
صحفي   بيان
ألوروبا      إغاثة نداء يرفعون القارب أشخاص

و           لتمشيط ا منطقة يسمى لمالطيةأوما ا يمية اإلقل لمياه ا شهدتها جديدة غرق حالة  
بعد     على تقع ,  61اإلغاثةالتي يوم     مساء وذلك لمبدوزا جزيرة سواحل من ميل  

أكتوبر     من عشر ى.2013الحادي

حولي    القارب في        250يحمل و ية ل اإليطا السواحل بإتجاه ا بي ي ل من غادروا شخصا  
نجا            و لمركب ا مالطيةإنقلب تمشيط طائرة أنظار لفت ل ركاب ال من 206محاولة  

إنقاذ          من لمالطية ا و لبحرية ا القوات تتمكن ولم جثثهم   34شخصا نشل شخصاتم  
. ى        لمفقودين ا جثث باقي على بعد يعثر لم بينما

في           األوروبي باإلتحاد ية داخل ال الشؤون عن المسؤولة مالستروم يا سيسل صرحت  
       : تونس       و بيا ي ل من كل على أنه قائلة تويتر اإلجتماعي الموقع عبر لها إجابة  

إلى            األشخاض بحياة تودي التي الهشة بالقوارب القذرة التجارة ظاهرة من الحد  
ى. الموت

على               تنص لمبادرةالتي ا عن األسبوع أول منذ الصادر الصحفي البلغ أدلى كما  
. ى         لمتوسط ا األبيض البحر ب فرنتاكس إنقاذ يات عمل إلنشاء لملحة ا الضرورة

جنوب             بلدان يخص ما في فأكثر كثر أ الحدود مراقبة و أمنية لسياسات للجوء ا  
من           للحد األوروبية السياسات توخيء تود الذي لوحيد ا المقترح تبقى لمتوسط ا  

. ى      خاصا إهتماما توليها ضارت التي هذه

إذ             الوجهات تضارب يجسد و المقترحة الحلول فشل على دليل القارب غرق يعد  
أحداث   موت            3أن من يحد لن رقابة نظام اي عن القاطعة الحجة تعد كتوبر أ  

.         : المتوسط    ب المراقبة الجزر أكثر من لمبادوزا تعد إذ البحر في لمهاجرين وا الأشخاص  
حياة           إلنقاذ الرقابة يات ال تسعى مالستروم السيدة أقوال حسب على و  

وفاة           يمنع لم هذا ذلك من لرغم ا على و .  350األشخاص ة  شخصا



حول                لمتوسط ا جنوب ن بلدا و أوروبا بين التشاور السياسة تتواصل حين في  
الوقت             نفس تأشيرةفي ل ا إجراءات و لتنقل ا حرية من تحد الهجرةالتي معاهدات  

إلى           الوصول من لجوء ل ا طالبي تمكين دون تحول لرقابةالتى ا وسائل تتعدد  
ى. األراضي

لبحر           ل الجنوبية الضفة سكان تعذر و الحدوداألوروبية عسكرة إلى ذلك ويعود  
إلى           لوضول ل وعرةومتشعبة طرق المهاجرين توخي هذا عن ينجم و لمتوسط ا  

. ى  األوروبية القلعة

أبنائها            عن تبحث تزال ل التي لتونسية ا العائلت المثال سبيل على ونذكر  
في   لمفقودين ى.2011ا

بلد                  في توطين أوإمكانية حلول دون بتونس الشوشة مخيم لجؤو يزال ل كما  
ى. أخر

بينهم         من مفقودين تسجيل تم المخيم غلق يوم   2منذ غرقا ى.11أشخاص أكتوبر

البحر          ب المهاجرين موت لتفادي الماديات من مايكفي اوروبا واضحةلدى الخلصة  
األشخاص           هؤلء بها تجرم ل جديدة سياسةهجرية أوروبا ستتخذ متى لمتوسط ا  

. ى       أفضل مستقبل او لجوء ل ا عن يبحثون لذين ل ا

لمدني         ا لمجتمع ا اإلجتماعية اإلقتصاديةو للحقوق لتونسي ا النتدى يدعو لذلك  
لتونسية            ا الحكومة لتتمكن و الشوشة بمخيم اللجئين توطين إعادة أجل من لحراك ل  

المعسكرة           السياسة من جذريا لحد ل و المفقودين عائلت لمطالب األستجابة من  
ى. األوروبية
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