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منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من 7 ماليين شخص يناضلون من أجل عالم 
يتمتع فيه جميع الناس بحقوق اإلنسان.

وتتمثل رؤيتنا في تمتع كل شخص بجميع حقوق اإلنسان المكرسة في اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. 

ومنظمتنا مستقلة عن أية حكومة أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين – 
ومصدر تمويلها الرئيسي هو مساهمات عضويتها وما تتلقاه من هبات عامة. 
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  المصطلحات 
هو الشخص الذي فر من بلده بسبب خوٍف له ما يربره من التعرض لالضطهاد وال تستطيع حكومته أن  الالجئ

. إىل تحديد ما إذا كان شخص ما يفي بالتعريف القانوني لالجئ إجراءات اللجوءوتهدف . تحميه أو لن تحميه
عوضاً عن الحماية  حماية دوليةوعندما تعرتف إحدى الدول بأن شخصاً ما يستحق اعتباره الجئاً فهي تمنحه 

اإلشارة إىل من فروا من  يف الالجئنيويستخدم هذا التقرير تعبري . التي كان يُفرَتَض أن يلقاها من بلده األصيل
َف بهم كالجئني   .االضطهاد أو الرصاع بغض النظر عما إذا كانوا قد اعرُتِ

وينبغي عدم إرغام طالب . هو الشخص الذي غادر بلده طلباً للحماية لكن لم يُعرَتَف به بعد كالجئ طالب اللجوء
فالقانون الدويل يقيض بأن وضع . الذي تقدم بهاللجوء عىل العودة إىل بلده األصيل خالل مدة البت يف طلب اللجوء 

 ً ولذلك يستخدم هذا التقرير تعبري . الالجئ هو وضع يستند إىل حقيقة ونشأ قبل منحه اللجوء رسمياً وقانونيا
َف به رسمياً  الالجئ يف اإلشارة إىل أي شخص فر من االضطهاد أو الرصاع، بغض النظر عما إذا كان قد اعرُتِ

  .كالجئ

هو شخص ينتقل من بلد للعيش يف بلد آخر وللعمل عادة، سواء أكان االنتقال مؤقتاَ أم دائماً، أو بغرض  املهاجر
  .هم أجانب يجيز لهم القانون الوطني اإلقامة يف البالد املهاجرون النظاميونو. التئام شمله مع أفراٍد من أرسته

اجرين مع القوانني والقواعد الوطنية املعنية فهم أجانب ال يتفق وضعهم كمه املهاجرون غري النظامينيأما 
عىل اإلشارة إىل " غري النظامي"ويقترص تعبري ". املهاجرون الذين ال يحملون وثائق"ويُطَلق عليهم كذلك . بالهجرة

  .طريقة دخول الشخص أو إقامته يف البلد املعني

ه النتهاكات جسيمة لحقوقه اإلنسانية هي إعادة  أي شخص قرساً إىل بلد يمكن أن يتعرض في اإلعادة القرسية
ومن حق أي فرد يف هذا الوضع التمتع "). األذى الجسيم"و" االضطهاد"يُستَخَدم كذلك يف هذا السياق تعبريا (

ويُعَرف هذا  –بالحماية الدولية؛ ويحظر القانون الدويل إعادة الالجئني وطالبي اللجوء إىل البلد الذي فروا منه 
وينطبق هذا املبدأ كذلك عىل األشخاص اآلخرين الذين يمكن أن يتعرضوا . اإلعادة القرسيةعدم جواز بمبدأ 

وتقع . النتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان مثل التعذيب وعقوبة اإلعدام، لكنهم ال يفون بالتعريف القانوني لالجئني
بلد آخر يرسله بدوره إىل بلد ثالث  عندما يرسل أحد البلدان شخصاً ما قرساً إىل اإلعادة القرسية غري املبارشة

  .يكون فيه عرضة ألذى جسيم؛ وهذا أيضاً محظور بموجب القانون الدويل

أو يف بعض  –عندما يَُردُّ األشخاص عىل أعقابهم إىل البلد الذي يحاولون مغادرته  اإلعادة عرب الحدودوتحدث 
وعادة . نحهم الفرصة للطعن يف إعادتهم القرسيةبعد قليل من عبورهم الحدود، دون م –الحاالت إىل عرض البحر 

ويَُعد ترحيل مجموعة من ). املهاجرين أو الالجئني(ما تشمل عمليات اإلعادة عرب الحدود مجموعات من األشخاص 
ً األشخاص دون النظر يف حاالتهم الفردية كل حالة عىل حدة    .يحظره القانون الدويل طرداً جماعيا

وهي مسألة ينبغي البت فيها عند تقييم إمكان إعادة  للحماية الفعالة،ية من تعريف وتخلو االتفاقيات الدول
وتتطلب الحماية الفعالة توفري الحماية القانونية، واملادية، واالجتماعية، التي . طالب اللجوء إىل بلد غري بلده األصيل

اية الفعالة أن تُتاح لطالب اللجوء سبل وبينما تتطلب الحم. تكفلها بشكل راسخ املعايري الدولية لحقوق اإلنسان
االستفادة من إجراءات لجوء فعالة يف البلد الذي يُعاد إليه وأال يكون عرضة هناك لخطر اإلعادة القرسية، تُعد 
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قدرته عىل الحصول عىل الحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية األساسية والتمتع بها مكوناً أساسياً من 
 1.ويقتيض تقييم الحماية الفعالة تقييم كل حالة فردية عىل حدة. ية الفعالةمكونات الحما

عن أي انتهاكات للحقوق التي يكفلها لهم القانون الدويل  اإلنصاف الناجعوللمهاجرين والالجئني الحق يف نيل 
لحقوق اإلنسان مثل وعىل الدول التحقيق يف مزاعم االنتهاكات الجسيمة . للجوء والقانون الدويل لحقوق اإلنسان

اإلعادة عرب الحدود، وسوء املعاملة، واالستخدام املفرط للقوة، عىل وجه الرسعة وبطريقة ناجزة ومستقلة لضمان 
  2.الجرب لضحايا مثل هذه االنتهاكات، بما يف ذلك سبل نيل العدالة ومعرفة الحقيقة وضمان عدم التكرار

                                                      

ملفوضية األمم "منظمة العفو الدولية، بواعث قلق منظمة العفو الدولية يف الدورة الخامسة والخمسني للجنة التنفيذية   1
: ، انظر الرابط)IOR41/031/2004: رقم الوثيقة" (املتحدة السامية لشؤون الالجئني

https://www.amnesty.org/download/Documents/96000/ior410312004en.pdf مفوضية األمم املتحدة "و
سياق االنتقاالت التالية لالجئني وطالبي اللجوء  يف" الحماية الفعالة"، ملخص نتائج بشأن مفهوم "السامية لشؤون الالجئني

، انظر الرابط 2003شباط /، فرباير)2002كانون األول /ديسمرب 10-9اجتماع املائدة املستديرة للخرباء يف لشبونة، (
www.refworld.org/docid/3fe9981e4.html. ) 2015أيلول /سبتمرب 1تمت زيارةاملوقع يف.(  

لحقوق  الدويل للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا والجرب االنتصاف يف الحق بشأن التوجيهية واملبادئ األساسية املبادئ"  2
، اعتُِمَدت وأُعِلنَت عىل املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة "الدويل اإلنساني للقانون الخطرية تواالنتهاكا اإلنسان

: ، عىل الرابط2005كانون األول /ديسمرب 16الصادر يف  147/60
://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspxhttp  
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اإلغالق التدريجي لسبل : ملخص
  ن إلى أوروبا الدخول اآلم

فلنكف عن التظاهر بأن ما يفعله االتحاد األوروبي "
فالهجرة . ودوله األعضاء يحقق غرضه المنشود

ولن يمنع بناء السياجات، واستخدام الغاز . مستمرة
المسيل للدموع وغيره من أشكال العنف ضد 

المهاجرين وطالبي اللجوء، واحتجازهم، ومنع 
غذاء، أو الماء عنهم، الضروريات مثل المأوى، أو ال

واستخدام لغة التهديد أو خطاب الكراهية المهاجرين 
  3."من المجيء أو محاولة المجيء إلى أوروبا

  فرانسوا كريبو، مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالحقوق اإلنسانية للمهاجرين 

نحن نشهد اآلن تغيراً يرسي اتجاهاً، انزالق بال ضابط "
اق النزوح القسري العالمي إلى عصر بلغ فيه نط

واالستجابة المطلوبة حدا يتضاءل إلى جانبه بوضوح 
  4."كل شيء رأيناه من قبل

  أنطونيو جوترييس، مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني

ليون م 60ففي شتى بقاع األرض ينترش ما يقرب من . يمر العالم اآلن بأسوأ أزمة الجئني منذ الحرب العاملية الثانية
                                                      

 –" دعنا ال نتظاهر بأن استجابة أوروبا ناجعة: "، أزمة املهاجرين"مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان"مكتب   3
: ، عىل الرابط2015آب /أغسطس 25خبري حقوقي باألمم املتحدة يحذر، 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=16344.  
: ، عىل الرابط2014، اتجاهات عاملية "مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"  4

http://unhcr.org/556725e69.html ) 2015حزيران /يونيو 18، 2014مفوضية شؤون الالجئني، اتجاهات عاملية(  
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ُروا من ديارهم قرساً بسبب الرصاع، والعنف، واالضطهاد مليوناً من هؤالء الجئون  19وما يزيد عىل . شخص ُهجِّ
ً  25يف املائة منهم، ويقيم  86وتستضيف بلدان نامية  5خارج أوطانهم،   6.يف املائة منهم يف البلدان األقل نموا

ستعدين الستقبال نسبة يسرية من الجئي العالم بطريقة تتسم ولكن بدالً من أن يكون زعماء االتحاد األوروبي م
بالجالل والكرم، يبني هذا التقرير كيف يسعون ملنع دخولهم إىل الكتلة السياسية األكثر ثراء يف العالم بإقامة 
ملراقبة، السياجات عىل الحدود الربية، ونرش أعداد تتزايد باستمرار من أفراد حرس الحدود، واالنفاق عىل تقنيات ا

والعمل عىل تجنيد الدول املجاورة التي تستضيف بالفعل أعداداً ضخمة من الالجئني حراساً لبوابات االتحاد 
  .األوروبي

فأوالً، فشلت هذه اإلجراءات يف . وكانت النتيجة التي أفىض إليها أسلوب تحويل أوروبا إىل حصن منيع ذات شقني
يف  500000بلغ عدد من وصلوا إىل االتحاد األوروبي بطريقة غري نظامية تحقيق أهدافها البعيدة عن الصواب؛ إذ 

وكان بعض الرجال، والنساء، واألطفال الذين وصلوا  7.بأكمله 2014يف عام  280000أيلول مقارنة مع /سبتمرب
 هاربني من الفقر، لكن غالبيتهم الجئون فروا من العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان املتفشية يف سوريا،

  8.وأفغانستان، وإريرتيا، والعراق، والصومال، والسودان

وثانياً، كانت نتيجة تجاهل بلدان االتحاد األوروبي لقوة العوامل التي تدفع الناس ملغادرة بلدانهم والحاجة 
تباع املتزايدة لتوفري الحماية الدولية، وتركيزها عىل محاولة منع الالجئني من دخول أراضيها، هي دفع الناس من ا

فمن بني جميع الذين وصلوا بطريقة غري نظامية . مسارات إىل اتباع مسارات أخرى أكثر خطورة يف أغلب الحاالت
شخص غرقاً يف البحر يف عام  3500وأدى هذا إىل وفاة  9.يف املائة تقريباً عن طريق البحر 90جاء  2015يف عام 
، 2015أيلول /شخص حتى سبتمرب 3000ة ما يقرب من وهم يحاولون الوصول إىل االتحاد األوروبي ووفا 2014

لكن بغض النظر عن مدى  10.برغم اإلجراءات املحمودة لزيادة عمليات البحث واإلنقاذ يف البحر يف فصل الصيف
ضخامة جهود البحث واإلنقاذ يف البحر املتوسط، فما دام الالجئون ال يجدون طريقاً بديالً للوصول إىل األمان غري 

                                                      

  .2015حزيران /يونيو 18، 2014األرقام الواردة يف هذه الفقرة مستمدة من مفوضية شؤون الالجئني، اتجاهات عاملية   5
  .2015حزيران /يونيو 18، 2014ون الالجئني، اتجاهات عاملية مفوضية شؤ   6
مهاجر عند الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي حتى اآلن هذا العام،  500000، رصد ما ما يربو عىل )أخبار" (فرونتكس"  7

migrants-000-500-than-http://frontex.europa.eu/news/more-: ، عىل الرابط2015أيلول /سبتمرب 14
fGa82v-year-this-far-so-borders-external-eu-at-detected.  

يف املائة  85ابة الطارئة يف البحر املتوسط بأن بشأن االستج" مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"يفيد موقع   8
: انظر الرابط. شخصاً وصلوا إىل أوروبا بحراً ينتمون إىل أكرب عرش دول يف العالم يخرج منها الجئون 533824من بني 

onal.phphttp://data.unhcr.org/mediterranean/regi.  
 533824بشأن االستجابة الطارئة يف البحر املتوسط بأن " مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"يفيد موقع   9

: انظر الرابط. 2015أيلول /سبتمرب 21شخصاً وصلوا إىل أوروبا بحراً حتى 
//data.unhcr.org/mediterranean/regional.phphttp:.  

بشأن االستجابة الطارئة يف البحر املتوسط أن عدد حاالت " مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"يذكر موقع   10
: انظر الرابط. 2015أيلول /سبتمرب 21حالة حتى  2964الوفاة يف البحر بلغ 

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php.  
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  .بحر فسيستمر وقوع الوفيات قبالة شطآن أوروباطريق ال

لكنها ينبغي أن تفعل ذلك بطريقة تتفق مع التزاماتها . وال جدال يف أن من واجب الدول السيطرة عىل حدودها
فاإلجراءات املستخدمة لضبط الحدود والسيطرة عليها ينبغي بوجه خاص أال . الدولية يف مجال حقوق اإلنسان

وقد أدى تركيز الزعماء األوروبيني . الوصول إىل األمان وأال تحرمهم من القدرة عىل طلب اللجوء تمنع الالجئني من
وبرغم أن الدول األعضاء . عىل منع الهجرة غري النظامية إىل إقامة أسوار مرئية وغري مرئية حول االتحاد األوروبي

، فهي )اتفاقية الالجئني( 1951لعام " الالجئني االتفاقية الدولية الخاصة بوضع"يف االتحاد األوروبي موقعة عىل 
تقوم بكل ما يف وسعها، عىل ما يبدو، ملنع أي تعامل مع الالجئني، محاولًة تفادي أي مسؤولية عن الجئي العالم من 

  .خالل ضمان عدم دخولهم يف نطاق سلطتها القانونية

ذ الحدودية الرسمية يف الرب، والبحر، واملطارات، وأغلب من يدخلون االتحاد األوروبي يفعلون ذلك من خالل املناف
وثائق السفر، وتأشرية (حيث يخضع الناس للفحص للتحقق من وفائهم باملتطلبات الرضورية لدخول البالد 

ويمكنه، نظرياً، . وينبغي تحديد أي شخص يحتاج إىل الحماية الدولية عند وصوله إىل الحدود). الدخول، وغري ذلك
والتزامات الدول األعضاء يف  11ية يف املنفذ الحدودي، وال يمكن رفض طالب اللجوء عند الحدودتقديم طلب حما

االتحاد األوروبي نحو طالبي اللجوء يف املنافذ الحدودية واضحة، ومع ذلك فثمة حاالت حاولت فيها دول أعضاء يف 
ودة حول الحدود من خالل سبل مثل استخدام االتحاد األوروبي تفادي التزاماتها متعللة بأن الوالية القانونية محد

  ".مناطق املرور العابر"

غري أن كثرياً ممن يحتاجون إىل الحماية الدولية يتعذر عليهم الوصول بطريقة نظامية من خالل املنفذ الحدودي 
 وثائق السفر فكثري من الالجئني يفتقرون إىل. إىل الدولة التي يختارونها من الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي

الالزمة مثل جوازات السفر أو التأشريات، سواء ألنهم اضطروا إىل الفرار دون الحصول عىل الوثائق الالزمة أو ألن 
ويتعني عىل طالب اللجوء عند الحدود الربية . الحصول عليها من دولة تضطهدهم أمر مستحيل أو بالغ الخطورة

باملرور من معربه الحدودي حتى يمكنه الوصول إىل املعرب الحدودي الرسمي أن يخرج أوالً من البلد الثالث املجاور 
غري أن طالبي اللجوء غالباً ما يُمنَعون من املرور عند املعرب الحدودي األول . للدولة العضو يف االتحاد األوروبي

العضو يف االتحاد األوروبي، أو الفتقارهم إىل الوثائق الالزمة، سواء لدخول الدولة املجاورة ) الخاص بالبلد الثالث(
ونتيجة لذلك ال يتمكن إال عدد قليل من الالجئني من الوصول فعلياً إىل . للوجود يف البلد الثالث املعني أو مغادرته

  .املعرب الحدودي للدولة العضو يف االتحاد األوروبي التي يرغبون يف السفر إليها وتقديم طلبات لجوء

جئون إما إىل الحصول عىل وثائق مزورة أو زائفة، وإما االختباء يف مركبات للمرور من ولهذه األسباب يضطر الال 
بيد أن الحدود الخارجية . املنفذ الحدودي، وإما محاولة عبور الحدود الربية من مناطق أخرى غري املعابر الرسمية

اء بإقامة سياجات، وزيادة الدوريات لالتحاد األوروبي يف غري مناطق املعابر الرسمية يجري إغالقها تدريجياً، سو 
الحدودية، واستخدام تقنيات املراقبة املتطورة، أو بالتعاون مع الدول غري األعضاء املتاخمة للحدود الخارجية 

لالتحاد األوروبي التي يُطَلب منها منع مغادرة أراضيها بطرق غري نظامية إىل الدولة املجاورة العضو يف االتحاد 
                                                      

) ب(2املادة " (أي تعبري عن الخوف يبديه الفرد من مكابدة أذى خطري إذا أعيد لبلده األصيل يمثل طلباً للحماية الدولية"  11
ومن أجل االمتثال ملبدأ عدم جواز اإلعادة "). نجندليل ش"و) EU/2013/32" (التوجيه الخاص بإجراءات اللجوء"من 

من مدونة شنجن للحدود،  3، والذي أُعيد النص عليه يف املادة "ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية"القرسية املقرر يف 
التحاد األوروبي وكالة ا"انظر ." ينبغي تحديد األشخاص الذين يحتاجون إىل الحماية الدولية عندما يصلون إىل الحدود"

  ).2014(نتائج من معابر منتقاة عىل حدود االتحاد األوروبي : الحقوق األساسية عند الحدود الربية"، "للحقوق األساسية
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  .األوروبي

بخصوص املسارات  2013ني هذا التقرير، استناداً إىل البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية منذ عام ويب
الرئيسية ايل يستخدمها الالجئون للوصول إىل االتحاد األوروبي، أن محاوالت بلدان االتحاد األوروبي ملنع الوصول 

. رق أكثر رسية، ومن ثم أكثر خطورة يف أغلب الحاالتإليها بطريقة غري نظامية إنما ترغم الالجئني عىل اتباع ط
فإغالق الطرق األسهل نسبياً يجرب الالجئني عىل القيام برحالت أكثر صعوبة وخطورة للوصول إىل األمان يف 

كما تزيد الحاجة إىل . أوروبا؛ سواء عرب أنهار واسعة رسيعة الجريان، أو طرق بحرية أطول، أو ممرات جبلية عالية
وهذا يضعهم تحت رحمة مجرمني ال بد . ام برحالت معقدة وصعبة اعتماد الالجئني واملهاجرين عىل املهربنيالقي

  .لهم أن يدفعوا لهم أتعاباً باهظة كان يمكن استخدامها يف أغراض االندماج ما أن يصلوا إىل أوروبا

وتكشف . واليونان، وبلغاريا، واملجر ويصف هذا التقرير بعضاً من إجراءات إدارة الحدود التي تطبقها أسبانيا،
إحصاءات الوصول غري النظامي الواردة يف ثنايا هذا التقرير عن أن بعض هذه اإلجراءات ساهمت يف إغالق الطرق 

األسهل التي يمكن لالجئني استخدامها للوصول إىل االتحاد األوروبي، لكنها فشلت يف تخفيض العدد اإلجمايل 
لسبب بسيط، وهو أنه ما دام الالجئون يعتقدون أن حياتهم ستكون أفضل كثرياً يف االتحاد لالجئني الذين يصلون، 

وبدالً من ذلك، ساهمت هذه . األوروبي عما كانت عليه يف البلدان التي يهربون منها، فسيستمرون يف املجيء
تهم عىل القيام برحالت تتزايد اإلجراءات يف تغيري املسارات التي يتبعها الالجئون للوصول إىل أوروبا، حيث أرغم

  .خطورتها باستمرار طلباً لحماية دولية فعالة

ويصف التقرير كذلك عمليات اإلعادة عرب الحدود املصحوبة عادة بسوء املعاملة أو االستخدام املفرط للقوة، التي 
حدود البلدين مع تركيا،  تنفذها الرشطة الوطنية اليونانية، وخفر السواحل اليوناني، وحرس الحدود البلغاري عىل

  .والحرس املدني األسباني عىل حدود أسبانيا مع املغرب

وتكشف بحوث منظمة العفو الدولية عن أن عمليات اإلعادة عرب الحدود ليست باألمر غري املألوف عند أي حدود، بل 
ة الرئيسية مثلها مثل أضحت من املالمح األساسية ألي حدود خارجية لالتحاد األوروبي تقع عىل مسارات الهجر 

وقد أصدرت منظمات غري حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية، العديد من . بناء السياجات عىل تلك الحدود
التقارير بخصوص عمليات رد الالجئني عىل أعقابهم عند هذه الحدود، ومع ذلك تتقاعس املفوضية األوروبية عن 

" ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية"اإلعادة عرب الحدود تخالف القيام بأي تحرك فعال، برغم أن عمليات 
وال تتماىش مع اتفاق شنجن الخاص بالحدود وإجراءات اللجوء والتوجيهات الخاصة بإعادة األشخاص يف االتحاد 

الواقعة عىل ويف الوقت نفسه تبدو الدول األخرى األعضاء يف االتحاد األوروبي راضية ما دامت الدول . األوروبي
األطراف الخارجية لالتحاد تمنع وصول الالجئني واملهاجرين، دون تمحيص الوسائل التي تستخدمها يف تنفيذ 

  .ذلك

ويجدر بالزعماء األوروبيني، يف ظل أزمة الالجئني العاملية، النهوض بواجبهم توفري الحماية لعدد من الجئي العالم 
نظمة العفو الدولية الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي ومؤسساته إىل زيادة وتدعو م. يمثل نصيباً أقرب إىل العدل

  .الطرق اآلمنة والقانونية املتاحة لالجئني بدرجة كبرية حتى ال يضطروا إىل القيام برحالت رسية وخطرة
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  المنهج
ات قامت بها منظمة العفو تستند الفصول املعنية بأسبانيا وحدود أسبانيا مع املغرب يف هذا التقرير إىل ست زيار 

شباط، /، وفرباير2014كانون األول /ترشين األول، وديسمرب/أيلول، وأكتوبر/الدولية ألسبانيا يف سبتمرب
وقابلت خاللها السلطات وبعض املهاجرين، وطالبي اللجوء، والالجئني،  2015تموز /حزيران، ويوليو/ويونيو

  .ة الدولية، والصحفيني، واملحامنيواملنظمات غري الحكومية، واملنظمات الحكومي

والتقت املنظمة مع ممثلني لوزارات الداخلية، والشؤون الخارجية، والعمل واألمن االجتماعي األسبانية، وقابلت 
" مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"بعض املحامني، واملنظمات غري الحكومية، والصحفيني، و

وكذلك بعض املهاجرين، وطالبي اللجوء، والالجئني خالل زيارات ملدريد يف ، )مفوضية شؤون الالجئني(
  .2015تموز /، ويوليو2014كانون األول /أيلول، وديسمرب/سبتمرب

شباط /وفرباير 2014ترشين األول /وتحدثت املنظمة خالل زيارتني لجيبي سبتة ومليلية األسبانيني، يف أكتوبر
سؤويل قيادة الحرس املدني وقيادة الرشطة الوطنية يف الجيبني والرشطة ، مع بعض مندوبي الحكومة، وم2015

وقابلت املنظمة كذلك املدعي ). يف مليلية(وبني أنصار ) يف سبتة(الوطنية يف املعربين الحدوديني الرسميني تراخال 
ائب مدير املركز املماثل يف يف سبتة، ون" مركز اإليواء املؤقت للمهاجرين"العام املعني بالُقرصَّ يف مليلية، ومدير 

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، "مليلية، وتحدثت مع ممثلني للمجتمع املدني، ونقابتي املحامني، و
والتقى مندوبو املنظمة كذلك مع املدعي العام واملدعي املعني . وبعض املهاجرين، وطالبي اللجوء، والالجئني

تي تشمل مليلية، وزاروا مركزاً تابعاً للصليب األحمر إليواء املهاجرين وطالبي اللجوء يف باألجانب ملنطقة ملقة ال
  .الجزيرة، وهي مدينة ساحلية يف جنوب أسبانيا بها ميناء

وجمعت منظمة العفو الدولية معلومات بخصوص أوضاع املهاجرين، وطالبي اللجوء، والالجئني يف املغرب من 
املحادثات الهاتفية مع بعض املنظمات غري الحكومية، وممثيل مفوضية شؤون الالجئني، خالل البحوث املكتبية، و 

ولم يتسن القيام . ووفد االتحاد األوروبي يف املغرب، وبعض املهاجرين، وطالبي اللجوء، والالجئني يف املغرب
الحدود دخول وفد من بزيارات للمغرب لتقيص الحقائق ألغراض هذا البحث، حيث رفضت السلطات املغربية عند 

وظلت السلطات، منذ ذلك الحني، تشرتط باستمرار عقد اجتماعات . ترشين األول/املنظمة لزيارة البالد يف أكتوبر
وأخرياً احتجزت السلطات املغربية اثنني من . لم يَُحدَّد لها موعد قط لقيام املنظمة بأنشطة بحثية يف املغرب

، وطردتهما من البالد، يف اليوم الثالث من زيارة كانا 2015حزيران /يف يونيو العاملني يف منظمة العفو الدولية،
  .يقومان بها للمغرب إلعداد هذا البحث

. مهاجراً، وطالب لجوء، والجئناً يف سياق البحث يف الوضع عىل حدود أسبانيا مع املغرب 74وقابلت املنظمة، إجماالً، 
وتحدثت املنظمة هاتفياً مع شخصني من الكامريون وهما رهن . امرأة 18 وكان من بني من أُجِريَت معهم املقابالت

، والكامريون )14(، ثم غينيا )29(وكان أكرب عدد ممن أُجِريَت معهم املقابالت من سوريا . االحتجاز يف املغرب
، وساحل العاج )1(، وبوركينا فاسو )2(، وسرياليون )2(، واملغرب )2(، والجزائر )4(، ونيجرييا )5(، ومايل )10(
  .، فضالً عن الجئ فلسطيني من سوريا، وصومايل واحد، وتونيس واحد، وأحد مواطني الصحراء الغربية)1(

وكانت أغلب املقابالت التي أُجِريَت يف جيبي سبتة ومليلية مع رجال، وهو ما يعرب، يف جانب منه، عن الخلل يف 
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، لكنه يعرب من ناحية أخرى 12الذين يصلون إىل الجيبني األسبانينيالتناسب بني الجنسني بني الالجئني واملهاجرين 
ولم يكن بني طالبي اللجوء، والالجئني، واملهاجرين التسعة . عن امتناع بعض النساء عن إجراء مقابالت معهن

  .امرأة 12والخمسني الذين أُجِريَت معهم مقابالت يف الجيبني سوى 

لتقرير بخصوص حدود وبلدان أخرى من بحوث جديدة وأخرى قائمة من قبل واستُِمدَّت املعلومات الواردة يف ا
وإلضافة املستجدات إىل . أجرتها منظمة العفو الدولية يف تركيا، واليونان، وبلغاريا، ومقدونيا، ورصبيا، واملجر

حدود اليونان  البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية بشأن املعاملة التي يلقاها املهاجرون والالجئون عند
إىل  11وبلغاريا مع تركيا، قام مندوبون من املنظمة بزيارة لتقيص الحقائق ملدة ثمانية أيام يف تركيا يف الفرتة من 

وشملت تلك البعثة زيارة محافظة كريكالريل املتاخمة لحدود بلغاريا، ومحافظة إدرنة . 2015أيار /مايو 19
 13ضالً عن اإلقامة أربعة أيام يف اسطنبول ملقابلة بعض الالجئني واملهاجرين، الواقعة عىل حدود بلغاريا واليونان، ف

وذهب املندوبون كذلك إىل أنقرة ملقابلة ممثلني لقيادة خفر . الذين حاولوا عبور الحدود إىل اليونان وبلغاريا
  .السواحل الرتكي

ير، بما يف ذلك جميع األفراد الذين تحدثوا وتود املنظمة أن تشكر كل من ساعدوها يف بحوثها ويف إعداد هذا التقر 
مع املنظمة يف أسبانيا، واملغرب، واليونان، وبلغاريا، وتركيا، ومقدونيا، ورصبيا، واملجر، وخصوصاً املهاجرين، 

 ً وُحِجبَت أسماء معظم األفراد أو . وطالبي اللجوء، والالجئني الذين لم يبخلوا بوقتهم وإفاداتهم وأبدوا كرماً شديدا
َت لحماية هويتهم   .ُغريِّ

                                                      

  .ترد التفاصيل الخاصة باملقابالت يف الفصلني املعنيني باليونان وبلغاريا  12

ً لم تتبني بعد نتائج اإلجراءات التي اتخذتها املجر حيث إنها    .ُطبَِّقت حديثا
وبرغم ارتفاع عدد . يقل عدد النساء الالتي يصلن إىل الجيبني األسبانيني كثرياً عن عدد الرجال الذين يصلون هناك عادةً   13

امرأة وفتاة من  474النساء يف الجيبني مع وصول السوريني والفلسطينيني الفارين من الرصاع يف سوريا، فلم يكن هناك سوى 
سورياً وفلسطينياً، وفقاً للبيانات التي  422، من بينهم 2015حزيران /يونيو 15اً يقيمون يف مليلية يف شخص 1263بني 

شخصاً يقيمون يف  597ومن ناحية أخرى كان . يف مليلية ملنظمة العفو الدولية" مركز اإليواء املؤقت للمهاجرين"قدمتها إدارة 
امرأة، اثنتان منهن فقط  28، ولم يكن بينهم سوى 2015شباط /فرباير 6 يف سبتة، يف" مركز اإليواء املؤقت للمهاجرين"

 6يف سبتة يوم " مركز اإليواء املؤقت للمهاجرين"بيانات حصلت عليها املنظمة خالل املقابلة مع مدير (سوريتان، 
والفلسطينيني يف سبتة وخلصت املنظمة، استناداً إىل مقابالت أجرتها مع بعض الالجئني السوريني ). 2015شباط /فرباير

، إىل أن هذا يرجع إىل حد بعيد إىل أن الفارين من الرصاع يف سوريا بدأوا يفضلون ميليلية عىل 2015شباط /ومليلية يف فرباير
  .سبتة ألن فرتات االنتظار إىل أن يتم نقلهم إىل األرايض األسبانية الرئيسية أطول يف سبتة من فرتات االنتظار يف مليلية
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صد الالجئين والمهاجرين عند 
  حدود أسبانيا

اإلجراءات األسبانية لمنع الوصول بطريقة غير نظامية إلى حدود أسبانيا 
  الجنوبية

ال يمثل الوصول بطريقة غري نظامية املصدر الرئييس للمهاجرين غري النظاميني يف أسبانيا حالياً، إذ أن أغلب 
يقيمون يف أسبانيا يف وضع غري نظامي يصلون إىل هناك بطريقة نظامية ثم يتحولون إىل  األشخاص الذين

ومع ذلك  14.مخالفني للوضع النظامي بتجاوز مدد تأشرياتهم أو فقدان حقهم يف اإلقامة يف أسبانيا ألسباب أخرى
ومن بني . نذ أوائل التسعيناتتلتزم الحكومة األسبانية بمنع الدخول بطريقة غري نظامية عرب حدودها الجنوبية م

وأغلبها إىل  –طرق الوصول إىل الحدود الجنوبية ألسبانيا الرحالت البحرية من املغرب إىل سواحل أسبانيا الجنوبية 
ومن بينها كذلك الطريق ). جزر الخالدات(ومن املغرب، وموريتانيا، والسنغال إىل جزر الكناري  –منطقة طريفة 

ويدخل . قيا إىل أوروبا، من املغرب إىل الجيبني األسبانيني يف شمال أفريقيا، سبتة ومليليةالربي الوحيد من أفري
   15.املهاجرون والالجئون الجيبني عن طريق البحر كذلك، إما سباحة وإما باستخدام قوارب صغرية قابلة للنفخ

ريقيا، بسياجات للمرة األوىل يف وقد أُحيط جيبا سبتة ومليلية، وهما الطريق الربي الوحيد إىل أسبانيا من أف
                                                      

الصادر يف " املهاجرون غري النظاميني يف أسبانيا"ظر عىل سبيل املثال، بيان السياسة الخاص باملرشوع البحثي ان  14
: ، عىل الرابط"مؤسسة هلينيك للسياسة األوروبية والخارجية"والذي مولته املفوضية األوروبية ونفذته  2009تموز /يوليو

-migration.net/fileadmin/irregular-http://irregular
ef_Clandestinmigration/dateien/4.Background_Information/4.2.Policy_Briefs_EN/Spain_PolicyBri

o_Nov09_2.pdf  

  
ويصل املهاجرون والالجئون الذين يتوجهون إىل أسبانيا عرب . تتم كل حاالت املغادرة إىل أسبانيا تقريباً، حالياً، من املغرب  15

. أو النيجر املغرب إىل األرايض املغربية إما بالسفر من السنغال عرب موريتانيا أو يدخلونها عن طريق الجزائر بالسفر عرب مايل
وأغلب من يتبعون املسار األول عىل طول الساحل سنغاليون، أما املسار الثاني فيفضله الالجئون واملهاجرون من ساحل العاج 

وبشكل منفصل عن هذين املسارين يصل أغلب السوريون الذين يأتون إىل املغرب ملتابعة رحلتهم إىل أسبانيا جواً . والكونغو
ين من نظام الدخول دون تأشرية للسوريني هناك، ثم يعربون الحدود الجزائرية املغربية بطريقة غري إىل الجزائر، مستفيد

غري أنه بات أصعب عىل السوريني اآلن استخدام هذا الطريق ألن الجزائر بدأت تفرض الحصول عىل تأشرية للسوريني . نظامية
الذي أعدته مؤسسة ألتاي " الربط بني النقاط: البحر املتوسط اتجاهات الهجرة عرب: املصدر. 2014كانون األول /يف ديسمرب

: 2015حزيران /، يونيو"املنظمة الدولية للهجرة"لالستشارات بتكليف من املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشمال أفريقيا يف 
www.altaiconsulting.com/docs/migration/Altai_Migration_trends_accross_the_Mediterranean.pdf .

واستُِمدَّت املعلومات الواردة هنا كذلك من مقابالت منظمة العفو الدولية مع بعض الالجئني واملهاجرين، وكذلك من منظمات 
  .املغربغري حكومية يف أسبانيا و 
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الهجرة غري "ملكافحة " خطة الجنوب"أعلنت الحكومة األسبانية  1998كانون الثاني /ويف يناير. التسعينيات
واالتجار يف البرش، مستهدفًة عىل وجه التحديد املهربني واملتاجرين يف البرش يف األندلس، وسبتة، ومليلية، " املرشوعة
ً  1.5(مليون بيزيتا  250يزانية املخصصة للعملية وبلغت امل. ومرسية وكان هدفها الرئييس ) مليون يورو تقريبا

  16.إحكام الرقابة والسيطرة عىل الحدود

" النظام املتكامل ملراقبة املضايق واملراقبة يف البحر"وأعقب هذا إنشاء نظام مراقبة ذي تقنية متطورة، أُطِلَق عليه 
ويشمل النظام كامريات ثابتة  2002.17، وبدأ العمل يف مضيق جبل طارق يف عام )"نظام املراقبة يف البحر("

وما أن  18.ومتحركة للتصوير بالفيديو واألشعة تحت الحمراء وأجهزة رادار تراقب السواحل الجنوبية ألسبانيا
ويمكن للكامريات  .يدخل قارب نطاق عمل أجهزة الرادار الخاصة بالنظام حتى تُنَبَّه وحدة القيادة يف الجزيرة
وتَُقدَّر تكلفة إنشاء . عندئذ أن تعرض لقطات مقربة للقارب، وهو ما يساعد يف تحديد عدد األشخاص عىل متنه

يف تحول مسار " نظام املراقبة يف البحر"وساهم إنشاء  19.مليون يورو 300النظام التي تحملتها أسبانيا بقرابة 
وزاد عدد املهاجرين الذين . طارق إىل الرحلة األطول نحو جزر الكناريالهجرة من الرحلة األقرص عرب مضيق جبل 

أشخاص وصلوا بطريقة غري نظامية  4105وصلوا إىل جزر الكناري إىل ما يربو عىل الضعفني يف ذلك العام؛ من 
َع نطاق عمل النظام ليشمل جزر الكناري، ثم الحقاً لي 2002.20شخص يف  9875إىل  2001يف  شمل ومن ثم ُوسِّ

أكرب  2010و 2997وأنفقت أسبانيا بني عامي  21.وجزرالبليار) بلنسية وأليكانتي(كذلك ساحل أسبانيا الرشقي 
                                                      

16  El Pais, La policía destina cien agentes al Plan Sur contra las redes de ilegales, 16 January 1998, 
and ABC   .htmlelpais.com/diario/1998/01/16/espana/884905224_850215available at: 

Hemeroteca, Cotino anuncia que más de cien policías lucharán contra la inmigración, 16 January 
1998, available at: 

te.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/01/16/076.htmlhemeroteca.abc.es/nav/Naviga  

  
النظام املتكامل ملراقبة املضايق "برييز بوخازون، . م. عرض توضيحي قدمه مدير قسم النظم األمنية يف رشكة إندرا، خ  17

: بط، عىل الرا2009آذار /ماذا وراءها؟ ، مارس: نظام ريادي ملراقبة الحدود البحرية" واملراقبة يف البحر
ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5127  

: العرض التوضيحي لرشكة إندرا، نظام مراقبة الحدود البحرية، عىل الرابط  18
www.indracompany.com/sites/default/files/mss.pdf وعرض توضيحي قدمه مدير قسم النظم األمنية يف رشكة ،

ذا ما: نظام ريادي ملراقبة الحدود البحرية" النظام املتكامل ملراقبة املضايق واملراقبة يف البحر"برييز بوخازون، . م. إندرا، خ
: ، عىل الرابط2009آذار /وراءها؟ ، مارس

ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5127  
: ، انظر الرابط2007ترشين األول /كتوبرأ 29دويتش فله، نظام مراقبة الحدود األسباني ما زال مثار جدال،   19

2835465-controversial/a-remains-system-surveillance-border-www.dw.com/en/spains  
: طوزارة الداخلية األسبانية، عىل الراب  20

http://www.interior.gob.es/documents/10180/3066430/Balance+2014+de+la+lucha+contra+la+
7983ace6cec4-9fbf-44fc-3834-ón+irregular/4a33ce71inmigraci  

21  ABC.es, El Gobierno amplía finalmente el SIVE a Alicante y Valencia para prevenir la inmigración 
-2007/abc/valencia/el-07-07-www.abc.es/hemeroteca/historico7 july 2007, available at:  ,ilegal
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. مليون يورو 120مبلغ من صندوق الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي، حيث رصفت من الصندوق ما يتجاوز 
ووفقاً للمفوضية األوروبية  22".ملراقبة يف البحرنظام ا"مليون يورو من هذا املبلغ عىل  44وأُنِفَق ما يزيد عىل 

َض الهجرة  5279مكن هذا أسبانيا من اعرتاض " مهاجراً غري نظامي وتحسني أمن حدودها البحرية، حيث َخفَّ
  23".يف املائة يف تلك الفرتة 17.5غري النظامية إىل جزر الكناري بنسبة 

يشمل املنطقة املحيطة بجزر الكناري يف تحول مسار الهجرة ل" نظام املراقبة يف البحر"وساهم توسيع نطاق عمل 
وذكرت املفوضية األوروبية، بعد إرسال بعثة فنية إىل سبتة . من جزر الكناري نحو جيبي سبتة ومليلية األسبانيني

 ذلك ، أن عدد من يصلون بطريقة غري نظامية إىل السواحل األسبانية، بما يف2005ترشين األول /ومليلية يف أكتوبر
باملقارنة مع الفرتة نفسها من  2005يف املائة يف األشهر الثمانية األوىل من عام  37جزر الكناري، انخفض بنسبة 

 24".بسبب زيادة التعاون بني السلطات األسبانية واملغربية وكذلك تطبيق نظام املراقبة يف البحر" 2004عام 
باملقارنة  2005لوصول بطريقة غري نظامية إىل الجيبني يف عام وبرغم أن هذا لم يعن زيادة كبرية يف عدد حاالت ا

فقد كان تحول املسار واضحاً من خالل زيادة محاوالت القفز فوق السياجات املحيطة بالجيبني  25بالعام السابق
وخلص تقرير . شخص يف املرة الواحدة 600من جانب مجموعات كبرية من املهاجرين والالجئني تضم ما يزيد عىل 

التدفق الكبري املفاجئ عىل الحدود الربية لسبتة ومليلية يمكن "إىل أن  2005ترشين األول /املفوضية يف أكتوبر
دخل ما  2005ويف فرتة ثالثة أسابيع يف عام  26".لذلك أن يُنَظر إليه عىل أنه يرجع يف جانب منه إىل تأثري اإلزاحة

                                                                                                                                       

-inmigracion-la-prevenir-para-valencia-y-alicante-a-sive-el-finalmente-amplia-gobierno
os radares sive “blindarán” el sudeste del archipiélago Land El Mundo,   ilegal_1634121831624.html

a finales de octubre, 25 September 2009,   
www.elmundo.es/elmundo/2009/09/25/baleares/1253888411.htmlavailable at:   

فوضية األوروبية، تقرير من املفوضية إىل الربملان األوروبي، واملجلس، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لالتحاد األوروبي، امل  22
تقرير مقدم وفقاً للمادة ( 2010إىل  2007للفرتة من " لصندوق الحدود الخارجية"ولجنة املناطق، بشأن التقييم الالحق 

52(3)(c)  574/2007من القرار رقم/EC   23، )2007أيار /مايو 23الصادر عن الربملان األوروبي واملجلس بتاريخ 
affairs/e-ec.europa.eu/dgs/home-: ، عىل الرابط2014نيسان /إبريل

-and-library/documents/policies/borders
visas/schengen/docs/com_2014_235_f1_report_from_commission_en.pdf ") تقرير املفوضية األوروبية

  ").بشأن الحدود الخارجية
  .2014 نيسان/إبريل 23تقرير املفوضية األوروبية بشأن الحدود الخارجية،   23
 11-7تقرير البعثة الفنية إىل املغرب بشأن الهجرة غري املرشوعة،  –املفوضية األوروبية، زيارة لسبتة ومليلية   24

release_MEMO-europa.eu/rapid/press-: ، عىل الرابط2005ترشين األول /أكتوبر 19، 2005ترشين األول /أكتوبر
380_en.htm?locale=en-05 ") تقرير البعثة –املفوضية األوروبية، زيارة لسبتة ومليلية.("  

  
  .2005يف  5566إىل  2004يف  4193من : 1373كان مقدار الزيادة   25

  
  .2005ين األول ترش /أكتوبر 19تقرير البعثة،  –املفوضية األوروبية، زيارة لسبتة ومليلية   26
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شخصاً حتفهم وأُصيب  13وخالل هذه الفرتة القى  27شخص الجيبني بطريقة غري نظامية 2000و 1500بني 
  28.كثري غريهم بجروح خطرية

وبعد زيادة الضغوط عىل الحدود الربية، زادت أسبانيا عدد األفراد الذين يحرسونها وعززت السياجات املحيطة 
 40َق ما يقرب من وأُنفِ  29.بالجيبني بإجراءات، من بينها تعليتها إىل ستة أمتار ووضع أسالك مزودة بشفرات حادة

وصاحبت إحكام السيطرة عىل الحدود الربية  30.وحده 2005مليون يورو عىل إصالح السياجات وتقويتها يف عام 
زيادة كبرية من جديد يف عدد حاالت الوصول إىل جزر الكناري من السنغال  2005املؤدية إىل سبتة ومليلية يف عام 

غري أن هذا املسار أُغِلق اآلن فعلياً، وهو ما يرجع يف جانب منه . حالة 31678ليصل إىل  2006وموريتانيا يف عام 
إىل اإلجراءات الفعالة التي اتخذتها أسبانيا واالتحاد األوروبي للحد من الوصول بطريقة غري نظامية من هذا 

نسقتها وكالة  ومن بني هذه اإلجراءات زيادة املراقبة البحرية من خالل العملية املشرتكة هريا التي. املسار
كما ساهمت اتفاقات التعاون الثنائي التي وقعتها أسبانيا مع . األسباني" نظام املراقبة يف البحر"و" فرونتكس"

موريتانيا والسنغال، وكذلك االتفاقات التي وقعتها مع بلدان املنشأ لتسهيل عودة املهاجرين، يف انخفاض عدد 
  2014.31حالة يف  296وإىل  2007حالة يف عام  12478حاالت الوصول إىل جزر الكناري إىل 

  بناء سياجات على الحدود": للحصن األوروبي"الجيبان كرمز 

بادئ األمر  –وهما األرايض األوروبية الوحيدة يف القارة األفريقية  –أُقيَمت السياجات املحيطة بالجيبني األسبانيني 
والسيما  33واستمرت تقويتها منذ ذلك الحني،. املخدرات بهدف وقف الهجرة غري النظامية وتهريب 32يف التسعينات

                                                      

27  20 Minutos, Ya han entrado en Melilla 3.500 inmigrantes, casi 1.000 más que en todo el año 
anterior ver más en, 27 October 2014, available 

and   cie/-saltos/ceti-ceuta/valla-melilla-www.20minutos.es/noticia/2273960/0/inmigrantes at:
Europa Press, Cerca de 2.000 inmigrantes han entrado en Melilla saltando la valla este año, 22 

-2000-cerca-00329/noticia-www.europapress.es/epsocial/inmigracionOctober 2014, available at: 
141022182722.html20-2013-doble-ano-valla-saltando-melilla-entrado-inmigrantes  

: رقم الوثيقة(سبتة ومليلية بعد عام  –التقاعس عن حماية حقوق املهاجرين : منظمة العفو الدولية، أسبانيا واملغرب  28
EUR 41/001/2006 (30 عىل الرابط2006ترشين األول /أكتوبر ، :

www.amnesty.org/download/Documents/76000/eur410012006en.pdf ")سبتة ومليلية بعد عام.("  
  .2005ين األول ترش /أكتوبر 19تقرير البعثة،  –املفوضية األوروبية، زيارة لسبتة ومليلية   29
  ").146881ملف رقم (" 146881، ملف رقم 2014أيلول /سبتمرب 8رد الحكومة عىل سؤال يف الربملان،   30
: وزارة الداخلية األسبانية، عىل الرابط  31

http://www.interior.gob.es/documents/10180/3066430/Balance+2014+de+la+lucha+contra+la+
7983ace6cec4-9fbf-44fc-3834-inmigración+irregular/4a33ce71  

. سيطرة عىل الحدود يف جنوب أسبانيا ورشق بولنداالهجرة وال": الحصن األوروبي"ستيفان ألرش، الَطرق عىل أبوب   32
تمت . (alscher.de/resources/wrkg126.pdf-http://www.stefan: ، انظر الرابط2005ترشين الثاني / نوفمرب

  ).2015أيلول /سبتمرب 14زيارة املوقع يف 
حيث أُنِفَق مبلغ  1998مليون يورو، ويف مليلية يف  48وتكلفت  1995ذَت أول عملية تقوية كبرية للسياجات يف سبتة يف نُفِّ   33
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بعد أن حاولت مجموعات كبرية من املهاجرين القادمني من أفريقيا جنوبي الصحراء اجتياز  2005يف عام 
وأُنِفق ما يزيد  34.شخصاً وإصابة كثري غريهم بجروح خطرية 13السياجات بتسلقها، األمر الذي أسفر عن وفاة 

وتكلفت أعمال مماثلة يف . يورو عىل زيادة ارتفاع السياجات املحيطة بمليلية وتركيب نظم للمراقبةمليون  31عىل 
ما يقرب من ثمانية ماليني يورو، وكان املجموع أكرب مبلغ يُنَفق يف سنة واحدة يف  2005السياج املحيط بسبتة يف 
  35.السنوات العرش األخرية

، وصلت املبالغ اإلجمالية التي أُنِفَقت عىل 2014أيلول /سبتمرب 8يف  وحسب رد الحكومة عىل سؤال يف الربملان
يورو ملليلية  47927961.76إىل  2013إىل عام  2005إنشاء السياجات وصيانتها يف الفرتة من عام 

، دون حساب أي 2005يورو يومياً منذ عام  22086.34يورو لسبتة، وهو ما يساوي إنفاق  24669835.90و
َقت عىل الحرس املدني، وهو قوة األمن األسبانية املسؤولة عن أمن الحدود األسبانية خارج نقاط عبور مبالغ أُنفِ 

  36.الحدود الرسمية

ورفضت السلطات تقديم معلومات ملنظمة العفو الدولية بخصوص عدد أفراد الحرس املدني العاملني يف مليلية 
حيطة بهما أو عن طريق البحر بدعوى أن مثل هذه التفاصيل وسبتة ملنع الدخول إىل الجيبني من فوق السياجات امل

بأن الحدود الربية التي يبلغ  2015آذار /مارس 31أفادت يوم " املوندو"غري أن صحيفة  37.رسية ألسباب أمنية
من أفراد  270كيلومرتاً والحدود البحرية التي يبلغ طولها ثمانية كيلومرتات حول مليلية يحرسها  12طولها 

آخرون  200س املدني يتمركزون يف مليلية، بما يف ذلك من يعملون يف تشغيل طائرات الهليكوبرت، ويدعمهم الحر 
  38.التي نُِقَلت إىل مليلية من األرايض األسبانية يف أوروبا" وحدة االحتياط واألمن"من أفراد الحرس املدني من 

                                                                                                                                       

: ، انظر الرابط2009، "بناء الحصن األوروبي؟ شنجن وحالتي سبتة ومليلية"مليون يورو، خاومي كاستان بينوس،  12قدره 
-http://www.qub.ac.uk/research

centres/CentreforInternationalBordersResearch/Publications/WorkingPapers/CIBRWorkingPaper
,174398,en.pdfs/Filetoupload  

  .2006ترشين األول /أكتوبر 30منظمة العفو الدولية، سبتة ومليلية بعد عام،   34
  ").146881رد الحكومة، ملف رقم (" 146881، ملف رقم 2014أيلول /سبتمرب 8رد الحكومة عىل سؤال يف الربملان،   35
عىل السياج يف  2013إىل  2005السنوي يف الفرتة من وفقاً لرد الحكومة، كان اإلنفاق . 146881رد الحكومة، ملف رقم   35

، 1339914.85، و1291087.62، و2823112.41، و3455519.18، و2862070.05، و31817778.00مليلية 
  .يورو 1336848.44، و1915646.32، 1085984.89

عىل السياج يف  2013إىل  2005 وفقاً لرد الحكومة، كان اإلنفاق السنوي يف الفرتة من. 146881رد الحكومة، ملف رقم   36
، 1339914.85، و1291087.62، و2823112.41، و3455519.18، و2862070.05، و31817778.00مليلية 

  .يورو 1336848.44، و1915646.32، 1085984.89
ترشين األول /أكتوبر 22(ويف سبتة ) 2014ترشين األول /أكتوبر 8(مقابلتان مع ممثلني لقيادتي الحرس املدني يف مليلية   37

2014.(  
38  El Mundo, La Asamblea de Melilla arropa a los agentes fronterizos premiándoles con dos placas al 

Mérito Social, 31 March 2015, available at: 
do.es/espana/2015/03/31/551ab65ee2704e0a198b456b.htmlwww.elmun  
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وقد أُقيما داخل . غرب بالكامل ويمتدان يف البحرويغطي السياجان الحدود الربية بني الجيبني األسبانيني وامل
ويبلغ طول نظام السياج املؤلف من ثالثة سياجات متتالية الذي يفصل مليلية عن مدينة . األرايض األسبانية

ويبلغ ارتفاع السياجان الخارجيان، أي السياج األول عىل الجانب املغربي . كيلومرت 10.5الناظور املغربية املجاورة 
وثمة نظام . أما السياج الثاني يف الوسط فارتفاعه ثالثة أمتار 39سياج الثالث عىل الجانب األسباني، ستة أمتاروال

" االتحاد املستقل للحرس املدني"وأثار . تفخيخ بني السياج األول عىل الجانب املغربي والسياج الثاني يف الوسط
قدرة هذا النظام عىل إحداث إصابات باألشخاص يف أقرب تقدير، بواعث قلق جدية بخصوص  2006منذ عام 

وُشدَِّدت الرقابة عىل الحدود برتكيب أجهزة لرصد الحركة، وأجهزة  40.الذين قد يسقطون عليه من السياجني
. استشعار ضوئية وصوتية، وأبراج مراقبة عىل مسافات منتظمة، وأضواء كاشفة، وإنارة للطرق، وكامريات مراقبة

قامت أسبانيا كذلك برتكيب شبكة مانعة للتسلق عىل الجزء العلوي من السياج الخارجي عىل  2014أيار /ويف مايو
وهذه الشبكة ذات ثقوب صغرية ال يمكن لألصابع أن تتخللها، األمر الذي يستحيل معه تقريباً . الجانب املغربي
ياز نظام السياجات يف مليلية ونتيجة لذلك بدأ املهاجرون والالجئون الذين يحاولون اجت 41.اإلمساك بالسياج

للسياج، حسبما أفادت " التطوير"ومع ذلك أدى هذا  42.يستخدمون الخطاطيف لرفع أنفسهم فوق السياج األول
  2014.43، إىل تحول نحو الطرق البحرية يف النصف الثاني من عام "فرونتكس"وكالة 

اجني ارتفاعهما ستة أمتار وتفصل بينهما كيلومرت يف سبتة من سي 8.2ويتألف نظام السياج الذي يبلغ طوله 
والسياج مزود بأضواء كاشفة، وأجهزة لرصد الحركة، وكامريات حرارية، . مسافة ترتاوح بني مرتين وأربعة أمتار

  .وكامريات ثابتة ومتحركة

َمت مواقع كما أُقي. ساعة يف اليوم 24ويف املوقعني كليهما يقوم الحرس املني بدوريات عىل طول السياجات طوال 
َزت مراقبة السياجات، باإلضافة إىل ذلك باستخدام طائرات . ثابتة للحرس املدني عىل مسافات منتظمة وُعزِّ

وتُنَقل . هليكوبرت تقدم معلومات بخصوص عدد املهاجرين والالجئني وموقعهم خالل محاوالت تسلق السياجات
                                                      

تستند التفاصيل املتعلقة بالسياجات ونظام مراقبة الحدود يف مليلية وسبتة إىل املالحظة ومقابلتني مع ممثلني لقيادتي   39
انظر كذلك الرسوم . 2014ترشين األول /أكتوبر 22ويف سبتة يف  2014ترشين األول /أكتوبر 8الحرس املدني يف مليلية يف 

valla-www.eldiario.es/desalambre/Grafico-: التوضيحية يف موقع الدياريو عىل الرابط
Melilla_0_198780906.html وموقع تريا عىل الرابط :-la-confirma-noticias.terra.es/espana/interior

-y-ceuta-en-goma-de-pelotas-usar-de-prohibicion
c4cf54410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.htmlmelilla,43857f1  

40  “Guardias civiles culpan al gobierno de las muertes en la valle de Melilla”, El Mundo, 13 July 
2006  

41  ABC.es, Así es la malla antitrepa de Melilla que tiene un 99,13% de «eficacia», 24 July 2014, 
.201407221637.html-eficacia-trepa-anti-malla-www.abc.es/espana/20140723/abciavailable at:   

  .ني يف مليليةمقابالت مع مهاجرين والجئني عربوا السياج إىل مليلية وكذلك ممثلني لقيادة الحرس املد  42
: ، عىل الرابط2015نيسان /، إبريل2015 –، التحليل السنوي للمخاطر "فرونتكس"  43

nalysis_2015.pdffrontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_A  
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  44.وقف املهاجرين والالجئني قبل أن يصلوا إىل السياجاتهذه املعلومات كذلك إىل السلطات املغربية لتمكينها من 

َدت السياجات يف سبتة ومليلية كليهما باألسالك ذات الشفرات عىل السياجني الخارجيني، إما يف أعىل السياج  وُزوِّ
ت وما زالت السياجا 45.وإما يف أسفله، وهو ما سبب إصابات خطرية للمهاجرين والالجئني الذين يحاولون تسلقها

باب (يف سبتة مزودة باألسالك ذات الشفرات يف بعض املواضع، مثل املنطقة الواقعة قرب معرب تراخال الحدودي 
ويف مليلية أبلغت السلطات منظمة العفو الدولية بأن كل األسالك ذات . ، حيث تقع أغلب محاوالت العبور)سبتة

غري أن بعض األسالك ذات . شبكة مانعة للتسلق للسماح للعمال برتكيب 2014أيار /الشفرات أُزيَلت يف مايو
ترشين األول /الشفرات كانت مرئية عند أسفل السياج الخارجي عىل الجانب املغربي خالل زيارة املنظمة يف أكتوبر

2014.  

ع أن يبلغ ا 46.، بدأ املغرب كذلك إقامة سياج يف مدينة الناظور املجاورة ملليلية2014أيار /ويف مايو رتفاع هذا ويُتََوقَّ
وكان جانب . السياج قرابة مرتين وأن يكون مزوداً بأسالك شائكة يف أسفله وعىل امتداده خندق عمقه ثالثة أمتار

 2015.47ترشين األول /كبري من هذا السياج الذي يحيط بالسياج األسباني حول مليلية قد اكتمل بحلول أكتوبر
أيار، معلومات بخصوص أسباب /مايو 19السلطات املغربية يف وطلبت منظمة العفو الدولية يف خطاب أُرِسل إىل 

ولم تتلق املنظمة أي رد عىل هذا الطلب وغريه من طلبات املعلومات  48.إقامة السياج يف الناظور، وأبعاده، وتكلفته
  .2015ترشين األول /حتى مثول هذا التقرير للطباعة يف أكتوبر

ات يف أجزاء من السياجات يف مليلية وسبتة، واألسالك الشائكة عىل ويسبب استمرار استخدام األسالك ذات الشفر 
 2وينبغي ألسبانيا واملغرب، تماشياً مع البند العام . السياج املغربي املحيط بمليلية، أخطاراً بدنية ال رضورة لها

، العمل عىل "ذ القواننياملبادئ األساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية من ِقبَل املوظفني املكلفني بإنفا"من 
  .تفادي استخدام وسائل يمكن أن تسبب إصابات

                                                      

  .2014ترشين األول /مقابلتان مع ممثلني لقيادتي الحرس املدني يف ومليلية وسبتة يف أكتوبر  44
آذار /، مارس"محارصون عىل أبواب أوروبا: العنف، والضعف، والهجرة"، "أطباء بال حدود"انظر عىل سبيل املثال،   45

: عىل الرابط 2013
www.doctorswithoutborders.org/sites/usa/files/Trapped_at_the_Gates_of_Europe.pdf وEl Pais,  

“Tardaron doce horas en coserme las heridas después de saltar la verja,” ،1 2013ألول كانون ا/ديسمرب ،
  politica.elpais.com/politica/2013/11/30/actualidad/1385831570_290011.html: عىل الرابط

: ، عىل الرابط2014تموز /يوليو 16الجديد يف مليلية، يابالدي دوت كوم، أسبانيا تشكر املغرب عىل بناء السياج الحدودي   46
construction.html-pour-maroc-remercie-espagne-www.yabiladi.com/articles/details/27760/l  

47  RTBF.be ،"عىل الرابط2014أيار /مايو 10، "ملنع الهجرة"تأكد بناء حاجز : مليلية ، :
-de-cours-en-barriere-une-tionimmigra-http://www.rtbf.be/info/monde/detail_maroc

melilla?id=8266165-de-pres-construction . يمكن االطالع عىل صورة فوتوغرافية للسياج املغربي حول مليلية عىل
  .partenariats/?p=4875-cfd.com/echanges-http://emi: الرابط

 TG( 2015أيار /مايو 19لحقوق اإلنسان يوم " املندوبية الوزارية"رسالة وأسئلة أرسلتها منظمة العفو الدولية إىل   48
MDE 29/2015.037(  
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: االعتماد على الخارج في إحكام السيطرة على الحدود األسبانية
  التعاون مع دول أخرى

كان التعاون مع الدول املجاورة ودول املنشأ من بني املكونات املهمة السرتاتيجية أسبانيا الرامية لوضع حد 
َعت اتفاقات لقبول العودة مع املغرب يف عام . عرب حدودها الجنوبية" النظاميةللهجرة غري " ، ومع 1992وقد ُوقِّ

وتسمح هذه االتفاقات بإعادة مواطني دول  2003.49، ومع غينيا بيساو وموريتانيا يف 2002الجزائر يف عام 
اون مع موريتانيا يسهل القيام بدوريات اتفاقاً للتع 2006ووقعت أسبانيا كذلك يف عام . أخرى إىل الدولة املوقعة

وأعقب هذا توقيع اتفاقات عامة للتعاون بخصوص الهجرة مع جامبيا وغينيا  50.مشرتكة عىل السواحل املوريتانية
، 2005ووقعت ترتيبات أقل يف الطابع الرسمي مع غانا يف عام . 2007، ومع الرأس األخرض يف عام 2006يف عام 

  51.يف صورة مذكرات تفاهم 2007، ومع مايل يف 2006ومع السنغال يف عام 

لتنظيم دوريات عىل املسار من غرب أفريقيا نحو جزر " فرونتكس"وبدأت أول عملية مشرتكة يف إطار وكالة 
َصت للعملية التي أُطِلق عليها . 2006آب /أغسطس 11الكناري يف  مليون  3.2ميزانية قدرها " 2هريا "وُخصِّ

َض "وخالل هذه الفرتة . بعة أشهريورو لفرتة تمتد أر  قارباً من نوع  57مهاجراً غري رشعي عىل متن  3887اعرُتِ
َت وجهتهم) وهي زوارق صيد صغرية(كايوكو  السنوي " فرونتكس"، وفقاً لتقرير "قرب الساحل األفريقي وُغريِّ

َت إليه وجهة هؤال  2006لعام  ء األشخاص وما إذا كانوا الذي لم يذكر أي معلومات بخصوص املكان الذي ُغريِّ
، التي تشمل تنظيم دوريات قبالة سواحل غرب أفريقيا "هريا"وُجدَِّدت العمليات  52.بحاجة إىل الحماية الدولية

، بشكل مستمر منذ )إجراء مقابالت معهم لتحديد بلد املنشأ لتسهيل إعادتهم(فضالً عن الدعم يف فحص املهاجرين 
  53.غال وموريتانيا إضافًة إىل عدد كبري من الدول األعضاء يف االتحاد األوروبيذلك الحني وشملت مشاركة السن

الذي قام به الحرس املدني األسباني بالتعاون مع املغرب، " حصان البحر أتالنتيكو"كذلك شمل مرشوع 
                                                      

49  University of Granada, Los acuerdos bilaterales suscritos por España en materia migratoria con 
países del continente africano: especial consideración de la readmission de inmigrantes en situación 

irregularعىل الرابط ، :www.ugr.es/~redce/REDCE10/articulos/04MAsuncionAsinCabrera.htm  
االعتقال والطرد الجماعي للمهاجرين الذين يُرَفض دخولهم إىل أوروبا، ": أحد يريد أن تكون له أي عالقة بنا ال: "موريتانيا  50
Mauritaniawww.amnesty.eu/static/documents/200/8-: ، عىل الرابط2008تموز /يوليو 1

AFR_38_001_2008.pdf 
51  University of Granada, Los acuerdos bilaterales suscritos por España en materia migratoria con 

países del continente africano: especial consideración de la readmission de inmigrantes en situación 
irregularانظر الرابط ،: www.ugr.es/~redce/REDCE10/articulos/04MAsuncionAsinCabrera.htm 

ىل أوروبا، االعتقال والطرد الجماعي للمهاجرين الذين يُرَفض دخولهم إ": ال أحد يريد أن تكون له أي عالقة بنا: "موريتانيا  52
www.amnesty.eu/static/documents/2008/Mauritania-: ، عىل الرابط2008تموز /يوليو 1

AFR_38_001_2008.pdf 
، 2006كانون األول /ديسمرب 19، "هريا، جزر الكناري –أكرب عملية منسقة يف إطار فرونتكس "، )أخبار" (فرونتكس"  53

canary-the-hera-operation-coordinated-frontex-frontex.europa.eu/news/longest-: انظر الرابط
WpQlsc-islands 
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تبادل ضباط وموريتانيا، والسنغال، والرأس األخرض تسيري دوريات مشرتكة، وعمليات تدريب عىل األمن البحري، و 
االتصال، وغري ذلك من وسائل تبادل الخربات واملعلومات وساعد يف خفض حركة الهجرة غري النظامية نحو جزر 

بني أسبانيا، " شبكة حصان البحر"وأعقب هذا إنشاء شبكة لتبادل املعلومات يف إطار مرشوع  54.الكناري
َع مرشوع  .والربتغال واملغرب وموريتانيا، والسنغال، والرأس األخرض بعد " مراكز حصان البحر للتعاون"وُوسِّ

وأقامت أسبانيا كذلك مركزاً وطنياً للتنسيق يف  55.ذلك إلرشاك غامبيا وغينيا بيساو يف تبادل املعلومات
  56.يف إطار نظام يوروسور 2013كانون األول /ديسمرب

غرب، فقد سعت أسبانيا إىل تجنيد ذلك وحيث أن أغلب من يصلون إىل أسبانيا بطريقة غري نظامية ينطلقون من امل
َع عام . البلد املجاور كحارس بوابة يمنع دخول املهاجرين والالجئني  1992ويسمح اتفاق قبول العودة الذي ُوقِّ

ويخلو  57.ألسبانيا بأن تعيد إىل املغرب ال املغاربة فحسب بل ومواطني الدول األخرى الذين ارتحلوا عرب املغرب
من الضمانات املوضوعية واإلجرائية التي يقتضيها القانون الدويل يف حالة نقل شخص من الوالية  االتفاق من عدد

  .القانونية إلحدى الدول

من االتفاق ال تضمن مبدأ عدم  3ولعل أبرز الضمانات الغائبة أن االستثناءات من االلتزام بقبول العودة يف املادة 
املطلوب منها قبول العودة بضمان إرسال األجانب املعادين إليها يف أقرب فالتزام الدولة . جواز اإلعادة القرسية

من  5املادة (وقت ممكن إىل بلدهم األصيل أو البلد الذي بدأوا منه رحلتهم، ما لم يكن من حقهم البقاء يف أراضيها 
ن االتفاق ألسبانيا واملغرب م 8وتسمح املادة  58.يمكن أن يؤدي إىل مخالفة مبدأ عدم جواز اإلعادة القرسية) االتفاق

يف دولة الوجهة " عرضة لخطر سوء املعاملة"برفض املرور العابر يف أراضيهما بغرض الطرد إذا كان األجنبي 
غري أن املادة ال تفرض مثل هذا الرفض كالتزام قانوني وال تذكر خطر االضطهاد أو غريه من االنتهاكات . النهائية

، ال يخل االتفاق 9وبموجب املادة . اب لرفض نقل األجنبي عرب أرايض البلدينالجسيمة لحقوق اإلنسان كأسب
بااللتزام بقبول عودة مواطني أي دولة أخرى الذي ينتج عن تطبيق بنود اتفاقات أخرى سواء أكانت ثنائية أم "

ه بطريقة تتفق مع غري أن هذه الصيغة املحدودة للغاية ال تكفي لضمان تفسري االتفاق وتطبيق". متعددة األطراف
بيد أنه يجدر مالحظة أن ممثيل الرشطة . املعايري الدولية لحقوق اإلنسان، مثل مبدأ عدم جواز اإلعادة القرسية

الوطنية يف سبتة ومليلية أبلغوا منظمة العفو الدولية بأن املغرب ال يحرتم هذا االتفاق ويمتنع عن قبول أي 
                                                      

: الحارض واملستقبل، عىل الرابط: ، مرشوعات حصان البحر)عرض توضيحي للحرس املدني األسباني( IMP-MEDموقع   54
med.eu/En/image.php?id=125-.impwww 

 Nuevo marco de colaboración entre países del، )بيان صحفي(املوقع الرسمي للحرس املدني األسباني   55
Mediterráneo para luchar contra la inmigración irregular ،19 عىل الرابط2013أيلول /سبتمرب ، :

www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/4582.html. 

affairs/e-a.eu/dgs/homeec.europ-: املفوضية األوروبية، رسم توضيحي لنظام يوروسور، عىل الرابط 56 
library/docs/infographics/eurosur/eurosur_en.pdf. 

اتفاق بني اململكة األسبانية واململكة املغربية بشأن انتقال األشخاص ومرور األجانب الذين دخلوا بطريقة غري مرشوعة "  57
َع يف مدريد يف عام "وعودتهم : انظر الرابط) 2012ترشين األول /رأكتوب 21دخل حيز التنفيذ يف ( 1992، ُوقِّ

8976#analisis-1992-A-www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE. 
عادون إليها، يف أقرب وقت تضمن الدولة املوجه إليها الطلب إرسال األجانب الذين يُ "من االتفاق عىل أن  5تنص املادة   58

 ."ممكن، إىل دولتهم األصلية أو الدولة التي بدأوا رحلتهم منها، ما لم يكن من حقهم البقاء يف أرايض الدولة املوجه إليها الطلب
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  59.أشخاص يُعادون من الجيبني بموجبه

، وهو معني هذه املرة بتسهيل عودة األطفال الذين ال 2007وقعت أسبانيا اتفاقاً آخر لقبول العودة مع املغرب يف و 
مليون يورو إلنشاء  2.7" الوكالة األسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية"وقدمت . يرافقهم راشدون إىل املغرب

  60.غربنظام لدعم الُقرصَّ يف الناظور وبني مالل يف امل

 2015كانون الثاني /ورداً عىل سؤال يف الربملان بشأن تعاون أسبانيا مع املغرب، قدمت الحكومة األسبانية يف يناير
قائمة شملت تبادل ضباط االتصال؛ ومركزين للتعاون الرشطي بغرض تبادل املعلومات يف الجزيرة بأسبانيا 

لنظامية؛ ودوريات بحرية مشرتكة للحرس املدني والدرك وطنجة يف املغرب؛ وفريق مشرتك لتحليل الهجرة غري ا
  61.امللكي املغربي، من بني إجراءات التعاون مع املغرب يف مجال الهجرة

تدرج القضايا " فالهيئة األوروبية للعمل الخارجي. "ولم تكن أسبانيا وحدها يف جهود تجنيد املغرب كحارس بوابة
ة التي يركزعليها تعاون االتحاد األوروبي مع املغرب، ويحاول االتحاد املتعلقة بالهجرة بني املجاالت الرئيسي

. 2000األوروبي توقيع اتفاق لقبول العودة مع املغرب منذ دخول اتفاق املشاركة بني الجانبني حيز التنفيذ يف عام 
عات أساسية، حول أربعة موضو  2013حزيران /يونيو 7وتتمحور اتفاقية املشاركة من أجل التنقل املوقعة يف 

وهي تحسني تنظيم الهجرة املرشوعة؛ والتصدي الفعال للهجرة غري النظامية؛ وتعظيم األثر اإليجابي للهجرة عىل 
وتلقى املغرب كذلك تمويالً من االتحاد األوروبي إلدارة الهجرة . التنمية؛ واالرتقاء بحقوق الالحئني واحرتامها

التعاون "مليون يورو يف إطار برنامج  67.6برز ما تلقاه منحة قدرها ، وكان أ"غري املرشوعة"ومكافحة الهجرة 
  2010.62إىل عام  2003للفرتة من عام " إدارة الحدود"لتمويل مرشوع أُطِلَق عليه " األوروبي املتوسطي

  محاصرون في الجيبين

ق شخصية تبني أنهم طالبو لجوء يُمنَح طالبو اللجوء الذين يُقبَلون للتقدم إلجراءات اللجوء يف أسبانيا بطاقة تحقي
غري أن طالبي اللجوء يف مليلية وسبتة ال يُسَمح لهم . وتسمح لهم بالتنقل بحرية يف البالد) البطاقة الحمراء(

  .بمغادرة الجيبني بهذه البطاقات، وهو ما يجعلهم فعلياً أمام حدود أخرى تفصل بينهم وبني القارة األوروبية

طالبي اللجوء يف سبتة، مع استثناءات قليلة، انتظار انتهاء إجراءات اللجوء حتى يتمكنوا ومن ثم، يتعني عىل جميع 
                                                      

 .2015ترشين األول /مقابالت أُجِريَت يف سبتة ومليلية يف أكتوبر  59
 6، 2006-2005، التقرير السنوي بشأن التعاون األسباني مع املغرب "نميةالوكالة األسبانية للتعاون الدويل من أجل الت  60

 .www.aecid.ma/IMG/pdf_rapport_annuel_2005_2006.pdf: ، عىل الرابط2007أيلول /سبتمرب
 .174909، ملف رقم 2015كانون الثاني /يناير 16رد الحكومة عىل سؤال يف الربملان،   61
املفوضية تقدم دعماً للميزانية لتعزيز اسرتاتيجية املغرب الجديدة ملكافحة الهجرة "، )بيان صحفي(املفوضية األوروبية   62

. en.htm-06-release_IP-europa.eu/rapid/press_1121: ، عىل الرابط2006آب /أغسطس 23، "غري الرشعية
، عىل وجه 2006و 2000بني عامي " برنامج التعاون األوروبي املتوسطي"وكانت قيمة املبالغ التي ُقدَِّمت للمغرب يف إطار 

 15، "االلتزامات واملدفوعات: يبلدان الجوار املتوسط"، "هيئة العمل الخارجي األوروبية. "مليون يورو 917.4اإلجمال، 
 .eeas.europa.eu/euromed/docs/meda_figures_en.pdf: ، عىل الرابط2007كانون الثاني /يناير
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وكان الوضع يف مليلية مماثالً للوضع يف سبتة حتى . من مغادرة الجيب، وهو ما قد يستمر شهوراً بل وسنوات
ك اآلن عمليات نقل أكثر انتظاماً بأن هنا 2015تموز /اآلونة األخرية، لكن منظمة العفو الدولية أُبِلَغت يف يوليو
ومع ذلك، فما زال غري مسموح لطالبي اللجوء يف كال  63.لطالبي اللجوء من مليلية إىل األرايض األسبانية الرئيسية

الجيبني بالسفر بحرية إىل األرايض األسبانية الرئيسية ويتعني عليهم انتظار أمر من قيادة الرشطة الوطنية يف 
  .ا من مغادرة الجيبنيمدريد حتى يتمكنو 

يف مليلية منظمة العفو الدولية بأن فرتة " مركز اإليواء املؤقت للمهاجرين"، أبلغ مدير 2015حزيران /ويف يونيو
غري أن املنظمة التقت خالل الزيارة . انتظار طالبي اللجوء يف مليلية تبلغ حالياً شهرين أو ثالثة أشهر يف املتوسط

مع بعض طالبي اللجوء الذين مىض عىل وجودهم يف مليلية مدداً  2015حزيران /يونيوالتي قامت بها للجيب يف 
  .تقرب من سبعة شهور

وتنتهك القيود املفروضة عىل حرية االنتقال لطالبي اللجوء القوانني الوطنية األسبانية واعترُِبّت غري مرشوعة يف عدد 
 12فاملادة . زامات أسبانيا الدولية يف مجال حقوق اإلنسانكما أنها تنتهك الت 64.من األحكام القضائية يف أسبانيا

، مثالً، تقيض بحق كل شخص يقيم بطريقة قانونية يف "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"من 
 وطالبو اللجوء الذين يُقبَلون الجتياز. إحدى الدول يف اختيار محل إقامته وحقه يف االنتقال بحرية داخل الدولة

  .إجراءات اللجوء يف مليلية وسبتة هم بوضوح مقيمون بطريقة قانونية يف أسبانيا

وباإلضافة إىل ما تمثله القيود املفروضة عىل حرية االنتقال لطالبي اللجوء يف سبتة ومليلية من انتهاك اللتزامات 
ء لظروف استقبال غري مالئمة أسبانيا الدولية يف مجال حقوق اإلنسان وللقانون الوطني، فهي تخضع طالبي اللجو 

وأفاد كثري من  65.لفرتات مطولة، وخصوصاً يف مليلية، وهو ما يرجع أساساً إىل االكتظاظ الشديد يف مراكز اإليواء
                                                      

يف " املفوضية األسبانية لالجئني"، و2015حزيران /يف مليلية يف يونيو" مركز اإليواء املؤقت للمهاجرين"مقابالت مع إدارة   63
 .2015تموز /يف مليلية يف يوليو" مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"، وموظفي 2015تموز /يوليو

: رقم التسجيل( 2010ترشين األول /أكتوبر 25انظر عىل سبيل املثال، قرار املحكمة العليا يف األندلس الصادر يف   64
: ، عىل الرابط)398/2010

ch=AN&reference=59217www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasemat
53&links=%22398/2010%22&optimize=20110414&publicinterface=true  وقرار املحكمة العليا يف األندلس

: ، عىل الرابط)437/2010: رقم التسجيل( 2010ترشين األول /أكتوبر 28الصادر يف 
www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=58763

65&links=%22437/2010%22&optimize=20110310&publicinterface=true،  وقرار املحكمة نفسها الصادر
: ، عىل الرابط)554/2010: رقم التسجيل( 2010كانون األول /ديسمرب 21يف 

www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=59499
19&links=refugiados%20Y%20asilo%20Y%20libertad%20de%20circulaci%F3n&optimize=20110

505&publicinterface=true. 
، رصد الوفد أن خدمات 2014ترشين األول /زيارتني قام بهما وفد من منظمة العفو الدولية للجيبني يف أكتوبر خالل  65

مركز اإليواء "والحظ الوفد آنذاك أن الظروف يف . االستقبال املقدمة لطالبي اللجوء يف الجيبني كليهما تقرص عن املعايري الدولية
 املركز املماثل يف مليلية، ومع ذلك فقد مثل االكتظاظ الشديد مشكلة خطرية يف الجييبني يف سبتة أفضل منها يف" املؤقت لالجئني

، الحظت املنظمة تحسناً 2015حزيران /ومليلية يف يونيو 2015شباط /ويف زيارتني تاليتني لسبتة يف فرباير. كليهما
كان املركز ( 597يض عدد املقيمني يف املركز إىل يف سبتة بسبب تخف" مركز اإليواء املؤقت للمهاجرين"للظروف، وخصوصاً يف 
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بأن االنتظار الطويل  2014ترشين األول /السوريني الذين تحدثت معهم منظمة العفو الدولية يف مليلية يف أكتوبر
اب أي معلومات بخصوص موعد نقلهم إىل األرايض األسبانية الرئيسية، يؤثر سلبياً عىل يف ظروف مرتدية، مع غي

  .حالتهم النفسية الهشة بالفعل نتيجة التجارب املؤملة التي مروا بها يف البلد الذي هربوا منه

اجة إىل ودفعت الظروف غري املالئمة واحتمال االضطرار إىل تحملها عدة أشهر بعضاً ممن قد تكون لديهم ح
ترشين /ففي سبتة، مثالً، أُبِلَغت منظمة العفو الدولية يف أكتوبر. الحماية الدولية إىل عدم طلب اللجوء يف الجيبني

بأن مجموعة من طالبي اللجوء من مايل سحبوا طلبات اللجوء التي كانوا قد تقدموا بها بعد أن أدركوا  2014األول 
ت اللجوء يجري نقلهم إىل األرايض األسبانية الرئيسية، بينما أُبِلَغ من تقدموا أن آخرين من مايل لم يتقدموا إلجراءا

وقابلت املنظمة . بطلبات لجوء بأن عليهم انتظار نتيجة البت يف طلباتهم، وهو ما قد يستغرق شهوراً أو سنوات
عاماً يف  15الذي يبلغ عمره عاماً، يقيم ابنها  33امرأة سورية عمرها  2014ترشين األول /كذلك يف سبتة يف أكتوبر

ومع ذلك ُرِفَ◌ض طلب التأشرية الذي تقدمت به املرأة السورية . مدريد مع جده وُمِنَح وضع الالجئ يف أسبانيا
، وحدها 2014حزيران /للسفر من لبنان إىل أسبانيا للم شملها مع ابنها، وكانت آنذاك يف سبتة منذ أواخر يونيو

  66.أربعة أعوام، منفصلًة دون رضورة عن ابنها طوال أربعة أشهرمع ابنتها التي يبلغ غمرها 

  تصاعد الضغوط على الجيبين األسبانيين

عىل الرغم من كل الجهود التي بذلتها أسبانيا واملبالغ التي أنفقتها عىل إحكام الرقابة والسيطرة عىل حدودها، فقد 
بعد تراجع استمر  2014يف املائة يف عام  60بنسبة  زاد عدد من يصلون بطريقة غري نظامية إىل حدودها الجنوبية

بلغ العدد اإلجمايل ملن دخلوا أسبانيا  2014ففي عام . 2006كل سنة تقريباً منذ الذروة التي بلغها ايف عام 
وكان  67.سوريني 3305شخصاً، وكان السوريون أكربهم عدداً، إذ كان من بينهم  12549بطريقة غري نظامية 

حالة  4936، من بينها 2015حاالت يف األشهر الستة األوىل من عام  6803خول بطريقة غري نظامية عدد حاالت الد
  68دخول عن طريق الجيبني

وقد صارت الرحلة إىل الجيبني األسبانيني، وهما األرايض الوحيدة لالتحاد األوروبي يف شمال أفريقيا، طريق الهجرة 
. 2013نسبة لالجئني واملهاجرين املسافرين بطريقة غري نظامية يف عام الرئييس من شمال أفريقيا إىل أسبانيا بال

                                                                                                                                       

يف مليلية ما زالت " مركز اإليواء املؤقت للمهاجرين"حزيران كانت الظروف يف /لكن يف زيارة يونيو). نزيالً  512يستوعب 
 1156لية يستضيف ترشين األول، كان مركز اإليواء يف ملي/فخالل زيارة املنظمة األوىل يف أكتوبر. تقرص عن املعايري الدولية

ً  480شخصاً، وهو ما يزيد عن ضعفي طاقته االستيعابية األصلية التي تبلغ  وقت  1300وكان هذا العدد يراوح حول . شخصا
وكان عدد العاملني، وخصوصاً املرتجمون واألخصائيون . حزيران/يونيو 15يف  1263، وكان 2015كتابة هذا التقرير يف 

 .ري كاف يف مركزي اإليواء يف الجيبنيالنفسيون، املتاح للنزالء غ
 .2014ترشين األول /أكتوبر 22يف سبتة يف " مركز اإليواء املؤقت للمهاجرين"مقابلة يف   66
 .189481ملف رقم / 2015نيسان /إبريل 8رد الحكومة عىل سؤال يف الربملان،   67
، أجرتها "لفرونتكس"يز، نائب املدير التنفيذي مستمدة من مقابلة مع جيل أرياس فرناند 2015األرقام الخاصة بعام   68

: معه إذاعة كاديناسري األسبانية، انظر الرابط
http://cadenaser.com/ser/2015/07/30/internacional/1438278656_598166.html. 
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ُ  1666(يف املائة ممن وصلوا بطريقة غري نظامية من خالل الجيبني األسبانيني، سبتة  60ودخل  ومليلية  69)شخصا
)5819  ً لوا يف الجيبني الجئني سوريني 70).شخصا  دخلوا وكان أغلب من وصلوا بطريقة غري نظامية الذين ُسجِّ

  .بوثائق زائفة عن طريق منافذ عبور الحدود الرسمية

ويسمح القانون األسباني للمغاربة املقيمني يف إقليمي الناظور وتطوان املجاورين ملليلية وسبتة بدخول الجيبني 
ق وثائ" استئجار"ولذلك يلجأ السوريون، وبدرجة أقل الجزائريون واملغاربة، إىل  71.دون الحصول عىل تأشرية

وباستخدام هذه ) 72.تحقيق شخصية من املغاربة املقيمني يف الناظور أو تطوان لدخول مليلية وسبتة عىل التوايل
الوئائق، يتظاهرون بأنهم مغاربة ويذهبون سرياً عىل األقدام أو بسيارات إىل الجيبني من خالل النقاط الرسمية 

 500مثل هذه الوثائق بني " استئجار"فأوالً، ترتاوح تكلفة  .غري أن هذا الخيار ليس متاحاً للجميع. لعبور الحدود
وباإلضافة إىل ذلك، فهذا . يورو، وفقاً ملقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية مع الجئني سوريني يف الجيبني 2000و

ت عن الخيار ليس متاحاً لألفارقة القادمني من جنوبي الصحراء الذين يختلف مظهرهم الجسدي يف أغلب الحاال 
ولذلك يدخل أغلب األفارقة القادمني من جنوبي الصحراء سبتة باستخدام القوارب ومليلية عن . معظم املغاربة

وينجح عدد صغري من الالجئني واملهاجرين يف االختباء يف مركبات مارة من خالل . طريق تسلق السياج املحيط بها
  .تاملعابر الحدودية الرسمية أو يف السباحة حول السياجا

  2014:73حاالت الوصول غري النظامية إىل سبتة ومليلية يف 

  اإلجمايل  مليلية  سبتة  طريقة الدخول

  3343  2861  482  وثائق زائفة

  1002  236  766  باستخدام القوارب

                                                      

 من يصلون إىل سبتة ال يصلونها براً وإنما بالقوارب أغلب  69
ثم ) 459(وبينما كان الجزائريون . 189481ملف رقم / 2015نيسان /إبريل 8رد الحكومة عىل سؤال يف الربملان،   70

أكرب مجموعات تصل إىل سبتة، فقد كان السوريون أكرب مجموعة ) 141(واملاليون ) 196(والسوريون ) 433(الغينيون 
، والغينيون )651(، والكامريونيون )693(، يليهم املاليون 3094، حيث بلغ عددهم 2014بفارق كبري تصل إىل مليلية يف عام 

 .يف املائة من كل السوريني الذين وصلوا إىل أسبانيا بطريقة غري نظامية إىل البالد عرب مليلية 94وجاء ). 335(
االتفاق الذي أصدرته أسبانيا عند انضمام اململكة األسبانية إىل االتفاقية املنفذة  هذا مكفول كذلك يف إعالن االنضمام إىل  71

lex.europa.eu/legal-eur-: ، انظر الرابط1985حزيران /يونيو 14التفاق  شنجن الذي ُعِقَد يف 
ent/EN/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(04)cont. 

 .تُعاد وثائق تحقيق الشخصية يف العادة إىل الوسيط ما أن يتم تأمني دخول أحد الجيبني  72
 .189481ملف رقم / 2015نيسان /إبريل 8رد الحكومة عىل سؤال يف الربملان،   73
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  2122  2069  53  تسلق السياجات

  243  79  164  االختباء يف مركبات

 طرق أخرى   201   574   775  

 اإلجمايل   1666   5819   7485  

بخصوص محاوالت األفارقة القادمني من " الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان"تطابق البيانات التي جمعتها و 
جنوبي الصحراء دخول مليلية إحصاءات الحكومة األسبانية إىل حد بعيد فيما يتعلق بعدد األفراد الذين دخلوا 

محاولة  60شهد  2014فو الدولية بأن عام وأبلغت الجمعية منظمة الع. عن طريق اجتياز السياج 2014الجيب يف 
من األفارقة القادمني من جنوبي الصحراء، من بينها أربع  17618لدخول مليلية بطريقة غري نظامية شملت 
ً  675محاوالت للدخول عن طريق البحر شملت  إال أن عدد . شخصاً يف الدخول يف تلك املحاوالت 2249ونجح . فردا

حالة يف األشهر الستة األوىل من  1895حالة من  354انخفض إىل  2014لثاني من عام حاالت الدخول يف النصف ا
من األفارقة القادمني من جنوبي  4182كذلك القبض عىل " الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان"وسجلت . ذلك العام

  .2014الصحراء عىل أيدي السلطات املغربية عند سياجات مليلية يف عام 

فوفقاً للمعلومات التي . 2015ت الدخول عن طريق تسلق السياج انخفض إىل حد بعيد يف عام غري أن عدد حاال 
 201زودت الرشطة الوطنية يف مليلية منظمة العفو الدولية بها كان العدد الشهري لحاالت الدخول بتسلق السياج 

إىل حد بعيد إىل قيام ويُعَزى االنخفاض  2015.74يف األشهر الخمسة األوىل من عام  22و 27و 45و 119و
السلطات املغربية بإخالء املخيمات التي كان املهاجرون والالجئون القادمون من جنوبي الصحراء يستخدمونها يف 

  75.إقليم الناظور ونقلهم نحو جنوب البالد

المعاملة التي يلقاها الالجئون والمهاجرون على الجانب المغربي من 
  السياج

ويف . املهاجرين الذين يعتزمون العبور إىل أسبانيا يف املدن املجاورة للجيبني األسبانينييتجمع كثري من الالجئني و 
رشق البالد، يعيش املهاجرون والالجئون القادمون من جنوبي الصحراء يف الغابات ومناطق التالل يف الناظور 

ج الناظور من بني املواقع وجبل غوروغو الواقع خار. ووجدة وحولهما، بينما يقيم أغلب السوريني يف فنادق
الرئيسية التي يمكث فيها الالجئون واملهاجرون القادمون من جنوب الصحراء، وأغلبهم رجال وصبية، قبل أن 

                                                      

 .2015 حزيران/يونيو 15مقابلة مع ممثلني للرشطة الوطنية يف مليلية،   74
ومحادثات هاتفية مع بعض منظمات املجتمع  2015حزيران /يونيو 15مقابلة مع ممثلني للرشطة الوطنية يف مليلية،   75

 .املدني يف املغرب
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  .يحاولوا العبور من فوق السياج إىل مليلية

املساعدة  ويف السنوات األخرية ورد كثري من األنباء التي تفيد بقيام الرشطة املغربية والدرك امللكي والقوات
 19وتشري املقابالت التي أجرتها منظمة العفو الدولية مع  76.بمداهمات عنيفة للمخيمات املؤقتة يف الناظور ووجدة

فرداً تنتمي أصولهم إىل جنوبي الصحراء، وكانوا قد مكثوا يف جبل غوروغو قبل دخولهم إىل أسبانيا، إىل أن مداهمة 
واحدة عىل األقل يف األسبوع، وعادة بعد املحاوالت الواسعة النطاق الجتياز  املخيمات يف جبل غوروغو كانت تقع مرة

وتفيد بعض املنظمات غري الحكومية، والالجئني، واملهاجرين بأن الخيام التي أقاموها يف  77.السياج إىل مليلية
تهم بما يف ذلك الوثائق املخيمات أُشِعَلت فيها النار وباتت غري صالحة لالستعمال خالل املداهمات، وصودرت أمتع

َقت، وأُِخَذت النقود واملمتلكات الثمينة بما يف ذلك الهواتف املحمولة، ونُِقَل الذين ُقِبَض عليهم  وأُحِرَقت أو ُمزِّ
  78.بحافالت إىل مدن أكرب بعيدة عن الحدود مثل الرباط، ومراكش، وفاس

اق مثل هذه املداهمات يؤخذون عادة إىل املنطقة وكان املهاجرون والالجئون الذين يُلَقى القبض عليهم يف سي
الصحراوية الواقعة بني مدينتي وجدة املغربية ومغنية الجزائرية ويُطَردون إىل الجزائر دون أي إجراءات 

بعد إعالن سياسة الهجرة واللجوء املغربية  2013أيلول /وورد أن هذه املمارسات توقفت يف سبتمرب 79.رسمية
  ".املجلس الوطني لحقوق اإلنسان"عىل توصيات  الجديدة التي تقوم

                                                      

كانون األول /، ديسمرب"تجارب املهاجرين يف الحياة يف املغرب والجزائر: حياة انتقالية"، "الهيئة اليسوعية الالجئني  76
: بط، عىل الرا2012

https://www.jrs.net/assets/Publications/File/JRSEuropeLivesInTransitionDec20121.pdfأطباء "، و
رابط ، عىل ال2013آذار /، مارس"محارصون عىل أبواب أوروبا"، "بال حدود

http://www.doctorswithoutborders.org/sites/usa/files/Trapped_at_the_Gates_of_Europe.pdf ،
لتي يتعرض لها املهاجرون األفارقة القادمون من جنوبي سوء املعاملة ا: تُساء معاملتهم ويُطَردون"وهيومن رايتس ووتش، 

: ، عىل الرابط2014شباط /، فرباير"الصحراء يف املغرب
pdfhttp://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco0214_ForUpload.. 

. 2015شباط /وفرباير 2014كانون األول /ترشين األول وديسمرب/أُجِريَت املقابالت يف سبتة، ومليلية، ومدريد يف أكتوبر  77
وكان بعضهم قد دخلوا أسبانيا بالقفز . وكان الذين أُجِريَت معهم املقابالت من الكامريون، وغينيا، ومايل، ونيجرييا، وسرياليون

وقد مكثوا جميعاً يف . لية، وجاء بعضهم اآلخر بالقوارب، سواء إىل سبتة أو إىل الساحل الجنوبي ألسبانيافوق السياج يف ملي
 .2015و 2011جبل غوروغو لفرتات ترتاوح من شهر واحد إىل ثالث سنوات يف الفرتة بني عامي 

ترشين األول /سبانيا يف أكتوبرمقابالت مع مهاجرين والجئني أقاموا يف مخيمات يف جبل غوروغو، أُجِريَت يف أ  78
، ومع ممثلني ملنظمة تعمل مع املهاجرين يف املغرب أُجِريَت يف 2015شباط /وفرباير 2014كانون األول /وديسمرب
 .2014ترشين األول /أكتوبر

، "غرب والجزائرتجارب املهاجرين يف الحياة يف امل: حياة انتقالية"، "الهيئة اليسوعية الالجئني"انظر عىل سبيل املثال،   79
، وهيومن رايتس 2013آذار /، مارس"محارصون عىل أبواب أوروبا"، "أطباء بال حدود"، و2012كانون األول /ديسمرب
سوء املعاملة التي يتعرض لها املهاجرون األفارقة القادمون من جنوبي الصحراء يف : تُساء معاملتهم ويُطَردون"ووتش، 
األجانب وحقوق اإلنسان يف املغرب من "، "املجلس الوطني لحقوق اإلنسان"ظر كذلك، وان. 2014شباط /، فرباير"املغرب

: ، انظر الرابط2013أيلول /، سبتمرب"ملخص النتائج: أجل سياسة جديدة مختلفة جذرياً للجوء والهجرة
-cndh.ma/sites/default/files/foreigners_and_human_rights

_conclusions_and_recommendations_0.pdf. 
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ويف . ويف طنجة الواقعة قرب سبتة، يعيش أغلب املهاجرين والالجئني يف أحياء يف املدينة مثل حي بوخالف
، تلقت منظمة العفو الدولية أنباء تفيد بوقوع أعمال عنف ضد املهاجرين يف بوخالف عىل 2014آب /أغسطس

وأبلغ أحد شهود العيان املنظمة بأن الهجمات وقعت أمام ضباط الرشطة الذين لم . أيدي سكان الحي املغاربة
  80.يتدخلوا لحماية املهاجرين والالجئني

آب، وُقِتَل خاللها شارل بول /أغسطس 29ووردت أنباء أخرى تفيد بوقوع هجمات شنها السكان املغاربة يوم 
واعتُِقَل  81.وأُِصيب مهاجر واحد عىل األقل بجروح خطرية عاماً، 26ألفونس ندور، وهو مهاجر من السنغال عمره 
لوا عقب هذه األحداث لوا . عدد من األجانب وُرحِّ وتفيد الجماعات املحلية لحقوق املهاجرين بأن من بني الذين ُرحِّ

  82.آب/أغسطس 29شهود عيان عىل قتل شارل بول ألفونس ندور يوم 

مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب وغريه "فقد أفاد . الفرتة ولم تكن مثل هذه الحوادث مقترصة عىل تلك
بأن  2012أيلول /بعد زيارة للمغرب يف سبتمرب" من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة

الالجئني الذين ال  ضد" الرضب املربح، والعنف الجنيس، وغري ذلك من أشكال سوء املعاملة"ثمة زيادة يف حوادث 
  83.ومنعه" العنف ضد املهاجرين من جنوبي الصحراء"يحملون وثائق، وحث السلطات عىل التحقيق يف مثل هذا 

 9المداهمات واالعتقال التعسفي عقب اكتمال العملية االستثنائية لتسوية األوضاع في 
  2015شباط /فبراير

وتصديق امللك محمد  201384أيلول /سبتمرب 9يف " ساناملجلس الوطني لحقوق اإلن"يف أعقاب صدور توصيات 
السادس عليها، أعلنت الحكومة املغربية أنها ستضع وتطبق سياسة جديدة بشأن اللجوء والهجرة تتماىش مع 

                                                      

: ، عىل الرابط2014آب /أغسطس 16، "االعتداء عىل امرأة مهاجرة ونشط أسباني"املوندو،   80
www.elmundo.es/espana/2014/08/17/53efd08222601d772d8b457e.html وFair Reporters,  

Maroc: meurtrière chasse aux migrants à Tanger ،18 عىل الرابط2014أيلول /سبتمرب ، :
tanger/-a-migrants-aux-chasse-meurtriere-fairreporters.wordpress.com/2014/09/18/maroc. 

: ، عىل الرابط2014آب /أغسطس 30، حالة وفاة وحالة إصابة خطرية خالل حوادث يف طنجة، "360لو "  81
20677-tanger-a-incidents-des-dans-grave-blesse-un-et-mort-le360.ma/fr/societe/un. 

: ارل ندورالدولة املغربية يف مواجهة مقتل ش"، "جماعة مناهضة العنرصية ملرافقة األجانب واملهاجرين والدفاع عنهم"  82
أيلول /سبتمرب 5، "عمليات الطرد غري املرشوعة تشوه الذكرى السنوية األوىل لتغيري سياسة الهجرة! طرد الضحايا والشهود

 .de-meurtre-au-face-marocain-Etat-asso.org/L-www.gadem: ، عىل الرابط2014
، خوان "املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة"تقرير   83

 .2013نيسان /إبريل 30إي منديز، إضافة، بعثة إىل املغرب، 
ل سياسة جديدة مختلفة جذرياً للجوء األجانب وحقوق اإلنسان يف املغرب من أج"، "املجلس الوطني لحقوق اإلنسان"  84

: ، انظر الرابط2013أيلول /، سبتمرب"ملخص النتائج: والهجرة
-ghtscndh.ma/sites/default/files/foreigners_and_human_ri

_conclusions_and_recommendations_0.pdf. 
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وكان من بني أهم جوانب السياسة الجديدة بشأن الهجرة عملية تسوية ألوضاع  85.التزامات البالد الدولية
كانون الثاني /يناير 1وقد بدأت هذه العملية يف . ميني تَُطبَّق بشكل استثنائي وملرة واحدةاملهاجرين غري النظا

بلداً تقدموا إىل وزارة الداخلية  116مهاجراً من  27332ومن بني . 2014واستمرت حتى نهاية عام  2014
ً  17916لتسوية أوضاعهم، ُقِبَل   86).5250(يليهم السوريون  )6600(وكان العدد األكرب منهم سنغاليون . مهاجرا

غري أن بعض املنظمات غري الحكومية أثارت بواعث قلق بخصوص املعايري الصارمة واإلثباتات املطلوبة لتسوية 
األوضاع، وعدم كفاية تدريب العاملني يف مكاتب األجانب الذين يتلقون الطلبات، وغياب املعلومات املتسقة بشأن 

  87.إجراءات الطعن يف القرارات

اكتمال هذه العملية االستثنائية لتسوية أوضاع املهاجرين  2015شباط /فرباير 9عقب إعالن وزارة الداخلية يف و 
غري النظاميني، بدأت قوات األمن املغربية مداهمة مخيمات املهاجرين يف شمال البالد، وأغلبها قرب مدينة الناظور 

اجر يف اليومني األولني للمداهمات دون تقييم لرضورة الحرمان مه 1000وُقِبَض عىل ما يربو عىل . املجاورة ملليلية
  .من الحرية ومدى تناسبه يف حالة كل فرد عىل حدة

يف املخيمات الواقعة يف  2015شباط /فرباير 10ووقعت مداهمة أولية واسعة النطاق يف وقت مبكر من صباح يوم 
وأفادت املنظمات غري الحكومية بأن زهاء . سبانيجبل غوروغو خارج مدينة الناظور املجاورة لجيب مليلية األ 

 88.مدينة يف النصف الجنوبي من البالد حيث احتُِجزوا 18شخص اعتُِقلوا ونُِقلوا بحافالت إىل ما ال يقل عن  1200
وكان من بني من اعتُِقلوا واحتُِجزوا أطفال، وطالبو لجوء مسجلون لدى مفوضية شؤون الالجئني، ومهاجرون 

مهاجراً ُجِرحوا أثناء محاولتهم تفادي االعتقال عىل  11وكان من بني املحتجزين 89. ىل تصاريح إقامةحاصلون ع
                                                      

، عىل الرابط  2013أيلول /سبتمرب 12، "املغرب يعلن سياسة جديدة للهجرة"، "آر إف أي  85
vi-mohammed-refugies-tionimmigra-maroc-www.rfi.fr/afrique/20130912 
: ، عىل الرابط2015شباط /فرباير 11الهجرة الرسية بعد تسوية األوضاع والدمج، "، "ليكونوميست  86
-l-regularisation-la-clandestinsapres-immigres-e.com/article/966512www.leconomist

integration#sthash 
: املغرب"، "جماعة مناهضة العنرصية ملرافقة األجانب واملهاجرين والدفاع عنهم"و" الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان"  87

www.gadem-: ، عىل الرابط2015آذار /مارس 30، "هجرةبني املداهمات وتسوية األوضاع، نتيجة سياسة مرتددة بشأن ال
entre-Maroc-GADEM-et-FIDH-asso.org/Rapport 

، "رين والدفاع عنهمجماعة مناهضة العنرصية ملرافقة األجانب واملهاج"و" جمعية جموع أبناء جنوب الصحراء يف املغرب  88
، "2015شباط /فرباير 10بيان صحفي مشرتك بشأن التهجري واالعتقال التعسفي للمهاجرين يف املغرب يف أعقاب مداهمات "

asso.org/IMG/pdf/20150219_-www.gadem-: ، عىل الرابط2015شباط /فرباير 19
VF.pdf-_NoteCCSM_GADEM_detention_migrants")جماعة "و" جمعية جموع أبناء جنوب الصحراء يف املغرب

 )2015شباط /فرباير 19، بيان صحفي مشرتك، "مناهضة العنرصية ملرافقة األجانب واملهاجرين والدفاع عنهم
 16، "الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان تدين العنف ضد املهاجرين واعتقالهم"، "إلنسانالجمعية املغربية لحقوق ا"  89

migrants-solidaire-http://www.amdh.org.ma/fr/communiques/amdh-: ، عىل الرابط2015شباط /فرباير
مفوضية األمم املتحدة السامية "وقد أكدت "). 2015شباط /فرباير 16الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان، (" 15-2-71

طالب لجوء سواء  14يف املغرب يف رسالة بالربيد اإللكرتوني ملنظمة العفو الدولية أنها حددت ما ال يقل عن " لشؤون الالجئني
 .ملنظمات غري الحكوميةمن خالل االتصال املبارش أو من خالل ا
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وأفادت بعض وسائل ) 90.أيدي السلطات املغربية يف سياق املداهمة واعتقلوا بعد عالجهم يف مستشفى يف الناظور
م تعرضوا للعنف أو غريه من أشكال سوء اإلعالم واملنظمات غري الحكومية كذلك بأن بعض املهاجرين زعموا أنه

  91.املعاملة، وأن أمتعتهم أُحِرَقت كما ُزِعَم يف مداهمات سابقة

سلوان (شباط يف مخيمات أخرى حول الناظور /فرباير 11ووقعت مداهمة ثانية واسعة النطاق يوم األربعاء 
مع ممثلني لجماعات حقوق املهاجرين ووفقاً ملقابالت . ، يقيم بها عدد كبري من النساء واألطفال)وأزغنغان

واملنظمات غري الحكومية، أُطِلَق رساح النساء واألطفال بعد تصويرهم وأخذ بصماتهم، لكن الرجال نُِقلوا بحافالت 
  92.إىل مدن أخرى يف الجنوب واحتُِجزوا

دولية مع بعض املحتجزين وتشري تقارير املنظمات غري الحكومية واملحادثات الهاتفية التي أجرتها منظمة العفو ال
إىل أنهم احتُِجزوا يف مبان غري رسمية، ولم يُجَر أي تقييم لرضورة االحتجاز وتناسبه يف حالة كل فرد عىل حدة، ولم 

  93.يَُسلَّم املحتجزون قرارات كتابية بحرمانهم من حريتهم تُبنَيِّ كذلك أسباب احتجازهم

وال يجوز . حرية مرشوعاً إال إذا تم وفقاً إلجراءات يحددها القانونوحسب القانون الدويل ال يكون الحرمان من ال
احتجاز أي شخص فيما يتصل بالحد من الهجرة إال ألسباب محدودة، مثل منعه من دخول البالد دون ترصيح أو 

جوء إىل وحتى عندما يفي استخدام االحتجاز بهذه الرشوط، تقيد املعايري الدولية الل 94.لتنفيذ إبعاده من البالد
وهذا يعني مثالً، أن االحتجاز . االحتجاز ألغراض الحد من الهجرة باشرتاط تماشيه مع مبدئي الرضورة والتناسب

يف كل حالة فردية ال يكون مربراً إال بعد بحث اإلجراءات األقل تقييداً للحرية وتَبنَيُّ أنها غري كافية فيما يتعلق 
                                                      

، انظر كذلك الجمعية املغربية 2015شباط /فرباير 13، "للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان"محادثة هاتفية مع مثل   90
 .2015شباط /فرباير 16لحقوق اإلنسان، 

جماعة "و" ملغربجمعية جموع أبناء جنوب الصحراء يف ا"، و2015شباط /فرباير 16الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان،   91
انظر كذلك . 2015شباط /فرباير 19، بيان صحفي مشرتك، "مناهضة العنرصية ملرافقة األجانب واملهاجرين والدفاع عنهم

، عىل 2015شباط /فرباير 11، "املغرب يدمر مخيمات املهاجرين قرب الحدود مع أحد الجيبني األسبانيني"، "ذي غارديان"
melilla-camps-migrant-destroys-www.theguardian.com/world/2015/feb/11/morocco-: الرابط

border-spain. 
رصية ملرافقة األجانب واملهاجرين والدفاع جماعة مناهضة العن"و" الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان"حديثان هاتفيان مع   92

 .2015شباط /فرباير 16و 13أُجِريا يومي " عنهم
" جمعية جموع أبناء جنوب الصحراء يف املغرب"، و2015شباط /فرباير 16، "الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان"  93
الشبكة "شباط، و/فرباير 19صحفي مشرتك، ، بيان "جماعة مناهضة العنرصية ملرافقة األجانب واملهاجرين والدفاع عنهم"و

 19، "اإلغارة عىل املهاجرين يف املغرب"، "الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان"و" األوروبية املتوسطية لحقوق اإلنسان
de-droits-des-ligues-des-internationale-Federation-www.fidh.org/La-: ، عىل الرابط2015شباط /فرباير

maroc-au-migrants-de-rafles-orient/maroc/17016-moyen-homme/maghreb-l . وقد تحدثت منظمة
 ..شباط/فرباير 11و 10ن املحتجزين اعتُِقال من املخيمات يف إقليم الناظور يومي العفو الدولية مع اثنني م

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية "من  9واملادة " اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان"من  9و 3انظر مثال، املادتني   94
 ".والسياسية
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  95.قيقهبالهدف املرشوع الذي تسعى الدولة لتح

الذين يُفرَتَض أنهم مؤهلون للحصول عىل الحماية  –وينبغي عىل وجه الخصوص عدم احتجاز طالبي اللجوء 
سواء إدارياً أو بموجب أي صالحيات تتعلق  –الدولية ما لم يثبت عكس ذلك بعد عملية تقييم وافية وعادلة وناجزة 

البي اللجوء إال كمالذ أخري بعد أن يثبت أن اإلجراءات وال يجوز احتجاز ط. بالهجرة، بسبب وضعهم الضعيف أصالً 
  96.البديلة التي ال تتضمن الحرمان من الحرية غري كافية فيما يتصل بالفرد املعني أو متى اعترُِبَت كذلك

وتخالف حاالت االحتجاز من هذا القبيل كذلك القانون الوطني املغربي الذي يقتيض تسليم املحتجزين قرارات 
وتضمن لهم بعض الحقوق أثناء االحتجاز، بما يف ذلك الحق يف االستعانة  97بنَيِّ أسباب احتجازهممكتوبة تُ 

ساعة دون أمر  24وفضالً عن ذلك احتُِجز املهاجرون مدداً تزيد عىل  98.بمرتجمني ومحامني ومساعدة طبية
  99.قضائي كما يقتيض القانون املغربي بشأن الهجرة

طرد الالجئين والمهاجرين من أسبانيا : ألنظاراإلعادة عبر الحدود أمام ا
  إلى المغرب دون إجراءات قانونية

تتوافر األدلة املتعلقة بعمليات الطرد دون إجراءات رسمية من الجيبني األسبانيني إىل املغرب يف صورة إفادات 
وما . وتسجيالت الفيديو جمعتها منظمة العفو الدولية ومنظمات غري حكومية أخرى، فضالً عن التقارير اإلعالمية

يميز عمليات االعادة عرب الحدود التي تنفذها أسبانيا عن عمليات اإلعادة من بلغاريا واليونان التي تناولتها املنظمة 
هو أن الحكومة األسبانية ال تحاول إخفاءها، وإنما تحاول إقناع العالم بأنها مرشوعة وال  100يف تقارير سابقة 

                                                      

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية "من  9بشأن املادة " نسانللجنة املعنية بحقوق اإل "انظر الرأي القانوني ذا الصلة   95
 .900/1999؛ وك ضد أسرتاليا، نرشة رقم 560/1993، أ ضد أسرتاليا، نرشة رقم "والسياسية

استنتاج قانوني بشأن احتجاز الالجئني وطالبي "، "ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"اللجنة التنفيذية   96
: عىل الرابط) ب(، الفقرة 1986– (XXXVII) 44، رقم "وءاللج

www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c43c0.html. 
غري النظاميني، املادة بشأن دخول األجانب وإقامتهم يف اململكة املغربية، وبشأن الهجرة واملهاجرين  02-03القانون رقم   97
 ).02-03القانون رقم (، 34
 .36، املادة 02-03القانون رقم   98
 .36، املادة 02-03القانون رقم   99

انتهاكات لحقوق اإلنسان عىل حدود اليونان مع : الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي: "مطبوعات منظمة العفو الدولية  100
: ، انظر الرابط)EUR 25/008/2013: رقم الوثيقة" (تركيا

www.amnesty.org/en/documents/EUR25/008/2013/en/رد املهاجرين : حدود األمل والخوف: اليونان"؛ و
: الرابط ، انظر)EUR 25/004/2014: رقم الوثيقة" (والالجئني عىل أعقابهم عىل حدود أوروبا

www.amnesty.org/en/documents/EUR25/004/2014/en/انتهاكات : التكلفة اإلنسانية للحصن األوروبي"؛ و
: ، انظر الرابط)EUR 05/001/2014: رقم الوثيقة" (لحقوق اإلنسان ضد املهاجرين والالجئني عىل حدود أوروبا

www.amnesty.eu/content/assets/Reports/EUR_050012014__Fortress_Europe_complete_web_EN.
pdf 
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  .األسباني أو االلتزامات الدولية تخالف القانون الوطني

فرداً دون إجراءات قانونية بعد أن سبحوا إىل شواطئ  23وأُعيد فيه  2014شباط /فرباير 6فبعد حادث وقع يوم 
سبتة، زعم وزير الداخلية األسباني أن ترحيلهم قانوني ألنهم لم يكونوا قد عربوا الحدود األسبانية، التي أفاد بأنها 

وتبني مثل هذه الترصيحات أن السلطات األسبانية مستعدة  101.ة التي يمثلها أفراد الحرس املدنيالحدود البرشي
فمثالً، أكدت . إلعادة تحديد موقع بداية الحدود األسبانية يف كل حالة عىل حدة يف محاولة لتفادي التزاماتها الدولية

ت الثالثة املتوازية عىل حدود مليلية مع املغرب الحكومة األسبانية بشكل متكرر أن املنطقة الواقعة بني السياجا
ليست أرضاً أسبانية، وذلك لتربير عمليات اإلعادة عرب الحدود دون إجراءات قانونية الجارية من ذلك الجيب إىل 

لكن  102.املغرب، برغم تأكيد محكمة أسبانية أن املناطق الواقعة بني السياجات هي يف وقع األمر أرض أسبانية
مسؤولة عيل أي حال، وبغض النظر عن املكان الذي وقعت فيه عمليات اإلعادة عرب الحدود، ما دامت أسبانيا 

  .تمارس أي سيطرة فعالة عىل األفراد من خالل أفعال أفراد الحرس املدني األسباني

مرة واحدة  رجالً وامرأة واحدة حاولوا عبور السياج من املغرب إىل مليلية 14وتحدثت منظمة العفو الدولية مع 
وأوضح تسعة منهم أنهم اعتُِقلوا عىل أيدي الحرس املدني األسباني، . 2914و 2012عىل األقل يف الفرتة بني عامي 

أو بعد اجتيازها مبارشة، وأُعيدوا عىل الفور إىل املغرب دون  103سواء بني السياجات الحدودية األسبانية يف مليلية
ولم يُمنَحوا الفرصة لرشح ظروفهم . طلب اللجوء ولو ملرة واحدةأي تحقق من شخصياتهم أو منحهم فرصة ل

وأبلغ بعض من أُجِريَت معهم املقابالت املنظمة بأن أيديهم ُكبَِّلت بقيود من حبال . الفردية أو الطعن يف إعادتهم
ت، لم يتعرضوا هم وأوضح ستة ممن أُجِريَت معهم املقابال . بيضاء وُسلِّموا مبارشة إىل القوات املساعدة املغربية

وأُبِلَغت منظمة العفو الدولية كذلك بأن بعض من أُجِريَت . أنفسهم لإلعادة عرب الحدود، أنهم رأوا آخرين يُعادون
  104.معهم املقابالت تعرضوا للرضب الحقاً عىل أيدي تلك القوات

                                                      

: تسجيل الحديث عىل الرابط  101
ngreso/CongresoTV/HistEmisionFecha?_piref7www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Co

3_2824053_73_2140072_2140072.next_page=/wc/accesoEmisionDiferido&fechaSeleccionada=20
14/02/13&cambioLegislatura=10  

102  El Faro, El entrevallado no es España, según Interior, para justificar la presencia de ‘mejanis’ 
allí ،19 عىل الرابط2014أيلول /سبتمرب ، :-no-entrevallado-el-elfarodigital.es/melilla/politica/151492

alli.html#-mejanis-de-presencia-la-justificar-para-interior-segun-espana-es وImputado el coronel  
jefe de la Guardia Civil de Melilla por permitir las devoluciones en caliente ،15 عىل 2014أيلول /سبتمرب ،

Melilla-Civil-Guardia-www.eldiario.es/desalambre/Imputado-: الرابط
devoluciones_0_303070030.html 

دولة املغربية يف للتفرقة بني السياج الثالثي الذي أقامته أسبانيا داخل أرايض مليلية وبني السياج الجديد الذي أقامته ال   103
 .األرايض املغربية سيشار إىل األول باسم السياجات األسبانية

. 2015شباط /وفرباير 2014كانون األول /ترشين األول وديسمرب/أُجِريَت املقابالت يف مليلية، وسبتة، ومدريد يف أكتوبر  104
وقد حاولوا جميعاً باستثناء اثنني القفز فوق . ونوكان من أُجِريَت معهم املقابالت من الكامريون، وغينيا، ومايل، وسريالي

، 2014ووقعت أغلب حاالت اإلعادة عرب الحدود يف عام . السياج إىل مليلية مرتني عىل األقل، وبعضهم خمس مرات أو أكثر
 .2012عام وسبق الثنني ممن أُجِريَت معهم املقابالت أن تعرضا لإلعادة عرب الحدود يف . 2014آب /وكان آخرها يف أغسطس
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ني السياجات الحدودية األسبانية ويف بعض األحيان ُسِمَح للقوات املساعدة املغربية حتى بدخول املنطقة الواقعة ب
ويتعلق واحد من مثل هذه الحوادث بطفل غري مصحوب . إلعادة املهاجرين والالجئني املقبوض عليهم إىل املغرب

وقد أكدت التقارير اإلعالمية  2014.105كانون األول /من مايل قابلته منظمة العفو الدولية يف مدريد يف ديسمرب
 24يف إفادته، بما يف ذلك وجود القوات املغربية املساعدة بني السياجات يوم  كذلك بعض التفاصيل الواردة

  2014.106شباط /فرباير

واضطررت إىل مغادرة مايل بعد أن مرضت أمي . ويل أختان وأخ 1998ترشين األول /أكتوبر 3ُوِلدُت يف مايل يف 
ترشين /كان ذلك يف نهاية نوفمرب. غوروغووبعد أن قضيت بعض الوقت يف الجزائر، ذهبت إىل املغرب، إىل . وتوفيت
  .كنت آمل أن أحظى بحياة أفضل يف أوروبا. 2013الثاني 

يف كل املرات األخرى أوقفتنا . حاولت القفز من فوق السياج إىل مليلية مرات كثرية، لكنني لم أصلها إال مرتني
... شباط فيما أظن/فرباير 24أو  22كانت يف  املرة األوىل التي وصلت فيها إىل السياج. القوات املساعدة املغربية

كان بيننا بعض . أغلبنا من مايل 700كنت ضمن مجموعة كبرية، كنا قرابة . فلست متأكداً من التاريخ بالضبط
وتمكنت من . كنا يف الصباح الباكر... وكذلك بضعة أشخاص من جنسيات أخرى. الغينيني لكنهم لم يكونوا كثريين

كنت أتسلق السياج . ني لكن ُقِبَض عيل عند السياج الثالث عىل أيدي الحرس املدني األسبانيالقفز فوق السياج
ثم رأيت أفراد . كان ذلك مؤملاً للغاية. الثالث لكن أفراد الحرس املدني رضبونا بالهراوات عىل كل أجزاء الجسد

ً . ورضبونا هم كذلك. القوات املساعدة داخل السياج بجواري . كنت ضعيفاً للغاية ذلك اليوم. ..رضباً مربحا
. لذلك نزلت ببطء وأنا أتعرض للرضب. ونزلت من عىل السياج ألنني خشيت أن أسقط عنه وأُصاب. واستسلمت

وطلبوا من الحرس املدني فتح األبواب يف . وعندئذ أمسكني أفراد القوات املساعدة بشدة وأعادوني إىل املغرب
ورأيت سبعة أو ثمانية آخرين يٌعادون مثيل عىل أيدي القوات . سرياً عىل األقدام السياجات وهكذا عندنا إىل املغرب

ثم وصل قائد . وبعد أن عدنا إىل املغرب استمر أفراد القوات املساعدة يرضبوننا رضباً مربحاً للغاية. املساعدة
ورأيت آخرين ينزفون من . كنت أعاني من آالم مربحة لكنني لم أَُصب إصابة خطرية. الرشطة وقال لهم أن يكفوا

قضيت هناك قرابة أربع . واقتادت الرشطة من لم يُصابوا بجروح خطرية إىل مركز الرشطة يف الناظور. رؤوسهم
لكنهم أخذونا بعد . وأعطونا أيضاً بعض الطعام. وأعطوا مالبس وأحذية ملن فقدوا مالبسهم وأحذيتهم. ساعات

معي يشء، لذلك كان عيل أن أبقى يف محطة الحافالت إىل أن أتمكن من لم يكن . ذلك إىل الرباط وتركونا هناك
  .العودة إىل غوروغو

آذار /مارس 28وُوثَِّق التعاون امليداني بني أسبانيا واملغرب خالل عمليات اإلعادة عرب الحدود كذلك يومي 
جماعة لحقوق ، وهي "برودين"من خالل تسجيلني مصورين بثتهما  2014108حزيران /يونيو 18و) 2014107

                                                      

 ).47املقابلة رقم ( 2014كانون األول /ديسمرب 16مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف مدريد يف   105
ودخول أفراد القوات املغربية املنطقة الواقعة بني  2014شباط /فرباير 24أوردت املوندو محاولة الدخول يف صباح   106

. www.elmundo.es/espana/2014/02/24/530b07e8ca47419f388b456d.html: السياجات الثالثة يف مليلية
 ais.com/politica/2014/02/24/actualidad/1393232097_129060.htmlpolitica.elp: انظر كذلك البايس

iesmarroqu-ONG-www.eldiario.es/desalambre/VIDEO-: يمكن مشاهدة تسجيل الفيديو عىل الرابط 107 
inmigrantes_0_244625538.html-territorio 

ومقابلة صحفية مع ممثل  vimeo.com/98687161: 2014حزيران /يونيو 18، "برودين"تسجيل فيديو لجماعة  108 
 politica.elpais.com/politica/2014/06/20/actualidad/1403249154_546020.html": برودين"
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ويظهر يف التسجيل األول أفراد مقيدو . ويبني التسجيالن وجود القوات املساعدة املغربية. املهاجرين يف مليلية
ذَ،  األيدي يُعادون إىل املغرب من خالل األبواب املركَّبَة يف السياجات عىل أيدي القوات املساعدة املغربية، وهو أمر نُفِّ

ويظهر يف التسجيل الثاني الذي . مي من الشخصية ودون إجراءات إعادة رسميةعىل ما يبدو، دون تحقق رس
أفراد من القوات املساعدة املغربية يف املنطقة الواقعة بني السياجات األسبانية  2014حزيران /يونيو 18التقط يوم 

هما ال تنفذ أي ويبدو كأن سلطات الدولتني كلتي. يجذبون مهاجرين من فوق السياج ويعيدونهم إىل املغرب
ويظهر يف التسجيل باإلضافة إىل ذلك ضابط مغربي يرضب مواطناً أجنبياً بني السياجات . إجراءات إعادة رسمية

ويؤكد رد . وكان املواطن األجنبي عىل األرض وال يبدو أنه يمثل أي تهديد. رضباً شديداً باستخدام عصا طويلة
قدمها أحد أعضاء الربملان أن قوات األمن املغربية دخلت املنطقة  الحكومة األسبانية عىل أسئلة بخصوص الحادث

  109.ذلك" ضد الهجرة غري النظامية"الواقعة داخل السياج الثالثي يف مليلية عندما استدعى التعاون بني البلدين 

الثة التي وأبلغ بعض من أُجِريَت معهم املقابالت منظمة العفو الدولية بأنهم تمكنوا من اجتياز السياجات الث
وروى ثالثة رجال من الكامريون، وسرياليون، . تفصل مليلية عن الناظور، ومع ذلك فقد أُعيدوا دون أي إجراءات

وأوضح الغيني أنه كان قد اجتاز  2014.110أيار /مايو 1وغينيا قصة ما حدث يف أحد هذه الحوادث يوم 
ه الحرس املدني األسباني وسلمه للسلطات املغربية السياجات األسبانية الثالثة كلها يف مليلية عندما قبض علي
وأبلغ منظمة العفو الدولية بأنه لم يُمنَح الفرصة . بإعادته إىل املغرب من خالل األبواب القائمة يف السياجات

وقال إنه كان يريد أن يطلب اللجوء يف . لتعريف نفسه للسلطات األسبانية أو توضيح سبب مجيئه إىل مليلية
وقال اثنان آخران قابلتهما املنظمة كالً بمفرده إنهما كانا مهاجريْن واجتازا السياجات األسبانية بني  .أسبانيا

والقت هذه اإلفادات . الناظور ومليلية، وأعادهما الحرس املدني األسباني إىل املغرب من خالل أبواب السياجات
الحرس املدني يف مليلية، زاعماً أنه أعيد إىل دعماً من مزاعم مهاجر قدمها يف شكوى جنائية ضد رئيس قيادة 

، وُسلَِّم إىل السلطات املغربية دون أي إجراءات رسمية أو منحه فرصة 2014أيار /مايو 1املغرب من مليلية يوم 
، والتُِقَط عند "برودين"كذلك يبني تسجيل مصور بثته جماعة  111.لطلب اللجوء أو استئناف قرار إعادته

، الحرس املدني األسباني يسلم مهاجرين إىل ضباط من 2014أيار /مايو 1ية يف مليلية يوم السياجات األسبان
  112.القوات املساعدة املغربية بإعادتهم إىل املغرب من خالل األبواب املقامة يف السياجات األسبانية

  حاالت إعادة مشكوك فيها من الجزر األسبانية
) عائشة(سبعة أفراد كانوا قد وصلوا إىل جزيرة كونغِرسو  2014سان ني/إبريل 16أعادت السلطات األسبانية يوم 

وأكد بيان نرشه يف اليوم نفسه وفد . ، إىل املغرب2014نيسان /إبريل 15الواقعة ضمن مجموعة جزر إشفاِرن يوم 
                                                      

 11ورد الحكومة بتاريخ  2014حزيران /يونيو 20انظر السؤال الذي قدمه عضو الربملان، خون إيناريتو غارثيا يوم   109
 ).147180ملف رقم ( 2014أيلول /سبتمرب

 2، و2010ترشين األول /أكتوبر 10، و2014ترشين األول /أكتوبر 7أجرتها منظمة العفو الدولية يف  مقابالت  110
 ).50، ورقم 7، ورقم 1املقابالت رقم ( 2015شباط /فرباير

civil-the-against-lawsuit-a-files-belletti-pressed.org/?xpd_article=spain-www.x-: انظر مثالً  111 
morocco-to-him-returning-illegally-for-guard.  

  vimeo.com/93511041: 2014أيار /مايو 1، "برودين"تسجيل فيديو لجماعة  112 
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  113.الحكومة يف مدينة مليلية ذات الحكم الذاتي عودة الثالثة بعد إجراءات إعادة رسمية

 2014.114نيسان /إبريل 16العفو الدولية أحد الشبان الذين أُعيدوا إىل املغرب من جزر إشفاِرن يف وقابلت منظمة 
ووفقاً إلفادته، عرب السبعة كلهم يف الجزيرة لألفراد العسكريني، وأفراد الرشطة، ومحام زار الجزيرة خالل فرتة 

. غبتهم يف طلب اللجوء وقالوا لهم إنهم الجئونساعة تقريباً، عن ر  30مكوثهم يف األرايض األسبانية التي استمرت 
  .ولم يُبَلَّغوا يف أي مرحلة بأنهم سيعادون إىل املغرب ولم يُمنَحوا الفرصة للطعن يف قرار إعادتهم

وتحدثت املنظمة كذلك مع املحامية األسبانية، باتريشيا فرنانديز فيسنز التي تحدثت مع السبعة خالل وجودهم يف 
. تلقت طلبهم املساعدة يف تقديم طلبات لجوء من خالل ممثل لجماعة لحقوق املهاجرين يف املغرب إشفاِرن بعد أن

مكتب "وبعد أن تحدثت معهم هاتفياً وتأكدت من رغبتهم يف طلب اللجوء يف أسبانيا، أرسلت خطاباً بالفاكس إىل 
يف " مم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيمفوضية األ "التابع لوزارة الداخلية وكذلك إىل ممثل " اللجوء وااللتجاء

مدريد يتضمن تفاصيل بخصوص جنسية األفراد املوجودين يف إشفاِرن وتواريخ ميالدهم ورغبتهم يف طلب 
  115.اللجوء

، وفقاً للتقارير اإلعالمية والبيانات الصادرة عن بعض املنظمات 2014حزيران /يونيو 3ووقع حادث مماثل يوم 
شخصاً من أفريقيا جنوبي  13أعادت ) الدرك حسبما ورد(ورد أن السلطات املغربية  فقد 116.غري الحكومية

األسبانية الواقعة قرب سبتة، بعد أن ) ليىل(الصحراء، من بينهم طفالن عىل األقل، إىل املغرب من جزيرة برخيل 
وتزعم . ادها  بالنزول هناكبوجود املهاجرين يف الجزيرة وسمحت ألفر ) الحرس املدني(أبلغتها السلطات األسبانية 

املقاالت اإلخبارية أن السلطات املغربية اقتادت املهاجرين الثالثة عرش من الجزيرة عنوة وافراد من الحرس املدني 
                                                      

: 2014نيسان /إبريل 16بيان للوفد الحكومي ملدينة مليلية املتمتعة بالحكم الذاتي،   113
www.seap.minhap.gob.es/web/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/melilla/actualidad

/notas_de_prensa/notas/2014/04/16_04_14_inmigrantes.html  انظر كذلك سؤال عضو الربملان، خون
  ).142316( 2014حزيران /يونيو 23الحكومة بتاريخ  ورد) 133059( 2014نيسان /إبريل 30إيناريتو غارثيا، يوم 

ُحِجبَت جنسية الشخص الذي أُجِريَت ( 2015تموز /يوليو 27أجرتها منظمة العفو الدولية يف ) 72املقابلة رقم (مقابلة   114
  ).معه املقابلة ومكان إجرائها بناء عىل رغبته

مية باتريشيا فرنانديز فيسنز التي بعثت برسالة عن طريق الفاكس مقابالت ورسائل متبادلة بالربيد اإللكرتوني مع املحا  115
يمكن االطالع عىل نسخة من الرسالة وإيصال الفاكس الذي يؤكد ( 2014نيسان /إبريل 15إىل مكتب اللجوء ظهر يوم 

وبعثت ). expulsados.html-asilo-pidieron-chafarinas-www.publico.es/politica/siete: اإلرسال عىل الرابط
بعد ذلك برسالة عن طريق الفاكس إىل الوفد الحكومي يف مليلية واتصلت به هاتفياً ملنع إعادة طالبي اللجوء دون إجراءات 

ً " شؤون الالجئنياملفوضية السامية ل"وقد أكد بيان ملمثل . رسمية : يف مدريد هذه املعلومات أيضا
-personas-de-devolucion-la-por-preocupado-acnur-espana/1676-de-acnur.es/noticias/noticias

chafarinas-desde-proteccion-de-necesidad-posible-en 
 28ورد الحكومة بتاريخ  2014حزيران /يونيو 6انظر السؤال املقدم من عضو الربملان خون إيناريتو غارثيا يوم   116
: ة عىل الرابط، وكذلك املقاالت اإلخباري)146917ملف رقم ( 2014تموز /يوليو

politica.elpais.com/politica/2014/06/03/actualidad/1401791765_688046.html وعىل الرابط :
cadenaser.com/ser/2014/06/03/sociedad/1401761607_850215.html  
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  117.األسباني يشاهدون

أفريقياً من جنوبي الصحراء ُطِردوا دون إجراءات قانونية  324أن " الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان"وأوردت 
أسبانيا إىل املغرب وُسلِّموا إىل السلطات الغربية بعد أن اجتازوا أحد السياجات األسبانية املحيطة بمليلية، أو من 

  2014.118اثنني منها، أو كلها يف عام 

وحيث أن البيئة املحيطة بسبتة تسمح برصد املهاجرين الذين يقرتبون من السياجات بسهولة، سواء من جانب 
ونتيجة لذلك ال يرد . األسبانية، فأغلب املهاجرين الذين يدخلون سبتة يصلونها بالقوارب السلطات املغربية أو

ولم تتلق منظمة العفو الدولية كذلك أي . الكثري من أنباء عمليات اإلعادة عرب الحدود عند السياجات املحيطة بسبتة
وأبلغت منظمات غري . اد هذا التقريرمزاعم تخص اإلعادة يف البحر قرب سبتة خالل إجراء البحوث الالزمة إلعد

حكومية، وكذلك بعض املهاجرين والالجئني، املنظمة بأن القوارب التي يعرتضها الحرس املدني يف البحر قرب 
أما يف مليلية فقد أبلغ ممثلون لقيادة الحرس املدني املنظمة 119. سبتة عادة ما تَُقدَّم لها املساعدة وتَُراَفق إىل سبتة

املحيطة بمليلية ليست ضمن منطقة البحث واإلنقاذ األسبانية، ولذلك ففي حالة اعرتاض أي قارب  بأن املياه
وقالوا إنه ال يُسَمح ألحد ممن يتم  120.يقومون بإبالغ السلطات املغربية كي تأخذ األفراد وتعيدهم إىل املغرب

  .اعرتاضهم بالنزول يف مليلية

شباط /فرباير 6ألنباء وسبق أن كتبت منظمة العفو الدولية عنه، يوم ووقع حادث إعادة، ترددت بشأنه كثري من ا
مهاجرا أثناء سباحتهم من املغرب يف املياه املقابلة لسبتة بعد أن أطلق  14فقد غرق ما ال يقل عن  2014.121

وما . أسبانياالحرس املدني األسباني األعرية املطاطية والغاز املسيل للدموع باتجاههم يف محاولة ملنعهم من دخول 
 ً شخصاً آخر من مواصلة السباحة  23ويف اليوم نفسه تمكن . زال تحقيق قضائي يف خمس من هذه الوفيات جاريا

  .والوصول إىل الشاطئ األسباني وأُعيدوا فور وصولهم إىل املغرب، دون املرور عىل ما يبدو بأي إجراءات رسمية

                                                      

: انظر مقاالت صحفية عىل الرابط  117
idad/1401791765_688046.htmlpolitica.elpais.com/politica/2014/06/03/actual وعىل الرابط :

cadenaser.com/ser/2014/06/03/sociedad/1401761607_850215.html  
  .2015شباط /ربايرف 21أُجِرَي يوم " للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان"حديث هاتفي مع ممثل   118
مع بعض املهاجرين والالجئني الذين وصلوا إىل  2015شباط /وفرباير 2014ترشين األول /مقابالت أًجِريَت يف أكتوبر  119

  .2014ترشين األول /أكتوبر 24سبتة بالقوارب، ومقابلة مع ممثلني للصليب األحمر يف سبتة يوم 
  .2014ترشين األول /أكتوبر 8ليلية يوم مقابلة مع ممثلني لقيادة الحرس املدني يف م  120
املنظمة تدعو للمحاسبة عىل حوادث وفيات املهاجرين املروعة يف : أسبانيا: "انظر البيانني الصحفيني ملنظمة العفو الدولية  121
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/02/spain-: ، عىل الرابط2014شباط /فرباير 14، "سبتة

ceuta/-deaths-migrant-appalling-urged-accountability وEspaña: La tragedia de los migrantes de  
Ceuta, lamentable menosprecio hacia la vida humana ،6 عىل الرابط 2015شباط /فرباير ،

-ceuta-de-smigrante-los-de-tragedia-www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/la
humana/-vida-la-hacia-menosprecio-lamentable . ،التكلفة اإلنسانية "وانظر كذلك، منظمة العفو الدولية

 EUR: رقم الوثيقة" (انتهاكات لحقوق اإلنسان ضد املهاجرين والالجئني عىل حدود أوروبا: للحصن األوروبي
05/001/2014(  
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فقد أوضح رجل كامريوني . 2015شباط /فرباير 3ة يوم ووقع حادث طرد آخر دون إجراءات قانونية من سبت
شباط /فرباير 3قابلته منظمة العفو الدولية أنه سبح حول السياج يف سبتة وعرب الحدود إىل أسبانيا يوم 

ومن ناحية أخرى قال الرجل إن أصدقاءه تسلقوا السياج ودخلوا أسبانيا بالنزول عىل السياج يف الجانب  2015.122
ري أن الحرس املدني األسباني قبض عليهم لدى نزولهم يف سبتة وأعادهم إىل املغرب من خالل باب يف غ. األسباني

وأكدت تقارير اإلعالم املحيل إفادته إذ ذكرت أن الحرس املدني األسباني . السياج وسلمهم إىل السلطات املغربية
خالل السياج الذي يفصل سبتة عن أعاد ستة مهاجرين قادمني أصالً من جنوبي الصحراء إىل املغرب من 

  123.تطوان

                                                      

  ).64املقابلة رقم ( 2015شباط /فرباير 6يوم  مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية  122
: ، عىل الرابط2015شباط /فرباير El Faro, De la valla... a la entrega a Marruecos ،4انظر مثالً،   123

marruecos.html#-a-entrega-la-a-valla-la-de-/ceuta/sucesos/158564elfarodigital.es وEl Faro  
Entregados a Marruecos los seis inmigrantes que se subieron a la valla en Benzú ،4 2015شباط /فرباير ،

del-traves-a-entrar-intentan-inmigrantes-cien-elfarodigital.es/ceuta/sucesos/158486-: عىل الرابط
benzu.html-de-espigon  
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  القانون األسباني الخاص بإعادة األجانب وطردهم

ثالثة ) 4/2000القانون األسايس (يحدد القانون املعني بحقوق األجانب وحرياتهم ودمجهم اجتماعياً يف أسبانيا 
رفض الدخول، واإلعادة عرب الحدود : إجراءات فيما يتعلق بنقل أي أجنبي إىل الوالية القضائية لدولة أخرى وهي

ويقيض القانون بأن من حق األجنبي الحصول عىل املساعدة  124.بعد الدخول بطريقة غري نظامية، والطرد
القانونية يف اإلجراءات اإلدارية التي قد تفيض إىل أي من هذه النتائج، وكذلك يف جميع اإلجراءات املتعلقة بالحماية 

   125.كذلك الحصول عىل مساعدة مرتجم يف هذه اإلجراءاتويكفل القانون . الدولية

غري أن حاالت الطرد من سبتة ومليلية املوصوفة أعاله تمت عىل ما يبدو دون إجراءات قانونية، ودون أي من 
ونتيجة لذلك فهي تخالف االتفاقيات الدولية بما يف . الضمانات التي يكفلها القانون الدويل وقانون االتحاد األوروبي

  :ذلك

  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"من  13املادة" ،  

  1951لعام " االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني"من  33واملادة،  

  7من الربوتوكول  1واملادة  4من الربوتوكول  4واملادة " االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان"من  3واملادة 
  قت عليهما أسبانيا،امللحقني باالتفاقية واللذين صد

  :كما أنها تخالف ترشيعات أوروبية مثل

 ،126مدونة شنغن للحدود  

 ،127والتوجيه الخاص بإجراءات اللجوء  

  الحق يف االنتصاف ( 47، و)الحماية يف حالة اإلبعاد، أو الطرد، أو التسليم( 19، و)حق اللجوء( 18واملواد
  ".وبي للحقوق األساسيةميثاق االتحاد األور "من ) الفعال واملحاكمة العادلة

وردد ممثلو السلطات األسبانية الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية يف مدريد، وسبتة، ومليلية، بشكل متكرر أن 
املهاجرين غري النظاميني الذين يتدفقون عىل أسبانيا، وخصوصاً عىل الجيبني، لم يكن من بينهم من يحتاجون إىل 

وزعموا أن كل اآلخرين الذين يأتون من املغرب، . 2013صول السوريني يف أواخر عام الحماية الدولية إىل أن بدأ و 
ويتجاهل هذا االفرتاض أن الالجئني ال . أو الجزائر، أو بلدان يف أفريقيا جنوبي الصحراء مهاجرون اقتصاديون

                                                      

  .4/2000من القانون األسايس  60و 58املادتان   124
  .4/2000من القانون األسايس  22.2املادة   125
 15الصادرة عن الربملان األوروبي واملجلس بتاريخ  562/2006رقم ) املفوضية األوروبية(الالئحة التنظيمية   126

  .، وتضع مدونة مشرتكة بالقواعد املنظمة النتقال األشخاص عرب الحدود2006آذار /مارس
بخصوص  2013حزيران /ويوني 26الصادر عن الربملان األوروبي واملجلس بتاريخ  EU/2013/32توجيه املجلس   127

  .املعايري الدنيا إلجراءات منح الحماية الدولية وسحبها يف الدول األعضاء
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من الالجئني يف شتى أنحاء  فهناك ماليني. يفرون دائماً من العنف الواسع النطاق أو تفيش انتهاكات حقوق اإلنسان
العالم فروا من اضطهاد فردي يف بلدانهم األصلية بسبب خصائصهم املحددة، مثل العرق، أو الدين، أو اآلراء 

ولهذا السبب ينبغي أن يُتاح لكل شخص، بغض النظر . السياسية، أو الهوية النوعية، أو امليول الجنسية، وغري ذلك
اءات لجوء تتعامل مع كل حالة فردية عىل حدة ويمكنه فيها أن يبني حاجته الخاصة عن بلده األصيل، التقدم إلجر 

 .إىل الحماية

. وبسبب غياب أي عملية للتحقق من الشخصية يتعرض بعض األطفال أحياناً لتلك املمارسات كما ُوِصَف أعاله
ي تلزم الدول بمنح األولوية يف الت" اتفاقية حقوق الطفل"وهذا أيضاً انتهاك واضح اللتزامات أسبانيا بموجب 

وتخالف عمليات الطرد دون إجراءات  128.االهتمام للمصلحة الفضىل للطفل يف كل اإلجراءات التي تمس  األطفال
  129.قانونية كذلك القانون الوطني األسباني

قاعدة متبعة، ، فال تسمح الحكومة املغربية، ك1992وبرغم اتفاق قبول العودة الذي وقعته أسبانيا واملغرب عام 
برغم توفر األدلة، (بعودة األشخاص من غري مواطنيها إىل األرايض املغربية من الجيبني من خالل القنوات الرسمية 

كما هو موضح أعاله، عىل قبول السلطات املغربية من يُطَردون دون إجراءات رسمية يف سياق عمليات إحكام 
ذَت بموجب االتفاق بني البلدين عىل وحتى لو كانت بعض عمل 130).السيطرة عىل الحدود يات الطرد إىل املغرب نُفِّ

فهذا االتفاق نفسه ال يتضمن عدداً من الضمانات املوضوعية واإلجرائية التي  131قبول عودة مواطني الدول األخرى،
تفاصيل لالطالع عىل مزيد من ال(يكفلها القانون الدويل يف حالة نقل شخص من الوالية القضائية إلحدى الدول 

: االعتماد عىل الخارج يف السيطرة عىل الحدود األسبانية"بخصوص اتفاق قبول العودة انظر الفصل املعنون 
 .)21يف ص  "التعاون مع دول أخرى

  

                                                      

لالستزادة من التفاصيل بخصوص ارتباط اتفاقية حقوق الطفل وغريها من املواثيق ). 1(3اتفاقية حقوق الطفل، املادة   128
لقة بحقوق اإلنسان ذات الصلة بعمليات إعادة الالجئني االلتزامات املتع"الدولية بهذا املوضوع انظر الفصل املعنون 

  ".واملهاجرين عرب الحدود
، بشأن حقوق األجانب يف أسبانيا، وحرياتهم، 2000كانون الثاني /يناير 11، الصادر يف 4/2000انظر القانون األسايس   129

والالئحة ) اإلعادة القرسية 57.6ملادة املساعدة القانونية واالستعانة بمرتجمني وتحظر ا 22.2تكفل املادة (ودمجهم 
) 23.2وخصوصاً املادة ( 4/2000، الالئحة التنفيذية للقانون األسايس 2011نيسان /إبريل 20، الصادرة يف 557/2011

إذا اعرتضت قوات األمن التابعة للدولة املسؤولة عن حراسة السواحل والحدود أجانب يحاولون دخول "التي تنص عىل أنه  
يا بطريقة غري مرشوعة فعليها أن تنقلهم بأرسع ما يمكن إىل مركز الرشطة الوطنية املناظر حتى ترشع يف التحقق من أسبان

 ً   ."شخصياتهم وإعادتهم متى كان ذلك مناسبا
ويُزَعم أن سبب هذا أن املغرب . 2014ترشين األول /مقابلتان مع ممثلني للرشطة الوطنية يف سبتة ومليلية يف أكتوبر  130

وحيث أن منظمة العفو الدولية لم تُمنَح الفرصة ملقابلة السلطات املغربية فلم يتسن . يعترب الجيبني أرضاً تحتلها أسبانيا
  .التأكد من هذا عن طريق مسؤولني مغاربة

وا بطريقة غري االتفاق بني اململكة األسبانية واململكة املغربية بشأن انتقال األشخاص واملرور العابر لألجانب الذين دخل  131
َع يف مدريد عام  ). 2012ترشين األول /أكتوبر 21دخل حيز التنفيذ يف ( 1992مرشوعة وقبول عودتهم، ُوقِّ

8976#analisis-1992-A-www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE  
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  نظام جديد للحدود في سبتة ومليلية: 4/2000تعديل القانون األساسي 

قانون الهجرة  2015آذار /مارس 26يف " ألمن العامقانون ا"عدل تصويت نهائي أُجِرَي يف الربملان األسباني عىل 
لسبتة ومليلية " لرفض الدخول عند الحدود"واستحدث إجراًء إدارياً جديداً ) 4/2000القانون األسايس (األسباني 

يجوز رفض "وتنص التعديالت عىل أنه . عىل وجه التحديد إضافًة إىل البنود الثالثة التي يحويها القانون بالفعل
األجانب الذين يُرَصدون عىل خط ترسيم حدود أرايض سبتة ومليلية وهم يحاولون تجاوز عنارص االحتواء  دخول

  132".املقامة عىل الحدود لعبور الحدود بطريقة غري نظامية، وذلك ملنع دخولهم بطريقة غري قانونية إىل أسبانيا

ذ الرفض بطر "وبرغم أن التعديالت تتضمن فقرة تنص عىل أن  يقة تتفق مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان يُنَفَّ
، فهي ال تتضمن أي إجراءات تفصيلية وال تصف الطريقة التي يمكن بها حفظ الحقوق "وأعراف الحماية الدولية

الرفض عند "اإلنسانية للمهاجرين، وطالبي اللجوء، والالجئني الذين يحاولون عبور الحدود خالل عمليات 
القانون األسباني ضمانات إجرائية، من بينها املساعدة القانونية واالستعانة بمرتجم، عند فمثالً، يحدد ". الحدود

تطبيق اإلجراءات ذات الصلة التي ينص عليها القانون األسباني بالفعل، وهي تحديداً رفض الدخول، واإلعادة عند 
تغيب من هذا البند الجديد الخاص غري أن مثل هذه الضمانات . الحدود بعد الدخول بطريقة غري نظامية، والطرد

  .الذي استُحِدَث يف التعديل" بالرفض عند الحدود"

ترشين األول /أكتوبر 22يف  133"للعمل املتكامل يف محيطي سبتة ومليلية"وأعلنت وزارة الداخلية بروتوكوالً 
جرة األسباني التي تستحدث ، عىل أن يدخل حيز التنفيذ ما أن تُعتََمد التعديالت املذكورة أعاله لقانون اله2014

غري أن هذا الربوتوكول أيضاَ ال يتضمن أي ضمانات لحقوق اإلنسان باستثناء بند يعنى ". الرفض عند الحدود"
، "الرفض عند الحدود"ويثري خلو التعديالت من أي بنود توضح بجالء ما يستتبعه . بالرعاية الصحية للجرحى

بخصوص أن التعديالت ليس من شأنها سوى إضفاء الرشعية عىل  وكذلك غياب الضمانات، بواعث قلق جدية
. عمليات اإلعادة عرب الحدود غري املرشوعة التي ينفذها الحرس املدني بالفعل عند حدود أسبانيا الربية مع املغرب

بالرفض "لدخول البند الخاص  4/2000ويزيد شدة هذا القلق التربير الوارد يف التعديل املقرتح للقانون األسايس 
                                                      

 30الصادر يف  4/2015األوىل من البند اإلضايف العارش الذي استحدثه البند النهائي األول من القانون األسايس الفقرة   132
نيسان /إبريل 1، دخل حيز التنفيذ يف ]آذار/مارس 31نرُِشَ يف الجريدة الرسمية بتاريخ [آذار بشأن األمن العام /مارس
2015.  

: الربوتوكول يف املوقع اإللكرتوني لوزارة الداخلية يمكن االطالع عىل اإلعالن الخاص بهذا  133
-www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/

/?redirect=http%3A%2F%2F/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/2687323
www.interior.gob.es%2Fes%2Fweb%2Finterior%2Fprensa%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTA
NCE_GHU8Ap6ztgsg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26

-p_p_col_id%3Dcolumn
dvancedSearch%3Dfalse%26_102%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_a

1_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_keywords%3D%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_delta%3D10%
26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_cur%3D59%26_101

_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_andOperator%3Dtrue  
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يقترص عىل "والذي ينص عىل أن هذا البند ال يتطلب فرتة انتقالية حيث أنه  134حيز التنفيذ عىل الفور" عند الحدود
إضفاء مزيد من الوضوح عىل النظام القانوني القائم بالفعل الذي يحكم أداء قوات أمن الدولة يف محيط 

  135".الحدود

عىل إعادة النظر يف الترشيع  2015أيار /املتحدة أسبانيا يف مايو التابعة لألمم" لجنة مناهضة التعذيب"وحثت 
الجديد لضمان مبدأ عدم جواز اإلعادة القرسية، وضمان تقييم حالة كل فرد عىل حدة وقدرة األفراد عىل االستفادة 

 عمليات عىل" غطاء قانوني"والحظت اللجنة أن التعديل الجديد ال يؤدي إال إىل إسباغ  136.من إجراءات اللجوء
لجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق "كذلك أوصت  137.اإلعادة دون إجراءات قانونية الجارية يف مدينتي سبتة ومليلية

ضمان "يف سبتة ومليلية بغية " الرفض عند الحدود"بأن تعيد أسبانيا النظر يف القانون الذي يستحدث " اإلنسان
دولية عىل إجراءات عادلة لتقييم الحاالت فرادى، والحماية من حصول جميع األشخاص الذين يطلبون الحماية ال

  138".اإلعادة القرسية دون تمييز، واللجوء إىل آلية مستقلة ذات سلطة لتعليق القرارات السلبية

املستحدث لسبتة ومليلية إىل انتهاكات اللتزامات " بالرفض عند الحدود"ولضمان أال يؤدي النظام الجديد الخاص 
، بما يف "الرفض عند الحدود" مجال حقوق اإلنسان، ثمة حاجة ملحة إىل التحديد الدقيق لطريقة تنفيذ أسبانيا يف

  .ذلك كل الضمانات ذات الصلة ملنع اإلعادة القرسية والطرد الجماعي من أسبانيا إىل املغرب

  االستفادة بإجراءات اللجوء في المعابر الحدودية

ليلية حيز التنفيذ بعد أيام من قيام وزير الداخلية باالفتتاح الرسمي ملكتبني جاء دخول النظام الجديد لسبتة وم
ووفقاً  139).معرب تراخال يف سبتة ومعرب بني أنصار يف مليلية(للجوء يف املعربين الحدوديني الرسميني يف الجيبني 

                                                      

  .2015شباط /فرباير 13لرسمية ملجلس الشيوخ، من الجريدة ا 145انظر الصفحة   134
 Se establece, con carácter general, un período de «vacatio legis» suficiente: النص األصيل باألسبانية  135

para que se produzca el adecuado tránsito desde la regulación actual a la nueva; no obstante, se 
dispone la inmediata entrada en vigor del régimen aplicable a los rechazos en frontera en Ceuta y 

Melilla, que se limita a dar mayor claridad al régimen jurídico ya vigente que rige la actuación de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los perímetros fronterizos  

، نسخة أولية )CAT/C/ESP/6(، املالحظات الختامية عىل تقرير أسبانيا الدوري السادس "لجنة مناهضة التعذيب"  136
، 13، الفقرة 2015أيار /مايو 15الذي ُعِقَد يف ) CAT/C/SR.1328( 1328غري منقحة اعتُِمَدت يف اجتماعها رقم 

: عىل الرابط) باألسبانية(
tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ESP/CAT_C_ESP_CO_6_20489_S.pdf 

  ")2015أيار /مايو 15لجنة مناهضة التعذيب، املالحظات الختامية، ("
  .2015أيار /مايو 15ملالحظات الختامية، لجنة مناهضة التعذيب، ا  137
، )CCPR/C/ESP/6(، املالحظات الختامية عىل تقرير أسبانيا الدوري السادس "اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان"  138

: عىل الرابط) باألسبانية(، 18، الفقرة 2015تموز /يوليو 20الذي ُعِقَد يف ) CCPR/C/ SR.3192(اعتُِمَدت يف اجتماعها 
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/ESP/CO/6

&Lang=En  
 Jorge Fernández Díaz subraya que la apertura de las Oficinas de، )بيان صحفي(وزارة الداخلية   139



 واألسوار الخوف 
 الالجئني دخول ملنع األوروبي األسلوب

 

 2015ترشين الثاني /نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة          EUR 03/2544/2015: الوثيقة رقم

42 

إال أنه ال يمكن . عني الحدودينيللقانون الجديد سيقدم من يحتاجون إىل الحماية الدولية طلبات اللجوء يف هذه املوق
، "مقرر مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان"لألفارقة القادمني من جنوبي الصحراء دون وثائق سفر، كما الحظ كذلك 

، الوصول إىل مكتبي اللجوء حيث أنهم ال 2015كانون الثاني /نيلز مويجنيكس بعد زيارته ملليلية يف يناير
ونتيجة لهذا ستستمر حاجتهم إىل . وصول إىل املعربين الحدوديني األسبانينييتمكنون من الخروج من املغرب لل

ولهذا فإنشاء هذين . املخاطرة بالقفز فوق السياجات املحيطة بالجيبني أو استخدام قوارب للوصول إىل أسبانيا
  ".الرفض عند الحدود"املكتبني، برغم أنه إيجابي، ال يوفر ضمانة للحق يف طلب اللجوء يف حالة 

تلقى ضباط الرشطة يف معرب بني أنصار  2015حزيران /يونيو 16إىل  2014ترشين األول /ويف الفرتة من أكتوبر
فرد كلهم فارون من الرصاع  3300الحدودي بني مليلية والناظور يف املغرب طلبات اللجوء الخاصة بما يزيد عىل 

املكتب أي طلبات من أفراد قادمني من بلدان أفريقيا ووفقاً لرئيس رشطة الحدود يف مليلية، لم يتلق . يف سوريا
  140.جنوبي الصحراء خالل تلك الفرتة

االستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة من جانب الحرس المدني 
  األسباني

تلقت منظمة العفو الدولية العديد من أنباء االستخدام املفرط للقوة من جانب الحرس املدني األسباني أثناء محاولة 
وأبلغ . منع املهاجرين والالجئني من الوصول إىل األرايض األسبانية أو أثناء إعادتهم من سبتة ومليلية إىل املغرب

كثري من الالجئني واملهاجرين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية، والذين حاولوا القفز فوق السياج إىل مليلية، 
ً املنظمة بأن الحرس املدني رضبهم بالهراوات مس وقال بعضهم كذلك . تهدفاً املفاصل، وهو ما سبب لهم أملاً شديدا

  .إنهم ُجِذبوا من فوق السياجات بطريقة تعرضهم لخطر السقوط واإلصابة

وترى منظمة العفو الدولية، بوجه خاص، أن املوظفني األسبان املكلفني بإنفاذ القانون استخدموا القوة غري 
شخصاً  14، عندما تويف 2014شباط /فرباير 6انون الدويل لحقوق اإلنسان يوم الرضورية واملفرطة يف انتهاك للق

وقد استخدم . عىل األقل غرقاً وهم يسبحون من الجانب املغربي لشاطئ تراخال إىل الجانب األسباني يف سبتة
طالق األبخرة الحرس املدني القوة ومعدات مكافحة الشغب، مثل األعرية املطاطية، والطلقات الفارغة، وعبوات إ

ويُحتََمل أن تكون هذه األفعال قد ساهمت يف فقدان أشخاص . ضد املهاجرين، وطالبي اللجوء والالجئني العزل
وما زال تحقيق قضائي يف وفاة خمسة أفراد جرفت األمواج جثثهم إىل شاطئ الجانب األسباني . لحياتهم يف البحر

 ً   .جاريا
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  .2015حزيران /يونيو 16مقابلة مع قائد رشطة الحدود يف مليلية،   140
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، وهي جماعة لحقوق املهاجرين يف مليلية، االستخدام غري "برودين"رشتها ويبني عدد من تسجيالت الفيديو التي ن
ويبني . الرضوري للقوة من جانب الحرس املدني ضد بعض املهاجرين الذين يحاولون اجتياز السياجات يف مليلية

يدي، مهاجراً مقيدي األ  11أفراد الحرس املدني يقتادون ما ال يقل عن  2014آب /أغسطس 13تسجيل بتاريخ 
سرياً عىل األقدام، من الجانب األسباني للسياجات التي تفصل مليلية عن الناظور نحو الجانب املغربي من خالل 

ويظهر تسجيل فيديو نرشته منظمة هيومن رايتس ووتش التُِقَط للحادث نفسه  141.األبواب املقامة يف السياجات
ني األسباني يرضبون مهاجرين يف املنطقة الواقعة بني أفراداً يرتدون زياً رسمياً ويبدو أنهم من الحرس املد

املحكمة األوروبية "وتتضمن شكويان قدمهما مواطن من مايل وآخر من ساحل العاج إىل  142.السياجات يف مليلية
 13مزاعم مماثلة تتعلق بالطرد دون إجراءات قانونية يف  2015شباط /فرباير 12يف " لحقوق اإلنسان

  2014.143آب /أغسطس

ترشين /أكتوبر 15لعمليات طرد دون إجراءات قانونية من مليلية يوم " برودين"بني لقطات صورتها جماعة وت
أفراداً من الحرس املدني يرضبون مهاجراً بهراواتهم وهو ينزل من عىل السياح الذي يفصل بني  2014األول 

و فاقداً للوعي، عرب بوابة يف السياج نحو ثم تظهر اللقطات الضباط وهم يحملون الرجل، الذي يبد. مليلية واملغرب
ويظهر تسجيل ثان للحادث رجالً آخر، يبدو غائباً عن الوعي، يحمله أفراد الحرس املدني عرب السياج  144.املغرب

  145.نحو املغرب

وترى منظمة العفو الدولية، بوجه خاص، أن املوظفني األسبان املكلفني بإنفاذ القانون استخدموا القوة غري 
شخصاً  14، عندما تويف 2014شباط /فرباير 6ورية واملفرطة يف انتهاك للقانون الدويل لحقوق اإلنسان يوم الرض

ً وهم يسبحون من الجانب املغربي لشاطئ تراخال إىل الجانب األسباني يف سبتة وقد استخدم . عىل األقل غرقا
، والطلقات الفارغة، وعبوات إطالق األبخرة الحرس املدني القوة ومعدات مكافحة الشغب، مثل األعرية املطاطية

اقرتح حزبا العمال االشرتاكي اإلسباني واليسار التعددي  146.ضد املهاجرين، وطالبي اللجوء والالجئني العزل
املعارضان تشكيل لجنة برملانية تُعنى بالتحقيق يف الحادثة، وهو ما رفضه الحزب الشعبي الحاكم يف تصويت 

، 2014شباط / فرباير 10وعىل إثر التماس تقدمت به منظمات غري حكومية يف .  2014ر آذا/ مارس 4بتاريخ 
عىل سواحل سبتة وقبالة (تقرر فتح تحقيق قضائي يف وفاة خمسة أفراد ُعثر عىل جثثهم داخل األرايض اإلسبانية 

                                                      

: 2014آب /أغسطس 13ته منظمة هيومن رايتس ووتش، تسجيل فيديو نرش   141
www.youtube.com/watch?v=kpRJLsu_Nqo  

  vimeo.com/103407413: 2014آب /أغسطس 13، "برودين"تسجيل فيديو لجماعة  142 
: عىل الرابط) بالفرنسية) (8697/15ورقم  8675/15رقم (د ون ت ضد أسبانيا  ن  143

156743-hudoc.echr.coe.int/eng?i=001  

  vimeo.com/109091397: 2014ترشين األول /أكتوبر 15، "برودين"تسجيل فيديو لجماعة  144 

  vimeo.com/109091397: 2014ترشين األول /أكتوبر 15، "برودين"تسجيل فيديو لجماعة  145 
 ,España: La tragedia de los migrantes de Ceutaملزيد من املعلومات، انظر أعاله وتقرير منظمة العفو الدولية،   146

lamentable menosprecio hacia la vida humana, 6 February 2015 متوفر عىل الرابط ،
-ceuta-de-migrantes-los-de-tragedia-ticias/noticias/articulo/lawww.es.amnesty.org/no

humana-vida-la-hacia-menosprecio-lamentable ) 2015أيلول /سبتمرب 14تم زيارة املوقع يف.(  
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 ً ملدني ومسألة عدم مراعاة كما ينظر التحقيق يف مدى مرشوعية القوة التي استخدمها الحرس ا).  شواطئها تحديدا
 .  شخصاً تمكنوا من الوصول إىل سبتة سباحًة قادمني من املغرب 23اإلجراءات الرسمية عند إعادة 

شخصاً  23، أسقطت محكمة التحقيق السادسة يف سبتة التهم املتعلقة بإعادة 2015ترشين األول / ويف أكتوبر
فلقد ارتأت املحكمة أن عمليات صد .  147خاص الخمسةوأمرت بوقف إجراءات الدعوى املتعلقة بوفاة األش

ودفعهم للعودة إىل املغرب تندرج ضمن باب املمارسات املرشوعة واملطبقة من لدن وزارة الداخلية  148األفراد
الحقاً مع " بتغطية قانونية"باالستناد إىل التفسري التشغييل لعمليات ضبط الحدود، وهي املمارسات التي حظيت 

، وقررت املحكمة أن عمليات الصد هذه ال يمكن 149 2000لسنة  4الت عىل القانون األسايس رقم إدخال تعدي
وعىل صعيد قضية وفاة الخمسة، فلقد قررت املحكمة أنها غري قادرة .  اعتبارها مخالفات ارتكبها الحرس املدني

/ فرباير 6ية، أو إذا ما كان تاريخ الواقعة هو عىل الجزم يقيناً بوقوع الوفاة داخل املياه اإلقليمية اإلسبانية أم املغرب
كما جاء يف منطوق قرار املحكمة أنه ال تتوفر .  شباط ال سيما وأنه قد ُعثر عىل الجثث بعد عدة أيام عىل الحادثة

ً يف ظل غياب أي قواعد  أدلة تثبت استخدام الحرس املدني معدات مكافحة الشغب عىل نحو غري مالئم وخصوصا
تخدامها يف املياه اإلقليمية، وخلص إىل أن استخدام القوة من لدن الحرس ال يرقى إىل مصاف القوة ناظمة الس

بشأن  1986لسنة  2املفرطة أو التهور يف استخدامها كونهم قد قاموا بذلك عمالً بما يتسق والقانون األسايس رقم 
 .150.قوات األمن

إذ لم تقم قاضية .  شامالً ولم يُجر يف أقرب فرصة ممكنةوتخىش منظمة العفو الدولية من أن التحقيق لم يكن 
التحقيق بجمع معلومات حيوية بما يف ذلك التحري عن هويات الضباط املشاركني يف العملية إال بعد مرور أشهر 

وُزعم أن كامريات .  عىل الحادثة، وذلك عقب قيام املنظمات غري الحكومية بالطعن بتقاعسها هذا أمام املحكمة
راقبة التي يستخدمها الحرس لم تكن تسجل اللقطات ذلك اليوم، وعندما طلب محامو املنظمات غري الحكومية امل

استدعاء صاحب كامريا محمولة التقط الصور لإلدالء بشهادته، رفضت القاضية الطلب بداعي عدم الرضورة نظراً 
كما قدم محامو املنظمات غري . 151ع إىل املحكمةلالكتفاء بإفادته الواردة يف تقرير قيادة الحرس يف سبتة املرفو

الحكومية تقرير الخرباء إىل املحكمة الذي يدفع ببطالن إجراءات الترشيح بالنسبة لثالٍث من الجثث الخمس التي تم 
راء انتشالها من املياه اإلقليمية اإلسبانية جراء عدم مراعاة بروتوكول التعامل مع ترشيح جثة املتوىف غرقاً، وعدم إج

حيث أكد تقرير الخرباء عىل أهمية إجراء التحاليل يف .  تحليل منسوب الُسّمية الكيميائية يف الجثث الخمس كافة
حاالت الوفاة هذه ملعرفة ما إذا كانت هناك آثار لتعاطي عقاقري مخدرة أو مواد كحولية أو غازات يف الجسم، وما 

                                                      

 Juzgado de Instrucción n. 6 Ceuta. Procedimiento) يتوفر نص قرار املحكمة يف أرشيف منظمة العفو الدولية  147
abreviado 0000123/2014).  

وهو " عمليات إعادة رسيعة أو ساخنة"يشري قرار املحكمة إىل عمليات الطرد بإجراءات موجزة باستخدام عبارة   148
  "الصد أو الدفع للعودة"املصطلح املستخدم باللغة اإلسبانية لوصف عمليات 

  لضبط حدود سبتة ومليلية نظام جديد: 4/2000تعديل القانون األسايس "انظر القسم املعنون  149
-https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A: التايل الرابط عرب 2/1986 األسايس القانون يتوفر  150

1986-6859  
  مقابلة مع أحد املحامني ملنظمة غري حكومية،   151

Coordinadora de Barrios y Fundacion La Merced Migraciones, on 29 October 2015,   



 واألسوار الخوف 
 الالجئني دخول ملنع األوروبي األسلوب

 2015ترشين الثاني /نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة  EUR 03/2544/2015: الوثيقة رقم

45 

  152إذا كانت عامالً ساهم يف حدوث الوفاة أم ال 

املشار إليه أعاله باستخدام القوة  153"بالعمل املتكامل يف محيطي سبتة ومليلية"ويسمح الربوتوكول الخاص 
وأسلحة السيطرة عىل الشغب من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون عند رفض أفراد عىل الحدود عند 

تحقيق غرض معني يتعلق بإنفاذ  وحتى إذا كان استخدام القوة رضورياً بغية. الرضورة وبطريقة متناسبة
القانون، مثل السيطرة عىل الحدود، فاملعايري الدولية تقتيض أن تمارس السلطات ضبط النفس يف استخدامها وأن 

. فالغرض املتعلق بإنفاذ القانون ينبغي أال يتحقق بأي ثمن. تكون متناسبة مع الغرض الذي تُستَخَدم من أجله
علق بإنفاذ القانون يتطلب مستوى من القوة من شأنه إحداث أذى يتجاوز أثره التأثري وإذا كان تحقيق الغرض املت

  .املفيد فال بد أن تقبل السلطات احتمال عدم تحقيق الهدف ودخول األشخاص إىل أراضيها

النائب ولم تسمع منظمة العفو الدولية عن إجراء الحكومة اإلسبانية أو مكتب مندوبها يف سبتة أو مليلية أو مكتب 
العام تحقيقاً يف املزاعم املتعلقة بما قام به الحرس املدني من عمليات طرد بإجراءات موجزة واستخدام للقوة 

كما  2014شباط / فرباير 6املفرطة بخالف التحقيق الجنائي يف وفاة األفراد الخمسة قبالة ساحل سبتة بتاريخ 
ألول عىل إثر شكوى جنائية حررها مهاجر زعم أنه تمت حيث اُجرى التحقيق ا.  ورد أعاله، وتحقيقني آخرين

وتم تسليمه إىل السلطات املغربية دون مراعاة أي إجراء  2014أيار /مايو 1إعادته إىل املغرب من مليلية بتاريخ 
، فيما 154رسمي أو السماح له باالستفادة من إجراءات التقدم بطلب اللجوء أو الطعن يف قرار إعادته إىل املغرب 

ان التحقيق الثاني تحقيقاً أولياً أُجري عىل إثر تقدم منظمات غري حكومية بشكاوى تتعلق بحوادث عىل السياج ك
  .ترشين األول من العام نفسه/ أكتوبر 15آب ، و/ أغسطس 13، و2014حزيران / يونيو 18املحيط بمليلية يف 

                                                      

 .دو بجامعة بالد الباسكلويس كال . يتوفر يف أرشيف منظمة العفو الدولية تقرير الخبري الذي أعده د 152

The expert report prepared by Dr Luis F. Callado of the University of Basque Country is on file with 
Amnesty International  

: يمكن االطالع عىل الربوتوكول يف موقع وزارة الداخلية  153
-oticias/detalle/www.interior.gob.es/es/web/interior/n

/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/2687323/?redirect=http%3A%2F%2F
www.interior.gob.es%2Fes%2Fweb%2Finterior%2Fprensa%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTA
NCE_GHU8Ap6ztgsg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26

-p_p_col_id%3Dcolumn
2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_advancedSearch%3Dfalse%26_10
1_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_keywords%3D%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_delta%3D10%
26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_cur%3D59%26_101

NSTANCE_GHU8Ap6ztgsg_andOperator%3Dtrue_I  

la-contra-querella-se-belletti-www.diagonalperiodico.net/global/26068-: انظر عىل سبيل املثال 154 
ilegalmente-devolverlo-por-melilla-civil-guardia )باإلنجليزية (-www.x

-illegally-for-guard-civil-the-against-lawsuit-a-files-belletti-article=spainpressed.org/?xpd_
morocco-to-him-returning  
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ترشين / أكتوبر 15آب و/ أغسطس 13حزيران و/ يونيو 18وعىل صعيد الحوادث الثالث التي وقعت يف مليلية يف 
يخلص إىل أنه ال  2015نيسان / ، أصدر القسم السابع من املحكمة االستئناف يف ملقا قراراً يف أبريل2014األول 

ترتتب عىل العقيد قائد العمليات أي مسؤولية جنائية فيما يتعلق بعمليات إعادة املهاجرين من مليلية إىل املغرب 
حيث جرى (املعمول به يف حينه " للنظام القانوني"من عدم امتثال اإلجراءات املتبعة يف تلك العمليات  عىل الرغم

: 4/2000تعديل القانون األسايس "تغيريه جراء التعديالت التي ورد نقاش بشأنها أعاله ضمن الفصل املعنون 
 توجد مخالفات ألحكام قانون العقوبات وجاء يف منطوق القرار أنه ال").  نظام جديد لضبط حدود سبتة ومليلية

اإلسباني الذي ينص عىل توافر عنرص التعسف يف تنفيذ األوامر كي تنشأ املخالفة، وأن األوامر قد نُفذت يف التواريخ 
املذكورة ضمن سياسة الهجرة وممارساتها املعتمدة يف الدولة منذ سنوات، وأن العقيد قائد القوة لم يكن يترصف 

، أصدرت 2015آب / ويف أغسطس.  155ي عىل الرغم منن أن األوامر الصادرة وقتها لم تكن مرشوعةبشكل تعسف
محكمة التحقيق الثانية يف مليلية حكماً بشأن املسؤولية الجنائية للحرس املدني املشارك يف العمليات يف التواريخ 

ج الحدود الفاصل مع مليلية وتعرضوا املذكورة عىل صعيد استخدام القوة بحق مواطني دولة ثالثة اجتازوا سيا
وأمرت املحكمة بإسقاط التهم مؤقتاً عىل أساس عدم إمكانية جمع األدلة .  إلصابات جراء ذلك وفق زعمهم

الرضورية ضمن سياق األدلة الجنائية إلثبات اإلصابات التي ُزعم أن املشتكني أُصيبوا بها وتعّذر االستماع إلفادات 
تسليمهم إىل السلطات املغربية بشكل "ا  املغرب بشأن اإلصابات التي لحقت بهم جراء مواطني دولة أخرى عد

  156".فوري

ويف غياب تحقيقات تتسم بالحيدة، والدقة، والرسعة يف مزاعم الطرد دون إجراءات رسمية واالستخدام املفرط 
  .مثل هذه االنتهاكات للقوة خالل عمليات السيطرة عىل الحدود، تخىش منظمة العفو الدولية أن تستمر

ضلوع المغرب في عمليات الطرد دون إجراءات رسمية التي تنفذها 
  أسبانيا 

غري أن  157.كثرياً ما تحظى جهود املغرب للحد من الهجرة غري النظامية نحو أسبانيا بإشادة السلطات األسبانية
دة مواطني الدول األخرى من أسبانيا إىل التعاون القائم بني أسبانيا واملغرب بشأن الحدود والحد من الهجرة وإعا

املغرب دون إجراءات رسمية يثري بواعث قلق جدية يف ضوء األنباء املستمرة بخصوص تعرض املهاجرين، وطالبي 
                                                      

 Audiencia Provincial de Málaga, secc. 7 de Melilla)يتوفر نص قرار املحكمة يف أرشيف منظمة العفو الدولية   155
Auto n 83/15.  Procedimiento abreviado 0000866/2014)..  

 .Juzgado de Instrucción n. 2 Melillaتتوفر نسخة من قرارات املحكمة يف أرشيف منظمة العفو الدولية   156
Procedimiento abreviado 0000866 /2014).  

 España y Marruecos ratifican hoy su colaboración ante el yihadismo yانظر عىل سبيل املثال،   157
la inmigración ،5 عىل الرابط2015حزيران /يونيو ، :

-colaboracion-hoy-ratifican-marruecos-http://www.efe.com/efe/espana/politica/espana
2631407-inmigracion/10002-yihadismo-tean  أوEspaña y Marruecos reiteran su “

colaboración contra la inmigración ilegal" ،28 عىل الرابط2014آب /أغسطس ، :
-colaboracion-reiteran-marruecos-http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/espana

ilegal_2014082800167.html-inmigracion.  
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اللجوء، والالجئني يف املغرب النتهاكات لحقوق اإلنسان عىل أيدي السلطات املغربية، وخصوصاً قرب الجيبني 
  .األسبانيني

ثري من األدلة املوثقة عىل مشاركة السلطات املغربية يف عمليات الطرد دون إجراءات رسمية من أسبانيا وتتوافر ك
. مثل تلك املدرجة أعاله والتي تشارك فيها القوات املساعدة املغربية، أو الدرك، أو القوات البحرية امللكية املغربية

  158.ددات لهذه املشاركة عند حدود سبتة ومليليةلكن ال يوجد اتفاق أو بروتوكول بني البلدين يضع املح

وثمة مزاعم خطرية، تؤيدها أدلة يف صورة تسجيالت فيديو، تفيد باالستخدام املفرط أو غري الرضوري للقوة من 
جانب أفراد األمن املغاربة ضد املهاجرين خالل عمليات تهدف إىل منع دخولهم بطريقة غري نظامية إىل مليلية عرب 

وتتضمن املزاعم كذلك حاالت استُخِدَمت فيها القوة املفرطة يف األرايض . حدودي أو إىل سبتة بالقواربالسياج ال
األسبانية بني السياجات الحدودية األسبانية أو عقب طرد املهاجرين دون إجراءات رسمية من مليلية إىل املغرب، 

  159.وذلك تحت أنظار الحرس املدني األسباني

الالجئني الخمسة عرش الذين تحدثت معهم منظمة العفو الدولية والذين حاولوا عبور السياج وقال كل املهاجرين و 
الحدودي األسباني املحيط بسبتة إنهم تعرضوا أو شاهدوا تعرض آخرين للعنف عىل أيدي أفراد القوات املساعدة 

لعنف الرضب بالعيص، والركل، وكان من بني أشكال هذا ا. املغربية عندما حاولوا تسلق السياج املحيط بمليلية
والرمي بالحجارة حتى وهم عىل ارتفاع كبري عىل السياجات، وجذبهم ألسفل من عىل السياجات باستخدام 

. وأبلغ بعضهم املنظمة بأنهم شاهدوا مهاجرين آخرين يُصابون بجروح خطرية نتيجة لهذا العنف 160.الخطاطيف
قبض عليهم عىل أيدي الدرك امللكي أو الرشطة قرب البحر يف الفنيدق وقال ثالثة إنهم تعرضوا للكم والركل عند ال

                                                      

طلبت منظمة العفو الدولية معلومات بشأن كل اتفاقات وبروتوكوالت التعاون مع املغرب الخاصة بالهجرة واملتعلقة   158
. 2014ترشين األول /رة حدود سبتة ومليلية، خالل لقائني مع ممثلني لقيادتي الحرس املدني يف سبتة ومليلية يف أكتوبربإدا

أن اتفاقات التعاون مع املغرب علنية لكن الربوتوكوالت ذات  2014أيلول /وأبلغ ممثلون لوزارة الداخلية املنظمة يف سبتمرب
وأبلغ ممثلو قيادة الحرس املدني يف مليلية املنظمة بأن اجتماعات منتظمة تُعَقد . إعالنها الصلة بها عملية وال يوجد ما يتطلب

مع نظرائهم املغاربة، حيث يتفق الجانبان عىل التعاون امليداني املتعلق بالقضايا الخاصة بالحدود، ويوقعان الوثائق الالزمة يف 
ي، حيث أنها تتضمن معلومات بخصوص إجراءات مكافحة الجريمة إال أنهم قالوا إن فحوى هذه االجتماعات رس . هذا الصدد
ورداً عىل طلب يف رسالة بالربيد . وقال ممثلو قيادة الحرس املدني يف سبتة إنه ال يوجد أي بروتوكول عميل مع املغرب. املنظمة

التفاقات والربوتوكوالت بني البلدين اإللكرتوني من منظمة العفو الدولية بشأن تفاصيل التعاون املتعلق بالهجرة مع املغرب وا
ه إىل وزارة الداخلية األسبانية  يف هذا املجال، كتبت وزارة الشؤون الخارجية األسبانية إىل املنظمة أن األسئلة يجب أن تَُوجَّ

لداخلية األسبانية وأُرِسَلت األسئلة نفسها بعد ذلك إىل وزارة ا). 2015تموز /يوليو 9رسائل متبادلة بالربيد اإللكرتوني يوم (
ولم تتلق املنظمة رداً كتابياً عىل هذا الطلب حتى تاريخه، لكن ممثالً لوزارة الداخلية اتصل . 2015تموز /يوليو 27يوم 

  ).2015آب /أغسطس(باملنظمة هاتفياً ولم يقل سوى أن كل اتفاقات التعاون مع املغرب علنية 
عمليات الطرد دون إجراءات قانونية إىل املغرب من الجيبني األسبانيني "عنون بعض هذه املزاعم مدرجة أعاله يف الفصل امل  159

وتتضمن هذه املزاعم حادثني وقعا عند السياجات الحدودية األسبانية بني مليلية والناظور، ". والتعديالت القانونية ذات الصلة
تعلق ادعاء آخر باعتقال مهاجرين يف جزيرة وي. 2014حزيران /يونيو 18واآلخر يوم  2014شباط /فرباير 24أحدهما يوم 

  .2014حزيران /يونيو 3يوم ) ليىل(برخيل 
وقد أُجِريَت املقابالت يف . الجئاً ومهاجراً حاولوا القفز فوق السياج املحيط بمليلية مرة واحدة عىل األقل 15مقابالت مع   160

  .2015شباط /، ويف مليلية يف فرباير2014كانون األول /رب، ويف مدريد يف ديسم2014ترشين األول /سبتة ومليلية  يف أكتوبر
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  161.قبل يركبوا قارباً إىل سبتة أو إىل األرايض األسبانية الرئيسية

القيود التي تفرضها السلطات املغربية عىل البحوث املستقلة ملنظمة 
  العفو الدولية

 قدرة منظمة العفو الدولية عىل القيام ببحوث بشأن قيوداً عىل 2014أيلول /تفرض الحكومة املغربية منذ سبتمرب
املعاملة التي يلقاها طالبو اللجوء، والالجئون، واملهاجرون يف شمال البالد قرب الجيبني األسبانيني والحدود مع 

وحدَّت تلك القيود من قدرة املنظمة عىل التحقق بشكل مستقل من بعض املزاعم املشار إليها يف هذا . الجزائر
وال بد من أن يثري . لتقرير والتي أدلت بها منظمات غري حكومية أخرى واألشخاص الذين تعرضوا ملا ورد فيهاا

عدم استعداد املغرب للسماح بالبحث واملراقبة املستقلني يف هذه املنطقة بواعث قلق ألنه ييش بأن الحكومة لديها ما 
الحذر بشأن الدخول يف اتفاقات بخصوص إعادة األشخاص ويجدر بأسبانيا واالتحاد األوروبي توخي أشد . تخفيه

  .والتعاون يف ضبط الحدود مع بلدان ليست مفتوحة للتمحيص املستقل ملعاملتها للمهاجرين والالجئني

، رفضت السلطات املغربية دخول وفد من منظمة العفو الدولية كان يعتزم 2014ترشين األول /أكتوبر 12ويف 
والالجئني يف شمال البالد وعند الحدود مع الجيبني األسبانيني سبتة ومليلية، برغم أن توثيق وضع املهاجرين 

وألغت املنظمة زيارة ثانية لتقيص الحقائق كان . املنظمة أخطرت السلطات مسبقاً باعتزامها إجراء هذه البحوث
عىل أسبوعني من املوعد، بعد أن ترشين الثاني وأُخِطَرت بها السلطات قبل ما يزيد /نوفمرب 9مقرراً أن تبدأ يف 

. اشرتطت السلطات املغربية للسماح بدخول الوفد عقد اجتماعات مسبقة يف الرباط لالتفاق عىل محددات الزيارة
  .ويُعد هذا الرشط من قبيل القيود

الد ألغراض وسعت املنظمة منذ ذلك الحني ملقابلة وزير الداخلية لتسوية القضايا املتعلقة بدخول املنظمة إىل الب
ونتيجة لذلك، تأخر إجراء البحوث بشأن املعاملة التي يلقاها طالبو اللجوء، والالجئون، . البحث، لكن دون جدوى

أيار /مايو 18واملهاجرون مدة تزيد عىل ستة أشهر، إىل أن تلقت املنظمة يف اجتماع مع مسؤولني مغاربة يوم 
  .ط الحصول عىل ترصيح مسبق، تأكيداً إلمكان زيارة البالد دون اشرتا2015

وبرغم إبالغ السلطات املغربية بزيارة يعتزم اثنان من العاملني يف املنظمة القيام بها للبالد، وتلقي تأكيدات شفهية 
وكتابية بالسماح للمنظمة بالدخول غري املحدود إىل البالد للقيام بزيارات لتقيص الحقائق، فقد ُطِرَد االثنان من 

يف زيارة لتقيص الحقائق  2015حزيران /يونيو 8وقد وصال إىل املغرب يف . 2015حزيران /يونيو 11البالد يوم 
وبعد ثالثة أيام أُلِقَي القبض عليهما . وتحري وضع املهاجرين والالجئني عىل حدود املغرب الشمالية مع أسبانيا
خصوص األشخاص الذين يعتزمان واستُجِوبا يف مركزين للرشطة يف الرباط ووجدة، عىل الرتتيب، وُسِئال ب
  .مقابلتهم قبل إبعادهما عىل متن طائرتني متوجهتني إىل لندن وباريس

تتحمل أسبانيا املسؤولية املبارشة عن أي عنف يتعرض له املهاجرون والالجئون عندما تعيدهم السلطات األسبانية 
بانيا قد تضع نفسها كذلك موضع املساءلة عن وترى منظمة العفو الدولية أن أس. دون إجراءات قانونية إىل املغرب

االستخدام املفرط للقوة الذي يتعرض له املهاجرون عىل أيدي قوات األمن املغربية عندما تساعد السلطات األسبانية 
نظريتها املغربية يف القبض عىل املهاجرين ثم تمارس السلطات املغربية العنف ضدهم، حيث يعد هذا مساعدة 

                                                      

  .2015شباط /وفرباير 2014ترشين األول /الجئاً ومهاجراً أُجِريَت يف سبتة يف أكتوبر 14مقابالت مع   161
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ُ  162.ومعاونة بِلَغت املنظمة خالل مقابالت مع ممثلني لقيادتي الحرس املدني يف مليلية وسبتة بأن السلطات وأ
األسبانية تبلغ نظريتها املغربية عندما ترصد مهاجرين يقرتبون من السياجات األسبانية حتى يمكنها القبض عىل 

ضها موثق يف تسجيالت فيديو، تفيد بأن وباإلضافة إىل ذلك ترتدد أنباء، بع 163.املهاجرين قبل أن يدخوا أسبانيا
الحرس املدني األسباني يسمح للقوات املساعدة املغربية بدخول املنطقة الواقعة بني السياجات الحدودية األسبانية 

وأسبانيا ضالعة يف أي انتهاكات لحقوق اإلنسان تقع  164.حتى يمكنها القبض عىل املهاجرين وإعادتهم إىل املغرب
األمن املغربية، بما يف ذلك استخدام القوة املفرطة وغري الرضورية، إذا ارتُِكبَت يف األرايض األسبانية  عىل أيدي قوات

  .يف حضور السلطات األسبانية أو بمساعدة السلطات األسبانية

  العقبات التي تعترض سبيل الحصول على الحماية الدولية في المغرب

انونية من أسبانيا إىل املغرب بسبب غياب الحماية الفعالة يف املغرب تتفاقم خطورة عمليات الطرد دون إجراءات ق
، بما 2013أيلول /لالجئني، برغم التقدم الذي تحقق أخرياً بعد إعالن السياسة الجديدة للجوء والهجرة يف سبتمرب

ئني واالعرتاف يف ذلك إنشاء لجنة وزارية مختصة ملراجعة أوضاع األشخاص الذين تُعنَى بهم مفوضية شؤون الالج
هم األفراد  2015حزيران /يونيو 9وكان جميع األشخاص الذين راجعت اللجنة املختصة طلباتهم حتى . بهم

، حيث قررت الحكومة مراجعة 2014الذين اعرتفت مفوضية شؤون الالجئني بوضعهم كالجئني قبل نهاية عام 
غري أنه بعد مرور ما يقرب من عامني عىل  165.الجديد ما أن يُعتََمد قانون اللجوء 2014الطلبات املقدمة بعد عام 

 166.إعالن السياسة الجديدة، لم يُطَرح بعد يف العلن قانون جديد للجوء للتشاور بشأنه فضالً عن اعتماده
                                                      

تها بخصوص أعمال دور " لجنة القانون الدويل"مرشوع مواد بشأن مسؤولية الدول عن األفعال املخالفة دولياً، يف تقرير   162
 16، املادتان ,UN GAOR 56th Sess., Supp. No. 10, at 43, U.N. Doc. A/56/10 (2001)الثالثة والخمسني، 

  www1.umn.edu/humanrts/instree/WrongfulActs.html: ، عىل الرابط17و
 22، ويف سبتة يوم 2014ترشين األول /أكتوبر 8لني لقيادتي الحرس املدني يف مليلية يوم مقابلتان مع ممث  163

  .2014ترشين األول /أكتوبر
ودخول أفراد القوات املغربية املنطقة الواقعة  2014شباط /فرباير 24انظر مثالً، املوندو تورد محاولة الدخول يف صباح   164

: بني السياجات الثالثة يف مليلية
www.elmundo.es/espana/2014/02/24/530b07e8ca47419f388b456d.html .انظر كذلك البايس :

politica.elpais.com/politica/2014/02/24/actualidad/1393232097_129060.html .
territorio-marroquies-ONG-www.eldiario.es/desalambre/VIDEO-و

tes_0_244625538.htmlinmigran وvimeo.com/98687161  برودين"ومقابلة صحفية مع ممثل جماعة :"
/actualidad/1403249154_546020.htmlpolitica.elpais.com/politica/2014/06/20  

" مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"ترشين األول، تلقت منظمة العفو الدولية معلومات من /أكتوبر 13يف   165
 أيلول مقابلة كل الالجئني الذين تعرتف بهم املفوضية بغض/يف الرباط، تفيد بأن اللجنة املختصة قررت يف نهاية سبتمرب

ومع ذلك، فحتى مثول هذا التقرير للطباعة لم تتمكن املنظمة من التأكد مما إذا . النظر عن تاريخ تسجيلهم لدى املفوضية
لوا لدى املفوضية يف عام    .واعرتفت به 2015كانت اللجنة قابلت أحداً ممن ُسجِّ

: انظر أيضاً تحديث بشأن املغرب. الرباط ،2015حزيران /يونيو 9مقابالت مع ممثلني للمجلس الدويل لحقوق اإلنسان،   166
مقابلة هاتفية مع مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني مع املسؤول اإلعالمي يف . نيسان/إبريل 1تسوية أوضاع الالجئني، 

ل تسوية أوضاع الالجئني من قب: تحديث بشأن املغرب: "ومفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني. 2014آب /أغسطس 22
  ).متوفر يف أرشيف منظمة العفو الدولية( 2015آب /، أغسطس"السلطات الوطنية



 واألسوار الخوف 
 الالجئني دخول ملنع األوروبي األسلوب

 

 2015ترشين الثاني /نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة          EUR 03/2544/2015: الوثيقة رقم

50 

وباإلضافة إىل ذلك، لم تصدر اللجنة املختصة أي قرارات بخصوص مقدمي طلبات الحماية الدولية السوريني حتى 
ترشين األول، ألن الحكومة املغربية لم تكن قد قررت بعد الوضع الذي /رير للطبع يف أوائل أكتوبرمثول هذا التق

وهم ال يستطيعون دون بطاقات لجوء وإقامة استئجار منازل بطريقة  167.سيُمنَح لالجئني السوريني يف املغرب
لرعاية الصحية األساسية، رسمية، والعمل بطريقة قانونية، والحصول عىل بعض الخدمات األساسية، مثل ا

  168.باستثناء املساعدة الطبية يف الحاالت الطارئة

وتحث منظمة العفو الدولية البلدين عىل التحقيق يف مزاعم االستخدام املفرط للقوة ضد املهاجرين والالجئني خالل 
تعاون مع املغرب يف وينبغي ألسبانيا تعليق أي . عمليات السيطرة عىل الحدود، وضمان عدم تكرار هذه الحوادث

مجال الحد من الهجرة من شأنه أن يساعد قوات األمن املغربية يف القبض عىل املهاجرين يف شمال البالد يف ضوء 
ويجدر باملغرب أال يقبل إعادة مهاجرين والجئني إىل املغرب من أسبانيا . انتهاكات حقوق اإلنسان املوضحة أعاله

 ً كما تدعو املنظمة السلطات . مع التزامات البلدين يف مجال حقوق اإلنسان دون اتباع إجراءات رسمية تماشيا
األسبانية إىل وقف إعادة مواطني أي بلدان أخرى إىل املغرب إىل أن يبدي املغرب احرتامه لحقوق املهاجرين، 

ن الحماية الفعالة والالجئني، وطالبي اللجوء اإلنسانية، وبوجه خاص إىل أن ينشئ املغرب نظاماً وطنياً للجوء يضم
ويشمل هذا تعليق االتفاق مع املغرب عىل قبول عودة مواطني الدول األخرى الذي يفتقر . لطالبي اللجوء والالجئني

  .إىل ضمانات حقوق اإلنسان الالزمة كما هو موضح بإيجاز أعاله

                                                      

مفوضية األمم "، وحديث هاتفي مع 2015حزيران /يونيو 10و 9مقابالت مع ممثلني للمجتمع املدني يف الرباط يومي   167
مفوضية األمم املتحدة السامية " انظر أيضاً،. 2015أيلول /سبتمرب 17يف املغرب يوم " املتحدة السامية لشؤون الالجئني

: ، نرشة حقائق بشأن املغرب، عىل الرابط2015نيسان /إبريل 1، "لشؤون الالجئني
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4c907df39_1.pdf مفوضية األمم املتحدة "و

أطلع مكتب املفوضية يف املغرب منظمة العفو  2015أيلول /، نرشة حقائق بشأن املغرب، سبتمرب"السامية لشؤون الالجئني
مذكرة معلومات بشأن : ، تحديث بشأن املغرب"مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"انظر كذلك، . الدولية عليها

: ، عىل الرابط2015أيلول /السوريني الذين يتقدمون بطلبات لجوء يف املغرب، سبتمرب
http://ma.one.un.org/content/dam/unct/morocco/docs/UNCT-MA-

Information%20Note%20on%20Syrians%20Applying%20for%20Asylum%20Morocco-
%20September%202015.pdf  

مفوضية األمم "انظر كذلك، . مقابالت مع منظمات غري حكومية تساعد طالبي اللجوء والالجئني واملهاجرين يف املغرب  168
 Q&R: Premiers pas vers une nouvelle politique d'asile au Maroc,” 8“امية لشؤون الالجئني، املتحدة الس

  .www.unhcr.fr/52540fb06.html، عىل الرابط 2013ترشين األول /أكتوبر
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: رحلة األمل في ظالل الخوف
طريق شرق المتوسط للوصول 

  إلى أوروبا 
ن الالجئني واملهاجرين القادمني من آسيا، والرشق األوسط، والقرن األفريقي، ومنطقتي شمال يستخدم كثري م

ويشمل هذا املسار . أفريقيا وأفريقيا جنوبي الصحراء املسار املفيض من تركيا إىل االتحاد األوروبي منذ أمد بعيد
ري من سواحل تركيا املطلة عىل بحر إيجة الطرق الربية من شمال غرب تركيا إىل اليونان وبلغاريا، والطريق البح

  .إىل الجزر اليونانية

، كان أغلب املهاجرين والالجئني يسعون للوصول إىل اليونان عن طريق عبور بحر إيجة يف 2010وحتى عام 
ويف ذلك العام تحول الطريق الرئييس إىل حدود اليونان الربية مع تركيا يف منطقة إيفروس، التي . قوارب صغرية

وكان من أسباب هذا التحول زيادة املراقبة يف البحر من جانب خفر السواحل . متد أغلبها بمحاذاة نهر إيفروسي
كما كان من أسبابه كذلك أن الحكومة  169.، وهي الوكالة األوروبية املعنية بالحدود"فرونتكس"اليوناني بمساعدة 

ية، األمر الذي جعل عبور الحدود سرياً عىل األقدام من تركيا اليونانية أزالت األلغام املضادة لألفراد عىل الحدود الرب 
  170.أقل خطراً عىل املهاجرين

ملنع دخول املهاجرين بطريقة غري ) الدرع" (عملية أسبيدا"، 2012آب /إال أن اليونان بدأت يف أواسط أغسطس
 171من أفراد الرشطة 1800نظامية عرب الحدود يف منطقة إيفروس عن طريق نرش قوة إضافية تضم ما يزيد عىل 

كيلومرت عىل امتداد الجزء الشمايل من هذه الحدود الربية الذي تتم من خالله أغلب عمليات  10.5وبناء سياج طوله 
بأن هذه التطورات كان من أثرها رصد أقل من عرشة مهاجرين غري نظاميني " فرونتكس"وأفادت وكالة . العبور

يف األسبوع األول  2000، انخفاضاً من 2012ترشين األول /يف نهاية أكتوبر يحاولون عبور هذه الحدود كل أسبوع
  2012.172آب /من أغسطس

ومع تشديد األمن عىل الحدود الربية بدأ مزيد ومزيد من الالجئني واملهاجرين يسلكون الطريق البحري األكثر 
                                                      

  ".ود الخارجية للدول األعضاء يف االتحاد األوروبيالوكالة املعنية بإدارة التعاون امليداني عىل الحد"  169
لألفراد  ة، أتمت اليونان إزالة األلغام املضاد2009يف " : ذكرت املنظمة املعنية بمراقبة األلغام األرضية والذخائر العنقودية  170
http://archives.the-: متوفر عىل". منطقة ملغومة وضعت عىل طول الحدود مع تركيا 57يف 

monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/theme/1004  

europa.eu/rapid/press-: ، متوفر2013حزيران /يونيو 3تقرير املفوضية األوروبية بشأن حرية التنقل،  171 
496_en.htm-13-release_IP  

: ، متوفر عىل الرابط20، ص 2013نيسان /فروتكس، تحليل املخاطر السنوية إبريل  172
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2013.pdf  
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املهاجرين الذين اعتُِقلوا أثناء عبور وحسبما أفادت الرشطة اليونانية، انخفض عدد . خطورة إىل الجزر اليونانية
شخصاً يف  336إىل  2012شخصاً يف األشهر الخمسة األوىل من عام  15877الحدود الربية بطريقة غري نظامية من 

شخصاً يف عام  169؛ وارتفع عدد الذين اعتُِقلوا يف الجزر اليونانية أو يف بحر إيجة من 2013الفرتة نفسها من عام 
وكان عدد حاالت الدخول غري النظامية براً  173.بالنسبة إىل الفرتة نفسها 2013شخصاً يف عام  3265إىل  2012

واستمر ارتفاع . حالة 11447بأكمله، بينما بلغ عدد حاالت الوصول بحراً  2013حاالت يف عام  1109من تركيا 
الجئاً ومهاجراً إىل  43518، حيث وصل 2014عدد من يسلكون الطريق البحري من تركيا إىل اليونان يف عام 

حاالت عبور غري نظامية من تركيا إىل اليونان  1903ولم تشهد الحدود الربية سوى . الجزر اليونانية يف ذلك العام
 2015فرداً وصلوا إىل الجزر اليونانية يف عام  416245وأفادت مفوضية شؤون الالجئني بأن  2014.174يف عام 

يف املائة منهم من الدول العرش التي تخرج منها أكرب أعداد  97ذلك العام، وكان ترشين األول من /أكتوبر 5حتى 
  175.يف املائة منهم فارون من سوريا 70من الالجئني و

، أفاد متحدث باسم مفوضية شؤون الالجئني بأن العوامل األساسية املسببة لزيادة 2015أيلول /سبتمرب 25ويف 
 أوروبا هي فقدان األمل يف انتهاء األزمة يف سوريا؛ ونفاد املدخرات نتيجة عدد الالجئني السوريني املتوجهني إىل

قضاء أربع سنوات يف املنفى مع غياب فرص العمل القانونية يف بعض البلدان املجاورة لسوريا؛ وضيق إمكانيات 
اإلقامة القانونية  الحصول عىل التعليم يف األردن، ومرص، ولبنان، والعراق؛ والصعوبات التي تكتنف الحصول عىل

لربامج املعونة اإلنسانية يف البلدان " النقص املزمن يف التمويل"يف لبنان واألردن؛ وعدم الشعور باألمان يف العراق؛ و
  176.املجاورة لسوريا حيث يعيش أغلب الالجئني السوريني

فبعد اإلغالق شبه التام . اغري أن التحول يف مسارات الهجرة غري النظامية لم يكن نحو الجزر اليونانية وحده
للطريق الربي إىل اليونان، حول كثري من املهاجرين والالجئني الذين يحاولون الوصول إىل االتحاد األوروبي 

وسجلت أعداد الالجئني واملهاجرين الذين اعتُِقلوا عند حدود . مسارهم كذلك إىل الحدود الربية بني بلغاريا وتركيا
وكان العدد اإلجمايل لألشخاص الذين عربوا الحدود بطريقة . 2013تموز /حادة يف يوليوبلغاريا مع تركيا زيادة 

  11158.178ارتفع هذا العدد إىل  2013ويف عام  2012.177شخص يف عام  1700غري نظامية زهاء 

                                                      

: يمكن االطالع عىل اإلحصاءات ذات الصلة يف موقع الرشطة اليونانية  173
www.astynomia.gr/images/stories//2013/statistics13/stat_allod/etsynora.JPG  

: يف موقع الرشطة اليونانية 2014و 2013يمكن االطالع عىل إحصاءات عامي   174
http://www.astynomia.gr/images/stories//2014/statistics14/allod2014/statistics_all_2014_et.JP

G  
: بشأن االستجابة الطارئة يف البحر املتوسط، عىل الرابط" وضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيمف"موقع   175

http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83  
سبعة عوامل وراء انتقال الالجئني "أدريان إدواردز، " السامية لشؤون الالجئني مفوضية األمم املتحدة"املتحدث باسم   176

: ، عىل الرابط2015أيلول /سبتمرب 25، يف مؤتمر صحفي يف قرص األمم يف جنيف يوم "السوريني إىل أوروبا
http://www.unhcr.org/560523f26.html.  

  .2014كانون الثاني /يناير 2التقرير اليومي لوزارة الداخلية يف جمهورية بلغاريا،   177
  .2014 آذار/مارس 26التقرير اليومي لوزارة الداخلية يف جمهورية بلغاريا،   178
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ربون ووجدت السلطات البلغارية مشقة بالغة يف االستجابة بشكل كاف لحاجات العدد الكبري من الالجئني الذين يع
، لكنها لم تضيع وقتاً يف اتخاذ إجراءات لتعزيز حراسة الحدود باستخدام وسائل من بينها مثالً، نرش 179الحدود

 30وبدء بناء سياج يمتد  180سيارة دورية قادرة عىل السري خارج الطرق، 141رشطياً و 1572قوة إضافية تضم 
ذَت ثالث ع. 2014كانون الثاني /كيلومرتاً يف يناير يف إطار وكالة  2013مليات مشرتكة يف بلغاريا يف عام ونُفِّ

ً  2013نقاط الرتكيز "، و"أرض بوسايدون"، وهي العمليات "فرونتكس" ً  2013نقاط الرتكيز "، و"برا ،  "بحرا
  181.مرتجماً من الدول األخرى األعضاء يف االتحاد األوروبي 30خبرياً و 216بمشاركة 

األشخاص الذين يدخلون بلغاريا من تركيا بطريقة غري نظامية انخفاضاً  وبعد اعتماد هذه اإلجراءات سجل عدد
 ً مهاجر بلغاريا بطريقة غري نظامية عرب الحدود الرتكية يف الفرتة بني  8000فقد دخل ما يقرب من . حادا

 كانون الثاني/يناير 1وانخفض عدد الذين عربوا الحدود بني  2013182ترشين الثاني /أيلول ونوفمرب/سبتمرب
يف املائة  60وهذا يبعث عىل القلق بوجه خاص نظراً ألن ما يقرب من  183.فقط 302إىل  2014آذار /مارس 26و

كانوا سوريني فارين من الرصاع وانتهاكات  2013من مجموع من دخلوا بلغاريا بطريقة غري نظامية يف عام 
مليون يورو يف صورة تمويل طارئ من  5.65ويف الفرتة نفسها تلقت بلغاريا  184.حقوق اإلنسان املتفشية يف بلدهم

غري أنه بحلول الوقت الذي تحقق فيه بعض . االتحاد األوروبي لتحسني خدمات االستقبال وإجراءات اللجوء
التحسني يف هذه املجاالت لم يكن قد نجح يف دخول بلغاريا إال عدد قليل من طالبي اللجوء لالستفادة من املنشآت 

  185.املحسنة

وبدأ العمل يف مد السياج الحدودي مسافة . واصلت بلغاريا جهودها إلغالق الحدود الربية مع تركيا 2015ويف عام 
 100وكان من املقرر توظيف  186.حتى يشمل كل حدودها مع تركيا 2015كيلومرتا أخرى بحلول نهاية  132

                                                      

، )EUR 15/002/2014: رقم الوثيقة" (ينبغي استمرار تعليق إعادة طالبي اللجوء إىل بلغاريا" منظمة العفو الدولية،  179
الالجئون واملهاجرون "و /https://www.amnesty.org/en/documents/eur15/002/2014/enانظر الرابط 

: ، انظر الرابط) EUR 15/003/2013: رقم الوثيقة" (عرضة للخطر يف بلغاريا
https://www.amnesty.org/en/documents/eur15/003/2013/en/  

  .2014أيار /مايو Staff Working Document (SWD(2014) 165 final)Commission  ،22املفوضية األوروبية،  180 
العامل األسايس إلعادة الوضع عىل الحدود : "، املدير التنفيذي لفرونتكس)أخبار(وزارة الداخلية يف جمهورية بلغارية   181

 7، "تحت إرشاف وزارة الداخليةالبلغارية الرتكية إىل طبيعته هو سلسلة األنشطة التي قامت بها السلطات البلغارية 
  press.mvr.bg/en/News/news140307_02.htm: ، انظر الرابط2014آذار /مارس

  .2014 آذار/مارس 26التقرير اليومي لوزارة الداخلية يف جمهورية بلغاريا،   182
  .2014آذار /مارس 26الداخلية يف جمهورية بلغاريا، التقرير اليومي لوزارة   183
  .2014كانون الثاني /يناير 2التقرير اليومي لوزارة الداخلية يف جمهورية بلغاريا،   184
  ).2014آذار /مارس 31" (ينبغي استمرار تعليق إعادة طالبي اللجوء إىل بلغاريا"انظر بيان منظمة العفو الدولية، )   185
 5، 2015الداخلية باتشفاروفا تقول إن السياج عىل امتداد الحدود البلغارية الرتكية سيكتمل يف نهاية  نوفينتي، وزيرة  186
www.novinite.com/articles/167722/Fence+along+Bulgaria-: ، انظر الرابط2015نيسان /إبريل

Turkey+Border+to+be+Completed+by+End+2015,+IntMin+Bachvarova+says   
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 2015.187نيسان /يف إبريلرشطي إضايف لتعزيز وحدات أمن الحدود، وفقاً إلعالن أصدره رئيس إدارة الرشطة 
كذلك تعمل السلطات البلغارية عىل التوصل إىل اتفاق عىل إنشاء مركز لتنسيق عمل الرشطة والجمارك كمرشوع 

لكن عىل الرغم من هذه الجهود، فقد زاد عدد  188.ثالثي األطراف يضم السلطات البلغارية واليونانية والرتكية
مقارة  2015ة إىل بلغاريا إىل ثالثة أمثاله يف األشهر السبعة األول من عام الالجئني الذين وصلوا بطريقة غري نظامي

برغم أنه ال يزال ال يذكر باملقارنة بعدد  189، حسبما أفادت وزارة الداخلية البلغارية،2014بالفرتة نفسها يف عام 
رية أيضاً أنها سجلت ، أعلنت وزارة الداخلية البلغا2015آب /أغسطس 2ويف . من وصلوا إىل الجزر اليونانية

 190.يف املائة منها عند حدود بلغاريا مع تركيا 93محاوالت دخول غري نظامية منذ بداية العام، ووقع  43706
فرداً عند املعابر الحدودية الرسمية بني تركيا وبلغاريا، ليصل  1983فرداً عند الحدود الخرضاء و 2751واعتُِقَل 

  191.تموز/بحلول نهاية يوليو 2015ل يف عام حالة دخو  4734العدد اإلجمايل إىل 

ماليني يورو  207وتلقت اليونان  2014و 2010مليون يورو يف الفرتة بني عامي  38وتلقت بلغاريا ما يزيد عىل 
وال تتضمن هذه املبالغ تمويل الطوارئ اإلضايف أو اإلنفاق . 192".صندوق الحدود الخارجية"من  2007منذ عام 

                                                      

 5، 2015نوفينتي، وزيرة الداخلية باتشفاروفا تقول إن السياج عىل امتداد الحدود البلغارية الرتكية سيكتمل يف نهاية   187
www.novinite.com/articles/167722/Fence+along+Bulgaria-: ، انظر الرابط2015ان نيس/إبريل

15,+IntMin+Bachvarova+saysTurkey+Border+to+be+Completed+by+End+20  
هذه الظاهرة التي تحدث : الوزيرة باتشفاروفا متحدثة عن ضغوط الهجرة"، )أخبار(وزارة الداخلية يف جمهورية بلغاريا   188

: ، انظر الرابط2015آب /أغسطس 2، "تلقائياً تتحول بشكل متزايد إىل عملية هجرة مدعومة
press.mvr.bg/en/News/news150730_04.htm . بلغ العدد اإلجمايل لحاالت الدخول بطريقة غري نظامية عند الحدود

للتقرير األسبوعي املتعلق بالوضع الخاص بالهجرة يف بلغاريا حتى "، وفقاً 2014حالة يف  4027الخرضاء بني بلغاريا وتركيا 
  .الذي أطلعت وزارة الداخلية يف جمهورية بلغاريا منظمة العفو الدولية عليه" 2015آذار /مارس 26
هذه الظاهرة التي تحدث : الوزيرة باتشفاروفا متحدثة عن ضغوط الهجرة"، )أخبار(وزارة الداخلية يف جمهورية بلغاريا   189

: نظر الرابط، ا2015آب /أغسطس 2، "تلقائياً تتحول بشكل متزايد إىل عملية هجرة مدعومة
press.mvr.bg/en/News/news150730_04.htm.  

هذه الظاهرة التي تحدث : الوزيرة باتشفاروفا متحدثة عن ضغوط الهجرة"، )أخبار(وزارة الداخلية يف جمهورية بلغاريا  190
: ، انظر الرابط2015آب /أغسطس 2، "ملية هجرة مدعومةتلقائياً تتحول بشكل متزايد إىل ع

press.mvr.bg/en/News/news150730_04.htm.  

دث هذه الظاهرة التي تح: الوزيرة باتشفاروفا متحدثة عن ضغوط الهجرة"، )أخبار(وزارة الداخلية يف جمهورية بلغاريا 
: ، انظر الرابط2015آب /أغسطس 2، "تلقائياً تتحول بشكل متزايد إىل عملية هجرة مدعومة

press.mvr.bg/en/News/news150730_04.htm.  
هذه الظاهرة التي تحدث : ثة عن ضغوط الهجرةالوزيرة باتشفاروفا متحد"، )أخبار(وزارة الداخلية يف جمهورية بلغاريا   191

: ، انظر الرابط2015آب /أغسطس 2، "تلقائياً تتحول بشكل متزايد إىل عملية هجرة مدعومة
press.mvr.bg/en/News/news150730_04.htm.

www.amnesty.eu/content/assets/Reports/EUR_050012014__Fortress_Europe_complete_web_EN.
pdf  
اكات لحقوق اإلنسان ضد انته: التكلفة اإلنسانية للحصن األوروبي"ملزيد من التفاصيل، انظر، منظمة العفو الدولية،   192

  )EUR 05/001/2014: رقم الوثيقة" (املهاجرين والالجئني عىل حدود أوروبا
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غري أن ما تبينه اإلحصاءات املعروضة أعاله هو أن الرغبة يف الوصول إىل السالمة . عىل الحدودالوطني عىل السيطرة 
فهذه اإلجراءات املكلفة ال تتصدى لألسباب الجذرية التي تجعل الناس . واألمن أقوى من أي حاجز يمكن إقامته

. النطاق، واالضطهاد، والفقر املدقعيقومون بالرحلة الخطرة نحو أوروبا، وهي تحديداً الرصاع، والعنف الواسع 
وما دامت هذه العوامل التي تدفع الناس إىل الخروج من أوطانهم قائمة، فالنتيجة 193. فهم إنما يغريون املسارات

الوحيدة إلقامة حواجز مادية أو غريها من الحواجز هي إجبار الناس عىل سلوك مسارات أكثر خطراً، سواء أكان 
  .أم عىل أيدي مهربني مستهرتين) رحالت بحرية أطول(هذا الخطر جغرافياً 

 ً خطة العمل المشتركة بين االتحاد األوروبي : اتفاق جديد لم يحدث فرقا
 وتركيا الرامية إلى منع وصول المهاجرين إلى بلدان االتحاد

وجه التعاون ، نرشت املفوضية األوروبية خطة عمل مشرتكة تهدف إىل تعزيز أ2015ترشين األول / أكتوبر 16يف 
ترشين / أكتوبر 26واعتباراً من .  194.مع تركيا يف مجال تقديم املساندة للسوريني يف تركيا وإدارة عملية الهجرة

  .، ال زالت تفاصيل هذه الخطة قيد التفاوض مع تركيا2015األول 

ملساندة تركيا ... موسة جديدة مل... بحشد أموال "ووفق ما جاء يف خطة العمل، يلتزم االتحاد األوروبي من جهته 
وزيادة حجم املساعدات املقدمة " يف التكيف مع التحديات التي يخلقها وجود السوريني الخاضعني للحماية املؤقتة

 ً وباملقابل، يتعهد الطرفان بزيادة .  لالجئني السوريني يف بلدان أخرى يف املنطقة والنازحني داخل سوريا أيضا
ري النظامية من تركيا إىل االتحاد األوروبي عن طريق القيام بخطوات ملموسة يف هذا مستوى التعاون ملنع الهجرة غ

 . اإلطار

وعىل هذا الصعيد، تتضمن التحركات التي ينوي االتحاد األوروبي القيام بها عىل سبيل املثال التعاون بني الدول 
ملهاجرين غري النظاميني إىل بلد املنشأ، وتعزيز األعضاء يف االتحاد وتركيا يف تنظيم عمليات مشرتكة تتم فيها إعادة ا

تبادل املعلومات بشأن شبكات التهريب، وزيادة حجم املساعدات املالية املقدمة لرتكيا من أجل الوفاء بمتطلبات 
ومن جانبها تتعهد .  195.عملية الحوار الخاصة بتحرير نظام التأشريات لدخول مواطني تركيا إىل دول االتحاد

                                                      

. يف وسط هذا التقرير" 2015-2005عدد املهاجرين والالجئني عند نقاط الدخول الرئيسية "نظر الرسم التوضيحي   193
" الرشطة األوروبية"، و"تطوير سياسات الهجرةاملركز الدويل ل"والتحوالت مبينة كذلك عىل خريطة إلكرتونية صممها 

: 2013و 2000تظهر التغيريات يف تدفقات الهجرة إىل أوروبا عربالبحر املتوسط بني عامي " فرونتكس"، و)يوروبول(
%20migration.org/index.php?id=471&L=0-www.imap  

: ترشين األول، الرابط/أكتوبر16املفوضية األوروبية، خطة تحرك أوروبية تركية مشرتكة،   194
plan_en.pdf-action-draft-isedrev-eu-http://ec.europa.eu/priorities/migration/docs/20151016 .

، واملتوفرة عرب 2015أكتوبرم ترشين األول  16" خطة العمل املشرتكة بني االتحاد األوروبي وتركيا"املفوضية األوروبية 
 action-draft-revised-eu-http://ec.europa.eu/priorities/migration/docs/20151016-:الرابط التايل

plan_en.pdf   . وتضمن إشارات إىل مساعدة الالجئني العراقيني  2015ترشين األول /أكتوبر 6نرُشت مسودة الخطة بتاريخ
ن بني االتحاد األوروبي وتركيا يف مجال حركة الهجرة تصعيد التعاو : مسودة خطة العمل"يف تركيا؛ املفوضية األوروبية 

: ، واملتوفرة عرب الرابط التايل2015ترشين األول / أكتوبر 6" واللجوء يف ضوء األوضاع السائدة يف سوريا والعراق
5777_en.htm-15-release_MEMO-http://europa.eu/rapid/press  

لالطالع عىل تفاصيل الرشوط الواجب عىل تركيا الوفاء بها وفق مقتضيات عمليةة الحوار هذه، وملعرفة مستوى التقدم   195
تقرير من املفوضية إىل الربملان األوروبي بشأن التقدم املحرز من لدن "، انظر 2014ترشين األول / الذي أحرزته حتى أكتوبر
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أعاله: الجئون ومهاجرون يجاولون الوصول إلى 
جزيرة ليسفوس اليونانية بعد أن عبروا بحر إيجة من 

تركيا، في 30 سبتمبر/أيلول 2015.

لم يدع تشديد األمن على حدود اليونان وبلغاريا 
البرية مع تركيا لكثير من الالجئين أي خيار سوى اتباع 

الطريق البحري الخطر إلى الجزر اليونانية. وقد أفادت 
“المنظمة الدولية للهجرة” بأن 246 شخصًا القوا 

حتفهم أو اعُتِبروا في عداد المفقودين في الفترة 
بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2015 وهم 

يحاولون عبور بحر إيجة.

 إلى اليسار: الجئون ومهاجرون يسيرون على 
طريق سريع قرب إدرنة في تركيا، يوم 19 سبتمبر/

أيلول 2015.

بدأ مئات الالجئين يتجمعون في بلدة إدرنة في 
سبتمبر/أيلول 2015. وقد طالبوا بفتح ممر لهم 
إلى االتحاد األوروبي عبر الحدود البرية بين تركيا 

 واليونان، بداًل من اضطرارهم لدفع أموال 
للمهربين كي يعبروا بحر إيجة معرضين أنفسهم 

لخطر جسيم.
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الطــــرق الــتــي يـســلكهـا الـالجـئـــون والمهاجرون في طريقهم إلى أوروبا

بلغاريا

رومانيا

المجر

كرواتيا

اليونان

مقدونيا

ألبانيا

الجبل األسود

البوسنة والهرسك

كوسوفو

تركيا

صربيا

إيطاليا

سلوفينيا

النمسا

أثينا

سكوبي

صوفيا

سراييفو

بوخارست

بلغراد

بودابست
فيينا

زغرب

روما

أسبانيا

المغرب

مليلية (جيب أسباني)

سبتة (جيب أسباني)

إيطاليا

روما

لـيـبـيـا

تونس

طرابلس

تونس مالطا

من
مصر 

اليونان
تركيا

اليونان: الطريق البحري إلى الجزر اليونانية )من تركيا(
إيطاليا: الطريق البحري )من تونس، وليبيا، ومصر، واليونان، وتركيا(

أسبانيا: الطريق البحري إلى ساحل أسبانيا الجنوبي )من شمال أفريقيا(
أسبانيا: الطريق البحري إلى جزر الكناري )من غرب أفريقيا(

أسبانيا: الطريقان البري والبحري إلى سبتة ومليلية )من المغرب(
اليونان: الطريق البري )من تركيا(
المجر: الطريق البري )من صربيا(
بلغاريا: الطريق البري )من تركيا(

الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
دول غير أعضاء في االتحاد األوروبي 

سياجات على الحدود

مفتاح )الخرائط والرسم البياني(

EU Countries

Non EU Countries

LEGEND

Border Fence
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الطــــرق الــتــي يـســلكهـا الـالجـئـــون والمهاجرون في طريقهم إلى أوروبا
عدد الالجئين والمهاجرين في نقاط العبور الرئيسية في األعوام 2015-2005
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1 2006: ساهم تشديد الرقابة على 
 

الحدود المحيطة بسبتة ومليليه وتقوية 
السياجات المقامة عليها في عام 2005 

في انخفاض عدد حاالت الوصول إلى 
الجيبين وزيادة عدد حاالت الوصول عن 

طريق البحر إلى أسبانيا.

2 2007: ساهم توقيع اتفاقي   
التعاون الثنائي مع موريتانيا والسنغال 
في عام 2006، والعملية "هيرا" التي 

َمت في إطار وكالة "فرونتكس"  ُنظِّ
لمراقبة المسار إلى جزر الكناري وبدأت 

في 11 أغسطس/آب 2006، وتعزيز 
نظام المراقبة في البحر في اتجاه عدد 

حاالت الوصول إلى جزر الكناري إلى 
االنخفاض بعد عام 2006.

3 2009: كانت إيطاليا، قبل توقيع   
اتفاقات الحد من الهجرة مع ليبيا، 

تنقل األشخاص الذين يتم اعتراضهم 
في البحر إلى األراضي اإليطالية. 

إال أن خفر السواحل وشرطة الجمارك 
اإليطاليْين بدآ منذ أواسط عام 2009 

اعتراض السفن في أعالي البحار 
وإعادة مستقليها إلى ليبيا، وهو 
َمل أن يكون قد ساهم في  ما ُيحَتَ

انخفاض عدد حاالت الوصول ذك العام. 
وقضى حكم "للمحكمة األوروبية 

لحقوق اإلنسان" بأن هذه الممارسات 
تمثل انتهاكًا لحظر الطرد الجماعي 
ومبدأ عدم جواز اإلعادة القسرية. 

وقد كفت السلطات اإليطالية عن رد 
المهاجرين والالجئين على أعقابهم في 

أعالي البحار إلى ليبيا.

4 2010: أدى تشديد المراقبة في   
بحر إيجة وقيام اليونان بإزالة األلغام 

على حدودها البرية مع تركيا إلى 
تمكين مزيد من األشخاص إلى سلوك 

الطريق البري إلى اليونان بداًل من 
الطريق البحري إلى الجزر اليونانية.

5 2011: أدى الصراع في ليبيا في   
عام 2011 واالضطرابات السياسية 
في تونس إلى زيادة حادة في عدد 

األشخاص الذين يسلكون طريق وسط 
المتوسط نحو إيطاليا. وفي نهاية 
مارس/آذار 2011، ُتِرَك قارب يقل 
72 شخصًا لألمواج تتقاذفه لمدة 

أسبوعين في البحر المتوسط، برغم أنه 
طلب المساعدة واتصل راكبوه بسفن 

أخرى. وعندما جرفت التيارات القارب 
أخيرًا معيدًة إياه إلى ليبيا لم يكن قد 

بقي على متنه سوى تسعة أحياء نجوا 
من الحادث.

6 2013: نتيجة لبدء عملية "الدرع"،   
في أغسطس/آب 2012، ثم بناء سياج 

يمتد 10.5 كيلومتر على الحدود بين 
اليونان وتركيا في أعقاب ذلك، اضطر 

مزيد من الناس إلى اتباع الطريق 
البحري إلى الجزر اليونانية أو الطريق 

البري إلى بلغاريا.

7 2014: في نهاية عام 2013،   
شددت بلغاريا مراقبة حدودها البرية 

مع تركيا وبدأت إنشاء سياج طوله 30 
كيلومترًا، األمر الذي زاد عدد من يسلكون 

الطريق البحري نحو الجزر اليونانية.

8 2014: وصل 3305 الجئين   
سوريين إلى جيبي سبتة ومليليه 

األسبانيين في شمال أفريقيا في عام 
2014، بالمقارنة مع 273 الجئًا سوريًا 

في العام السابق.

9 2014: أدى تجدد الصراع المسلح   
في ليبيا واتساع رقعة غياب سلطان 
القانون في ذلك البلد إلى زيادة حادة 

في عدد الالجئين والمهاجرين، بما في 
ذلك السوريون، الذين يتوجهون من 

هناك إلى إيطاليا.

 10 2015: تابع الالجئون الذين وصلوا 
إلى الجزر اليونانية رحلتهم في أوروبا، 

إذ لم يجدوا سبياًل للحصول على 
الحماية الفعالة في اليونان فعبروا 

الحدود إلى المجر من صربيا. وردًا 
على ذلك نشرت المجر أفراد الجيش 

وأقامت سياجًا من األسالك الشائكة 
على حدودها مع صربيا في سبتمبر/

أيلول 2015.
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 إلى اليمين: الجئون وراء سياج عند حدود المجر 
 مع صربيا، قرب بلدة هورغوس الصربية، في 

16 سبتمبر/أيلول 2015.

في 15 سبتمبر/أيلول، أكملت الحكومة المجرية بناء 
سياج على الحدود مع صربيا وأصدرت تشريعات 

م دخول المجر من خالله. وعقب اإلغالق الفعلي  ُتَجرِّ
للحدود مع صربيا بدأ االجئون والمهاجرون يدخلون 

المجر عبر الحدود مع كرواتيا.

أدناه: أحد أفراد الحرس المدني األسباني يجذب 
مهاجرًا أو الجئًا أفريقيًا من فوق السياج الحدودي 

الذي يفصل بين جيب مليلية األسباني والمغرب، 
في 15 أكتوبر/تشرين األول 2014

َر يوم 15 أكتوبر/تشرين  يبين تسجيل فيديو ُصوِّ
األول 2014، أفرادًا من الحرس المدني األسباني 

يضربون مهاجرًا بالهراوات وهو ينزل على سياج 
مليلية. ثم يظهر في التسجيل بعض الضباط وهم 

يحملون الرجل، الذي يبدو غائبًا عن الوعي، من خالل 
بوابة في السياج ويعيدونه إلى المغرب.
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عيد مستوى التعاون مع بلغاريا واليونان يف مجال منع عبور املهاجرين غري النظاميني لحدودها الربية تركيا بتص
، وتحسني التعاون يف مجال )كابوكويل(املشرتكة مع البلدين، بما يف ذلك إنشاء مركز مشرتك يف كابتن أندرييفو 

 ً برتكيا وفق أحكام اتفاقيات ثنائية مع الدول معاودة قبول دخول املهاجرين غري النظاميني الذين  مروا عبورا
، وضمان ترسيع إجراءات طلب )فرونتيكس(األعضاء يف االتحاد، وتكثيف التعاون مع وكالة الحدود األوروبية 

/ ومع تجاوز عدد الواصلني إىل الجزر اليونانية قادمني من تركيا نحو نصف مليون مهاجٍر يف أكتوبر.  اللجوء
أصبح أحد األهداف الرئيسية يف هذا املجال قيام الطرفني بالتعهد بتعزيز قدرات خفر  ،2015ترشين األول 

 .  السواحل الرتكية عىل صعيد تسيري الدوريات ومراقبة الحدود واعرتاض القوارب التي تقل مهاجرين غري نظاميني

فمنذ .  ا محفوفة باملخاطرولكن تظل خطط االتحاد األوروبي الرامية إىل دفع تركيا نحو تعزيز ضبطها لحدوده
ً إىل سوريا والعراق عقب 2015ايلول / سبتمرب ، وثقت منظمة العفو الدولية حاالت شهدت إعادة الجئني قرسا

وتعرض .  اعرتاض خط سريهم من لدن السلطات الرتكية اثناء محاولتهم الوصول إىل بلدان االتحاد األوروبي
وباملقابل، تفتقر خطة العمل ألية بنود .  مكانية االتصال باملحامنيآخرون لالحتجاز التعسفي مع حرمانهم من إ

ملموسة تتعهد بزيادة فرص إعادة التوطني أو توفري مسارات بديلة آمنة وقانونية، متجاهلًة بذلك الحاجة البديهية 
  .لقيام االتحاد األوروبي بتوفري الحماية لجزء أكرب من مجموع الالجئني يف العالم

 ً ، ثمة ما يربو عىل مليوني الجئ سورٍي يف تركيا يقيم عرشة باملائة منهم 2015ترشين األول / أكتوبر 2من  واعتبارا
فقط يف مخيمات تديرها الحكومة الرتكية فيما يعاني الباقون للبقاء عىل قيد الحياة باالعتماد عىل املساعدات 

ويواجه .  196كومية الدولية واملنظمات غري الحكوميةالضئيلة التي توفرها هيئات الدولة ووكاالتها واملنظمات الح
مئات اآلالف من الالجئني وطالبي اللجوء غري السوريني عقبات كأداء يف الولوج إىل نظام طلب اللجوء وتأمني لقمة 

وُطلب من الالجئني األيزيديني الفارين من فظائع الجماعة املسلحة التي تطلق عىل نفسها اسم الدولة .  العيش
 .   سالمية يف العراق االنتظار ألكثر من خمس سنوات كي يتم تسجيلهم كطالبي لجوءاإل 

ً بتوفري مساعدات مالية أو أشكال أخرى كافية من  ومن الصعوبة بمكان استرشاف قيام االتحاد األوروبي قريبا
يا مع ضمان تمتعهم بكامل الدعم تكفل توفري الحماية الفعالة لالجئني السوريني وغري السوريني املتواجدين يف ترك

وعليه، فرتكز األنشطة ذات الصلة عىل إبقاء .  الحقوق االجتماعية واالقتصادية ونظرياتها املدنية والسياسية
الالجئني داخل حدود تركيا بما يهدد بجعل أعداد كبرية منهم أسرية أوضاع غري مستدامة ودون إمكانية الحصول 

 . عىل الحماية الفعالة

تتضمن الخطط الرامية إىل منع الالجئني من االنتقال بطريقة غري نظامية من تركيا إىل االتحاد األوروبي  وينبغي أن
خطواٍت ملموسة تهدف إىل زيادة عدد فرص إعادة التوطني وغري ذلك من املسارات القانونية التي تتيح لالجئني 

 .يل املمنوح لالجئني وطالبي اللجوء يف تركياالوصول إىل بلدان االتحاد عالوة عىل رضورة زيادة مستوى التمو 

                                                                                                                                       

 :، واملتوفر عرب الرابط التايل"جلس وتركيا عىل صعيد الوفاء بمتطلبات خارطة الطريق الخاصة بتحرير نظام التأشرياتامل
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 197خطر إعادة الالحئني قرساً إىل سوريا والعراق بعد جنوح قاربهم 
شخصاً عىل متن  250، أبحرت مجموعة قوامها نحو 2015أيلول / سبتمرب 15من فجر يوم  4:30يف الساعة 

ووفق إفادات ركاب القارب، .  محافظة موغال قارب انطالقاً  من مدينة بودروم الواقعة عىل السواحل الرتكية يف
ً  5:30اعرتض زورق تابع لخفر السواحل الرتكية قاربهم عند حوايل الساعة  وقال الالجئون الذين أجرت .  صباحا

منظمة العفو الدولية مقابالت معهم أن الزورق قام بالدوران حول قاربهم عدة مرات متسبباً بموجات كبرية 
ثم أعقب ذلك إطالق النار بشكل رسيع ومتتابع من زورق خفر السواحل .  يميناً وشماالً تأرجح معها قاربهم 

وأخرب شهود عيان منظمة العفو الدولية عن اعتقادهم .  بشكل أثار الرعب والذعر بني ركاب القارب من الالجئني
 .بأن إطالق النار كان يستهدف قاربهم

.  حول القارب مسبباً تأرجحه مجدداً ولكن بشكل عنيف هذه املرةثم عاود زورق خفر السواحل الكّرة بالدوران 
ووفق ما أفاد به الجئون تحدثت منظمة .  وبدأت مياه البحر تترسب إىل الطابق السفيل منه فأصاب الذعر ركابه

قارب وعند وصول .  امرأة وطفالً إىل زورقهم 20العفو الدولية معهم، قام عنارص خفر السواحل الحقاً بنقل نحو 
واطلعت منظمة العفو .  اإلنقاذ الضخم بعد نحو ساعة، كانت املياه قد غمرت الطابق السفيل من قارب الالجئني

 .الدولية عىل صور تؤكد هذه الرواية وتتسق مع ما جاء يف إفادات الشهود

حتجازهم يف وحسب بعض الناجني من الحادثة الذين أوردوا روايات مفصلة ومتسقة ملا حصل معهم، فلقد تم ا
وأخرب .  مبنى الدرك داخل بودروم أو يف محيطها عقب جلبهم للرب مجدداً دون أن يتم إخضاعهم ألية فحوص طبية

ناجون منظمة العفو الدولية أن سلطات املبنى دونت أسمائهم وتواريخ ميالدهم وأخربتهم أنه سوف يُسمح لهم 
 .املغادرة

لالجئني الناجني من الحادثة عىل الصعود عىل متن حافلتني كبريتني أيلول، أُجربت غالبية ا/ سبتمرب 16ويف 
ولكن تم .  وأخريني صغريتني وقيل لهم أنه سوف يتم نقلهم إىل محافظة موغال ويُصار إىل إخالء سبيلهم هناك

لومات نقلهم إىل مخيم دوزيتشتي يف محافظة عصمانية رشق البالد، وذلك بغري رغبٍة منهم ودون تزويدهم بأية مع
 .  عن املكان الذي تم نقلهم إليه

وأبلغ عدٌد من الالجئني السوريني املحتجزين داخل املخيم منظمة العفو الدولية أن السلطات أخربتهم بأنه سوف 
يتم احتجازهم إىل أجل غري مسمى ما لم يوافقوا عىل العودة إىل سوريا عرب أحد منفذي باب الهوى وباب السالم 

عتقد أن املنفذين يخضعان لسيطرة حركة أحرار الشام اإلسالمية املسؤولة عن ارتكاب انتهاكات ويُ .  الحدوديني
 .لحقوق اإلنسان

وأبلغ الالجئون يف املخيم عن اإلفراج عن معظم الالجئني العراقيني عقب احتجازهم فيه أليام رشيطة أن يعودوا إىل 
لية مع أحد الالجئني العراقيني الذي اضُطر للعودة إىل وتحدثت منظمة العفو الدو .  العراق يف غضون شهر واحد

العراق ويتوارى عن األنظار حالياً خشيًة عىل حياته، وتحدثت أيضاً مع أرسة كردية سورية مكونة من أربعة افراد 
 . مورست الضغوط عليها للعودة إىل سوريا عرب منفذ باب السالم الحدودي

                                                      

، مع أربعة ناجني من الحادث، رجالن 2015أيلول /جمعت املعلومات الورادة أدناه من خالل مقابالت هاتفية يف سبتمرب  197
  .سوريان، وامرأة سورية واحدة ورجل عراقي
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الجئاً عىل العودة إىل سوريا بعد أن ُخرّيوا ما بني االحتجاز إىل  60و 50ق ما بني ووفق ما افاد به الالجئون، فلقد واف
أجل غري مسمى داخل املخيم أو العودة إىل بلدهم، وقامت السلطات الرتكية بنقلهم يف حافالت صغرية إىل منفذ باب 

عن إجبارهم عىل توقيع وثائق  كما أبلغ الالجئون.  السالم وأوعزت إليهم بالعبور إىل سوريا مجدداً عن طريقه
 .باللغة الرتكية لم يتسن لهم فهم فحواها

ترشين األول إخالء سبيل جميع الالجئني السوريني / أكتوبر 5ووفق إفادات الجئني يف مخيم دوزيتيش، تم بتاريخ 
ة البالد يف غضون وتم اإليعاز إليهم بمغادر  2015أيلول / سبتمرب 15والعراقيني الذين نجوا من حادثة القارب يف 

وتحدثت منظمة العفو الدولية مع الجئني آخرين من سوريا كانوا ال زالوا محتجزين يف مخيم .  أقل من شهر
 30وتقدمت منظمة العفو الدولية بطلب لزيارة املخيم بتاريخ .  2015ترشين األول / دوزيتيش مع نهاية أكتوبر

/ طات الرتكية حتى ساعة طباعة التقرير الحايل أواخر أكتوبر، ولكنها ملا تتلق رد السل2015ايلول / سبتمرب
 .ترشين األول

فكل .  ويُذكر أن احتجاز أفراد بحاجة للحماية الدولية داخل مخيم ال يمكنهم مغادرته يرقى إىل مصاف االحتجاز
ن تكون ذات طابع التدابري السالبة للحرية وغريها التي تقيد الحق يف حرية الالجئني وطالبي اللجوء ال بد وأ

 . استثنائي وقائمة عىل أساس تقييم لكل حالة عىل حدة وفق حالة الشخص املعني

وإن إجبار الالجئني عىل االختيار بني البقاء داخل املخيم إىل أجل غري مسمى دون أن يُسمح لهم بمغادرته بحرية، 
ونظراً .  ة فيما يشكل انتهاكاً ملبدأ عدم الردوالعودة إىل سوريا أو العراق لهو أمر يرقى إىل مصاف العودة القرسي

الستمرار النزاعات املسلحة داخل العراق وسوريا فال تنبغي إعادة الجئي البلدين كل إىل بلده حيث قد يواجهون 
 .خطر التعرض النتهاكات أو إساءات خطرية لحقوق اإلنسان هناك

ايلول / سبتمرب 15حادثة القارب وغرقه جزئياً بتاريخ  ومن الرضوري أيضاً أن يتم تمكني األفراد الذين نجوا من
 .من املشاركة يف أي تحقيق يُجرى يف الواقعة

  

  األوروبي االتحاد من تركيا إلى الجماعي الطرد عمليات

  قصة ز: الطرد املتتايل لليزيديني العراقيني من بلغاريا واليونان إىل تركيا

وكنت أنا، وابن . كان الوقت ليالً . كنا نريد الذهاب إىل أملانيا. 2015 آذار/مارس 4بدأنا رحلتنا نحو بلغاريا يف 
كنا قرب . كنا متأكدين أننا يف بلغاريا. آذار/مارس 5ووصلنا إىل بلغاريا قرب الصبح يوم . عمي ك، وعمي ج وحدنا

. ني من شدة الربد والبللكنا مضطرين لهذا ألن املطر كان غزيراً وكنا نعا. وقررنا أن نسري إىل البلدة. بلدة صغرية
وكان بها رجالن، أحدهما . وقبل أن نصل إىل البلدة استوقفتنا سيارة للرشطة داكنة اللون وتشبه السيارات الجيب

 ً وكان مع . وكان الرجل الذي يرتدي الثياب املدنية يحمل هراوة يف يده. يرتدي ثياباً مدنية واآلخر يرتدي زياً رسميا
  .ظالم ما زال سائداً وكنا نعاني من شدة اإلرهاق، والربد، والبلل، والجوعكان ال. اآلخر بندقية

تضطهدنا، وإننا لم نأت إىل ] الدولة اإلسالمية[وقلنا إننا يزيديون من العراق، وإن يف بلدنا إرهابيني، وإن داعش 
ننا أنهما سيأخذاننا إىل ظ. وطلبوا منا ركوب السيارة." نعم نعم فهمت"وقال الرشطي . بلغاريا إال طلبا للسالم

لم [...]. كان هناك مقعد وخيمة . دقيقة تقريباً بالسيارة 30صوفيا لكنهما أخذانا قرب نهر صغري بعد مسرية 
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رضبانا يف كل . وعندما أنزالنا من السيارة بدآ يرضباننا بأيديهما وبالهراوة. يكن هناك أحد غرينا نحن والرشطيان
ً لم يكن رض. مكان من أجسادنا وأخذا كل ما معنا من نقود وهاتفاً . باً شديداً يلحق بنا إصابات، لكنه كان مهينا

كنا قد . لكنهما أخذاه عىل أي حال. لم يكن حتى هاتفاً غايل الثمن، كان مجرد هاتف عادي من نوع نوكيا. محموالً 
ة ركيكة، أمرانا بأن نعرب وباستخدام إشارات اليدين وإنجليزي. وضعنا فيه رشيحة اتصال تركية فأخرجاها منه

ً . النهر إىل الضفة األخرى ولم يكن معنا نحن الثالثة سوى هاتف محمول واحد، فطلبنا أن يعيدا . كان نهراً صغريا
فقد كانا . كنا خائفني فعالً . لكنهما لم يعيدا إلينا حتى الهاتف املحمول. إلينا الهاتف حتى نستطيع طلب املساعدة

ً . يدفعاننا ويلطماننا كان من الواضح أنهما ". صوفيا، صوفيا"وأشارا إىل الضفة األخرى وقاال . كان وضعاً فظيعا
  .واكتشفنا أنها اليونان. يكذبان

كانت هناك . دقيقة ودخلناها 15ورأينا بلدة صغرية بعد أن رسنا قرابة . فعربنا النهر وواصلنا السري. كنا خائفني
. لكن األبواب كانت موصدة. دة لنطلب املساعدة حيث لم نعد نقوى عىل السريوذهبنا إىل كنيسة البل. أعالم يونانية

وبعد قليل من ذلك . فرتكنا الكنيسة وواصلنا السري يف البلدة. كانت الساعة قرب الرابعة عرصاً بحلول ذلك الوقت
نا أننا يزيديون وأوضح" ال"وقلنا . وسألونا من أين نحن وما إذا كان معنا جوازات سفر. جاءت سيارة للرشطة

وكانوا يرتدون قمصاناً بيضاء ورساويل زرقاء . كان بالسيارة ثالثة من أفراد الرشطة. وأننا نحتاج إىل املساعدة
أعتقد أنهم رأوا أن السيارة ستتسخ إن ركبناها ألننا كنا . ولم يأخذونا فيها. كانت سيارة صغرية بيضاء. داكنة

ثم . كان بها مقعد معدني يف الخلف جلسنا عليه. ارة من نوع ستيشنثم جاءت سي. مبتلني وملطخني بالوحل
ونقلونا إىل تلك الحافلة، كانت . انطلقوا بالسيارة برسعة كبرية ملدة نصف ساعة تقريباً ولحقوا بحافلة لونها كاكي

  .سورياً، عىل ما أعتقد، عرشة شبان وامرأتان 12وكان بالحافلة . تشبه حافلة عسكرية

دقيقة أخرى، ثم وصلنا إىل نهر أكرب كثرياً من النهر األول الذي جعلتنا الرشطة البلغارية  40الحافلة  ورسنا بتلك
وصورونا بالفيديو ونحن ننزل من . كان هناك عرشة رجال يرتدون مالبس سوداء ووجوههم مغطاة. نعربه

[...] ثم أخذونا سبعة يف كل مرة يف . النهر وأساؤوا معاملتنا وأجربونا عىل السري إىل حافة. الحافلة ونسري إىل النهر
وكان اثنان منهم يف القارب كذلك، واحد يف املقدمة وواحد يف الخلف . قارب صغري ونقلونا إىل جزيرة يف وسط النهر

 70و 50كان عرض النهر ما بني . وأمرونا بأن نخفض رؤوسنا، ولم يسمحوا لنا بأن ننظر حولنا. بجوار املحرك
  .طول هذه الجزيرة ما بني كيلومرتين وثالثة كيلومرتاتمرتاً وكان 

واآلن . وكنا قبل ذلك يف املطر بال طعام. لم يعطونا أي طعام أو ماء. تركونا هناك لنموت. وتركونا يف هذه الجزيرة
 وتجول بعض األشخاص، ومن بينهم ابن عمي، يف. وانتظرنا هناك يومني. كان املطر ما زال يهطل. تُِركنا هناك

ً . الجزيرة بحثاً عن سبيل للخروج منها ً . لكنهم لم يجدوا شيئا وأخرياً قال رجالن . وكان عمي ج يف حالة سيئة حقا
 ً ومن ثم قررا أن يحاوال عبور النهر سباحة إىل . سوريان، كانا يبدوان قويني، إننا سنموت هنا كلنا إن لم نفعل شيئا

وأحسنوا معاملتنا، . أنقذونا بقارب.  الرتكي الذين أنقذونا من الجزيرةثم عثرا عىل أفراد الدرك . وفعال ذلك. تركيا
ونُِقَل عمي إىل املستشفى، لكنني ال . وأخذوا املرىض إىل املستشفى. وأخذونا إىل بيت ضيافة وأعطونا طعاماً وماء

يصف مركز إدرنة [جن مكثنا يف بيت الضيافة التابع للدرك يومني، ثم نُِقلنا إىل س. أعرف إىل أي مستشفى نُِقل
منهم يزيديون، وقد أُعيد  85عراقياً، قرابة  120كان هناك زهاء . كان هناك عراقيون، وسوريون، وأفغان]. لإلبعاد

قالوا إن الوفاة بسبب املاء الذي رشبه يف . ونحن يف سجن إدرنة، أُبِلغنا بأن عمنا تويف. بعضهم من اليونان مثلنا
لم يكن معنا يشء وكنا نريد العودة إىل . ا يف العراق وقررنا العودة إىل هناك مع الجثمانوتحدثنا مع أرستن. الجزيرة
وأبلغناهم باملكان الذي جئنا . وسألتنا الرشطة ماذا نريد أن نفعل وقلنا إننا نريد العودة، العودة إىل أرستنا. عائلتينا

ومن ثم أُِخذنا إىل اسطنبول مع جثمان . افظة دهوكمنه وقلنا لهم إننا نريد العودة إىل هناك، إىل الخانكة يف مح
ثم ذهبنا جميعاً بالطائرة إىل إربيل وعدنا إىل . وجاء والدي وعمي اآلخر من العراق وقابالنا يف اسطنبول. عمنا



 واألسوار الخوف 
 الالجئني دخول ملنع األوروبي األسلوب

 

 2015ترشين الثاني /نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة          EUR 03/2544/2015: الوثيقة رقم

60 

  .وأقمنا الجنازة. دهوك

نحن . ء هنا وال أمانليس لدينا يش. رصنا الجئني يف بلدنا. نحن ال نملك شيئاً هنا، فقد أخذ األصوليون كل يشء
  .بحاجة إىل املساعدة للذهاب إىل أملانيا حيث لنا أقارب يمكن أن يساعدونا

  198عاماً من دهوك يف العراق 24ز، يزيدي عمره 

قصة ز املروعة التي تشمل تعرض األشخاص للرضب عىل أيدي الرشطة البلغارية واليونانية، ومصادرة أمتعتهم 
دة يف أماكن ال يمكن اإلقامة فيها، ليست باألمر غري املألوف يف مناطق الحدود الربية الثمينة، وتركهم دون أي مساع
وبرغم تميزها ألنها تشمل عمليتي إعادة عرب الحدود، مرة إىل اليونان من بلغاريا . يف جنوب رشق االتحاد األوروبي

ادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية يف ومرة من اليونان إىل تركيا، فهي تماثل إىل حد بعيد العدد الكبري من اإلف
السنوات القليلة املاضية بخصوص املعاملة السيئة التي يلقاها املهاجرون والالجئون عىل أيدي الرشطة اليونانية 
والبلغاية عند حدود البلدين، وعمليات رد الالجئني عىل أعقابهم إىل تركيا بطريقة غري مرشوعة وتعرض حياتهم 

  .للخطر

لالجئين على أعقابهم من اليونان إلى تركيا عند الحدود البرية رد ا
  والبحرية

 199توثق منظمة العفو الدولية عمليات اإلعادة عرب الحدود وما يصاحبها من انتهاكات عىل أيدي الرشطة اليونانية
بني البلدين، منذ يف بحر إيجة الذي يقع  200عند حدود اليونان الربية مع تركيا وعىل أيدي خفر السواحل اليوناني

الجئاً ومهاجراً املنظمة عىل التجربة التي مروا بها عند إعادتهم  85ومنذ ذلك الحني أطلع  2012.201أيلول /سبتمرب
                                                      

  .نكة يف دهوك بالعراق، مخيم النازحني داخلياً يف الخا2015نيسان /إبريل 30محادثة هاتفية يوم   198
وهي . الرشطة اليونانية التي تتبع إدارياً وزارة األمن العام وحماية املواطنني هي الجهاز الرئييس لتنفيذ القانون يف البالد  199

: نظر موقع الرشطة اليونانية عىل الرابط. مسؤولة عن السيطرة عىل الحدود الربية للبالد بما يف ذلك الحدود مع تركيا
www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1831&Itemid=528&lang=EN   

والجريمة " غري املرشوعة"دي ملشكلة الهجرة ووحدات حرس الحدود ضمن الرشطة اليونانية مكلفة عىل وجه التحديد بالتص
انظر موقع الرشطة . وهي تعمل يف مناطق الحدود الربية التي تشهد حجماً كبرياً للهجرة غري النظامية. العابرة للحدود

: اليونانية عىل الرابط
www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=56&Itemid=47&lang=EN  

يتويل خفر السواحل اليوناني الذي يتبع وزارة الشحن البحري وبحر إيجة املسؤولية عن مراقبة الحدود البحرية للبالد،   200
: انظر موقع خفر السواحل اليواني عىل الرابط. ث واإلنقاذوحراسة املوانئ، واملساعدة يف عمليات البح

www.hcg.gr/node/95.  
 EUR: رقم الوثيقة" (نهاية الطريق لالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين: ليونان"ا: مطبوعات منظمة العفو الدولية  201

؛ /http://www.amnesty.org/en/documents/EUR25/011/2012/en، انظر الرابط )25/011/2012
 EUR: رقم الوثيقة" (انتهاكات لحقوق اإلنسان عىل حدود اليونان مع تركيا: الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي"و

: اليونان"؛ و/www.amnesty.org/en/documents/EUR25/008/2013/en: ، انظر الرابط)25/008/2013
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وا عىل أعقابهم من . إىل تركيا أو تركهم قرب سواحل تركيا املطلة عىل بحر إيجة وقال بعض هؤالء األفراد إنهم ُردُّ
  202.رةاليونان إىل تركيا أكثر من م

كيلومرتاً يف الشمال أقامت  12كيلومرتات، وباستثناء مسافة  203ويبلغ طول الحدود الربية بني اليونان وتركيا 
ويعرب أغلب . اليونان سياجات يف معظمها، تمتد الحدود بمحاذاة نهر إيفروس ويقع خط الحدود يف وسط النهر

ويصف من . يفروس ليالً بقوارب صغرية قابلة للنفخاملهاجرين والالجئني الذين يستخدمون هذا الطريق نهر إ
وا عىل أعقابهم بعد ذلك ملنظمة العفو الدولية كيف أمسكت بهم الرشطة اليونانية خالل فرتة ترتاوح بني دقائق  ُردُّ

  .وأيام من عبورهم الحدود إىل اليونان

ونُِقلوا جميعاً إىل . ربعة أيام بعد اعتقالهمويف بعض الحاالت احتُِجزوا يف مركز للرشطة، فيما يبدو، ملدد تقرب من أ
ضفة نهر إيفروس بشاحنات صغرية أو بحافالت ذات طراز عسكري، ثم أُعيدوا إىل الجانب الرتكي من النهر 

ولم تَُقيَّد أيديهم . باستخدام قوارب وأُنِزلوا يف األرايض الرتكية أو تُِركوا عىل إحدى الجزر الصغرية الواقعة يف النهر
لكن يف بعض الحاالت قال الذين أُجِريَت معهم املقابالت إن أيديهم ُقيَِّدت وراء ظهورهم وكانوا . معظم الحاالت يف

وباإلضافة إىل ذلك، ففي الحاالت التي تُِرَك فيها املهاجرون والالجئون يف الجزر . يخشون الغرق إذا سقطوا يف املاء
سبيل للخروج منها وبال طعام وال ماء ويف أحوال جوية سيئة إىل أن الصغرية الواقعة يف النهر، مكثوا هناك بال 

  .أنقذهم الجيش الرتكي

أما يف البحر، فتقل املسافة بني الساحل الرتكي املطل عىل بحر إيجة وبعض الجزر اليونانية عن خمسة أميال بحرية 
هم منظمة العفو الدولية زوارق قابلة وقد ركب أغلب الالجئني واملهاجرين الذين قابلت). قرابة عرشة كيلومرتات(

وا . للنفخ للوصول إىل أقرب الجزر اليونانية من نقاط يف خمس محافظات تركية تطل عىل بحر إيجة ووصف من ُردُّ
عىل أعقابهم اعرتاض خفر السواحل اليوناني لهم، سواء يف عرض البحر أو عىل مسافة بضعة أمتار من إحدى 

  203.عضهم حتى بعد نزولهم يف إحدى الجزر اليونانيةوُردَّ ب. الجزر اليونانية

ونُِقَل بعض املهاجرين والالجئني بعد اعرتاضهم يف البحر إىل سفن خفر السواحل اليوناني، ثم أُعيدوا إىل زورقهم، 
. أو إىل زورق آخر قابل للنفخ إذا كان زورقهم لم يعد صالحاً لإلبحار، عند االقرتاب من الجانب الرتكي من البحر

                                                                                                                                       

، انظر )EUR 25/004/2014: رقم الوثيقة" (رد املهاجرين والالجئني عىل أعقابهم عىل حدود أوروبا: حدود األمل والخوف
: التكلفة اإلنسانية للحصن األوروبي"؛ و/www.amnesty.org/en/documents/EUR25/004/2014/en: الرابط

: ، انظر الرابط)EUR 05/001/2014: رقم الوثيقة" (انتهاكات لحقوق اإلنسان ضد املهاجرين والالجئني عىل حدود أوروبا
www.amnesty.eu/content/assets/Reports/EUR_050012014__Fortress_Europe_complete_web_EN.

pdf  
َلت أربعة حوادث خالل بعثة ملنظمة العفو الدولية استمرة ثال   202 ، أما باقي 2015أيار /ثة أيام يف اسطنبول يف مايوُسجِّ

وتلقى باحث منظمة العفو الدولية . اإلفادات فقدمها الجئون ومهاجرون اتصلوا بمكتب فرع املنظمة يف تركيا بطريقة عشوائية
  .آب/املعني بشؤون اليونان إفادتني أثناء تقصيه لظروف االستقبال يف جزيرة ليسفوس يف أغسطس

ع عىل التفاصيل بشأن اثنني من الحوادث، وقد وقعا بعد أن نزل املهاجرون والالجئون من القوارب يف جزيرتي لالطال   203
رد املهاجرين والالجئني عىل أعقابهم عىل : حدود األمل والخوف: اليونان"ساموس وليسفوس، انظر منظمة العفو الدولية، 

:  الرابطعىل) EUR 25/004/2014 :: رقم الوثيقة" (حدود أوروبا
www.amnesty.org/en/documents/EUR25/004/2014/en/ . أما الحالة الثالثة فقد وقعت يف أوائل

ً يف جزيرة غري محددة وسري  2015نيسان /إبريل   .د وصفها يف هذا التقرير الحقا
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ويف حاالت أخرى قطرت زوارق خفر السواحل اليوناني القوارب نحو تركيا ثم تركت املهاجرين والالجئني يف عرض 
ويف معظم الحاالت، أُعِطب قارب املهاجرين بإزالة املحرك، أو الوقود، أو املجاديف؛ ويف بعض الحاالت ثُِقَب . البحر

ناني أو عىل أيدي املهاجرين أنفسهم عند رصدهم لخفر السواحل القارب القابل للنفخ عىل أيدي خفر السواحل اليو 
وقال بعض الذين حاولوا الوصول إىل اليونان بحراً إن سفن . عىل أمل أال يُدَفعوا للعودة إىل تركيا بزورق مثقوب

  .خفر السواحل اليوناني قطرت قواربهم أو دارت حولها بطريقة تعرضها لخطر االنقالب

وا عىل أعقابهم، سواء عند الحدود الربية أو يف البحر، إنهم تعرضوا أو  وقال أغلب األشخاص الذين زعموا أنهم ُردُّ
ووصف بعضهم تعرضهم للصفع، والركل، والرضب، والدفع . شاهدوا آخرين يتعرضون للعنف أو ملعاملة مهينة

غلبهم إن الهواتف املحمولة، أو ووصف كل من أُجِريَت معهم املقابالت تقريباً تعرضهم للتفتيش وقال أ. باأليدي
رشائح االتصال بها، أو النقود، أو الحيل، أو حقائب املالبس، أو الوثائق، أو الصور العائلية صودرت، ولم تَُردُّ إليهم 

وقال بعض من قابلتهم املنظمة إنهم تعرضوا للتفتيش بتجريدهم من ثيابهم، . تلك األمتعة أو أُلِقيَت يف البحر
  .بأنه مهنيووصفوا ذلك 

وا عىل أعقابهم من اليونان إىل تركيا إنهم لم يُمنَحوا قط الفرصة لرشح وضعهم أو  وقال جميع من زعموا أنهم ُردُّ
وهذا انتهاك اللتزامات اليونان الدولية واإلقليمية يف مجال حقوق اإلنسان، وأهمها االلتزام بعدم . الطعن يف ترحيلهم

وفضالً عن ذلك تتعرض حياة األشخاص وسالمتهم للخطر . ن اليوناني الوطنياإلعادة القرسية، وكذلك للقانو 
برتك املهاجرين يف عرض البحر يف قوارب غري صالحة لإلبحار أو يف مناطق حدودية أو جزر يف األنهار غري صالحة 

  .لإلقامة

ن إىل اليونان بطريقة ، ينبغي نقل جميع رعايا الدول األخرى الذين يصلو 3907/2011فموجب القانون اليوناني 
غري نظامية ويُعتََقلون إىل مركز استقبال أويل لضمان تسجيلهم، والتحقق من شخصياتهم، وتقييم حاجتهم 

ويقتيض القانون اليوناني أن تقوم السلطات بفحص الوضع الفردي لكل شخص يصل . للحماية عىل النحو السليم
ذ أي ترحيل أو طرد بطريقة  إىل األرايض اليونانية وإتاحة الفرصة له للطعن يف أي قرار برتحيله قبل أن يُنَفَّ

  .مرشوعة

عند الحدود الربية بني اليونان وتركيا، وكذلك  2015أيار /وتبني البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية يف مايو
اصل رد املهاجرين اإلفادات اإلضافية التي ُجِمَعت من بعض املهاجرين والالجئني، أن السلطات اليونانية تو 

والالجئني عىل أعقابهم إىل تركيا دون تنفيذ أي إجراء رسمي برغم إدانة وزير الداخلية املناوب املسؤول عن النظام 
  2015.204شباط /العام لهذه املمارسات خالل لقاء أجرته منظمة العفو الدولية معه يف نهاية فرباير

 2014ترشين الثاني /ثقتها املنظمة يف الفرتة بني أواخر نوفمربووقعت أحدث عمليات اإلعادة عرب الحدود التي و 
شخصاً وأربٌع يف  248ووقعت سبٌع منها عند الحدود الربية وشملت ما ال يقل عن . 2015آب /وأوائل أغسطس

وكان األشخاص الذين رووا تلك . شخصاً عىل أعقابهم نحو الساحل الرتكي 162بحر إيجة حيث ُردَّ ما ال يقل عن 
                                                      

وكان رد السلطات اليونانية عىل مزاعم إعادة الالجئني واملهاجرين عرب . 2015شباط /فرباير 27أثينا يوم لقاء ُعِقَد يف   204
بني النفي القاطع لوقوع أي عمليات رد عرب الحدود والقول إن هذه العمليات،  2015كانون الثاني /الحدود يرتاوح حتى يناير

رد املهاجرين والالجئني عىل : حدود األمل والخوف: "اليونان: انظر". حوادث فردية"إذا حدث ووقع أي منها، فهي مجرد 
: عىل الرابط) EUR 25/004/2014 :: رقم الوثيقة" (أعقابهم عىل حدود أوروبا

www.amnesty.org/en/documents/EUR25/004/2014/en/23-21حات ، الصف.  
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  205.لحوادث يف مقابالت مع املنظمة من سوريا، وفلسطني، والعراق، وأفغانستان، والسودانا

حادث إعادة عرب الحدود تفاصيل مماثلة ملا ورد يف اإلفادات  11وتتضمن هذه اإلفادات التسع عرشة بخصوص 
مة فيما يتعلق بعمليات وتربز بعض األنماط امله. التي جمعتها املنظمة من قبل والتي لخصها هذا التقرير أعاله

  :ومن بينها. الرد عرب نهر إيفروس

  لكل من  –من بضع ساعات حتى أربع ليال  –االحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لدى الرشطة اليونانية
  ُطِرُدوا إىل تركيا،

 ا يبدو، قبل قيام الرشطة اليونانية بمراقبة الجانب الرتكي من الحدود باستخدام مناظري للرؤية الليلة، عىل م
  تنفيذ أي عملية إعادة عرب الحدود لتفادي أي جنود أتراك عىل مقربة من املكان،

 وجود مسلحني ملثمني عند النهر تولوا نقل املهاجرين والالجئني بالقوارب نحو تركيا.  

. وس إىل اليونانوتتطابق أوصاف مكان االحتجاز التي أدىل بها يف املقابالت كل الذين احتُِجزوا بعد عبور نهر إيفر 
ورسم ثالثة ممن قدموا إفاداتهم، تعرضوا لثالث عمليات إعادة منفصلة، رسوماً تخطيطية متطابقة ملكان 

وذكروا جميعاً رؤية علم يوناني واحد عىل األقل يف الخارج وقالوا إن . االحتجاز الذي وصفوه بأنه مركزا للرشطة
وأفادوا جميعاً، باستثناء واحد، بأن . زرق داكناً يحمل علم اليوناناملكان يحرسه أفراد من الرشطة يرتدون زياً أ

للمنظمة الدولية "أفراد الرشطة الذين يحرسون املكان قالوا إنه مركز رشطة ديديموتيكو وبأنهم رأوا ملصقاً 
عرب  وعرض اثنان من مقدمي اإلفادات، أُعيدا. يرشح حقوق املهاجرين وطالبي اللجوء بلغات مختلفة" للهجرة

كاثي "، عىل باحث منظمة العفو الدويل كيساً للتسوق عليه الكلمتان 2015آذار /الحدود معاً يف أواسط مارس
وقاال إنهما أقنعا الرشطة اليونانية برشاء طعام لهما . باألحرف اليونانية ومطبوع عليه عنوان يف ديديموتيكو" مريا

  .سوهما محتجزان وأُحرِضَ الطعام لهما يف هذا الكي

  

                                                      

روى ثمانية سوريني، وفلسطيني من سوريا، وعراقيان تفاصيل الحوادث السبعة التي وقعت عىل الحدود الربية، بينما   205
. روى تفاصيل الحوادث التي وقعت يف البحر خمسة أفغان من بينهم ثالثة أطفال بال مرافق راشد، وسوريان، والجئ سوداني

  .ت سوى امرأة واحدة وكانت من سورياولم يكن بني من أدلوا باإلفادا
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عاماً وصفاً مطابقا لعمليات اإلعادة عرب الحدود التي وقعت يف  23وتقدم إفادة الجئ فلسطيني من سوريا عمره 
  206.اآلونة األخرية عند حدود اليونان الربية مع تركيا

كانت الساعة آنذاك قرب السادسة . قاربنا املطاطي بمضخة واستعددنا للعبور] خمسة أصدقاء سوريني[نفخنا 
ً صباح ركبنا القارب جميعا . ولم نر أياً من أفراد حرس الحدود سواء عىل الجانب الرتكي أو الجانب اليوناني. ا

كانت الشمس قد بدأت ترشق . وبرسعة وصلنا إىل جزيرة يف وسط النهر. وتحركنا باملجاديف نحو الضفة األخرى
م نكن نريد أن نُضبَط ولذلك توقفنا يف الجزيرة ل. بحلول هذا الوقت وفكرنا يف أن حرس الحدود اليوناني قد يروننا

  .لم يكن معنا أي طعام أو ماء ألننا كنا نعتزم عبور النهر قبل رشوق الشمس. وانتظرنا حلول الظالم من جديد

] 2015آذار /مارس 26[ويف نحو السادسة والنصف من مساء الخميس . انتظرنا يف الجزيرة إىل أن حل الظالم
ويف . [...] وكان عىل الجانب اليوناني منطقة غابات مغمورة باملاء. وعربنا إىل الجانب اليونانيعدنا إىل القارب 

لم يكن معنا طعام أو ماء ولم نجد أي سبيل . الساعة الواحدة صباحاً كنا ال نزال يف الغابة نخوض يف مياه عميقة
. وأبلغتهم أنني بحاجة إىل املساعدة 112ي واتصلت برقم الطوارئ الرتك. حاولنا أن ننام داخل القارب. لعبورها

تمكنا من النوم عىل . ولم يرد أحد. وسريد شخص يستطيع التحدث إيل باإلنجليزية 150وقالوا يل أن أتصل بالرقم 
ورسنا عرب . [...] وجدنا مبنى خاليا به مدفأة] 2015آذار /مارس 27[وعندما استيقظنا صباح الجمعة . نحو ما

ً . أن وصلنا إىل مشارف قرية نيا فيساأرض زراعية إىل  . كانت الساعة بحلول ذلك الوقت السادسة مساء تقريبا
وقالوا إنهم ال يستطيعون مساعدتنا ألن ذلك من شأنه . استوقفت سيارة وطلبت منهم أن يأخذونا إىل وسط القرية

غيري ثيابنا بثياب نظيفة أحرضناها ورسنا عىل األقدام نحو وسط القرية وبدأنا ت. أن يوقعهم يف مشاكل مع الرشطة
  .معنا

وطلبا منا . EA 24 86 0وكان رقمها عىل اللوح املعدني . واقرتبت منا سيارة بها رشطيان يرتديان الزي الرسمي
وطلبنا منهما أن يدعانا نشرتي بعض الطعام لكنهما . إبرا ز جوازات سفرنا فاعرتفنا بأننا عربنا الحدود من تركيا

وبدأت تمطر . وطلبا مننا هواتفنا وأجهزة شحنها. نا انتظار مجيء سيارة أخرى تقلنا إىل مركز الرشطةقاال إن علي
. ومن املأوى جاء رشطيان آخران يف سيارة فان بيضاء ال تحمل عالمات. يف هذه اللحظة فأخذانا إىل مأوى يف القرية

كانت هناك أرسة من الالجئني األكراد العراقيني . ياداوركبنا السيارة وأخذانا إىل الطريق الرسيع املؤدي إىل أوريست
  .ووضعا األرسة يف السيارة وأخذانا جميعاً إىل مركز للرشطة. كان هناك ثالثة أطفال وأمهم. من سنجار

. مكتوبة باثنتي عرشة لغة بشأن حقوق طلب اللجوء" املنظمة الدولية للهجرة"كانت عىل الجدار ملحوظة من 
رشطة ضابط بالزي الرسمي يتحدث بعض اإلنجليزية وطلب مني أن أبلغ الجميع باللغة العربية وكان يف مركز ال

] 4[وأبلغناه بأننا أعطينا بالفعل هواتفنا املحمولة . بأنهم سيفتشوننا جميعاً ولذا فعلينا أن نسلمهم ما بحوزتنا
  .للرشطة التي استوقفتنا

وطلبت منه بطانيات ألن الجو كان . االً، رجاالً، ونساًء، وأطفاالً شخصاً إجم 13كنا . وفتشونا ووضعونا يف زنزانة
ً . كانت الزنزانة بالغة القذارة ويف حالة بالغة الرداءة. بارداً وكان هناك أطفال . وكان املرحاض بالغ القذارة أيضا

لم نكن قد . يع دفع ثمنهوقلنا لهم إننا نريد طعاماً وإننا نستط. وأبلغونا بأن طبيباً وسنُنَقل بعد ذلك إىل مخيم
. وطلب مني أن أنتظر. وكانت الساعة آنذاك التاسعة ليالً يوم الجمعة. تناولنا شيئاً منذ غادرنا تركيا ليل األربعاء

                                                      

  ).2015آذار /مارس 28وقع حادث اإلعادة عرب الحدود يوم ( 2015نيسان /إبريل 1مقابلة أُجِريَت يف اسطنبول يف   206
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 ً لم يكونوا يريدوننا أن . فقال يل إن عيل أن أنتظر حتى الصباح التايل. وقلت له إن من حقي أن أجري اتصاالً هاتفيا
. وكنت أريد أن أتصل بشخص ما حتى يمكنني البقاء هناك وال أُعاد إىل تركيا. بأننا هناك نتصل بأحد لنعلمه

 ً وخالل الليل ُجِلَب كثري من األشخاص إىل هذا . وطلبت محامياً لكنه قال إن عيل أن أنتظر إىل اليوم التايل لذلك أيضا
ً  30كنا زهاء . املكان   .وكان هناك أفغان وباكستانيون. شخصا

. نادوا أسماء بعض األشخاص املحتجزين هناك] 2015آذار /مارس 28[صباح التايل، صباح السبت ويف ال
وجاء ضباط رشطة مختلفون يف ... أظن أنهم أخذوهم إىل املخيم –والتقطوا صورهم ثم أخذوهم إىل مكان ما 

ولم . الضباط يف الليلة السابقةوعاملونا معاملة بالغة السوء تختلف عن املعاملة التي القيناها عىل أيدي . الصباح
وعندما طلبت طعاماً وماًء صاحوا يف وقالوا يل أن أرشب من ماء الصنبور يف . نكن قد تلقينا بعد أي طعام أو ماء

، وأربعة )األرسة املوصوفة أعاله(بحلول هذا الوقت كان هناك تسعة رجال باكستانيني، وثالثة أفغان . املرحاض
الخمسة، وخمسة رجال آخرين من سوريا، ورجل من السنغال، ورجل كردي من تركيا،  رجال من الجزائر، ونحن

ً  20كنا يف زنزانة شديدة القذارة مساحتها قرابة . وثمانية رجال من سنجار يف العراق وكانت بالغرفة . مرتاً مربعا
كان بها أشخاص . ةوأحرضت الرشطة طعاماً لألشخاص يف الغرفة األخرى وعاملوهم معاملة حسن. حشية واحدة

وأدركت يف . عاملونا معاملة سيئة ولم يعطونا أي طعام. حزرت أنهم َسرُيَسلون إىل املخيم. من سوريا وبلدان أخرى
  .هذه املرحلة أننا سنُعاد إىل تركيا

وانتابني غضب . ويف الساعة الثانية بعد الظهر كنت أرتجف من الجوع وكان أحد أصدقائي يبدو شاحباً للغاية
لم يكن األطفال قد . ديد وبدأت أصيح قائالً إنهم سيكونون مسؤولني عما يحدث لنا وأننا نحتاج إىل طعام وماءش

وقال الرشطي ال نقود، ال . ولم يكن مع الجزائريني نقود. وأعطيته نقوداً لطعامنا. أكلوا شيئاً ملدة يومني وال نحن
  .لطعام الذي أحرضوهوأعطينا الرشطة نقوداً ثم اقتسمنا جميعاً ا. طعام

وقال لنا . ويف الساعة الخامسة والنصف أو السادسة مساًء جاءت شاحنة سوداء ال تحمل أي عالمات إىل املكان
. وترجمت هذا للجميع. وقال إنه يستطيع أن يرسلنا حيثما شاؤوا. وسألته أين سنذهب. الرشطي أن نجهز أنفسنا

. وأخربه الرشطي بأنها ليست معهم. عن محفظته وبها بطاقة هويتهوكان الرجل الكردي القادم من تركيا يسأل 
بلدة صغرية قرب الحدود الرتكية [ورأيت أننا نجتاز مدينة كافييل . وذهبت إىل املقدمة. ووضعونا كلنا يف الشاحنة

. [...] لغارياووصلنا إىل مكان قرب الحدود مع ب. كنا متجهني شماالً ]. كيلومرتاً من ديديموتيكو 30عىل بعد زهاء 
 ً   .كان هناك أربعة رجال ملثمني ويرتدون زياً عسكريا

كانوا يكلموننا همساً . ووجهوا ألفاظاً بذيئة إىل رجل لم يركع عىل ركبتيه. شخصاً، إىل النهر 44وأخذونا، وكنا 
ارس وكان هناك ح. كانت الساعة قرب السابعة والنصف مساء. ووضعونا يف القارب، ستة أشخاص يف كل مرة

أخذوا . ورضبوا أحد أصدقائي بمجداف حتى يخفض رأسه. وسألت عن جواز سفري. معه منظار للرؤية الليلية
وألقوا إلينا . وانتظرنا كلنا هناك. ستة أشخاص يف كل مرة إىل الضفة األخرى عىل الجانب الرتكي من الحدود

ً كان يف أحدهما جوازات السفر، ويف اآلخر ا. بكيسني من البالستيك . لهواتف املحمولة لكن كثرياً منها كان مفقودا
ً  24كان  وعاملنا الجنديان معاملة الئقة . وأبلغنا الجنديني بأننا أُِعدنا من اليونان. وجاء جنديان تركيان. منا معا

اليوم  وقضينا الليلة هناك ويف. كانوا غاضبني للغاية ألن الجنود اليونانيني أعادونا. وأخذانا إىل املبنى العسكري
وبعد . ومكثنا يف املخيم ليلة أخرى. وقضينا هناك ليلة ثم أخذونا إىل املخيم يف إدرنة. التايل أخذونا إىل مكان آخر

  .يورو أجرة مقعدي يف الحافلة 10ودفعت . ذلك أرسلونا ثانية إىل اسطنبول

الدولية بأنهم أُعيدوا إىل تركيا عاماً، منظمة العفو  31و 21وأبلغ أربعة أصدقاء سوريني، ترتاوح أعمارهم بني 
بقارب عرب نهر إيفروس بعد أن احتُِجزوا ما يقرب من يومني يف مركز للرشطة قيل إنه مركز رشطة ديديموتيكو 
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عاماً، العنف الذي تعرضوا له أثناء ردهم عىل  31وتصف إفادة أ ج، وهو سوري عمره . قرب الحدود مع تركيا
  2015.207نيسان /إبريل 13يوم  أعقابهم من اليونان إىل تركيا

وقد تحققت منها الحقاً من خالل نظام تحديد املواقع العاملي . أعتقد أن اسمها ديلوفوس. أخذونا إىل قرية صغرية
وأخذونا من املركبة، وكان الرجال الذين يرتدون زي الرشطة معنا، وكان هناك آخرون، كانوا . عىل هاتفي املحمول

لم نستطع أن ننظر إليهم ألننا لو كنا فعلنا . وكان مع بعضهم بنادق. لية من أي كتابةيرتدون مالبس عسكرية خا
وقال يل ) أ ج طويل الشعر(وأمسكني أحدهم من شعري . كانوا جميعاً يضعون أقنعة تغطي وجوههم. لرضبونا

 ً كان الظالم قد حل إذ كانت . أخذونا إىل ضفة النهر وأمرونا بأن نركع عىل الركبتني. شيئاً باليونانية، كان عدوانيا
 ً . وقد رأيناهم عندما نزلنا من املركبات. كان هناك آخرون سيُعادون إىل تركيا. الساعة الثامنة والنصف مساًء تقريبا

ورضبني أحد أفراد الرشطة عىل ظهري فكرس آلة العود التي كنت أحملها معي، ورضبي عىل ساَقَي وعىل رأيس 
ً . بعصا وأخذونا، أنا وم، بعيداً عن . قرتبوا بنا من النهر وأمرونا بأن نلزم الهدوء وأال نتحركوا. ورضبوا م أيضا

خشيت أن . وأمسكوا بي من شعري ودفعوني نحو النهر. املجموعة وأخذوا يلكموننا ويركلوننا ونحن عىل األرض
  .لكنهم لم يفعلوا ذلك. يلقوا بي يف النهر

اماً، كيف عوملوا بعنف عندما رفضوا مغادرة الزنزانة التي كانوا ع 21كذلك رشح صديقه م، وهو سوري عمره 
  208.محتجزين بها خشية إعادتهم إىل تركيا

وفتحوا الزنزانة وأخرجوا . كانوا يستعملون هراوات الصعق الكهربي خارج الزنزانة حتى نسمع الصوت ونخاف
ويف ]. غادر رجال العائالت أيضاً حسب إفادة أ ج. [وظل أفراد العائالت الذكور يف الزنزانة معنا. النساء واألطفال

. النهاية تبقينا نحن األربعة وسوريان آخران، واحد من الرقة واآلخر من درعا، ورجل آخر من الجزائر، يف الزنزانة
ً  19كان عمره  . وعندما انتهوا من وضع الجميع يف السيارات جاؤوا ثانية ألخذنا. كنا قد رفضنا أن نخرج. عاما

وقالوا إنهم . وأبلغناهم بأننا ال نريد العودة إىل تركيا. وقلنا إننا نريد مقابلة محام. تنا رشطية ماذا نريدوسأل
وأبلغونا بأنهم ليس بيدهم . وأبلغونا بأنهم سيخرجوننا إن لم نخرج بأنفسنا. سيأخذوننا إىل املخيم وليس إىل تركيا

منهم، وبدأوا يطرقون األرض  15أو  10ودخلوا الزنزانة، . يشء وأن رئيسهم قال لهم إن عليهم أن يفعلوا هذا
وأمسكوا بي من شعري وجرونا . كنت أمسك بقضبان النافذة فرضبوا يدي بالعيص خمس أو ست مرات. بعصيهم

  .إىل خارج الزنزانة

قاءات مع وتأكدت أنماط السلوك التي برزت يف اإلفادات بخصوص عمليات الدفع إىل ما وراء الحدود الربية يف ل
، أكد اثنان من املدعني يف إدرنة أن 2015أيار /مايو 14ففي اجتماع يوم . السلطات الرتكية وممثيل االدعاء يف إدرنة

ويف اجتماع آخر يف اليوم . املهاجرين والالجئني يُعادون إىل تركيا من الحدود مع اليونان دون أي إجراء رسمي
ن إلدارة األمن يف املحافظة، والدرك، وإدارة الهجرة يف املحافظة كذلك وقوع نفسه يف مركز إدرنة لإلبعاد، أكد ممثلو 
وقال املسؤولون األتراك إن أفراد الرشطة اليونانية يراقبون الجانب الرتكي . عمليات اإلعادة عرب الحدود من اليونان

ور إحدى الدوريات العسكرية من نهر إيفروس بمناظري الرؤية الليلية ثم يدفعون الناس إىل عبور الحدود بعد مر 
 ً وقال ممثلو الهيئات الرتكية إنهم يعقدون . الرتكية، إذ يعرفون أن الدورية نفسها ستعود خالل نصف ساعة تقريبا

اجتماعات شهرية مع نظرائهم اليونانيني بخصوص القضايا املتعلقة بالهجرة غري النظامية والتهريب، وإنهم 
                                                      

  .2015نيسان /إبريل 16مقابلة أُجِريَت يف اسطنبول يف   207
   .2015نيسان /إبريل 16مقابلة أُجِريَت يف اسطنبول يف )   208
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لكنهم لم يُبَلَُّغوا حتى اآلن بنتيجة أي . ت اإلعادة عرب الحدود خالل هذه االجتماعاتطرحوا املزاعم املتعلقة بعمليا
وقالوا إن . وتحدثت منظمة العفو الدولية كذلك مع ثالثة جنود يؤدون خدمتهم العسكرية يف املنطقة. تحقيق

شخصاً يف املرة  80و 60ما بني  عمليات اإلعادة عرب الحدود من الجانب اليوناني تتم مرتني تقريباً أسبوعياً وتشمل
وا عىل أعقابهم من . الواحدة وتؤكد املعلومات التي أدىل بها أحد الجنود إفادات املهاجرين والالجئني الذين ُردُّ

  :اليونان عرب نهر إيفروس

ظرون إىل يحتجزونهم ثالثة، أو أربعة، أو خمسة أيام وينت. مرتني تقريباً كل أسبوع] الرشطة اليونانية[يعيدونهم 
. أن يصبح عددهم كبرياً ثم يعيدونهم إىل تركيا من خمسة إىل عرشة أشخاص يف القارب لكن يف مجموعات كبرية

ل ما يفعلونه ويأمرون املهاجرين بخفض . وهم يرتدون زياً أسود ويغطون وجوههم ألنهم يخشون أن يَُسجَّ
عاد الناس، أحيانا تكون وجوههم وأعينهم متورمة وعندما يُ . رؤوسهم حتى إذا شوهد القارب ال يَُرى املهاجرون

 ً وقد رأينا الرشطة اليونانية تراقب جانبنا من النهر للتأكد من أننا غري . ألنهم يتعرضون أيضاً للرضب أحيانا
  .موجودين عندما يقومون بعملية اإلعادة عرب الحدود

هاجرين والالجئني الذين عربوا الحدود إىل وتؤيد إفادة جندي آخر مالحظة قيام الرشطة اليونانية بتجميع امل
  :اليونان يف مجموعات صغرية وتضمهم معاً يف مجموعات كبرية

وإذا أمسكنا بهم قبل أن . عندما يعرب املهاجرون الحدود من هنا إىل اليونان يكونون عادة يف مجموعات صغرية
أما إذا اعتقلناهم بعد إعادتهم يكون ذلك أمرا بالغ . ةيعربوا إىل اليونان فلدينا مساحة يف الثكنات تكفي إلقامتهم ليل

ً  90و 80الصعوبة ألنهم عندما يُعادون عرب الحدود يكون عددهم ما بني    .شخصا

وتلقت منظمة العفو الدولية كذلك مزاعم حديثة بخصوص عمليات إعادة يف بحر إيجة؛ واحدة وقعت يف 
وتتضمن هذه الحاالت تفاصيل تبني . 2015آب  / أغسطستموز، وواحدة يف/نيسان، واثنتان يف يوليو/إبريل

تعريض حياة األشخاص للخطر وحرمان الالجئني واملهاجرين من االستفادة بإجراءات تفحص حاالتهم الفردية 
وكان ضالعاً يف اثنني من هذه الحوادث رجال ملثمون يتحدثون اليونانية، لكن . كل عىل حدة قبل إعادتهم إىل تركيا

. إلفادات لم يتمكنوا من التحقق عىل وجه اليقني مما إذا كانوا مدنيني أم من أفراد خفر السواحل اليونانيمقدمي ا
يبني أحد الضباط عىل زورق رسيع  209غري أن تسجيالً دعائياً مصوراً بُثَّ يف املوقع الرسمي لخفر السواحل اليوناني

دولية من الالجئني واملهاجرين أخرياً، والتي وثقتها يف يضع قناعاً يطابق األوصاف التي تلقتها منظمة العفو ال
  2014.211نيسان /وإبريل 210 2013تموز /تقريرين سابقني يف يوليو

                                                      

: ن مشاهدة التسجيل املصور يف القسم الخاص بالوسائط املتعددة يف موقع خفر السواحل اليونانييمك  209
http://www.hcg.gr أو عىل الرابط املبارش :

https://www.youtube.com/watch?list=PLE70A9FB3E6CAFCD0&feature=player_embedded&v=Pb
Zq5ipD0R0  

رقم " (انتهاكات لحقوق اإلنسان عىل حدود اليونان مع تركيا: الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي"منظمة العفو الدولية،   210
  /en/www.amnesty.org/en/documents/EUR25/008/2013: ، انظر الرابط)EUR 25/008/2013: الوثيقة

رقم " (رد املهاجرين والالجئني عىل أعقابهم عىل حدود أوروبا: حدود األمل والخوف: اليونان"منظمة العفو الدولية،   211
  .uments/EUR25/004/2014/en/www.amnesty.org/en/doc: عىل الرابط) EUR 25/004/2014 :: الوثيقة
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لكن منظمة العفو الدولية أُطِلَعت عىل مؤرش . ومن الصعب دائماً تكوين انطباع دقيق بشأن نطاق أي نشاط رسي
مع ممثلني لقيادة خفر  2015أيار /مايو 18ية يف لقاء ُعِقَد يوم يدل عىل تواتر عمليات اإلعادة عند الحدود اليونان

شخصاً من  3412وقدموا للمنظمة عرضاً توضيحياً يكشف عن أن خفر السواحل الرتكي أنقذ . السواحل الرتكي
ووقع ما يزيد . حادث إعادة عرب الحدود عىل مدى السنوات الخمس األخرية 121بحر إيجة كانوا يف خطر نتيجة 

ً  62( نصف هذه الحوادث عىل وقال ممثلو خفر السواحل الرتكي إن هذه األعداد ال تتضمن . 2014يف عام ) حادثا
كل الحوادث التي يعتربونها وفقاً لتحليلهم لها عمليات إعادة عرب الحدود وإنما تقترص عىل الحوادث التي أُتيَحت 

ً لكن التقديرات تشري إىل. بشأنها إفادات أو تسجيالت فيديو .  أن العدد الفعيل لحوادث اإلعادة عرب الحدود أكرب كثريا
ويعتقد خفر السواحل الرتكي أن السلطات اليونانية أُطِلَعت أيضاً عىل املعلومات الخاصة بهذه الحوادث من خالل 

ارب ووفقاً للعرض التوضيحي، تشمل عمليات اإلعادة عرب الحدود إعطاب القو . وزارة الشؤون الخارجية الرتكية
وقال . عن طريق ثقب األجزاء املنفوخة أو إزالة املحركات، أو الوقود، أو املجاديف وتعرض املهاجرين للرضب

  .2015ممثلون لخفر السواحل الرتكي إن عمليات اإلعادة عرب الحدود مستمرة يف عام 

ن ُخطَِّط لها بعناية، وتشكل وتشري بحوث منظمة العفو الدولية إىل أن عمليات اإلعادة عرب الحدود الربية لليونا
مكان احتجاز محدد يف بلدة ديديموتيكو أو بالقرب منها، وتتم بطريقة منهجية بينما تستمر عمليات اإلعادة عرب 

وبرغم الكثري من التقارير التي أعدتها املنظمات غري الحكومية بخصوص بعض حوادث اإلعادة . الحدود يف البحر
شخصاً، من بينهم ثمانية أطفال، حتفهم، فلم تُجَر أي تحقيقات  11ث القى فيه عرب الحدود، بما يف ذلك حاد

ناجزة يف مزاعم عمليات اإلعادة عرب الحدود، وحسب معلومات منظمة العفو الدولية، لم يُحاَسب أحد قط عىل ما 
  212.ورد فيها من انتهاكات لحقوق اإلنسان

  رد الالجئين على أعقابهم من بلغاريا إلى تركيا

ضعونا في سيارة جيب، وأخذونا بالسيارة الجيب و
وصفعونا . إلى مكان قرب معبر الحدود الدولية

مشيرين " سيروا، مع السالمة"على رقابنا وقالوا 
وعندما التفتنا . وبدأنا نسير نحو تركيا. إلى تركيا

، . ...إلى الوراء لننظر إليهم أبرزوا لنا مسدساتهم
                                                      

: اليونان: "لالطالع عىل عرض أكثر تفصيالً للنتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية ورد السلطات اليونانية، انظر  212
عىل ) EUR 25/004/2014 :: رقم الوثيقة" (رد املهاجرين والالجئني عىل أعقابهم عىل حدود أوروبا: حدود األمل والخوف

ورداً عىل خطاب من منظمة العفو الدولية . /www.amnesty.org/en/documents/EUR25/004/2014/en: بطالرا
لة عىل الحدود ، عرب عن بواعث قلق بخصوص استمرار مزاعم اإلعادة عرب الحدود وسوء املعام2014نيسان /يف أواخر إبريل

وأضاف . اليونانية الرتكية، كتب خفر السواحل اليوناني أن مبدأ عدم جواز اإلعادة القرسية مبدأ أسايس ترتكز عليه عملياته
. يف مزاعم سوء املعاملة عىل أيدي خفر السواحل 2013و 2001تحقيقاً أُجِريَت يف الفرتة بني عامي  12خفر السواحل أن 

  .إىل إعفاء أحد الضباط من الخدمة واإلدانة الجنائية لستة وأفضت هذه التحقيقات
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هدت الحرب على فبعد أن ش. كنت خائفاً للغاية
مدى ثالثة أعوام في سوريا صرت أفزع من 

لم يكن مقبوالً أن أفر من سوريا ثم . المسدسات
ً . أموت في بلغاريا   .كنت مرتعبا

  213عاما 22ت ج، الجئ سوري عمره 

أصدرت منظمة العفو الدولية من قبل تقارير تتناول مزاعم املهاجرين والالجئني بخصوص عمليات اإلعادة عىل 
  .2014آذار /بلغاريا مع تركيا، وهي تتابع الوضع عىل هذه الحدود منذ مارس حدود

يُعتََقلون عادة عىل أيدي الرشطة  2014آذار /وكان املهاجرون والالجئون الذين تحدثت املنظمة معهم منذ مارس
األقدام إىل الحدود أو  ثم يُعادون بعد ذلك سرياً عىل. البلغارية خالل دقائق أو ساعات من عبورهم الحدود من تركيا

وكانت اإلعادة عرب الحدود تتم يف كل الحاالت . يُنَقلون بسيارة إىل موقع قرب الحدود، ويؤمرون بعبورها إىل تركيا
ووصف بعضهم احتجازهم فيما يعتقدون . تقريباً من موقع آخر غري الذي دخل الالجئون واملهاجرون بلغاريا منه

  . إىل الحدود وإعادتهم إىل تركيا بشكل غري مرشوعأنه مراكز للرشطة قبل أخذهم 

وا عىل أعقابهم من بلغاريا إىل تركيا، إنهم  وقال أغلب املهاجرين والالجئني الذين قابلتهم املنظمة، والذين ُردُّ
وقالوا إنهم تعرضوا للرضب وصودرت نقودهم . تعرضوا للعنف وسوء املعاملة عىل أيدي الرشطة البلغارية

وا عىل أعقابهم من بلغاريا املنظمة بأنهم احتُِجزوا عند الحدود يف العراء ملدد . املحمولةوهواتفهم  وأبلغ كثري ممن ُردُّ
  .وقال بعضهم إنهم أُجرِبوا عىل الرقود عىل األرض عىل وجوههم خالل تلك املدة. ساعة يف الربد 12تقرب من 

أيار /اً وكذلك البحوث التي أجرتها خالل زيارة يف مايووتشري اإلفادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية أخري 
إلدرنة وكريكالريل، وهما املحافظتان الرتكيتان املتاخمتان لبلغاريا، إىل أن عمليات اإلعادة عرب الحدود التي  2015

 تركيا غري أن عمليات اإلعادة عرب الحدود من بلغاريا إىل. تنفذها رشطة الحدود البلغارية مستمرة بشكل متواتر
ذ ضد  ذ حالياً، حسب اإلفادات، ضد مجموعات منفردة يف كل حالة عىل حدة، وال تتبع إجراءات محددة سلفاً تُنَفَّ تُنَفَّ

  .مجموعات كبرية من الالجئني يف املرة الواحدة

د إىل حادثاً مختلفاً من حوادث اإلعادة عرب الحدو  17وتوفر اإلفادات الجديدة التي ُجِمَعت معلومات بخصوص 
شخصاً من  19وقد روى تفاصيلها . 2015أيار /ومايو 2014أيلول /تركيا من بلغاريا يف الفرتة بني سبتمرب

 37سوريا، وأفغانستان، والعراق، واملغرب وشملت مجموعات من األفراد يضم كل منها ما يرتاوح بني فردين و
وقال سبعة إنهم اعتُِقلوا  214.شخصاً عىل األقل 177فرداً، وكان مجموع األشخاص الذين أُعيدوا يف هذه الحوادث 

                                                      

  .2014نيسان /إبريل 12دود وقع يف بشأن حادث رد عرب الح 2015أيار /مايو 16مقابلة أُجِريَت يف اسطنبول يف   213
يبني األسبانيني يف اثنان من هؤالء األفراد التسعة عرش قابلتهما منظمة العفو الدولية خالل زيارة ملليلية، وهي أحد الج  214

وأبلغ أحدهما املنظمة بأنه حاول الذهاب إىل . وكانا شابني سوريني. 2015شباط /شمال أفريقيا، إلجراء بحوث يف فرباير
وقال اآلخر إنه أُعيد عرب الحدود من . 2014أيلول /بلغاريا عدة مرات لكنه ُردَّ عىل عقبيه عربالحدود ثالث مرات يف سبتمرب

وقال االثنان كالهما إنهما قررا السفر إىل املغرب والعبور إىل أحد الجيبني األسبانيني . 2014ترشين األول /توبربلغاريا يف أك
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 ً وا عىل أعقابهم عىل أيدي رجال يرتدون زيا أخرض داكناً، بينما قال أربعة إن الزي كان أزرق داكنا وينطبق  215.وُردُّ
. عىل الزي" الرشطة"وإما " رشطة الحدود"وقال ستة إنهم قرأوا إما . الوصفان عىل زي رشطة الحدود يف بلغاريا

رض جميع الالجئني واملهاجرين الذين ُقِبَض عليهم يف هذه الحوادث للتفتيش، باستثناء حادث واحد وقع يف وتع
كانون األول /ويف حادثني يتعلقان برجال سوريني، وقع أحدهما يف أواسط ديسمرب. 2014أيلول /أواسط سبتمرب

رضوا للتفتيش بتجريدهم من ثيابهم أمام ، قال مقدمو اإلفادات إنهم تع2015نيسان /إبريل 14واآلخر يف  2014
وبينما قال نصفهم إن هواتفهم املحمولة ونقودهم أُِخذَت منهم، قال اآلخرون إن الرشطة لم تصادر إال . اآلخرين

  .رشائح االتصال والبطاريات وأعادت لهم الهواتف

ىل تركيا كما ورد يف حالتني وال يتضمن أي من هذه اإلفادات الجديدة احتجاز املقبوض عليهم قبل إعادتهم إ
، قال 2015كانون الثاني /بيد أنه يف حادث وقع يف يناير. وثقتهما منظمة العفو الدولية من قبل عىل هذه الحدود

عاماً إن الرشطة البلغارية أخذته هو وصديقه يف سيارة جيب إىل كوخ سابق التجهيز يف الغابة،  23سوري عمره 
وأبلغ سوري آخر املنظمة بأنه بعد أن عرب الحدود إىل بلغاريا يوم . ل إعادتهما إىل تركياوُفتِّشا أمام هذا الكوخ قب

  .صادف هو وصديقه كوخاً سابق التجهيز يف الغابة حيث استوقفهما رشطيان 2015نيسان /إبريل 14

وا عىل أعقابهم إنهم تعرضوا للصفع، واللكم، وال ركل وأُرِغموا عىل الرقود وقال أغلب املهاجرين والالجئني الذين ُردُّ
عاماً، أُعيد عرب الحدود مع سبعة  22، أبلغ أفغاني عمره 2015نيسان /ويف حادث وقع يف أواخر إبريل. عىل األرض

. آخرين، املنظمة بأن صديقه أخفى هاتفه املحمول عندما سألته الرشطة البلغارية عنه قبل إعادته عرب الحدود
ت عظمة يف أسفل ساقهونتيجة لهذا تعرض للرضب املرب عاماً املنظمة بأن صديقه  31وأبلغ سوري عمره . ح وُكرِسَ

كانون /تعرض للرضب عىل أيدي الرشطة البلغارية بفرع شجرة قبل دفعه للعودة عرب الحدود يف أواخر ديسمرب
  .2014األول 

ن من الربد عىل الجانب وحظي باهتمام إعالمي كبري تويف يزيديان عراقيا 2015آذار /ويف حادث وقع يف مارس
ووفقاً للمقاالت اإلعالمية واإلفادات التي قدمها اثنان آخران من مجموعتهما للمسؤولني  216.الرتكي من الحدود

األتراك يف إطار التحقيقات يف حادث الوفاة، فقد ُدِفعا للعودة من بلغاريا، لكنهما لم يتمكنا، خالفاً لآلخرين، من 
من الربد حيث أنهما تعرضا للرضب املربح عىل أيدي أفراد الرشطة البلغارية قبل  الوصول إىل قرية لالحتماء
وعقب الحادث، حثت مفوضية شؤون الالجئني السلطات يف بلغاريا وتركيا عىل التحقيق . دفعهما للعودة إىل تركيا

 18ويف  217.فيه وعربت عن قلقها بخصوص مزاعم الوحشية التي قد تكون ساهمت يف وفاة شخصني
                                                                                                                                       

  .بعد التجربة التي مرا بها عىل الحدود البلغارية وألنهما ال يملكان اإلمكانيات املالية التي تتيح لهما عبور البحر إىل اليونان
  .إن الظالم كان دامساً فلم يروا يَت معهم املقابالت وصف الزي ألنهم ال يذكرون أو قالوالم يستطع ثمانية ممن أُجرِ    215
يتعرضان " الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"يزيديان فرا من جماعة "، "بي جي إن نيوز"انظر عىل سبيل املثال،   216

عىل الرابط  2015ر آذا/مارس 12للرضب عىل أيدي الرشطة البلغارية ويتجمدان حتى املوت، 
-death-to-freeze-police-bulgarian-by-beaten-isil-fleeing-http://world.bgnnews.com/yazidis

haberi/4231 12بأن مهاجريْن غري رشعيني من اليزيديني العراقيني عاشا لحظات مفزعة، أنباء تفيد "، "مليت"و 
dehset-lariyasadik-gocmen-kacak-http://www.milliyet.com.tr/irakli-: ، عىل الرابط2015آذار /مارس

668996/-yerelhaber-edirne .أيار /وتأكد وصف األحداث كذلك خالل مقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية يف مايو
  .مع بعض سكان قرية حدودية، حيث ُعِثَر عىل إحدى الجثتني 2015

شؤون الالجئني تشعر بالقلق بشأن مفوضية األمم املتحدة السامية ل"، "مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"  217
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آب، أبلغ نائب وزير الداخلية البلغاري منظمة العفو الدولية بأنهم بدأوا تحقيقاً داخلياً يف الحادث يف /أغسطس
إال أنهم قالوا إن السلطات البلغارية لم تتمكن من امليض قدماً بالتحقيق الداخيل ألنها لم تكن . 2015آذار /مارس

  .ولذلك أُغِلَق التحقيق الداخيل. علومات املتاحة لهايف وضع يَُمكِّنُها من تحديد موقع الحادث من امل

فقد وصلت ف، وهي . ولم تنطِو كل حوادث اإلعادة عرب الحدود من بلغاريا التي وردت أنباؤها عىل استخدام العنف
. ركياأيار بعد رحلة مروعة عرب الجبال بني إيران وت/عاماً، إىل تركيا يف أوائل مايو 35امرأة من أفغانستان عمرها 

عاماً وتسعة أعوام، وستة أعوام، عندما تقطعت بهم السبل يف  14وكانت بصحبة زوجها وثالثة أبناء، أعمارهم 
وكانوا قد غادروا منزلهم يف غزني يف أفغانستان ألن ج ه، . ساعة بال طعام وال ماء يف برد قارس 48الجبال ملدة 

وقرروا السفر عرب إيران إىل تركيا ومواصلة الرحلة من . لمزوج ف، كان يتلقى تهديدات من حركة طالبان ألنه مع
غري أن رحلتهم توقفت بعد أن قابلوا رشطة الحدود . هناك نحو أملانيا، حيث كانوا يأملون يف االلتقاء بابن عم ج ه

  :البلغارية

] 2015أيار /مايو 10يف [وقبل خمسة أيام . لعبور الحدود إىل بلغاريا] مهرب[رتبنا للحصول عىل مساعدة وكيل 
شخصاً مكدسني  20لم تكن هناك مقاعد يف الخلف وكنا . أخذنا الوكيل من كريكالريل بسيارة فان يف منتصف الليل

. كانت لهم ابنة عمرها ستة أشهر. كانت هناك أرسة أفغانية أخرى كنت أعرفهم من رحلتنا من إيران. يف السيارة
ثم سار بنا الوكيل عىل األقدام . أخذتنا السيارة إىل قرية وتركتنا هناكو . وكانت ساقها مكسورة وكانت تتألم بشدة

كنت خائفة . كانت الظلمة حالكة وكان مصدر الضوء الوحيد مصباح الوكيل اليدوي وقداحة زوجي. نحو بلغاريا
. اف حادةوبعد قرابة ساعة، وصلنا إىل سياج به حو . للغاية مما قد يحدث لنا هناك يف منتصف الليل مع أطفايل

وُخِدَش . واشتبكت سرتتي بالحواف الحادة وتمزقت. ورفع الوكيل سلك السياج وظل ممسكا به وزحفنا من تحته
  .الحمد لله لم يكن شيئاً أسوأ. رأس ابني األكرب

. ثم أوقفتنا الرشطة. وظللنا نسري بعد السياج، بدا يل املكان كحقل لكن الظالم كان دامساً فلم أتبني ما حويل
. وعددت ستة من أفراد الرشطة. وجرى الوكيل هارباً عندئذ فيما أعتقد. توقفنا. احوا فينا، وكان معهم كلبانص

كان ال يزال من املتعذر الرؤية بوضوح، لكنني أعتقد أن زيهم . كانوا يرتدون زياً رسمياً ومعهم مصابيح يدوية
 ً بحق فقد سمعت أن أناساً آخرين تعرضوا للرضب عىل كنت خائفة . ولم نفهم ما كانوا يقولونه. كان أخرض داكنا

قرابة . دفعونا بأيديهم بعض اليشء، وفتشونا، وأخذوا نقودنا. لكنهم لم يسيئوا معاملتنا. أيدي الرشطة البلغارية
ثم جعلونا نسري عائدين يف . وأخذوا رشائح االتصال يف هواتفنا املحمولة لكنهم أعادوا لنا الهواتف. يورو 300

كنت أمسك بابني ]. نحو الحدود الرتكية[رسنا قرابة ساعة . تجاه الذي جئنا منه لكن ليس نحو املوقع نفسهاال 
وبعد ساعة تقريباً توقفوا لكنهم قالوا . لكن الكلبني لم يكونا عدوانيني. األصغر، فقد كان خائفاً للغاية من الكلبني

كنت . واصلنا السري لكننا لم نعرف يف الظالم يف أي اتجاه نسري. لنا أن نستمر يف السري يف االتجاه الذي أشاروا إليه
وقررنا أن . لم يكن معنا ماء أو طعام. أخىش أن نضل سبيلنا هناك يف هذا املكان املنقطع عن العالم يف الظالم

 وأخذونا إىل محطة. وبعد أن أرشقت الشمس عثر علينا الدرك الرتكي. نتوقف عن السري وننتظر نور الصبح
  .الحافالت يف وسط البلدة وعدنا إىل اسطنبول

وبعد يومني ساعدنا أفغان آخرون . ونمنا بعد ذلك يف حديقة يف اسطنبول، ألن الرشطة البلغارية أخذت كل نقودنا
                                                                                                                                       

: ، انظر الرابط2015آذار /مارس 31، "املمارسات عىل الحدود بعد وفاة اثنني من العراقيني عىل الحدود البلغارية الرتكية
www.unhcr.org/551abb606.html.  



 واألسوار الخوف 
 الالجئني دخول ملنع األوروبي األسلوب

 

 2015ترشين الثاني /نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة          EUR 03/2544/2015: الوثيقة رقم

72 

ابني . ونحن اآلن بانتظار أن ترسل لنا عائلتنا بعض املال حتى يمكنا أن نذهب إليهم ونبدأ حياتنا. وآوونا عندهم
وهو بارع يف الرياضيات كل ما أريده لهم هو أن . يذاكر جيدا وكان يف نهاية العام املايض األول عىل فصله األكرب

  .يعيشوا حياة طبيعية وآمنة

وزارت منظمة العفو الدولية كذلك أربع قرى ورد يف إفادات املهاجرين والالجئني الذين قابلتهم أنهم وصلوا إليها 
وقال أهايل القرى الذين تحدثت معهم املنظمة إن الالجئني . د بعد إعادتهم من بلغارياعىل الجانب الرتكي من الحدو 

واملهاجرين يأتون إىل قراهم سائرين عىل أقدامهم من الجانب البلغاري من الحدود بشكل شبه يومي ويخربون أهل 
ناء القرى أنه يف بعض الحاالت وأوضح أب. القرى بأنهم أُعيدوا عىل أيدي الرشطة البلغارية بعد أن تعرضوا للرضب

ويف إحدى القرى، قال رئيس القرية إنه اضطر لطلب . تبدو عىل األشخاص عالمات، من بينها آثار عضات كالب
. ، حيث كان األشخاص الذين أُعيدوا عرب الحدود بحاجة إىل مساعدة طبية2015سيارة اإلسعاف مرتني يف عام 

الحدود التي يصاحبها تعرض املهاجرين والالجئني للرضب، ومصادرة  وتأكد كذلك وقوع عمليات اإلعادة عرب
هواتفهم املحمولة ونقودهم، خالل لقاءات مع ممثلني لالدعاء، والدرك، والرشطة، وإدارة الهجرة اإلقليمية يف 

اجرين وباإلضافة إىل ذلك، تحدثت منظمة العفو الدولية مع رجل أفغاني يف إدرنة قال إنه يساعد امله 218.إدرنة
شخصاً تقريباً،  150وأبلغ املنظمة بأنه ومهربني آخرين يعرفهم يصحبون . والالجئني عىل عبور الحدود إىل بلغاريا

يف املئة من هؤالء  70وقال إن قرابة . يف املائة منهم قادمون من سوريا، من إدرنة عرب الحدود إىل بلغاريا 80
ي الدرك الرتكي قبل أن يتمكنوا من عبور الحدود إىل بلغاريا، أو األشخاص يُقبَض عليهم بعد ذلك، سواء عىل أيد 

وأوضح أنه هو نفسه ُقِبَض عليه وُدِفَع للعودة مرات . عىل أيدي الرشطة البلغارية التي تدفعهم للعودة إىل تركيا
جرين وزعم أنه تعرض للرضب عدة مرات بالهراوات ورأى الرشطة البلغارية تطلق الكالب عىل املها. كثرية

  219.والالجئني الذين يحاولون الفرار

وتبني مزاعم اإلعادة عرب الحدود التي يصاحبها سوء املعاملة، والتي جمعتها منظمة العفو الدولية من مصادر 
مختلفة، من بينها بعض الالجئني واملهاجرين، وأهايل القرى الرتكية الواقعة عىل الحدود مع بلغاريا، والسلطات 

وحقيقة أن هذه العمليات . ملهربني، أنه برغم أن هذه املمارسات تتم حسب الظروف، فهي أمر معتادالرتكية، وأحد ا
قد ال تكون منهجية ال تعفي السلطات البلغارية من مسؤوليتها عن التحقيق يف هذه املزاعم بطريقة ناجزة، 

ر السابقة بشأن عمليات اإلعادة عرب وبرغم العديد من التقاري. ومحاسبة املسؤولني عنها، وضمان العدالة للضحايا
فقد كان رد وزير الداخلية البلغاري هو التهوين  220الحدود التي أعدتها منظمات أخرى أو نرشتها وسائل اإلعالم،

  221.من شأن هذه التقارير بدال من بدء تحقيقات فعالة

                                                      

  2015أيار /مايو 14  218
219   ُ   .2015أيار /مايو 13جِريَت يف إدرنة يف مقابلة أ
ذا "، وصحيفة )2014نيسان /إبريل 29" (خطة االحتواء"عىل سبيل املثال، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش،   220

األمم املتحدة تقول إنه ينبغي لالتحاد األوروبي أن يفتح األبواب لتفادي كارثة فيما يتعلق بالالجئني السوريني "، "غارديان
  ).2014كانون الثاني /يناير 13(

ملنظمة هيومن " خطة االحتواء"عىل التقرير  2014نيسان /إبريل 29انظر مثال، رد وزيرة الداخلية البلغارية بتاريخ   221
  .rg/sites/default/files/reports/FromGoBulgariaEnglish.pdfwww.hrw.o: رايتس ووتش عىل الرابط



 واألسوار الخوف 
 الالجئني دخول ملنع األوروبي األسلوب

 2015ترشين الثاني /نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة  EUR 03/2544/2015: الوثيقة رقم

73 

: الالجئون غير مرغوب فيهم
  جهود المجر لمنع دخول الالجئين

ول بالمرة على حقوق الالجئين هذا تعٍد غير مقب
السعي للجوء ليس . والمهاجرين اإلنسانية

جريمة، وكذلك دخول أي بلد بطريقة غير 
  .نظامية

  222مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان زيد رعد الحسني

ادرونها فأغلب من يصلون إىل اليونان يغ. ال تنتهي رحلة املهاجرين والالجئني الذين يدخلون اليونان هناك
ويواصلون رحلتهم غري النظامية نحو بلدان أخرى يف االتحاد األوروبي، ألسباب أهمها قصور نظام اللجوء 

اليوناني، واالفتقار إىل خدمات االستقبال الكافية وإمكانيات الدمج يف املجتمع، فضالً عن الرغبة يف جمع الشمل مع 
يف االتحاد األوروبي أو احتمال تلقي دعم من جاليات راسخة يف  أفراد من العائلة يف إحدى الدول األخرى األعضاء

  .دولة أخرى

ويكونون عرضة طوال . ورصبيا) مقدونيا(وتمر رحلة أغلب هؤالء بجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
املة عىل أيدي الرحلة لدفعهم إىل العودة إىل اليونان من مقدونيا أو إىل مقدونيا من رصبيا، ويتعرضون لسوء املع

تموز /رشطة الحدود املقدونية والرصبية برغم أن هذا صار أقل تواتراً منذ نرشت منظمة العفو الدولية يف يوليو
وال توجد يف هذين البلدين حماية فعالة لالجئني، حيث أنهما يفتقران إىل  223.تقريراً بخصوص مسار البلقان 2015

بات الالجئون غري مرغوب فيهم بشكل مطرد وتعرتض حواجز مادية أو وعند الحدود املجرية،  224.نظم لجوء فعالة
                                                      

زيد رعد الحسني فيما يتعلق بتعديالت قانون العقوبات وقانون " ملفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان"بيان   222
املجر : زيد"، "اإلنسان املفوض السامي لحقوق"مكتب . 2015أيلول /سبتمرب 15اللجوء يف املجر التي دخلت حيز التنفيذ يوم 

، عىل الرابط 2015أيلول /سبتمرب 17، "تنتهك القانون الدويل يف استجابتها ألزمة الهجرة
http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx.  

انتهاكات ضد الالجئني واملهاجرين يف مقدونيا، ورصبيا، : ناطق الواقعة عىل حدود أوروباامل"منظمة العفو الدولية،   223
: انظر الرابط) EUR 70/1579/2015: رقم الوثيقة" (واملجر

015/en/https://www.amnesty.org/en/documents/eur70/1579/2.  
لالطالع عىل مزيد من التفاصيل بخصوص معاملة املهاجرين والالجئني طوال هذه الرحلة، انظر تقرير منظمة العفو   224

: رقم الوثيقة" (انتهاكات ضد الالجئني واملهاجرين يف مقدونيا، ورصبيا، واملجر: املناطق الواقعة عىل حدود أوروبا"الدولية، 
EUR 70/1579/2015 (رابطعىل ال :
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  .قانونية سبل حصولهم عىل الحماية الدولية يف املجر

وأغلب من يسلكون هذا الطريق من اليونان إىل املجر حالياً قادمون من سوريا وأفغانستان، وهو ما يتفق مع 
شخصاً دخلوا املجر من  155480لرشطة املجرية بأن فقد أفادت ا 225.جنسيات من يصلون إىل الجزر اليونانية

أشخاص دخلوا بطريقة  173804؛ وكان من بني 2015الحدود مع رصبيا خالل األشهر الثمانية األول من عام 
ً  41455سورياً و 57175غري نظامية من جميع الحدود  يف املائة من طلبات  99وتفيد التقديرات بأن  226.أفغانيا

ولذلك فمن املعقول افرتاض أن طالبي اللجوء  227.يف املجر قدمها طالبو لجوء مروا عرب رصبيااللجوء اإلجمالية 
 27143، وعددهم 2015األفغان والسوريني الذين قدموا طلبات لجوء يف املجر يف األشهر الثمانية األوىل من عام 

  228.سورياً، كلهم تقريباً مروا عرب رصبيا 25436أفغانياً و

. بشكل متزايد منفذاً إىل االتحاد األوروبي للمهاجرين والالجئني 2011ود املجرية الرصبية منذ عام وتُستََخَدم الحد
 42894، ارتفع هذا العدد إىل 2014ويف عام  229.شخصاً الحدود بطريقة غري نظامية 3935، عرب 2012ففي عام 

ئني من داخل منطقة البلقان، وكان نصفهم مهاجرين والج 230.طفالً بال مرافق راشد 1059شخصاً، من بينهم 
                                                                                                                                       

https://www.amnesty.org/en/documents/eur70/1579/2015/en/ . مفوضية األمم املتحدة "وانظر كذلك
وضع طالبي اللجوء مالحظات عىل : جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة كدولة لجوء"، "السامية لشؤون الالجئني

: ، عىل الرابط2015آب /، أغسطس"والالجئني يف جمهورية مقدونيا اليوغوسالفيا السابقة
www.refworld.org/docid/55c9c70e4.html.  

يف  70أن االستجابة للطوارئ يف دول البحر املتوسط بأن بش" مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"يفيد موقع   225
انظر . يف املائة 18املائة من األفراد الذين يصلون إىل الجزر اليونانية قادمون من سوريا، ويمثل األفغان أكرب نسبة تالية وهي 

  nhcr.org/mediterranean/regional.phphttp://data.u: الرابط
: ترد إحصاءات تفصيلية يف املوقع الرسمي للرشطة املجرية، عىل الرابط  226

http://www.police.hu/sites/default/files/angol_hatarrendeszet_hk_2015._08.pdf.  

hamarosan-helsinki.hu/itt-: انظر الرابط. ”Itt hamarosan „jogi határzár” épül“: باللغة املجرية 227 
-menedekjogi-a-tudni-kell-mi-%E2%80%93-epul%E2%80%9D-hatarzas-%E2%80%9Ejogi

valtozasarol-sszabalyoza  
: املوقع الرسمي للرشطة املجرية، انظر الرابط  228

http://www.police.hu/sites/default/files/angol_hatarrendeszet_hk_2015._08.pdf . وتيل طلبات اللجوء
والعراق ) 10620(، وباكستان )17953(دمة من األفغان والسوريني يف العدد الطلبات املقدمة من مواطني كوسوفو املق

يليهم يف العدد مواطنو أفغانستان ) 21453(كان أغلب طالبي اللجوء يف املجر من مواطني كوسوفو  2014ويف عام ). 4676(
download/aida_-www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-). 6857(وسوريا ) 8796(

_hungary_thirdupdate_final_february_2015.pdf  

  rendorsegrol/statisztikak/hatarrendeszet-www.police.hu/a: الرابطاملوقع الرسمي للرشطة املجرية، انظر  229 
قدرة طالبي "، "مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"، وقيادة الرشطة الوطنية، و"لجنة هلسنكي املجرية"  230
helsinki.hu/wp-: ، انظر الرابط"2015، 2014 –جوء عىل دخول األرايض واالستعانة بإجراءات اللجوء الل

content/uploads/Bordermonitoring_2014.pdf لبلقان لعام التحليل السنوي للمخاطر يف غرب ا"، "فرونتكس"و
: ، عىل الرابط2015أيار /مايو 2، "2015
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أغلبهم من كوسوفو، لكن اآلخرين كانوا قد دخلوا االتحاد األوروبي عن طريق اليونان ثم تابعوا سريهم عرب 
  .مقدونيا ورصبيا إىل املجر

شخصاً املجر بطريقة  67955، دخل 2015ففي النصف األول من عام . 2015وما زال هذا االتجاه مستمراً يف عام 
وأعلنت الحكومة أن  2014.231شخصاً يف الفرتة نفسها من عام  6049امية من رصبيا مقارنة مع غري نظ

ومع هذه الزيادة  2015.232أيلول /سبتمرب 3شخص وصلوا إىل املجر بالفعل بطريقة غري نظامية حتى  160000
  .أضحى طريق رصبيا املجر من بني أنشط طرق الدخول إىل االتحاد األوروبي

د محاولة األشخاص الفارين من العنف الواسع النطاق، أو الرصاع، أو االضطهاد بسبب عرقهم، أو وبينما تتزاي
دينهم، أو قوميتهم، أو آرائهم السياسية، أو غري ذلك من الخصائص املحددة الوصول إىل األمان يف أوروبا عن 

دول املوقعة عىل اتفاقية جنيف طريق املجر، ال تحرص املجر عىل توفري املالذ لهم كما تعهدت بصفتها من ال
، وتبذل جهودا تهدف إىل منع وصولهم إىل البالد أو ضمان عودتهم الرسيعة 1951الخاصة بوضع الالجئني لعام 

  .من حيث أتوا يف حالة وصولهم بالفعل

جرين أو كمنطقة وتويل املجر واالتحاد األوروبي اهتماماً متزايداً لبلدان منطقة البلقان سواء كمصدر لالجئني واملها
وحمل االتحاد األوروبي رصبيا، من خالل . عبور يتزايد استخدامها من جانب املهاجرين والالجئني غري النظاميني

وتلقت رصبيا كذلك  233استخدام عملية االنضمام إىل عضويته كوسيلة ضغط، عىل مكافحة الهجرة غري النظامية،
مليون  20، يف صورة مساعدة تتعلق بالهجرة، بما يف ذلك 2001مليون يورو من االتحاد األوروبي منذ عام  45

واستُخِدَم هذا املبلغ يف تمويل البنية األساسية الالزمة  234".لتحسني إدارة حدودها"يورو كتمويل قبل االنضمام 
اسوب للمراقبة واملعدات الخاصة بها، واالتصاالت الرقمية، ونظم تسجيل البيانات الحيوية لألشخاص، وبرامج الح

الخاصة بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لألجانب، وتدريب رشطة الحدود عىل رصد حاالت العبور غري النظامية 
وتلقت مقدونيا كذلك تمويالً قبل االنضمام، بما يف ذلك مبالغ لتمويل مراكز لرشطة الحدود، والبنية . للحدود

  235.األساسية للحدود، وأنظمة لالتصاالت، وتدريب رشطة الحدود

                                                                                                                                       

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_ARA_2015.pdf.  
 3، "املجلس الوطني تزويدها بتفويض لحماية الحدود الجنوبية الحكومة تطلب من"موقع الحكومة املجرية،   231

office/news/national-s-minister-n/primehttp://www.kormany.hu/e-: ، عىل الرابط2015أيلول /سبتمرب
border-southern-of-protection-for-mandate-provide-to-asked-assembly  

 232 -in-campaign-launch-to-office/news/government-s-inisterm-www.kormany.hu/en/prime
countries-transit  

العدالة، ( 24، الفصل 2014ترشين األول /، أكتوبر"2014تقرير متابعة التقدم لعام : رصبيا"املفوضية األوروبية،   233
: ، عىل الرابط56-52، الصفحات )والحرية، واألمن

report_en.pdf-progress-serbia-ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140108  
لية مع ممثلني لوزارة ؛ مقابالت أجرتها منظمة العفو الدو 2006و 2001مليون يورو يف الفرتة بني عامي  25تلقت رصبيا   234

  .2015نيسان /، ووفد االتحاد األوروبي يف رصبيا يف إبريل2015آذار /الداخلية يف مارس
: انظر الرابط . اسرتاتيجية إلدارة الهجرة 2015اعتمدت مقدونيا كذلك يف أوائل عام   235
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اتفاقاً لقبول العودة يتضمن بنوداً تقيض بإعادة مواطني أي  2007وكان االتحاد األوروبي وقع مع رصبيا يف عام 
، وقعت وكالة الحدود األوروبية 2009ويف عام  236.دولة أخرى مروا عرب رصبيا باإلضافة إىل املواطنني الرصبيني

الهجرة غري "بينها رصبيا ومقدونيا، بهدف مكافحة ترتيبات عمل مع عدة بلدان يف املنطقة، من " فرونتكس"
النظامية والجريمة العابرة للحدود عن طريق الرقابة عىل الحدود وتعزيز األمن عىل الحدود بني الدول األعضاء يف 

وتتضمن هذه الرتتيبات أنشطة تدريب، وتعاوناً فنياً، واملشاركة يف . والدولة األخرى املوقعة" االتحاد األوروبي
  237.عمليات مشرتكة بصفة مراقبني، وتحديد جهات اتصال وطنية لتبادل املعلومات واملشاركة يف تحليل املخاطر

وقدمت النمسا وأملانيا مساعدة يف تعزيز . وتحرس املجر حدودها مع رصبيا بالتعاون مع رشطة الحدود الرصبية
، أرسلت املجر آالف من 2015آب /أغسطس ويف 2015.238أمن هذه الحدود من خالل املساهمة بأفراد منذ بداية 

 239".للحماية من عمليات عبور الحدود بطريقة غري مرشوعة"أفراد الرشطة اإلضافيني إىل بلدان متاخمة لرصبيا 
 ً . وتمتد هذه اإلجراءات جنوباً إىل الحدود بني رصبيا ومقدونيا، حيث تضم الدوريات املشرتكة أفراداً من املجر أيضا

، كان هناك عرشة من أفراد الرشطة املجرية يعملون يف حراسة الحدود الرصبية املقدونية 2015آب /ويف أغسطس
  240.باإلضافة إىل أربع كامريات حرارية متنقلة

                                                                                                                                       

eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/documents/projects/ove
01.pdf-2015-web-rview/contractlist  

: املعاهدات، عىل الرابط، قاعدة بيانات "اإلدارة األوروبية للعمل الخارجي"انظر   236
ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0

direct=true&treatyId=6401&re  
لالطالع عىل مذكرات التفاهم واتفاقات العمل انظر، )   237

th_former_Yugoslav_Republic_of_Macefrontex.europa.eu/assets/Partners/Third_countries/WA_wi
donia.pdfو ،frontex.europa.eu/assets/Partners/Third_countries/WA_with_Serbia.pdf  

شباط /فرباير 13الرصبية املجرية لوقف النزوح الجماعي من كوسوفو، إرسال الرشطة األملانية إىل الحدود "رويرتز، )   238
migrants-kosovo-germany-www.reuters.com/article/2015/02/12/us-: ، عىل الرابط2015

G21H20150212idUSKBN0L .الوزيرة باتشفاروفا متحدثة "، )أخبار(وزارة الداخلية يف جمهورية بلغاريا : وانظر كذلك
، 2015آب /أغسطس 2، "هذه الظاهرة التي تحدث تلقائياً تتحول بشكل متزايد إىل عملية هجرة مدعومة: عن ضغوط الهجرة

  .press.mvr.bg/en/News/news150730_04.htm: عىل الرابط
مجلس الوزراء يطلب من املجموعات الربملانية لألحزاب الحاكمة بدء إجراءات عقد "، )أخبار(موقع الحكومة املجرية   239

-www.kormany.hu/en/prime-minister-s: ، انظر الرابط2015آب /أغسطس 18جلسة برملانية غري عادية، 
office/news/cabinet-to-request-    parliamentary-group-of-government-party-to-initiate-

-request-to-office/news/cabinet-s-minister-www.kormany.hu/en/primesession -extraordinary
parliament-of-session-extraordinary-initiate-to-party-government-of-group-parliamentary  

ئل فنية متاحة للوفاء بواجباتها باعتبارها املجر تستخدم ما لديها من موارد ووسا"، )أخبار(موقع الحكومة املجرية   240
www.kormany.hu/en/ministry-: ، عىل الرابط2015آب /أغسطس 18، "طرفاً يف عملية التعاون يف إطار فرونتكس

-its-fulfil-to-means-technical-and-resources-available-its-using-is-interior/news/hungary-of
cooperation-frontex-the-of-part-as-duties  
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وساهمت مبادرات أخرى، مثل القيام بحمالت إعالمية يف كوسوفو وتشديد الرقابة عىل القطارات التي تتحرك بني 
اء مواطني كوسوفو الذين يسافرون إىل املجر عن االنتقال إىل أحد هذين البلدين، يف رصبيا، وأملانيا، والنمسا إلثن

انخفاض كبري بالفعل يف عدد مواطني كوسوفو الذين يتوجهون إىل املجر بطريقة غري نظامية، حسبما أفادت وكالة 
لم  2015242من عام من مواطني كوسوفو املجر يف األشهر الثالثة األوىل  26182فبينما دخل  241".فرونتكس"

  243.مواطناً يف األشهر الثالثة التالية 1067يدخلها سوى 

التشاور "بحملة إعالنات مناهضة للمهاجرين عىل لوحات اإلعالنات يف إطار  2014وقامت الحكومة املجرية يف عام 
بأن عليهم  وتنذرهم" وظائف املجريني"تحذر الالجئني واملهاجرين من أخذ " الوطني بخصوص الهجرة واإلرهاب

وعربت مفوضية شؤون الالجئني عن بواعث قلق بخصوص الخطاب املستخدم يف حملة  244.إطاعة القوانني املجرية
اإلعالنات الذي يحاول تصوير املهاجرين والالجئني عىل أنهم خطر يتهدد املواطنني املجريني، وكذلك بخصوص بناء 

كثر خطراً لعبور الحدود ويضع الالجئني تحت رحمة قد يدفع الناس إىل اتباع طرق أ"السياج قائلة إنه 
، أعلنت الحكومة أن حملة مماثلة ستُنَظَّم يف الدول الواقعة عىل الطريق إىل 2015آب /ويف أغسطس 245".املهربني

توضح يف إطار الحملة أن التوجه نحو املجر غري مجٍد "املجر، اليونان، ومقدونيا، ورصبيا، بما يف ذلك ملصقات 
َت ويجري بناء سياج حدودي حيث أن   246".القوانني ذات الصلة ُغريِّ

، أنها ستبدأ أيضاً بناء سياج يغلق 2015حزيران /فحذواً لحذو اليونان وبلغاريا، أعلنت الحكومة املجرية يف يونيو
أمتار  واكتمل بناء السياج الذي يبلغ ارتفاعه أربعة 247.حدودها مع رصبيا ملنع دخول أراضيها بطريقة غري نظامية

                                                      

آذار /مارس-كانون الثاني/الربع األول، يناير: السنويالتقرير ربع : شبكة فرونتكس لتحليل املخاطر"، "فرونتكس"  241
: ، عىل الرابط2015تموز /يوليو 9، "2015

frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_Q1_2015.pdf  
: ع عىل اإلحصاءات ذات الصلة، انظر املوقع الرسمي للرشطة املجرية، عىل الرابطلالطال   242

www.police.hu/sites/default/files/hatarrendeszet_hk_2015._03.pdf  
: الصلة، انظر املوقع الرسمي للرشطة املجرية، عىل الرابطلالطالع عىل اإلحصاءات ذات   243

www.police.hu/sites/default/files/hatarrendeszet_hk_2015._06.pdf  
األوروبي عرضة للخطر مع إقدام املجر عىل وضع قائمة بدول املرور  طريق الالجئني إىل االتحاد"منظمة العفو الدولية،   244

releases/2015/07/refugee-www.amnesty.org/en/press-: ، عىل الرابط2015تموز /يوليو 1، "’اآلمنة‘العابر 
states-transit-safe-of-list-up-draws-hungary-as-risk-at-eu-the-into-route  

لوحات اإلعالن الخاصة بمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف "، "مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  245
  www.unhcr.org/5583d1466.html: ، انظر الرابط2015حزيران /يونيو 19، "ات الالجئنياملجر تحتفي بمساهم

اهتمامنا ينصب أساساً عىل نقل : زولتان كوفاكس –الهجرة غري املرشوعة "، )أخبار(وزارة الداخلية يف جمهورية بلغاريا   246
minister-www.kormany.hu/en/prime-: ، انظر الرابط2015آب /أغسطس 14، "سائرين عىل الطريقالرسالة إىل ال

-the-relay-to-interest-elementary-our-is-it-kovacs-zoltan-migration-office/news/illegal-s
way-the-on-those-to-message  الحكومة ستبدأ حملة يف دول املرور "، )أخبار(ووزارة الداخلية يف جمهمورية بلغاريا
s-minister-www.kormany.hu/en/prime-: ، عىل الرابط2015آب /أغسطس 14، "العابر

countries-transit-in-campaign-launch-to-office/news/government  
عرضة للخطر مع إقدام املجر عىل وضع قائمة بدول املرور  طريق الالجئني إىل االتحاد األوروبي"منظمة العفو الدولية،   247
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  248.مليون يورو 98وتقدر تكلفته بقرابة  2015أيلول /سبتمرب 15كيلومرتاً يف  175وطوله 

، دخل تعديل لقانون اللجوء حيز التنفيذ، واستحدث قائمتني بالبلدان األصلية اآلمنة 2015آب /أغسطس 1ويف 
ات املجرية رصبيا، ومقدونيا، وبموجب هذه التعديالت تعترب السلط 249.والبلدان األخرى اآلمنة للمرور العابر

والدول األعضاء يف االتحاد األوروبي، بما يف ذلك اليونان، بلداناً آمنة، وهو ما يعني أن طلبات اللجوء املقدمة من 
لة ، عندما 2015أيلول /سبتمرب 15ويف  250.أشخاص مروا عرب هذه الدول يمكن إعادتها إليها بعد إجراءات ُمَعجَّ

ىل حدود البالد مع رصبيا، دخلت مجموعة أخرى من التعديالت لقانوني العقوبات واللجوء اكتمل بناء السياج ع
حيز التنفيذ، وهي تجعل من دخول البالد من خالل السياج الحدودي جريمة وتقيم مناطق للمرور العابر عىل 

ع الوطني يرصح للجيش وبعد ذلك بأسبوع اعتمد الربملان املجري تعديالً لقانون الرشطة وقانون الدفا . الحدود
واستخدام الطلقات املطاطية، وقنابل الغاز املسيل " األزمة التي سببتها الهجرة الجماعية"بدعم الرشطة يف 

  251.للدموع، ومعدات إطالق النار

اإلجراءات أثبتت "بأن  2015ترشين األول /أكتوبر 6وأفاد وزير العدل املجري، الزلو تروكسانيي، يف بيان يوم 
ا ألن الحكومة املجرية كانت تأمل يف أن تنخفض أعداد املهاجرين إىل سدس أو سبع املستوى السابق، لكن فعاليته

 ً شخصاً فقط دخلوا البالد  11وأفادت الرشطة املجرية يف اليوم نفسه بأن  252."أعدادهم هبطت بنسبة أكرب كثريا
فبينما انخفضت حاالت الدخول : غري أن اإلحصاءات تيش بقصة مختلفة 253.بطريقة غري نظامية من رصبيا

ترشين األول، فقد ورد أن /أكتوبر 6فقط يف  11بطريقة غري نظامية من رصبيا إىل حد بعيد، من آالف كل يوم إىل 
فبدالً من منع وصول املهاجرين . شخصاً دخلوا املجر يف اليوم نفسه من كرواتيا بطريقة غري نظامية 5932

                                                                                                                                       

releases/2015/07/refugee-esty.org/en/presswww.amn-: ، عىل الرابط2015تموز /يوليو 1، "’اآلمنة‘العابر 
states-transit-safe-of-list-up-draws-hungary-as-risk-at-eu-the-into-route  

: ، انظر الرابط2015آب /، أغسطس"حقائق وأرقام: الهجرة واللجوء يف املجر"، "لجنة هلسنكي املجرية"  248
content/uploads/ffaug2015.jpg-helsinki.hu/wp تعديالت قانون : بناء سياج قانوني"، "لجنة هلسنكي املجرية"و

helsinki.hu/wp-: ، عىل الرابط2015آب /أغسطس 7، "اللجوء املجري تهدد الحصول عىل الحماية يف املجر
note.pdf-info-August-2015-amendment-law-asylum-HU-content/uploads/HHC  

 التعديالت القانونية يف املجر لنقل املسؤولية عن طالبي اللجوء إىل"لالستزادة من التفاصيل، انظر الفصل التايل املعنون   249
  ".بلدان آمنة"عمليات الطرد الجماعي إىل : الخارج

": البلدان اآلمنة"انظر بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن استخدام قوائم )   250
-tens-puts-law-asylum-to-change-ww.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/hungaryhttps://w

risk/-at-thousands-of  
  .142/2015د من القانون /54املادة   251
: ، انظر الرابط2015ترشين األول /أكتوبر 6، "التعاون املجري الرصبي نموذج يحتذى به"موقع الحكومة املجرية،   252

-is-cooperation-serbian-justice/news/hungarian-of-http://www.kormany.hu/en/ministry
exemplary  

-http://police.hu/hirek-es:  الرابط، عىل2015ترشين األول /أكتوبر 6اإلحصاءات اليومية للرشطة املجرية ليوم   253
informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/napi-tajekoztato-8  
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وبدالً . إال إىل تغيري املسار 2015أيلول /لفعيل للحدود مع رصبيا يف أواسط سبتمربا" اإلغالق"والالجئني، لم يؤد 
من التوجه من رصبيا إىل املجر، يدخلون املجر اآلن من كرواتيا، وكانت أعداد من يدخلون باآلالف كل يوم يف أوائل 

الكرواتية، وكادت تنتهي بالفعل من إال أن املجر بدأت بالفعل بناء سياج مماثل عىل الحدود . ترشين األول/أكتوبر
وقد تنجح املجر نتيجة لذلك يف عزل نفسها عن تدفق  254.وضع األسالك الشائكة عىل طول الحدود بأكملها

لكن ) برغم أنها قد تحتاج عىل األرجح إىل بناء سياج مماثل عىل طول حدودها مع رومانيا لتحقيق هذا(الالجئني 
  .ق الالجئني إىل االتحاد األوروبي من طرق أخرىهذا لن يفلح مع ذلك يف وقف تدف

التعديالت القانونية في المجر لنقل المسؤولية عن طالبي اللجوء إلى 
  "بلدان آمنة"عمليات الطرد الجماعي إلى : الخارج

ر، باإلضافة إىل اإلجراءات التي تهدف إىل إغالق الحدود مادياً أو وقف الالجئني حتى قبل وصولهم إىل حدود املج
بطريقة تضمن الرفض التلقائي لكل طلبات اللجوء املقدمة من أشخاص مروا عرب  255عدلت املجر قانون اللجوء

ويستند هذا إىل الحجة أن رصبيا بلد آخر آمن يمكن أن يجد فيه طالبو اللجوء . رصبيا، دون أي تقييم الستحقاقهم
ة من جميع مقدمي طلبات اللجوء يف املجر مروا عرب يف املائ 99وحيث أن التقديرات تفيد بأن . الحماية الدولية
آب، عىل /أغسطس 1، فمن املنطقي توقع أن تؤثر هذه التعديالت، التي دخلت حيز التنفيذ يف 2014رصبيا يف عام 

آالف الالجئني، الذين باتوا معرضني لطردهم جماعياً إىل رصبيا دون تقييم لطلباتهم الفردية يف كل حالة عىل حدة 
  .ما تستحقهحسب 

  :ووفقاً للتعديل أصبح نص الجزء املعني من قانون اللجوء كالتايل

توفر ملقدم الطلب بلد آخر تنطبق عليه رشوط البلد اآلخر ... يُرَفض إذا] للحصول عىل الحماية الدولية[أي طلب "
  .)من التعديل 34من قانون اللجوء بعد تعديله بموجب املادة ) ه)(2(51الفصل ." (اآلمن له

أقام يف بلد آخر آمن ) إال يف حالة ما إذا كان مقدم الطلب أ) ه(2ال يجوز اعتبار الطلب مرفوضاً بموجب الفقرة "
سافر عرب أرايض ذلك البلد اآلخر وكانت ) يف ذلك البلد؛ أو ب... وكانت الفرصة متاحة له لطلب الحماية الفعالة

له أقارب يف ذلك البلد ومن حقه دخول أرايض ذلك ) يف ذلك البلد؛ أو ج... لحمايةالفرصة متاحة له للتقدم بطلب ا
من قانون ) 4(51الفصل ." (إذا طلب البلد اآلخر اآلمن تسلم الشخص الذي يطلب االعرتاف به كالجئ) البلد؛ أو د

  .)من التعديل 34اللجوء بعد تعديله بموجب املادة 

. دول عن فحص طلبات اللجوء املقدمة يف أراضيها أو يف نطاق واليتها القضائيةويقيض القانون الدويل بمسؤولية ال
ل تطبيق آلية  يف تفادي التزامات املجر الدولية، والسيما التزامها بعدم اإلعادة " البلد اآلخر اآلمن"وينبغي أال يُستَغَّ

للمجر بإحالة مسؤوليتها " رى اآلمنةبالدول األخ"وتخىش منظمة العفو الدولية أن يسمح استخدام قائمة . القرسية
عن إجراءات اللجوء إىل بلدان أخرى، دون تقييم دقيق ملا إذا كان مقدم الطلب سيكون بصفته الفردية عرضة 

                                                      

: كيلومرتاً  من حدودها مع كرواتيا 41أعلنت الحكومة املجرية خططاً لبناء سياج عىل امتداد مسافة   254
-on-fence-border-of-minister/news/construction-prime-http://www.kormany.hu/en/the

begun-has-section-croatian  
  October 2015 22-16 ,7#املفوضية األوروبية لالجئني تحديث بشأن االستجابة للطوارئ   255
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وقد أعادت السلطات إىل رصبيا مقدمي طلبات اللجوء . النتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان يف البلد اآلخر املعني
أيلول، كلهم تقريباً، /سبتمرب 15املجرية عىل حدود رصبيا منذ " مناطق املرور العابر" القليلني الذين ُقِبلوا يف
  256.استناداً لهذه األسباب

يتم يف مرحلة قبول الطلب قبل التقييم الكامل ملدى استحقاقه، فقانون اللجوء " البلد اآلخر اآلمن"وحيث أن تقييم 
وباإلضافة إىل ذلك، ال يمهل . ددة الخاصة بمقدم الطلباملجري يسمح برفض الطلب دون اعتبار للظروف املح

، "البلد اآلخر اآلمن"القانون املجري طالب اللجوء سوى ثالثة أيام للطعن يف أي قرار برفض طلبه استناداً ملفهوم 
رية يف وقد تؤدي هذه العيوب الخط. يف البلد اآلخر املعني" لحماية فعالة"ويضع عىل عاتقه عبء إثبات أنه ال وجود 
  ).سواء بشكل مبارش أو غري مبارش(قانون اللجوء املجري إىل اإلعادة القرسية 

 23وقد أُدِرَجت رصبيا ضمن البلدان األخرى اآلمنة، حسبما أعلنت الحكومة املجرية بموجب مرسوم يوم 
. هم اإلنسانيةبيد أن الوضع يف رصبيا يعرض الالجئني وطالبي اللجوء لخطر انتهاك حقوق 2015.257تموز /يوليو

غري فعال وال ) وكذلك يف مقدونيا(وتبني البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أخرياً أن نظام اللجوء يف رصبيا 
يضمن الحصول عىل الحماية الدولية حتى بالنسبة لالجئني الذين تتضح حاجتهم إىل الحماية بداهة، مثل 

وتحرم أوجه القصور والتأخري يف تنفيذ بنود قانون اللجوء  258.تالسوريني الذين يمثلون أغلبية مقدمي الطلبا
الرصبي طالبي اللجوء من التقييم الرسيع والفعال لحاجتهم للحماية، كل فرد عىل حدة، وتؤدي يف أغلب الحاالت إىل 

تسجيل عن اإلرساع ب" مكتب اللجوء الرصبي"ونتيجة لتقاعس . عدم استكمال النظر يف طلبات اللجوء أو تعليقها
طالبي اللجوء، وتزويدهم باملعلومات بخصوص تقديم الطلبات، وتحديد األشخاص ذوي األوضاع الهشة، وإجراء 

مقابالت بخصوص اللجوء عىل وجه الرسعة، وإصدار قرارات أولية يف الوقت املناسب، يجد عدد كبري من األفراد 
، تلقى 2015طلب لجوء يف عام  545فمن بني . اليونانأنفسهم عرضة لخطر اإلعادة القرسية إىل مقدونيا ومنها إىل 

، خلصت 2015حزيران /ويف يونيو. من مقدمي الطلبات وضع اللجوء وتلقى تسعة وضع الحماية بالتبعية 15
األشخاص الذين يُطَردون من املجر إىل رصبيا يتعرضون "التابعة لألمم املتحدة إىل أن " لجنة مناهضة التعذيب"

 ً إىل جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تطبيقاً التفاقات قبول العودة، دون ضمانات إجرائية  إلعادتهم قرسا
  259".فعالة إلتاحة سبل االنتصاف القانوني من القرار

                                                      

  ).127/2015(يتعلق اثنان من التعديالت بمفهومي البلد اآلخر اآلمن والبلد األصيل اآلمن   256
 2015ترشين األول /أكتوبر 8، "انتهاكات املجر لحقوق الالجئني واملهاجرين: محاطة باألسوار"منظمة العفو الدولية،   257

  ).EUR 27/2614/2015: رقم الوثيقة(
الحكومة املجرية وضع ) 106/2015(عديل الذي أقره املجلس الوطني لقانون اللجوء حزيران خول الت/يونيو 30يف   258

تموز مرسوماً يحدد قوائم البلدان األصلية اآلمنة /يوليو 21ويف أعقاب التعديل أصدرت الحكومية يوم . قائمة بالدول اآلمنة
ء يف االتحاد األوروبي، وألبانيا، ومقدونيا، والجبل وهي تتضمن الدول األعضا). بلدان املرور العابر(والبلدان األخرى اآلمنة 

األسود، ورصبيا، والدول األعضاء يف املنطقة االقتصادية األوروبية، والواليات األمريكية التي ألغت عقوبة اإلعدام، وسويرسا، 
: انظر الرابط. والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، وكندا، وأسرتاليا، ونيوزيلندا

www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15106.pdf  
االنتهاكات ضد الالجئني واملهاجرين يف مقدونيا، : املناطق الواقعة عىل الحدود الخارجية ألوروبا"منظمة العفو الدولية،   259

: ، عىل الرابط)EUR 70/1579/2015: رقم الوثيقة" (ورصبيا، واملجر
www.amnesty.org/en/documents/eur70/1579/2015/en/  
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َلة بالنسبة إىل مقدمي الطلبات الذين ينتمون إىل  بلد أصيل "واستحدثت تعديالت قانون اللجوء كذلك إجراءات ُمَعجَّ
  ":آمن

َلة إذا كان مقدم الطلب] طلب الحماية الدولية[وز البت يف الطلب يج" أصالً من بلد مسجل يف ... بإجراءات ُمَعجَّ
الفصل ." (قائمة االتحاد األوروبي أو القائمة الوطنية للبلدان األصلية اآلمنة كما هو محدد يف ترشيع منفصل

  .)ن التعديلم 34من قانون اللجوء بعد تعديله بموجب املادة ) ب)(7(51

َلة عىل طالبي اللجوء الذين يُعترََب بلدهم األصيل  ً "ويَُعد فرض إجراءات ُمَعجَّ مع عدم تطبيق مثل هذه " آمنا
وحظر التمييز بسبب الجنسية من . اإلجراءات عىل طالبي اللجوء من بلدان أخرى تمييزاً بسبب الجنسية األصلية

، واملادة 1951من اتفاقية الالجئني لعام  3واثيق دولية، من بينها املادة املبادئ األساسية للقانون الدويل وتقرره م
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية "من  26، واملادة "ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية"من  21

  ).15املادة (، وكذلك الدستور املجري "والسياسية

لبي اللجوء املنتمني أصالً إىل بلدان مدرجة يف القائمة من إجراءات وفضالً عن ذلك يقيد البند املعدل استفادة طا
وبينما يمكن ملقدم طلب اللجوء أن يدحض افرتاض ". آمن"اللجوء العادية استناداً إىل افرتاض أن بلدهم األصيل 

َلة مع  . ضمانات أقلاألمان، فهو يتحمل عبء اإلثبات ويكون مطلوباً منه أن يفعل ذلك يف سياق إجراءات ُمَعجَّ
يف انتهاك " البلد األصيل اآلمن"ونتيجة لذلك يتعرض األفراد الذين يحتاجون إىل الحماية الدولية لخطر إعادتهم إىل 

  .لاللتزام بعدم اإلعادة القرسية

يوجد تحيزاً أو يطيل أمد " بالبلدان األصلية اآلمنة"ويبعث عىل قلق منظمة العفو الدولية كذلك أن وضع قائمة 
، يف حني أن الحاجة إىل الحماية الدولية ال "آمنة"حيز القائم ضد طالبي اللجوء املنتمني إىل بلدان مدرجة عىل أنها الت

  .بد أن تَُقيَّم عىل أساس الظروف الخاصة بكل فرد

حكمة ويف بلدان أخرى استُعِمَلت فيها مثل هذه القوائم، ُطِعَن فيها أمام املحاكم، ويف اآلونة األخرية قضت امل
. بأن قائمة بالبلدان األصلية اآلمنة تنطوي عىل تمييز وغري دستورية 2015تموز /يوليو 23االتحادية يف كندا يوم 

منع إساءة استخدام "هو " تحديد البلدان األصلية"ورفضت املحكمة دفع الحكومة بأن السبب األسايس لنظام 
وقالت ". ’غري منتجة لالجئني‘عترََب بشكل عام آمنة ونظامنا الخاص باللجوء من جانب أناس يأتون من بلدان تُ 

املحكمة إن التمييز بني مقدمي الطلبات الذين ينتمون أصالً إىل بلدان يف القائمة وبني من ال ينتمون إليها يتسم 
  260".يف ظاهره"بالتمييز 

ول تُعترََب آمنة بالتمييز ويتسم الرفض العام لطلبات اللجوء املقدمة من أشخاص ينتمون إىل دول أو مروا عرب د
ولهذا تويص منظمة العفو الدولية الدول األعضاء يف نظام دبلن بعدم إعادة طالبي . ويؤدي إىل حاالت إعادة قرسية

                                                      

، 2015حزيران /يونيو CAT/C/SRB/CO/2 ،3، املالحظات الختامية عىل تقرير رصبيا "لجنة مناهضة التعذيب  260
dds-daccess-عىل الرابط  ،15الفقرة 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/112/60/PDF/G1511260.pdf?OpenElement مفوضية األمم "و
مالحظات عىل وضع طالبي اللجوء : وسالفية السابقة كدولة لجوءجمهورية مقدونيا اليوغ"، "املتحدة السامية لشؤون الالجئني

: ، عىل الرابط2015آب /، أغسطس"والالجئني يف جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
www.refworld.org/docid/55c9c70e4.html  
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  .اللجوء الذين مروا عرب رصبيا إىل املجر

يه االتحاد األوروبي فتوج. واملجر ليست وحدها يف استخدام مفهومي البلدان األخرى اآلمنة والبلدان األصلية اآلمنة
الخاص بإجراءات اللجوء يسمح للدول األعضاء بتصنيف بعض البلدان عىل أنها دول آمنة للبت رسيعاً يف طلبات 

َلة ويَُمكِّن التوجيه كذلك الدول األعضاء من  261.اللجوء املقدمة من مواطنيها من خالل إخضاعهم إلجراءات ُمَعجَّ
 20ويف . لجوء وفقاً الستحقاقه، إذا كان مقدم الطلب قد مر عرب بلد آخر آمن االمتناع عن الفحص الدقيق ألي طلب

، أوىص مجلس وزراء العدل والداخلية يف االتحاد األوروبي بأن تعترب كل الدول األعضاء دول 2015تموز /يوليو
  263.بما يف ذلك رصبيا ومقدونيا، بلداناً أصلية آمنة 262غرب البلقان،

                                                      

الكندية ملحامي الالجئني ضد وزير الهجرة والجنسية ووزير السالمة العامة واالستعداد للطوارئ، والجمعية . ز.دعوى ي  261
2015 FC  892 ،23 130-124، الفقرات 2015تموز /يوليو.  

بشأن اإلجراءات  2013حزيران /يونيو 26الصادر عن الربملان األوروبي واملجلس األوروبي يف  EU/2013/32التوجيه    262
  .ملنح الحماية الدولية وسحبهااملشرتكة 

تدرج النتائج الختامية ألعمال املجلس ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والجبل   263
  .األسود، ورصبيا، وكوسوفو، ضمن بلدان غرب البلقان
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حقوق االلتزامات المتعلقة ب
اإلنسان ذات الصلة بعمليات 

إعادة الالجئين والمهاجرين عبر 
  الحدود 

وفقاً للقانون الدويل وقانون االتحاد األوروبي، لألشخاص الذين يراد نقلهم من الوالية القضائية إلحدى الدول إىل 
يحظر مبدأ عدم جواز فموضوعياً، . الوالية القضائية لدولة أخرى الحق يف التمتع بضمانات موضوعية وإجرائية

اإلعادة القرسية عىل الدول نقل أي شخص، سواء بشكل مبارش أو غري مبارش، إىل مكان يخيش ألسباب قوية أن 
وإجرائياً، تلتزم . يتعرض فيه لالضطهاد أو أن يتعرض لخطر انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق اإلنسان أو إساءات

  .عن يف قرار نقلهمالدول بمنح األفراد املعنيني فرصة فعالة للط

وعمليات اإلعادة عرب الحدود، التي باتت ملمحاً ثابتاً ألي جزء يتعرض لضغوط شديدة من الحدود الخارجية 
لالتحاد األوروبي، هي عمليات طرد تتم دون إجراءات رسمية، ودون أي من الضمانات التي يكلفها القانون الدويل 

العهد الدويل "من  13ي تخالف املواثيق الدولية، بما يف ذلك املادة ونتيجة لذلك فه. وقانون االتحاد األوروبي
 3، واملادة 1951لعام " االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني"من  33، واملادة "الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

وكول السابع من الربوت 1من الربوتوكول الرابع واملادة  4، واملادة "االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان"من 
مدونة شنجن "كما أنها تخالف ترشيعات االتحاد األوروبي مثل ". باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان"امللحقني 
الحماية يف حالة ( 19، و)حق اللجوء( 18وكذلك املواد  265،"التوجيه الخاص بإجراءات اللجوء"و 264،"للحدود

ميثاق االتحاد األوروبي "من ) إلنصاف الفعال ويف محاكمة عادلةالحق يف ا( 47، و)اإلبعاد، أو الطرد، أو التسليم
  ".للحقوق األساسية

" للجنة حقوق الطفل"، حسب التعليق العام "اتفاقية حقوق الطفل"وتنتهك عمليات الطرد من هذا القبيل أيضاً 
حقيقية تدعو إىل االعتقاد  أن تعيد طفالً إىل بلد آخر إذا توافرت لديها أسباب"الذي ينص عىل أنه ال يجوز للدول 

من  37و 6بوجود خطر حقيقي يعرض الطفل لرضر ال يمكن جربه، عىل غرار األخطار املنصوص عليها يف املادتني 
ينبغي تقييم خطر وقوع هذه االنتهاكات بطريقة تراعي سن الطفل وجنسه كما ينبغي أن تَُراَعى "وأنه " االتفاقية

  266".خطورة التي قد يعاني منها األطفال بسبب نقص الغذاء أو الخدمات الصحيةيف التقييم النتائج البالغة ال

                                                      

: ، عىل الرابط2015تموز /يوليو 20نتائج أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل والداخلية يوم   264
www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/07/20/  

 15الصادرة عن الربملان األوروبي واملجلس األوروبي يف  562/2006رقم ) املفوضية األوروبية(الالئحة التنظيمية   265
  .وتضع نظاماً ملجموعة من الدول بشأن القواعد املنظمة النتقال األفراد عرب الحدود 2006آذار /مارس

بشأن  2013حزيران /يونيو 26الصادر عن الربملان األوروبي واملجلس األوروبي يف  EU/2013/32توجيه املجلس   266
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والدول ملزمة بأن تحرتم، وتحمي، وتفي بحقوق اإلنسان لكل شخص عىل أرضها أو خاضع لواليتها القانونية 
فسواء اعرتضت سفن حرس السواحل اليوناني القوارب التي تقل الالجئني  267.بغض النظر عن وضعه كمهاجر

واملهاجرين يف املياه اإلقليمية اليونانية أم ال، وسواء أكانت املناطق الواقعة داخل السياجات املحيطة بسبتة ومليلية 
تُعترََب أراض أسبانية أم ال، فما أن يمارس املسؤولون اليونانيون أو األسبان سيطرة فعلية عىل الالجئني 

  268.انونية اليونانية أو األسبانيةواملهاجرين، يُعترََب هؤالء خاضعني للوالية الق

كذلك يمثل تعرض األشخاص لسوء املعاملة واملعاملة املهينة يف سياق عمليات السيطرة عىل الحدود، أو وهم 
اتفاقية مناهضة "محتجزون ألسباب تتعلق بالهجرة، انتهاكاً ملعايري حقوق اإلنسان، بما يف ذلك بوجه خاص 

االتفاقية األوروبية لحقوق "و" أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
والسلطات ملزمة أيضاً بمنع سوء املعاملة والتحقيق عىل وجه الرسعة وبطريقة محايدة يف كل مزاعم  269".اإلنسان

  .سوء املعاملة

العهد "ضمن االحرتام الكامل الذي يكفله وفضالً عن ذلك، ينبغي لسلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون أن ي
مدونة "وتقدم . لحقوق جميع األشخاص، وحياتهم، وحريتهم، وأمنهم" الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

مبادئ األمم املتحدة "و 270)1979(الصادرة عن األمم املتحدة " قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني
املبادئ ( 271)1990" (دام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفي املكلفني بإنفاذ القواننياألساسية بشأن استخ

                                                                                                                                       

  .ءاملعايري الدنيا إلحراءات منح الحماية الدولية وسحبها يف الدول األعضا
من العهد،  37الحق يف الحياة وتعنَى املادة  6وتحمي املادة . 27، الفقرة 2005أيلول /سبتمرب 1، 6التعليق العام رقم )   267

  .أساساً، بحظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة والحق يف الحرية واألمن الشخيص
تضمن لكل إنسان "، مثالً، تقتيض من الدول األطراف يف االتفاقية أن "ألوروبية لحقوق اإلنساناالتفاقية ا"من  1املادة   268

املحكمة األوروبية لحقوق "انظر النرشة الصادرة عن . املحددة يف االتفاقية" يخضع لنظامها القانوني الحقوق والحريات
شباط /فرباير(خارج أراضيها " األوروبية لحقوق اإلنساناالتفاقية "بخصوص الوالية القضائية للدول األطراف يف " اإلنسان
عندما تمارس الدولة من خالل "، والسيما دعوى هرييس جمعة وآخرين ضد إيطاليا، حيث أفادت املحكمة بأنه )2014

لزمة بأن موظفيها العاملني خارج أراضيها سيطرة وسلطة عىل فرد ما، وبذلك تمارس الوالية القضائية عىل ذلك الفرد، تكون م
: ، انظر الرابط"تضمن لذلك الفرد الحقوق والحريات املحددة يف القسم األول من االتفاقية ذات الصلة بوضع ذلك الفرد

urisdiction_ENG.pdfterritorial_j-www.echr.coe.int/Documents/FS_Extra  
، وغريها "لجنة مناهضة التعذيب"، و"اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان"، و"املفوضية السامية لشؤون الالجئني"كما أكدت   269

من الهيئات الدولية، تظل التزامات أي دولة املتعلقة بحقوق اإلنسان نحو أي فرد قائمة ما دام ذلك الفرد خاضعاً لسلطتها 
 27765/09انظر كذلك عىل سبيل، املثال دعوى هرييس جمعة وآخرين ضد إيطاليا، استئناف رقم . فعالتنيوسيطرتها ال

؛ ودعوى ميدفيديف وآخرين ضد فرنسا، 82-79، 75-74، الفقرات ")للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان"الغرفة الكربى (
، ")للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان"رفة الكربى الغ( 2010آذار /مارس 29، الحكم الصادر يف 3394/03استئناف رقم 

  .67-62الفقرات 
التي تقتيض من الدول األطراف اتخاذ إجراءات فعالة " اتفاقية مناهضة التعذيب"من  2التعذيب محظور بموجب املادة   270

التعذيب وغريه من " اإلنساناالتفاقية األوروبية لحقوق "من  3وتحظر املادة . ملنعه يف أي إقليم خاضع لنظامها القانوني
  .رضوب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة

 34/169، اعتُِمَدت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة "مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني"  271
  .1979كانون األول /ديسمرب 17الصادر يف 
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توجيهات تفصيلية للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون بشأن كيفية ضمان احرتام هذه الحقوق أثناء ) األساسية
ارج نطاق القضاء، واإلعدام دون مقرر األمم املتحدة الخاص املعني باإلعدام خ"وقد اعترب . قيامهم بواجباتهم

البنود األساسية الخاصة باستخدام القوة يف هاتني الوثيقتني معربًة عن القانون الدويل " محاكمة، واإلعدام التعسفي
وينبغي للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون، بوجه خاص، عدم استخدام القوة إال إذا تبني عدم جدوى  272.امللزم

، وعدم استخدام القوة إال متى كان ذلك رضورياً رضورة مطلقة وأن )4املبدأ األسايس (العنيفة وسائل التقييد غري 
وينبغي تقديم ). 5املبدأ األسايس (يكون استخدامها متناسباً بشكل صارم مع الهدف املرشوع املراد تحقيقه 

استخدام القوة من جانب املوظفني املساعدة والعون الطبي بأرسع ما يمكن ملن أُصيبوا أو تأثروا بأشكال أخرى ب
  ).6املبدأ األسايس (املكلفني بإنفاذ القانون 

، بما يف ذلك الطلقات املطاطية، إال متى كان ذلك رضورياً "األقل من مميتة"وينبغي عدم استخدام املقذوفات 
سلحة النارية عىل أن يكونوا بشكل صارم، وأال تُستَخَدم إال من جانب موظفني مدربني تدريباً كامالً عىل استخدام األ 

ويجب أال تُستَخَدم إال من أجل تفادي استخدام القوة . خاضعني بشكل فعال لقواعد تنظيمية، ورقابة، وسيطرة
املميتة دفاعاً عن النفس أو األخرين من خطر املوت أو اإلصابة الخطرية الوشيك، ويجب أال تُستَخَدم إال بطريقة من 

ليص خطر وقوع أذى غري رضوري عندما تكون الوسائل األقل شدة غري كافية لتحقيق هذا املرجح أن تؤدي إىل تق
  .الغرض

تعريف " األقل من مميتة"وينبغي أن يكون مطلوباً من املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون قبل استخدام املقذوفات 
تخدام مثل هذه األسلحة، مع إتاحة أنفسهم عىل أنهم مكلفون بإنفاذ القانون وتوجيه إنذار واضح باعتزامهم اس

الوقت الكايف لالستجابة لهذا اإلنذار، ما لم يكن القيام بذلك من شأنه أن يعرض املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون 
للخطر دون موجب، أو يؤدي إىل تعريض أشخاص آخرين لخطر املوت أو اإلصابة الخطرية، أو يكون ذلك غري 

وينبغي إعمال نظام للرقابة واإلبالغ يف الحاالت التي . كل واضح يف ظروف الحادثمناسب أو ال جدوى منه بش
  .يستخدم فيها املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون مثل هذه األسلحة يف أداء واجباتهم

وفيات وال بد يف الحاالت التي يؤدي فيها استخدام القوة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون إىل إصابات أو 
مبادئ األمم املتحدة للمنع والتقيص "من إجراء تحقيق دقيق، ومستقل، ومحايد يف الحادث بشكل يتفق مع 

 6املبادئ األساسية ( 273"الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون، واإلعدام التعسفي، واإلعدام دون محاكمة
مقدمي الشكاوى والشهود من التعرض للعنف،  وينبغي أن تتضمن مثل هذه التحقيقات حماية). 22و) و(11و

مبادئ األمم املتحدة للمنع والتقيص الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق "من  15املبدأ (والتهديدات، والرتهيب 
ويف حالة وفاة أي شخص ينبغي إجراء ترشيح للجثة قبل ). القانون، واإلعدام التعسفي، واإلعدام دون محاكمة

  ).12املبدأ األسايس (آخر فيما يتعلق بالجثمان، بما يف ذلك إعادته إىل بلده األصيل  اتخاذ أي قرار

                                                      

، اعتمدها مؤتمر "خدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانوناملبادئ األساسية بشأن است  272
 7آب إىل /أغسطس 27األمم املتحدة الثامن بشأن منع الجريمة ومعاملة املجرمني، الذي ُعِقَد يف هافانا بكوبا يف الفرتة من 

  .1990أيلول /سبتمرب
 23، "عني باإلعدام خارج نطاق القضاء، واإلعدام التعسفي، واإلعدام  دون محاكمةمقرر األمم املتحدة الخاص امل"تقرير  273

  ).35، الفقرة A/61/311( 2006أيلول /سبتمرب
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الحاجة إلى مزيد من المسارات 
  اآلمنة والقانونية لالجئين

لو احتفظنا بالنقود التي ننفقها على المهربين، 
لكننا ننفق كل . ألمكنا أن نبني لنا حياة في أوروبا

دفعت أسرة لقد . ذلك المال على مجرمين
 10000عراقية قابلناها في الحجز في اليونان 

يورو عن كل فرد من األسرة؛ ودفعت أسرة أخرى 
وقيل لهم . يورو وكانت تضم عشرة أفراد 9000

لكن انتهى بهم . إنهم سيؤخذون إلى ألمانيا
المطاف إلى ردهم على أعقابهم من اليونان 

  ...إلى تركيا مثلنا
ً  23ر ل، الجئ سوري عمره    عاما

ويف . مليوناً للمرة األوىل منذ الحرب العاملية الثانية 50، تجاوز عدد النازحني قرساً عىل مستوى العالم 2013يف عام 
مليون  19.5مليون شخص نزحوا قرساً يف شتى أنحاء العالم من بينهم  60وصل هذا الرقم إىل زهاء  2014عام 
من سوريا وحدها، األمر الذي يجعل هذه واحدة من بني أسوأ  وقد فر ما يزيد عىل أربعة ماليني شخص 274.الجئ

  .أزمات الالجئني يف التاريخ

فبعض الدول تستقبل ماليني الالجئني الفارين من العنف . غري أنهم ليسوا موزعني بالتساوي يف شتى أنحاء العالم
عها الجغرايف، أو وسائل تستخدمها واالضطهاد، بينما ال تستقبل دول أخرى إال القليل منهم ألسباب من بينها موق

يف املائة من  86ويعيش . ملنع صول الالجئني مثل تلك تطبقها بعض دول االتحاد األوروبي املوصوفة يف هذا التقرير
يف املائة من الالجئني السوريني  95ويعيش  275.يف املائة منهم يف الدول األقل نموا 25الجئي العالم يف دول نامية، و

                                                      

، "مبادئ املنع والتقيص الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون، واإلعدام التعسفي، واإلعدام دون محاكمة"  274
  .1989أيار /مايو 24املؤرخ يف  65/1989اعي بموجب قراره عتمدها املجلس االقتصادي واالجتما

  .2015حزيران /يونيو 18، 2014، اتجاهات عاملية "مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 275 
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فواحد من كل خمسة أشخاص يف لبنان، وهو بلد سكانه أربعة ماليني نسمة، الجئ من . رة لسوريايف دول مجاو 
وتستضيف تركيا، التي يخرج منها حالياً أغلب السوريني الذين يصلون إىل أوروبا، قرابة مليوني الجئ  276.سوريا

الدول الثماني والعرشين  مليون الجئ يعيشون يف 1.1ويف تباين مع ذلك كان هناك قرابة  277.سوري بالفعل
  2014.278األعضاء يف االتحاد األوروبي كلها يف عام 

وقد توقع النظام الدويل لحماية الالجئني، الذي أُقيم استجابًة ألزمات النزوح الناتجة عن الحرب العاملية الثانية، 
د من املعايري منذ النص بشكل وتطورت العدي. الحاجة إىل التعاون الدويل يف مواجهة االنتقاالت الجماعية للسكان

  1951.279لعام " االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني"واضح عىل مبدأ تقاسم العبء واملسؤولية دولياً يف 

وهذا يعني تحمل أنصبة متساوية من الجئي . وال يمكن للنظام الدويل لحماية الالجئني أن يعمل دون تضامن دويل
ال يمكن تحقيقه إال من خالل ضمان مسارات آمنة وقانونية تتيح لالجئني  العالم يف شتى أنحاء العالم، وهو أمر

الوصول والعيش يف عدد أكرب من البلدان بدال من بضعة بلدان، وكذلك بدعم البلدان التي تستضيف أعداداً كبرية 
 ً اك مجموعة من وهن. من الالجئني عن طريق تمويل مناشدات األمم املتحدة اإلنسانية ملساعدة الالجئني عامليا

اإلجراءات املختلفة التي يمكن للدول األعضاء يف االتحاد األوروبي اتخاذها إلتاحة طرق أمنة وقانونية للوصول إىل 
  .االتحاد األوروبي لألشخاص الذين يحتاجون إىل الحماية

برحالت خطرة  وليس من شأن فتح مزيد من السبل اآلمنة والقانونية لالجئني أن يقلل حاجة الالجئني للقيام
فضمان التوزيع األكثر تساوياً لالجئي العالم عاملياً رضوري لتخفيف الضغط عىل . للوصول إىل أوروبا فحسب

ومن شأن تمكني . الدول التي تستضيف أغلبية الجئي العالم ومنع تآكل مساحة الحماية املوجودة يف هذه البلدان
ونية ومبارشة إىل الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي أن يخفف الالجئني أو طالبي اللجوء من السفر بطريقة قان

الضغط عىل الدول األعضاء الواقعة عىل األطراف الخارجية لالتحاد عىل الطرق الرئيسية املؤدية إىل االتحاد 
تحاد فعىل الرغم من أن الالجئني ال يريدون عادة البقاء يف الدول التي يبدأون بها دخولهم إىل اال . األوروبي

األوروبي، فهم ال يستطيعون متابعة سريهم إىل دول أخرى يف االتحاد دون املرور عرب تلك الدول الواقعة عىل 
حدوده الخارجية مثل بلغاريا، واليونان، واملجر، وإيطاليا، وأسبانيا، حيث أن أغلبهم ال بديل لهم عن السفر 

  .بطريقة غري نظامية إىل االتحاد األوروبي

طرق املمكنة إلتاحة سبل آمنة وقانونية لالجئني زيادة األماكن املخصصة إلعادة التوطني والتي تعني ومن بني ال
وتتوىل  280.نقل الالجئني ذوي األوضاع الهشة إىل بلدان يمكنهم فيها بدء حياتهم من جديد بطريقة كريمة

                                                      

  .2015حزيران /يونيو 18، 2014، اتجاهات عاملية "مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 276 
: الخاص باالستجابة اإلقليمية ألزمة الجئي سوريا عىل الرابط" مم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيمفوضية األ "موقع   277

data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php  
: خاص باالستجابة اإلقليمية ألزمة الجئي سوريا عىل الرابطال" مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"موقع   278

data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php  

: ، انظر الرابط2015حزيران /يونيو 18، 2014، اتجاهات عاملية "مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني) " 279 
unhcr.org/556725e69.html  

، تجميع لنتائج أعمال اللجنة التنفيذية حسب املوضوع، "مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"انظر )   280
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حاالت الالجئني الذين تعرتف بهم عادة تنسيق إعادة التوطني، حيث تحيل " املفوضية السامية لشؤون الالجئني"
ولبعض الدول أيضاً برامج لقبول الدخول ألسباب إنسانية يمكن . إىل البلدان التي عرضت أماكن إلعادة التوطني

. لالجئني أن يتقدموا لها وإذا ُقِبلوا يُنَقلون إىل هذه الدول دون تنسيق ذلك من خالل مفوضية شؤون الالجئني
  .طني املتاحة لالجئني عىل النطاق العاملي كثريا عما هو مطلوبوتقل أماكن إعادة التو 

بأن العدد اإلجمايل لالجئني الذين يحتاجون إىل إعادة " املفوضية السامية لشؤون الالجئني"وتفيد تقديرات 
سوى  2014ويف تباين مع ذلك لم تعرض الدول يف عام  2016.281الجئ يف عام  1153300التوطني سيبلغ 

من خالل  282الجئ 73000أُعيد توطني قرابة  2014ويف عام . ن إلعادة التوطني عىل وجه اإلجمالمكا 105200
وتعتقد منظمة العفو الدولية، عىل أساس . مفوضية شؤون الالجئني وأُعيد توطني الباقلني عن طريق الدول مبارشة
الذين يحتاجون إىل إعادة التوطني يف الحاجات الحالية وأخذ الزيادات التي يُحتََمل ان تشهدها أعداد الالجئني 
مليون الجئ عىل مدى العامني  1.45الحسبان، أن تعهدات إعادة التوطني عىل النطاق العاملي ينبغي أن تبلغ 

يف املائة يف عدد الالجئني الذين يحتاجون إىل إعادة  26.50املقبلني، بافرتاض أنه ستكون هناك زيادة نسبتها 
  283.ةالتوطني خالل هذه الفرت 

وال تزال أماكن إعادة التوطني وقبول الدخول ألسباب إنسانية املقدمة من دول االتحاد األوروبي منخفضة إىل حد 
من الدول الثماني والعرشين األعضاء يف االتحاد األوروبي بما  18فبالنسبة إىل السوريني، مثالً، تعهدت . يُرثَى له
وهذه  284.مكان تعهدت بها أملانيا 38500من بينها  2013 مكان إلعادة التوطني منذ عام 68000يقل عن 

وبمقدور دول االتحاد األوروبي، الذي يمثل أكثر الكتل . تعهدات لسنوات متعددة وليست تعهدات سنوية متكررة
مكان عىل األقل إلعادة التوطني وقبول الدخول ألسباب إنسانية  300000وينبغي لها أن تعرض . السياسية ثراءً 

ويمكن أن يتم هذا من خالل الربامج . ى العامني املقبلني لالجئني األكثر ضعفاً خارج االتحاد األوروبيعىل مد 
  285.الوطنية أو برنامج إلزامي يضعه االتحاد األوروبي

                                                                                                                                       

  unhcr.org/53b26db69.html: ، عىل الرابط478-471الصفحات 
تشمل إعادة التوطني اختيار : "إعادة التوطني التعريف التايل" مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"تَُعرِّف   281

مع منحهم  –ئني كالج –الجئني ونقلهم من دولة سعوا لنيل الحماية فيها إىل دولة أخرى غري بلدهم األصيل وافقت عىل قبولهم 
ويضمن الوضع املمنوح الحماية من اإلعادة القرسية ويتيح لالجئ الذي أُعيد توطينه، هو وأرسته أو من . وضع اإلقامة الدائمة

وتنطوي إعادة التوطني كذلك عىل فرصة . يعولهم، سبل الحصول عىل حقوق مماثلة للحقوق التي يتمتع بها مواطنو الدولة
دليل مفوضية األمم املتحدة السامية : "املصدر." ة األمر عىل جنسية الدولة التي أُعيد توطينه فيهاحصول الالجئ يف نهاي

  www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf: ، انظر الرابط"لشؤون الالجئني إلعادة التوطني
، 7، صفحة 2015حزيران /، يونيو2015اتجاهات إعادة توطني الالجئني  ،"مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  282

  .www.unhcr.org/559e43ac9.html: يمكن االطالع عليه عىل الرابط
، 23، صفحة 2015حزيران /، يونيو2015، اتجاهات إعادة توطني الالجئني "مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  283

  .www.unhcr.org/559e43ac9.html: يمكن االطالع عليه عىل الرابط
يف املائة سنوياً  12.5يف املائة عىل متوسط للزيادة يف حاجات إعادة التوطني قدره  26.5تقوم الزيادة التي تبلغ نسبتها   284

ً " مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني"، عندما بدأت 2009 منذ عام   .لحاجات إعادة التوطني الكاملة تنرش أرقاما
يف املائة سنوياً  12.5يف املائة عىل متوسط للزيادة يف حاجات إعادة التوطني قدره  26.5تقوم الزيادة التي تبلغ نسبتها   285
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وثمة طريقة أخرى إلتاحة سبيل آمن وقانوني لحصول الالجئني عىل الحماية يف االتحاد األوروبي، وهي تسهيل 
ولم شمل األرس عملية يحركها الالجئ . لالجئني الذين لهم أقارب يعيشون يف االتحاد األوروبي جمع شمل األرس

وينظم الدخول إىل االتحاد . املقيم بالفعل يف إحدى الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي والذي يرعى هذه العملية
 286".التوجيه الخاص بجمع شمل األرس" األوروبي ألغراض التئام شمل األرس قانون االتحاد األوروبي، والسيما

وبمقدور الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي اعتماد بنود أكثر مواتاة من تلك املتاحة حالياً بموجب قانون االتحاد 
غري أن هذا الخيار مقصور  287.األوروبي، وهو ما تشجع املفوضية األوروبية الدول عليه أيضاً فيما يخص الالجئني

وهذا السبيل يمكن توسيعه بتطبيق . يكة الالجئ وأبنائه أو يف حالة الالجئني األطفال عىل آبائهمعموما عىل رش 
تعريف واسع ألفراد األرسة ليشمل األرس الكبرية أو األفراد من غري أقارب الدرجة األوىل، وإبداء مرونة فيما يتعلق 

دخول الالجئني ألغراض جمع شمل األرس أن تفي  وليس من شأن زيادة إمكانيات. بالوثائق أو غريها من املتطلبات
وثانياً، ستمثل األرسة شبكة دعم . بحاجات الحماية لالجئني فحسب، بل وأن تفي كذلك بحقهم يف الحياة األرسية

وال يضع . لالجئني الذين يصلون إىل أوروبا، وبذلك تقلل العبء عىل كاهل الدول املستقبلة وتعزز اندماج الالجئني
شمل األرسة الالجئ يف إحدى دول االتحاد األوروبي بطريقة عشوائية وإنما يف الدولة التي تستضيف الراعي، التئام 

  .وبذلك يقلل االنتقاالت الثانوية لالجئني داخل االتحاد األوروبي

نية ألنه وأغلب األشخاص الذين يحتاجون إىل الحماية ال يمكنهم الذهاب إىل االتحاد األوروبي ودخوله بطريقة قانو 
غري أنه يمكن  288.ينبغي لهم الوفاء بمتطلبات التأشرية التي يستحيل فعلياً عىل الالجئني وطالبي اللجوء الوفاء بها

لدول االتحاد األوروبي أن تمنح تأشريات ألسباب إنسانية ملن يحتاجون إىل الحماية الدولية حتى لو كان طالب 
ومن شأن هذا أن يَُمكِّن . ها من الرشوط املطلوبة إلصدار تأشرية لهاللجوء ال يفي بكل متطلبات الوثائق أو غري 

  .الالجئني من السفر إىل الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي بطريقة آمنة وقانونية وأن يقدم طلب لجوء لدى وصوله

                                                                                                                                       

  .تنرش أرقاماً لحاجات إعادة التوطني الكاملة" األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيمفوضية "، عندما بدأت 2009منذ عام 
  .بخصوص الحق يف جمع الشمل العائيل 2003أيلول /سبتمرب 22الصادر يف   EC/2003/86توجيه املجلس  286
يف تطبيق التوجيه  إخطار من املفوضية إىل الربملان األوروبي واملجلس بشأن اإلرشاد"املفوضية األوروبية،   287

2003/86/EC بخصوص الحق يف جمع الشمل العائيل" ،(COM(2014) 210 final) ،3 عىل 2014نيسان /إبريل ،
  32009R0810content/EN/ALL/?uri=CELEX-lex.europa.eu/legal-http://eur:: الرابط

من بني هذه املتطلبات، عىل سبيل املثال، وثائق تتعلق بمكان السكن أو دليل عىل توفر موارد كافية لتغطية تكلفة )   288
يملك مقدم الطلب موارد كافية إلعالة نفسه مدة اإلقامة املزمعة والعودة إىل بلده "السكن، وتحديد الغرض من الرحلة، وأن 

الصادرة عن الربملان األوروبي  2009/810رقم ) املفوضية األوروبية(انظر الالئحة التنظيمية ". يقيم فيه األصيل أو البلد الذي
: ، عىل الرابط)مدونة التأشريات(والتي تضع مدونة مشرتكة بشأن التأشريات  2009تموز /يوليو 13واملجلس بتاريخ 

content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R0810-lex.europa.eu/legal-http://eur  
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  وتوصيات نتائج
بالهجرة التي يواجهها االتحاد  بناء األسوار وإحكام السيطرة عىل الحدود ليسا هما الحل للتحديات املتعلقة

 ً فهي ستخفض عدد حاالت الدخول يف األماكن التي تَُطبَّق فيها، لكن خربة السنوات األخرية تبني . األوروبي حاليا
أنها ال تقلل التدفق الصايف لالجئني واملهاجرين إىل االتحاد األوروبي ككل، وإنما تغري املسارات التي يتبعونها وعادة 

وفضالً عن ذلك، أدت املحاوالت الرامية إىل ضمان جعل الحدود الربية عصية عىل . ت أكثر خطورةنحو مسارا
االخرتاق أمام املهاجرين وطالبي اللجوء، يف كل الحاالت، إىل نطاق من انتهاكات حقوق اإلنسان، من بينها 

  .ات اللجوءاالستخدام املفرط للقوة، وسوء املعاملة، والحرمان من سبل االستفادة بإجراء

فللدول حق واضح يف تنظيم دخول . وال تعارض منظمة العفو الدولية إجراءات السيطرة عىل الحدود يف حد ذاتها
لكن إجراءات السيطرة عىل الحدود ينبغي أن . أراضيها ومثل هذه اإلجراءات رضورية ومطلوبة للعديد من األسباب

وال مكان يف هذا النظام لعمليات . لحقوق اإلنسان وحماية الالجئنيتَُطبَّق دائماً بطريقة تتفق مع النظام الدويل 
اإلعادة عرب الحدود دون إجراءات رسمية واملعاملة غري اإلنسانية عىل الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي املوثقة يف 

  .هذا التقرير

ألهم من ذلك أنه يجب عىل االتحاد وا. ينبغي أن تتاح ملن يصلون إىل حدود االتحاد األوروبي الفرصة لطلب اللجوء
األوروبي ودوله األعضاء االلتزام بتوفري طرق آمنة لالجئني للوصول إىل االتحاد األوروبي تخفف الضغط عىل الدول 

الواقعة عىل األطراف الخارجية لالتحاد وحاجة مئات اآلالف من األشخاص الفارين من الرصاع واالضطهاد إىل 
فأزمة الالجئني عاملية، وهو ما . ينبغي أال تعمل بلدان االتحاد األوروبي وحدها يف هذاو . القيام برحالت خطرة

غري أن املؤكد هو أنه ال يمكن لبلدان االتحاد األوروبي أن تكتفي بإغالق أبوابها . يتطلب تحركاً عاملياً وحلوالً عاملية
فلن يذهبوا وال . ني الذين يحتاجون إىل الحمايةأمام هذه املشكلة وتأمل يف أن يذهب عنها مئات اآلالف من الالجئ

  .ينبغي أن يضطروا لذلك

  توصيات

  :وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات األسبانية إىل

 وقف ممارسات طرد املهاجرين، وطالبي اللجوء، والالجئني إىل املغرب دون إجراءات رسمية؛  

  يف سبتة  289"الرفض عند الحدود"تنفيذ عمليات إلغاء أو تعديل البنود القانونية كي تحدد بدقة طريقة
  ومليلية مع تطبيق الضمانات الرضورية ملنع عمليات اإلعادة القرسية والطرد الجماعي من أسبانيا إىل املغرب؛

  إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لإلجراءات املعمول بها فيما يتعلق بالحد من الهجرة لضمان وجود الضمانات
قوق املهاجرين، وطالبي اللجوء، والالجئني اإلنسانية كما يقتيض القانون الدويل وتطبيقها الرامية إىل حماية ح

                                                      

 30 يف الصادر 4/2015 األسايس القانون من األول النهائي البند استحدثه الذي العارش اإلضايف البند من األوىل الفقرة  289
 1 يوم التنفيذ حيز دخل ،)آذار/مارس 31 بتاريخ الرسمية يدةالجر  يف نرُِشَ ( العام األمن بشأن 2015 آذار/مارس
  .2015 نيسان/إبريل
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  بطريقة فعالة؛

  ضمان أن تُتاح لألشخاص الذين يحتاجون إىل الحماية الدولية سبل دخول األرايض األسبانية يف سبتة ومليلية
  أو غريهما؛

 جرة، بما يف ذلك اتفاق قبول عودة مواطني البلدان تعليق أي تعاون مع املغرب فيما يتعلق بالحد من اله
األخرى، ووقف إعادة مواطني البلدان األخرى إىل املغرب إىل أن يحرتم حقوق املهاجرين، والالجئني، وطالبي اللجوء 

  اإلنسانية احرتاماً كامالً؛

 وق اإلنسان تماشياً إعادة التفاوض عىل اتفاق قبول العودة مع املغرب وتعديله ليشمل ضمانات لحماية حق
  مع التزامات أسبانيا واملغرب بوجب القانون الدويل؛

  التحقيق يف أنباء انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد املهاجرين، وطالبي اللجوء، واملهاجرين، وإعالن نتائج
  تلك التحقيقات، ومحاسبة املسؤولني عن االنتهاكات، وتقديم التعويضات الكافية للضحايا؛

  حد عىل الفور للقيود املفروضة عىل حرية التنقل لطالبي اللجوء يف الجيبني والسماح لطالبي اللجوء وضع
  بالتنقل بحرية داخل البالد؛

  ضمان تمايش ظروف االستقبال يف سبتة ومليلية مع املعايري الدولية من خالل تخصيص املوارد الكافية لهذا
  290".اص بظروف االستقبالالتوجيه الخ"من ) 2(29الغرض بموجب املادة 

  :وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات البلغارية واليونانية إىل

 الكف عىل الفور عن القيام بعمليات رد املهاجرين والالجئني غري املرشوعة عىل أعقابهم إىل تركيا؛  

 بهم وسوء إجراء تحقيقات عاجلة، وناجزة، ومستقلة يف جميع مزاعم رد املهاجرين والالجئني عىل أعقا
  معاملتهم عند حدود البلدين مع تركيا بغرض القضاء عىل مثل هذه املمارسات؛

  ضمان منح املهاجرين والالجئني الذين يتعرضون لعمليات اإلعادة عرب الحدود أو لسوء املعاملة عىل أيدي
اح للسماح لهم بمتابعة املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وضعاً قانونياً مؤقتاً ما لم يكن هناك وضع أفضل مت

  شكاواهم وطلب اإلنصاف من األذى الذي لحق بهم؛

 إعالن جميع اتفاقات التعاون والربوتوكوالت العملية املتعلقة بالهجرة مع تركيا.  

  :وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات املجرية إىل

 ان أن تُتاح لجميع طالبي اللجوء، بما إلغاء القوائم الخاصة بالدول األصلية اآلمنة والدول األخرى اآلمنة وضم
يف ذلك من يصلون إىل املجر بطريقة غري نظامية عرب رصبيا، االستفادة من إجراءات لجوء فعالة وعادلة بما يف ذلك 

تقييم طلبات الحصول عىل الحماية الدولية التي يتقدمون بها وفقاً الستحقاقها من خالل إجراءات تتناول حالة كل 
  ؛فرد عىل حدة

                                                      

 استقبال معايري ويضع ،2013 حزيران/يونيو 26 يف واملجلس األوروبي الربملان عن الصادر EU/2013/33 التوجيه  290
  .الدولية الحماية طالبي
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 ضمان قبول دخول من يحتاجون إىل الحماية الدولية إىل املجر:  

  مناطق املرور العابر"وتستحدث " الدخول بطريقة غري مرشوعة"إلغاء التعديالت الترشيعية التي تَُجرِّم "
  عند الحدود؛

 ىل ضمان تحديد طالبي اللجوء والسماح لهم بدخول املجر، حيث يمكن تقييم حاجاتهم واالستجابة لها ع
  الوجه الصحيح؛

  تعليق اتفاق قبول العودة مع رصبيا ووقف إعادة مواطني البلدان األخرى إىل رصبيا إىل أن يبدي ذلك البلد
  احرتاماً لحقوق املهاجرين، والالجئني، وطالبي اللجوء اإلنسانية؛

  :وتدعو منظمة العفو الدولية زعماء االتحاد األوروبي إىل

 عىل النطاق العاملي من خالل فتح مزيد من السبل اآلمنة والقانونية لوصول قبول نصيب عادل من الالجئني 
  الالجئني إىل بلدان االتحاد األوروبي؛

  مكان إلعادة التوطني وقبول الدخول ألسباب إنسانية عىل مدى العامني  300000عرض ما ال يقل عن
  املقبلني لفئات الالجئني األكثر ضعفا خارج االتحاد األوروبي؛

 قديم مزيد من تأشريات الدخول ألسباب إنسانية لطالبي اللجوء؛ت  

  تسهيل التئام شمل أرس الالجئني الذين لهم أقارب يعيشون يف االتحاد األوروبي من خالل تطبيق تعريف
تعلق واسع ألفراد األرسة يشمل أفراد األرس الكبرية أو أفراد األرس من غري أقارب الدرجة األوىل وإبداء مرونة فيما ي

  بالوثائق وغريها من املتطلبات؛

  ضمان إتاحة سبل الدخول إىل األرايض وطلب اللجوء عند الحدود الربية الخارجية لالتحاد األوروبي لتقليل
  حاجة الالجئني إىل القيام برحالت بحرية خطرة؛

 ىل أطرافه الخارجية زيادة زيادة الدعم املايل، والتقني، والعميل الذي يقدمه االتحاد األوروبي للدول الواقعة ع
  كبرية من أجل النظر يف طلبات اللجوء واستقبال طالبي اللجوء؛

  الحفاظ عىل قدرات البحث واإلنقاذ عىل طرق الهجرة الرئيسية إىل االتحاد األوروبي بشكل يتناسب مع
  اتجاهات املغادرة املتوقعة؛

  تحديد وضع الالجئ هو عملية تستند إىل الظروف ، حيث أن "بالدول األصلية اآلمنة"االمتناع عن وضع قوائم
  .الفردية لكل شخص

  ينبغي للمفوضية األوروبية أن تفرض برصامة قانون اللجوء الخاص باالتحاد األوروبي فيما يتعلق بالنظر يف
  :طلبات اللجوء واستقبال طالبي اللجوء من جانب الدول األعضاء يف االتحاد لضمان التزامها بحقوق اإلنسان

  من مدونة  6، و)1(13ج، و)4(5ب، و3بدء إجراءات تعٍد ضد اليونان، وبلغاريا، وأسبانيا بموجب املواد
من التوجيه الخاص بإجراءات اللجوء، يف الحاالت التي  6شنجن للحدود، وكذلك قانون اللجوء، وخصوصاً املادة 

  ؛.ينطبق عليها ذلك

 ءات التعدي الرسمية، لضمان التزام املجر الكامل بقانون استخدام كل اإلجراءات املمكنة، بما يف ذلك إجرا
  االتحاد األوروبي؛
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  ينبغي للربملان األوروبي، واملفوضية األوروبية، والدول األعضاء يف االتحاد األوروبي أن تقدم اقرتاحاً مسبباً إىل
دة االتحاد األوروبي يف ضوء من معاه) 1(7املجلس األوروبي إلعمال اآلليات الوقائية املنصوص عليها يف املادة 

، بما يف "من معاهدة االتحاد األوروبي 2خطر واضح النتهاك خطري للقيم املشار إليها يف املادة "األدلة عىل وجود 
  ؛"واحرتام حقوق اإلنسان... احرتام الكرامة اإلنسانية"ذلك 

  مع حقوق اإلنسان ودعمها تشجيع بلدان املرور العابر عىل وضع سياسات بخصوص اللجوء والهجرة تتفق
  .يف القيام بذلك
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 ملحق  
291:عدد الالجئني واملهاجرين الذين يصلون بشكل غري نظامي إىل أوروبا عرب منافذ الدخول الرئيسة
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وتم الحصول عىل بيانات ما قبل .  وقع الرسمي للرشطة اليونانيةمصدر البيانات املتعلقة بعدد الواصلني إىل اليونان هو امل 291
بشأن إسبانيا من وزارة  2015املتعلقة ببلغاريا من وزارة الداخلية فيما تم الحصول عىل بيانات ما قبل عام  2015عام 

لقة بإيطاليا، فلقد تم الحصول عليها وأما املعلومات املتع.  الداخلية اإلسبانية ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة
من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة، فيما تم استقاء بيانات هنغارريا من منشورات 

  .لجنة هلسنكي الخاصة بهنغاريا واملوقع الرسمي للرشطة الهنغارية

وتتوفر مصادر البيانات املتعلقة ببلغاريا .  2015ايلول / سبتمرب 3ني حتى تعكس البيانات املتعلقة ببلغاريا عدد الواصل 292
.  http://cadenaser.com/ser/2015/07/30/internacional/1438278656_598166.html: عرب الرابط التايل

وتستند إحصاءات هذا العام املتعلقة بإسبانيا إىل مقابلة أجرتها .  2015بيانات إسبانيا األشهر الستة األوىل من عام  وتغطي
، واملتوفرة ) فرونتيكس(إذاعة كادينسار اإلسبانية مع جيل أرياس فرينانديز، نائب املدير التنفيذي لوكالة الحدود األوروبية 

  .http://cadenaser.com/ser/2015/07/30/internacional/1438278656_598166.html: عرب الرابط التايل
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اً، وذلك عىل النقيض من طريقة وصول أغلبية املهاجرين إىل سبتة بحراً، يصل معظم املهاجرين أو الالجئني إىل مليلية بر  293
إما من خالل اجتياز السياج املحيط بهذا الجيب اإلسباني أو من خالل املنافذ الحدودية الرسمية مستخدمني وثائق مزورة أو 

  . مزيفة أو من خالل االختفاء داخل املركبات العابرة
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خفر السواحل اليوناني  ونورد تالياً الرتجمة الكاملة لفحوى الرسالة التي تلقتها منظمة العفو الدولية من سالح
 2015ترشين األول / أكتوبر 23رداً عىل رسالة بعثت بها املنظمة بتاريخ  2015ترشين الثاني / نوفمرب 6بتاريخ 

وكانت املنظمة قد عربت يف رسالتها املوجهة إىل وزارة الشحن ).  TG EUR 25/2015.026: رقم الوثيقة(
وال يتوفر .  ا من شواغل يوردها التقرير الحايل يف مجال حقوق اإلنسانوسياسة إدارة الجزر اليونانية عما يساوره

 .نص رد السلطات اليونانية طباعًة نظراً لتلقي املنظمة الرسالة بعد طباعة التقرير الحايل

 

 الجمهورية اليونانية
 وزارة الشحن

 وسياسة إدارة الجزر
 قيادة سالح خفر السواحل اليوناني

 لرُشطيةقسم األمن والعمليات ا
 مديرية أمن الحدود البحرية وسالمتها

 إدارة األمن العام

 عاجل 
  2015ترشين الثاني / نوفمرب 6بريايوس، 

 
 .  2151.12/35686/15 :رقم الوثيقة

 
 انظر القائمة بأسماء الجهات : إىل عناية

 Akti Vasiliadi : العنوان
18510 PIRAEUS 

 

 ردا السيدة ماريا زا :ملزيد من املعلومات
 نائب القائد 

 

  : هاتف رقم1280 137 213 
  : فاكس رقم1244 137 213 
  .  dapthas.a@hcg.gr :الربد اإللكرتوني 
 
 

رد قيادة سالح خفر السواحل اليوناني عىل مزاعم قيامها بعمليات طرد جماعي للمهاجرين وطالبي : "املوضوع
 اللجوء والالجئني بحراً 

 
 )  TG EUR 25/2015.026/22.10.2015(لتكم رقم عطفاً عىل محتوى رسا

 
وفيما يتعلق بما ورد فيها، نود أن نزودكم بنبذة عن مواقف سالح خفر السواحل اليوناني عىل النحو الذي يرد 

 : أدناه
 
الخطوات واألفعال التي قام بها سالح خفر السواحل  –تطور تدفقات جموع املهاجرين والالجئني ) أ

 اليوناني
 
 السنوات األخرية، ظل سالح خفر السواحل اليوناني يواجه بشكل يومي عدداً ال يحىص من حاالت عبور خليط يف. 1

ً كمعابر حدودية رسمية يف  متنوع من مجموعات املهاجرين للحدود عرب نقاط ومنافذ غري منصوص عليها قانونا
عطت األوضاع والقالقل السياسية واالجتماعية ولقد أ.  اليونان، ال سيما من تركيا باتجاه جزر بحر إيجة الرشقية

ً واستمرارية غري مسبوقني لظاهرة الهجرة غري النظامية وشهدت الفرتة .  دائمة التفاقم يف الرشق األوسط زخما
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األخرية انفالت عقال تدفق موجات مختلطة من املهاجرين القادمني من السواحل الرتكية وتضخمت أعدادها بشكل 
/ ، وصل عدد املهاجرين2014ترشين األول من عام / ينبغي التنويه بأنه مع حلول أكتوبرو .  يفوق الوصف

شخصاً فقط، بينما قفز العدد خالل الفرتة  29750الالجئني الذين عربوا الحدود إىل اليونان عرب حدودها املائية إىل 
ً لتتضاعف  587098إىل  2015نفسها من عام  ً أو الجئا يف حركة الهجرة بشكل  ملّطردةنسبة الزيادة امهاجرا

حادثة  1079كما لوحظ حصول زيادة ملموسة يف عدد الحوادث الذي قفز من %.  1873تصاعدي مخيف وبواقع 
 .2015حالًة خالل نفس الفرتة من عام  4783إىل  2014خالل األشهر العرشة األوىل من عام 

 
فية ويف ضوء املوارد املتوفرة يف حوزته، حرص وضمن إطار وظائفه املناطة به ومنطقة االختصاص الجغرا. 2

سالح خفر السواحل اليوناني عىل تنفيذ مهام رشطية لحفظ األمن وضبط الحدود البحرية وما انفك يهب لنجدة 
 ً ويف هذا السياق ويف معرض االمتثال لكامل مقتضيات الترشيعات الدولية واألوروبية .  وإغاثة امللهوفني بحرا

ولعل عدد عمليات اإلنقاذ .  مسألة صون الحقوق األساسية لجميع األشخاص األولوية القصوى والوطنية، تُعطى
التي نفذها سالح خفر السواحل اليوناني منذ بداية العام الجاري يكون خري شاهد عىل التزام طواقمه 

خالل فرتة األشهر  فلقد بلغوتحديداً، .  وتفانيهم يف سبيل إنجاز عملهم اإلنساني بما ال يدع مجاالً للشك
الالجئني الذين تم إنقاذهم يف عرض البحر ما مجموعه / عدد املهاجرين 2015العرشة األوىل من عام 

  .مهاجر ليكون رقماً فريداً من نوعه عىل املستوى الدويل 83001
 
اليونانية دوريات ونظراً للزيادة املهولة يف عدد الحوادث التي تقع بشكل يومي، تسرّي تشكيالت خفر السواحل . 3

.  عىل طول الحدود بغية تمكني نظرياتها الرتكية من االكتشاف املبكر لقوارب املهاجرين واإلبالغ عنها واستقبالها
الالجئني يقومون بإعطاب قواربهم عمداً باستخدام ما يحملونه من أدوات حادة / ومن املعروف أيضاً أن املهاجرين

ل بمجرد مشاهدتهم لقوارب دوريات خفر السواحل اليونانية بغية إجبارها عىل زودهم املهربون بها، وهو ما يحص
فتقوم قواربنا يف هذه الحالة بانتشال األشخاص وإنقاذهم قبل تسليمهم إىل السلطات الرتكية .  التحرك إلنقاذهم

 . املختصة إذا وقعت الحادثة داخل املياه اإلقليمية الرتكية
 
 الالجئني وإساءة معاملتهم / ملهاجريناملزاعم املتعلقة بصد ا) ب
 
وننوه هنا كما ورد أعاله بأن إجمايل عدد (عىل صعيد املزاعم الواردة يف رسالتكم والتي تشري إىل أربع حوادث . 4

تموز / نيسان ويوليو/ وقعت يف أبريل) حادة 4783الحوادث التي تعاملنا معها منذ بداية العام وصل إىل 
نبغي التنويه يف املقام األول أن هذه املزاعم هي أحادية الجانب وتفتقر إىل أدلة محددة ، في2015آب / وأغسطس

ً إىل وصف املهاجرين وفيما يتعلق باملالبس التي كان املخالفون .  الالجئني للواقعة/ بما أنها تستند حرصيا
نارص سالح خفر السواحل املزعومون يرتدونها، فمن الصادم أن نرى الربط الساذج بني تلك الحوادث وبني ع

بينما من الواضح أن هذا النوع ) وذلك بزعمكم أن ضباطنا قاموا بثقب قواربهم وانتزاع محركاتها منها(اليوناني 
وال ننفي هنا احتمالية انتحال أشخاص آخرين لصفة املوظفني املكلفني .  من املالبس يمكن رشائه من اي مكان

 .استخدام الصالحيات الرسميةبإنفاذ القانون أو إساءة الترصف و 
 
وعالوة عىل ذلك، وردت اإلشارة إىل أن إجراءات التحقيق يف مخالفات ارتكبها أفراد يونانيون انتحلوا صفة . 5

موظفني مكلفني بإنفاذ القانون قد بدأت فعالً للوقوف عىل مدى استغاللهم ملجموعات املهاجرين بهدف االستيالء 
وعىل ذمة جميع الحاالت الواردة أعاله، فلقد .  غري مرشوع أثناء رحلتهم لعبور البحر عىل قواربهم ومعداتهم بشكل

ً لزي موظفي أجهزة إنفاذ القانون وأُحيلوا للمثول أمام  ً مشابها تم اعتقال األفراد املقنعني الذين يرتدون زيا
 .احل اليونانيولقد تم التأكد مرارا وتكراراً أنهم ليسوا من عنارص سالح خفر السو .  القضاء
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أو " الصد"أو " بسوء املعاملة"وعالوة عىل ذلك وبمعزل عما ورد أعاله، نحيطكم علماً بأن جميع املزاعم املتعلقة . 6
تُحال إىل عناية قيادة سالح خفر السواحل اليوناني والتي " التقاعس عن مد يد العون للمنكوبني يف عرض البحر"

 :   يصها بغية التأكد من أن األفعال املبلغ عنهاتتعامل معها بكل جدية وتقوم بتمح
  ال تمت بصلة من قريب أو بعيد بالعمليات واملمارسات املعتمدة لدى سالح خفر السواحل اليوناني؛ 
  وال تتسق مع الطبيعة املدنية ملهمات سالح خفر السواحل أو املعايري األخالقية السامية والقيم اإلنسانية

 عنارص السالح تطبيقها يف معرض مزاولتهم ملهام عملهم؛واملهنية التي يراعي 
  وتتناقض بشكل جيل مع القواعد الدائمة املرعية لسالح خفر السواحل وتوجيهاته الصارمة بشأن كيفية

 .التعامل مع مثل هذا النوع من الحوادث
 
خفر السواحل كما تخضع مصداقية هذه املزاعم للفحص والتمحيص، وإذا اتضح صدقها وصلتها بعمل . 7

وإذا ثبت عكس ذلك، فنعتقد أن مثل هذه املزاعم من .  فسوف يستدعي ذلك إيقاع جزاءات قاسية بحق املخالفني
شأنها أن تقلل من شأن املساندة اإلنسانية الهامة التي يقدمها أفراد سالح خفر السواحل اليوناني يف معرض تنفيذ 

ألف شخص منذ بداية  587مع أكثر من هم، حيث تعامل هؤالء الالجئني واستقبال/ عمليات إنقاذ املهاجرين
، يف إطار الجهود الرامية إىل التكيف مع تداعيات أزمة اللجوء الراهنة واستمرار تدفق مجموعات العام الجاري

 ويف الوقت نفسه، فمن املنطقي االفرتاض بأن هذه املزاعم تهدف إىل النيْل من سمعة سالح.  املهاجرين دون توقف
خفر السواحل اليوناني ومعنويات أفراده بما يخلق انطباعاً زائفاً ومجحفاً بحق عنارصه الذين يعملون دون كلل 

 .الالجئني وتوفري اإلسعافات األولية لهم يف ظل ظروف غري مواتية البتة/ بشكل يومي إلنقاذ أرواح املهاجرين
 
ل حالة اشتباه أو إشارة أو بالغ أو شكوى معززة بأدلة وكما مر ذكره يف الكثري من املناسبات، وعىل صعيد ك. 8

تتعلق بسلوك منحرف يقدم عليه أحد عنارصه، يحرص سالح خفر السواحل اليوناني عىل التحرك برسعة لتطبيق 
األدوات واملعايري التحقيقية املالئمة بما يكفل إجراء التحقيق يف أقرب فرصة ممكنة واالنتهاء منه بأرسع وقت عىل 

كل حادثة منفصلة، وذلك بما يتسق والترشيعات النافذة مع ضمان مراعاة استمرار إرشاف السلطات  ذمة
ويرد نقاش مستفيض آلليات الرقابة الداخلية .  القضائية املعنية واطالعها عىل جميع التطورات ذات الصلة

م من وثيقة سالح خفر السواحل اليوناني التي تحمل الرق 5والخارجية يف الوحدة 
 .والتي جرى إحالة عنايتكم الكريمة إليها)  421.821072/17.03.2014(
 
االجتماع الذي ُعقد بني مندوبي  – 2015آب / أغسطس 13الحادثة املزعومة التي وقعت بتاريخ ) ج

 منظمة العفو الدولية وممثلني عن قوة خفر السواحل الرتكية
 
 صعيد التقرير الصحفي الرتكي املرفق باملواد السمعية فيما يتعلق باملعلومات الواردة يف رسالتكم عىل. 9

 : والبرصية، فينبغي التنويه بما ييل
 
ال يؤكد رشيط الفيديو املتاح للعموم مزاعم الصيادين األتراك وشهود العيان عىل الحادثة، أي أنه ال يؤكد زعمهم ) أ

ً بأن ضباطا من سالح خفر السواحل اليوناني قد قاموا بثقب  50القارب املطاطي الذي كان يقل نحو  تحديدا
 ً  . الجئاً، وذلك ألن املقاطع املصورة يف الرشيط ال تُظهر كيف تم إتالف اإلطار املطاطي الداخيل للقارب/ مهاجرا

ومن وحي استنتاجات الخرباء، فيظهر أن رشيط الفيديو هو عبارة عن تجميع للقطات مصورة مختلفة تم ) ب
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وتم تعزيز الرشيط .  البحث واإلنقاذ التي من الواضح أنها جرت داخل املياه اإلقليمية الرتكيةالتقاطها اثناء عملية 
ولكن كان من املستحيل تحديد هوية .  بإضافة مشاهد تُظهر قارب دورية خفر السواحل اليوناني يف موقع مختلف
 .رشيطالقارب اليوناني أو املوقع الدقيق الذي كان مرسحاً لتصوير اللقطات يف ال

 
الالجئني / كما تنبغي اإلشارة إىل أن التقارير املختلفة املتوفرة عرب وسائل اإلعالم واإلنرتنت تظهر املهاجرين. 10

كما اشتكى بعض املهاجرين من  294. وهم يدينون اعتداءات األتراك اثناء انطالق قواربهم وخالل مراحل إبحارها
وعة التي من املرجح أنها لم تُرتكب بحقهم عىل أيدي موظفي األجهزة سوء املعاملة وغري ذلك من األفعال غري املرش 

 ً وعالوة عىل ذلك، فينبغي علينا أن نستذكر يف هذا املقام الحادثة التي وقعت   295.الرسمية وهي قيد التحقيق حاليا
عليهم من جهة الالجئني جراء إطالق النار / عىل جزيرة ساموس اليونانية والتي شهدت إصابة عدد من املهاجرين

وبالنظر إىل األهمية التي توليها منظمة العفو الدولية وسالح خفر السواحل اليوناني .  السواحل الرتكية كما ُزعم
الالجئني البدنية، وتفكيك شبكات الجريمة املنظمة التي تستغل معاناة / ملوضوع إنقاذ األرواح وسالمة املهاجرين

األرباح  من خالل تعريض أرواح الناس للخطر، فنود أن يتم إطالعنا عىل اية البرش، وتعمل عىل تحقيق املزيد من 
 .تحقيقات ذات صلة والنتائج التي تم التوصل إليها

 
الالجئني التي جمعها ضباط سالح خفر السواحل اليوناني / واستناداً إىل ما ورد أعاله ووفق إفادات املهاجرين. 11

أثناء عملية تحديد هوية العدو من الصديق يف البحر واستخالص املعلومات، ) فرونتيكس(ووكالة الحدود األوروبية 
فثمة أدلة مثرية لالهتمام تتعلق بمسارات العمل املعتمدة لدى شبكات الجريمة املنظمة التي تنشط 

ً للعنف إلجبارهم / ووفق تلك اإلفادات، فلقد تعرض املهاجرون.  قبالة السواحل الرتكية عىل الالجئون تحديدا
إذا كما يتعرض هؤالء لتخريب قواربهم والرتهيب .  االستعانة باملهربني للوصول إىل وجهتهم، أي السواحل اليونانية
 .ثمن رفضهم هذا رفضوا االستعانة بشبكات الجريمة ويُجربون عىل دفع

 
  التي وقعت عىل جزيرة فارماكونييس اليونانية 2015كانون الثاني / يناير 20حادثة يوم ) د
 

بشأن حادثة جزيرة فارماكونييس،  2015كانون الثاني / يناير 20فيما يتعلق بتقريركم الصادر بتاريخ . 12
ينبغي التنويه بأن السلطات القضائية املختصة قد فتحت تحقيقاً جنائياً، وكما تعلمون فإن قرارات املحاكم تصدر 

ينبغي التنويه بأن سالح خفر السواحل اليوناني قد كما .  عن قضاة يتمتعون باالستقاللية الوظيفية والشخصية
سارع إىل فتح تحقيق انضباطي وإداري يف القضية امتثاالً لإلجراءات املحددة الناظمة لهذا املجال ولم يسفر ذلك 

 .عن إسناد التهم إىل أفراد سالح خفر السواحل
 

ات األشخاص الذين تم إنقاذهم كما ورد يف ولكن وبمعزل عن الحادثة املعزولة آنفة الذكر وعىل صعيد إفاد. 13
تقريركم، فلم يتم حتى اليوم تحرير شكوى واحدة معززة بأدلة لدى سلطات سالح خفر السواحل اليونانية ضد 
                                                      

294    http://www.zougla.gr/greece/article/tourki-mafiozi-ksilokopisan-metanastes, 
http://www.emprosnet.gr/article/75185-toys-leilatisan, 

http://www.protothema.gr/greece/article/507857/emmanouil-logothetis-o-giatros-ton-
metanaston-sti-samo/, http://www.era-aegean.gr/en-katakleidi/8-2010-10-25-23-27-

08/9237-2015-09-11-13-53-48  
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عنارص شبكات الجريمة املنظمة التي ما انفكت تحكم يومياً عىل أخوتنا يف اإلنسانية باملوت من خالل تكديسهم يف 
ً نحو عبور املمر البحري يف قوارب مكتظة غري ص الحة لإلبحار يف ظل ظروف الإنسانية وتدفعهم بالقوة أحيانا

 .مواجهة ظروف مناخية غري مواتية
 
 الخالصة ) ه
 

ً إىل أن سالح خفر السواحل اليوناني ينفذ عملياته من خالل امتثاله . 14 لقد غدا من الرضوري أن نشري مجددا
لوطني والدويل يف سياق أنشطته البحرية عىل طول الحدود مع مراعاة قواعد بشكل كامل ملبادئ إطار العمل ا

وبناء عىل أدائه املسؤول واملرشوع لتفاصيل مهمته، يؤكد سالح خفر السواحل .  القانون الدويل ذات الصلة
الوطنية الرامية اليوناني عزمه االستمرار يف أداء وظيفته ودوره اإلنساني للمساهمة بكل السبل املمكنة يف الجهود 

إىل التعامل مع األزمة اإلنسانية الراهنة مع احرتامه يف الوقت نفسه للقيم التي قامت الدولة اليونانية عليها ومراعاته 
 .لحقوق اإلنسان الخاصة بجميع املواطنني

 
ً شامالً وليس أحادي الجانب، فإنه، وكما يرد يف . 15 رسالتكم، من وبالنظر إىل أن هذه الظاهرة تستدعي نهجا

شأن الجهود املشرتكة الرامية إىل إقامة هياكل تعاون فعالة ان تقدم إسهاماً مفيداً يف تحقيق هذه الغاية، وذلك عىل 
النقيض مما قمتم به من نرش تلك املزاعم غري املعززة بأدلة بطريقة تحمل اآلخرين عىل تصديق املزاعم املجحفة 

وعىل نحو مشابه، فمن شأن إطالق حمالت .  ح خفر السواحل اليونانيالتي ال أساس لها من الصحة بحق سال 
توعية بني سكان البلدان األخرى بمساندة من املنظمات الدولية أو األوروبية ومساعدٍة منها أن تصبح أداة هامة 

بور البحر تساعد مجموعات الالجئني عىل اإلملام باملخاطر التي يواجهونها عند تعاملهم مع املهربني ومحاولة ع
 .  بقوارب غري صالحة لإلبحار يف ظل ظروف مناخية غري مواتية يف أغلب األحيان

 
وعالوة عىل ما ورد أعاله، فنعرب عن ترحيبنا بأي تعاون يتم بنية طيبة ويأخذ بالحسبان أفضل السبل املمكنة 

ني املستضعفة عىل املستويني الالجئني وخدمًة مصالح مجموعات الالجئ/ إلدارة التعامل مع تدفقات املهاجرين
وأخرياً، فسوف نقدر لكم عالياً لو تسنى لكم يف .  الوطني والدويل يف ضوء األبعاد اإلنسانية التي تحكم هذه املسألة

قادم تقاريركم وبياناتكم الصحفية أن تُظهروا حقيقة العمل اإلنساني الذي يؤديه سالح خفر السواحل اليوناني 
ث معزولة تساهم يف خلق انطباعات زائفة تستبق حكم الرأي العام العاملي وتشكك يف بدالً من إبراز حواد
 .صالحيات مؤسستنا

 
 كارغيورغوبولوس. إ 

 رئيس قسم 
 أدمريال بحري، سالح خفر السواحل اليوناني

 التوقيع والخاتم 
 كاليوبي غرياكيتي 

 مساعد أول بحري، سالح خفر السواحل اليوناني
 

 ://نسخة إىل
 : أوالً 

 )1157 7956 20 44 +: فاكس رقم(منظمة العفو الدولية 



 واألسوار الخوف 
 الالجئني دخول ملنع األوروبي األسلوب

 2015ترشين الثاني /نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة  EUR 03/2544/2015: الوثيقة رقم

101 

 ً  : للتداول الداخيل: ثانيا
 ديوان نائب الوزير . 1
 ديوان نائب األمني العام . 2
 ديوان قائد سالح خفر السواحل اليوناني. 3
 )2150.0/32302/26.10.2015: األمر رقم(ديوان رئيس هيئة أركان خفر السواحل . 4
 القسم أ  –دير ديوان امل. 5
 مصلحة عمليات املراقبة واالستطالع البحرية املتكاملة . 6

  

  

 

 

  

  

  

  



سواًء أكان األمر يتعلق بصراع كبير 
ُتسلط عليه األضواء، أو بركن منسي 

في الكرة األرضية، فإن منظمة العفو 
الدولية تناضل في سبيل العدالة والحرية 
والكرامة للجميع، وتسعى لحشد الجهود 

من أجل بناء عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 

لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى 
ض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصرًا من عناصر هذه  الخطرة التي تقوِّ

الحركة. ولتواجه أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصرًا من عناصر   ■
حركة عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق 

اإلنسان، وشارك مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعًا لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معًا نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى 
منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعًا لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa          :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن عناوين 

منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى األمانة 

الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
 Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,

1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

أريد أن 
أساعد



في أعقاب أكبر أزمة لجوء عالمية منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية، شهدت أوروبا في عام 2015 أعدادًا لم يسبق 
لها مثيل من حاالت الوصول بطريقة غير نظامية إلى 
شواطئها. ودون اعتبار ُيذَكر لحقوق مئات اآلالف من 

الالجئين الذين يقومون برحالت خطرة إلى أوروبا، ردت 
عدة دول أعضاء في االتحاد األوروبي على ذلك بإقامة 
السياجات، ونشر أعداد تتزايد باستمرار من أفراد حرس 

الحدود، وإنفاق مبالغ كبيرة على تقنيات المراقبة، والعمل 
على تجنيد البلدان المجاورة، التي تستضيف بالفعل أعدادًا 

كبيرة من الالجئين، حراسًا لبواباتها.

ويصف هذا التقرير بعض إجراءات إدارة الحدود التي طبقتها 
أسبانيا، واليونان، وبلغاريا، والمجر، بما في ذلك عمليات 

إعادة الالجئين غير المشروعة عبر الحدود من اليونان وبلغاريا 
إلى تركيا، ومن أسبانيا إلى المغرب، وكذلك التعديالت 
التشريعية التي ُأجِرَيت في أسبانيا والمجر، والتي تحرم 

الالجئين من االستفادة من إجراءات لجوء فعالة.

ويبين هذا التقرير، من خالل تحليل اتجاهات الوصول 
بطريقة غير نظامية في شتى بلدان االتحاد األوروبي في 

السنوات األخيرة، أن اإلجراءات المتتالية إلغالق الطرق 
البرية لم تؤد إال إلى تحويل سيل المهاجرين إلى مسارات 
أخرى أكثر خطورة في أغلب األحيان. وتدعو منظمة العفو 
الدولية دول االتحاد األوروبي إلى االعتراف بمسؤوليتها 
عن توفير الحماية ألنصبة عادلة من الجئي العالم، وإتاحة 

مزيد من الطرق اآلمنة والقانونية لوصول الالجئين إلى 
أوروبا، واعتماد سياسات إلدارة الحدود تحترم حقوق من 

يبحثون عن مالذ آمن.

EUR 03/2544/2015 Arabic :رقم الوثيقة
نوفمبر/تشرين الثاني 2015
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الخوف واألسوار
األسلوب األوروبي لمنع دخول الالجئين




