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هل تريد دول الحوض المتوسط من أوروبا أن تكون قاذفة لمهاجري الزوارق؟
 Salamis de pavillon libérienسريا
أنقذ  102مهاجرا سريا من طرف الباخرة النفففطية التي تحمل افس م
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فشف المال
الباخرة النفففطية تابعت وجهتها ،إل أن الجي
أنذرت الباخرة بالعودة إلى آخر ميناء رست فيه بف  Khomsوحذرتها من الإقتراب مجددا من مكان الإنقاذ
سالف الذكر لنزال المهاجرين هنالك.وهو ما رفضه قبطان السفينة طالبا من مالطا أو إيطاليا استقبال المهاجرين الذين من

بينهم  4نساء حوامل يتطلب وضعهن إغاثة طيبة عاجلة.
و كانت اللجنة الأوروبية قد طالبت مالطا في السادس من أغسطس  2013السماح للمهاجرين بالإرساء ،من أجل
الستجابة للدعم الإنساني العاجل الذي يتطلبه الوضع.بعيدا عن الأزمة حول المسؤولية المتعلقة بالبحث والإنقاذ الخاص
بهولء الأشخاص .كما أن اللجنة الأوربية ذكرت مالطا حديثا بواجباتها المتعلقة باحترام قانون اللجوء .وخصوصا مبدأ عدم

"الإبعاد" ،وذلك عندما كانت جزيزة مالطا ترغب في إبعاد مهاجرين فور وصولهم لأراضيها.
إن المصيرالذي تعرض له هؤلء الماجرين السريين والباخرة التي أنقذتهم ليس حدثا معزول وذلك بحسب العديد من

المقالت الصحفية ].[4
ففي ليلة  4و  5اغسطس أذعنت باخرة تركية تحمل اسم  Adakentلأوامر من إيطالية بالتوجه نحو طرابلس بليبيا لنزال
المهاجرين وذلك بعد أن أنقذت  96مهاجرا سريا بمحاذات المنطقة التي يطلق عليها » de recherche et sauvetage

 ,« » (« Search and Rescueأو . (SAR
وفي  29يونيو  . 2013أنقذت عابرة إيطالية  76أريتيريا ثم سلمتهم لليبيا.وتم التحفظ عليهم بمخيم Sibrata

 Mentega Delilaبطرابلس ،حيث الظروف غير إنسانية جملة.
وفي مايو  2012أنقذت بارجتين تجاريتين مهاجرين على السواحل الليبية وردتهم أحياء إلى طرابلس وذلك استجابة لأوامر

سلطات روما.
هذه الأحداث تذكر بإعلن السلطات الأسترالية في  19يوليو بعدم استقبال المهاجرين السريين وبطردهم وإبعادهم إلى la
 Papouasie-Nouvelle-Guinéeحيث يبقون ولو تم قبول طلبهم للجوء .فهل هذا هو ما تسعى إليه دول حوض البحر
الأبيض المتوسط ؟؟

 Boats4Peopleتلحظ:
المنةبـ" ،رغم أن عددا من التقارير تشير
الليبية
ـوــانين الدولية حين تصف المواني "
ـدــدا من الق
ـط اـتـنتهك ع
• أن مال
إلى أن المهاجرين في ليبيا يحتجزون في مخيمات يعاملون فيها في ظروف غير إنسانية ويتعرض كثير منهم للموت

جراء ذلك.
•أن القضاء الإيطالي حكم في العام  2009بأن القطبان هو الوحيد المؤهل لتحديد الميناء المن والأقرب حيث

ينزل المهاجرين السريين بكل أمان.
• أن ليبيا معروفة بعدم الستقارا السياسي الحاد ،وليست مصادقة على اتفاقية جنيف للجئين ومعروف أنها ل

تقدم أية حماية للمهاجرين والناجين ،سواء كانوا طالبين لحماية دولية أم ل.
•أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حكمت ضد إيطاليا في قضية »  « Hirsi Jamaaفي العام  2012لأنها

أبعدت مهاجرين في عرض البحر إلى ليبيا.
• أن الـ  CEDHألغت منذ ما يقل عن شهر قرار السلطات المالطية بابعاد مهاجرين إلى ليبيا

• أنه بدل المساعدة في الإنقاذ فإن مالطا وإيطاليا تستمران في رفض المسؤولية والإغاثة للمهاجرين.
ندعو:
• إيطاليا والدول الأوروبية إلى وقف أي تعليمات برد المهاجرين إلى ليبيا ،حيث ل يحظى طالبي اللجوء على الحقوق

الأساسية.
• ندعوا مالطا وإيطاليا ،فورا ،إلى منح الحماية الدولية للمهاجرين على متن Salamis
• ندعو اللجنة الأوروبية إلى اتخاذ اجراءات ضد الدول التي ترفض انزال طالبي اللجوء ،و التي تعطي تعليمات للسفن

التي تنقذهم بابعادهم إلى ليبيا أو إلى دول تهدد بها حقوقهم.
• نطلب من الدول ذات المواني المنة لأن تكون يقظة بأن ل يكون تدخلها مقتصرا على التأمين المادي الني

للمهاجرين ،بل أن تأخذ في الإعتبار الخطر الذي يمكن أن يتهددهم جراء الإبعاد أو التعامل غير الإنساني.
• Boats4Peopleتعبر عن تضامنها الكامل تجاه قطبان  Salamisوتطلب من الدول المعنية وقف أي ملحقة

.بحقه وبحق كل قطبان ينقذ المهاجرين
Bamako, Rabat, Tunis, Rome, Paris, mardi 6 août 2013
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