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الهجرة غري النظامية عرب البحر

الهجرة غري النظامية عرب البحر ليست ظاهرة مقترصة عىل البحر األبيض املتوسط ،فهي متكررة أيضاً يف منطقة البحر الكاريبي حيث
تتنامى ظاهرة الهجرة املختلطة مبا فيها اإلتجار بالبرش وأعامل التهريب بني كثري من الدول الجزيرية وخاصة إىل الواليات املتحدة،
ويف خليج البنغال وبحر أندامان يف اتجاه أندونيسيا وماليزيا وتايالند وأسرتاليا ويف البحر األحمر حيث كان معظمهم من الصوماليني
واإلثيوبيني املتوجهني إىل اليمن ،واآلن أصبح اليمنيون أيضاً يهاجرون عربه يف االتجاه املعاكس .ويف جميع هذه الحاالت ،تتم الهجرة
عرب قوارب غري صالحة لإلبحار ذات حمولة زائدة تفوق طاقتها ويستخدم الالجئون واملهاجرون الطرق نفسها والقوارب نفسها التي
استخدمها غريهم من املهاجرين.
وتؤدي كل هذه العوامل إىل نشوء هذه الظاهرة التي تنطوي عىل مجموعة مختلفة من الجهات الفاعلة مبصالح مختلفة ويراها كل
منهم بعدسات مختلفة .ومن بينهم مؤسسات الدولة مثل منظامت الهجرة والحامية الحدودية والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص
مثل سفن الصيد والسفن التجارية واملنظامت الدولية واإلنسانية والهيئات اإلقليمية مثل هيئة االتحاد األورويب للحدود الخارجية
(فرونتكس) ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت اإلجرامية .ويف القلب من ذلك شبكات من مختلف املهاجرين وأرسهم واملجتمعات
املحلية يف كل من بلدان األصل واملقصد .وتعقيد اإلنقاذ يف عرض البحر تجسيد لحقيقة أ َّنه عىل الدول تنفيذ إجراءات قانونية لتمييز
الالجئني عن غريهم .ويجب أن ينتهي اإلنقاذ يف جميع األحوال بإنزالهم جميعاً بسالم مع تقديم الدعم املالئم لالجئني وطالبي اللجوء
وضحايا اإلتجار بالبرش واألطفال غري املصحوبني ببالغني أو املنفصلني عنهم.

مالحظات:

املبادرة العاملية للحامية يف البحر ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5469cfd04

UNHCR (2011) Djibouti Summary Conclusions on distress and rescue at sea, tools for incidents
involving asylum seekers and refugees www.refworld.org/docid/4ede0d392.html
(موجز استنتاجات جيبويت بشأن املنكوبني واإلنقاذ يف البحر ،أدوات لحوادث الالجئني وطالبي اللجوء)
International Maritime Organization (2004) Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea
( www.refworld.org/docid/432acb464.htmlاإلرشادات التوجيهية ملعاملة األشخاص ا ُملن َق ِذين يف البحر)

مقاالت حول الحامية يف البحر سبق نرشها يف مجلة الهجرة القرسية
تحدي الهجرة املختلطة عرب البحر []2014
جوديث كومني.

جوانب هجرة األزمات يف الجزائر []2014
محمد صائب ماسيتي

جرت العادة أن يفر «الجئو القوارب» من أزمة ما ،ولكنهم يف نهاية ال تغطي اآلليات الدولية تحركات املهاجرين إال بصورة جزئية ومع
املطاف يتشاركون طريقتهم يف السفر مع أنــواع كثرية أخــرى من قدرة السلطات الجزائرية عىل حامية هذا الدفق من الناس ال توجد أي
املهاجرين .وعىل املعنيني بذل جهود أكرب لالستجابة لرحالت الهجرة اتفاقيات (ثنائية كانت أم متعددة األطراف) مفعلة تنظم ذلك.
البحرية غري النظامية عىل نحو يحمي الحقوق األساسية ويحرتم www.fmreview.org/ar/crisis/musette
كرامة اإلنسان َّ
ولكن اإلرادة السياسية ما زالت تنقصنا لتحقيق ذلك .استجابة االتحاد األورويب :من االلتزام إىل املامرسة ()2012

www.fmreview.org/ar/crisis/kumin
تحديات التنقل املعيقة للحامية []2014
ميليسا فيليبس.

ماديالين جارلِك وجوان فان سيلم

لقد حولت األحداث يف شامل أفريقيا يف  2011منط رحالت القوارب
الوافدة إىل أوروبا إىل درجة كبرية من حيث بواعث الوافدين ،لكن
من السهل القول َّإنه عىل األشخاص الفارين من سوريا أن يبقوا يف بأعداد أقل مام هو متوقع .وتشري استجابة االتحاد األورويب إىل أن
املخيامت أو يف املدن املحيطة َّ
لكن األشخاص يتنقلون ألسباب عدة هناك حاجة متزايدة لرتجمة التزام التضامن إىل أرض الواقع بد ًال
األشخاص.
ألولئك
املساعدة
لتوفري
التأقلم
ويجب عىل الربامج والخدمات
من االكتفاء بتقديم املساعدات املحدودة واإلدالء ببيانات املبادئ.

www.fmreview.org/ar/syria/phillips-starup

www.fmreview.org/ar/north-africa/garlick-vanselm.html
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موت املهاجرين بالبحر والهويات املجهولة []2011
ستيفاين غرانت
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مساعدة الهواتف الساتلية يف إغاثة الالجئني ()2011
فريجينيا سيغنوريني.

لقد أدت االضطرابات السياسية يف شامل أفريقيا إىل عودة موجات جاءتها أول مكاملة هاتفية يف  04:30صباح أحد أيام العام  .2006كان ذلك يف
الهجرة غري الرشعية إىل أوروبا وزيادة وفيات املهاجرين بالبحر .إال أنه الصيف ،وهو أكرث الفرتات ً
زخام برسو املهاجرين عىل الشواطئ اإليطالية.
ال يوجد أي إطار عمل للتحقق من هويات املوىت أو تسجيل أعدادهم .لقد واجهوا بعض املشكالت يف البحر املتوسط وكانوا يطلبون املساعدة.

www.fmreview.org/ar/technology/signorini

www.fmreview.org/ar/technology/grant

السالمة واإلنقاذ يف البحر والنفاذ القانوين

ستيفان كيسلر

إذا أراد االتحاد األورويب أن يتمسك ب ِق َيمه ،فعليه أن يسارع يف عمليات البحث واإلنقاذ يف البحر األبيض
املتوسط وعليه أن يفتح سبل النفاذ القانوين للوصول إىل الحامية يف أوروبا لتفادي إقبال املهاجرين عىل
خطرة عىل حياتهم عرب البحر األبيض املتوسط.
رحالت ِ
رن

ميثــل الرتويــج لحقــوق اإلنســان وحاميــة الكرامــة اإلنســانية املهاجرين يف البحار» و» مجلس الالجئني ال ويجي» إذ يقدمون
بعضــاً مــن أهــم القيــم األساســية التــي يقــوم عليهــا قواربهم الخاصة بهم إلجراء عملية البحث واإلنقاذ.
االتحــاد األورويب ،ومؤسســات االتحــاد األورويب ُملز ٌ
َمــة
جميعهــا مبيثــاق الحريــات األساســية الــذي يكــ ِّرس لهــذه ومع ذلك ،ما مل يكن هناك عملية مؤسسة عىل مستوى االتحاد
القيــم .ولهــذا الســبب يجــب إي ـ ء إنقــاذ حيــاة املهاجريــن األورويب كام ًال ،سيكون هناك خطراً كبرياً بأن هذه القوارب التي
وحاميتهــم أولويــة يف االتحــاد األورويب ،وعــ االتحــاد تطلب االستغاثة لن تحصل عىل مساعدة يف الوقت الالزم ،ما يعني
األورويب أيضـًـا أن ينفــذ عمليــة بحــث وإنقــاذ شــاملة .ومــع أن أعداد املهاجرين الذين يقضون نحبهم يف البحر يتزايد أثناء
ذلــك ،رغــم مناشــدة املنظـ ت غـ الحكوميــة لوضــع إنقــاذ محاولتهم لعبور البحر األبيض املتوسط .ولذلك نحن نحتاج إىل
حيــاة اإلنســان ع ـ رأس ســلم األولويــات ،تركــزت اســتجابة عملية بحث وإنقاذ شبيهة بعملية « ماري نوسرتوم» اإليطالية
االتحــاد األورويب للحــاالت املأســوية يف البحــر األبيــض التي قد تغطي منطقة جغرافية واسعة والتي ستستفيد من
املتوســط عـ منــع املهاجريــن مــن القــدوم إىل أوروبــا بــدالً املوارد الكافية إلجراء تلك العملية .لكنّ القادة األوروبيني -بدالً
مــن إنقــاذ حياتهــم.
من ذلك -يركزون أكرث عىل مكافحة املهربني وعىل إجراء عمل
عسكري محتمل يف البحر األبيض املتوسط لتدمري القوارب البحرية
فبعد وقوع حادثتني يف شهر أكتوبر /ترشين األول  ،2013بدأت غري الصالحة للمالحة.
إيطاليا عملية ْأسمتها ماري نوسرتوم (بحرنا قرابة السواحل
الليبية ساعدت من خاللها يف إنقاذ أرواح عرشات اآلالف من املسارات القانونية واآلمنة.
األشخاص .لكن هذه العملية لسوء الحظ أو ِق َفت عام  .2014باإلضافة إىل ذلك ،عىل القادة األوروبيني إذا ما أرادوا تجنيب مزيد
ّ
وحل مكانها عملية تريتون التي أطلقتها هيئة الحدود األوروبية من القتىل يف البحر األبيض املتوسط أن يفكروا يف فتح مسارات
وتغطي هذه العملية مساحة جغرافية أصغر وال تتمتع بدعم قانونية وآمنة أخرى أمام املهاجرين القرسيني .وهناك بالفعل
كبري من املــوارد ،وينصب تركيزها الرئييس أص ًال عىل الرقابة مقرتحات ملموسة مطروحة قيد النقاش ،ففي نوفمرب /ترشين
الحدودية بدالً من إنقاذ حياة الناس .أما بالنسبة لعمليات البحث الثاين  ،2014صدر عن عدد من املنظامت القامئة عىل العقيدة
واإلنقاذ فمعظمها تنفذها القوات البحرية املالطية واإليطالية ورقة سياسات مشرتكة حول املسارات اآلمنة والقانونية للحامية يف
وكذلك السفن التجارية التي تستجيب من وقت آلخر لنداءات أوروبا 1.وتطالب هذه الورقة بإنشاء مجموعة من األدوات لتلبية
الطوارئ يف القوارب التي متر مبحنة كبرية .وهناك أيضاً منظامت الحاجات الخاصة ملختلف مجموعات األشخاص الذين ُيجربون
غري حكومية أخرى مثل» أطباء بال حدود» و» محطة مساعدة عىل الفرار من الحرب أو العنف العشوايئ أو االضطهاد السيايس أو
غري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان.
ا

ى

ا

ر

ى

ى

)

