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Iالربتغال .حلم إعادة البناء .تُعلّق ألكسندرا بايو ،أستاذة الهندسة املعامرية ،عىل املرشوع األخري للطالب السوري عالء 22 ،عا ًما ،والذي يجمع بني مرافق اإلسكان االجتامعي
واستخدام املساحات العامة وبذلك تكون مالمئة للعامل ذوي األجور املنخفضة والطالب عىل ٍ
حد سواء .منذ عام  ،2014متكن املنتدى العاملي للطالب السوريني من توفري منح
دراسية لـ  150طالب ممن يدرسون اآلن يف  10دول حول العامل .حقوق الطباعة والنرش © محفوظة للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /بونو غاالن رويز

الغرض من الوثيقة
اتفقت الدول يف إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين ()NYD
عىل أنه «ينبغي للبلدان الثالثة النظر يف سبل توفري الفرص أو توسيعها
السبل التكميلية للسامح بدخول
من أجل إعادة التوطني وإتاحة ُ
2
الالجئني» .1ومن منطلق هذا االلتزام ،يق ُّر االتفاق العاملي بشأن الالجئني
( ،)GCRالذي أكدته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون األول/
ديسمرب  ،2018بأنه من شأن املسارات التكميلية للسامح بدخول
الالجئني تيسري إمكانية الحصول عىل الحامية والحلول الدامئة ،أحدهام
أو كليهام ،وهذه املسارات مبثابة تعبري عن التضامن مع البلدان

4

واملجتمعات املضيفة .كام يُق ُّر االتفاق برضورة توفري مسارات تكميلية
وتنظيم واستدامة ،مع
للسامح بدخول الالجئني عىل أساس أكرث منهجية
ً
إدماج ضامنات الحامية املالمئة بها ،ويويص االتفاق بالسعي إىل تحقيق
ذلك من خالل تبني االسرتاتيجية املمتدة ثالث سنوات ()2021-2019
بشأن إعادة التوطني واملسارات التكميلية .تعرض هذه الوثيقة أمثلة
للمسارات التكميلية للسامح بدخول الالجئني إىل بلدان ثالثة ،كام تسلط
الضوء ،يف تصميمها وتنفيذها ،عىل اعتبارات حامية الالجئني ،وتقرتح
3
ُس ًبل لتعزيز توافرها وإمكانية التنبؤ بها.

1

الجمعية العامة لألمم املتحدة ،القرار رقم  1/A/RES/71الذي اعتمدته الجمعية العامة يف  19أيلول/سبتمرب  ،2016إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين ،الفقرات 79-77
واملرفق األول ،الفقرتان  10و ،16-14متاح عىل الرابط التايلhttp://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1 :

2

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،االتفاق العاملي بشأن الالجئني https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf
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تتعلق هذه الوثيقة باملسارات التكميلية للسامح بدخول الالجئني عىل النحو املبني يف االتفاق العاملي بشأن الالجئني (انظر الفقرات  )96-94ومنفصلة عن أهداف االتفاق العاملي
من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ،الذي يتعلق بتعزيز توافر مسارات الهجرة النظامية ومرونتها (انظر األهداف  ،5الفقرة  )21من االتفاق العاملي من أجل الهجرة
اآلمنة واملنظمة والنظامية عىل الرابط التايلhttps://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/migration.pdf :

املسارات التكميلية للسامح بدخول الالجئني إىل بلدان ثالثة االعتبارات األساسية

ما هي املسارات التكميلية للسامح بدخول الالجئني؟
إن املسارات التكميلية للسامح بدخول الالجئني هى ُس ٌبل آمنة ومنظمة لالجئني ومك َّملة إلعادة التوطني تٌتيح لالجئني إقامة قانونية يف بل ٍد ثالث تُلبى
فيه احتياجاتهم املتعلقة بالحصول عىل الحامية الدولية .وهذ املسارات إضافية إلعادة التوطني وال تحل محل الحامية املمنوحة لالجئني مبوجب النظام
السبل القامئة التي تسمح بدخول الالجئني ،والتي قد يكون لهم الحق يف الوصول إليها ،ولكنها قد تتطلب
الدويل للحامية .وتشمل املسارات التكميلية ُ
تعديالت تنفيذية لتيسري وصول الالجئني إليها.

حلول البلد الثالث
إعادة التوطني

املسارات التكميلية

التأشريات
اإلنسانية

السامح بالدخول
لدواعٍ إنسانية

الرعاية
املجتمعية

ملّ شمل
األرسة

فرص
التعليم

فرص
العمل

إن إعادة التوطني أداة عظيمة القيمة للحامية الدولية بغية تلبية
احتياجات الالجئني املعرضة حياتهم أو حريتهم أو سالمتهم أو صحتهم
أو حقوق اإلنسان األساسية التي يتمتعون بها للخطر يف البلد الذي
حل دامئًا ،وهي مبثابة آلية
التمسوا اللجوء إليه 4.كام أنها ت ُقدم لالجئني ً
لتقاسم مسؤوليات تقديم الدعم للبلدان التي تستضيف مجموعات
5
كبرية من الالجئني.
ميكن للمسارات التكميلية مساعدة الالجئني عىل الحصول عىل الحامية
والوصول إىل الحلول عندما يتعذَّر تحقيق حلول دامئة لجميع أفراد
مجموعات الالجئني ،ال سيام يف حاالت النزوح الكربى وحاالت اللجوء
التي طال أمدها 6.ومن شأنها أيضً ا املساهمة يف تأمني حركة النزوح
اآلمن واملنظم لالجئني عرب الحدود ومساعدة الدول الثالثة عىل التصدي
لحاالت النقص يف األيدي العاملة أو املهارات.
تتسم املسارات التكميلية بتنوع طبيعتها ،وميكن لالجئني تحقيق الفائدة
منها بعدة طرق متنوعة اعتام ًدا عىل أهداف كلٍ منها .فعىل سبيل املثال،
ميكن أن تستهدف بعض املسارات التكميلية للسامح بدخول الالجئني،
مثل السامح بالدخول لدوا ٍع إنسانية أو يف إطار برامج الرعاية الخاصة
أو املجتمعية أو التأشريات اإلنسانية ،األشخاص املحتاجني إىل الحامية
الدولية .وكث ًريا ما تتداخل أهداف هذه املسارات مع أهداف إعادة

الفرص
األخرى

التوطني نظ ًرا ألنها تشكل أداة للحامية وآلية لتقاسم املسؤوليات إزاء
الالجئني .وميكن أن ت ُضفي هذه املسارات مرونة وتكون مك ِّملة إلعادة
التوطني من خالل توفري فرص إضافية لالجئني الذين لديهم احتياجات
إلعادة التوطني.
كام أن املسارات التكميلية األخرى للسامح بدخول الالجئني ،مثل مل
شمل األرسة ،وفرص التعليم والعمل ،هى مبثابة ُسبل دخول أو هجرة
ينبغي إتاحتها عىل نح ٍو متزايد لألشخاص املحتاجني إىل الحامية الدولية.
وباإلضافة إىل دورها يف تعزيز روح تقاسم املسؤولية ،تُ كِّن هذه
املسارات الالجئني من الحصول عىل حقهم يف وحدة األرسة أو تسخري
مؤهالتهم املهنية والعلمية القامئة ،وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم .ونتيجة
لذلك ،تكون هذه املسارات نه ًجا مالمئًا عادة لالجئني الذين يتمتعون
مبهارات ومعارف معينة أو لديهم روابط أرسية يف بلد ثالث.
وتتمثل إحدى السامت املهمة للعديد من املسارات التكميلية يف أنها
ت ُتيح لالجئني القدرة عىل إيجاد حلولهم الخاصة عىل نح ٍو مستقل
باستخدام معلومات وإجراءات متاحة عل ًنا للجمهور .ومن خالل السامح
لالجئني بالوصول إىل مسارات جديدة وقامئة بصورة مستقلة ،ميكن
تحقيق حلول الالجئني يف الدول الثالثة عىل نطاق أوسع.

4

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،دليل إعادة التوطني ،متوفر عىل الرابط التايلhttp://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf :
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املصدر نفسه.

6

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،مذكرة بشأن الحامية الدولية 16 ،حزيران/يونيو 2017
https://www.unhcr.org/excom/standcom/594a56cf7/note-on-international-protection.html
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Iكندا .من كل حدب وصوب .تلعب ماريون آدمز وتوي نغوين مع عائلة نعامن عىل شاطئ يف تورنتو .يواصل الكنديون من ساحل إىل آخر جهدهم إلظهار فيض من الدعم
لالجئني السوريني .فهم عرب إسكانهم وإدماجهم كأعضاء يف املجتمع املحيل ،يخلقون روابط صداقة قوية ،وإن كانت غري محتملة .أفراد ذو مالمح قادمة من كل حدب وصوب ،تُكثّف
املجموعة املتنوعة من نشاطها للرتحيب بهذه العائالت ،دون أن تقيدها عوامل الجغرافيا أو اللغة .حقوق الطباعة والنرش © محفوظة للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني/آين ساكاب

ما هي أهداف املسارات التكميلية للسامح بدخول الالجئني؟
من خالل تعزيز وتيسري وإنشاء املسارات التكميلية ،ميكن تحقيق ثالثة أهداف شاملة ومرتابطة عىل النحو التاىل:

 .1تخفيف الضغط عن البلدان املضيفة
يف حني ما تزال إعادة التوطني أداة أساسية لتقاسم املسؤوليات ،إال أنه
ميكن أن متثل املسارات التكميلية أيضً ا تعب ًريا قويًا عن التضامن وتقاسم
املسؤوليات من خالل الحد من التكاليف االقتصادية واالجتامعية
والسياسية عىل الدول التي تدير التدفق الجامعي لالجئني وحاالت
اللجوء التي طال أمدها .وإىل جانب إعادة التوطني ،تُشكل التدابري التي
تتيحها املسارات التكميلية جانبًا ال ميكن االستغناء عنه من االتفاق
العاملي بشأن الالجئني واستجابات شاملة ألوضاع الالجئني تهدف إىل
املساهمة يف تقاسم األعباء واملسؤوليات عىل نح ٍو أكرث قابلية للتنبؤ به.
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أهداف املسارات
التكميلية
زيادة الحلول املتمثلة
يف قبول الالجئني ىف
بلدان أُخرى

تخفيف الضغط عن
البلدان املضيفة

تعزيز قدرة الالجئني
عىل االعتامد عىل
الذات وبناء قدراتهم
للوصول إىل حل دائم

املسارات التكميلية للسامح بدخول الالجئني إىل بلدان ثالثة االعتبارات األساسية

 .2زيادة الحلول املتمثلة يف قبول الالجئني ىف
بلدان أُخرى

 .3تعزيز قدرة الالجئني عىل االعتامد عىل الذات
وبناء قدراتهم للوصول إىل حل دائم

ال يُراد من املسارات التكميلية أن تحل محل التزامات الدول بتوفري
حامية دولية لالجئني ،مبا يف ذلك من خالل إمكانية الدخول إىل أراضيها.
وبدالً من أن تحل محل إعادة التوطني ،تتيح هذه املسارات وسيلة
وسبيل نحو
ً
إضافية وتكميلية لالجئني للحصول عىل الحامية الدولية
إيجاد حل طويل األجل .وعن طريق تيسري الدخول اآلمن إىل بلدان
ثالثة ،توفر هذه املسارات أيضً ا لالجئني بديالً عن التنقل الثانوي غري
املنظم واملحفوف باملخاطر .فمن خالل إتاحة املزيد من الحلول لالجئني
يف البلدان الثالثة ،تخدم املسارات التكميلية الهدف املهم املتمثل يف
تعزيز الحصول عىل الحامية والحلول الدامئة.

ميكن أن تخدم املسارات التكميلية أيضً ا هدف تعزيز قدرة الالجئني عىل
االعتامد عىل الذات ومساعدتهم عىل الوصول إىل حل دائم يف املستقبل.
وينطبق هذا بصفة خاصة عىل فرص التعليم والعمل ،وعىل غريها من
مسارات السامح بالدخول القامئة عىل املهارات .وميكن أن تعود هذه
املسارات بالنفع أيضً ا عىل البلدان الثالثة وذلك باملساعدة عىل التصدي
لحاالت النقص يف األيدي العاملة أو يف املهارات ،وبناء دعم عام لالجئني
عرب إبراز اإلسهامات اإليجابية التي قد يقدمها الالجئون إىل املجتمعات
املضيفة.

وعىل النحو املتوخى يف االتفاق العاملي بشأن الالجئني ،من شأن إرشاك
مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة أن ينطوي عىل إمكانية زيادة
الحلول املتمثلة يف قبول الالجئني ىف بلدان أُخرى .وعىل هذا األساس ،يع ُّد
تبني نهج الرشاكات املتعددة مع أصحاب املصلحة من املنظامت الدولية
واملنظمة الدولية للهجرة واملجتمع املدين واملجتمعات املحلية والالجئني
والقطاع الخاص واملؤسسات األكادميية والرشكاء اآلخرين من خارج
املجال اإلنساين التقليدي جانبًا أساسيًا من جوانب املسارات التكميلية.
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وعىل الرغم من أن هذه املسارات قد توفر لالجئني يف بداية األمر
ترتيبات إقامة مؤقتة ،إال أنها قد تشكل جز ًءا من نهج تدريجي إزاء
دميومة الحلول .ومن شأن تسخري القدرات واملهارات القامئة التي يتمتع
الالجئون بها واالستفادة منها وإتاحة لهم الفرص لتعلم مهارات جديدة
واكتساب املزيد من املعرفة ،تعزيز قدرة الالجئني عىل املساهمة يف
إيجاد حلول مستقبلية .من بني تلك الحلول ،العودة املستدامة واآلمنة
7
والكرمية إىل بلدهم أو االندماج يف ٍ
بلد آخر.

وإىل أن يتم التوصل إىل حل دائم ،يظل الالجئون محل اهتامم املفوضية بغض النظر عن وضعهم و/أو حركتهم املؤقتة خارج بلد اللجوء األول.
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أمثلة للمسارات التكميلية للسامح بالدخول
متثل النامذج الوارد بيانها أدناه قامئة غري حرصية من املسارات التكميلية للسامح بدخول الالجئني إىل بلدان ثالثة .وميكن الجمع بني هذه النامذج ،إما
بصورة متالزمة أو متعاقبة ،بغية ضامن حصول الالجئني عىل الحامية والحلول.

 .1السامح بالدخول لدواعٍ إنسانية
يُعد السامح بالدخول لدوا ٍع إنسانية سبيالً يفسح الطريق أمام حصول
األفراد املحتاجني إىل حامية دولية عىل حامية ف َّعالة يف ٍ
بلد ثالث 8.وغالبًا
ما تُنفذ برامج السامح بالدخول لدو ٍع إنسانية ملدة محددة من الزمن
مبسطة مامثلة إلعادة التوطني.
باستخدام عمليات معجلة و/أو ّ
ميكن استخدام برامج السامح بالدخول لدوا ٍع إنسانية كأداة للحامية و/
أو آلية لتقاسم املسؤوليات ،وتتسم هذه الربامج بقيمة خاصة يف حاالت
النزوح الجامعي حيث تربز الحاجة لتوفري عوامل الحامية والسالمة
لجموع كبرية من الالجئني خالل فرتات زمنية قصرية.
وبينام تشرتك برامج السامح بالدخول لدوا ٍع إنسانية يف العديد من
الخصائص مع آلية إعادة التوطني ،إال أنها قد تستخدم معايري أهلية
باإلضافة إىل فئات طلبات إعادة التوطني املقررة من املفوضية 9،مثل
االحتياجات اإلنسانية العامة أو وجود روابط قامئة يف بلد إعادة التوطني.
فمن خالل برامج السامح بالدخول لدوا ٍع إنسانية ،ميكن منح األفراد
وضع حامية مؤقت أو غريها من أشكال الحامية ،وبالتايل قد ال يُتاح
لهم الوصول الفوري إىل حل دائم فعال بالكامل .ورغم هذه االختالفات،
تنطوي برامج السامح بالدخول لدوا ٍع إنسانية بصورة عامة عىل اعتبارات
وضامنات متعلقة بالحامية تشبه االعتبارات املوجودة يف آلية إعادة
التوطني.
وقد ا ُستخدم مسار السامح بالدخول لدوا ٍع إنسانية كأداة فعالة لتأمني
الحامية وتقاسم األعباء ،متضم ًنا ذلك بوصفه جز ًءا من برنامج اإلجالء
ألسباب إنسانية وغريها من أشكال السامح بالدخول لالجئني النازحني من
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إقليم كوسوفو يف عام  10.1999ويف اآلونة األخرية ،نفذت عدد من الدول،
مبا يف ذلك أملانيا والنمسا وفرنسا ،برامج السامح بالدخول لدوا ٍع إنسانية
لالجئني السوريني يف إطار التعاون الوثيق مع املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني.

 .2الرعاية املجتمعية
تسمح الرعاية املجتمعية لالجئني بأن يتكاتف األفراد أو مجموعات
األفراد أو املنظامت لتقديم الدعم املايل والعاطفي والعميل الستقبال
وإدماج الالجئني الذين ُس ِمح لهم بالدخول إىل بلدان ثالثة.
ميكن التمييز بوضوح بني الرعاية املجتمعية بوصفها مسا ًرا تكميليًا
للسامح بالدخول ،والرعاية املجتمعية بوصفها أداة لدعم الالجئني
ممن ُس ِمح لهم بالدخول عرب مسارات أخرى .إذ تسمح برامج الرعاية
املجتمعية ،بوصفها مسا ًرا للسامح بالدخول ،للجهات الراعية بدعم
دخول الجئني بعينهم إىل بلدان ثالثة وبقائهم فيها .وعىل النقيض من
ذلك ،ميكن استخدام الرعاية املجتمعية يف املجتمع كآلية إلرشاك األفراد
واملجتمعات املحلية يف عملية استقبال وإدماج الالجئني القادمني عن
طريق برامج إعادة التوطني ،أوعرب املسارات األخرى ،مثل املسارات
12
التعليمية 11أو التأشريات اإلنسانية.
ميكن لربامج الرعاية املجتمعية التي توفر مسا ًرا للسامح بالدخول والتي
تكون تكميلية آللية إعادة التوطني ومراعية ملتطلبات الحامية ،أن تساعد
عىل زيادة عدد الالجئني الذين يتمتعون بإمكانية الحصول عىل الحامية
والحلول وأن تسهم يف تعزيز تقاسم املسؤوليات.
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ميكن استخدام برامج السامح بالدخول لدوا ٍع إنسانية اسرتاتيجيًا كأداة لتقاسم األعباء واملسؤوليات ،مبا يف ذلك لألفراد املستفيدين من ترتيبات الحامية أو اإلقامة املؤقتة ،انظر
الرابط التايل https://www.unhcr.org/5304b71c9.pdf

9

يرد وصف فئات طلبات إعادة التوطني يف الفصل  6من دليل إعادة التوطني الخاص باملفوضية ،وفيام ييل بيان هذه الفئات :احتياجات الحامية القانونية واملادية ،الناجون من
العنف و/أو التعذيب ،االحتياجات الطبية ،النساء والفتيات املعرضات للخطر ،مل شمل األرسة ،األطفال واملراهقون املعرضون للخطر ،واالفتقار إىل حلول دامئة بديلة ميكن التنبؤ
بها https://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf

10

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني« ،أزمة الالجئني يف كوسوفو :تقييم مستقل لتأهب املفوضية لحاالت الطوارئ واالستجابة لها" ،متاح عىل الرابط التايل:
https://www.unhcr.org/afr/3ba0bbeb4.pdf

11

عىل سبيل املثال ،يستخدم برنامج التآزر الجامعي العاملي لكندا برنامج الرعاية الخاصة لكندا للسامح بدخول الطالب الالجئني وتزويدهم مبنح دراسية ،انظر الرابط التايل:
https://wusc.ca/building-educational-pathways-for-refugees-mapping-a-canadian-peer-to-peer-support-model
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عىل سبيل املثال ،يشمل مرشوع املمرات اإلنسانية السامح بدخول الالجئني مبنحهم تأشريات إنسانية ،مقرونًا بدعم ما بعد الوصول عرب منوذج رعاية مجتمعية.

املسارات التكميلية للسامح بدخول الالجئني إىل بلدان ثالثة االعتبارات األساسية

Iاألرجنتني .يساعد برنامج التأشرية شاب سوري
عىل إيجاد بلد جديد .يلتحق السوري طوين كساب،
البالغ من العمر ستة وعرشين عا ًما ،بدورات لتعلم
اللغة اإلسبانية يف جامعة يف وسط قرطبة يف األرجنتني،
حيث وصل مؤخ ًرا مبوجب تأشرية إنسانية من مدينته
حمص .حقوق الطباعة والنرش © محفوظة للمفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/فريدريك بريناز

ومن األمثلة التي تتناول برنامج الرعاية املجتمعية الذي يعمل مبثابة
مسار تكمييل للسامح بالدخول ،برنامج الرعاية الخاصة الكندي القائم
منذ عهد بعيد ،الذي يوفر مسارا ً
منفصل للسامح بدخول الالجئني إىل
ً
كندا ،والذي يُضاف إىل مسار إعادة توطني الالجئني مبساعدة الحكومة
الكندية .توفر برامج الرعاية املجتمعية التي نفذتها اململكة املتحدة
واألرجنتني وإيرلندا مؤخ ًرا آلية للمجتمعات املحلية واألفراد بغية دعم
استقبال الالجئني الذين ُس ِمح لهم بالدخول وتعزيز إدماجهم يف إطار
برامج إعادة التوطني القامئة.
منذ عام  ،2016ع َّززَت املبادرة العاملية لرعاية الالجئني ،وهي رشاكة
متعددة القطاعات ،الرعاية املجتمعية لالجئني ،من خالل تعميم تجربة
13
كندا يف وضع برامج رعاية خاصة ودعم إمناء الربامج الجديدة.

األرسة ،التي مل توافرت فيهم رشوط األهلية للم شمل األرسة مبوجب
الترشيعات القامئة ،وكذلك لغريهم من الالجئني الضعفاء الذين ال
يستطيعون الحصول عىل حامية فعالة يف بلدان اللجوء األول .باإلضافة
إىل كونها مسا ًرا قامئًا بحد ذاته ،ميكن استخدام التأشريات اإلنسانية
أيضً ا كأداة لتيسري توفري مسارات أخرى لبلد ثالث ،مثل برامج الرعاية
املجتمعية أو الخاصة ،أو برامج فرص التعليم.
استخدمت األرجنتني والربازيل التأشريات اإلنسانية كأداة لتيسري السامح
بدخول مجموعات معينة من الالجئني ،مع إتاحة لهم بذلك فرصة
الوصول إىل حل دائم .يف حني استخدمت فرنسا وإيطاليا وسويرسا
التأشريات اإلنسانية كمسار للسامح لألشخاص املحتاجني إىل الحامية
الدولية بالتامس اللجوء إىل أراضيها.

 .3التأشريات اإلنسانية
ميكن استخدام التأشريات اإلنسانية للسامح بدخول أفراد يحتاجون
إىل حامية دولية إىل بلد ثالث حيث ت ُتاح لهم أحيانًا فيام بعد الفرصة
للتقدم بطلب اللجوء ،مبا يف ذلك من خالل إجراءات معجلة .ويف هذا
الشأن ،تختلف هذه الربامج عن برامج السامح بالدخول لدوا ٍع إنسانية
التي يُحدد من خاللها الوضع القانوين لالجئ قبل وصوله إىل البلد
الثالث .ا ُستخدمت أيضاً التأشريات اإلنسانية لتيسري السامح بدخول أفراد
13

انظر الرابط التايلhttp://refugeesponsorship.org :
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 .4ملّ شمل األرسة
عقب االنفصال نتيجة النزوح القرسي الناجم عن االضطهاد والحرب،
غالبًا ما يكون ملّ شمل األرسة السبيل الوحيد لضامن احرتام حق الالجئ
يف وحدة األرسة .ولتيسري حصول الالجئني عىل هذا الحق األسايس ،يُتوقع
من الدول توفري السبل القانونية لالجئني لجمع شمل الالجئني مع أفراد
أرسهم املصغَّرة ،حيث يصبح توفري حامية أكرث فعالية وإيجاد حلول
طويلة األجل ودعم األرسة أم ًرا ممكنا.14
باإلضافة إىل ملِّ شمل األرسة مع أفراد األرسة املصغَّرة ،ميكن ملسارات
املوسعة ومع
ملّ شمل األرسة أن تجمع شمل الجئني مع أفراد آرسهم َّ
أولئك الذين تجمعهم بهم عالقة إعالة .ميكن أن تساعد هذه املسارات
يف إعطاء أولوية فرص إعادة توطني املحدودة لالجئني الذين لديهم
شواغل حامية ماسة يف بلد اللجوء األول .وعىل الرغم من أن ملّ شمل
األرسة هو أحد فئات طلب إعادة التوطني املقررة من املفوضية ،يقترص
استخدام إعادة التوطني لهذه األغراض عىل الحاالت التي ال تتوفر فيها
إمكانية ملّ شمل األرسة من خالل قنوات الهجرة النظامية إىل الدول أو
يتعذر الوصول إليها .ونظ ًرا ملحدودية عدد أماكن إعادة التوطني املتاحة،
تُشجع املفوضية دول إعادة التوطني عىل تيسري ُسبل ملّ شمل األرسة
لالجئني خارج نطاق برامج إعادة التوطني .وعالوة عىل ذلك ،ميكن أن
تؤدي مسارات ملِّ شمل األرس التي تجمع شمل الالجئني بأفراد آرسهم
دو ًرا ها ًما يف تيسري إدماج أكرث فعالية للمجموعة أرسية بكاملها يف بلدان
ثالثة.
غالبًا ما يتطلب تيسري وصول الالجئني إىل إجراءات ملّ شمل األرسة
سياسات واضحة عىل املستوى الوطني .وميكن إنجاز ذلك من خالل
إجراءات إدارية مبسطة وإجراءات أخرى تزلِّل العقبات العملية
واإلدارية والقانونية التي قد يواجهها الالجئون .وقد تشمل هذه
اإلجراءات املبسطة تيسري الوصول إىل السفارات أو املساعدة يف استصدار
الوثائق الالزمة أو اإلعفاءات من تأشريات الدخول أو استخدام التأشريات
اإلنسانية ألغراض ملِّ شمل األرسة.
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إضافة إىل برامج إعادة التوطني والسامح بالدخول لدوا ٍع إنسانية،
استخدمت أملانيا مسارات ملِّ شمل األرسة القامئة لتيسري عملية جمع
شمل مواطنني سوريني وعراقيني ،مبن فيهم الجئون ،مع أفراد آرسهم
املصغرة يف أملانيا من خالل تقديم املشورة واملساعدة يف طلبات تأشريات
الدخول والتوجيه قبل املغادرة بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة.
وباإلضافة إىل ذلك ،نفذت أملانيا وأيرلندا برامج ملِّ شمل األرسة الخاصة
املوسعة لالجئني سوريني.
بالالجئني لتيسري السامح بدخول أفراد األرسة َّ

 .5فرص العمل يف البلد الثالث
السبل اآلمنة واملنظمة
إن توفري فرص العمل يف بلد ثالث هو أحد ُ
لتنظيم الدخول إىل بلد آخر أو البقاء فيه بغرض التوظيف ،مع الحق إما
يف إقامة دامئة أو مؤقتة .وميكن أن تساعد فرص العمل يف البلدان الثالثة
عىل منح الالجئني فرصة الستعادة مالمح الحياة املستقلة واإلنتاجية
وتحقيق مستوى معييش الئق .وميكن أن تشكل فرص العمل يف البلد
الثالث جز ًءا من أنظمة الهجرة التقليدية ،التي ميكن تكييفها لتيسري
السامح بدخول الالجئني .وميكن أن تشمل أيضً ا ترتيبات دخول مؤقتة
ودامئة لذوي املهارات تهدف تحدي ًدا إىل دعم الالجئني .ويكتيس الحصول
عىل وثائق السفر املناسبة لرتتيبات الدخول واإلقامة القانونية وضامنات
الحامية ذات الصلة لالجئني طوال مدة عملهم وبعدها أهمية كبرية
15
إلدامة الربامج من هذا النوع.
وفضل عن دورها يف بناء مهارات الالجئني ،ميكن أن تساعد فرص العمل
ً
يف بلدان ثالثة عىل تصدي تلك البلدان لحاالت النقص يف األيدي العاملة
أو املهارات ،وتعزيز آفاق إعادة اإلعامر املستدام بعد انتهاء النزاع يف بلد
الالجئ األصيل .وعالوة عىل ذلك ،ميكن أن تشمل مزاياها األخرى تحويل
األموال إىل أرسة الالجئ األوسع وشبكات املجتمع املحيل يف بلدان اللجوء
األول وكذلك إىل بلدانهم األصلية.
ويف إطار الرشاكة مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،
ط ّورت مبادرة مواهب بال حدود ( ،)TBBوهي مبادرة مجتمع مدين،
سجل للمواهب لتيسري توظيف الالجئني يف بلدان ثالثة عرب خطط تنقُّل
ً
16
اليد العاملة.
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اعتمدت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ("اللجنة التنفيذية") سلسلة من االستنتاجات التي تؤكد من جديد عىل األهمية الجوهرية لوحدة
األرسة وملِّ شملها وتدعو إىل تيسري دخول أفراد أرس األشخاص ممن أُقرت حاجتهم إىل حامية دولية .انظر بصفة خاصة ،استنتاجات اللجنة التنفيذية بشأن ملّ شمل األرسة ،رقم
 ،)XXVIII( 9لعام  1997ورقم  ،)XXXII( 24لعام 1981؛ استنتاج اللجنة التنفيذية بشأن الالجئني من األطفال واملراهقني ،رقم  ،)XLVIII( 84لعام  ،1997واستنتاج اللجنة
التنفيذية حول حامية أرسة الالجئ ،رقم  .L)، 1999( 88تم جمع كافة استنتاجات اللجنة التنفيذية يف املص َّنف املواضيعي الستنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوضية ،حزيران/يونيو
 ،2011الطبعة السادسة ،متوفرة عىل الرابط التايل.http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e8006a62.html :

15

لجميع العاملني ،مبن فيهم الالجئون ،الحق يف العمل الالئق ،ويتضمن فرصة لكسب العيش من خالل العمل الذي يختاره ويقبله مبطلق حريته ،ويف االستفادة من ظروف عمل
عادلة ومواتية .بالنسبة للمستفيدين من فرص العمل يف بلد ثالث الذين مل مينحوا وضع الالجئ ،ت ُط ّبق معايري قانون العمل الدويل السارية عىل العامل املهاجرين ،انظر عىل
وجه الخصوص االتفاقية املتعلقة بالهجرة من أجل العاملة والتوصيات املتعلقة بها (من  ،)1949واتفاقية العامل املهاجرين والتوصيات املتعلقة بها (من )1975؛ انظر هنا أيضً ا:
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/standards/lang--en/index.htm
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انظر الرابط https://talentbeyondboundaries.org
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وعىل الرغم من أن هذا الربنامج ال يزال حديث العهد ،إال أنه متخَّض
عن مبادرات طرحها أرباب العمل وإدارات الهجرة الحكومية يف كندا
وأسرتاليا للعمل ضمن أطر الهجرة الخاصة بكل منهام للسامح بدخول
وتوظيف عدد صغري من الالجئني املؤهلني.

 .6فرص التعليم يف البلد الثالث
تشمل فرص التعليم يف البلد الثالث املنح الدراسية الخاصة أو املجتمعية
أو املقدمة من مؤسسات وبرامج التدريب املهني واملنح التدريبية.
ومتى كانت هذه الربامج مدفوعة بالسعي إليجاد حلول ،فمن شأنها أن
تؤدي إىل متكني الالجئني اقتصاديًا واجتامعيًا .وعادة ما توفر هذه الربامج
ضامنات مناسبة لالجئني ،وال سيام وثائق السفر املناسبة وترتيبات
الدخول واإلقامة القانونية طوال مدة دراستهم/منحتهم التدريبية،
وخيارات واضحة بعد التخرج ،والتي قد تشمل اإلقامة الدامئة أو
17
الدراسات العليا أو التوظيف.
تسمح املنح الدراسية األكادميية وفرص الدراسة بدخول الالجئني من
الطالب والدارسني األكادمييني إىل ٍ
بلد ثالث بغرض الدراسة ،ملواصلة
تعليمهم و/أو إلجراء البحوث .ميكن أن يتعاون املجتمع املدين
والجامعات والجهات الفاعلة الحكومية م ًعا لتطوير ومتويل برامج
مخصصة .وتشمل املكونات األساسية ملثل هذه
تعليمية أو منح دراسية َّ
الربامج متويل نفقات السفر واإلقامة وبدل املعيشة ورسوم الدراسة
والتدريب اللغوي والتوجيه الثقايف والدعم النفيس االجتامعي للمتقدمني
الناجحني من الالجئني .وأثناء أو بعد إكامل دراستهم ،قد يتمتع
الطالب بالحق يف طلب اللجوء أو تقديم طلب لتمديد دراستهم وفقًا
للترشيعات والسياسات الوطنية .ففي بعض البلدان ،ميكن أن يتمتع
الطالب بالحق يف العمل بدوام جزيئ أو لتحويل وضعهم القانوين ،وقد
تؤهلهم مهاراتهم وتدريبهم للحصول عىل فرص عمل مؤقتة أو دامئة
بعد استكامل دراساتهم.

Iفرنسا .برنامج املنح الدراسية يفتح باب األمل أمام الطالب الالجئني .أمىض
محمد 21 ،عا ًما ،عدة سنوات يف األردن ،عقب فراره من الحرب يف سوريا .ومنحته
حكومة إقليمية يف جنوب فرنسا منحة دراسية ،وسيبدأ قريبًا دراسته يف جامعة
بول فالريي يف مونبلييه .حقوق الطباعة والنرش © محفوظة للمفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/بنجامني لويزو

 .7خيارات الدخول واإلقامة األخرى
هناك ُسبل آمنة ومنظمة أخرى ،إىل جانب املسارات املذكورة آنفًا ،ينبغي
السبل إىل حد كبري عىل
إتاحتها لالجئني .ويعتمد نوع وطبيعة هذه ُ
اإلطار القانوين الوطني للدولة وقد تشمل ترتيبات دخول أو إقامة مؤقتة
السبل مسارات اإلجالء
خارج عملية اللجوء .ومن األمثلة عىل هذه ُ
الطبي التي تسمح لالجئني الذين يحتاجون إىل رعاية طبية عاجلة ،غالبًا
بشكلٍ مؤقت ،بدخول بلد ثالث لغرض تلقي العالج الطبي.

تتيح برامج التدريب املهني واملنح التدريبية يف ٍ
بلد ثالث لالجئني فرصة
تلقي إعادة تدريب أو تعزيز مهاراتهم من خالل التدريب يف مكان
العمل يف مجال مهنتهم أو دراستهم يف التعليم العايل أو مجال خربتهم.
من أمثلة خطط التعليم التي توفر مسارات تكميلية لالجئني ،املبادرة
اليابانية ملستقبل الالجئني السوريني (جرس) التي تتيح للطالب إحضار
أزواجهم وأطفالهم ،وبرنامج املنح الدراسية يف الكليات العاملية املتحدة،
وبرنامج املنح الدراسية ملنطقة أوكسيتان -بريينيه -البحر املتوسط
لالجئني السوريني يف فرنسا.

17

تتضمن اعتبارات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن التعليم العايل لالجئني يف البلدان املترضرة
من أزمات سوريا والعراق إرشادات مفصلة حول عملية االنتقاء وتصميم العمليات والربامج للمؤسسات والالجئني،
https://www.unhcr.org/publications/education/568bc5279/education-brief-7-higher-education-considerations-refugees-countries-affected.html
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انظر الرابط https://www.uwc.org/unhcr
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اعتبارات الحامية والضامنات
نظ ًرا ألن املسارات التكميلية غال ًبا ما تكون ُسبل دخول أو هجرة قامئة ،فهي بحاجة إىل تعديلها وتنفيذها بعناية من خالل نُهج عملياتية تكفل حقوق
الالجئني واحتياجاتهم من الحامية الدولية 19.إذ يتعني عىل الدول ،بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين ،أن تأخذ يف الحسبان اعتبارات الحامية
والضامنات التالية عند إنشاء أو تنفيذ مسارات تكميلية للسامح بدخول الالجئني:

الحق يف طلب اللجوء والحامية من اإلعادة
القرسية
ال بد من وضع أنظمة وإجراءات لضامن حامية الالجئني املستفيدين
من املسارات التكميلية يف بلدان ثالثة من اإلعادة القرسية .ومن حيث
املبدأ ،يجب أن يتمتع الالجئون الذين يستفيدون من فرص العمل أو
التعليم أو غريها من الفرص املؤقتة بالحق يف الدخول مرة أخرى إىل
بلد اللجوء األول والتمتع بنفس الحقوق والوضع القانوين الذي كانوا
يتمتعون به قبل املغادرة .ويف حال مل يتمكن الالجئون من العودة إىل
بلد اللجوء األول أو إىل بلدهم األصيل ،فهم بحاجة ألن يكونوا قادرين
عىل طلب اللجوء ،أو الحصول عىل وضع قانوين آمن آخر يسمح لهم
بالبقاء يف البلد الثالث بعد استكامل الربنامج .يجب أال يُطلب من
الالجئني العودة إىل بلدهم األصيل بوصفه جز ًءا من عملية متديد بقائهم
يف بلد ثالث.

املعاير املرتكزة عىل الحامية وتصميم الربنامج
من املهم أال تكون املسارات التكميلية متييزية وأال متارس التمييز عىل
أساس الجنسية أو العرق أو الجنس أو املعتقد الديني أو الطبقة أو الرأي
السيايس .ويجب أن تستند املسارات إىل معايري موضوعية ،آخذة يف
االعتبار الحالة الخاصة لالجئني املعنيني مثل احتياجات التعليم والتعلم،
التي رمبا تكون قد تأثرت بفعل النزوح ،و/أو االحتياجات الطبية أو
النفسية الناتجة عن النزوح القرسي ،إضافة إىل سياق الحامية الشامل
يف بلد اللجوء .بالنسبة لبعض املسارات ،مثل برامج السامح بالدخول
لدوا ٍع إنسانية والرعاية املجتمعية ،ينبغي إعطاء األولوية لالجئني الذين
يحتاجون إىل إعادة التوطني.

12

الوصول إىل املسارات التكميلية
يكمن الهدف األسايس يف تيسري وصول الالجئني إىل املسارات التكميلية
وتزليل العقبات التي يواجهونها .وقد يستلزم ذلك وضع إجراءات قانونية
وإدارية تتسم مبرونة أكرب ،مثل العمليات املبسطة ملقدمي طلبات
اللجوء ،للتصدي للصعوبات واملخاطر املحددة التي يواجهونها .وقد
تنطوي إزالة الحواجز والعقبات التي تحول دون وصول الالجئني إىل
املسارات عىل تعديل املتطلبات الوثائقية أو الضامنات املالية ،أو املرونة
فيام يتعلق مبتطلبات عودة الالجئني إىل بلد الجنسية أو اللجوء .ومن
شأن إنشاء نظم يستطيع الالجئون الوصول إليها عىل نحو مستقل أن
يُعزز قدرة الربامج عىل تحقيق الشمول فيام يتعلق بالالجئني والوصول
إليهم.

الوضع و التوثيق القانوين يف البلدان الثالثة
يحتاج الالجئون املستفيدون من املسارات التكميلية إىل إمكانية الحصول
عىل وضع قانوين ووثائق رسمية يف البلد الثالث .ويف هذا الصدد ،تظهر
الحاجة إىل املرونة نظرا للوضع الخاص لالجئني .عىل سبيل املثال ،ال
يستطيع الالجئون يف كثريٍ من األحيان االتصال بسلطات بلدهم األصيل
للمصادقة عىل الوثائق الشخصية أو الحصول عليها .وعند االقتضاء ،قد
تكون هناك حاجة إىل إصدار وثائق سفر مبوجب اتفاقية الالجئني أو
وثائق سفر أخرى موامئة للتوافق مع املعايري الدولية ملعالجة الرضورات
20
الحتمية البيومرتية واألمنية.

19

برصف النظر عن نوع الوضع القانوين املحيل املمنوح لالجئني ،يجب منحهم معايري معاملة تتناسب مع اتفاقية الالجئني لعام  1951والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.

20

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،استنتاج اللجنة التنفيذية رقم  ،)LXVIII( 114لعام  ،2017بشأن وثائق السفر املقروءة آليا لالجئني وعدميي الجنسية ،الفقرتان
 1و ،5متوفرة عىل الرابط التايلhttp://www.refworld.org/pdfid/59df19bc4.pdf :
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Iفرنسا .برنامج املنح الدراسية يفتح باب األمل أمام الطالب الالجئني .ف ّر الالجئان السوريان إياس النجمي (يسار الصورة) وأمرية عمر (ميني الصورة) ،البالغان من العمر  26عا ًما،
من الحرب املندلعة يف وطنهم ،وكافحا ليتدبرا أمورهام يف األردن ،حيث عجز كالهام عىل تحمل تكاليف رسوم الجامعة .بعد أن منحتهام حكومة إقليمية يف فرنسا منحة دراسية،
يأمالن أن يدرسا يف جامعة تولوز وأن يعودا يو ًما ما إىل سوريا ليعيدا بناءها وليمدا يد العون لالجئني آخرين.

إمكانية الوصول إىل العدالة والحقوق والخدمات
يف البلدان الثالثة
يحتاج الالجئون املستفيدون من املسارات التكميلية إىل الوصول إىل
آليات وإجراءات مؤسسية تتيح لهم إمكانية الوصول إىل العدالة ،مبا يف
ذلك مامرسات التوظيف املنصفة والتح ُّرر من التمييز واالستغالل أو من
التعرض للمخاطر األخرى التي ينطوي عليها التنقل إىل ٍ
بلد ثالث ،برصف
النظر عن وضعهم القانوين .ويف هذا الصدد ،تعد املبادئ التوجيهية
ملنظمة العمل الدولية بشأن إمكانية دخول الالجئني وغريهم من
رسا إىل سوق العمل مرجعاً رئيسياً 21.وتكتيس خدمات الدعم
النازحني ق ً
مثل الصحة والتعليم واملعونة/املساعدة القانونية واإلسكان واالستشارات
والخدمات النفسية واالجتامعية والدعم اللغوي أيضً ا أهمية كربى.
ويجب إيالء االعتبار الالزم لتزويد الالجئني بالدعم املستهدف األويل عند
وصولهم إىل البلد الثالث والتأكد من توافر الدعم االجتامعي والقانوين
املالمئني حتى يحني الوقت الذي يتحقق فيه خيار طويل األجل أو إيجاد
حل دائم.

21

احرتام الحق يف وحدة األرسة
أثبتت املامرسة أن ضامن وحدة األرسة يدعم الالجئني لالستفادة إىل
أقىص حد من الفرص املتاحة لهم من خالل املسارات التكميلية مثل
فرص التعليم والعمل .ومن ث َّم ،من األهمية مبكان ضامن أن الالجئني
القادمني عرب املسارات التكميلية ،مبا يف ذلك أولئك الذين تحصلوا عىل
إقامة مؤقتة يف بلدان ثالثة ،قادرون عىل الحفاظ عىل وحدة األرسة
حيثام كان ذلك ممك ًنا.

منع حاالت انعدام الجنسية
من املهم أال تُزيد املسارات التكميلية من خطر انعدام الجنسية ،عىل
سبيل املثال ،من خالل إمكانية الوصول املحدود إىل وثائق تسجيل
مواليد الالجئني وأرسهم يف البلدان الثالثة.

رسا إىل سوق العمل؛
انظر املبادئ التوجيهية ملنظمة العمل الدولية بشأن إمكانية دخول الالجئني وغريهم من النازحني ق ً
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/genericdocument/wcms_536440.pdf
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Iالربازيل :الالجئة السورية حنان( ،الثالثة من اليسار) ،تبلغ من العمر  12عا ًما ،تتناقش مع برازيليني أقامت معهم صداقات مؤخ ًرا خالل حصص يف مدرسة دويك دي
كاكسياس البلدية ،يف حي غليرسيو يف وسط مدينة ساو باولو يف الربازيل .وصلت حنان إىل ساو باولو مع والدتها ،يرسا بكري ،يف أوائل عام  2015واعرتفت الحكومة الربازيلية بها
كالجئة يف أيلول/سبتمرب من العام ذاته .غادر حوايل  4ماليني سوري بالدهم ليفروا من النزاع الدائر بني املتمردين وحكومة بشار األسد والذي امتد  6سنوات ،وصل  2000الجئ
منهم إىل الربازيل ،التي بدورها ومنذ عام  2013منحت أكرث من " 7000تأشرية إنسانية" لضحايا الحرب األهلية السورية .حقوق الطباعة والنرش © محفوظة للمفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/غابو موراليس

الرسية وحامية البيانات

الالجئون يف قلب العمليات

من املهم الوضع بعني االعتبار الطبيعة الحساسة لبيانات الالجئني
ومعلوماتهم الشخصية ،والرسية واحرتام حق الالجئني يف حامية بياناتهم
الشخصية التي تعترب مبادئ ذات صلة يف تصميم املسارات التكميلية
وتنفيذها ،عىل النحو املبني يف سياسة املفوضية بشأن حامية البيانات
22
الشخصية لألشخاص الذين تُعنى بهم املفوضية.

من املوىص به إرشاك أفراد الالجئني ومجتمعاتهم املحلية بوصفهم
مشاركني ومحللني و ُمقيمني نشيطني يف أنشطة الحامية الذاتية وإيجاد
الحلول لصالحهم .ومن شأن إدماج وجهات نظر الالجئني يف تصميم
عامل رئيسيًّا لضامن أخذ
املسارات التكميلية وتنفيذها أن يشكل ً
وضعهم الخاص يف االعتبار .وتضمن آليات التعقيب واملشاورات املنتظمة
مع الالجئني بشأن الحواجز التي قد ت ُعيق الالجئني  ،أن تكون املسارات
مناسبة وآمنة وقابلة للتطوير ومتاحة أمام الالجئني.

املواءمة مع اسرتاتيجيات الحامية والحلول
حيثام انطبق ذلك ،تُش َّجع الدول عىل العمل مع املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني لتحديد السياقات ومجموعات الالجئني ألتى
قد تنطوي من خاللها فرص الوصول إىل املسارات التكميلية عىل تأثري
اسرتاتيجي عىل بيئات الحامية يف البلدان املضيفة يف سياق االستجابات
الشاملة لالجئني 23.ويف هذا الصدد ،ميكن أن يساعد تبادل املعلومات
بني املفوضية والدول بشأن توافر واستيعاب املسارات التكميلية لالجئني
يف مناطق محددة عىل ضامن توافق املسارات مع اسرتاتيجيات الحامية
والحلول األوسع نطاقًا.

14

خصيصا لتزويد الالجئني
كام أن استخدام وسائل االتصال املصممة
ً
مبعلومات حول املسارات التكميلية والخدمات والدعم اإلداري بطريقة
ييس أيضً ا إمكانية وصول
واضحة وشفافة ويف الوقت املناسب ميكن أن ِّ
الالجئني ويعزز استيعابهم املستقل لهذه الفرص .وستتيح أساليب
االتصال ،التي تهدف إىل توعية الالجئني وتنويرهم متا ًما باملعايري
والظروف واملتطلبات واإلجراءات املرتبطة باملسار ،الفرصة التخاذ قرارات
مستنرية متا ًما.
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سياسة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن حامية البيانات الشخصية لألشخاص الذين ت ُعنى بهم املفوضية ،آيار/مايو  ،2015الجزء السادس ،متوفرة عىل
الرابط التايلhttp://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html :
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ورقة موقف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن االستخدام االسرتاتيجي إلعادة التوطني؛
https://www.unhcr.org/protection/resettlement/4fbcfd739/unhcr-position-paper-strategic-use-resettlement.html

املسارات التكميلية للسامح بدخول الالجئني إىل بلدان ثالثة االعتبارات األساسية

توسيع املسارات التكميلية للسامح بدخول الالجئني
تنظيم ومنهجية واستدامة .ومن
حسبام يُنص عليه يف االتفاق العاملي بشأن الالجئني ،هناك حاجة إىل ضامن إتاحة مسارات تكميلية عىل أساس أكرث
ً
شأن تحقيق هذا الهدف أن يشكل مكونًا رئيس ًيا يف اسرتاتيجية السنوات الثالث ( )2021-2019بشأن إعادة التوطني واملسارات التكميلية .وكجزء
من هذه االسرتاتيجية ،س ُيطلب الحصول عىل إسهامات من جميع أصحاب املصلحة لتعزيز توافر املسارات التكميلية وإمكانية التنبؤ بها عرب مختلف
مجاالت الرتكيز ،مبا يف ذلك ما ييل:

تعزيز الرشاكات والتنسيق
ميكن للرشاكات املوسعة بني أصحاب املصلحة املتعددين والرشاكات
متعددة القطاعات بني املفوضية والدول واملنظامت الدولية واملنظمة
الدولية للهجرة واملنظامت غري الحكومية واملجتمع املدين والقطاع
الخاص وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني أن تعزز قدرة الدول عىل
تحقيق املسارات التكميلية للسامح بدخول الالجئني وتوسيعها .وقد
اتضح ذلك من خالل العمل الدؤوب ملبادرات قامئة من أصحاب املصلحة
املتعددين ،مثل املبادرة العاملية لرعاية الالجئني ( )GRSIلتنمية الرعاية
املجتمعية والرشاكة بني املفوضية ومبادرة مواهب بال حدود ( )TBBمع
الدول إلنشاء مسارات لحركة اليد العاملة لالجئني.
فعىل املستوى العاملي ،ستستخدم هياكل التنسيق مثل املشاورات
الثالثية السنوية بشأن إعادة التوطني ( )ATCRلحشد الجهات الفاعلة
الحكومية ذات الصلة ومختلف أصحاب املصلحة اآلخرين لتنسيق
أفضل املامرسات وتعزيزها وتبادلها بغية إنشاء مسارات تكميلية ف َّعالة
وتنفيذها .ميكن أيضً ا إنشاء هياكل تعاون إقليمي ووطني لتنسيق برامج
املسارات التكميلية وإقامة املبادرات وتيسري تبادل املعلومات واتساقها
عىل املستوى امليداين.

بناء أنظمة مراعية ملتطلبات الحامية ميكن
الوصول إليها وقابلة للتطوير
تقوم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والدول والهيئات
اإلقليمية والحكومية الدولية واملجتمع املدين واألوساط األكادميية
وأصحاب املصلحة اآلخرون بدو ٍر حاسم يف دعم إنشاء وتنفيذ أنظمة
مراعية ملتطلبات الحامية وميكن الوصول إليها وقابلة للتطوير من شأنها
أن تدمج ضامنات الحامية الالزمة وكذلك تقلل من وطأة العقبات
العملية واإلدارية والقانونية التي تحول دون وصول الالجئني إىل
املسارات التكميلية .وسيصبح توفري املعلومات واملشورة لالجئني حول
املسارات التكميلية املتاحة للسامح بدخول الالجئني من قبل جميع
عامل أساسيًا أيضً ا.
أصحاب املصلحة ً

تعزيز قاعدة األدلّة
استنا ًدا إىل املبادرات األخرية ،مبا يف ذلك التقرير املشرتك بني املفوضية
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ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول املسارات اآلمنة لالجئني،
ستواصل املفوضية وغريها من أصحاب املصلحة العمل بالتعاون
الوثيق مع الدول لتحسني جمع البيانات املتعلقة باستخدام الالجئني
املسارات التكميلية وتحليلها وتقييمها من أجل تطوير وضع السياسات
واالستجابات الربنامجية ،وكوسيلة لدعم بناء النظم.
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،نيسان/أبريل 2019
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انظر يف دراسة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية-املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني حول حلول البلد الثالث لالجئني :ملّ شمل أرسة والربامج الدراسية وحركة اليد
العاملة ،لإلطالع انظر يف الرابط https://www.unhcr.org/5c07a2c84
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