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نتوجهُبالشكرُإلىُجمهوريةُمصرُالعربيةُعلىُكرمُالضيافةُوالحتضانهاُأشغالُورشةُالعملُُ
اإلقليمية:ُالحمايةُالدوليةُفيُالتحركاتُالمختلطةُفيُوسطُالبحرُاألبيضُالمتوسط:ُاالتجاهاتُُ

 
 )مرفقُقائمةُبأعضاءُالوفودُالمشاركةُ( 1



 
 
 

جائحةُُيُُخاللُتفشُّمنُُ ّرُبهُالعالمُُوالتيُانعقدتُحضورياًُفيُوقٍتُدقيقُيمُ ُُوالممارساتُالجيدة
ُكورونا.

ُُ
إلىُاألمانةُالعامةُلمجلسُوزراءُالداخليةُالعربُوالمفوضيةُالساميةُلألممُُأيضاًُنتوجهُبالشكرُ

ُُ تنظيم علىُ الالجئينُ لشؤونُ التحركاتُُالمتحدةُ فيُ الدوليةُ الحمايةُ اإلقليمية:ُ العملُ ورشةُ
األولىُُوالتيُتعد ُُ،ُُالمختلطةُفيُوسطُالبحرُاألبيضُالمتوسط:ُُاالتجاهاتُوالممارساتُالجيدة

وفيُهذاُالظرفُالدقيقُالذيُتمرُبهُدولُشمالُإفريقياُمنُتحدياتُُُُمنُنوعهاُفيُهذاُالمجال
ُُُأمنيةُوإقتصاديةُواجتماعيةُتفرضُمزيدُمنُالتعاونُوالتنسيقُفيماُبينها،ُلرفعها.

ُ
ُُ أنُُن ُوإذ ُُإشمالُُُُدوُلدركُ تجاه نهجهاُاإلنسانيُوالسخيُ الحفاظُعلىُ تواصلُ الالجئينُفريقياُ
ُاللجوءُوالمهاجرينُعلىُالرغمُمنُالتحدياتُالعديدةُ؛ُملتمسيُو
ُ
غيرُنظاميةُلالجئينُُوالالتحركاتُالمختلطةُُُضمنالتحدياتُالمتعلقةُبالحمايةُُهذهُُبعدُمراجعةُُُو

ُالبحرُاألبيضُالمتوسطُ؛حوضُوالمهاجرينُواإلدارةُالفعالةُللجوءُوالهجرةُفيُوسطُُ
ُ

والهجرةُفيُشمالُأفريقياُقدُتغيرُبشكلُكبيرُخاللُالعقدُالماضي،ُُالحظُأنُسياقُاللجوءُن ُوإذُ
والعنفُُ واالضطهادُ النزاعُ آثارُ بسببُ والمهاجرينُ الالجئينُ وصولُ وتزايدُ استمرارُ معُ

ُالمجاورةُ؛الدولُوتغيرُالمناخُفيُُُالكريملُالعيشُب ُسُ عدمُتوفرُالعشوائيُوالفقرُوالبطالةُُو
ُ

الالجئينُوالمهاجرينُواألطفالُغيرُالمصحوبينُوالمنفصلينُُادُُتزايدُأعدمنُُقلقناُُوإذُن عبرُعنُُ
وغيرهُمنُاالنتهاكاتُُبالبشرُُالتجارُُانُلخطرُُُيمعرضالُُالهّشةعنُذويهمُوغيرهمُمنُالفئاتُُ

ُمختلطةُ؛الحركاتُخاللُالتالجسيمةُلحقوقُاإلنسانُُ
ُ

ُُ ُُن ُوإذ الفعُّالحظ اإلدارةُ اللأنُ لقضاياُ ُُالةُ ُُوالهجوء منُُجرة مزيًداُ تتطلبُ إفريقياُ شمالُ فيُ
الدولي،ُفضالًُعنُتنسيقُأكبرُمعُُ الدوليُواإلقليميُوالتضامنُ التعاونُ بناًءُعلىُ اإلجراءاتُ

ألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُبماُفيُذلكُماُيتعلقُبتحديدُاحتياجاتُالحمايةُُالساميةُلمفوضيةُُال
ُللهجرةُوالمنظماتُغ ُالدولية ُالمنظمة ُاآلخرينُ؛الدولية،ُوكذلك ُالمصلحة ُالحكوميةُوأصحاب ُير

ُ
تفاقاتُاإلقليميةُُفيُسياقُالقوانينُالوطنيةُواإُلُُُ-قرُبضرورةُاتخاذُمزيدُمنُاإلجراءاتُُوإذُن ُ

ُفيُالمجاالتُالرئيسيةُالتالية:ُمإلحرازُتقدُ ُ-وااللتزامُبالمعاييرُالدوليةُ
ُ



 
 
 

المتاحةُلالجئينُُُ-أ النظاميةُكوسيلةُخاللُُزيادةُتعزيزُالحمايةُ التحركاتُالمختلطةُغيرُ
ُلتوفيرُبدائلُقابلةُللتطبيقُ؛

وتفكيكُشبكاتهمُفيُُبالبشرُُوالمتاجرينُُُُنمهربُيالفاذُالقانونُمنُخاللُمحاكمةُوإدانةُُإُنُُ-ب
 بلدانُالمنشأُوالعبورُوالمقصدُ؛

ُاألُتُُ-ت ُالمجتمعات ُفي ُتوعيةُعامة ُالوعيُطويرُحمالت ُلزيادة ُالعبورُوالمقصد صليةُوبلدان

 غيرُالنظاميةُوالبدائلُالمتاحةُ؛اتُحركُترتبطةُبالبالمخاطرُالمُ 
الذينُُُُ-ث آمنةُوكريمةُوقانونيةُألولئكُ لتنفيذُبرامجُعودةُ الالزمُ الدعمُ العملُعلىُتوفيرُ

ُُ؛ليسُلديهمُوضعُقانونيُأليُسببليسواُبحاجةُإلىُحمايةُدوليةُأوُ
ُ

ُىُماُسبق،ُن وصيُبماُيليُ:وباإلشارةُإل
ُ
 التعاون اإلقليمي والدولي -1
ُمكنُتعزيزُالتعاونُاإلقليميُوالدوليُمنُخاللُالتدابيرُالتالية:ي ُ
ُ

الوطنيةُُُ-أ الفاعلةُ الجهاتُ جميعُ بينُ المعلوماتُ وتبادلُ والتنسيقُ التعاونُ مستوىُ زيادةُ
مبادئُُضمنُالواإلقليميةُوالدوليةُوتقاسمُالمسؤوليةُبماُيتماشىُمعُنهجُالمجتمعُبأكملهُُ

العالميGCRُُبشأنُالالجئينُ)الميثاقُالعالميُُالمنصوصُعليهاُفيُُ للهجرةُ(ُوالميثاقُ

(GCMُُ.)لُالممارساتُالجيدةُفيماُيتعلقُُلُالمعلوماتُأيضاًُتبادُ تبادُ ليةُُكماُتتضمنُعم

ُخرىُ؛اأُلدولُالفيُاالسترشادُبهاُُبحمايةُالالجئينُالتيُيمكن

ُالمفوضيةُتُُ-ب ُالنظامية،ُبدعمُمن ُالتحركاتُغير ُاإلقليميُفيُمواجهة ُالتعاون الساميةُُُُعزيز
شخاصُالذينُيحتاجونُإلىُُ،ُبماُفيُذلكُتعزيزُتحديدُاأللألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئين

 المنظمةُالدوليةُللهجرةُ؛الٌمقّدمُمنُدعمُال؛ُباإلضافةُإلىُالحمايةُالدولية
العملُعلىُمساعدةُوتعزيزُقدراتُالدولُالمستضيفةُلالجئينُفيُكافةُالمجاالتُالتيُُُُ-ت

ُُ.لالجئينُوالمجتمعاتُالمستضيفةُلهمُتضمنُس ب لُالعيشُالكريم
ُ
 
ُ
 وتحليلهاجمع البيانات  -2

فيُغايةُاألهمية،ُوذلكُجمعُالبياناتُوتحليلهاُُتعتبرُعمليةُُكجزءُمنُالتعاونُاإلقليميُوالدولي،ُُ
للتمكينُمنُاعتمادُتدابيرُ/ُآلياتُأكثرُفعاليةُُُُوبالتاليُُ؛المختلطةاتُُحركُتلتسهيلُفهمُاتجاهاتُال



 
 
 

ماُيتعلقُبحمايةُالالجئين.ُُحركاتُالمختلطةُغيرُالنظاميةُواالستجابةُلها،ُبماُفيُذلكُُُتإلدارةُال
لُالبياناتُوالتحليالتُبشأنُالوافدينُغيرُُدُ فيُهذاُالصدد،ُينبغيُإعطاءُاألولويةُلتعزيزُتباُو

ُالدوليةُُ ُالدولُوالمنظمات ُالبحر،ُبين ُفي ُاإلنقاذ ُبعد ُإنزالهم ُالذينُتم ُأولئك ُفيُذلك ُبما النظاميين،
ُُالمعنيُة أن شأنهُ منُ مماُ التُجي ُ؛ُ أكبرُ فهمُ فيُ الساهمُ يتعلقُُاتحركُتاهاتُ ماُ ذلكُ فيُ بماُ ُ،

ُإلىُالحمايةُ.ُالذينُهمُفيُحاجةباألشخاصُ
ُ
 تعزيز نظام حماية الالجئين -3

ُلحمايةُالالجئين،ُأيُعدمُاإلعادةُالقسريةُكماُهوُمُ  بينُُمنُاألهميةُبمكانُاحترامُالمبدأُاألساسي

ينبغيُزيادةُتعزيزُترتيباتُكماُُُُ،الواجب،ُوتنفيذهاُعلىُالنحو1951ُُتفاقيةُالالجئينُلعامُُإفيُُ

ُُ:فيُمنطقةُشمالُأفريقياُعلىُالدولُملفيُهذاُالسياق،ُتعُوتقاسمُالمسؤوليةُفيُالمنطقة.ُ
ُ

و/ُأوُتعزيزُآلياتُلتحديدُاألشخاصُالذينُيحتاجونُإلىُالحمايةُالدوليةُأوُالذينُُتطويرُُُ(أ)
واأُل االتجارُ مثلُضحاياُ أخرىُ محددةُ حمايةُ احتياجاتُ المصحوبينُُلديهمُ غيرُ طفالُ

والمنفصلينُعنُذويهم،ُعلىُالحدودُوعلىُطولُالطرق،ُوإحالتهمُإلىُالحمايةُالالزمةُُ
 والمساعدة؛

لألشخاصُُُ(ب) المحتملةُ الدوليةُ الحمايةُ باحتياجاتُ الحدودُ مسؤوليُ معرفةُ تعزيزُ
ُاألفراُدالمختلطةُغيرُُالحركاتُُالُتُُضمنُعملياتالموجودينُُ ُتحديدُهؤالء ُُنظامية،ُوكيفية

،ُوإحالتهمُإلىُمؤسساتُنوعُاالجتماعُيراعيُالي ُومساعدتهم،ُبماُفيُذلكُمنُخاللُنهجُُ
 ومنظماتُالحمايةُذاتُالصلة؛

االستقبال،ُبماُفيُذلكُعندُنقاطُاإلنزالُالتيُالمفوضيةُلعمليةُُالنظرُفيُترتيباتُُُُ(ت)
لدوليةُُتوفرُالمساعدةُالالزمةُوتمّكنُمنُتحديدُاألشخاصُالذينُيحتاجونُإلىُالحمايةُا

 التحركاتُالمختلطةُغيرُالنظاميةُ؛ضمنُ
ُاستخدامُُالُُ(ث) ُإلى ُأخيرُُوكاالحتجازُُلجوء ُالخبراتُوالمبادراتُالعملُعلىُُمالذ تبادل

لمهاجرينُبينُالدولُوالجهاتُالفاعلةُالرئيسيةُاألخرىُفيُُلالحتجازُابدائلُتوفيرُُبشأنُ
بُاحتجازُاألطفالُبماُيتماشىُمعُالمعاييرُالدولية.ُوحيثماُيكونُُيجبُتجن ُكماُُالمنطقة.ُُ

لحقوقُُ الدوليُ القانونُ بموجبُ الدنياُ للمعاييرُ وفقًاُ تطبيقهُ يجبُ ضرورًيا،ُ االحتجازُ
 اإلنسانُ؛

ُمعُُُُ(ج) ُالتنسيق ُاإلحالةُلُُالساميةمفوضيةُُالتعزيز ُلتمكين ُالالجئين ُلشؤون ُالمتحدة ألمم
رصة،ُبماُفيُُلألشخاصُالذينُلديهمُاحتياجاتُحمايةُدوليةُمحتملةُفيُأقربُف ُُُةالالفعُّ

 ؛ذلكُااللتزامُبمبدأُعدمُاإلعادةُالقسرية



 
 
 

اإلستعانةُبخبراتُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُإليجادُحلولُُُُ(ح)
 شياًُمعُمبدأُتقاسمُاألعباءُوالمسؤولياتُبطريقةُأكثرُإنصافاًُ.تمادائمةُلالجئينُُ

ُ
 حماية ضحايا االتجار بالبشر -4

المتعلقةُُ الوطنيةُ والسياساتُ التشريعاتُ فيُ االتجارُ مكافحةُ أحكامُ دمجُ علىُ الدولُ عُ ت شجَّ
 واألمنُ.ُ،واألطفاُلُُ،النوعُاالجتماعيُوُُ،والعملُُ،بالهجرة

ُ
ُالدولُُ ع ُالحدودُُكذلكُُت شجَّ ُالتعاونُعبر ُاالتجارُُجهودُُمنُخاللُبذلُُعلىُتعزيز ُللحدُمن إضافية

ومقاضا المتاجرينبالبشرُ ُُةُ تعزيزُُ؛ إلىُ تهدفُ التيُ اآللياتُ تطويرُ مواصلةُ علىُ ت شجعُ كماُ
ُإلىُالعدالةُ.بالبشرُوصولُضحاياُاالتجارُُ

ُ
 المتابعة  اتآلي  -5

 تنسيقُمستمرةُمنُخاللُماُيليُ:عبرُآليةُهذهُالتوصياتُهذاُون وصيُبتنفيذُ
ُالتوصياتُ؛هذهُاتصالُوطنيةُلمتابعةُتنفيذُنقاطُتعيينُُُ(أ)
بُل ُمُوتحديدُالعقباتُوإيجادُالحلولُللتغُّنتظمةُلتقييمُالتقدُ نشاءُآليةُاستعراضُمُ إُُ(ب)

 عليها.
ُالتدريبُوتطويرُكفاُُ(ت) ُالمزيدُمن ُالوطنيةُمنُخالل ُالقدرات ُتعزيز اتهاُءالعملُعلى

 حمايةُالالجئين.فيُمجالُ
عقدُإجتماعاتُدوريةُإلطالعُالدولُاألعضاءُعلىُالمستجداتُحولُاإلتجاهاتُُُ(ث)

البحرُُ حوضُ فيُ المختلطةُ التحركاتُ الالجئينُضمنُ حمايةُ فيُ الجيدةُ والممارساتُ
 وللعملُعلىُتنفيذُتوصياتُهذهُالورشة.ُُاألبيضُالمتوسط

 
 

 


