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إجاميل عدد الوافدين عن طريق البحر خالل عام 

2014 )لغاية نهاية شهر نوفمرب / ترشين الثاين(*

وفيات / مفقودون يف البحر**

 خطوات داخل 
االتحاد األورويب

خطوات بالتنسيق مع بلدان 
اللجوء األوىل والعبور

خطوات بالتنسيق مع بلدان 
األصل

I.II.III.

*البيانات أولية وهي تظهر أن عدد الوافدين إىل إيطاليا عن طريق البحر فاق 160,000 شخص أو أن عدد الوافدين إىل اليونان ناهز 40,000 شخص.

** البيانات حول األشخاص الذين لقوا حتفهم أو ُفقدوا يف البحر هي بيانات تقديرية  

  مبادرة املفوضية الخاصة بدول أوروبا الوسطى املطلة عىل البحر األبيض املتوسط 

 تضامن االتحاد األورويب لإلنقاذ يف عرض البحر وحامية الالجئني واملهاجرين 

ال تزال تحركات الالجئني واملهاجرين يف البحر األبيض املتوسط يف اتجاه أوروبا بوسائل نقل خطرة تسّجل حصيلة مرتفعة من الخسائر يف األرواح. والنساء 

واألطفال وكبار السن هم أكرث املعرضني للخطر حني يبحرون يف هذه الرحالت الخطرية. يحتاج عدد كبري من األشخاص الذين يحاولون القيام بهذه الرحالت 

الخرية إىل حامية دولية.

اعتباراً من نهاية شهر نوفمرب/ترشين الثاين، عرب أكرث من 200,000 الجئ ومهاجر البحر األبيض املتوسط، وقد فر عدد كبري منهم من العنف والرصاع واالضطهاد 

يف سوريا وإريرتيا والعراق وأماكن أخرى. وتويف أكرث من 3,400 امرأة ورجل وطفل أو ُفقدوا لدى محاولتهم بلوغ أوروبا. وتدل هذه املآيس عىل أن اآلليات 

والرتتيبات القامئة ليست كافية لتجنب املوت يف البحر، حيث تربز الحاجة إىل نهج شامل ملعالجة هذا الوضع املأساوي واملعقد بفاعلية أكرب، وإىل تحرك عاجل 

ومنسق، تشرتك فيه مجموعة متنوعة وكبرية من الجهات.

اقرتحت املفوضية 12 خطوة ملموسة تهدف إىل إنقاذ حياة الناس وتركز عىل ثالثة مجاالت عمل أساسية:

 خطة عمل »مبادرة املفوضية لدول أوروبا 
املطلة عىل وسط البحر األبيض املتوسط« 

 مكتب املفوضية 
السامية لألمم املتحدة

مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة



  I. خطوات داخل 

 االتحاد األورويب 

.1   تعزيز عمليات البحث واإلنقاذ. ال بد من تسليط الضوء عىل الطبيعة 

اإلنسانية لإلنقاذ يف عرض البحر وعىل رضورة احرتام مبدأ عدم اإلعادة 

القرسية. ينص قانون البحار الدويل عىل التزامات واضحة إلنقاذ 

املنكوبني يف عرض البحر. وتدعو املفوضية إىل متابعة عمليات البحث 

واإلنقاذ وتعزيزها يف مختلف الطرقات التي يتم سلوكها يف البحر 

 األبيض املتوسط. رحبت املفوضية بعملية »بحرنا«

 )Mare Nostrum( – وهي عملية اإلنقاذ التي تقودها البحرية 

اإليطالية – وعرّبت عن مخاوفها بشأن وقفها يف غياب عملية مامثلة 

تحل محلها. يتوجب إطالق نشاطات البحث واإلنقاذ كلام برزت 

مؤرشات عىل أّن قارباً أو أن ظروف األشخاص عىل منت ذاك القارب ال 

تسمح بالقيام برحلة آمنة، ما قد يعرّض الناس للهالك يف البحر. يف 1 

نوفمرب/ترشين الثاين، أطلقت وكالة »فرونتكس« عملية جديدة، وهي 

ذ يف البحر األبيض املتوسط األوسط.  »عملية تريتون املشرتكة« التي ُتنفَّ

ينحرص تنفيذها عىل منطقة البحث واإلنقاذ اإليطالية واملالطية ويركز 

هدفها الرئييس عىل مراقبة الحدود، مع أنها قد تساهم يف جهود 

اإلنقاذ. وتدعو املفوضية تضافر الجهود من جانب االتحاد األورويب 

والدول األعضاء لتنفيذ عمليات بحث وإلنقاذ استناداً إىل مبادئ 

التضامن والدعم املشرتك لتجنب فقدان املزيد من األرواح يف البحر.

.2  تشجيع ربابنة السفن التجارية عىل اإلنقاذ عند الحاجة. تثني 

املفوضية عىل عمل ربابنة السفن التجارية العديدة وأفراد طواقمها 

الذين نفذوا عمليات أنقذت من خاللها حياة الكثريين، وهي تدرك 

جيداً أن هذه العمليات تضعهم يف أغلب األحيان تحت ضغط شديد. 

وال بد من اتخاذ خطوات تضمن حرص تكاليف عمليات اإلنقاذ بأدىن 

قيمة ممكنة وصعوباتها وآثارها السلبية األخرى عىل كل من األطراف 

املعنية بهذه العمليات. يجب اتخاذ التدابري الالزمة لتقليص التكاليف 

املالية وسواها التي يتكبدها املشاركون يف عمليات اإلنقاذ هذه.

.3  وضع آليات أكرث فاعلية ومعتمدة لتحديد األماكن اآلمنة إلنزال 

الالجئني واملهاجرين الذين تم إنقاذهم. من املهم تطوير آليات فعالة 

ومعتمدة لتفادي التأخري يف تحديد األماكن اآلمنة إلنزال الالجئني 

واملهاجرين رسيعاً يف أوروبا، ال سيام أولئك الذين تم إنقاذهم يف املياه 

الدولية. وقد تشمل التدابري املحتملة لتطوير رد مشرتك أقوى من 

جانب االتحاد األورويب، من خالل االستفادة من والية املكتب األورويب 

لدعم اللجوء وتقاسم املسؤولية بني الدول األعضاء: تحديد مكان آمن 

لإلنزال الرسيع؛ ووضع آلية فرز لتحديد األفراد الذين قد يحتاجون إىل 

حامية دولية و/أو الذين لديهم احتياجات خاصة )النساء املعرضات 

للخطر، األطفال غري املصحوبني، ضحايا التعذيب أو العنف أو اإلتجار 

بالبرش(؛ وفصل عملية اإلنزال عن عملية متابعة طالبي اللجوء ونقلهم 

إىل مرافق استقبال قادرة عىل استقبالهم والتي قد ال تقع بالرضورة يف 

بلد اإلنزال.

.4  تعزيز مرافق االستقبال وبناء منشآت إضافية قادرة عىل تقديم 

الرعاية واملساعدة العاجلة. بالنسبة إىل طالبي الحامية الدولية، ميكن 

بحث ترتيبات التعاون بني الدول األعضاء لضامن توفري إمكانيات 

وطرق معالجة كافية متامشية مع »توجيه االتحاد األورويب لظروف 

االستقبال« مع الحرص عىل مراعاة احتياجات العائالت والنساء 

واألوالد. مع ارتفاع عدد الوافدين، تم استنفاد قدرة بعض الدول عىل 

استقبال القادمني، األمر الذي انعكس سلباً عىل ظروف االستقبال. 

مبدئياً ميكن بناء مرافق إضافية لالستقبال األويل بدعٍم من االتحاد 

األورويب يف الدول األعضاء التي تستقبل الوافدين عرب البحر. مثل 

هذه الرتتيبات يجب أن تضمن التحديد املبكر للحاالت الخاصة 

وإحالتها يف الوقت املناسب إىل الخدمات املناسبة وترتيبات االستقبال 

املالمئة. وال بد من توفري معلومات وخدمات استشارية، منها املشورة 

القانونية بشأن حق تقديم طلب للحصول عىل الحامية الدولية أو أي 

خيارات، أوحقوق وموجبات أخرى ذات صلة، باإلضافة إىل معلومات 

حول، نظام دبلن، فضاًل عن معلومات حول املساعدة املتاحة للعودة 

الطوعية. كذلك، ميكن بحث ترتيبات أوسع نطاقاً لتقاسم املسؤوليات 

بهدف توفري قدرة استقبال إضافية يف دول أخرى من الدول األعضاء يف 

االتحاد األورويب. 

.5  وضع آليات لتحديد سامت اللجوء والتحويل، مبا يف ذلك االستفادة 

من إجراءات اللجوء املنصفة والفعالة للمحتاجني إىل الحامية الدولية. 

يستفيد كل من يرغب يف التقدم بطلب للحصول عىل الحامية الدولية 

رسيعاً من إجراءات لجوء فعالة. طورت املفوضية »حزمة مقرتحات 

حول استجابة االتحاد األورويب لتوفري الحامية يف البحر«، بهدف دعم 

الدول األعضاء يف معالجة التحديات العملية وإيجاد آليات أفضل 

لتقاسم املسؤولية. يدعو االقرتاح االتحاد األورويب والدول األعضاء 

والرشكاء اآلخرين إىل العمل معاً وتطوير قدرة االتحاد األورويب عىل 

االستجابة املشرتكة من خالل الجمع بني تدابري الدعم القامئة بطريقة 

عملية ومبتكرة؛ وهو يكمل التدابري املقرتحة يف كتاب املفوضية 

األوروبية إىل الربملان األورويب ومجلس االتحاد األورويب حول قوة عمل 

البحر املتوسط، وبينها تدابري متعددة يقودها املكتب األورويب لدعم 

اللجوء.

.6  تسهيل الحصول عىل حلول دامئة لألشخاص الذين تتبني حاجتهم 

للحامية الدولية. لتسهيل التوزيع املنصف داخل االتحاد األورويب، 

ميكن وضع آليات مثل نقل الالجئني إىل مواقع أخرى داخل االتحاد 

األورويب، أو إعادة توطينهم يف بلدان خارج االتحاد األورويب، وخصوصاً 

من بينهم أولئك الذين لهم عالقات عائلية/أفراديف هذه البلدان. 

كذلك، تتضمن املقرتحات »حزمة استجابة االتحاد األورويب لتوفري 

الحامية يف البحر« التي طورتها املفوضية، طرقاً عدة لتسهيل الحلول 

الدامئة من خالل البت العاجل يف مّل شمل األرس وذوي االحتياجات 

الخاصة.

.7  توفري الدعم الذي يضمن عودة آمنة وكرمية ملن ال تتبني حاجتهم إىل 

الحامية الدولية أو ملن ليست لديهم احتياجات إنسانية ملحة. ميكن 

أن تساهم جهود التعاون العميل والجامعي والتمويل األورويب يف 

تسهيل عودة األشخاص الذين يتبني عدم حاجتهم إىل الحامية الدولية 

إىل بلدان األصل.

خطة عمل »مبادرة املفوضية لدول أوروبا املطلة عىل وسط البحر األبيض املتوسط«



  II. خطوات بالتنسيق مع 

 بلدان العبور أو اللجوء األوىل 

.8  تعزيز عملية جمع وتحليل ومشاركة البيانات بشأن التحركات يف 

البحر يف منطقة البحر األبيض املتوسط، وذلك بهدف تحسني املعرفة 

بالطرقات وبالدوافع وبسامت الوافدين من أجل تطوير تقييامت 

واستجابات مشرتكة.

.9  تعزيز تطوير بناء القدرات واملؤسسات يف بلدان اللجوء األوىل 

والعبور. يجب تشجيع ودعم بلدان اللجوء األوىل والعبور لتنفيذ 

موجباتها مبقتىض القانون الدويل. وقد يشمل ذلك تعزيز اسرتاتيجيات 

الحامية يف هذه البلدان، وتنسيق الجهود لتحديد ومحاكمة املتورطني 

يف التهريب واإلتجار بالبرش. تشمل املوجبات األساسية أيضاً الحاجة 

إىل زيادة دعم االندماج املحيل عرب التعليم الرسمي والتدريب املهني 

ودعم وسائل كسب العيش. من الرضوري أيضاً دعم املبادرات 

املشرتكة مع السلطات يف شامل إفريقيا، يف ما يخص إجراءات اللجوء، 

وإدارة الحدود مع أخذ االحتياجات عىل صعيد الحامية يف االعتبار، 

وتحسني األدوات، وتبادل موظفي الخدمة املدنية الذين يعملون عىل 

هذه املسائل.

  تعمل املفوضية يف عدد من بلدان اللجوء األوىل والعبور عىل تحسني 

بيئة الحامية وتعزيزها، وضامن إدارة الحدود مع أخذ االحتياجات 

عىل صعيد الحامية يف االعتبار، وتحسني حامية السكان ممن لديهم 

احتياجات خاصة، مثل النساء املعرّضات للخطر واألطفال غري 

املصحوبني وضحايا التعذيب أو العنف أو اإلتجار بالبرش. يف اليمن 

ومرص والسودان وإثيوبيا مثاًل، تنفذ املفوضية مرشوعاً خاصاً ميتد عىل 

سنوات متعددة لحامية األطفال، وهو مرشوع »ِعش، تعّلْم، والعب 

بأمان«، وقد بدأ تنفيذه يف مارس/آذار 4102 وهو يجمع بني نهج 

إقليمي ومبادرات تدخل خاصة بكل بلد. يقيض أحد أبرز أهداف 

هذا املرشوع بتقليص عدد األوالد املتورطني يف تحركات ثانوية و/أو 

الذين يقعون ضحية اإلتجار بالبرش والتهريب، وذلك، من خالل تعزيز 

األنظمة الوطنية لحامية األطفال، وتحسني ترتيبات الرعاية البديلة، 

ووضع برامج تعليمية خاصة، وتوفري فرص لكسب العيش، وتسهيل مّل 

شمل األرس.

.10  تنفيذ برامج معلومات جامعية عىل طول طرقات العبور إلبالغ 

الناس مبخاطر التحركات البعيدة واالنخراط يف حوار مع منظامت 

الجاليات القامئة عىل املجتمع. تربز الحاجة إىل تدابري تهدف إىل تفادي 

التحركات البعيدة الضارة، ومن بينها حمالت املعلومات املستهدفة. 

ميكن اتخاذ هذه التدابري عرب وسائل اإلعالم املحلية/الدولية يف البلدان 

الواقعة عىل طول طرقات الهجرة يف مواقع أساسية. ومن شأن الحوار 

املنظم وغري الرسمي مع منظامت الجاليات القامئة عىل املجتمع، ومع 

منظامت غري حكومية أخرى يف أوروبا مرتبطة بالالجئني القادمني عرب 

البحر، يف أن يساهم يف جمع ونرش معلومات دقيقة وموثوقة حول 

مخاطر التحركات البعيدة غري النظامية وحول الحاجة إىل محاربة 

التهريب واإلتجار بالبرش واالستغالل. ولضامن فاعلية هذه الرسائل، 

يجب استكاملها من خالل نرش املعلومات حول السبل القانونية لبلوغ 

أوروبا. وستنفذ املفوضية قريباً مرشوعني لنرش املعلومات الجامعية 

بهدف إنشاء منصة إلكرتونية تشكل قاعدة موارد لحمالت املعلومات 

املحلية والدولية. تستهدف هذه املشاريع بشكل أسايس الالجئني 

القادمني من إريرتيا والصومال وسوريا، وستشمل جاليات تلك البلدان 

يف أوروبا، ومجتمعاتها يف بلدان اللجوء األوىل.

.11  ابتكار خيارات قانونية بديلة للتحركات الخطرية وغري النظامية، مبا 

يف ذلك إعادة التوطني، وتسهيل الحصول عىل خيارات مّل شمل األرس 

وآليات أخرى لحامية الدخول. ميكن أن تفيد زيادة الخيارات القانونية 

البديلة لتلك الرحالت الخطرية يف تخفيف دوافع الناس لإلبحار يف 

رحالت غري نظامية. تربز الحاجة إىل التفكري يف استعامل التأشريات 

اإلنسانية وبرامج الكفالة الخاصة وإجراءات حامية الدخول وتدابري 

تحسني مّل شمل األرس. يف حاالت معينة، وفرت بعض الدول األعضاء 

يف املايض تأشريات يف السفارات لتمكني الناس املحتاجني إىل الحامية 

من السفر إىل دول أوروبية. ميكن النظر أيضاً يف إمكانية تطوير تلك 

الرتتيبات.

  ال بد من تعزيز الجهود الرامية إىل إعادة توطني الالجئني من بلدان 

اللجوء األوىل فضاًل عن أولئك املوجودين يف بلدان العبور. ميكن أن 

تلعب الدول األعضاء دوراً حاساًم من خالل رفع حصص القادمني 

املدعومة من صناديق االتحاد األورويب سنوياً. قد يتطلب األمر أيضاً 

تبسيط إجراءات إعادة التوطني، مثل قبول الحاالت بناًء عىل تقديم 

امللفات واعتامد نهج مبتكرة إلجراء املقابالت عرب برنامج »سكايب« 

أو عقد املؤمترات عرب الفيديو مثاًل. ومن طرق إعادة التوطني اإلضافية 

املحتملة األخرى يف االتحاد األورويب، قيام الدول األعضاء بوضع برامج 

كفالة خاصة من شأنها إتاحة إعادة توطني الالجئني بدعم من مواطنني 

عاديني ومن جامعات معنّية أخرى. ميكن تطبيق برامج الكفالة 

الخاصة إىل جانب برامج إعادة توطني تساعد الحكومة يف تنفيذها أو 

تطعيمها برتتيبات من هذه الربامج، وهي قد تساهم يف الحفاظ عىل 

وحدة األرس الالجئة، ال سيام حني متّكن الالجئني من مل شمل األرسة 

املمتدة الذين ما كانوا ليعتربوا مؤهلني وفق معايري مّل شمل األرس. 

تستعرض املفوضية يف الوقت الراهن هذه االحتامالت بالتشاور مع 

الرشكاء يف أوروبا.

  كام سبق أن ذكرنا يف الخطوة 9، يتم تطوير مرشوع تجريبي لتعزيز 

وتسهيل مّل شمل األرس الالجئة يف مرص وإثيوبيا والسودان مع أفراد 

عائالتهم يف أوروبا، كجزء من املبادرة اإلقليمية لحامية الطفل، »ِعْش، 

تعّلم والعب بأمان«. يسعى هذا املرشوع إىل تسهيل إجراءات مّل 

شمل األرس يف البلدان األوروبية من خالل تحديد الالجئني الذين 

يتمتعون بحق مل الشمل، بهدف متكينهم من االستفادة من هذا الحق. 

وسيساهم املرشوع أيضاً يف ضبط اإلجراءات عرب تعزيز التعاون بني 

السفارات األوروبية يف املنطقة.

مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة



 UNHCR, So Close, Yet So Far From Safety,
updated December 2014, available at: 

http://refworld.org/docid/547c31934.html

The events unfolding in Syria, Iraq, 
the Central African Republic, South 
Sudan and elsewhere, are reminders 
that the need for international 
protection of refugees is as urgent as 
ever. With few opportunities to enter 
Europe by regular means, thousands 
of people threatened by persecution 
and serious human rights violations 
in their home countries are taking 
dangerous sea routes.

The ever increasing death toll in 
the Mediterranean Sea and the 
increasing number of refugees and 
migrants risking their lives in rickety 
boats are a wake up call for joint 
European action, based on solidarity, 
burden-sharing and protection 
to those fleeing persecution and 
violence.
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 III. خطوات بالتنسيق مع بلدان األصل 

تشعر املفوضية بالقلق من أن يؤدي تصعيب مغادرة بلدان األصل بشكل 

قانوين إىل تعزيز شبكات التهريب واإلتجار بالبرش ألنها ستصبح الخيار الوحيد 

للرحيل. ومن أجل إحراز تقدم فعيل يف موضوع رحالت العبور البحرية، ال بد 

من توفري بديل مرشوع للناس قبل البدء بالرحلة الخطرية  إىل جانب توفري 

اإلغاثة الحقيقية للبلدان املضيفة.

.12  متابعة دعم برامج اإلغاثة والتنمية يف بلدان األصل ملعالجة 

االحتياجات اإلنسانية واالحتياجات عىل صعيد حقوق اإلنسان 

والتنمية. تربز الحاجة إىل تعزيز االستثامر يف برامج اإلغاثة اإلنسانية 

والتعاونية والتنموية يف البلدان واملناطق التي يسافر منها الناس 

بطريقة غري نظامية، مبا يف ذلك إفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

وشامل إفريقيا. قام االتحاد األورويب والدول األعضاء وبلدان أوروبية 

أخرى باستثامرات كبرية يف برامج رامية إىل تحسني الظروف اإلنسانية 

واالجتامعية االقتصادية واالستقرار والتنمية يف بلدان األصل يف إفريقيا 

وأماكن أخرى تحتاج إىل الدعم خالل السنوات األخرية. كذلك، ميكن 

إجراء حوار عىل مستوى حقوق اإلنسان يتناول جوانب معينة مختارة 

مع بعض بلدان األصل مثل آليات حامية األطفال.
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