
  

  

  

 في المتوس مجزرة المھاجرينأسطول لوقف 

 )IOM(المنظم�ة الدولي�ة للھج�رة  أحص�ت. مئ�ات ا��ف م�ن الن�اس فرّ  2011 شباط/فبراير فيالليبية ا�زمة  منذ اند�ع
ف�ي 000 300 أكث�ر م�ن  و ف�ي ت�ونس  000 500أكثر من بينھم، حزيران /يونيومن  14حتى  مليون �جئ غادروا ليبيا

 . في النيجر  000 70و مصر

ومعظمھم من دول جنوب الصحراء المتض�ررة م�ن . 1المخيمات المكتظة أص.ب لتحاقيصل �جئون كل يوم إلى تونس ل.
يعيش�ون ف�ي ظ�روف بالغ�ة و إل�ى بل�دانھم النزاعات مثل الصومال والسودان واريتريا أو س�احل الع�اج، � يمك�ن ت�رحيلھم

  . عزعة استقرار البلد الذي يستضيفھمز طرتزايد مخانضاف إليھا ي، الصعوبة

ا�ش�خاص  آ�فنظ�ام الق�ذافي يس�تغل مس�ألة الھج�رة م�ن خ�.ل إجب�ار : عالقون بين المطرقة والس�ندانھؤ�ء ال.جئون 
مرتزق�ة يعمل�ون لحس�اب ط�رابلس، العدي�د م�ن ا�فارق�ة ھ�م  مب�أنھ ونتھم�م ،ف�ي ح�ين متھالك�ة في ق�وارب مغادرةلى الع

أي�ة ص�لة ب�ين  تق�يم ھ�ا �دول التحالف، يبدو أنمن جانبھا، . 2جانب مؤيدي المجلس الوطني ا�نتقالي ضحايا ا�بتزاز من
 ت�اھواأو Eنقاذ أولئك الذين  3مقبالھا�تحاد ا�وروبي لم يتخذ أي خطوات �ست. ن.جئيالالتدخل العسكري وھروب ھؤ�ء 

ف�رونتكس ف�ي وكالة حماي�ة الح�دود ا�وربي�ة ن طريق نشر يعزز مراقبة حدوده عإنه وعلى العكس من ذلك ،  .في البحر
 . .جئي القواربلمساعدة  أيةدول التحالف � تقدم وسفن المتوسط 

من���ذ ش���ھر ف���ي ع���داد المفق���ودين ف���ي البح���ر  ش���خص 2000أكث���ر م���ن  ال.جئ���ين،المفوض���ية الس���امية لش���ؤون  حس���ب
  .شباط/فبراير

عل�ى اتخ�اذ الترتيب�ات ال.زم�ة �س�تقبال ال.جئ�ين، ومس�اعدة البل�دان الت�ي العديد من المنظمات تحث السلطات ا�وروبية 
 . عبثالكن  .في المتوسطالمھاجرين  جزرةم اجبروا على البقاء بھا ووقف

تح�رك م�ن اج�ل إظھ�ار أن ن الذي يجب علينا فيه أنالمستوى  ا�وروبيةالدول  التي تنھجھاالسياسة غير المضيافة  بلغت
   .طيا متضامنا يحترم حقوق اEنسان أمر ممكنمتوس -فضاءا أورو

تتمث�ل  مجتمع�ة بمدين�ة شيش�ينا اEيطالي�ة، اس�تئجار أس�طولمتوس�طية لل�دفاع ع�ن المھ�اجرين ال-قررت المنظمات ا�ورو
مؤسس�ات ا�تح�اد  أن تس�ائل ھ�ذه المنظم�ات ريدتكما . من أجل مساعدة من ھم في خطرفي إجراء مراقبة بحرية  مھمته

  . تبادل والمعاملة بالمثل في ھذا الفضاء المشتركالعلى  مبنيةع.قات من اجل ، المتوسط ضفتيا�وروبي وحكومات 

 . الشريكة في المشروع رؤساء المنظمات فنانين وعلى متنه شخصيات سياسية، صحفيين،   يحمل ھذا ا�سطولس

  .على نطاق واسع تم التعبئة لھاإذا  إ� لن تكون مھمة، ،كبيرةال العمليةمثل ھذه 

وك��ل المھتم��ين بھ��ذه المب��ادرة م��دعوون ل.نض��مام  ،نووالفن��ان نوالص��حفي ، البح��ارة،يونب��ات، السياس��النقاالمنظم��ات، 
appel intervention Méditerranée""للقائمة البريدية 
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»  aux frontières de la Tunisie ،50حول ليبياھيومن رايتس ووتش ل البيانات الصحفيةو  .ص  
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