
املبادرة العاملية
للحامية يف البحر
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 املبادرة العاملية 

املبادرة العاملية للحامية يف البحر التي أطلقتها املفوضية هي عبارة عن 

خطة عمل أولية متتد عىل سنتني ويتمثل هدفها األسايس يف دعم عمل 

الدول من أجل:

•  تقليص حاالت فقدان الحياة يف البحر وحاالت التعرض لالستغالل 

واإليذاء والعنف بني املسافرين عن طريق البحر بطريقة غري نظامية، 

•  وضع طرق استجابة للهجرة املختلطة غري النظامية عن طريق البحر، 

مراعية للحامية.

ويجب أن يقوم تحقيق هذه األهداف عىل أنظمة بحث وإنقاذ فعالة 

تشمل ترتيبات منظمة إلنزال َمن تم إنقاذهم من السفن يف أماكن 

آمنة؛ كذلك، يتطلب األمر التحديد املبكر ملن يحتاجون إىل الحامية 

الدولية واملعاملة اإلنسانية ومنع الطرد، وإىل إجراءات لجوء عادلة 

وفعالة وبالتايل حلول مناسبة.

ويتطلب الحد من فقدان الحياة أيضاً معالجة أسباب التحركات 

غري النظامية بطريقة تحفظ إمكانية الحصول عىل اللجوء والحامية 

الدولية. وتضطلع البلدان األصلية وبلدان العبور والوجهات املقصودة 

كلها بدور يف هذا السياق. وتعرتف املبادرة العاملية بعدم إمكانية عزل 

العمل عىل حامية األشخاص الهاربني من االضطهاد عن طريق البحر 

عن التحديات اإلقليمية األوسع نطاقاً التي تطرحها موجات الهجرة 

املختلطة.

ويعترب التعاون اإلقليمي وتقاسم األعباء بشكل منظم رضوريني للبحث 

واإلنقاذ ولتأمني بدائل للتحركات يف البحر؛ فعدم تقاسم األعباء عىل 

الصعيد اإلقليمي بشكل كاٍف يشكل رادعاً لعمليات البحث واإلنقاذ 

وإنزال الركاب. وتضطلع الدول غري الساحلية والدول األخرى بدور مهم 

من خالل مشاركتها املسؤوليات مع تلك التي تتيح عمليات اإلنزال.

ليس النقاش حول كيفية االستجابة ملن يخاطرون بحياتهم يف البحر 

حديث العهد، إال أن تنفيذ األدوات وأطر العمل املتوفرة قد يكون له 

أثر حقيقي؛ ويحتوي امللحق باملستند الراهن عىل عدد منها.



 الخلفية 

تطرح حامية الالجئني وطالبي اللجوء وعدميي الجنسية واملهاجرين الذين يسافرون 

يف البحر بطريقة غري نظامية1  تحديات معقدة تزداد إلحاحاً يوماً بعد يوم. يخاطر 

األشخاص اليائسون بحياتهم بركوب البحر، وغالباً ما يكون ذلك يف قوارب خطرية وغري 

صالحة لإلبحار، أو بالسفر خلسة وهم يتعرضون باإلضافة إىل ذلك لالستغالل واإليذاء 

والعنف طوال رحلتهم.

ومل ترتاجع هذه الظاهرة يف وجود أسباب للفرار عرب البحر ومن بينها: الرصاعات 

والحروب وحاالت اللجوء التي طال أمدها وانعدام الجنسية وغياب أنظمة الحامية أو 

عدم مالءمتها، وانفصال العائالت والفقر وعدم املساواة االقتصادية.2 عند العثور عىل 

املنكوبني يف البحر، تتمثل األولوية يف الحفاظ عىل حياتهم من خالل ضامن إنقاذهم 

يف الوقت املناسب وإنزالهم بصورة آمنة بغض النظر عن وضعهم، مهاجرين كانوا أم 

الجئني.

ويتطلب تعزيز تريتبات البحث واإلنقاذ ومعالجة أسباب الفرار عرب البحر بطريقة غري نظامية تعاوناً إقليمياً وتقاساًم لألعباء بني الدول الساحلية وغري 

الساحلية. باإلضافة إىل ذلك، ونظراً إىل أن الهاربني يف البحر من الرصاع أو االضطهاد، يسافرون عادًة جنباً إىل جنب مع أشخاص تختلف أسباب سفرهم، 

يجب أال تعرض الجهود املبذولة يف سبيل معالجة الهجرة غري النظامية والحد من أعداد َمن يفقدون حياتهم، للخطر إمكانية حصول الالجئني وطالبي 

اللجوء وعدميي الجنسية عىل الحامية الدولية. 

ويقدم حوار املفوض السامي بشأن الحامية يف البحر للعام 2014 فرصة لتطوير إجامع واسع النطاق عىل مسائل اإلنقاذ يف البحر وترتيبات إنزال الركاب 

وتقاسم املسؤوليات والحاجة إىل اعتامد ُنُهج شاملة للحامية يف البحر. ويف هذه السنة، يقوم الحوار واملبادرة العاملية للحامية يف البحر املفصلة أدناه عىل 
خطة عمل املفوضية املؤلفة من 10 نقاط حول حامية الالجئني والهجرة املختلطة  وعىل سلسلة من االستشارات اإلقليمية حول الهجرة املختلطة.4

يشري مصطلح تحرك »غري نظامي« يف البحر يف العادة إىل السفر عرب البحر الذي تتخلله عملية مغادرة أو وصول غري مسموحة. 1

التغري املناخي والكوارث الطبيعية هي أيضاً من املسببات املحتملة للهجرة القرسية عن طريق البحر. ومبادرة نانسن حول النزوح عرب الحدود بسبب الكوارث هي عملية دولية حكومية أساسية  2

تهدف إىل مواجهة تحديات النزوح عرب الحدود يف إطار الكوارث الطبيعية.

3 http://www.refworld.org/docid/4d9430ea2.html ،2011 انظر مواجهة تحركات الهجرة املختلطة: خطة عمل من عرشة نقاط، فرباير/شباط

هي تشمل من بني أمور أخرى اجتامع الخرباء يف جيبويت حول الالجئني وطالبي اللجوء املنكوبني يف البحر )انظر يف ما ييل املالحظة 5(؛ املؤمتر اإلقليمي لدول منطقة البحر الكاريبي حول حامية  4

األشخاص الضعفاء أثناء تدفقات الهجرة املختلطة املنعقد يف مدينة ناسو يف العام 2013 )ميكن االطالع عىل التقرير املوجر عىل: http://www.refworld.org/docid/51e3c0384.html؛ واجتامع 

املائدة املستديرة اإلقليمي حول التحركات غري النظامية عن طريق البحر يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ، واملنعقدة يف جاكرتا يف العام 2013 )ميكن االطالع عىل موجز الحدث الذي نظمه الرئيسان 

)http://www.refworld.org/docid/51e3bcfe4.html :املتشاركان عىل
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 تحقيق
الحامية يف البحر



 يتطلب الحد من فقدان الحياة يف البحر ما ييل: 

ë  تعزيز القدرات يف البحث واإلنقاذ والتنسيق عىل الصعيدين اإلقليمي

والوطني

ë  التخلص من الروادع التي تعيق اإلنقاذ، وذلك من بني أمور أخرى، من

خالل االتفاق عىل آليات إقليمية لتحديد »األماكن اآلمنة« إلنزال من 

يتم إنقاذهم وعدم معاقبة املنقذين

ë  تنفيذ إطار العمل القانوين الدويل القائم وإرشادات املنظمة البحرية

الدولية يف البحث واإلنقاذ واإلنزال.

  ينشأ عن التقاسم املنصف لألعباء عىل الصعيد 

  اإلقليمي بني الدول الساحلية وغري الساحلية 

 آليات ثابتة ومنظمة من أجل: 

ë دعم ترتيبات استقبال مناسبة يف البلدان التي يتم فيها اإلنزال

ë  توزيع املسؤوليات يف إطار املعالجة وتوفري الحلول املستدامة مبا يف

ذلك استشكاف فرص املعالجة املشرتكة

ë  تنفيذ ترتيبات الحامية أو البقاء املؤقت عىل املستوى اإلقليمي )حيث

ال توفر اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع الالجئني الحامية أو يف 

انتظار االنتقال إىل حلول أخرى(5 

ë  توفري الدعم عىل صعيد بناء القدرات وُصعد أخرى للبلدان التي

يتم فيها اإلنزال )وذلك مثاًل من خالل فرق حامية متنقلة متعددة 

االختصاصات ورسيعة االستجابة للمساعدة يف االستقبال األويل وتحديد 
السامت وإحالة َمن تم إنقاذهم(.6

  يتطلب ضامن أخذ االستجابة للمسافرين يف 

  البحر )مبن فيهم األشخاص الذين يتم إنقاذهم( 

  يف االعتبار االحتياجات عىل صعيد الحامية الدولية  

 لألفراد والجامعات املحددة: 

ë  إمكانية الوصول إىل أراٍض آمنة والحامية من الطرد، فال يتم إنزال

األفراد يف أماكن قد يكونون معرضني للخطر فيها وال إعادتهم إىل أماكن 

كهذه

ë  ،تأمني املعاملة اإلنسانية واالعتناء باالحتياجات املبارشة مبا يف ذلك

العالج الطبي واملأوى والغذاء واملياه واالتصال بأفراد العائلة

ë  التحديد املبكر ملن يحتاجون إىل الحامية مبن فيهم الالجئون وطالبو

اللجوء وعدميو الجنسية وضحايا االتجار بالبرش واألطفال غري 

املصحوبني أو املفصولون عن ذويهم

ë  االستفادة من إجراءات لجوء عادلة وفعالة ومن الحلول ومن سبل

الحامية الدولية األخرى لالجئني وطالبي اللجوء

ë  توجيه ضحايا االتجار بالبرش واألطفال غري املصحوبني أو املفصولني

عن ذويهم واآلخرين ممن لديهم احتياجات خاصة إىل آليات اإلحالة 

املناسبة وتقديم الدعم لهم.

ë  الحد من إجراءات االستجابة الرادعة والعقابية ومن إلقاء املسؤولية

عىل الغري وإيجاد بدائل لها.

ومن املمكن أن ترتكز الرتتيبات اإلقليمية للتعاون وتقاسم املسؤوليات بعد 

عمليات اإلنقاذ عىل إطار العمل اإلقليمي القائم عىل منوذج جيبويت وهو 
منوذج جيد ميكن تعديله بحسب احتياجات كل سياق.7

5 http://www.refworld.org/docid/52fba2404.html ،2014 انظر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، مبادئ توجيهية حول ترتيبات الحامية أو البقاء املؤقت، فرباير/شباط

انظر أعاله، املالحظة 5. 6

انظر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، الالجئون وطالبو اللجوء املنكوبون يف البحر-ما هي االستجابة الفضىل؟ استنتاجات موجزة )»االستنتاجات املوجزة الجتامع جيبويت«(، 5  7

.I الصفحة 4 وامللحق ،http://www.refworld.org/docid/4ede0d392.html ،2011 ديسمرب/كانون األول



ومن شأن التحليل الذي تجريه الدول واملفوضية وأصحاب املصلحة 

اآلخرين »للدروس املكتسبة« أن يساعد يف تحديد املامرسات الفضىل. 

ومن بني أهداف املبادرة العاملية تسهيل التعاون بني الوكاالت لوضع 

قاعدة معرفية شاملة حول الهجرة املختلطة غري النظامية عن طريق 

البحر، تشمل معلومات حول حوادث القوارب املنكوبة واإلنقاذ 

واالعرتاض والسفر خلسة وحول املامرسات الراهنة للدول وما إىل ذلك.

ستعمل املفوضية مع رشكائها لوضع مواد اإلرشاد للدول والجهات 

الدولية والتجارية ونرشها.
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  ومن أساليب معالجة أسباب التحركات البحرية 

 غري النظامية مبا يف ذلك التحركات البعيدة، نذكر: 

ë تحسني ظروف طالبي اللجوء ومواءمتها عىل املستويات اإلقليمية

ë تعزيز مل شمل األرس

ë توسيع سبل الهجرة الرشعية والدخول املنظم

ë  مضاعفة الجهود إليجاد حلول مستدامة لحاالت اللجوء التي طال

أمدها

ë مكافحة االتجار بالبرش وتهريب األشخاص

ë  عند اللزوم، توفري اإلرشاد واملساعدة عىل العودة الطوعية لألشخاص

الذين ال يحتاجون إىل الحامية الدولية.  

خالصة القول، إن معالجة التحركات غري النظامية يف البحر تتطلب معالجة 

لألسباب األساسية من خالل بناء السالم؛ والتنمية؛ ونرش التوعية يف البلدان 
األصلية وبلدان اللجوء وبلدان العبور.8

  يحق للدول إدارة حدودها وضامن أمنها الوطني 

  ومكافحة الجرائم وتقليص أرجحية قيام الناس 

  باملخاطرة بحياتهم يف البحر. ولكن هذه التدابري 

  يجب أن تتطابق مع موجباتها الدولية تجاه 

  الالجئني وطالبي اللجوء وعدميي الجنسية ومع 

 القانون الدويل لحقوق اإلنسان. وبشكل خاص: 

ë  يجب أال تؤدي عمليات االعرتاض غري املرتبطة باإلنقاذ يف البحر إىل

خطر الطرد ومتنع طالبي اللجوء والالجئني من املطالبة بالحامية أو 

إىل إلقاء املسؤوليات عىل الغري أو تتسبب يف إضعاف الحامية الدولية 

وتقاسم املسؤوليات.

ë  يجب أن تراعي عمليات االعرتاض ضامنات الحامية واحرتام القانون

الدويل وعدم تعريض السالمة للخطر.

ë  يجب تفادي االحتجاز العقايب أو التعسفي أو الردعي للمهاجرين

الذين ميارسون حقهم يف طلب اللجوء.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ورقة سياسة الحامية: عودة من تبني  8

عدم حاجته للحامية الدولية إىل بلدان األصل: دور املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

http://www.refworld.org/docid/4cea23c62.html ،2010 الالجئني، نوفمرب/ترشين الثاين



ë  توفر خطة عمل املفوضية املؤلفة من 10 نقاط حول حامية الالجئني
والهجرة املختلطة مقرتحات عملية ملساعدة الدول يف وضع االسرتاتيجيات.9

ë  ًاعتمدت اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي )اللجنة التنفيذية( عددا

من االستنتاجات حول تدابري اإلنقاذ والحامية واالعرتاض يف عرض البحر 
وحول طالبي اللجوء واملتسللني .10

ë  تقرتح االستنتاجات املوجزة الجتامع جيبويت حول املنكوبني واإلنقاذ يف

البحر أدوات للحوادث املرتبطة بطالبي اللجوء والالجئني ومن بينها فرق 

حامية متنقلة واتفاقية إطارية إقليمية منوذجية حول البحث واإلنقاذ 
واإلنزال وتقاسم األعباء.11

ë  يوضح إطار العمل املعياري الدويل للبحث واإلنقاذ والذي يجمع األعراف

البحرية موجب مساعدة املنكوبني يف البحر. ينظم كذلك نظام البحث 

واإلنقاذ العاملي. كذلك، ينظم هذا اإلطار نظام البحث واإلنقاذ العاملي. 

وتوفر املبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية ومبادؤها حول معاملة 
األشخاص الذين يتم إنقاذهم يف البحر وإنزالهم، توجيهات مهمة للدول.12

ë  أكدت القوانني الصادرة مؤخراً عىل مبدأ عدم الطرد يف سياق عمليات
»الدفع الخلفي« واالعرتاض يف عرض البحر.13

ë  انبثقت عن مبادرة البحر املتوسط املركزية خطة من 12 نقطة ملنع
الوفيات  يف البحر األبيض املتوسط.14

ë  صادقت عملية بايل للتصدي لتهريب األشخاص واالتجار بالبرش والجرمية

عرب الوطنية عىل إطار تعاون إقليمي حول التحركات غري النظامية وحامية 
الالجئني يف جنوب رشق آسيا.15

ë  يضع كل من إعالن جاكرتا وإعالن صنعاء أسس الحشد اإلقليمي للحامية
يف البحر.16

ë  إن املبادئ التوجيهية الصادرة عن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون

الالجئني حول ترتيبات الحامية أو البقاء املؤقت وحول الرتتيبات بني الدول 
لنقل طالبي اللجوء مناسبة لبعض حاالت اإلنقاذ يف البحر.17

انظر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون لالجئني مواجهة تحركات  9

الهجرة املختلطة: خطة عمل من عرشة نقاط، فرباير/شباط 2011، 

http://www.refworld.org/docid/4d9430ea2.html

انظر »طالبو اللجوء يف البحر/اإلنقاذ يف البحر« و»االعرتاض« يف  10
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حوار املفوض السامي 

ُيعقد حوار املفوض السامي بشأن تحديات الحامية سنوياً 

وهو يشكل منتدى فريداً للتبادل الرصيح لآلراء بني الدول 

واملنظامت غري الحكومية واملنظامت الدولية الحكومية 

واألكادمييني وأصحاب املصلحة اآلخرين. وسيتمحور الحوار 

للعام 2014، والذي سُيعقد يف 11-10 ديسمرب/كانون األول، 

حول الحامية يف البحر ويهدف إىل تنشيط العمل عىل معالجة 

التحديات العاملية املتعلقة بحامية الالجئني يف البحر.

 الرشكاء 

من بني الرشكاء الذين تتعاون معهم املفوضية لتوفري الحامية 

يف البحر نذكر الدول، والجهات الخاصة مثل رشكات املالحة؛ 

والرشكاء من املجتمع املدين؛ والوكاالت الدولية مبا يف ذلك 

املنظمة البحرية الدولية واملنظمة الدولية للهجرة واملفوضية 

السامية لحقوق اإلنسان وصندوق األمم املتحدة لدعم 

الطفولة ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية 

ومكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية.

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/قسم الحامية الدولية

تشكر املفوضية The Kovler Fund عىل دعمه لهذه املبادرة.


