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الرســائل األساســية ملبــادرة االتحــاد األفريقــي يف القــرن األفريقــي بشــأن
االتجــار بالبــر وتهريــب املهاجريــن مــن إعــداد مجموعــة العمــل املعنيــة
بالهجــرة املختلطــة بشــال أفريقيــا
تــدرك ‹مجموعــة العمــل املعنيــة بالهجــرة املختلطــة شــال
أفريقيــا› أهميــة اإلرادة السياســية ،والحــوار والتعــاون عــى
جميــع املســتويات كمبــدأ توجيهــي للقضــاء عــى اســتغالل
املهاجريــن والالجئــن وملتمــي اللجــوء ،ومنــع االتجــار
باألشــخاص ،فضــا عــن تهريبهــم خــال نقلهــم .وميكــن
للــدول ،ويجــب عليهــم ،العمــل معــاً لتعزيــز اإلمكانــات

الرسائل الرئيسية للعمل

اإليجابيــة للهجــرة النظاميــة واآلمنــة بوضــع نظــام قائــم
عــى الحقــوق وإنســاين إلدارة الهجــرة املختلطــة  .ويجــب
مواصلــة االســتجابات اإلنســانية للتخفيــف مــن معانــاة هــؤالء
املهاجريــن ،وتعزيــز تلــك االســتجابات .ويف الوقــت نفســه،
ندعــو الــدول للعمــل مــن أجــل تحــول ســيايس حقيقــي يف
الطريقــة التــي تنظــم الهجــرة الوطنيــة واإلقليميــة.

• وضع حامية حقوق اإلنسان لجميع املهاجرين ،بغض النظر عن وضعهم
القانوين ،وطريقة السفر وبلد املنشأ يف صلب كل االستجابات.

املعايري املطلوبة لالنضواء تحت أدوات الحامية الدولية (مثل قنوات بديلة
للهجرة والعودة اآلمنة والطوعية ،وإيجاد بدائل لالحتجاز).

• ضامن أن االستجابة لهذه الهجرات تويل اهتامماً خاصاً للمخاطر املحددة
التي تواجهها الجامعات األكرث عرضة للرضر ،مثل األطفال ،مبا يف ذلك األطفال
غري املصحوبني واملنفصلني وضحايا االتجار متشياً مع القانون الدويل.

• التسليم بأن االستجابة األمنية أو العسكرية لألوضاع عىل الحدود بحد ذاتها
ال تكفي ملنع األشخاص من العبور وميكن أن تعرض املهاجرين والالجئني
وطالبي اللجوء لخطر أكرب وترمي بهم يف أيدي املهربني ورمبا املتاجرين.

• توسيع نطاق الوصول إىل قنوات هجرة آمنة ومنتظمة للمهاجرين يف
جميع مستويات املهارة مبا يف ذلك العامل والطالب املهاجرين ذوي املهارات
املتدنية.

• التصدي للجرمية املنظمة عرب الوطنية عن طريق التعاون الدويل،ورفض أي
تدابري تجرم الناس خالل تنقلهم أو تعرضهم لخطر أكرب من انتهاكات حقوق
اإلنسان وسوء املعاملة.

• تركيز االنتباه عىل األسباب الجذرية للحركة غري املستقرة ،مبا يف ذلك
الفقر والرصاع واالضطهاد ،وتغري املناخ ،وتدهور البيئة والكوارث الطبيعية،
والتمييز ،وانتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتامعية واملدنية والسياسية
والثقافية.

• اإلميان الراسخ مبكافحة كره األجانب والعنرصية والتمييز ضد املهاجرين
والالجئني وملتميس اللجوء ،واالستثامر يف تدابري لتعزيز التامسك االجتامعي
بني السكان من املضيفني واملهاجرين/الالجئني.

• التقيد باملعايري الدولية للمهاجرين والالجئني وملتميس اللجوء لدى
وصولهم وأثناء العبور ،وضامن حامية حقوق اإلنسان ملن هم يف حالة تنقل،
واحرتام جميع تدابري إدارة الحدود للمبدأ الدويل بعدم اإلعادة القرسية يف
حالة الالجئني وملتميس اللجوء واملهاجرين واحرتام حقوق ذوي االحتياجات
الخاصة مثل األطفال والفئات الضعيفة األخرى.

• كفالة وصول الالجئني وطالبي اللجوء إىل الحلول ،مبا يف ذلك ،وعىل وجه
الخصوص ،فرص اإلدماج املحيل يف الدولة املضيفة وتوفري مسارات بديلة
لحامية قانونية وآمنة ..النظر يف إتاحة الوصول للتعليم والرعاية الصحية
وخيارات سبل العيش للسكان املهاجرين املوجودين يف بلد ما للحد من
الضعف والتبعية يف البلد املضيف ،مام يعزز إمكانات تنميتهم الذاتية
واملجتمعات املحيطة بهم.

• توفري خيارات قامئة عىل الحقوق والكرامة ألولئك الذين ال يستوفون

• تأسيس سياسات الهجرة عىل أدلة سليمة ،مدعومة بجمع بيانات دقيقة..

مجموعة العمل -مجموعة العمل املعنية بالهجرة املختلطة يف شامل افريقيا هي مجموعة من الوكاالت العاملة يف (أو لها مصلحة يف) الهجرة يف شامل أفريقيا .وهي تشجع اتباع نهج قائم عىل حقوق
اإلنسان لضامن حامية األشخاص الذين يتنقلون يف التدفقات املختلطة واملعقدة إىل ومن خالل ومن شامل أفريقيا .تجتمع مجموعة العمل بانتظام لتبادل املعلومات والخربات والدروس املستفادة ،ومناقشة
الشئون املواضيعية ،والربامجية وشؤون الدعوة .األعضاء الحاليون هم مجلس الالجئني الدامنريك ،واملنظمة الدولية للهجرة ،مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان واألمانة االقليمية للهجرة املختلطة  ،ومفوض
‹األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ،ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية.
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القضية

والالجئني وطالبي اللجوء من عبور الحدود الدولية .ومع
من يتنقل؟
االعرتاف بأن السيادة حق للدول إلدارة الحدود ومواجهة
املهاجرون وملتمسو اللجوء ،والالجئون والنازحون داخلياً
التهديدات األمنية الناجمة عن الجرمية املنظمة عرب الوطنية،
وضحايا االتجار بالبرش ،هم وآخرون يتنقلون يف تدفقات
فإن اإلجراءات ال ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن تؤدي
مختلطــة عىل نحو متزايد .وينبغي مقاومة التمييز بني من
إىل تجريــم املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء ملجرد الدخول
‹يستحقون› ومن ‹ال يستحقون› :جميع املهاجرين ،بغض النظر
غري املرشوع ،أو منع األفراد من العثور عىل السالمة .وبينام
عن وضعهم ،هم برش ولهم الحق يف الحامية الكاملة لحقوقهم
تؤدي الشواغل املتعلقة بالنهج القمعي املفرط تجاه الهجرة
اإلنسانية .يحق لالجئني وملتميس اللجوء حامية خاصة تنبع من
وإدارة الحدود إىل االفتقار إىل ضامنات حقوق اإلنســان ،فإن
‹اتفاقية الالجئني› لعام  ،1951بينام ينص قانون حقوق اإلنسان
املهربني واملتاجرين يستفيدون يف الواقع من اضطرار املنتقلني
عىل معايري الحد األدىن من املعاملة لجميع الناس ،فضال عن
إىل اللجوء إىل طرق ووسائل للسفر أكرث خطورة .وباإلضافة إىل
حامية خاصة للفئات الضعيفة مثل األطفال .وفقط ستكون
املخاطر التي يتكبدونها يف الطريق ،فإن املهاجرين والالجئني
الحلول فعالة إذا تم التصدي للوضع والحتياجات جميع الفئات
وملتميس اللجوء الذين يجربون عىل التخفي غري القانوين يف
املتنقلة.
بلدان العبور وبلدان املقصد ،لن يكونوا أكرث ضعفاً وحسب بل
بعض الدول ترى الهجرة غري النظامية تهديداً لألمن القومي
أيضا أقل قدرة عىل اإلســهام يف املجتمعات املحيطة بهم اجتامعياً
وذلك قد يعطي أولوية للقضايا األمنية وملنع املهاجرين
واقتصادياً.

االتجار أو التهريب
االتجار يف األشخاص

تهريب املهاجرين

يعرف بأنه :تجنيد أشخاص أو نقلهم أو أو إيواؤهم أو
استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعاملها أو غري ذلك
من أشكال القرس أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو
استغالل السلطة أو استغالل حالة ضعف ،أو بإعطاء أو
تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة
عىل شخص آخر لغرض االستغالل.

يُقصد بتعبري «تهريب املهاجرين» تدبري الدخول غري
املرشوع لشخص ما إىل دولة طرف ليس ذلك الشخص
من رعاياها أو من املقيمني الدامئني فيها ،وذلك من أجل
الحصول ،بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،عىل منفعة مالية
أو منفعة مادية أخرى.

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء
واألطفال ،املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب
الوطنية

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر والجو،
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية

االتجار باألشخاص وتهريب األشخاص هام جرميتان منفصلتان ينبغي
فهمهام ومعالجتهام عىل هذا النحو .التهريب ليس يف حد ذاته انتهاكاً
لحقوق اإلنسان ،ويف كثري من األحيان يتم الخلط بني هذه الجرائم أو
القياس عىل املساوئ التي تعرض لها ضحايا االتجار باألشخاص الذين
قد يكونون يف حامية أقل ممن يجري تهريبهم .وبينام ينشأ التهريب
واالتجار عىل نحو متباين ،ففي واقع األمر ميكن أن تتحول حالة
التهريب إىل واحدة من حاالت االتجار باألشخاص ،عند وجود عنرص
االستغالل .ومع ذلك ،فإنه ال ينبغي االفرتاض أن الشخص الذي يجري

تهريبه ال يتعرض إلساءة خطرية والنتهاكات لحقوق اإلنسان ،حتى لو
كانت هذه اإلساءة ال ترقى إىل تعريف االتجار باألشخاص .دون الوصول
إىل الوسائل العادية لالنتقال ،يضطر املهاجرون والالجئون وملتمسو
اللجوء إىل البحث عن بدائل غري نظامية ،غالباً عىل يد شبكات التهريب،
مبا يف ذلك استخدام طرق ووسائل انتقال غري مأمونة ،وهذا كثريا ً ما
يعرضهم للمخاطر واالنتهاكات .لذلك ،فالتهريب ميثل عرضاً للمشكلة
وليس سببها ،فاملشكلة األساسية هي افتقار أولئك الذين يسعون للعيش
يف أمان وكرامة إىل سبل الهجرة القانونية.

