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خلفية
يتســم الوضــع فــي ليبيــا اليــوم بالفشــل التــام فــي حمايــة حقــوق اإلنســان للمهاجريــن. إذ يجــّرم اإلطــار القانونــي الليبــي 
ــل لكافــة  ــاز اإللزامــي والترحي ــة، ويقضــي باالحتج ــن مــن األراضــي الليبي ــر النظامــي للمهاجري الدخــول واإلقامــة والخــروج غي
الرعايــا األجانــب المتهميــن بــأٍي مــن »أفعــال الهجــرة غيــر الشــرعية«، كمــا ال يضمــن حقــوق فئــات قانونيــة معينــة مــن المهاجريــن 
– مثــل الالجئيــن أو العمــال المهاجريــن أو ضحايــا االتجــار بالبشــر أو األطفــال – علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القانــون 

الدولــي.
لحقــوق  حمايــة  فعلًيــا  يوجــد  ال  ذلــك،  ونتيجــة 
اإلنســان فــي ليبيــا مــن جانــب العديــد مــن الجهات 
يواصلــون  الذيــن  الحكوميــة،  وغيــر  الحكوميــة 
مــن  ويفلتــون  المهاجريــن  واســتغالل  انتهــاك 
العقــاب. وهنــاك أيًضــا فجــوة كبيــرة فــي توافــر 
مســارات آمنــة ونظاميــة أمــام المهاجريــن لطلــب 
حمايــة حقــوق اإلنســان الخاصــة بهــم خــارج ليبيــا.

وإزاء هــذا المشــهد، يشــعر كثيــر مــن المهاجريــن 
أنهــم إمــا مضطريــن لّلجــوء إلــى ركــوب البحــر أو 
القبــول بالعــودة المدعومــة إلــى بلدهــم األصــل، 
الحــال وهــم يهاجــرون منــه  وقــد ينتهــي بهــم 
مــرة أخــرى و فــي ظــل ظــروف أســوأ ومحفوفــة 

بالمخاطــر.

مــن بيــن الســمات المحــِددة لمبــادرات العــودة 
المدعومــة أن تكــون »طوعيــة« مــن حيــث المبــدأ، 
الواجبــة  القانونيــة  اإلجــراءات  يصاحبهــا  ال  لــذا 
والضمانــات اإلجرائيــة المنصــوص عليهــا بموجــب 
القانــون الدولــي فــي حالــة ســعي الــدول للقيام 
تجعلهــا  والتــي  القســرية،  اإلعــادة  بعمليــات 

أســرع، وأقــل ثمًنــا ومشــقة للقيــام بهــا.

”يتطلب هذا الوضع اليائس من كافة األطراف 
المعنية ضمان عدم إجبار أي مهاجر على قبول 

العودة المدعومة إلى وضع غير آمن أو غير 
مستدام في بلدانهم األصل.”

- نائبة مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق 
اإلنسان، ندى الناشف

عندمــا ُتســتخَدم مبــادرات العــودة الطوعيــة فــي الســياقات اإلنســانية وغيرهــا مــن الســياقات التــي يواجــه فيهــا المهاجــرون 
ظروفــا قاســية وانتهــاكاٍت جســيمة لحقــوق اإلنســان، وحيــث يكــون الوصــول آلليــات حمايــة حقــوق اإلنســان واللجــوء وغيرهــا 
مــن مســارات الدخــول واإلقامــة فــي بلــد ثالــث محــدودة للغايــة أو معدومــة، عندهــا قــد يكــون هنــاك غيــاب للموافقــة الحــرة 

والمســبقة والمســتنيرة نتيجــة لذلــك والــذي مــن شــأنه أن يثيــر القلــق بشــأن حقــوق اإلنســان.     

يســعى هــذا التقريــر إلــى تحليــل مخاطــر حقــوق اإلنســان الرئيســية والفجــوات المتعلقــة بالحمايــة التــي يواجههــا المهاجــرون 
فــي ليبيــا فــي ســياق العــودة المدعومــة وإعــادة االدمــاج. يأتــي هــذا التقريــر جــزًءا مــن جهــوٍد أوســع لمفوضيــة األمــم المتحــدة 
لحقــوق اإلنســان فــي ســعيها لتحديــد وتوثيــق وتحليــل انتهــاكات حقــوق اإلنســان والفجــوات المتعلقــة بالحمايــة التــي تؤثــر 
علــى المهاجريــن فــي ليبيــا والمنطقــة المجــاورة، ومــن أجــل الخــروج بتوصيــات للحكومــات المعنيــة وغيرهــا مــن األطــراف 

المعنيــة بهــدف ضمــان االمتثــال للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والمعاييــر الدوليــة.
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ومعلومــات  مباشــرة  شــهادات  إلــى  التقريــر  يســتند 
اإلنســان  لحقــوق  المتحــدة  األمــم  جمعتهــا مفوضيــة 
مــن خــالل عمليــات الرصــد، وكذلــك مــن خــالل البحــث 
الحكوميــة  المؤسســات  مــع  واجتماعــات  المكتبــي، 
المعنيــة وغيرهــا مــن األطــراف المعنيــة، واإلحصــاءات 
وطنيــة  منظمــات  عــن  صــادرة  وتقاريــر  الرســمية، 
حقــوق  آليــات  عــن  صــادرة  عامــة  وبيانــات  ودوليــة، 

إعالميــة.  وتقاريــر  واإلقليميــة،  الدوليــة  اإلنســان 

نظــًرا إلــى أن غامبيــا تعــد واحــدة مــن البلــدان األصــل 
الرئيســية بالنســبة للمهاجريــن الذيــن يحصلــون علــى 
عــودة مدعومــة مــن ليبيــا، فقــد زار فريــق رصــد مــن 
البلــد  اإلنســان  لحقــوق  المتحــدة  األمــم  مفوضيــة 
فــي أبريــل 2022. وخــالل زيــارة غامبيــا، أجــرى فريــق 
المفوضيــة مقابــالٍت مــع 65 مهاجــًرا عــادوا مــن ليبيــا 

  .2022 وفبرايــر   2021 بيــن 

”يجد المهاجرون في ليبيا أنفسهم في 
أحيان كثيرة مضطرين للقبول بالعودة 
المدعومة للهروب من ظروف االحتجاز 

التعسفية والتهديدات بالتعذيب 
وسوء المعاملة والعنف 

الجنسي واالختفاء القسري 
واالبتزاز وغيرها من أشكال 
انتهاكات واالعتداءات على 

حقوق اإلنسان. وقد خلقت 
هذه الظروف مجتمعة بيئة 
قسرية غالًبا ما تتعارض مع 

مبدأ حرية االختيار.”

النتائج الرئيسية:  
توصلــت المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان لتحديــات رئيســية عديــدة وفجــوات مرتبطــة بحمايــة حقــوق اإلنســان يواجههــا 

المهاجــرون فــي ســياق العــودة المدعومــة مــن ليبيــا وإعــادة اإلدمــاج ، وتشــمل:   

غياب الوصول إلى مسارات هجرة آمنة ونظامية. . 	

ــاك  ــا، وأن هن ــن داخــل ليبي ــة حقــوق اإلنســان للمهاجري ــى حماي ــة للوصــول إل ــى عــدم وجــود فــرص حقيقي ــر إل ــل التقري توّص
مســارات محــدودة للغايــة أمــام المهاجريــن ليحصلــوا علــى حمايــة لحقــوق اإلنســان الخاصــة بهــم عنــد مغــادرة ليبيــا. فالغالبيــة 
الســاحقة مــن المهاجريــن فــي ليبيــا هــم ضحايــا النتهــاكات وتجــاوزات حقــوق اإلنســان التــي يرتكبهــا منتســبون إلــى جهــات 

حكوميــة أو غيــر حكوميــة علــى حــد الســواء. ورغــم طبيعــة 
تلــك االنتهــاكات المعروفــة والمنتشــرة علــى نطاق واســع 
والممنهجــة، إال أن الغالبيــة الســاحقة مــن المهاجريــن فــي 
ليبيــا يفتقــرون إلــى الحصــول علــى حــق اللجــوء وغيرهــا 
مــن المســارات اآلمنــة والنظاميــة، بمــا فــي ذلــك االنتقــال 
لبلــد ثالــث اســتناًدا إلــى أســس القانــون الدولــي لحقــوق 
اإلنســان، وعلــى أســاس التعاطــف واإلنســانية أو غيرهــا 
مــن االعتبــارات. ونتيجــة لذلــك، يجــد المهاجــرون أنفســهم 
باســتمرار  يواجهــون  حيــث  ليبيــا  فــي  محاصريــن  فعلًيــا 

تهديــداٍت لحياتهــم وأمنهــم وكرامتهــم.

”لم تكن لدي أية فرصة لطلب 
الحصول على الحماية في ليبيا أو 

أي مكاٍن آخر! حصلت فقط على 
عرٍض بالعودة إلى وطني.”
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غياب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.. 	

نظــًرا إلــى غيــاب فــرص الحصــول علــى الحمايــة فــي ليبيــا ومحدوديــة المســارات المتاحــة للخــروج مــن ليبيــا، فقــد وجــد التقريــر 
أن العديــد مــن المهاجريــن، خاصــة الموجوديــن فــي مراكــز االحتجــاز الليبيــة، غيــر قادريــن علــى اتخــاذ قــرار طوعــي حًقــا بالعــودة 
بمــا يتفــق مــع والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان و المعاييــر الدوليــة ، بمــا فــي ذلــك مبــدأ الموافقــة الحــرة والمســبقة 
والمســتنيرة. وبــدال مــن ذلــك، يجــد المهاجــرون أنفســهم فــي أحيــان كثيــرة مضطريــن للقبــول بالعــودة المدعومــة للهروب من 
ظــروف االحتجــاز التعســفية والتهديــدات بالتعذيــب وســوء المعاملــة والعنــف الجنســي واالختفــاء القســري واالبتــزاز وغيرهــا 

اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  أشــكال  مــن 
واالعتــداءات. كمــا أن المهاجريــن مجبــرون 
المدعومــة  العــودة  قبــول  علــى  فعلًيــا 
الحصــول  مــن  محرومــون  بالفعــل  ألنهــم 
علــى مســارات حمايــة آمنــة ونظاميــة، بمــا 
فــي ذلــك حــق اللجــوء. وقــد خلقــت هــذه 
الظــروف مجتمعــة بيئــة قســرية غالًبــا مــا 

تتعــارض مــع مبــدأ حريــة االختيــار.

”لقد دخلوا إلى السجن ومعهم 
عصا وكانوا يضربون الناس وكأنهم 

حيوانات. أحياًنا يأخذون أموالك وثيابك 
الجيدة. لقد كسروا أسناني، لذا فقد 

قبلت بالعودة.”

“حياتي اآلن صعبة للغاية. ليس لدي المال وال عمل، 
وال أجد أحًدا ليساعدني.” 

“لقد عدت إلى ’مرحلة الصفر‘، ليس لدي إال الديون 
والكوابيس.”

العودة إلى ظروف غير مستدامة.. 	

بســبب غيــاب الموافقــة الحــرة والمســبقة والمســتنيرة وكذلــك غيــاب الخيــارات البديلــة والقابلــة للتطبيــق للهجــرة اآلمنــة 
والنظاميــة مــن ليبيــا، وجــد التقريــر أن العديــد مــن المهاجريــن فــي ليبيــا مضطــرون فعلًيــا لقبــول العــودة إلــى أوضــاع غيــر آمنــة 
وغيــر مســتدامة. بنــاًء علــى مقابــالت أجراهــا فريــق المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، فــإن كثيــر مــن المهاجريــن فــي ليبيــا 
يتــم إعادتهــم إلــى نفــس األوضــاع التــي اضطرتهــم للمغــادرة فــي المقــام األول لكــن مــع مواجهــة أعبــاء إضافيــة شــخصية 
وماليــة ونفســية اجتماعيــة نتيجــة فشــل مشــروعهم للهجــرة والصدمــة الحــادة التــي عاشــوها فــي ليبيــا. ومــن منظــور حقــوق 
اإلنســان، مــن غيــر المحتمــل أن تكــون تلــك العمليــات عــودة مســتدامة. فــي الوقــت نفســه، يبــدو أن حجــم ونوعيــة الدعــم 
المقــدم إلعــادة إدمــاج األفــراد العائديــن ومجتمعاتهــم غيــر كاٍف ليعالــج علــى نحــٍو مســتدام الدوافــع الســلبية والعوامــل 
الهيكليــة التــي دفعتهــم للهجــرة مــن األســاس، وال ليضمــن حمايــة حقــوق اإلنســان خاصتهــم فــي البلــدان األصــل. ونتيجــة 
لذلــك، يواجــه العائــدون مــن ليبيــا صعوبــات كبيــرة لالندمــاج فــي بلدانهــم ومجتمعاتهــم األصليــة، ويفكــر الكثيــر منهــم فــي 

الهجــرة مــرة أخــرى رغــم معرفتهــم بالمخاطــر واألوضــاع المزريــة التــي مــن المحتمــل أن يواجهوهــا.           
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التوصيات:
تخاطــب التوصيــات فــي هــذا التقريــر الســلطات الليبيــة، والبلــدان األصــل، واالتحــاد األفريقــي ودولــه األعضــاء، واالتحــاد 
األوروبــي ودولــه األعضــاء، واألمــم المتحــدة وكياناتهــا، وغيرهــا مــن األطــراف المعنيــة التــي تلعــب دوًرا فــي ضمــان االحتــرام 
ــات  ــك التوصي ــاورة. وتســعى تل ــا والمنطقــة المج ــن فــي ليبي ــة والوفــاء بحقــوق اإلنســان الخاصــة بالمهاجري الفعلــي وحماي
إلــى توفيــر توجيــه لضمــان أن سياســات وممارســات العــودة المدعومــة وإعــادة اإلدمــاج تتوافــق مــع وتحتــرم القانــون الدولــي 

والمعاييــر الدوليــة.  

غياب الوصول إلى مسارات هجرة آمنة ونظامية. 	
إلى السلطات الليبية:

اتخــاذ إجــراءات فوريــة لحمايــة حقــوق اإلنســان للمهاجريــن فــي ليبيــا، بمــا فــي ذلــك إلغــاء تجريــم الدخــول واإلقامــة والخــروج غيــر النظامــي 	 
مــن ليبيــا؛ وضمــان عــدم التمييــز ضــد المهاجريــن فــي ليبيــا بنــاًء علــى الجنســية أو وضــع الهجــرة؛ واالضطــالع بعمليــات البحــث واإلنقــاذ بهــدف 
ــاع عــن ممارســات االعتــراض الخطيــرة واإلعــادة القســرية  إنقــاذ األرواح وتســليم األشــخاص الذيــن تــم إنقاذهــم إلــى مــكاٍن آمــن؛ واالمتن
للمهاجريــن إلــى ليبيــا؛ واإلنهــاء الفــوري لالحتجــاز التعســفي وإطــالق ســراح جميــع المهاجريــن المحتجزيــن تعســفًيا فــي ليبيــا؛ وضمــان 
حصــول المهاجريــن فــي ليبيــا علــى حقوقهــم فــي الصحــة والســكن والعمــل الالئــق وغيرهــا مــن الحقــوق مــن دون تمييــز؛ والتحقيــق وضمــان 
المحاســبة، بمــا فــي ذلــك الوصــول للعدالــة وســبل انتصــاف فعالــة، لجميــع انتهــاكات والتعديــات علــى حقــوق اإلنســان المرتكبــة فــي حــق 

المهاجريــن.         

تبنــي مســارات للدخــول واإلقامــة مبنيــة علــى أســس القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وعلــى أســاس التعاطــف واإلنســانية أو غيرهــا مــن 	 
االعتبــارات، بمــا فــي ذلــك عبــر تبنــي آليــات إداريــة وتشــريعية مناســبة لتســوية أوضــاع المهاجريــن الموجوديــن داخــل البــالد فــي أوضــاع غيــر 

نظاميــة، وضمــان الوصــول إلــى الوثائــق المدنيــة، بمــا فيهــا تســجيل الميــالد، لجميــع المهاجريــن فــي ليبيــا.  

تســريع عمليــات اإلجــالء مــن ليبيــا إلــى بلــدان ثالثــة مــن خــالل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــئون الالجئيــن، والمنظمــات القائمــة 	 
علــى العقيــدة، والمنظمــات اإلنســانية، والفاعليــن اآلخريــن فــي مجــال الحمايــة فــي ليبيــا، بمــا فــي ذلــك علــى أســاس القانــون الدولــي 

لحقــوق اإلنســان وعلــى أســاس التعاطــف واإلنســانية أو غيرهــا مــن االعتبــارات.   

التصديــق علــى جميــع المعاهــدات األساســية لحقــوق اإلنســان وكذلــك اتفاقيــة 1951 الخاصــة بوضــع الالجئيــن وبروتوكولهــا لعــام 1967، 	 
وإزالــة القيــود المفروضــة علــى المفوضيــة الســامية لشــئون الالجئيــن بتســجيل طلبــات اللجــوء مــن تســع جنســيات فقــط، واالعتــراف 

ــا.    ــة فــي ليبي ــن بممارســة اختصاصاتهــا الكامل ــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــئون الالجئي والســماح رســمًيا للمفوضي

إلى االتحاد األفريقي ودوله األعضاء: 
ضمــن فريــق العمــل الثالثــي المكــون مــن االتحــاد األفريقــي واالتحــاد األوروبــي واألمــم المتحــدة وفــي غيرهــا مــن المنتديــات المناســبة، 	 

القيــام بالمناصــرة مــن أجــل توســيع نطــاق المســارات اآلمنــة والنظاميــة للدخــول واإلقامــة فــي البلــدان الثالثــة للمهاجريــن الموجوديــن حالًيــا 
فــي ليبيــا. 
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توســيع نطــاق المســارات اآلمنــة والنظاميــة للدخــول واإلقامــة فــي البلــدان األعضــاء باالتحــاد األفريقــي أمــام المهاجريــن الموجوديــن حالًيــا 	 
فــي ليبيــا اســتناًدا إلــى أســس القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وعلــى أســاس التعاطــف واإلنســانية أو غيرهــا مــن االعتبــارات، والتــي 
تشــمل وال تقتصــر علــى: لــم شــمل األســرة، ومصالــح الطفــل الفضلــى، وضحايــا االتجــار بالبشــر، والناجــون مــن التعذيــب وســوء المعاملــة، 
والناجــون مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، والناجــون مــن الــرق، والعمــل القســري وغيرهــا مــن أشــكال االســتغالل فــي العمــل، 
والمهاجــرون المعرضــون ألســوأ ضــروب التهريــب، والنســاء الحوامــل والنســاء الالتــي يقدمــن رعايــة لحديثــي الــوالدة، والمهاجــرون مَمــن 
لديهــم احتياجــات متعلقــة بظــروف صحيــة، والمهاجــرون المضطــرون لمغــادرة بلدانهــم األصــل بســبب انتهــاكات لحقوقهــم االقتصاديــة أو 

االجتماعيــة أو الثقافيــة، أو فــي ســياق كارثــة أو اآلثــار الضــارة للتغيــر المناخــي أو تدهــور األوضــاع البيئيــة.                    

إلى االتحاد األوروبي ودوله األعضاء: 
توســيع نطــاق المســارات اآلمنــة والنظاميــة للدخــول واإلقامــة فــي البلــدان األعضــاء باالتحــاد األوروبــي أمــام الالجئيــن والمهاجريــن اآلخريــن 	 

الموجوديــن حالًيــا فــي ليبيــا اســتناًدا إلــى أســس حمايــة حقــوق اإلنســان الدوليــة، وعلــى أســاس التعاطــف واإلنســانية أو غيرهــا مــن 
االعتبــارات، والتــي تشــمل وال تقتصــر علــى األســس الموضحــة أعــاله. 

ربــط تمويــل عمليــات البحــث واإلنقــاذ، والمســاعدات الفنيــة، وجهــود التنســيق والتعــاون مــع الســلطات الليبيــة بتقديــم ضمانــات أن 	 
المهاجريــن الذيــن يتــم إنقاذهــم أو اعتراضهــم فــي البحــر لــن يتــم إنزالهــم فــي ليبيــا لكــن فــي مينــاء محــدد وآمــن.  

إلى وكاالت األمم المتحدة واألطراف األخرى المعنية: 
تعزيــز إجــراءات الفحــص والتقييــم للحمايــة القائمــة علــى حقــوق اإلنســان مــن أجــل تحديــد المهاجريــن الذيــن يحتاجــون حمايــة حقــوق اإلنســان أو 	 

حمايــة الالجئيــن، بمــا فــي ذلــك المهاجريــن فــي األوضــاع الهشــة، وإعطــاء األولويــة إلحالتهــم إلــى مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــئون الالجئيــن 
وغيرهــا مــن الفاعليــن فــي مجــال الحمايــة فــي ليبيــا مــن أجــل اإلجــالء إلــى البلــدان الثالثــة وفًقــا ألســس القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، 

وعلــى أســاس التعاطــف واإلنســانية أو غيرهــا مــن االعتبــارات، والتــي تشــمل وال تقتصــر علــى األســس الموضحــة أعــاله.

غياب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. . 	
إلى السلطات الليبية: 

اإلنهــاء الفــوري لكافــة االنتهــاكات واالعتــداءات علــى حقــوق المهاجريــن، وخاصــة السياســات والممارســات التــي تخلــق بيئــة قســرية ال 	 
تتوافــق مــع عمليــات العــودة اآلمــن والكريمــة والطوعيــة ومــع مبــدأ الموافقــة الحــرة والمســبقة والمســتنيرة. 

 إلى االتحاد األفريقي ودوله األعضاء: 
توســيع الوصــول إلــى الحمايــة والمســاعدة القنصليــة فــي ليبيــا لمواطنــي االتحــاد األفريقــي، بَمــن فــي ذلــك المحتجزيــن تعســفًيا، لضمــان 	 

أن إطــالق ســراح المهاجريــن مــن االحتجــاز ال يســتند علــى قبولهــم بالعــودة المدعومــة إلــى بلدهــم األصــل. 

إلى االتحاد األوروبي ودوله األعضاء: 
بــذل العنايــة الواجبــة، بمــا فــي ذلــك ضمــان تطبيــق آليــات الرصــد الكافيــة، مــن أجــل التأكــد مــن أن جميــع التمويــل والتعــاون بشــأن عمليــات 	 

العــودة المدعومــة تتوافــق مــع وتحتــرم القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والمعاييــر  الدوليــة، بمــا يشــمل مبــدأ الموافقــة الحــرة والمســبقة 
والمســتنيرة.   

إلى وكاالت األمم المتحدة واألطراف األخرى المعنية: 
التأكــد مــن االلتــزام التــام لعمليــات العــودة المدعومــة والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والمعاييــر  الدوليــة، بمــا يشــمل مبــدأ الموافقــة 	 

الحــرة والمســبقة والمســتنيرة. 

زيــادة المناصــرة مــن أجــل إطــالق ســراح جميــع المهاجريــن المحتجزيــن تعســفًيا وتخصيــص مــوارد أكبــر لتقديــم بدائــل مجتمعيــة غيــر احتجازيــة 	 
لعمليــة االحتجــاز يمكــن عبرهــا إتمــام عمليــات العــودة اآلمنــة والكريمــة والطوعيــة. 

العودة إلى ظروف غير مستدامة. 	
إلى االتحاد األفريقي ودوله األعضاء: 

ضمــان أن العــودة وإعــادة اإلدمــاج تتــم بصــورة مســتدامة مــن خــالل التخفيــف مــن المخاطــر التــي يواجههــا العائــدون إلــى بلدانهــم األصليــة 	 
وذلــك عبــر تطبيــق سياســات وإجــراءات تمّكــن المهاجريــن العائديــن مــن التمتــع الكامــل بحقــوق اإلنســان الخاصــة بهــم.    

إعــداد خطــط إلعــادة اإلدمــاج المســتدام تشــمل إجــراءات مســتهدفة تمّكــن المهاجريــن العائديــن، فــي جملــة أمــور، مــن الوصــول إلــى العدالــة 	 
والحمايــة االجتماعيــة والخدمــات الماليــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم والحيــاة األســرية ومســتوى معيشــي مالئــم وعمــل الئــق وحمايــة ضــد 
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التمييــز والوصــم واالحتجــاز التعســفي وكافــة أشــكال العنــف. 

ضمــان أن برامــج ومســاعدة إعــادة اإلدمــاج تلبــي احتياجــات وحقــوق األفــراد العائديــن، بمــا فــي ذلــك علــى أســاس الســن والنــوع االجتماعــي 	 
وغيرهــا مــن العوامــل. 

إنشــاء آليــات مســتقلة لرصــد حقــوق اإلنســان خــالل، مــا قبــل، وأثنــاء، وبعــد عمليــات العــودة، وضمــان أن مزاعــم وانتهــاكات حقــوق اإلنســان 	 
واالعتــداءات التــي تقــع خــالل عمليــات العــودة المدعومــة تخضــع لتحقيــق فــوري ونزيــه، وأن جميــع المهاجريــن العائديــن لديهــم القــدرة علــى 

الوصــول آلليــات شــكوى فعالــة لضمــان وصولهــم إلــى العدالــة وســبل انتصــاف فعالــة.     

إلى االتحاد األوروبي ودوله األعضاء: 
ضمــان أن التعــاون الدولــي بشــأن العــودة المدعومــة وإعــادة اإلدمــاج غيــر مشــترط بإجــراءات تســعى لتضييــق أو معاقبــة الهجــرة أو المهاجريــن 	 

فــي البلــدان الثالثة.

تقييــم أثــر حقــوق اإلنســان لسياســات وممارســات واتفاقــات التعــاون مــع البلــدان الثالثــة حــول العــودة المدعومــة وإعــادة اإلدمــاج، وبــذل 	 
العنايــة الواجبــة لمنــع، والتخفيــف مــن، ومعالجــة كافــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان واالعتــداءات المتوقعــة بشــكل معقــول التــي ترتكبهــا دول 

أخــرى وفاعلــون خــواص كنتيجــة مباشــرة لذلــك التعــاون. 

مواصلــة رصــد خطــر انتهــاكات حقــوق اإلنســان كنتيجــة لسياســات العــودة المدعومــة وإعــادة اإلدمــاج كجــزء مــن جهــود بــذل العنايــة الواجبــة، 	 
وتعليــق أو إعــادة تقييــم المبــادرات عنــد تحديــد مخاطــر انتهــاكات حقــوق اإلنســان. 

ــز 	  تبنــي نهــج متكامــل إلعــادة اإلدمــاج المســتدام علــى المســتوى الفــردي والمجتمعــي والهيكلــي، وضمــان أن التمويــل موجــه نحــو تعزي
ــة.     األنظمــة الوطنيــة، بمــا يشــمل أنظمــة الصحــة والتعليــم والحمايــة االجتماعيــة والعدال

إلى وكاالت األمم المتحدة واألطراف األخرى المعنية: 
فيمــا يتعلــق بتســهيل العــودة المدعومــة وإعــادة اإلدمــاج، الســعي لضمــان أن المهاجريــن ال يتــم إعادتهــم لنفــس األوضــاع التــي اضطرتهــم 	 

للهجــرة فــي المقــام األول، بمــا يشــمل أوضــاع الهشاشــة التــي يجــدون أنفســهم فيهــا غيــر متمتعيــن بحقــوق اإلنســان الخاصــة بهــم. 

رصــد حقــوق اإلنســان خــالل مــا قبــل وأثنــاء وبعــد عمليــات العــودة للتأكــد مــن أن جهــود العــودة وإعــادة اإلدمــاج ال تنتهــك أعــراف ومعاييــر 	 
حقــوق اإلنســان وأنهــا مســتدامة مــن منظــور حقــوق اإلنســان. 

دعــم الجهــود لضمــان أن إعــادة اإلدمــاج مســتدام مــن خــالل نهــج متكامــل وقائــم علــى حقــوق اإلنســان علــى المســتوى الفــردي والمجتمعــي 	 
والهيكلي.    
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