
Welcome 
 حمـاية الالجــئين  و الهجـرة المختلطـة

الجمعية العربية للهالل االحمر والجمعية البحرينية للهالل االحمر 

 والممثلية اإلقليمية للمفوضـية السـامية لألمم المتحدة 

 لشئون الالجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 
 البحرين-المنامة 



 هـجــرة  مـخـتـلـــــطة  ؟

 انتقال  الالجئني  و املهاجرين  غري  النظاميني  يتـرابط  بشـكل  متـزايد

  ســفر  غير  نظامي 

  طـرق  متشـابهة 

  وسائل  انتقال  متشـابهة 

  االتجـار  أو  التســلل 

 



 تـدابـيــر  الـدول  للحـد  من  الهـجــرة  غـيـر  النـظــامـية

 و لمـراقـــبـة  و تـأمـيـــن  حــدودهـا

 تـؤثـر  على  الالجـــئـيـن  المســافـرين  في  تـدفـقــات  مـخـــتلـطـة

 ؟هـجـــرة  مـخـتــــلـطـة  



 هـجـــرة  مـخـتـــلـطـة  ؟

   دول  عبــور  و دول  مقصـد  للمهـاجــرين  و الالجــئين 

 بالنسـبة  للدول العـربية

 للمفوضــيةبالنســبة  

   بمـن  فيــهم  المســافرين  في  تـدفـقــات  مختــلطة 

   واليـة  لتـزويد  الالجـئين  بالحمــاية  و الحــلول  



تعمل المفوضية إلعمال األهداف والتدابير التالية لتحقيق حماية 

 الالجئين في إطار تحركات الهجرة

 إستجابة لها واإلستجابة أفضل تحديداا  اللجوء وملتمسي الالجئين إحتياجات تحديد :أوالا 
 .الهجرة إلدارة األوسع السياق إطار في التكميلية بالحماية التمتع إمكانية ذلك في بما سليمة،

  

   .بهم واإلتجار األشخاص تهريب مكافحة إلى الرامية الدولية الجهود تعزيز :ثانياا 

 

  .والهجرة اللجوء بين العالقة بشأن البحوث وإجراء البيانات تحسين على العمل :ثالثاا 

 

   .الثانوية أو المنظمة غير التحركات من الحد  :رابعاا 

 

 .للهجرة الدولية والمنظمة المفوضية بين والتعاون الحوار :خامساا 

 

 المترتبة وباألخطار الشرعية الهجرة بآفاق المحتملين للمهاجرين توعية حمالت تنظيم :سادساا 
 .بهم واإلتجار البشر تهريب على

 

 .دولية حماية إلى حاجة في ليسوا أنهم يتبين الذين األشخاص عودة :سابعاا 



 المشاكل األمنية التي يواجهها الالجئون

 الهياكل فإنهيار متعددة أشكال في الالجئون يعانيها التي األمنية المشاكل تبرز•
 الدعم وفقدان األسرة أفراد عن واإلنفصال والثقافية اإلجتماعية والمعايير
 وغيرها جسدياا  عنفاا  تتضمن التي الجرائم مرتكبي وإفالت والمجتمعي األسري

 بصفة معرضين واألطفال النساء وبخاصة الالجئين تجعل العقاب من الجرائم من
 والفتيات النساء أن موثقة حاالت البلدان من كثير في ونجد  .للمخاطر خاصة

 اإلتجار أو اإلختطاف أو كاإلغتصاب اإلعتداء، من ألشكال تعرضن قد الالجئات
 الوثائق أو بالحماية تزويدهن مقابل جنسية عالقات بإقامة مطالبتهن أو بهن

 .المساعدة

 

 وجود حالة وفي القسري للتجنيد يتعرضون فإنهم الالجئون لألطفال وبالنسبة•
 األمر عاليه المذكورة المشاكل كل تتفاقم الالجئين صفوف بين مسلحة جماعات

 المضيفة والدول لالجئين بالنسبة خطيرة أمنية مشاكل بروز إلى يؤدي الذي
 .لهم

 

 كبير تحد على ينطوي المسلحة والجماعات الالجئين بين فيما التمييز ولعل•
  .أنفسهم والالجئين المضيفة الدول مصلحة في يصب ألنه به القيام ويتعين
 .اللجوء دول إلتزام مدى على باألمن المتصلة الشواغل في تقدم إحراز ويتوقف

 



:أداة  لمسـاعدة  الدول  على  وضـع  تصــدي  للهجـرة المختــلطـة  يكــون   

 خـطــة  النقـاط  العـشـر للمفوضـية    

  2006يونيـو  

    فاعــل 

   متناســق 

    موجه  نحو  الحمــايـة 



    شــامـل 

 يدمج  أهـداف  الحمـاية  ضـمن  اسـتراتيجـية  أوسـع  للحمـاية 

    متعــاون 

يعتمـد  على  الشـراكات  بين  األطـراف  المعنيـة  ذات  

 الصـلة

    إقليـمي  و فيمـا  بين  الـدول 

 يشــرك  بلـدان  المنشـأ ،  و المعبــر  و المقصــد     

 تـوجـــه  ؟



    لكـنها  تنـقح  و تعيـد  توجـيه  هذه  األدوات  لتتصـدى  لتحـديات  الهجـرة  المختـلطة 

     الالجـئين  لمواقـفترتكـز  على  أدوات  تقليـدية  مسـتخدمة  في  التصـدي 

 خطة النقاط العشر



  :المســاهمـة  في  

 

   توجـه  متســق  في  إدارة  الهجـرة  ؛  و 

 

  حـمــاية  فاعــلة  لالجــئين 

 الهـــدف  ؟



  : إعـداد ،  مثال 

 

    منتدى  إقليمي  أو  فيما  بين  البلدان  لتبادل

 المعلومات والتعاون بشـأن الهجـرة المختـلطة 

    أطـر  عمل  محـلية  و إقليمـية  للتعاون  فيما  بين

 األطراف  المعنية  حول  التصـديات  الخاصة  

  

 :و يتضـمن  ذلك 

 

  بلـدان  المنشـأ  و المعبـر  و المقصـد  

  المنظمـات  الدولية  و المنظمـات  غير  الحكـومية 

 

 

التعـاون فيما بين الشـركاء  -األولى 

 الرئيـسـيين



 :تحســـين 

 

   جـمـــع 

   تـحـــليـل  

   تـبــادل  

 

 البيـانات  حول  ســمات  الحركـات  المختــلطة    

 

 تجمـيع  و تحـليل  البيـانات -الثانية  



 

 ( 2006ديسـمبر ) مذكـرة  تفاهم  ثالثـية  حول  إدارة  الحدود :  مثـال 

حراس  مجـريون  للحدود ،  المفوضـية  السامية  لشئون  الالجئين  و   -

 لجنة  هلسـنكي  المجـرية

 

   تشـمل  حراسـا  يسـمحوا  بحصـول  الالجـئين  على  الحمـاية 

   تكون  حسـاسـة  بالنسـبة  لألشـخاص  اآلخرين  ذوي  االحتياجات  الخاصـة 

 

 نظـم نقاط الدخول الحساسة من حيث الحماية -الثالثة 

الحـدود  مراقبـةضـمان أن  تدابيـر    



 

تعزيز  كفاءة  االستقبال  فيما  يتعلق  بتدفقات  الهجرة  التي  تصل  الى  ”  : مثال 

 .جزيرة  المبيدوسـا 

منظمة  الهجرة  العالمية  ،  مفوضـية  األمم  المتحدة  لشئون  الالجئين  و   -

 الصليب  األحمر  االيطالي

 ضـمان  سـد  االحتياجات  اإلنسـانية  لجميع  األفراد  عند  الوصـول

 

   بما  فيه  مراكـز  اسـتقبال  مالئمـة:  اإلســكان 

   (مثل الطـعام ، و الصـحة )  :  الدعـم  و الخدمـات 
 

ترتيبـات  االســتقبال -الرابعة   



 

(بوسـاسـو ) الصـتومال  :  مثـال   

 تحـديد  و فصـل  الفئات  المختلفة  لألشخاص  القائمين  بتدفقـات  الهجـرة

 

     (مثل الكتيبات ) إمـداد  المعـلومات 

     (مثل  استمارات أسـئلة أسـاسـية ) تجـميع  البيانات 

     إجـراء  تحـري  أولي 

   المشــاورة  و اإلحــالة 

 

 

 آلــيات  التحــري  و اإلحــالـة -الخامسة 



     مختـلف  االحتيــاجات  الفوريـة    تناسـبو اإلجراءات  التي    العملياتمجمـوعة  من

 .واالحتياجـات  على  المدى  األطـول

   اجـراءات  لجــوء  عـادلة  و فاعـلة  لـطالبي  اللجـوء      

 

 العمـليات  و اإلجــراءات  المتبـاينة -السادسة 

 :  وضـع



 اجـراءات  لجــوء  عـادلة  و فاعــلة

   اللجوء طلبـات دراسـة يتم 

  مركزية متخصصة،  هيئة  بواسطة

 خبــرة  وذات

 

   في  تتـم  الفردية  المقـابالت  

 اإلجراءات  من  األولى  المرحلة

 

   بشأن  كتـابي  قـرار  تسليم  يتم  

 حـدة  على  طـلب  كل  نتيجـة

   يمكن  عمل  اسـتئناف  أو  مراجعة  ألي  قـرار  ســلبي 

 

   جميـع  المعـلومات  المتلقـاة  تعـامل  بكل  ســرية 

 



 

من ) العـودة الطـوعية :  مثـال 

؛ ( ليبيا الى السودان 

مشروعات االعتماد على الذات 

 ؛ إعادة التوطـين( المغرب )

تزويد  الالجئين  بصـف  من  الحلول    

 الدائمـة  تقـوم  على  الحمــاية

 

   العــودة  الطــوعيـة 

   اإلدمــاج  المحــلي 

     إعــادة  التوطــين 

   خيــارات  هجـرة  شــرعية  بديلة 

 

 الحــلـول  لـالجــئين -السابعة 



 :العـمــل  على  وضـع   اســتراتيجـية  تـوازن  فيما  بين 

  

  المخـاوف  الشـرعية  للـدول  فيما  يتعـلق  بالتحـركات  غير  النظـامية  المسـتقبلية  

 

   حقــوق  و رفاهـة  األشــخاص  المعـنــيين 

 

   االتفــاق  بين  الـدول  على  تقاســم  العـبء  و التضــامن 

 

 مواجــهـة  التحــركات  الثــانـويـة -الثامنة 



 

 (ايطـاليا / مثل مصر ) برامـج  هجـرة  العمــالة  بموجـب  اتفــاق  أوروبي  بحـر  متوسـطي  :  مثـال 

 

   العـودة  الطــوعـية  المســاعـدة 

   خيــارات  بديـلة  للهجـرة  مؤقتــا  أو  على  المـدى  الطـويل 

 خيـارات  العـودة  لغـير  الالجـئين  -التاسعة 

 وخيـارات الهجــرة  البــديـلة

 ايجــاد  حـلول  لـغير  الالجئين ،  مثل
 



 
 (ايطـاليا / مصـر   -ايطـاليا  / تونس :  مـثــال ) 

 تطـويـر  اسـتراتيجــيات  لإلعــالم  في  دول  المنشـأ ،  و المعبـر  و المقصــد

 

    تحـذير  الناس  من  مخــاطر  التحـركات  غير  النظـامية 

   إبــراز  خيــارات  بديــلة  للهجــرة 

 
 

 اســتـراتيـجيــة  اإلعــالم -العاشرة 



   ( المغـرب )  أفريقيـا  شـمال  في  استرشــادي  تطـبيق 

 

   أوروبـا  شــرقي و  جـنوبي  للتنفيـذ  اسـتراتيجيات ، 

 عــدن  وخليـج

 

   الكـاريبي و  ، الجـنوبية  أفريقيـا  قبـل  من  اهتمـام ، 

    وآســيا

 تنفيــذ  الخـطـة  ذات  النقـاط  العـشــرة



 الخالصة
 :التالية النقاط في الهجرة اللجوء بين فيما الصلة إيجاز يمكن

 

 عبر بشرية تدفقات من اليوم نشهده ما أن  .عديدة قرون منذ الهجرة البشرية المجتمعات عرفت لقد•
 .العولمة معالم من واحدة الدولية الحدود

 

 عن بحثاا  بالدهم لترك الكثيرين تضطر العالم بقاع من كثير في المسلحة والنـزاعات الحروب إستمرار أن•
 .المهربين أو الشرعية القنوات طريق عن سواء اآلمن الملجأ

 

 القنوات وفتح والمسئوليات األعباء تقاسم في اإلشتراك المستقبلة الدول من يتطلبان واللجوء الهجرة•
 .الهجرة أو اإلنساني اللجوء طلب يودون الذين إلستقبال الشرعية

 

 .الجديدة مجتمعاتهم مستقبل في بأخرى أو بصفة أسهموا قد والمهاجرين الالجئين إن•

 

 الدوليين للصكين بعد تنضم لم التي الدول إنضمام يتطلبان الدولية الحماية وإنفاذ اللجوء آلية تعزيز إن•
 .المقدمة اللجوء حاالت في للنظر وطنية آليات وإنفاذ الالجئين بشأن

 

 اللجوء ملتمسي من العديد تضطر اللجوء لطلب مقنعة أسباب لديهم الذين أمام اللجوء بوابة إغالق ان•
 .والمتاجرين بالمهربين لإلستعانة

 

 .اللجوء وملتمسي الالجئين إحتياجات بتلبية تضر ال بطريقة والمتاجرين المهربين أنشطة مكافحة يتعين•

 


