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 .0الشركاء املموّلون والوكاالت القائمة بالتنفيذ

الشركاء املموّلون :البلدان التي أسهمت ماليا ً في صياغة هذه الوثيقة هي :بلجيكا ،وقبرص ،ولبنان ،والنروج ،وهولندا ،وبولندا ،والبرتغال،
وسلوفينيا ،سويسرا.
املتوسط هي :اجلزائر ،ومصر ،ولبنان ،وليبيا ،واملغرب ،وسوريا ،وتونس،
ّ
الدول العربية واألوروبية الشريكة في احلوار حول هجرة العبور عبر
إضاف ًة إلى الدول األعضاء في االحتاد األوروبي ،والنروج ،وسويسرا وتركيا.
اجلهات املراقبة للحوار حول هجرة العبور عبر املتوسط هي :أستراليا ،ومركز املراقبة الدميقراطية للقوات املسلّحة ،ويورو جوست،
واملنظمة العاملية للسلم والرعاية واإلغاثة ،وجامعة الدول العربية ،وأمانة س ّر
ّ
واملنظمة الدولية للهجرة،
ّ
واملفوضيّة األوروبية ،واإلنتربول،
ومنظمة األمن والتعاون
ّ
اخلاص باملبادرة اإلقليمية لشؤون الهجرة واللجوء والالجئني ،وشبكة أوديسوس،
ّ
اجمللس األوروبي ،واملركز اإلقليمي
في أوروبا ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ،ومكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية.
الوكاالت القائمة بالتنفيذ:
منظم ٌة حكومية دولية ذات مركز مراقب تابع لألمم
ّ
املركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة :املركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة
ومنظماتها ،املسؤولة عن صياغة
ّ
املنظمة عام  1993مببادر ٍة من دولتي سويسرا والنمسا .ويرمي املركز إلى تزويد الدول
ّ
املتحدة .تأسست
واملنظمات في أوروبا
ّ
سياسات الهجرة وتطبيقها ،بخدماتٍ في أنظمة حكم الهجرة ،وإلى العمل كآلي ٍة لتبادل خدمات بني احلكومات
ومحيطها .واملركز منخرطٌ إلى حدّ بعيد في إرساء وتطوير هيكليات استشارية مرنة وغير رسمية ،يشترك فيها املسؤولون عن الهجرة
من دول االنطالق ،ودول املرور العابر ،ودول االستقبال ،بهدف احلؤول دون الهجرة غير النظامية.
لالتصال:
جوليان سيمون
مدير احلوار حول هجرة العبور عبر املتوسط
هاتف+43-1 504 46 77 47 :
فاكس+43-1 504 46 77 75 :
بريد إلكترونيjulien.simon@icmpd.org :
اليوروبول :متّ االتفاق على تأسيس اليوروبول لدى توقيع معاهدة ماستريخت في  7شباط/فبراير  1992التي أرست قواعد االحتاد األوروبي.
فبدأت اليوروبول ،املتّخذة الهاي-هولندا مركزا ً لها ،أعمالها بشكلٍ محدود في  3كانون الثاني/يناير  ،1994ثمّ شرعت بأنشطتها
منظمة إنفاذ القوانني التابعة لالحتاد األوروبي ،واملعنية باالستخبارات اجلنائية .وهي تهدف
كامل ًة في  1متوز/يوليو  .1999واليوروبول هي ّ
املنظمة واإلرهاب على الصعيد الدولي
ّ
اخملتصة في الدول األعضاء ،للحؤول دون اجلرمية
ّ
إلى حتسني الفعالية والتعاون بني السلطات
املنظمات اإلجرامية.
ّ
ومكافحتهما ،مع التشديد على استهداف
لالتصال:
مايكل جنسن
نائب رئيس وحدة اجلرائم ضدّ األشخاص
قائد الفريق الهجرة غير الشرعية
هاتف+31 70 302 5445 :
فاكس+31 70 318 0832 :
بريد إلكترونيmikael.jensen@europol.europa.eu:
تأسست “الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العمليّ على احلدود اخلارجية للدول األعضاء في االحتاد األوروبي” (فرونتكس) مبوجب
فرونتكسّ :
الئحة اجمللس (التابع للمفوضية األوروبية) رقم  2007/2004بتاريخ  26تشرين األوّل/أكتوبر  .2004تتّخذ فرونتكس العاصمة البولندية
وارسو مق ّرا ً لها ،استنادا ً إلى قرار اجمللس رقم /2005/358م أ املؤرّخ في  26نيسان/أبريل  .2005وقد بدأت أعمالها في  3تشرين األوّل/
أكتوبر  ،2005حيث وضع املشرفون على هذه الوكالة نصب أعينهم «تنسيق التعاون في العمليات ذات الطابع االستخباراتي على
صعيد االحتاد األوروبي ،لتعزيز األمن على احلدود اخلارجية».
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وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
لالتصال:
غراهام ليس
اخلاص للمدير التنفيذي
ّ
املستشار
هاتف+48 225 16 25 40 :
فاكس+48 225 16 25 01 :
بريد إلكترونيgraham.leese@frontex.europa.eu :
بالتعاون مع:
تأسس مكتب مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني في  14كانون األوّل/ديسمبر
مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئنيّ :1
 ،1950بقرارٍ من اجلمعية العامة لألمم املتحدة .وهذه الوكالة منوط ٌة بتوفير احلماية الدولية ،ومراقبة التحركات الدولية ،وقيادتها،
وتنسيقها في مجال حماية الالجئني وحلّ مشكالتهم عبر العالم أجمع .أمّ ا الغرض األساس منها ،فهو صون حقوق الالجئني ورفاههم.
باإلضافة إلى ذلك ،حترص الوكالة على ضمان ممارسة اجلميع حقَّهم في التماس اللجوء ،والعثور على ملجأ آم ٍن في دول ٍة أخرى ،سعيا ً نحو
إيجاد حلو ٍل دائمة كإعادة دمج الالجئني في بيئتهم احمللية ،أو اختيارهم العودة إلى موطنهم مبلء إرادتهم ،أو االستيطان في بل ٍد ثالث.

 1إخالء مسؤولية :ال تعبّر كافة وجهات النظر املبيّنة في هذه الوثيقة عن موقف مفوضيّة األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني ،أو مهامها املكلّفة بها ،أو آرائها.
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 .1عرفان وتقدير

واملنظمات على إسهامهم ومساعدتهم في هذا العمل ،أولئك الذين لوال جهودهم
ّ
إننا نتقدّ م باالمتنان والتقدير لعددٍ كبير من األشخاص
املتفانية ملا متّ إجناز وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة.
وإننا مدينون خملتلف املضيفني والرؤساء املش َترَكني في اجتماعات اخلبراء ومؤمترات هجرة العبور عبر املتوسط الذين أسهموا مباشرة من
خالل قيادتهم وخبراتهم على تطوير وثيقة العمل هذه .وهؤالء هم:
املتوسط حول مشروع نحو ر ّد شامل على تدفقات الهحرة اخملتلطة ( 13-14تشرين الثاني/
ّ
 املؤمتر االفتتاحي لهجرة العبور عبر
نوفمبر  2006في بورتو) :استضافته وترأسته إدارة األجانب واحلدود في البرتغال.
 اجتماع خبراء هجرة العبور عبر املتوسط حول إدارة االستقبال واالحتجاز ( 25-27نيسان/أبريل  2007في أنتورب) :استضافه
وترأسه مكتب الهجرة البلجيكي.
 اجتماع خبراء هجرة العبور عبر املتوسط حول العودة وإعادة القبول ( 12 -11حزيران/يونيو  2007في ليماسول) :استضافته
وزارة داخلية قبرص ،وشاركت في رئاسته وزارة داخلية املغرب ووزارة عدل هولندا.
 اجتماع خبراء هجرة العبور عبر املتوسط حول مكافحة شبكات التهريب واإلجتار ،مبا فيه حماية الضحايا ( 2-3متّوز/يوليو
 2007في الهاي) :استضافته اليوروبول وشاركت في رئاسته املديرية العامة لألمن العام في لبنان وإدارة األجانب واحلدود في
البرتغال.
 اجتماع خبراء هجرة العبور عبر املتوسط حول توقيف املهاجرين غير النظاميني واعتقالهم ( 3-5أيلول/سبتمبر  2007في
وارسو) :استضافته فرونتكس وشاركت في رئاسته وزارة داخلية بولندا ووزارة داخلية إسبانيا.
املتوسط حول مشروع نحو ر ّد شامل على تدفقات الهجرة اخملتلطة ( 30-31كانون الثاني/يناير
ّ
 املؤمتر اخلتامي لهجرة العبور عبر
 :)2008يستضيفه ويرأسه املكتب االحتادي السويسري للهجرة.
نتقدّ م بجزيل الشكر للخبراء من الدول العربية واألوروبية الشريكة على مساهماتهم القيّمة والنيّرة ،على امتداد اجتماعات اخلبراء في
املتوسط؛ وال ننسى مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني ملا أبدته من تعاو ٍن خالل صياغة وثيقة العمل .كما نو ّد
ّ
هجرة العبور عبر
أن نعبّر عن تقديرنا ملمثّلي املركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة ،وبالتحديد :عبد املولى الصلح (في املشرق) ،ومصطفي جمالي (في
املغرب) ،وعادل أ .عفيفي (في مصر) ،ولوكاس جيهركي (في بروكسل).
وقد نُفّ ذ املشروع حتت إشراف مايكل جنسن (اليوروبول) ،وغراهام ليس (فرونتكس) ،وجوليان سيمون (املركز الدولي لتنمية سياسات
الهجرة) .جدير بالذكر أيضا ً أ ّن فريق املركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة قد تألّف من شانتال الكروا (قائدة الفريق) ،وجوليان غارساني،
ونيكوال سانفورش ،وليلدي سبولدزينيش.
وأمّ ن الترجمة الفورية الجتماعات اخلبراء فريق “خدمات ألني بزعوني للترجمة الفورية” .أمّ ا ترجمة وثيقة العمل إلى اللغة العربية ،فقد
أدّتها نور األسعد ،بينما تولّت سوزان قازان ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.

7

 .2اخلالصة التنفيذية

يتصدّ ر موضوع إدارة الهجرة اخملتلطة جداول العمل والنقاشات الوطنية العامة في دو ٍل عدّ ة .تلك هي احلال في املنطقة املتوسطيّة حيث
جتاهد كلٌّ من الدول العربيّة واألوروبيّة الشريكة ،على أصعد ٍة متنوّعة وبأشكا ٍل مختلفة ،في سبيل إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية.
وجتدر اإلشارة إلى أ ّن اإلدارة الشاملة لتدفقات الهجرة هذه متعدّ دة األوجه :فهي تشمل ،على سبيل املثال ،طرق الهجرة املتبدّ لة دوما ً،
وشبكات التهريب واإلجتار التي باتت على درج ٍة متزايدة من التطوّر والتعقيد ،فضالً عن التحدي الذي يطرحه متييز املهاجرين احلقيقيّني
عن أولئك املهاجرين لدوافع اقتصاديّة .وليس هذا وحسب ،بل إنّها تشمل أيضا ً العبء املالي املرتبط بعمليات االستقبال واالحتجاز ،وتأمني
عودة املهاجرين غير الشرعيني ،وملتمسي اللجوء الذين رُفض طلب جلوئهم ،إلى ديارهم دون املساس بأمنهم وكرامتهم ،من دون أن ننسى
إعادة دمجهم في بلدهم األم .في هذا اإلطار ،ال يخفى على أح ٍد أ ّن معاجلة هذه الظاهرة املعقّ دة تفترض تطبيق إجراءاتٍ على املدى الطويل
والقصير معا ً؛ كما تشترط مقارب ًة جتمع بني اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية ،رغم ارتكازها على املستوى الوطني.
املتوسط ،بضرورة معاجلة الهجرة اخملتلطة
ّ
بعد دراسة هذه الظاهرة املعقّ دة ،اعترفت الدول والوكاالت الدولية ،الواقعة عند كلتا ناحيتي
بطريق ٍة شاملة وكاملة .فما كان منها إال أن عاجلت ،بصور ٍة مشتركة ومتزامنة ،أسباب الهجرة غير النظامية -أو ما يعرف بعوامل
“اجلذب” أو “الدفع” ،-كما شدّ دت قبضتها على تدفقات الهجرة اخملتلطة ،آخذ ًة بعني االعتبار املبادىء اإلنسانية وحاجات األشخاص الذين
يطلبون احلماية الدوليّة.
في هذا اإلطار ،تبرز “وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة” لتمثّل النتاج النهائيّ
املتوسط ،بعنوان “نحو ر ّد شامل على تدفقات الهجرة اخملتلطة” ،وهو مشرو ٌع
ّ
الصادر عن املرحلة الثالثة من احلوار حول هجرة العبور عبر
يطبّقه املركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة ،واليوروبول ،وفرونتكس ،بالتعاون مع مفوضية األمم املتّحدة العليا لشؤون الالجئني .وقد
املتخطية للحدود القوميّة ،واملتعدّ دة األنظمة ،قاعد ًة الجتماعات اخلبراء التي دارت بني الدول العربية
ّ
أرست طبيعة الهجرة غير النظامية،
واألوروبية الشريكة ،واملراقبني ،والوكاالت الدولية ،حول احملاور األساسية األربعة ،الضرورية بالنسبة إلدارة الهجرة اخملتلطة بشكلٍ شامل.
أمّ ا هذه احملاور ،فهي )1( :توقيف املهاجرين غير النظاميني واعتقالهم؛ ( )2مكافحة شبكات اإلجتار والتهريب ،مبا في ذلك حماية الضحايا؛
( )3إدارة عمليات االستقبال واالحتجاز؛ و( )4العودة وإعادة القبول ،مبا في ذلك إعادة دمج املهاجرين وتطويرهم .تبقى اإلشارة إلى أ ّن هدف
وثيقة العمل هذه هو املساعدة على تطوير مبادراتٍ مشتركة في هذه احملاور األربعة.
غير أ ّن تطوير وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة ،هذه ،حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة ،يجب أن يعتبر جزءا ً ال
يتجزّأ من شبكة مبادراتٍ مكثّفة ،تهدف إلى معاجلة القضايا والتحديات املرتبطة بإدارة الهجرة اخملتلطة معاجل ًة شاملة .بالفعل ،شهدت
هذه القضيّة ،سواء عامليا ً أم إقليميا ً ،تنظيمَ عددٍ من احلوارات ،والعمليّات ،والبرامج التي طرحت هذه املشكلة على أعلى املستويات
السياسية .فما كان من هذه العمليّات إال أن مهّ دت الطريق أمام تنظيم تعاو ٍن ثنائيّ ملموس ،أو تعاو ٍن متعدّ د األطراف ،إلدارة الهجرة
املنظمات غير احلكومية من جه ٍة أخرى.
ّ
اخملتلطة بني الدول من جهةٍ ،والوكاالت الدولية ،أو
إلى جانب العمليّات الدولية اآلنفة الذكر ،حتوي “وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة
اخملتلطة” مجموع ًة شاملة من التوصيات األساسية واخلطوات املقبلة التي تشكّ ل مقارب ًة إضافية نحو إدارة الهجرة اخملتلطة ،بكلّ
التأثيرات التي تخلّفها على املنطقة املتوسطيّة .جتدر اإلشارة أيضا ً إلى أ ّن محتوى وثيقة العمل قد حظي مبوافق ٍة مشتركة من الدول
كأساس سليم ،تستند إليه املعاجل ُة العملية للهجرة اخملتلطة في املنطقة ،أو على األقل اخلطواتُ
ٍ
العربية واألوروبية الشريكة التي أقرّته
األولى لهذه املعاجلة .باإلضافة إلى ذلك ،تتضمّ ن وثيقة العمل نظر ًة عامة وجيزة إلى التحديات التشريعية والقضائية ،فضالً عن حتديات
املتوسط ،من دون أن ننسى االقتراحات في كلّ محورٍ من احملاور األساسيّة
ّ
التطبيق املشتركة بني الدول الشريكة في هجرة العبور عبر
للمضيّ قدما ً في إدارة الهجرة اخملتلطة .في هذا السياق ،متثّل التوصيات األساسية مجموع ًة من اإلجراءات امللموسة التي اقترحتها الدول
املتوسط .لكن خالل هذه العملية كلّها،
ّ
حتسن احلوار حول هجرة العبور عبر
العربية واألوروبية الشريكة “كخطواتٍ مقبلة” ميكن أن ّ
ينس املعنيّون اعتماد مقارب ٍة حتافظ على التوازن بني اخملاوف اإلنسانية واألمنية ،وتأخذ بعني االعتبار احلاجة الفورية إلى األمن ومراقبة
لم َ
احلدود ،من دون أن ننسى ضرورة معاجلة األسباب اجلذرية لتدفقات الهجرة غير النظامية ،على املدى الطويل.
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 .3كيفية استخدام وثيقة العمل

بالسبل التي
ُ
تُعتبر “وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة” أدا ًة إرشادية تعرّف
تتيح تطوير إدارة الهجرة اخملتلطة أو حتسينها .وعليه ،ينبغي اعتبار هذه الوثيقة حجر األساس الذي يستند إليه وضع أو حتسني مقارباتٍ
مختصة بالعمل ،من أجل إدارة تدفّقات الهجرة اخملتلطة في منطقة الشرق األوسط.
ّ
تشريعية ،وقضائية ،وأخرى
فتتلخص اخلطوات األكثر األهمية
ّ
َسقا ً منطق ّيا ً متسلسالً،
وبغية دعم املبادرة الوطنية في هذا االجتاه دعما ً تاما ً ،تتبع وثيقة العمل هذه ن َ
منها في الفقرات التالية:
يتألّف دليل املستخدم من الفقرات  3إلى  .5وهي أدواتٌ مرجعية تساعد املستخدم في استخدام وثيقة العمل واإلفادة منها.
الفقرة  :3عبارة عن الفقرة احلالية.
الفقرة  :4تقوم على الئحة من االختصارات األساسية الواردة في وثيقة العمل هذه.
الفقرة  :5تضمّ مسرداً باملصطلحات يحوي تعريفاتٍ من شأنها أن تزوّد القارىء بنظر ٍة واضحة وموحّ دة للمفاهيم الواردة في وثيقة
العمل هذه .وقد أ ُخذت التعريفات ،حيثما أمكن ،من املستندات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية الرسمية .وبالتالي ،تتيح مصادر هذه
التعريفات احلصول على أدواتٍ مرجعية إضافية.
ينحصر النص احملوري لوثيقة العمل هذه في الفقرات من  6إلى  .9وهو يزوّد القارئ بـ )6( :نبذة واضحة عن طُ رق الهجرة اخملتلطة في
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا؛ ( )7املبادئ التوجيهية التي ترتكز عليها وثيقة العمل وبالتالي مقاربة شاملة إلدارة تدفقات الهجرة
والسبل املستقبلية ،والتوصيات األساسية لكلّ محور أساسي؛ و( )9نبذة عن التوصيات
ُ
اخملتلطة؛ ( )8مناقشة حول التحديات،
األساسية لكل محور أساسي.
الفقرة  :6تقدّ م حتليالً موجزا ً عن أهم طرق الهجرة غير النظامية في أفريقيا واملنطقة املتوسطية ،موفّر ًة بالتالي نبذ ًة مقتضبة حول
وضع الهجرة في املنطقة .جدي ٌر بالذكر أ ّن هذه املناقشة مرفق ٌة بخريطة تدفقات الهجرة اخملتلطة املتضمَّنة في الفقرة  10من هذه
الوثيقة.
الفقرة  :7تدور حول املبادئ التوجيهية التي متثّل املفاهيم الستة؛ وهي املفاهيم التي تعتبرها الدول الشريكة محوري ًة في سبيل صياغة
استراتيجي ٍة فعّ الة ومُحكَ مة وشاملة في نطاق إدارة الهجرة اخملتلطة .فضالً عن ذلك ،تعتبر هذه املفاهيم مبادىء ات َّفق عليها باإلجماع
املتوسط ،بصفتها جوهري ًة في سبيل صياغة مقارب ٍة مستدامة في إدارة الهجرة اخملتلطة.
ّ
األعضاء في احلوار حول هجرة العبور عبر
الفقرة  :8تتّبع املناقشة الواحدة لكلّ محور أساسي املقاربة والنسق املنطقي نفسيهما:
•التحديات التشريعية والقضائية :تناقش القضايا التشريعية و/أو القضائية األبرز ،املرتبطة باحملور األساسي املعني.
o oما هو موقفنا؟ :تُبرز القضايا والتحديات التشريعية والقضائية في احملور األساسيّ املعنيّ .
o oما هو سبيلنا إلى املضي قدما ً؟ :باالستناد إلى املداوالت املشتركة للدول الشريكة ،تناقش هذه النقطة السبل التي متكّ ن
الدول الشريكة مجتمع ًة من املضي قدما ً للوقوف على التحديات التشريعية والقضائية األساسية.
o oمن هم املشاركون احملتملون؟ :تقدّ م هذه النقطة ،مع األخذ بعني االعتبار املميّزات الفرديّة لكلّ دولة ،وصفا ً غير شاملٍ
للمشاركني الوطنيني والدوليني احملتملني ،وسواهم من اجلهات الفاعلة التي ميكن إشراكها في تنمية األ ُطر التشريعية
والقضائية لكل محور أساسي أو تدعيمها.
•التحدّيات على صعيد التطبيق :تناقش التحديات األساسية التي تواجهها الدول الشريكة في وضع استراتيجية متكاملة حول
إدارة الهجرة اخملتلطة حيّز التطبيق.
o oما هو موقفنا؟ :تُبرز القضايا والتحديات على صعيد التطبيق في احملور األساسيّ املعنيّ .
o oما هو سبيلنا إلى املضي قدما ً؟ :باالستناد إلى املداوالت املشتركة للدول الشريكة ،تناقش هذه النقطة السبل التي متكّ ن
الدول الشريكة مجتمعة من املضي قدما ً للوقوف على التحديات املرتبطة بالتطبيق.
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وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
o

oمن هم املشاركون احملتملون؟ :تقدّ م هذه النقطة ،مع األخذ بعني االعتبار املميّزات الفرديّة لكلّ دولة ،وصفا ً غير شاملٍ
للمشاركني الوطنيني والدوليني احملتملني ،وسواهم من اجلهات الفاعلة التي ميكن إشراكها في تنمية عملية تطبيق كل
محور أساسي أو تدعيمها.

•التوصيات األساسية :باالستناد إلى املداوالت حول احملور األساسي ومناقشة التحديات التشريعية والقضائية والتطبيقية ،توجز
هذه الفقرة عددا ً من التوصيات األساسية التي ميكن اعتمادها لتحسني إدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة في املنطقة املتوسطية.
الفقرة  :9هي عبارة عن جدول قابل للنزع من الوثيقة يزوّد القارئ بنظر ٍة شاملة حول التوصيات األساسية للدول العربية واألوروبية
الشريكة في مجال اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة.
تتألّف املالحق من الفقرات  10إلى  13حصرا ً وهي عبارة عن أدواتٍ إضافية ملساعدة املشاركني في تطوير النظام الوطني إلدارة الهجرة
اخملتلطة أو حتديثه.
ُبي تدفّقات الهجرة غير النظامية في املنطقة.
.الفقرة  :10خريطة قابلة للنزع من الوثيقة ت نِّ
الفقرة  :11منوذج غير شامل عن األدوات التشريعية والوثائق األساسية لكل محور أساسي.
الفقرة  :12منوذج غير شامل عن اجلهات الفاعلة التي ميكن إشراكها في تطوير نظام وطني إلدارة الهجرة اخملتلطة أو حتديثه.
املتوسط من الدول العربية واألوروبية الشريكة ،واملراقبني،
ّ
الفقرة  :13الئحة املشاركني في اجتماع اخلبراء في إطار هجرة العبور عبر
والوكاالت الدولية.
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 .4الئحة االختصارات

APS
DCAF
EPS

الدول العربية الشريكة
مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات املسلّحة
الدول األوروبية الشريكة

EC

املفوّضية األوروبية

EU

االحتاد األوروبي

يورو جوست

وحدة التعاون القضائي لالحتاد األوروبي

اليوروبول

املنظمة األوروبية إلنفاذ القانون
ّ

فرونتكس

الوكالة األوروبية إلدارة التعاون في العمليات على احلدود اخلارجية للدول األعضاء
في االحتاد األوروبي

ICMPD

املركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة

إيكونت
IOM

شبكة املعلومات والتنسيق املعنية بخدمات إدارة الهجرة في الدول األعضاء في
االحتاد األوروبي
املنظمة الدولية للهجرة

IOPCR

املنظمة العاملية للسلم والرعاية واإلغاثة

اإلنتربول

املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية
ّ

MARRI

املبادرة اإلقليمية للهجرة واللجوء والالجئني

MoU

مذكّ رة تفاهم

MTM

املتوسط
ّ
هجرة العبور عبر

NGO

منظمة غير حكومية
ّ

OAU

منظمة الوحدة األفريقية
ّ

ECOWAS
OSCE
UN
UNESCWA

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
منظمة األمن والتعاون في أوروبا
ّ
األمم املتحدة
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

UNHCR

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني

UNODC

مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية
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 .5مسرد باملصطلحات

اإلجتار باألشخاص :هو “استدراجٌ للمهاجرين ،أو نقلهم ،أو ترحيلهم ،أو إيوائهم ،أو استقبالهم عن طريق التهديد أو استعمال القوة ،أو
اللجوء إلى شكل آخر من أشكال السطوة والنفوذ ،أو باإلكراه ،أو االختطاف ،أو االحتيال ،أو اخلداع ،أو باستغالل موقع السلطة ،أو مواطن
الضعف ،أو عن طريق تقدمي مبالغ مالية أو منافع ،أو تلقّ يها ،لنَيل موافقة أحد األشخاص على التحكّ م بشخص آخر ،طمعا ً باستغالله.
وتشمل أشكال االستغالل ،في حدّ ها األدنى ،استغالل بغاء الغير ،أو غيرها من أشكال االستغالل اجلنسيّ  ،أو األعمال أو اخلدمات القسرية،
2
أو الرق ،أو املمارسات املشابهة للرق ،أو االستعباد ،أو نقل األعضاء”.
االحتجاز“ :هو تقييد حريّة التحرك ،ويتمّ عاد ًة من خالل إقدام السلطات احلكومية على زجّ أحد األفراد في السجن اإلجباريّ  .غير أ ّن
مصطلح “االحتجاز” يُستخدم في هذا السياق مبعنى االحتجاز اإلداريّ  ،كطريق ٍة لضمان تطبيق إجرا ٍء إداريّ آخر (كالعودة القسرية
3
مثالً)”.
اإلدارة املتكاملة للحدود :هو التعاون والتنسيق ،على الصعيدين الوطني والدولي ،بني كافة السلطات والوكاالت املعنيّة بضبط أمن
احلدود ،وتيسير التجارة ،بهدف إرساء أنظم ٍة فعّ الة ،ومؤثّرة ،ومتكاملة ،إلدارة احلدود ،سعيا ً نحو إجناز هدفٍ أكبر هو احلدود املفتوحة ،لكن
4
اآلمنة واخلاضعة للمراقبة في آن.
االستقبال :يُشير االستقبال إلى مجموع ٍة من اإلجراءات العملية التي يجدر بأيّ دول ٍة تطبيقها عند التعامل مع الالجئني ،وملتمسي
اللجوء ،واملهاجرين غير النظاميني .أمّ ا الشروط األساسية لالستقبال“ ،فتشمل تقدمي املسكن ،واملأكل ،وامللبس ،سواء عين ّيا ً أم عن طريق
5
بدالتٍ ماليّة أو قسائم ،فضالً عن تأمني بدالت نفقات يوميّة”.
إعادة الدمج :هي العملية التي يتأقلم املهاجر ،مبوجبها ،مع محيطه في مسقط رأسه ،بعد عودته من الدولة املقصد.

6

إعادة القبول :هو قرارٌ تتّخذه دولة االستقبال بشأن إعادة دخول فردٍ إليها .بالفعل ،حتدّ د اتّفاقات إعادة القبول -التي تبرمها األطراف
املتعاقدة -اإلجراءات العملية وأمناط نقل األشخاص املقيمني ،بصفة غير شرعية ،في أراضي أحد األطراف املتعاقدة ،سعيا ً نحو إعادتهم
أو إعادة قبولهم.7
حتديد الهويّة :تعكس هذه العمليّة مجموع ًة من اإلجراءات املعتمدة إلثبات جنسية مهاجر غير نظاميّ  ،وهويّته.
حتليل اخملاطر :يشير إلى جمع املعلومات االستراتيجية ،ودمجها ،وحتليلها ،ونشرها.

8

التعاون األفقيّ  :يتّخذ التعاون “طبيع ًة أفقية” في حال أقدمت وكاالتٌ  ،أو دولٌ ،أو إدارات ،تعمل عند املستويات نفسها ،على عقد اتّفا ٍق
أو تنسيق ممارس ٍة في ما بينها .وميكن للتعاون األفقي أن يقود إلى فوائد أساسيّة عندما يشكّ ل وسيل ًة لتشاطر اخملاطر ،وتوفير التكاليف،
وجمع املعارف ،وإطالق احللول االبتكارية بطريق ٍة أسرع.
ينص الهدف اإلجمالي للتعاون العموديّ على تسجيل السياسات جناحا ً أكبر لصالح الدول ،أو الوكاالت ،أو اإلدارات التي
التعاون العموديّ ّ :
تشارك في مبادرة التعاون هذه .أمّ ا األهداف الثانوية األخرى ،فقد تكون مثالً حتسني صورة محور إدارة الهجرة ،وزيادة الفعالية ،والتخفيف
من التحديات اإلدارية .لكنّ التعاون العمودي ال يفترض ،مبدئيا ًً ،وجود أيّ عالق ٍة هرميّة .عوضا ً عن ذلك ،يشير التعاون العموديّ إلى العالقات
بني اجلهات الفاعلة في نظام اإلدارة الشاملة للهجرة اخملتلطة ،مثل حرّاس احلدود ،وأعضاء الهيئات التشريعية ،واملسؤولني عن االحتجاز.

 2املادة  ،3الفقرة (أ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر
الوطنية.
 3اجتماع خبراء حول إدارة عمليات االستقبال واالحتجاز في إطار هجرة العبور عبر املتوسط.
 4املفوضية األوروبية ( :)2007توجيهات حول اإلدارة املتكاملة للحدود في دول البلقان الغربية.
 5اجمللس األوروبي ( :)2003التوجيهات التي حتدّ د املعايير الدنيا حول استقبال ملتمسي اللجوء (الفصل  1املادة (2أ)).
 6اجتماع خبراء حول عمليات العودة وإعادة القبول في إطار هجرة العبور عبر املتوسط.
 7املفوضيّة األوروبية ( :)2002الوثيقة اخلضراء حول سياسة العودة إلى اجلماعة التي ترعى شؤون املقيمني بصورة غير شرعية (امللحق .)1
 8اجتماع خبراء حول توقيف املهاجرين غير النظاميني واعتقالهم في إطار هجرة العبور عبر املتوسط.
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وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
تهريب األشخاص :يُعرّف تهريب األشخاص على أنه “احلصول ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،على منافع مالية ،أو على أي منافع مادية
9
أخرى ،من خالل تيسير دخول شخص ما ،بطريقة غير مشروعة ،إلى دولة ال ينتمي إليها أو يقيم فيها بصورة دائمة”.
منظمة مؤلّفة من ثالثة أشخاص أو أكثر ،ميارسون عملهم ملدّ ة محدّ دة من
املنظمة هي مجموع ٌة ّ
ّ
املنظمة“ :اجلماعة اإلجرامية
ّ
اجلرمية
ويخططون الرتكاب جرمي ٍة أو جرائمَ خطيرة ،وفق التعريفات التي حتدّ دها هذه االتفاقية ،بهدف احلصول ،بطريق ٍة مباشرة أو غير
ّ
الوقت،
10
مباشرة ،على منافع ماليّة أو ماديّة أخرى”.
املتوسط :هو حوارٌ ال يتّخذ طابعا ً رسميا ً ،يدور بني احلكومات وبتحفي ٍز من الدول ،ومساهم ٍة من الدول العربية
ّ
احلوار حول هجرة العبور عبر
واألوروبية الشريكة ،واملراقبني ،والوكاالت الدولية .يهدف هذا احلوار إلى دعم اجلهود احلالية املبذولة على األصعدة الدولية ،واإلقليمية ،ودون
اإلقليمية ،في أفريقيا والشرق األوسط وأوروبا .وهو يقوم على ركنني اثنني )1( :التعاون على صعيد العمليات من أجل إدارة الهجرة غير
النظامية )2( ،ومكافحة األسباب اجلذرية للهجرة غير النظامية ،من خالل الروابط بني الهجرة والتنمية .ويرمي احلوار حول هجرة العبور
املتوسط إلى دعم املسؤولني عن الهجرة في دول االنطالق والعبور واالستقبال ،من أجل الوقاية من الهجرة غير النظامية في املنطقة،
ّ
عبر
ومعاجلتها ،فوضع الشروط التي ترعى الهجرة الشرعية.
يحظر على الدول اتّخاذ تدابير قاسية ،كرفض األشخاص عند احلدود ،أو إعادتهم أو طردهم ،بحيث يضطر
ّ
عدم اإلعادة القسرية :هو مبدأ
الالجىء للعودة إلى منطقةٍ ،أو مالزمة منطقةٍ ،تتعرّض فيها حياته ،أو سالمته اجلسديّة ،أو حريّته للخطر ،ألسبابٍ تتعلّق بالعرق ،أو
 ،أو اعتماد رأ ٍي سياسيّ محدّ د ،أو االعتداء اخلارجيّ  ،أو االحتالل ،أو هيمنة قوّات
الديانة ،أو اجلنسية ،أو االنتساب إلى فريقٍ اجتماعيّ
أجنبيّة ،أو غيرها من األحداث التي تشكّ ل خطرا ً حقيق ّيا ً على األمن العام.11
عمليّات العودة املشتركة :تدلّ على املبادرات الهادفة إلى تقليص التكاليف املرتبطة بالعودة ،وزيادة معدّ الت إعادة القبول .في هذا اإلطار،
أقدمت بعض الدول الشريكة على جترب ٍة كُ لّلت بالنجاح ،هي تنظيم رحالت العودة املشتركة ج ّوا ً ،إلى جانب عددٍ من األمثلة األخرى.
العودة :يشير هذا املصطلح ،بشكلٍ واسع ،إلى الرحيل عن الدولة التي يتواجد فيها املرء حاليا ً نحو دولة العبور السابقة أو مسقط رأسه.
وتتوزّع العودة على فئات فرعيّة عدّ ة ،تعكس بالتالي طريقة تنظيمها:
العودة الطوعية تستند إلى قرارٍ وا ٍع يتّخذه الفرد مبلء إرادته؛امليسرة تشمل املساعدة التنظيمية واملالية التي يحصل عليها الفرد تسهيالً لعودته ،إلى جانب إجراءات إعادة
ّ
العودة الطوعيةالدمج عندما يكون األمر ممكنا ً؛
العودة اإلكراهية هي تلك التي ال يقدم عليها الفرد بصور ٍة طوعيّة.شخص يتواجد خارج بلده األم ،بسبب خوفٍ مبرّر من التعرّض لالضطهاد ،ألسبابٍ تتعلّق بعرقه ،أو ديانته ،أو انتسابه
ٍ
الالجىء :هو أيّ
 ،أو اعتماده رأيا ً سياسيا ً محدّ دا ً ،فيعجز ،أو ميتنع ،بتأثي ٍر من هذا اخلوف ،عن االستفادة من احلماية التي تؤمّ نها له هذه
لفريق اجتماعيّ
شخص ال يحمل جنسيةً ،وال يتواجد في الدولة حيث كان يقيم سابقا ً بصور ٍة دائمة ،نتيج ًة لألحداث اآلنفة الذكر ،فيعجز،
ٍ
الدولة؛ أو كلّ
أو ميتنع ،بتأثي ٍر من هذا اخلوف ،عن العودة إلى هذه الدولة.12
املتوسط ،بصف ٍة
ّ
احملور األساسيّ  :يشير إلى مجموع ٍة من العناصر البالغة األهميّة التي حتدّ دها الدول الشريكة في هجرة العبور عبر
مشتركة ،وتعتبرها ضرور ّي ًة إلدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة إدار ًة شاملة .أمّ ا هذه احملاور األساسيّة األربعة ،فهي )1( :توقيف املهاجرين غير
النظاميني واعتقالهم؛ ( )2مكافحة شبكات اإلجتار والتهريب ،مبا في ذلك حماية الضحايا؛ ( )3إدارة عمليات االستقبال واالحتجاز؛ و()4
العودة وإعادة القبول ،مبا في ذلك إعادة الدمج.
ملتمس اللجوء :عندما يلتمس الناس األمن والسالمة في دو ٍل غير دولهم ،يُقال إنّهم يلتمسون اللجوء وي ُعرفون مبلتمسي اللجوء.
شخص بحاج ٍة إلى احلماية التي ميكن أن يسبغها عليه مركز الالجىء .في هذا اإلطار ،تتوقّع معظم الدول من
ٌ
وملتمس اللجوء هو
ملتمس اللجوء أن يقدّ م طلبا ً ،عسى املسؤولون يعترفون بوضعه كالجىء .لكن إذا امتنع ملتمس اللجوء عن تقدمي طلبٍ لالعتراف
اخلاصة بذلك غير مطبّقة ،وإمّ ا أل ّن ملتمس اللجوء غير مدركٍ لوجود إجراءات تقدمي الطلبات هذه ،وإمّ ا ألنّه عاج ٌز
ّ
بوضعه -إمّ ا أل ّن اإلجراءات
عن االستفادة منها أو كار ٌه لذلك -فقد يظلّ بحاج ٍة إلى احلماية الدولية ،ويستم ّر بكونه موضوعا ً يشغل مفوضيّة األمم املتّحدة العليا
لشؤون الالجئني .وميكن أن يكتسب ملتمس اللجوء صفة الالجىء مبوجب اتفاقية جنيف الصادرة عام  ،1951واملتعلّقة مبركز الالجئني ،أو
لنص قانونيّ وطنيّ آخر يعكس البنود الشرطية التّفاقية الالجئني.13
وفقا ً لبروتوكول عام  1967التابع لها ،أو ٍّ

املنظمة عبر احلدود الوطنية.
ّ
 9املادة  3من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر واجلوّ ،املكمّ ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
املنظمة عبر الوطنية.
ّ
 10املادة  ،2الفقرة (أ) ،امللحق  1من اتّفاقية األمم املتّحدة ملكافحة اجلرمية
اخلاصة مبشكالت الالجئني في أفريقيا .أنظر أيضا ً :اتّفاقية األمم املتّحدة املتعلقّ ة
ّ
منظمة الوحدة األفريقية التي حتكم املظاهر
 11املادتان األولى والثانية من اتّفاقية ّ
مبركز الالجئني.
 12اتفاقية جنيف الصادرة عام 1951؛ فضالً عن املادة  1.1من اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية التي حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني في أفريقيا.
13
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املوقع اإللكتروني ملفوضية األمم املتّحدة العليا لشؤون الالجئنيwww.unhcr.org :

وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
شخص يعبر احلدود من دون االلتزام بالشروط املطلوبة للدخول ،بشكلٍ قانونيّ  ،إلى دولة
ٌ
املهاجر غير الشرعيّ  :املهاجر غير الشرعيّ هو
تفضل غالبا ً استخدام مصطلح «مهاجر غير نظاميّ »،
املنظمات ّ
ّ
استقبا ٍل ال ينتمي إليها ،وال يقيم فيها بصور ٍة دائمة .14غير أ ّن بعض
منظمون يشرفون
أشخاص ّ
ٌ
مع أ ّن العديد من الدول متيل إلى تفضيل مصطلح «مهاجر غير شرعيّ » ،ال سيّما عندما يشارك في اجلرم
على التهريب و/أو اإلجتار.
الهجرة غير النظاميّة :الهجرة غير النظامية هي «الهجرة التي حتدث خارج إطار املعايير واإلجراءات التي تفرضها الدول من أجل إدارة
املنظم من ،وإلى ،وعبر أراضيها».15
ّ
تدفق املهاجرين
الهجرة اخملتلطة :تشير إلى الفكرة القائلة إ ّن الهجر َة ظاهر ٌة متعدّ دة األوجه ،تشمل مجموع ًة متنوّعة من تدفقات الهجرة ،كاملهاجرين
عن حسن نيّة ،وأولئك احملتاجني إلى احلماية الدولية ،واملهاجرين لدوافع اقتصاديّة ،فضالً عن ضحايا شبكات اإلجتار واملهاجرين الذين
يعتمدون على شبكات التهريب.

 14املركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة-اليوروبول-فرونتكس ( :)2007استبيان حول الهجرة غير النظامية واإلجتار بالبشر في الدول الشريكة في هجرة العبور
عبر املتوسط.
15

املوقع اإللكتروني للمنظمة الدولية للهجرةwww.iom.int :
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 .6طرق الهجرة اخملتلطة في أفريقيا واملنطقة املتوسطية

تنطلق حترّكات الهجرة بفعل عوامل متنوّعة ،أداخلي ًة كانت أم عاملية ،أسياس ّي ًة أم بيئية ،أم ذات طبيعة اجتماعية اقصادية .وإذا ما تناول
امليسرين ،بهدف تسهيل دخولها إلى
ّ
املرء عمليّة الهجرة غير النظامية ،لالحظ أ ّن األغلبية الساحقة من املهاجرين تعتمد على خدمات
دول العبور أو املقصد األجنبيّة .أمّ ا هذه اخلدمات ،فتتّخذ شكل شبكات التهريب بشكل عام .من هذا املنطلق ،عمدت هذه الشبكات،
امليسرين ،إلى تنظيم عمليّاتها من خالل سلك طر ٍق محدّ دة سلفا ً ،تُعرف باسم “طرق الهجرة غير
ّ
بتأثير من اللجوء املتزايد إلى خدمات
النظامية” ،حيث تعبر عددا ً معيّنا ً من الدّ ول قبل أن ينتهي مآلها في املقصد املرجوّ.

 6.1الروابط بني طرق الهجرة غير النظامية
ال تتمتّع سائر طرق الهجرة غير النظامية باألهمية نفسها عندما يتعلّق األمر بتدفقات الهجرة .على املستوى العام ،تنطلق طرق الهجرة
املتوسط لتتوغّ ل
ّ
غير النظامية التي تعبر املنطقة املتوسطية من أفريقيا ،أو الشرق األوسط ،أو آسيا ،وما تلبث أن تعبر البحر األبيض
املتوسط ،وشرق أفريقيا ،وشرق
ّ
املتوسط ،واملنطقة الوسطى للبحر
ّ
في أوروبا 16.فتُعرف هذه الطرق إجماال ً بطرق غرب أفريقيا ،وغرب
املتوسط؛ كما ميكن تصنيفها إلى مجموعتني ،وفقا ً لدولة املنشأ التي تنطلق منها .لكن جتدر اإلشارة إلى أ ّن التفاعل بني هذه اجملموعات
ّ
الواسعة محدو ٌد نسبيا ً .رغم ذلك ،تؤثّر تدفقات الهجرة في إحدى الطرق ،ضمن اجملموعة الواحدة ،على درجة التدفقات في بقية طرق
اجملموعة .فضالً عن ذلك ،ال يخفى على أحد أ ّن املهاجرين ال يتمكّ نون جميعا ً من بلوغ مقصدهم النهائي :فجرّاء اتّخاذ إجراءات ضبط أكثر
حتسن ظروف العيش االجتماعية
فعاليّة على احلدود الشمالية ،أو ازدياد الرحالت احملفوفة باخملاطر وحوادث الهالك (ال سيّما بحرا ً) ،أو جرّاء ّ
يفضلون البقاء في دول أفريقيا الشمالية.
االقتصادية في أفريقيا الشمالية ،يبقى املهاجرون ،أكثر فأكثر ،عالقني في الدولة الغريبة ،أو ّ
وهكذا باتت الدول التي كانت مجرّد معب ٍر للمهاجرين ،في ما مضى ،تتحوّل أكثر فأكثر إلى دول املقصد النهائي بالنسبة لعدد كبير من
مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء ،أو املهاجرين اآلسيويني ممّن يعبرون القارة األفريقية.
في هذا اإلطار ،ميكن تصنيف طرق الهجرة غير النظامية اخلمس في أفريقيا واملنطقة املتوسطية كما يلي:
مجموعة الطرق الغربية للهجرة غير النظامية
•تبدأ طريق غرب أفريقيا في دول أفريقيا الغربيّة وتنتهي
في جزر الكناري ،عبر السنغال أو موريتانيا ،وهي طريق برية
وبحرية في آن.
•تبدأ طريق غرب املتوسط في دول أفريقيا الغربيّة ،ومتتدّ عبر
لتحط رحالها في األراضي اإلسبانية.
ّ
املغرب أو اجلزائر،
املتوسط إلى دول
ّ
•يعود أصل طريق املنطقة الوسطى للبحر
أفريقيا الغربية أيضا ً .وما تلبث أن تتقدّ م عبر اجلزائر ،وليبيا،
و/أو تونس ،ثمّ تبلغ مالطا أو إيطاليا في نهاية املطاف.
مجموعة الطرق الشرقية للهجرة غير النظامية
•تبدأ طريق شرق أفريقيا عند القرن األفريقي ،وتتّجه شماال ً
نحو إيطاليا و مالطا ،عبر السودان وليبيا و/أو مصر.
املتوسط في آسيا ،أو آسيا الوسطى ،أو
ّ
•تبدأ طريق شرق
القرن األفريقي ،وتنتهي في قبرص ،أو اليونان ،أو بلغاريا ،عبر
تركيا.
نظمتها الدول العربية
أثمر العدد اإلجمالي لالعتقاالت التي ّ
واألوروبية الشريكة ،خالل فترة  ،2003-2006عن معدّ ل سنويّ
بلغ عشرين ألف مهاجر غير نظاميّ  ،اعتقلوا بعد أن سلكوا
الطرق اخلمس املبيّنة أعاله .وليست التفاوتات بني سنة وأخرى

العدد اإلجمالي للمهاجرين غير النظاميني املعتقلني لدى الدول
العربية واألوروبية الشريكة خالل فترة 2003-2006
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املصدر :إجابات الدول املعنيّة عن استبيان هجرة العبور عبر املتوسط،
والعرض اإلسباني في اجتماع اليوروبول السنوي لعام  ،2005وعروض
إسبانيا ومالطا وقبرص ومركز احلدود البحرية الشرقية في اجتماع
اليوروبول السنوي لعام  ،2006والعرض اإلسباني أمام اجتماع اإلنتربول في
الدار البيضاء يومَي  22و 23أيّار/مايو  ،2006وتقرير مكتب األمم املتحدة املعنيّ
باخملدرات واجلرمية لعام  2006حول اجلرمية املنظمة والهجرة غير الشرعية،
فضالً عن مراقبة الصحافة.
مالحظة :لم تُدرج أرقام فرنسا وسوريا .وقد متّ تقدير أرقام عام  ،2006من
دون إدراج فرنسا ،وسوريا ،والبرتغال ،ومصر. .

 16لالطالع على وصف كامل عن هذه الطرق ،أنظر التقدير املشترك بني املركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة واليوروبول وفرونتكس ،الصادر عام  ،2006حول
تدفقات الهجرة غير النظامية في أفريقيا واملنطقة املتوسطية.
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وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
املتوسط مسمّ را ً
ّ
بجذرية ،حيث يعتبر العدد اإلجمالي للمهاجرين غير النظاميني الذين يحلّون على الدّ ول الشريكة في هجرة العبور عبر
 .من هنا ،ميكن االستنتاج أ ّن أهمية إحدى طرق الهجرة ،بالنسبة لبقية الطرق ،تعتمد على عوامل أخرى ،تختلف عن
عند مستو ًى
التدفق اإلجمالي في حركات الهجرة .على سبيل املثال ،من شأن التشريعات املطروحة حديثا ً ،ودوريّات احلراسة املشتركة ،أو التعاون
الدولي عند احلدود ،أن يؤثّر على سرعة هذه التدفقات ونطاقها ،سواء على املدى الطويل أم القصير .لكن رغم ميل طرق الهجرة بحدّ ذاتها
يوضحه التحليل املبينّ أدناه.
إلى البقاء على حالها ،إال أ ّن أهميّتها على صعيد عدد األشخاص تختلف مبرور الوقت ،على حدّ ما ّ

 6.2مجموعة الطرق الغربية للهجرة غير النظامية
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عكسيّ  :فمن شأن االرتفاع في تدفقات الهجرة في الطريق األولى أن يخلّف تأثيرا ً
اجلغرافيّ بني نقطتي االنطالق هاتني.
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لعلّ أفضل مثا ٍل عن الروابط التي تصل بني طرق الهجرة في اجملموعة الغربية هو االرتفاع امللحوظ الذي شهده العام  2005في تدفقات
املهاجرين غير النظاميني ،ممّن وفدوا نحو مدينتي سبتة ومليلة اإلسبانيتني ،وما تال ذلك من ردّات فعل السلطات املغربية واإلسبانية التي
شدّ دت من إجراءات الضبط ،وجلمت جماح التدفقات .بالفعل ،بالنظر إلى تأثير الطرق بعضها على بعض ،وإحكام السلطات قبضتها على
املتوسط عام  ،2006فلم متلك تدفقات الهجرة إال التحوّل نحو طريق غرب أفريقيا .في هذا اإلطار ،جتدر
ّ
احلدود ،انحسرت أهميّة طريق غرب
اإلشارة إلى أ ّن التدفقات على طول طريق غرب أفريقيا بقيت ،لسنوات عديدة ،خفيفة نسبيا ً ،حتّى كانت اإلجراءات األمنية التي اتُّخذت
في شمال أفريقيا .فقد دفعت هذه اإلجراءات بنقاط االنطالق نحو اجلنوب ،أي إلى الدول حيث اعتبرت تدابير املراقبة أقل فعالية .ورغم أ ّن
اجلزء البحري من طريق غرب أفريقيا محفوف باخملاطر ،وفق ما ذاع عنه من أحداث ،إال أ ّن عدد الزوّار غير النظاميني إلى جزر الكناري ارتفع
سريعا ً ،ليبلغ  31678شخصا ً عام .2006
عدد املهاجرين غير النظاميني املعتقلني لدى الدول العربية واألوروبية الشريكة عند مخارج كلّ
طريق خالل فترة 1999-2007
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

2007

2006

2005
C.M

2004

2003
W.M.

2002

2001

2000

1999

W.A.

املصدر :إجابات الدول املعنيّة عن استبيان هجرة العبور عبر املتوسط ،والعرض اإلسباني في اجتماع
اليوروبول السنوي لعام  ،2005وعروض إسبانيا ومالطا وقبرص ومركز احلدود البحرية الشرقية في
اجتماع اليوروبول السنوي لعام  ،2006والعرض اإلسباني أمام اجتماع اإلنتربول في الدار البيضاء يومَي
 22و 23أيّار/مايو  ،2006وتقرير مكتب األمم املتّحدة املعني باخملدرات واجلرمية لعام  2006حول اجلرمية
املنظمة والهجرة غير الشرعية ،واألرقام الرسمية الواردة من وزارات الداخلية في إسبانيا وإيطاليا
ومالطا ،فضالً عن مراقبة الصحافة.
مالحظة :قُدّ رت أرقام عام  2007حتى فترة آب/أغسطس .ولم تُدرج أرقام البرتغال وفرنسا.
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نسجا ً على منوال التفاوتات التي
سجلتها الطرق املذكورة أعاله ،ازدادت
ّ
التدفقات عن طريق املنطقة الوسطى
املتوسط ،بدورها ،عام  .2006لكن
ّ
للبحر
ال بدّ من اإلشارة إلى أ ّن مالطا وإيطاليا
تستقبالن املهاجرين غير النظاميني عن
املتوسط
ّ
طريقي املنطقة الوسطى للبحر
وشرق أفريقيا ،على حدّ سواء ،من دون أن
تؤثّر أيّ منهما على األخرى .من جهتها،
أدّت التدابير املتنوّعة التي اتّخذها املغرب
وحده ،مثالً ،على الصعيد التشريعي
بشكل خاص ،أو بالتعاون مع السلطات
اإلسبانية ،إلى مضاعفة التدفق عبر
اجلزائر بشكل تدريجي .باإلضافة إلى ذلك،
مل ّا كان املواطنون املغاربة غير محتاجني إلى
تأشيراتٍ لدخول األراضي الليبية ،وملّا كانت
السلطات اإلسبانية قادرة على ر ّد املغاربة
إلى مسقط رأسهم بعد توقيفهم
مباشرة ،كانت النتيجة ازدياد وتيرة هذا
التحوّل في التدفقات أكثر فأكثر.

وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة

 6.3مجموعة الطرق الشرقية للهجرة غير النظامية
املتوسط .17ومع أ ّن الرابط بني هاتني الطريقني كان
ّ
تضمّ اجملموعة الثانية من طرق الهجرة غير النظامية طريقَي شرق أفريقيا وشرق
ما يزال حديث العهد في بداية العام  ،2003إال أنّه سرعان ما تطوّر منذ ذلك احلني .في هذا السياق ،تُظهر اإلحصائيّات التركية أ ّن عدد
املهاجرين غير النظاميني ،القادمني من شرق أفريقيا ،الذين أوقفتهم عند حدودها شهد تزايدا ً مستم ّرا ً .إزاء ذلك ،من املتوقّع أن تؤثّر
التدفقات القادمة إلى تركيا ،من خالل سوريا ،وهي تتألّف بكاملها تقريبا ً من الصوماليني ،على رحالت الوصول إلى إيطاليا ومالطا ،بالنظر
إلى دول املنشأ املشتركة بينها .في الواقع ،من املتوقّع أن تؤدي تركيا دورا ً ذا أهميّة متصاعدة في تدفقات الهجرة غير النظامية ،الوافدة
من مجموعة الطرق الشرقية ،بسبب موقعها اجلغرافي أ ّوال ً ،واالرتفاع املتزايد التي تشهده ،منذ العام  ،2000في التدفقات غير النظامية
املقبلة من دول شرق أفريقيا ثانيا ً.
لكن ال مناص من ذكر طريق ثالثة ،تقع خارج احملور اجلغرافي الذي تتمعّ ن فيه هذه الوثيقة ،ونعني بها الطريق التي تعبر خليج عدن.
فتنطلق هذه الطريقة البحرية من أثيوبيا والصومال ،وما تلبث أن تدخل اليمن .في هذا اإلطار ،ذكرت التقارير الصادرة عن مفوضية
األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني ،عام  ،2006أ ّن أكثر من  25800شخص عبروا املضيق ،فضالً عن  28300شخص آخرين في العام
 ،2007جرّاء انعدام االستقرار في دول شرق أفريقيا خالل اآلونة الراهنة على ما يبدو.
املتوسط،
ّ
يغض النظر عن التفاعل القائم بني طرق خليج عدن ،وشرق أفريقيا ،وشرق
ّ
كما سبق وأشير في القسم  ،2.6ال ميكن للمرء أن
سيّما وأنّها جميعا ً تشترك في دول املنشأ نفسها .غير أ ّن املعلومات املتوافرة حول هذه الطرق غير كافية ،وبالتالي تدعو احلاجة إلى إجراء
املزيد من األبحاث ،بهدف تقييم الوقع الذي تخلّفه طريق خليج عدن على تدفقات الهجرة غير النظامية القادمة من الشرق ،تقييما ً
كامالً.

 6.4اخلامتة
يصعب على املسؤولني أن يقيّموا ،مسبقا ً ،أهمية العالقة التي تربط بني طرق الهجرة ،أ ّيا ً كانت هذه الطرق ،وتأثير اإلجراءات التي تتّخذها
تنسقها الوكاالت الدولية في بعض األحيان ،بهدف جلم تدفقات الهجرة غير النظامية .فهذه “العالقة
وتيسرها أو ّ
ّ
السلطات الوطنية،
السببية” بني طرق الهجرة واإلجراءات تعتمد اعتمادا ً كبيرا ً على طبيعة هذه املبادرات ،فضالً عن األحداث التي جتري في أيّ منطقة معيّنة،
أسياسي ًة كانت أم غير ذلك .غير أ ّن الواقع الذي يطرح نفسه ،دون أيّ مجال للشك ،هو تشكيل إجراءات الضبط املشدّ دة عند احلدود
ملصدرٍ عظيم من التحوالت السريعة واملهمة التي تطرأ على تدفقات الهجرة غير النظامية .هذا من جهة؛ أمّ ا من جهة أخرى ،فتميل
التشريعات اجلديدة وتدابير التعاون الدولي إلى التأثير على تدفقات الهجرة غير النظامية بشكل أكثر تدرجا ً ،ال بل أكثر فعالية  ،غير
أ ّن تأثيرها على هذه التدفقات يظهر على املدى الطويل عوضا ً عن القصير منه.
في نهاية األمر ،إذا كان املرء يتوقّع أن يكوّن صور ًة شاملة عن طبيعة الهجرة غير النظامية في املنطقة ،بفضل تقييم
شك أنّه سيصطدم بجدار اخليبة .فحسبه أن يتأمّ ل مقوّمات تدفقات الهجرة غير النظامية التي
ّ
طرق الهجرة وحده ،فال
قد تتضمّ ن ،في أيّ وقت من األوقات ،أشخاصا ً بحاجة إلى احلماية ،ليتّضح له أ ّن ضبط احلدود وحده لن يتكفّ ل مبعاجلة
مشكلة الهجرة اخملتلطة في املنطقة معاجل ًة كاملة .من هنا ،تظهر التنمية املستدامة ،والوقاية من النزاعات ،إلى جانب
�تطبيق إجراءات احلماية على ملتمسي اللجوء والالجئني وضحايا اإلجتار ،كأدوات ضرورية ومكمّ لة في إدارة الهجرة اخملتلطة.

 17من الصعب نسبيا ً احلصول على معلومات موثوقة حول درجة التدفقات عن طريق شرق أفريقيا ،ومقوّماتها .وحدها األرقام املأخوذة من دول املقصد اجلنوبية في
االحتاد األوروبي تسمح بتقدير تفاوت التدفقات.
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تغطي مختلف امليادين .فكانت نقاطا ً مركز ّي ًة رفعتها الدول الشريكة إلى مصاف
استخلص املسؤولون عددا ً من املبادىء أو املفاهيم التي ّ
اللبنة األولى في صياغة استراتيجي ٍة فعّ الة ،ومتطوّرة ،وشاملة إلدارة الهجرة اخملتلطة .لكن ال يخفى على أحد أ ّن هذه املفاهيم الستة
املتوسط
ّ
املبيّنة أدناه ليست شامل ًة بأيّ شكل من األشكال؛ وإنّا هي مبادىء اتّفق عليها ،على ما يبدو ،أطراف احلوار في هجرة العبور عبر
كافةً ،فاعتبروها جزءا ً ال يتجزأ من صياغة مقارب ٍة مستدامة نحو إدارة الهجرة اخملتلطة.
يفسر مدلوله في إطار تطبيقه على التوجيهات ها هنا؛ وثانيا ً ،وصفا ً
جتدر اإلشارة إلى أ ّن كلّ مبدأ توجيهيّ يتضمّ ن في جوهره ،أ ّوال ً ،تعريفا ً ّ
ميت بها إلى إدارة الهجرة اخملتلطة؛ وثالثا ً ،مقاربة عامة مقترحة ،يُقصد أن تكون مرنة ومعدّ لة لتتكيّف مع وقائع
الصلة التي ّ
وجيزا ً عن ّ
الهجرة الوطنيّة في كلّ من الدول الشريكة.

 7.1اإلطار غير الرسميّ
التعريف:
يشير إلى املبدأ الذي صيغت على أساسه وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة ،وهو املبدأ الذي يجب قراءة الوثيقة على ضوئه.
جتدر اإلشارة إلى أ ّن وثيقة العمل هذه غير رسميّة ،مبعنى أنّها تنطوي على نقاطٍ مشتركة غير ملزمة ،اتّفق عليها الشركاء واقترحوا
إجراء املزيد من التحسينات عليها .من هذا املنطلق ،من الطبيعي القول بضرورة مقاربة املضمون التالي كمادّة مرنة وغير إلزامية ،تعكس
إرادة كلّ دولة.
وثاقة الصلة باملوضوع:
الصفة غير الرسمية هي مفهو ٌم أساسيّ من مفاهيم هذه التوجيهات ،مبا أنّها مقارب ٌة رئيسة نحو احلوار حول هجرة العبور
ال ريب في أ ّن ّ
الصفة متكّ ن من تفسير التوجيهات
املتوسط ،يستند إليها الشركاء ملشاطرة آرائهم في ما بينهم .وليس هذا فحسب ،ال بل إ ّن هذه ّ
ّ
عبر
بشكل مرن ،وبالتالي أخذ قيادة الدولة وسيادتها بعني االعتبار (أنظر القسم .)2.7
املقاربة املقترحة:
لعلّ الصفة غير الرسمية تنعكس أساسا ً في الطريقة التي ينبغي تناول مضمون وثيقة العمل هذه على أساسها .بعبارة أخرى ،لن
تنطوي وثيقة العمل على مبادىء أو آراء يجب على الدول الشريكة أن تعمل بها ،بل مقارباتٍ مقترحة بشكل عام ،هدفها مساعدة الدول
على معاجلة املظاهر اجلوهريّة إلدارة الهجرة اخملتلطة بصور ٍة مشتركة.

 7.2قيادة الدولة
التعريف:
يشير مفهوم “قيادة الدولة” إلى املبدأ الذي ستفيد منه إدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة؛ مبعنى أنّه يركّ ز على أهميّة الدول ذات السيادة في
تطوير وتطبيق هيكلية عمل شاملة تعالج تدفقات الهجرة اخملتلطة .وال يخفى على أحد أ ّن مصطلح “الدولة” يشير إلى اجلهات الفاعلة
الفرديّة التي تشارك في تطوير التدابير اخلاصة بإدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة ،ال بل تكون الرائدة في هذا اجملال .من جهتها ،تلمّ ح كلمة
“قيادة” إلى أ ّن هذه الدول ،بصفتها بالدا ً ذات سيادة ،متأثّر ًة بالهجرة غير النظامية ،تعترف بدورها املركزيّ في صياغة هيكلية عمل إلدارة
الهجرة اخملتلطة ،ال سيّما في املنطقة املتوسطيّة.
املنظمات غير احلكومية ،التي تتولى
ّ
غير أ ّن مبدأ قيادة الدولة ال يحول دون مشاركة جهات فاعلة أخرى ،على غرار الوكاالت الدولية ،أو
املساعدة في تصميم ،أو تطبيق ،إجراءات هدفها إدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة بشكل أفضل .في الواقع ،تلقى هذه املشاركة ترحيبا ً
واسعا ً ،فتعتبر خطو ًة ال غنى عنها ،تتماشى مع مبادىء التعاون املبيّنة أدناه (أنظر القسم .)3.7
وثاقة الصلة باملوضوع:
تعتبر املشاركة الفعّ الة للدول الشريكة في إدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة أمرا ً أساس ّيا ً ،ألسباب عدّ ة ،منها على سبيل املثال ال احلصر:
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تلعب الدول دورا ً أساس ّيا ً في ضمان االنسجام بني التعريفات واإلجراءات القانونية ،املرتبطة بإدارة الهجرة .وال ريب في أ ّن أفضلطريقة لتطبيق التشاريع تتمّ على مستوى الدول أيضا ً؛
تعتبر اجلهات الفاعلة ضمن الدولة القوى األساسيّة التي تضمن التعاون على املستوى احمللي والوطني ،ال بل إنّها احملفّ ز على التعاونالدولي ،سواء إقليميا ً أم دول ّيا ً؛
ملّا كان قادة الدّ ول الشريكة يستقبلون موجات الهجرة غير النظامية ،ومل ّا كانوا املسؤولني عن تطبيق املمارسات والتشاريع الهادفةإلى إدارة الهجرة اخملتلطة ،فإنّهم يضمنون استدامة التدابير املتّخذة إلدارة الهجرة اخملتلطة ،وقابليّة تطبيقها ،ووثاقة صلتها
باملوضوع.
املقاربة املقترحة:
بشكل عام ،تفترض قيادة الدولة ،من حيث صلتها بإدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة في املنطقة املتوسطية ،ما يلي:
تعتبر سائر الدول التي تتأثّر بتدفقات الهجرة اخملتلطة ،العابرة للمنطقة املتوسطية ،حافزا ً على تطوير هيكلية عمل قانونيةاخلاصة بإدارة الهجرة؛
ّ
وقضائية شاملة ،تدعم املبادرات
تتحمّ ل الدول العربية واألوروبية الشريكة مسؤولية اإلدارة اإلجمالية لتصميم وتطبيق استراتيجية إلدارة الهجرة اخملتلطة ،مبا فياخلاصة بإدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة؛
ّ
ذلك األدوات أو اإلجراءات
تتمّ استشارة الدول الشريكة ،بشكل مستمر وناشط ،حول تطوير برامج ومشاريع دولية مناسبة وحتديثها؛تكون الدول مساءلة جتاه تطبيق اإلجراءات الوطنيّة ،الرامية إلى إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية ،مبا في ذلك تطبيق البروتوكوالتوالتشاريع الدولية املناسبة.

7.3

التعاون

التعريف:
يشير التعاون إلى املمارسة التي تتمكّ ن من خاللها الدول العربية واألوروبية الشريكة ،والوكاالت الدولية ،واملنظمات غير احلكومية،
وغيرها من القوى الفاعلة ذات الصلة ،من مضافرة جهودها ،والعمل معا ً سعيا ً نحو حتقيق هدف مشترك هو إدارة تدفقات الهجرة
ستتحسن إذا عوجلت بطريقة
ّ
اخملتلطة بشكل أفضل .يستند هذا املبدأ إلى الرأي القائل بأ ّن إدارة تدفقات الهجرة في املنطقة املتوسطيّة
مشتركة ،سيّما وأ ّن الهجرة غير النظامية تخلّف آثارها على مستويات اجملتمع كافة ،وتؤثّر على احملاور األساسيّة األربعة لنظام إدارة
الهجرة ،كما تطال ،وهنا األهم ،املنطقة املتوسطيّة ككلّ أيضا ً.
وثاقة الصلة باملوضوع:
بالنظر إلى النطاق الواسع لتدفقات الهجرة اخملتلطة ،سواء جغراف ّيا ً أم على امتداد اختصاصات متداخلة (أنظر القسم  ،)4.7يعتبر
واملنظمات غير احلكومية،
ّ
التعاون على كافة األصعدة الوطنية والدولية ،فضالً عن التعاون بني السلطات احملليّة ،والدول ،والوكاالت،
أساسيا ً بالنسبة لنجاح استراتيجية إدارة الهجرة غير النظامية.
املقاربة املقترحة:
قد تندرج بنو ٌد عدّ ة في إطار مقاربة تعاونيّة إلدارة الهجرة ،على غرار:
تركيز واضح على التعاون بني الدول ،وبالتحديد بني األطراف ،بصفتها قوى فاعلة أساسيّة ،مع مراعاة مبدأ قيادة الدولة؛تعزيز تعاون الوكاالت الدولية ،كقوى فاعلة مسؤولة عن تأمني الدّ عم والتسهيالت املناسبة ألصحاب املنفعة ،فضالً عن أقني ٍة تربطاملعارف حول تدفقات الهجرة في املنطقة؛
حتديد وترسيخ األهداف املشتركة بشكل واضح ،أي تلك التي قد يجاهد الشركاء في سبيل حتقيقها.توطيد الثقة املتبادلة من خالل اإلقرار مبساواة الشركاء كافة ،وبذل اجلهود للوصول إلى الغاية نفسها ،بهدف إدارة تدفقات الهجرةغير النظامية بشكل أفضل؛
تغطي ميادين
تبادل املعلومات عبر أقنية اتّصال مفتوحة لكن آمنة؛ في هذا اإلطار ،سوف تكون مساعدة الوكاالت الدولية التي ّخاص؛
ّ
شاملة مفيدة بشكل
-تبادل اخلبرات واملمارسات السليمة بني الدول العربية واألوروبية الشريكة في كلّ محورٍ من محاور إدارة الهجرة غير النظامية.

7.4

تداخل االختصاصات

التعريف:
املنظمة ،والفساد ،والعمالة،
ّ
تعتبر إدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة ظاهر ًة معقّ دة ،تتّصل اتّصاال ً وثيقا ً مبيادين متنوّعة ،على غرار اجلرمية
واالستغالل ،وحقوق اإلنسان ،وعلوم االقتصاد العامليّة ،وغير ذلك .نتيجة لذلك ،ميكن تطوير استراتيجية فعالة إلدارة الهجرة اخملتلطة ،من
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خالل أخذ هذا التعقيد بعني االعتبار ،ومعاجلة احملاور األساسية إلدارة الهجرة ،بشكل متزام ٍن وشامل على السواء .سعيا ً لتحقيق هذه
الغاية ،جتدر اإلشارة إلى أ ّن “التداخل” يشير إلى مقارب ٍة تبسط جسورا ً بني اجلوانب املتنوّعة إلدارة الهجرة ،بينما تدلّ “االختصاصات” على
اجلوانب األساسيّة األربعة أليّ نظام شامل من إدارة الهجرة ،وفق ما حتدّ ده الدول الشريكة في هجرة العبور عبر املتوسط.
وثاقة الصلة باملوضوع:
تعتبر املقاربة املتداخلة االختصاصات مهمّ ًة ألنّها تعالج الطبيعة املعقّ دة واملتعدّ دة األوجه للهجرة .في هذا اإلطار ،تدعو احلاجة إلى
مقاربة شاملة ومتزامنة ،تأخذ بعني االعتبار النواحي املتنوّعة للهجرة ،سيّما وأنّها تفيد ،كلّ اإلفادة ،في إدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة
بشكل أفضل.
املقاربة املقترحة:
ستتحسن إدارة الهجرة اخملتلطة عند تنفيذ التحركات التالية:
ّ
حرصا ً على تطبيق مقارب ٍة تقوم على االختصاصات املتداخلة،
التطرق الصريح إلى مختلف احملاور األساسيّة إلدارة الهجرة اخملتلطة ،بشكل متوازٍ وعلى الصعيدين االستراتيجي والعملي في آن؛إشراك كافة القوى الفاعلة املعنيّة ،سواء كانت دوال ً أم كيانات أخرى ،كالسلطات احلكومية ،وهيئات تنفيذ القوانني ،ومسؤولنيواملنظمات غير احلكومية ،والوكاالت الدولية ،وفرق األبحاث،
ّ
عن الهجرة ،والسلطات املعنية بالعمل والوظائف ،والهيئات القضائية،
إلخ.؛
اجلمع بني املعارف واخلبرات املستمدّ ة من اختصاصات مناسبة ومتنوّعة ،بهدف تطوير التدابير املتّخذة إلدارة تدفقات الهجرةاخملتلطة؛
معاجلة
ً
االستفادة من الرابط القائم بني الهجرة الشرعية وغير الشرعية ،في محاول ٍة ملعاجلة العرض والطلب على الهجرة اخملتلطة،يصب في مصلحة األطراف كافة.
ّ
شاملة ،وإدارة كال محوري الهجرة بشكل

7.5

ضمانات السالمة

التعريف:
ليست حماية حياة اإلنسان وكرامته ،بشكلٍ عام ،مجرّد هدف أو مبدأ إنسانيّ يتوافق مع احلقوق اإلنسانية الدولية وحسب :بل إنّها ممارسة
املتوسط أيضا ً .في هذا السياق ،تشير هذه الضمانات إلى احترام
ّ
من ممارسات الدول التي تشدّ د عليها أطراف احلوار حول هجرة العبور عبر
سالمة املهاجرين غير النظاميني بشكل عام ،وضحايا اإلجتار (من رجال ،ونساء ،وأطفال) بشكل خاص .وهي تشير أيضا ً إلى منح احملتاجني
للحماية الدولية اللجو َء بطريقة آمنة وخالية من العراقيل ،فضالً عن تأمني عودة املهاجرين إلى مسقط رؤوسهم بشكل آمن.
وثاقة الصلة باملوضوع:
اخلاصة بإدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة ،وهو يعترف بالناحية اإلنسانية إلدارة
ّ
يؤمّ ن مبدأ اإلجراءات الوقائيّة التوجيه الالزم لتحسني التدابير
الهجرة اخملتلطة ،ال سيّما في ما يتعلّق مبكافحة شبكات التهريب واإلجتار.
املقاربة املقترحة:
املتوسط ما يلي:
ّ
بهدف وقاية حياة اإلنسان وكرامته بشكل أفضل ،تقترح الدول الشريكة في هجرة العبور عبر
حتديد الفرق بني ضحايا التهريب واإلجتار حتديدا ً واضحا ً ،على كافة أصعدة إدارة الهجرة ،بشكل يتماشى مع التعريفات املناسبةاملبيّنة في بروتوكوالت األمم املتّحدة (أنظر القسم )11؛
إدراج ضمانات السالمة في صلب مقاربة شاملة نحو إدارة الهجرة اخملتلطة؛اخلاصة بتنفيذ القوانني ،بشكل يأخذ بعني االعتبار سالمة ،أو حقوق ،األشخاص احملتاجني فعل ّيا ً إلى احلماية
ّ
اتّخاذ اإلجراءات القانونيّةالدولية و/أو ضحايا اإلجتار؛
اتّخاذ اإلجراءات اخلاصة مبكافحة الهجرة غير النظامية واإلجتار بالبشر ،بشكل مييّز متييزا ً واضحا ً بني معاقبة مرتكبي اإلجتار وحمايةالضحايا.

7.6

التنمية

التعريف:
املتأصلة بني الهجرة غير النظامية والتطوّر االقتصادي ،أو االجتماعي ،أو السياسي ،في منطق ٍة أو دولة
ّ
يشير مبدأ “التنمية” إلى الروابط
تأصل هذا الرابط ،فيعود إلى أ ّن االختالف بني دول املنشأ واملقصد ،أو العبور ،يظهر كعامل دفع للهجرة غير النظامية ،فيما
معيّنة .أمّ ا ّ
الطلب في اجلهة املقابلة عامل جذبٍ لتدفقات الهجرة اخملتلطة.
يبدو ّ
وثاقة الصلة باملوضوع:
تعتبر التنمية ،وهي الركن الثاني من أركان احلوار حول هجرة العبور عبر املتوسط ،خطو ًة أساسيّة في مقاربة مستدامة وطويلة األمد
نحو إدارة الهجرة .بالفعل ،بات التفاوت االقتصادي ،ونسبة البطالة املرتفعة ،وتدهور أمناط احلياة التقليديّة ،يؤثّر على عمليّة البحث عن
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وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
شك في أ ّن الروابط بني الهجرة والتنمية ستتعزّز ،إذا عوجلت كجزء من
الوظائف في اخلارج كما النار تؤثّر في الهشيم .بالنظر إلى ذلك ،ال ّ
استراتيجي ٍة شاملة إلدارة الهجرة غير النظامية ،أي معاجلة األسباب اجلذريّة للهجرة غير النظامية.
املقاربة املقترحة:
املتوسط في عدد من املقاربات املقترحة ،كي تستفيد كلّ االستفادة من الرابط
ّ
ميكن أن تتعمّ ق الدول الشريكة في هجرة العبور عبر
خاص) والتنمية .من هذه املقاربات:
ّ
القائم بني الهجرة (هجرة العودة بشكل
تعزيز أواصر التعاون الوثيق بني دول املنشأ والعبور ،بهدف تطوير عمليّة تطبيق اإلجراءات ،وإيجاد طريقة واقعية لالستفادة منالروابط بني الهجرة والتنمية؛
البحث في برامج ابتكاريّة ترمي إلى تعزيز التنمية املستدامة من خالل الهجرة ،فتطويرها وتطبيقها ،على أن تكون حاضن ًة للمبادىءالتي أثبتتها مؤمتراتٌ دولية سابقة حول الهجرة والتنمية؛
تضمني مفهوم إعادة الدمج في صلب البرامج التي تروّج لعودة املهاجرين؛اخلاصة بتدفقات الهجرة اخملتلطة.
ّ
-التعمّ ق في الوسائل الرامية إلى معاجلة عوامل العرض والطلب
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 .8إدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة

 8.1متهيد :احملاور األساسيّة األربعة
شدّ دت األقسام السابقة من وثيقة العمل هذه على الطبيعة املعقّ دة واملتعدّ دة األوجه إلدارة الهجرة اخملتلطة .ولعلّ الوسيلة األفضل
ملعاجلة هذا التعقيد تكمن في احملاور األساسية األربعة إلدارة الهجرة اخملتلطة ،وهي )1( :توقيف املهاجرين غير النظاميني واعتقالهم؛ ()2
مكافحة شبكات اإلجتار والتهريب ،مبا في ذلك حماية الضحايا؛ ( )3إدارة عمليات االستقبال واالحتجاز؛ و( )4العودة وإعادة القبول ،مبا في
املتوسط أ ّن هذه احملاور األربعة تشكّ ل جزءا ً ال يتجزّأ من أيّ مقاربة نحو
ّ
ذلك إعادة الدمج .بالفعل ،يعتبر الشركاء في هجرة العبور عبر
مرتبط ببقية احملاور وما من ناحي ٍة مستقل ٍة عن األخرى؛ كما أصرّوا على ضرورة معاجلة
ٌ
إدارة الهجرة اخملتلطة .وقد شدّ دوا على أ ّن كلّ محورٍ
هذه احملاور بشكلٍ متزامن ومشترك ،بهدف إدارة تدفقات الهجرة إدار ًة فعّ ال ًة وشاملة.
بطبيعة احلال ،بالرغم من الترابط واالتّصال بني هذه احملاور ،ال ميكن للمرء أن ينفي أ ّن كالً من “ميادين” إدارة الهجرة هذه تفترض مميّزاتها
اخلاصة وحتديّاتها الفريدة من نوعها .في هذا اإلطار ،تتولّى األقسام األربعة التالية ،املرتبطة “بوثيقة عمل الدول العربية واألوروبية
ّ
الضوء على هذه االختالفات .فتُعنى األقسام من  2.8إلى  5.8برسم
تسليط ّ
َ
الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة”،
صور ٍة موجزة عن التحديات التشريعية والقضائية ،فضالً عن حتديات التطبيق التي يواجهها املسؤولون عند إدارة تدفقات الهجرة غير
النظامية في كلّ محورٍ أساسيّ  .وليس هذا فحسب ،بل تتطرّق هذه األقسام أيضا ً إلى املقاربات املقترحة ذات الصلة ،الرامية إلى تطوير
اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة في املنطقة املتوسطية ،أو إلى تعزيزها .وال يخفى على أح ٍد أ ّن كلّ قسمٍ يُدرج أيضا ً التوصيات
األساسية واخلطوات املقبلة التي تقترحها الدول العربية واألوروبية الشريكة ،بصفتها أفكارا ً عمليّة تساهم في بناء نظا ٍم شامل (أو
أنظم ٍة شاملة) إلدارة الهجرة اخملتلطة في املنطقة.

 8.2التوقيف واالعتقال
حتتلّ قضيّة توقيف املهاجرين غير النظاميني واعتقالهم واجهة أيّ نظام شامل إلدارة الهجرة اخملتلطة ،وهي عنص ٌر حيويّ في احملافظة
على أمن كلّ دولة ذات سيادة .في هذا اإلطار ،جتدر اإلشارة إلى أ ّن األعمال املترتّبة عن هذا احملور األساسي ،في املنطقة املتوسطيّة،
شك في أ ّن مهمّ ة
خاصا ً ،سيّما وأنّها ترتبط ارتباطا ً واضحا ً مبعضل ٍة إنسانية ،وتخضع ألضواء اإلعالم بشكلٍ دائم .وال ّ
تستقطب اهتماما ً ّ
املتوسط.
ّ
التوقيف واالعتقال تزداد صعوبةً ،بسبب تنوّع التضاريس اجلغرافية التي متيّز كلّ دولة من الدول الشريكة في هجرة العبور عبر
فهذه الدول تختلف عن بعضها البعض على الصعيد اجلغرافي ،حيث تتراوح حدودها بني املساحات اخلضراء والصحراوية ،وبني االمتدادات
اجلويّة والبحريّة.
املتوسط:
ّ
أهمّ التحديات املشتركة التي تواجهها الدول الشريكة في هجرة العبور عبر
إقامة تواز ٍن عند احلدود بني اخملاوف األمنية وتلك املرتبطة بحقوق اإلنسانخاص ،والعمل على تطبيقها
ّ
توافر التشريعات الدولية التي ترعى التوقيف واالعتقال في عرض البحر بشكلتطوير سبل التعاون الفعّ ال ،سواء على الصعيد الوطني أم اإلقليمي ،وفي إطار يجمع أطرافا ً متعدّ دةاملطردة في حركة العبور السرية ،وتطوّر طرق عمل شبكات الهجرة غير النظامية
إدارة الزيادة ّتنظيم دوريات حراسة عند احلدود ،ال سيّما تلك التي لم يتمّ ترسيمها 8.2.1التحديات التشريعية والقضائية
 8.2.1.1ما هو موقفنا؟
أ

تطبّق الدول ،في مختلف أنحاء العالم ،بعض االتّفاقيات أو القوانني املفيدة ،على غرار االتّفاقية الدولية حلماية األرواح في
البحر ،واالتفاقية املتعلّقة مبركز الالجئني؛ وهي ترتبط بإدارة طلبات اللجوء التي يقدّمها املهاجرون غير النظاميني ،أو غيرهم من
املهاجرين ،إثر توقيفهم واعتقالهم عند احلدود اجلويّة ،والبريّة ،والبحريّة (للمزيد من املعلومات ،أنظر القسم  .)11وال ريب في أ ّن
هذه االتّفاقيات ضروريةٌ ،بهدف منح األشخاص احملتاجني إلى احلماية الدولية معامل ًة الئقة ،وإحاطة اإلجراءات التي تعتمدها الدول
منظم.
ّ
في ميدان التوقيف واالعتقال بإطار عملٍ
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وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
ب

لكن بالرغم من توافر القوانني أو االتّفاقيات الدولية املذكورة أعاله ،بإمكان التفسيرات اخملتلفة لهذه القوانني أن تعرقل من سبل
التعاون .فضالً عن ذلك ،ال ننسى أ ّن التعريفات أو التطبيقات املناسبة تكون ناقص ًة في بعض احلاالت .في هذا اإلطار ،فلنضرب
مثاال ً عن هذه احلالة التشريع أو املمارسات التي حتدّ د الدولة املسؤولة عن استقبال املهاجرين غير النظاميني ،بعد إيقافهم في املياه
الدولية.

ج

يقوم التعاون الدولي في مسألة توقيف املهاجرين غير النظاميني واعتقالهم ،بشكل عام ،على التشريعات الوطنية املناسبة.
اخلاص بالتعاون.
ّ
وفي بعض األحيان ،تأتي االتّفاقات الثنائية أو مذكّ رات التفاهم بني الدول لتكمّ ل إطار العمل التشريعي

د

ال سبيل إلى إدارة احلدود ،بشكل شاملٍ وفعّ ال ،إال من خالل التطبيق املتماسك ألطر العمل التشريعية املناسبة .ويتطلّب
هذا األمر ،بدوره ،تعريف إجراءات العمل بشكلٍ واضح ،وإعداد التوجيهات املستندة إليها ،واعتماد نظا ٍم للمراقبة والتقييم بهدف
املتوسط قد طبّقت هذه
ّ
اإلشراف على عملية التنفيذ .في هذا اإلطار ،جتدر اإلشارة إلى أ ّن الدول الشريكة في هجرة العبور عبر
القوانني ،والتعريفات ،وإجراءات العمل ،والتقييمات ،على أصعدة متنوّعة ومبختلف الطرق .لكن ،نظرا ً إلى أسبابٍ متنوّعة كلّ التنوّع،
هامش من التحسني في ما يتعلّق بعملية التنفيذ املذكورة.
ٍ
ما زالت احلاجة تدعو ،ضمن بعض الدول الشريكة ،إلى تطبيق

 8.2.1.2ما هو سبيلنا إلى املضيّ قدما ً؟
أ

من خالل التركيز على تطوير فهم مشترك للمسائل املتعلّقة بإدارة احلدود ،فضالً عن وضع مقاربة مشتركة نحو معاجلة ظاهرة
معيّنة تلقي بأثرها عبر احلدود (كتوقيف األشخاص في املياه الدولية؛ وظاهرتي التهريب واإلجتار [أنظر القسم .)]3.8

ب

من خالل تطوير إطار عمل قانوني ،يرعى أسس التعاون الدوليّ حول قضية توقيف املهاجرين غير النظاميني ،واعتقالهم ،سواء ب ّرا ً
أم بحرا ً أم ج ّوا ً .ومن األمثلة على ذلك ،املساعدة املتعدّ دة والثنائية األطراف في ضبط األمن على صعيد دوليّ  ،أو عقد االتّفاقات حول
تنظيم سياسة اجلمارك.

ج

مؤسساتي ،ومع
ّ
التشجيع على توطيد العالقات الثنائية الفاعلة بني السلطات والوكاالت املتناظرة ،خالل تطوير إطار عمل
التقيّد مببدأ قيادة الدولة .في هذا املنظور ،مع أ ّن االتّفاقات تبقى أكثر عموم ّي ًة على املستوى املركزي ،إال أ ّن احلاجة تدعو إلى اعتماد
مذكّ رات تفاهم أكثر تفصيالً لضمان التعاون على املستوى احمللي أو الوطني ،مبا في ذلك إيجاد احللول العملية للمشكالت اليوميّة
التي يصادفها املسؤولون أثناء تطبيق عمليّات التوقيف واالعتقال.

د

من خالل إقامة توازن سليم بني اخملاوف األمنية ومبادىء حقوق اإلنسان ،على كافة األصعدة املتعلّقة بتطوير وتطبيق أطر العمل
اخلاصة بالتوقيف واالعتقال.
ّ
التشريعية والقضائية،

 8.2.1.3من هم املشاركون احملتملون؟
أ

اجلهات الفاعلة الوطنية (الئحة غير شاملة):
•األجهزة الوطنية الراعية للقوانني الوطنية :لصياغة مذكّ رات التفاهم؛ وضمان احترام االتّفاقيات الدولية كتلك املتعلّقة
باحلماية الدولية مللتمسي اللجوء والالجئني.
(خط املراقبة األوّل) .تضمن
ّ
•حراس احلدود :هي اجلهات الوطنية الفاعلة التي متارس عملها عند جبهات التوقيف واالعتقال
احترام اإلجراءات التشريعية والقضائية وتطبيقها بشكل مناسب ،فضالً عن تطبيق مبادىء حقوق اإلنسان والتعبير عنها
بصورة مالئمة.
•األجهزة الوطنية الراعية للشؤون اخلارجية :تؤدي دورا ً رياديا ً في صياغة مذكّ رات التفاهم مع الدول اجملاورة ،وضمان االلتزام
باملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان.

ب

اجلهات الفاعلة الدولية (الئحة غير شاملة):
املنظمات الدولية املتعددة األطراف :حترص على احترام ضمانات السالمة اخلاصة مبلتمسي اللجوء ،خالل تطوير عمليتي
• ّ
التوقيف واالعتقال وتطبيقهما .كما تساعد في صياغة إطار عمل قانوني وقضائي يرعى هاتني املسألتني .فضالً عن ذلك ،تهتمّ
بتسهيل التعاون وتطوير اتّفاقات التعاون .وال ننسى أيضا ً أنّها متدّ يد العون في بناء القدرات الوطنية في ما يتعلّق بإدارة احلدود،
مبا في ذلك اإلجراءات احلساسة جتاه احلماية.

8.2.2

حتديّات تطبيق القوانني

 8.2.2.1ما هو موقفنا؟
أ
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أقدمت الدول ،على مستوياتٍ متنوّعة وبأساليب مختلفة ،على إنشاء دوريات حراسة مشتركة بهدف زيادة الفرص املتعلّقة
بضمان سالمة حدودها .وجتدر اإلشارة إلى أ ّن هذه الدوريّات تتنوّع في نطاقها وإمكانياتها ،مبا يعكس الوسائل الوطنية أو اإلقليمية.
عند هذه املرحلة ،تأتي األطراف الثالثة ،كالوكاالت الدولية ،لتساعد في تطوير وتنسيق عملية احلراسة املشتركة.

وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
ب

يواصل املعنيّون حتديد طرقٍ جديد ٍة أو معدّلة للهجرة غير النظامية في املنطقة املتوسطيّة ،إلى جانب حتديد طرق العمل
املتنوّعة .باإلضافة إلى ذلك ،تشهد طرق الهجرة غير النظامية تبدّ ال ً مستم ّرا ً ر ّدا ً على عوامل خارجية ،مبا في ذلك مبادرات الدول
من أجل ضبط األمن.

ج

من املتوقّع أن تزداد تدفقات الهجرة في املنطقة .فتتوقّع األمم املتّحدة منوا ً دميوغرافياً قوياً في أفريقيا على مدى السنوات اخلمسني
املقبلة ،مبعدّ ل ( 1.64%مقابل  0.24-في أوروبا) .18وتكون النتيجة ،في ظلّ عدم تطوّر العديد من الدول األفريقية اقتصادياً ،زيادة
الضغوطات على الهجرة غير النظامية ،وتضاعف التحديات التي تواجهها األنظمة الوطنية للتوقيف واالعتقال.
ّ

د

تخلّف الوقائع اجلغرافية اخملتلفة تأثيرها على تطبيق التوقيف واالعتقال .فيتميّز هذا الواقع ،في املنطقة املتوسطية ،إمّ ا
بحدودٍ واسعة أو وعرة برا ً وبحرا ً ،وإمّ ا بحركة جويّة متزايدة في املطارات .من هنا ،تدعو احلاجة إلى اعتماد استراتيجيات ،وعمليات،
وتكنولوجيا متكاملة ومكيّفة.

ه

أثبت التعاون والتنسيق ،سواء على الصعيد الوطني أم اإلقليمي أم الدولي ،أنّه يخلّف تأثيرا ً إيجابياً على تطبيق عمليتَي
ومفصلة إلرساء أسس التعاون والتنسيق ،كالعالقات
ّ
التوقيف واالعتقال .في هذا اإلطار ،طوّرت الدول الشريكة مبادراتٍ متنوّعة
الوطنية مع دوائر احلدود واملسؤولني عن اجلمارك ،والعالقات الدولية مع الدول اجملاورة .غير أ ّن هذه املبادرات تعتبر قليلة ومتباعدة أكثر
من الالزم.

و

يعتبر حتليل اخملاطر ،فضالً عن تشاطر املعلومات ،ركناً أساسياً من أركان أيّ مقاربة شاملة وناجحة نحو توقيف املهاجرين غير
النظاميني واعتقالهم .يتضمّ ن ذلك أساليب ووسائل لتقاسم املعلومات حول حتديد األشخاص احملتاجني فعالً إلى احلماية الدولية،
بالتعارض مع أولئك املهاجرين لدوافع اقتصادية .وجتدر اإلشارة إلى أ ّن الدول الشريكة تتمتّع ،في هذا اإلطار ،بخبراتٍ متنوّعة على
كافة أصعدة إدارة احلدود.

ز

متاشيا ً مع مبدأ التعاون ،طوّر املعنيّون ،في بعض احلاالت ،مبادرات شراكةٍ مع شركات النقل ،ال سيّما اخلطوط اجلويّة منها ،بهدف
زيادة فعالية عمليتي التوقيف واالعتقال أكثر فأكثر.

 8.2.2.2ما هو سبيلنا إلى املضيّ قدما ً؟
أ

خاص على
ّ
ضمان مركزية التعاون ،سواء على الصعيد الوطني أم الدولي ،عند تطبيق التوقيف واالعتقال ،مع التركيز بشكل
التعاون مع الدول اجملاورة ،وتنظيم عملياتٍ لدوريات احلراسة املشتركة ،فضالً عن تطبيق إجراءات استراتيجية لتقاسم املعلومات.
كما ميكن التركيز أيضا ً على إدارة احلدود بشكل متكامل ،حيث يعتبر التعاون ضمن اإلدارات ،وبني الوكاالت ،واجلهات الدولية هو
األساس.

ب

بتأثي ٍر من األنظمة القانونية املناسبة واملعايير التنفيذية املطبّقة عند احلدود ،واستنادا ً إلى تقديرات حتليل اخملاطر ،وبدعمٍ من أشكال
التعاون احلديثة التي تقوم على أساس من التعاون والتنسيق الدوليني ،تدعو احلاجة إلى تطوير إجراءات التوقيف واالعتقال التي
تركّ ز على طرق عمل شبكات التهريب ،وتسمح بالتعرّف السريع إلى ملتمسي اللجوء الفعليّني ،فتمييزهم عن املهاجرين
لدوافع اقتصادية.

ج

التأكيد على احلاجة إلى مقارب ٍة شاملة وعاملية نحو توقيف املهاجرين غير النظاميني واعتقالهم ،على أن تأخذ بعني االعتبار حماية
الالجئني وملتمسي اللجوء ،والعمل على تطبيق هذه املقاربة .فيؤدي ذلك بالتالي إلى إقامة تواز ٍن بني اخملاوف االقتصادية التي تراود
تصب في مصلحة األشخاص احملتاجني إلى احلماية الدولية من جه ٍة أخرى.
ّ
الدول من جهة ،وضمانات السالمة التي

د

خاص ،ستعود
ّ
شك في أ ّن تنظيم العمليات املشتركة عند احلدود ،بهدف تعزيز املراقبة للحدود البرية والبحرية بشكل
ال ّ
بالفائدة على الدول ،مهما كانت مميّزاتها اجلغرافية .في هذه احلالة ،يعتبر التعاون اإلقليمي في توقيف املهاجرين غير النظاميني
واعتقالهم أمرا ً أساس ّيا ً.

ه

أخذ التحديات اجلغرافية املتنوّعة التي تواجه الدول الشريكة بعني االعتبار ،خالل تطوير وتطبيق مقاربة شاملة نحو التوقيف
واالعتقال .بعبار ٍة أخرى ،من املفيد اعتماد عمليات مراقبة احلدود معدّلة وهادفة على ضوء هذه احلقائق املتنوّعة ،كتأمني التدريب
واإلجراءات التقنية املعدّ لة.

 18األمم املتّحدة ( ،)2003التوقعات السكانية في العالم :أهمّ نقاط تنقيح العام  .2002نيويورك.
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اخلاصة والرسميّة ،وسيّئاتها .فيشمل ذلك تطوير خدمات موظّ في االتّصاالت
ّ
ميكن التعمّ ق في حسنات الشراكة بني اجلهات
املعنيّني بشؤون الهجرة ،و/أو تعيينهم في اخلارج ،أو عقد اتّفاقات شراكة أخرى ،كتلك التي تساعد في تطوير تقنيّات جديدة معدّ لة
اخلاصة والرسميّة
ّ
لتالئم التوقيف واالعتقال .باإلضافة إلى ذلك ،ميكن التعمّ ق أكثر في الفكرة القائلة إ ّن الشراكة بني اجلهات
تخفّ ف من العبء امللقى على كاهل الدول ،في ما يتعلّق مبسألتي التوقيف واالعتقال ،أو أنّها تزيد من سرعة التوقيف ودقته .لكن
من الضروري أال يحدث هذا على حساب متتّع األشخاص بحقّ اللجوء ،ومسؤولية الدول األساسية في ضمان احلماية الدولية لالجئني
وملتمسي اللجوء.

و

 8.2.2.3من هم املشاركون احملتملون؟
أ .اجلهات الفاعلة الوطنية (الئحة غير شاملة):
•األجهزة املسؤولة عن قضايا احلدود :تعمل كهيئة التنسيق الوطنية التي تطبّق عمليتي التوقيف واالعتقال على األصعدة
كافة.
تنسق تطبيق عمليتي التوقيف واالعتقال مع الدول الثالثة.
•األجهزة الراعية للشؤون اخلارجيةّ :
•األجهزة الراعية للقوانني الوطنية :تضمن شرعية إجراءات التوقيف واالعتقال ،مبا في ذلك معاجلة طلبات اللجوء عند احلدود
بطريقة مناسبة.
•حراس احلدود :تضمن تطبيق هذا احملور األساسي ،خير تطبيق ،سواء برا ً أو بحرا ً أو ج ّوا ً ،مبا في ذلك االهتمام باألشخاص احملتاجني إلى
احلماية الدولية وغير ذلك من احلاالت.
ب .اجلهات الفاعلة الدولية (الئحة غير شاملة):
املنظمات الدولية املتعددة األطراف :تساعد في تطوير وتطبيق مقاربة شاملة نحو إدارة احلدود .وهي تضمن تنفيذ إجراءات احلماية
• ّ
اخلاصة مبلتمسي اللجوء خير تنفيذ ،سواء عند احلدود البرية ،أم البحرية ،أم اجلوية .فضالً عن ذلك ،تقوم بتنسيق وتطبيق عمليات
ّ
وتنسقه.
ّ
التوقيف واالعتقال املشتركة ،من دون أن ننسى أنّها متدّ يد العون في إجناز التحليل املشترك للمخاطر
ج .جهات فاعلة أخرى (الئحة غير شاملة):
اخلاص :يعزّز فرص الشراكة ،مع إمكانية مساعدة الدول في تطبيق عمليتي التوقيف واالعتقال (على غرار خطوط
ّ
•القطاع
الطيران).
واملنظمات اخليرية :تساعد في تطبيق مقاربة إنسانية نحو التوقيف واالعتقال.
ّ
املنظمات غير احلكومية
• ّ
 8.2.3التوصيات األساسية واخلطوات املقبلة


اخلطوات املقبلة

التوصيات األساسيّة
أ .إقامة توازن بني حقوق اإلنسان واخملاوف األمنية



 مراجعة أطر العمل الوطنية للتوقيف واالعتقال لتحديدالثغرات احملتملة في ما يتعلّق باحلماية.
 تطبيق اإلجراءات الالزمة التي تعالج الثغرات املتعلّقةباحلماية.

ب .صياغة إطار عمل متّفق عليه بصفة مشتركة ،على
األصعدة القانونية والقضائية والعملية ،بهدف توقيف
املهاجرين غير النظاميني واعتقالهم.



 تنظيم ورش عمل للخبراء للتعمّ ق في مناقشة مقاربةمشتركة نحو التوقيف واالعتقال ،وتطوير هذه املقاربة.
 بناء القدرات املشتركة من خالل املبادرات التي تتولى التدريبحول التوقيف واالعتقال ،وهي مستهدفة وفقا ً لكل دولة
شريكة.

ج .التركيز على زيادة التعاون والتنسيق في الشؤون
املتعلّقة بالتوقيف واالعتقال.



 تبادل اخلبرات حول صياغة إطار عمل وطني ،وتطبيق اخلطواتالالزمة نحو حتقيق هذا األمر ،على أن يدعم مبادرات التعاون بني
الدول ،ومع الوكاالت الدولية و/أو غيرها من األطراف املعنيّة.
 تشجيع الشراكات أو إمكانيات التعاون امللموسة ،استنادا ً إلىما يتمّ حتديده من مصالح وحاجات مشتركة ،مع إمكانية إقدام
الوكاالت أو األطراف الثالثة املعنية على تنسيق هذا األمر.
 التعمّ ق في ميادين تعاون جديدة مع املؤسسات غير الرسميةمن جهة ،ومع الهيئات اإلقليمية أو الدولية من جهة أخرى.
 -تأسيس خطط للتعاون حول تشاطر املعلومات وحتليل اخملاطر.

اجلدول  :3.2.8خالصة عن التوصيات األساسية واخلطوات املقبلة لتوقيف املهاجرين غير النظاميني واعتقالهم.
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 8.2.3.1التوازن بني حقوق اإلنسان واخملاوف األمنية
 التوصية األساسية :في إطار تطوير وتطبيق مقاربة شاملة لتوقيف املهاجرين غير النظاميني واعتقالهم ،تطبيق االتّفاقيات
الدولية القائمة اليوم ،بطريق ٍة واضح ٍة وملموسة ،حول احترام حقوق األشخاص احملتاجني فعالً إلى احلماية الدولية ،وحتديد واجبات الدول
في ما يتعلّق بتأمني هذه احلماية.
بالفعل ،تعتبر اخملاوف اإلنسانية ،ال سيّما تطبيق التدابير الوقائيّة على األشخاص احملتاجني حقّ ا ً إلى احلماية ،ظاهرة أساسيّة من ظواهر
إجراءات التوقيف واالعتقال .فمع أ ّن مراقبة احلدود بطريقة فعّ الة تؤدي إلى التخفيف من اجلرائم عبر احلدود ،واجلرائم الدولية كالتهريب
واإلجتار ،لكن ينبغي التشديد ،في الوقت عينه ،على احلاجة إلى إجراءات احلماية العملية لتجنّب تطبيق هذه التدابير بطريقة غير
متجانسة أو متكافئة .بعبار ٍة أخرى ،يجب أال تقود هذه التدابير إلى ترحيل الالجئني ثانية نحو الدول حيث كانت حياتهم أو حريّتهم
معرّضة للخطر ،بل حريّ بها أن تتيح لهم االنتفاع من إجراءات اللجوء بطريقة آمنة ومجرّدة من العراقيل.
 اخلطوات التالية:
مراجعة أطر العمل الوطنية للتوقيف واالعتقال ،بهدف حتديد الثغرات احملتملة في ما يتعلّق بحماية ملتمسي اللجوء .أمّ ا السبيلإلى ذلك ،فبمساعدة الدول الشريكة األخرى مثالً ،والوكاالت الدولية و/أو املنظمات غير احلكومية املعنية.
حتديد وتطبيق اإلجراءات الالزمة التي تعالج هذه الثغرات .أمّ ا السبيل إلى ذلك ،فبمساعدة الدول الشريكة األخرى مثالً ،والوكاالتالدولية و/أو املنظمات غير احلكومية املعنية.
 8.2.3.2صياغة إطار عمل متّفق عليه بصفة مشتركة ،على األصعدة القانونية والقضائية والعملية ،بهدف توقيف املهاجرين غير
النظاميني واعتقالهم
 التوصية األساسية :في إطار تطوير وتطبيق إجراءات التوقيف واالعتقال ،صياغة إطار عمل متّفق عليه بصفة مشتركة ،يعالج
الثغرات واحلاجات بطريقة عملية ،ضمن إطار العمل القانوني الدولي ،املتعلّق بأنظمة التوقيف واالعتقال.
ال يخفى على أحد أ ّن التعاون يشكّ ل ناحية أساسية من نواحي نظام التوقيف واالعتقال الناجح .لكن جتدر اإلشارة إلى أ ّن الثغرات احلالية،
أو التناقضات على املستوى الدوليّ التي تطرأ عند مقاربة وتطبيق إجراءات التوقيف واالعتقال ،قد تعيق من التعاون في بعض األحيان .من
هنا ،تدعو احلاجة إلى تكوين فهم مشترك لكيفية تطبيق إجراءات التوقيف واالعتقال ،مبا في ذلك تطبيق االتّفاقات والقوانني الدولية.
فمن شأن ذلك أن يقطع شوطا ً طويالً في تشجيع التعاون عبر املنطقة املتوسطية .وليس هذا وحسب ،بل ميكن لهذا الفهم املشترك
أن يستند إلى حوارٍ غير رسميّ  ،والوصول إلى املعاهدات واالتفاقيات ذات الصلة مبوضوع حقوق اإلنسان ،كما يستفيد كلّ االستفادة من
االتّفاقات الدولية امللموسة ،على غرار مذكّ رات التفاهم.
 اخلطوات التالية:
تنظيم ورش عمل للخبراء للتعمّ ق في مناقشة مقاربة مشتركة وعملية نحو التوقيف واالعتقال ،وتطوير هذه املقاربة ال سيّماعند احلدود البحريّة واجلويّة.
بناء القدرات املشتركة من خالل املبادرات التي تتولى التدريب حول عمليتَي التوقيف واالعتقال ،وهي مستهدفة وفقا ً لكل دولةشريكة.
 8.2.3.3زيادة التعاون والتنسيق على األصعدة كافة
 التوصية األساسية :التركيز على زيادة التعاون والتنسيق في الشؤون املتعلّقة بالتوقيف واالعتقال.
يعتبر التعاون والتنسيق ،سواء على الصعيد الوطني أم الدولي ،وسواء كان ثنائيّ أم متعدّ د األطراف ،خطوة مركزية في كافة النواحي
املرتبطة بالتوقيف واالعتقال .فال يخفى على أحد أ ّن الدول الشريكة في هجرة العبور عبر املتوسط تطبّق عددا ً من املمارسات السليمة،
على غرار “إدارة احلدود بشكل متكامل” ،التي ميكنها أن تطلع غيرها من الدول املعنيّة عليها .فضالً عن ذلك ،تؤدي الوكاالت الدولية ،مثل
“فرونتكس” ،دور الهيئات الداعمة للتعاون والتنسيق بني الدول الشريكة نفسها ،ومعها .في هذا اإلطار ،جتدر اإلشارة إلى أ ّن التعاون ال
اخلاص املشاركة في أيّ ناحية من نواحي
ّ
يشير إلى املؤسسات العامة وحسب ،بل إلى املنظمات غير احلكومية أيضا ً ،أو شركات القطاع
التوقيف واالعتقال .وفي ما يلي بعض األمثلة:
على الصعيد الوطني :يعتبر التعاون والتنسيق في شؤون التوقيف واالعتقال ،ال بطريقة أفقية وحسب بل عمودية أيضا ً ،كمافي حالة تشاطر املعلومات ،أمرا ً حاسما ً في سبيل تشكيل مقاربة شاملة نحو إدارة عمليات التوقيف واالعتقال .فمن األساليب
خاصة التعاو ُن مع موظّ في اجلمارك ،وتقاسم املعلومات االستراتيجية بني األطراف املعنيّة ،فضالً عن زيادة
التي قد تسفر عن فائدة ّ
التعاون مع اجلماعات احملليّة.
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على الصعيد الدولي :يزيد التعاون والتنسيق عبر احلدود في عمليات التوقيف واالعتقال (كالعالقات الثنائية األطراف مع الدولاجملاورة ،أو العالقات املتعدّ دة األطراف مع الدول والوكاالت الدولية) من جناح عمليتَي التوقيف واالعتقال بنسبة كبيرة ،كما يضمنان
سالمة أكبر مللتمسي اللجوء خالل هذه العملية .من شأن هذا أن يتّخذ شكل املراقبة املشتركة للحدود ،أو تنظيم العمليات
املشتركة على صعيد إقليمي ،أو تقدمي الوكاالت الدولية أو املنظمات غير احلكومية للمساعدة في تطبيق اإلجراءات املناسبة حلماية
ملتمسي اللجوء عند احلدود.
 اخلطوات التالية:
تبادل اخلبرات حول صياغة إطار عمل وطني ،وتطبيق اخلطوات الالزمة نحو حتقيق هذا األمر ،على أن يدعم مبادرات التعاون بني الدول،ومع الوكاالت الدولية و/أو غيرها من األطراف املعنيّة.
تشجيع الشراكات أو إمكانيات التعاون امللموسة ،استنادا ً إلى ما يتمّ حتديده من مصالح وحاجات مشتركة ،مع إمكانية إقدامالوكاالت أو األطراف الثالثة املعنية على تنسيق هذا األمر.
املنظمات غير احلكومية) ،والهيئات
ّ
التعمّ ق في ميادين تعاون جديدة مع املؤسسات غير الرسمية من جهة (كالقطاع اخلاص أواإلقليمية أو الدولية (مثل وكالة فرونتكس) من جهة أخرى.
-تأسيس خطط للتعاون حول تقاسم املعلومات وحتليل اخملاطر.

 8.3مكافحة شبكات تهريب املهاجرين واإلجتار بهم
يُعرَّف التهريب ،إستنادا ً إلى بروتوكول األمم املتحدة ملكافحة تهريب املهاجرين ،على أنه احلصول ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،على
منافع مالية ،أو على أي منافع مادية أخرى ،من خالل تيسير دخول شخص ما ،بطريقة غير مشروعة ،إلى دولة ال ينتمي إليها أو يقيم
فيها بصورة دائمة.
ويُعرَّف اإلجتار بالبشر ،إستنادا ً إلى بروتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة اإلجتار بالبشر ،على أنه استدراجٌ للمهاجرين ،أو نقلهم،
أو ترحيلهم ،أو إيوائهم ،أو استقبالهم عن طريق التهديد أو استعمال القوة ،أو اللجوء إلى شكل آخر من أشكال السطوة والنفوذ ،أو
باإلكراه ،أو االختطاف ،أو االحتيال ،أو اخلداع ،أو باستغالل موقع السلطة ،أو مواطن الضعف ،أو عن طريق تقدمي مبالغ مالية أو منافع ،أو
تلقّ يها ،لنَيل موافقة أحد األشخاص على التحكّ م بشخص آخر ،طمعا ً باستغالله.
في هذا اإلطار ،جتدر اإلشارة إلى أ ّن هذه الفقرة التي تتناول وثيقة عمل الدول العربيّة واألوروبيّة الشريكة ،في مجال مكافحة التهريب
واإلجتار ،تنطلق من هذين التعريفني ،ومن أوجه االختالف القائمة بني اجلرمني املذكورين.
املتوسط:
ّ
أهمّ التحديات املشتركة التي تواجهها الدول الشريكة في هجرة العبور عبر
التعريف بقضايا التهريب واإلجتار تعريفا ً دقيقا ً ،على نحو يعكس أوجه االختالف بني اجلرمنيإتخاذ التدابير املعدّ ة لتنفيذ القوانني ،ووضعها موضع التنفيذمشاطرة اآلخرين باملعلومات احلساسة املتعلقة بالتهريب واالجتارتطوير التدابير الوقائية ملعاجلة العرض والطلب على السواءتدريب املسؤولني املعنيني بهاتني القضيتني ،وإشاعة الوعي في أوساطهم-حماية ضحايا االجتار
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 8.3.1التحديات التشريعية والقضائية
 8.3.1.1ما هو موقفنا؟
ُسجل قضايا التهريب واإلجتار أوجه االختالف التالية:
أ .ت ّ
التهريب

اإلجتار

عناصر املقارنة
نوع اجلرم

جرم ضد الدولة – غياب أي ضحية
في ظل ارتكاب جرم التهريب على
هذا النحو

جرمية بحق الشخص – الضحية .انتهاك حقوق
الشخص الذي وقع ضحية اإلجتار وفقا ً للتعريف

ما األسباب الداعية إلى مكافحة
هذا اجلرم؟

حلماية سيادة الدولة

�حلماية األشخاص ضد أي انتهاك حلقوق اإلنسان
واجب الدولة بتأمني احلماية الالزمة ملواطنيها.

طبيعة اجلرم ومدة استمرار
العالقة مع الزبون

له طابع جتاري؛ تنتهي العالقة بني
املهرّب واملهاجر إثر عبور احلدود
بطريقة غير مشروعة ،وتسديد
الرسوم

له طابع استغاللي؛ تستمر العالقة بني املهرّب
والضحية من أجل إحراز املكاسب االقتصادية
القصوى ،و/أو مكاسب أخرى من عملية االستغالل
هذه.

عرض األسباب

منظم،
ّ
نقل األشخاص بشكل
كسبا ً للربح

إستدراج الضحية/نقلها ،بشكل
واستغاللها باستمرار ،كسبا ً للربح

منظم،
ّ

عبور احلدود

عبور احلدود بصورة غير مشروعة هو
عنصر من عناصر التعريف

غاية االستغالل هي عنصر أساسي في التعريف؛
أما عبور احلدود فال يشكل عنصرا ً من عناصر اجلرم.

املوافقة

موافقة املهاجر على عبور احلدود
بطريقة غير مشروعة

إما غياب املوافقة أو اعتبار املوافقة املمنوحة في
األساس في غير محلها بسبب استعمال القوة ،أو
اإلكراه ،في أي مرحلة من مراحل العملية

�اجلدول  :1.3.8الفوارق بني التهريب واالجتار .املصدر :توجيهات القتراح وتطبيق احلل الشامل ملكافحة اإلجتار على املستوى الوطني،
(املركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة)2006 ،

ب .بالرغم من الفوارق املبيّنة أعاله ،في مجال مكافحة شبكات التهريب واإلجتار ،ال يكون التمييز بني قضايا التهريب وقضايا اإلجتار
(والعكس بالعكس) واضحاً على الدوام ،بل تتخلله بعض املالبسات .وهذه املالبسات هي التي تثير حتديات على املستويني التشريعي
والقضائي ،مبا في ذلك التحديات املرتبطة بتنفيذ القوانني واملالحقة القضائية .وبنا ًء عليه ،يؤثّر تعريف القضايا بالشكل املناسب ،في ما
يؤثر ،على االستراتيجيات احملتمل اعتمادها في التحقيق.
بعض التعريفات الدولية ،احملددة واملتداولة ،أوج َه االختالف بني التهريب واإلجتار ،وفق ما يلحظه بروتوكول األمم املتحدة ملكافحة
ُ
ج .توجز
تهريب املهاجرين ،وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلجتار بالبشر .فتصلح هذه التعريفات كقواعد دولية متصلة باملوضوع ،تُصاغ
على أساسها التشريعات القابلة للتطبيق ،واألدوات املعدة ملكافحة شبكات التهريب واإلجتار ،من دون إغفال خصوصيات األوطان
وسيادتها .وقد طُ بّقت هذه التعريفات على الدول الشريكة في هجرة العبور عبر املتوسط بطريقة مختلفة ومتفاوتة.
اخلاصة مبكافحة شبكات التهريب واإلجتار ،وهي تعكس ثقافة الدولة وسيادتها .وقد أعرب الشركاء عن
ّ
د .تتنوع الهيكليات الوطنية
رغبتهم في تبادل املعلومات حول منافع أي مقاربة معتمدة أو حول العيوب التي تشوبها.
ه .تنعكس املسائل القانونية املرتبطة بحماية البيانات في تقاسم املعلومات بطريقة متفاوتة (ومستحيلة أحيانا ً) بني الدول املعنيّة،
الواقعة على امتداد طرق الهجرة .يُذكَ ر أ ّن هذه الثغرة في تبادل املعلومات جتعل التحقيقات واملالحقات القضائية اجلارية عبر احلدود شاقة
بوج ٍه خاص.
 8.3.1.2ما هو سبيلنا للمضي قدما ً؟
أ .عن طريق تطبيق وإبراز مختلف التعريفات الدولية حول تهريب األشخاص واإلجتار بهم ضمن األطر القانونية والقضائية الوطنية.
فيمكن أن يشكّ ل تطبيق هذه التعريفات على املستوى الوطني قاعدة صلبة لتعزيز البرامج ،واملبادرات ،والتدابير القضائية التي ترعى
تطبيق القوانني ،سعيا ً إلى مكافحة شبكات التهريب واإلجتار.
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ب .نظرا ً إلى الفروقات املتأصلة بني جرميتَيْ التهريب واإلجتار ،يجدر التركيز على وضع تشريعات دولية ووطنية مختلفة ،وإن متكاملة،
ملكافحة شبكات التهريب من جهة ،وشبكات اإلجتار من جهة أخرى ،على جبهتَيْ اإلجرام والهجرة معا ً .ولعلّ التعاون على املستويني
الوطني والدولي في هذا اجملال قد يكون مفيدا ً إلبراز الواقع املتعدد االختصاصات ،واملشترك بني الدول ،للجرائم املوضوعة قيد التداول.
ج .في قضايا اإلجتار بالبشر ،قد يكون من املفيد إدراج البنود املوضوعة حلماية ضحايا اإلجتار ،ومساعدتهم ،في التشريعات أو اإلجراءات
القانونية املتصلة باملوضوع ،مبا يدلّ على أ ّن األشخاص املعرّضني لإلجتار ليسوا مرتكبي اجلرم ،إمنا ضحاياه في الغالب ،وهم بالتالي ،بحاجة
إلى احلماية.
د .إلى جانب اإلقرار بسيادة الدولة ،ال بد من االعتراف بأ ّن عملية وضع هيكلية شاملة ملكافحة شبكات التهريب واإلجتار ،وتطبيقها،
تسير باجتاه تصاعدي .ومقصد القول إ ّن التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية قد تكون ،بالدرجة األولى ،تفاعلية ،بهدف تلبية
احتياجات ملحة وضبط الهجرة غير املشروعة .ولكن ،يُح َتمَل أن يعقب هذه التشريعات والسياسات والبرامج تدابير وقائية ،على أن
تُستكمَل هذه األخيرة مبجموعة متنوعة من املبادرات التي تعزّز شمولية النظام الوطني املعتمَد ملكافحة التهريب واإلجتار.
ه .ال بدّ من السعي جاهدا ً إلى التصديق على االتفاقيات اخلاصة باالستراتيجيات أو العمليات ،واملعقودة حصرا ً حلماية البيانات ،مبا
املنسقة املتعددة األطراف ،كاإلنتربول أو اليوروبول.
ّ
يتيح اإلفادة أكثر من مشاطرة املعلومات ،وباألخص بني أوساط األجهزة
 8.3.1.3من هم املشاركون احملتملون؟
أ .اجلهات الفاعلة الوطنية (الئحة غير شاملة):
 األجهزة الراعية للقوانني الوطنية :هو اجلهاز الوطني املركزي لتطوير األطر القانونية والقضائية املتعلقة بالتهريب واإلجتار؛ كماميثّل اجلهات الفاعلة الرئيسية في مجال املالحقة القانونية وصون احلقوق.
 اجلهاز املسؤول عن الشؤون اخلارجية :يلعب دورا ً رياديا ً في تقدمي النصح حول تطوير وتطبيق األطر القانونية والقضائية الشاملةالتي تستهدف التهريب واإلجتار بالبشر عبر احلدود.
 اجلهاز املسؤول عن الشؤون الداخلية :يلعب هذا اجلهاز ،باملشاركة مع وزارة اخلارجية ،دورا ً رياديا ً في تنسيق التدابير وتطبيقها ،علىاملستوى الوطني ،وذلك من أجل مكافحة شبكات التهريب واإلجتار ،مبا في ذلك وقاية الضحايا وحمايتهم.
ب .اجلهات الفاعلة الدولية (الئحة غير شاملة):
 اجلهاز املسؤول عن الشؤون اخلارجية (املكوّن من الدول األجنبية والدول الشريكة) :يلعب دورا ً رياديا ً في تقدمي النصح حول رسماألطر القانونية والقضائية التي تستهدف شبكات التهريب واإلجتار عبر احلدود ،وحول سبل تطبيقها.
 املنظمات الدولية املتعددة األطراف :تساعد الدول في تنفيذ األطر القانونية والقضائية التي جتسد التعريفات العامة املتفَّقعليها .وتقدّ م النصح بشأن رسم األطر القانونية والقضائية الشاملة ملكافحة التهريب واإلجتار ،كما تسهّ ل من هذه العملية .وهي
تسهّ ل وضع االتفاقيات اخلاصة بحماية البيانات.
ج .اجلهات الفاعلة األخرى (الئحة غير شاملة):
 املنظمات غير احلكومية واجلمعيات اخليرية وسواها من املنظمات :تقدّ م النصح بشأن االحتياجات العملية حلماية ضحايا اإلجتاربالبشر ،ولشملهم في التدابير القانونية والقضائية.
 8.3.2حتديات تطبيق القوانني
 8.3.2.1ما هو موقفنا؟
أ

تزدهر شبكات التهريب واإلجتار ،نظرا ً لسلسلة العرض والطلب التي جتعل من ضحايا اإلجتار والتهريب سلع ًة قيّمة .فيزداد
توضح حقائق التهريب واإلجتار .أمّ ا
العرض ،من جهة ،بتأثي ٍر من التفاوت االجتماعي واالقتصادي بالتحديد ،وغياب املعلومات التي ّ
السخرة مثالً.
الطلب ،من جهة أخرى ،فيكثر نتيجة الطلب على عمّ ال ّ
ّ

ب

في بعض الدول ،مييل املسؤولون إلى مكافحة التهريب واإلجتار بشكل عموديّ  ،بينما تنحو دول أخرى ،أكثر فأكثر ،نحو بنىً أكثر
أفقية .لكن ،عندما خضعت كلتا هاتني املقاربتني للمقارنة واملقابلة ،أصبح من الواضح أ ّن البنية األفقية املتعدّدة االختصاصات
والوكاالت ،املتمتّعة بدعم سياسيّ رفيع املستوى ،متيل ،أساسا ً ،إلى جتسيد الطريقة األكثر فعالية ملكافحة شبكات التهريب
واإلجتار.

ج

إلى جانب التعاون على املستوى الوطني ،يعتبر التعاون الدولي املتعدّد األطراف أساس ّيا ً عند مكافحة شبكات التهريب واإلجتار.
تتخطى احلدود القوميّة بطبيعتها ،وبالتالي ال تؤثّر على دولة واحدة دون
ّ
فهو ال يكتفي بأداء دور بسيط ،مبا أ ّن هذه الشبكات
غيرها.
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د

وضعت الدول الشريكة برامجَ مختلفة ومتنوّعة ،لتدريب املسؤولني الذين يحتكّ ون بضحايا اإلجتار و/أو التدريب ،ولنشر الوعي في
ما بينهم.

ه

املفصلة عند تنفيذ القوانني ،بشكل يعالج شبكات التهريب واإلجتار ،ويلجم
ّ
يتمتّع عدد من الشركاء باخلبرة في تطبيق اإلجراءات
حترّكاتها .وتأخذ هذه املعاجلة شكل ردع الشبكات اإلجرامية وتفكيكها .لكنّ بعض الدّ ول الشريكة األخرى يتطلّع إلى حتسني
قوانينه ،ال سيّما في ما يتعلّق مبواجهة طبيعة شبكات التهريب واإلجتار ،املتخطية للحدود القومية ،وفرض القوانني عبر احلدود.

 8.3.2.2ما هو سبيلنا إلى املضيّ قدما ً؟
أ

تطبيق تدابير وقائية تعالج كالً من العرض والطلب اللذين يخضع لهما ضحايا التهريب واإلجتار .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي
تنظيم حمالت إخباريّة مستهدفة ،على طول طرق الهجرة ،حول اخملاطر التي تنطوي عليها عمليات التهريب واإلجتار ،إلى جانب نشر
مسؤولي االتّصال باملهاجرين في مناطق محدّ دة.

ب

نشر مسؤولي االتصال املعنيّني بشؤون الهجرة الذين يعملون ،أيضا ً ،كمستشارين ميدّ ون اجلسور بني مصالح الدولة املضيفة
والدولة املرسلة ،فضالً عن تعزيز املقاربة املتعدّ دة الوكاالت واملتعدّ دة األطراف ،باالشتراك مع زمالء إقليميّني.

ج

املنظمات ،والوكاالت .وميكن أن يركّ ز هذا
ّ
زيادة التعاون بني الوكاالت املتعدّدة ،على الصعيد الوطني ،كما في امليادين اإلدارية ،وبني
التعاون على تقاسم املعلومات والتحليل ،وضبط األمن بقيادة االستخبارات ،وإجراء التحقيقات بصفة مشتركة ،والتدريب املشترك
مع بناء القدرات واإلمكانيات ،فضالً عن نشر الوعي.

د

اخملتصة ،على غرار
ّ
واملنظمات والوكاالت الدولية ،وغيرها من اجلهات الفاعلة
ّ
زيادة التعاون على الصعيد الدولي بني الدول،
املنظمات غير احلكومية .وميكن أن يركّ ز هذا التعاون على تقاسم املعلومات والتحليل ،وضبط األمن بقيادة االستخبارات ،وإجراء
ّ
املنسقة
ّ
املنشطة أو
ّ
التحقيقات بصفة مشتركة ،والتدريب املشترك مع بناء القدرات واإلمكانيات ،فضالً عن نشر الوعي .أمّ ا اجلهة
لهذا التعاون ،فالهيئات املركزية “املتعدّ دة اخلدمات” التي تكافح شبكات اإلجتار والتهريب ،على غرار اإلنتربول أو اليوروبول.

ه

زيادة املساعدة املتبادلة والتعاون في مجال تنفيذ القوانني ،وإدارة املالحقات القضائيّة عبر احلدود حول التّهم التي تستهدف
شبكات اإلجتار والتهريب ،على طول طرق الهجرة.

و

والصحة ،واملدرّسني ،وغيرهم ،ونشر الوعي في أوساطهم،
ّ
التركيز على تدريب املسؤولني ،وضباط الشرطة ،وخبراء اإلعالم،
مع التشديد في بادىء األمر على التحديد الدقيق لضحايا التهريب أو اإلجتار ،وثانيا ً على احلاجات االجتماعية والصحية والوقائيّة
لألشخاص الذين متّ اإلجتار بهم ،فضالً عن حقّ املهاجرين بطلب اللجوء واحلصول عليه.

 8.3.2.3من هم املشاركون احملتملون؟
أ

اجلهات الفاعلة الوطنية (الئحة غير شاملة):
اخلاصة
ّ
اجلهاز املسؤول عن الشؤون الداخلية :يلعب هذا اجلهاز ،باالشتراك مع وزارة اخلارجية ،دورا ً رياديا ً في تنسيق التدابيرمبكافحة شبكات التهريب واإلجتار ،وتطبيقها على الصعيد الوطني ،مبا في ذلك حماية الضحايا وضمان سالمتهم.
اخلاصة
ّ
اجلهاز املسؤول عن الشؤون اخلارجيّة :يلعب هذا اجلهاز ،باالشتراك مع وزارة الداخلية ،دورا ً رياديا ً في تنسيق التدابيرمبكافحة شبكات التهريب واإلجتار ،وتطبيقها على الصعيد الوطني ،مبا في ذلك حماية الضحايا وضمان سالمتهم.
األجهزة الراعية للقوانني الوطنية و/أو وكاالت تنفيذ القوانني :هي اجلهات الفاعلة األساسية عند تنفيذ القوانني ،ومالحقةمرتكبي التهريب واإلجتار قضائيا ً ،فضالً عن االنتهاكات املرتبطة بسوق العمل السوداء؛ كما إنّها تؤدي دورا ً أساسيا ً في كشف
قضايا التهريب واإلجتار ،ال سيّما عند تنفيذ القوانني بقيادة االستخبارات.
اجلهاز املسؤول عن شؤون العمل :هي اجلهة الفاعلة األساسيّة في تنسيق السياسة والتشاريع الوطنيّة املرتبطة بقانونالعمل.
املدرّسون ،والعاملون االجتماعيّون ،ووكاالت الرعاية الصحية :يؤدّون دورا ً أساس ّيا ً في نشر الوعي ،سواء من اجلهة املرسلة أماملستفيدة ،وفي تطبيق التدابير االجتماعية ،والصحية ،والوقائية التي تعود بالفائدة على ضحايا اإلجتار.

ب

اجلهات الفاعلة الدولية (الئحة غير شاملة):
اخلاصة مبكافحة تهريب األشخاص واإلجتار
ّ
الوكاالت الدولية املتعدّدة األطراف :تساعد في تطبيق بروتوكوالت األمم املتّحدةبهم .وهي تضمن حقّ املهاجرين بطلب اللجوء واحلصول عليه ،كما حتمي ضحايا اإلجتار والتهريب وتضمن سالمتهم .باإلضافة
اخلاصة مبكافحة اإلجتار والتهريب عبر احلدود ،وتعمل كوحدة استخبارات مركزية بني
ّ
تنسق التحقيقات واإلجراءات
إلى ذلكّ ،
الشركاء وألجل أهداف تتعلّق بإجراء التحقيقات على طول طرق الهجرة .فضالً عن ذلك ،تساعد في تطبيق التدابير الوقائية،
35

وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
وتؤمّ ن عودة الضحايا إلى بالدهم مع احلفاظ على سالمتهم وكرامتهم ،كما تعزّز املساعدة املتبادلة والتعاون في الدعاوى
القضائية القائمة عبر احلدود .وال ننسى أيضا ً أنّها تساعد في بناء القدرات وتطبيق مبادرات التدريب.
ج

جهات فاعلة أخرى (الئحة غير شاملة):
واملنظمات غير احلكومية ،وغيرها :تساعد ،على طول طرق الهجرة ،في تطبيق التدابير الوقائية ،سيّما وأ ّن
ّ
اجملموعات احملليّة،اجملموعات احمللية ،وجماعات الشتات ،قد متلك فرصا ً أكبر لالتّصال باملهاجرين غير النظاميني والضحايا احملتملني؛ كما تساعد
في تأمني الدّ عم لضحايا اإلجتار.

 8.3.3التوصيات األساسية واخلطوات املقبلة
التوصيات األساسيّة



اخلطوات املقبلة

أ .ضمان انعكاس تعريفات التهريب واإلجتار في هيكليات
العمل التشريعية والقضائية الوطنية ،مبا في ذلك
حماية الضحايا.



 حتديد الثغرات في هيكليات العمل التشريعية والقضائيةالوطنية.
 صياغة برنامج مساعدة مزدوجة ومتبادلة حول التطبيقامللموس لبروتوكوالت األمم املتّحدة والتقيّد بها على الصعيد
الوطني.

ب .نشر الوعي حول مخاطر التهريب واإلجتار ،مع إيالء
خاص بالدول الواقعة على طول طرق الهجرة.
ّ
اهتمام



 تبادل املمارسات السليمة وتطبيقها ،بهدف نشر الوعي بنياألشخاص الذين قد يتعرّضون للتهريب واإلجتار.
 صياغة املبادرات الرامية إلى نشر الوعي ،بالتعاون مع الوكاالتاخملتصة على غرار حرس احلدود.
ّ
 إشراك دول املنشأ في صياغة التدابير الوقائية الهادفة إلىمعاجلة التدفقات من جذورها.
 تنظيم حمالت نشر الوعي بني العامة على طول طرق الهجرةبهدف معاجلة العرض والطلب على التهريب واإلجتار.
التعاون في تطوير برامج وطنية أو مشتركة ،تعالج موضوعا ً
مع ّيناً ،بهدف تدريب املسؤولني في القطاع العام.

ج .زيادة التنسيق والتعاون في مجال التحقيقات على
املستويني احمللي والدولي ،إلى جانب تنفيذ القانون.



 إيجاد أرضية مشتركة تسهّ ل تبادل املعلومات املتعلقةباالستراتيجيات وبالتالي العمليات.
 تركيز االهتمام على قيام عالقات عمل تعاونية بني الشركاءاملعنيني بهجرة العبور عبر املتوسط ،بهدف إجراء حتقيقات
ومالحقات قضائية مشتركة.

اخلاصة بضحايا اإلجتار
ّ
د .زيادة إجراءات الدعم واحلماية



 تقييم وضع اإلجتار بالبشر على املستوى احمللي ،وإحصاء اجلهاتالفاعلة األساسية املشاركة في رسم األطر الوطنية ملكافحة
اإلجتار؛
 توثيق التعاون مع جميع اجلهات الفاعلة املشاركة في هذهالعملية ،وإضفاء الطابع املؤسساتي على هذا التعاون.
 -تنظيم ورش العمل وجلسات التدريب ذات األهداف احملدّ دة.

اجلدول  :3.3.8خالصة عن التوصيات األساسية واخلطوات املقبلة ملكافحة التهريب واإلجتار.

 8.3.3.1تطبيق التعريفات الدولية للتهريب واإلجتار على الصعيد الوطني
 التوصية األساسية :ضمان انعكاس تعريفات التهريب واإلجتار ،كما هي مبيّنة في بروتوكوالت األمم املتّحدة ،في هيكليات العمل
التشريعية والقضائية الوطنية ،مبا في ذلك التعريفات املتعلّقة بحماية الضحايا.
ال يخفى على أحد أ ّن تطبيق التعريفات الدولية التي تلقى إجماعا ً عاما ً ،على املستوى الوطني ،سيساهم مساهمة ثمينة في بناء أساس
متني ومشترك ،ملكافحة شبكات التهريب واإلجتار بشكل مشترك وشامل .مع ذلك ،من الضروري أن يعتبر هذا التحوّل نحو املستوى
الوطني إضافة ومكسبا ً ،متاما ً كما هي احلال بالنسبة إلنشاء البنى الوطنية الرامية إلى مكافحة التهريب واإلجتار .في هذا اإلطار ،قد
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يكون من املفيد أيضا ً التركيز على التعاون الدولي واملشاريع املزدوجة األطراف ،مع تطبيق إجراءات لبناء القدرات واإلمكانيات ،وتشاطر
املعلومات بني الشركاء املتساوين.
 اخلطوات التالية:
 التحديد الذاتي ،مبساعدة السلطات اخملتصة ،للثغرات التي تتخلّل هيكليات العمل التشريعية والقضائية الوطنية. صياغة برنامج مساعدة مزدوجة ومتبادلة بني الدول ،مع إمكانية خضوعه لتنسيق الوكاالت الدولية ،حول التطبيق امللموس لبروتوكوالتاألمم املتّحدة ،والتقيّد بها على الصعيد الوطني.
 8.3.3.2نشر الوعي والوقاية على طول الطرق التي تسلكها شبكات التهريب واإلجتار
 التوصية األساسية :التركيز على نشر الوعي ،وتطبيق التدابير الوقائية التي تستهدف العرض والطلب على شبكات التهريب
خاص بالدول الواقعة على طول طرق الهجرة التي يسلكها مرتكبو التهريب واإلجتار.
ّ
واإلجتار ،مع إيالء اهتمام
غير أ ّن إجراءَي نشر الوعي والوقاية ال يكتفيان بالتركيز على األشخاص املعرّضني للتهريب أو اإلجتار وحسب ،بل على املسؤولني احلكوميني
واجملتمعات املعنيّة ،على طول طرق الهجرة أيضا ً ،مثل ضباط الشرطة ،واملدرّسني ،وأعضاء اجلماعة ،واملسؤولني عن الصحة ،وجماعات
الشتات .هنا ،جتدر اإلشارة إلى ارتباط عدد من املنافع بكال اإلجراءين ،وهي:
معاجلة طلبات سوق العمل السوداء من خالل خفض هوامش الربح الذي يقطفه املهرّبون واملتاجرون بالبشر؛الوقاية من عرض ضحايا التهريب واإلجتار من خالل زيادة الفرص االجتماعية واالقتصادية في دول املنشأ؛متييز األشخاص املهرّبني عن بقيّة املهاجرين غير النظاميني بشكل أسرع؛خاص؛
ّ
ضمان زيادة الدعم السياسي ،على مستويات عليا ،في الدول حيث يعتبر حدوث هذه اجلرائم مهمّ ا ً بشكلاملساعدة في اإليفاء باحلاجات الوقائية والصحية واالجتماعية لضحايا اإلجتار وملتمسي اللجوء.املتوسط بخبرات ملحوظة ،ينبغي مشاطرتها.
ّ
في إطار هذه احملاور ،جتدر اإلشارة إلى متتّع عدد من الدول الشريكة في هجرة العبور عبر
فقد قامت هذه الدول بصياغة برامج مبتكرة لنشر الوعي والتدريب ،لقيت نصيبها من النجاح وصار باإلمكان محاكاتها.
 اخلطوات التالية:
تبادل املمارسات السليمة وتطبيقها بشكل ملموس ،بهدف نشر الوعي بني األشخاص الذين قد يتعرّضون للتهريب واإلجتار ،ال سيّمافي دول املنشأ.
صياغة املبادرات الرامية إلى نشر الوعي ،بالتعاون مع املسؤولني اخملتصني على غرار حرس احلدود.إشراك دول املنشأ ،بشكل فعّ ال ،في تطوير التدابير الوقائية الهادفة إلى معاجلة التدفقات من جذورها ،مبا في ذلك التطوّر علىالصعيدين االجتماعي االقتصادي.
تنظيم حمالت نشر الوعي بني العامة على طول طرق الهجرة بهدف معاجلة العرض والطلب على التهريب واإلجتار.التعاون في تطوير برامج تدريبية وطنية و/أو مشتركة ،تعالج موضوعا ً معيّنا ً ،على غرار حماية ضحايا اإلجتار ورعايتهم؛ أو صياغةالتدابير الوقائية وتطبيقها؛ ومتييز قضايا التهريب عن غيرها من قضايا اإلجتار.
 8.3.3.3زيادة التنسيق والتعاون في مجال التحقيقات على املستويني احمللي والدولي
 التوصية األساسية :زيادة التعاون والتنسيق في مجال التحقيقات ،وكذلك في تنفيذ القوانني.
بتعبير آخر ،يشكّ ل تنسيق التحقيقات ،ومشاطرة املعلومات املتعلقة باالستراتيجيات والعمليات عامالً أساسيا ً ملكافحة شبكات
التهريب واإلجتار .ومر ّد ذلك طبيعة شبكات التهريب واإلجتار املمتدة عبر احلدود ،واملصاعب الناشئة عن تنفيذ القوانني ،والتنسيق في
مجال التحقيقات .وقد برز في السابق عدد من املبادرات والهيكليات التي يصلح االستناد إليها ،كما طُ رِحت خيارات أخرى كمجاالت
محتملة لزيادة التعاون والتنسيق.
التنسيق إن أمكن ،على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية ،في مجال جمع املعلومات حول االستراتيجيات والعمليات املتعلقةبشبكات التهريب واالجتار ،وحتليل هذه املعلومات ،ومشاطرتها ،وذلك بهدف مكافحة الشبكات ذات الصلة بفعالية أكبر.
مع أ ّن عملية مشاطرة املعلومات وتنسيق العمليات تتم بقيادة الدولة ،إال أنّها قد تفيد من خضوعها إلدارة مركزية .ونذكر في هذااإلطار أ ّن األجهزة القائمة بالتنسيق ،كاإلنتربول واليوروبول ،قد تلعب دورا ً هاما ً في تسهيل املكافحة احلتميّة لشبكات التهريب
واالجتار على يد وكاالت ودول متعددة.
من شأن استخدام مسؤولي االتصال املعنيني بشؤون الهجرة ،على املستوى اإلقليمي وعلى طول طرق الهجرة ،أن يعود بالفائدة علىمواجهة شبكات التهريب واإلجتار بشكل شامل وإقليمي .وميكن تعزيز هذه اإلجراءات واإلفادة أكثر من صالحيات هؤالء املوظفني .في
هذا اإلطار ،يتمّ اإلعداد لبعض هذه املبادرات حاليا ً في عددٍ من الدول الشريكة.
ميكن التنسيق والتعاون أيضا ً في اجملاالت التالية :املالحقات القضائية وتنفيذ القوانني؛ وتطبيق التدابير الوقائية على طول طرقالهجرة؛ واحتواء مشكلة عرض األشخاص الذين يقعون ضحية التهريب واإلجتار ،ال سيما جلهة توفير التطوّر االجتماعي واالقتصادي
في دول املنشأ.
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 اخلطوات املقبلة:
إيجاد أرضية مشتركة تسهّ ل تبادل املعلومات املتعلقة باالستراتيجيات والعمليات.تركيز االهتمام على قيام عالقات عمل تعاونية بني الشركاء املعنيني بهجرة العبور عبر املتوسط ،بهدف إجراء حتقيقات ومالحقاتقضائية مشتركة.
 8.3.3.4اتّخاذ املزيد من التدابير ملساعدة ضحايا االجتار وحمايتهم
 التوصية األساسية :تشمل التدابير الرامية إلى مساعدة ضحايا اإلجتار وحمايتهم ،من خالل رسم أو حتديث هيكليات العمل
الشاملة ملكافحة شبكات التهريب واإلجتار.
انطالقا ً من املفهوم القائل بأ ّن األشخاص املعرضني لإلجتار ليسوا مرتكبي اجلرم بل ضحاياه غالبا ً ،يتبيّ أ ّن أي مقاربة شاملة ملكافحة
اإلجتار قد تفيد من اشتمالها على التدابير التي تقدم املساعدة واحلماية لضحايا اإلجتار ،كاملساعدة القانونية والصحية واالجتماعية ،في
حال كانت تشريعات الدولة تسمح مبثل هذه اإلجراءات .في هذا السياق ،ميكن أن تشمل التدابير الرامية إلى املساعدة واحلماية حتديدا ً
اآلتي:
إقرار أذونات خاصة لإلقامة؛تقدمي املساعدة االجتماعية ،مبا في ذلك الوصول إلى سوق العمل والتنعّ م بحق التعلّم؛اإلفادة من اإلجراءات املدنية والتعويض على الضحايا؛تطبيق البرامج املتعلقة بحماية الشهود؛اإلفادة من التدابير التي ترعى حق العودة وإعادة الدمج في اجملتمع. اخلطوات املقبلة:
العمل ،مبساعدة الشركاء ذات الصلة ،وعند إبداء الرغبة في ذلك ،على تقييم وضع اإلجتار بالبشر على املستوى احمللي ،وإحصاءاجلهات الفاعلة األساسية املشاركة في رسم األطر الوطنية ملكافحة اإلجتار.
توثيق التعاون مع جميع اجلهات الفاعلة املشاركة في هذه العملية ،مبا في ذلك املنظمات غير احلكومية ،وإضفاء الطابع املؤسساتيعلى هذا التعاون.
اخلاصة
ّ
تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة وذات أهداف محددة ،للجهات الفاعلة املشاركة في وضع أو تطبيق التدابيرمبساعدة الضحايا وحمايتهم.

 8.4املهاجرون غير النظاميني :استقبالهم واحتجازهم
يحتلّ االستقبال واجهة الهجرة غير النظامية ،مبعنى أنّه يضع في متناول املهاجرين التسهيالت الضرورية لإليفاء بحاجاتهم الفوريّة،
إمّ ا بعد توقيفهم أو اعتقالهم ،وإمّ ا إثر تقدميهم طلبا ً باللجوء .فضالً عن ذلك ،يقدّ م االستقبا ُل إلى الدولة وسيل ًة إلدارة تدفقات الهجرة
اخملتلطة على أراضيها ،فتحديد هوية املهاجرين حتديدا ً دقيقا ً ،ثمّ تصنيف ملتمسي اللجوء احلقيقيّني ومتييزهم عن املهاجرين لدوافع
اقتصادية.
ميكن اعتبار االحتجاز 19خطو ًة ال غنى عنها ،في سبيل تنظيم عودة املهاجرين غير الشرعيني إلى مسقط رأسهم؛ وهو بالتالي ركيز ٌة
أساسيّة في أيّ استراتيجية معتمدة إلدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة إدار ًة فعالة .لكن جتدر اإلشارة إلى أ ّن االحتجاز يبقى حالً أخيرا ً وخطو ًة
مؤقتة عند إدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة هذه.
املتوسط:
ّ
أهمّ التحديات املشتركة التي تواجهها الدول الشريكة في هجرة العبور عبر
صياغة هيكليّات العمل التشريعية والقضائية املناسبة ،التي ترعى عمليات االستقبال واالحتجاز ،فتحديثها ومواءمتها ،علىخاص.
ّ
املستوى الوطني بشكل
متييز املهاجرين لدوافع اقتصادية عن ملتمسي اللجوء والالجئني.تكييف مراكز االستقبال واالحتجاز لتفي بحاجات تدفقات الهجرة اخملتلطة.إقامة توازن بني األمن ،والشرعية ،ومبادىء حقوق اإلنسان ،داخل مراكز االستقبال واالحتجاز.-اإلدارة اليومية ملراكز االستقبال واالحتجاز.

 19في معظم احلاالت ،يُعتبر املهاجر احملتجَ ز مهاجرا ً غير شرعيّ  ،مبعنى أنّه وطأ أراضي دولة معيّنة ،أو أطال اإلقامة فيها ،بدون وجه حقّ  ،أو جوبه طلب جلوئه فيها
بالرفض .أمّ ا في األقلية من احلاالت ،فيمكن احتجاز املهاجر غير النظامي بصفة إدارية ،نتيجة عدم التوصل إلى حتديد هويته ،بسبب إحجامه عن التعاون خالل عملية
حتديد هويّته.
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 8.4.1التحديات التشريعية والقضائية
 8.4.1.1ما هو موقفنا؟
أ

الصعيد الدولي ،عدّة تشاريع أو اتّفاقيات مفيدة أو قابلة للتطبيق (أنظر القسم  ،)11لضبط عمليات استقبال
تُعتمد ،على ّ
املهاجرين غير النظاميني واحتجازهم ،ال سيّما في ما يتعلّق بتقدمي اإلرشادات والنُّصح حول الظروف التي يجب احتجازهم وفقا ً
لها ،ومبوجبها .وقد اختلفت طريقة تطبيق هذه القوانني ،أو االتفاقيات ،أو التوصيات الدولية ،بني دولة شريكة وأخرى ،ممّا عكس مبدأ
سيادة الدولة ،فضالً عن الوقائع الوطنية املتنوّعة لكلّ واحدة من هذه الدول الشريكة.

ب تلتزم الدول بهيكليات عمل تشريعية وقضائية متنوّعة ،ترعى منشآت االستقبال واالحتجاز املكيّفة ملالءمة املهاجرين غير
النظاميني:
 من الدّ ول ما يعتبر هيكلية العمل التشريعية اخلاصة به غير كافية؛ من الدّ ول ما يخوض مرحلة حتديث هيكلية العمل التشريعية واإلجراءات القضائية التي يتّبعها ،بشكلٍ يعكس حقائق الهجرةالراهنة؛
 ومنها ما يعتبر التشريع املتّبع فيها “ناضجا ً” ،مبعنى أنّه يجيد معاجلة تدفقات الهجرة اخملتلطة على نحو فعّ ا ٍل نسبيا ً ،ويجمعبني املبادىء الدولية حلقوق اإلنسان واحلاجات العمليّة من خالل جتنيد أفضل إمكانيّاته.
ج

إذا ما تناول املرء اإلجراءات القضائية املتعلّقة باتّخاذ قرارٍ حول احتجاز املهاجرين غير النظاميني ،لالحظ انعدام تعريف واضح وعام
تعريف ملدّة االحتجاز املالئمة الواجب تطبيقها ،فضالً عن املعايير الدنيا
ٍ
ملقوّمات االحتجاز األساسية املناسبة ،ال بل انعدام
التي ترعى هذا التطبيق .بعبارة أخرى ،صحيحٌ أ ّن التوجيهات الدولية تنبّه ،عند تطبيق شروط االحتجاز ،إلى ضرورة التمييز بني
توضح ،في الفئة الثانية ،األساس الذي يجب
ملتمس اللجوء الشرعي والالجىء وغيرهما من املهاجرين غير النظاميني 20،إال أنّها ال ّ
االستناد إليه عند تنفيذ االحتجاز ،أو الشروط التي يجب االلتزام بها عند تطبيقه.

د

في اآلونة الراهنة ،ال يتوفّر إال جز ٌء يسير من املنتديات ملناقشة هيكليات العمل التشريعية والقضائية ،على مستوياتٍ تقنية
مقارنة.

 8.4.1.2ما هو سبيلنا إلى املضيّ قدما ً؟
أ

اخلاصة باستقبال املهاجرين غير النظاميني
ّ
املضاعفة من تبادل املعلومات حول هيكليات العمل التشريعية والقضائيّة
واحتجازهم ،سواء الفعّ الة منها أم األقل فعالية .ولعلّ من املثير لالهتمام أن تقدم الدّ ول األكثر “نضوجا ً” من الناحية القانونية
والقضائية على تبادل خبراتها مع شريكاتها في احلوار؛ فتشير إلى كيفية تطوير اإلجراءات التشريعيّة والقضائيّة خطوة بخطوة،
متوقّف ًة عند اإلجراءات التي أثبتت فعاليّتها وتلك التي لم تقطف ثمارها بالوتيرة نفسها.

ب

من املواضيع التي قد يركّ ز عليها تبادل املعلومات واخلبرات ،هذا ،املعايير الدنيا اجلائز تطبيقها على االحتجاز .فال ريب في أ ّن الدول
الشريكة ستستفيد من املساعدة ،عند إقامة توازن سليم بني أهداف حقوق اإلنسان واألهداف األمنية داخل مراكز االستقبال
مفصلة “بنسخة واحدة
ّ
واالحتجاز .رغم ذلك ،من بالغ األهميّة أن يدرك املرء أ ّن هذه اإلجراءات ،والتعريفات ،واملعايير كلّها ،غير
وحسها القيادي .فضالً عن ذلك ،ال ننسى أ ّن
ّ
تناسب قياس اجلميع”؛ ممّا يؤدي إلى اختالفٍ هنا أو هناك ،يعكس مبدأي سيادة الدّ ولة
تطوير هيكليات العمل التشريعية الوطنية ،وحتديثها ،سيعود على الدولة بالفائدة في حال اعتُبر إضاف ًة وكسبا ً ،وأخ َذ بعني االعتبار
تاريخها احملليّ مع الهجرة غير الشرعية ،وخبراتها في مجال إدارة الهجرة ،واحلقائق اإلقليمية اإلجمالية.

ج

حتديد املعايير الواضحة لالحتجاز ،وتعريفها ،وتطبيقها بوضوح ،بصفتها أساسا ً الحتجاز املهاجرين غير النظاميني ،ولصياغة
هيكلية عمل قانونية مرتبطة باحتجازهم ،ومنها( :أ) امتناع املهاجرين عن التعاون؛ (ب) نقص في املعلومات املتعلّقة بهوية
الشخص؛ (ج) ارتكاب جرم ،كالدخول أو اإلقامة غير القانونيني في دول ذات سيادة؛ (د) واملساس بأمن الدولة.

د

العمل من أجل تنسيق التشاريع واإلجراءات القضائية القابلة للتطبيق ،بهدف إنشاء هيكلية عمل ترعى تدفقات الهجرة
اخملتلطة ،على أن تكون متناغمة نسبيا ً في أرجاء املنطقة املتوسطية ،وتقي من بحث املهاجرين عن بلد الهجرة األنسب.

 8.4.1.3من هم املشاركون احملتملون؟
أ.

اجلهات الفاعلة الوطنية (الئحة غير شاملة):
 األجهزة الراعية للقوانني الوطنية :تساعد في صياغة هيكليات العمل التشريعية والقضائية ،وحتديثها ،كما تضمن تطبيقالقانون.

 20جتدر اإلشارة أيضا ً إلى اتّفاقيات دولية تتعلّق باحتجاز األطفال (أنظر القسم .)11
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-

منسقة لشؤون
ّ
األجهزة املسؤولة عن إدارة الهجرة :تضمن تطبيق التشاريع املناسبة؛ ومتارس مهامها كهيئ ٍة وطنية
االستشارات وتطبيق القوانني؛ كما حترص على شمولية عملها وتوافقه مع النواحي األخرى إلدارة الهجرة اخملتلطة.
مراكز االستقبال واالحتجاز :تساعد في صياغة التشاريع املناسبة والقابلة للتنفيذ؛ كما تساهم في دخول هذه التشاريع
حيّز التطبيق.

ب .اجلهات الفاعلة الدولية (الئحة غير شاملة):
املنظمات اإلقليمية املتعدّدة األطراف :تقدّ م النصح عند صياغة املعايير الدولية حلقوق اإلنسان حول موضوعَي االستقبال
ّ
واالحتجاز ،وتطبيقهما على الصعيد الوطني؛ كما تقدّ م املساعدة واملشورة حول القضايا التشريعية والقضائية املتعلّقة
بعمليتي االستقبال واالحتجاز.
املنظمات الدولية املتعدّدة األطراف :متدّ يد املساعدة إلى الدول ،من خالل تقدمي النصح حول تطوير هيكلية عملٍ قانونية
ّ
وقضائية شاملة ،مبا في ذلك تفعيل معايير األمم املتحدة وقواعدها املرتبطة بعمليات االستقبال واالحتجاز .وهي تقدّ م املشورة
حول الشروط اإلنسانية الواجب اعتمادها عند استقبال ملتمسي اللجوء ،واجملموعات املعرّضة للخطر ،أو احتجازهم؛ كما
تضمن استمرارية احلوار بني الشركاء حول عمليات االستقبال واالحتجاز.
 8.4.2حتديات تطبيق القوانني
 8.4.2.1ما هو موقفنا؟
أ

شك في أ ّن تعديل منشآت االستقبال واالحتجاز ،لتفي بحاجات تدفقات الهجرة اخملتلطة واملتقلّبة ،فضالً عن هجرة العودة،
ال ّ
يصطدم بتحديات إدارية وأعباء ماليّة متعدّ دة .في هذا اإلطار ،اعتمدت مختلف الدّ ول الشريكة ممارسات متنوّعة ،دخلت حيّز التنفيذ
على أراضيها ،في ظلّ ندر ٍة لتبادل املمارسات السليمة واخلبرات الواسعة.

ب

ما زالت عملية حتديد هويّات املهاجرين غير النظاميني ،ومتييز املهاجرين لدوافع اقتصادية عن غيرهم من ملتمسي اللجوء
والالجئني ،تصطدم بصعوبات جمّ ة .فال يخفى على أحد أ ّن هذا هو أحد املظاهر احلاسمة إلدارة الهجرة اخملتلطة ،مبا أنّه يؤثّر على
ميادين عديدة ،كاحلصول على اللجوء دومنا عراقيل ،وسرعة العودة (أنظر  ،)5.8والقدرة على إدارة مراكز االستقبال واالحتجاز.
أمّ ا العائق األساسيّ في عمليّة حتديد الهويّات ،فيعود إلى امتناع املهاجرين عن التعاون مع السلطات احملليّة في مسألة حتديد
هويّاتهم.

ج

احلرص على استمرارية عمل مراكز االستقبال واالحتجاز ،ال سيّما في ما يتعلّق
ُ
من القضايا املهمّ ة في عملية تطبيق القوانني،
بتطوير هذه املراكز وجتديدها ،وتدريب املوظّ فني .جتدر اإلشارة إلى أ ّن عددا ً من الشركاء يعتبر ذا باع طويل في هذا اجملال ،بينما أعرب
آخرون عن اهتمامهم باستخالص العبر والدروس من جتارب شركائهم.

د

تتزايد ضغوطات الرأي العام (واإلعالم بشكل خاص) ،بوتيرة شديدة اللهجة ،عندما يتعلّق األمر بالتعاطي مع مراكز االحتجاز.
الضغط الذي ميارسه الرأي العام قد خلّف وقعا ً سلبيا ً واضحا ً على إدارة مراكز االحتجاز .ومع أ ّن هذه القضيّة ليست
وكان هذا ّ
حساسة في أرجاء الدول الشريكة كلّها ،لكن من الواضح أ ّن أهميّتها تتزايد بوتيرة سريعة .ومردّها ،في املقام األوّل ،نقص ملحوظ
في الشفافية ضمن أنظمة االستقبال واالحتجاز.

 8.4.2.2ما هو سبيلنا إلى املضيّ قدما ً؟
أ

وضع املمارسات السليمة من أجل تسهيل التحديد الدقيق لهويّات املهاجرين غير النظاميني .في هذا املنظور ،يرحّ ب املعنيّون،
خاصةً ،باملبادرات الرامية إلى تعزيز التبادل اآلمن للمعلومات ،إلى جانب التعمّ ق في وسائل حتديد الهويات التي كُ لّلت بالنّجاح ،ونقل
ّ
املعارف إلى الشركاء .أمّ ا القضيّة األساسية في هذا احملور ،فهي إيجاد الوسيلة الفضلى من أجل تعزيز تعاون املهاجرين ،خالل عملية
حتديد هويّاتهم.

ب

تقدمي املساعدة القيّمة وتبادل املمارسات السليمة ،من أجل تطوير مراكز االستقبال واالحتجاز ،وحتسني اإلدارة اليوميّة في
عُ قرها .جتدر اإلشارة إلى أ ّن الشركاء يتطلّعون ،بشكل خاص ،إلى تبادل املمارسات السليمة واخلبرات العمليّة املتعلّقة بتهيئة
الضحايا ،واإلجراءات األمنية،
اخلاصة باالستقبال واالحتجاز (كتحديد ّ
ّ
املراكز لتدفقات الهجرة املتقلّبة ،فضالً عن النواحي التقنية
واحلساسيّات الثقافية ،وغيرها).

ج

مع أ ّن املنتديات الدولية ،حيث يتمّ تناقل املعلومات بني عدد كبير من القوى الفاعلة ،تعتبر ضروريّة عند تبادل املمارسات ،لكنّها غير
مفصل ،وتطبيق برامج لتبادل املعلومات ،في
ّ
كافية لبناء القدرات بشكل ملموس .من هنا ،ميكن التركيز على تأمني تدريب عمليّ
املتوسط.
ّ
أوساط اخلبراء املعنيّني بهجرة العبور عبر
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د

أق ّر املعنيّون بأ ّن تطوير استراتيجية للرأي العام ،ال سيّما في ما يتعلّق بالتعاطي مع اإلعالم ،أم ٌر ال بدّ منه .من هنا ،قد يكون من
املفيد إنشاء استراتيجية إعالمية وقائية ،ملعاجلة الضغوطات املتزايدة التي ميارسها الرأي العام ومجموعات الضغط .بعبار ٍة
أخرى ،قد يشكّ ل التعاطي مع الرأي العام جزءا ً من مقارب ٍة استباقية نحو إدارة مراكز االحتجاز.

 8.4.2.3من هم املشاركون احملتملون؟
أ .اجلهات الفاعلة الوطنية (الئحة غير شاملة):
 األجهزة الوطنية املسؤولة عن إدارة الهجرة :تضمن التنسيق بني عمليّات االستقبال واالحتجاز وبقية محاور إدارة الهجرة. األجهزة الراعية للقوانني الوطنية :تساعد في تطبيق هيكليات العمل التشريعية والقضائية. اجلهات املسؤولة عن تنفيذ القوانني :تسهر على األمن وحتمي من اجلرمية؛ وهي تتولى التدريب على تقنيات إجراء املقابالتوحتديد ضحايا اإلجتار؛ وتقوم مبشاطرة املعلومات على صعيد وطنيّ  ،ومع الهيئات الدولية.
 السفارات :تساعد ،بصفتها ممثلة عن دول املنشأ في اخلارج ،في عملية حتديد الهويّات (املتوقّعة في حالة ملتمسي اللجوءوالالجئني)؛ وتعمل كوسيط بني املهاجرين ودول االستقبال أو العبور.
 مراكز االستقبال واالحتجاز :تساعد في حتديد احلاجات احلقيقية والتحديات الفعليّة التي تواجهها الدول أثناء تطبيق إجراءاتاالستقبال واالحتجاز.
ب .اجلهات الفاعلة الدولية (الئحة غير شاملة):
املنظمات الدولية املتعدّدة األطراف :تتولّى تنظيم حلقات التدريب ،ونقل املهارات ،وتسديد النصائح ،وإصالح القوانني ،وصياغة
ّ
األدلة والكتيّبات والتقارير حول أفضل املمارسات .كما تقدّ م النّصح حول كيفية تطبيق نظام شامل لالستقبال واالحتجاز،
ومتدّ يد املساعدة حول النواحي التقنية املرتبطة بتصنيف ملتمسي اللجوء والالجئني عن غيرهم من املهاجرين .فضالً عن ذلك،
حترص على التوفيق بني تدابير االستقبال املناسبة من جهة ،واحلاجات اإلنسانية األساسيّة لألشخاص املتورطني في التحركات
اخملتلطة من جهة أخرى .وال ننسى أيضا ً أنّها تراقب وتساعد في تطبيق املبادىء اإلنسانية داخل مراكز االستقبال واالحتجاز.
ج .جهات فاعلة محتملة أخرى (الئحة غير شاملة):
 وكاالت العالقات العامة :ميكن أن تساعد في إنشاء استراتيجية شاملة ملعاجلة ضغوطات العامة على مسألة احتجازاملهاجرين (وغيرها من احملاور ذات الصلة إلدارة الهجرة اخملتلطة).
املنظمات غير احلكومية ،واجلمعيات اخليرية ،وجمعيّات الشتات ،واجملموعات الدينية :تؤمّ ن حاجات النزالء االجتماعية
ّ
والدينية املناسبة؛ وهي تقدّ م املساعدات واإلغاثة إلى املهاجرين غير النظاميني داخل مراكز االستقبال واالحتجاز.
اخلاص :تساعد في اإلدارة اليومية ملراكز االستقبال واالحتجاز.
ّ
 شركات القطاع 8.4.3التوصيات األساسية واخلطوات املقبلة
التوصيات األساسيّة



اخلطوات املقبلة

( )1زيادة التعاون بني الشركاء في هجرة العبور عبر
املتوسط ،ال سيّما بني مجموعات العمل الصغيرة ،أو الفرق
تخطي التحديات التشريعية
ّ
الثنائيّة األطراف ،بهدف
وصعوبات التطبيق خالل مرحلة نقل املعارف.



 حتديد محاور املصلحة املشتركة لنقل املعارف املتعلّقةباالستقبال واالحتجاز.
 حتديد فرص تنظيم ورش العمل واالتّفاقات الثنائية. صياغة الئحة باخلبراء في مجال االستقبال واالحتجاز ،في إطاراملتوسط ،مع حتديد األطراف املهتمّ ة بنقل
ّ
هجرة العبور عبر
املعارف حتديدا ً واضحا ً.

( )2التركيز على حتديد هوية املهاجرين للتخفيف من
الضغوطات التي يتعرّض لها نظام االستقبال واالحتجاز،
ّ
وجتنّب االستخدام غير املرغوب فيه لإلكراه ،وضمان
احلماية املناسبة والسريعة مللتمسي اللجوء والالجئني.
في هذا اإلطار ،يعتبر تعاون املهاجرين أساس ّيا ً.



 تعيني احملاور العمليّة لتبادل املعارف حول حتديد هويّة املهاجرينوتعاونهم (أنظر التوصية  1أعاله).
 تطوير أقنية آمنة لتبادل املعلومات حول حتديد هويّة املهاجرين،اخملتصة.
ّ
أو تعزيز هذه األقنية ،مبساعدة الهيئات

( )3في إطار التعاون ،وللمساعدة على معاجلة ناحية
أساسية من إدارة الهجرة اخملتلطة في املنطقة ،معاجلة
شاملة ،تدعو احلاجة إلى تبادل املعلومات حول الوسائل
املناسبة للتخفيف من الضغوطات اإلدارية على أنظمة
االستقبال واالحتجاز الوطنيّة.



 الزيادة من فعالية حتديد الهويّات (أنظر التوصية  2أعاله)وعمليّة العودة (أنظر )5.8؛
 التعمّ ق في احللول البديلة لالحتجاز؛ املساعدة في تطوير احملاور اإلنتاجية اجلديدة للتعاون ،أي تلكالتي تستهدف اإلدارة اليومية للمراكز؛
 إيجاد الوسائل املناسبة ،أو تبادل املعلومات حول إقامة توازن بنياحلاجة إلى األمن والواجبات اإلنسانية.
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( )4مقاربة الرأي العام بطريقة استباقية ووقائية ،مع
التعاطي بطريقة شفافة مع اإلعالم ومجموعات الضغط،
كاملنظمات غير احلكوميّة.
ّ
ومبشاركة األطراف املعنيّة



 تبادل املزيد من اخلبرات حول معاجلة التحديات التي يطرحهاالرأي العام املرتبط مبسألة االحتجاز؛
 تعزيز احلوار حول احملاور املمكنة للتحسني من إدارة الرأي العام،كاالستعانة بخبير في العالقات العامة إلجراء االستشارات
األولية املتزايدة.

اخلاصة باملهاجرين غير النظاميني.
ّ
اجلدول  :3.4.8خالصة عن التوصيات األساسية واخلطوات املقبلة إلدارة عمليات االستقبال واالحتجاز

 8.4.3.1نقل املعارف من خالل التعاون
 التوصية األساسية :زيادة التعاون العملي والتقني ،ال سيّما بني مجموعات العمل الصغيرة ،أو الفرق الثنائيّة األطراف ،أو التّردد على
تخطي التحديات التشريعية وصعوبات التطبيق خالل مرحلة نقل املعارف.
ّ
اخلبراء في محاور االستقبال واالحتجاز األساسية ،بهدف
حدّ د املسؤولون عددا ً من اخليارات املناسبة لنقل املعارف في شؤون االستقبال واالحتجاز ،لعلّ أهمّ ها:
حتديث هيكليات العمل التشريعية الوطنية ،أو تطويرها ،لتعكس احلقائق الراهنة وتضمن حماية املهاجرين.جتديد منشآت االستقبال واالحتجاز وتطويرها لتلبّي حاجات الدولة واملهاجرين.تدريب املوظّ فني في ميادين االستقبال واالحتجاز األساسيّة.لعلّ الطريقة الفضلى لنقل املعارف هي االتّصال املنتظم بني األطراف من خالل ورش العمل ،والتعاون بإشراف من الدول .فمن شأن قيادة
الضوء على الثغرات التي تعانيها وحتدّ دها بنفسها ،بفضل عملية نقل املعارف .وال يخفى على أحد أ ّن
الدول ،في هذا اإلطار ،أن يسلّط ّ
أساس
ٍ
الهيئات الشريكة والوكاالت الدولية قد تضمن هنا عمليّة التنسيق ،ونقل املبادىء الدولية ذات الصلة (كاإلجرءات الوقائيّة) ،على
خاص.
ّ
لغرض
ٍ
ضروريّ ومنشأ
جتدر اإلشارة إلى أ ّن هذه التوصية قد تتّخذ أشكاال ً عملية متنوّعة ،أهمّ ها ما يلي:
حتتضن الدول الشريكة في هجرة العبور عبر املتوسط ،ممّن أعربت عن
تطوير مجموعات عمل صغيرة مرتكزة حول موضوعخاصا ً،
رغبتها في االستفادة من تبادل املعارف في ميادين محدّ دة من االستقبال واالحتجاز .ومن امليادين التي تستقطب اهتماما ً ّ
نذكر ما يلي :حتديث هيكليات العمل التشريعية؛ وتطوير املعايير الدنيا املشتركة؛ وتطبيق اإلجراءات الوقائيّة؛ وتدريب املوظّ فني؛
وجتديد املنشآت لتلبية حاجات االستقبال واالحتجاز.
اخملتصني) بهدف تبادل املعلومات مباشرة حول
ّ
تأليف فرق ثنائية من مراكز االستقبال واالحتجاز الوطنيّة (أو املسؤولني احلكوميّنياإلدارة اليومية للمراكز ،وتكوين نظرة عملية عن تسيير عمليات االستقبال واالحتجاز في الدول الشريكة.
املنظمات املضيفة ،التابعة للدول الشريكة في
ّ
إمكانية تطوير بعثات األبحاث ،املؤلّفة من خبراء ي ُعيَّنون على املدى القصير فيهجرة العبور عبر املتوسط ،واكتساب اخلبرات امليدانية من نظا ٍم شريك.
 اخلطوات املقبلة:
تطوير املبادرات امللموسة لبناء القدرات ،من خالل نقل املعارف في ميادين االستقبال واالحتجاز ،وبالتحديد في امليادين التالية :نظاماحلكم واملمارسات اإلدارية املتعلّقة باالستقبال واالحتجاز؛ احللول البديلة لالحتجاز؛ الرعاية االجتماعية واجملموعات احلساسة؛ وإدارة
الرأي العام.
حتديد الفرص امللموسة لتنظيم زيارات اخلبراء في محاور االستقبال واالحتجاز الرئيسة ،وتطوير هذه الفرص.املتوسط ،ضمن مناطق االستقبال واالحتجاز املستهدفة ،مع حتديد األطراف
ّ
تطوير لوائح وطنيّة باخلبراء في هجرة العبور عبراملهتمّ ة بتشارك املعلومات بشكل واضح.
 8.4.3.2التركيز على حتديد هوية املهاجرين وتعاونهم
الضغوطات التي يتعرّض لها نظام االستقبال
 التوصية األساسية :يجدر التركيز على حتديد هوية املهاجرين ،للتخفيف من ّ
واالحتجاز ،وجتنّب االستخدام غير املرغوب فيه لإلكراه ،وضمان احلماية املناسبة والسريعة مللتمسي اللجوء والالجئني .في هذا اإلطار،
يعتبر تعاون املهاجرين أساس ّيا ً.
ال يخفى على أحد أ ّن التحديد اإليجابي والدقيق لهويّات املهاجرين يخلّف أثرا ً على نواحٍ عديدة من إدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة .كيف ال
وهو يترك بصمته على حماية ملتمسي اللجوء ،وتعزيز العودة الفعّ الة ،ال بل على إدارة مراكز االستقبال واالحتجاز في املقام األوّل .ولعلّ
التوسع في تطوير الوسائل املناسبة لتحديد
ّ
أحد التحديات األساسيّة ونقاط التركيز الرئيسة ،بالنسبة للشركاء في هجرة العبور ،هو
املهاجرين غير النظاميني بشكل أفضل ،ال سيّما من خالل مبادرات تعاون املهاجرين.
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من هنا ،أقدمت الدول الشريكة على إيجاز عدد من املمارسات املفيدة ،في مجال حتديد الهويّات باإلجمال أ ّوال ً ،وفي ما يتعلّق بضمان تعاون
املهاجرين ثانيا ً .من هذا املنطلق ،من شأن اجلمع بني هذه املمارسات ،ومشاطرتها ،أن يقطع باملعنيّني شوطا ً طويالً ،عندما تدعو احلاجة إلى
حتديد املهاجرين غير النظاميني في املنطقة املتوسطيّة بشكل أفضل .في هذا اإلطار ،يوجز اجلدول أدناه منوذجا ً عن املمارسات املعتمدة
حال ّيا ً في الدول الشريكة ،بهدف حتديد هوية املهاجرين مبزيج من السرعة والدقة ،أو ضمان تعاونهم خالل هذه العمليّة:
ممارسات حتديد هويّة املهاجرين

ممارسات تعاون املهاجرين

 تسجيل بصمة املهاجرين غير النظامينيالتعرف على أصحاب طلبات تأشيرات الدخول باالستداللاألحيائي
 تبادل املعلومات بني الشركاء الدوليني املعنيّني ،ضمن احلدوداخلاصة بهم
ّ
التي تفرضها قوانني املعلومات
 التعامل بشكل متواتر ووثيق مع سفارات احلكومات األجنبية،في سبيل حتديد أفضل الوسائل ملنح اجلنسيّة ،باستثناء حالة
ملتمسي اللجوء.
 تطوير التقنيات اخلاصة بإجراء املقابالت وتكييفها وفقا ً لظروفكلّ دولة

 التأكيد على أ ّن املهاجرين غير الشرعيني سيُرحّ لون ال محالة(من خالل شرائط الفيديو التمهيدية مثالً أو جلسات املعلومات
العامة)
 اإلغراء باملكافآت مقابل العودة ،عوضا ً عن التهديد باالحتجاز ،أومنح نفقات املعيشة عند العودة ،أو تأمني رحالت العودة إلخ.
 السماح باالتّصاالت املتكرّرة مع أفراد األسرة واألصدقاء من بلداملنشأ
 االستفادة من الوسيط الثقافي للتشجيع على التعاون -احلرص على مشاركة طرف دوليّ

اجلدول  :2.3.4.8منوذج عن املمارسات السليمة املعتمدة لتحديد هوية املهاجرين غير النظاميني وحثّهم على التعاون.

 اخلطوات املقبلة:
تنظيم منتدياتٍ عمليّة لنقل املعارف وبناء القدرات ،على أن تستهدف التقنيّات واألساليب املناسبة لتحديد هويّة املهاجرين ،معاحلرص على زيادة تعاونهم في هذا اجملال (أنظر التوصية  1أعاله).
تطوير أقنية آمنة لتبادل املعلومات حول حتديد هويّة املهاجرين ،أو تعزيز هذه األقنية ،مبساعدة الهيئات الدولية كاإلنتربول أو اليوروبولوغيرها.
 8.4.3.3التركيز على التخفيف من التحديات العملية واإلدارية التي تواجه مراكز االستقبال واالحتجاز:
 التوصية األساسية :في إطار التعاون ،وللمساعدة على معاجلة ناحية أساسية من إدارة الهجرة اخملتلطة في املنطقة ،معاجل ًة شاملة،
تدعو احلاجة إلى تبادل املعلومات حول الوسائل املناسبة للتخفيف من الضغوطات على اإلدارة اليومية ملراكز االستقبال واالحتجاز ،مبا في
ذلك التوصل إلى توازن سليم بني أهداف حقوق اإلنسان واألهداف األمنية.
في هذا السياق ،اقترح املسؤولون عددا ً من املقاربات املمكنة التي ميكن إحاطتها بثالث أفكار أساسيّة :التركيز على هجرة العودة (وبالتالي
حتديد هويّة املهاجرين)؛ والتّعمق في احللول البديلة لالحتجاز ال سيّما في حال أبدى املهاجرون استعدادا ً للتعاون أو العودة؛ وتطوير مبادرات
اخلاص .جتدر
ّ
جديدة للتعاون ،سواء مع املنظمات غير احلكومية ،أو اجملموعات الدينية ،أو املنظمات اخليرية ذات الصلة ،و/أو شركات القطاع
اإلشارة إلى أ ّن القسم  5.8من هذه التوجيهات يتعمّ ق في مناقشة إدارة العودة وإعادة القبول؛ بينما يناقش هذا القسم احللول البديلة
لالحتجاز ،و”سبل التعاون اجلديدة”.
جلأت بعض الدول الشريكة إلى حلول بديلة لالحتجاز ،سعيا ً منها إليجاد حلّ محتمل ملشكلة ضغوطات االستيعاب املتزايدة علىنظام االحتجاز .ففي معظم احلاالت ،يستفيد املهاجرون ،ممّن يتعاونون مع السلطات ،من فرصة اإلقامة في شقق أو بيوت مؤقتة،
متوّلها الدّ ول؛ ويتمكّ نون بالتالي من التجوّل على هواهم ،ضمن حدود معيّنة بطبيعة احلال .وإلى جانب التخفيف من ضغوطات
االستيعاب على مراكز االحتجاز ،جتدر اإلشارة إلى أ ّن البيوت والشقق املؤقتة تتميّز بعقود اإليجار املرنة ،كما تضمن املعاملة املناسبة
للنزالء ،وتقاوم ضغوطات العامة.
في حال كانت احللول البديلة لالحتجاز ال تعتبر حالً مناسبا ً ،وفي حال عُدّ االحتجاز احللّ األفضل على صعيد الوطن ،تبقى اإلشارةإلى مبادرات تعاون جديدة ،تعمّ قَ فيها عدد من الدّ ول الشريكة .على سبيل املثال ،ال بدّ من اإلشارة إلى مصادر احتجاز خارجيّة،
واملنظمات
ّ
مؤسسات للقطاع اخلاص ،خاضعة للحماية واملراقبة؛ فضالً عن مشاركة اجملموعات اخليريّة،
ّ
كاحتجاز املهاجرين ضمن
غير احلكومية ،واجملموعات الدينية ،في اإليفاء باحلاجات االجتماعية والدينية للمهاجرين .في هذا اإلطار ،ميكن ملا تقدّ م أن يساهم في
التّخفيف من ضغوطات العامة ،كما هو األمر بالنسبة للحلول البديلة لالحتجاز.
 اخلطوات املقبلة
زيادة فعالية عمليّات حتديد هويّة املهاجرين (أنظر التوصية  2أعاله) وتنظيم عودتهم (أنظر القسم .)5.8التعمق في احللول البديلة لالحتجاز ،ال سيّما تلك املرتبطة باملهاجرين املتعاونني أو العودة الطوعية.املساعدة أو البحث في تطوير ميادين جديدة للتعاون ،الستهداف الضغوطات اإلدارية اليومية التي تتعرّض لها مراكز االستقبالواالحتجاز.
املساعدة أو البحث في إقامة توازن بني احلاجة إلى األمن وموجبات حقوق اإلنسان.43
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 8.4.3.4التعاطي مع ضغوطات الرأي العام بشكل وقائيّ
 التوصية األساسية :مقاربة الرأي العام بطريقة استباقية ووقائية ،والتعاطي بطريقة شفافة مع اإلعالم ومجموعات الضغط،
كاملنظمات غير احلكوميّة.
ّ
مبشاركة األطراف املعنيّة
كما ذُكر أعاله ،يعتبر الرأي العام محورا ً جديدا ً نوعا ً ما من محاور إدارة الهجرة اخملتلطة .رغم ذلك ،اضطر عد ٌد من الدول الشريكة في
هجرة العبور عبر املتوسط إلى مواجهة ضغوطات حادّة من اإلعالم ومجموعات الضغط ،وأصبح بالتالي يتمتّع بخبرات ميكن مشاطرتها
ها هنا .أمّ ا التوصيات ،فتتضمّ ن:
تأمني االتّصال السريع واملفتوح بأحد املسؤولني عن املركز ،املعنيّني بهذا املوضوع ،واملتدربني على إدارة العالقات مع اإلعالم.تأمني تقارير محدّ ثة ومنتظمة عن احلالة الراهنة ،في ما يتعلّق مبراكز االستقبال واالحتجاز الوطنية.اعتماد الشفافية كقاعدة للسلوك في الشؤون املرتبطة باإلعالم.املشاركة الفعّ الة في اجملتمع احملليّ حيث تقع مراكز االستقبال واالحتجاز.التعاون مع املنظمات غير احلكومية (كما ورد في التوصية  3أعاله على سبيل املثال).تطوير األدوات اخلاصة باإلعالم ،بهدف تبديد اخملاوف وعرض سير العمل في املراكز بشكل واضح.الضروري أن يتطرّق املسؤولون ،بطريقة شمولية ،إلى الرأي العام املرتبط بالهجرة اخملتلطة (والهجرة بشكل عام) ،مبا في ذلك الرأي
من ّ
العام حول العنصريّة ،والفوائد اإليجابية التي جتنيها اجملتمعات املستقبِلة من الهجرة ،ومعاجلة األسباب اجلذريّة للهجرة ،على غرار الطلب
املتأصلة إلى اعتماد اإلجراءات األمنية.
ّ
(أنظر  )5.8واحلاجة

 اخلطوات املقبلة
تبادل املزيد من اخلبرات حول كيفية تخطي التحديات التي يطرحها الرأي العام املرتبط مبسألة االحتجاز.تعزيز احلوار حول احملاور املمكنة للتحسني من إدارة الرأي العام ،كاالستعانة بخبير في العالقات العامة إلجراء االستشارات األوليةاملتزايدة.

 8.5العودة وإعادة القبول
تشكّ ل اتّفاقات إعادة القبول جزءا ً ال يتجزّأ من عملية العودة .كيف ال وهي توفّر هيكلية عمل مناسبة لتوطيد أواصر التعاون بني دول
املقصد ،و/أو العبور ،و/أو املنشأ ،ال سيّما في ما يتعلّق بتحديد هويّة املهاجرين غير النظاميني (أنظر القسم  ،)4.8وإصدار وثائق السفر،
وتسهيل اإلجراءات اإلدارية .وليس هذا وحسب ،ال بل إ ّن اتّفاقات إعادة القبول تساهم أيضا ً في احتضان دول املنشأ للمهاجرين غير
21
النظاميني ،من جديد ،بشكل ماديّ وملموس.
املتوسط .لكن عندما ال يكون هذا
ّ
املفضل من عمليّات العودة بالنسبة للشركاء في هجرة العبور عبر
ّ
إ ّن العودة الطوعية هي النوع
النّوع من العودة ممكنا ً ،وبهدف احلفاظ على مصداقية األنظمة الوطنية إلدارة الهجرة ،ونزاهتها ،متسي العودة القسريّة خيارا ً ال بدّ منه.
رابط جليّ بني العودة والتنمية االجتماعية واالقتصادية في دول املنشأ التي يتطلّعون إلى حتسينها
فضالً عن ذلك ،يق ّر املعنيّون بوجود ٍ
أكثر فأكثر.
املتوسط:
ّ
أهمّ التحديات املشتركة التي تواجهها الدول الشريكة في هجرة العبور عبر
إيجاد فهم موحّ د وقابل للتطبيق للعودة ،تتّفق عليه اجلهات الدولية.معاجلة الوثائق اإلدارية املرتبطة بالعودة ،مبا فيها حتديد هويّة املهاجرين.عقد االتفاقات اخلاصة بإعادة القبول والعمل على تطبيقها.الترويج للهجرة الطوعية.تأمني عودة املهاجرين ،العائدين بصورة قسرية ،بسالمة وكرامة.-التحسني من وقع هجرة العودة على التنمية.

 21تعبّر مفوضيّة األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني عن مخاوفها املتعلّقة باحلماية ،عند تطبيق اتّفاقات إعادة القبول .فبرأيها ،من شأن العودة العجولة ،املرتبطة
باتّفاقات إعادة القبول ،أن جتازف بإعادة املهاجرين ،دون دراسة مطلبهم باحلماية كامالً أو إصدار قرارٍ حاسم بشأنه.
44
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 8.5.1التحديات التشريعية والقضائية
 8.5.1.1ما هو موقفنا؟
أ

بتعريف قابل للتطبيق ،تتّفق عليه اجلهات الدولية ،وال وجود لتعريف يأخذ بعني االعتبار األنواع اخملتلفة
ٍ
ال تتميّز هجرة العودة
للعودة (كالهجرة الطوعية والقسرية) أو يُستخدم كأساس مفيد لتطوير اتّفاقات إعادة القبول وتطبيق العودة.

ب

يحظر مبدأ عدم اإلعادة القسريّة ،الذي أدرج كبند في اتّفاقية جنيف الصادرة عام  ،1951واالتّفاقية املتعلّقة
ّ
الصعيد الدوليّ ،
على ّ
بالالجئني األفريقيّني ،وغيرها من وثائق تطبيق القانون الدولي (أنظر القسم  ،)11طر َد األشخاص احملتاجني إلى احلماية الدولية
نحو منطقة قد يتعرّضون فيها لالضطهاد .في هذا اإلطار ،يعتبر مبدأ عدم اإلعادة القسرية أحد املبادىء اجلوهرية من القانون
الدولي ،وهو مفهوم إنساني يضمن حماية املهاجرين احملتاجني إلى احلماية الدولية.

ج

مبنظمة الوحدة األفريقية ،فضالً عن
اخلاص ّ
ّ
تعتبر األدوات الدولية ،كحوار  5زائد  5من إعالن تونس ،واتّفاق كوتونو ،وإعالن اخلرطوم
التوجيهات العشرين الصادرة عن اجمللس األوروبي ،أدواتٍ مهمّ ة في تطوير أو تطبيق سياسة شاملة للعودة ،ال سيّما في ما يتعلّق
بتقاسم األعباء وربط العودة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية.

د

لقد عُقدت ،أو من املنتظر أن تُعقد ،عدّ ة اتّفاقات إلعادة القبول ،جتمع بني بعض الدول الواقعة على طول طرق هجرة العبور
تسهل من اإلجراءات اإلدارية
املتوسطية .غير أ ّن هذه االتّفاقات تعتبر قليلة ومتباعدة ج ّدا ً؛ ممّا يدعو إلى األسف ،سيّما وأنّها ّ
ّ
املرتبطة بالعودة.

ه .لوحظت ثغر ٌة تشوب الروابط احلالية ،القائمة بني احملاور اخملتلفة إلدارة الهجرة اخملتلطة ،على غرار الروابط بني الهجرة الشرعية وغير
الشرعية ،أو بني هجرة العودة والتنمية .من هنا ،أعرب الشركاء عن رغبتهم في تعزيز هذه الروابط.
 8.5.1.2ما هو سبيلنا إلى املضيّ قدما ً؟
أ

أساس ميكن االستناد إليه عند تطبيق االستراتيجيات الوطنيّة
ٍ
من خالل صياغة تعريف تتّفق عليه جميع األطراف ،وتهيئة
خاص ،هو القول بشرعيّة العودة في حال دخل
ّ
لهجرة العودة أو حتديثها .ولعلّ أكثر ما يُتّفق عليه في هجرة العبور ،بشكل
املهاجرون إلى دولة ما بصورة غير قانونية ،أو أطالوا اإلقامة فيها بشكل يتجاوز املدة املذكورة في تأشيرة الدخول اخلاصة بهم ،أو
ارتكبوا جرما ً ،شرط احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية وتطبيقه.

ب

املتوسط.
ّ
من خالل املضيّ قدما ً في عقد اتّفاقات إعادة القبول ،على طول طرق الهجرة املؤثّرة على الشركاء في هجرة العبور عبر
فبالنّظر إلى فائدة هذه االتّفاقات في تسهيل التعاون بني دول املنشأ والعبور واملقصد ،ال سيّما في ما يتعلّق بالتعرف إلى املهاجرين
شك في أ ّن عقد املزيد من اتفاقات إعادة القبول بني الدول املعنيّة ،الواقعة على طول طرق
غير النظاميني ،وجتهيز الوثائق ،ما من ّ
الهجرة ،سيعود عليها بالفائدة.

ج

يتطلّع املعنيّون ،أثناء وضعهم استراتيجية شاملة لهجرة العودة ،إلى التأكد من تسليط الضوء بشكل مناسب على مبدأ عدم
اخلاصة بشؤون الالجئني.
ّ
اإلعادة القسريّة ،سعيا ً منهم إلى حماية اجملموعات احلساسة واحترام االتّفاقية الدولية

د

في ما يتعلّق بتطوير هيكلية عمل شاملة إلدارة الهجرة ،تدعو احلاجة إلى التنبّه للعالقة بني احملاور اخملتلفة إلدارة الهجرة،
خاص ،وبالتحديد النواحي التشريعية ،واجلنائيّة ،واالجتماعيّة ،وسوق العمل.
ّ
ال سيّما تلك التي تؤثّر على العودة بشكل
باإلضافة إلى ذلك ،من الضروري أن يتعمّ ق املرء في هذه الروابط ويستفيد منها ،عند صياغة السياسات وتطوير البرامج ،ال سيّما
تلك القائمة بني هجرة العودة والتنمية؛ أو الهجرة غير الشرعية واستقطاب املوظّ فني؛ أو األمن واحلاجة إلى احلماية في إطار دوليّ .

 8.5.1.3من هم املشاركون احملتملون؟
أ .اجلهات الفاعلة الوطنية (الئحة غير شاملة):
• األجهزة الراعية للقوانني الوطنية :تؤدّي دور الفاعل األساسيّ في تطوير اتّفاقات إعادة القبول؛ وحترص على تصوير وتطبيق
مبدأ عدم اإلعادة القسريّة في القانون الوطني واإلجراءات القضائيّة؛ كما تضمن شرعيّة الهجرة القسريّة.
• اجلهاز املسؤول عن العالقات اخلارجية /السفارات والقنصليّات الوطنيّة في اخلارج :يؤدّي دور اجلهة الفاعلة األساسيّة التي
تفاوض على اتّفاقات إعادة القبول ،وتعمل على تطوير استراتيجية مناسبة لهجرة العودة.
• اجلهاز املسؤول عن الشؤون الداخلية :يساعد ويساهم في صياغة استراتيجية شاملة لسياسة العودة.
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ب .اجلهات الفاعلة الدولية (الئحة غير شاملة):
• السفارات والقنصليات التابعة لدول ثالثة :تؤدّي دور اجلهة الفاعلة األساسيّة التي تفاوض على اتّفاقات إعادة القبول ،كما
تؤدي دورا ً مهمّ ا ً في تقدمي املشورة حول الواقع احمللي املرتبط بإعادة الدمج.
املنظمات الدولية املتعددة األطراف :حترص على عكس مبدأ عدم اإلعادة القسريّة في هيكليات العمل واملمارسات القضائيّة
ّ
•
املنظمة الدولية للهجرة الشركاء ومتدّ لهم يد املساعدة عند
ّ
اخلاصة بهجرة العودة .في هذا اإلطار ،ميكن أن تنصح
ّ
الوطنيّة
املنظمات أيضا ً الدّ ول األعضاء املنتسبة إليها في تطوير سياسة عامة
ّ
صياغة استراتيجية شاملة لهجرة العودة .وتدعم
وشاملة للعودة ،تقوم على التنمية االجتماعيّة واالقتصاديّة .كما تقدّ م النّصح واملساعدة في صياغة سياسة عامة وشاملة
للعودة ،استنادا ً إلى االتّفاقيات الدولية.
8.5.2

حتديّات تطبيق القوانني

 8.5.2.1ما هو موقفنا؟
أ

تُلزم الدول ،مبوجب القانون العرفي الدولي ،باستعادة مواطنيها دون صعوبات بال داعٍ  .لكن ،رغم ذلك ،تواجه دول العبور واملقصد
حتديات تتعلّق بإعادة رعايا الدول الثالثة إلى مسقط رأسهم ،نظرا ً لصعوبة التعرف إليهم أ ّوال ً ،وبسبب التحديات اإلدارية املرتبطة
السفر ،أو نظرا ً لضعف التعاون أحيانا ً بني الدول الواقعة على طول طرق الهجرة.
بإصدار وثائق ّ

ب

ال يخفى على أحد االختالفات ،املوجودة بني دولة وأخرى ،في التدابير التطبيقية املرتبطة بالتنفيذ اليومي إلجراءات إعادة
القبول .بالفعل ،يعكس هذا االختالف الثقافات اإلدارية املتنوّعة ،واحلقائق امليدانية التي تتميّز بها إدارة هجرة العودة.

ج

صحيحٌ أ ّن الهجرة الطوعية تقوم ،في جوهرها ،على أساس مشترك بني الشركاء في هجرة العبور عبر املتوسط ،إال أ ّن الطريقة
الفضلى للترويج لهذا النوع من الهجرة تبقى غير واضحة املعالم نسب ّياً .في هذا اإلطار ،أشار بعض الشركاء إلى النجاح الذي
تكلّل به عدد من املبادرات الوطنيّة؛ بينما تشبّث البعض اآلخر باألساليب الرامية إلى الترويج للهجرة الطوعية.

د

يحتلّ تطبيق إجراءات العودة ،وبالتحديد النقل الفعليّ للمهاجرين العائدين ،صدارة اخملاوف بالنسبة للدول الشريكة ،ناهيك عن
أ ّن هذا األمر يطرح أعبا ًء ماليّة على اإلدارات الوطنيّة .من هذا املنطلق ،أقدم بعض الدول على اختبار فعالية عمليّات العودة املشتركة
(واملتعدّ دة اجلنسيّات في بعض األحيان) ،بهدف تقليص التكاليف املرتبطة بالعودة ،وزيادة معدّ الت إعادة القبول .وال بدّ من اإلشارة
أيضا ً إلى التّنوع في اخلبرات وأساليب التطبيق ،في ما يتعلّق بضمان سالمة املهاجرين العائدين وكرامتهم.

ه

سلّط املعنيّون الضوء على الرابط بني هجرة العودة والتنمية ،على مستويات دولية رفيعة املستوى ،وفي دو ٍل عدّ ة .غير أ ّن هذا الرابط
استقبل باهتمامات متباينة ،في ما يتعلّق بالتطبيق اليومي لشؤون العودة .فضالً عن ذلك ،يشكو املسؤولون من ندرة األدوات
املستخدمة لقياس فعالية برامج إعادة الدمج في دول املنشأ .في هذه احلالة أيضا ً ،تتنوّع املمارسات بني دول ٍة وأخرى.

و

تُلقي ضغوطات الرأي العام ،أكثر فأكثر ،بثقلها على تطبيق العودة ،ال في دول املقصد والعبور وحسب ،بل في دول املنشأ أيضا ً.

 8.5.2.2ما هو سبيلنا إلى املضيّ قدما ً؟
أ

من خالل تطوير وحتديث املمارسات واإلجراءات اخلاصة بالعودة وإعادة القبول ،بطريقة تسلّط الضوء على تعريف العودة وأهدافها،
املتّفق عليها بصفة مشتركة ،كما تدرس اجلوانب التقنية للعودة ،كالصحة ،واألمن ،والنقليات ،وغيرها .فمن شأن هذه التطورات
التي تطرأ على ممارسات العودة أن تسطع أكثر فأكثر ،إذا متّت بالتشاور مع الدول الواقعة على طول طريق الهجرة ،ومع املسؤولني
الوطنيّني املعنيّني أيضا ً (كاملسؤولني عن الصحة ،والعاملني االجتماعيني إلخ).

ب

تطبيق التدابير القائمة على مقدار من املعلومات العمليّة ،وتلك التي تعتبر قابلة للتطبيق بشكل ملموس ،فضالً عن
تلك التي تأخذ بعني االعتبار احلقائق امليدانية للدول الواقعة على طول طريق الهجرة؛ كلّ ذلك بهدف زيادة فعالية إجراءات
العودة وجناحها .فلن تكتفي هذه اإلجراءات باملضاعفة من نسبة جناح العودة ،بل ستضمن أيضا ً مقدارا ً أكبر من التعاون بني الدّ ول
املعنيّة.

ج

من خالل التركيز على تطوير أقنية االتّصال بني دول املنشأ ،والعبور ،واملقصد ،بهدف ضمان تدفق املعلومات ،فضالً عن دعم أواصر
شك في أ ّن أقنية االتّصال ستزدهر في حال عكست التعاون الوطني والدولي الثالثي
التعاون على طول طرق الهجرة .من هنا ،ال ّ
األطراف.

د

عند تسليط الضوء على الهجرة الطوعية في املقام األوّل ،تدعو احلاجة إلى زيادة مستوى التبادل حول املمارسات السليمة
لتعزيز العودة الطوعية .ولن يتمّ هذا التبادل عبر احلدود وحسب ،بل ضمن حدود الدولة الواحدة أيضا ً؛ ولسوف يتضمن جماعات
اخملتصة.
ّ
املنظمات غير احلكومية أو غيرها من القوى الفاعلة
ّ
خاصة بشؤون املهاجرين ،فضالً عن
ّ
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ه

من خالل التركيز على التعاون الوثيق بني دول املنشأ ،بهدف تطوير تدابير إعادة الدمج التي تستهدف املهاجرين العائدين،
سواء بصورة قسرية أم طوعية .وميكن أن يشمل هذا التعاون تطوير األدوات اخلاصة بتقييم إعادة الدمج ،حيث قد تثبت املمارسات
السليمة عن فائدتها في هذا اجملال.

و

من خالل التعمّ ق في محاور إضافية من التعاون املتعدّد اجلنسيات حول قضية العودة ،على غرار تنظيم رحالت العودة املشتركة،
واملساعدة في تطبيق العودة ،بدءا ً من املرحلة األوليّة ،أي حتديد هوية املهاجرين املفترض إعادتهم ،وصوال ً إلى مرحلة نقلهم فعل ّيا ً.

 8.5.2.3من هم املشاركون احملتملون؟
أ

اجلهات الفاعلة الوطنية (الئحة غير شاملة):
• اجلهاز املسؤول عن العالقات اخلارجية :يحتلّ دورا ً رياديا ً في زيادة نسبة التعاون على طول طرق الهجرة ،ويشرف على تطوير
سياسة شاملة للهجرة وتطبيقها.
• اجلهاز املسؤول عن الشؤون الداخلية :يتعاون في تطبيق الهجرة الطوعية والقسرية على السواء .كما يعمل ،في بعض
تنسق عمليّة تطبيق سياسة شاملة للهجرة.
احلاالت ،كهيئة ّ
• وكاالت تنفيذ القوانني :تضمن تطبيق العودة بشكلٍ يحترم حقوق اإلنسان ،ويتالءم مع االتّفاقات والقوانني الدولية.
• املسؤولون عن الصحة والرعاية االجتماعية :يساعدون في تطبيق العودة بشكل يضمن إيفاء هذه املمارسات بحاجات
املهاجرين العائدين ،إن على مستوى الصحة أم االحتياجات االجتماعيّة.

ب اجلهات الفاعلة الدولية (الئحة غير شاملة):
• اجلهاز املسؤول عن الشؤون اخلارجية (في الدول األجنبية الواقعة على طول طرق الهجرة) :يساعد في تطوير أقنية االتّصال
املرتبطة بالعودة ،ويساعد في حتديد هويّة املواطنني .باإلضافة إلى ذلك ،يبدي التعاون في تسليم الوثائق املناسبة.
• املنظمات الدولية املتعددة األطراف :تقدّ م الدعم في بناء الدول لقدراتها ،في ما يتعلّق بالبرامج التي جتمع بني هجرة العودة
والتنمية .كما تقدّ م املساعدة وتؤمّ ن القيادة في تنسيق عمليّات العودة املشتركة .باإلضافة إلى ذلك ،تعني في حتديد أفضل
املمارسات املتعلّقة باحلصول على وثائق السفر ،ونقل املهاجرين غير الشرعيني إلى أوطانهم في دول ثالثة .وهي تضمن أيضا ً
تطبيق مبدأ عدم اإلعادة القسرية بشكل مناسب ،كما تساعد في حتديد هويّة املهاجرين الواجب إعادتهم أو حمايتهم .أخيرا ًً،
مطلعني على حقوقهم واإلجراءات املتعلّقة بعودتهم.
حترص على إبقاء املهاجرين غير النظاميني ّ
ج اجلهات الفاعلة األخرى (الئحة غير شاملة):
• اخلطوط اجلوية :تساعد في نقل املهاجرين وتطبيق العودة.
املنظمات غير احلكوميّة :في دول املقصد والعبور :تساعد في التواصل مع املهاجرين غير النظاميني.
ّ
• اجلماعات احمللية و/أو
كما تروّج للهجرة الطوعية ،وتضمن إبقاء هؤالء املهاجرين على اطّ الع بحقوقهم واإلجراءات املتعلّقة بعودتهم .في دول
املنشأ :تقدّ م النّصح والدعم الالزم إلعادة دمج املواطن العائد.
8.5.3

التوصيات األساسية واخلطوات املقبلة
التوصيات األساسيّة



اخلطوات املقبلة

أ .التركيز على تطوير أقنية اتّصال مفتوحة بني اجلهات
الفاعلة املعنيّة ،على طول طريق الهجرة.



 تطوير أقنية اتّصال تتناول موضوعا ً معيّنا ً وتركّ ز على العودة. تبادل املعلومات بني الشركاء عن طريق وحدة اتّصال مركزية.خاصة بهجرة العودة ،تتألّف من
ّ
 إنشاء شبكة خبراءاملتوسط ،ودول املنشأ
ّ
الدول الشريكة في هجرة العبور عبر
املستهدفة.

ب .زيادة نسبة التعاون بني اجلهات الفاعلة املعنيّة،
واملنخرطة في عمليّات العودة وإعادة القبول على طول
طرق الهجرة.



 عقد اتّفاقات إعادة القبول التي تأخذ طرق الهجرة بعنياالعتبار.
 تنظيم ورش عمل لتبادل املمارسات السليمة حول الهجرةالطوعية.
 تطوير برامج مشتركة للعودة ،تتألّف من عضوية الدولاملتوسط.
ّ
الشريكة املعنيّة بهجرة العبور عبر
 مساعدة الشركاء الذين يواجهون ضغوطات في تطبيقالعودة.
 البحث في إمكانيات التعاون ضمن دول املنشأ ،حول تطبيقالعودة ،وإعادة القبول ،وإعادة الدمج.
 تطوير قاعدة بيانات حول املمارسات السليمة للعودة التي يجباالستناد عليها عند مدّ جسور التعاون.
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ج .إيجاد رابط عمليّ ملموس بني العودة والتنمية في
سبيل صياغة استراتيجية وطنية لهجرة العودة.



 حتديد نقاط االتّصال بهدف الترويج آلليّات جمع املعلومات،وإنشاء الروابط بني هجرة العودة والتنمية.
 إنشاء فرقة عمل بهدف التعمق في األساليب املبتكرةلالستفادة من وقع هجرة العودة على التنمية.
اخلاصة بتقييم عملية إعادة الدمج.
ّ
 تطوير األدوات إشراك اجلماعات أو غيرها من القوى الفاعلة املعنيّة في تطويربرامج إعادة الدمج وتقييمها.
 حتديد إمكانيات بناء القدرات في مجال إدارة الهجرة ،بشكليعود بالفائدة على كافة األطراف املشاركة.

اجلدول  :3.5.8خالصة عن التوصيات األساسية واخلطوات املقبلة إلدارة عمليات العودة وإعادة القبول.
 8.5.3.1تطوير أقنية اتّصال مفتوحة وآمنة
 التوصية األساسية :التركيز على تطوير أقنية اتّصال مفتوحة بني اجلهات الفاعلة املعنيّة ،على طول طريق الهجرة.
املتوسط ،لتشمل دول املنشأ والعامة؛ على أن
ّ
تدعو احلاجة إلى توسيع رقعة تبادل املعلومات بني الدول الشريكة في هجرة العبور عبر
يتطرّق هذا التبادل إلى مواضيع سياسة العودة وإجراءاتها ،بطريقة تعود بالفائدة على الدول الشريكة ،وتساعدها في تطوير وتطبيق
استراتيجية شاملة للعودة .ولعلّ أقنية االتّصال املفتوحة ستسفر عن فوائدها في اجملاالت التالية:
 التشجيع على زيادة التعاون بهدف عقد اتّفاقات حول ممارسات العودة وإعادة القبول ،سواء على مستوى تطوير السياسات أم علىاملستويات التطبيقية.
 صياغة ممارسات وإجراءات عامة حول العودة وإعادة القبول ،أو حتديثها ،بطريقة تعكس واقع عملية التطبيق على طول الطرق. تبادل املعلومات بطريقة عملية حول التطبيق اليومي إلجراءات العودة ،كمسألة إصدار وثائق السفر بهدف تسهيل اإلجراءاتاإلدارية.
 نقل املعارف من خالل تبادل املمارسات السليمة ،كما في الترويج للعودة الطوعية ،وتطبيق العودة القسرية ،وتطوير مشاريع العودةاملشتركة.
 إغناء عملية تطوير الروابط بني هجرة العودة والتنمية ،من خالل التعمّ ق في تأثير املهاجرين العائدين على احلياة االجتماعيةواالقتصادية في دول املنشأ.
 التعامل مع ضغوطات العامة بطريقة استباقية. اخلطوات املقبلة:
املتوسط ،بهدف
ّ
 تطوير أقنية اتّصال تتناول موضوعا ً معيّنا ً وتركّ ز على العودة ،فتجمع بني الدول الشريكة في هجرة العبور عبراخلاصة بالعودة وإعادة القبول (كمجموعات العمل؛ ولوائح الرسائل
ّ
تبادل املعلومات حول الواقع اليومي للتحديات واإلجراءات
االلكترونية؛ والرسائل اإلخبارية إلخ.).
املتوسط ،وقواعد البيانات على
ّ
 تعزيز تبادل املعلومات بني الشركاء عن طريق وحدة اتّصال مركزية (كأمانة س ّر هجرة العبور عبرغرار “إيكونيت” وغير ذلك).
املتوسط ،ودول املنشأ املستهدفة ،بهدف
ّ
خاصة بهجرة العودة ،تتألّف من الدول الشريكة في هجرة العبور عبر
 إنشاء شبكة خبراء ّالتوسيع من رقعة احلوار على طول طريق الهجرة.
 8.5.3.2زيادة التعاون
 التوصية األساسية :زيادة نسبة التعاون بني اجلهات الفاعلة املعنيّة ،واملنخرطة في عمليّات العودة وإعادة القبول على طول طرق
الهجرة.
يعتبر التعاون الثنائي األطراف بني الدول عامالً جوهر ّيا ً يحدّ د مدى جناح العودة وإعادة القبول .تلك هي احلال أيضا ً بالنسبة لتوطيد أواصر
تعاو ٍن ثالثيّ األطراف بني دول املنشأ ،والعبور ،واملقصد ،إلى جانب الوكاالت الدولية وغيرها من الشركاء املعنيّني .من هنا ،ميكن القول إ ّن
السواء ،يعتبر عامالً أساس ّيا ً على
التعاون بني اجلهات الفاعلة ،أمحليّة كانت أم وطنيّة ،أإقليميّة أم دولية ،بطريقة عموديّة وأفقيّة على ّ
عدد من اجلبهات ،وهي:
 ضمان احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية وتطبيقه.السفر والوثائق اإلداريّة الالزمة.
 ضمان حتديد هويّة املهاجرين غير النظاميني ،بالطريقة املناسبة ،وإصدار تذاكر ّ تأمني عودة املهاجرين غير النظاميني إلى مسقط رأسهم ،بطريقة سريعة وآمنة ،مع احملافظة على كرامتهم.صياغة مبادرات مشتركة نحو العودة ،بهدف التخفيف من األعباء املالية على الدول الشريكة املعنيّة ،واملضاعفة من معدّ الت جناح
العودة.
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 اخلطوات املقبلة:
 عقد اتّفاقات إعادة القبول التي طُ رحت للدّ رس ،وصياغة اتّفاقات جديدة تأخذ بعني االعتبار طرق الهجرة التي يسلكها املهاجرونغير النظاميني.
 تنظيم ورش عمل مستهدفة لتبادل املمارسات السليمة حول تعزيز الهجرة الطوعية. املضيّ قدما ً في تطوير برامج مشتركة للعودة ،مبساهمة الشركاء املهتمّ ني ،استنادا ً إلى مبادرات سابقة متعدّ دة اجلنسيّات ،بذلتهابعض الوكاالت أو الدّ ول الشريكة في هجرة العبور املتوسطيّة.
 مساعدة الدول الشريكة التي تواجه ضغوطات في تطبيق استراتيجية للعودة ،حتترم حقوق اإلنسان واملوجبات الدولية. البحث في إمكانيات التعاون ضمن دول املنشأ ،حول تطبيق العودة ،وإعادة القبول ،وإعادة الدمج ،استنادا ً إلى بيانات البحث املتوافرةو/أو بعثات استطالعية قصيرة.
 تطوير قاعدة بيانات حول املمارسات السليمة للعودة التي يجب االستناد عليها عند مدّ جسور التعاون. 8.5.3.3التطوّر كجزء من استراتيجية شاملة لهجرة العودة
 التوصية األساسية :إيجاد رابط عمليّ ملموس بني العودة والتنمية في سبيل صياغة استراتيجية وطنية لهجرة العودة.
من شأن الرّبط بني هجرة العودة والتنمية ،خالل صياغة استراتيجية شاملة للهجرة ،أو حتديثها ،أن يعود بالفائدة على دول املقصد ،من
حيث زيادة نسبة تطوّرها االجتماعي واالقتصادي .باإلضافة إلى ذلك ،ستقطف الدول الواقعة على طول طريق الهجرة ثمار هذه املبادرة،
سيّما وأنّها ستتجنّب املزيد من تدفقات الهجرة اخملتلطة.
 اخلطوات املقبلة:
 حتديد نقاط االتّصال ،عن طريق السفارات أو املمثلني الدوليني املعنيني ،بهدف الترويج آلليّات جمع املعلومات .وميكن لنقاط االتّصالأن تضمن أيضا ً تطبيق الروابط القائمة بني هجرة العودة والتنمية.
 إنشاء فرقة عمل بهدف التعمّ ق في األساليب املبتكرة لالستفادة من وقع هجرة العودة على التنمية االجتماعية واالقتصادية.وميكن أن تشرك فرقة العمل هذه الدو َل الشريكة في هجرة العبور عبر املتوسط ،فضال ً عن دول املنشأ املستهدفة.
اخلاصة بتقييم جناح برامج إعادة الدمج.
ّ
 تبادل املزيد من اخلبرات ،أو تأمني املساعدات من كال الطرفني ،حول تطوير األدواتاملنظمات غير احلكومية ،أو غيرها من القوى الفاعلة املعنيّة واخلبيرة ،في التحديات اليومية الناجتة عن
ّ
 إشراك اجلماعات احمللية ،أوإعادة دمج املهاجر في بلده األصل .ومن املمكن أن حتدث هذه املشاركة على مستوى تطوير برامج و/أو التقييم.
 -حتديد إمكانيات بناء القدرات في مجال إدارة الهجرة ،بشكل يعود بالفائدة على كافة األطراف املشاركة.
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 .9التوصيات األساسيّة واخلطوات املقبلة (قابلة للنزع)
في الصفحات األخيرة

املتوسط حول طرق الهجرة غير
ّ
 .10خريطة هجرة العبور عبر
�النظامية في أفريقيا واملنطقة املتوسطية (قابلة للنزع)
في الصفحات األخيرة

51

 .11منوذج عن التشريعات الدولية والوثائق املرجعية وفقاً
للمحاور األساسية
ترمي الالئحة التالية ،غيرالشاملة ،إلى تقدمي منوذجٍ عن التشريعات الدولية والوثائق املرجعية التي تساعد الدول في إدارة تدفقات الهجرة
اخملتلطة عامةً ،وفي إدارة أهمّ أربعة محاور منها خاصةً.

 .1احملاور املتداخلة
التشريعات أو الوثائق املرجعية

كيف ميكن أن تساعد؟ (الئحة غير شاملة)

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
( :1948األمم املتحدة)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.un.org

وينص حتديدا ً
ّ
يشكّ ل هذا اإلعالن وثيق ًة مرجعية رئيسية على املستوى الدولي،
على اآلتي:
•احلق في طلب اللجوء إلى بلدان أخرى ،هربا ً من االضطهاد ،وفي إيجاد املالذ
اآلمن فيها؛
•حق التنعّ م مبستوى معيشي ال يضر بالصحة ويؤمّ ن الرخاء االجتماعي؛
•احلق في عدم التعرض إلى االعتقال أو االحتجاز أو النفي التعسفي؛
•احلق في مغادرة أي بلدٍ ،مبا فيه بلد املنشأ ،وفي العودة إليه.

امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
( :1969الوحدة األفريقية)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.achpr.org

تتعلّق هذه الوثيقة املرجعية الرئيسية حلقوق اإلنسان مبا يلي مثالً:
•احلق في التنعم باحلرية واألمن؛
•احلق في حرية التنقل واإلقامة؛
•احلق في مغادرة أي بلدٍ ،مبا فيه بلد املنشأ ،وفي العودة إليه؛
•احلق في طلب اللجوء إلى بلدان أخرى ،وإيجاد املالذ اآلمن فيها ،عند التعرض
إلى االضطهاد ،وذلك عمالً بالقانون املعمول به في تلك البلدان وباالتفاقيات
الدولية؛
• حق العودة مبوجب قرارٍ يُتّخذ وفقا ً للقانون.

اتفاقية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
( :1950مجلس أوروبا)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
http://www.echr.coe.int

تعتبر هذه االتفاقية في أوروبا وثيق ًة مرجعية رئيسية حلقوق اإلنسان .وقد
شكّ لت غالبا ً ركيز ًة للقرارات املتخذة بحق الدول التي أبدت رغب ًة في تطبيق
مبدأ الترحيل القسري .ثم سارعت االجتهاداتُ القضائية التي متخضت عن
االتفاقية إلى إدخال تعديالتٍ على التشريعات وآليات التطبيق ،ضمن نطاق
املمارسات السائدة في الدول األوروبية األعضاء.

اتفاقية جنيف لعام  1951وبروتوكول 1967
( :1951األمم املتحدة)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.unhcr.org

تشكّ ل وثيقة مرجعية لشؤون الالجئني:
•حتدد من يحمل صفة الالجئ ،وحقوقه ،كما الواجبات القانونية املترتبة على
الدول جتاهه؛
•تكفل احلقوق األساسية التي يتمتع بها الالجئ كإنسان ،وعدم اإلعادة
القسرية؛
•تساعد في إعادة الالجئ إلى الوطن ،وغير ذلك.

اإلعالن املتعلق باللجوء اإلقليمي
( :1967األمم املتحدة)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.unhchr.ch

هي وثيقة تطرح عدة مبادئ أساسية حول اللجوء ،وبالتحديد:
• حق طلب اللجوء غير القابل للتصرف؛
• دراسة القضية على ضوء احترام سيادة الدولة؛
• مراعاة مبدأ عدم اإلعادة القسرية عند احلدود ،إال في ظل وجود أسباب قاهرة
تتعلق باألمن القومي.

االتفاقية التي حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني في
أفريقيا
( :1969الوحدة األفريقية)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.africa-union.org

إنّها الوثيقة املرجعية اإلقليمية لدول أفريقيا التي تعنى بقضية الالجئني:
•تق ّر باحلاجة إلى اعتماد مقارب ٍة إنسانية من أجل حل مشكلة الالجئني؛
•تناقش العودة الطوعية إلى الوطن؛
•تضع إطارا ً حلل اخلالفات؛
•تضع إطارا ً للتعاون بني السلطات الوطنية ومنظمة الوحدة األفريقية ،وغير
ذلك.
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اتفاقية ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
( :1984األمم املتحدة)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.ohchr.org

تذكّ ر بواجب الدول في عدم إعادة أو طرد شخص إلى دولة أخرى ،أو استرداده
منها ،حينما تتوافر أسباب وجيهة تبعث على االعتقاد بأنه قد يتعرض إلى
التعذيب.

أمر توجيهي صادر عن اجمللس بشأن املعايير الدنيا املتعلقة
باإلجراءات التي تتبعها الدول األعضاء ملنح الشخص صفة
الالجئ أو نزعها عنه
( :2005املفوضية األوروبية)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.eur-lex.europa.eu

أمر توجيهيّ إقليميّ ميهّ د الطريق أمام الدول األوروبية بانتهاج سياسة
مشتركة في ما يتعلق مبنح الشخص صفة الالجئ أو نزعها عنه ،وذلك من
خالل حتديد املعايير الدنيا.

دليل اإلجراءات واملعايير لتحديد صفة الالجئ
( :1992مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.unhcr.org

دليلٌ غير إلزاميّ يساعد الدول في:
•وضع املعايير لتحديد صفة الالجئ؛
•وضع اإلجراءات لتحديد صفة الالجئ ،وغير ذلك

إعالن اخلرطوم الصادر عن االجتماع الوزاري لدول منظمة
الوحدة األفريقية بشأن الالجئني والعائدين واملشردين داخليا ً
في أفريقيا
( :1998الوحدة األفريقية)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.africancourtcoalition.org

ُضعَت هذه الوثيقة لدول أفريقيا بشأن معاجلة أوضاع الالجئني ،والعائدين،
و ِ
واملشردين داخليا ً في أفريقيا ،ال سيما في ما يتعلق باآلتي:
•األسباب الكامنة وراء املشكلة في األصل؛
• آليات الالجئ؛
•حماية الالجئ؛
•احللول الدائمة؛
•تعزيز عملية إعادة إدماج الالجئ في اجملتمع؛
•بناء القدرات؛
•تقدمي املساعدة إلى األشخاص املشردين.

قرار اجمللس (اجمللس األوروبي) رقم 2004/2007
( :2004االحتاد األوروبي)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.eur-lex.europa.eu

وثيقة إقليمية حول إنشاء وكالة أوروبية للتعاون في إدارة العمليات عند احلدود
اخلارجية للدول األعضاء في االحتاد األوروبي.

خطة عمل الرباط
( :2006املؤمتر الوزاري األوروبي األفريقي)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.maec.gov.ma

خطة عمل تسلّط الضوء على املبادرة التي تشمل تنظيم مبادراتٍ تكامليّة
مقبلة ،من شأنها أن تركّ ز على طرق الهجرة في أفريقيا وأوروبا ،ال سيّما في ما
يتعلّق مبا يلي:
•الهجرة والتنمية؛
•الهجرة الشرعية؛
•الهجرة غير الشرعية؛
•ضبط األمن على صعيد العمليات ،والتعاون القضائي ومساعدة الضحايا.

اإلعالن املشترك بني أفريقيا واالحتاد األوروبي حول الهجرة
والتنمية
( :2006طرابلس)
�متوفّر على املوقع اإللكتروني:
www.africa-union.org

هي الوثيقة األساسية بالنسبة ألفريقيا واالحتاد األوروبي التي تشدّ د على أهميّة
التعاون في تنفيذ األعمال ضمن بعض امليادين ،مثل:
•الهجرة والتنمية؛
•إدارة الهجرة؛
•السالم واألمن؛
•املوارد البشرية واستنزاف األدمغة؛
•حقوق اإلنسان ورفاهيته؛
•تشاطر أفضل املمارسات؛
•فرصة تأمني الهجرة النظامية؛
•الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية؛
•حماية الالجئني.

االجتماع الوزاري األوروبي املتوسطي األول حول الهجرة
( :2007ألغارف)
�متوفّر على املوقع اإللكتروني:
www.eu2007.pt

االستنتاجات الوزارية ،املتّفق عليها بني الشركاء األوروبيني واملتوسطيني ،التي
تشدّ د على احلاجة إلى مقارب ٍة شاملة في إدارة الهجرة ،ال سيّما في ما يتعلّق
مبا يلي:
•الهجرة الشرعية؛
•الهجرة غير الشرعية؛
•الهجرة والتنمية.
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 .2احملور األساسي األول :توقيف املهاجرين غير النظاميني واعتقالهم (الئحة غير شاملة)
التشريعات أو الوثائق املرجعية

كيف ميكن أن تساعد؟

قرار بإنشاء آلي ٍة لتبادل املعلومات املتعلقة بالتدابير املتخذة
من جانب الدول األعضاء في االحتاد األوروبي في مجالَيْ اللجوء
والهجرة
( :2006املفوضية األوروبية)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.eur-lex.europa.eu

ينص هذا القرار على تبادل املعلومات بني املفوضية والدول األوروبية األعضاء
ّ
حول القوانني الوطنية املتعلقة مبوضوعَيْ اللجوء والهجرة .فيتعينّ على الدول
األعضاء أن تنقل عبر شبكة إلكترونية التدابيرَ التي تنوي اتخاذها أو التي
اتخذتها في اآلونة األخيرة .وتسمح هذه الشبكة أيضا ً للمفوضية وللدول
األعضاء بأن تطلب من دولة أو من عدة دول أعضاء نقل معلوماتٍ إضافية عن
تلك التدابير.

االتفاقية الدولية حلماية األرواح في البحر
( :1974املنظمة البحرية الدولية)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.imo.org

تنظم هذه االتفاقية الدولية عمليات البحث عن األشخاص وإنقاذهم ،باإلضافة
ّ
إلى إيصالهم إلى أماكن آمنة.

االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ في البحر
( :1979املنظمة البحرية الدولية)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.imo.org

حتدد احلقوق واملسؤوليات العائدة إلى الدول الساحلية.

قرار اجمللس الذي يحدد املعايير واآلليات لتعيني الدولة العضو
املسؤولة عن دراسة طلب التماس اللجوء ،املقدم في إحدى
الدول األعضاء من رعايا بلد ثالث  +قرار اجمللس الذي يضع
القواعد املفصلة لتطبيق هذه املعايير واآلليات
( :2003املفوضية األوروبية)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.eur-lex.europa.eu

يعينّ هذا النص املرجعي السلطات اخملتصة بدراسة طلبات التماس اللجوء التي
تُقدَّم داخل الدول األعضاء في االحتاد األوروبي .ويحدد أيضا ً القواعد التي ترعى
طلب نقل األشخاص ،وعملية نقلهم ،واللغة املعتمدة ،وما عداها من مسائل.

اتفاقية األمم املتحدة حول قانون البحار
( :1982األمم املتحدة)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.un.org

تنص هذه االتفاقية على احلقوق والواجبات العائدة إلى الدول الواقعة في
مناطق بحرية ،مثل:
•تطبيق التشريعات الوطنية في املياه اإلقليمية وفي املناطق املتاخمة؛
•القيود املفروضة على حق العبور البريء؛
•النظام املطبّق على املضائق الدولية؛
•احلق في املطاردة احلثيثة؛
•اعتراض طريق البواخر ،والقواعد املرتبطة بالسرادق

اتفاقية تسهيل حركة املالحة البحرية الدولية والتعديالت
الطارئة عليها
( :1965املنظمة البحرية الدولية)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.imo.org

تفرض على السلطات املسؤولة عن املوانئ واجبَ اتخاذ التدابير الالزمة ملنع
وصول املسافرين خلس ًة إلى املنشآت واملراكب.

املوقف املشترك املتّخذ في  25تشرين األول/أكتوبر 1996
من اجمللس ،استنادا ً إلى املادة ك( )2( 3.أ) من املعاهدة
املتعلقة باالحتاد األوروبي ،وإلى مبدأ تقدمي املساعدة قبل
احلدود ،وإلى املهمات التدريبية
( :1996االحتاد األوروبي)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.eur-lex.europa.eu

اتُخِ ذ هذا املوقف املشترك بشأن تقدمي املساعدة إلى السلطات في الدولة
الثالثة من أجل تشديد املراقبة داخل املطارات على جميع الرحالت املتجهة نحو
االحتاد األوروبي.

قرار اجمللس رقم  /2004/512اجمللس األوروبي بخصوص
إنشاء نظام املعلومات اإلقليمية عن تأشيرات الدخول
( :2004االحتاد األوروبي)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.eur-lex.europa.eu

مثال عن نظا ٍم للمعلومات اإلقليمية حول تأشيرات الدخول ،يعتمد على بنية
مركزية ،ويقوم على نظام معلومات مركزي.
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 .3احملور األساسي الثاني :مكافحة التهريب واالجتار بالبشر ،مبا في ذلك حماية الضحايا (الئحة
غير شاملة)
التشريعات أو الوثائق املرجعية

كيف ميكن أن تساعد؟

املنظمة عبر احلدود
ّ
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
الوطنية
( :2000األمم املتحدة)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.unodc.org

نص دولي أساسي حول اجلرمية املنظّمة.

بروتوكول ملنع وقمع ومعاقبة اإلجتار باألشخاص
( :2000األمم املتحدة)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.unodc.org

نص دولي أساسيّ يركّ ز بوج ٍه خاص على أنشطة اإلجتار بالبشر.

بروتوكول ملكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر
واجلو
( :2000األمم املتحدة)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.unodc.org

نص دولي أساسيّ يركّ ز بوج ٍه خاص على أنشطة تهريب األشخاص.
ّ

املبادئ والتوجيهات املوصى بها من أجل حقوق اإلنسان واإلجتار
بالبشر
متوفرة على املوقع اإللكتروني:
( :2002األمم املتّحدة)
www.unhcr.bg

تنص املبادئ والتوجيهات املتعلقة باإلجتار بالبشر حتديدا ً على اآلتي:
•إعطاء األولوية الحترام حقوق اإلنسان؛
•منع اإلجتار بالبشر؛
•توفير احلماية واملساعدة؛
•التجرمي ،والعقوبات ،والتعويض.

اتفاقية قمع اإلجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغير
( :1949األمم املتحدة)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.un.org

نص دولي أساسي ملكافحة ظاهرة اإلجتار بالبشر.

اتفاقية مجلس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر
( :2005مجلس أوروبا)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.coe.int

تشكّ ل مثاال ً عن املساعي اإلقليمية اآليلة إلى معاجلة مشكلة اإلجتار بالبشر.
مفصل عن اإلجتار بالبشر ،كما تستدعي
ّ
فتستوجب هذه الوثيقة إيراد تعريف
من األفرقاء اتباع األطر القانونية املناسبة ملعاجلة هذه القضية.

قرار اجمللس حول إنشاء شبكة ملوظفي االتصال املعنيني
بشؤون الهجرة
( :2004االحتاد األوروبي)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.eur-lex.europa.eu

مثال عن إنشاء شبكة “ملوظفي االتصال املعنيني بشؤون الهجرة”.

قرار اجمللس لتعميم استخدام موظفي االتصال الذين
تُعيّنهم في اخلارج الوكاالتُ اخملتصة بإنفاذ القوانني ،التابعة
للدول األعضاء
( :2003االحتاد األوروبي)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.eur-lex.europa.eu

مثال عن التعاون الدولي وجمع املوارد من أجل الوقاية من الهجرة غير النظامية
بشكل أفضل.
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 .4احملور األساسي الثالث :إدارة عمليتَيْ االستقبال واالحتجاز (الئحة غير شاملة)
التشريعات أو الوثائق املرجعية

كيف ميكن أن تساعد؟

أمر توجيهي صادر عن اجمللس ،يحدد املعايير الدنيا املتعلقة
باستقبال ملتمسي اللجوء
( :2003مجلس االحتاد األوروبي)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.eur-lex.europa.eu

حتدد هذه الوثيقة األوروبية للدول األعضاء املعايير التي ترعى استقبال ملتمسي
اللجوء ،وبشكلٍ خاص ما يلي:
•حتديد هوية ملتمس اللجوء؛
•البلد املسؤول؛
•ظروف االستقبال؛
•اإلجراءات السارية؛
•احلماية اإلضافية؛
•احلماية املؤقتة؛
•معاجلة وضع األطفال والنساء.

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
( :1996األمم املتحدة)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.ohchr.org

ينص العهد الدولي حتديدا ً على اآلتي:
•عدم التمييز؛
•االحتجاز؛
•االعتراف بالشخص كإنسان أمام القانون؛
•اخلصوصية واحلياة العائلية؛
•احلريات؛
•وحدة العائلة وطريقة معاملة األطفال.

اتفاقية حقوق الطفل
( :1989األمم املتحدة)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.unhchr.ch

تضمن هذه الوثيقة املرجعية حول التدابير املناسبة بأن أيّ طفل يلتمس
احلصول على صفة الالجئ ،أو يعتبر الجئا ً ،سواء أكان مصحوبا ً أو غير مصحوب
بأحد ،سيحظى باحلماية واملساعدة.

امليثاق األفريقي حلقوق الطفل األفريقي ورفاهه
منظمة الوحدة األفريقية)
(ّ :1990
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.africa-union.org

يعلن هذا النص األساسي حول معاملة األطفال وحقوقهم في أفريقيا ،حتديدا ً
اآلتي:
•عدم التمييز؛
•مراعاة مصلحة األطفال العليا؛
•بقاء الطفل ومنوه؛
•التعليم؛
•العناية بالصحة واخلدمات الصحية؛
•حماية العائلة؛
•توفير رعاية األهل واحلماية؛
•البيع ،واإلجتار ،واالختطاف.

االستنتاجات حول استقبال ملتمسي اللجوء في إطار نظم
اللجوء الفردية
( :2001مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.unhcr.org

هي وثيقة غير إلزامية ،حتدد سلسلة مالحظات وتوصيات بشأن طريقة معاملة
ملتمسي اللجوء والفئات املستضعفة.

التوصية رقم ( 15 )98حول تدريب املوظفني الذين يتعاطون
أوال ً مع ملتمسي اللجوء ،ال سيما عند النقاط احلدودية
( :1998مجلس أوروبا)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.coe.int

تصف هذه الوثيقة اإلقليمية التدريب املفترَض توفيره إلى نوعني من املوظفني:
املوظفون املطلوب منهم إحالة ملتمسي اللجوء إلى السلطات اخملتصة بشؤون
ملتمسي اللجوء ،واملوظفون املسؤولون عن استقبال طلبات اللجوء ومعاجلتها،
و/أو عن اتخاذ القرارات بشأنها.

املبادئ التوجيهية املنقّ حة ملفوضية األمم املتحدة العليا
لشؤون الالجئني حول املعايير القابل تطبيقها بشأن اعتقال
ملتمسي اللجوء
( :1999مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.unhcr.org

هي وثيقة دولية غير إلزامية تتعلّق حتديدا ً باآلتي:
• وضع األطر الحتجاز ملتمسي اللجوء عند االقتضاء.
• منع احتجاز األشخاص حيث ال ضرورة لذلك ،وغير ذلك.
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 .5احملور األساسي الرابع :العودة وإعادة القبول ،مبا في ذلك إعادة الدمج والتنمية
(الئحة غير شاملة)
التشريعات أو الوثائق املرجعية

كيف ميكن أن تساعد؟

أمر توجيهي صادر عن اجمللس حول تقدمي املساعدة في حال
العبور ،تسهيالً للترحيل جوا ً
( :2003املفوضية األوروبية)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.eur-lex.europa.eu

مثال عن التعاون اإلقليمي في مجال العودة.

إعالن حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد
الذي يعيشون فيه
( :1985األمم املتحدة)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.un.org

تنص ،على اآلتي:
تنص ،في ما ّ
هي وثيقة دولية ّ
• واجب مراعاة قواعد الدخول إلى أراضي أي بلد؛
• وصول العامة إلى التشريعات ذات الصلة؛
• تطبيق املمارسة التي تسمح إلى رعايا البلد الثالث املتواجدين بصورة غير
شرعية ضمن األراضي بتعداد األسباب التي حتول دون طردهم منها ،إال في
حال بروز أسباب قاهرة تتعلق باألمن القومي.

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري
( :1965األمم املتحدة)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.ohchr.org

تنص على احترام بعض املبادئ األساسية ،على مثال:
• احلق في املساواة في املعاملة؛
• احلماية الفعالة.

اتفاقية الطيران املدني الدولي
( :1944منظمة الطيران املدني الدولي)
�متوفرة على املوقع اإللكتروني:
www.icao.int

• واجب الركاب في التقيد بقواعد الدخول واخلروج املرعية داخل األراضي؛
• حق الدول في تفتيش الطائرات بعد هبوطها وقبل إقالعها.

االستنتاج حول حتديد حاالت انعدام اجلنسية ،وتخفيضها،
والقضاء عليها ،وحماية معدمي اجلنسية
( :2006مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.unhcr.org

استنتاجات اللجنة التنفيذية التابعة ملفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون
الالجئني حول دور هذه املفوضية في مجال تخفيض حاالت انعدام اجلنسية.

إعالن تونس في قمة ()5+5
( :2003قمة احلوار )5+5
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.5plus5.tn

يق ّر هذا اإلعالن بأن الهجرة هي مصدر إثراء وتوجز احلاجة إلى التعاون بني دول
املغرب والدول األوروبية .وتقترح هذه الوثيقة اتخاذ تدابير طويلة األمد إلدارة
الهجرة اخملتلطة ،باألخص في مجال:
• تعزيز التبادل التجاري وتدفق رؤوس األموال بني دول املغرب وأوروبا؛
• ضمان حتقيق التنمية جململ الدول في منطقة البحر األبيض املتوسط ،نظرا ً
لترابط مصاحلها ومنافعها؛
• احترام وتطبيق االتفاقيات املعقودة بني دول املغرب ودول أوروبا ،في مجاالت
العمالة ،والضمان االجتماعي ،وحرية تنقل األشخاص ،والعمل على توسيع
دائرة تطبيق هذه االتفاقيات؛
• تعزيز التنمية في دول املغرب من أجل زيادة فرص العمل فيها.

اتّفاق كوتونو
( :2000االحتاد األوروبي ودول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي
واحمليط الهادئ)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.ec.europa.eu/development

اتّفاق دولي معقود بني دول أفريقيا ودول منطقة البحر الكاريبي واالحتاد األوروبي
بهدف التخفيف من حدة الفقر ،وإمكانية القضاء على هذه الظاهرة ،فيما
يستمر العمل في حتقيق التنمية املستدامة.

وكذلك تتوفر التعديالت التي طرأت على هذا االتفاق في العام
 2005على املوقع اإللكتروني:
www.ec.europa.eu/development
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إعالن اخلرطوم الصادر عن االجتماع الوزاري ملنظمة الوحدة
األفريقية بشأن الالجئني ،والعائدين ،واملشردين داخليا ً في
أفريقيا
( :1998منظمة الوحدة األفريقية)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.mirem.eu

نص رئيسي في أفريقيا ،من أبرز ما يتضمّ نه:
• التشديد على ضرورة تعزيز األنظمة املتعددة األطراف بشكل فعال ،من
أجل التقدم باجتاه حتقيق السالم واألمن الدولي ،وتوفير التنمية املستدامة
والفرص املتكافئة للتقدم االجتماعي؛
• جتديد التأكيد على االلتزام الشديد باملبادئ األساسية املتعلقة
بالدميقراطية ،وحكم القانون ،وحماية حقوق اإلنسان؛
• جتديد التأكيد على احلاجة إلى توطيد التعاون ،واحلوار ،واالحترام املتبادل بني
الشعوب والثقافات ،باعتبار أن هذه العناصر تشكل الدعائم الالزمة لبناء
عالمٍ يسود فيه السالم والتسامح؛
• التشديد على أ ّن القضاء على الفقر هو شرط أساسي للتنمية ،وخطوة
حيوية تساعد في خلق الظروف املالئمة لألفراد والشعوب ،للعيش في
محيط مستدمي يحفظ كرامتهم؛
ٍ
• الترحيب على قدم املساواة بااللتزامات التي قدمها كلٌّ من االحتاد األوروبي
والدول األعضاء فيه من أجل زيادة املوازنة اخملصصة ملساعدات التنمية؛
• التمسك بالتزامه في النظر في مصير الشعوب التي تعرضت للتشرّد جراء
النزاعات أو الكوارث الطبيعية ،وفي العمل على إيجاد احللول ،تسهيالً لعودة
الالجئني إلى وطنهم األم ،وإلعادة إدماجهم في اجملتمع.

أمر توجيهي رقم /2001/40مجلس أوروبا ،حول االعتراف
املتبادل بقرارات الطرد
( :2001االحتاد األوروبي)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.eur-lex.europa.eu

مثال عن األوامر التوجيهية واملمارسات التي يسهل مبوجبها االعتراف بقرار طردٍ
تُصدِره السلطة في إحدى الدول األعضاء ،بحق أحد رعايا بلد ثالث متواجد داخل
أراضي بلد عضو آخر.

دليل لصانعي القرار وأصحاب االختصاص
( 2004و :2007االحتاد األوروبي)
�متوفر على املوقع اإللكتروني:
www.ec.europa.eu

مثال عن وثيقة إقليمية تعطي دفعا ً لتبادل املعلومات وأفضل املمارسات.
وتركّ ز هذه الوثيقة على تسهيل إعادة إدماج املهاجرين في اجملتمع ،وإيوائهم في
محيط املدن ،وحتقيق التكامل االقتصادي ،واحلكم القائم على هذا التكامل.
ي ُخطَّ ط إلصدار طبعة ثالثة في العام .2009
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 .12منوذج عن اجلهات الفاعلة الدولية

اجلهات الفاعلة الدولية
(الئحة غير شاملة)
اإلنتربول

كيف تساعد؟
(الئحة غير شاملة)

1







تقدّ م خدماتٍ عاملية آمنة التّصاالت الشرطة ،من خالل نظام اتّصاالت عامليّ  ،يزوّد أجهزة
الشرطة عبر العالم ببرنامجٍ مشترك ،تستند إليه لتشاطر املعلومات احلاسمة بخصوص
اجملرمني واألعمال اإلجرامية؛
تقدّ م خدمات عملية في نطاق احلصول على البيانات ،فضالً عن قاعدة بيانات ،لتضمن أ ّن
الشرطة عبر العالم متلك القدرة على الوصول إلى املعلومات واخلدمات التي حتتاج إليها ،من
أجل الوقاية من اجلرائم والتحقيق فيها؛
تقدّ م خدماتٍ عملية داعمة للشرطة ،يستفيد منها املسؤولون عن تنفيذ القوانني ،ال سيّما في
مجال اجلرمية املنظمة واإلجتار بالبشر؛
تساعد في تدريب جهازٍ وطني للشرطة وتطويره ،كما تقدّ م التوجيهات والدعم خالل تطوير
العناصر املتفانية في سبيل مكافحة اجلرمية؛
تتقاسم املعارف واملهارات وأفضل املمارسات في مجال ضبط األمن ،من خالل أقنية اإلنتربول،
وإرساء املعايير العاملية حول كيفية مكافحة شبكات التهريب واإلجتار.

جامعة الدول العربيّة

وتنسق مسألة التعاون بينها؛
ّ
 توطّ د العالقات بني الدول العربية الشريكة
 متثّل الدول العربية األعضاء فيها عند التفاوض مع طرفٍ ثالث؛
 تروّج ملصالح الدول العربية في شؤون الهجرة.

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 تساعد في املبادرات املكيّقة من أجل تعزيز التكامل السياسي واالجتماعي االقتصادي في
القارّة؛
 تقدّ م النصح حول شؤون حماية حقوق اإلنسان ال سيّما في ما يتعلّق بقضايا النوع اجلنسي؛
 تقدّ م املشورة حول سبل ترويج الروابط بني الهجرة والشؤون اإلنسانية واالجتماعية في أفريقيا،
كمنشط في هذا اجملال.
ّ
كما تعمل

فرونتكس








تنسق التعاون العملي في حقل إدارة احلدود اخلارجيّة؛
 ّ
تساعد في تدريب حراس احلدود الوطنيني ،مع إرساء معايير مشتركة للتدريب؛
جتري حتاليل للمخاطر؛
تتابع تطوّر األبحاث املتعلّقة مبراقبة احلدود اخلارجية واإلشراف عليها؛
تقدّ م العون خالل الظروف التي تتطلّب مقدارا ً أكبر من املساعدات التقنية والعملية ،عند
احلدود اخلارجية؛
تقدّ م الدعم الالزم لتنظيم عمليات العودة املشتركة.

املراقبة الدميقراطية للقوات املسلّحة

تدعو إلى احلكم السليم واإلصالح ال سيّما في ما يتعلّق بالقضايا األمنية ،وذلك من خالل:
 إجراء األبحاث حول املمارسات السليمة؛
 التشجيع على صياغة املعايير املناسبة على املستويات الوطنية والدولية؛
 رفع التوصيات املتعلّقة بالسياسة؛
 تقدمي النصائح اخلاصة بكلّ دولة وتطبيق برامج املساعدة.

املركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة

ينسق املواضيع املتعلّقة بالهجرة اخملتلطة ،ويساعد في تنظيمها وتنشيطها ،مثل:
ّ
اخلاصة بإدارة الهجرة اخملتلطة؛
ّ
 تقدير الثغرات واحلاجات في احملاور األساسيّة األربعة
 بناء القدرات؛
 تظيم احلوار بني احلكومات.

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون
الالجئني






تعزّز االتّفاقيات الدولية لالجئني وتراقب مدى التزام احلكومات بالقانون الدولي لالجئني؛
تقدّ م املشورة واملساعدة في صياغة إطار عمل تشريعي وطني أو حتديثه ،على أن يأخذ بعني
االعتبار مساعدة األشخاص احملتاجني إلى احلماية الدولية؛
تقدّ م املساعدة في بناء القدرات حول قضايا ملتمسي اللجوء والالجئني؛
تقدّ م املساعدة في حتديد األشخاص احملتاجني إلى احلماية الدولية.

 1استنادا ً إلى والياتٍ تنظيمية رسمية.
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املفوضية األوروبية






مكتب األمم املتّحدة املعنيّ باخملدّرات
واجلرمية

املنظمة الدولية للهجرة
ّ

يساعد الدول األعضاء في صراعها ضدّ اخملدّ رات غير املشروعة ،فضالً عن اجلرمية واإلرهاب ،ال سيّما في
ما يتعلّق بأركا ٍن ثالثة:
 تنظيم مشاريع التعاون التقني املرتكزة على امليدان ،بهدف تعزيز قدرة الدول األعضاء على
مكافحة اخملدّ رات غير املشروعة ،واجلرمية ،واإلرهاب؛
 إجراء األبحاث وبذل اجلهود التحليلية لزيادة نسبة اإلملام بقضايا اخملدّ رات واجلرمية ،وتوسيع نطاق
األدلة الالزمة التّخاذ القرارات املتعلّقة بالسياسة والعمليّات؛
 تنظيم األعمال املعيارية ملساعدة الدول في املصادقة على املعاهدات الدولية وتطبيقها،
وصياغة التشاريع احمللية التي تضبط اخملدّ رات واجلرمية واإلرهاب ،فضالً عن توفير أمانة س ّر
وخدمات إضافية أخرى للهيئات اإلدارية وتلك امللتزمة باملعاهدات.





الوحدة األفريقية








تساعد في تنسيق التحقيقات املتعلّقة بشبكات التهريب واإلجتار على الصعيد اإلقليمي؛
تيسر من تبادل املعلومات وفقا ً للقانون الدولي؛
 ّ
تقدّ م حتليالً عمليا ً داعما ً للعمليات؛
تصدر التقارير االستراتيجية (كتقدير اخملاطر) وحتلّل اجلرائم استنادا ً إلى املعلومات واالستخبارات
التي تقدّ مها الدول األعضاء واألطراف الثالثة؛
تقدّ م الدعم التقني واخلبرة بهدف إجراء التحقيقات وتنفيذ العمليات ضمن االحتاد األوروبي،
بإشراف الدول األعضاء املعنيّة وحتت مسؤوليتها القانونية.






يورو جوست
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تساعد في تنظيم الهجرة ،ال سيّما في ما يتعلّق باملساعدة على العودة ،ومكافحة اإلجتار،
وتأمني التعاون التقني في إدارة الهجرة؛
تقدّ م املساعدات من أجل تطوير سياسة الهجرة وإجراء األبحاث في هذا املضمار ،من دون أن
ننسى القانون الدولي للهجرة؛
مختصني وموارد بشريّة كفوءة؛
ّ
تساعد في بناء القدرات من خالل االستعانة بخبراء
تساعد على إعادة التوطني وتنفيذ إجراءات العودة إلى الوطن.
تساعد في املبادرات املكيّفة من أجل تعزيز التكامل السياسي واالجتماعي االقتصادي في
القارّة؛
تروّج التّخاذ املواقف األفريقية املشتركة جتاه قضايا الهجرة ،وتدافع عنها؛
تشجع على التعاون الدولي؛
 ّ
تساعد في تنظيم املبادرات التي تعزّز املبادىء واملؤسسات الدميقراطية ،واملشاركة الشعبية،
فضالً عن احلكم السليم في أفريقيا؛
تقدّ م النصح حول حماية حقوق اإلنسان وفقا ً للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب،
متت إلى هذا املوضوع بصلة؛
وغيرها من آليّات حقوق اإلنسان التي ّ
تنسق السياسات بني اجملموعات االقتصادية اإلقليمية احلالية واملقبلة ،ويوفّق بينها بهدف
 ّ
حتقيق أهداف االحتاد تدريجا ً؛
تساعد في األبحاث املرتبطة بالهجرة.





اليوروبول

تقدّ م الدعم أو املساهمة من أجل تنظيم املشاريع املرتبطة بتحسني نوعية إدارة الهجرة،
وإمكانيّاتها؛
تشجع على جمع املوارد بهدف تقدمي املساعدة العملية إلى الدول الرازحة حتت ثقل ضغوطات
 ّ
الهجرة؛
تدعو إلى زيادة املعارف وتعزيز اإلمكانيات عند احلدود اخلارجية لالحتاد األوروبي؛
تعزّز إدارة تدفقات الهجرة اخملتلطة ،من خالل مبادر ٍة فعّ الة وشاملة ،على أن تتّسم بالتعاون
وتأخذ عامل احلماية بعني االعتبار.

اخملتصة ،ال سيّما بني الدول
ّ
حتث على تنسيق التحقيقات واملالحقات القضائيّة بني السلطات
  ّ
األعضاء ضمن االحتاد األوروبي ،أو في ما بينها؛
اخملتصة في الدول األعضاء ،ال سيّما من خالل تيسير تبادل
ّ
حتسن درجة التعاون بني السلطات
  ّ
املساعدات القانونية الدولية ،وتسليم املتّهمني الفارّين إلى حكوماتهم عند الطلب؛
اخملتصة في الدول األعضاء من أجل زيادة فعالية حتقيقاتها ومالحقاتها
ّ
 تدعم السلطات
القضائية ،حول موضوع اجلرائم عبر احلدود.

 .13الئحة املشاركني في اجتماع اخلبراء في إطار هجرة العبور عبر
املتوسط من الدول الشريكة واملراقبني والوكاالت الدولية
ّ
املفتاح
اجتماع اخلبراء الذي شاركت فيه الدولة
اجتماع خبراء حول توقيف املهاجرين غير النظاميني واعتقالهم
1
اجتماع خبراء حول مكافحة شبكات اإلجتار والتهريب
2
اجتماع خبراء حول إدارة االستقبال والتوقيف
3
اجتماع خبراء حول إدارة العودة وإعادة القبول
4
الدول الشريكة

املنظمات ،والعناوين ،واملواقع اإللكترونية

اجتماع اخلبراء الذي
شاركت فيه الدولة

اجلزائر

وزارة الشؤون اخلارجية
املرادية
اجلزائر
www.mae.dz

االجتماعات من  1إلى 4

النمسا

وزارة الداخلية
BMI Postfach 100, A-1014 Wien
هاتف+43 15 31 260 :
www.bmi.gv.at

االجتماعات  1و 2و4

بلجيكا

وزارة الداخلية
مكتب الهجرة
WTC II, Chaussée d’Anvers 59
1000 Brussels
www.dofi.fgov.be

االجتماعان  1و2

الشرطة الفدرالية
املكتب املركزي للشرطة اجلنائية حول التهريب واإلجتار بالبشر
Rue Fritz Toussaint 47, 1050 Brussels
www.polfed-fedpol.be

االجتماعان  1و2

مركز مركسالس املغلق
Steenweg op Wortel 1 A
2330 Merksplas

االجتماع 3

مركز بوخيم املفتوح
Van den Nestlaan 64 B
)2520 Broechem (Ranst

االجتماع 3

الوكالة الفيديرالية الستقبال ملتمسي اللجوء
rue des Chartreux 21
1000 Brussels
www.fedasil.be

االجتماع 3

املمثّل البلغاري لدى اليوروبول
P.O. Box 908 50
2509 LW The Hague
هاتف+31 70 302 5000 :
www.europol.europa.eu

االجتماع 2

بلغاريا
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املنظمات ،والعناوين ،واملواقع اإللكترونية

اجتماع اخلبراء الذي
شاركت فيه الدولة

قبرص

وزارة الداخلية
 1453نيقوسيا
هاتف+357-22 867 867 :
www.moi.gov.cy

االجتماعات 1-4

وزارة اخلارجية
جادة القصر الرئاسي
 1447نيقوسيا
هاتف+357 22 401000 :
www.mfa.gov.cy

االجتماع 4

اجلمهورية التشيكية

املنظمة
ّ
وحدة الشرطة اجلنائية وخدمة التحقيقات ملكافحة اجلرمية
Police of the Czech Republic
P.O. Box 41/V3
80 Prague 156

االجتماعان  1و2

الدمنارك

وزارة الالجئني
Holbergsgade 6
1057 Copenhagen K
هاتف+45 33 92 33 80 :
www.inm.dk

االجتماع 1

مصر

وزارة اخلارجية
كورنيش النيل ،ماسبيرو
هاتف+20 25796334 :
www.mfa.gov.eg

االجتماعات  1و 2و4

إستونيا

وزارة الداخلية
Pikk 61
15065 Tallinn
هاتف+ 372 612 5008 :
www.siseministeerium.ee

االجتماع 4

اجمللس اإلستوني حلرس احلدود
Pärnu mnt 139/1
15183 Tallinn
هاتف+372 614 9028 :
www.pv.ee

االجتماعات من  1إلى 4

مجلس إستونيا للمواطنية والهجرة
Vilmsi 59, 10147 Tallinn
هاتف+372 666 2722 :
http://www.mig.ee

االجتماعات  1و 2و3

وزارة الداخلية
PO Box 26 FI-00023 Government
Kirkkokatu 12
Helsinki
هاتف+358 9 16001:
www.intermin.fi

االجتماعات من  1إلى 3

املمثل الفنلندي لدى اليوروبول
P.O. Box 908 50
2509 LW The Hague
هاتف+31 70 302 5000:
www.europol.europa.eu

االجتماع 2

فنلندا
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املنظمات ،والعناوين ،واملواقع اإللكترونية

اجتماع اخلبراء الذي
شاركت فيه الدولة

فرنسا

وزارة الداخلية
Place Beauvau
75008 Paris
هاتف+33 1 40 07 60 60:
/http://www.interieur.gouv.fr

االجتماع 4

OCRIEST
27 cours des Petites Ecuries
77185 Lognes

االجتماع 2

مديرية الشرطة الفيديرالية
Bundespolizeidirektion Roonstraße 13 56068 Koblenz
هاتف+43 261 399 0:
www.bundespolizei.de

االجتماعات  1و 2و4

وزارة الداخلية
القسم املركزي
Alt-Moabit 101
10559 Berlin
هاتف+49 30 18 681-0 :
www.bmi.bund.de

االجتماع 3

وزارة األمن العام
شعبة األجانب
مركز الشرطة الرئيسي
P. Kanellopoulou 4 Str.
Athens

االجتماع 4

وزارة التجارة البحرية
مديرية األمن
150 Grigoriou Lambraki Street
Piraeus
Greece
هاتف+30 210 4191700 :
www.yen.gr

االجتماع 1

اجملر

املمثل اجملري لدى اليوروبول
P.O. Box 908 50, 2509 LW
The Hague
هاتف+31 70 302 5000 :
www.europol.europa.eu

االجتماع 2

إيطاليا

وحدة العمليات اخلاصة ()ROS
Carabinieri
25 Via di Ponte Salario
Roma
Italy
www.carabinieri.it

االجتماعان  1و2

أملانيا

اليونان
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وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
الدول الشريكة

املنظمات ،والعناوين ،واملواقع اإللكترونية

اجتماع اخلبراء الذي
شاركت فيه الدولة

لبنان

املديرية العامة لألمن العام في لبنان
هاتف+961 1 386610 :
www.general-security.gov.lb

االجتماعات من  1إلى 3

سفارة لبنان في وارسو
Ambasada Republiki Libańskiej
ul. Starościńska 1 B m.10, 02-516 Warszawa
هاتف+48 22 844 50 65 :
www.lebanon.com.pl

االجتماع 1

سفارة اجلمهورية اللبنانية في قبرص
6 Chiou Str. Ayios Dhometios
P.O Box 219241515
Nicosia, Cyprus
هاتف+357 2 780-866 :
فاكس+357 2 776-662 :

االجتماع 4

وزارة الداخلية
طرابلس
اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

االجتماعان  2و3

مكتب اجلماهيرية العربية الشعبية في قبرص
الدائرة اإلدارية
Leoforos Stassinou 7, P.O.Box 22487, 1522 Lefkosia
هاتف+357 22 46 00 55 :

االجتماع 4

ممثّل مالطا لدى اليوروبول
P.O. Box 908 50
2509 LW The Hague
هاتف+31 70 302 5000 :
www.europol.europa.eu

االجتماع 2

وزارة العدل والداخلية
Auberge D’Aragon
Independence Square
La Valletta
هاتف+356 2295 7000 :
www.mjha.gov.mt

االجتماع 3

املغرب

وزارة الداخلية
مديرية الهجرة ومراقبة احلدود
احليّ اإلداري
الرباط ،املغرب

االجتماعات من  1إلى 4

هولندا

وزارة العدل
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
هاتف+ 31 70 3 70 79 11 :
www.justitie.nl

االجتماعات من  1إلى 4

مركز اخلبرات -تزوير الوثائق
مطار شيفول
Evert van de Beekstraat 101
1118 ZH Schiphol Airport

االجتماع 1

شرطة املوانئ في روتردام
St Jobsweg 6
3024 EJ Rotterdam
هاتف+31 10 274 74 71 :

االجتماع 1

ليبيا

مالطا
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وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
الدول الشريكة

املنظمات ،والعناوين ،واملواقع اإللكترونية

اجتماع اخلبراء الذي
شاركت فيه الدولة

النروج

وزارة العمل والدمج االجتماعي
Postboks 8019 Dep 0030
Oslo
هاتف+47 22 24 90 90 :
www.regjeringen.no

االجتماع 4

بولندا

وزارة الداخلية
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warsaw
هاتف+ 48 22 601 44 27 :
www.mswia.gov.pl

االجتماعات من  1إلى 4

املق ّر الرئيسي حلرس احلدود البولندي
مكتب التعاون الدولي
al. Niepodległości 100
Warsaw 02-514
هاتف+ 48 22 5004000 :
www.sg.gov.pl

االجتماع 1

البرتغال

وزارة الداخلية
Morada Praça do Comércio
1149-015 Lisbon
هاتف+351 213 233 000 :
www.mai.gov.pt

االجتماعات من  1إلى 4

رومانيا

وزارة الداخلية
هيئة التفتيش العامة ،شرطة احلدود الرومانية
Piata Revolutiei nr.1 A, sect, 1
Bucharest
هاتف021/303.70.80 :
www.mai.gov.ro

االجتماعات من  1إلى 4

اجلمهورية السلوفاكية

وزارة الداخلية
املنظمة
ّ
دائرة مراقبة اجلرمية
Pribinova 2
812 72 Bratislava
هاتف+421 2 5094 1111:
www.minv.sk

االجتماع 2

إسبانيا

وزارة اخلارجية
Plaza de la Provincia
1 - 28071 Madrid
هاتف+34 91 379 97 00 :
www.mae.es

االجتماع 3

وزارة الداخلية
Paseo de la Castellana, 5
28046 - Madrid
www.mir.es

االجتماعات  1و 3و4

حرس حفظ األمن
C/ Guzman el Bueno 110
28003- Madrid
هاتف+34 900 100 062 :
www.guardiacivil.org

االجتماعان  1و2

قوى الشرطة الوطنية
قسم عمليات االستخبارات
90, General Pardinas
28006 Madrid
www.policia.es

االجتماعان  1و2
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وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
الدول الشريكة

املنظمات ،والعناوين ،واملواقع اإللكترونية

اجتماع اخلبراء الذي
شاركت فيه الدولة

السويد

مجلس الهجرة السويدي
وزارة العدل
Rosenbad 4
Stockholm 33 103
هاتف011/15 60 00 :
www.migrationsverket.se

االجتماعات من  2إلى 4

سويسرا

املكتب االحتادي للهجرة
Quellenweg 6
CH-3003 Bern-Wabern
هاتف+41 31 325 11 11 :
www.bfm.admin.ch

االجتماعات  1و 2و4

سوريا

وزارة اخلارجية
دمشق
سوريا

االجتماعات من  1إلى 4

وزارة الداخلية
هاتف+963 11 2313471:
www.civilaffair-moi.gov.sy

االجتماعات  1و 2و4

تونس

سفارة تونس في بلجيكا
Avenue de Tervueren 278
Brussels
هاتف+32 2771 73 95 :

االجتماع 3

تركيا

وزارة الداخلية
Türkiye Chumhuriyeti İçisleri Bakanlığı
06100 Bakanlıklar
Ankara
www.icisleri.gov.tr

االجتماعان  1و2

اململكة املتّحدة

مكتب الشؤون الداخلية
2 Marsham Street
London SW1P 4DF
هاتف+44 20 7035 4848 :
www.homeoffice.gov.uk

االجتماعات  2و 3و4

املنظمة
ّ
وكالة اجلرمية اخلطيرة
PO Box 8000 London SE11 5EN
هاتف+44 800 2346657 :
www.soca.gov.uk

االجتماع 1

68

وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
الوكاالت واملراقبون

املنظمات والعناوين

اجتماعات اخلبراء التي
شاركت فيها املنظمات

أستراليا

املفوضية العليا األسترالية
Australia House
Strand
London WC2B 4LA
United Kingdom
www.uk.embassy.gov.au

االجتماعان  1و2

بايوك

بايوك
Leguit 4, 2000
Antwerp, Belgium
Tel: +32 3201 1690
www.payoke.be

االجتماع 3

املراقبة الدميقراطية للقوات
املسلّحة

مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات املسلّحة
Rue de Chantepoulet 11
1201 Geneva 1
Switzerland
هاتف+ 41 22 741 77 00 :
www.dcaf.ch

االجتماع 2

املفوّضية األوروبية

املفوّضية األوروبية
Rue de Luxembourg, 46, 1050
Brussels, Belgium
هاتف+32 2 299 1111 :
www.ec.europa.eu

االجتماعات  1و 2و4

يورو جوست

يورو جوست
Maanweg 174, 2516 AB
The Hague, Netherlands
هاتف+31 70 412 5000:
www.eurojust.europa.eu

االجتماعان  1و2

اليوروبول

اليوروبول
P.O. Box 908 50, 2509 LW
The Hague, Netherlands
هاتف+31 70 302 5000 :
www.europol.europa.eu

االجتماعات من  1إلى 4

فرونتكس

فرونتكس
Rondo ONZ 1 00-124 Warsaw
Poland
هاتف+48 22 544 9500 :
www.frontex.europa.eu

االجتماعات من  1إلى 4

املركز الدولي لتنمية سياسات
الهجرة

املركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة
Gonzagagasse 1
1010 Vienna
Austria
هاتف+43 1504 46770 :
www.icmpd.org

االجتماعات من  1إلى 4

اإلنتربول

اإلنتربول
200, quai Charles de Gaulle 69006
Lyon, France
هاتف+33 4 72 44 71 60 :
www.interpol.int

االجتماعان  1و2
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وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
الوكاالت واملراقبون

املنظمات والعناوين

اجتماعات اخلبراء التي
شاركت فيها املنظمات

املنظمة العاملية للسلم والرعاية
ّ
واإلغاثة

املنظمة العاملية للسلم والرعاية واإلغاثة
ّ
طرابلس الغرب
ص.ب2276 .
اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى
هاتف+ 218 21 4780333 :
www.iopcr.org

االجتماعات من  1إلى 4

مفوضية األمم املتحدة العليا
لشؤون الالجئني

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني
Case Postale 2500
CH-1211 Genève 2 Dépôt
Suisse
هاتف+41 22 739 81 11 :
www.unhcr.org

االجتماعات  1و 3و4

مكتب األمم املتحدة املعني
مبكافحة اخملدرات واجلرمية

مكتب األمم املتحدة املعني مبكافحة اخملدرات واجلرمية
Vienna International Centre, Wagramer Strasse 5
Vienna
Tel: +43 1 26060 0
www.unodc.org

االجتماعان  1و2
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املركز الدّ ولي لتنمية سياسات الهجرة ،اليوروبول و فرونتكس
�وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة
حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
لوكسمبورج :مكتب النشرات الرسمية للمجتمعات األوروبية،
2008 – 70 pp. – 21x29.7 cm
ISBN 978-92-95018-50-1

احلوار حول هجرة العبور عبر املتوسط ()MTM
نحو ر ّد شامل على تدفقات الهجرة اخملتلطة

�وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة
حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة

التوصيات األساسيّة واخلطوات املقبلة (قابلة للنزع)
اخلطوات املقبلة

التوصيات األساسية
احملور األساسي األول :توقيف املهاجرين غير النظاميني واعتقالهم
  1تطبيق االتّفاقيات الدولية ،بطريقة واضحة وملموسة،
حول حقوق األشخاص احملتاجني إلى احلماية الدولية ،مبا
يعكس واجبات الدول في تأمني هذه احلماية.
  2صياغة إطار عمل م ّتفق عليه بصفة مشتركة ،يعالج
الثغرات واحلاجات بطريقة عملية ،ضمن إطار العمل القانوني
الدولي املناسب.
  3زيادة التعاون والتنسيق ،على الصعيدين الوطني
ّ
وأفقي.
عمودي
وبشكل
والدولي،
ّ
ٍ



مراجعة أطر العمل الوطنية للتوقيف واالعتقال بهدف حتديد الثغرات احملتملة في ما يتع ّلق
بحماية ملتمسي اللجوء.
حتديد وتطبيق اإلجراءات الالزمة التي تعالج هذه الثغرات.



للتعمق في مناقشة مقاربة مشتركة وعملية نحو التوقيف
تنظيم ورش عمل للخبراء
ّ
واالعتقال ،وتطوير هذه املقاربة ال س ّيما عند احلدود البحر ّية واجلو ّية.
بناء القدرات املشتركة من خالل املبادرات الهادفة التي تتولى التدريب في شؤون التوقيف
واالعتقال ،وهي مستهدفة وفقاً لكل دولة شريكة.



تبادل اخلبرات حول صياغة إطار عمل وطني ،وتطبيق اخلطوات الالزمة نحو حتقيق هذا األمر،
على أن يدعم مبادرات التعاون.
يتم حتديده من مصالح
تشجيع الشراكات أو إمكانيات التعاون امللموسة ،استنادا ً إلى ما ّ
وحاجات مشتركة ،مع إمكانية إقدام الوكاالت أو األطراف الثالثة املعنية على تنسيق هذا األمر.
التعمّ ق في ميادين تعاون جديدة مع املؤسسات غير الرسمية من جهة ،والهيئات اإلقليمية أو
الدولية من جهة أخرى.
وضع خطط للتعاون حول تقاسم املعلومات وحتليل اخملاطر.
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وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة

اخلطوات املقبلة

التوصيات األساسية
احملور األساسي الثاني :مكافحة شبكات التهريب واإلجتار
  1ضمان انعكاس تعريفات التهريب واإلجتار ،كما هي
مبيّنة في بروتوكوالت األمم امل ّتحدة ،في هيكليات العمل
التشريعية والقضائية الوطنية ،مبا في ذلك التعريفات
املتع ّلقة بحماية الضحايا.




حتديد الثغرات التي تشوب هيكليات العمل التشريعية أو القضائية الوطنية املناسبة.
صياغة برنامج مساعدة مزدوجة ومتبادلة بني الدول حول التطبيق امللموس لبروتوكوالت األمم
امل ّتحدة ،والتق ّيد بها على الصعيد الوطني.

  2التركيز على نشر الوعي ،وتطبيق التدابير الوقائية
التي تستهدف العرض والطلب لشبكات التهريب واإلجتار ،مع
خاص بالدول الواقعة على طول طرق الهجرة غير
إيالء اهتمام
ّ
النظامية التي يسلكها مرتكبو التهريب واإلجتار.



بشكل ملموس بهدف نشر الوعي في أوساط األشخاص
تبادل املمارسات السليمة وتطبيقها
ٍ
املع ّرضني للتهريب واإلجتار.
تنظيم املبادرات الرامية إلى نشر الوعي في أوساط املسؤولني املعن ّيني.
إشراك دول املنشأ في تطوير اإلجراءات الوقائية.
تنظيم حمالت نشر الوعي بني العامة على طول طرق الهجرة ملعاجلة مشكلة العرض
والطلب.
تقدمي املساعدة أو التعاون في تطوير برامج التدريب الوطنية/املشتركة التي تُ
مبوضوع
عنى
ٍ
معي.

  3زيادة التعاون والتنسيق في مجال التحقيقات ،وكذلك
في تنفيذ القوانني.




ّ
تسهل تبادل املعلومات املتعلقة باالستراتيجيات والعمليات.
إيجاد أرضية مشتركة
تركيز االهتمام على قيام عالقات عمل تعاونية بني الشركاء املعنيني بهجرة العبور عبر
املتوسط ،بهدف إجراء حتقيقات ومالحقات قضائية مشتركة.

  4صياغة التدابير الرامية إلى مساعدة ضحايا اإلجتار
وحمايتهم.



تقييم وضع اإلجتار بالبشر على املستوى احمللي ،وإحصاء اجلهات الفاعلة األساسية املشاركة
في رسم األطر الوطنية ملكافحة اإلجتار؛
توثيق التعاون مع جميع اجلهات الفاعلة املشاركة في هذه العملية ،مبا في ذلك املنظمات غير
احلكومية ،وإضفاء الطابع املؤسساتي على هذا التعاون.
تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة وذات أهداف محددة ،للجهات الفاعلة املشاركة في
اخلاصة مبساعدة الضحايا وحمايتهم.
وضع أو تطبيق التدابير
ّ
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وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة

اخلطوات املقبلة

التوصيات األساسية
احملور األساسي الثالث :إدارة عمليات االستقبال واالحتجاز
  1زيادة التعاون العملي والتقني ال س ّيما بني مجموعات
العمل الصغيرة ،أو الفرق الثنائ ّية األطراف ،أو التّردد على اخلبراء
الزائرين.

  2التركيز على حتديد هوية املهاجرين ،للتخفيف من
الضغوطات التي يتع ّرض لها نظام االستقبال واالحتجاز ،وجتنّب
اللجوء غير املرغوب فيه لالحتجاز ،وضمان احلماية املناسبة
والسريعة مللتمسي اللجوء والالجئني .في هذا اإلطار ،يعتبر
تعاون املهاجرين أساس ّيا ً.
  3تبادل املعلومات حول الوسائل املناسبة للتخفيف من
الضغوطات على اإلدارة اليومية ملراكز االستقبال واالحتجاز،
مبا في ذلك التوصل إلى توازن سليم بني األهداف اإلنسانية
واألمنية.
  4مقاربة الرأي العام بطريقة استباقية ووقائية،
والتعاطي بطريقة شفافة مع اإلعالم ومجموعات الضغط،
ّ
كاملنظمات غير احلكوم ّية.
مبشاركة األطراف املعن ّية




تطوير املبادرات امللموسة لبناء القدرات ،من خالل نقل املعارف في ميادين االستقبال واالحتجاز.
حتديد الفرص امللموسة لتنظيم زيارات اخلبراء في محاور االستقبال واالحتجاز الرئيسة ،وتطوير
هذه الفرص؛
ّ
املتوسط ،ضمن مناطق االستقبال واالحتجاز
إعداد لوائح وطنيّة باخلبراء في هجرة العبور عبر
املهتمة بتشارك املعلومات.
املستهدفة ،مع التحديد الواضح لألطراف
ّ




ّات عمليّة لنقل املعارف وبناء القدرات.
تطوير إمكاني ٍ
تطوير أقنية آمنة لتبادل املعلومات حول حتديد هويّة املهاجرين ،أو تعزيز هذه األقنية ،مبساعدة
الهيئات الدولية بالتحديد.
تبادل املمارسات السليمة امللموسة لتعزيز التعاون حول الهجرة.





زيادة فعالية عمليّات حتديد هويّة املهاجرين وتنظيم عودتهم.
التعمق في احللول البديلة لالحتجاز.
املساعدة أو البحث في تطوير ميادين جديدة للتعاون ،الستهداف الضغوطات اإلدارية اليومية
التي تتع ّرض لها مراكز االستقبال واالحتجاز.
املساعدة أو البحث في إقامة توازن بني احلاجة إلى األمن واملوجبات اإلنسانية.



تبادل املزيد من اخلبرات حول كيفية تخطي التحديات التي يطرحها الرأي العام املرتبط مبسألة
االحتجاز.
تعزيز احلوار حول احملاور املمكنة للتحسني من إدارة الرأي العام ،كاالستعانة بخبير في العالقات
العامة ربمّ ا إلجراء االستشارات األولية املتزايدة.
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وثيقة عمل الدول العربية واألوروبية الشريكة حول اإلدارة املشتركة لتدفقات الهجرة اخملتلطة
اخلطوات املقبلة

التوصيات األساسية
احملور األساسي الرايع :العودة وإعادة القبول
  1توسيع رقعة تبادل املعلومات بني الدول الشريكة في
املتوسط ،لتشمل دول املنشأ والعامة؛ على أن
هجرة العبور عبر
ّ
يتط ّرق هذا التبادل إلى مواضيع سياسة العودة وإجراءاتها.

  2زيادة نسبة التعاون بني اجلهات الفاعلة املعن ّية،
واملنخرطة في عمل ّيات العودة وإعادة القبول على طول طرق
الهجرة.











عملي ملموس بني العودة والتنمية في
  3إيجاد رابط
ّ
سبيل صياغة استراتيجية وطنية لهجرة العودة.







تطوير أقنية اتّصال تتناول موضوعاً معيّناً ّ
وتركز على العودة ،فتجمع بني الدول الشريكة
املتوسط ،بهدف تبادل املعلومات حول الواقع اليومي للتحديات واإلجراءات
في هجرة العبور عبر
ّ
اخلاصة بالعودة وإعادة القبول.
ّ
تعزيز تبادل املعلومات بني الشركاء عن طريق وحدة اتّصال مركزية.
ّ
خاصة بهجرة العودة ،تتأ ّلف من الدول الشريكة في هجرة العبور عبر
إنشاء شبكة خبراء
املتوسط ،ودول املنشأ املستهدفة ،بهدف التوسيع من رقعة احلوار على طول طريق الهجرة.
ّ
ُ
عقد اتّفاقات إعادة القبول التي طرحت لل ّدرس ،وصياغة اتّفاقات جديدة تأخذ بعني االعتبار طرق
الهجرة التي يسلكها املهاجرون غير النظاميني.
أهداف مح ّددة لتبادل املمارسات السليمة حول تعزيز الهجرة الطوعية.
تنظيم ورش عمل ذات
ٍ
املهتمني.
املضي قدما ً في تطوير برامج مشتركة للعودة ،مبساهمة الشركاء

ّ
ّ
مساعدة الدول الشريكة التي تواجه ضغوطات في تطبيق استراتيجية للعودة ،حتترم حقوق
اإلنسان واملوجبات الدولية.
البحث في إمكانيات التعاون ضمن دول املنشأ ،حول تطبيق العودة ،وإعادة القبول ،وإعادة
الدمج.
مد
تطوير قاعدة بيانات حول املمارسات السليمة للعودة التي يجب االستناد عليها عند ّ
جسور التعاون.
حتديد نقاط االتّصال ،عن طريق السفارات أو املمثلني الدوليني املعنيني ،بهدف الترويج آلل ّيات
جمع املعلومات.
التعمق في األساليب املبتكرة لالستفادة من وقع هجرة العودة على
إنشاء فرقة عمل بهدف
ّ
التنمية االجتماعية واالقتصادية.
اخلاصة بتقييم
تبادل املزيد من اخلبرات ،أو تأمني املساعدات من كال الطرفني ،حول تطوير األدوات
ّ
جناح برامج إعادة الدمج.
ّ
املنظمات غير احلكومية ،أو غيرها من القوى الفاعلة املعن ّية ،في
إشراك اجلماعات احمللية ،أو
تطوير البرامج و/أو التقييم.
حتديد إمكانيات بناء القدرات في مجال إدارة الهجرة ،بشكل يعود بالفائدة على كافة األطراف
املشاركة.
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