
 بیان فانكوفر حول الحد من مخاطر الغرق للمھاجرین والالجئین
"التي نتخذھا االفعالالعالم الذي نختاره یجب أن یعكس "  

 تیما كردي

 

 مقدمة:

الغرق في  منعدمت في المؤتمر العالمي لقُ الشخصیة لغرق الالجئین التي  الروایة ستوحى منمُ  بیانلھذا ا
"صبي  الملقب الطفل ،آلن كردي عمة وھي ،السیدة تیما كردي الروایة قدمت . )2017 ( - كندا -فانكوفر 

 2المتوسط في  االبیض عمره ثالث سنوات غرق في البحر ،من األكراد سوري طفلوھو  -على الشاطئ" 
 لطفلالجثة  الفوتوغرافیة صورال استقطبت .نسوریی كان آلن وأسرتھ الجئین حیث 2015 أیلول / سبتمبر

 الصحف نالمیاه، عناوی (من قبل الصحفي التركي نیلوفر دیمیر) ووجھھ الي االسفل على حافةآلن الغریق 
. قویة دولیة افعال ردود احدثتعالمیة وال  

ال ت تحدو لمنع غرق المھاجرین والالجئین فعلبحماس عن الحاجة إلى صوت و تیما كرديتحدثت السیدة  
.أصواتھم جمعا وفرادىدولة برفع  60في المؤتمر من  مشارك 805  

 - للحد من غرق المھاجرین والالجئین بافعال للقیام تحركلزیادة الوعي، رفع األصوات وإلھام ال - بیانلاھذا 
. السیدة تیما استجابة المشاركین في المؤتمر لتحدي ھو  

. من المخاطر حتاج إلى إجراءات أكثر فعالیة للحدوی ،یمكن الوقایة منھا فاجعةالغرق   

في جمیع مناطق العالم، مسألة معقدة تحتاج إلى  استمرم زال ما غرق المھاجرین والالجئین، الذي إن
عدد الرجال والنساء واالطفال الالجئین  ملال تع وكاالت الصحة العامة العالمیة. إجراءات وقائیة عالمیة

عالیة الجودة من مناطق في العالم حدیثة  وبینما توجد بیانات. والمھاجرین الذین یموتون كل عام بسبب الغرق
. اخري اماكن عدة في غیر معروف من األشخاص المفقودین كبیر حیث تم انتشال جثث، ال یزال ھناك عدد  



 ھنا ونحن. ھناك حاجة إلى زیادة الوعي والمعرفة والعمل القائم على األدلة لوضع حد لھذه المآسي اإلنسانیة
 المحلیینالغرق، والمجتمع المتعدد القطاعات، وأصحاب المصلحة  عمننناشد الزعماء العالمیین في مجال 

. لوقایةل القابل حد من الغرقلللعمل لوالعالمیین،   

:إطارا یمكن لألفراد والمنظمات والمجتمعات استخدامھ من أجل بیانلاویتیح ھذا   

رفع صوت جماعي لحركة منع الغرق   -  

المجتمعات لتحقیق األثردفع ی توجیھ عمل ھادف یمكن أن   -  

 توصیات بشأن العمل العالمي

  1 # االفادة

.العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة بیانالجمیع الدول والمجتمعات تحترم وتنفذ   

:وتشملالعالمي لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة،  بیانلامادة في  30ھناك   

.واإلقامة داخل حدود كل دولة الحق في حریة التنقل : "لكل شخص13المادة   

." لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده   

 تذرعوال یجوز ال. والتمتع بھ في بلدان أخرى من االضطھاد : "لكل شخص الحق في التماس اللجوء14المادة 
بھذا الحق في حالة المالحقات القضائیة الناشئة عن الجرائم غیر السیاسیة أو األعمال المخالفة لمقاصد 

."ومبادئ األمم المتحدة  

  2 #االفادة 

على تحقیق السالم والمساواة والقبول والتعلیم تعمل جمیع المجتمعات والحكومات والوكاالت العالمیة 
.والسالمة والصحة للجمیع  

من خالل التركیز . المھاجرین والالجئین یشكل تحدیا معقدا متعدد العوامل في الحد من المخاطر إن غرق
الضیق على وفیات الغرق من المھاجرین والالجئین أثناء عبورھم للمیاه، فإننا نحد من وجھة نظرنا للمشكلة، 

من  ودولنا استخدام نفوذھا للحد ونطلب من مجتمعاتنا. وبالتالي فإننا نقید عن غیر قصد إمكاناتنا للمساعدة
. جة لحركة المھاجرین والالجئینوالح  

و یستحقون الرحمة والسالمة والحصول على  الالجئون والمھاجرون من السكان والمجتمعات الضعیفة للغایة
.الدعم  

  3 # االفادة

.یسعون إلى األمانینبغي إنشاء طرق عبور قانونیة وآمنة لتسھیل مرور المھاجرین والالجئین الذین   

وینبغي . السالمة ربجمیع الممرات القانونیة التي تسمح لالجئین بالوصول إلى  تحدید، فوریةبصورة  و یجب
 للقادمین توفیر التسجیل السریع یجب كما. للجوءاإجراءات و مساعدةلل توفیر إمكانیة الوصول الفعالة

 ان یجب كما. للجمیع مذلة غیر شروط استقبال توفیریجب . والحصول على الحمایة المؤقتة عند الوصول
تحل مسارات الھجرة القانونیة محل طرق التھریب البشریة الخطرة غیر القانونیة وتقلل من المخاطر الشدیدة 

. التي یجبر المھاجرون والالجئون حالیا على تحملھا  



  4 # االفادة

 سالمة معدات بھاالمیاه قانونیة وآمنة، وأن تكون  عبر نقلال یجب أن تكون جمیع االوعیة المستخدمة في
.ومالئم كافیة، إضاءة مناسبة، وطاقم ماھر، وأن یتم تحمیلھا بشكل مناسب  

حیث یعبر ، الخطرة ومعدات السالمة المزیفة واالكتظاظ االوعیة  الغرق والشئون اإلنسانیة منع یدین خبراء
لب السلطات القانونیة انط علیھ .یقودھا مھربو البشر الخطورةالمھاجرون والالجئون المیاه في ظروف شدیدة 

بیعھا  یتم ان سترات النجاة، قبل خاصةودولیة متعلقة بمعدات إنقاذ األرواح،  محلیةمعاییر  فرضبالمختصة 
ونطلب من المنظمات العاملة في البلدان التي یاتي منھا الالجئون والمھاجرون أن . مھاجرین والالجئینلل

. المیاه وحول التعلیم عن السالمة في تشمل  

  5 # االفادة

 .بموجب االتفاقیة الدولیة للبحث واإلنقاذ البحري بمتطلباتھا االوعیةوواجباتھا بجمیع الدول  تقوم یجب ان
ویجب أن تتوفر خدمات اإلنقاذ المائي والخدمات الطبیة التي تركز على اإلنسان في جمیع المعابر المائیة 

. المشتركة  

على أن توفیر خدمات اإلنقاذ یزید من عدد المھاجرین أو الالجئین الذین یحاولون عبور المیاه  ال یوجد دلیل
 معدل من وھناك أدلة على أن خدمات اإلنقاذ تقلل من "اثر السحب" وتقلل. (یوصف بأنھ "أثر السحب")

. الوفیات إلى حد كبیر  

میاھھم الوطنیة عن طریق  ادة" الالجئین والمھاجرین منالتي تعمل على "إع ممارساتالو االستراتیجیات
.تتعارض مع القوانین الدولیةو مجدیة االستخدام غیر المشروع للقوة، لیست  

6 # االفادة  

بعد االستیطان في البلدان  ةغیر متناسب بصورة قد یتعرض الالجئون والمھاجرون لخطر الوفاة بسبب الغرق
الوفیات الناجمة عن الغرق في مجتمعات المھاجرین والالجئین في المناطق ذات تعزى   .ذات األمان النسبي

الدخل المرتفع إلى انخفاض معدالت مھارات السباحة والسالمة في المیاه. وقد یكون ذلك مرتبطا بعوامل 
.اقتصادیة واجتماعیة وجغرافیة أخرى  

مكین وتوفیر المعرفة والمھارات والمواقف یتطلب الحد من مخاطر الغرق جھود الشراكة المجتمعیة، لدمج وت
ثقیف في مجال الحد من مخاطر ویقترح إدراج جمیع المجتمعات في الت. المائیةالسالمة  استمراریة لضمان
.واألنشطة والبرامج الغرق  

الغرق ھناك العدید من الفوائد المحتملة الناشئة عن الشراكات المجتمعیة التي تسعى إلى بناء الوعي بمخاطر 
. ومھارات السباحة ومھارات إنقاذ الحیاة وخلق المزید من البیئات المقبولة لمختلف المجموعات الثقافیة

. الغرق بمنع وكانت البرامج والشراكات سمة من سمات المناقشة والعمل في المؤتمرات العالمیة المعنیة 
على المجتمع المحلي، وتأثیر  طنین الجددویلزم إجراء مزید من البحوث لتأكید زیادة خطر الغرق وسط الموا

.التدخالت  

 

 

 



7 # االفادة  

بھ في التقریر العالمي عن الغرق الذي  الموصي الغرق، على النحو منعینبغي إنشاء شراكة عالمیة ل
وضعتھ منظمة الصحة العالمیة، بوصفھ الوسیلة المفضلة لتنسیق نھج استراتیجي إزاء الحد من مخاطر 

.الغرق بین المھاجرین والالجئین  

التعاضد والتعاون العالمیین بقیادة رؤیة موحدة للحد من مخاطر الغرق في المجتمعات األكثر عرضة في 
ال توجد منظمة واحدة لدیھا كل المھارات والموارد الالزمة لحل قضیة الغرق  النھ .قد یكون مفیدا العالم
وستحدد الشراكة . الغرق منع وستكون الشراكة بمثابة مجتمع قیادي للسیاسة العامة والتنفیذ من أجل. عالمیا

ل التقني، وتحسین بیانات وفیات الغرق الغرق، وتوفیر التباد منعاألولویات للمزید من التطویر في مجال 
والمتعلقة  والمرض، ووضع إرشادات للحكومات، والدعوة إلى الحد من المخاطر في المناقشات السیاسیة

. العامة بالصحة  

 توصیات للعمل المجتمعي

.العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة البیاناستعراض  -1  

األمم المتحدة العالمي لحقوق اإلنسان وتنفیذه داخل  بیانحول الكیفیة التي یمكن بھا الوفاء ب الحوار بدء -2
.مؤسستك  

ذوي النفوذ وصانعي السیاسات لزیادة الوعي واإلجراءات دعما إلعالن األمم المتحدة  دعوة األشخاص -3
. العالمي لحقوق اإلنسان  

 تي منھاأی التي بلدانال مباشرة مع المجتمعات المحلیة في المنظمات اإلنسانیة التي تعمل في بحث عمل -4
.ن، ومعرفة ما تحتاجھ من دعمووالالجئ المھاجرون  

بحملة للمرور اآلمن للمھاجرین  االمنظمات غیر الحكومیة وجماعات الدعوة الذین یقومو في البحث -5
.والالجئین ومعرفة ما یحتاجون إلیھ من دعم  

النفوذ وصانعي السیاسات إلى طلب اتخاذ إجراءات بشأن إنشاء وإدارة ممرات دعوة األشخاص ذوي  -6
. الھجرة اآلمنة  

البحث في المنظمات غیر الحكومیة التي توفر قدرة البحث واإلنقاذ في المیاه التي یعبرھا الالجئون  -7
.والمھاجرون ومعرفة ما یحتاجون إلیھ من دعم  

التي تركز على البحث واإلنقاذ والمعونة الطبیة للمھاجرین والالجئین ومعرفة  الدعوة البحث في جماعات -8
.ما یحتاجون إلیھ من دعم  

لالجئین والمھاجرین وسباقة في الترحیب  احتواءاً  أكثر اكونیكیف یمكن لمنظمتك أو مجتمعك أن  ةناقشم -9
.بھم كافة  

.تتشارك معھا نتحدید المنظمات اإلنسانیة داخل مجتمعك التي یمكن ا -10  

.الغرق التي تستھدف ھؤالء الناس منعلى وتقدیم تدخالت اتحدید أعضاء مجتمعك الذین ھم في خطر ع -11  



كانت سترات النجاة  إذا توفیر التثقیف للناس في مجتمعك عن كیفیة التعرف على قارب محمل بأمان وما -12
ع الناس على مشاركة یشجت و كان ذلك ممكنا إذا لناسل اللغة األولىب ثقیفتوفیر ھذا الت یجب .من نوعیة جیدة

.ھذه المعرفة من خالل شبكاتھم  

.المشاركة مع المنظمات اإلنسانیة إلقامة شراكة عالمیة للوقایة من الغرق -13  

:خاتمة  

. والثانویةاألولیة  الوقایة طرقالمھاجرین والالجئین مسألة عالمیة لھا العدید من  غرقَ . تفادیھ الغرق یمكن
یجب أن تكون إجراءات الوقایة مقنعة . في عالمنا ُعرضةً  ویلزم اتخاذ إجراءات جماعیة لحمایة أشد الناس

. لصانعي السیاسات والحكومات والمنظمات غیر الحكومیة وتؤدي إلى تدخالت ذات تأثیر  

:شكر وتقدیر  

2017: تیما كردى والمشاركون في المؤتمر العالمي للوقایة من الغرق اإللھام  

ستیفن ب. بیرمان :تشكیل المفاھیم، صیاغة وتنسیق المدخالت  

إد بین، باربرا بییرز، دان غراھام، تیما كوردي، دیل میلر، ایمي بیدن، : المساھمون في الصیاغة والمراجعة
.سینداللیندا كوان، جستین سكار، د. ریبیكا   

 

 


