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يناير/كانون الثا�/جانفي ٢٠٢١ - ديسمرب/كانون األول/دجنرب ٢٠٢١ الرشق األوسط وش�ل إفريقيا

ملحة عامة

يف عامهــا الثــا� ، أدت جائحة كوفيــد-١٩ إىل تفاقم نقاط الضعف االجت�عية

واالقتصاديــة لكثــ� من الناس باإلضافة ايل القيــود الحالية عىل تنقل البرش.

وقــد أجرب هذا العديد من األشــخاص عــىل القيام برحالت هجرة محفوفة

باملخاطر من خالل وبداخل منطقة الرشق األوســط وشــ�ل إفريقيا ، حيث

ا للبيانات التي ارتفعــت الوفيــات يف عام 2021 مقارنة بالعام الســابق وفًق

قدمهــا مــرشوع املهاجرين املفقودين التابــع للمنظمة الدولية للهجرة. ومع

ذلــك ، فإن األرقام التي ســجلها مرشوع املهاجريــن املفقودين تعترب أقل بكث�

من العدد الحقيقي بســبب نقص املعلومات الرســمية واستمرار ظاهرة

”حطــام الســفن غ� املرÄ“ عىل طول الطــرق البحرية خاصًة مثل طريق غرب

البحر األبيض املتوســط وطريق غرب إفريقيا - األطليس.ي

حاالت الوفاة واالختفاء أثناء العبور داخل منطقة الرشق األوســط وشــ�ل إفريقيا

مــن الصعــب للغايــة معرفــة النطاق الحقيقي لوفيات املهاجرين يف الصحراء الكربى بســبب االفتقار إىل مصادر البيانات الرســمية واملناطق الجغرافية الشاســعة التي

تــم اجتيازهــا. خــالل عــام 2021 ، تم توثيق وفاة 185 شــخًصا أثناء العبور يف شــ�ل إفريقيا ، Îا يف ذلك 133 حالة وفاة عىل معابــر الصحراء الكربى. حدثت غالبية

الوفيــات املوثقــة عــىل الطــرق الربية يف شــ�ل إفريقيا خالل عــام 2021 يف ليبيا (113) ، ومن بÓ أولئك الذين توفرت معلومات دÑغرافية عنهم ، كانت بلدان املنشــأ

األوىل هي مرص (28) والســودان (23) والنيجر (18). األســباب الرئيســية للوفاة عىل الطرق الربية يف شــ�ل إفريقيا يف عام 2021 هي العوامل البيئية القاســية (44٪) ،

تليها حوادث املركبات (٪33). ويف الرشق األوســط ، تم تســجيل 35 حالة وفاة. ووقعت خمس وفيات عىل الحدود الســورية الرتكية والســورية اللبنانية بســبب العنف

أو انخفاض حرارة الجســم وغرق عىل األقل 30 شــخصا يف حطام ســفينة قبالة ســواحل اليمن.ن

حاالت الوفاة واالختفاء عىل الطرق البحرية من الرشق األوســط وشــ�ل إفريقيا إىل أوروبا

تويف ما ال يقل عن 2.084 شــخًصا يف البحر األبيض املتوســط   يف عام 2021 ، بزيادة قدرها %44 عن عام 2020 (1448) وأكÚ بنســبة %11 عن ما قبل جائحة كوفيد-١٩

يف عــام Ü .(1.885) 2019 يتــم العثــور عــىل رفــات أكــÚ من نصف أولئك الذين لقوا حتفهم يف البحر األبيض املتوســط   خالل 2021. ويف عام 2021 ، حدثت ٪76 من

جميع الوفيات يف البحر األبيض املتوســط   عىل طول طريق وســط البحر األبيض املتوســط   حيث فقد ما ال يقل عن 1.553 شــخًصا حياتهم ، بزيادة قدرها %55 عن

عام 2020 (999) وزيادة بنســبة %23 عن عام 2019 (1.262). ال تزال هويات معظم الذين ماتوا عىل طريق وســط البحر األبيض املتوســط يف عام 2021 غ� معروفة  

(961)، بين� تُظهر البيانات الدÑوغرافية املتاحة أن مناطق املنشــأ الرئيســية هي غرب إفريقيا (234) ، وشــ�ل إفريقيا (119) وغرب آســيا (23). حدثت الوفيات

عىل طريق وســط البحر األبيض املتوســط   بشــكل رئييس قبالة ســواحل ليبيا (994) تليها تونس (490) وإيطاليا (65). عىل طريق غرب البحر األبيض املتوســط   ، تم

تســجيل 384 حالــة وفــاة خــالل عــام 2021 ، بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2020 (343) وانخفاض بنســبة %44 عن عــام 2019 (552). تظل هويات معظم الذين ماتوا

عىل طريق غرب البحر األبيض املتوســط يف عام 2021 غ� معروفة أيًضا   (225)، بين� تُظهر البيانات الدÑوغرافية املتاحة شــ�ل إفريقيا عىل أنها منطقة املنشــأ

الرئيســية. ووقعت غالبية الوفيات قبالة ســواحل غرب الجزائر (183) ، في� حدثت 45 حالة وفاة عىل املعابر من املغرب إىل الجيبÓ اإلســبانيÓ ســبتة ومليلية. ويف

عــام 2021 ، تــم تســجيل 1.110 حالــة وفــاة عــىل طريق غرب إفريقيا - املحيط األطليس إىل جزر الكناري ، وكان هذا العام األكــÚ دموية منذ أن بدأ مرشوع املهاجرين

املفقوديــن يف تســجيل الحــوادث يف عــام Ü .2014 يتــم العثور عىل الغالبية العظمى من رفات األشــخاص الذين لقوا حتفهم عــىل طريق غرب أفريقيا - املحيط

األطليس يف عام 2021 (946). حدثت معظم هذه الوفيات قبالة ســواحل شــ�ل إفريقيا (770) ، وقبالة إســبانيا (319). يُعتقد أن املزيد من األشــخاص قد غرقوا عىل

هذا الطريق ، ال ســي� يف ”حطام الســفن غ� املرÄ“ ك� ذكرت منظ�ت املجتمع املد�. جنســيات ٪75 من األشــخاص الذين فقدوا حياتهم عىل هذا الطريق غ�

معروفة (831). ولكن من بÓ أولئك الذين تتوفر بيانات عن الجنســية ، فإن بلدان املنشــأ الثالثة األوىل هي الســنغال (109) واملغرب (96) وســاحل العاج (61). يف

�حÓ أن الســبب الرئييس للوفاة املســجل عىل طريق غرب إفريقيا - األطليس هو الغرق (٪66) ، فإن ٪33 من الوفيات نتجت عن ظروف بيئية قاســية أو مرض ، م

يؤكــد فجــوة البحث واإلنقاذ عىل طول هذا الطريــق الطويل واملحفوف باملخاطر.ر
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