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  مقدمة

تحركـات  ال مـن     نسـبياً   صغيراً جزءاًيشكلون   اللجوء   يسن وملتم يالالجئعلى الرغم من أن     
لد أو قارة إلى بلد آخر أو قـارة          من ب  يتحركون بصورة متزايدة  ال أنهم   ، إ مالالبشرية حول الع  

 ليست لهـا    الذين تختلف أسباب تحركاتهم والتي     إلى جنب مع غيرهم من األفراد        أخرى جنباً 
  .صلة بالحماية
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ون الوثـائق   بمعنى أنهـا تـتم بـد   وفى الغالب األعم تكون مثل هذه التحركات غير نظامية،        
األفراد الذين   ما يعرض    غالباًو. البشروتجار   يشارك فيها مهربو     ي أكثر األحيان  فالمطلوبة و 
وقـد  إنسـانية      بهذه الطريقة أرواحهم للخطر، ويضطرون للسفر فى ظروف غيـر            يتنقلون

 وترى الدول أن مثل هذه التحركـات تشـكل تهديـداً          . يتعرضون لالستغالل وسوء المعاملة   
  .لسيادتها وأمنها

 . وترابطـا   لهذه الظاهرة بأسلوب أكثر شمولية     يأن يتصدى المجتمع الدول   حتم  الموأصبح من   
بموجب الصكوك الدولية والتـى مـن       تجاه الالجئين   وقد اضطلعت الدول بمسئوليات الحماية      

  .مصلحتها الجماعية أن تحترمها

يكون فى مقـدورها تحديـد      أنظمة للدخول    إلنشاء   ، يجب اتخاذ خطوات   شكل أكثر تحديداً  وب
إضافة هم،   مالئمة ومتنوعة ل   ر حلول يتوفوحاجة إلى الحماية الدولية     ممن هم ب  لقادمين الجدد   ا

 تعـي و. مختلطـة التحركـات   الن فى   ولمنخرطااألفراد  الحلول األخرى التي قد يحتاجها      إلى  
الجئـين وغيـرهم مـن      الحاجة لضمان أال يتسبب توفير الحماية واللجوء ل       تماماً  المفوضية  

بصفة التحكم الدول فى تواجهها المفوضية فى تفاقم الصعوبات التى تعنى بهم   األشخاص الذين 
  . مكافحة الجريمة الدوليةي المواطنين األجانب وإقامتهم وفوصولأعم في 

 يمكن  لعفادور  يكون لها   المفوضية  تحظى باهتمام   رئيسية  مجاالت  عشرة   تحدد هذه الورقة  و
 هذه المبادرات   أنوفي هذه المجاالت    بادرات مطلوبة   بأن الم المفوضية  تؤمن  و .أن تلعبه فيها  

وتتعلق خطة العمل الواردة فى البحـث بصـفة خاصـة    . ييجابإتأثير بإمكانها أن تؤدي إلى     
 وأ، أو انتهاكات حقـوق اإلنسـان        الطردبالمواقف التى يكون فيها الالجئون عرضة لمخاطر        

  .لمواصلة تحركات تتسم بالمخاطرة

شاملة فيما يتصل باألمور التى ال تـدخل فـى نطـاق            هذه أن تكون    ث  ورقة البح تزعم  وال  
لتنفيذ كل مكون مـن  مخطط تفصيلي   علىملتكما أنها ال تش. اختصاص ومسئولية المفوضية  

  . هذهمكونات خطة العمل

 خطـة العمـل تحقيقهـا وتتضـمن       ي تنو األهداف التي  1 فى الملحق    الواردالمخطط  حدد  يو
 إن خطـة    .قيام بها طبقا لكل مكون من مكونات األجزاء العشـرة         مقترحات ألنشطة يمكن ال   

لظروف المحددة إقليميـا    الواضح أنه يجب تكييفها لتتالئم مع ا      العمل ذات طبيعة عالمية ومن      
  .وطنيا عند تطبيقهاو

   التعاون فيما بين الشركاء الرئيسيين-1

ما بـين   على التعاون الكامل    ستعتمد أساليب التعامل الفعالة مع معضالت التحركات المختلطة         
زة الحكومية، المنظمـات    ، األجه المتأثرةالبلدان  :  وهي كافة األطراف الفاعلة الرئيسية المعنية    

األمم المتحـدة لشـؤون       مفوضية مثل(المنظمات الدولية التى لها والية ذات صلة         و اإلقليمية
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 )منظمة الهجرة الدولية  ،  منظمة اليونيسيف ،   لحقوق اإلنسان  ي السام مكتب المفوض ،  الالجئين
  .باإلضافة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية

 لالجتماع فـى منتـدى      تحديد األطراف الفاعلة ودعوتها    يفتتمثل  الخطوة األولى   وعليه فإن   
 ويفضل أن يكـون     .للتعاون والتنسيق أسس  وضع  تبادل المعلومات و  من  مالئم بحيث يمكنهم    

، غير أنه يمكن ألية منظمـة       المتضررةأو أكثر من الدول     دولة   لمنتدى هذا ا  الداعى إلى مثل  
   .بهذا الخصوص" المساعى الحميدة"وم بدور قدولية أن ت

   تجميع وتحليل البيانات-2

ميع وتحليل وتبادل البيانات جتمثل فى تي مترابطة وشاملة إستراتيجية يةالعنصر األساسي ألإن 
على نحو   ،تلك البيانات تضم   يجب أن و. تقوم بها  ت التي و تلك المجموعا  حركة  الحول سمات   
، ووسـائل النقـل،   ، والدوافع وراء الحركة   معلومات تتعلق بالظروف فى بلد المنشأ     نموذجي،  

وقد يكون فى مقدور إحدى المنظمات الدولية أو اإلقليمية تقديم          . وطرق العبور ونقاط الدخول   
  .الدعم والمساندة للقيام بهذا العمل

 نظمة دخول متوافقة مع مبادئ الحماية الدوليةا -3

  فى أية استراتيجية تتصل بالتحركـات      هامنصرع  نقاط الدخول هو   إن إنشاء نظام فعال إلدارة    
 بما  فى ذلـك      ، الجريمة الدولية   فالرقابة على الحدود أمر جوهرى من أجل مكافحة        .المختلطة

   . األمنية، ولتفادى التهديداتتجار بالبشرإلتهريب األشخاص وا

يقة تتسم  بطرمثل هذه التدابير     تطبق   الضمان أ إجراءات حماية عملية من أجل      ويتطلب األمر   
فـإن حـرس الحـدود      وفى هذا الصدد،    . "طردال"   إلى ال تؤدي أو  التناسب  بالتمييز أو عدم    

واضحة حول كيفيـة    التعليمات  ومن ال تعليم  التدريب و ال الهجرة سوف يستفيدون من      ومسئولو
 األطفال المنفصلين عن ذويهـم، وضـحايا        طلبات اللجوء وكيفية تلبية احتياجات    جاوب مع   الت

  . األكثر احتياجاً من المجموعاتوغيرهابالبشر تجار إلعمليات ا

من ضـمنها   سلسلة خاصة من االعتبارات     تبرز  ،  منتظمةغير  الوفيما يخص الهجرة البحرية     
 التى تنص عليها القوانين البحرية، المحافظة على حماية األرواح فى البحر، احترام االلتزامات

  .يلحركة المرور البحرالبحث واإلنقاذ وضمان التدفق السلس وحدة نظام 

   ترتيبات االستقبال-4

 اإلنسـانية األساسـية     لضمان تلبية االحتياجـات   وذلك  يتطلب األمر ترتيبات استقبال مالئمة      
ترتيبات االستقبال هذه أيضا    يجب أن تمكن     و .لألشخاص المنخرطين فى التحركات المختلطة    

يمكن للمفوضـية، خاصـة فـي       و. تسجيل والحصول على وثائق مؤقتة    الالوافدين الجدد من    
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الحاالت التي تكون فيها النسبة األكبر للقادمين الجدد من الالجئين وطالبي اللجـوء، تسـهيل               
  .ئيسية المسؤولةمالئمة أو أن تشارك بشكل مؤقت مع الجهة الرالترتيبات الوضع 

  

  واإلحالةتحديد السمات  آليات -5

 بمجرد أن يتم تسجيل الوافدين الجدد وتزويدهم بالوثائق المؤقتة، يمكن القيام بالتحديد المبدئى            
ـ  و . أن تكون وجهتهم النهائيـة     ونو وأين ين   تركوا بلدهم األصلي   بشأن هويتهم، ولماذا   وفر ي

لتعـرف علـى الخيـارات      ل فى التماس اللجوء و    ون ما إذا كانوا يرغب    فرصة لتحديد اإلرشاد  
 أو مواصـلة الهجـرة      ي، أو الحصول على وضع نظام     األخرى المتاحة لهم، بما فيها العودة     

جيـد  مؤشـر  إعطاء  هدف إلى   ت ، وإنما تحديد وضع الالجئ  ال تشكل تلك المراحل     و. النظامية
االسـتجابة إليـه    تـم   كون وضع الشخص قد     يضمان أن   لوللمغادرة  الشخص  ما يدفع   حول  

 حول كيفية عمـل هـذه        تخطيطياً  رسماً  من هذه المذكرة   2ويقدم الملحق   . بالدرجة المطلوبة 
  .واإلحالة لتحديد السمات اآلليات

   واإلجراءات المتباينة العمليات-6

متينـة  على أسس مبنية ألنها  ( بطلبات اللجوء، فإن تلك التي تبدو أنها بسيطة نسبياً      فيما يتعلق 
 فإنه يمكن تقييمها فـى إجـراء        ) غير مبنية على أسس متينة     أنهاعلى  ا تظهر بوضوح    أو أنه 

ـ وع. إلى تقيـيم أكثـر تفصـيالً      عادة   الطلبات األخرى األكثر تعقيدا فتحتاج       سريع، وأما  ى ل
ـ خارج نطاق ترتيبات اللجوء أن تعالج حالة األشـخاص م         الموجودة  األخرى  اإلجراءات    نم

البشر عمليات اإلتجار ب  ضحايا    ذلك بمن في  ي التمت بصلة للجوء   حتياجات خاصة والت  ا لديهم
 9انظر الفصل   ( وكذلك األشخاص الساعين إلى الهجرة       ، الى الحماية الدولية   اجونال يحت ممن  

  ).فيما يلى

بإجراءات يتعلق  للدول فيما  رئيسياًالمفوضية شريكاًأن تكون الوقت الذي من الممكن فيه وفى  
 مـدني  المجتمع ال   ومؤسسات نو المنظمات غير الحكومية، والمحام     فإن تحديد وضع الالجئ،  
أما ما يخص   .  من خطة العمل   ا العنصر  يتعلق بهذ  فيمايمكن أن يلعبوه     الذى   لهم دورهم أيضاً  
 منخرطة بذلك بشكل ضيق وقد ال تكون        المفوضية كونت، فمن المحتمل أن     العمليات األخرى 

وجود تلـك   فى بلد بعينه، وعلى     الوضع   المحتملين على    ء ويعتمد وجود الشركا   .منخرطة أبداً 
  . في العمل المشاركةي الراغبة فالمنظمات

  حلول لالجئينال -7

 استجابة تقـوم يتطلبون  حاجة للحماية الدولية  من هم ب   أو   ن األشخاص المعترف بهم كالجئين    إ
  . حالةكل  بصلةعلى الفرص والعقبات المتطبيعته عتمد  ت دائماً وتشمل حالًعلى الحماية
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وعـدا الحلـول     .فرص للنجاح الأفضل  أن يقدم   لحلول  من ا يتضمن مزيجاً    شامل   يمكن لنهج و
  . لبعض الالجئينمكمالً  الهجرة المشروعة قد تتيح حال ة، فإن فرصيدتقليالثالثة ال

نيـة  لدعم قدرات الحماية الوط   ويمكن للبلدان المستقبلة لالجئين االستفادة من المساعدة الدولية         
  .لديها

   مواجهة التحركات الثانوية-8

 وجدوا فيها فعـالً   كانوا قد   الالجئين وملتمسى اللجوء الذين انتقلوا من بلدان        وضع  إن مواجهة   
 تضع فى اعتبارها كالً    االستراتيجية أن    على هذه و. محددةمالئمة يتطلب استراتيجية    الحماية  ال

 مصـلحة وحقـوق و  المنتظمة  تواصلة غير   المشروعة للدول إزاء التحركات الم    المخاوف  من  
  .ألشخاص المعنيينا

الحصول على  لى صياغة مفصلة لتلك االستراتيجية في       إو قد فشلت حتى اآلن الجهود الرامية        
  . وتلتزم المفوضية بمتابعة جهودها في هذا اإلتجاه.الموافقة الدولية عليها

  لةالعودة لغير الالجئين وخيارات الهجرة البديترتيبات  -9

الجئين، وأولئك الذين ال يرغبون فى التماس اللجوء،        غير  أنهم  ببالنسبة لألشخاص الذين وجد     
 ويمكـن   . للـدول  فضـل رد الفعـل الم   مـاتكون   عادة  فإن العودة السريعة فى أمان وكرامة       

ن ليسوا  على أساس من المساعى الحميدة، أن تساعد الدول فى إعادة األشخاص الذي،للمفوضية
و تستحق الطريقة   . ، حينما يكون هذا هو الحل األمثل و المتفق عليه         حماية الدولية فى حاجة لل  

  .من جانب كافة األطراف المعنيةالتي تساعد بها المفوضية في هذا األمر بحثا دقيقا 

أنفسهم في  ،األشخاص الذين ال تنطبق عليهم معايير وضع الالجئقد يجد   وفي ظروف معينة،    
 بحيث يمكنهم البقـاء بصـورة       على خيارات هجرة بديلة مؤقتة،    الحصول  من  يمكنهم  وضع  

أو ألغـراض   لد ثالث، ألسباب إنسـانية       االنتقال إلى ب    يصلون إليه أو    الذي مشروعة فى البلد  
الهجـرة  حركـات   يجب أن تركز جهود معالجـة       كما  .  أو لم شمل اٍألسرة    العمل، أو التعليم  

  .المدى األبعدحتى أو مؤقت على المدى النتظمة الملهجرة ل يجاد خياراتأيضا على إالمختلطة 

  يةستراتيجية اإلعالماإل -10

بحمالت إعالمية فى بلدان المنشأ، والعبـور       أعاله  وصوفة  يتعين أن تستكمل كافة التدابير الم     
والصعوبات التى  المنتظمة  مخاطر التحركات غير    ب األشخاص   ويجب تنبيه . الوجهة النهائية و

يمكن أن تـالءم    المنتظمة والتي   ، و كذلك بأية بدائل للهجرة غير        ولهمقد يواجهونها لدى وص   
  .ظروفهم
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، بيد أنه قد يكون لهـا       اًكليالمنتظمة  ولن تحد مثل هذه الحمالت اإلعالمية من التحركات غير          
 تأثير إيجابى إذا ما اقترنت بنقاط عمل أخرى وتم دعمها بتدابير أبعد مدى للتصدى لألسـباب               

  .الجذرية لمثل هذه التحركات

ـ مهمـة   فى المقام األول يوفى حين أن الحمالت اإلعالمية ه  ذات واليـة متصـلة   االت وك
 المفوضـية أيضـاً    فإنه من الممكن أن تلعب       منظمة الهجرة الدولية،  ك،  المعلوماتبالهجرة أو   

 أنشطة توعية عامة    يهتمام بالبدء ف  القدرة وا ال أيضاًللمفوضية  و.  فى مثل هذه المبادرات    دوراً
  .حول محنة الالجئين من أجل نشر روح التسامح ومكافحة العنصرية وكراهية األجانب

  

  

  

  

  

  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين

            2007 ينـاير/ كانون الثاني    
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   1ملحق ال

  خطة العمل ذات النقاط العشر

  لمفوضيةخاصة باقائمـة مراجعة 

  دافاأله

تحركات الهجـرة المختلطـة بالشـمولية       الحكومية لمواجهة   ستجابة  اإلتتسم  ن  أ •
 .والتعاون وأن تكون متوافقة مع مبادئ الحماية الدولية

 . تعالج بطرق مختلفة ومالئمة وضع المجموعات المعنيةفر الحلول التياتوت أن •

 .ميةن يتم تحديد الالجئين وحمايتهم، مع الحد من التحركات غير النظاأ •

  األنشطة   األهداف

 التعاون فيما بين الشركاء     -1
  الرئيسيين 

 الرئيسيين على المستوى الوطنى المعنيين/ تعريف الشركاء-1
  . شاملةللمشاركة فى استجابة

مستويات / للتنسيق على مستوى   ي تشجيع إنشاء هيكل وطن    -2
  .مالئمة

مة الحكومة، منظ ( إنشاء آلية منتظمة للتشاور مع الشركاء        -3
المركز الدولى لتطوير   الهجرة الدولية، منظمة العمل الدولية،      

 مكتب األمم المتحدة المعنـى بالمخـدرات        ،سياسات الهجرة 
برنامج  ،صندوق األمم المتحدة للسكان، اليونيسف، والجريمة

 المنظمات غير الحكومية، المنظمـات      األمم المتحدة اإلنمائى،  
  ).إلخ.. اإلقليمية

 والجهـات    مع مؤسسات المجتمع المدني    التشاور ضمان   -4
األكاديمية من أجل تبادل المعلومات حول التطـورات ومـن          

  .شد دعم المجتمع المحليأجل ح

ألمم االهجرة فى جدول أعمال فرق      /  إدراج مسائل اللجوء   -5
وتـدعيم تـدفق المعلومـات      كل بلـد    في  الموجودة  المتحدة  

  .والروابط بين هذه الفرق فى المنطقة
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البرنـامج اإلطـاري    الهجرة فـى    / دخال مسائل اللجوء   إ -6
على المستوى   )UNDAF( لمساعدات األمم المتحدة التنموية   

  .الوطنى

  . إنشاء آلية للتشاور والتنسيق على المستوى اإلقليمى-7

  .حشد دعم المانحين/  تشجيع-8

 يحاولة التـأثير علـى المسـتوى الـدول         حشد التأييد وم   -9
 مالئمة، حول النقاط العشـر، فـى        للحصول على استجابات  

  .نطاق المنتديات الوطنية والدولية

  حول تدفقات الالجئين والتحركات المختلطة    تجميع وتحليل البيانات-2

 اعد بيانـات تغطـي  وقأو استخدام إنشاء التعاون في   -1
المنطقة المحددة من أجل فهـم أفضـل للتحركـات          

  .وتحديد االستجابات المالئمة

 بيانات من هذا القبيل لتنظـيم جمـع         داعوم ق استخدإ -2
البيانات عن ملتمسى اللجوء والالجئين، ولتنظيم تبادل 

 فى   المنطقة، وأيضاً  فيلمفوضية  االبيانات مع مكاتب    
ــؤ بالمســارات،  ــأثرة، للتنب ــدول األخــرى المت ال
والتحركات واالتجاهات، وتحديد التحركات الثانوية،     

، ProGresامج  وتحسين تتبع الحاالت، باستخدام برن    
 .كلما كان ذلك مالئما

يكون مناسباً ومع االحتـرام      زد على ذلك، حسب ما     -3
 ذات الصـلة    المعلومـات الكامل لمتطلبات السرية،    

المستقاة من عملية تحديد وضع الالجئ ومن إجـراء         
  وطـرق العبـور    الميـول المقابالت بغية التأكد من     

 ..، إلخالمؤقت

اتجاهـات  حـول    بالبلدمعلومات خاصة   ورقة  إعداد   -4
 .وأنماط الحركة

استعراض وتحليـل التقـارير للتنبـؤ بالمسـارات          -5
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 خاصة  والتحركات واالتجاهات وإلعداد استراتيجيات   
 .بالبلد

  إجماال 

بجمع البيانات والبحـوث،    الخاصة  تعاون مع المبادرات    ال -1
 وشامل  مترابطخلق تصور   كلما كان ذلك مالئما، لإلسهام فى       

  .ككلالميول عن 

نظمة دخول متوافقة مع    أ -3
فـي   (مبادئ الحماية الدولية  

البلد وعلـى الحـدود وفـي       
  )البحر

 الحـدود   مـوظفي بناء قـدرات أو دعـم       أو دعم    ي تول -1
رفع الوعي فيما يخـص     والقائمين على تطبيق القانون بهدف      

 يعملوا على تيسـير دخـول       صلة بالالجئين لكي  المسائل المت 
  .لدوليةاألشخاص المحتاجين للحماية ا

 عمـل للمنظمـات غيـر       ورش/ ضع برامج تـدريب   و -2
الحكومية، والمحامين، والمؤسسات القضـائية والمؤسسـات       
الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان، لتسهيل دخـول األشـخاص         

  . في المجتمعلحمايةبناء دعائم لالمحتاجين للحماية الدولية و

ـ  يالتوقيف ومعاملة ملتمس   أحوال   ةتابعمرصد و  -3 / وء اللج
  . بشكل فاعلالالجئين

ف الكيفية التى يمكن بها للمفوضـية أن تتفاعـل          ا استكش -4
لتنظـيم  والعتـراض   عمليات ا قائمة ل الترتيبات  البإيجابية مع   

تـدابير  الاألخذ بعـين االعتبـار   حركات البحرية، بما فيها  الت
  . اعتراضعملية أي رصد الخاصة ب

أو يتعـين علـى      يمكـن    يالدور الـذ  م توصيات حول    يقدت   ترتيبات االستقبال-4
لمفوضية أن تلعبه فى أية ترتيبات الستقبال الوافدين الجـدد،          ا

بما فى ذلك فى مواقع االستقبال، مـع الضـمانات المالئمـة            
  ).لمواقعال المفوضية لهذه ووص: مثال(

تحديـد السـمات     آليات   -5
  واإلحالة 

واقع ين وفى م  حددنشاء آليات مشتركة، مع شركاء م     إل لسعيا
ويفضل أن يشمل   .  الوافدة المجموعاتلتحديد سمات   مالئمة،  

 سـمات الوافـدين الجـدد       آليات لتحديـد  على  هذا الترتيب   
بالحصـول علـى    أن يسمح   ، و حمايتهم بعد ذلك   واحتياجات

آلية االستجابة  "إلى  المعنيين   وإحالة األشخاص    اإلرشاد المالئم 
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ة فـى العـودة     المساعدتحديد وضع الالجئ،    : مثل ("المالئمة
  ). اإلجراءات المفصلة لضحايا التهريبو الطوعية

 العمليــات واإلجــراءات -6
  المتباينة

قانونية لتحديد وضـع الالجـئ      تطوير أطر   عمل على   ل ا -1
ويجب أن يكون الهدف من وراء      . والوفاء باحتياجات الحماية  

  : ذلك هو

o  للجوء؛فاعلة إجراءات وطنية 

o      كافيـة علـى     توفير قدرات إداريـة ومؤسسـية 
 مستويات مالئمة؛ 

o        مشاركة المنظمات غير الحكوميـة ومنظمـات
 .المجتمع المدنى فى ترتيبات الحماية والمساعدة

، فاعلة إذا لم يكن هناك إجراء وطنى للجوء يعمل بصورة -2
. تحديد وضع الالجئمسئولية إجراءات بتضطلع المفوضية 

وجود إدارة  وفى هذا الصدد، يتعين على المكاتب التأكد من
، يكون فى مقدروها إعطاء األولوية مالئمة لهذه الحاالت

لحاالت معينة ويمكنها مواجهة احتياجات خاصة بشكل مالئم 
زبات، األطفال المنفصلين عن ذويهم أو غير االنساء الع(

   ).إلخ..المصحوبين بأحد أفراد أسرهم، 
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  .ل نهج شامل النظر فى كافة الحلول من خالجبي  حلول لالجئينال -7

   للوطنالعودة الطوعية

 ،مدعومـة  القيام بأنشطة لتسهيل عملية العودة الطوعية،     يتول
 بتشجيع إعادة االندماج المسـتدامة فـى        ،المواردإذا سمحت   

بلدان المنشأ، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وأيضا بمتابعـة         
  .العائدين

  اإلدماج المحلى

قصير ال مالئمة فى المدى     حيثما تكون العودة إلى الوطن غير     
مناسبة محلية  إقامة  خيارات  أية  البحث عن   يجب  ،  المتوسطأو  

 إعطـاء اإلذن   ع من أجـل   االدف ذلك   يبما ف (فعاليتها  قد تثبت   
بالبقاء لألشخاص الذين وجد أنهم فى حاجة للحماية الدوليـة          

مقدورهم أو من غير المحتمل أن يحصلوا على        بوالذين ليس   
  ).ن ذلكوضع رسمى أكثر م

  إعادة التوطين

تمرس على مفهـوم    اليجب  بالتعاون مع إدارة إعادة التوطين،      
االستخدام االستراتيجى إلعادة التـوطين والتنسـيق بشـأن         

بهدف التوصل إلى اتفاق ومعضالتها  احتياجات إعادة التوطين    
ترتيبـات  الإلعادة التوطين، وكجـزء مـن       إقليمي  حول نهج   
 األعباء لتخفيـف الضـغط عـن        للمشاركة فى تحمل  الشاملة  

إعادة التوطين المخصصة   استطالع حصص   . البلدان المضيفة 
  .لجماعات محددة فى هذا السياق

ــات  -8 ــة التحرك  مواجه
  الثانوية

 بفعالية من مشروع تقوية القدرة على الحمايـة         ةداستفال ا -1
)SPCP (  وعية تكون أقرب إلـى     نحماية ذات   توفر  لتحسين

  .حاجة إلى الحمايةالسعي من أجل أو ال

يمكن للمفوضية، وفى ظل أية     الفاعلة حول كيف     ةسادرل ا -2
بترتيـب  وظروف، أن تسهل عملية إجراءات إعادة الدخول،        

 كان ذلـك    حسبماضرورية مع بلدان اللجوء األول      األنشطة ال 
  .  مالئما
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لغيــر ات العــودة ترتيبــ-9
وخيارات الهجـرة   الالجئين  
  البديلة 

 من خالل التعـاون مـع       مثالً(ة مالئمة    بصور ةساهمالم -1
عودة األشخاص الذين وجد أنهم     لجعل  ) منظمة الهجرة الدولية  

  . للتنفيذ قابالًغير محتاجين للحماية الدولية حالً

 دسـتعدا االمعايير مالئمة للعـودة و    إيجاد  الدفع من أجل     -2
لتسهيل العودة، بما فى ذلك القيام بأنشطة فى مجاالت التوثيق          

  .م المشورة بشأن العودةوتقدي

الخاصـة  الجانبيـة   دور المراقبة   وقيمة  ف حاجة   ا استكش -3
  .لما بعد العودة فى بلدان المنشأبالمفوضية 

لهجـرة الشـرعية   اقنوات لالستفادة من ع بإيجابية   يشجالت -4
 فى بلدان ثالثة وفـى      للعمل المؤقت مشروعات هجرة   : مثال(
  ).ان المتواجدين فيهابلدال

راتيجية اإلعالم فى   ستإ -10
ــور   ــأ، والعب ــدان المنش بل

  والوصول

التعاون مع جهود منظمـة الهجـرة       / عمل على التنسيق  ل ا -1
الدولية وغيرها من الشركاء للقيام بحمالت إعالمية فى بلدان         

، للحض على تجنب الهجرة     الوجهة النهائية المنشأ، والعبور و  
سـلل، مـع    غير النظامية، والتحذير من أخطار التهريب والت      

  .خيارات الشرعيةالالتركيز على 

ف إمكانية وكيفية إنشاء مراكز إعالمية مشتركة       ا استكش -2
 .فى بلدان المنشأ

عامة مع أجهزة اإلعـالم لرفـع       م بأنشطة للتوعية ال   ياقال  -3
 فى ذلك من خالل القصص       حول محنة الالجئين، بما    الوعي
صـرية  ، بهدف تشجيع التسـامح، ومحاربـة العن        اإلنسانية

  .     وكراهية األجانب
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  تحركات الهجرة المختلطةسياق معالجة واإلحالة فى تحديد السمات رسم تخطيطى آلليات 
  

  2الملحق 
  
  
  
  
  
 

 

  :الطلب أن  جليايبدو
   ليس له ما يبرره-
   غير سليم أو مزور-
  جيدةسسأ يقوم على -

 ا"%-�), إ"* (")� ا'&%$#� ا"�! ��

  قنوات أخرى للهجرة الشرعية وءالفصل فى طلب اللج
 )غير اللجوء(

  إ��دة ا����� ة�ـ-دا"
��ات ا����� �� ا�  ��!"# 

�  إ��دة ا����
��ات ا����� �� ا�  ��!"# 

مع إعطاء أولوية مقابلة مع ملتمس اللجوء 
 .للحالة في جدول المواعيد

الطلــب 
 ؟مرفوض

رفض الطب ألنه ال يقوم 
على أساس واضح أو 

 مزور؟

.ةل,�ا+*�(��ف ت�&ی$ /0 ��  �2.ة ز#

   عاجلاستئناف بشكلتقديم 
  ليس لطلب االستئناف تأثير معطل تلقائي

  فيه فوراتيتم الب

تمت هل 
 على الموافقة
 االلتماس؟

 التوصل إلى حلول دائمة
آليات استجابة أخرى إذا كان ذلك 

 التوصل إلى حلول دائمة )انظر عاليه(ناسبا م

 نعم

 نعم

 لجدول المعتاد مقابلة مع ملتمسى اللجوء طبقا ل

الموافقة على  
 ؟الطلب

  يوما30 خالل االستئنافتقديم 

 االستئناف

هل تمت 
الموافقة على 
 االلتماس؟

 ال
 حالة معقدة

  

 حالة معقدة

  ال ال
 نعم

 ال

 نعم

 نعم

+  


