث الغــرق ومعهــا أعــداد 

الضحايــا مــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء، مــا يــزال االتحــاد 

بعمليــات  يتعلــق  لمــا  قانونــي  يفتقــر إلطــار  األوروبــي 

البحــث واإلنقــاذ وإنــزال المهاجريــن وطالبــي اللجــوء، فــي 

الوقــت الــذي يعمــل فيــه بشــكل مســتمر علــى تعقيــد 

إجــراءات اللجــوء مــن أجــل الحــد مــن وصــول طالبــي اللجوء. 

يحــدث ذلــك بينمــا تعقــد دول أوروبيــة صفقــات مــع دول 

المصــدر وتســتمر بتجريــم المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي 

تعمــل علــى إنقــاذ األروح فــي المتوســط.

فمــن ناحيــة، تعيــد الــدول األوروبيــة المهاجريــن وطالبــي 

اللجــوء عبــر البحــر األبيــض المتوســط قســًرا إلــى دول غيــر 

آمنــة مثــل ليبيــا لوقــف التدفــق غيــر النظامــي للمهاجريــن 

وطالبــي اللجــوء مــن دول ثالثــة، بغض النظــر عن الظروف 

األليمــة لعمليــات اإلعــادة القســرية والظــروف المهينــة 

وغيــر اإلنســانية التــي يعيشــها المهاجــرون وطالبــو اللجــوء 

فــي مراكــز االحتجــاز فــي دول المصــدر.

االتحــاد  دول  مــن  عــدد  يفــرض  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

علــى  وقضائيــة  إداريــة  قيــوًدا  ســنين  منــذ  األوروبــي 

منظمة الهجرة الدولية، 2022، مهاجرون مفقودون، تم االطاع عليه بتاريخ 5 يناير 2022 1
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean

المنظمــات اإلنســانية غيــر الحكوميــة التــي تعمــل علــى 

الذيــن  اللجــوء  وطالبــي  المهاجريــن  ومســاعدة  إنقــاذ 

تقطعــت بهــم الســبل فــي عــرض البحــر المتوســط. علــى 

ســبيل المثــال، اتخــذت ألمانيــا واليونــان وإيطاليــا ومالطــا 

ــا ضــد قــوارب  ــا أو جنائًي وهولنــدا وإســبانيا 58 إجــراًء إدارًي

إنســانية فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 2016 حتــى يونيو/حزيران 

2021، تضمنــت إجــراءات ضــد أفــراد الطواقــم أو الســفن 

بأكملهــا، وتقييــد الوصــول إلــى الشــواطئ، وتأخيــر اإلنــزال 

وتــرك األشــخاص الذيــن تــم إنقاذهــم فــي البحــر ألكثــر 

مــن 24 ســاعة فــي انتظــار النــزول لمــكان آمــن، ممــا أدى 

إلــى عرقلــة أنشــطة اإلنقــاذ، وتدهــور أوضــاع المهاجريــن 

وطالبــي اللجــوء أو وفاتهــم أو اختفاءهــم فــي البحــر.

https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
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خلفية قانونية
يوفــر القانــون الدولــي الحمايــة لمجموعــة مــن حقــوق 

المهاجريــن وطالبــي اللجــوء، وُيلــزم الــدول بكفالــة واحتــواء 

المهاجــر وطالــب اللجــوء، كحــد أدنى للتعامل معــه باعتباره 

هــي  االتفاقيــات  تلــك  أهــم  األولــى.  بالدرجــة  إنســاًنا 

االتفاقيــة الدوليــة لعــام 1951 المتعلقــة بوضــع الاجئيــن 

وبروتوكولهــا لعــام 1967، تليهــا االتفاقيــة الدوليــة لعــام 

1974 لســامة األرواح فــي البحــار، واالتفاقيــة الدوليــة 

للبحــث واإلنقــاذ فــي البحــار لعــام 1979، واتفاقيــة األمــم 

المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 وإعــان نيويــورك 

ــام 2016.)2( ــن لع ــن والمهاجري بشــأن الاجئي

خاًصــا  اهتماًمــا  الدولــي  القانــون  مواثيــق  أولــت  وقــد 

بحمايــة مجموعــة مــن الحقــوق المطلقــة، مثــل الحــق فــي 

الحيــاة وحظــر التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة الاإنســانية 

عليهــا  تقــوم  التــي  الحقــوق  أهــم  وهــي  المهينــة،  أو 

الحقــوق األخــرى وال يمكــن تقييدهــا، وهــي تخــص كل 

ــن يجــدون أنفســهم  فــرد، بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذي

غيــر موثقيــن أو فــي أوضــاع »غيــر طبيعيــة«. علــى ســبيل 

المثــال، فــي إعــان نيويورك بشــأن الاجئيــن والمهاجرين، 

أكــدت الــدول األعضــاء لألمــم المتحــدة البالــغ عددهــا 193 

دولــة علــى أهميــة ضمــان »اســتقبال يركــز علــى اإلنســان 

»وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسية، 2021 »تحديث يونيو 2021 - عمليات البحث واإلنقاذ في البحر األبيض المتوسط والحقوق األساسية 2
   تم االطاع عليه بتاريخ 6 يناير 2022

https://bit.ly/3r0roAx

ويتســم بالحساســية واإلنســانية وحفــظ الكرامــة ومراعــاة 

االعتبــارات الجنســانية والســرعة، وخاصــة للذيــن يصلــون 

منهــم فــي إطــار حــركات نــزوح كبــرى، ســواء كانــوا الجئيــن 

ــن.« أو مهاجري

المهاجريــن  بحمايــة  تتعلــق  التــي  المبــادئ  أهــم  ومــن 

وطالبــي اللجــوء مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية، الــذي يحظــر 

علــى الــدول طــرد أو إعــادة األفــراد مــن واليتهــا القضائيــة 

أو ســيطرتها الفعليــة عندمــا تكــون هنــاك أســباب جوهريــة 

لاعتقــاد بــأن الشــخص ســيتعرض لضــرر ال يمكــن جبــره 

ــب  ــك االضطهــاد والتعذي فــي حــال العــودة، بمــا فــي ذل

الجســيمة  االنتهــاكات  مــن  غيرهــا  أو  المعاملــة  وســوء 

لحقــوق اإلنســان، وهــو مــا تطرقــت لــه اتفاقيــة الاجئيــن 

مــن  وغيــره  التعذيــب  مناهضــة  واتفاقيــة   1951 لعــام 

ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو 

المهينــة، وميثــاق الحقــوق األساســية لاتحــاد األوروبــي. 

ولمبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية طبيعــة مطلقــة وغيــر قابلة 

ــع األشــخاص،  ــى جمي ــق عل ــه ينطب ــي أن ــد، مــا يعن للتقيي

ــي لجــوء،  ــن أو طالب بغــض النظــر عــن وضعهــم كمهاجري

ضمــن الواليــة القضائيــة أو الســيطرة الفعليــة للدولــة، 

مــا يعنــي أنهــا تطبــق حتــى خــارج إقليــم تلــك الدولــة.

ومــع ذلــك، نــادًرا مــا تمتثــل الــدول األعضــاء فــي االتحــاد 

األوروبــي اللتزاماتهــا الدوليــة، بــل وتنتهــك العديــد مــن 

المعاهــدات علــى أســاس منتظــم ســواء بشــكل  هــذه 

https://bit.ly/3r0roAx
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مباشــر عــن طريــق إيقــاف عمليــات البحــث واإلنقــاذ أو 

تنفيــذ عمليــات صــد غيــر مشــروعة)3( لقــوارب المهاجريــن 

وطالبــي اللجــوء، وأيًضــا مــن خــال وكالــة الحــدود وخفــر 

الســواحل األوروبيــة )فرونتكــس()4(، أو بشــكل غيــر مباشــر 

مــن خــال دعــم خفــر الســواحل الليبــي الــذي يعتــرض 

القــوارب ويعيدهــا بالقــوة إلــى ليبيــا)5(. وبذلــك تنتهــك 

الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي عــدة مبــادئ، بمــا 

الطــرد  القســرية وحظــر  اإلعــادة  عــدم  مبــدأ  ذلــك  فــي 

الاإنســانية  والمعاملــة  التعذيــب  وحظــر  الجماعــي، 

والمهينــة والحــق فــي الوصــول إلــى إجــراءات اللجــوء.

واألهــم مــن ذلــك كلــه أنــه فــي كل مــرة ال تســتجيب 

الــدول األوروبيــة بســرعة لنــداء اســتغاثة مــن قــارب يغــرق، 

ــق  ــي اللجــوء المطل ــن وطالب ــا تنتهــك حــق المهاجري فإنه

للبحــث  الدوليــة  االتفاقيــة  تنــص  حيــث  الحيــاة)6(،  فــي 

واإلنقــاذ فــي البحــار لعــام 1979،علــى »تقديــم المســاعدة 

ألي شــخص منكــوب فــي البحــر]...[ بغــض النظــر عــن 

جنســيته أو وضعــه أو الظــروف المحيطــة بــه.«

هيرسي جماعة وآخرين ضد إيطاليا«. تم االطاع عليه بتاريخ 6 يناير HUDOC. 2012، »2022 المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان - قاعدة بيانات 3
https://bit.ly/3F9CI2f
البرلمــان األوروبــي، 2021، »الصدمــات علــى الحــدود الخارجيــة لاتحاد األوروبي«، تم االطاع عليه عبر اإلنترنت بتاريخ 6 يناير 2022 4
https://bit.ly/3qaAcVj
 مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، 2021، »« تجاهل مميت »- البحث عن وإنقاذ وحماية المهاجرين في وسط البحر األبيض المتوسط«. تم 5

االطاع عليه بتاريخ  6 يناير 2022
https://bit.ly/3zV8krD
 مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، 2021، »إيطاليا تفشل في إنقاذ أكثر من 200 مهاجر«. تم االطاع عليه بتاريخ 6 يناير 2022. تم االسترجاع   6
https://bit.ly/3JOQlYa  من
.بوابة البيانات التشغيلية للمفوضية، 2022، »حالة البحر األبيض المتوسط«، تم الوصول االطاع عليه بتاريخ 6 يناير 2022 7
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

أعداد المهاجـرين وطالـــــبي 
اللجوء عبر المتوســط وأبـرز 
حوادث الغرق خــالل 2021

شــهدت أعــداد الواصليــن إلــى أوروبــا وكذلــك الضحايــا 

ــدى محاولتهــم الهجــرة واللجــوء  ــن فقــدوا أرواحهــم ل الذي

تزايــًدا ملحوًظــا خــال عــام 2021، إذ تشــير األرقــام التــي 

نشــرتها المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 

ــب  ــى وصــول نحــو 116,573  مهاجــر وطال ــن)7( إل الاجئي

لجــوء إلــى أوروبــا عبــر البحــر المتوســط خــال عــام 2021، 

أي بزيــادة أكثــر مــن %20 عــن عــام 2020، والــذي شــهد 

وصــول 88,143 مهاجــر وطالــب لجــوء. وبالمثــل شــهد 

عــام 2021 تصاعــًدا فــي أعــداد الوفيــات والمفقوديــن 

نتيجــة حــوادث الغــرق فــي المتوســط، إذ ســجل العــام 

ــي  ــي وفــاة وفقــدان نحــو 1,864  شــخًصا مــن طالب الحال

اللجــوء والمهاجريــن فــي ميــاه المتوســط فــي عــام 2021 

بمــا فــي ذلــك 64 طفــًا - بمعــدل أكثــر مــن 5 مهاجريــن 

بنحــو  تقــدر  بزيــادة  الواحــد-  اليــوم  فــي  لجــوء  وطالبــي 

https://bit.ly/3F9CI2f
https://bit.ly/3qaAcVj
https://bit.ly/3zV8krD
https://bit.ly/3JOQlYa
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
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%21 عــن عــام 2020 الــذي قضــى فيــه1,401  شــخًصا، 

وُســجلت معظــم الضحايــا فــي منطقــة وســط المتوســط.

أيلــول أعلــى  خــال عــام 2021، ســجل شــهر ســبتمبر/ 

حيــث  اللجــوء،  وطالبــي  للمهاجريــن  وصــواًل  الشــهور 

وصــل فــي هــذا الشــهر مــا يزيــد عــن 16,000 منهــم إلــى 

الشــواطئ األوروبيــة، فــي حيــن كان شــهر يوليــو/ تمــوز 

2021 األكثــر مأســاوية، إذ توفــي وُفقــد خــال هــذا الشــهر 

311 مهاجــًرا وطالــب لجــوء)8(، بمعــدل أكثــر مــن 10 ضحايــا 

ــوم الواحــد. خــال الي

وشــهد عــام 2021 بشــكل عــام عــدة حــوادث غــرق جماعيــة 

لقــوارب مهاجريــن وطالبــي لجــوء فــي ميــاه البحــر األبيــض 

المتوســط، راح ضحيتهــا مئــات منهــم. كان مــن أبــرز تلــك 

الحــوادث وفــاة وفقــدان نحــو 170 مهاجــًرا وطالــب لجــوء 

ــة فــي النصــف الثانــي مــن شــهر  فــي 3 حــوادث منفصل

ديســمبر/ كانــون ثــان، إذ غرقــت القــوارب الثاثــة فــي 

مناطــق متفرقــة مــن البحــر المتوســط بعــد إبحارهــا مــن 

الشــواطئ الليبيــة تجــاه أوروبــا. وفــي حادثــة أخــرى فــي 17 

نوفمبــر/ تشــرين ثــان 2021، لقــي 75 مهاجــًرا وطالــب 

الســواحل  قبالــة  قاربهــم  غــرق  عقــب  لجــوء مصرعهــم 

الليبيــة، فــي حيــن أنقــذ صيــادون ليبيــون 15 آخريــن كانــوا 

علــى متــن القــارب.

وفــي 11 أكتوبر/تشــرين أول، غــرق قــارب كان يحمــل 105 

مهاجــًرا وطالــب لجــوء قضــى منهــم 15 شــخًصا، فــي حين 

مشروع مهاجرون مفقودون التابع للمنظمة الدولية للهجرة، 2022، »الهجرة خال البحر األبيض المتوسط«. تم االطاع عليه بتاريخ 6 يناير 2022 8
https://bit.ly/3f9FXfr

أعــاد خفــر الســواحل الليبــي الناجيــن الـــ 90 المتبقيــن إلــى 

طرابلــس. المهاجــرون كانــوا قــد انطلقــوا مــن مدينــة زوارة 

ومعظــم المهاجريــن ينحــدرون مــن جنســيات دول أفريقية. 

بعــد نحــو أســبوعين علــى الحادثــة، فــي 26 مــن الشــهر 

ذاتــه، غــرق قــارب آخــر قبالــة جزيــرة كيــوس التركيــة كان 

يحمــل 27 مهاجــًرا وطالــب لجــوء، حــث أعلنــت الســلطات 

التركيــة عــن تمكنهــا مــن إنقــاذ 20 منهــم، فيمــا اســتمرت 

بالبحــث عــن الباقيــن.

أمــا فــي 21 أبريــل/ نيســان، وهــو أحــد األيــام الذي شــهدت 

أكثــر الحــوادث مأســاوية، فقــد لقــي نحــو 130 مهاجــًرا 

وطالــب لجــوء مصرعهــم بعــد غــرق قاربهــم المطاطــي 

ــة. ــذي انطلــق مــن الســواحل الليبي ال

https://bit.ly/3f9FXfr
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تجريم عمليات اإلنقاذ 
علــى مــدار أعــوام، تمثلــت سياســة االتحــاد األوروبــي فــي 

التعامــل مــع المهاجريــن وطالبــي اللجــوء بالصــد والرفــض 

والــردع عوًضــا عــن النظــر العــادل فــي طلبــات لجوئهــم 

وهجرتهم.علــى ســبيل المثــال، فــي مــارس/آذار 2020، 

ــات  ــا ودوري ــة صوفي ــي رســمًيا عملي ــق االتحــاد األوروب عل

تســتخدم إلنقــاذ عشــرات اآلالف  كانــت  التــي  الســفن 

مــن المهاجريــن ســنوًيا وبــات يعتمــد اآلن علــى المراقبــة 

ــة. ــة والتنســيق مــع الســلطات الليبي الجوي

فــي الوقــت ذاتــه، تؤكــد المفوضية األوروبية باســتمرار أن 

البحــث واإلنقــاذ ليــس مــن اختصــاص االتحــاد األوروبــي)9( 

علــى الرغــم مــن األزمــة اإلنســانية التــي تتكشــف علــى 

حدودهــا البحريــة وتزايــد أعــداد الوافديــن عــن طريــق البحــر. 

لكــن الخطيــر فــي هــذا األمــر أنــه لــم يعــد يقتصــر علــى 

الرفــض حصــًرا، وإنمــا بــدأت دول خــط األمام مثل إســبانيا 

وإيطاليــا واليونــان بانتهــاج سياســات أكثــر صرامــة -وفــي 

والمهاجريــن  اللجــوء  طالبــي  تجــاه  الإنســانية  غالبيتهــا- 

القادميــن عبــر البحــر.

ــا  ــاع القــرار المحافظــون فــي أوروب ــر صن ــذ أعــوام، اعتب من

ــن فــي الهجــرة واللجــوء  ــات اإلنقــاذ تشــجيًعا للراغبي عملي

مشروع مهاجرون مفقودون التابع للمنظمة الدولية للهجرة، 2022، »الهجرة خال البحر األبيض المتوسط«. تم االطاع عليه بتاريخ 6 يناير 2022                                9
https://bit.ly/31HQmvP
،»وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسية، 2021، »تحديث يونيو 2021 - عمليات البحث واإلنقاذ في البحر األبيض المتوسط والحقوق األساسية 10

تم االطاع عليه بتاريخ 6 يناير 2022
https://bit.ly/3zHavi2

علــى ركــوب البحــر وتعاملــوا معهــا باعتبارهــا جــزًءا مــن 

المشــكلة ال عمليــة حتميــة إلنقــاذ األرواح. لذلــك، بذلــت 

دول أوروبيــة جهــوًدا حثيثــة وأنفقــت مبالــغ ضخمــة بهدف 

حمايــة حدودهــا، اســُتخدم جــزء منهــا فــي عمليــات الصــد 

واإلرجــاع ومنــع وتجريــم عمليــات اإلنقــاذ.

ورغــم عــدم وجــود عاقــة بيــن ارتفــاع أعــداد المهاجريــن 

وطالبــي اللجــوء عبــر البحــر وعمليــات اإلنقــاذ، إال أن بعض 

ــدأت بتجريمهــا  ــان ب ــا واليون ــل ايطالي ــة مث ــدول األوروبي ال

غيــر  والمبــادرات  والمنظمــات  النشــطاء  وماحقــة 

الحكوميــة العاملــة علــى إنقــاذ المهاجريــن وطالبــي اللجــوء 

فــي البحــر متهمــًة إياهــا بالتهريــب واالتجــار بالبشــر. مــن 

بيــن القيــود التــي فرضتهــا تلــك الــدول حجــز الســفن فــي 

الموانــئ وســن عقوبــات علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة 

التــي تنفــذ عمليــات بحــث وإنقــاذ دون ترخيــص أو إذن 

رســمي مــن الســلطات. وتعرضــت المنظمــات اإلنســانية 

غيــر الحكوميــة العاملــة فــي البحــر األبيــض المتوســط لمــا 

ال يقــل عــن 40 قضيــة جنائيــة بيــن عامــي 2018 و2020 

تمثلــت فــي غرامــات إداريــة، ومصــادرة الســفن، أو منــع 

أطقــم مــن المغــادرة أو اإلرســاء)10(.

واعتقلــت الســلطات اإليطاليــة »كاروال راكيتــي«، القبطان 

الســابق لســفينة اإلنقــاذ »ســي ووتــش 3«، فــي يونيــو/

حزيــران 2019 ألنهــا رســت ســفينة اإلنقــاذ الخاصــة بهــا، 

https://bit.ly/31HQmvP
https://bit.ly/3zHavi2
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وكان علــى متنهــا 53 مهاجــًرا وطالــب لجــوء، دون إذن. 

ــا »المســاعدة والتحريــض  وشــملت التهــم الموجهــة إليه

بســببها  خاطــرت  والتــي  الشــرعية،«  غيــر  الهجــرة  علــى 

بالســجن لمــدة تصــل إلــى 20 عاًمــا وغرامــات مختلفــة 

تصــل إلــى 50,000 يــورو، قبــل أن تســقط الســلطات 

اإليطاليــة التهــم األخيــرة ضدهــا فــي ديســمبر/كانون أول 

.2021

وفــي 1 مــارس/آذار 2021، اقتحمــت الشــرطة اإليطاليــة 

غيــر  مكاتــب منظمــة »ميديتيرانيــا ســايفنج هيومنــز«  

العامليــن فيهــا، وحجــزت  منــازل  الحكوميــة، وداهمــت 

ــت  ــي كان ــو« التابعــة للمنظمــة، والت ســفينة »مــاري يوني

تنشــط فــي عمليــات اإلنقــاذ، علــى خلفيــة اتهــام المنظمة 

بجنــي األربــاح مــن عمليــات البحــث واإلنقــاذ فــي البحــر 

المتوســط.

»أوشــن  ســفينتا  انتظــرت   ،2021 أغســطس/آب  وفــي 

ــا تحمــان نحــو  ــان كانت ــغ« و«ســي ووتــش 3« واللت فايكن

800 مهاجــر وطالــب لجــوء، عــدة أيــام فــي ميــاه المتوســط 

بانتظــار الســماح لهمــا بإنــزال المهاجريــن وطالبــي اللجــوء 

نتيجــة  اســتغاثة  نــداءات  عــدة  وبعــد  آمــن.  مينــاء  فــي 

تدهــور الوضــع الصحــي لعشــرات األشــخاص علــى متــن 

الســفينتين، ســمحت الســلطات اإليطاليــة لهمــا بالرســو 

فــي أحــد موانئهــا.

 مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، 2021، »« تجاهل مميت »- البحث عن وإنقاذ وحماية المهاجرين في وسط البحر األبيض 11
المتوسط«، تم االطاع عليه 6 يناير 2022

https://bit.ly/34rffgg

بالتشــكيك  الســلطات هــذه اإلجــراءات  تبــرر  وغالًبــا مــا 

فــي شــرعية عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة وتمويلهــا، 

وتشــويه ســمعة النشــطاء، واالدعــاء بــأن أنشــطة البحــث 

واإلنقــاذ قــد تكــون بمثابــة »عامــل جــذب« للهجــرة غيــر 

ــل)11(. ــى الرغــم مــن عــدم وجــود دلي ــة، عل النظامي

وفــي نوفمبــر/ تشــرين أول 2021، أجّلــت محكمــة يونانيــة 

الســورية »ســارة  الاجئــة  بينهــم  24 متطوًعــا  محاكمــة 

ماردينــي«، علــى خلفيــة نشــاطهم فــي عمليــات إنقــاذ 

مهاجريــن فــي اليونــان بيــن عامــي 2016 و2018. واتهمت 

بـ«التجســس والغــّش  المتطوعيــن  اليونانيــة  الســلطات 

ــو«، باإلضافــة  ــات الرادي ــر الشــرعي لذبذب واالســتخدام غي

إلــى المشــاركة فــي منظمــة إجراميــة« للمســاعدة علــى 

تنظيــم  القانونيــة«، و«مســاعدة شــبكات  غيــر  »الهجــرة 

تهريــب مهاجريــن«.

وعــادًة مــا تأتــي قــرارات الــدول األوروبيــة بحظــر أو معاقبــة 

النشــطاء والمنظمات غير الحكومية بعد قيامهم بعمليات 

إنقــاذ تشــمل مئــات المهاجريــن وطالبــي اللجــوء الذيــن كانوا 

مهدديــن بالغــرق والمــوت فــي عــرض المتوســط.

وبينمــا ُتجــرم ســلطات االتحــاد األوروبــي عمليــات اإلنقــاذ 

غيــر المرخصــة، فإنهــا مــا تــزال تصــدر التراخيــص للنشــطاء 

والمنظمــات غيــر الحكوميــة الراغبــة فــي تقديم المســاعدة 

ــا  ــام عمله ــات أم ــا تضــع العقب ــاذ، ولكنه ــات اإلنق وعملي

مــن خــال إجــراءات بيروقراطيــة طويلــة.

https://bit.ly/34rffgg
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ــة  ــة عملي ــال، حولــت الســلطات اليوناني ــى ســبيل المث عل

بتنفيــذ  الراغبــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تســجيل 

عمليــات إنقــاذ إلــى معركــة شــاقة بعــد ســن متطلبــات 

.2020 فبراير/شــباط  فــي  جديــدة  تســجيل 

وفــي ســبتمبر 2021، ُقــدم مشــروع قانــون جديــد إلــى 

المنظمــات  إجــراء  جعــل  شــأنه  مــن  اليونانــي  البرلمــان 

ــر الحكوميــة عمليــات اإلنقــاذ فــي البحــر دون النســيق  غي

المباشــر مــع خفــر الســواحل اليونانــي غيــر قانونًيــا، ويترتب 

ــكل  ــورو ل ــن 500 ي ــال غرامــة ال تقــل ع ــدم االمتث ــى ع عل

ــى األقــل للمنظمــة، وحكــم  ــورو عل مشــارك، و 3,000 ي

بالســجن لمــدة تصــل إلــى عــام كحــد أدنــى.

عمليات الصد 
واإلرجاع المتهورة

عمليــات الــرد هــي عمليــات طــرد جماعــي غيــر قانونيــة 

ــر  ــة، ســواء فــي الب ــى أي حــدود دولي يمكــن أن تحــدث عل

ــي اللجــوء  ــن وطالب ــع المهاجري ــى من أو البحــر، وتهــدف إل

فعلًيــا مــن الوصــول إلــى الواليــة القضائيــة اإلقليميــة 

ــة مــا أو دخولهــا أو البقــاء فيهــا، وعــادًة مــا تنطــوي  لدول

عمليــات اإلعــادة علــى التهديــد أو اســتخدام القوة من قبل 

مســؤولي الحــدود لمنــع المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان 

أو المهاجريــن وطالبــي اللجــوء مــن االقتــراب مــن الحــدود، 

أو لترهيــب أولئــك الذيــن نجحــوا فــي عبــور الحــدود، قبــل 

إعادتهــم إلــى بلــد المغــادرة، وال ســيما ليبيــا.

ويعتمــد االتحــاد األوروبــي بشــكل رئيــس علــى الوكالــة 

األوروبيــة لحــرس الحــدود والســواحل )فرونتكــس( فــي 

تأميــن حــدوده البريــة والبحريــة مــن التهديــدات األمنيــة 

القانونيــة«.  العبــور »غيــر  وعمليــات 

وقــد واجهــت الوكالــة انتقــادات حقوقيــة حــادة وتحقيقــات 

لتورطهــا   ،2021 عــام  خــال  خاصــة  رســمية،  أوروبيــة 

اليونــان  تنفذهــا  التــي  القانونيــة  غيــر  العمليــات  فــي 

لصــد وإرجــاع المهاجريــن وطالبــي اللجــوء، واالنتهــاكات 

المختلفــة التــي ترتكبهــا الوكالــة علــى نحــو يخالــف مواثيــق 

مــع  والدوليــة.  األوروبيــة  اإلنســان  حقــوق  واتفاقيــات 

ذلــك، َعمــد االتحــاد األوروبــي خــال الســنوات األخيــرة إلى 

توســيع دور »فرونتكــس« وزيــادة ميزانيتهــا وإمكانياتهــا 

وموظفيهــا دون حــدود قانونيــة واضحــة، ودون االلتفــات 

ــة. ــر القانوني ــى نشــاطاتها غي إل

جعلــت سياســات الهجــرة األوروبيــة المتشــددة وعمليــات 

الصــد واإلرجــاع غيــر القانونيــة مــن البحــر المتوســط أحــد 

أخطــر طــرق الهجــرة حــول العالــم، وزادت فــي الوقــت 

ذاتــه مــن عمليــات ابتــزاز المهربيــن للمهاجريــن وطالبــي 

اللجــوء وتكديســهم فــي ســفن مهترئــة، ودفعتهــم إلــى 

ســلك مســارات وطــرق بحريــة تتســبب فــي فقــدان وغــرق 

ــوء ســنوًيا. ــي اللج ــن وطالب اآلالف مــن المهاجري

لجــأ االتحــاد األوروبــي خــال الســنوات األخيــرة إلــى عقــد 

اتفاقيــات مــع دول المصــدر، وأبرزهــا ليبيــا، وهــي نقطــة 

البحــر  يعبــرون  الذيــن  للمهاجريــن  الرئيســية  االنطــاق 

األبيــض المتوســط إلــى أوروبــا، ومنــذ عــام 2015، قــدم 

ــا للحــد  ــون دوالر لليبي ــي 525 ملي ــي حوال االتحــاد األوروب
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مــن وصــول وصــد وإرجــاع المهاجريــن قبــل وصولهــم إلــى 

الميــاه األوروبيــة دون النظــر إلــى العواقــب الوخيمــة التــي 

قــد تنتــج مــن التعامــل العنيــف لخفــر الســواحل الليبــي 

ــي اللجــوء. ــن وطالب مــع المهاجري

ووّجــه االتحــاد األوروبــي نصيًبــا كبيــًرا مــن هــذا الدعم لتعزيز 

ــب  ــه وتدري ــث معدات ــي وتحدي قــدرات خفــر الســواحل الليب

األخــذ  ،دون  الهجــرة  قــوارب  واعتــراض  لصــّد  كــوادره، 

باالعتبــار الممارســات العنيفــة التــي يتبعهــا خفــر الســواحل 

الليبــي ضــد المهاجريــن وطالبــي اللجــوء في عمليــات الصد 

واإلرجــاع، والتــي تتنــوع بيــن التعنيــف المباشــر لهــم، أو 

ــة إغــراق مــن فيهــا. إتــاف وإعطــاب قواربهــم وإمكاني

ظروف السجون ومراكز 
االحتجاز في ليبيا

ــاون  ــج التع ــام 2021 نتائ ــرت بشــكل واضــح خــال ع ظه

بيــن االتحــاد األوروبــي وليبيــا فــي صــد وإرجــاع المهاجريــن 

وطالبــي اللجــوء، حتــى منتصــف نوفمبر/تشــرين الثانــي، 

اعتــرض حــرس الســواحل الليبــي مــا مجموعــه 28,636 

ــا فــي عــام  ــوا فــي ليبي طالــب لجــوء والجــئ ومهاجــر ونزل

وقــد   ،)12(2020 عــام  فــي   11,891 بـــ  مقارنــة   ،2021

»وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسية، 2021، »تحديث ديسمبر 2021 - عمليات البحث واإلنقاذ في البحر األبيض المتوسط والحقوق األساسية 12
تم االطاع عليه بتاريخ 6 يناير 2022

https://bit.ly/3HPcN1t
 في البحر األبيض المتوسط والحقوق األساسية«، )SAR( وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسية، 2021، »تحديث ديسمبر 2021 - عمليات البحث واإلنقاذ 13

تم االطاع عليه بتاريخ 6 يناير 2022، مأخوذ من
https://bit.ly/3zFiUTo

ــة للهجــرة  ــدوا علــى الرغــم مــن تكــرار المنظمــة الدولي ُأعي

والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن 

ــا«، حيــث ال تــزال  ــا آمًن دعواتهــم لعــدم اعتبــار ليبيــا »مكاًن

مــن  عقــد  منــذ  المســتمرة  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات 

ــوم. الزمــان هــي النظــام الســائد الي

وعــاوة علــى ذلــك، ُنقــل معظــم المهاجريــن العائدين على 

الفــور إلــى مختلــف مراكــز االحتجــاز والســجون التي ال تلبي 

معاييــر المعيشــة الائقــة وحقــوق اإلنســان األساســية 

وتعرضــوا بشــكل منهجــي للتعذيــب والعنــف الجنســي 

والســخرة وغيــر ذلــك مــن أشــكال االســتغال مــع اإلفــات 

التــام مــن العقــاب)13(. وفــي عــدد مــن الحاالت، وّثــق فريق 

قــوات  بيــن  مباشــًرا  تعاوًنــا  األورومتوســطي  المرصــد 

خفــر الســواحل اإليطاليــة والليبيــة فــي عمليــة اعتــراض 

وإرجــاع المهاجريــن وطالبــي اللجــوء، إذ أخبــر »حســن زكريــا 

ــا حــاول  ــا(، وهــو الجــئ ســوداني فــي ليبي عمــر« )29 عاًم

ــا،  ــى إيطالي ــا إل ــر البحــر مــن ليبي ــر مــن مــرة الهجــرة عب أكث

فريــق المرصــد األورومتوســطي فــي إفــادة ســابقة: »فــي 

ــون األول 2019، انطلقــت  ــام شــهر ديســمبر/ كان ــد أي أح

مــع مجموعــة مــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء فــي تمــام 

الســاعة 12:00 منتصــف الليــل مــن منطقــة القــره بوللــي 

الشــواطئ  قاصديــن  البــاد،  غربــي  شــمال  الســاحلية 

األوروبيــة. أبحرنــا لمــدة 16 ســاعة متواصلــة، وبعــد ذلــك 

https://bit.ly/3HPcN1t
https://bit.ly/3zFiUTo
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ظهــرت فــي الســماء طائــرة عســكرية -ليســت ليبيــة- يبــدو 

أّنهــا مخصصــة لاســتطاع والتصويــر، وبعــد مغادرتهــا 

ــر الســواحل  ــت زوارق خف ــو 6 ســاعات، وصل ــواء بنح لألج

الليبــي وســيطرت علــى القــارب ونقلتنــا إلــى أحــد الــزوارق 

التابعــة لهــا، وفّككــت محــّرك القــارب الــذي كّنــا علــى متنــه 

ــر الســواحل  ــا خف ــه الرصــاص الحــي. اقتادن وأطلقــت علي

إلــى مينــاء طرابلــس، وعندمــا وصلنــا تعّرضنــا لضــرب 

مبــرح وإهانــة كبيــرة، ولــم يكــن هنــاك تواجــد ألي مــن 

ــة األمــم المتحــدة أو الصليــب األحمــر«. فــرق مفوضي

خفــر  تــوّرط  كذلــك  األورومتوســطي  المرصــد  وّثــق 

الســواحل الليبــي المدعــوم أوروبًيــا فــي انتهــاكات خطيــرة 

خــال عمليــات صــد وإرجــاع المهاجريــن وطالبــي اللجــوء، 

وصــل بعضهــا إلــى ارتــكاب أفعــال قــد ُتفضــي إلــى وفــاة 

أو فقــدان المهاجريــن وطالبــي اللجــوء.

تابــع الاجــئ الســوداني »حســن زكريــا عمــر« خــال إفادتــه 

لفريــق المرصــد األورومتوســطي: »انطلقنــا فــي رحلــة 

الهجــرة مــن مدينــة الُخمس الســاحلية شــمال غربــي الباد، 

تحــّرك القــارب فــي حوالــي الســاعة 2:00 صباًحــا، وأبحرنــا 

لمــدة نحــو 10 ســاعات. وفــي اليــوم التالــي عنــد الســاعة 

2:00 مســاء، تعّطــل محــّرك القــارب وعلقنــا فــي الميــاه، 

ولــم يكــن أمامنــا خيــار ســوى التواصــل مــع خفــر الســواحل 

الليبــي إلنقاذنــا، وبالفعــل وصلــت قــوارب خفــر الســواحل 

وأجلتنــا مــن القــارب، لكــّن الصــادم أّنهــا تركــت 6 أشــخاص 

فــي القــارب دون أســباب، ودون وســائل معيشــة، وعلــى 

األرجــح فــإّن هــؤالء الســتة فارقــوا الحيــاة ببــطء ألننــا لــم 

نســمع أي أخبــار عنهــم منــذ ذلــك الوقــت«.

UNHCR :طالبو لجوء ومهاجرون محتجزون في أحد مراكز االحتجاز في ليبيا - المصدر
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التوصيات
شــهد عــام 2021 وفــاة وفقــدان أعــداد كبيــرة مــن طالبــي 

ظــل  فــي  المتوســط،  البحــر  فــي  والمهاجريــن  اللجــوء 

التنّكــر األوروبــي الرســمي لجهــود اإلنقــاذ، واالســتمرار 

إلــى  تهــدف  التــي  واالتفاقيــات  الصفقــات  عقــد  فــي 

الحــد مــن وصــول المهاجريــن وطالبــي اللجــوء إلــى أوروبــا 

بغــض النظــر عــن آليــات الصــد العنيفــة ومخاطــر اإلعــادة 

القســرية إلــى دول غيــر آمنــة. وفــي ضــوء ذلــك، يوصــي 

المرصــد األورومتوســطي باآلتــي:

خلــق مســارات آمنــة وقانونيــة إلــى أوروبــا، مــن أجــل . 1

البحــر  اللجــوء والمهاجريــن  اتخــاذ طالبــي  الحــد مــن 

وســيلة للوصــول إلــى أوروبــا.

الرســمية . 2 والبحــث  اإلنقــاذ  مهمــات  تفعيــل  إعــادة 

األوروبيــة وتســيير دوريــات دائمــة مــن أجــل ضمــان 

اســتجابة ســريعة لحــوادث غــرق قــوارب المهاجريــن 

وطالبــي اللجــوء فــي البحــر المتوســط.

التأكــد مــن أن جميــع عمليــات فرونتكــس متوافقــة . 3

مــع القانــون األوروبــي والتزامــات حقــوق اإلنســان.

الســواحل . 4 خفــر  احتــرام  األوروبــي  االتحــاد  ضمــان 

وحثــه  اللجــوء،  وطالبــي  المهاجريــن  حقــوق  الليبــي 

ــد  ــع الممارســات العنيفــة خــال وبع ــاء جمي ــى إنه عل

واإلرجــاع. الصــد  عمليــات 

فتــح الممــرات الضروريــة للوصــول إلــى أوروبــا آلالف . 5

المهاجريــن المحتاجيــن للحمايــة والمحاصريــن حالًيــا 

بشــكل غيــر قانونــي فــي الحجــز التعســفي فــي ليبيــا.
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