الصكوك الكونية

إعالن نيويورك من أجل الالجئين واملهاجرين
الــدورة الحاديــة والســبعون البنــدان  13و  117مــن جــدول األعمــال قـرار
اتخذتــه الجمعيــة العامــة فــي  19أيلول/ســبتمبر [ 2016دون اإلحالــة إلــى لجنــة
رئيســية (/ L/71/A [ 71 - 1 ) 1إعــان نيويــورك مــن أجــل الالجئيــن واملهاجريــن.
إن الجمعيــة العامــة تعتمــد الوثيقــة الختاميــة التاليــة لالجتم ــاع الع ــام
الرفي ــع املس ــتوى املع ــني بحرك ــات ال ــنزوح الكبــرى لالجئيــن واملهاجريــن.

إعالن نيويورك من أجل الالجئين واملهاجرين
نحن ،رؤساء الدول والحكومـات واملمـثلين السـامين ،املجـتمعين في مقـر
األمـم املتحـدة في نيويورك يوم  19أيلول/سـبتمبر  2016لتنـاول مسـألة حركـات
الـنزوح الكـبرى لالجـئين واملهاجرين ،قد اعتمدنا اإلعالن السيا�سي التالي:
أوال  -مقدمة
 -1منــذ أقــدم العصــور ،والجنــس البشــري فــي حال ــة تنق ــل دائم ــة .ف ــبعض
الن ــاس يتنقل ــون بحث ــا ع ــن ف ــرص اقتص ــادية وآف ــاق جدي ــدة .بينم ــا ينتق ــل آخـرون
هربـا مـن النزاع املسـلح أوالفقـرأوانعدام األمن الغذائي أواالضطهاد أواإلرهـاب أو
انتـهاكات وتجـاوزات حقـوق اإلنسـان .وينتقل آخرون أيضا بسبب اآلثارالسلبية
ل ــتغيراملن ــاخ أوالكــوارث الطبيعي ــة (ال ــتي ربم ــا يك ــون بعضهــا مرتبطــا بتغيــراملنــاخ)
أوعوامل بيئية أخـرى .بـل وينتقـل الكـثيرون مـدفوعين بمـزيج مـن هذه األسباب.
 -2وقــد نظرنــا اليــوم فــي كيفيــة تعامــل المجتمــع الدولــي عل ــى أفض ــل وج ــه
م ــع الظ ــاهرة العاملي ــة املتناميــة املتمثلــة فــي حــركات النــزوح الكبــرى لالجئيــن
واملهاجريــن.
ّ ّ
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 -3إننـا نشـهد في عـالم ا ليـوم مسـتوى غـيرمسـبوق مـن الحـراك البشـري.
فع ــدد ال ــذين يعيشـ ــون اليـ ــوم في بلـ ــدان غـ ــيرتلـ ــك الـ ــتي ولـ ــدوا فيهـ ــا أكـ ــبرمنـ ــه في
أي وقـ ــت مضـ ــى  .ويوجــد مهاجــرون فــي جميــع بلــدان العالــم .وينتق ــل معظمه ــم
دون أي حــوادث .ووص ــل ع ــددهم فــي عــام  2015إلــى أكثــر مــن  244مليــون
مهاجــر ،بمعــدل زيــادة أســرع مــن معــدل زي ــادة س ــكان العالــم .ومــع ذلــك ،فــإن
هناك قرابة  65مليونا من النـازحين قسـرا ،منـهم أكثـرمـن  21مليـون الجئ و3
مالييــن طالــب لجــوء وأكثــرمــن  40مليونــا مــن املشــردين داخليــا.
َّ
 -4ولق ــد س ــلمنا بوض ــوح ،ل ــدى اعتمادن ــا خط ــة التنمي ــة املس ــتدامة
لع ــام  2030من ــذ ع ــام مض ــى ،باإلس ــهام اإليج ــابي ال ــذي يقدم ــه امله ــاجرون فــي
النم ــو الش ــامل للجمي ــع والتنمي ــة املســتدامة .وبــات عاملنــا مهيئــا بدرجــة أفضــل
لالســتفادة بذلــك اإلس ــهام .والهج ــرة اآلمن ــة املنظم ــة القانونيــة هــي منبــع لفوائ ــد
وف ــرص ك ــبيرة ك ــثيرا م ــا ال تق ــدرح ــق ق ــدرها .أم ــا ال ــنزوح القس ــري والهج ــرة غ ــير
القانوني ــة الـ ــتي ت ــتم في إط ــارحرك ــات نـ ــزوح ك ــبرى فك ــثيرا م ــا يطرحـ ــان تحديات
معقــدة.
 -5ونحــن نؤكــد مــن جديــد مقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة ومبادئــه .ونؤك ــد
م ــن جدي ــد أيض ــا علــى اإلعــان الع ــالمي لحق ــوق اإلنس ــان ونش ــيرإلــى املعاه ــدات
الدولي ــة األساس ــية لحق ــوق اإلنس ــان .ونؤك ــد م ــن جدي ــد حق ــوق اإلنس ــان
الواجب ــة لجمي ــع الالج ــئين وامله ــاجرين بص ــرف النظ ــر ع ــن وضعهــم ،وســنحمي
هــذه الحقــوق حمايــة كاملــة؛ فكل ــهم أص ــحاب حق ــوق .وس ــيظهر فــي تعاملن ــا
م ــع ه ــذه املس ــألة االحت ـرام الكام ــل للق ــانون ال ــدولي والق ــانو ن ال ــدولي لحق ــوق
اإلنسـان ،وعنـد االقتضاء ،القانون الدولي لالجئين والقانون الدولي اإلنساني.
 -6ورغــم أن اإلطــارالقانونــي املنظــم ملعاملــة الالجئيــن منفصــل عــن ذلــك
الــذي يحكــم معامل ــة املهاجريــن ،فــإن لكلتــا الفئتيــن نف ــس حق ــوق اإلنس ــان
والحريـات األساسـية العامليـة .كمـا تواجـه كلتاهما الكثيرمن التحديات املشتركة
ولـدى كلتيهمـا نقـاط ضـعف متماثلـة ،مـن بينـها تلـك التي تكون في سياق حركات
النــزوح الكبــرى .وقــد تفهــم عب ــارة «حرك ــات ال ــنزوح الك ــبرى» عل ــى أنه ــا تجس ــد
ع ــددا م ــن االعتب ــارات ،م ــن بين ــها :ع ــدد الواف ــدين  ،والس ــياق االقتص ــادي
واالجتم ــاعي والجغـ ـرافي  ،وق ــدرة الدول ــة املس ــتقبلة عل ــى االس ــتجابة ،وآث ــار
ال ــنزوح املف ــاجئ أو الطويــل األمــد .غيــرأن املصطلــح ال يشــمل ،مثــا ،التدفقــات
ّ ّ
ّ
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 -7وحرك ــات ال ــنزوح الك ــبرى لالج ــئين أن تع ــالج حرك ــات ال ــنزوح ه ــذه
بمفرده ــا .وت ــؤثر تل ــك الحرك ــات ت ــأثيرا ج ــائرا عل ــى البل ــدان املجــاورة أو بلــدان
العبــور ،ومعظمهــا بلــدان نامي ــة .فه ــي تحم ــل ق ــدرات تل ــك البل ــدان فــي ح ــاالت
كثيــرة فــوق طاقتهــا بكثيــر ،ممــا يضــر بتماس ــكها االجتم ــاعي واالقتص ــادي
وتنميت ــها .يض ــاف إلــى ذلــك أن أزم ــات الالج ــئين ال ــتي يط ــول أم ــدها بات ــت اآلن
ش ــيئا مألوف ــا ،وبات ــت له ــا انعكاس ــات طويلــة األجــل علــى الالجئيــن أنفســهم وعلــى
البل ــدان واملجتمع ــات ال ــتي تستض ــيفهم .ويل ــزم زي ــادة التعــاون الدولــي ملســاعدة
البلــدان واملجتمعــات املســتضيفة.
 -8ونعلــن تضامننــا العميــق ومســاندتنا للمالييــن مــن البشــر فــي بق ــاع
مختلف ــة م ــن الع ــالم ال ــذين يجبــرون ،ألســباب خارجــة عــن إرادتهــم ،علــى اقتــاع
أنفســهم وأســرهم مــن بيوتهــم.
 -9وك ــثيرا م ــا يواج ــه الالجئ ــون وامله ــاجرون الن ــازحون فــي إط ــار حرك ــات
نـزوح كـبرى ويـالت ال يـرون فيهــا أي بصـيص أمـل .ويتجشــم الكـثيرمنـهم مخــاطر
ك ــبرى ،بس ــيرهم فــي رحــات محفوف ــة باألخط ــارق ــد ال ينج ــو من ــها الك ــثيرمن ــهم .
ويج ــد بعض ــهم أنفس ــهم مض ــطرين لالس ــتعانة بخ ــدمات عص ــابات إجرامي ــة،
كعص ــابات امله ــربين ،وق ــد يق ــع آخ ــرون فريس ــة لتل ــك العصابــات أو ضحيــة
لالتجــار .وحتــى إذا وصلــوا إلــى حيــث يريــدون ،فــا يكونــون عل ــى يق ــين م ــن نــوع
االســتقبال ويواجهــون مســتقبال تتهــدده األخطــار.
 -10ونحن مصممون على إنقاذ األرواح .والتحدي الذي يواجهنا هوقبـل
ك ــل ش ــيء تح ــد أخالق ــي وإنس ــاني .وباملث ــل ،فإنن ــا مص ــممون عل ــى إيج ــاد حل ــول
طويل ــة األج ــل ومس ــتدامة .وســنكافح بك ــل م ــا أوتين ــا م ــن وس ــائل ح ــاالت إس ــاءة
املعامل ــة واالس ــتغالل ال ــتي تعانيه ــا أع ــداد ال حصــرلهــا مــن الالجئيــن واملهاجريــن
الذيــن يعيشــون فــي ظــل أوضــاع هشــة.
 -11ونق ــر باملس ــؤولية املش ــتركة ع ــن التعام ــل م ــع حرك ــات ال ــنزوح
الك ــبرى لالج ــئين واملهاجريــن بطريقــة إنســانية وحساســة ورؤوفــة محورهــا
ّ ّ
ّ
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النظامية للمهاجرين م ــن بل ــد إلى آخـ ــر .وقـ ــد تشـ ــمل «حركـ ــات الـ ــنزوح الكـ ــبرى»
تـ ــدفقات مختلطـ ــة مـ ــن األشـ ــخاص ،ســواء ك ــانوا الج ــئين أو مه ــاجرين ،ال ــذين
ينزح ــون ألس ــباب مختلف ــة ولكن ــهم ق ــد يس ــتخدمون مســارات متماثلــة.
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اإلنســان .وســوف نفعــل ذلــك م ــن خ ــال التعــاون الدولــي ،مســلمين فــي الوق ــت
نفس ــه بتف ــاوت الق ــدرات واملــوارد املس ــتخدمة فــي التص ــدي لحــركات النــزوح
هــذه .فالتعــاون الدولــي ،وخاصــة التعــاون ب ــين بل ــدان املنش ــأ أو الجنس ــية
وبل ــدان العب ــور وبل ــدان املقص ــد ،لــم يك ــن ق ــط أكث ــر أهمي ــة مم ــا ه ــو علي ــه
اآلن؛ والتع ــاون املفي ــد لك ــل األط ـراف في ه ــذا املج ــال ل ــه فوائ ــد جم ــة لإلنس ــانية.
ويجـب أن يحصـل الالجئـون واملهـاجرون النازحون في إطـارحركـات نـزوح كـبرى
عل ــى ال ــدعم واملس ــاعدة والحماي ــة املنهجي ــة الش ــاملة بم ــا يتمش ــى م ــع التزام ــات
ّ
ـذكر أيض ــا بالتزاماتن ــا ب ــأن نــح ت ــرم حقــوق
ال ــدول بموج ــب الق ــانون ال ــدولي .ون ـ ِ
اإلنســان والحريــات األساســية الواجبــة لهــم احترامــا كامــا ،ونشــدد علــى ضــرورة
أن يحيــوا حي ــاتهم فــي أم ــان وكرام ــة .ونتعه ــد بتق ــديم دعمن ــا إلــى املتض ــررين
اليـوم ،وإلى الـذين سـيكونون جزءا من حركات نزوح كبرى في املستقبل .ونحـن
مص ــممون عل ــى معالج ــة األس ــباب الجذري ــة لحرك ــا ت ال ــنزوح الك ــبرى لالج ــئين
واملهاجريــن ،بوســائل منهــا زيــادة الجهــود الراميــة إلــى الوقاي ــة املبك ــرة م ــن ح ــاالت
األزم ــات عل ــى أســاس الدبلوماس ــية الوقائي ــة .وس ــنعالج ه ــذه األس ــباب أيض ــا
ع ــن طري ــق من ــع نش ــوب النزاع ــات وتســويتها بالوســائل الســلمية ،وزيادة تنس ــيق
الجه ــود اإلنس ــانية واإلنمائي ــة وجه ــود بن ــاء الس ــام ،وتعزيزسيادة القانون على
الصعيديــن الوطنــي والدولــي ،وحمايــة حقــوق اإلنســان .وســنعالج باملث ــل ح ــاالت
ال ــنزوح ال ــتي يس ــببها الفق ــر وع ــدم االس ــتقرار والت ــهميش واإلقص ــاء ،وانع ــدام
التنمي ــة والفــرص االقتصاديــة ،م ــع اإلش ــارة بوج ــه خ ــاص إلــى أكث ــر الس ــكان
ض ــعفا .وس ــوف نعم ــل م ــع بلــدان املنشــأ لتعزيــزقدراتهــا.
 -13إن النــاس جميعــا يولــدون أح ـرارا ومتس ــاوين فــي الكرام ــة والحق ــوق.
ولك ــل إنس ــان الح ــق فــي أن يعتــرف فــي كل مــكان بكونــه شــخصا أمــام القانــون.
ّ
ونذكربأن التزاماتنا بموج ــب الق ــانون الدولي تحرم كافة أشــكال التمييزبســبب
ِ
العرق أو اللون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي السيا�سي أو غـيرالسياسـي
أو األص ــل الق ــومي أو االجتم ــاعي أو الث ــروة أو املول ــد أو أي وض ـ ٍـع آخــر .غيــر أننــا
نشهد حاليا ببالغ القلق في كثيرمن أنحاء العالم تعامال مـع الالجـئين واملهـاجرين
يــزداد اتصافــا بكراهيــة األجانــب والعنصريــة.
 -14ون ــدين بش ــدة األفع ــال واملظ ــاهرال ــتي ت ــنم ع ــن العنص ــرية والتميي ــز
العنص ــري وكراهي ــة األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب ض ــد امله ــاجرين
ّ ّ
ّ
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 -15وندعــو القطــاع الخ ــاص واملجتم ــع امل ــدني ،بم ــا فــي ذل ــك منظم ــات
الالجـئين واملهـاجرين ،إلى املشاركة في تحالفات أصحاب املصلحة ولقـد تعهـدنا
فــي خط ــة التنمي ــة املس ــتدامة لع ــام « ،2030ب ــأال يخل ــف الرك ــب أح ــدا وراءه».
وأعلن ــا أنن ــا نري ــد تحقي ــق أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة وغاياته ــا لص ــالح جمي ــع
األمــم والشعوب وجميع شرائح املجتمع .وقلنا أيضا إننا سـوف نسـعى جاهـدين
إلــى الوص ــول أوال إلــى مــن هــم أشــد تخلفــا عــن الركــب .إننــا اليــوم نعيــد تأكيــد
التزاماتنا التي تتصل باالحتياجـات املحـددة للمهاجرين أوالالجئين .فخطة عام
 2030تعل ــن بوض ــوح ،في جمل ــة أم ــور ،أنن ــا س ــوف نق ــوم «ب ــتيسيرالهجرة وتنقل
األشــخاص علــى نح ــو م ــنظم وآم ــن ومن ــتظم ومتس ــم باملس ــؤولية ،بم ــا فــي ذلــك
مــن خــال تنفيــذ سياســات الهجــرة املخطــط له ــا وال ــتي تتس ــم بحس ــن اإلدارة».
واحتياج ــات الالجئيــن واملشــردين داخليــا واملهاجريــن هــي احتياجــات معتــرف بهــا
صراحــة.
 -17وسيتس ــنى م ــن خ ــال تنفي ــذ جمي ــع البن ــود ذات الص ــلة فــي خط ــة
التنميـة املسـتدامة لعـام  2030تعزيــزاإلســهام اإليجــابي الــذي يقدمــه املهــاجرون
في التنميــة املســتدامة .وفي الوقــت نفسه ،سـوف يعـالج هـذا التنفيـذ الكـثيرمـن
األس ــباب الجذري ــة لل ــنزوح القس ــري ،ويس ــاعد فــي تهيئــة ظــروف أكثــرمالءمــة فــي
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والالج ــئين والص ــور النمطي ــة ال ــتي غالب ــا مــا تلصــق بهــم علــى أســس منهــا الديــن
أو املعتقــد .والتنــوع يثــري كل مجتمــع ويس ــهم فــي التماس ــك االجتماعــي .وش ــيطنة
الالجـئ ين أو املهـاجرين هـي إهانـة بالغـة لقـيمتي الكرامـة واملسـاواة لكـل إنسان
اللتين تعهـدنا بالتمسـك بهمـا .وإننـا ،إذ نجتمـع اليـوم في األمـم املتحـدة ،الـتي هـي
مهـد هاتين القيمتين العـامليتين والحـارس عليهمـا ،نشـجب جميـع مظـاهركراهيـة
األجان ــب والتميي ــزالعنص ــري والتعص ــب .وس ــوف نتخ ــذ مجموع ــة متنوع ــة م ــن
الخطــوات ملواجه ــة ه ــذه املواق ــف والســلوكيات ،وخاصــة الجرائــم النابعــة مــن
الكراهيــة وخطــاب تأجيــج الكراهيــة والعن ــف العرق ــي .ونرحــب بالحملــة العامليــة
التي اقترحها األمين العام ملكافح ــة كراهي ــة األجان ــب ،وس ــوف ننف ــذها بالتع ــاون
م ــع األم ــم املتح ــدة وجمي ــع الجه ــات املعني ـ ة ص ــاحبة املص ــلحة ،وفق ــا للق ــانون
الـدولي .وسـوف تشـدد الحملـة علـى أمـور منـها التواصـل الشخصـي املباشـربـين
املجتمع ــات املض ــيفة والالجئين واملهاجرين وس ــوف ت ــبرز اإلس ــهامات اإليجابي ــة
الـتي يقـدمها الالجئـون واملهـاجرون وسوف تؤكد أيضا على إنسانيتنا املشتركة.
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بلــدان املنشــأ .ونحــن إذ نجتمــع اليــوم بع ــد م ــرورع ــام عل ــى اعتمادن ــا خطــة عــام
 ،2030نعلن تصميمنا على االستفادة مـن كامـل مـا في تلـك الخطـة مـن إمكانـات
لصالــح الالجئيــن واملهاجريــن.
 -18ونشــيرإلى إطــارســنداي للحــد مــن مخــاطرالكــوارث للفتــرة 2030-2015
وتوصياته بشأن تدابيرا لتخفيف من املخاطراملرتبطة ب ــالكوارث .وترح ــب ال ــدول
الـتي وقعـت وصدقت على اتفاق باريس بشأن تغيراملناخ بذلك االتفاق ،وهي ملتزمـة
بتنفيـذه .ونؤكـد مجددا خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤتمرالدولي الثالـث
لتمويـل التنميـة ،بمـا في ذلـك بنود ها التي تنطبق على الالجئين واملهاجرين.
 -19ونح ــيط علم ــا بتقري ــراألم ــين الع ــام املعن ــون «بأم ــان وكرامـة :التعامـل
مـع التحركـات الكــبيرة لالجــئين واملهــاجرين» املعــد عمــال بمقــرر الجمعيــة العامــة
 70-539/امل ــؤرخ  22ك ــانون األول/ديس ــمبر  ،2015تحض ــيرا له ــذا االجتم ــاع
الرفي ــع املس ــتوى .ونح ــيط علم ــا بم ــؤتمر القمـ ــة العـ ــالمي للعمـ ــل اإلنسـ ــاني،
املعق ــود في إس ــطنبول ،تركي ــا ،في  23و 24أيار/م ــايو  ،2016واالجتم ــاع الرفي ــع
املس ــتوى املع ــني بتقاس ــم املس ــؤولية العاملي ــة ع ــن طري ــق ف ــتح مس ــارات لقب ــول
الالج ــئين الس ــوريين ،ال ــذي عقد ت ــه مفوض ــية األم ــم املتح ــدة لش ــؤون الالجئين
فــي  30آذار/مــارس  ،2016واملؤتمــر املع ــني ب ـ «دع ــم س ــورية واملنطق ــة» ،ال ــذي
عق ــد فــي لن ـ ــدن فــي  4ش ـ ــباط/فبراير  ،2016وم ـ ــؤتمرإع ـ ــان التبرع ـ ــات لالج ـ ــئين
الص ـ ــوماليين ،الــذي عقــد فــي  21تشــرين األول/أكتوبــر  ،2015مســلمين فــي
الوقت نفسه بأن هـذه املـؤتمرات إم ــا أنه ــا لم تخل ــص إلى نت ــائج متف ــق عليه ــا عل ــى
صـ ــعيد حكـ ــومي دولي أوأنهـ ــا كانـ ــت إقليمي ــة في نطاقه ــا .ونح ــيط علم ــا بمب ــادرات
إقليمي ــة م ــن قبي ــل عملي ــة ب ــالي بش ــأن تهري ــب الن ــاس واالتج ــارباألش ــخاص وم ــا
يتص ــل ب ــذلك م ــن ج ـرائم ع ــبروطني ــة ،واملب ــادرة املش ــتركة ب ــين االتحــاد األوروبي
وبلــدان القــرن األفريقــي لتقصــي طــرق الهجــرة ،واملبــادرة املشــتركة بــين االتح ــاد
األفريقـ ــي وبلـ ــدان القـ ــرن األفريقـ ــي بشـ ــأن االتجـ ــاربالبشـ ــروتهريـ ــب املهـ ــاجرين
(عملي ـ ــة الخرط ـ ــوم) ،وعملي ـ ــة الرب ـ ــاط ،وخط ـ ــة عم ـ ــل فاليت ـ ــا ،وإع ـ ــان وبرن ـ ــامج
عم ـ ــل البرازيـ ــل ،مـ ــع إقرارنـ ــا بأنهـ ــا مبـ ــادرات ذات طـ ــابع إقليمـ ــي وال تنطبـ ــق إال
علـ ــى البلـ ــدان املشــاركة فيها.
 -20ون ــدرك ض ــخامة ع ــدد الن ــازحين داخ ــل الح ــدود الوطني ــة ،واحتم ــال
أن يل ــتمس ه ــؤالء الحمايــة واملســاعدة فــي بلــدان أخــرى بوصفهــم الج ــئين أو
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 -21لقد أقررنا اليوم مجموعة التزامـات تنطبـق علـى الالجـئين واملهـاجرين
عل ــى ح ــد ســواء وك ــذلك مجم ــوعتي التزام ــات تخ ــص إح ــداها الالج ــئين وتخ ــص
األخ ــرى امله ــاجرين .وق ــد قمن ــا ب ــذلك آخ ــذين فــي الحس ــبان مختل ــف حق ــائق
الواقـع والقـدرات ومسـتويات التنميـة وعلـى نحــويحتــرم السياســات واألولويــات
الوطني ــة .ونؤك ــد م ــن جدي ــد التزامن ــا بالق ــانون ال ــدولي ،ونش ــدد عل ــى أن ه ــذا
اإلعــالن ســوف ينفــذ مــع مرفقيــه علــى نحــو يتســق مــع حقــوق والتزام ــات ال ــدول
بموجـ ــب القـ ــانون الـ ــدولي .ومـ ــع أن بعـ ــض االلتزامـ ــات ينطبـ ــق علـ ــى مجموع ــة
واحــدة بصــفة رئيســية ،فقــد ينطبــق أيضــا علــى املجموعــة األخــرى .وفضــال عــن
ذلــك ،ومــع أن االلتزامــات قــد صــيغت جميعهــا في ســياق حركــات الــنزوح الكــبرى
ال ــتي نبحثهــا اليــوم ،ف ــإن ك ــثيرا من ــها ق ــد ينطب ــق أيض ــا عل ــى الهج ــرة القانوني ــة.
ويتضـمن املرفـق األول لهــذا اإلعــالن إطــارا للتعامــل الشــامل مــع مســألة الالجــئين
ويــوجزالخطــوات نحــوالتوصــل إلى اتف ــاق ع ــالمي بش ــأن الالج ــئين في ع ــام ،2017
بينم ــا ي ــبين املرف ــق الث ــاني الخط ــوات املتخــذة نحــوالتوصــل إلى اتفــاق عــالمي مــن
أج ــل الهج ــرة اآلمن ــة واملنظم ــة والقانوني ــة في عام .2017
ثانيا  -االلتزامات
التي تنطبق على الالجئين واملهاجرين على حد سواء.
 -22سنقوم ،مشددين على أهميـة اتبـاع نهـج شـامل في معالجـة القضـايا
ال ــتي تنط ــوي عليه ــا هــذه املســألة ،بكفالــة حص ــول جمي ــع األش ــخاص ال ــذين
يص ــلون إلــى بل ــداننا عل ــى اس ــتقبال يرك ــز عل ــى اإلنس ــان ويتس ــم بالحساس ــية
واإلنس ــانية وحف ــظ الكرام ــة ومراع ــاة االعتب ــارات الجنس ــانية والســرعة،
وخاصة للذين يصلون منهم في إط ــارحرك ــات ن ــزوح ك ــبرى ،ســواء ك ــانوا الج ــئين
أو مهاجريــن .وســوف نكفــل أيضــا االحت ـرام الكامــل والحمايــة التامــة لحق ــوق
اإلنس ــان والحري ــات األساســية الواجبــة لهــم.
 -23ون ــدرك االحتياج ــات الخاص ــة لجمي ــع م ــن يعيش ــون فــي ظ ــل أوض ــاع
هش ــة ويس ــافرون ض ــمن حرك ــات ن ــزوح ك ــبرى لالج ــئين وامله ــاجرين ،وس ــوف
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مه ــاجرين .و نن ــوه ب الحاج ــة إلــى ال ــتفكيرفــي اســتراتيجيات فعالــة لضمــان توفيــر
ما يكفي من الحماية واملس ــاعدة للمش ــردين داخلي ــا ،و ملن ــع هذا التشرد والحد
منه.
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نعـالج هـذه االحتياجـات وفقـا اللتزاماتنــا بموجــب القــانون الــدولي ،ومــن هــؤالء
النس ــاء املعرض ــات للخط ــر ،واألطف ــال ،والس ــيما األطف ــال غ ــير املص ــحوبين
أو املنفص ــلون ع ــن أس ــرهم ،واملنتم ــون إلــى أقلي ــات عرقي ــة ودينيــة ،وضحايــا
العنــف ،وكبــار الس ــن ،واألش ــخاص ذوو اإلعاق ــة واألش ــخاص ال ــذين يع ــانون
التميي ــز ألي س ــبب ،والش ــعوب األص ــلية ،وض ــحايا االتج ــار بالبش ــر ،وض ــحايا
االس ــتغالل واالعتــداء فــي ســياق تهريــب املهاجريــن.
 -24وإذ نسـلم بـأن الـدول لهـا حقـوق وعليهـا مسـؤوليات في إدارة حـدودها
ومراقبت ــها ،ســنقوم بتنفيــذ إج ـراءات ملراقبــة الح ــدود تتف ــق م ــع االلتزام ــات
السـارية بموجـب القـانون الـدولي ،بما في ذلك القـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان
والق ــانون ال ــدولي لالج ــئين .وس ــنعمل عل ــى تعزي ــزالتع ــاون ال ــدولي بش ــأن مراقب ــة
الحـدود وإدارتهـا باعتبـارذلـك عنصـرا هامـا مـن عناصـراألمـن للدول ،بمـا يشـمل
املس ــائل املتص ــلة بمحارب ــة الجريم ــة املنظم ــة ع ــبرالوطني ــة واإلره ــاب والتج ــارة
غـيراملشـروعة .وسـنكفل تـدريب املـوظفين العمـوميين ومسـؤولي إنفـاذ القـانون
الع ــاملين فــي مناطــق الحــدود علــى التمســك بحقــوق اإلنســان لجميــع األش ــخاص
ال ــذين يع ــبر ون الح ــدود الدولي ــة أو يس ــعون إلــى عبوره ــا .وس ــن عــزز التع ــاون
عل ــى إدارة الح ــدود الدولي ــة ،بم ــا فــي ذل ــك فــي مج ــال التدريــب وتبــادل أفضــل
املمارس ــات .وس ــوف نكث ــف ال ــدعم فــي ه ــذا املج ــال ونس ــاعد عل ــى بن ــاء القــدرات
حســب االقتضــاء .ونؤكــد مجــددا أنــه ،تمشــيا مــع مبــدأ عــدم اإلعــادة القس ــرية،
يج ــب ع ــد م إعادة األفراد عل ــى الح ــدود .ونس ــلم أيض ــا ب ــأن م ــن ح ــق ال ــدول ،م ــع
تمسـكها بهـذه االلتزامـات واملبادئ ،أن تتخذ التدابيرالالزمة ملنع عبور الحدود
بشــكل غيــرقانونــي.
 -25وســوف نبــذل جهــودا لجمــع معلومــات صحيحــة عــن حــركات النــزوح
الك ــبرى لالج ــئين وامله ــاجرين .وس ــوف نتخ ــذ أيض ــا ت ــدابيرلتحدي ــد جنس ــياتهم
بش ــكل ص ــحيح ،وللتع ــرف عل ــى أس ــباب ن ــزوحهم .وس ــنتخذ ت ــدابير للتع ــرف
عل ــى ال ــذين يلتمس ــون الحماي ــة الدولي ــة بصفتهــم الجئيــن وســنواصل حمايــة
حقــوق اإلنســان والحري ــات األساس ــية لجمي ــع األش ــخاص أثن ــاء العب ــور وبعــد
الوصــول .وبالنســبة لألش ــخاص ال ــذين يتعرض ــون لإلي ــذاء الب ــد نــي أو النفس ــي
أثن ــاء العب ــور ،نش ــدد عل ــى أهمي ــة معالج ــة احتياج ــاتهم الفوري ــة ل ــدى وصــولهم
دون تمييـزوبصـرف النظـرعـن الوضع القانوني أو الوضـع مـن حيـث الهجـرة أو
ّ ّ
ّ
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 -27ونح ــن مص ــممون عل ــى معالج ــة ح ــاالت ال ــنزوح غ ــيراآلمن ــة لالج ــئين
وامله ــاجرين ،م ــع اإلشارة بوج ــه خ ــاص إلى ح ــاالت ال ــنزوح غ ــيرالقانوني ــة لالجـئين
وامله ــاجرين  .وس ــوف نفع ــل ذل ــك دون اإلخ ــال ب ــالحق في طل ــب اللج ــوء .وس ــوف
نك ــافح م ــا يعاني ــه ك ــثيرم ــن الالج ــئين واملهاجريــن مــن اســتغالل وإســاءة معاملــة
وتمييز.
 -28ونعــرب عــن قلقنــا العميــق إزاء العــدد الكبيــرمــن األشــخاص الذيــن
فق ــدوا أرواحه ــم أثن ــاء املــرورالعابــر .ونشــيد بالجهــود التــي بذلــت بالفعــل إلنقــاذ
األشخاص من الهالك في عـرض البحـر .ونتعهـد بتكثيـف التعـاون الـدولي بشـأن
تعزي ــز آلي ــات البح ــث واإلنق ــاذ .وس ــنعمل أيض ــا عل ــى تحســين توافــر البيانــات
الدقيقــة عــن أماكــن وجــود األشــخاص والســفن التــي تقطع ــت به ــا الس ــبل فــي
البحــر .كمــا ســنعزز الدعــم لجهــود اإلنقــاذ البريــة علــى ط ــول الط ــرق الخط ــرة أو
املنعزل ــة .وس ــوف نوجــه االنتبــاه إلــى املخاطــرالكامنــة فــي اســتخدام هــذه الطــرق
مــن األســاس.
 -29وندرك أوجه الضعف الخاصة لدى النسـاء واألطفـال أثنـاء الرحلـة
م ــن بل ــد املنش ــأ إلــى بلــد املقصــد ،وســنتخذ خطــوات للتعامــل مــع أوجــه الض ــعف
ه ــذه ،ال ــتي تش ــمل احتم ــال التع ــرض للتمييزواالس ــتغالل ،فض ــا ع ــن االنت ــهاك
الجنس ــي واإلي ــذاء الب ــدني والنفس ــي والعن ــف واالتج ــار بالبشــر وأشــكال الــرق
املعاصــرة.
 -30ونشــجع الــدول علــى التصــدي ملخاطــر تعــرض املهاجريــن والســكان
املت ــنقلين ،إض ــافة إلــى الالج ــئين واملتض ــررين م ــن األزم ــات ،لف ــيروس نق ــص
املناع ــة البش ــرية و عل ــى تلبي ــة احتياج ــاتهم املحددة في مجال الرعاية الصحية،
واتخــاذ خطــوات للحــد مــن الوصــم والتميي ــزوالعن ــف ،وك ــذلك إعــادة النظــرفــي
السياســات املتعلقــة بفــرض قيــود علــى الدخــول اس ــتنادا إلــى وض ــع األش ــخاص
م ــن حيــث اإلصابــة بفيــروس نقــص املناعــة البش ــرية بغي ــة إزال ــة ه ــذه القي ــود
ووق ــف إع ــادة األش ــخاص علــى أســاس وضعهــم مــن حيــث اإلصابــة بالفيــروس،
ّ ّ
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وس ــيلة النق ــل .وس ــننظرله ــذا الغ ــرض فــي تزوي ــد البلــدان التــي تنــزح إليهــا أعــداد
كبيرة من الالجئين واملهاجرين بالدعم املناسب للقيام ،بنـاء علـى طلبها ،بتعزيز
بنــاء القــدرات فيهــا.
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ودعـم حصـولهم علـى خـدمات الوقايـة مـن الفيروس وخدمات العالج والرعاية
والدعــم ذات الصلــة.
 -31وسوف نكفل تعميم منظور جنس ــاني في ت ــدابيرتعاملن ــا م ــع حرك ــات
الـنزوح الكـبرى لالجـئين واملهـاجرين ونعـزز املسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين جميـع
النسـاء والفتيـات واالحتـرام الكامل لحقوق اإلنسـان الواجبـة للنسـاء والفتيـات
وحمايتـها .وسـوف نكـافح العنـف الجنسـي والعنف القائم على نـوع الجـنس إلى
أقصـى حـد ممكـن .وسـوف نتـيح إمكانيـة الحصـول علـى خدمات رعاية الصحة
الجنسية واإلنجابية .وسوف نعالج األش ــكال املتع ــددة واملتداخل ــة للتميي ــزضد
النســاء والفتي ــات الالجئ ــات وامله ــاجرات .وس ــنعمل فــي الوق ــت نفس ــه ،مس ــلمين
باملس ــاهمة الهام ــة وال ــدور القي ــادي للم ـرأة في مجتمع ــات الالج ــئين وامله ــاجرين،
عل ــى ض ــمان مش ــاركتها الكاملــة واملتســاوية واملجديــة فــي إيجــاد الحلــول املحليــة
والفــرص .وس ــنأخذ فــي االعتب ــار االحتياج ــات ومواطــن الضعــف والقــدرات
املختلفــة للنســاء والفتيــات والفتيــان والرجــال.
 -32وس ــوف نحم ــي حق ــوق اإلنس ــان والحري ــات األساس ــية لجمي ــع
األطف ــال الالج ــئين وامله ــاجرين ،بغ ــض النظ ــر ع ــن وض ــعهم ،م ــولين االعتب ــار
األول في جمي ــع األوق ــات لتحقي ــق مصلحة الطفل على أفضل وجه .وســينطبق
ه ــذا بص ــفة خاص ــة عل ــى األطف ــال غ ــير املص ــحوبين واملنفصليــن عــن أســرهم؛
وســنعهد برعايتهــم إلــى الســلطات الوطنيــة املعني ــة لحماي ــة الطف ــل وغيره ــا مــن
السلطات املعنية .وسنفي بالتزاماتنا بموجب اتفاقية حقـوق الطفـل .وسـنعمل
عل ــى تلبي ــة االحتياجــات األساســية ،الصحيــة والتعليميــة واملتعلقــة بالنمــاء
النف�ســي االجتماعــي وعل ــى تس ــجيل جميــع املواليــد فــي أراضينــا .ونحــن مصممــون
ّ
ـتلقين ل لتعلـيم في غضـون بضـعة أشـهر
على ضمان أن يكون جميـع األطفـال م ِ
م ــن وصــولهم ،وس ــنعطي أولوي ــة لتيس ــيرذل ــك في تخص ــيص اعتم ــادات امليزانية،
بمــا يشــمل دعــم البل ــدان املض ــيفة حس ــب االقتض ــاء .وس ــوف نس ــعى جاه ــدين
إلــى تهيئ ــة بيئــة مواتيــة لإلعمــال التــام لحقــوق األطفــال الالجئيــن واملهاجريــن
وقدراتهــم.
 -33وإذ نؤكد من جديد أن جميع األفراد الذين عبروا أويسعون إلى عبور
الحدود الدوليـة لهــم الحــق في اتبــاع اإلج ـراءات القانونيــة الواجبــة لــدى تقيــيم
وض ــعهم الق ــانوني ودخ ــولهم وبق ــائهم ،فإنن ــا س ــننظر فــي مراجع ــة السياس ــات
ّ ّ
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 -34وإذ نؤكد من جديد أهمية اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الجريمـة
املنظمـة عـبرالوطنيـة والبروتوكولين امللحقين بها  ،فإننا نشجع علـى التصـديق
عل ــى الص ــكوك الدولي ــة ذات الص ــلة بشــأن منــع ومكافحــة االتجــارباألشــخاص
وتهريــب املهاجريــن وعلــى االنضمــام إليهــا وتنفيذهــا ونســلم بــأن الالجئيــن
واملهاجريــن النازحيــن ضمــن حرك ــات ن ــزوح ك ــبرى أكث ــر عرض ــة لخطــر االتج ــار
به ــم وإخض ــاعهم للس ــخرة  .وس ــوف نعم ــل بهم ــة ،فــي إط ــارم ــن االحت ـرام الكام ــل
اللتزاماتن ــا بموج ــب الق ــانون ال ــدولي ،عل ــى مكافح ــة االتج ــار بالبش ــر وتهري ــب
امله ــاجرين بغي ــة القضــاء عليهمــا ،بوســائل منهــا اتخــاذ ت ــدابير مح ــددة اله ــدف
للتع ــرف عل ــى ض ــحايا االتج ــاربالبش ــرأو املعرضين لخطراالتجار .وس ــوف ن ــوفر
ال ــدعم لض ــحايا االتج ــاربالبش ــر .وس ــنعمل عل ــى من ــع االتجاربالبشرفي صفوف
املتضرريــن مــن التشــريد.
 -36وبه ــدف تعطي ــل الش ــبكات اإلجرامي ــة املتورط ــة وال ــتخلص من ــها،
س ــنراجع تش ــريعاتنا الوطنيــة لضمــان توافقهــا مــع التزاماتنــا بموجــب القانــون
ال ــدولي بش ــأن تهري ــب امله ــاجرين واالتج ــار بالبش ــر والس ــامة البحري ــة .وس ــوف
ننفـذ خطـة عمـل األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة االتجـارباألشخاص .وسنقوم
بوضع سياسات وطنية وإقليمي ــة ملكافح ــة االتج ــاربالبش ــرأو بتطويره ــا حس ــب
االقتض ــاء .ونن ــوه بمب ــادرات إقليمي ــة م ــن قبي ــل املب ــادرة املش ــتركة ب ــين االتح ــاد
األوروبــي وبل ــدان الق ــرن األفريق ــي بش ــأن االتج ــار بالبش ــر وتهري ــب امله ــاجرين،
وخط ــة عم ــل رابط ــة أم ــم جن ــوب ش ــرق آس ــيا ملكافح ــة االتج ــار باألش ــخاص،
وخاصـة النسـاء واألطفـال ،واسـتراتيجية االتحاد األوروبي للقضاء على االتجار
بالبشــر للفتــرة  ،2016-2012وخطتــي العمــل املتعلق ــتين بمكافح ــة االتج ــار
باألش ــخاص فــي نص ــف الك ــرة الغ ــربي .ونرح ــب بتعزي ــز التع ــاون ال ــتقني ،عل ــى
ّ ّ
ّ
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الـتي تجـرم التنقـل عـبرالحـدود .وسـوف نسـعى أيضـا إلى العمـل ببـدائل لالحتجـاز
أثن ــاء إج ـراء تل ــك التقييم ــات .وع ــاوة عل ــى ذل ــك ،وم ــع اعترافن ــا ب ــأن االحتج ــاز
ألغ ـراض تحدي ــد الوض ــع م ــن حي ــث الهج ــرة ال يخ ــدم إال ن ــادرا مص ــلحة الطفــل
علــى أفضــل وجــه ،فإننــا ل ــن نس ــتخدمه إال كم ــاذ أخ ــيروبأق ــل ق ــدرم ــن القي ــود
وألقصـرفترة ممكنة وفي ظروف تحترم حقوق اإلنسـان الواجبـة لـه وعلـى نحـو
يراعـي ،في املقـام األول ،خدمة مصلحة الطفل على أفضل وجه ،وسنعمل على
وضــع حــد لهــذه املمارســة.
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أس ــاس إقليم ــي وثن ــائي ،ب ــين بل ــدان املنش ــأ وبل ــدان العب ــور وبل ــدان املقص ــد ملن ــع
االتج ــار بالبش ــر وتهريــب املهاجريــن ومقاضــاة املتجريــن واملهربيــن.
 -37ونؤيد اتباع نهج يعالج الدوافع واألسباب الجذريـة لحركـات الـنزوح
الك ــبرى لالج ــئين واملهاجريــن ،بمــا فــي ذلــك التشــريد القســري واألزمــات الطويلــة
األمــد ،يكفــل فــي جمل ــة أم ــور الح ــد مــن الضعــف ومكافحــة الفق ــر وتحس ــين
االعتم ــاد عل ــى ال ــذات والق ــدرة عل ــى الص ــمود ،ويض ــمن تعزيــز الص ــلة ب ــين
العم ــل اإلنس ــاني والعم ــل اإلنم ــائي ،ويحس ــن التنس ــيق م ــع جه ــود بن ــاء الس ــام.
وسيشـتمل ذلـك علـى تـدابيراسـتجابة منسـقة مرتبـة مـن حيـث األولويـة تسـتند
إلــى تقييم ــات مشــتركة ومحايــدة لالحتياجــات وعلــى تيســيرالتعــاون الــذي يشــمل
مختلــف التكليفــات املؤسســية.
 -38وســوف نتخــذ تدابيــر لتوفيــر تمويــل إنســاني يســتند إلــى التعــاون
الثنائــي واإلقليم ــي وال ــدولي ويكــون كافيــا ومرنــا وقابــا للتنبــؤ بــه ومتســقا لتمكيــن
البلدان واملجتمعات املضـيفة مـن تلبيـة كـل مـن احتياجاتهـا اإلنسـانية الفوريـة
واحتياجاته ــا اإلنمائي ــة األط ــول أج ــا .وهن ــاك حاج ــة إلــى س ــد الفجــوات فــي
التموي ــل اإلنس ــاني ،م ــع النظ ــرفي ت ــوفيرمــوارد إض ــافية حس ــب االقتضـاء .ونحـن
نتطل ــع إلــى التع ــاون الوثي ــق فــي ه ــذا الص ــدد فيم ــا ب ــين ال ــدول األعض ــاء وكيان ــات
األم ــم املتح ــدة والجهــات الفاعلــة األخــرى وبيــن األمــم املتحــدة واملؤسســات
املالي ــة الدولي ــة ،مث ــل البن ــك ال ــدولي ،حســب االقتضــاء .ونتوخــى فــي هــذا الصــدد
اســتحداث تدابيــر تموي ــل مبتك ــرة وت ــوفير تموي ــل م ـراع للمخ ــاطر للمجتمع ــات
املتضـررة وتطبيـق تـدابيرأخـرى لزيـادة الكفـاءة  ،مـن قبيـل الحـد مـن التكــاليف
اإلداريــة ،وتحســين الشــفافية ،وزيــادة االســتعانة بالجهــات الوطنيــة ،والتوســع
في استخدام املساعدة النقدي ــة ،والح ــد م ــن االزدواجي ــة ،وزي ــادة التواص ــل م ــع
املسـتفيدين ،وتقليـل التمويــل املوقــوف علــى أغ ـراض معينــة ،ومواءمــة اإلبــالغ،
ض ــمانا لزي ــادة فعالي ــة اس ــتخدام املــوارد املوجــودة.
 -39ونتعه ــد بمكافح ــة كراهي ــة األجان ــب والعنص ــرية والتميي ــز فــي
مجتمعاتنـا ضـد الالجـئين واملهـاجرين .وسـوف نتخـذ تـدابيرلتحسـين انـدماجهم
واحتــوائهم ،حس ــب االقتض ــاء ،وم ــع اإلشــارة بوجــه خــاص إلــى إتاحــة حصولهــم
عل ــى التعل ــيم والرعاي ــة الص ــحية وإمكاني ــة لج ــوئهم إلــى القض ــاء والت ــدريب
اللغ ــوي .ون ــدرك أن ه ــذه الت ــدابير س ــوف تقل ــل م ــن مخ ــاطر الت ــهميش
ّ ّ
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 -40ونسلم بأهمية تحسين جمع البيانات ،وال سيما من جانب السـلطات
الوطنيـة ،وسـوف نعزز التعاون الدولي لهذا الغرض ،بوسائل منـها بنـاء القـدرات
وتق ــديم ال ــدعم امل ــالي واملس ــاعدة التقني ــة .وينبغ ــي أن تك ــون ه ــذه البيان ــات
مص ــنفة حس ــب ن ــوع الج ــنس والس ــن وأن تتض ــمن معلومــات عــن التدفقــات
النظامية وغيرالنظامية ،واآلثاراالقتصادية للـهجرة ونـزوح الالجـئين ،واالتجـار
بالبش ــر ،واحتياج ــات الالج ــئين وامله ــاجرين واملجتمع ــات املض ــيفة واملس ــائل
األخـرى .وسنفعل ذلك على نحو يتسق مـع تشـريعاتنا الوطنيـة املتعلقـة بحمايـة
البيانـات ،عنـد االقتضـاء ،ومع التزاماتنا الدولية املتعلقة بالخصوصية ،حسب
االقتضــاء.
ثالثا  -االلتزامات تجاه املهاجرين
 -41نح ــن ملتزم ــون بحماي ــة س ــامة جمي ــع امله ــاجرين وحماي ــة كرامت ــهم
وحق ــوق اإلنس ــان والحريــات األساس ــية الواجب ــة له ــم ،فــي جمي ــع األوق ــات،
بص ــرف النظ ــرع ــن وض ــعهم م ــن حي ــث الهجــرة .وســوف نتعــاون عــن كثــب مــن
أجــل تيســير وضمــان الهجــرة اآلمن ــة واملنظم ــة والقانوني ــة ،بمــا يشــمل العــودة
والســماح بالدخــول مجــددا ،مــع وضــع التشــريعات الوطنيــة فــي االعتبــار.
 -42ونلت ــزم بض ــمان حق ــوق جماع ــات مهاجرين ــا فــي الخ ــارج وحماي ــة
مص ــالحهم وم ــدهم باملساعدة ،عن طريق أم ــور من ــها ت ــوفيرالحماي ــة القنص ــلية
واملس ــاعدة والتع ــاون ،وفق ــا ألحك ــام القانــون الدولــي ذات الص ــلة .ونؤك ــد م ــن
جدي ــد أن لك ــل ف ــرد ،رج ــا ك ــان أو ام ـرأة ،الح ــق في مغ ــادرة أي بل ــد ،بم ــا في ذل ــك
ّ
ـذكرفي الوق ــت نفس ــه ب ــأن لك ــل دولة حقا سياديا
بل ــده ،وفي الع ــودة إلى بل ــده .ون ـ ِ
فــي تحديــد مــن تســمح لهــم بدخــول أراض ــيها ،رهن ــا بااللتزام ــات الدولي ــة الواقع ــة
ّ
ونذكــر أيضــا بــأن علــى الــدول أن تســمح لرعاياه ــا العائ ــدين
علــى تلــك الدولــةِ .
ب ــدخول أراض ــيها مج ــددا ،وض ــمان اس ــتقبالهم عل ــى النح ــوالواج ــب دون تــأخير
ّ ّ
ّ
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والتط ــرف .وستوض ــع السياس ــات الوطني ــة املتعلق ــة باإلدم ــاج واالحت ــواء،
حس ــب االقتض ــاء ،بالتعــاون مــع منظمــات املجتمــع املدنــي ذات الص ــلة (بم ــا
فيه ــا املنظم ــات الديني ــة) والقط ــاع الخ ــاص ومنظمــات أربــاب العمــل واملنظمــات
العماليــة والجهــات األخــرى صاحبــة املص ــلحة .ونش ــيرأيض ــا إلــى االلت ـزام الواقــع
علــى الالجئيــن واملهاجريــن بمراعــاة قوانيــن وأنظمــة البلــدان التــي تســتضيفهم.
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ال م ــبرر ل ــه ،بع ــد التأك ــد م ــن جنســياتهم وفقــا للتشــريعات الوطنيــة .وســوف
نتخذ تدابيرإلعالم املهاجرين بمختلـف العمليـات املتعلقة بوصولهم إلى بلدان
العبــور واملقصــد والعــودة وإقامتهــم فيهــا.
 -43ونلت ــزم بالتص ــدي للعوام ــل ال ــتي ت ــؤدي إلــى نش ــوء حرك ــات ال ــنزوح
الك ــبرى ،أو إلــى تفاقمهــا .وســوف نضطلــع بتحليــل العوامــل ال ــتي تفض ــي إلــى
ح ــدوث تل ــك الحرك ــات ،أو تس ــهم فيهــا ،بمــا فــي ذلــك العوامــل القائمــة فــي بلــدان
املنشــأ ،وبالتص ــدي لتل ــك العوام ــل .وس ــوف نتع ــاون مــن أجــل تهيئــة الظــروف
ّ
تمكن الجماعات واألفراد من العيش في سـالم ورخـاء في أوطـانهم .فالهجرة
التي ِ
ينبغــي أن تكــون خيــارا ال ضــرورة .وســوف نتخ ــذ الت ــدابيرالكفيل ــة بتحقي ــق أم ــور
منـها تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام  ،2030الـتي تشـمل أهـدافها القضـاء
عل ــى الفق ــر امل ــدقع وانعــدام املســاواة وتنش ــيط الش ـراكة العاملي ــة م ــن أج ــل
التنمي ــة املس ــتدامة ،والتش ــجيع عل ــى قي ــام مجتمعــات مســاملة جامعــة تســتند
إلى حقـوق اإلنسـان الدوليـة وسـيادة القـانون ،وتهيئـة الظـروف لتحقيق النمـو
االقتصـادي وتـوفيرفـرص العمـل علـى نحـ و متـوازن ومسـتدام وشـامل للجميـع،
ومكافحة التدهور البيئي ،وكفالة التصـدي الفعـال للكـوارث الطبيعيـة واآلثـار
الض ــارة املترتب ــة علــى تغيــراملنــاخ.
 -44واعترافــا منــا بــأن االفتقــارإلــى الفــرص التعليميــة يشــكل فــي كثيــرمــن
األحيان ع ــامال ي ــدفع إلى الهجرة ،ال سيما فيما يتعلق ب الشباب ،نلتزم بتعزيز
الق ــدرات فــي بل ــدان املنش ــأ ،بم ــا فــي ذل ــك فــي املؤسســات التعليمي ــة .ونلت ــزم أيض ــا
بتعزيـزفـرص العمـل في بلـدان املنشـأ ،ال سـيما بالنسـبة للشباب .كذلك نعترف
باألثــرالتــي تتركــه الهجــرة علــى رأس املــال البشــري فــي بلــدان املنشــأ.
 -45وسـوف ننظـرفي اسـتعراض سياسـات الهجـرة املطبقـة لـدينا ،بهـدف
دراسـة العواقـب السلبية غيراملقصودة التي قد تترتب عليها.
 -46ونحــن نــدرك أيضــا أن الهج ــرة الدولي ــة واق ــع متع ــدد األبع ــاد وله ــا
أهمي ــة رئيس ــية فــي تنمي ــة بل ــدان املنش ــأ والعب ــور واملقص ــد ،وه ــو م ــا يتطل ــب
اس ــتجابات متس ــقة وش ــاملة .فف ــي إمك ــان املهاجريــن أن يقدمــوا مس ــاهمات
إيجابي ــة وعميق ــة للتنمي ــة االقتص ــادية واالجتماعي ــة فــي مجتمع ــاتهم املضيفــة
ولتك ــوين الث ــروة عل ــى الص ــعيد الع ــالمي .ويمكن ــهم أن يس ــاعدوا فــي التص ــدي
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 -47وس ــوف نكف ــل إدم ــاج جمي ــع جوان ــب الهج ــرة فــي خط ــط التنمي ــة
املس ــتدامة العاملي ــة واإلقليمي ــة والوطني ــة ،وفــي السياس ــات وال ــبرامج املتعلق ــة
بالش ــؤون اإلنس ــانية وبن ــاء الس ــام وحقــوق اإلنســان.
 -48ونهي ــب بال ــدول ال ــتي لــم تص ــدق عل ــى االتفاقي ــة الدولي ــة لحماي ــة
حقـوق جميـع العمـال) املهــاجرين وأف ـراد أســرهم ،أو لم تنضــم إليهــا ،أن تنظــر
في القيــام بــذلك  .ونهيــب أيضــا بالدول التي لم تنضم بعـد إلى اتفاقيـات منظمـة
العم ــل الدولي ــة ذات الص ــلة ،أن تنظ ــر فــي القي ــام بذلــك ،حس ــب االقتض ــاء.
ونش ــير ،باإلض ــافة إلــى ذل ــك ،إلــى أن ثم ــة أحكام ــا مختلف ــة م ــن أحك ــام القانــون
الدولــي تكفــل الحقــوق والحمايــة للمهاجريــن.
 -49ونح ــن ملتزم ــون بتعزي ــز الحوكم ــة العاملي ــة لل ــهجرة .ول ــذلك ،فإنن ــا
نع ــرب ع ــن ص ــادق دعمنــا وترحيبنــا باالتفــاق علــى توثيــق العالقــة القانونيــة
وعالقة العمل القائمـة بـين األمـم املتحـدة واملنظمة الدولية للهجرة ،باعتبارها
مــن املنظمــات التابعــة ،وهــي منظمــة تعتبرهــا ال ــدول األعض ــاء الوكال ــة العاملي ــة
الرائ ــدة فــي مج ــال الهج ــرة  .ونتطل ــع إلــى تنفي ــذ ه ــذا االتف ــاق ال ــذي سيس ــاعد
املهاجريــن ويوفــر لهــم الحمايــة بصــورة أكثــر شــموال ،وسيســاعد الــدول عل ــى
معالجـة قضـايا الهجـرة والعمل على تحسين االتساق بين سياسات الهجرة وما
يتصــل بهــا مــن مجــاالت السياســة العامــة.
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لالتجاه ــات الديمغرافي ــة ولح ــاالت ال ــنقص فــي األي ــدي العامل ــة والتح ــديات
األخ ــرى ال ــتي تواج ــه املجتمع ــات املض ــيفة ،وأن يض ــيفوا مه ــارات جدي ــدة و
روح ــا دينامي ــة القتص ــادات تل ــك املجتمع ــات .ونح ــن مدركون للفوائد اإلنمائية
التــي تعــود علــى بلــدان املنشــأ مــن وراء الهجــرة ،بم ــا فــي ذل ــك م ــن خ ــال مش ــاركة
الجالي ــات املغترب ــة فــي التنمي ــة االقتص ــادية وال ــتعمير .وس ــوف نلت ــزم بتخف ــيض
تك ــاليف هجــرة األيــدي العاملــة والتشــجيع علــى األخــذ فــي مجــال االســتقدام
بسياســات وممارس ــات أخالقي ــة عل ــى ص ــعيد ا لبل ــدان املرس ــلة واملس ــتقبلة.
وس ــنعمل عل ــى أن تك ــون عملي ــات نق ــل تح ــويالت املهاجريــن أكثــرســرعة وأقــل
تكلفــة وأوفــرأمانــا فــي كل مــن بلــدان املص ــدروالبل ــدان املتلقي ــة ،م ــن خــال طــرق
تشــمل خف ــض تك ــاليف املع ــامالت وتيس ــير التفاع ــل ب ــين الجالي ــات املغترب ــة
وبل ــدان منش ــئها .ون ــود أن يتس ــع نط ــاق االعت ـراف به ــذه املس ــاهمات ،ب ــل وأن
يج ــري تعزيزه ــا فــي س ــياق تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام .2030
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 -50وس ــوف نم ــد ي ــد املس ــاعدة ،بص ــورة محاي ــدة تق ــوم عل ــى أس ــاس
االحتياج ــات ،إلــى املهاجريــن فــي البلــدان التــي تعانــي مــن النزاعــات أو الكــوارث
الطبيعيــة ،وســنعمل فــي ذل ــك ،حس ــب االقتض ــاء ،بالتنس ــيق مـ ــع الس ــلطات
الوطنيـ ــة ذات الص ــلة .ونن ــوه فــي هـ ــذا الص ــدد بمبـ ــادرة «امله ــاجرون فــي البل ــدان
ال ــتي تم ــر بأزم ــات» وخط ــة حماي ــة املش ــردين ع ــبر الح ــدود فــي س ــياق الكــوارث
وتغيي ــر املن ــاخ ،املنبثق ــة ع ــن مب ــادرة نانس ــن ،م ــع التس ــليم ب ــأن ال ــدول ليس ــت
جميعه ــا مشــتركة فيهمــا.
 -51ونحيــط علمــا بالعم ــل ال ــذي أنجزت ــه املجموعــة العاملي ــة املعني ــة
ب ــالهجرة عل ــى ص ــعيد وض ــع مبــادئ وتوجيهــات عمليــة بشــأن حمايــة حق ــوق
اإلنسـان الواجبـة للمهـاجرين الـذين يعيشـون في ظل أوضاع هشة .وسوف ننظر
في وضع مبادئ موجهة غيرملزمة ،ومبادئ توجيهية طوعية ،تتسق مـع القانون
الدولــي ،فيمــا يتعلــق بمعاملــة املهاجريــن الذيــن يعيش ــون فــي ظ ــل أوض ــاع هش ــة
وال س ــيما األطفــال غيــراملصحوبيــن واملنفصليــن عــن ذويهــم الذيــن ال يحــق لهــم
الحصول على الحماية الدولي ــة كالج ــئين وال ــذين ق ــد يحت ــاجون إلى املس ــاعدة.
وستوض ــع ه ــذه املب ــادئ التوجيهي ــة واملب ــادئ املوجه ــة باس ــتخدام عملي ــة تت ــولى
ال ــدول قيادته ــا بمش ــاركة جمي ــع أص ــحاب املص ــلحة املعن ــيين وباالســتعانة
بمساهمات من املمثل الخاص لألمين العام املعني بالهجرة الدولي ــة والتنمي ــة،
واملنظم ــة الدوليــة للهجــرة ،ومفوضيــة األم ــم املتح ــدة لحق ــوق اإلنس ــان،
ومفوض ــية األم ــم املتح ــدة لش ــؤون الالجئين ،وغيرها من كيانات منظومة األمم
املتحــدة ذات الصلــة .وســوف تكمــل ه ــذه املب ــادئ الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى
حمايــة املهاجريــن ومســاعدتهم.
 -53ونح ــن نرح ــب باس ــتعداد بع ــض ال ــدول لت ــوفيرالحماي ــة املؤقت ــة م ــن
اإلع ــادة للمه ــاجرين ال ــذين ال يس ــتوفون ش ــروط الحص ــول عل ــى مرك ــزالالج ــئ
وال ــذين ال يس ــتطيعون الع ــودة إلــى أوطانهــم ،بســبب الظــروف الســائدة فــي
بلدانهــم.
 -54وســوف نعتمــد فــي تيســير الهجــرة  ،بمــا يتما�شــى مــع خطــة التنمي ــة
املس ــتدامة ل ع ــام  ،2030عل ــى آلي ــات التع ــاون والش ـراكة الثنائي ــة واإلقليمي ــة
والعاملي ــة القائم ــة ،وفق ــا للق ــانون ال ــدولي .وس ــوف نع ــزز التع ــاون لتحقي ــق ه ــذه
الغاي ــة فيم ــا ب ــين بل ــدان املنش ــأ والعب ــور واملقص ــد ،بط ــرق تشــمل العملي ــات
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 -55ونحن نعترف بالتقدم املحرز بشأن مسائل الهجرة الدولية والتنمية
داخــل منظوم ــة األم ــم املتحــدة ،بمــا يشــمل الحواريــن األول والثانــي الرفيعــي
املســتوى اللذيــن عق ــدا بش ــأن الهج ــرة الدولي ــة والتنميــة .وســوف ندعــم تعزيــز
الحــوار علــى الصعيديــن العالمــي واإلقليم ــي وتعمي ــق التع ــاون بش ــأن الهجــرة،
ال ســيما مــن خــال تبــادل أفضــل املمارســات والتعلــم املتبــادل ووضــع مبــادرات
وطنيـة أوإقليمية .وننوه في هذا الصدد باإلسهام القيم للمنتدى العالمي املعـني
ب ــالهجرة والتنمي ــة ونعت ــرف بأهميــة تنظيــم الحــوارات بيــن أصحــاب املصلحــة
املتعدديــن بشــأن الهجــرة والتنميــة.
 -56ونؤكــد أنــه ينبغــي عــدم تجريــم األطفــال أو إخضاعهــم للتدابيــر
العقابيــة بســبب وض ــعهم أو وضــع آبائهــم مــن حيــث الهجــرة.
 -57وســوف ننظــرفــي تيســيرف ــرص الهج ــرة اآلمن ــة واملنظم ــة والقانوني ــة،
بم ــا يش ــمل ،حس ــب االقتضاء ،إيجاد فرص العمل وتنق ــل األي ــدي العامل ــة عل ــى
جمي ــع مس ــتويات امله ــارات ،والهج ــرة الدائريــة ،وجمــع شم ــل األس ــر ،والف ــرص
املتص ــلة ب ــالتعليم .وس ــوف نــولي اهتمام ــا خاص ــا لتطبي ــق معاييــرالعمــل الدنيــا
للعمــال املهاجريــن بصــرف النظــر عــن وضعهــم ،وكذلــك لتكاليــف االس ــتقدام
وغيرها من التكاليف املتصلة بالهجرة ،وتـدفقات التحـويالت املاليـة ،وعمليـات
نق ــل امله ــارات واملعــارف ،وإيجــاد فــرص عمــل للشــباب.
 -58ونحــن نشــجع بقــوة التعــاون فيمــا بيــن بل ــدان املنش ــأ أو الجنس ــية،
وبل ــدان العب ــور ،وبل ــدان املقص ــد ،والبل ــدان األخ ــرى ذات الص ــلة ،فــي ض ــمان
أن يتس ــنى للمه ــاجرين ال ــذين ال يملك ــون تصريحــا باإلقامــة فــي بلــد املقصــد
أن يعــودوا ،وفقــا لاللتزامــات الدوليــة الواقع ــة عل ــى جمي ــع ال ــدول ،إلــى بلدهــم
األصلــي أو البلــد الــذي يحملــون جنســيته ،بطريقــة آمن ــة ومنظم ــة تحف ــظ له ــم
ّ ّ
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التشـاورية اإلقليميـة ،واملنظمـات الدوليـة ،والحركـة الدوليـة للصـليب األحمـر
والهــال األحم ــر ،واملنظم ــات االقتص ــادية اإلقليمي ــة ،والس ــلطات الحكومي ــة
املحلي ــة ،وك ــذلك م ــع جهــات التوظيــف ذات الصلــة وأرب ــاب العم ــل املعن ــيين فــي
القطـاع الخـاص ،والنقابـات العماليـة ،واملجتمــع املــدني ،وجماعــات املهــاجرين
واملغت ــربين .ونح ــن م ــدركون ل الحتياج ــات الخاص ــة للسلطات املحلية التي هي
أول مــن يســتقبل املهاجريــن.
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كرامت ــهم ،ويفض ــل أن يك ــون ذل ــك عل ــى أس ــاس ط ــوعي ،م ــع وض ــع التش ــريعات
الوطنيــة في االعتبــاربما يتما�شى مع القانون الدولي .ونالحظ أن التعـاون بشـأن
اإلع ــادة والس ــماح بال ــدخول مج ــددا يشــكل عنص ـرا هامــا مــن عناصــرالتع ــاون
ال ــدولي بش ــأن الهج ــرة .ويمك ــن أن يش ــمل ه ــذا التع ــاون ضمان التحديد السليم
للهويــة وتوفيــروثائــق الســفرذات الصلــة .ويجــب أن يك ــون أي ن ــوع م ــن العــودة،
ســواء كان طوعيــا أو غيــرذلــك ،متماشــيا مــع التزاماتن ــا بموج ــب الق ــانون ال ــدولي
لحق ــوق اإلنس ــان ومتفق ــا م ــع مب ــدأ ع ــدم اإلع ــادة القس ــرية .وينبغ ــي أيض ــا أن
تحت ــرم في ــه قواع ــد الق ــانون ال ــدولي ،وأن يج ــري ،باإلض ــافة إلــى ذل ــك ،عل ــى
نح ــو يتماش ــى م ــع مص ــالح الطف ــل املثل ــى وم ــع اإلج ـراءات القانونيــة الواجبــة.
ونعتــرف بــأن االتفاقــات القائمــة املتعلقــة بالســماح بال ــدخول مج ــددا ينبغــي أن
تنفــذ تنفيــذا كامــا ،مــع التســليم بأنهــا ال تنطبــق إال علــى الــدول التــي ت ــدخل فيه ــا.
ونح ــن ندعــم تعزيــزاملســاعدة التــي تقــدم مــن أجــل اســتقبال مــن تتــم إعادتهــم
وم ــن أج ــل إع ــادة إدم ــاجهم .وينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص الحتياجــات العائديــن
من املهاجرين الذين يعيش ــون في ظ ــل أوض ــاع هشــة ،مثل األطفال وكبارالســن
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وضحايــا االتجــار.
 -59ونؤكد من جديد التزامنا بحمايـة حقـوق اإلنسـان الواجبـة لألطفـال
امله ــاجرين ،نظ ـرا لض ــعفهم ،وال س ــيما األطف ــال امله ــاجرين غ ــير املص ــحوبين
ب ــذويهم ،وت ــوفيرس ــبل حص ــولهم علــى الخدمــات األساســية املتعلقــة بالص ــحة
والتعلـيم والشـؤون النفسـية واالجتماعيـة ،بمـا يكفـ ل أن تكون مصالح الطفل
املثلــى مــن االعتبــارات األساســية فــي جميــع السياســات ذات الصلــة.
 -60ونح ــن نعت ــرف بض ــرورة معالج ــة الحال ــة الخاص ــة للنس ــاء والفتي ــات
املهـاجرات و معالجـة ضعفهن ،من خالل أمور من بينها إدماج منظور جنساني
فــي سياســات الهجــرة وتعزيــزالقــوانين واملؤسس ــات وال ــبرامج الوطني ــة ملكافح ــة
العن ــف الجنس ــاني ،بم ــا فــي ذل ــك االتج ــار باألش ــخاص والتمييــز ضــد النســاء
والفتيــات.
 -61ومع االعتراف بمساهمة املجتمع املدني ،بما في ذلـك املنظمـات غـير
الحكومي ــة ،فــي تعزي ــز رف ــاه امله ــاجرين وإدم ــاجهم فــي املجتمع ــات ،وال س ــيما فــي
األوقـات الـتي تسـودها أوضـاع بالغـة الهشاشة ،وبالدعم الذي يقدمه املجتمع
الدولي لجهود هذه املنظمات ،فإننا نشـجع علـى تعميـق التفاعل بين الحكومات
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 -62ونالحــظ أن املمث ــل الخ ــاص لألم ــين الع ــام املع ــني ب ــالهجرة الدولي ــة
والتنمي ــة ،الس ــيد بيت ــر ســاذرالند ،ســوف يقــدم قبــل نهايــة ع ــام  2016تقري ـرا
يقت ــرح في ــه س ــبال لتعزي ــزالتع ــاون ال ــدولي ومشــاركة األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق
بمســألة الهجــرة.
 -63ونلت ــزم بالش ــروع فــي ،ع ــام  ،2016فــي عملي ــة مفاوض ــات حكومي ــة
دولي ــة تفض ــي إلــى اعتمــاد اتفــاق عالمــي للهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والقانونيــة  ،فــي
إط ــارم ــؤتمرحك ــومي دولــي يعق ــد فــي عــام  .2017وندعــو رئيــس الجمعي ــة العام ــة
إلى اتخ ــاذ الترتيب ــات الالزم ــة لتحدي ــد طرائ ــق عملي ــة التف ــاوض وج ــدولها ال ــزمني
وجوانب ــها العملي ــة األخ ــرى .وي ــرد مزي ــد م ــن التفاص ــيل بش ــأن ه ــذه العمليــة فــي
املرفــق الثانــي لهــذا اإلعــان.
رابعا  -االلتزامات إزاء الالجئين
 -64انطالقــا مــن اعترافنــا بــأن النزاعــات املســلحة واالضــطهاد والعنــف،
بم ــا فــي ذل ــك اإلرهــاب ،مــن ب ــين العوام ــل ال ــتي ت ــؤدي إلــى حرك ــات ال ــنزوح الك ــبرى
لالج ــئين ،س ــوف نعم ــل عل ــى معالج ــة األس ــباب الجذري ــة لح ــاالت األزم ــات ه ــذه
ومن ــع نش ــوب النزاع ــات أو حل ــها بالوســائل الســلمية .وســنعمل بــكل الطــرق
املمكنــة مــن أجــل تســوية املنازع ــات ب ــالطرق الس ــلمية ،والحيلولــة دون نشــوب
النزاعــات ،الــو توصــل إلــى الحلــول السياســية الطويلــة األج ــل املطلوب ــة .وثم ــة
أهمي ــة حاسم ــة التب ــاع أس ــاليب الدبلوماس ــية الوقائي ــة واالس ــتجابة املبك ــرة
للنزاع ــات م ــن جان ــب الــدول واألمــم املتحــدة .ويشــكل تعزيــز حقــوق اإلنس ــان
أم ـرا ب ــالغ األهمي ــة أيض ــا .وباإلض ــافة إلــى ذل ــك ،س ــنعمل عل ــى تعزي ــز الحك ــم
الرش ــيد وس ــيادة الق ــانون واملؤسس ــات الفعال ــة الخاض ــعة للمس ــاءلة ال ــتي
تشـمل الجميـع ،والتنميـة املسـتدامة ،علـى الصـعيد الـدولي واإلقليمـي والـوطني
واملحلــي .وتســليما بــأن احت ـرام جمي ــع أط ـراف النزاع ــات املس ــلحة للق ــانون
اإلنس ــاني ال ــدولي يمك ــن أن يح ــد م ــن ح ــاالت ال ــنزوح ،نج ــدد التزامن ــا بالتمس ــك
باملب ــادئ اإلنس ــانية والق ــانون ال ــدولي اإلنســاني .ونؤكد أيضا احترامنا للقواعد
التــي تحمــي املدنييــن فــي حــاالت الن ـزاع.
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واملجتمع املدني إليجـاد سـبل للتصـدي للتحـديات الـتي تطرحهـا الهجـرة الدولية
وللتعامــل مــع الفــرص التــي تتيحها.
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 -65ونعيـ ــد تأكيـ ــد اتفاقيـ ــة عـ ــام  1951الخاصـ ــة بوضـ ــع الالجـ ــئين
وبروتوكولهـ ــا لعــام  ،1967بوصفهمــا أســاس النظــام الدولــي لحماي ــة الالج ــئين،
ونس ــلم بأهمي ــة أن تطبقهم ــا ال ــدول األطـ ـراف عل ــى نح ــو ت ــام وفع ــال وب ــالقيم
ال ــتي يجس ــدها ،و نالح ــظ م ــع االرتي ــاح أن  148دولــة هــي اآلن أط ـراف فــي أحــد
الصكين أوفي كليهما ،ونشجع الدول غـيراألطـراف في هـذين الصـكين علـى النظـر
فــي االنض ــمام إليهم ــا ،كم ــا نش ــجع ال ــدول األط ـراف ال ــتي أب ــدت تحفظــات علــى
النظــرفــي ســحبها .ونعتــرف أيضــا بــأن عــددا مــن الــدول غ ــيراألط ـراف فــي الص ــكين
الدولييــن املتعلقيــن بالالجئيــن قــد أبــدى ســخاء فــي اســتضافة الالجئيــن .
 -66ونؤك ــد م ــن جدي ــد أن الق ــانون ال ــدولي لالج ــئين والق ــانون ال ــدولي
لحقــوق اإلنســان والقانون الدولي اإلنساني توفراإلطارالقانوني الالزم لتعزيـز
حماي ــة الالج ــئين .وس ــوف نكف ــل ،فــي ه ــذا الس ــياق ،ت ــوفيرالحماي ــة لجمي ــع م ــن
يحت ــاجون إليه ــا .ونح ــيط علم ــا ب الص ــكوك اإلقليمي ــة املتعلقة بالالجئين ،مثل
اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقي ــة ال ــتي تحك ــم املظ ــاهر الخاص ــة بمش ــكالت
الالجئيــن فــي أفريقيــا  ،وإعــان كارتاخينــا بشــأن الالجئيــن.
 -67ونؤكد من جديـد احتـرام مؤسسـة اللجـوء والحـق في التمـاس اللجـوء.
ك ــذلك نؤك ــد مج ــددا احترامن ــا للمب ــدأ األساس ــي لع ــدم اإلع ــادة القس ــرية ،وفقــا
للقــانون الــدولي لالجــئين ،والتزامنا به.
 -68ونشـ ــدد علـ ــى األهميـ ــة املحوريـ ــة للتعـ ــاون الـ ــدولي بالنسـ ــبة لنظـ ــام
حمايـ ــة الالجـ ــئين .ونــدرك األعبــاء التــي تفرضهــا حــركات النــزوح الكبــرى لالجئيــن
علــى املــوارد الوطني ــة ،وال س ــيما فــي حالــة البل ــدان النامي ــة .وتلبي ــة الحتياج ــات
الالج ــئين وال ــدول املس ــتقبلة ،نلت ــزم ب تــوخي مزي ــد م ــن اإلنص ــاف فــي تقاس ــم
األعب ــاء واملس ــؤوليات املترتب ــة عل ــى استض ــافة ودع ــم الالج ــئين عل ــى مســتو ى
العالــم ،مــع وضــع املســاهمات الحاليــة فــي الحســبان ومراعــاة تفــاوت القــدرات
واملــوارد فيم ــا بيــن الــدول.
 -69ونــرى أن مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن ينبغ ــي ،بالنس ــبة
لكـل حالـة تنطـوي على حركات نزوح كبرى لالجئين ،أن تضع إجراءات للتعامـل
ال ش ــامل م ــع مس ــألة ا لالج ــئين وأن تبــدأ فــي األخــذ بهــا ،بالتنســيق الوثي ــق م ــع
ال ــدول املعني ــة ،بم ــا فــي ذل ــك البل ــدان املض ــيفة ،وم ــع إش ـراك كيانــات األمــم
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 -70وسوف نكفل تماشـي سياسـات أوترتيبـات السـماح بـدخول الالجـئين
مـع التزاماتنـا بموجب القانون الدولي .ونـود أن نشـهد تخفيفـا للحـواجزاإلداريـة
به ــدف التعجي ــل إلــى أقص ــى حــد ممكــن بإج ـراءات الســماح بدخــول الالجئيــن.
وسـنقوم ،حسـب االقتضـاء ،بمسـاعدة الـدول على تسجيل الالجئين وتوثيقهم
في وقت مبكروعلى نحو فعال .وسنعمل أيضا علـى أن تتـاح لألطفال اإلجراءات
املناســبة لهــم .وفــي الوقــت نفســه ،نــدرك أن إمكانيــة تقديــم الالج ــئين لطلب ــات
اللجــوء في البلــد الــذي يختارونــه قــد تخضــع للتنظــيم ،رهنــا بضــمان حصــولهم
عل ــى الحماي ــة وتمتعهم بها في مكان آخر.
 -71ونشــجع علــى اتخــاذ تدابيــرتيس ــرلالج ــئين إمكاني ــة التس ــجيل امل ــدني
والتوثي ــق .ونعت ــرف فــي هــذا الصــدد بأهميــة التســجيل والتوثيــق علــى نحــو مبكــر
وفعــال ،باعتبارهمــا أداة للحمايــة وتيس ــيرتقديــم املســاعدة اإلنســانية.
 -72ونح ــن نس ــلم ب ــأن انع ــدام الجنس ــية يمك ــن أن يك ــون أح ــد األس ــباب
الجذري ــة لل ــنزوح القســري؛ وأن النــزوح القســري ،بــدوره ،يمكــن أن ي ــؤدي
إلــى انع ــدام الجنس ــية .ونرح ــب فــي ه ــذا الص ــدد بالحمل ــة العاملي ــة ال ــتي ش ــنتها
مفوض ــية األم ــم املتح ــدة لش ــؤون الالج ــئين م ــن أج ــل إنهــاء حــاالت انعــدام
الجنسية في غضون عقد من ال ــزمن ،ونش ــجع ال ــدول عل ــى النظ ــرفي اإلج ـراءات
ال ــتي يمكن ــها اتخاذه ــا لخف ــض ح ــاالت انع ــدام الجنس ــية .ونش ــجع ال ــدول ال ــتي
لم تنض ــم بع ــد إلى االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عديمي الجنس ــية لع ــام
 ،1954واالتفاقيـة املتعلقـة بخفـض حاالت انعدام الجنسية لعام  ،1961على
أن تنظــرفــي القيــام بذلــك.
 -73ونح ــن ن ــدرك أن مخيم ــات الالج ــئين ينبغ ــي أن تك ــون االس ــتثناء وأن
تشــكل ،قــدراإلمكـان ،تـدبيرا مؤقتـا في إطـاراالسـتجابة إلحـدى حـاالت الطـوارئ.
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املتحــدة األخــرى ذات الصلــة .وينبغ ــي أن يش ــمل ه ــذا اتب ــاع نه ــج تش ــارك فيــه
جهــات متعــددة مــن أصحــاب املصلحــة تشــمل الســلطات الوطنيــة واملحلي ــة
واملنظم ــات الدولي ــة واملؤسس ــات املالي ــة الدولي ــة والش ــركاء م ــن املجتمــع املــدني
(بم ــا فــي ذل ــك املنظم ــات الديني ــة ومنظم ــات املغت ــربين واألوس ــاط األكاديمي ــة)،
والقط ــاع الخ ــاص ،ووس ــائط اإلع ــام ،والالج ــئين أنفسهم .ويرد إطارشامل من
هــذا النــوع فــي مرفــق لهــذا اإلعــان.
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ونالحـظ أن  60في املائ ــة م ــن الالج ــئين في جمي ــع أنح ــاء الع ــالم يعيش ــون في بيئ ــات
حضـ ــرية وال يعـ ــيش فــي املخيم ــات س ــوى األقلي ــة من ــهم .وس ــوف نكف ــل تكيي ــف
املســاعدة املقدمــة إلى الالجــئين واملجتمعات املضيفة مـع السـياق املعـني .ونؤكـد
أن ال ــدول املض ــيفة تتحم ــل املس ــؤولية الرئيس ــية ع ــن كفال ــة الط ــابع امل ــدني
واإلنسـاني ملخيمـات الالجـئين ومسـتوطناتهم .وسـوف نعمـل علـى كفال ــة أال يخ ــل
بهــذا الطـ ــابع وجـ ــود عناصـ ــرمسـ ــلحة أو اضـ ــطالعها بأنشـ ــطة فــي هـ ــذا الســياق،
وكفالة ع ــدم اس ــتخدام املخيم ــات ألغ ـراض تتن ــافى م ــع طابعه ــا امل ــدني .وس ــنعمل
عل ــى تعزي ــزاألم ــن في مخيم ــات الالج ــئين واملجتمع ــات املحلي ــة املحيط ــة بهــا ،بنــاء
عل ــى طل ــب البل ــد املضيف وبموافقته .ونحن نرحب باملس ــاهمة الس ــخية للغاي ــة
ال ــتي قدمت ــها ح ــتى اآلن البل ــدان ال ــتي تستض ــيف مجموعات كبيرة من الالجئين،
وســوف نعمــل علــى زيــادة ال ــدعم لتل ــك البل ــدان .ون ــدعو إلــى أن تصــرف علــى وجــه
الســرعة املبالــغ التــي تــم فــي املؤتمـرات ذات الصلــة التعهــد بتقديمهــا.
 -75ونح ــن ملتزم ــون  ،بمج ــرد أن تنش ــأ حال ــة م ــن ح ــاالت اللج ــوء ،ب ــأن
نعم ــل عل ــى إيج ــاد الحل ــول له ــا .وسننش ــط في تعزي ــزالحل ــو ل الدائم ــة ،وال س ــيما
في الح ــاالت ال ــتي يط ــول فيه ــا أم ــد اللجوء ،م ــع التركي ــزعل ــى الع ــودة املس ــتدامة في
الوق ــت املناس ــب وفي ظ ــل ظ ــروف آمن ــة تحف ــظ كرامة اإلنســان .وســوف يشــمل
هــذا اإلعــادة إلــى الوطــن وإعــادة اإلدمــاج وإعــادة التأهيــل وإع ــادة البنــاء .ونشــجع
الدول والجهات الفاعلة األخ ــرى ذات الص ــلة عل ــى تق ــديم ال ــدعم بوس ــائل من ــها
تخصيــص األمــوال.
 -76ونؤك ــد م ــن جدي ــد أن الع ــودة الطوعي ــة إلــى ال ــوطن ال ينبغ ــي أن
تك ــون بالض ــرورة مشــروطة بالتوصــل إلــى حلــول سياســية فــي بلــد املنشــأ.
 -77ونعتزم التوسع في عدد ونطاق املسارات القانونيـة املتاحـة للسـماح
ب ــدخول الالج ــئين إلــى بل ــدان ثالث ــة أو إع ــادة توطين ــهم فيه ــا .فه ــذا م ــن ش ــأنه،
باإلض ــافة إلــى التخفي ــف م ــن محن ــة الالجئيــن ،أن يعــود بمنافــع عل ــى البل ــدان
ال ــتي تستض ــيف مجموع ــات ك ــبيرة م ــن الالج ــئين ،وعل ــى البلــدان الثالثــة التــي
تســتقبلهم.
 -78ونحث الدول التي لم تضع بعد بـرامج إلعـادة التـوطين علـى النظـرفي
القيـام بـذلك في أقـرب فرصـة  .ونشـجع الـدول الـتي أنشـأت هـذه الـبرامج بالفعـل
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 -79وســوف ننظــر فــي التوســع فــي برامــج الســماح بالدخــول لألغ ـراض
اإلنســانية ،وربمــا تنظ ــيم برامــج لإلجــاء املؤقــت ،ألغـراض منهــا اإلجــاء ألســباب
طبيــة ،ووضــع ترتيبــات مرنــة للمس ــاعدة فــي جم ــع شم ــل األس ــر ،وقي ــام جه ــات
خاص ــة بكفال ــة ف ـرادى الالج ــئين ،وإتاح ــة الف ــرص لتنق ــل الالجئين طلبا للعمل،
بطرق منها الشراكات مع القطاع الخاص ،وسـعيا للحصـول علـى سـبل التعليم،
مــن قبيــل املنــح الدراســية وتأشــيرات الطــاب.
 -80ونحــن ملتزمــون بتقديــم املســاعدة اإلنس ــانية إلــى الالج ــئين م ــن أج ــل
ضـمان تـوافرالـدعم الضروري في القطاعات األساسية املتعلقة بإنقاذ الحياة،
مثــل الرعاي ــة الص ــحية وامل ــأوى والغ ــذاء وامليــاه واملرافــق الصحيــة .ونلتــزم بدعــم
البلــدان واملجتمعــات املحليــة املضيفــة فــي هــذا الص ــدد ،بط ــرق منهــا اســتخدام
املعــارف والقــدرات املتاحــة محليــا .وس ــوف نق ــدم ال ــدعم لل ــبرامج اإلنمائي ــة
األهليـة التي تعود بالفائدة على كل من الالجئين واملجتمعات املحلية املضيفة.
وق ــد عق ــدنا الع ــزم عل ــى أن ن ــوفر لجمي ــع أطف ــال الالج ــئين التعل ــيم االبت ــدائي
والثـانوي الجيد النوعية في بيئـات تعلـم آمنـة ،وأن نفعـل ذلـك في غضـون أشـهر
قليل ــة م ــن ب ــدء ال ــنزوح .ونلتــزم بتوفيــرالدعــم للبلــدان املضيفــة فــي هــذا الصــدد.
فإتاحة سبل الحصـول علـى التعلـيم الجيـد ،بمــا يشــمل املجتمعــات املضــيفة،
يــوفرحمايــة أساســية لألطفــال والشــباب في ســياق الــنزوح ،وال سيما في حاالت
النـزاع واألزمــات.
 -82وس ــوف ن ــدعم التعل ــيم فــي مرحل ــة الطفول ــة املبك ــرة لألطف ــال
الالج ــئين .وس ــنقوم أيض ــا بتعزيـ ــز التعل ـ ــيم الج ـ ــامعي ،والتـ ــدريب عل ـ ــى
امله ـ ــارات والتعلـ ــيم امله ـ ــني .فف ـ ــي ح ـ ــاالت ال ــنزاع واألزم ــات ،يش ــكل التعل ــيم
الع ــالي دافع ــا قوي ــا إلــى التغ ــيير وتج ــد في ــه فئ ــة هام ــة م ــن الشــبان والشــابات
املالذ والحماي ــة ،ذل ــك أن ــه يح ــافظ عل ــى آم ــالهم في املس ــتقبل ،ويع ــزز اإلدم ــاج
وعــدم التمييــز ،ويعمــل بمثابــة حافــزإلنعــاش البلــدان التــي تمــربمرحلــة مــا بعــد
الن ـزاع وإعــادة بنائهــا.
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عل ــى النظ ــرفــي زي ــادة حج ــم برامجهــا .وتهــدف إلــى توفيــرأماكــن إلعــادة التوطيــن
ومس ــارات قانوني ــة تس ــمح ب ــدخول الالج ــئين بأع ــداد م ــن ش ــأنها أن تت ــيح تلبي ــة
االحتياج ــات الس ــنوية إلع ــادة الت ــوطين ال ــتي تح ــددها مفوض ــية األمــم املتحــدة
لشــؤون الالجئيــن.
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 -83وس ــنعمل عل ــى كفال ــة تلبي ــة االحتياج ــات الص ــحية األساس ــية
ملجموع ــات الالج ــئين ،وتزويــد النســاء والفتيــات بإمكانيــة الحص ــول عل ــى
خـدمات الرعايـة الصـحية الضـرورية .ونلتـزم بتوفيرالدعم للبلدان املضيفة في
هذا الصدد .وسـوف نضـع أيضـا اسـتراتيجيات وطنيـة لحمايـة الالجئين في إطار
نظــم الحمايــة االجتماعيــة الوطنيــة ،حســب االقتضــاء.
 -84وم ــع ترحيبن ــا ب ــالخطوات اإليجابي ــة ال ــتي تتخ ــذها فـ ـرادى ال ــدول،
نش ــجع الحكوم ــات املض ــيفة عل ــى النظ ــر فــي ف ــتح أســواق العم ــل ل ــديها أم ــام
الالجـئين .وسـنعمل علـى تعزيـزقـدرة البلدان واملجتمعات املحلية املضيفة على
الصمود ،وسنقدم لها املساعدة بوسائل من قبيـل خطـط إيجاد فرص العمـل
وإدرار ال ــدخل .ونق ــر ،فــي ه ــذا الص ــدد ،بالطاق ــات ال ــتي يتمت ــع به ــا الش ــباب،
وســنعمل علــى تهيئــة الظــروف املواتيــة لتحقيــق النمــو وإيج ــاد ف ــرص العم ــل
والتعل ــيم ال ــتي ستس ــمح لهــم بــأن يكونــوا القــوى املحركــة للتنميــة.
 -85وفــي ســبيل مواجهــة التحــدي الــذي تطرحــه حرك ــات ال ــنزوح الك ــبرى
لالج ــئين ،س ــوف يســتلزم األمــرالتنســيق الوثي ــق فيم ــا ب ــين طائف ــة م ــن الجه ــات
الفاعل ــة اإلنس ــانية واإلنمائي ــة .ونح ــن ملتزم ــون بجع ــل الفئ ــات األكث ــرتض ــررا
مح ــورا للتخط ــيط والعم ــل .وق ــد تحت ــاج الحكوم ــات واملجتمعــات املحلي ــة
املض ــيفة إلــى ال ــدعم م ــن كيان ــات األم ــم املتح ــدة ذات الص ــلة وم ــن الس ــلطات
املحليــة واملؤسســات املاليــة الدوليــة واملصــارف اإلنمائيــة اإلقليميــة والجهــات
املانح ــة الثنائي ــة والقط ــاع الخ ــاص واملجتمــع امل ــدني .ونح ــن نش ــجع بق ــوة
االس ــتجابات املش ــتركة ال ــتي تش ــمل جمي ــع ه ــذه الجه ــات الفاعل ــة ،م ــن أج ــل
تعزي ــز العالق ــة ب ــين الجه ــات الفاعل ــة عل ــى الص ــعيدين اإلنس ــاني واإلنمائــي،
وتيســير التعــاون علــى نطــاق الواليــات املؤسســية ،وإرس ــاء األس ــاس للحل ــول
املس ــتدامة مــن خــال املســاعدة علــى بنــاء إمكانيــة االعتمــاد علــى الــذات والق ــدرة
علـى الصـمود .وباإلضـافة إلى تلبية االحتياجـات اإلنسـانية واإلنمائيـة املباشـرة،
س ــوف نعم ــل عل ــى دع ــم اإلص ــاح البيئ ــي واالجتمـ ــاعي واملتعلـ ــق بالهياكـ ــل
األساسـ ــية فــي املنـ ــاطق املتضـ ــررة مـ ــن حركـ ــات نـ ــزوح كبــرى لالجئيــن.
 -86ونالح ــظ م ــع القل ــق وج ــود فج ــوة ك ــبيرة ب ــين احتياج ــات الالج ــئين
واملـوارد املتاحـة .ولسد هذه الفجوة ،نشجع على توسيع نطاق الجهات املانحة
التــي تقــدم ال ــدعم ،وس ــوف نتخ ــذ مــن التدابيــر م ــا يجع ــل تموي ــل العملي ــات
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -87ونح ــيط علم ــا ب ــأن الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ستش ــترك م ــع إثيوبيـا
واألردن وأملاني ــا والســويد وكندا واملكســيك واألمين العام في اســتضافة اجتماع
رفيع املس ــتوى مع ــني ب ــالالجئين ،في  20أيلول/سبتمبر .2016
خامسا  -متابعة التزاماتنا واستعراضها
 -88نس ــلم بض ــرورة اتخ ــاذ الترتيب ــات الكفيل ــة بمتابع ــة جمي ــع االلتزام ــات
الـتي نقطعهـا علـى أنفسـنا اليـوم واستعراضـها بصـورة منهجيـة .وبالتـالي ،نطلـب
إلى األمـين العـام أن يضـمن أن يكون التقدم الذي تحرزه الـدول األعضـاء واألمـم
املتح ــدة فــي تنفي ــذ االلتزام ــات ال ــتي تــم التعه ــد بهــا فــي االجتمــاع الرفيــع املســتوى
اليــوم موضوعــا لتقييم ــات دوري ــة تع ــرض عل ــى الجمعي ــة العام ــة ،مــع اإلشــارة،
حســب االقتضــاء ،إلــى خطــة التنميــة املســتدامة لعــام .2030
 -89وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ينبغــي التفكيــرفــي أن يكــون لك ــل م ــن الحــوارات
الرفيع ــة املس ــتوى التــي تعقــد بصفــة دوريــة بش ــأن الهج ــرة الدولي ــة والتنمي ــة
والتقريـرالسـنوي الـذي يقدمـه مفـوض األمـم املتحـدة السـامي لشـؤون الالجـئين
إلــى الجمعي ــة العام ــة دور فــي اس ــتعراض جوان ــب ه ــذا اإلعــان ذات الصلــة.
وإقرارا بالحاجة إلى تقـديم قـدركـبيرمـن الـدعم املـالي والبرنـامجي للبلـدان
واملجتمع ــات املحلي ــة املض ــيفة املتض ــررة م ــن حرك ــات ن ــزوح ك ــبرى لالج ــئين
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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اإلنس ــانية أكث ــرمرون ــة وثبات ــا ،م ــع تقل ــيص املخصص ــات املوقوفة على أغراض
معينــة وزيــادة التمويــل املتعــدد الس ــنوات .وتحت ــاج كيان ــات األم ــم املتح ــدة،
كمفوضيــة األمــم املتحــدة لش ــؤون الالج ــئين ،ووكال ــة األم ــم املتح ــدة إلغاث ــة
وتش ــغيل الالج ــئين فــي الشــرق األدنــى (األونــروا) ،وغيرهمــا مــن املنظمــات ذات
الصلــة ،قــدرا كافيــا م ــن التموي ــل ح ــتى ت ــتمكن م ــن االض ــطالع بأنش ــطتها عل ــى
نح ــو فع ــال وبطريق ــة يمك ــن التنب ــؤ به ــا .ونح ــن نرح ــب باملش ــاركة املتزاي ــدة للبن ــك
الـدولي واملصـارف اإلنمائيـة املتعـددة األطـراف ،وبالتحسـينات الـتي ط ـرأت علــى
س ــبل حص ــول املجتمع ــات املحلي ــة املتض ــررة عل ــى التموي ــل اإلنم ــائي بش ــروط
ميس ــرة .وم ــن الواض ــح ،ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،أن اس ــتثمارالقط ــاع الخ ــاص في دع ــم
مجموع ــات الالجئيــن والبلــدان املضيفــة ســتكون ل ــه أهمي ــة حاسم ــة عل ــى م ــدى
السـنوات املقبلـة .كـذلك يمثـل املجتمع املدني شريكا رئيسيا في تلبية احتياجات
الالجئيــن فــي كل منطقــة مــن مناطــق العالــم.
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واملهـاجرين ،نطلـب إلى األمـين العام أن يوافي الجمعيـة العامـة في دورتهـا الحاديـة
والس ــبعين بتقري ــرع ــن س ــبل تحقي ــق املزي ــد م ــن الكف ــاءة والفعالي ــة التش ــغيلية
واالتس ــاق عل ــى نط ــاق املنظوم ــة ،وط ــرق تعزي ــز مش ــاركة األم ــم املتحــدة مــع
املؤسسات املالية الدولية والقطاع الخـاص ،بهـدف تنفيـذ االلتزامـات املبينـة في
ه ــذا اإلعــان علــى الوجــه األكمــل .الجلســة العامــة  19-3أيلول/ســبتمبر .2016
املرفق األول  -إطارالتعامل الشامل مع مسألة الالجئين
 -1إن نطــاق نــزوح الالجئيــن وطبيعتــه يتطلبــان منــا اليــوم العمــل بطريقــة
شاملة ويمكـن التنبـؤبها في سياق حركات نزوح الالجئين الواسعة النطاق .ومن
خــال التعامــل الش ــامل م ــع مس ــألة الالجئيــن علــى أســاس مبــدأ التعــاون الدولــي
وتقاســم األعبــاء واملســؤوليات ،فإننــا أق ــدرعل ــى حماي ــة الالجئيــن ومســاعدتهم
ودعــم الــدول واملجتمعــات املحليــة املضيفــة املعنيــة.
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 -2وســتتولى مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن إعــداد وإصــدار
إطــار التعامــل الش ــامل مــع مســألة الالجئيــن ،لــكل حالــة تنطــوي علــى حــركات
نزوح كبرى لالجـئين ،بالتنسـيق الوثيـق مـع الــدول املعنيـة ،بمــا في ذلـك البلــدان
ا ملض ــيفة ،وإش ـراك كيان ــات األم ــم املتح ــدة األخ ــرى ذات الصلــة .وينبغ ــي أن
ينط ــوي التعام ــل الش ــامل م ــع مس ــألة الالج ــئين عل ــى اتب ــاع نه ــج يش ــرك جه ــات
متع ــددة ص ــاحبة املص ــلحة ،من ــها الس ــلطات الوطني ــة واملحلي ــة واملنظم ــات
الدولي ــة واملؤسس ــات املالي ــة الدولي ــة واملنظم ــات اإلقليمي ــة ،وآلي ــات التنس ــيق
والشـ ـراكة اإلقليمي ــة ،والش ــركاء م ــن املجتم ــع امل ــدني ،بم ــا فــي ذل ــك املنظم ــات
الديني ــة واألوس ــاط األكاديمي ــة والقط ــاع الخــاص ووســائط اإلعــام والالجئيــن
أنفســهم.
 -3وم ــع أن ك ــل حرك ــة ن ــزوح ك ــبرى لالج ــئين س ــوف تختل ــف في طبيعت ــها،
ف ــإن العناصــراملــذكورة أدنــاه تــوفرإطــارا للتعامــل الشــامل مــع مســألة الالجــئين
يتمح ــور ح ــول اإلنس ــان ويتس ــم بأن ــه متواف ــق م ــع الق ــانون ال ــدولي وأفض ــل
املمارس ــات الدولي ــة ومكي ــف م ــع الســياق املحــدد.
 -4ونتــوخى وض ــع إط ــارللتعام ــل الش ــامل م ــع مس ــألة الالج ــئين لك ــل حال ــة
تنط ــوي عل ــى حــركات نــزوح كبــرى لالجئيــن ،بمــا فــي ذلــك فــي الحــاالت التــي ط ــال
أم ــدها ،يك ــون ج ــزءا أص ــيال ومتميـزا فــي الوقــت نفســه مــن االســتجابة اإلنســانية
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -5فــي بداي ــة حرك ــة ن ــزوح ك ــبرى لالج ــئين ،تق ــوم ال ــدول املس ــتقبلة ،م ــع
مراع ــاة ق ــدراتها الوطني ــة والتزاماته ــا القانوني ــة الدولي ــة ،بالتع ــاون حس ــب
االقتض ــاء م ــع مفوض ــية األم ــم املتح ــدة لشــؤون الالجئيــن واملنظمــات الدوليــة
والشــركاء اآلخريــن ،وبدعــم مــن الــدول األخــرى بن ــاء عل ــى الطلــب ،تمشــيا مــع
االلتزامــات الدوليــة ،بمــا يلــي:
(أ) الحرص قدراإلمكان على وضـع التـدابيرالراميـة إلى تحديـد هويـة األشـخاص
املحتـاجين إلى حمايـة دوليـة باعتبـارهم الجـئين؛ والعمـل علـى تهيئـة ظـروف
االس ــتقبال املالئم ــة واملأمون ــة والكريم ــة ،م ــع التركي ــزبوج ــه خ ــاص عل ــى
األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة وضـحايا االتجـاربالبشـر ،وحمايـة
الطف ــل ،ووح ــدة األس ــرة ،ومن ــع العن ــف الجنس ــي والجنس ــاني والتصــدي
له ،ودعم املساهمة األساسية للجماعات واملجتمعات املستقبلة في هذا
الصدد؛
(ب) مراع ــاة حق ــوق الالجئ ــات م ــن النس ــاء والفتي ــات واحتياج ــاتهن املح ــددة
ومساهماتهنوأصواتهن؛
(ج) تقي ــيم وتلبي ــة احتياج ــات الالج ــئين األساس ــية ،بم ــا فــي ذل ــك ع ــن طري ــق
تـوفيرإمكانية الحصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي املالئم
والغــذاء والتغذي ــة وامل ــأوى وتقديــم الدعــم النف�ســي واالجتماعــي والرعايــة
الصحية ،بمـا في ذلـك الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة ،وتقديم املساعدة إلى
البلــدان املضيفــة واملجتمعــات املحليــة فــي هــذا الصــدد ،حســب االقتضــاء؛
(د) تســجيل ك ــل ف ــرد م ــن األف ـراد ال ــذين يلتمس ــون الحماي ــة كالج ــئين
وت ــوثيقهم ،بمــا فــي ذلــك فــي البل ــد األول ال ــذي يطلب ــون في ــه اللج ــوء ،فــي
أس ــرع وق ــت ممك ــن ل ــدى وصــولهم .وفــي س ــبيل تحقي ــق ذل ــك ،ق ــد يك ــون
تق ــديم املس ــاعدة ض ــروريا فــي مج ــاالت مث ــل التكنولوجي ــا البيومتريــة
وغيرها من أشــكال الدعم التقني واملالي التي يتوقع أن تنســقها مفوضية
األم ــم املتح ــدة لشــؤون الالجئيــن مــع الجهــات الفاعلــة املعنيــة والشــركاء
املعنييــن ،حســب االقتضــاء؛
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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العامة ،حيثما وجدت ،التي عـادة مـا تتضـمن العناصراملبينة أدناه .االستقبال
والســماح بالدخــول.
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(هــ) اس ــتغالل عملي ــة التس ــجيل لتحدي ــد احتياج ــات املس ــاعدة املح ــددة
وترتيبــات الحماية ،حيثما أمكن ،بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصـر
الالجئ ــون ال ــذين ل ــديهم دواع ــي حماي ــة خاص ــة ،مث ــل النس ــاء املعرض ــات
للخط ــر واألطف ــال ،ال س ــيما األطف ــال غ ــيراملص ــحوبين بذويهــم واألطفــال
املنفصليــن عــن أســرهم ،واألســرالتــي يعيلهــا أطفــال ،واألس ــرال ــتي يرعاه ــا
وال ــد وحيــد ،وض ــحايا االتج ــار ،وض ــحايا الص ــدمات ،وض ــحايا العن ــف
الجنس ــي ،وك ــذلك الالجئ ــون ذوو اإلعاقــة وكبــارالســن؛
(و) العم ــل عل ــى ض ــمان التس ــجيل الف ــوري ل ــوالدات جمي ــع األطف ــال
الالج ــئين املول ــودين عل ــى أراض ــيها ،وتق ــديم املس ــاعدة الكافي ــة فــي أق ــرب
فرص ــة ممكن ــة فــي الحص ــول عل ــى الوثائــق الضروريــة األخــرى ،حســب
االقتضــاء ،فيمــا يتعلــق بالحالــة املدنيــة ،مث ــل ش ــهادات ال ــزواج والطــاق
والوفــاة؛
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(ز) وضــع ت ــدابيرمش ــفوعة بالض ــمانات القانوني ــة املناس ــبة تص ــون حق ــوق
اإلنس ــان الواجب ــة لالج ــئين ،بغي ــة كفال ــة أم ــن الالج ــئين ،وك ــذلك ت ــدابير
لالس ــتجابة للشــواغل األمني ــة املشــروعة للبلــدان املضيفــة؛
(ح) اتخــاذ تــدابيرللحفــاظ علــى الطــابع املــدني واإلنســاني ملخيمــات الالجــئين
ومستوطناتهم؛ ط) اتخاذ خطوات لضمان مصداقية نظم اللجوء ،بما
في ذلـك مـن خـالل التعـاون بــين بلــدان املنشــأ والعبــور واملقصــد ،لتيســير
ع ــودة األش ــخاص ال ــذين ال يس ــتوفون ش ــروط الحصــول علــى وضــع
الجــئ والســماح لهــم بالدخــول مــرة أخــرى .دعــم االحتياجــات العاجلــة
واملســتمرة.
 -6علـى الـدول ،بالتعـاون مـع الجهـات املانحـة املتعـددة األطـراف والشـركاء
م ــن القط ــاع الخــاص ،حســب االقتضــاء ،وبالتنســيق مــع الــدول املســتقبلة ،أن
تقــوم بما يلي:
(أ) تعبئــة القــدر الكافــي مــن املــوارد املالي ــة وغيره ــا م ــن املــوارد لتغطي ــة
االحتياج ــات اإلنســانية املحــددة فــي إطــار التعامــل الشــامل مــع مســألة
الالجئيــن؛
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

(ج) اتخ ـ ــاذ الت ـ ــدابيرالرامي ـ ــة إلى توس ـ ــيع نط ـ ــاق مخطط ـ ــات اإلق ـ ـراض امل ـ ــالي
املوج ــودة لص ــالح البل ــدان النامي ــة لتش ــمل البل ــدان املتوس ــطة ال ــدخل
ال ـ ــتي تستض ـ ــيف أع ــدادا ك ــبيرة م ــن الالج ــئين ،م ــع أخ ــذ التك ــاليف
االقتص ــادية واالجتماعي ــة لتل ــك البل ــدان فــي االعتبــار؛
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(ب) توفيــراملــوارد بطريقــة ســريعة ومتســقة ومرنــة ويمكــن التنبــؤ به ــا ،بم ــا فــي
ذل ــك م ــن خــال توســيع نط ــاق الش ـراكات ب ــين الدول ــة واملجتم ــع امل ــدني،
والش ــركاء م ــن املنظم ــات الديني ــة ومــن القطــاع الخــاص؛

(د) النظرفي إنشاء آليات لتمويل التنمية في هذه البلدان؛
(هــ) تزوي ــد البل ــدان املض ــيفة باملس ــاعدة م ــن أج ــل حماي ــة البيئ ــة وتعزي ــز
الهياك ــل األساســية املتأثــرة بحــركات النــزوح الكبــرى لالجئيــن؛
(و) زيــادة الــدعم املقــدم آلليــات تقــديم املســاعدة النقديــة وغيرهــا مــن الوســائل
املبتكرة لتقديم املساعدة اإلنسانية بكفاءة ،حسب االقتضاء ،مع زيادة
املسـاءلة لكفالـة وصـول املساعدة اإلنسانية إلى املستفيدين.
 -7وينبغي أن تقوم الدول املضيفة ،بالتعاون مع مفوضية األمم املتحـدة
لشـؤون الالجـئين وغيرهـا مـن كيانـات األمـم املتحـدة واملؤسسـات املاليـة والشـركاء
املعنـيين اآلخـرين ،حسـب االقتضاء ،بما يلي:
(أ) فسح املجال لوصول املساعدة اإلنسانية لالجئين بسرعة وأمان وبـدون
عوائـق وفقا للمبادئ اإلنسانية القائمة؛
(ب) الحرص إلى أق�صى حد ممك ــن عل ــى تق ــديم املس ــاعدة م ــن خ ــال جه ــات
تق ــديم الخدمــات املناس ــبة الوطني ــة واملحلي ــة ،مث ــل الس ــلطات العام ــة
املعني ــة بالص ــحة والتعل ــيم والخ ــدمات االجتماعيــة وحمايــة الطفــل؛
(ج) تشجيع الالجئين ،في بدايـة مرحلـ ة الطـوارئ ،علـى إنشـاء الـنظم والشـبكات
الداعمــة التــي تشــمل الالجئيــن واملجتمعــات املضيفــة وال ــتي تراع ــي س ــن
الطفـل وجنسـه ،وتمكينـهم مــن إنشــاء تلــك الــنظم والشــبكات ،مــع التركيــز
بوج ــه خ ــاص عل ــى حماي ــة وتمك ــين النس ــاء واألطفــال وغيرهــم مــن ذوي
االحتياجــات الخاصــة؛
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(د) دع ــم الش ــركاء فــي املجتم ــع امل ــدني املحل ــي ال ــذين يس ــهمون فــي ت ــدابير
االس ــتجابة اإلنســانية ،اعترافــا باملســاهمة التكميليــة التــي يقدمونهــا؛
(هــ) ض ـ ــمان التع ـ ــاون الوثي ـ ــق ب ـ ــين الجه ـ ــات الفاعل ـ ــة اإلنس ـ ــانية واإلنمائي ـ ــة
والجه ــات الفاعل ــة املعني ــة األخ ــرى والتش ــجيع عل ــى التخط ــيط املش ــترك
فيمـ ــا بينـ ــها ،حســب االقتضــاء .تقديــم الدعــم للبلــدان واملجتمعــات
املضيفــة.
 -8ينبغ ــي لل ــدول ومفوض ــية األم ــم املتح ــدة لش ــؤون الالج ــئين والش ــركاء
املعن ــيين القي ــام بمــا يلــي:

390

(أ) تقيـ ـ ــيم املخـ ـ ــاطر/األثر تقييمـ ـ ــا مشـ ـ ــتركا ومحايـ ـ ــدا وسـ ـ ــريعا ،تحسـ ـ ــبا
لحركـ ــة نـ ــزوح كـ ــبرى لالجـ ــئين أو بعـ ــد بـ ــدئها ،مـ ــن أجـ ــل تحديـ ــد وترتيـ ــب
أولويـ ــات املس ــاعدة املطلوب ــة لالج ــئين والس ــلطات الوطني ــة واملحلي ــة،
واملجتمع ــات املحلي ــة املتض ــررة م ــن وجــود الالجئيــن؛
(ب) إدراج إطــار التعام ــل الش ــامل م ــع مس ــألة الالج ــئين فــي خط ــط التنمي ــة
الوطنيـة ،حســب االقتضــاء ،مــن أجــل تعزيــزتــوفيرالخــدمات األساســية
والهياك ــل األساس ــية لص ــالح املجتمعــات املضيفــة والالجئيــن؛
(ج) العمل على توفيراملوارد الكافية للسلطات الحكوميـة الوطنيـة واملحليـة
وغيره ــا م ــن الجه ــات املقدم ــة للخ ــدمات ،دون املس ــاس باملس ــاعدة
اإلنمائي ــة الرسمي ــة ،فــي ض ــوء تزاي ــد االحتياج ــات والض ــغوط عل ــى
الخ ــدمات االجتماعي ــة .وينبغ ــي أن تع ــود ال ــبرامج بالفائ ــدة عل ــى الالجئين
والبلــد املضيــف واملجتمعــات املحليــة املضيفــة .إيجــاد حلــول دائمــة.
 -9إننــا نــدرك أن املالييــن مــن الالجئيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي الوقــت
الحاضـرال تتـاح لهـم إمكانيـة الحصـول في الوقـت املناسـب علـى الحلـول الدائمـة
ال ــتي يع ــد تأمين ــها أح ــد األه ــداف الرئيســية للحمايــة الدوليــة .ويتوقــف نج ــاح
البح ــث ع ــن حل ــول إلــى ح ــد بعي ــد عل ــى ت ــوفيرال ــدعم والتعــاون الدولييــن بوتيــرة
ثابتــة ومطــردة.
 -10ونعتقد أنه ينبغي اتخاذ إجراءات بحثـا عـن الحلـول الدائمـة التاليـة:
الع ــودة الطوعي ــة إلــى الوطــن وإيجــاد حلــول محليــة وإع ــادة الت ــوطين وإتاح ــة
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -11ونؤكــد مجــددا الهــدف الرئي�ســي املتمثــل فــي تهيئــة الظــروف التــي مــن
ش ــأنها أن تس ــاعد عل ــى ع ــودة الالج ــئين إلــى بل ــدانهم بأم ــان وكرام ــة ،ونش ــدد
عل ــى ض ــرورة معالج ــة األس ــباب الجذري ــة للعن ــف والنزاع ــات املس ــلحة وتنفي ــذ
الحلــول السياســية الالزمــة وتســوية املنازعــات بالوســائل الســلمية ،فضــال عــن
املس ــاعدة فــي جه ــود إع ــادة اإلعم ــار .وفــي ه ــذا الس ــياق ،ينبغ ــي ل ــدول املنشــأ/
الجنســية تحقيــق مــا يلــي:
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س ــبل تكميلي ــة للس ــماح بال ــدخول .وينبغ ــي أن تشــمل هذه اإلجراءات العناصر
املبينــة أدنــاه.

(أ) إدراك أن لكــل فــرد الحــق في مغــادرة أي بلــد ،بمــا في ذلــك بلــده ،والعــودة
إلى بلده؛
(ب) احترام هذا الحق وكذلك احترام االلتـزام باسـتقبال مواطنيهـا العائـدين
ال ــذي ينبغــي أن يتــم بطريقــة آمنــة وكريمــة وإنس ــانية وفــي ظ ــل االحت ـرام
الكام ــل لحق ــوق اإلنس ــان ،وفق ــا لاللتزامــات بموجــب القانــون الدولــي؛
(ج) توفيروثائق الهوية والسفرالالزمة؛
(د) تيسيرإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للعائدين؛
(هـ) النظرفي التدابيرالتي تمكن من إعادة املمتلكات.
 -12ومن أجل ضمان العودة وإعادة اإلدمـاج بطريقـة مسـتدامة ،ينبغـي
للـدول ومنظمـات األمم املتحدة والشركاء املعنيين القيام بما يلي:
(أ) اإلقـراربضـرورة اتسـام العـودة إلى الـوطن بطـابع طـوعي طاملـا أن الالجـئين
ال يزال ــون يحت ــاجون إلى الحماي ــة الدولي ــة ،أي طامل ــا أنه ــم ال يس ــتطيعون
الحصــول مجــددا علــى الحماية الكاملة من بلدهم؛
(ب) التخطيــط ودعــم التدابيــر الرامي ــة إلــى تش ــجيع الع ــودة الطوعي ــة
والواعي ــة وإع ــادة اإلدمــاج واملصالحــة؛
(ج) دعــم بلــدان املنشأ/الجنســية ،عنــد االقتضــاء ،بمــا فــي ذلــك عــن طري ــق
تموي ــل إع ــادة التأهي ــل واإلعم ــار والتنمي ــة ،وم ــع ت ــوفير الض ــمانات
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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القانوني ــة الالزم ــة ال ــتي تمك ــن الالج ــئين م ــن االســتفادة من آليات الدعم
القانونــي واملــادي وغيــره مــن أشــكال الدعــم ال ــازم الس ــتعادة الحماي ــة
الوطنيــة وإعــادة إدماجهــم؛
(د) دع ــم الجه ــود الرامي ــة إلــى تعزي ــز املص ــالحة والح ــوار ،وال س ــيما م ــع
مجتمع ــات الالجئين ،م ــع مش ــاركة النس ــاء والش ــباب عل ــى ق ــدم املسـاواة،
وض ــمان احت ـرام س ــيادة الق ــانون علــى الصعيديــن الوطنــي واملحلــي؛
(هــ) تيســير مشــاركة الالج ــئين ،بم ــن ف ــيهم النس ــاء ،فــي عملي ــات الس ــام
واملص ــالحة ،وكفالــة أن تدعــم نتائــج هــذه العمليــات علــى النحــو الواجــب
العــودة بأمــان وكرامــة؛
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(و) التأكــد مــن أن التخطيــط اإلنمائــي الوطنــي يدمــج االحتياجــات الخاص ــة
للعائ ــدين ،ويعــزز اإلدمــاج املســتدام والشــامل ،باعتبــارذلــك تدبي ـرا ملنــع
النــزوح فــي املســتقبل.
 -13وينبغــي للــدول املضيفــة ،م ــع مراع ــاة ق ــدراتها والتزاماته ــا القانوني ـ ة
الدولي ــة ،بالتع ــاون م ــع مفوض ــية األم ــم املتح ــدة لش ــؤون الالج ــئين ووكال ــة األم ــم
املتح ــدة إلغاث ــة وتش ــغيل الالج ــئين الفلس ــطينيين فــي الش ــرق األدنــى (األون ــروا)،
عنـد االقتضـاء ،وكيانـات األمـم املتحـدة األخـرى واملؤسسات املالية وغيرها من
الشــركاء املعنييــن ،أن تقــوم بمــا يلــي:
(أ) منح األشخاص الذين يلتمسون حمايـة دوليـة كالجـئين أو يحتـاجون إلى
هـذه الحمايـة إمكانيـة اإلقامـة في البلـد بصـفة قانونيـة ،مـع التسـليم بـأن
أي ق ـراريتعل ــق باالس ــتقرارالدائــم فــي أي شــكل مــن األشــكال ،بمــا فــي ذلــك
إمكانيــة التجنــس ،يتوقــف علــى البلد املضيف؛
(ب) اتخــاذ تــدابيرلتعزيــزاالعتمــاد علــى الــذات بالتعهــد بإتاحــة فــرص أكــبر
لالجئيــن للوصــول ،حســب االقتضــاء ،إلــى التعل ــيم والرعاي ــة الص ــحية
والخ ــدمات وف ــرص كس ــب العـ ــيش وأسـ ــواق العمـ ــل ،دون تمييـ ــز بـ ــين
الالجـ ــئين وعلـ ــى نحـ ــو يـ ــدعم أيضـ ــا املجتمعـ ــات املحليــة املضيفــة؛
(ج) اتخ ــاذ ت ــدابير ل ــتمكين الالج ــئين ،وال س ــيما النس ــاء والش ــباب ،م ــن
تس ــخير مه ــاراتهم وق ــدراتهم عل ــى أفض ــل وج ــه ،م ــع التس ــليم ب ــأن تمك ــين
ّ ّ
ّ
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(د) االس ـ ــتثمار فــي تنمي ـ ــة رأس امل ـ ــال البش ـ ــري ،واالعتم ـ ــاد عل ـ ــى ال ـ ــذات
وامله ــارات القابل ــة للنق ــل ،باعتب ــارذل ــك خط ــوة أساس ــية نح ــو ال ــتمكين
م ــن إيج ــاد الحل ــول الطويلــة األجــل.
 -14وينبغي للبلدان الثالثة القيام بما يلي:
(أ) النظ ــر فــي س ــبل ت ــوفير الف ــرص أو توس ــيعها ،بم ــا فــي ذل ــك ع ــن طري ــق
تش ــجيع القطــاع الخــاص علــى املشــاركة والعمــل علــى س ــبيل الت ــدابير
التكميليـة ،مـن أجـل إعـادة التـوطين وإتاحـة السـبل التكميليـة للسـماح
بـدخول الالجـئين مـن خـالل وسـائل مثـل بـرامج اإلجـالء الطــبي والســماح
َ
ـدواع إنس ــانية ،ول ــم تشم ــل األس ــر ،والف ــرص املتاح ــة لهجــرة
بال ــدخول ل ـ ٍ
ذوي املهــارات وتنقــل اليــد العاملــة والتعليــم؛
(ب) االلت ـزام بتب ــادل أفض ــل املمارس ــات وتزوي ــد الالج ــئين بمعلوم ــات كافي ــة
التخ ــاذ قـرارات مســتنيرة وضمــان معاييــرالحمايــة؛
(ج) النظ ــر فــي توس ــيع نط ــاق املع ــايير املتعلق ــة ب ــبرامج إع ــادة الت ــوطين
والســماح بالدخول لدواع إنسانية في حـاالت الـنزوح الجمـاعي والحـاالت
ال ــتي ط ــال أم ــدها ،ويمك ــن أن يقتــرن ذلــك ،حســب االقتضــاء ،ب ــبرامج
اإلج ــاء املؤق ــت ألس ــباب إنس ــانية وغيره ــا م ــن أش ــكال الســماح بالدخــول.
 -15وتشجع الدول التي لم تضـع بعـد بـرامج إلعـادة التـوطين علـى القيـام
ب ــذلك فــي أق ــرب فرص ــة ممكن ــة .أم ــا البل ــدان ال ــتي وض ــعت تل ــك ال ــبرامج بالفع ــل
فتشـجع علـى النظـرفي زيـادة حجمها .وينبغي أن تتضمن هذه البرامج في ثناياها
توجها غيرتمييزي ومنظورا جنســانيا.
 -16وتهدف الدول إلى توفيرأماكن إلعادة التـوطين وغيرهـا مـن املسـارات
القانوني ــة عل ــى نطاق يمكن من تلبية احتياج ــات إع ــادة الت ــوطين الس ــنوية ال ــتي
حـددتها مفوضـية األمـم املتحـدة لشؤون الالجئين .سبل امل�ضي قدما.
 -17نلتزم بتنفيذ هذا اإلطارللتعامل الشامل مع مسألة الالجئين.
ّ ّ
ّ
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الالج ــئين يجعل ــهم أق ــدر عل ــى املســاهمة فــي تحقيــق رفاههــم ورفــاه
مجتمعاتهــم؛
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 -18وندعــو مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالج ــئين إلــى العم ــل م ــع
الـدول ،والتشـاور مـع جميع الجهات املعنية ،على مدى العامين القادمين بهدف
تقي ــيم تفاص ــيل التطبي ــق العمل ــي إلط ــارالتعام ــل الش ــامل م ــع مس ــألة الالج ــئين
وتقي ــيم نط ــاق تحس ــينه ومواص ــلة تط ــويره .وينبغ ــي أن تسترش ــد ه ــذه العملي ــة
بـالخبرة العمليـة املكتسـبة مـن تنفيـذ اإلطـارفي مجموعـة مـن الحـاالت املحددة.
وسوف يكون الهدف املنشود هوتخفيف وطأة الضغوط على البلـدان املضـيفة
املعني ــة ،وتعزي ــزاعتم ــاد الالج ــئين عل ــى أنفس ــهم ،وتوس ــيع نط ــاق االس ــتفادة م ــن
حل ــول البل ــدان الثالث ــة ودعــم ظــروف العــودة بأمــان وكرامــة فــي بلــدان املنشــأ.
 -19وســوف نعمــل عل ــى اعتم ــاد االتف ــاق الع ــالمي بش ــأن الالج ــئين فــي
ع ــام ، 2018اس ــتنادا إلــى إطــارالتعامــل الشــامل مــع مســألة الالجئيــن وإلــى نت ــائج
العملي ــة املبين ــة أع ــاه .ون ــدعو مف ــوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئين
إلى أن ي ــدرج االتف ــاق الع ــالمي ا ملقت ــرح بش ــأن الالج ــئين في تقريره الس ــنوي ال ــذي
سـيقدم إلى الجمعيـة العامـة في عـام  ،2018لكـي تنظـرفيـه الجمعيـة العامة في
دورتهــا الثالثــة والســبعين ب ــاالقتران م ــع قراره ــا الس ــنوي بش ــأن مفوض ــية األم ــم
املتح ــدة لشــؤون الالجئيــن.
املرفــق الثانــي فــي ســبيل وضــع اتفــاق عالمــي للهجــرة اآلمنــة واملنظمــة
والقانونيــة
أوال  -مقدمة
 -1سوف نطلق هـذه السـنة عمليـة مفاوضـات حكوميـة دوليـة تفضـي إلى
اعتمـاد اتفـاق عالمي للهجرة اآلمنة واملنظمة والقانونية.
 -2ويحــدد هــذا االتف ــاق الع ــالمي مجموع ــة م ــن املب ــادئ وااللتزام ــات
والتفاهمـات بـين الـدول األعضاء بشأن الهجرة الدولية بجميع أبعادها .وسوف
يسهم إسهاما هامـا في الحوكمـة العامليـة وتعزيزالتنسـيق بشـأن الهجـرة الدوليـة.
وس ــوف يع ــرض إط ــارا للتع ــاون ال ــدولي الش ــامل بش ــأن املهاجريــن والح ـراك
البشــري .وســوف يتنــاول جميــع جوانــب الهجــرة الدوليــة ،بمــا فــي ذلــك جوان ــب
املسـ ــاعدة اإلنسـ ــانية واإلنمائيـ ــة واملتعلقـ ــة بحقـ ــوق اإلنسـ ــان وغـ ــيرذلـ ــك مـ ــن
الجوانـ ــب .وس ــوف يسترش ــد االتف ــاق بخط ــة التنمي ــة املس ــتدامة لع ــام ،2030
ّ ّ
ّ
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ثانيا  -السياق
 -3إننــا نســلم باملســاهمة الهامــة التــي يســهم بهــا املهاجــرون والهجــرة فــي
التنميـة في بلـدان املنشـأ والعبور واملقصد وبالعالقة املعقدة التي تربط الهجرة
والتنميــة.
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وخط ــة عم ــل أدي ــس ( )18أباب ــا الص ــادرة ع ــن امل ــؤتمر ال ــدولي الثال ــث لتموي ــل
التنميــة ويســتنيربــاإلعالن املنبثــق مــن الح ــوارالرفي ــع املس ــتوى املع ــني ب ــالهجرة
الدولي ـ ــة والتنمي ـ ــة ال ـ ــذي اعتم ـ ــد فــي تش ـ ــرين األول/أكتوبــر .2030

 -4ونعترف باملســاهمة اإليجابية للمهاجرين في تحقيق التنمية الشــاملة
واملسـتدامة .ونعتـرف أيضا بـأن الهجـرة الدوليـة واقـع متعـدد األبعـاد لـه أهميـة
كـبرى في تنميـة بلـدان املنشـأ والعبـور واملقصد ،وهو ما يتطلب تدابيراستجابة
متسقة وشاملة.
 -5وســنتعاون علــى الصعيــد الدولــي مــن أجــل كفال ــة الهج ــرة اآلمن ــة
واملنظم ــة والقانوني ــة م ــع االحت ـرام الكام ــل لحق ــوق اإلنس ــان وض ــمان املعامل ــة
اإلنس ــانية للمه ــاجرين ،بص ــرف النظ ــرع ــن وض ــعهم م ــن حي ــث الهج ــرة .ونش ــدد
عل ــى ض ــرورة ض ــمان احت ـرام كرام ــة امله ــاجرين وحماي ــة حقـ ــوقهم بموجـ ــب
القـ ــانون الـ ــدولي السـ ــاري ،بمـ ــا فــي ذلـ ــك مبـ ــدأ عـ ــدم التمييـ ــزبموجـ ــب القانــون
الدولــي.
 -6ونشــدد علــى الطابــع املتعــدد األبعــاد الــذي تتســم بــه الهجــرة الدوليــة،
وعلــى أهمي ــة التع ــاون والحــوارفــي هــذا الشــأن علــى الصعيــد ال ــدولي واإلقليم ــي
والثن ــائي ،وعل ــى ض ــرورة حماي ــة حق ــوق اإلنس ــان الواجب ــة لجمي ــع امله ــاجرين،
بغ ــض النظ ــرع ــن وض ــعهم ،وبخاص ــة فــي وق ــت ت ــزداد في ــه تدفقــات الهجــرة .
 -7ونح ــن نض ــع فــي االعتب ــارأن السياس ــات واملب ــادرات املتعلق ــة بمس ــألة
الهج ــرة ينبغ ــي أن تش ــجع عل ــى اتب ــاع الن ــهج الش ــاملة ال ــتي تأخ ــذ فــي الحس ــبان
أس ــباب ه ــذه الظ ــاهرة ونتائجه ــا .ونعتــرف بــأن الفقــروتخلــف التنميــة وانعــدام
الفرص وسوء اإلدارة والعوامـل البيئيـة هـي مـن بـين العوامــل املحركــة للــهجرة.
وفــي املقاب ــل ،يمك ــن أن ت ــؤدي السياس ــات املراعي ــة ملص ــالح الفق ـراء واملتعلق ــة
بالتج ــارة وت ــوفير ف ــرص العم ــل واالس ــتثمارات اإلنتاجي ــة ،إلــى تحفي ــز النم ــو
ّ ّ
ّ
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وتهيئ ــة إمكانــات إنمائيــة هائلــة .ونالحــظ أن االختــاالت االقتصاديــة الدوليــة
والفقـروتـدهور البيئـة ،إلى جانــب غيــاب الســالم واألمــن وعــدم احت ـرام حقــوق
اإلنس ــان ،كل ــها عوام ــل ت ــؤثرعل ــى الهجــرة الدوليــة.
ثالثا  -املحتويات
 -8يمكــن أن يشــمل االتفــاق العالمــي ،علــى ســبيل املثــال ال الحصــر،
العناصــر التاليــة:
(أ) الهجــرة الدوليــة باعتبارهــا واقعــا متعــدد ُاألبع ــاد ل ــه أهمي ــة ك ــبرى فــي
تنمي ــة بل ــدان املنشــأ والعبــور واملقصــد ،كمــا أقــربذلــك فــي خطــة التنميــة
املســتدامة لعــام 2030؛
(ب) الهجرة الدولية باعتبارها فرصة ممكنة للمهاجرين وأسرهم؛
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(ج) الحاجــة إلــى معالج ــة أس ــباب الهج ــرة ،بم ــا فــي ذل ــك م ــن خ ــال تعزي ــز
الجه ــود فــي مجــال التنميــة والقضــاء علــى الفقــر ومنــع نشــوب النزاعــات
وحلهــا؛
(د) إس ـ ــهام امله ـ ــاجرين فــي التنمي ـ ــة املس ـ ــتدامة والعالق ـ ــة املتبادل ـ ــة املعق ـ ــدة
ب ـ ــين الهجــرة والتنميــة؛
(ه) تيســيرالهجــرة وتنقــل األشــخاص علــى نحــومــنظم وآمــن وقــانوني ومتســم
باملسـؤولية ،بمـا في ذلـك مـن خـالل تنفيـذ سياسـات الهجـرة املخطـط لهـا
وال ــتي تتس ــم بحس ــن اإلدارة؛ وقــد يشــمل ذلــك إنشــاء وتوســيع مســارات
الهجرة النظامية واآلمنة؛
(و) نطاق زيادة التعاون الدولي بهدف تحسين إدارة الهجرة؛
(ز) آثارالهجرة على رأس املال البشري في بلدان املنشأ؛
(ح) التحـويالت املاليـة بوصـفها مصـدرا هامـا لـرأس املـال الخـاص ومسـاهمتها
في التنمية؛ وتعزيزنقل التحويالت املالية بطريقة أسرع وأرخص وأكث ــر
أمن ــا م ــن خ ــال القنــوات القانوني ــة ،في بل ــدان املص ــدروالبل ــدان املتلقيــة
علــى الســوء ،بمــا في ذلــك عــن طريــق خفــض تكاليف املعامالت؛
ّ ّ
ّ
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(ي) التعــاون الدولــي مــن أجــل مراقبــة الحــدود م ــع االحت ـرام الكام ــل لحق ــوق
اإلنس ــان الواجبــة للمهاجريــن؛
(ك) مكافحة االتجارباألشخاص وتهريب املهاجرين وأشكال الرق املعاصرة؛

الصكوك الكونية

(ط) الحماي ــة الفعال ــة لحق ــوق اإلنس ــان والحري ــات األساس ــية لجمي ــع
امله ــاجرين ،ال س ــيما النس ــاء واألطف ــا ل ،أي ــا ك ــان وض ــعهم م ــن حي ــث
الهج ــرة ،واالحتياج ــات املح ــددة للمهاجريــن فــي الحــاالت الهشــة؛

(ل) تحديد األشخاص الذين تم االتجاربهم والنظرفي تقديم املسـاعدة ،بمـا
في ذلـك اإلقامة املؤقتة أوالدائمة ،وتصاريح العمل ،حسب االقتضاء؛
(م) الحد من حاالت الهجرة غيرالقانونية وتقليل أثرها؛
(ن) معالجة حاالت املهاجرين في البلدان التي تمربأزمات؛
(س) تعزي ــزإدم ــاج امله ــاجرين فــي املجتمع ــات املض ــيفة ،حس ــب االقتض ــاء،
وحص ــول املهاجريــن علــى الخدمــات األساســية والخدمــات املراعيــة
لالعتبــارات الجنســانية؛
(ع) النظرفي السياسات املتعلقة بتسوية وضع املهاجرين؛
(ف) حمايــة حقــوق العمــل وتهيئــة بيئــة آمنــة للعمــال املهاجريــن والع ــاملين
فــي الوظ ــائف غ ــير املس ــتقرة ،وحماي ــة الع ــامالت امله ــاجرات فــي جمي ــع
القطاع ــات ،وتعزي ــزتنق ــل الي ــد العامل ــة ،بمــا فــي ذلــك الهجــرة الدائريــة؛
(ص) مسؤوليات املهاجرين وواجباتهم تجاه البلدان املضيفة؛
(ق) العـودة والسـماح بالـدخول مـن جديـد وتحسـين التعـاون في هـذا الصـدد
بـين بلدان املنشأ وبلدان املقصد؛
(ر) تسخيرمساهمة املغتربين وتعزيزالروابط مع بلدان املنشأ؛
(ش) مكافحـ ــة العنصـ ــرية وكراهيـ ــة األجانـ ــب والتمييـ ــز والتعصـ ــب تجـ ــاه
جميـ ــع املهاجريــن؛
(ت) البيانات املصنفة عن الهجرة الدولية؛
ّ ّ
ّ
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(ث) االعت ـراف ب ــاملؤهالت والتعل ــيم وامله ــارات األجنبي ــة ،والتع ــاون في مج ــال
االستفادة من االستحقاقات املكتسبة وإمكانية نقلها؛
(خ) التعــاون علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي بشــأن جميــع جوانــب
الهجــرة .رابعــا  -ســبل امل�ضــي قدمــا.
 -9س ــيجري إع ــداد االتف ــاق الع ــالمي ع ــن طري ــق عملي ــة تف ــاوض حكومي ــة
دولي ــة ،ستبدأ أعمـال التحضـيرلهـا فـورا .ومـن املزمـع أن تتـوج املفاوضـات الـتي
سـتبدأ في أوائـل عـام  2017بمؤتمرحكومي دولي بشأن الهجرة الدولية يعقد في
عام  2018ويعـرض عليـه االتفـاق العالمي العتماده.
 -10ونظ ـرا ألن الحــوارالرفي ــع املس ــتوى الثال ــث املع ــني ب ــالهجرة الدولي ــة
والتنمي ــة س ــيعقد فــي ( )20نيوي ــورك فــي موع ــد ال يتج ــاوز ع ــام  ،2019فينبغ ــي
ال ــتفكيرفــي إس ــناد دور للحــوارالرفي ــع املســتوى فــي العمليــة.
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 -11ويدعــى رئيــس الجمعيــة العامــة إلــى اتخ ــاذ ترتيب ــات مبك ــرة لتع ــيين
ميس ــرين للمش ــاركة في قيادة مشــاورات مفتوحة وشــفافة وش ــاملة م ــع ال ــدول،
به ــدف تحدي ــد الطرائ ــق والج ــدول ال ــزمني وإمكانية عقد املؤتمرات التحضيرية
وغيرهــا مــن الجوانــب العمليــة املتعلقــة باملفاوض ــات الحكومي ــة الدوليــة ،بمــا فــي
ذلــك إدمــاج الخبــرة املكتســبة فــي جنيــف فــي مجــال الهجــرة.
 -12يطلـ ــب إلــى األمـ ــين العـ ــام تقـ ــديم الـ ــدعم املناسـ ــب للمفاوضـ ــات.
ونتوقـ ــع أن تقـ ــوم األمان ــة العام ــة لألم ــم املتح ــدة واملنظم ــة الدولي ــة لل ــهجرة
مع ــا بتق ــديم الخ ــدمات للمفاوض ــات ،بـ ــأن تـ ــوفراألولى القـ ــدرة والـ ــدعم وتقـ ــدم
الثانيـ ــة الخـ ــبرة املطلوبـ ــة فــي املجـ ــال الـ ــتقني وفــي مجــال السياســات.
 -13ونتوق ــع أيض ــا أن يتــولى املمث ــل الخ ــاص لألم ــين الع ــام املع ــني ب ــالهجرة
الدولي ــة والتنمي ــة ،الســيد بيتــرســاذرالند ،تنســيق املســاهمات التــي سيســهم بهــا
املنتــدى العالمــي املع ــني ب ــالهجرة والتنمي ــة واملجموعــة العامليــة املعنيــة بالهجــرة فــي
عمليــة التفــاوض .ونتوقــع أن تســاهم فــي ه ــذه العملي ــة منظم ــة العم ــل الدولي ــة،
ومكت ــب األم ــم املتح ــدة املع ــني باملخ ــدرات والجريم ــة ،ومفوض ــية األم ــم املتح ــدة
لشــؤون الالجئيــن ،وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي ،ومفوض ــية األم ــم املتح ــدة
لحقـوق اإلنسـان ،والكيانات األخرى التي لديها مهام وخبرات هامة في مجال الهجرة.
ّ ّ
ّ
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 -15وســيدعى املجتمــع املدنــي والقطــاع الخــاص وجالي ــات املغت ــربين
ومنظم ــات امله ــاجرين إلــى املســاهمة فــي عمليــة إعــداد االتفــاق العالمــي.
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 -14ويستحس ــن إجـ ـراء مش ــاورات إقليمي ــة ل ــدعم املفاوض ــات ،بم ــا فــي
ذل ــك م ــن خ ــال عمليــات وآليــات التشــاور القائمــة ،عنــد االقتضــاء.
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