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 المقدمة : 
 

ري في نظ   الحكم بثنرة شهههههه تيإ يذ   لي   تغيير جم2019السههههههنذاا عام ال     شهههههه    ▪
 نتق ليإ ع ت     تق ليإ تسهههههههير ذكل  ال تر في فترةخلع الاظ   السههههههه ب  كج ة  نكنعإ  ن 

 ثالث سانا  تضم كر عكنن   التجتتع السنذاني .

الحكنعإ اإلنتق ليإ يكلني   ل مه الترنلإ عن يهت   تحقي  السههههههههال  ال هههههههه عر في  ن ذ  ▪
كهما ي تتر  تخفيف يعت ة الت ي ه  كالنعهع اإلصتده ذي للتالذ ك التالذ كتحقي  اإلسهتقرار 

 .عن األست   الجزريإ لل جرة 

علي   السهههههههههههههنذاا  كاف نعإ اإلنتق ليإ بكر التناثي  كاإلتف صي   ال كليإ التي التزعت الحك ▪
 كللتيث ق ال  لتي لل جرة األعاإ كالتاظتإ كالاظ عيإ .

ي تتر التيث ق ال  لتي لل جرة غير علز  لل كل األعض ة ف ن يستا  علي الق ننا ال كلي  ▪
كتاقههر   ال جرة بتسههههههههههههههيير عا مالهه كل  ت  هه ا ال هه لتيههإ نيهه   األطركيي عجتنعههإ عن 
 عاظم كآعن كعاتظم كتتسم ب لتسئنليإ . نحن األشخ ص علي 

ت فق   كتيرة عام عقنذ خلت عن الت  جرين ال ههههههههههههرعيين كغير   ي هههههههههههه  ظر السههههههههههههنذاا   ▪
ال دههههر الح ه  شهههه   السههههنذاا ت ف  عجتنع   كتيرة   فيال ههههرعيين علي عر ت ريخي  
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كالحرك  ال ائرة في   إلسهههههههتخ ا    عن ذكل القرا األفريقي بسهههههههتف الظركا اإلصتدههههههه ذيإ
 يراعي  كت تر كعقد  نحن ال كل ال ربيإ في الخليج كاكرب  عتر شت ل يفريقي  .

الح   إح كلعكن كذه الطنيلإ  التتناعههه إ  يرة ب لرغم عن  عك ني ت بمل السهههنذاا ج نذ كت  ▪
جه ر  ب ه  عن ت ريهف الت ه جرين كاإلت  رة غير ال ههههههههههههههرعيهإ كالظناهر الترتتطهإعن ههمه ال ج 

 يذ   لي لفت األنظ ر  لي  .ع  ب لت ر 

لل  ه  عن ذكل الق رة  يالسهههك ن   في الحراكيفرز التنصع الجغرافي التتيز للسهههنذاا تزاه ا   ▪
ذكل شهههههههههرق افريقي  ني  يتهههههههههتي ذكلإ تجتع بين جتيع يننا  ال جرة التختلفإ  لسهههههههههيت  

  عتنر( كهما النعههههههههههههع تطلف عن ال كلإ يا ت تر ج ه ة نحن   عقدهههههههههههه )عدهههههههههههه ر   
سهههي سههه   تتناف  عع ال هههرك ة في افريقي  عن يجر ت ظيم صنانيين ال تر كالح  عن يث ره  

األفريقي للت  عر عع   لإلتح ذسهههي سهههإ ال طرعع األ تج كب   كص   سهههتج   السهههنذاا    السههه لتإ
 الت  جر . اكنقنق اإلنس  بكراعإالاظ عي كغير الاظ عي ذكا التس س  ب قي  ال جرة 

 
 تطوير إدارة الهجرة بما يتفق مع مبادئ ميثاق الهجرة العالمية :في مجال 

 

التاتيهإ  لتي يقن  علي يسهههههههههههههه سهههههههههههههه ه  التاظنر  يذكا ي تتر السههههههههههههههنذاا ال جرة الاظه عيهإ ينه   ▪
ل م الحقنق      قاإلصتدههههههههههههه ذي فلمل  تقن  ال كلإ بتسههههههههههههه ير  جراةا  الت  جرين الاظ عيين لت

عختص ب هههههئنا السهههههنذانيين ال  علين ب لخ رل هتتع لتجلو النزراة كج ري  ج  زل     فأن هههههأ
ن الت  جرين عن ال تر في تف ير عتل  لنعههههههههع سههههههههي سهههههههه   كخط  لإلسههههههههتف ذة عن التغتربي

 الت رف  كغيره  عن التراعج . كنقرع خرات م 

كمل  بمل السههنذاا ج نذ عق رة في عك فحإ اإلتج ر ب لت ههر كت ريف الت  جرين يفرز  نراك    ▪
ك هههههههههراكإ بين اإلتح ذ األكربي كاإلتح ذ ( ROCK)ع لتي   بإن ههههههههه ة عركز الخرطن  لل تلي   
رة كه فحهإ ههمه الظه هرة كعن خالل ههمه الفترة القدههههههههههههههياألفريقي لجتع التيه نه   ننل ال جرة كع

 .ص ري التركز  لي عركز  هماإ في عتليإ الخرطن  بأا ترفع ل تر التركز ري  ال كل الت  رك

ت  ا  لي تأسههههههههيو ننار     كهي عت ذرة سههههههههي سههههههههيإ2014ف تليإ الخرطن   نطلقت عام ال     ▪
عسههههههههتتر عن يجر ت زيز الت  كا ننل صضهههههههه ي  ال جرة بين اإلتح ذ الكربي كاإلتح ذ األفريقي 

 سهتراتيجيإ للنتهنل لل تر الت هترك عن يجر   نق طككعهع في عج ل عك فحإ اإلتج ر ب لت هر  
ي عهههههههههههههت ا نقنق التاع كالحت يإ كذعم الضهههههههههههههح ي  كالتراج إ الق نننيإ   هما علي التسهههههههههههههتن 

 اإلصليتي .
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ال    في   لل جرة كالنجنذ األجاتيالسهههنذاا التجلو األعلي   يع  علي التسهههتني النطاي فأن هههأ ▪
  كتتهت  ع ذة ت ههههههههههههههكيل ه  عرخرا  برئ سههههههههههههههإ كزير عجلو النزراة كعقرريإ اإلذارة ال ه عإ 2006

 عن يهم ع ه عه ك    2020للجنازا  كال جرة كعضههههههههههههههنيهإ يج زة كطايهإ عه علهإ في عجه ل ال جرة 
ك فإ التسههههه ئر التت لقإ ب ل جرة كاألج نف كالح كذ  إلتخ ذالخط  كالسهههههي سههههه   ال  عإ   كعهههههع

 كتكنين ص ع ة بي ن   لقض ي  ال جرة .

عاإ كالتاظتإ كالاظ عيإ تضههههههههههم تافيم التيث ق ال  لتي لل جرة اآلكمل  تم  ن هههههههههه ة آليإ كطايإ ل ▪
السههههههنذاا ني  نظتت ب لت  كا عع عاظتإ ال جرة  فيجتيع الج    ال  علإ في  ذارة ال جرة 

يتي للتيثهههه ق بتهههه ري   ههههإ تافيههههم اإلسههههههههههههههت را  النطاي اإلصلالهههه كليههههإ كرشهههههههههههههههههإ عتههههر لتتهههه ب
   .2021/فتراهر/10

خرين براعج ب ض ال ههرك ة اآلال جرة ال كليإ ك    صيتت ال  ه  عن التراعج الت ههتركإ عع عاظتإ ▪
 كإي  ذةفي عج ل با ة ص را  ال  علين في عج ل ال جرة كبراعج ال نذة الطنعيإ كبراعج ال نذة 

  كذعم عقه ر في عجه ل التايهإ التحتيهإ في الحه كذ كالت ه بر كعراكز اإلهناة بج ه كالقتنل اله عج 
 .للضح ي  

بتنجف     ن ههئت  التختدههإضههم الج    كنا السههنذاا لجاإ كطايإ لتك فحإ اإلتج ر ب لت ههر ت ▪
ال  ه  عن التناعيع التت لق    ترل  كج ري ال تر لت  هل   2012ص ننا اإلتج ر ب لت ر ل     

كبحت  هلل كتنفيق  فق  تتت  ج زة الت  هر يعو التناف  بت ريف الت ههههههههههههههر كنت يإ الضههههههههههههههح ي   
23/2/2021  . 

 
 األطر القانونية :في مجال 

 

الثا ئيإ كالقنانين ك في عج ل ال جرة  لي ال  ه  عن اإلتف صي   ال كليإ    السهنذاا في عتل يسهتا    ▪
 -النطايإ  لي تتتثر في اآلتي :

 .  2019النثيقإ ال ستنريإ  .1

   .2020  ت  هر 2015ص ننا الجنازا  كال جرة  .2

   .2010لساإ  اللجنةص ننا  .3

 .  2021ت  هر   2014ص ننا عك فحإ اإلتج ر ب لت ر  .4

   .2020ت  هر   2006لئحإ األج نف ل     .5

 التاظتإ لل تر .ك األكاعر اإلذاريإ  .6
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 منة والمنظمة :العالمي للهجرة اآلمقترح خطة تنفيذ اإلتفاق 
 

يسهه ي السههنذاا لتافيم اإلتف ق ال  لتي لل جرة عع ال ههرك ة كبإعك ني ت  التح كذة كف  يكلني    ▪
 : علي الاحن الت ليالتيث ق ال  لتي لل جرة 

 ( .3   1) ت زيز سي س   ال جرة  .1

    3األه اا ) نت يإ نقنق اإلنسهه ا كالقضهه ة علي جتيع يشههك ل التتييز عهه  الت  جرين   .2
7   17 ). 

 .( 11   10   9األه اا )كع  لجإ ال جرة غير ال رعيإ  ذ ذارة الح ك  .3

اإلجتت عيإ اإليج بيإ للتاقر الت هري   األه ااالتاظتإ كال تر الالئ  كت زيز  ترسهي  السهتر .4
(5   6   16   17   18   19   21   22. ) 

 .( 20) ال  ا في بل ان مت جيع الت  جرين علي التس هتإ في التاتيإ التست اعإ  .5

كإعههه ذة الههه عج في  ال نذةذلههه   بتههه ت زيز نتههه يهههإ الت ههه جرين كالتحههه  عن نلنل ذائتهههإ  .6
 ( .21   7   8عجتت  ت م )

 . (5ال  ا ) التا خي كتقلير يث رهالتغير  .7

 .كجتيع األه اا با ة الق را  لتافيم اإلتف ق ال  لتي  .8
( ه ا للتيث ق ال  لتي لل جرة 23ت تر الهههههههههههههه )  ف ن  التالنظ يا همه األكلني   عا  تافيمه    ▪

 عاإ كالتاظتإ .اآل

عع سهههههي ذت  النطايإ كيكلني ت    بت  هتت شهههههي  ال جرةيسههههه ي السهههههنذاا ج ه ا  لتطنير سهههههي سههههه     ▪
عن خالل التغيير الكتير المي ي هههه  ه      كإلتزاع ت  ال كليإ ب لرغم عن الدهههه نب   التي تناج 

 ل يا ال تر ع زال عسهههههههههههتترا  عن ني  التخطي  كذراسهههههههههههإ يفضهههههههههههر النسههههههههههه ئر كجتع األذلإ 
 كاإلند ئي   كالسي س   التق رنإ .

ن عت ذرا  ب ههههأا ال جرة عج  علي التسههههرع ال  لتي  السههههنذاا علي عت ب إ ع يسههههت ي تركمل   ▪
 .في عج ل ال جرة  ع ت  في كعع رؤيإ كطايإ تحتر راي لتس 

 ختاماً :
 

إلع اذ تقرير عفدهههر كشههه عر عن التق   التحرز في   في الرتههه اآلليإ النطايإ  سهههنا تسههه ي   ▪
  2021كالج    ذا  الدههههههههههلإ خالل شهههههههههه ر يبرير    النزارا يه اا اإلتف ق ال  لتي عن صتر 

ال عم   إلسهتقط  نار عع ال هرك ة النطايين كال كليين في عج ل ال جرة ككمل  تنسهع ذائرة الح
 كت زيز التس هت   في تافيم اإلتف ق ال  لتي .


