
 

 
 

 
 

 توثیق روایات وحشیة عن عملیات صد عنیفة في "الكتاب األسود" الذي صدر حدیًثا
 

 وتجدد الشهادات المفصلة الدعوات إلى إنهاء اإلفالت من العقاب على أعمال العنف على الحدود في االتحاد األوروبي
 صدر "الكتاب األسود" المكون من 1500 صفحة والذي یوثق العنف المروع الذي عانى منه أكثر من 12000 شخص على أیدي 

 السلطات على الحدود الخارجیة لالتحاد األوروبي الیوم - الیوم العالمي للمهاجرین - من قبل الیسار في أوروبا
 وُطبع على مجلدین ، "الكتاب األسود للردود" عبارة عن مجموعة من مئات (BVMN) جمعته شبكة مراقبة العنف على الحدود

 .الشهادات للمهاجرین وطالبي اللجوء الذین تعرضوا النتهاكات حقوق اإلنسان على الحدود الخارجیة
 

 :"یتضمن "الكتاب األسود
 شهادة جماعیة تفّصل تجارب 12654 شخصًا ؛ 892 -

 العنف الذي تعرض له الكثیرون في إیطالیا والیونان وكرواتیا وسلوفینیا والمجر على طول ما یسمى "طریق البلقان" بما في ذلك -
 الخرائط والبیانات والصور وغیرها من المفاتیح

 
 أن تخضع مؤسسات االتحاد BVMN من خالل تسلیط الضوء على المعاناة ، یرید أعضاء البرلمان األوروبي الیساریون و

 .األوروبي وحكومات الدول األعضاء للمساءلة عن المعاملة الالإنسانیة والمهینة للناس
 

 كجزء من اإلطالق ، سیقدم أعضاء البرلمان األوروبي الیساري مالین بیورك ومیغیل أوربان الكتاب األسود بشكل رمزي إلى)
 (مفوضة االتحاد األوروبي للجوء إیلفا جوهانسون في بروكسل في الساعة العاشرة صباًحا الیوم

 
 تعتبر عملیات اإلعادة غیر قانونیة بموجب القانون الدولي ، لكن سلطات الدول األعضاء تجاهلت منذ فترة طویلة مثل هذه

 .االنتهاكات لحقوق اإلنسان التي تتعارض مع المبادئ التأسیسیة لالتحاد األوروبي وااللتزامات الدولیة
 

 ؛ من المرجح أن یكون BVMN باإلضافة إلى ذلك ، یتضمن هذا "الكتاب األسود" فقط الحوادث التي تم تسجیلها مباشرة بواسطة
 .العدد الحقیقي للضحایا أعلى من ذلك بكثیر

 
 :(Die Linke) في حدیثها عن إطالق "الكتاب األسود" ، قالت األلمانیة ، عضو البرلمان األوروبي ، كورنیلیا إرنست

 
 خالل فترة وجودي في البرلمان األوروبي ، زرت العدید من األماكن داخل وخارج حدود االتحاد األوروبي: المبیدوزا ، لیسفوس ،"

 ." أدرنة ، بیهاتش ، بریشیفو. أینما ذهبنا ، وجدنا األطفال والنساء والرجال الذین كانوا یعانون
 

 ومع ذلك ، فقد ازداد الوضع سوًءا في السنوات األخیرة. لقد صدمنا للغایة من الروایات التي ال نهایة لها عن العنف القاسي والسا
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