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  الوثيقة بمكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين هذهترجمة 
  األردن-عمان 

 
 دوليةدائمة في إطار الهجرة الالحلول ال  وينالجئالحماية 

 
 :المقدمة

 
و قد .  التنقالت السكانية من بلد إلى آخر و من قارة إلى أخرىمنواسعة النطاق   ملحوظًة شهدت السنوات األخيرة زيادًة-1

 متجهين إلى أماآن بلدانهم التنقالت السكانية مع زيادة عدد الرجال و النساء و األطفال الذين يقدمون على ترك ذهت هلوحظ
 .ألسباٍب عديده و متنوعهأخرى 

 
  من أفراد إلىلالنضمام معيشي أفضل أو  إلى آخر بحثًا عن مستوًىٍ  من مكاناالنتقالية األشخاص على  بينما يقدم غالب-2

 إلى آخر ألنهم أجبروا على الهروب بسبب ٍ من مكان تحت حماية المفوضيةخاص  ينتقل األش،لتعليملثًا عن فرص حلة أو بالعائ
 تتفاقم و سوف تلعب ف يبدو أن مشكلة التنقالت السكانية سو و. في حقوق اإلنسان أو بسبب النزاعات المسلحةانتهاآاتحدوث 

لعولمة و متوازنة لمفهوم االل النتائج غير  العوامل المؤثرة مثاالعتبارلمية مع األخذ بعين  السياسة العابرنامج في دورًا أساسيًا
 .  من العالم عدةفي أجزاء تؤثر على أشكال الحياة التيالتغيرات المناخية 

 
 تحرآاتبين   التي تربط ما بالعالقة المتعلقة الجديدهالتحديات من ًا آخرأظهر بعدًا قد  إن واحدًا من التطورات المذآورة سابقًا-3

العالقة " العالقة ضمن هذا اإلطار قد رآز بشكٍل أساسي على مفهوم هذهإن النقاش الذي تناول حيث . و الهجرة الدوليةالالجئين 
 طبيعةبين   تنتج عند الخلط ماالتياط ق إلى النعام لإلشارة مفهوٌم يستعمل بشكٍل و هو".  طالبي الهجرةبين التي تربط ما

  .اعتيادية غير وسائل مستخدمين جنبًا إلى جنبالجئون و المهاجرون لحيث ينتقل ا. لتحرآاتا
 
 يشير اقتراحا الوثيقة هذه تذآر ،المعنية الدول و المفوضية و األطراف اهتمام محورببقائها   الروابطههذقضايا  تستمر بينما -4

 . لقة بحماية الالجئين و الحلول الدائمة المرتبطة بالهجرة الدولية تخاطب المواضيع المتع منهجيٍة بديلٍةإيجاد إلى ضرورِة
 
و "  بالحمايةةجدول األعمال المتعلق" يجب أن تقرأ بتزامن مع  أجزاٍء مقسمة إلى ثالثِة نقاٍط عن عشِر عبارٌةةالوثيق هذه إن 5-2

 ه األول من هذ إن القسَم". نقاطٍ  عشرُ  ذاتملع ُ خطة: حماية الالجئين و الهجرة المختلطة "عنوانتحت  المفوضية وثيقةمع 
 الثاني يعمل على تعريف المواضيع المتعلقة و القسُم.  في هذا اإلطارالمفوضية األساسية التي تحدد دور  المفاهيميبينالوثيقة 

 تعمل على شرح أهداف ضاأيو .  لهمبالهجرة و المرتبطة بشكل مباشر مع والية المفوضية لحماية الالجئين و إيجاد حلول دائمٍة
 هذه المتبعة من قبل المفوضية لتحقيق اإلستراتيجية الوثيقة فيعرض هذه األخير من أما القسْم.  الحقولهذه من المفوضية في آٍل

 .    األهداف
 
 
 

     
و هو عبارة عن حوار ذو . 2006شهر أيلول  في سياق نشرة الجمعية العامة الصادر في تم نشرهماعلى تصريحين سياسيين  الوثيقة بناء هذهانبثقت  1

 حوار آخر ذو  و".حماية الالجئين و الهجرة الدولية: المفوضية السامية لشؤون الالجئين" و التنمية تحت عنوان دوليةمستوًى رفيع يناقش الهجرة ال
لحصول على هذين ل". المالحظات و التوصيات: الالجئينالمفوضية السامية لشؤون "  و التنمية تحت عنوان دولية الهجرة ال أيضامستوًى رفيع يناقش

 .www.unhcr.orgن  للمفوضية السامية لشؤون الالجئياإللكترونيالموضوعين يمكن الرجوع إلى الموقع 
مج راير بوعملي لتط برنامج ير توفعدة دول تعمل على ولزامية اختيرت من قبل المفوضية السامية لشؤون الالجئينلحماية و هي وثيقة غير إ ا برامج2

 و الذي له" اإلطار األوسع للهجرةتوفير الحماية لالجئين ضمن " الحماية فهو برامجأما الهدف الثاني ل. حماية الالجئين و طالبي اللجوء حول العالم
 و الفتيات لعام نساءمخاطر التي تواجه ال المتعلقة بالالمقترحات/التوصيات تشمل هذه و. إضافة إلى نتائج اللجان التنفيذية الوثيقة بهذهارتباط وثيق 

 ).2007( األطفال لعام تواجه المتعلقة بالمخاطر التي المقترحات/التوصياتو ) 2006(



 2

 
 

 :المفاهيم األساسية
 
  عدٍد منعلى بناءًاإطار الهجرة الدولية حلول دائمة لهم في  منهجية المفوضية في توفير الحماية الالجئين و إيجاد  أسست-6
  .لمفاهيما
I .خاص ال الطابِعوضعية الالجئين ذاُت  
 
  من األشخاص ذاُتً خاصةفئًة  تشمل  وضعيًةا مع وضعية اللجوء باعتباره المفوضية السامية لشؤون الالجئين تتعامل-7

وليات الملقاة على  ظروفهم و حقوقهم و المسؤ،1951 اتفاقية و خاصةً  ،كم القوانين الدوليةح تو. أيضا فريده  قانونيٍةوضعيٍة
 . و المتعلق بوضع الالجئينعاتقهم

 
يملكون الرغبة أو القدرة على  و ال األصلية بلدانهم متواجدين خارج أشخاصا باعتبارهم الالجئين الوثيقة هذه صف ت و-8

 الالجئين كرةف تم توسيع 1951 اتفاقيةو منذ تأسيس  .الرجوع إلى وطنهم األم بسبب خوفهم المبرر من التعرض لإلضطهاد
   3 . العام في النظام جسيمإخاللليشمل مجموعةً  أآبر من األشخاص الذين هربوا من تأثيرات العنف العام أو بسبب 

 
الوثيقة ترتكز على تعريف المجتمع الدولي لحقوق  هذه و المذآورة في  المفوضية السامية لشؤون الالجئين منهجيةأن حيث -9

عدم إعادة   مبدأ اإللتزاماتهذهينطوي على و.  تتزامن مع اإللتزامات الملقى على عاتق الدولو احتياجات الالجئين التي
 .   للخطر عرضًةفيه يكونون ٍ بلدالالجئين إلى 

 
  في لمفوضية السامية لشؤون الالجئين  والية الحماية-ب
 

الحلول الدائمة لالجئين إضافة إلى األشخاص  تعمل على توفير الحماية و المفوضية السامية لشؤون الالجئين  إن والية -10
 و المتعلقة بالهجرة الدولية المفوضية السامية لشؤون الالجئينحيث أن آافة نشاطات .  المفوضيةاهتماماآلخرين الذين هم محط 

 .  من والية المفوضيةمشتقٌةبمفهومها األوسع 
 

 بترتيبات"تتعلق   حيث أن وظائفها ال هجرٍةارها منظمَةين باعتبيمكن اإلشارة إلى المفوضية السامية لشؤون الالجئ  ال و-11
 إضافة إلى أنIOM(. 4(لهجرة ل  الدولية دولية أخرى مثل منظمة و منظماٍت المهام تقع على عاتق دوٍلهذه  مثلألن". الهجرة

و بالواقع . 5 وضعية لجوٍءالهجرهرتعامل باعتبا  أنالهجرة أوترغب في أن تتحول عملية   اللمفوضية السامية لشؤون الالجئينا
  .    المنهجية تشكل ضررًا على مصداقية النظام الدولي لحماية الالجئينهذه تعتبر أن مثل فإن المفوضية السامية لشؤون الالجئين

 
  
 

 
 

 من قبل تالقرارا هذه  الحاصل فيتفعيلالالدول و  التشريعية للعدد من تالقرارا و اإلقليميةلقد حدث التوسع في هذا المفهوم بواسطة األدوات القانونية  3
 .  المفوضية السامية لشؤون الالجئين إلى التفعيل من فبلإضافة ،أيضا أخرى ٍ دول

من أجل . لهجرةل الدوليةمنظمة  و المفوضية السامية لشؤون الالجئين بين ٍ نقاش الوثيقة آانت محور هذهة في إن العديد من المواضيع المطروح 4
منظمة  و المفوضية السامية لشؤون الالجئين من منظور: حماية الالجئين و السيطرة على الهجرة"راجع. حصول على خطاب مشترك في هذا السياقال

  الالجئينالمفوضية السامية لشؤون وثيقة ،2001 مايو 15الحماية الدولية في  حول العالمية االستشارات الوثيقة من أجل هذهلقد أعدت  " الدوليةالهجرة 
EC/GC/01/11. 

 منظمة و بالتالي ليس لها عالقة بوالية المفوضية السامية لشؤون ٍ  طوعية و بطرقٍ هجرة حدثت على أسسيجب التذآير بأن العديد من حرآات ال 5
 .    لهم حلوٍلإيجادبحماية الالجئين و الالجئين و المتعلقة 
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 أن وظيفتين مختلفتين إال ةتدابير الهجر تعتبر أن حماية الالجئين و ون الالجئينالمفوضية السامية لشؤ على الرغم من أن -12
 و  تخلق مشاآَلمنظمة قدالغير رة إن الهج. دل لهاتين الوظيفتينمتباالتكميلي و ال األساس بمبدأ تعزيزمكتب المفوضية يلتزم 

 بغض النظر عن المقيمينلشعبي ضد آل األجانب  العداء احريض برامج اللجوء الوطنية و قد تعمل على ت لمنتسبيٍتعقبا
 و الذين  المشددة على الحدود في التمييز ما بين األشخاص المحتمل قدومهم مستقبًالةسيطرال  نقاط و قد تفشل. وضعهم القانوني

   . الالجئين الفعالةةتوفير الحماي من الهدف تقويض  و القسريإلبعاديؤدي ل و قدحماية ل ل فعًالهم بحاجٍة
 

III-الحقوق الفردية و المصالح الوطنية  
 

لحصول ا  فيو هذا يعني مساعدة الالجئين. ين الالجئ لحماية اهتمامها االساسي  تولي المفوضية السامية لشؤون الالجئين-13
قادرين على و يعمل مكتب المفوضية على التأآد من أن الالجئين . الدولية قبل القوانين منوحة لهم من الحقوق المهذهعلى 

    .لهم  الدائمةلتوفير الحلوممارسة حقوقهم التي حرموا منها من خالل 
 

 بلدهم األصلي تؤآد المفوضية السامية لشؤون الالجئين على الدول ضرورة أن يتمتع األشخاص الذين يسكنون خارج  و-14
في هذا و .  أو مكان تواجدهم في العالمنونيالقا وضعهم نالنظر ع التي نصت عليها القوانين الدولية  بغض حقوق اإلنسانب

  . داخل حدود الدولة أو خارجهاا رعاية مواطنيها سواء آانو على الدولة التذآر بأنباإلطار يج
 

 األصلي إذا اختاروا بلدهم العيش في اختيار قح  الذي يخول األشخاصاألساسي الحقاإلنتباة إلى   مكتب المفوضيةيلفت  و-15
 العالمية للهجرة الدولية حيث صرحت لجنة المنظور تتعاون المفوضية السامية لشؤون الالجئين بشكل تام مع الو في هذا. ذلك

 و ممارسة حقوقهم التي نصت عليها حقوق  احتياجاتهم يجب أن يكونوا قادرين على ادراكلرجال و النساء و األطفالبأن ا"
 و بالتالي .6"ة الضروردافعتالي أن تتم الهجرة بناء على رغبتهم و ليس ب و بالبلدهم األصلي  و تحقيق طموحاتهم في اإلنسان

     . التي تتم تحت وصاية المفوضية السامية لشؤون الالجئين تشكل خرقا واضحًا لهذا المبدأ اللجوءأشكالفإن 
 

 منها و و خروج األشخاصم دخول ي تدرك المفوضية السامية لشؤون الالجئين حق الدول في السيطرة على حدودها و تنظ-16
 لذلك من تأثير على الكثير من القضايا  األجانب في الدول لما المواطنين تأثير وجودمدى  المفوضيةو يدرك مكتب. أراضيها

 خصوص عند قدوم هؤالِءبال و. العامة و سيادة القانون و السالمةالترابط االجتماعيية الثقافية و الحساسة و التي قد تتعلق بالهو
 األخرى ترى المعاهدات جانب  و إلى1951 اتفاقية  على إلطار و بناءًافي هذا ا.  غير اعتياديهائلة و بشكٍل شخاص بأعداٍداأل

.      التزاماتهم القانونية بالتقيدن و طالبي اللجوء  أن على الالجئيالمفوضية السامية لشؤون الالجئين  
 
 
 
 
   . الصفحة الرابعة2005  – جنيف  – العالمية للهجرة الدولية لجنةال: وجهات الجديدة للعملالت:  و متداخلمترابٍطلم عاالهجرة في  6
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IV-أصحاب المعاناة    
 

 حرآات ت وجود أن تدرك المفوضية السامية لشؤون الالجئين ، على الرغم من أن الالجئين لديهم احتياجاٍت و حقوقًا محددة-17
  أظهرتو آما. اإلنسان و الجوانب المتعلقة بحقوق اإلنسانيةدة المشاآل المتعلقة بالجوانب المتداخلة تعمل على زياالهجرة 
 لمعاناةل  عرضةً يجدون أنفسهم وضعهم القانوني ناهيك عن ، األحداثهذه فإن األشخاص المشارآين في مثل  مؤخرًاالتجارب
  و السجن و الفقر و االستغاللاالحتجازفإن هذا يشمل و بالطبع . اإلنسان حقوق النتهاآات عرضة للخطر و ضحايا نو يصبحو
 اإلهمال و التأخير و أالثني بالبشر و العنف الجسدي و المضايقات و التمييز المبني على العرق و األصل  و االتجارو التهريب

ف وثائق السفر أو وثائقهم أما األشخاص الذين قاموا بإتال.  نائية و خطرةأماآنو الغرق في البحار و العودة أو التسفير إلى 
 . و يصبحون عديمي الجنسية جنسيٍة على صعوبة في الحصوليواجهونالشخصية فهم بدورهم 

 
 األشخاص الذين يفتقرون لسبب  أو رسمٍياعتيادي بشكٍل شمل الوثيقة فإن والية المفوضية ال تهذهفي إليه  و آما أشرنا -18

لكن المفوضية السامية لشؤون الالجئين .  من وضعية اللجوءالستفادةل مهتمينالغير جئين أو األشخاص حقيقي يجعل منهم ال
 المشاآل االعتبار آخذين بعين الالعبين الآلخرين نضمامالاأنة من المناسب  – باعتبارها منظمة تعنى بحقوق اإلنسان -تعتقد 

 . و التي تسبب لهم المعاناة خالل ترحالهمها األشخاصالتي يتعرض ل
 
V-الشاملة اتنهجي الم  
 

و في الواقع . االقتصادي وجدت و بكافة مستويات التطور أينما إن قضية حماية الالجئين و الهجرة الدولية تؤثر على الدول -19
 و بلد األصلي البما في ذلك. ه الجنوب في العالم بأسر مناطَق الحدود تستهدُفالجتيازفإن أآثر التنقالت التي يقوم بها األشخاص 

  . التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية التي تشهدها األلفيةمقصددول ال العبور و دول
  

الجئين إلى الدول الصناعية ل للمهاجرين و طالبي اللجوء و ااالعتياديالتي غطت الوصول غير  على الرغم من الدعاية -20
ستضيف العدد األآبر من الالجئين و الذين هم محط  أن الدول النامية مازالت تير إلىتشفإن المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

 و ية التمسك بمبادئ التضامن الدوليو بالتالي فإن المفوضية السامية لشؤون الالجئين تشدد على أهم. المفوضية مكتب اهتمام
  . توفير الحماية و تقديم الحلول بما في ذلك إعادة التوطينفي  تحمل األعباءمشارآة المسؤولية و

 
لمتعلقة تشكيل السياسات ال  ضرورًةأن هناك ترى المفوضية السامية لشؤون الالجئين الوثيقة فإن هذهو آما أشير في  -21

 استنتاجات فقد توصل مكتب المفوضية إلى ذاتهو في الوقت .  متماسكة و مترابطة لضمان شموليتهاٍ بالهجرة و الالجئين بطرق
و .  أو وسائل اللجوء فقطسياسات الهجرة االشارة إليها بيمكن التي العبر الحدود و  تنقلظهرت من المتعلقة بالتحديات التي 

 تشجع على ضرورة تبني منهجية شاملة مع األخذ بعين االعتبار السياسات المفوضية السامية لشؤون الالجئينبالتالي فإن 
 إعادة الهيكلة ما بعد  النزعات وحل  وسائل و القرارات التي تؤدي إلىاإلنسانمختلفة مثل حقوق الالمتنوعة في الحقول 

 .      الوثيقةهذه البيئي و عملية التنمية و التي تناقض القضايا المذآورة في تراجع و الالنزاعات
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 أهدافها و  السياساتقضايا
 

 مع  لشؤون الالجئينالمفوضية الساميةرف و يشرح الحقول التي تتقاطع بها مسؤولية  الوثيقة يَعهذه التالي من  إن القسم-22
يقة يحدد وعلى هذا األساس فإن هذا القسم من الوث. قضايا الهجرة الدولية في توفير الحماية الالجئين و إيجاد حلول دائمة لهم

 .   يسعى مكتب المفوضية إلى تحقيقها في هذا اإلطاراألهداف التنظيمية الذي
 
I-المختلطة الهجرة تحرآات 
 

لبعض األخر ينشُئ من  بحت و اٍ  اقتصاديٍ نشُئ من طابعضها يعبر الحدود بعدة طرق حيث أن بع يمكن تصنيف الهجرة -23
 ال تعتبر ظاهرة جديدة و قد تظهر على المختلطة حرآاتتاللكن . اتهم و حريتهم للخطر لألفراد حيث تتعرض حيٍ تهديٍد واضح

حماية دولية ألسباٍب تتعلق بالالجئين بينما يكمن بعضها حرآات التي يسعى أفرادها للحصول على تأنها زيادة واضحة في ال
اللذين يكون لهم  فإن األشخاص  مسبقًاو آما تمت اإلشارُة.  الفئةهذهممن ال ينتمون إلى ) ذي يشكل القسم األآبر منهاو ال(اآلخر
لتي يقدمها المهربون و في بعض  مستغلين الخدمات ا غير قانونيٍةحرآات غالبا ما يشترآون في إعماٍلت الهذه مثل  فيدورًا

       .األحيان الحصول على وثائق مزورة من نفس المصدر
 

 وهذه .في الرأيين العام و السياسيالمهاجرين  و بين الالجئين  ماالخلط في ٍ حرآات قد ساهمت بشكل واضحت الهذه  مثَل إن-24
 بحاجة لحماية دولية او الذين تم تصنيفهم على أساس أنهم ليسويستهان بة من طالبي اللجوء   ال حيث أن عددًاٌ  واقعيةٌ قضية

 . عندما رفض طلبهم إلية و ال يستطيعون ترك البلد الذي وصلواقادرون على الحفاظ على وضعية طالبي اللجوء لفتراٍت طويلٍة
 اعتياديين مهاجرين غير مارهبباعتلالجئين  ساهمت في زيادة عدم الوضوح في الفرق و ذلك بمعاملة االدول  أن بعضحتىو 

 . القانون الدولييوفرهعلى الرغم من الوضع الخاص الذي 
 

 عبر مواطنين اجانبو منع  قامت العديد من الدول باتخاذ إجراءاٍت لوقف للتحرآات المختلطة من األشخاص، إستجاية  و-25
 تزيُد بل وعادًة بين األشخاص  تميز الجراءات  اإلهذه  حيث أن مثل.طلبات اللجوء الوصول إلى أراضيها و تقديم الحدود من

إن .  آخر الالجئين من إجتياز الحدود و المباشرة في إجراءات وضعية اللجوء لبلٍدعلى -  تكن مستحيلًةم إن ل- األمور صعوبًة
 بحاجٍة ماسة عًال التـأآد من أن األشخاص الذين هم فمن حيث لمكتب المفوضية  لعمل األفعال تشكل تعقيدًا حقيقيًاهذهمثل 

 حياتهم و فيه  تتعرضٍ بلد إلى  و عدم إعادتهمفائقٍة بعنايٍة ِ لدراسة على تقديم طلباتهم  قادروَنللحصول على حمايٍة دوليٍة
  .حريتهم للخطر

 
نقاط س  إن الهدف األساسي لمكتب المفوضية فيما بتعلق بالهجرات المختلطة يعتمد على تشجيع و مساعدة الدول على تأسي-26

 الهجرة على الحدود و التي بدورها تحترم حقوق األفراد المنصوص ترتيباتنظم ت على و حماية على الحدود تتسم بالحساسية
  و يتطلع 7". االضطهاد هربًا من ءو التمتع بحقوق طالبي اللجو  عنبحث حق الالجئ في ال" و التي تقضي بما يلي عليها دوليًا 

 و التي ، المفوضية خالل ترحالهماهتمامرق لتفادي األوضاع التي يتعرض لها األشخاص محط مكتب المفوضية إليجاد ط
 حياتهم  بالتالي فإن و،يمكنهم الوصول للمفوضية  و المباشرة بإجراءات اللجوء حيث ال الدولة أراضي إلىالوصولتمنعهم من 

   .معرضة للخطر في حالة عودتهم
 
 
 
  اإلنسانمي لحقوق لا العاإلعالن من 14 الفقرة 7
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فإن القضية األساسية البحار  بواسطة  أو غير آمنٍةاعتيادية غير  آلخر مستخدمين طرقًاٍ  من مكاناألشخاص عندما ينتقل -27 
 حماية الحق في الحياة ًا على التقاليد البحرية فإن األولوية تكون بتوفير بناء. اللجوء تنطبق عليهمةمعايير وضعيآانت تصبح إن 

 أنه ترى بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين و بسبب تفاقم المشكلة فإن .  خالل وقٍت مناسبالتأآد من إنقاذ هؤالء األشخاصو 
   . األهدافهذه لتحقيق ٍ  دوليٍ  بإجماع حلوللوصول إلىا  ولوضعمستفيظه ل مناقشة  إجراءيجب

 
 يمكن من خاللها مبادراٍت بواسطةحماية الالجئين يمكن أن تسهل  بأن مسؤولية المفوضية السامية لشؤون الالجئين ترى و -28

 قيام مصلحة الالجئين من فإنهو بالواقع  .مبنيه على أسسٍ  غير دقيقه لجوء اتطلبتقديم ب الذين يقومون األشخاصتخفيض عدد 
وطنية من خالل األشخاص الذين  الضغط الواقع على آاهل نظم اللجوء البتخفيض و الدولة المفوضية السامية لشؤون الالجئين

 .  على الهجرة مكتسباتلحصول للحصول على وضعية اللجوء آوسيلٍة  طلباٍتتقديمب ومونيقولكن  ٍ  دوليةٍ  لحمايةٍ ة بحاجاليسو
 

ت  للمناقشة وللمشارآة في اإلجراءات التي توفر لألشخاص الفرص و المعلوماستعداً يقف مو بالتالي فإن مكتب المفوضية  -29
 هؤالء إبالغ  الدوليه المؤهلةوعلى الدول و المنظمات.  لتحديد خياراتهمٍ ٍ  مدروساختيارللوصول إلى التي يحتاجون إليها 

مل  خالل توفير فرص العمن ولم شمل العائله و قانوني منظم من خالل ٍ  بشكٍل آمنلالنتقال تخولهم ٍ بأي فرصاألشخاص 
 .للمهاجرين

 
   هي قضية دوليٍةايٍةم ليسو بحاجة لحأنهم تبين  اللجوء و الذينموا طلباتإن عودة األشخاص الذين قدف  في ذات السياق،و -30

ما أن المفوضية السامية لشؤون الالجئين ال بو. المختلطة ليست القضية الوحيدة المرتبطة بالهجرة أنها على الرغم من  مرتبطة
 ا في الدول التي قد يذهبولدائم بأن وجودهم اى فإن المفوضية تر مباشر لهااماهتمهم محط تنظر إلى هؤالء المهاجرين على أن

  .شعبي و بالتالي تشكل تهديدًا ألهداف حماية الالجئينال بخلق العداء و قد تساهم اللجوءأنظمة يضعف مصداقية  إليها
 

ة آيفية مساهمة المكتب مع مناسب مناقش من اله بأن الصعوبات ترى المفوضية السامية لشؤون الالجئينهذه و لتفادي مثل -31
 الذين تم رفض طلباتهم مع التأآد بأن األشخاص إعادة دمج  مصممة لتسهيل العودة ومبادراتإيجاد   فيالالعبين اآلخرين

حتوي على عدد و مواصفات طالبي القيام بإجراءات تصنيف ت ، على سبيل المثال،ذلك شمليقد و . و آرامتهم مصانة حقوقهم
  الدعاية عن إضافة إلىً،مضي قدمالق بالعودة و ال معلومات لهؤالء األشخاص فيما يتعو نشر. جوء الذين تم رفضهمالل

    .نية على الحقوقب الماالنخراط  إعادة و العادلهممارسات العودة
 
II-الدوافع المختلطه  
   

 لهم دوافع مختلطةلرآات احت الهذه في  لهم دورًااللذين يكون المفوضية السامية لشؤون الالجئين بأن األشخاص تدرك -32
عر  قد تختلج بداخلة مشا و ذلك بدوافع مختلفة و آخرٍ  عن مكان بحثًابلدها/بلدهك فعندما يقرر شخُص ما أن يتر. أيضا ختلطةم

 .صعبًا السفر خيارا مقرار عد لطموح مما يجعل من و قلة ااألمانالخوف و عدم الثقة و قلة 



 7

وق اإلنسان و النزاعات المسلحة و التميز اإلثني و ق في ح األشخاص على ترك مواطنهم بسبب حدوث انتهاآاٍتمًا يقدغالبف -33
 ذاتهوفي اإلطار .  و التردي البيئييتغير المناخال العوامل مع مشكلة هذهوقد تفاقمت . االجتماعيةالبطالة و تدهور الخدمات 

 و توفير الحماية لالجئين و تقديم حلول دائمة لهم  مابينفصلال بأنة من الصعب المفوضية السامية لشؤون الالجئينترى 
  . الفقرقلة التنمية وب لمتعلقة االتالتساؤ

 
بأن اإلجراءات النوعية و التي تحدد وضعية الالجئ و المعلومات الدقيقة التي   السامية لشؤون الالجئينالمفوضيةتعتبرو  -34
 عوامل تساعد على التميز مابين هؤالء الذين هم فعًال بحاجة لحماية دولية و من هم ليسو ها آلليحصل عليها من البلد األصت

 هذه اإلجراءات للحصول على هذه إيجاد على و يسعى مكتب المفوضية إلى مناقشة السبل األمثل في مساعدة الدول .لها بحاجٍة
إلجراءات و ذلك  اهذهعند تطبيق مثل " فائدة الشك" بمبدأ اهتماما المفوضية السامية لشؤون الالجئينو آذلك تولي . المعلومات

 . القسريغير واضحة من اإلبعاد أو المختلطة الذين لديهم دوافع لضمان حماية األشخاص
 

III- الثانيوء األول إلى بلد اللجوء من بلد اللجاالنتقال  
 

واسطة إجراءات  أآان ذلك ب سواءبوا الحمايه في دولةٍ  ما اآتس أووءاللج على وضعية اضعية األشخاص الذين حصلوإن و -35
 هي قضية مثيرة للجدل لكٍل  سوف ينتقلون لبلٍد آخر و بالتالي"اللجوء الجماعي"ادئ  أو بناء على مبجوءلتحديد وضعية ال

  بأآثر من بلٍداالذين مروتعلق بوضعية األشخاص ت ةٌ  محيرمسألةوهنالك . المفوضية السامية لشؤون الالجئين و الدول األخرى 
       . تحديد وضعية اللجوءلباتطقاموا بتقديم حيث   األخير قبل الوصول إلى البلد حيث آان بإمكانهم الحصول على الحمايةواحد

 
الوثيقة  هذهتتطرق لن   و،ٍ مازالت بحاجٍة لتوضيح الظروف المعقدة هذه في مثل المنصوص عليهاجبات االحقوق و الو  إن-36
 بهذهوضية المتعلقة سياسة المف  في أخرىن يطغيان على أية مبادئإال أن هنالك مبدآ .8 الحقوق و الوجباتهذهفحص أو شرح ل

    . أخرىاعتبارات في انمساهي قد لذانلالقضية و ا
 

 هذهالمفوضية  األول، تعتبر  اللجوءياتهم لمخاطر أمنية جسيمة في بلدمواقف تعرض حل حين يتعرض الالجئون، أوًال -37
 . وب من البلد األصل على أنها جزء من عملية الهر"الثانوية"أو " غير اإلعتيادية "التحرآات

 
 
 
 
المفاوضات تأجيل بين الوفود المشارآة تم   ماللفروق نظرًاو  . لنشر الوعي عن آيفية التعامل مع التحرآات الثانوية"االتفاقيةز يتعز"وتسعى مبادرة   8

 عن آيفية التعامل االتفاقيةعزيز ت جوهر  بمجموعةىيسم ما  المشارآين الرئيسيين وهماو قد أصدرت سويسرا و أفريقيا الجنوبية. طار التفاهمإب المتعلقة
ن تشري 8 المنعقد في Forum/2005/7"لبلدينو هو تصريح مشترك مابين هذين ا.  لالجئين وطالبي اللجوءاعتيادية ير و الغمع التحرآات الثانوية

 هذهحيطة بمثل م ال وفيما يتعلق باألمور المعقدة االتفاقيةو يعكس هذا التصريح المشترك بشكٍل ملخص وجهات النظر لجوهر . 2005 لعام "الثاني
ئين و طالبي  لالجاالعتياديةالتحرآات غير "تحت عنوان  1989لعام  )XL (58. راجع أيضا التوصيات المقدمة من قبل اللجنة التنفيذية رقم. التحرآات

       ."وفر لهم الحمايةفي بلٍد اللجوء 
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الالجئ الذي ينتقل السباب غير متعلقة بمتطلبات الحماية ال تسقط عنه صفة اللجوء، و يبقى تحت حماية المفوضية و  ،ثانيًا -38
 قد تعيد هذة  و وصلوا إليه في البلد الذيالهجرةطات سلو لكن يخضع هؤالء الالجئون إلى  .يجب أن يحمى من االبعاد القسري
     . لهم بهم و قادرة على توفير الحماية المناسبةلالعتراف مستعدة  الدولةمابقيت األول إذا للجوءالبلدان هؤالء الالجئين إلى بلد ا

 
 البلد األول و  إلىاالنتقال تتعلق بعملية استجابة المبادئ محورية ألي هذهو تعتبر المفوضية السامية لشؤون الالجئين أن  -39

 باالنتقال من بلد اللجوء األول إلى بلد اللجوءٍ  فيما يتعلق مسئولة لمنهجيةٍ  اف المبادئ بحد ذاتها إطار عملٍ  آهذهلكن ال تشكل 
ول للد المبادئ أن تتم على مستوياتٍ  آافية من الدعم الدولي هذه المبادئ تطبيقٌ  عملي و ذو معنى فعلى لهذهإن آان . الثاني

 المبادئ على التعاون الدولي في هذهتطبيق يعتمد و . توفير ظروف معيشية أفضل لالجئينل لراميةالمضيفة من خالل جهودها ا
     .اعتيادية لبلد اللجوء األول بطرقٍ  غير االنتقالتوفير الحلول الدائمة لالجئين و ذلك لتفادي 

 
 مستقرةالغير الفقيرة و  من المناطق االنتقال اللجوء سوف يحاولون  يجب معرفة أن الالجئين و طالبي، الوقت ذاتو في -40

 بقىي الجهود هذهو في غياب مثل  .الفروق هذه الجهود لتقليص لم تتكافل  ماازدهارا و استقرارافي العالم إلى مناطق أآثر 
السامية المفوضية  فإن و أخيرُا.   بشكٍل عاممتداخلةتدفق الالجئين و التحرآات ال شكًال من أشكال  الثانياالنتقال إلى بلد اللجوء

 في الخدمات االختالف قد تزداد من خالل  الثانيوء األول إلى بلد اللجاالنتقال من بلد اللجوء  ترى بأن عمليةلشؤون الالجئين
  . في هذا المجال من التناغم أآبَر و بالتالي السعي للحصول على قدرٍ  المختلفةالمفوضية في البلدان اتبوفرها مكت التي

 
IV-مختلطة ال التحرآاتإلى تحرآات الالجئين  من   
 

 األشخاص  عددًا قليًال منتشمل بشكٍل تدريجي ختلطةم و قد تتحول الهجرة الجماعية لالجئين مع مرور الوقت إلى هجرٍة -41
 يوفر سبباو هذا ال . غير متعلقة بطلب اللجوء أآبر من األشخاص الذين ينتقلون ألسباٍب ًاعدد  و دوليٍةالذين يحتاجون إلى حمايٍة

 الحاالت هذه و لكن مثُل.  األشخاصقلة عدد هؤالء  بغض النظر عنختلطة المتجاهل الالجئين الذين يشكلون التحرآاتل ًامنطقي
  .السامية لشؤون الالجئينالمفوضية  نشاطات الدول و مع اشى تتم مناسبًة تعديالٍتتتطلُب

 
 عليهم  بشكٍل مباشر مع األشخاص الذين ال تنطبُقلتدخلالسامية لشؤون الالجئين االمفوضية  الحاالت من ذهه مثل تتطلب -42

صفات لتمتع بفهم عميق لال بشكل آبير و  المفوضية مكتبتواجد على اٌلمثهذا و. حماية دوليةٍة لبحاجمن هم  اللجوء أو معاييُر
 مع الدول و الشرآاء الذين يعملون على تحديد المسببات و النتائج  فعالٍة عمٍل على تأسيس روابط و قد عملتحرآاتتغيرة للمال

  .تحرآاتالمترتبة على ال
 

 في دعم و  بالتحديًدالسامية لشؤون الالجئين دورًا فعاالالمفوضية  من خاللها لعُب تقد أن هناك ظروفًا و أآثر تحديدًا -43
 .ام بذلكيلقين لخر اآلالالعبين لدى ةتتوفر القدرما ال  عند وطنهم األم خاصًةإلىين م صفُة الالجئبة عودة من لم تنطبق عليهقمرا

 في يشارآوا لهجرة األشخاص الذين قد اعتياديةو قد يعمل مكتب المفوضية على إشراك شرآاء آخرين في حالة تواجد فرص 
 تحافظ على التي  التدخالتهذه  منالسامية لشؤون الالجئينالمفوضية  من آفاءة و قدرات  واالستفادة9.اعتياديةتحرآات غير 

   .دائمة لهمالحلول الو بالتالي المساهمة في توفير الحماية لالجئين و تقديم "  اللجوءطالبي خصوصية"
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V- بالبشراالتجارالتهريب و     
 

 منالضحايا   هؤالءإنف ، دوليٍة عن حمايٍة بالبشر هم أشخاٌص لم يترآوا وطنهم األم بحثًا االتجار ضحايا بالرغم من أن-44
 في حقوق اإلنسان انتهاآاتك بسبب حدوث  و ذلالسامية لشؤون الالجئينالمفوضية  اهتمامالنساء و األطفال يصبحون محط 

إن . ألصليبلدهم ا عودتهم إلى  في حالة المعاملةء سو أوالعادة االتجار تعرضواقد  هم أن إضافًة إلى. بالبشر االتجارتنتج من
  بالبشر و يغدون ضحايا االتجاربدورهمالمهربين قد يصبحون هم خدمات على المهاجرين غير اإلعتيادين و الذين يعتمدون 

   . نيتهم الحصول على وضعية اللجوء في و إن لم تكنحتىالسامية لشؤون الالجئين المفوضية  اهتمامبالتالي محط 
 

 بالبشر و لقضية التأآد من أن ضحايا االتجار ابهذهية لشؤون الالجئين و المتعلقة السامالمفوضية من أهم أهداف   و-45
بلدهم  يمنعهم من العودة إلى ن التجارة و من لديهم خوفًٌ مبرٌرالضحايا الذين من المحتمل أن يتعرضوا لمثل هذا النوع م

الواقعين تحت  المفوضية طمأنة األشخاص و يقع على عاتق مكتب. الحصول على إجراءات طالبي اللجوءيستطيعون األصلي
و  العوامل هذه بالبشر من خالل تحديد  بأنهم لن يصبحوا ضحايا االتجار،يةذلك الالجئين و عديمي الجنس  بما في،واليتها

  .مة اإلقاة بوثائقهم و وضعهم القانوني و حق التطرق للقضايا المتعلقا،و ينطوي على هذ.  خالل وقٍت مناسب لهااالستجابة
 

ألن مكتب المفوضية يهتم . السامية لشؤون الالجئين يصبح مضاعفًاالمفوضية  اهتمام أما فيما يتعلق بتهريب البشر فإن -46
لتهريب و لبما في ذلك الخطر الذي قد يتعرض له األشخاص الذين يتعرضون  الظاهرة هذهنطوية على مباألبعاد السلبية ال

 ترويج الظاهرة في هذه دور  و الوطنية الحدودعبرالجرائم  أخرى من  بأشكالارتباطها و مشروعةالغير  الظاهرة هذهطبيعة 
و لهذا فإن المفوضية السامية لشؤون الالجئين تشجع الدول على . لمقصددول العبور و دول االخوف من االجانب في آل من 

 إلى نشر العقوبات ضافًة إ.و بروتوآولها  الوطنيهدود الحعبر لجريمة المنظمةا األمم المتحدة لمكافحة اتفاقية إلى االنضمام
  .المترتبة على األشخاص المشترآين في التجارة و تهريب البشر

 
 ٍ و البحث عن اللجوء في بلدانترك بالدهم  ل الالجئين ليس لديهم الفرصةمن المفوضية بأن العديد تدركوفي نفس الوقت  -47

و في هذا . لتهريبا متضمنة اعتياديةكونون مضطرين إلى السفر مستخدمين طرقًا غير  قانونية و بالتالي قد يٍ أخرى بطرق
 أساسيات حماية الالجئين و السيطرة على حتمية توافقرحب مكتب المفوضية بالمزيد من المناقشات التي تساهم في اإلطار ي
  .الحدود

 
VI-ةالدائمالهجرة و الحلول :  تغير الوضعية  
 

 قد  هناك حالةبأنإن المكتب يرى لمفوضية يصر على التمييز الجوهري مابين الالجئين و المهاجرين فمع أن مكتب ا -48
  . تغير وضعيتهمعنديستفيد منها األشخاص المنتمون لهاتين المجموعتين 

 
 
 
 في حالة الالجئين و طالبي لعبتهلدور الذي  من خالل الالهتمام قد قامت بخطواٍت مثيرة السامية لشؤون الالجئينالمفوضية و في هذا اإلطار فإن   9

 .   ت و الثمانيناتتالسبعينا في جنوب شرق آسيا في نهاية ةالصيني من الهند  القادميناللجوء
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و ذلك خالل قترة   لهمة لتوفير الحماية الدوليةقد تظهر الحاج المهاجرون الذين يترآون بلدانهم ألسباٍب ال تتعلق باللجوء -49
 آان هنالك إذا" الجئا بشكل تلقائي "عامل متعاقد في دولٍة طالب أو يصبح أنيمكن ، وعلى سبيل المثال. ي دولةٍ  أخرىإقامتهم ف

 المجموعة االجتماعية التي ينتمي أصبحت إذا أو أهلية اندلعت حرب إذا لذلك الشخص وخاصة األصلينظام البلد  في حادتغيير 
 المعنيين يستطيعون االستفادة األشخاص أنمن هدف المفوضية في هذه الحالة بضمان ويك.  ذلك الشخص هدفا لالضطهادإليها

 تشكل خطرا على ألوضاعمن وضع اللجوء أو يستطيعون الحصول على شكل مناسب من الحماية وذلك لضمان عدم عودتهم 
 . حياتهمأوحريتهم 

 
 الذين فروا من بالدهم األشخاص يجد فيها   أوضاعء، فهنالك    انه من المهم التماس وضع اللجو      أحيانا وبينما يجد المهاجرون     -50

وق  انتهاآات اثر النزاعات المسلحة أو      م  اإلنسان  حق ى       أنه ة اللجوء وحت اء في دول  الهروب من   أسباب  زالت  إذا يفضلون البق
 .األصليوطنهم 

 
ة اللجوء، فيستطيعُ                -51 انوني في دول ون ال  وعن طريق اآتساب وضع اللجوء الق انونيون   الالجئ م المفوضية     ق ى به ذين تعن  ال

ين أو    امية لشؤون الالجئ م المفوضية   األشخاصالس ى به ذين آانت تعن وفير   أن ال اراتهم وت ى الفرصة لتطوير مه  يحصلوا عل
ت، .  وذلك عن طريق التحويالت النقدية    األصليبعض النقود ودعم عائالتهم ومجتمعهم في بلدهم           يستطيع هؤالء  وفي نفس الوق

دهم                      وعن طر  ة في بل ى المصادر القليل الي   األصلي يق العمل والعيش في الخارج أن يقللوا من المنافسة على الوظائف وعل  وبالت
اد  استمرار تواجد الالجئين الذين استطاعوا        فمن شأن وفيما يتعلق ببلد اللجوء،     . المساهمة في عملية بناء السالم     فرص عمل     إيج

 . االقتصاد المحلي والوطنيوإنتاجيةل آبير في نمو ن يسهم بشكأ حياة لهم بتأسيسوقاموا 
 

ة والتي ارتبطت                           -52 ول الدائم وم الحل اش حول مفه د من النق امية ترحب بمزي  وبناء على هذه االعتبارات، فان المفوضية الس
درة      و.   الحراك الدائم لالجئين والالجئين السابقين يشكل فشال لعملية االندماج أو إعادة االندماج            أنبفكرة   في ظل العولمة وعدم ق
دمج فرص الهجرة                               األصلي البلد   ر ب واطنين، فمن المناسب التفكي ائل معيشة أخرى للم نحهم فرص عمل مناسبة ووس ى م  عل

 .القانونية ضمن منهج المفوضية السامية وذلك للترويج للحلول الدائمة
 

VII .الهجرة والتطوير 
 

ا ذو      . ات الماضية في قضية الهجرة والتطوير آان هنالك اهتمام دولي آبير خالل السنو     -53 ذا الموضوع وهم دان له ك بع وهنال
 . والحلول الدائمة وهذان البعدان هما التحويالت المالية وهجرة الكفاءاتالالجئ للمفوضية في مجال حماية أهمية

 
ك أ الالجئين، وخاصة  أن متزايدة توحي أدلة وفيما يتعلق بالتحويالت النقدية، فهنالك  -54 دول الصناعية،    الموجودون  ولئ  في ال

ذه التحويالت   .  وبلدان اللجوءاألصليةعائالتهم ولمجتمعهم في آل من بلدانهم ليقومون بتحويالت مادية ضخمة    ولقد لعبت مثل ه
اتهم     ي مخيم ة ف اعدة الدولي دهم بالمس ة بتزوي ق المتعلق ن التخفيضات والعوائ ين م ة الالجئ ي حماي ا ف ة دورا مهم اآنوالمالي  أم

 .استيطانهم



 11

 
 

ين            أن يمكن   -55 راد  تلعب التحويالت المالية من قبل الالجئين دورا في تمك دهم       أف اء في بل ة من البق ، عوضا عن   األصل  العائل
ل البنك             . أنفسهم وذلك من اجل أعالة      أخرى دولة   إلىشعورهم بحتمية االنتقال     ة من قب وهنا تقوم المفوضية بدعم الجهود المبذول

 . والتقليل من الفقرنميهمضاعفة اثر التمالية ومن اجل  من اجل تخفيض تكاليف التحويالت الاألخرىوالجهات الدولي 
 

بة -56 ا بالنس ى أم ا   إل ين تتضمن أشخاص ات الالجئ ي أن مجتمع ن الجل ارات، فم ن ذوي المه وظفين م ن ً  الم ارات م  ذوو مه
دانهم            ا أرادوا    صلية األالواجب استغاللها، وذلك في دول اللجوء وفي بل ودة وأيضا في التوقيت          إذا م ودة   الع ك الع ذا   . لتل ي ه وف

 في وأيضاالمجال، فإن االهتمام الرئيسي للمفوضية يكمن في ضمان عدم التمييز وعدم استثناء الالجئين من سوق العمل الوطني 
ة اللجوء          ارة وتجدر   . ضمان االعتراف بمؤهالتهم وشهاداتهم من قبل دول ا    اإلش ة ات أن هن ام    فاقي ذين       ت  1951 ع روج لكل من ه

 .الهدفين
 

ار    أن وعند العودة للنقاش العام حول الهجرة والتطوير، فهنالك اعتراف دولي متنامي لحقيقة             -57  المهاجرين يسهمون في ازده
دان المقصد    األصلية آل من بلدانهم     ين           .  وبل م يشمل في الغالب الالجئ راف ل ذا االعت إن ه ذه اللحظة، ف ى ه إن   وب. وحت ل، ف الفع

ى             أنهم على   إليهم الذين تعنى المفوضية بهم يتم النظر        األشخاص ة ومصدر خطر عل وطني األمن  مستهلكون للمصادر العام .  ال
ة الحصول         أنحاءونتيجة لهذا، فقد وضعت قيود صارمة على الالجئين في           ل، وحري ة التنق  العالم وهذه القيود تتضمن تحديد حري

 .قدرة على االنخراط في نشاطات أخرى تمكنهم من الحصول على الدخل الزراعية والاألراضيعلى 
 

ى تهدف المفوضية   -58 ديهم        إل ين ل ة أن الالجئ ى حقيق ز عل ى الترآي لبية وال ذه السياسات واالدراآات الس ة ه ة مواجه  اإلمكاني
 عن   وأيضا جوات في سوق العمل      االقتصادي، وملء الف   اإلنتاجليشكلوا عوامل تطوير في بلدان اللجوء وذلك عن طريق تعزيز           

ل ق فرص العم ق خل اموتضع المفوضية . طري ة أم ر لحقيق راف اآب ل باآتساب اعت ا األم تطيعون أن عينه ذين يس ين ال  الالجئ
ا   األصلي للرجوع لبلدهم األفضل في المهجر هم إقامتهمممارسة مثل هذه النشاطات خالل فترة   ا حالم  والمساهمة في إعادة بنائه

 .وف لهم بالعودةتسمح الظر
 

ى -59 دد عل إن المفوضية تش را، ف ة وأخي ات أهمي دول والجه ة األخرى الحاجة لل باب بمواجه رة األس ات الهج ة لحرآ  الجذري
 الحق في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية وهذا في ظل           وإدراكلالجئين والمهاجرين وذلك عن طريق ترويج       

  1". بشكل آاملاألساسية والحريات اإلنسانية تحقيق جميع الحقوق"
 

  التنفيذ إستراتيجية
 

ربط          -60 اط ال د نق ى تحدي ذه عل اش ه ة       األساسية  عملت الفقرة السابقة من ورقة النق ول الدائم ين والحل ة الالجئ ين قضايا حماي  ب
ق الر       آإطاروالهجرة الدولية، واستخدمت ذلك التحليل       امية لشؤون           عمل لتقديم أهداف ومصادر القل ئيسة لسياسة المفوضية الس

ة    إلستراتيجيةوتمنحنا الفقرة الالحقة والنهائية لهذه الوثيقة ملخصا        . الالجئين ا لواجه  التنفيذ التي تطبقها المفوضية ضمن جهوده
ق  ذهمصادر القل ة ه دافها ولمواجه ات المتعلق . أه ى االتفاقي ادرات المفوضية الخاصة وعل ى مب ذا عل م ه ز القس ة بحواجز يرآ

ة            العالقة بين حماية الالجئين والحلول الدائمة والهجرة الدولية، وال تسعى لتلخيص المدى الواسع لنشاطات المفوضية ذات العالق
 .والتي تشكل العمل الجاري والدائم لمكتب المفوضية

 
 
  المتحدة حول الحق في التطويراألمم إعالنالمادة من  1
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I. نقاط للتنفيذ العمليوضع خطة العمل ذات العشر  
 

اط      :  والهجرة المختلطة  الالجئحماية  " التنفيذ للمفوضية في     إستراتيجية نجد جوهر    أننستطيع   -61 ". خطة العمل ذات العشر نق
ة  2 لهذه الخطة من الهدف رقم       اإللهاموتم استقاء    ذه الخطة    .  لـ جدول أعمال الحماي ا ه ي يمكن     بإطار تزودن  عمل للنشاطات الت
تخدام ات اس دول والجه ل المفوضية وال ن قب ي حاالت الهجرة المختلطة، األخرىها م املة ف تراتيجيات ش ن اجل تطوير اس  م

 :وتتكون عناصر الخطة العشرة من هذه النقاط. وخاصة عندما يكون الالجئون معرضون لخطر التعرض للطرد
 

  الرئيسةاألطرافالتعاون بين  •
 جمع وتحليل المعلومات •
  الحساسةدخالاإلحماية أنظمة  •
 ترتيبات االستقبال •
  البيانات والتحويلإدخالآليات  •
  والعمليات المختلفةاإلجراءات •
 الحلول لالجئين •
 التصدي للتحرآات الثانوية •
 ترتيبات العودة لغير الالجئين وخيارات الهجرة البديلة •
 استراتيجيات المعلومات •

 
 واألهداف ولكنها تحدد القضايا    . طلب فعال مساويا في جميع الظروف     ال تعتبر هذه الخطة المكونة من عشر نقاط خطة مفصلة تت          

 المصنفة   األخرى  نشاطات المفوضية والجهات       أن آامل بحقيقة    وباعتراف شاملة حولها    إستراتيجيةالرئيسة التي يمكن صياغة     
 . خاصةأوضاع يجب أن تشّكل حسب اإلستراتيجيةضمن هذه 

 
ول  أنة من السياسات والممارسات الراسخة للمفوضية، فمن الممكن        بينما تم استقاء بعض عناصر الخط   . 63  اآلخرون  أن نق

ي فهم، والتي ستزودنا ب"انات والتحويل البيإدخالآليات " وهذا يشمل على سبيل المثال فكرة   . مبدعون في طبيعتهم    لظروف   أول
د ولتسهيل          ا واصل جدي ام به ي ق ة الت ذه الرحل اد وحوافز ه ى     ممرات خاصة للح  إيج ة االستجابة المثل ة ضمن آلي . االت الفردي

ة من                 وإجراءات تأسيس عمليات    أيضاوتقترح الخطة    ى درجات مختلف  لجوء مميزة من المكن استخدامها لتقييم الحاالت التي عل
د رة القان        . التعقي ارات الهج دائل وخي د الب ين ولتحدي ر الالجئ ودة غي رويج لع ة للت ى الحاج ز عل ة ترآ ان الخط را، ف ة وأخي وني

 . الذين قدموا بطريقة غير اعتيادية وليسوا بحاجة للحماية الدوليةلألشخاص
    

ي يمكن للمفوضية    تأسيسمن اجل ضمان التنفيذ العملياتي الفّعال، تم     . 64  أن الئحة واسعة النطاق لتحديد النشاطات الخاصة الت
د  للمفوضية    اإلقليمي ولقد طلب من المكتب       . تقوم بها فيما يتعلق بعناصر الخطة      ى تسلسالت             بالتأآ د عل ذه الخطة والتأآي  من ه

 . للتحرآات المختلطة التي تتم مواجهتهااألحداث
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اع  استخدامها آأداة لبناء     إلى باإلضافةتبذل اآلن جهود أضافية لضمان معرفة وفهم الخطة         . 65  ل المفوضية         اإلجم ام من قب  الع

دني       والدول والمنظمات الدولية والشرآاء من المن      ع الم ذه الخطة         . ظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتم د قامت ه ل، فق وبالفع
ذا المجال      ام في ه ر من االهتم تم  . بجذب الكثي اج اآلنوي ى       إنت وي عل ة بالخطة وهي تحت ة المتعلق دد من الضوابط التوجيهي  ع

 . أمثلة عملية جيدةإلى باإلضافةتوضيحات مفصلة للعناصر العشرة 
 

ات      لشؤون الالجئين تحدي من نوعٍ  خاص يتمثل ب        فوضية السامية  ينتظر الم  و. 66 ة العملي اط ضمن مرحل وضع خطة العشر نق
ة  أعضاء  العالم في الدول التي قامت بمنح وضع اللجوء لالجئين ولكن هذه الدول ليست        أنحاءفي   د    1951 باتفاقي وا بع م يقوم  ول

الالجئين        بتأسيس ق ب انوني يتعل ذ     .  أطار عمل ق ل ه اء بوصايتها               وفي مث تفيد المفوضية ضمن سعيها للوف ا تس ه الظروف، فربم
ة          اإلنسان حقوق   وأنظمة الحلول من الهجرة وسوق العمل       وإيجادالمتعلقة بالحماية     المطبقة على الالجئين والتي ليست ذات عالق
 والسياسات   واإلجراءات قوانين  وعلى المدى الطويل، فان المفوضية تشجع وستساعد آل دولة على تأسيس ال           . مباشرة بالالجئين 

 . الذين تعنى المفوضية بهملألشخاصالمتعلقة بالوضع المتميز 
 
II. تقوية الشراآات 
 

ة    .67 ول الدائم ين والحل ة الالجئ ين حماي ي التفاعل ب إن انخراط المفوضية ف اط، ف ي خطة العشر نق بقا ف م تصوره مس ا ت وآم
ا            أنه                والهجرة الدولية يعتمد على تأسيس الشراآات مع الجه ذا من ش ة وه ر الحكومي ة وغي ة والدولي تمم     أنت الحكومي  يكمل وي

اعال في               . الطاقات والكفاءات المتعلقة بهذا المجال من السياسات       ر المفوضية عضوا ف دأ، فتعتب مجموعة  "وانسجاما مع هذا المب
ة ام " الهجرة الدولي ها ع ذ تأسيس ت من ي عمل ود 2006والت د جه ى توحي ة آب10 عل ات دولي ة  منظم ى بالقضايا المتعلق رى تعن

 .بالهجرة
 

ة أيضا              إستراتيجيةوتعتمد   .68 ة قوي ولي            .  التنفيذ لدى المفوضية على تأسيس شراآات ثنائي ان المفوضية ت ذا المجال، ف وفي ه
ين           لل الدولية المنظمةالكثير من االهتمام لشراآتها مع   اع عالي المستوى ب د اجتم ق عق ذه الشراآة عن طري ز ه  هجرة ويتم تعزي

ة للهجرة           ة الدولي ام للمنظم ة               . المفوض السامي والمدير الع يس اللجن ين المفوض السامي ورئ نويا ب ابهة س د اجتماعات مش وتعق
ين والهجرة         . اإلنسان  مع المفوض السامي لحقوق وأيضا األحمرالدولية للصليب   ة الالجئ ة بحماي م وضع القضايا المتعلق د ت ولق

ة وخاصة في الحاالت     . اءات هذه اللقأعمالالدولية على جدول     وتولي المفوضية أهمية خاصة لشراآتها مع منظمة العمل الدولي
 .التي يمكن استخدام معايير الهجرة العّمالية واألطر القانونية من اجل ترويج حماية الالجئين والحلول الدائمة

 
 

والهجرة الدولية من مكتب المفوضية الترآيز      تتطلب جهود المفوضية عند التصدي لقضايا حماية الالجئين والحلول الدائمة            .69
وسوف تتطلع المفوضية لما وراء شراآاتها االعتيادية وذلك من         . على عالقات العمل القوية مع مجتمع المنظمات غير الحكومية        

ة                       ذه الوثيق ها ه ي تناقش ى القضايا الت درات المناسبة للعمل عل اءات والق ا      أنويمكن   . اجل ضمان جلب الكف ذآر هن بيل     ن ى س عل
اعتراض السفن،  ة ب ي المجاالت المتعلق ة ف ة المالحة الدولي ع منظم ها م ي قامت المفوضية بتأسيس راآة الت ال الش اذالمث  واإلنق

 .البحري والهاربون على متن السفن
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III.  اإلقليميةالمشارآة في عمليات الهجرة 
 

ة  عدد من عمليات الهجرة    تأسيسلقد شهد العقد الماضي      .70 ى ا أدى ، مم اإلقليمي دول مع    إل اع ال ة بشكل   األطراف  اجتم  المعني
زين           .  معينة من العالم   أنحاءمنتظم للتصدي للقضايا المتعلقة بالهجرة في        ل، منته ات بشكل آام ذه العملي دعم ه وتقوم المفوضية ب
ة        اء الثق الحوار وبن ى  باإلضافة هذه الفرصة التي تسمح ب دول والجهات      إل ين ال اون ب ز التع متضمنا القضايا ذات    األخرى  تعزي

 .االهتمام المباشر بمكتب المفوضية
ة                       .71 يفيك، وعملي يا الباس  لقد انخرطت المفوضية في عدد من هذه العمليات ونذآر على سبيل المثال، عملية بالي في منطقة آس

دا لضمان   ويسعى المكتب   . األمريكية وعملية بيوبال في القارة      إفريقيابودابست في أوروبا، وحوار الهجرة لجنوب        ذ  أنجاه  تأخ
 . بعين االعتبار المسائل المتعلقة بحماية الالجئين والحلول الدائمةاإلقليمية وبرامج العمل هذه لعمليات الهجرة األعمالجداول 

ة ومؤسسات المجتمع             طانخراتدعم المفوضية    .72 ر الحكومي ك المنظمات غي ا في ذل ات بم ذه العملي  عدد آبير من المهتمين به
وق  األبعادزارات الحكومية التي تتعامل مع هذه       المدني والو  ام   اإلنسان  للهجرة الدولية والمتعلقة بحق د  .  والتطوير بشكل ع وتعتق

ة  في منهج يمكن عمليات الهجرة   األهميةالمفوضية أن هنالك الكثير من       ك        اإلقليمي بعض وذل ة من التفاعل مع بعضها ال  المختلف
دة وا         ة                   من اجل تسهيل نقل الممارسات الجي دى المفوضية من منطق ام ل تفادة في مجاالت االهتم دروس المس ى ل  حول   أخرى  إل

 .العالم
 
 

IV. المساهمة في مبادرات الهجرة الدولية 
 

ى                    أنترحب المفوضية بحقيقة     .73 ز عل ة مضيفا الترآي يادة وأمن الدول أثير  الخطاب الدولي حول الهجرة قد تعدى قضايا الس  ت
د       . لفقر وعلى التطويرالتحرآات البشرية على التخفيف من ا      ين بشكل آامل عن وتعترف بالحاجة لضمان التطرق لقضايا الالجئ

وشارآت في الحوار عالي        الدولية   للهجرة    العالمية  المفوضية احد موظفيها للجنة    لقد انتدبت . عقد مثل هذه الخطابات والنقاشات    
 .2006ي عقد في نيويورك خالل شهر أيلول من عام  المتحدة حول الهجرة والتطوير والذلألممالمستوى للجمعية العمومية 

 
ام                             أيضاوقامت المفوضية    .74 ا في تموز من ع رة في بلجيك د ألول م ذي عق  بدعم المنتدى الدولي حول الهجرة والتطوير وال

دم من .2007 ى الطلب المق اء عل ةوالحك وبن دعم م ة، قامت المفوضية ب ة البلجيكي ذا األمان ها له م تأسيس ي ت ة الت الحدث  العام
دولي خالل        الفلبينية الترتيبات لمساعدة الحكومة     إعدادويعمل المكتب حاليا على     . بالذات دى ال  والتي ستعقد االجتماع الثاني للمنت

 .2008 من عام األولتشرين 
 
 

 من هذه  المذآورة في القسم السابقاألهداف المفوضية من خالل انخراطها بمثل هذه المبادرات الدولية لطرح عدد من             تأمل .75
ي                : الوثيقة رفع مستوى الوعي وتعبئة الدعم للدول النامية التي تستضيف أعدادا آبيرة من الالجئين؛ الترآيز على المساهمات الت

دانهم               لم في بل اء الس ة بن د ؛ األصلية يقدمها الالجئون والعائدون لتطوير دول اللجوء ولعملي ى الحاجة للتطوير آخذين     والتأآي  عل
 .        وحماية الالجئيناإلنسانقضايا حقوق بعين االعتبار 
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V- آأداة حماية وجود الالجئيناستعمال  
ها في ميدان العمل و هذا بالطبع ع السامية لشؤون الالجئين أن إحدى نقاط القوة لديها ترتكز على مدى توس تعتبر المفوضية-76

 اهتمامأماآن تواجد الالجئين و األشخاص اآلخرين محط يشمل مكاتب و موظفي المفوضية الذين يتواجد في أماآن قريبة من 
و لوال هذا التواجد الميداني لكان من المستحيل على مكتب المفوضية تنفيذ .  حتى في األماآن التي يتحرآون فيهاأوالمفوضية 

 . و التي تختص بتوفير الحماية و الحلول الدائمةواليته مهام
 

 مع األخذ ذاته يشكل تحديًا بحد فيها تحديد تواجد المفوضية و تحديد األماآن التي تتواجد  في سياق التحرآات المختلطة فإن-77
 التي الحدوديةنقاط السيطرة المتبعة من قبل جراءات إلاً  إلى استجابة و المتغيرة االنتقالية التحرآات هذه طبيعة االعتباربعين 
 للحصول على منهجيٍة مرنة و ذات فعالية مالية في هذا جهده قصار و بالتالي فإن مكتب المفوضية سوف يبذل.  الدولتوفرها

 التأآد من ذاتهالسياق و العمل على إيجاد حماية للمهاجرين بناءًا على القدرة و الخبرة بواسطة عدٍد من المحاور و في الوقت 
   11.  حوادث أو أزماتألي استجابةنشر الموظفين لفترٍة قصيرة األمد 

 
VI- درات الوطنيه و االنخراط بهاالق بناء   
 

 السامية لشؤون الالجئين في توفير الحماية الالجئين و إيجاد حلول دائمة لهم و الهجرة الدولية تعتمد المفوضية إن تدخل -78
ألشخاص غير المواطنين المتواجدين على أراضيها سوء أآان هؤالء األشخاص الجئين أو طالبي ا تجاهالدول مسؤوليات على 

 المفوضية األساسي في العمل على تنمية و دعم األنظمة و اإلجراءات التي تمكن الدول من اهتمامو يأتي . للجوء أو المهاجرينا
التعرف على الالجئين بشكل رسمي والتأآد من حصولهم على الحماية التي يحتاجون إليها و مساعدتهم على إيجاد حلول دائمة 

 . لهم
 

 و األطر وطنيهالالجئين مع األنظمة الالحاالت أن تتشارك المفوضية السامية لشؤون د تتطلب بعض  وآما أشير سابقًا فق-79
 الحاالت هذهو سوف يستجيب مكتب المفوضية لمثل . القانونية التي تعامل الالجئين و المهاجرين غير األعتيادين بدون تميز

 عن وسائل أخرى  البحثذاتهة بحماية الالجئين و في الوقت  مع الترآيز على تأسيس أنظمِة حمايٍة مختصبطريقٍة مبتكرٍة
 .لحماية الالجئين و إيجاد حلول دائمة لهم

 
 على عاتقها األطر المنهجية  تأخذحاجةً  لبناء نشاطات القدره الوطنيهئين أن هناك  و ترى المفوضية السامية لشؤون الالج-80

 .  االعتياديةتشجيع التحرآات غير  التوازن و عوامل الجذب و التي تعمل على تاللاخ و ذلك لتفادي و اإلقليمية الفرعيةاإلقليمية 
 
 

 يمثُل اعتيادية المفوضية السامية لشؤون الالجئين على جزيرة المبدوسى االيطالية حيث وصل عدٌد آبيٌر من األجانب بوسائل غير ينشر موظفإن   11
    . المنهجيةهذهمثًال على 



 16

VII-لرأي العام اعلى تأثير 
 

 المفوضية السامية اهتمام و التي هي محط   و األبعاد األخرى للهجرة الدوليةالحالية لتحرآات المختلطة إن ردود الفعل -81
و لقد عكست التغطية اإلعالمية و الرأي العام في . ثرت بشكٍل آبيرٍ  بالرأي العام و التغطية اإلعالميةلشؤون الالجئين قد تأ

 غير حداث قدرًا ال يستهان به من الخلط مابين الوضعية الخاصة و وضعية الالجئين و طالبي اللجوء و المهاجرينالعديد من األ
 ضارة بيئة بعض األحيان قد ساهم بزيادة اإلرباك و خلق الشعبي في أن تعبئة الدعم و يرى السياسيون. يين القانوناالعتيادين و

   .جانب األ المواطنينبحماية الالجئين و سالمة
 

 المتغيرات سوف يعمل مكتب المفوضية هذه و بينما تبقى قدرة المفوضية السامية لشؤون الالجئين محدودًة في التأثير على -82
لدعم .  و حقوق الالجئين في إطار الهجرة الدوليةاحتياجات ذلك لتحديد  وتعبئة الجهودالعامة وعلى تعزيز و تغير المعلومات 

 للمفوضية السامية لشؤون الالجئين يوفر الوصول إلى الوثائق المتعلقة إللكترونياعمل نافذة على الموقع د فقد تم تلك الجهو
 . قيد اإلنشاءهيإضافًة إلى بعض المقتطفات من الصور و الفيديو والتي . بالمفوضية بما في ذلك خطة العمل ذات النقاط العشر

 
VIII-ضمان التنسيق الداخلي  

 
علق بالبناء الداخلي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين فإن مسألة توفير الحماية لالجئين و الهجرة الدولية تعتبر  أما فيما يت-83

 هذهو حيث أن اإلستراتيجية التنفيذية المعروضة في . مسألة متداخلة حيث يشترك العديد من األطراف من مكتب المفوضية فيها
و لتحقيق هذا الهدف فقد حدد المفوض السامي النشاطات المتعلقة بتوفير . القيادة الفعالةالوثيقة تعتمد على التنسيق الداخلي و 

و سوف ) الحماية(ي  و إيجاد الحلول الدائمة لهم و الهجرة الدولية التي سوف يقودها مساعد المفوض الساملالجئينالحماية 
 .   سلطتهتكون تحت 

 
 في     )MWG( لقضايا تم تأسيس مجموعة عمل الهجرة متعددة الوظائف  هذه و نظرًا لألهمية المتزايدة لربط مابين -84

 بشكٍل متواصل هيئه الهذهأن تلتقي على ) الحماية(و سوف يعمل مساعد المفوض السامي . المكتب الرئيسي للمفوضية
 وحدات لتواصل معا و تعمل على إيجاد برنامج عمل مترابط و تعمل على يالوظيفوبمشارآة مستوى مناسب من التدرج 

 . المفوضية السامية لشؤون الالجئين في المكتب الرئيسي و في الميدان
 

XI-       تدريب الموظفين  
 

 على الرغم من أن موظفي المفوضية السامية لشؤون الالجئين على علم باألمور المتعلقة بتوفير الحماية لالجئين و أيجاد -85
 الحاجات فقد لهذهً  استجابةو . ًال نوعًا ماي األمور مع الهجرة الدولية يبقى ضئهذهية تالقي الحلول الدائمة لهم فإن فهمهم لكيف

وفرت المفوضية السامية لشؤون الالجئين خالل السنين األربعة الماضية برامج تعليمية موضوعية لموظفي المفوضية في سياق 
ط الضوء على المواضيع األخرى المتعلقة ببرامج التعليم مثل  إلى تسليإضافة ". ذات النطاق الواسع إطار تحرآات الهجرة" 
 ".برامج تعليم الحماية"
 

 إن البرنامج األول يوفر للموظفين فرص لتعلم أحدث التطورات و التوجهات الحاصلة في ميدان الهجرة الدولية و هو -86
 و التطورات من منظور البرامج الخاصة لألشخاص تاالتجاها هذه تبعات االعتبارمع األخذ بعين . ميدان متغيٌر بشكٍل سريعٍ 

 .    المفوضيةاهتماممحط 
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 مع و التعلم من الزمالء المتواجدين في المنظمات األخرى تفاعللل و توفر البرامج أيضًا لموظفي مكتب المفوضية الفرصة -87

.  و منظمة العمل الدوليةاإلنسانلسامي لحقوق و مكتب المفوض ا) IOM ( للهجرةمنظمة الدوليةالالعاملة في نفس الميدان مثل 
 بتحديث برامج التعليم بشكٍل سنوي و التأآد بأنها تستعمل آوسائل دعم لنشر و نالالجئيو سوف تقوم المفوضية السامية لشؤون 

 مبدأ العمر و نوع و سوف يعمل مكتب المفوضية من التأآد بأن آافة المبادرات قائمةٌ  على. تنفيذ النقاط العشر من خطة العمل
 .  االعتبار أخذ التنوع بعين والجنس 

 
 X- مراجعة سياسات و برامج المفوضية  
 

 قد حققت باألخص التحرآات المختلطة الوثيقة فإن توفير الحماية لالجئين و الهجرة الدولية و هذه و آما لوحظ سابقًا في -88
ث من المتوقع أن تحتل التحرآات المستقبلية لألشخاص نتيجة لتغير المناخ حي. ً  متميزة في جدول أعمال السياسة العالميةةمكان

 .   بالنسبة للمجتمع الدولياألولوية العالمي االقتصادو الكوارث الطبيعية و التفاوت الحاصل في 
 

 المتعلق بتوفير  وفي إطار تنفيذ اإلستراتيجية سوف تساهم المفوضية السامية لشؤون الالجئين من جانب واحد في الخطاب-89
و سوف يقوم مكتب . الحماية لالجئين و الهجرة الدولية إضافةً  إلى تطوير و توضيح سياستها في هذا الميدان السياسي

 من أنهم متعاونون في لتأآدل الذاتية وخبراتهتعلم من لل الحقول و ذلك هذهالمفوضية بمراجعة مدى فعالية المشارآة في مثل 
 .ة البرمجةصناعة السياسة وعملي

 
jc/ pdes 
15.11.07    


