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املقّدمة

1 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومركز الهجرة املختلطة )2020( »يف هذه الرحلة، ال أحد يهتم إن عشت أو مت«

االنتهاكات والحامية والعدالة عىل طول الطرق بني رشق وغرب إفريقيا والساحل اإلفريقي للمتوسط.

لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  مع  شراكة  املختلطة  الهجرة  مركز  عقد 

الالجئين في شهر فبراير 2021 من أجل تنظيم ورشة عمل افتراضية حول 

تحّديات الحماية على امتداد املسار األوسط واملسار الغربي للبحر األبيض 

املتوّسط. وقد جمعت ورشة العمل بين مزيج متنّوع من املشاركين الذين 

اإلنسانية  البرامج  في  وشركاء  باحثين  فيهم  بمن  شخص،   41 عددهم  بلغ 

العامة وأشخاص عاشوا تجربة  السياسات  في مجال  واإلنمائية وفاعلين 

اإلفريقي  القرن  منطقة  ومن  وشرقها  وغربها  إفريقيا  شمال  من  التهجير 

على  نشاط،  بكل  املشاركون  ساهم  الشمالية.  وأمريكا  أوروبا  من  وكذلك 

وتقاسم  املستمّرة  والثغرات  التحّديات  تحديد  في  أيام،  ثالثة  امتداد 

تجاربهم والدروس املستفادة حول كيفية تعزيز مستوى الحماية لالجئين 

واملهاجرين في حركات التنقل املختلطة.

ر 
ّ
وقد دارت النقاشات املتمحورة حول اللجوء وسياسات الهجرة التي تؤث

على األشخاص املتنّقلين في أنسب وقت ممكن، وال زلنا نشهد الكثير من 

حركات  مسارات  مختلف  امتداد  على  رتكب 
ُ
ت التي  الجسيمة  االعتداءات 

التنّقل املختلطة نحو السواحل املتوّسطية. حيث يتم اعتراض األشخاص 

الكثيرين  مصير  ويكون  ليبيا  إلى  وإعادتهم  البحر  عرض  في  يومية  بصفة 

أطلقت كل من   ،2020 يوليو  وفي شهر  في ظروف قاسية.  منهم االحتجاز 

تقريرا  املختلطة  الهجرة  ومركز  الالجئين  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 

الالجئون  يواجهها  التي  االنتهاكات  حجم  على  دامغة  ة 
ّ
أدل يعرض  مشتركا 

ة 
ّ
أدل وهي  املختلطة  التنقل  حركات  مسارات  خذوا 

ّ
ات الذين  واملهاجرون 

هذه  مثل  عتبر 
ُ
وت وُمرتكبيها1.  االنتهاكات  هذه  حدوث  أماكن  أيضا  توضح 

خاذ إجراءات فّعالة واعتماد 
ّ
البيانات املوثوقة خطوة أولى ضرورية نحو ات

طرق أكثر ذكاًء من أجل تعزيز الحماية في حركات التنقل املختلطة.

بحثية  ورقة   25 من  النابعة  الرئيسية  التوصيات  ص 
ّ

امللخ هذا  يعرض 

وتجارب شخصية تهدف إلى تغذية السياسات والبرامج واملناصرة، والتي تم 

عرضها في ورشة العمل ونشرها كجزء من التقرير املوّسع الناتج عن ورشة 

السياسات  وتطوير  املناصرة  بشأن  طريق  “خارطة  عنوان:  تحت  العمل 

والبرامج: الحماية في حركات التنقل املختلطة على امتداد املسار األوسط 

تنبثق  كما   .“  2021 سنة  في  املتوسط  األبيض  للبحر  الغربي  واملسار 

الورشة  في  دارت  التي  واملحادثات  النقاشات  من  هنا  الواردة  التوصيات 

والتي أقّرها كافة املشاركين.

االستراتيجية  للمشاركة  طريق  خارطة  بمثابة  يكون  أن  ص 
ّ

امللخ يهدف 

مع مختلف األطراف املعنّية باللجوء والهجرة على املستوى املحلي والوطني 

 في 
ً
ص طرقا ملموسة للم�ضّي قدما

ّ
والدولي. وفضال عن هذا، يعرض امللخ

دور  أهمية  املتنّقلين:  األشخاص  حماية  في  الحاسمة  القضايا  من  جملة 

للتركيز  والحاجة  الحماية،  إزاء  املجتمعية  واملقاربات  ية 
ّ
املحل السلطات 

أكثر على األطفال والشباب املتنّقلين، ومقاربات تتسم باستدامة أكبر في 

مجابهة اإلتجار باألشخاص، على سبيل املثال ال الحصر.

أكبر،  بفعالية  تتسم  للعمل  دعوة  تكون  أن  هذه  الطريق  خارطة  تنوي 

ولذلك فهي تنطوي على مالحظات وأصوات أدلى بها أشخاص عاشوا أحد 

للبحر األبيض  الغربي  امتداد املسار األوسط واملسار  التهجير على  أنواع 

الصفوف  في  املعنّيون  واألشخاص  الالجئون  يقف  أن  يجب  املتوّسط. 

يكونوا  وأن  التغيير  إحداث  أجل  من  األفكار  ولطرح  للبحث  األمامية 

جهة  ومن  جهتنا  من  نأمل،  ذاته.  اآلن  في  فيه  والفاعلين  العمل  موضوع 

التقرير   هذا  ُيحّفز  بأن  املشاركين،  وكافة  املعنّيين  واألشخاص  الالجئين 

العمل من أجل تحسين مستوى الحماية لألشخاص املتنّقلين.

واملسار  األوسط  طول املسار  على  واملهاجرين  الالجئين  حركة تنقل  إن 

شمال أفريقيا  أفريقيا إلى  من صحراء   ، املتوسط  للبحر األبيض  الغربي 

من حركات  كبيًرا  عدًدا  تشمل  ما  غالًبا  ، والتي  إلى أوروبا  بعدها  وما 

قديمة.  تاريخية  ظاهرة  ، هي  والدائرية والعودة  التنقل املتدرجة 

باالضطهاد وانعدام األمن والصراع وعدم االستقرار االجتماعي  مدفوعة 

أفضل  وحياة  األمن  لتحقيق  ، والسعي  في بلدانهم  والركود  االقتصادي 

، املخاطرة  األشخاص سنوًيا  آالف  ، يواصل  أماكن أخرى  في  وفرص 

بحياتهم في رحالت خطرة وغير نظامية عن طريق البر والبحر. املسارات، أو 

االستفادة من املسارات القانونية املحدودة مثل الدخول بدون تأشيرة إلى 

بلدان مثل املغرب وتونس. 
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خارطة طريق بشأن املناصرة وتطوير السياسات والبرامج 

الخاصة بالحماية في حركات التنقل املختلطة

مختلف  مع  االستراتيجية  للمشاركة  طريق  خارطة  ص 
ّ

امللخ هذا  ل 
ّ
ُيمث

والدولي،  والوطني  املحلي  املستوى  على  والهجرة  باللجوء  املعنّية  األطراف 

خصيصا  مصممة  توصيات  طّياتها  في  تحمل  للعمل  دعوة  أيضا  وهو 

على  املختلطة  التنقل  حركات  في  واملهاجرين  لالجئين  الحماية  لتحسين 

امتداد املسار األوسط واملسار الغربي للبحر األبيض املتوّسط.
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واالقتصادية  الجيوسياسية  القوى  هي  السياقية  أو  الهيكلية  العوامل 

والتي  موّسع  نطاق  على  أخرى-  أمور  -ضمن  واالجتماعية  واإليديولوجية 

عن  فضال  للقرار،  وصنعهم  املتنّقلين  األشخاص  تجارب  حّدد 
ُ
وت تؤثر 

الت فّعالة 
ّ

تحديد قدرة الجهات الفاعلة في مجال الحماية على تصميم تدخ

وتنفيذها. إّن عدم إدراك ماهية هذه القوى وكيفية تأثيرها على األشخاص 

إلى إخفاق السياسات والبرامج في الحفاظ على استدامتها  املعنّيين يؤّدي 

وقد يؤّدي ذلك إلى عواقب غير مقصودة بالنسبة لألشخاص املتنّقلين عبر 

املسار األوسط واملسار الغربي للبحر األبيض املتوّسط.

ينبغي أن تعمل األطراف املعنّية العاملة على تصميم برامج مكافحة   •

واألكاديميين  الباحثين  مع  منه  الناجين  مع  أو  باألشخاص  اإلتجار 

العاملة على تصميم  التي األطراف املعنّية  الهيكلية  العوامل  لتحديد 

برامج مكافحة اإلتجار باألشخاص تؤدي إلى االتجار باألشخاص. إن 

اعتماد منظور شامل لفهم كيفية تأثير املعايير االجتماعية والثقافية، 

األسرية،  العيش  سبل  واستراتيجيات  والفقر،  الجنسانية،  واملعايير 

القانونية  واملسارات  الحقوق  وأنظمة  العمل  وأسواق  ناحية،  من 

جوهري  أمر  االتجار  دورة  على  أخرى،  ناحية  من  للتنقل،  املحدودة 

سم باالستدامة في مكافحة االتجار.
ّ
الت تت

ّ
لتصميم تدخ

ينبغي على صّناع السياسات التأكد من استيعاب واستجابة »مناطق   •

التي أنشأتها عملّيتا الخرطوم والرباط،  العامة«، مثل تلك  السياسة 

ألنماط وديناميكيات الحركات الفعلية التي غالبا ما تعبر املناطق بطرق 

النظر  على  الفاعلين  هؤالء   
ّ

حث ينبغي  املجال،  هذا  وفي  ية. 
ّ
خط غير 

بتصنيفات  مرهونا  كان  املناطق  هذه  في  واستجاباتهم  فهمهم  أن  في 

التنّقل املختلطة« في  ُمعّينة )على سبيل املثال، التركيز على »حركات 

منطقة القرن األفريقي »وهجرة العمالة« في الخليج العربي على الرغم 

من درجات الترابط العالية بينها(. وبعبارة أخرى، يتعّين مراعاة كافة 

الجغرافية  الحدود  خارج  وحتى  وداخلها  املناطق  بين  الحركة  أنماط 

العامة من أجل ضمان  السياسة  في عمليات  ملناطق معينة  املحددة 

فهم دوافع الحركة تماما وأن ينعكس ذلك من خالل تغذية القرارات 

املّتخذة في شأن السياسات  العامة.

في ظّل عدم زيادة الطرق القانونية للحركة املنتظمة واألمنة واعتماد   •

املسارات،  هذه  على  البلدان  جميع  في  وطنية  حماية  أطر  تنفيذ  أو 

باألشخاص   املتجرون  وسُيفلت  حتما  وسيزدهر  التهريب  سيتواصل 

في  النظر  السياسات  مجال  في  الفاعلين  على  ينبغي  العقاب.  من 

مقاربات متعددة الجوانب لتثبيط أنشطة التهريب، بما في ذلك العمل 

مستوى  على  العوامل  تأثير  كيفية  لفهم  واألكاديميين  الباحثين  مع 

في  أغاديز  في  األشخاص.  تهريب  على  ككل  واملجتمع  املحلي  املجتمع 

النيجر، هدفت البرامج املتعلقة بالتسريح والعفو إلى تعزيز الفرص في 

االقتصاد الرسمي وتعطيل أنشطة التهريب واإلتجار باألشخاص. وإلى 

ل هذه 
ّ
شك

ُ
حد اآلن، حظيت هذه الجهود بنتائج ُمتباينة، وينبغي أن ت

للممارسات  أفضل  فهم  أجل  من  مستقبال  للبحث  مجاال  املقاربات 

حتملة.
ُ
الجيدة امل

1. التأكيد على العوامل الهيكلية

التي  ي 
ّ

ل
ُ

الك املستوى  على  العوامل  في  استباقية  بصفة  النظر 

امتداد  على  لين 
ّ

املتنق لألشخاص  الحماية  تحديات  على  تؤثر 

في  بما  املتوّسط  األبيض  للبحر  الغربي  واملسار  األوسط  املسار 

ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، االتجار باألشخاص وتهريب 

األشخاص والثغرات املوجودة على مستوى أطر الحماية. 

مصدر الصورة:

UNHCR / John Wendle © 

تعيش طالبة اللجوء السودانية فاطمة* 

في املركز اإلنساني التابع للمفوضية 

بالقرب من أغاديز ، النيجر. 

*اسم تم تغييره ألسباب تتعلق بالحماية.
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2. تنفيذ برامج حماية تتسم باملرونة 
والقدرة على التكّيف

لالستجابة  صّممة 
ُ
امل الحماية  برامج  تنفيذ 

بالحماية  قة 
ّ
املتعل واملخاوف  تغّيرة 

ُ
امل للحاجيات 

األوسط  املسار  امتداد  على  لين 
ّ

املتنق لألشخاص 

واملسار الغربي للبحر األبيض املتوّسط.

ليس من الواضح دائما من هم األكثر ضعفا  من بين األشخاص املتنّقلين 

على امتداد املسار األوسط واملسار الغربي للبحر األبيض املتوّسط، حيث 

ما زاد الوقت الذي يقضونه 
ّ
يرتفع مستوى ضعف  األشخاص املعنّيين كل

املعاملة  وسوء  االبتزاز  من  مختلفة  ألشكال  يتعرضون  فهم  للعبور: 

وضغوطات شديدة على مواردهم املالية وضغوطات نفسية و بدنية، على 

تشهدها  التي  التحوالت  فإن  ذلك،  على  وعالوة  الحصر.  ال  املثال  سبيل 

والتقلبات  املتذبذبة،  الصراع  وديناميكيات  النظامية،  غير  املسارات 

عن  الناتجة  الصحية  لألزمة  املستمرة  اآلثار  عن  ناهيك  االقتصادية، 

غير فجأة احتياجات  األشخاص املعنيين وقراراتهم 
ُ
كوفيد-19، ُيمكن أن ت

وأماكنهم.

 الجهات  املانحة على تصميم دعوات لتقديم املقترحات وتمويل 
ّ

حث  •

املشاريع التي تنطوي على برامج مرنة وقادرة على التكّيف مع سياقات 

األزمات الناشئة. وفي املقابل، يبقى من الهام أن تعمل الجهات املانحة 

التحوالت  لفهم  املجال  في هذا  الباحثين  البرامج مع  في  الفاعلة  وتلك 

والنوايا  االحتياجات   تحّول  كر 
ّ

بالذ ونخّص  السياق.  على  تطرأ  التي 

واملطامح الذي حصل بسبب تف�ّضي وباء كوفيد-19 وتأثيره املتواصل، 

مما أّدى إلى تغّير سياقات حركات التنّقل املختلطة بشكل أسا�ضي في 

شتى املناطق.

حرس  ذلك  في  بما  واملحلية،  الوطنية  السلطات  قدرات  تحسين   •

حالة  في  هم  الذين  املستضعفين  األشخاص  تحديد  على  الحدود، 

تنقل  على مستوى الحدود واملنافذ األخرى ، مع توفير مراكز التوثيق 

االتصال  على  القادرين  وغير  املستضعفين   لألفراد  والتسجيل 

بالبلدان التي يحملون جنسياتها أو تلك التي ُيقيمون فيها عادة. وينبغي 

تعزيز حضور العاملين في مجال الحماية في املناطق الحدودية الخطرة 

وزيادة التنسيق معهم، وتحديدا فيما يتعلق بحماية األطفال واإلتجار 

باألشخاص.

بين  التنسيق  تحسين  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  على  ينبغي   •

التجمع  ونقاط  مراكز  في  وتحديدا  املعلومات،  وتبادل  القطاعات 

بما  اإلنسان  حقوق  احترام  مع  املختلطة،  التنّقل  لحركات  الرئيسية 

ل في »عدم 
ّ
في ذلك حماية البيانات الشخصية واملبدأ اإلنساني املتمث

إلحاق الضرر على الصعيد الرقمي«. كجزء من جهود التنسيق هذه، 

واضح  بفهم  املستفيدين  وكذلك  الفاعلة  الجهات  تتمّتع  أن  يجب 

لـ«من يفعل ماذا وكيف وأين«. وما من شأنه أن ُيساعد هذه الجهود 

أين،  يوجد  »َمن  مثل   لألدوات  املنهجي  االستخدام  من  التكثيف  هو 

ومتى، ومن يقوم بماذا«)›4Ws‹( واملنتديات، بما في ذلك مجموعات 

املهاجرين  منصات  أو   )MMWG( املختلطة  بالهجرة  املعنّية  العمل 

.)MRP( والالجئين

السلطات  على  ينبغي  والفعالية،  باملرونة  سم 
ّ
تت التي  البرامج  إطار  في   •

الوطنية تمكين الجهات الفاعلة في البرامج من منح التمويالت وتقديم 

املحلية  السلطات  مع  مباشرة  والتنسيق  الشراكات  وعقد  الدعم 

واملنظمات املجتمعية.

السياسات  وصّناع  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  على  ينبغي   •

وكذلك السلطات املحلية أو مسؤولي االتصال املجتمعي توسيع نطاق 

على  تحدث  التي  واالنتهاكات  االعتداءات  االعتبار  بعين  أخذا  عملهم 

طول مسارات حركات التنّقل املختلطة ومن خالل تفاعل األشخاص 

على  املوجودة  الرئيسية  البلدان  في  سيما  ال  املهربين،  مع  املتنّقلين 

ليبيا والنيجر والسودان، وال  التنّقل املختلطة مثل  مسارات حركات 

هي  فالحماية  فحسب،  املنشأ  بلدان  في  االنتهاكات  على  التركيز  يجب 

إطار مستمر .

مصدر الصورة: 

UNHCR / Hassan Gamary ©

رميسة البالغة من العمر 19 عاًما من املجتمع املضيف تحمل الفتة 

كتب عليها »أريد أن أعيش بأمان« أثناء حملة املفوضية ضد االتجار 

باألشخاص في شرق السودان.
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ي لفائدة أطر 
ّ

3. حشد الدعم املحل
الحماية الوطنية واإلقليمية

“املجتمع  وتشمل  ُمجتمعية  مقاربات  اعتماد 

في  وجهوده  املحلي  املدني  املجتمع  لدعم  بأكمله” 

نادية بأطر حماية ُمعّززة.
ُ
املناصرة والتضامن امل

جتمعية أن تكون بمثابة ُمحّفزات للتطورات القانونية 
ُ
ُيمكن للمقاربات امل

وطنيا وإقليميا، بما في ذلك تشريعات اللجوء والهجرة. في حين أن تحقيق 

تغيير واسع في السياسات العامة قد يستغرق بعض الوقت، إال أن النجاح 

يعتمد غالبا على اإلرادة السياسية التي يرعاها املجتمع املدني. وعندما يتم 

تطبيق املمارسات الشاملة على املستوى املحلي لتعزيز الحماية لألشخاص 

ضمن حركات التنّقل املختلطة، قد ُيصبح سد هذه الثغرات القانونية على 

املستوى الوطني أكثر واقعية ومقبوال من الناحية السياسية.

سعت املبادرات بين املناطق وداخلها وبين الجامعات إلى تعزيز الحوار   •

حول توفير الحماية لألشخاص املشمولين بحركات التنّقل املختلطة، 

وغالبا ما يكون ذلك في شكل مسارات بديلة أو تكميلية للحماية، بما 

عتبر السلطات املحلية 
ُ
في ذلك الهجرة بهدف مزاولة التعليم العالي. وت

الوسيط  دور  تؤّدي  حيث  الجهود،  هذه  في  رئيسية  فاعلة  جهات 

إثراء  ُيمكن  كيف  بّين 
ُ
وت العالي  التعليم  مؤسسات  مع  العالقة  في 

مجتمعاتها املحلية من خالل مثل هذه الشراكات.

الوطنية  السلطات  وكذلك  الدولية  الفاعلة  الجهات  على  ينبغي   •

واملحلية أن تستثمر في إنشاء وكاالت محلية عامة أو شبه عامة لتكون 

قّدم خدمات متكاملة وتعمل على تدريب املوظفين على 
ُ
بمثابة محطة ت

اللجوء  في  الحق  حماية  الدول  على  ويتعّين  اإلنسان.  حقوق  مبادئ 

التي  باللغات  إلى الخدمات  ونشر املعلومات حول الحقوق والوصول 

يتحدث بها األشخاص املتنّقلون.

ومبادرات  املحلية  نظيراتها  إشراك  الوطنية  السلطات  على  ينبغي   •

لحركات  تستجيب  التي  للسياسات  التخطيط  في  املدني  املجتمع 

الدولية  املنظمات  تشجيع  يتعّين  كما  وتنفيذها.  املختلطة  التنّقل 

من  الفاعلة  اإلنمائية  الجهات  ذلك  في  بما  املتحدة،  األمم  ووكاالت 

مع  املشاركة  على  املحلية،  للخدمات  التخطيط  في  مشاركتها  خالل 

السياسة  لعمليات  التخطيط  في  للدعوة إلدراجها  املحلية  السلطات 

هذه وتنفيذها.

مصدر الصورة: طه لوكيل ©

املدينة، تونس ، 2020.
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4. التعاون مع املدن والبلديات في مبادرات 
الحركات املختلطة الحضرّية

املسؤوليات  من  املزيد  وتفويض  املحلية  القدرات  بناء  زيادة 

واملوارد الكافية لفائدة الهيئات التنظيمية املحلية من أجل 

املجتمعات  داخل  املعنّيين  لألشخاص  الحماية  تحسين 

املحلية.

والعبور  املنشأ  بلد  الوقت  في نفس  الدول  تكون  إفريقيا، حيث  في شمال 

واملقصد، ال تتمتع السلطات املحلية في أغلب األحيان بالسلطة القانونية 

خّول لها االستجابة وتنظيم وإدارة مسألة وجود وإقامة األشخاص 
ُ
التي ت

نطلق، 
ُ
املتنّقلين العابرين أو املستقّرين في مجتمعاتها املحلية.  ومن هذا امل

في  صفاقس  مثل  املنطقة،  أنحاء  جميع  في  البلديات  من  جملة  قامت  

االجتماعي  اإلدماج  تجاه  استباقي  موقف  بتبّني  املغرب،  في  ووجدة  تونس 

واالقتصادي، متجاوزة بذلك مسؤولياتها القانونية إلدراكها بأن السياسات 

عرقل الحلول 
ُ
التي تقوم بإقصاء الالجئين واملهاجرين  تؤّدي إلى الفصل وت

املعلومات  تتبادل  ملدن  الجيدة  املمارسات  من  عدد  هناك  املستدامة. 

والدروس املستفادة فيما بينها حول اإلدماج االجتماعي واالقتصادي مثل 

الدولي  للمركز  التابع   )MC2CM( املتوّسطية  املدن  بين  الهجرة  مشروع 

لتطوير سياسات الهجرة )ICMPD( وكذلك مجلس ُعمداء املدن للهجرة 

وشبكة املدن التابعة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين.

إن تمديد بعض املسؤوليات القابلة للتنفيذ من السلطات الوطنية إلى   •

السلطات املحلية وتحسين التعاون بين االثنين، ُيمكن أن ُيساعد في 

ب على حالة الجمود الحالية في عالقة بحوكمة اللجوء والهجرة، 
ّ
التغل

وترجمة السياسات الوطنية إلى نتائج محلية قابلة للتطبيق.

تعزيز مقاربة مجتمعّية تهدف إلى بناء الثقة بين األشخاص املعنّيين   •

وسلطاتهم املحلية ومقدمي الخدمات. ويشمل ذلك توفير املعلومات 

والفرنسية،  واإلنجليزية  العربية  غير  أخرى  بلغات  اللجوء  ووثائق 

وتقديم خدمات الترجمة الفورية عند الحاجة.

األطراف  من  مجموعة  شرك 
ُ
ت املستويات  متعددة  شراكات  تطوير   •

أجل  من  وذلك  الخاص،  القطاع  إلى  املحلية  السلطات  من  املعنّية، 

زيادة مرونة املجتمعات وسرعتها في االستجابة لألزمات. عقد شراكات 

مع  العمل  في  خبرة  تملك  التي  التنمية  مجال  في  الفاعلة  الجهات  مع 

املجتمعات املحلية واالستثمار فيها.

املعلومات  تبادل  لتعزيز  املحلية  السلطات  بين  ما  الفاعلة  املشاركة   •

بتكييف  يتعلق  فيما  سيما  ال  البيانات(،  حماية  مبادئ  صون  )مع 

يؤّدي  أن  وُيمكن  تنّقلين. 
ُ
امل األشخاص  الستضافة  بتكرة 

ُ
امل املقاربات 

تبادل املعلومات إلى تعزيز التنسيق بشأن تقاسم األعباء واملسؤوليات 

على قدم املساواة.

تعزيز التضامن بين املجتمعات املستضيفة واألشخاص املتنّقلين من   •

األجانب،  ورهاب  التمييز  ومكافحة  االجتماعي  اإلدماج  تشجيع  أجل 

والتي ظهرت مرة أخرى  خالل جائحة كوفيد19- في بعض البلدان على 

امتداد املسار األوسط واملسار الغربي للبحر األبيض املتوّسط.

زيادة فرص التعليم والتدريب بالنسبة لألطراف املعنّية على الصعيد   •

والعنف  والتمييز  الجن�ضي  العنف  قضايا  على  والعاملة  ي 
ّ

املحل

النوع االجتماعي واإلتجار باألشخاص والتعذيب والعمل  القائم على 

اإلجباري، على سبيل املثال ال الحصر.

Clément Arbib / مصدر الصورة: © مركز الهجرة املختلطة

منظر ملدينة تونس ، 2020.
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تهدف برامج مكافحة اإلتجار باألشخاص في كثير من األحيان إلى محاكمة 

جانبا  وترك  رجعي،  أثر  ذات  مقاربة  خالل  من  الضحايا  وحماية  الجناة 

وتحديد  االستباقية  الوقاية  مثل  التصميم  حيث  من  األصعب  األنشطة 

تكون  فإنها  االتجار،  مكافحة  مجال  في  تدخالت  تحدث  وعندما  الهوية. 

قصيرة األجل وال تعالج القضايا املجتمعية التي ساهمت في عملية االتجار، 

ونتيجة  املناطق.  البلدان وعبر  التنسيق عبر  آليات  إلى  تفتقر كذلك  وهي 

تعرض  أيضا  بهم، ويستمر  االتجار  ملعاودة  الضحايا ُعرضة  لذلك، يظل 

األشخاص لحاالت جديدة من االتجار واالنتهاكات.

لإلتجار،  املحتملين  والضحايا  الضحايا  لتحديد  البرامج  دعم  تعزيز   •

فهم  أجل  من  وذلك  للخطر،  عّرضة 
ُ
امل املحلية  مجتمعاتهم  وكذلك 

املستوى  على  لالتجار  ُعرضة  الناس  تجعل  التي  للعوامل  أفضل 

أنشطة  تصميم  يجب  الجهود،  هذه  من  وكجزء  واملجتمعي.  الفردي 

الفعلّيين  والضحايا  املحلية  السلطات  بين  الثقة  بناء  إلى  تهدف 

واملعرضين لإلتجار.

بها على املستوى املحلي  املعنية  البرامج والجهات  بين  التنسيق  تعزيز   •

والوطني وبين املناطق وفي املدن الرئيسية الواقعة على امتداد املسار 

فيما  سيما  وال  املتوّسط،  األبيض  للبحر  الغربي  واملسار  األوسط 

ق بتحديد الضحايا الفعلّيين واملعرضين لإلتجار.
ّ
يتعل

والسلطات  الحكومية  غير  واملنظمات  املدني  املجتمع  على  يتعّين   •

املدى  على  واملتابعة  الرصد  عمليات  تفعيل  بشأن  التنسيق  املحلية 

مجتمعاتهم  في  االندماج  إعادة  بصدد  العائدين  الناجين  مع  الطويل 

إعادة  والنبذ وكذلك  الوصم  تقييم مخاطر  املحلية، وذلك من أجل 

استمرار  الجهات  هذه  تكفل  أن  ينبغي  كما  أخرى.  مرة  بهم  االتجار 

حصول الناجين على الخدمات األساسية.

ينبغي على وكاالت األمم املتحدة والحكومات دعم إعادة توطين ضحايا   •

الحماية  ر 
ّ
وف

ُ
ت ال  الوطن  إلى  العودة  كانت  إذا  باألشخاص  اإلتجار 

داخل  باألشخاص  اإلتجار  ظاهرة  تواصلت  إن  خاصة  الكافية، 

ي املعني.
ّ

املجتمع املحل

5. خلق مقاربات أكثر شمولية من 
أجل مكافحة اإلتجار باألشخاص

شمولية  أكثر  حلول  إيجاد  أجل  من  العمل 

ملكافحة اإلتجار باألشخاص، وتنفيذ تدابير طويلة 

في  املحتملين  والضحايا  الضحايا  لحماية  األجل 
مجتمعاتهم املحلّية سواء في بلدان املنشأ أو العبور 

أو املقصد أو في البلدان التي تّم إعادة توطينهم فيها.

مصدر الصورة: © مركز الهجرة املختلطة
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بالكثير  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  واألطر  العامة  السياسات  تقوم  ال 

للتمييز بين األدوار املتنوعة ملختلف الجهات الفاعلة ضمن شبكات تهريب 

القضائية.  واملالحقات  الجنائي  القانون  على  املترتبة  واآلثار  األشخاص 

وغالبا ما يخضع تهريب األشخاص لتجريم شامل، حيث ال يوجد إال عدد 

الديموغرافية  والعوامل  املهّربين  سمات  تنّوع  حول  البحوث  من  ضئيل 

وتبقى  التهريب  شبكات  تكوين  إلى  تؤدي  التي  واالجتماعية  واالقتصادية 

البحوث محدودة أيضا في التعّرف عّما يدفع األفراد للبحث عن املهّربين. 

يتم  ومن  املهّرِبون  يشترك  عندما  ضبابية  املفاهيمية  الخطوط  وتصبح 

تبدأ  أين  من  التمييز  يصعب  عندما  أو  والتجارب،  الهويات  في  تهريبهم 

تدعم  التي  األنشطة  من  الهائل  الكم  بسبب  تنتهي  وأين  التهريب  أنشطة 

مة وغير النظامية لألشخاص.
ّ
الحركة املنظ

الدولية  الحكومية  غير  واملنظمات  الدولة  سلطات  تعمل  أن  ينبغي   •

ووكاالت األمم املتحدة مع الباحثين واألكاديميين من أجل فهم كيفية 

واملهاجرين،إلعالم  الالجئين  املهّربين«  »تجنيد  ظاهرة  استهداف 

في  مثال  التهريب،  حول  التوعوية  باملبادرات  املتنّقلين  األشخاص 

املخيمات في شرق السودان وفي سياقات التهجير الحضري في بلدان 

دون. جّنِ
ُ
اللجوء األول والهجرة حيث يعمل امل

ينبغي على السلطات والقوات األمنية املحلية إعطاء األولوية إليجاد   •

العمل  أو  االحتواء  على  ز 
ّ

رك
ُ
ت التي  واملمارسات  للسياسات  بدائل 

واعتراض  احتجاز  خالل  من  ليبيا  في  الحال  هو  كما  حدودها،  خارج 

زيادة  إلى  التدابير  هذه  تؤدي  أن  وُيمكن  بحًرا.  املتنّقلين  األشخاص 

غير مقصودة في الطلب على التهريب أو تحفيز املهّرِبين على استخدام 

إلى  املتنّقلين  األشخاص  تعرض  من  يزيد  مما  خطورة،  أكثر  مسارات 

حوادث تمّس بالحماية.

6. تفكيك األدوار والديناميكيات 
دة ضمن شبكات التهريب 

ّ
املعق

من أجل وضع سياسات موّجهة 
بشكل أكبر

تطوير مقاربة سياسية أكثر دقة بشأن التهريب 

التهريب وتجاوز مسألة  مع مراعاة ديناميكيات 

االكتفاء بتجريم املهّربين.

UNHCR / Sylvain Cherkaoui © :مصدر الصورة

»رأينا الناس يفرون ثم شاهدنا الجيش يتراجع. لن نجلس وننتظر 
وصول التهديد. هربت وتركت كل �ضيء ورائي. تركنا آباءنا وإخواننا 
جيدة  عليها  نحصل  التي  األخبار  أخباًرا.  نسمع  أحياًنا   ... وأطفالنا 
مانغيز  في  النوم  من  نتمكن  لم   ، كنساء  ضمانات.  توجد  ال  لكن 

بسبب انعدام األمن هناك. هنا يمكننا جميًعا النوم في الليل«.
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بلد  في  بالحماية  مرتبطة  مخاطر  إلى  اإلجباري  والتنقل  التهجير  يرجع  قد 

لألطفال  التأقلم  استراتيجيات  من  جزءا  يكون  قد  أو  اللجوء،  أو  املنشأ 

الفرص غير  تعليمية وغيرها من  للبحث عن فرص  والشباب ومحاوالتهم 

املتاحة في أوطانهم املتأثرة بالنزاعات واألزمات. في الوقت نفسه ، قد يتعرض 

غير  طرق  طول  على  السفر  أثناء  الحماية  النتهاكات  والشباب  األطفال 

منتظمة ومحفوفة باملخاطر، وقد تكون الفئات العمرية التي تستخدمها 

وفي  احتياجاتهم.  مع  متوافقة  غير  الحماية  مجال  في  الفاعلة  الجهات 

الحاالت القصوى، كما هو املثال في ليبيا من احتجاز لألطفال والشباب 

النتهاكات  مواجهتهم  ظل  في  الرشد  سن  إلى  األطفال  ينتقل  قد  املتنّقلين، 

تاحة للشباب، قد 
ُ
قة بالحماية، وبسبب نقص الخدمات امل

ّ
جسيمة متعل

يفقد هؤالء الوصول إلى الخدمات التي ُيعّولون عليها إلى حد كبير.

زيادة  املتحدة  األمم  ووكاالت  الحكومية  غير  املنظمات  على  يتعّين   •

فحص مستوى الضعف  ورصد األطفال املتنّقلين -الذين ال ينبغي أن 

يتعّرضوا للتمييز على أساس جنسيتهم ووضعهم كمهاجرين- والتأكد 

جهود  من  الخدمات  نقص  من  يعانون  الذين  أولئك  استفادة  من 

التوعية املحددة والشمول.

ينبغي على املنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم املتحدة ومنظمات   •

املجتمع املدني تطوير املزيد من البرامج لفائدة الشباب حتى سن 25 

18 سنة، أي مخاطر  للتأكد من عدم مواجهة األطفال عند بلوغهم 

من  معينة  أشكال  إلى  الوصول  من  نهم 
ّ

تمك عدم  عن  ناجمة  جديدة 

املساعدة في الوقت الذي ال زالوا في حاجة إليها.

ال  أو  يستطيعون  ال  الذين  ألولئك  بديلة  طرق   إيجاد  على  العمل   •

عون 
ّ
يتوق ال  الذين  ألولئك  وخاصة  أوطانهم،  إلى  العودة  في  يرغبون 

أنهم قادرون على االستقرار في أماكنهم الحالية. ويشمل ذلك اعتماد 

ملف  وإدارة   )BIP( الفضلى  الطفل  بمصلحة  الخاصة  اإلجراءات 

 لحاجيات األطفال والشباب املتنّقلين.
ً
الحماية بالنسبة لآلخرين تلبية

خيارات  في  النظر  اإلنساني  املجال  في  الفاعلة  الجهات  على  ينبغي   •

الرعاية واإلقامة البديلة لألطفال والشباب املتنّقلين في األزمات أو في 

حاالت الصراع في صورة غياب إمكانية العودة أو إعادة التوطين - بما 

في ذلك توفير فرص أكبر للدخول إلى دور الرعاية أو، في حالة ليبيا، 

فتح املالجئ لكل من لديه حاجيات الخاصة مرتبطة بالحماية، ودعم 

األفراد أو الجماعات التي تعيش خارج املالجئ.

7. تطوير البرامج والسياسات املتمحورة 
حول ألطفال والشباب في التحركات 

املختلطة

األطفال  بتجارب  قة 
ّ
تعل

ُ
امل البحوث  لزيادة  حاجة  هناك 

نقاط  وكذلك  وقدراتهم  عاتهم 
ّ
وتطل لين 

ّ
املتنق والشباب 

ضعفهم، وذلك لجعل عمليات الفحص وتقديم الخدمات 

أكثر مالءمة لحاجياتهم. وفي الوقت نفسه، يجب أال تحّد 

قّدمة لألطفال والشباب.
ُ
الفئات العمرية من الخدمات امل

مصدر الصورة: 

مركز الهجرة املختلطة \ شركة كوكب املعلومات 2020 ©

11ملخص خارطة طريق بشأن املناصرة وتطوير السياسات والبرامج في سنة 2021



ويتأثرون  النطاق  واسعة  انتهاكات  املتنّقلون  األشخاص  يواجه  ما  غالبا 

الُجناة  ُيدرك  حيث  بالحماية،  قة 
ّ
تعل

ُ
امل بالحوادث  متناسب  غير  بشكل 

جيدا نقاط ضعفهم ونقص شبكات الدعم وعدم قدرتهم على اللجوء إلى 

العدالة والتماس اإلنصاف. وإلى أن تتبّنى الدول األطر القانونية التي توفر 

الحماية لالجئين واملهاجرين وتبتعد عن تجريم املهاجرين غير النظاميين، 

سيستمّر األشخاص املتنّقلون في التعرض ملخاطر الحماية بشكل متزايد..

ينبغي أن يستمّر املجتمع الدولي في مناصرة تحسين مساحة الحماية   •

ب 
ّ
في مجاالت االختصاص الوطنية على امتداد املسارات، وهذا ما يتطل

واألطراف  السلطات  مع  املستوى  وعالية  وُمنّسقة  قوية  مشاركة 

املعنّية )بما في ذلك أولئك الذين لديهم سيطرة فعلّية على األرا�ضي(، 

على املستوى الوطني واملحلي على حد سواء.

الدولي  الصعيد  اإلنساني على  املجال  في  الفاعلة  الجهات  يتعّين على   •

بينها بشأن االستجابة واملناصرة املشتركة  التنسيق  والوطني تحسين 

سبيل  على  الليبي،  الساحل  قبالة  البحر  في  االعتراض  عمليات  إزاء 

املثال، أو عمليات الترحيل التعسفية التي تقوم بها البلدان الواقعة 

على امتداد املسارات )مثل ليبيا والجزائر(.

تاحة لألشخاص 
ُ
عندما يكون هناك نقص في الضمانات القانونية امل  •

املتنّقلين، ينبغي على املنظمات الدولية أن تدعو السلطات إلى إنشاء 

أماكن آمنة لالجئين واملهاجرين مع تطوير بدائل لالحتجاز التعسفي.

املشاركة في حوار مع السلطات بشأن السياسات العامة حول اعتماد   •

باع 
ّ
طرق مبنّية على حقوق اإلنسان في إدارة الهجرة. وهذا ما يشمل ات

بحقوق  التقّيد  على  تنطوي  والتي  واإلنقاذ،  للبحث  متكاملة  مقاربة 

الفاعلة  الدول والجهات  البحري من طرف  القانون  اإلنسان وكذلك 

الخاصة )مثل املنظمات غير الحكومية وشركات الشحن( واملنظمات 

الدولية.

الطابع  وإضفاء  اإلنزال  قواعد  توضيح  الدولي  املجتمع  على  ينبغي   •

الرسمي عليها، مع تجّنب استخدام اإلنزال املتأخر كأسلوب للضغط 

من أجل تقاسم املسؤولية.

الشحن، استخدام  في ذلك شركات  بما  الخاص،  القطاع  ينبغي على   •

القدرات التفاوضية الفردية والجماعية للضغط على الدول من أجل 

اإلنزال  ولضمان  واإلنقاذ،  البحث  عمليات  تنظيم  مسألة  تحسين 

السريع واآلمن لجميع األشخاص الذين تم إنقاذهم في مكان آمن. وفي 

امتثاله لاللتزامات  القطاع لضمان  الوقت نفسه، يجب مراقبة هذا 

بعها جميع األطراف 
ّ
ل جزءا من مقاربة متكاملة تت

ّ
القانونية، مما ُيمث

املعنّية بما في ذلك التقّيد بمبادئ حقوق اإلنسان والتزامات العناية 

الواجبة وكذلك متطلبات قانون البحار.

8. مناصرة الحلول التي من شأنها 
تعزيز مستوى الحماية لألشخاص 

لين
ّ

املتنق

األساسية  القانونية  الضمانات  غياب  ظل  في 

وتجريم  إفريقيا  شمال  بلدان  بعض  في  لالجئين 
الحلول  مناصرة  تقت�ضي  النظامية،  غير  الهجرة 

بتكرة لتحسين حماية املهاجرين تضافر الجهود 
ُ
امل

والتعاون.

UNHCR / Scott Nelson © :مصدر الصورة

قارب صيد مصري يتجه إلى البحر من ميناء اإلسكندرية في عام 

ستخدم هذه القوارب لتهريب طالبي اللجوء من 
ُ
2016. غالًبا ما ت

إفريقيا والشرق األوسط إلى أوروبا ، وأحياًنا كانت النتائج كارثية 

عندما انقلبت ، وأغرقت العديد من ركابها.
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العامة  السياسات  مستوى  على  الفاعلة  الجهات  تعمل  أن  ينبغي   •

والبرامج مع الباحثين واألكاديميين لضمان تكامل األدلة والبحوث في 

الوقت املناسب طوال مراحل  السياسات  العامة والبرامج، ال سيما 

واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  بالعوامل  األمر  ق 
ّ
يتعل عندما 

األشخاص  حماية  على  تؤثر  والتي  ي 
ّ

ل
ُ

الك املستوى  على  والبيئية 

املتنّقلين.

األفراد  يلعبها  التي  األدوار  مختلف  حول  والبحوث  األدلة  دعم   •

دين أو الوسطاء أو  املتورطون في شبكات تهريب األشخاص )مثل املجّنِ

الناقلين( وتفاعلهم مع األشخاص املتنّقلين للمساهمة في السياسات 

بّسطة للمهّربين التي ال تراعي تنّوع السمات 
ُ
التي تتجاوز التصنيفات امل

اعتداءات  فعال  يرتكبون  املهربين  بعض  أن  حين  وفي  الشخصية. 

انتهاكات ال يرتكبها  أنها   
ّ

القانون، إال وانتهاكات جسيمة وُيعاقب عليها 

كافة املهّربين أو وسطاء التهريب.

سمات  حول  األدلة  قاعدة  زيادة  واألكاديميين  الباحثين  على  ينبغي   •

قراراتهم  وحول  املختلطة  التنّقل  حركات  في  املنخرطين  األطفال 

االستراتيجية وتطلعاتهم، وإشراك املنظمات العاملة في مجال الحماية 

التي تعمل مع األطفال والشباب إلثراء برامجها.

9. وضع األدلة والبحوث في صميم البرامج 
والسياسات

لين، 
ّ

املتنق األشخاص  حول  والبحوث  األدلة  تتزايد  بينما 

للبحر  الغربي  واملسار  األوسط  املسار  امتداد  على  سيما  ال 

األبيض املتوّسط، إال أنها تواجه غالبا احتمال عدم وصولها 

إلى الجمهور املناسب أو األهداف املقصودة، وهذا نابع، تارة، 

و«املستخدمين«  البحث  »منتجي«  بين  التنسيق  نقص  من 

في  والبحوث  األدلة  استخدام  افز  حو نقص  ومن  املحتملين 

تصميم البرامج وتنفيذها وتكييفها، تارة أخرى.

مصدر الصورة: 

© تينكو ديما القاهرة ، مصر.
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شكر وتقدير

االقتباس املقترح: مركز الهجرة املختلطة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين )2021(. خارطة طريق نحو الحماية في حركات التنقل املختلطة سنة 

مها كل من مركز الهجرة املختلطة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين حول تحّديات الحماية على امتداد املسار 
ّ
2021. نتائج ورشة العمل التي نظ

رة عبر الرابط التالي:  
ّ
األوسط واملسار الغربي للبحر األبيض املتوّسط. مركز الهجرة املختلطة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين. متوف

http://www.mixedmigration.org/resource/road-map-2021/

إدوارد  الالجئين(،  املتحدة لشؤون  لألمم  السامية  )املفوضية  املختلطة(، فينسينت كوشتيل  الهجرة  )مركز  بونفيجليو  أيال  الدكتورة  التحرير:  رؤساء 

لألمم  السامية  )املفوضية  بيس  فيرجوس  املختلطة(،  الهجرة  )مركز  مورسيل  فان  جيم  الالجئين(،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  )املفوضية  أودوير 

املتحدة لشؤون الالجئين(، رؤى رحراح )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين(.

لجنة مراجعة التقرير: الدكتورة أيال بونفيجليو )مركز الهجرة املختلطة(، الدكتورة جورجيا كول )جامعة إدنبرة(، راشيل كريسويل )املفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئين(، والبروفيسور  جيف جيلبرت )جامعة إسيكس(، جيم فان مورسيل )مركز الهجرة املختلطة(، آنا ماريا مورفي- تيكسدور 

)مركز الهجرة املختلطة(، إدوارد أودوير )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين(، فيرغوس بيس )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئين(، كلير سيمونز )جامعة إسيكس(.

جيبون:
ُ
املؤلفون واملساهمون والخبراء امل

فنسنت كوشتيل
املبعوث الخاص للوضع في وسط البحر 

األبيض املتوسط ، املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئين

جوهانا بوجل
مستشارة الوكالة األملانية للتعاون الدولي 

بشرق إفريقيا، برنامج تحسين إدارة الهجرة 
)BMM(

خوسيه دوجما تيبو
مراقب في مبادرة آلية مراقبة الهجرة 

املختلطة في تونس )4Mi(، مركز الهجرة 
املختلطة في شمال إفريقيا

برام فروس
رئيس مركز الهجرة املختلطة

داملار حميد
باحثة في شؤون الالجئين، املعهد الدولي 

للدراسات االجتماعية، جامعة إيراسموس 
)روتردام(

األستاذ أوديسا جونزاليس بنسون
جامعة ميشيغان

جوست كالرينبيك
املبعوث الخاص للهجرة، هولندا

البروفيسور  ريزارد بيوترويتش
أستاذ في القانون، جامعة أبيريستويث، فريق 

الخبراء األوروبي املعني بالعمل ملكافحة اإلتجار 
باألشخاص )جريتا(، عضو من 2020-2013

بدر البدر
طالب دكتوراه، كلية التخطيط العمراني 

بجامعة ميشيغان

سارة إليوت
مسؤولة قانونية، املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئين

مارزيا رانجو
منسقة ابتكار البيانات وبناء القدرات، مركز 

 ،)GMDAC( تحليل بيانات الهجرة العاملية
املنظمة الدولية للهجرة

عماد سلطاني
رئيس جمعية األرض للجميع

ميغان دينيس سميث
مسؤولة في مجال العنف القائم على النوع 

االجتماعي، املنظمة الدولية للهجرة

آنا ماريا مورفي تيكسدور
أخصائية بحوث، مركز الهجرة املختلطة في 

شمال إفريقيا

مروان السعيدي
متطوع، جمعية األرض للجميع
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جيما باتشيني
متطوعة، جمعية األرض للجميع

عياض بوسالمي
ممثل  تونس ومستشار البرنامج اإلقليمي، 

املجلس الدانماركي لالجئين

حنان منصور
مركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل 

)CREAD( التنمية

جوليا أويتوال
باحثة رئيسية ومديرة، مركز حقوق اإلنسان 
والنوع االجتماعي والهجرة، جامعة واشنطن 

في سانت لويس

فيرينا ساتلر
مسؤولة دعم البرامج )حماية املهاجرين 

ومساعدتهم(، املنظمة الدولية للهجرة

الدكتورة أيال بونفيجليو
املنسقة اإلقليمية ملركز الهجرة املختلطة في 

شمال إفريقيا

البروفيسور  حسن بوبكري
جامعة سوسة، رئيس مركز تونس للهجرة 

)CeTuMa( واللجوء

عبد الرزاق عويم
املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان

آنا بيلين أنغيتا أرجونا
مسؤولة عن حماية املجتمع وحركات التنّقل 

املختلطة

تيونا أسالنشفيلي
أخصائية حماية الطفل ونقطة اتصال 

حول األطفال املتنقلين، اليونيسف- الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

فخامة السيدة أميرة الفاضل
مفوضة الشؤون االجتماعية بمفوضية 

االتحاد األفريقي

األستاذة أميرة أحمد
الجامعة األمريكية بالقاهرة

حميسو الحسن ابراهيم
مدير الهجرة، املنظمة غير الحكومية 
الشباب - الطفولة - الهجرة - التنمية 

)JEMD(، النيجر

الدكتور ليندر كانديليج
كبير املحاضرين، مركز دراسات الهجرة، 

جامعة غانا

إيوالندا جينوفيز
مسؤولة بحوث الهجرة، مكتب بحوث 

اليونيسف - إينوشينتي

سي�ضي مريما محمد
مدير الشؤون االجتماعية باالتحاد األفريقي

خالد منة
خبير اقتصادي، مركز البحث في االقتصاد 

 ،)CREAD( التطبيقي من أجل التنمية
الجزائر العاصمة

الدكتورة كاثرين دوريك
قائدة فريق برنامج الهجرة، إدارة الصراع 

واألمن والهجرة، مكتب الشؤون الخارجية 
)FCDO( والكومنولث والتنمية

بولين فيدال
IMREF، SEEFAR - مديرة البحوث

ليتيتيا بدر
مديرة منطقة القرن األفريقي،  

هيومن رايتس ووتش

جيم فان مورسيل
موظف البحوث والتقارير، مركز الهجرة 

املختلطة شمال إفريقيا

سمية بوشوك
مهندسة دعم بحثي، مركز البحث في االقتصاد 

)CREAD( التطبيقي من أجل التنمية

األستاذ كيم ثوي سيلينجر
مدير مركز حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي 

والهجرة، جامعة واشنطن في سانت لويس

بينيديتا فرانشيسكا كوردارو
إدارة املعلومات )مكافحة االتجار باألشخاص 

في حاالت الطوارئ(، املنظمة الدولية للهجرة

دانييل بوتي
مديرة مركز الهجرة املختلطة - شرق إفريقيا 

واليمن
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املؤلفون اإلضافيون:
فاسيليا ديجيديكي، مركز فرانسوا كزافييه باغنود للصحة وحقوق اإلنسان بجامعة هارفارد

جاكلين بهابها، مركز فرانسوا كزافييه باغنود للصحة وحقوق اإلنسان في جامعة هارفارد

أبهيشيك بهاتيا، مركز فرانسوا كزافييه باغنود للصحة وحقوق اإلنسان بجامعة هارفارد

صمويل بيش، مركز فرانسوا كزافييه باغنود للصحة وحقوق اإلنسان بجامعة هارفارد

الدكتورة لو�ضي هوفيل، مستشارة بحوث، مكتب بحوث اليونيسف - إينوشينتي

مارك جيل، مستشار بحوث، مكتب بحوث اليونيسف - إينوشينتي

األستاذ جو فيري، مدير املركز األفريقي للهجرة واملجتمع )ACMS(، جامعة ويتواترسراند

أناليزا كاميلي، صحفية، إنترناسيونالي

)BIICL( إيديل هانلي، زميل باحث، املعهد البريطاني للقانون الدولي واملقارن

التنسيق واإلدارة: ريم حجري )مركز الهجرة املختلطة( وجيم فان مورسيل )مركز الهجرة املختلطة(

ترجمة: سونيا هاشيشا وأميرة مركوس )مركز الهجرة املختلطة(

تحرير النسخة والتدقيق اللغوي: جوانا موردن وأميرة مركوس )مركز الهجرة املختلطة(

الشكل والتصميم: ريم حجري )مركز الهجرة املختلطة( ،شركة جايكوم كراييتيف، سيمون بيجلر وزياد الِحمدي

جانينا ستورنر
زميلة باحثة، جامعة نورمبرغ

فراس غاني
محرر رقمي، الجزيرة

ليونيل نزامبا
مسؤول الهجرة، منظمة املدن والحكومات 

املحلية املتحدة في إفريقيا

الدكتور جان بيير غوت�ضي
زميل باحث أول في آرثر واتس، املعهد 

 ،)BIICL( البريطاني للقانون الدولي واملقارن
مدير مؤسسة أشخاص من أجل التغيير 

)People for Change( مالطا

ناحوم جبريميسكل
مراقب في مبادرة آلية مراقبة الهجرة 

املختلطة في مدنين )4Mi(، مركز الهجرة 
املختلطة في شمال إفريقيا

لو�ضي إيشيس
مديرة نشاط الحماية مصراتة، أطباء بال 

حدود فرنسا

سيلفان أستير
مندوب الهجرة في ليبيا وشمال إفريقيا، 

سفارة سويسرا في تونس

مانون رادوستا
منسقة املناصرة، منتدى املنظمات غير 

الحكومية الدولية في ليبيا

إدوارد أودوير
  ،OSE ،كبير مستشاري السياسات

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون 
الالجئين

الدكتور كودا فانيورو
باحث ما بعد الدكتوراه، املركز األفريقي 

   ،)ACMS( للهجرة واملجتمع
جامعة ويتواترسراند

نيكوالس مابل
باحث ما بعد الدكتوراه، املركز األفريقي 

   ،)ACMS( للهجرة واملجتمع
جامعة ويتواترسراند

أميرة مركوس
قائدة فريق ليبيا، مركز الهجرة املختلطة 

شمال إفريقيا

د. جورجيا كول
زميلة مستشارة، كلية العلوم االجتماعية 

والسياسية، جامعة إدنبرة

ميريام بروكا
دائرة العمل الخارجي األوروبي العاملية 4 

)قسم الهجرة(
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والذين  العمل  ورشة  في  املشاركين  لجميع  بالشكر  التوّجه  فون 
ّ
املؤل يوّد 

عن  عرب 
ُ
ون هذه.  الطريق  خارطة  تجميع  في  وخبرتهم  بوقتهم  ساهموا 

امتنانا لـروبرتو فورين )مركز الهجرة املختلطة( وبرام فروس )مركز الهجرة 

التقرير،  هذا  أقسام  مختلف  بشأن  بمالحظاتهم  التقّدم  على  املختلطة( 

قدمت  هولندا(.  رادبود،  )جامعة  أوسترهوت  فان  إيلين  أيضا  ونشكر 

الالجئين(  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  )املفوضية  كريسويل  راشيل 

دعما ال ُيقّدر بثمن في كل مرحلة من مراحل تصميم وتنفيذ ورشة العمل 

وهذا التقرير. كما نرغب بشكر زمالء املفوضية في املكاتب اإلقليمية وفي 

جنيف على دعمهم للتخطيط لورشة العمل التي نتج عنها هذا التقرير، بما 

أنغيتا أرجونا، وباتريس دوسو، وماركوس توب، وأليون  بيلين  آنا  في ذلك 

أبيبي، وجانيت زوفلي، ونينا شريبفر، وميشيل كافيناتو ومادلين جارليك. 

الذين  املتنّقلين  األشخاص  لجميع  خاص  بشكل  ممتنون  بالطبع  نحن 

بفهم تحركاتهم  لنا  الكافي ملشاركة قصصهم، مما سمح  الوقت  خّصصوا 

السياسات  تحسين  في  واملساهمة  حقوقهم  عن  والدفاع  أفضل  بشكل 

واالستجابات.

شامال  يكون  أن  إلى  يهدف  ال  ص 
ّ

ملخ عن  عبارة  هي  الوثيقة  هذه  تنويه: 

قّدمة في »خارطة طريق بشأن املناصرة وتطوير 
ُ
تماما لجميع التوصيات امل

تاحة 
ُ
التنقل املختلطة« وامل في حركات  الحماية  السياسات والبرامج حول 

على هذا الرابط. وعالوة على ذلك، فإن التوصيات الواردة هنا ال تعكس 

املختلطة  الهجرة  ملركز  الرسمي  املوقف  أو  الرسمية  السياسة  بالضرورة 

أو املجلس الدنماركي لالجئين )DRC( أو مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئين.

مالحظة بشأن املصطلحات: نظرا للشراكة التي تربط بين مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين ومركز الهجرة املختلطة في نشر هذه الوثيقة 

بناء على ورشة عمل السياسات. فقد تم استعمال مصطلح »حركات التنّقل املختلطة«. ويستخدم مركز الهجرة املختلطة مصطلح »الهجرة 

باألشخاص  االتجار  ضحايا  وكذلك  والنزاعات  القمع  من  الفاّرين  الالجئين  فيهم  بمن  الحدود،  عبر  األشخاص  تنقل  إلى  لإلشارة  املختلطة« 

الع على التعريف الكامل في نظر مركز الهجرة املختلطة هنا. ومن جهتها، 
ّ
واألشخاص الباحثين عن سبل معيشية وفرص أفضل. ُيمكنكم االط

تستخدم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين مصطلح » حركات التنّقل املختلطة« حسب التعريف التالي: حركة األشخاص عبر الحدود، 

بطريقة غير نظامية عامة، بما في ذلك األفراد والجماعات الذين يسافرون جنبا إلى جنب، باستخدام طرق ووسائل نقل مماثلة أو أشخاص 

وصفات  بحاجيات  مختلطة  تنّقل  حركات  من  كجزء  يسافرون  الذين  األشخاص  سم 
ّ
يت مختلفة.  ألسباب  ُيهاجرون  ولكنهم  عبورهم،  لتيسير 

مختلفة، وقد يشملون طالبي اللجوء والالجئين وضحايا االتجار واألطفال غير املصحوبين أو املنفصلين عن ذويهم واألشخاص عديمي الجنسية 

الع على مزيد من املعلومات حول مقاربة 
ّ
عّرضين للخطر(. ُيمكنكم االط

ُ
واملهاجرين )بما في ذلك املهاجرين في أوضاع غير نظامية أو املهاجرين امل

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين بشأن حركات التنّقل املختلطة هنا.

عمل  ورشة  على  بناء  الوثيقة  هذه  نشر  في  املختلطة  الهجرة  ومركز  الالجئين  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  بين  تربط  التي  للشراكة  نظرا 

السياسات فقد تم استعمال مصطلح »حركات التنّقل املختلطة«. 

إن حركة تنقل الالجئين واملهاجرين على طول املسار األوسط واملسار الغربي للبحر األبيض املتوسط ، من صحراء أفريقيا إلى شمال أفريقيا 

مدفوعة  قديمة.  تاريخية  ظاهرة  ، هي  والدائرية والعودة  التنقل املتدرجة  من حركات  كبيًرا  عدًدا  تشمل  ما  غالًبا  ، والتي  إلى أوروبا  بعدها  وما 

باالضطهاد وانعدام األمن والصراع وعدم االستقرار االجتماعي االقتصادي والركود في بلدانهم ، والسعي لتحقيق األمن وحياة أفضل وفرص في 

أماكن أخرى ، يواصل آالف األشخاص سنوًيا ، املخاطرة بحياتهم في رحالت خطرة وغير نظامية عن طريق البر والبحر. املسارات ، أو االستفادة 

من املسارات القانونية املحدودة مثل الدخول بدون تأشيرة إلى بلدان مثل املغرب وتونس. 
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http://www.mixedmigration.org/resource/road-map-2021/
https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2020/07/terminology_MMC-en-fr.pdf
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc2765f.html
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تواصلوا معنا:

unhcr.org

معلومات حول مفوضية األمم املتحدة 
لشؤون الالجئين

عاملية  منظمة  هي  الالجئين  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 

أفضل  مستقبل  وبناء  الحقوق  وحماية  األرواح  إلنقاذ  عملها  تكّرس 

وتعمل  الجنسية.  وعديمي  قسًرا  النازحين  من  وسواهم  لالجئين 

املساعدة  وتقديم  األشخاص  ماليين  لحماية  بلدا   130 في  املفوضية 

في حماية حقوق  للحياة. و كما تعمل املفوضية على املساعدة  نقذة 
ُ
امل

اإلنسان األساسية وتبحث  عن حلول تضمن أن يكون لدى األشخاص 

الوطن يتمكنون فيه من  بهم املفوضية مكان آمن وبمثابة  عنى 
ُ
ت الذين 

بناء مستقبل أفضل.

تواصلوا معنا:

mixedmigration.org

 @Mixed_Migration
 

 Mixed Migration Centre

 Mixed Migration Centre MMC

 @refugees

 @refugees

 UNHCR

UNHCR, the UN Refugee Agency

 

north-africa@mixedmigration.org

معلومات حول مركز الهجرة املختلطة

للبيانات والبحوث والتحليالت  رائد  املختلطة هو مصدر  الهجرة  مركز 

الهجرة  مجال  في  العالية  وجودتها  باستقالليتها  تتسم  التي  والخبرات 

ذات  والخبرات  األدلة  توفير  خالل  من  املركز،  ويهدف  املختلطة. 

وصّناع  الوكاالت  دعم  إلى  املختلطة،  الهجرة  مجال  في  املصداقية 

خاذ قرارات مستنيرة ويرمي أيضا إلى التأثير 
ّ
السياسات واملمارسين في ات

بشكل إيجابي على سياسات الهجرة عامليا وإقليميا واملساهمة في مجال 

وكذلك  املتنّقلين  األشخاص  ملساعدة  الساعية  واالستجابات  الحماية 

يعمل املركز على تحفيز التفكير أكثر ضمن القطاعات املعنّية بالهجرة 

لالجئين  الدانماركي  املجلس  املختلطة  الهجرة  مركز  يتبع  املختلطة. 

وينضوي تحته من الناحية التنظيمية.

وفي  لالجئين.  الدانماركي  املجلس  من  جزء  املختلطة  الهجرة  مركز  يعد 

حين أن الرابط املؤس�ضي بين املجلس الدنماركي لالجئين ومركز الهجرة 

ُيعتبر  فهو  العملي،  الواقع  على  املركز  عمل  استناد  يضمن  املختلطة 

السياسات  وتطوير  والتحليالت  والبحوث  للبيانات  مستقال  مصدرا 

املجال  في  والعاملين  القرار  صّناع  ولفائدة  املختلطة  الهجرة  بشأن 

والصحافيين وقطاع العمل اإلنساني بشكل أوسع. وال تعكس آراء مركز 

الهجرة املختلطة بالضرورة آراء املجلس الدانماركي لالجئين.

http://www.unhcr.org/
https://www.linkedin.com/company/unhcr/
https://twitter.com/refugees
https://www.instagram.com/refugees/
https://www.youtube.com/c/unhcr
http://www.mixedmigration.org/regions/north-africa/
https://twitter.com/mixed_migration
https://www.linkedin.com/company/mixedmigration-centre/
https://www.youtube.com/channel/UCw2aEUi9wcGxqeSPddql5Yw
https://twitter.com/refugees
https://www.instagram.com/refugees/
https://www.linkedin.com/company/unhcr/
https://www.youtube.com/c/unhcr
mailto:mailto:North-africa%40mixedmigration.org?subject=
https://www.linkedin.com/company/mixedmigration-centre/
https://twitter.com/mixed_migration
https://www.youtube.com/channel/UCw2aEUi9wcGxqeSPddql5Yw

