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 عمليـــة األمـــم املتحـــدة االستـــشارية غـــري الرمسيـــة 
 املفتوحة العضوية املتعلقة باحمليطات وقانون البحار

 االجتماع التاسع
    ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧-٢٣

ــر     ــاذهم يف البحــ ــتم إنقــ ــذين يــ ــة األشــــخاص الــ ــتنتاجات  :معاملــ االســ
 املــستديرة  واجتماعــات املائــدة  والتوصــيات املنبثقــة عــن االجتماعــات    

 ا املتحدة لشؤون الالجئني مؤخرلخرباء اليت عقدهتا مفوضية األممل
 

    مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيتقرير  
  ةــــــــمقدم  

 ثالثـة اجتماعـات   ٢٠٠٢عقدت مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني منـذ عـام          - ١
دة املـستديرة للخـرباء بـشأن    اجتمـاع املائـ   :موضوعها اإلنقـاذ يف البحـر ومحايـة الالجـئني، هـي           

اجتمــاع اخلــرباء و، ٢٠٠٢مــارس / يف آذار،الربتغــال لــشبونة،الــذي ُعقــد يف اإلنقـاذ يف البحــر  
سـبتمرب  / يف أيلـول   ، أثينـا، اليونـان    الـذي ُعقـد يف    املعين باالعتراض واإلنقاذ يف البحـر املتوسـط،         

ــبانيا يف الـــذي ُعقـــد؛ واجتمـــاع ممثلـــي الـــدول بـــشأن املـــسألة نفـــسها   ٢٠٠٥  ،مدريـــد، إسـ
  .٢٠٠٦مايو /أيار يف

 الدوليـة  املنظمـات  الـشحن و  صـناعة وضمت االجتماعات مشاركني من احلكومـات و       - ٢
ومتخـــضت عـــن عـــدد مـــن املالحظـــات   .ة األكادمييـــاألوســـاطواملنظمـــات غـــري احلكوميـــة و

الــذي  إىل احلفــاظ علــى ســالمة النظــام العــاملي للبحــث واإلنقــاذ الــيت ترمــيوالتوصــيات اهلامــة 
 ملــنيواجــه حتــديا خاصــا يتمثــل يف اهلجــرة غــري املــشروعة، وإىل تلبيــة االحتياجــات اإلنــسانية    

 بأن اجلهود املبذولة لتحـسني عمليـات        أيضالكن املشاركني أقروا     .يتعرضون للخطر ومحايتهم  
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البحث عن املهاجرين والالجئني املعرضني للخطر يف البحر وإنقاذهم ليـست إال جانبـا واحـدا                
 جوانب التصدي للتحديات األوسع نطاقـا الـيت تفرضـها اهلجـرة غـري املـشروعة عـن طريـق            من

وهذا يتطلب معاجلة شاملة جلميع جوانب هذه الظـاهرة علـى اختالفهـا، بـدءا بأسـباهبا                  .البحر
   .  بتوفري حلول خمتلفة بعد اإلنزال من على منت السفنوانتهاءاجلذرية 

تتــضمن و . االجتماعــاتاالســتنتاجات الرئيــسية هلــذهه وتلخــص النقــاط الــواردة أدنــا  - ٣
 هنـج  تبـاع ا مـن أجـل   اقتراحات لتعزيز نظام البحث واإلنقاذ يف البحـر، باإلضـافة إىل توصـيات       

 . مرحلة اإلنقاذ الوشيكةعلى حنو يتجاوزجديد ملعاجلة اهلجرة غري املشروعة عن طريق البحر 

ــش     - ٤ ــد متخــض اجتمــاع مــشترك بــني الوكــاالت ب ــاذ يف البحــر وق حــوار ”و )١(أن اإلنق
ــة    ــشأن حتــديات احلماي ــسامي ب ــشؤون     “املفــوض ال ــسامي ل ــده املفــوض ال ــدى يعق ــو منت ، وه

 .الالجئني، عن اقتراحات إضافية تتضمنها هذه الوثيقة أيضا
 

  االستنتاجات والتوصيات  
  اهلجرة الدولية عن طريق البحر  

 إال مكونــا صــغريا مــن ظــاهرة اهلجــرة  ليــست اهلجــرة غــري املنظمــة عــن طريــق البحــر   - ٥
  .الدولية عامة، لكنها تطرح حتديات معينة يتعني التصدي هلا

، فـإن مثـة مـسائل تتعلـق حبمايـة           )٢( أن املشكلة يف جوهرها ليست مشكلة الجئني       ومع - ٦
 لظـاهرة  األوسع نطاقـا  االستجابةالالجئني ال بد من التصدي هلا ومعاجلتها باعتبارها جزءا من       

 يف مثـل    حيتاجون إليـه  بد من إتاحة حق اللجوء ملن        هلجرة غري املشروعة عن طريق البحر، وال      ا
 . هذه احلاالت

ــق البحــر      - ٧ ــشاركية وتتطلــب مــسألة اهلجــرة غــري املــشروعة عــن طري ــ اســتجابة ت ضم ت
 .جمموعة واسعة النطاق من األطراف الفاعلة، من بينها املنظمات احلكومية الدولية

__________ 
شعبة شؤون احمليطات وقـانون البحـار لـدى األمانـة العامـة              :شاركت يف االجتماع املشترك الوكاالت التالية      )١( 

املنظمــة الدوليــة للــهجرة؛ واملنظمــة البحريــة الدوليــة؛ وليــة؛ منظمــة العمــل الدوولألمــم املتحــدة، نيويــورك؛ 
 .لالجئنيامفوضية األمم املتحدة لشؤون ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، و

 يف هذه الوثيقة األشخاص املؤهلني للحصول على مركز الالجئ مبوجـب اتفاقيـة        “الالجئ”يشمل مصطلح    )٢( 
ــربره   (  املتعلقــة مبركــز الالجــئني ١٩٥١عــام  ــه مــا ي ــذين  )خــوف مــن االضــطهاد ل ، وكــذلك األشــخاص ال
سالمتهم البدنيـــة لـــيـــستطيعون العـــودة إىل بلـــدهم بـــسبب التهديـــدات اخلطـــرية والعـــشوائية حليـــاهتم أو    ال
 .ألحداث اليت تشكل هتديدا خطريا للنظام العاملريتهم نتيجة للعنف العام أو حل أو
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ستند إليهـا يف التعامـل      إلنسان ومبادئ قانون الالجئني نقطة مرجعية هامـة يُـ         وحقوق ا  - ٨
 . اإلنقاذ يف عرض البحرحاالتمع 

 
احملافظة على سالمة نظـام البحـث واإلنقـاذ، مبـا يف ذلـك مـن خـالل التـدابري الراميـة إىل                 

  القدرات  بناء

تــزام ميليــه القــانون لــيس إنقــاذ األشــخاص املعرضــني للخطــر يف عــرض البحــر جمــرد ال   - ٩
ــدويل للبحــار، بــل  ــة هــؤالء األشــخاص      هــوال ــضا، بغــض النظــر عــن هوي ــسانية أي  ضــرورة إن

 .األسباب اليت دفعتهم إىل االنتقال أو

وال بد من توفري محاية تامة تضمن سـالمة النظـام العـاملي للبحـث واإلنقـاذ كمـا متليـه                      - ١٠
ــر   ــة األرواح يف البحـ ــة محايـ ــام اتفاقيـ ــصادرةأحكـ ــامالـ ــشأن   ١٩٧٤  عـ ــة بـ ــة الدوليـ واالتفاقيـ

ــاذ يف البحــر  البحــث ــام  واإلنق ــصادرة ع ــاتق اجملتمــع   وهــي مــسؤو  ،١٩٧٩ ال ــى ع ــع عل لية تق
 .برمته الدويل

ومن الضروري أن متارس دول العلم واليتها القضائية ورقابتها الفعليتني علـى سـفنها،               - ١١
ومــن .  هبــم أو االجتــارالبــشر وخباصــة مــن خــالل منــع اســتخدام هــذه الــسفن ألغــراض هتريــب

 .الضروري أيضا التقيد تقيدا صارما مبعايري السالمة اليت حتددها الصكوك الدوليـة ذات الـصلة  
 .وينبغي أيضا منع السفن غري الصاحلة للمالحة البحرية من اإلحبار

ضع  اختاذ تدابري فعالة ملنع استخدام السفن الصغرية وغريها من السفن اليت ال ختـ              ويلزم - ١٢
ورمبا حتتاج بعـض الـدول إىل املـساعدة     . هبم أو االجتار البشرلألنظمة الدولية يف أعمال هتريب   

 .والدعم يف هذا الشأن

لــــيت ترفــــع علمهــــا اخلطــــوات ربابنــــة الــــسفن ا ينبغــــي للــــدول أن تــــضمن اختــــاذو - ١٣
ــة ــصلة   املطلوبـ ــصكوك ذات الـ ــر (مبوجـــب الـ ــة األرواح يف البحـ ــة محايـ ــا اتفاقيـ ــصادرة عـ م  الـ
ــاذ  و ،١٩٧٤ ــشأن البحــــث واإلنقــ ــة بــ ــة الدوليــ ــام  االتفاقيــ ــصادرة عــ ــة ،١٩٧٩ الــ  واتفاقيــ
 لتقــدمي املــساعدة لألشــخاص املعرضــني  )١٩٨٢ الــصادرة عــام املتحــدة لقــانون البحــار األمــم

 .للخطر يف البحر

ــة    و - ١٤ ــدابري الالزم ــدول أن تتخــذ الت ــي لل ــشرينبغ ــصلة   لن ــانون البحــار ذات ال  أحكــام ق
لتوجيهية املرافقـة هلـا، مبـا فيهـا التعـديالت اجلديـدة، علـى ربابنـة الـسفن واملـسؤولني                     واملبادئ ا 

 .احلكوميني الضالعني يف عمليات اإلنقاذ يف البحر

لتعــديالت وينبغــي للــدول التعــاون يف اختــاذ التــدابري الالزمــة لــضمان التنفيــذ الفعلــي      - ١٥
 األشــخاص الــذين جــرى إنقــاذهم يف  املتعلقــة بنقــل١٩٧٤ واتفاقيــة عــام ١٩٧٩اتفاقيــة عــام 
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البحر إىل مكان آمن، واملبـادئ التوجيهيـة املرتبطـة هبـا واملتعلقـة مبعاملـة األشـخاص الـذين يـتم                
 .)٣(إنقاذهم يف البحر

ــسّ  - ١٦ ــدول أن ت ــات    وينبغــي لل ــأن تــضمن وجــود الترتيب ــاذ ب ــات اإلنق ــساعدةهل عملي  امل
 .الضرورية يف املنطقة اخلاضعة هلا

أن تـضع خططـا وترتيبـات إلنـزال األشـخاص            )٤(غي ملراكز تنسيق أعمـال اإلنقـاذ      ينبو - ١٧
 . الذين مت إنقاذهم يف البحر ونقلهم إىل مكان آمن

 واملنظمــة البحريــة الدوليــة أن تقــدم الــدعم   ١٩٧٩ميكــن لألطــراف يف اتفاقيــة عــام  و - ١٨
وميكـن ملثـل هـذا الـدعم أن      .للدول الساعية إىل إنشاء مرافق عاملة ومستدامة للبحث واإلنقاذ        

 .يسفر عن مواءمة تدرجيية بني النهج املتبعة يف البحث واإلنقاذ

ــا أطرافـــ      - ١٩ ــدول، باعتبارهـ ــوم بعـــض الـ ــضرورة أن تقـ ــتدعت الـ ــا اسـ ــة  يف اًورمبـ اتفاقيـ
. ، بدعم ومساعدة دول أخرى يف إنشاء مرافق عاملة ومـستدامة للبحـث واإلنقـاذ              ١٩٧٩ عام

 . أن يسفر عن مواءمة تدرجيية بني النهج املتبعة يف البحث واإلنقاذوميكن ملثل هذا الدعم

ينبغي للـدول أن تتجنـب تـصنيف عمليـات االعتـراض كعمليـات للبحـث واإلنقـاذ،                  و - ٢٠
 .)٥(ألن ذلك قد يؤدي إىل التباس فيما يتعلق مبسؤوليات اإلنزال إىل اليابسة

 

__________ 
على أن الدول األعضاء ملزمة بالتنسيق والتعاون فيما بينها مبـا يـضمن    ١٩٧٤ و  ١٩٧٩تنص اتفاقيتا عامي     )٣( 

إعفــاء ربابنــة الــسفن الــذين يقــدمون املــساعدة بانتــشال أشــخاص معرضــني للخطــر يف البحــر مــن التزامــاهتم   
وتوخي أقل قدر إضايف من االحنراف عن مسار الـسفينة املقـصود، بـشرط أال يـؤدي هـذا اإلعفـاء إىل زيـادة                    

وال بد للطرف املسؤول عن املنطقة أن يضطلع باملـسؤولية األساسـية عـن              . ألرواح للخطر يف البحر   تعريض ا 
ضمان التنسيق والتعاون، حبيث يتسىن إنزال الناجني الذين قُدمت هلم املـساعدة مـن علـى ظهـر الـسفينة الـيت                

 .سةقدمت املساعدة ونقلهم إىل مكان آمن، وهو أمر يستدعي عادة اإلنزال إىل الياب
مركز تنسيق أعمال اإلنقاذ هو وحدة مسؤولة عن تعزيز التنظـيم الكفـؤ خلـدمات البحـث واإلنقـاذ وتنـسيق                      )٤( 

 .هذه العمليات ضمن منطقة البحث واإلنقاذ التابعة له
متنح اتفاقيـة    وفيما يتعلق باالعتراض،   . وصفا ملسؤوليات الدول يف ميدان البحث واإلنقاذ       ٣تتضمن احلاشية    )٥( 

اذ يف بعـض املنـاطق البحريـة هبـدف منـع انتـهاكات              قـ مم املتحدة لقانون البحار الدول الساحلية حقـوق إن        األ
ومبوجـب بروتوكـول     .وال بد من ممارسـة هـذه احلقـوق وفقـا للقـانون الـدويل               .املعاقبة عليها قوانني اهلجرة و  

ولة طرف، ليست دولـة العلـم،   كن لد مي ملكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،          ٢٠٠٠عام  
به يف ضلوعها يف هتريب مهاجرين عن طريق البحـر،          أن توعز بالصعود على منت سفينة وتفتيشها، إذا ما اشتُ         

 .وذلك وفقا للضمانات الواردة يف الربوتوكول
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 لشحن والتأمنيالواجبات املترتبة على ربابنة السفن ووكاالت ا  

 مفــروض علــى التــزاممــسؤولية مــساعدة األشــخاص املعرضــني للخطــر يف البحــر هــي   - ٢١
 الواجب مع بـدء عمليـة اإلنقـاذ فعليـا وينتـهي       هذا ويبدأ. ربابنة السفن مبوجب القانون الدويل    
 .عند إنزال الركاب يف مكان آمن

ــزال األشــخا    و - ٢٢ ــان ومكــان إن ــة بزم ــرارات املتعلق ــاذهم اختــاذ الق ــذين مت إنق ــأثرص ال   يت
الـسالمة والقـرب    (سـالمة الـسفينة وطاقمهـا، ومالءمـة مكـان اإلنـزال             و  أمان بعوامل من بينها  

 ).قيامها بعملية اإلنقاذ والربنامج الزمين للسفينة قبل

أو التـأمني أن تـسارع إىل إعـالم املنظمـة البحريـة الدوليـة               /ينبغي لشركات الشحن و   و - ٢٣
أي مـشاكل تعتـرض     بـ  وغريمها من األطـراف املعنيـة،        لشؤون الالجئني ملتحدة  ومفوضية األمم ا  

هل  سيــّسفهــذا. عمليــة اإلنــزال، أو عنــدما يطلــب األشــخاص الــذين مت إنقــاذهم حــق اللجــوء  
 .التعاون إلجياد حل مناسب لإلنزال

رفض فيهــا اإلنــزال وإبــالغ املنظمــة وينبغــي لــشركات الــشحن توثيــق احلــاالت الــيت ُيــ - ٢٤
ومــن مث ميكــن للمنظمــات احلكوميــة .  مــن خــالل دولــة العلــمبتلــك احلــاالتبحريــة الدوليــة ال

الدولية املعنية استخدام هذه املعلومات لتقييم مدى انتشار املشكلة ووضع حلول هلـا مبـشاركة               
 .الدول املعنية

  مـن خـالل    وينبغي لشركات الـشحن والتـأمني أن تقـدم إىل املنظمـة البحريـة الدوليـة،                - ٢٥
 .إحصاءات منتظمة عن حوادث السفر خلسةدولة العلم، 

ــة        و - ٢٦ ــة املنبثق ــائج العملي ــسفن بالنت ــة ال ــل إعــالم ربابن ــشحن أن تكف ــشركات ال ــي ل ينبغ
املبادئ التوجيهيـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة املتعلقـة مبعاملـة األشـخاص الـذين مت إنقـاذهم                     عن
 .مية بلغات متعددةالبحر، وذلك من خالل توفري املواد اإلعال يف
 

  لوفاء بالتزاماهتا البحريةلاحلد من العناء الذي تتكبده اجلهات اخلاصة   

ــشكلة،       ينبغــي أال ُي - ٢٧ ــن امل ــاذ جــزءا م ــات إنق ــون بعملي ــذين يقوم ــسفن ال ــة ال ــرب ربابن عت
 .ينبغي للدول أن تعترف مبا بذلوه إلنقاذ األشخاص املعرضني للخطر وأن تقدم هلم الدعم بل

ينبغي استقاء الرأي املهين للربابنة فيما يتعلق بتحديد زمان ومكان إنـزال األشـخاص              و - ٢٨
ــستحقها، إىل جانــب    ــذين مت إنقــاذهم ومنحــه القيمــة الــيت ي ــضعها  أي شــرو ال ط ذات صــلة ت

ة عـن املنطقـة الـيت جيـري فيهـا البحـث واإلنقـاذ والـيت انتـشل منـها النـاجون،                      احلكومة املـسؤول  
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وينبغي أال تعاقب شـركات الـشحن بـأي طريقـة     . ة أخرى استجابت للنداء  أي دولة ساحلي   أو
 . إنزاهلمأو حملاولتهامن الطرق إلنزاهلا األشخاص الذين مت إنقاذهم يف البحر 

 إنـزال النـاجني     بتـسهيل املـساعدة مـن الـدول الـساحلية          ولربان الـسفينة احلـق يف توقـع        - ٢٩
 .وإمتام عملية اإلنقاذ

 تغطيــة التــأمني عليهــا أال تفــرض علــى شــركات الــشحن أو شــركات  وينبغــي للــدول - ٣٠
 .إلنزالمسبق ل األشخاص الذين مت إنقاذهم يف البحر إىل أوطاهنم كشرط عادةإتكاليف 

 مكانا مناسـبا لفـرز وتـصنيف األشـخاص الـذين             ليست  ال متلكها الدولة    اليت سفينةالو - ٣١
تــاجني للحمايــة، أشخاصــاً آخــرين حمجــئني أو مت إنقــاذهم، مبــا يف ذلــك حتديــد مــا إذا كــانوا ال

 .“كمركز اعتقال عائم”وينبغي أيضا أال تستخدم السفينة  ؛إلجياد حلول هلم أو
 

 اإلنزال من السفينة  

 مسؤولية إجياد احللول الالزمة إلجراء عملية اإلنزال يف الوقـت املناسـب وبـصورة               تقع - ٣٢
وتـضطلع الـدول بواجـب      . ق اجلهـات اخلاصـة    إنسانية علـى عـاتق الـدول حـصرا، ال علـى عـات             

 .التنسيق والتعاون إلجياد مكان آمن يف إطار القانون البحري

 .  تستند إليه إجراءات اإلنزالتخذ أهداف احلد من اهلجرة أساساًوينبغي أال ُت - ٣٣

ؤ هبـا، تالفيـا للمـشاكل       نبـ اإلنزال متسقة وسريعة وميكن الت    وينبغي أن تكون إجراءات      - ٣٤
ــة علــى حــدة، ممــا قــد يعــرَّ  كــلاملتأتيــة عــن التفــاوض بــشأن   ــذين   حال ــاة األشــخاص ال ض حي

إلجراءات التوازن بني صـناعة النقـل البحـري واحلاجـات           ا  أن حتقق  وينبغي. إنقاذهم للخطر  مت
 .األساسية لألفراد الذين مت إنقاذهم يف البحر

سـيما   يـة اإلنـزال حلـوال دائمـة يف بلـد اإلنـزال، ال         أن تـوفر عمل    يوليس مـن الـضرور     - ٣٥
 . عددا كبريا من األشخاصتشملاحلاالت اليت  يف
 

 معايري االستقبال والتصنيف واإلحالة إىل مسارات إجرائية خاصة بعد اإلنزال  

ينبغــي وضــع ترتيبــات شــاملة الســتقبال األشــخاص الــذين مت إنقــاذهم يف البحــر تلــيب     - ٣٦
 املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان       يتماشى مع شخاص حبسب أوضاعهم، ومبا     حاجات هؤالء األ  

 .وينبغي أن تشمل ترتيبات االستقبال هذه توفري الرعاية الصحية املالئمة. اخلاصة هبم

ــداد كــبرية        - ٣٧ ــد وصــول أع ــسريعة عن ــة لالســتجابة ال ــستعني بأفرق ــدول أن ت . وميكــن لل
تــضم خــرباء حكــوميني باإلضــافة   (التخصــصاتدة كــان مــن املفيــد إنــشاء أفرقــة متعــد   ورمبــا
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 الوصـول   مـن أجـل التعامـل مـع حـاالت         ) منظمات دوليـة وحمليـة حكوميـة وغـري حكوميـة           إىل
طريـق البحـر، وميكـن هلـذه األفرقـة تلبيـة أي حاجـات فوريـة، وتـوفري املعلومـات، وإحالـة                        عن

 هــذه األفرقــة منظمــات م أن تــضوميكــن. )التــصنيف(الواصــلني إىل آليــات االســتجابة املالئمــة 
 .حكومية أو أن تستفيد من خرباهتا غري

وينبغي السماح لطـاليب اللجـوء ببـدء اإلجـراءات الوطنيـة لطلـب اللجـوء دون تـأخري؛                    - ٣٨
ويف البلدان اليت ال يوجد فيها إجراءات لطلب اللجوء، جيب إحالة طاليب اللجـوء إىل مفوضـية                 

 مسؤوليات محايـة الالجـئني   تقع يف املقام األول   ة عامة   وبصور. األمم املتحدة لشؤون الالجئني   
 .على عاتق الدولة اليت جيري فيها اإلنزال

وتتــيح إجــراءات اللجــوء العادلــة والكفــؤة التمييــز بــني األفــراد املــؤهلني للحــصول          - ٣٩
شخاص الذين حصلوا على احلماية مـن اإلعـادة القـسرية مبوجـب             احلماية كالجئني أو األ    على

 .إىل ذلكشخاص الذين ال حيتاجون وق اإلنسان الدولية واإلقليمية، واألصكوك حق

أما األشخاص املتجر هبم أو غريهم مـن اجملموعـات الـضعيفة كاألطفـال الـذين فـصلوا         - ٤٠
 .وميكن هلم طلب احلماية كالجئني  .عن ذويهم، فيحتاجون ملساعدة خاصة ومحاية مناسبة

 
 احللول الشاملة  

حيصل الالجئون على احلماية، وأن يتاح هلم حل دائم، عندما حيـني الوقـت،              ينبغي أن    - ٤١
 .إما من خالل اإلدماج احمللي أو إعادة التوطني

 غـري مـؤهلني     ُوجـد أهنـم   أما األشـخاص الـذين ال يطلبـون اللجـوء واألشـخاص الـذين                - ٤٢
 بقـاءهم،   للحصول على احلماية كالجـئني، أو ليـست لـديهم أسـباب إنـسانية مقنعـة تـستدعي                 

ــة،       ــسانية وآمن ــدهم األصــلي يف ظــروف إن فينبغــي تــشجيعهم ومــساعدهتم علــى العــودة إىل بل
وميكـــن للمنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة وغريهـــا  . فر هلـــم خيـــار هجـــرة قانونيـــة بـــديل اإذا تـــو إال
 .املنظمات أن تقدم الدعم للدول يف تنفيذ برامج العودة الطوعية املشمولة باملساعدة من

 العــودة جبهــود إلعــادة دمــج املهــاجرين ضــمن جمتمعــاهتم األصــلية،  اســتكمال وينبغــي - ٤٣
 .“إعادة التدوير”وضمان استدامة العودة وجتنب ظاهرة 

 للتـــصدي حلركـــات  اســـتجابة مالئمـــة ويتمثـــل أحـــد التحـــديات اهلامـــة يف إجيـــاد      - ٤٤
 .)٦(الثانوية الالجئني

 
__________ 

صلوا فيهـا علـى   تشري هذه الفقرة إىل ظاهرة الالجئني الذين ينتقلون بطريقة خمالفة للنظام من البلـدان الـيت حـ           )٦( 
 .احلماية فعالً لكي حيصلوا على اللجوء أو إعادة التوطني بصورة دائمة يف مكان آخر
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  هبم واالجتار هتريب األشخاصمكافحة  
،  هبـم   واالجتـار   األشـخاص  من اختـاذ خطـوات أكثـر صـرامة وفعاليـة ملنـع هتريـب              ال بد    - ٤٥
لكــن .  ومالحقتــهم قــضائياإلقــاء القــبض علــيهملتحديــد هويــة املهــربني واملتجــرين وكــذلك و
 .تبع هنجا قائما على حقوق اإلنساني ال بد وأن إجراء ُيتخذ أي
ــة الــش    - ٤٦ ــدان محاي ــدول أن جتــدد تعاوهنــا يف مي ــذين يقــدمون املــساعدة  وينبغــي لل هود ال
ــهم     يف ــربني واملتجــرين ومالحقت ــة امله ــد هوي ــار     . حتدي ــة ضــحايا االجت ــي أال تكــون محاي وينبغ

 .لتعاون يف اإلجراءات القانونيةل وباستعدادهممشروطة بقدرهتم باألشخاص 

  أثـر سـليب   هبـم  واالجتار  األشخاص وجيب أال يكون للتدابري الرامية إىل مكافحة هتريب        - ٤٧
ــاألفراد   ــة بـ ــسان اخلاصـ ــوق اإلنـ ــهم، وجيـــب أال  جيـــب  و،علـــى حقـ  تقّـــوضأال متـــس بكرامتـ

 ).النهج القائم على حقوق اإلنسان(ماية الالجئني حب  اخلاصةاملسؤوليات الدولية
 

  االستراتيجية اإلعالمية ومعاجلة األسباب اجلذرية :املنع  

ا مالئمــا لآلليــات الالزمــة لــشق ينبغــي أن يــشمل التعــاون املتعــدد األطــراف استعراضــ - ٤٨
 .قنوات منظمة للهجرة واحلماية هبدف توفري فرص بديلة للمهاجرين

ــة أن تبحــث       - ٤٩ ــة واألطــراف غــري احلكومي ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي وينبغــي لل
 هتـدف إىل إعـالم مـن ينـوون الـسفر خفيـة باألخطـار                مجاهريية عالميةإجدوى إطالق محالت    

وينبغـي أن تتطـرق هـذه احلمـالت إىل خمتلـف           . رة غري النظامية عـن طريـق البحـر        املرتبطة باهلج 
 تكـون وينبغـي أن  .  إىل ظهـر الـسفينة  املرتقبـة  الـصعود  حىت مرحلةاألخطار املرتبطة بالسفر برا   

 إىل اجملتمعــات احملليــة يف البلــدان األصــلية وبلــدان العبــور وجمموعــات    موجهــةهــذه احلمــالت
 .املقصداملهاجرين يف بلدان 

 التزامـات متعـددة األطـراف أكثـر اتـساعا يف نطاقهـا وأطـول        تعتمـد ينبغي للدول أن    و - ٥٠
 مـن قبيـل     ينبغـي بـذل جهـود إضـافية،       و. أجال ملعاجلة األسـباب اجلذريـة للـهجرة غـري النظاميـة           

 .ية بديلة للهجرةن توجيه املعونة لتحقيق التنمية املستدامة وإجياد قنوات قانوإعادة
 

  إدارة املعلوماتحتسني  

 عــن مــستوى ، مــستمدة مــن التجربــة العمليــة،بيانــات ينبغــي حتقيــق االتــساق يف مجــع - ٥١
، ونطــاق اهلجــرة غــري النظاميــة عــن طريــق البحــر، واالعتــراض، واإلنقــاذ يف البحــر، واإلنــزال   

ومعاملــة األشــخاص الــذي مت إنــزاهلم، وأن تقــوم احلكومــات والوكــاالت الدوليــة بتجميــع         
ينبغي تصنيف املعلومات اإلحصائية يف فئات وتـضمينها        و. لبيانات على حنو أكثر انتظاما    ا هذه
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ــر     األشــخاص ومســات أعــداد ــسة أو إث ــارهم مــسافرين خل ــزاهلم باعتب ــذين مت اعتراضــهم وإن  ال
 .إنقاذ عملية

 أصـحاب املـصلحة مـن معاجلـة االجتاهـات الناشـئة        أن ميكَّـن   تبادل البيانـات   ومن شأن  - ٥٢
 . استغالهلمإيذائهم أو املهاجرين وب التعاون فيما بينهم ملكافحة االجتار وأن ُيعزز أفضل معاجلة

ولرمبا يسهم حتسني إجراءات االتصال بني مجيـع اجلهـات، والفهـم والتحليـل األفـضل                 - ٥٣
ــاإلنزال   ــة ب ــبة      ،للتحــديات املرتبط ــول مناس ــد حل ــضل املمارســات وحتدي ــادل أف ــسهيل تب  يف ت

 .اوإعماهل وعادلة
 

 التعاون وتقاسم املسؤوليات  

 اجلهود التعاونية الدوليـة الراميـة إىل معاجلـة حـاالت اإلنقـاذ املعقـدة                تتمحورينبغي أن    - ٥٤
 البـت يف  تـشمل هـذه الترتيبـات       ميكـن أن    و. يف البحر حول ترتيبات قائمة على تقاسم األعبـاء        

باإلضـافة إىل حلـول خمصـصة       إعـادة التـوطني،     مـن قبيـل     طلبات اللجوء وإعمال حلول دائمـة،       
 .لغري الالجئني

وينبغـــي أيـــضا أن يـــشمل التعـــاون مبـــادرات لبنـــاء القـــدرات، مبـــا يف ذلـــك صـــياغة    - ٥٥
 .مراجعة السياسات الوطنية املتعلقة بقوانني اهلجرة واللجوء أو/و

ــدول لوضــع         - ٥٦ ــود ال ــشؤون الالجــئني أن حتــشد جه ــم املتحــدة ل ــي ملفوضــية األم وينبغ
أو بــرامج احتياطيــة /ناســبة لالجــئني وطــاليب اللجــوء، تقــوم علــى تقاســم األعبــاء و   ترتيبــات م

 .إلعادة التوطني، وفقا ملا تقتضيه الظروف
 


