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 السبعون الدورة
 األعمال جدول من 116 و 15 البندان

 لنتـــــا   واملنســـــ ان املتكـــــام ن واملتابعـــــة التنفيـــــ 
 تع ــد ا الــي ال مــة ومــراتا  الت يســية املــراتا 

 واالجتمــاع  االقتصــا   امليــدا ن يف املتحــدة األمــم
 هبما املتصلة وامليا ين
    األلفية قمة مرات  تا   متابعة

 واملهاجتين ل جئن الكبرية التحتكا  مع التعامل :وكتامة بأمان  
  

 العام األمن ت تيت  
  

 موجز 
 معلومــا   70/539 العامــة اجلمعيــة  ــترمب عمــ   ــد مُي الــ   الت تيــت   ــ ا عــت ي 
ــام ل جتمــا  التحضــري إطــار يف وتوصــيا  أساســية ــع الع ــل بشــأن املســتو  التفي ــع التعام  م

 وين سـم . 2016 أيلول/سـبتم   19 يف ع ـد   املزمـع  واملهـاجتين  ل جئن الكبرية التحتكا 
ــ ا ــت   ــتو   مخســة إىل الت تي ــد ًا ف ــتعتا  ب ــام باس ــامل  ع ــا   ع ــل ل جتا  ــبا أل وحتلي  س

 وعنــد الطتيــ  يف اخلاصــة احتياجــا م ومناقشــة  واملهــاجتين ل جــئن الكــبرية التحتكــا 
  عـوة  وجِّهـ    باملوضـو   الصلة ذا  األخرية للمبا را  م تضب استعتا  وبعد. الوصول

 بـد ا  واملهـاجتين   ل جـئن  الكـبرية  التحتكـا   مـع  بالتعامـل  جديـدة  عاملية التزاما  إبدا  إىل
 واملهــاجتين ل جــئن اإل ســان ح ــو  ضــمان علــ   األوقــا  مجيــع يف بــاصت   بتوصــيا 

 الــ ين األشــصا  ومحايــة التحتكــا    ــ   أســبا  معاجلــة يشــمل مبــا  تــهموكتام أمــا مو
 يتعتضـون  الـي  األجا ـب  كتا يـة  ومكافحـة  التمييـز  ومنع التح    هب   ال يام إىل ضطتونُي
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 مــع عامــلالت يف مركــدةو منصــفة طتي ــة اتبــا  إىل الت تيــت ويــدعو .األحيــان مــن كــ ري يف هلــا
 عــن املســروليا  ت اســم بشــأن عــامل  اتفــا  اعتمــا  خــ ل مــن ل جــئن الكــبرية لتحتكــا ا

 تعزيـز  إىل الت تيـت  يـدعو  وأخـريا   .ال جـئن  مـع  تعامـل لل شـاملة  خطة عناصت يبنو ال جئن 
 اآلمنــة للــهةتة عــامل  اتفــا  وضــع خــ ل مــن العــامل  الصــعيد علــ  للــهةتة التشــيدة اإل ارة

 .ال ا مة السنوا  يف وتنةز اآلن تبدأ أن املزمع من عملية سيا  يف واملنظَّمة  لنظاميةوا
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 م دمة - أوال 
 جديـدة   ظـا تة  ليسـ   واملهـاجتين  ل جـئن  الكـبرية  التحتكـا   أن مـن  الـتمم  عل  - 1

 متهالكــة زوار  :العــام ضــمري  ــز  املاضــية ال ليلــة الســنوا  يف شــو د  الــي الصــور فــ ن
 مـن  اهلـتو   حيـاولون  و ـم  يغتقـون  وأطفـال  ورجـال  و سـا    األمـان   يلتمسـون   اسبأ مكتظة
 مـن  وآالف حبتيـة   يع و ـا  النـاس  كـان  الـي  اصـدو   عل  ت ام عالية وحواجز والف ت  العنف
 والنــاس .اإلجتاميــة للةماعــا  فتيســة منــهم كــ ري وقــع والــ ين نواملف ــو  والفتيــان الفتيــا 
 الصـحتا   عبـور  أثنـا   األمـان  عـن  حب ـا  وميوتـون  يعـا ون  للتن ـل  اآلمنـة  الطـت   جيـدون  ال ال ين
 يف األخـت   اخلطـتة  األمـاكن  مـن  وعشـتا   املتوسـ،   األبـي   والبحـت  أ ـدامان  وحبت الك  
 الــتح    ــ   مــن ينةــون الــ ين األشــصا  ح ــو  تنتــه  مــا وكــ ريا .العــام أحنــا  مجيــع

 وأحيا ــا حيتةــزون واملهــاجتين اللةــو  طــالي مــن فالعديــد .وصــوهلم عنــد باملصــاطت احملفوفــة
ــة ســت بلوني ــد بطتي  ــا أبع ــب عــن كــونت م ــدو .التتحي ــة خطــا  أن ويب  والعنصــتية الكتا ي
   .وسياسيا اجتماعيا  بولال من مزيدا يل   أخ  بل فحسب   يتنام ال
 الضــغو  تتــتاكم الصــارخة  والصــور البــارزة اليوميــة الصــحف عنــاوين عــن وبعيــدا - 2

 أحيا ــا  تســت بلهم الــي واجملتمعـا   البلــدان علــ  وكــ ل  واملهـاجتين   ال جــئن علــ  هبـدو  
 .التشـت   ظـتوف  يف األطفـال  من ثالث جيل ُولد  اللةو  حاال  بع  ويف .عديدة لسنوا 
 ذلـ   يف مبـا  األساسـية   اخلـدما   لتوفري مضنية جهو ا ناط امل مجيع يف احمللية السلطا  وتب ل

ــة الت عــا  أن ومــع .اجلــد  ال ــا من مــن كــبرية ألعــدا  املــدارس  يف األمــاكن  لصــاح املعلن
 لتلبيـة  كـاف  مـري  التمويـل  فـ ن  اإلطـ     علـ   هلـا  مسـتو   أعلـ   بلغـ   اإل سـا ية  االستةابة

 املبكـت  التصطـي،  إىل الطـوار،   حـاال   يف حـ   ماسـة   حاجة و ناك .املتعاظمة االحتياجا 
   .اإلمنا ية الفاعلة اجلها  إشتاك وزيا ة اإلمنا ية  حتياجا ل
 والف ــت العنيفــة للزناعــا   تيةــة تــز ا  رمبــا أو لنــاس ل الكــبرية تحتكــا ال وستســتمت - 3

ــا  وتغــري املســاواة وعــدم ــد ور والكــوار  املن ــ وت ــ  .ةالبيئ ــتمم وعل ــارة اجلهــو  مــن ال  اجلب
 للحيــاة  املن ــ ة املســاعدة  قــدم  ــدلو .كافيــة مــري الغالــب يف ســتةابا الا كا ــ   املب ولــة
ــة التشــت  الحتمــاال  التصطــي، تعــ َّر ولكــن ــدعم مــن يكفــ  مــا ت ــدم أو األجــل الطويل  ال

 فهـ   املاضـية   ال ليلـة  السـنوا   مـن  تسـتصل   ع ة من  ناك كان وإذا .املضيفة للمةتمعا 
 علـ   والعمـل  التعـاون  تعزيـز  وجيب .بنفسها املسا ل     حتل أن تستطيع ال البلدان فتا   أن

 تعـا   أن وجيـب . واملهـاجتين  ل جـئن  الكـبرية  التحتكـا   ظا تة معاجلة عل  الدويل الصعيد
 تلــي وأن  يـار م   مغــا رة إىل النـاس  تـدفع  الــي األسـبا   معـاً  والدوليــة الوطنيـة  سـتةابا  الا

 الـ ين  لألشـصا   األجـل  والطويلـة  الفوريـة  االحتياجـا  و واصماية اآلمن املتور إىل حاجتهم
 عمـ   ينةـزوا  أن دويلالـ  تمـع اجمل أفـتا   مجيـع  علـ   جيب وباختصار  .أخت  بلدان إىل يع ون
 .بك ري أفضل
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 إ سـا ية  ألسـبا   ال بول فت و التوطن إعا ة أماكنف .أمل بوا ر أيضا  ناك أن مري - ٤
 جهـو   وبـ ل   .مضـ   وقـ   أ  مـن  أك ـت   األخـرية  السـنوا   يف كا ـ   ل جئن ُمنح  الي

 مــع تتناســب زيــا ة تكــن م وإن اإل ســا   التمويــل وزا  .البحــت يف ال جــئن إل  ــاذ جديــدة
 تواصـل  و ـ   إلعةـا  با جـديت  سـصا   عـن  األعضـا   الـدول  بعـ   وأبـان  .املطلـو   تمويلال

 بعــد سـنة  ال جـئن  مــن كـبرية  أعـدا ا  بالفعــل تستضـيف  أ ـا  رمــم اجلـد   بال ـا من  التتحيـب 
 مـن  حيصـ   ال عـد   رحَّب منط ة كل ويف  املد  اجملتمع من لدعمل تدف   ناك كانو .أخت 
 منـازهلم  أبـوا   األحيـان  مـن  ك ري يف فع  افتحو حيث اجلد   بالوافدين  عفوية كلب  األفتا 

   . رال  الست بال
 أزمـي  أن ومـع  .اجلمـاع   العمـل  لتعزيـز  أساسـا  ُتتَّصـ   أن ميكـن  اإلجيابية األم لة و    - 5

 إذا اصـل   علـ   مستعصـيتن  مـري  ف  مـا  العـام   أحنـا   مجيـع  يف خطريتـان  واملهـاجتين  ال جئن
ــ ــدول  عمل ــا ال ــدم الو .أكــ    صــافب املســروليا   وت اســ مع ــ  ال ــدرة تنع  حتســن عل
 احملليـة  اجملتمعـا   واحتياجـا   احتياجا م وتلبية للناس الكبرية للتحتكا  اجلماعية ةستةابالا

 يف الكـبرية  للتحتكـا   ل ستةابة األطتاف متعد ة فعالة تدابري استصدم  وقد .تدعمهم الي
 يف والكتامــة األمــان لضــمان الــدويل التعــاون بتعزيــز الكفيلــة الســبل اســتنبا  وميكــن .املاضــ 

 اإلرا ة وبتـوفت  .ذلـ   بتح يـ   كفيلـة ال السـبل  الت تيـت   ـ ا  ويـبن  .اصاليـة  الكـبرية  التحتكا 
  ــيمال علــ  للنــاس الكــبرية للتحتكــا  العــام اســتةابا  تتتكــز أن ميكــن ال زمــة  السياســية
 مـــع اإل ســـان  ح ـــو  واحتـــتام التمييـــز  وعـــدم املســـروليا   ت اســـم يف املتم لـــة املشـــتتكة
 .والتنمية االقتصا   النمو لتحفيز اهلةتة تتيحها الي الفت  من أيضا الكاملة االستفا ة

 التحتكـا   مـع  التعامـل  بشـأن  العامـة  للةمعيـة  املسـتو   التفيـع  العام االجتما  ومي ل - 6
 لتعزيـز  فتيـدة  فتصـة   2016 أيلول/سـبتم   19 يف ع د  زمعامل واملهاجتين  ل جئن الكبرية
 وجيـب . لألشـصا   الكبرية التحتكا  مع للتعامل مبتكتة وسا ل وإجيا  ال ا مة األطت وتنفي 
 محايـة  علـ   اصـت   مـع  بفعاليـة   الوطنيـة   احـدو   لتنظـيم  السبل دجت أن األعضا  الدول  عل

 واهلةــتة التشــت  أســبا  معاجلــة مــن بــد الو. واملهــاجتين ال جــئن جلميــع اإل ســان ح ــو 
 املسـت بل  يف للنـاس  الكـبرية  للتحتكـا   ل سـتةابة  ال زمة اآلليا  ضعو وجيب .النظامية مري
 املهـاجتون  ي ـدمها  الـي  باملسـااا   االعتـتاف  وجيـب  .التنبـر  علـ   وال ـدرة  الفعالية من مبزيد

 .املسااا      زيعزتو املضيفة اجملتمعا  إىل وال جئون
 ال ـا ون  احتـتام  لتعزيـز  الفتصة     غتنمُت م وإذا .كبرية العمل عن الت اعس فمصاطت - 7

 مــن املزيــد ي ــع أن املــتج  فمــن املشــتتكة  ســتةابا الا وتعزيــز جديــدة  ــ  ووضــع الــدويل
 وسـتهل   .احملليـة  اجملتمعـا   و اخل األعضا  الدول بن التوتتا  تتفاقمو األرواح يف اخلسا ت
  تيــب عصــابا  از  ــار يســتمتوس .العبــور أثنــا  واملهــاجتين ال جــئن مــن متزايــدة أعــدا 

 اسـتغ ل  إىل يـر    ممـا  بالبشـت   االجتار وشبكا  الوطنية للحدو  العابتة اإلجتامية املهاجتين
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 ظلـوا  إذا البشـت  بين من إخوا نا من امل ين وكتامة ح و  من اال ت ا  تواصلوسي .الضعفا 
 ومـوار   األساسـية  االحتياجـا   علـ   اصصول بدون املدن  امش عل  أو املصيما  يف قابعن
 وم يــن باملــدارس امللــتح ن مــري األطفــال مــن امل يــن إىل وبــالنظت .الــدخل وفــت  العــيش
 علـ   العامـة  اجلمعيـة  تـ  قطع الـ    الوعـد  فـ ن  الدخل  كسب إمكا يا  من احملتومن البالغن
 مـع   ورا هـا  مـن  طا ـل  ال مبت لة عبارًة يصب  أن يوش  “أحد إمفال بعدم” سنة قبل  فسها

 .املد  بعيدة عواقب من ل ل  ما
 أيلـول/  19 يف سـيع د  ال   العامة للةمعية املستو  التفيع العام االجتما  وسيكون - ٨

. العـامليتن  واملهـاجتين  ال جـئن  ألزمـي  اسـتةابة  جـا     وليـة  مبـا را   لعـدة  تتوجيا سبتم 
 بـل   فحسـبُ  السـاب ة  املناسـبا   يف املعلنـة  التعهدا  حشد عن ال ة مال مرات سفتي أن وآمل
 ل جـئن  الكـبرية  لتحتكـا  ا ورا  الكامنـة  األسـبا   ملعاجلة االلتزاما      است مار عن أيضا

ــز واملهــاجتين ــة ســتةابا الا وتعزي ــدع  .هلــا اجلماعي ــدويل اجملتمــع وُي  إىل املتحــدة واألمــم ال
 .التارخيية اللحظة     من ال صو  االستفا ة

  
 واجتا ا  عام عت  املتن لون: األشصا  - ثا يا 

 أصــب   وبفضــلها  العوملــة  تســو    عــام يف اصيــاة  ح ــا   مــن  ح ي ــة  ــ   اهلةــتة - 9
 اللتحـــا او اخلـــار  يف للدراســـة كـــ رية: ألســـبا  النـــاس ويتن ـــل .أفضـــل مكا ـــا العـــام

 .ألوال  ـــم أفضـــل مســـت بل وضـــمان العـــيش وســـبل العمـــل فـــت  عـــن والبحـــث باألســـتة
 ا عــدام أو االضــطها  أو الزناعــا  أو العنــف أو اجلتميــة مــن  تبــا بلــدا م آخــتون ويغــا ر
ــن ــز أو األمـ ــوار  أو التمييـ ــد ور أو الكـ ــة تـ ــت أو البيئـ ــم .الف ـ ــاس ومعظـ ــون النـ ــن يتن لـ  بـ
 حاســا  ورا اهلةــتة وتــر   .النمــو املت دمــة البلــدان إىل الناميــة البلــدان مــن أو الناميــة البلــدان

 علـ   العمـل  سـو   يف صـا  اخل سـد  منـها  بوسـا ل  االقتصـا ية   والتنميـة  االقتصـا    النمو يف
ــت .املهــارا  مســتويا  مجيــع ــة  إجيــاي اهلةــتة وأث ــدان وأ املنشــأ بلــدان علــ  ســوا  للغاي  البل

 اصـوار  عـن  نب ـ  امل اإلعـ ن  بشـأن  6٨/٤ قتار ـا  يف العامـة   اجلمعيـة  سلَّم  ف د .(1)املست بلة
 عوامـل  مـن  ر يسـ   عامـل  البشـت   التن ـل  بأن” والتنمية الدولية باهلةتة املعين املستو  التفيع
 .  “املستدامة التنمية

__________ 

 United Nations Development Programme, Human Development Report 2009: Overcoming ا ظــــــــــــــــــــــت (1) 

barriers — human mobility and development (New York, Palgrave Macmillan, 2009)   ،متـــاح علـــ  الـــتاب
 http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2009, and the report on outcomes of theالتــــايل: 

round  table of the annual Global Forum on Migration and Development    ،التــــــايل:متــــــاح علــــــ  الــــــتاب 
www.gfmd.org. 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/4
file:///C:/Users/Mohamed.Ougammadan/Downloads/www.gfmd.org
file:///C:/Users/Mohamed.Ougammadan/Downloads/www.gfmd.org


 A/70/59 

 

6/38 16-06455 

 

 فوا ـد  للـهةتة  أنبـ  األعضـا   الـدول  أقـت    2030 لعـام  املسـتدامة  التنميـة  خطة ويف - 10
 تعـاون ت أنبـ  املسـتدامة   التنميـة  أ ـداف  مـن  7-10 اهلـدف  إطـار  يف   زمـ تلاو ك ريًة  إجيابية
 ومتسـم  ومنـتظم  وآمـن  مـنظم  حنـو  علـ   األشـصا   وتن ـل  اهلةـتة  لتيسري الدويل الصعيد عل 

 ع ـد   املزمـع  املسـتو   التفيع العام االجتما  ويف - الت تيت   ا يف التتكيز أن مري. باملسرولية
 مـري  بصـفة  اصدو  ع  للناس الكبرية التحتكا  عل  ينصب - 2016 أيلول/سبتم  19 يف

 .املشتتكة ملسروليةا روح بشأ ا تنعدم الي منظمة  أو آمنة أو  ظامية
 الـدول  وقدرا  اجلغتايف سياقها عل  “كبرية” بأ ا حتتكا  توصيف مد  ويتوقف - 11
 املفـاج   طابعهـا  بسـبب  املسـت بلة   دولالـ  علـ   حتدثـ   الـ    واألثـت  االسـتةابة  علـ   ست بلةامل
 تنطـو   مـا  ومالبـا . املتـن لن  لألشـصا   املطلـ   العـد   علـ   يتوقف اممَّ أك ت األمد  الطويل أو

 ويسـتصدمون  خمتلفـة  ألسبا  ينت لون ال   الناس من خمتلطة تدف ا  عل  الكبرية التحتكا 
 األول امل ـام  يف للنـاس  الكـبرية  للتحتكـا   االسـتةابة  عـن  املسرولية وت ع.  ظامية مري قنوا 
 الــدويل التعــاون مــن املزيــد يتطلــب جمــال و ــ ا .املســت بلة الــدول عــات  علــ  تل ا يــة وبصــفة
 مـن  كـ ري  يف واحملفوفـة  النظاميـة  ومـري  النطـا   الواسـعة  التحتكا  و    .املسروليا  وت اسم
 .الت تيت   ا تناوهلاي الي    باملصاطت األحيان

 
 اهلةتة جمال يف السا دة االجتا ا  - ألف 

 علـ   اخلـ ا   معظـم  يتفـ   الـدويل   للمهـاجت  رس  تعتيف وجو  عدم من التمم عل  - 12
. الدا مـة  واهلةـتة  املرقتـة  أو األجـل  ةال صري اهلةتة بن التمييز مع إقامت   بلد يغري شص  أ  

ــز يتاعــ  أن املهــم ومــن ــن امللحــو  التميي ــة  مــن املهــاجتين  ب ــة مــن وال جــئن   احي   احي
 شـص    مليـون  2٤٤ وال جـئن  الـدولين  املهـاجتين  عـد   بلـ    2015 عـام  ويف .(2)أخـت  
 .(3)2000 بعـام  م ار ـة  املا ـة  يف ٤1  سبة مي ل ما و و شص   مليون 71 قدر ا بزيا ة أ 
 إىل 2000 عـام  يف املا ـة  يف 2.٨ من العام سكان ضمن من الدولين املهاجتين  سبة   اوز
 املهـــاجتين  العمـــال مـــن  ـــم الـــدولين املهـــاجتين ومالبيـــة. 2015 عـــام يف املا ـــة يف 3.3

 ممـن  املهـاجتين  جممـو   مـن  املا ـة  يف 72.7  سبة مي ل ما و و شص   مليون 150 وعد  م

__________ 

 :Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, “Refugees and migrants ا ظــــــــــــــــــــــــــت (2) 

frequently asked questions”, 15 March 2016   ،التـــــــــــــــــــايل:. متـــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــتاب 
www.unhcr.org/print/56e95c676.html. 

 (3) United Nations, “Key findings and advance tables”. 2015 Revision of World Population Prospects database .
 .http://esa.un.org/unpd/wppمتاح عل  التاب، التايل: 
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 النسـا   وا ـل  .(٤)شـص   يـن م  206.6 عد  م والبال  فأك ت( سنة 15) العمل سن يف  م
 3٤ و 15 بـن  أعمـار م  تتـتاوح  ال ين الشبا  أمَّا  العام يف الدولين املهاجتين  صف ز ا 
 املهــاجتين  عــن  املتاحــة البيا ــا   يف شــديدا  خصاصــا  نــاك  أن مــري . ال لــث ونيم لــ ف ســنة

 .ك رية أخت  وجوا ب النظامية مري اهلةتة وحتكا  االقتصا  يف وإسهامهم
 منشـــأ بلـــدان  متفاوتـــة وبـــدرجا    فســـ  الوقـــ  يف  ـــ  حاليـــا البلـــدان ومعظـــم - 13
 صمايــــة التزامــــا  عليهــــا ت ــــع   نــــا ومــــن . موم صــــد  موعبــــور الــــدولين ملهــــاجتينا

 ألراضـــيها العـــابتين املهـــاجتين ح ـــو  وكـــ ل  اخلـــار   يف املوجـــو ين مواطنيهـــا ح ـــو 
   .إليها والوافدين

 ويفت ـت  .وجمـزأة  خمصصـة  الوطنيـة  املسـتويا   علـ   اهلةـتة  سياسـا   تكـون  ما وعا ة - 1٤
 تتكـز  مـا  ومالبـا  .لتنفيـ  ا  ال زمة ال درا  إىل أو اهلةتة سياسا  إىل اصكوما  من العديد

 ح ـو   عـن  تـدافع  الـي  اجلهـا   م ـل  اهلةـتة   جوا ب من ف ، واحد جا ب عل  السياسا 
  ةـتة  ييست أمشل    اتبا  يستبعد مما النظامين  مري املهاجتين إعا ة أو اخلار  يف نواطنامل

 لـيس  أ ـ   علـ   اآلرا  يف توافـ   األخـرية  السنوا  يف يظهت أخ  أ   مري .ومنظمة و ظامية آمنة
 الصــعيدين علــ  الــدول  بــن فيمــا التعــاون وأن بفعاليــة  اهلةــتة إ ارة لوحــد  بلــد أ  بوســع

 العمليــا  ظهــور يف االعتــتاف  ــ ا ويتةلــ  .ضــتور  أمــت الســوا   علــ  والعــامل  اإلقليمــ 
ــة التشــاورية ــة  كــل يف اهلةــتة بشــأن اإلقليمي ــا ة منط  ــا  وزي ــل صــلب يف اهلةــتة إ م  عم
 الزيـا ة   اللـة  ذلـ   مـن  أبلـ   ولعـل . األقاليميـة  احملافـل  وخمتلـف  اإلقليمية االقتصا ية اجلماعا 
 حاليــا  تضــم أصــبح  إذ ومــدا ا  وأ شــطتها للــهةتة الدوليــة املنظمــة عضــوية يف الكــبرية
 أساسـا  يعملـون  موظف ٨ 000 من وأك ت بلدا  150 حنو يف وجو  وهلا عضوا   ولة 162
 .امليدان يف
 مـن  املوجهـة  الطلبـا   مـن  املتزايـدة  اجملموعـة  و ـ   أايـة   ذل  عن ي ل ال آخت وأمت - 15

 ومنظمـة  للـهةتة  الدوليـة  املنظمـة  م ـل  الدوليـة   نظمـا  امل إىل العـام  أحنا  مجيع يف اصكوما 
 وت ـدم   التنظـيم  جيـدة و خمططـة  لـهةتة ل سياسـا   وتنفي  وضع يف للمساعدة الدولية  العمل

 عمـل  صـلب  يف كافيـا   جمـا  ذلـ   مـع  ُتـدم   م اهلةتة أن مري .املهاجتين ضعفا  إىل املساعدة
 الدوليـة  املنظمـة  كـون  يف أيضـا  يتةلـ   الـ    األمـت  واإلمنا يـة   اإل سـا ية  املتحـدة  األمـم  آليا 
 .املتحدة األمم منظومة إىل تنتم  ال للهةتة

__________ 

 ال ـو   يف مهـاجت  مليـون  150 وجـو   تظهـت  الدوليـة  العمـل  ملنظمـة  جديـدة  أرقـام ”املنظمة الدولية للهةتة   (٤) 
. متــــــــاح علــــــــ  الــــــــتاب، التــــــــايل:    2015كــــــــا ون األول/ يســــــــم    16  “العامليــــــــة العاملــــــــة

www.ilo.org/global/topics/labour-migration/news-statements/WCMS_436140/lang--en/index.htm. 
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 واالجتا ا  البيا ا : ال جئون - با  
ــة ُتعــت ف - 16  عــام هبــا امللحــ  وال وتوكــول ال جــئن بوضــع اخلاصــة 1951 عــام اتفاقي

 ل ضــطها  التعــت  مــن يــ ر  مــا لــ  خــوف بســبب ُوجــد  مــن كــل” بأ ــ  ال جــ  1967
 خـار   السياسـية   آرا ـ   أو معينـة  اجتماعيـة  فئـة  إىل ا تما ـ   أو جنسيت  أو  ين  أو عتق  بسبب
 “اخلـوف   ـ ا  بسبب البلد ذل  محاية يف يتمب ال أو يستطيع وال جنسيتها  حيمل الي الب  
 لعــام األفتي يــة الوحــدة منظمــة اتفاقيــة مــن 1 املــا ة وتتضــمن .االتفاقيــة( مــن 1 املــا ة )ا ظــت
ــا ت حتكـــم الـــي  1969 ــة املظـ ــا  يف ال جـــئن مبشـــك   اخلاصـ ــ ين األشـــصا  أفتي يـ  الـ
 مـن  يفـتون  الـ ين  األشـصا   ليشـمل  ال ج  تعتيف وتوسع التعتيف  ذل  ضمن يندرجون
 ختــل الــي األحـدا   أو األجنبيــة السـيطتة  أو االحــت ل أو اخلــارج  االعتـدا   بســبب” بلـد م 
 يوسـع  ال جـئن  بشـأن  19٨٤ لعـام  كارتاخينا إع ن أن كما. “العام بالنظام خطري حنو عل 
 ذلـــ  يف مبـــن ال تينيـــة  أمتيكـــا يف املســـتفيدين مـــن أوســـع جمموعـــة ليشـــمل التعتيـــف  ـــ ا

 مهـد ة  أصـبح   حتيتـهم  أو سـ متهم  أو حيـا م ” ألن بلـدا م  مـن  يفـتون  ال ين األشصا 
ــالعنف ــدا  أو املعمــم ب ــة الزناعــا  أو األجــني االعت ــهاكا  أو الداخلي ــو  اجلســيمة اال ت  ص 
 .“العام بالنظام خطري حنو عل  ختل الي الظتوف من ذل  مري أو اإل سان
 ال جـئن  عـد   أن ال جـئن  لشـرون  املتحـدة  األمـم  مفوضية أبلغ   201٤ عام ويف - 17
 لـد   مسـةلن  إضـافين  فلسـطيين  الجـ   م يـن  5.2 و ناك. الج  مليون 1٤.٤ إىل وصل
ــة ــم وكال ــة املتحــدة األم ــتوا( األ ىن الشــت  يف الفلســطينين ال جــئن وتشــغيل إلماث . )األو 
 مـن  أك ـت  بلـدان  7 تستضـيف  حـن  يف ف ـ،   بلـداً  11 إىل ال جـئن  مـن  املا ة يف 75 وينتم 
 ت ــل الــ ين األطفــال مــن  ــم العــام يف ال جــئن و صــف. ال جــئن مجيــع مــن املا ــة يف 50

 .الفتيـا   أو النسـا   مـن   ـم  ال جـئن  جممـو    صـف  مـن  ي ـت   وما سنة  1٨ عن أعمار م
ــة كــان  201٤ عــام ويف  شــرون مفوضــية لت ــديتا  وف ــًا املا ــة يف ٨6 أ  ال جــئن  مالبي

 أ ىن إىل الــوطن إىل الطوعيــة العــو ة فــت  تــد ِّ  ومــع. (5) اميــة بلــدان يف ي يمــون ال جــئن 
 يف  زحـوا  الـ ين  ل جـئن  بالنسبة منااًل أبعد املستدامة اصلول أصبح  ع و   من  هلا مستو 
 .خل  ع و  رمبا أو سنوا  من  اصدو  ع  كبرية حتكا  إطار
 مـن  العديـد  ُيضـطت  ال جـئن   إىل امل دمـة  للحمايـة  التدرجي  التوسيع من التمم وعل  - 1٨

 عــام اتفاقيــة يف ال جــ  تعتيــف  طــا  يف تــدخل ال ألســبا   يــار م مغــا رة إىل األشــصا 
 املنـا   لـتغري  السـلبية  لآلثـار   تيةـة  العيش سبل ضي  أو الكوار  األسبا      ومن  1951

__________ 

ــت (5)  ــاح  UNHCR, “UNHCR mid-year trends 2014” (Geneva, 2015): ا ظـــــ ــ  متـــــ ــتاب، علـــــ ــايل الـــــ : التـــــ
http://unhcr.org/54aa91d89.html. 



A/70/59 
 

 

16-06455 9/38 

 

 حب ـا  اهلةـتة  قنـوا   يسـتصدمون  الـ ين  األشـصا   مـن  العديـد  و نـاك . الغ ا   األمن وا عدام
 األســبا  هلــ   بلــدا م  ةــتوا الــ ين لألشــصا  تســم  البلــدان مــن والعديــد األمــان  عــن

 .مرقتة تدابري إطار يف بالب ا  ومري ا
 مـد   فعلـ  . الـدويل  للمةتمـع  شـديد  قل  مصدر يشكلون ال جئن أن الواض  ومن - 19

 ومسـاعد م  ال جـئن  محاية أجل من معًا األعضا  الدول عمل  املاضية  عامًا وستن اخلمسة
 لشـرون  السـامية  املفوضـية  مـن  بـدعم  وذلـ    ـة  لثا بلدان يف منهم حمدو  عد  توطن وإلعا ة
 وأوضــ  .قصــور أوجــ   نــاك كا ــ  ف ــد ذلــ   ومــع .للــهةتة الدوليــة واملنظمــة ال جــئن
 ال جـئن  جتـ   الـي  العوامل معاجلة أو منع من يتمكن م الدويل اجملتمع أن ال صور   ا مظا ت
 هبـا   التنبـر  ميكـن  وبطتي ـة  املناسـب  الوقـ   يف ت دم املطلوبة املساعدا  تكن وم .الفتار عل 
 حـد  علـ   فيهـا  يعيشـون  الي واجملتمعا  ال جئن عل  سلبية آثار من ذل  عل  يتتتب ما مع

 . ا مًا متاحة األجل الطويلة اصلول تكن وم. سوا 
 

 الداخل  التشت  - جيم 
 إىل واسـتنا ا  .الوطنيـة  اصـدو    اخـل  املشـت ين  األشـصا   مـن  العديـد   نـاك  يزال ال - 20
 عـام   ايـة  يف شـص   مليون ٤0  ا ز  اخليًا املشت ين عد  ف ن الداخل   التشت  رصد متكز
 إطـاراً  تـوفت  الـي  الـداخل    بالتشت  املتعل ة 199٨ لعام التوجيهية املبا ، وُتعت ف .(6)201٤
 األشــصا ” أشــصا  بــأ م  اخليــًا املشـت ين  ومســاعد م   اخليــًا املشــت ين صمايــة معياريـا 

 إقامتــهم أمــاكن أو منــازهلم تــتك علــ  أو اهلــت  علــ  ُأكت ــوا الــ ين األشــصا  مجاعــا  أو
 حـاال   أو مسـل    ـزا   آثـار  لتفـا    سـعياً  أو  تيةـة  سـيما  وال ذل   إىل اضطتوا أو املعتا ة
 البشـت  فعـل  مـن  كـوار   أو طبيعيـة  كـوار   أو اإل سـان  ح ـو   ا تهاكا  أو األثت عام عنف
ــة اصــدو  يعــ وا وم ــة هبــا املعتــتف الدولي ــ (  E/CN.4/1998/53/Add.2: )ا ظــت “للدول . املتف

 يف  اخليــًا املشــت ين ومســاعدة حبمايــة املتعل ــة 2009 لعــام األفتي ــ  االحتــا  اتفاقيــة وُتوس ــع
ــا ــ ا أفتي ي ــف   ــ  را  التعتي ــار بســبب املشــت ين األشــصا  ب ــن النامجــة اآلث ــري ع ــا  تغ  املن

 .  اإلمنا ية واملشاريع
 اصمايـــة عـــن يبح ـــون فـــ  م  يـــار م  يف الـــدعم أو األمـــان النـــاس جيـــد ال وعنـــدما - 21

 مـرات  إىل امل ـدم  ت تيـت   يف حـد    وقـد . مهـاجتين  أو ك جئن أخت  بلدان يف واملساعدة
__________ 

ــت (6)   Alexandra Bilak and others, “Global overview 2015: people internally displaced by conflict and: ا ظـــــــ

violence” (Geneva, Internal Displacement Monitoring Centre, Norwegian Refugee Council, 2015)  
ــتاب، علــ  متــاح ــايل ال -www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview: الت

2015/20150506-global-overview-2015-en.pdf. 

http://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add.2


 A/70/59 

 

10/38 16-06455 

 

 )ا ظـــت فيـــ  الـــوار ة اإل ســـا ية أجـــل مـــن العمـــل خطـــة ويف اإل ســـا  للعمـــل العـــامل  ال مـــة
A/70/709   ) ــًا املشــت ين احتياجــا  ملعاجلــة اإلجــتا ا  مــن عــد ًا املتفــ ــة مــن  اخلي  اصماي
 وتنفيـ    اخليـاً  باملشـت ين  املتعل ـة  الت يسـية  عملياتنـا  الستعتا  الوق  حان ورمبا واملساعدة 
 .االستةابة حتسن كيفية بشأن املستفا ة الدروس

  
ــاذا - ثال ا  ــل ملــ ــاس يتن ــ ــبا : النــ ــة األســ ــا  ورا  الكامنــ ــبرية التحتكــ  الكــ

 واملهاجتين ل جئن
ــة اهلةــتة تشــكل - 22  مــت علــ  البشــت أحــوال مــن جــز ًا معــا ال ســت  والتشــتيد الطوعي

. أسـت م  تـاريخ  يف التحتكا  بتل  معتفة لديهم الناس معظم يكون أن املتج  ومن التاريخ 
 يف الدوليـة  اهلةـتة  تصـب   أن املـتج   فمـن  والتـتاب،   بالعوملـة  يتسـم  العام   ا أن إىل وبالنظت
 واخنفـا   العمـل  أسوا  بن املتزايد التكامل ويسا م. اآلن علي     مما ا تشارًا أك ت املست بل
 والشــــبكا  واالتصــــاال  للمعلومــــا  التاســــصة الشــــبكا  إىل إضــــافة الن ــــل  تكــــاليف

 .للتن ل أك  فت  إجيا  يف االجتماعية 
 يصـل  أن ويتوقـع  املنظـور   املسـت بل  يف العـام  سـكان  عد  از يا  يتواصل أن وُيتت ب - 23
 مـن  الـدولين  املهـاجتين  حصـة  ظلـ   حـال  ويف. 2050 عـام  حبلـول  شص  ب ين 9.7 إىل

 حبلـول  مليـون  321 إىل سيصـل  العـام  يف املهـاجتين  السـكان  عـد   ف ن ثابتة  السكان جممو 
 وعــام اآلن بــن مــا الفتــتة يف العــام ســكان منــو  صــف عــن يزيــد مــا أن وُيتوقــع. 2050 عــام

 جتــين وقـد . (3)شـص (  بليـون  1.3) أفتي يـا  يف حيـد   سـوف  شـص (  بليـون  ٤.2) 2050
 مـن  فوا ـد   سـبيًا   املسـنن  عـد   فيها وي ل الوال ا  معدال  فيها تتتاجع الي النامية  البلدان
. املتناميـة  العاملـة  لل ـو   العمـل  فـت   وإجيـا   اجليـد  التعلـيم  تـوفري  خـ ل  مـن  الـدميغتايف  العا د
 املـتج   فمـن  والعمـل   التعلـيم  قطـاع   يف املتاحـة  الفـت   السكا  النمو جتاوز حال يف ولكن 
 الوقــ  ويف. كــبرية بأعــدا  اخلــار  يف الفــت  عــن البحــث إىل الشــبا  مــن املزيــد يســع  أن

 مشـكلة  مسـتدامة    ةـتة  تسـت بل  ال الي تل  سيما ال البلدان  من متزايد عد  يواج   فس  
 .  (7)العاملة ال و  وتضاؤل عد  م وتناق  ستيعة بوترية سكا ا شيصوخة

__________ 

 ,United Nations, “Trends in international migration, 2015”, Population Facts, No. 2015/4: ا ظـــــــــــــــــــــت (7) 

December 2015 .ــتاب، علــــــــــــــــــــــــــــــــــ  متــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ــايل الــــــــــــــــــــــــــــــــ : التــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/populationfacts/docs/MigrationPo

pFacts20154.pdf. 

http://undocs.org/ar/A/70/709
http://undocs.org/ar/A/70/709


A/70/59 
 

 

16-06455 11/38 

 

 النـات   ارتفـع  ف ـد  .بكـ ري  ثتا  أك ت ككل العام أصب  املاضين  الع دين مد  وعل  - 2٤
 املتوقـع  والعمـت  التعلـيم  مسـتويا   يف بزيـا ا   ذلـ   واقتـتن  البلـدان   معظـم  يف اإلمجايل احملل 
 عــدم يف زيــا ة جا ــب إىل متفاوتــًا  كــان النمــو أن مــري .العامــة اخلــدما  علــ  اصصــول ويف

 أف ــت فــ ن اهلةــتة   وافــع مــن  افــع الف ــت أن مــن الــتمم علــ  أ ــ  إىل األ لــة وُتشــري. املســاواة
 حتـد  أن ميكـن  االقتصـا ية  التنميـة  فـ ن  ولـ ا  . للهةتة ال زمة املوار  تعوز م ما مالبًا السكان

 .ال صري األجل يف اهلةتة زيا ة إىل تر   ولكنها الطويل  األجل يف اهلةتة ضغو  من
 ختفيــف يف ُتســا م املاليــة املهــاجتين فتحــوي  . والتنميــة اهلةــتة بــن ع قــة و نــاك - 25

ــأة ــت وطـ ــوفري الف ـ ــت  وتـ ــول فـ ــ  اصصـ ــيم علـ ــة التعلـ ــحية والتعايـ ــري الصـ ــ  ومـ ــن ذلـ  مـ
 العمـل  فـت   تنشـي،  إىل التةـارة  فـت   وتوليـد  املهـاجتين  است مارا  وتر   .االستح اقا 

 جديــدة  مهــارا  جمتمعــا م إىل العا ــدون املهــاجتون وجيلــب. (٨)املــدفوعا  ميــزان وحتســن
 الواسـعة  اهلةـتة  فـ ن   فسـ    الوقـ   ويف. االقتصـا    النمـو  يف شبكا م جا ب إىل ويسااون
 الناحيـة  مـن  حيوية وأك ت م السكان من عمتا الفئا  أصغت ف دان عل  تنطو  حن النطا  

 .النامية للبلدان خسا ت تسبب االقتصا ية 
 مـن  فـ ن  الدوليـة   اهلةـتة  حـاال   معظـم  ورا  الدافع    االقتصا ية العوامل أن ومع - 26
ــن ــًا واملشــت ين ال جــئن صتكــة الت يســية األســبا  ب ــف الزناعــا   اخلي  واالضــطها  والعن

ــع ــهاكا  السياســ  وال م ــو  وا ت ــرية اإل ســان ح  ــًا. األخــت  اخلط ــا ومالب ــل م ــل ا    ياك
 بـدال  والتمييـز   والتـهميش  اإلقصـا   أوجـ   املرسسـ   املسـتو   عل  ُتدم الي الضعيفة اصوكمة

 .للسكان الكبرية للتحتكا   يكلية أسبابًا مكافحتها  من
 مـن  مزيـد  إىل تـر    أن املـتج   ومـن  السكان  تشتيد إىل تر   الكوار  فتئ  وما - 27

 وتـرية  ارتفـا   واحتمـال  املـدن  يف السـكان  تتكـز   سـبة  ارتفـا   إىل بالنظت املست بل يف التشتيد
 يف ُشـت    أ ـ   إىل اصاليـة  الت ـديتا   وتشـري . البيئـة  وتـد ور  املنـا   بـتغري  املتصـلة  املصاطت وشدة

 تتسـبب  أن املـتج   ومـن  .(9)سـنوياً  شـص   مليـون  2٨ متوسـط   مـا  املاضـية  ال ما  السنوا 
 ضـغوطاً  سـيفت   الـ    األمـت  املـدن   إىل األريـاف  سـكان  من العديد ا ت ال يف اجلفاف زيا ة

__________ 

 (٨) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Migration Outlook 

2006 (Paris, OECD Publishing, 2006), p.156   :ــايل ــتاب، التـــــــــــــــــ ــ  الـــــــــــــــــ ــاح علـــــــــــــــــ . متـــــــــــــــــ
www.oecd.org/els/mig/38840502.pdf. 

 (9) Michelle Yonetani and others, “Global estimates 2015: people displaced by disasters” (Geneva, Internal 

Displacement Monitoring Centre, Norwegian Refugee Council, 2015)  :متـــــــاح علـــــــ  الـــــــتاب، التـــــــايل .
www.internal-displacement.org/publications/2015/global-estimates-2015-people-displaced-by-disasters/. 
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 العوامـل  بسـبب  املشـت ين  األشـصا   أن إىل األ لة وتشري. السكن وقطا  العمل أسوا  عل 
 مسـتو   ارتفـا   يـدفع  وقـد  .أكـ   بيئيـة  ملصـاطت  معتضـة  منـاط   إىل اال ت ـال  إىل مييلون البيئية
 والـدول  الساحلية املناط  عن االبتعا  إىل بالسكان الشدة البالغة اجلوية والظوا ت البحت سط 
 يســتطيعون الكــوار  ضــحايا مـن  العديــد كــان ولــئن. التضـاريس  املنصفضــة الصــغرية اجلزريـة 
 إعــا ة إىل اصــاال   بعــ  يف حيتــاجون  فــ  م  ســبيًا  قصــرية فتــتة يف  يــار م إىل العــو ة
 . ا مة بصفة توطينهم

  
 األجل طويلة وتطلعا  مركد مري وتتحيب خطرية رح   - رابعا 
 خطرية رح   - لفأ 

 أخـت    بلدان إىل ل  ت ال والنظامية واملنظمة اآلمنة املسارا  من يكف  ما ميا  يف - 2٨
 املهـاجتون  وكـ ل   املسـلحة  الزناعـا   أو االضـطها   مـن  الفـارون  ال جئـون  يضـطت  مـا  مالبًا

 مســارا  عــ  باملصــاطت حمفوفــة رحــ   يف الســفت إىل الشــاقة  العــيش ظــتوف مــن اهلــاربون
 مـدختا م  تسليم عل  جم ين أ فسهم جيدون ف  م بدا ل  ميا  ويف. وجوًا وبتًا حبتًا ملتوية 

ــة  شــبكا  إىل ــا م ويضــعون إجتامي ــد  يف حي ــور أجــل مــن  ــرال  أي ــة اصــدو  عب . الدولي
 .خا  قل  مبعث التحتكا      يف األطفال عد  ارتفا  ويشكل

 خــ ل مــا  الت ــديتا   ألحــد فوف ــًا. العمليــة  ــ   يف حنبــهم كــ ريون قضــ  وقــد - 29
 كـا وا  بينمـا  األطفـال   آالف بينـهم  مـن  شـص    50 000 عـن  ي ل ال ما األخريين الع دين
 آالف تن ـ   الـوطين  السـواحل  خفـت  عمليـا   أن مـن  الـتمم  وعلـ  . (10)اصـدو   عبور حياولون
ــتام  أن إال األرواح  ــث بـ ــاذ البحـ ــي واإل  ـ ــم الـ ــدم تتسـ ــة بعـ ــور  الكفايـ ــا وال صـ ــا مبـ  فيهـ

 واألشـصا   باإل  ـاذ  ال ـا من  األفـتا   للصطت تعتِّ  واإل زال  البحت يف اإل  اذ بتوتوكوال 
 .السوا  عل  إ  اذ م  يتم ال ين
 اإل ســا ية ص ــوقهم وا تــهاكا  خطــرية ظتوفــًا أيضــًا واملهــاجتون ال جئــون ويواجــ  - 30
. آسـيا  ِفةـا   ع  أو الوسط  أمتيكا يف أو الساحل منط ة ع  سوا  ال ية  الطت  طول عل 
 األرقـام  وتظـل  عبور م  أثنا  وال جئون املهاجتون يواجهها الي املصاطت عن ُيبل  ما أقلَّ وما
 إبـ     نـاك  وليس .(11)النظامية مري التحتكا      طبيعة بسبب اإلصابا  عن مكتملة مري

__________ 

 (10) IOM, Missing migrants project database .التايل التاب، عل  متاح :https://missingmigrants.iom.int/. 
 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Situation of migrants inا ظــــــــــــــــت  (11) 

transit” (Geneva, 2016).   :ــايل ــتاب، التــــــــــــــــــــــــــــ ــ  الــــــــــــــــــــــــــــ ــاح علــــــــــــــــــــــــــــ متــــــــــــــــــــــــــــ
www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/StudyMigrants/OHCHR_2016_Report-migrants-

transit_EN.pdf. 
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 الضــحايا عــد  عــن أو الدوليــة اصــدو  عبــور إىل يســعون الــ ين األشــصا  عــد  عــن منــتظم
 تلــ  بعــ  عــن أبلغــ  قــد ال جــئن شــرون مفوضــية كا ــ  وإن صــفوفهم  يف واإلصــابا 
 يف اخلسـا ت  عـن  سـنوياً  اإلبـ    يف أيضـاً  للـهةتة  الدوليـة  املنظمـة  شـتع   حن يف التح   
 .التح   تل  أثنا  ت ع الي األرواح

 املتحـدة  األمـم  التفاقيـة  وف ا خمتلفتان جتميتان بالبشت واالجتار األشصا   تيب وُيعد - 31
 و تيـب  بالبشـت  االجتـار  مبكافحـة  املـتعل ن  وبتوتوكوليهـا  الوطنيـة  ع  املنظمة اجلتمية ملكافحة
 شـكل  يف الدوليـة  اصـدو   ع  فتا لأل النظام  مري التن ل بتيسري ي ومون فاملهتبون. املهاجتين
 اخلــدا  أو اإلكــتا  أو ال ــوة فيســتصدمون بالبشــت املتةــتون أمَّــا مشــتو   مــري جتــار   شــا 

 مـن  الـتمم  وعلـ  . والسصتة اجلنس  االستغ ل منها ش   بطت  األشصا   رال  الستغ ل
 الكـبرية  التحتكا  يف ك ريًا يتزايد بالبشت االجتار خطت ف ن  قي ة  أرقام عل  اصصول صعوبة
 وقمــع منــع بتوتوكــول علــ  األعضــا  الــدول ثل ــ  حــوايل صــد   وقــد .واملهــاجتين ل جــئن
 املهـاجتين   تيـب  مكافحة وبتوتوكول واألطفال النسا  وخباصة باألشصا   االجتار ومعاقبة
 عـ   املنظمـة  اجلتميـة  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  التفاقيـة  املكمِّلـن  واجلـو   والبحـت  الـ   طتيـ   عن

 أن بيـد . األشـصا   مهـتي  يـد  علـ   واسـتغ هلم  بالبشت االجتار عل  ال ضا  أجل من الوطنية 
 مزيـداً  العامليـة  اجلهـو   تتي  أن ال زم ومن .تنفي اا يف حتديا  تواج  تزال ال األعضا  الدول
 .اآلفة     عل  ال ضا  أجل من واملنظمة والنظامية اآلمنة للهةتة الفت  من
 التعـت   منـها  رح  ـم   خ ل صا مة بتةار  وال جئن املهاجتين من العديد وميت - 32

 مـع  أو مبفـت    منـهم  يسـافت  مـن  سـوا   األطفـال   ويكـون . والنفسـ   اجلسد  والعنف للسةن
 بالنســبة اصــال وكــ ل  الــتح     ــ   خــ ل للصطــت عتضــة اخلصــو  وجــ  علــ  ذويــ  

 مـن  يتضـ   كما واجلنسا   اجلنس  للعنف التعت  خطت ويز ا . واملعاقن واملسنن للحوامل
 إىل الوسـط   أمتيكـا  مـن  املسـافتا   النسـا   عاشـتها  الي العنف جتار  عن األخرية الدراسا 
 وتشـمل . (12)أوروبـا  إىل رحلتـهن  خ ل واملهاجتا  وال جئا  األمتيكية  املتحدة الواليا 
 األسـتة   عـن  اال فصـال  العبـور   أثنـا   والفتيـا   للنسـا   بالنسـبة  سـيما  ال األخـت    التحديا 
 اجلســدين  واإلصــابة واألذ  الصــحية  والتع يــدا  النفســية  والصــدما  النفســ  واإلجهــا 
 .االستغ ل وخماطت

__________ 

ــت (12)   Rebecca Eapen and others, “Initial assessment report: protection risks for women and girls in the: ا ظـــــ

European refugee and migrant crisis” (UNHCR, United Nations Population Fund, Women’s Refugee 

Commission, 2016) .التايل التاب، عل  متاح :www.unhcr.org/569f8f419.html. 
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 مركد مري وتتحيب باملصاطت حمفوف وصول - با  
ــدًا اصــدو  إىل وصــوهلم عنــد واملهــاجتون وال جئــون اللةــو  طــالبو يواجــ  - 33  مــن مزي

ــد. املصــاطت ــون ف  ــتفا ة يف مشــاكل يواجه ــن االس ــتا اٍ  م ــز إج ــا ة باإل صــاف تتمي  والكف
 لفتــتا  االحتةـاز  متاكـز  يف ُيو  عــون البلـدان   بعـ   ويف. فـت   لكــل ال جـ   وضـع  لتحديـد 
 ذلـ    إىل وإضـافة . حب ـوقهم  التمتـع  هلـم  تكفل ال متد ية ظتوف ويف األحيان بع  يف طويلة
 إلجــتا ا  أو م  مــة  ضــما ا   ون مــن الســتيعة اإلعــا ة خلطــت عتضــة يكو ــون قــد فــ  م
 .ال ستية اإلعا ة بعدم الدول التزاما  تنته  أخت 
ــد - 3٤  ال جــئن مــن كــبرية أعــدا  وصــول إل ارة أساســية الفعالــة الفــتز إجــتا ا  وُتع

 اجلـد   الوافـدين   ويـة  حتديـد  فـ ن  اجلمـاع    التدف  حاال  يف أمَّا. سليمة بطتي ة واملهاجتين
ــوثي هم وتســةيلهم ــد م وت ــا يصــب  الضــتورية باملســاعدة وتزوي ــي  عبئ ــ  ث   ال ــدرا  يت 

 وتكفـل  اإل سـان  ح ـو   تضـمن  متينة فتز إجتا ا  لديها الي األعضا  الدول وح . الوطنية
 ا ظمهـ  تـتزح  قـد  واملسـاعدة   اصمايـة  من اخلاصة االحتياجا  وحتد  اللةو  طلبا  يف الب 
 .اجلد  للوافدين الكبرية األعدا  عن الناجم الضغ، حت  مرقتًا
 ذلـ   مـع  ولكنـهم  ال جـ    وضـع  علـ   اصصـول  إىل يسـعون  ال قـد  أشصا  و ناك - 35

 و/أو األصــلية بلــدا م يف الســا دة للظــتوف  تيةــة للحمايــة وحيتــاجون الضــعف مــن يعــا ون
 اسـت تارا  أك ـت  تـدابري  وتعزيـز  لوضـع  جهـو   بـ ل   أ ـ   ومـع . هبـا  للتن ل اضطتوا الي للطتي ة
 محايـة  بشـأن    ـا   10 مـن  املرلفـة  العمـل  خطـة  ذلـ   يف مبا املصتلطة  التحتكا  مع للتعامل
 التشــغيل  واإلطــار ال جــئن  شــرون مفوضــية وضــعتها الــي (13)املصتلطــة واهلةــتة ال جــئن
 حيـث  مـن  كـ    حتـديا    نـاك  تـزال  فـ    (1٤)اهلةـتة  أزمـة  بشـأن  للـهةتة  الدوليـة  للمنظمة
 .السوا  عل  واملمارسة املبدأ
 مـن  الغفـرية  األعـدا   لتـدف   لوحـد ا  تسـتةيب  لكـ   املسـت بلة  الـدول  تتـتك  ما مالباو - 36

 .املطلـو   املسـتو    ون  ـ   املسرولية لت اسم اإلقليمية اآلليا  أن تبن وقد .اجلد  ال ا من
 الـدعم  أشـكال  ومـن  املـايل  الـدعم  مـن  يكفـ   مـا  تـوفري  مـن  يـتمكن  م الـدويل  التعاون أن كما

 ت ـع  مـا  وكـ رياً  .واملهـاجتين  ل جـئن  الكبرية بالتحتكا  ةتأثتامل واجملتمعا  للبلدان األخت 
__________ 

 (13) UNHCR, “Refugee protection and mixed migration: the 10-point plan in action” (Geneva, 2011) .متــــــــاح 
 .www.unhcr.org/50a4c2b09.pdf: التايل التاب، عل 

 (1٤) IOM, “Migration consequences of complex crises: IOM institutional responses” و paper prepared for 

the tenth session of the IOM Standing Committee on Programmes and Finance, Geneva, 15 and 16 May 

 .www.iom.int/mcof: التايل التاب، عل  متاحة. 2012
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 .األول الوصــول بلــد يف املضــيفة واجملتمعــا  الســلطا  عــات  علــ  اجلــد  الوافــدين مســرولية
 عـن  صـت ي  مـا  عـا ة  اإل سـا   التمويـل  فـ ن  املاحنـة   اجلهـا   بعـ   مـن  املب ولـة  اجلهو  ورمم
ــًا األوســع املصتلطــة اهلةــتة وتــدف ا  ال جــئن عمليــا  مــن كــل احتياجــا ب الوفــا   . طاق

 ال زمـة  األساسـية  اصكوميـة  والـنظم  التنميـة  بتمويـل  كافيـاً  ارتباطـاً  تتتب، ال اإل سا ية املعو ةو
   .لتدف ا  اهب سلبا املتأثتة احمللية واجملتمعا  املرسسا  لدعم

 واألسـوار  اجلـدران  إلقامـة  األعضـا   الـدول  لـد   املتنـام   االجتا  إزا  ال ل  ويساور  - 37
 جتــتم و ــو بــ ل  م تــتن اجتــا  وإزا  واملهــاجتين  ل جــئن الكــبرية التحتكــا  مواجهــة يف

ــة مــري اهلةــتة ــد .ال ا و ي ــ  وق ــة أثبت ــدابري  ــ   أن التةتب ــة مــري الت ــب مكافحــة يف فعال   تي
  ـ    تعـد  كمـا  .أخـت   أمـاكن  إىل اصتكـة  جتـا  ا حتويـل  خ ل من بالبشت واالجتار األشصا 
 اضـطتوا  الـ ين  وال جـئن  املهـاجتين  وسـ مة  كتامـة  صماية منافية تدابري ذا ا حد يف التدابري
 ويواجهـون   ئيسـة ب حـوال أ يف السـبل  هبـم  ت طعـ   أو خطـورة  أك ـت  رح   عل  اإلقدام إىل

وميكن أن تعزز  ـ   التـدابري أيضـا الكتا يـة والعـدا  إزا        .تدابري إ فاذ عنيفة عند اصدو أحيا ًا 
ز زيـا ة  يـ تعزإىل لطموحا  العاملية ل تا   عكسية    تمعا   وأن حتاجملاملهاجتين وال جئن يف 

إىل  ن عاملنـا املتـتاب، حيتـا    فـ    عنـوان  ـ ا الت تيـت   كمـا يوضـ    و .التكامل والتعاون بن الـدول 
 .والتةتم املغل ة اصدو  عل  ي وم    عن عوضًا البشت تن ل إزا  الكتامة يتاع  اتبا    

 
 الطويل األجل يف - جيم 

ــا - 3٨ ــ كــان مل ــ ين ونواملهــاجت ونال جئ ــا  هلــم ســم ُي ال ــد يف بالب   كــ ريًا ســت بلامل البل
 جمديـة  اسـتةابة  يعـد  ال البدايـة  يف اتباعـ   الـ زم  اإل سـا   النـه   فـ ن  طويلـة   لفتـتة  ميك ون ما

 املعـين  العـامل   الفتيـ   ذلـ   أكـد  كمـا و .لألشـصا   كبريةال التحتكا  ملواجهة األمد وطويلة
ــاهلةتة ــد ال  ب ــ ل مــن ب ــل املتوســ، األجلــن يف اجلهــو  ب  ال جــئن إ را  أجــل مــن والطوي

 فــت  هلـم  يضــمن مبـا  واحملليــة الوطنيـة  اإلمنا يــة اخلطـ،  يف البلــد يف  يمـون ي الــ ين واملهـاجتين 
 .(15)منا يـة اإل هافتصـ و املضـيفة  احملليـة  اجملتمعـا   صـمو    فسـ   وقـ  ال يف ويعزز عيشال كسب
 أوليـا  اسـت مارا  اجملتمع يف واملهاجتين ال جئن إ ما  إىل التامية اجلهو      تتطلب ما وعا ًة
ــا  قــد الــي املســت بلة اصكومــا  مــن  أن ميكــن اجلهــو   ــ   أن مــري .خــارج   عــم إىل حتت

 يف املســااة وزيــا ة االجتمــاع  التماســ  مــن أكــ  قــدر حت يــ  إىل الطويــل األجــل يف تــر  
 .احملل  االقتصا 

__________ 

ــت  (15)   Global Migration Group, Mainstreaming migration into development planning: a handbook forا ظـــــــــ

policymakers and practitioners (Geneva, 2010).    :ــايل ــتاب، التـــــــــــــــ ــ  الـــــــــــــــ ــة علـــــــــــــــ متاحـــــــــــــــ
www.globalmigrationgroup.org/working-group-mainstreaming-migration-national-development-strategies.  

file:///C:/Users/Dahab.Aly/Downloads/www.globalmigrationgroup.org/working-group-mainstreaming-migration-national-development-strategies
file:///C:/Users/Dahab.Aly/Downloads/www.globalmigrationgroup.org/working-group-mainstreaming-migration-national-development-strategies
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 ال جـئن  مـن  كبرية أعداٍ  وصولب مباشتًة تأثتت الي املضيفة  احمللية اجملتمعا  حتتا و - 39
 اإلمنـا    املتحـدة  األمـم  بت ـام   م ـل  منا يـة  اإل فاعلـة ال هـا  اجل وخ ا   عم إىل واملهاجتين 

 والبنـ   )اليو يسـيف(  للطفولـة  املتحـدة  األمم ومنظمة املتحدة ألممل والزراعة األم ية ومنظمة
 متزايــد اعتــتاف ومثــة .اإلمنا يــة أولويا ــا حت يــ  لضــمان اإلقليميــة  اإلمنا يــة واملصــارف الــدويل
 الـدويل  اجملتمـع  إ راك ز ا ا السـيا     ـ ا  ويف .املضيفة احمللية اجملتمعا  مع العمل إىل باصاجة

ــة اإل ســا ية املســاعدة بــن الع قــة تعزيــز ةضــتورل  الكــبرية للتحتكــا  االســتةابة يف واإلمنا ي
 أجـل  مـن  معـا  واإلمنا يـة  اإل سـا ية  الفاعلـة  اجلهـا   تعمـل  أن من بد وال .واملهاجتين ل جئن
 سـيما  وال النسـبية   امليـزة  إىل مسـتندة  السـنوا   متعـد ة  فتتا  مد  عل  مجاعية  تا   حت ي 
 .أمد ا يطول الي التشت  حاال  يف

 حـ   يف عنصـتية الو األجا ـب  كـت   عـن  تـنم  الـي  األفعـال  ر و  أن بال  ب ل  وأالحظ - ٤0
 .العــام وال بــول والتــواتت اصــدة مــن جديــدة مســتويا  يبــدو فيمــا تبلــ  واملهــاجتين ال جــئن

 املهــاجتين  عــن  العــام اخلطــا   ومضــمون  العامــة السياســة  فحــو   يتحــول أن مــن  بــد الو
 .اإلجيابيـة  باملسـااا   واالعتـتاف  الكتامـة  ومحايـة  الـدويل  التضـامن  إىل التهديد من وال جئن

 تسـتند  أن وجيـب  وشـواملها   املضـيفة  اجملتمعـا   خمـاوف  اجلهو      بد ت أن الضتور  ومن
 إىل تشـري  الـي  دامغـة ال  لةاأل إىل وبالنظت .املضللة واملعلوما  االفتتاضا  من بدال الوقا ع إىل
 أك ـت  سـبل  إجيـا   إىل ماسـة  حاجـة   نـاك  فـ ن  التحيـز   مـن  كـ ريا  ي لـل  الشصصـ   االتصال أن

 مـن  واملهـاجتين  وال جـئن  جهـة  مـن  املضـيفة  احملليـة  اجملتمعـا   بـن  االتصاال  لتعزيز يةإبداع
 .أخت  جهة
  

 الدول بن فيما التعاون من مين تاريخ عل  االعتما  - خامسا 
 اإلقليمية التةار  من التعلم - ألف 

 اإلقليمــ  الصــعيد علــ  املتصــ ة الســاب ة املبــا را  مــن املســتفا ة لــدروسا شــأن مــن - ٤1
 إىل التاميــة ماعيــةاجل  ــاجهو  تــدعم أن واملهــاجتين ل جــئن الكــبرية التحتكــا  مــع للتعامــل
 الشـاملة  العمـل  خطـة  فـ ن  امل ـال   سـبيل  وعل . املست بل يف االستةابا  لتحسن آليا  إجيا 
 عــام إىل 19٨9 عــام مــن الفتــتة خــ ل  معــًا مجعــ  قــد الصــينية اهلنــد مــن  جــئنال بشــأن
  فسـ   علـ   منـها  كـل  قطع حيث التوطن  وإعا ة األول اللةو  وبلدان املنشأ بلدان  1997
 شـت   جنـو   يف بلـدان  مـن  الفـارين  ال جـئن  مـن  لم يـن ل اصلـول   جيـا  ب ملموسـة  التزاما 

 إىل 19٨7 عـام  مـن  املمتـدة  الفتتة خ لو. املهاجتين من اآلالف مئا  مغا رة تنظيمول آسيا
ــال جئن املعــين الــدويل املــرات اســتعان  199٤ عــام ــة اجلهــا ب الوســط  أمتيكــا يف ب  الفاعل
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  اخليــا  واملشـت ين  ال جــئن مـن  للعا ـدين  عــيشال كسـب  فـت    عــم يف واإل سـا ية  اإلمنا يـة 
 رابطــة مــرات مجــع  2005 إىل 1993 عــام مــن الفتــتة خــ لو. املضــيفة جملتمعــا ا وكــ ل 
 االحتـا   يف األعضـا   الـدول  مـن   ولـة  عشـتة  اثـني  واملهـاجتين  بـال جئن  املعين املست لة الدول

 يف الطوعيـة  مـري  السـكا ية  كـا  التحت مـن  متنوعـة  جمموعـة  ومعاجلـة  لتحليل الساب  السوفيايت
 واملهـاجتين   اخليـا  واملشـت ين  ال جـئن  حتتكـا   فيهـا  مبـا  السـاب    السـوفيايت  االحتـا   أراض 
 .الكوار  وضحايا  نظامينال مري واملهاجتين  ساب ا تحلنامل واألشصا  العا دين

 اصلــول ربـ،  اإلقليميـة  املبــا را   ـ    يف الت يسـية  النةـاح  عوامــل ضـمن  مـن  وكـان  - ٤2
 وحتكـا   ال جـئن  تـدف ا   مـع   فسـ   الوقـ   يف والتعامـل   طاقـا   األوسـع  الس م بعمليا 
 املسـروليا   فيها توز  “صف ة” وإجيا  منط ة  بكل خاصة    ووضع النظامية  مري اهلةتة
 علـ   اإلمنا يـة  واصلـول  اإل سـا ية  االستةابا  شملوت وامل صد  والعبور املنشأ بلدان بن فيما

ــي املرسســية العوامــل مشلــ و. الســوا  ــة إ شــا  جناحهــا يف أســهم  ال  ومتابعــة حتضــري عملي
 الت يسـية   الوكـاال   يف قويـة  قيا ة إجيا و الت عا (  إلع ن است نا   مرات ع د عن )عوضًا

 .   اعم بدور املد  واجملتمع العام األمن من كل واضط  
 الـي  األزمـا   مواجهة عل  وال درة السورين ال جئن خطة أم ا األخرية  اآلو ة ويف - ٤3

 يف شــتي  200 مــن أك ــت تةمــعف الســورية  العتبيــة اجلمهوريــة يف األزمــة ملواجهــة وضــع 
ــة اســتةابة إطــار ــ  منســ ة ال جــئن ألزم ــن اخلطــة وجتمــع. قليمــ اإل الصــعيد عل ــوار  ب  امل

ــة اإل ســا ية ــا ة االســتةابة خطــ، تنفيــ  لــدعم ال زمــة واإلمنا ي ــ ب ي ــا ألر نا يف ةوطني  وتتكي
ــتا  ــان والع ــ  . ومصــت ولبن ــة  و  ــي اخلط ــا يف تكتيشــ ال ــن كــل قيا   ــام  م ــا   ال    اإلمن

 واملسـاعدة  اصمايـة  مـن  االحتياجـا   تلبيـة  إىل تتمـ   تدابري تشمل  ال جئن شرون فوضيةمو
 تتكـز  التكيـف  علـ   ال ـدرة  بنا  عل  قا مة تنمية وحت ي  املصيما  يف يعيشون ال ين ل جئن
 .  اخلدما  لت دم الوطنية و ون الوطنية النظم قدرا  تعزيز مع الضعيفة اجملتمعا  عل 
 واالجتــار النــاس  تيــب بشــأن بــايل عمليــة إطــار ويف أيضــا  اإلقليمــ  الصــعيد وعلــ  - ٤٤

 قــدم   2002 عــام يف ُأ شــئ  الــي  وطنيــة عــ  جــتا م مــن بــ ل  يتصــل ومــا باألشـصا  
 واالجتـــار املهـــاجتين  تيـــب ومنـــع البحـــت  يف األشـــصا  صمايـــة امل تتحـــا  مـــن جمموعـــة

. للصطـت  املعتضـة  اجملتمعـا   يف العـيش  سـبل  وحتسـن  اجل ريـة  األسـبا   ومعاجلة باألشصا  
 و تيـب  بالبشـت  االجتار بشأن األفتي   االحتا  وضعها الي األفتي   ال تن مبا رة ف ن وبامل ل 
  فعـ   قـد   201٤ عـام  يف هبـا  العمـل  بـدأ  اليو اخلتطوم  عملية أيضا تسم  الي  املهاجتين
 .  املسا ل     بشأن املشتتك العمل يف النظت يف ت دمال بعةلة
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 األسبا  اجلةمع - با  

 لعـام  املسـتدامة  التنمية خطة يف الوار ة املستدامة التنمية ومايا  أ داف بلو  سي لل - ٤5
 بعـ   عاجلـة مب وذلـ   أفضـل   فـت   عـن  ًاحب   يار م مغا رة إىل املهاجتين حاجة من 2030
 يــوفت أن أيضــا شــأ   مــنو. الطوعيــة مــري واملهــاجتين ال جــئن لتحتكــا  اجل ريــة األســبا 
 املهــاجتين مســااة ويعــزز اهلةــتة  تكــاليف مــن خيفــ  أنو التنفيــ  اجليــدة اهلةــتة سياســا 
 .  سوا  حد عل  امل صد وبلدان املنشأ بلدان يف وال جئن

 صــميم يف ي ــع احاســ ا ور اإل ســان ح ــو  ال تــهاكا  املبكــتة الســتةابةا وتــر   - ٤6
 يف واصمايــة الوقايــة بــن ال ا مــة الوثي ــة الصــلةب اإلقــتار ور  قــدو  “أوال اص ــو ” مبــا ريت
 اجلمعيـة  فيهـا  التزمـ   الـي   2005 لعـام  العـامل   ال مـة  ملـرات  اخلتامية الوثي ة من 139 الف تة
 اصـت   وجـتا م  اجلماعيـة  اإلبـا ة  مـن  سـكا ا  محاية عل  ال درة بنا  يف الدول مبساعدة العامة

 أن قبـل  تـوتتا   تشـهد  الي الدول ومساعدة  اإل سا ية ضد املتتكبة واجلتا م العتق  والتطهري
 .صتاعا و أزما  فيها تنشب
  2030-2015 للفتـتة  الكـوار   خمـاطت  من للحد سندا  إطار يف  البلدان و عي  - ٤7
 اجلمعيـة  قـتار  )ا ظـت  تشـت   مـن  إليـ   آلـ   وممـا  الكوار  خماطت من للتصفيف التدابري اختاذ إىل

 تغـري  بشـأن  اإلطاريـة  املتحدة األمم اتفاقية يف األطتاف لدولا مرات واف و. (69/2٨3 العامة
 ال ا /ينـايت  تشـتين  30 مـن  الفتـتة  يف بـاريس  يف ع ـو ة امل والعشـتين  ةاصا يـ   ورت  يف املنا  
تتوىل وضع  ـ  متكاملـة تتمـ      عمل فتقة إ شا  عل   2015 األول/ يسم  كا ون 13 إىل
 .“لـ   والتصـد   حـد  أ ىن إىل وت ليل  املنا  لتغري الضارة باآلثار الصلة ذ  التشت  جتنب”إىل 
 .(21-أ /م1 امل تر  FCCC/CP/2015/10/Add.1 ا ظت)
 

 والتشت  باهلةتة املتصلة املبا را  - جيم 
ــوىل - ٤٨ ــا  تت ــا أخــت  عملي ــ ت و    لتحتكــا  ل ســتةابة حمــد ة أ وا  وضــع دولال
 عـام  يف أ شـ   ال   والتنمية  باهلةتة املعين العامل  املنتد  يعدو. الكبرية واملهاجتين  جئنلا

 أواصـت  وتوطيد التفا م لتعزيز ا اصكوم ت و  ا ملزمة ومري رسية مري طوعية عملية 2007
  2015 عـام  ويف. العمليـة و لموسةامل النتا   ولدعم والتنمية اهلةتة بن الع قة بشأن التعاون
 .  قستا باملهاجتين صلة ذا  مسا ل األوىل للمتة العامل  املنتد  تناول
ــت وأكــد - ٤9 ــة لتحســن  عمهــا حكومــة 100 مــن أك   مــن اصــدو  عــ  املشــت ين محاي

 ب يـا ة  تشـاورية  عمليـة    و   ا سن مبا رة إطار يف املنا  تغري سيا  يف د حت الي الكوار 
 بلـداً  53 عـن  ي ـل  ال مـا  أن إطار ـا  يف بلـ  أ 2015 عـام  إىل 2012 عام من الفتتة يف الدول

http://undocs.org/ar/A/RES/69/283
http://undocs.org/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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 إطــار يف جيــت و .(16)إعــا  م عــن امتنــع أو الكــوار  مــن متضــترين مهــاجتين اســت بل قــد
 عـام  يف أطل ـ   الـي  بأزمـا    اـت  الـي  بلـدان ال يف ملهـاجتين ا بشأن الدول ت و  ا الي املبا رة
 الدوليـة  املنظمـة  و عمتـها  املتحـدة   والواليـا   الفلـبن  مـن  كـل  ر اسـتها  يف واشتتك  201٤
 بلـدان  يف العـال ن  املهـاجتين  ومسـاعدة  صماية توجيهية مبا ، وضع أما تها  بصفتها للهةتة

 اصكومـا   اصلـول  أجل من التحالف منظمة وجتمع .(17)طبيعية كوار  أو  زاعا  من عا ت
 مسـألة  ال ست  التشت  بأن صتاحة تعتتفو اصلول إلجيا  املصلحة صاحبة األخت  واجلها 
 .السوا  عل  وإمنا ية إ سا ية
 السـياقا   خمتلـف  يف الفاعلـة  اجلهـا   مـن  العديـد  أن عل   ال ل املبا را      كلو - 50

 الكــبرية للتحتكــا  االســتةابة أجــل مــن الــدويل التعــاون زيــا ةل ســبل عــن تبحــث واألمــاكن
 .عليها االعتما  ميكن الي السبل من الك ري و ناك. واملهاجتين ل جئن

  
 امل دمـة  التوصـيا   واملهـاجتين:  ل جـئن  الكـبرية  التحتكا  مع التعامل - سا سا 

   األعضا  الدول إىل
 2016 أيلول/ســبتم  19 يف ســيع د الــ   املســتو  التفيــع العــام االجتمــا  تي ســي - 51
 ل جـئن  كـبرية ال التحتكـا   مـع  للتعامـل  جديـد   ـ   علـ   ل تفـا   العـام  ل ـا ة  فتيـدة  فتصة

 االتفاقيـا   وُوضـع  . شـامل  حـل  إىل للتوصـل  ال زمـة  العناصت يف النظت جيت و. واملهاجتين
 إىل حيتـا   ومجيعهـا   طاقـا  أوسـع  قبـوالً  يتطلـب  بعضـها  كان وإن - ال زمة واأل وا  واألطت
 مـن  األعضـا   الـدول  إىل احملد ة وتوصيايت أساسية معلوما  ت الف   ا ي دمو. الكامل التنفي 
 سـابعا  ت الفـ  يتكـز  بينمـا  واملهـاجتين   ل جـئن  الكـبرية  للتحتكـا   االسـتةابا   تعزيز أجل
 يف مســتو  أعلــ  علــ   فســها علــ  األعضــا  الــدول هــاطعت  أن ميكــن الــي االلتزامــا  علــ 
 .أيلول/سبتم  19
 

 سوا  الالس مة والكتامة يف التحتكا  الكبرية ل جئن واملهاجتين عل   صون - ألف 

 يةاجل ر األسبا  معاجلة  

 األسـاس  حةـت  واملهـاجتين  ل جـئن  الكـبرية  التحتكـا   أسبا  معاجلة  لا أن جيب - 52
 بـ ل ي أن الـدويل  للمةتمـع  وينبغـ     يار م يف الب ا  لألفتا  وحي .  ب هلا الي اجلهو  مجيع يف

__________ 

 ./www.nanseninitiative.orgا ظت  (16) 
 ./https://micicinitiative.iom.intا ظت  (17) 

http://www.nanseninitiative.org/
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 عــن حب ــا جمتمعــا م أو  يــار م تــتك علــ  األشــصا  إجبــار عــدم لضــمان وســع  يف مــا كــل
ــان ــا  أو األم ــ   ومعاجلــة. الب  ــب األســبا    ــد تتطل ــا  الت ي ــي بااللتزام ــهاطعق ال ــدول ت  ال
 ملعاجلـة  ةاملطلوبـ  اإلجـتا ا   تكـون  اصاال   معظم ويف. السنن مت عل   فسها عل  األعضا 
 قـوا م  إىل حاجـة  وال. جـدا  معتوفـة  الدولية اصدو  ع  لألشصا  الكبرية تحتكا ال أسبا 
 واملـوار   السياسـية  اإلرا ة تعبئـة   ـو  ذلـ    مـن  بـدال   املطلـو   لكـن . التوصـيا   مـن  جديدة
. أخـت    وليـة  حمافل ويف األمن وجملس العامة اجلمعية يف الدويل اجملتمع قتارا  لتنفي  ال زمة
 جتـ   الـي  األسـبا   معاجلـة  جيب واملهاجتين  ل جئن الكبرية التحتكا  “منع” عن وعوضًا

 .  احمللية وجمتمعا م  يار م تتك عل  واملهاجتين  جئنال
 

 واملهاجتين ل جئن الكبرية التحتكا  سيا  يف األشصا  محاية  

ــن - 53 ــا ، م ــتاُم ةساســياأل املب ــو  احت ــع اإل ســان ح  ــ ين األشــصا  جلمي ــا رون ال  يغ
 واالســـتةابا  اهلةــتة  إ ارة تــتم  أن مــن  بــد  وال. كمهـــاجتين وضــعهم  كــان  أيــا  بلــدا م  
 ال جــئن قــا ونو اإل ســان  ــو ص الــدويل لل ــا ون تــام احتــتام ظــل يف ال جــئن لتحتكــا 

 .  العمل وقا ون اإل سا   ا ونوال

 أن - مهـاجتين  أو جلـو   طـالي  أو الجـئن  كـا وا أ سـوا   - العابتين لألشصا  وحي  - 5٤
ــوا ــة يتمتع ــا ون وي ضــ  .باصماي ــدويل ال  ــ ال ــدم أنب  يف وجــد شــص  أ ” إىل املســاعدة ت 
 شـبكا   بتعطيـل  التـزام  أيضـا  األعضـا   الـدول  علـ   ي ـع و .(1٨)“الضـيا   خلطت معتضا البحار
 أن وينبغـ   .اجلـتا م   ـ    مـن  يسـتفيدون  الـ ين  اجملـتمن  وم اضاة وباعت ال واالجتار التهتيب

ــ تتو ــة السياســا  ف ــة  اصدو ي ــا والبحتي ــزال  بتوتوكــوال  فيهــا مب ــايري مــع اإل  ــو  مع  ح 
 الـدول  وأ عـو  .“الح ـاً  األسـئلة  وتوجيـ   أواًل اإل  اذ” يف املتم ل اإل سا  والواجب اإل سان
 أ ـا  مـن  للتأكـد  اجلنا يـة  العدالـة ب املتعل ـة  وأحكامهـا  الوطنيـة  تشـتيعا ا  ستعتا ا إىل األعضا 
 .اصدو  وإ ارة البحتية  والس مة واالجتار  التهتيب بشأن الدولية املعايري مع متوا مة

 حتمــ  اصدو يــة إجتا ا ــا أن مــن التأكــد عــن باملســرولية األعضــا  الــدول تضــطلعو - 55
 اخلاصـة  االحتياجـا   متاعـاة  عـن  فضـ   ل جـئن   الـدويل  ال ـا ون  مع تتس و اإل سان ح و 
 االحتياجـا   تلبيـة  ويـتعن  .للصطـت  خـا   بشكل يتعتضون قد ممن ولغري م واألطفال للنسا 
  احبـت  أو ابـت  رحلتـهم   أثنـا    فسـ   أو جسد  خلطت تعتضوا ال ين األشصا  جلميع الفورية
 إىل اخلاصـة  االحتياجـا   ذو  األشـصا   وإحالـة  كمهـاجتين   وضـعهم  عـن  النظـت  وبصتف
ــة ويف .املناســبة اخلــدما  ــال  حال ــ  األطف ــار يكــون أن ينبغ ــع يف األول االعتب ــا  مجي  األوق

 إل ارة سياسـا ا  تسـتعت   أن إىل الصـد    ـ ا  يف األعضـا   الـدول  وأ عـو  .الفضـل   صاصهممل
__________ 

 .االتفاقية الدولية لس مة األرواح يف البحت  وا ظت أيضا املتحدة ل ا ون البحاراتفاقية األمم من  9٨ا ظت املا ة  (1٨) 
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  الدوليـة  اصـدو   علـ   اإل سـان  ح و  بشأن هبا املوص  والتوجيها  املبا ، ضو  يف اصدو 
ــي ــو  الســامية املفوضــية هاتوضــع ال ــة التشــغيل  اإلطــار يف حــد  و  (19)اإل ســان ص   ألزم

 الـي    ـا   عشـت  مـن  املرلفـة  العمـل  خطـة  يفو للـهةتة   الدوليـة  ملنظمـة ا وضـعت   الـ    اهلةتة
 إىل األعضـا   الـدول  كـ ل   وأ عـو  .املصتلطـة  واهلةتة ال جئن محاية بشأن املفوضية وضعتها
 زيـد امل إجيا  صو  والتحتك اصدو   وإم   األمين الطابع إلضفا  املتزايد االجتا  عن االبتعا 

 .واملنظمة النظاميةو اآلمنة للهةتة الفت  من
 فال ــا ون النظاميــة. مــري التحتكــا  جتــتم حنــو املتزايــد االجتــا  إزا  ال لــ  ويســاور  - 56

  خـوهلم  علـ   اللةـو   وملتمسـ  ُيراخـ   أن ينبغـ   ال  أ ـ  علـ    صـ   يف واضـ   ل جـئن  الدويل
 أن  وضــعهم عــن النظــت بغــ  مجيًعــا  واملهــاجتين ال جــئن حــ  ومــن  ظاميــة. مــري وســا لب

ــة األصــول ُتتاع ــ  ــد يف ال ا و ي ــة  خــوهلم وح هــم يف الب ــا    وإمكا ال ــا و  وضــعهم حتدي  ي
 النظـت  إىل الـدول  أ عـو  فـ  ين  ولـ ل    األحـوال.  مـن  حال أ  يف اجلماع  بالطت  ُيسم   وال
 الغـت   هلـ ا  األطفـال  احتةـاز  بعـدم  التعهـد  وإىل اهلةـتة   متاقبة ألمتا  االحتةاز بدا ل يف

 أبدًا.
 تزالفـ  عمليـا   إجتا  من بد ال ف    اجلميع  عل  تنطب  اإل سان ح و  أن حن ويف - 57

 ل جــئن. الــدويل ال ــا ون مبوجــب اصمايــة إىل حيتــاجون الــ ين األشــصا  لتحديــد واإلحالــة
 علــ  املصتصــة الســلطا  إىل ك جــئن اصمايــة إىل حيتــاجون الــ ين األشــصا  إحالــة وجيــب

ال جئن  ف د حيتـاجون إىل أشـكال أخـت     النحو املفصل أ  ا . أما من ال ينطب  عليهم تعتيف 
أو ضـحايا االجتـار باألشـصا  أو ضـحايا العنـف ال ـا م علـ          ب  متافـ  األطفال فمن اصماية: 

ينبغ  أن حيصلوا عل  اصمايـة واملسـاعدة الـي حيتاجو ـا.      عل  سبيل امل ال   أساس  و  اجلنس
إضافية بشـأن محايـة املهـاجتين الـ ين      توجيها طلب  إىل الدول األعضا  أن تلتزم بوضع  ول ا

 .الفت  سابعايعا ون أوج  ضعف خاصة  عل  النحو الوار  مبزيد من التفصيل يف 
 وقـدرا   سياسـا   اسـتحدا   إىل األعضـا   الـدول  مجيـع  أ عـو  التحديد  وج  وعل  - 5٨

ــة ــارا  متاعي ــة اجلنســا ية ل عتب ــة والعمتي ــة األطفــال ح ــو  لكفال  خلاصــةا احتياجــا م وتلبي
 والتصـد   اجلـنس   ـو   أسـاس  علـ   ال ـا م  العنف حاال  ومنع األستة وحدة عل  وللحفا 

 أوجـ   يعـا ون  الـ ين  الوافـدين  مجيـع  ح ـو   متاعـاة  إىل األعضـا   الـدول  مجيـع  أ عـو  كما هلا.
 بصــتف اإلعاقــة  ذوو واألشــصا  الســن كبــار فــيهم مبــن احتياجــا م  وتلبيــة خاصــة ضــعف
 كمهاجتين. وضعهم عن النظت

__________ 

ــت  (19)   ”OHCHR, “Recommended principles and guidelines on human rights at international bordersا ظـــــــــــــــ

(Geneva, 2014).   .متاحــــــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــتاب، التــــــــــــــــــــــــــــــــــايل
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf
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 واملهــاجتين ال جــئن مــن كــبرية أعــدا  توافــد واجــ ُت الــي األعضــا  الــدول تســتح و - 59
ــع  عمــا  لتلبيــة اإل ســا ية املســاعدا  زيــا ة ذلــ  يف مبــا الــدويل  اجملتمــع مــن النطــا  واس

 إ  ــاذ عمليــا  لــدعم بشــتيةال وار املــ زيــا ة أيضــا األمــت يتطلــب ورمبــا الفوريــة. االحتياجــا 
ــدين ــ اجلــد  الواف ــو واســت باهلم. تز موف ــدول وأ ع ــد إىل األعضــا  ال ــدعم مت  ــا ل ال  يف املتب
 واإلقليمـ   ال نـا    التعـاون  اسأسـ  علـ   واملهـاجتين   ال جـئن  مـن  الكـبرية  التـدف ا   حاال 
 يف املفصـل  النحـو  علـ   ال جـئن   الحتياجـا   ةشـامل  سـتةابة ا خـ ل  مـن  وك ل  والدويل 
 أ  ا . 90إىل 76 الف تا 

 
 واالستيعا  التمييز عدم  

 مجيـع  يف واملهـاجتين  ال جـئن  مـن  العديـد  جتتبـة  تطبعـان  ستـان  والتهميش التمييز إن - 60
   عاجلة. بصورة هلما التصد  من بد وال العام. أحنا 
 الـدين  أو اللغـة   أو اجلـنس  أو العـت   بسـبب  املعاملـة  يف التمييـز  حيـتِّم  الـدويل  ال ا ونف - 61
 أو املولــد أو ال ــتوة أو االجتمــاع  أو ال ــوم  األصــل أو السياســ  مــري أو السياســ  الــتأ  أو
 العواقـب  عـن  كـ رية  ا روسـ  التـاريخ  علمنـا  وقـد  جيدا  معتوف التحتم و  ا آخت. وضٍع أ ِّ

 مـن  عديـدة  منـاط   يف  فيـ   يسـو   آخـت  زمـن  فهـ ا  ذلـ    مـع و الكتا يـة.  ختلفهـا  الي املدمتة
 و ـ ا  األحيـان.  مـن  كـ ري  يف والعنصـتية  بـل  األجا ـب  كتا يـة  علـ   قـا م  سام خطا   العام
 التعلــيم م ــل اصيــاة  ميــا ين خمتلــف يف واملهــاجتين ال جــئن ضــد التمييــز علــ  حيــت  املنــا 
 ل جــئن اإل سـا ية  للكتامــة ا تـهاك  علـ   ينطــو  و ـو  واإلسـكان.  ةيالصــح التعايـة و والعمـل 

 ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  ب يـا ة  عامليـة  محلة بد  قتر   ل ل  التصد  أجل ومن واملهاجتين.
 مـن  املضـيفة  اجملتمعـا   بـن  مباشـت  شصصـ   اتصـال  إقامـة  علـ   التتكيز مع األجا ب  كتا ية
   .أخت   احية من واملهاجتين وال جئن  احية
 الـي  اإلجيابيـة  اإلسـهاما   علـ   وتشـد   املشتتكة  إ سا يتنا اصملة      زُت أن وآمل - 62

 مـن  النطـا   واسـع  بـدعم  اصملـة   ـ    حتظـ   أن أيضـا  أملـ  و واملهـاجتون.  ال جئـون  ي دمها
 .(20)البلدان مجيع يف املد  اجملتمع يف الفاعلة اجلها  من واسعة طا فة ومن األعضا  الدول
 و ـ ا  فيها. يعيشون الي اجملتمعا   امش يف واملهاجتين ال جئن من العديد وينعزل - 63

 وتـوتتا   اقتصـا ية  ضـغو   عـن  ويسـفت  واملهـاجتين  ل جئن البشتية اإلمكا ا  ينكت الوضع
__________ 

 املتحـدة  األمـم  ومفوضـية  (http://iamamigrant.org) للـهةتة  الدوليـة  املنظمـة  محـ    امل ال  سبيل عل  ا ظت  (20) 
ــرون ــئن لشــــ ــةوم (https://twitter.com/hashtag/withrefugees) ال جــــ ــم نظمــــ ــدة األمــــ ــةل املتحــــ  لطفولــــ

(https://twitter.com/hashtag/actofhumanity). 
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 اصيـــاة جمـــاال  مجيـــع يف واملهـــاجتين ال جـــئن اســـتيعا   ـــو األفضـــل والنـــه  اجتماعيـــة.
 إمكا ـا م  حت يـ   علـ   واملهـاجتين  ال جـئن  يسـاعد   ـ ا و واالقتصـا ية.  وال  افيـة  االجتماعية
ــدان ا اقتصــا  يف إجيــاي إســهام وت ــدم البشــتية  يعــزز أ ــ  كمــا ا.ا ــوجمتمع املســت بلة البل

ــ  ــاع . التماسـ ــ ا االجتمـ ــتيعا  و ـ ــلحة يف االسـ ــع مصـ ــتاف مجيـ ــة األطـ ــئ :املعنيـ  نال جـ
 املنشأ. وبلدان املضيفة واجملتمعا  أ فسهم نيواملهاجت

ــتيعا  - 6٤ ــدأ واالس ــا ون مــن أساســ  يســتمد مب  بوضــع اخلاصــة فاالتفاقيــة الــدويل. ال 
 وال ــا ون واالقتصــا ية. االجتماعيــة ح ــوقهم بشــأن أحكامــا تتضــمن 1951 لعــام ال جــئن
 تفصـيل   يـت   الـ   و اإل سـان  ص ـو   العامل  اإلع ن إىل ستندي   ال  اإل سان ص و  الدويل

 اخلــا  الــدويل والعهــد وال  افيــة واالجتماعيــة االقتصــا ية بــاص و  اخلــا  الــدويل العهــد يف
 قليلـة  قيـو   مـع  األساسـية   اإل سـان  حب ـو   التمتـع  فـت   كـل  خيول  والسياسية املد ية باص و 

 سوا . حد عل  واملهاجتين ال جئن عل  تنطب  اص و  و    املواطنن. مري عل  جدا
 املسـت بلة.  اجملتمعـا   يف واملهـاجتين  ال جئن إ ما  إىل االستيعا  سياسا  وتسع  - 65
 أنَّ كمـا  مبكـتة   متحلـة  يف البلـد  لغـة  تعلـم  يف واملهـاجتين  ال جئن  عم ينبغ  أ   يعين و  ا
 مثــار  بأفضــل يــأيت االســتيعا  أنَّ الفضــل  املمارســة  ثبتــأ وقــد .أيضــا مهــم   ــايفال توجيــ ال

 أ ـوا   مجيـع  إىل الوصـول  تـأمن  علـ   تكيـز الت االسـتيعا   ويسـتتبع  الوصـول.  فـور  يبدأ ماعند
ــيم ــة علــ  واصصــول ومســتويات   التعل ــع علــ  العمــل تــوفريو الصــحية  التعاي  مســتويا  مجي

 ال جـئن  تسـتوعب  وطنيـة  سياسـا   وضـع  إىل األعضـا   الـدول  مجيع أ عو ول ل  املهارا .
 واملهاجتين.

 واسـعة  طا فـة  تشـارك  أن فينبغ  مري ا. عن مبعزل االستيعا  حت ي  للدول ميكن الو - 66
 بـد  وال واملهـاجتين.  ال جـئن  اسـتيعا   عملية يف النطا  واسعة مشاركة الفاعلة اجلها  من
 اإلعـ م  ووسـا ،  اخلـا   وال طا  الدينية لطوا فوا احمللية املد  اجملتمع منظما  تشةيع من

 أك ـت  بـأ وار  ال يـام  علـ   وال جـئن   املهاجتين ورابطا  الوطنية اإل سان ح و  ومرسسا 
 يف املعيشـة  وسـبل  العمـل  ألايـة  و ظـتا  معهـا.  شـتاكا   إقامة األعضا  للدول وينبغ   شاطا 

 لــدعم ســتعدا الا أ بــة علــ  الوقــوف إىل األعضــا  الــدول أ عــو فــ    االســتيعا  سياســا 
 يف العمـل   عـام  يف الفاعلـة  اجلهـا   مـن  ومري ـا  والعمال العمل ربا أ ومنظما  اصكوما 

 العمل. أسوا  عل  واملهاجتين ال جئن من الكبرية تدف ا ال لف خت ال   البال  األثت معاجلة
 يف وال جـئن  املهـاجتين  إ مـا   الوطنيـة  االسـتيعا   سياسـا   تكفل أن أيضا وينبغ  - 67

 األمــم عمــل أطــت عــن فضــ  للتكيــف  الوطنيــة العمــل وخطــ، الوطنيــة التنميــة اســتتاتيةيا 
ــة للمســاعدة املتحــدة ــن االتســا  ضــمان ينبغــ  كمــا .اإلمنا ي  واجملــاال  اهلةــتة سياســا  ب
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ــال  ســبيل علــ   صــلتها حيــث مــن األخــت   السياســاتية ــالتوظيف امل  ــة والتحــوي   ب  املالي
 وتـوفري  والتيفيـة  الزراعيـة  والتنميـة  املنـا   وتغري ةالبيئ وتد ور هبا واالعتتاف املهارا  وحتسن
 واإل سـا ية  اإلمنا يـة  الفاعلـة  اجلهـا   بـن  التعـاون  تعزيـز  إىل حاجـة  ومثة للشبا . العمل فت 

 وإ ـين  حتتاجـ .  الـ    الشامل الدعم احمللية  السلطا  ذل  يف مبا الدول  تل   لكفالة الدولية 
 املتحدة. األمم منظومة  اخل آزرالت   ا وجو  بضمان ملتزم
 

 ال جئن عن املسرولية ت اسم وتعزيز الشاملة االستةابا  - با  
 والزناعــا  الناشــئة للزناعــا   تيةــة ال جــئن مــن مســبو  مــري عــد ا العــام يواجــ  - 6٨
 همح ـوق  صـان ُت لكـ   ال جـئن  عـن  املسـرولية  ت اسـم  لزيـا ة  ملحة حاجة ف مة .احملسومة مري
 بلـدان  مـن  قتيبـة  أ ـا  جملـت   مري ـا  مـن  أك ت واملناط  البلدان بع  عل  فتار م عب  ي ع وال

 أن ينبغـ   الـي  االلتزاما  من جمموعة سابعا الفت  يف حدِّ   وقد .ةعاملي أولوية و    املنشأ.
 املسـرولية  ت اسـم  بشـأن  عـامل   اتفـا   شـكل  يف مسـتو   أعلـ   علـ   األعضا  الدول هبا تتعهد
 التحتكـا     هبـ  أثتةاملتـ  األعضـا   لـدول ا تزويـد  مـع  ح ـوقهم   صـون  أجل من ال جئن  عن
   ب . التنبر وإمكا ية بالفعالية يتسم بدعم
 اصمايـة   ظـام  صـميم  يف املسـرولية  وت اسـم  األعضا  الدول بن فيما التعاون ظل وقد - 69

ــة ــ  الدولي ــ  من ــع يف األوىل  أيام ــتن مطل ــة  يباجــة ويف العشــتين. ال   بوضــع اخلاصــة االتفاقي
 بعـ   عـات   علـ   با ظـة  أعبـا   يل   قد اللةو  ح  من  ’... أنَّ اعُتِبت 1951 لعام ال جئن

 أبعا  ـا ب املتحـدة  األمـم  أقـت   الي املشكلة هل   مت  حل إجيا  املمكن مري من  وأ  بلدان ال
 .‘دويلال تعاونبال إال الدولين وطبيعتها

ــزال وال - 70 ــدأ ي ــة املســرولية ت اســم ملب ــة  أاي ــي التحــديا  ألن  ظــتا حيوي ــا ال  يطتحه
 و ـو  مبفت  ـا.  تواجههـا  أن عضـو  دولـة ل ميكـن  وال بطبيعتـها  الوطنيـة  للحدو  عابتة ال جئون

 اخت تـ   الـ    70/135  ـتار ال آخت ـا   العامـة  للةمعيـة  متعاقبـة  قتارا  يف تأكيد  عيدأُ مبدأ
 اقتتحتـ   الـ    العـامل   االتفـا   يعيـد  وسوف .2015  يسم /األول كا ون يف العامة اجلمعية
  1967 عـام ل اوبتوتوكوهلـ  1951 عام اتفاقية سدجت معايري تطبي  خ ل من املبدأ   ا تأكيد

 وال ـا ون  اإل سـان  ص ـو   الـدويل  ال ـا ون  عـن  فضـ   بـال جئن   املتعل ـة  اإلقليمية والصكوك
 اعتمـا   بـدعم  األعضـا   الـدول  العـامل   االتفـا   سـيلزم  التحديـد   وجـ   وعل  اإل سا . الدويل
 واســع  طــا  علــ  ل جــئن حتــتك حــد  كلمــا  جــئنال تحتكــا ل شــاملة اســتةابة خطــة
 خـ ل  مـن  متكـاف   حنـو  علـ   املسـرولية  ت اسم االتفا  سيشةع كما أمد . يطول أن ُيحتمل
 إىل اسـتنا ا  والـوطنين   الـدولين  والشـتكا   األعضـا   الـدول  ت ـدمها  متباينـة  إسـهاما   توخ 
   .اجلدو  امل بتة اجليدة واملمارسا  الدويل ال ا ون
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 ت اسـم  بشـأن  العـامل   االتفـا   بالتزامـا   الوفـا   علـ   األعضـا   الـدول  مسـاعدة  وبغية - 71
 الـي  ال جـئن  لشـرون  السـام   املتحدة األمم مفو  ةوالي مع واشيا  ال جئن عن املسرولية

  (21)“ال جـئن  كلةملشـ   ا مـة  حلـول  التمـاس و ل جـئن  ...  وليـة  محايـة  تـأمن ” علـ   تن 
 ال ــا ون إىل اســتنا ا  جــئن ال لتحتكــا  شــاملة اســتةابة خطــة وتنســي  وضــع يــ إل طلبــُ 
 توسـيع  ذلـ   يف مبـا  املعنيـة   الفاعلـة  اجلهـا   مجيع مع وبالتنسي  الفضل   واملمارسا  الدويل
 كـبرية  حتتكـا   عل  تنطو  الي احملد ة املواقف يف وجد   حي ما اإل سا ية العمليا   طا 

 التالية. األساسية العناصت عل  االستةابة خطة ت وم وسوف ل جئن.
 

  جئنال لتحتكا  شاملةال ل ستةابة األساسية العناصت  
 مـن  احتياجـا م  حتديـد  تتـي   وعمليـا   األراض  إىل الوصول إىل اللةو  طالبو حيتا  - 72

 الـ    األشـصا   مـن   ينبغـ  و .ةفت ي وأ ةمجاعي  وفعالة عا لة إجتا ا  وف  الدولية  اصماية
 علـ   ت تصـت  ال الـي  بـ    املتتبطـة  واص ـو   امل  ـم  الوضع الدولية اصماية إىل حباجة أ م يتبن

 ال ـا ون  يف احملـد ة   ـو  اص تشـمل  وإمنا فحسب  ال   ة واملعاملة ال ستية اإلعا ة من اصماية
 اإل سان. حب و  املتعل ة والصكوك ل جئن الدويل
 وضــع أجــل مــن الــدويل الــدعم علــ  التعويــل مــن املســت بلة الــدول تــتمكن أن وجيــب - 73

 الفنيـة  واخل ة املساعدة هلم توفت الي التعاو ية التتتيبا  خ ل من امل  مة االست بال إجتا ا 
 ضـمان  املسـت بلة  الـدول  عـات   علـ   وي ـع  البيومتتيـة.  التكنولوجيـا  ذلـ   يف مبـا  االقتضا   عند

 املناسـبا   مـن  ذلـ   ومـري  البلـد    اخـل  وضـعهم و ال جـئن   بتسـةيل  املتعل ة الوثا   إصدار
 اجلنسـية   ا عـدام   ون حيـول  فهـ ا  والوفـاة(.  والطـ    والزوا  الوال ة )م ل اصياة يف الت يسية
 ذلـ   يف مبـا  حلـول   إىل الوصـول  وييست األساسية  اخلدما  عل  اصصول من األفتا  وميكِّن
   الظتوف. تسم  عندما وكتامة  بأمان الوطن إىل العو ة يف اص 
ــوز  وســوف - 7٤ ــ  املســاعدا  ُت ــة يتســم حنــو عل ــا ة  بالفعالي ــزَّز والكف ــا وُتع ــدرة هب  ق

 املسـاعدا   تلـ   ُتَ دَّم أن اإلمكان  ب در  وينبغ  التكيُّف. عل  املضيفة واجملتمعا  ال جئن
 الصـح   والصـتف  وامليـا   والتعلـيم  الصـحة  )م ـل  املناسـبة  الوطنيـة  اخلدميـة  اجلهـا   خ ل من

   .(االجتماعية واخلدما  والطاقة واإلسكان

__________ 

  5٨/153قـتار اجلمعيـة العامـة    و  األمـم املتحـدة لشـرون ال جـئن     مـن النظـام األساسـ  ملفوضـية     1الف تة  (21) 
ألمــم املتحــدة لشــرون اا ظــت أيضــا مفوضــية . ال يــد الــزمين املتعلــ  باإلب ــا  علــ  املفوضــية الــ   أزالــ  فيــ  

ــة املفــو  الســام  لشــرون ال جــئن ومفوضــيت     ”ال جــئن   ــوبت أك/  تشــتين األول“مــ كتة بشــأن والي ت
 .www.unhcr.org   متاحة عل  التاب،2013
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 وسـا ل وال   ـد   أسـاس  علـ    ا مـة ال ليـا  اآل اسـتصدام  إمكا يـة  استكشـاف  وينبغـ   - 75
 األساسـية   االحتياجا  تلبية بغية فعال حنو عل  واإلمنا ية اإل سا ية ا املساعد ت دمل بتكتةامل

   والتعايف. االست تار  عا م وإرسا  التكيف  عل  املتضترين السكان قدرة وبنا 
 أن ينبغـ   بـل  .مبفت  ا ل جئن األساسية االحتياجا  تلبية املست بلة للدول ميكن وال - 76

 الوصـول  وحـ   الطـوار،   متحلـة  بدايـة  فف  املسرولية.     األخت  األعضا  الدول تت اسم
 والـــنظم احملليـــة والســـلطا  ال جـــئن قـــدرا  بنـــا  يف االســـت مار جيـــب  ا مـــة  حلـــول إىل

 املاحنـة  اجلهـا   علـ   وجيـب  واألطفـال.  النسـا   محايـة  أجـل  مـن  سيما ال اجملتمعية  والشبكا 
 واجملتمـع  احملليـة  اجلهـا   مـن  والشـتكا   اصكوميـة  مـري  املنظمـا   تـدعم  أن الدولية واملنظما 

   اإل سا ية. االستةابا  يف أك  بدور يضطلعوا لك  املد 
 الطــوار، صــاال  مســتةيب أول  ــ   فســها املســت بلة اجملتمعــا  كــونت مــا عــا ةو - 77

 ضـمان  الضـتور   فمـن  مث ومن صيما .امل خار  ي يمون ال جئن غالبيةف بال جئن. املتعل ة
 حـ   احتـتام  علـ   يسـاعد  الـ    االجتمـاع    التماسـ   لكفالـة  ملضـيفيهم  الكـايف  الدعم توفري

 اللةو .
 وحتـد   املسـت بلة  الـدول  مـع  تعمل أن واإلمنا ية اإل سا ية الفاعلة اجلها  عل  ويتحتم - 7٨

 املعو ـة  علـ   االعتمـا   من اصد ذل  يف مبا دعمها ت أن منهما لكل ميكن الي املشتتكة النتا  
 يتسـم  أن بـد  وال اسـتدامة.  أك ـت  حلـول  إىل اللةـو   لصـاح  الوقـ   متور مع الدولية اإل سا ية
 فتـتة  طـول  إىل وبـالنظت   فسـ    الوقـ   ويف والفعاليـة.  واملتو ة بالستعة الدويل اإل سا  العمل
 الوطنيــة الــنظم إىل اســتند  إذا اســتدامة أك ــت ســتكون االســتةابة فــ ن توســ، امل يف التشــت 
 الطوار،. حالة من املبكتة املتاحل يف ح  إمنا       عل  واشتمل  واحمللية 
 مــن والشـتكا   األطــتاف املتعـد ة  املاحنـة  واجلهــا  املسـت بلة  مـري  الــدول علـ   وجيـب  - 79

 وميكـن  وكـاف  متسـ   حنـو  علـ   اإل سـا ية  املسـاعدة  أ شـطة  اويـل  يضمنوا أن اخلا  ال طا 
 عـن  فضـ   إصاحـا   األك ـت و الطار ـة  املضـيفة  واجملتمعـا    جـئن ال احتياجـا   لتلبيـة  ب  التنبر

 يف أشـت   كمـا  للتمويـل  ومبتكـتة  جديـدة  أشـكال  حتديـد  وينبغـ   األجل. الطويلة ماحتياجا 
 التكـــاليف متاعــاة  مــن  بـــد وال .(A/70/709) اإل ســا   للعمــل  العـــامل  ال مــة  ملــرات  ت تيــت  

 املــايل  اإلقــتا  خمططــا  يف ال جــئن مــن كــبرية أعــدا  الستضــافة واالجتماعيــة االقتصــا ية
 وتشـةيع  اإلمنـا    للتمويـل  فـت   فـت   وجيـب  الـدخل   املتوسـطة  للبلـدان  اإلقتا  ذل  يف مبا

 يفو ال جـئن.  مـن  كـبرية  أعـدا ا  تستضـيف  الي البلدان إىل اخلا  ال طا  است مارا  توجي 
  عـم  يف األطـتاف  املتعـد ة  اإلمنا يـة  واملصـارف  الـدويل  البنـ   مشـاركة  تزايـد  ُيع د الصد    ا

 .اإجيابي اتطور  اخليا املشت ين واألشصا  بال جئن املتأثتة واجملتمعا  الدول
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 أمــاكن يف أ فســهم علــ  معتمــدين يصــبحوا لكــ  وال ــدرة اإلرا ة ال جئــون لــ ومي - ٨0
 ويـر    .فيهـا  يعيشون الي اجملتمعا  مصلحة يفو اخلاصة مصلحتهم يف يصب    او .جلو هم
ــ ت ــدم ــة عــيش مــوار  إلجيــا  ســوا  حــد  علــ  املضــيفة واجملتمعــا  ال جــئن إىل دعمال  جمدي

ــن ال جــئن اكــن إىل  ومســتدامة ــأمن م ــا  كالغــ ا  األساســية االحتياجــا  ت ــأو  وامل  وامل
   .احمللية االقتصا ا  تنمية يف واإلسهام وامللبس 

 لتـزام االو اإلقامـة  يف همحب ـوق  عتتافبـاال  أ فسهم عل  ال جئن اعتما  تيسري وينبغ  - ٨1
 فـيهم  مبن ال جئون  يشارك أن وجيب .أمكن حي ما قا و  عمل عل  محصوهل فت  بتوسيع
 ومحايــة محايتــهم يف وقــدرا م مهــارا م ُتســِهم أن لضــمان اخلطــ،  ــ   يف والشــبا   النســا 

 .جمتمعا م
 محايـة  يـوفرت  التعلـيم  علـ   فاصصـول  .ال جـئن  األطفال من طفل أ   إمفال ينبغ  وال - ٨2

ــًا االبتــدا   التعلــيم يكــون أن وينبغــ  .التشــت  ســياقا  يف والشــبا  لألطفــال أساســية  إلزامي
 ذلـ   يف مبـا  املسـتويا    مجيع يف التعليم فت  زيا ة وينبغ  ال جئن  األطفال جلميع ومتاحًا
 باملعتفـة  والشـبا   األطفـال  تزويـد ب اصلـول   توفري يف يسهم التعليمف .بعد  وما ال ا و  التعليم

 .وجمتمعا م حيا م بنا  يعيدوا لك  واملهارا 
 تعا يهـا  الـي  الضـغو   بعـ   ختفيـف  أيضـاً  يشـمل  املسـرولية  األعضـا   الـدول  وت اسم - ٨3

 تلبيـة ل كافيـة  لتصـب   أخـت   بلـدان  يف ال جـئن  قبـول  وسـا ل  زيـا ة  طتي  عن املضيفة البلدان
 لشــرون املتحــدة األمــم مفوضــية حــد  ا الــي التــوطن  عــا ةب املتعل ــة الســنوية االحتياجــا 
 خـ ل  مـن  ذلـ   حت يـ   وميكن .ال جئن جممو  من املا ة يف 10 عن ي ل ال ما أو ال جئن 

 وبـتام   إ سـا ية   ألسـبا   بالـدخول  والسـماح  الطـي  اإلجـ    وبـتام   التـوطن   إعـا ة  تعزيز
 والتعلـيم   العاملـة   اليـد  وتن ل املهارا   ذو  املهاجتين أمام الفت  وإتاحة املرق   اإلج  
 يف واخلطــرية النظاميــة مــري للــتح   جمديــة بــدا ل املســارا   ــ   وتــوفرت .األســت مشــل ومجــع
 .األحيان أملب
 املنشـأ  بلـد  يف الظـتوف  تكون وعندما . يار م إىل العو ة يف ال جئن معظم ويتمب - ٨٤

 إطـار  ضـمن  بعـو  م  تسـم   وسـا ل  ال جئن ألزمة الشاملة االستةابة ستلزمت للعو ة  مواتية
 ت تضـي   وحسـبما  الدوليـة  للمعـايري  وف ـاً  واملا يـة   ةوال ا و يـ  البد يـة  سـ متهم  يضـمن  مناسب
 املسـتدامة  للعـو ة  ال زمـة  الظـتوف  أيضـاً  املنشـأ  بلـدان   يِّـ   أن وجيب .إ ماجهم إعا ة عملية
 وكـ ل   الوطنيـة   اإلمنا ية اخلط، ضمن اإل ما  ب عا ة املتعل ة االحتياجا  إ را  خ ل من
 إعـا ة  إلتاحـة  تـدابري  واختـاذ  اإل سـان   ح ـو   جمال يف ضما ا  توفريو العفو  من  خ ل من

 .املمتلكا 
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 والشـتكا   املتحـدة  ألمـم ا منظومـة و املعنية األعضا  الدول من اإلعا ة خط، تطلربوت - ٨5
 املسـاواة  تعزيز خ ل من ذل  يف مبا واملصاصة  اإل ما  وإعا ة الطوعية العو ة  عم اآلختين

 يف واملشـاركة  األساسـية  اخلـدما   علـ   اصصـول  يف احمللين والسكان واملشت ين العا دين بن
   .والتنمية التعمري اويل طتي  عن أيضًا املنشأ لبلدان شامل  عم توفري وجيب .العامة اصياة
 يف ال جئـون  تـا  حي ال جـئن   لعـو ة  مواتية الظتوف فيها تكون ال الي اصاال  ويف - ٨6

 وينبغـ   .ملسـت بلهم  والتصطـي،  حيا م بنا  عا ةب  هلم يسم  وضعب التمتع إىل املست بلة الدول
 الفتصـة  هلـم  تتـي   وكيـف  وم  أين تدرس وأن قا و يًا وضعًا ل جئن املست بلة الدول ن ا أن
 .بالتةنس مواطنن يصبحوال
 

 ومنظمة و ظامية آمنة  ةتة ضمان - جيم 
 مليــون 250 ي ــار  فمــا .و ظاميــة آمنــة وســا لب حاليــًا معظمهــا يف اهلةــتة حتــد  - ٨7

 وقــو   ون مــن إليهــا وينت لــون ويع و ــا امل صــد بلــدان مالبي تــهم يف يغــا رون  ويل مهــاجت
 الكـبرية  التحتكـا   يف املهـاجتين  م ـل  املهـاجتين  مجيـع  عل  ينطب  ال   ا ولكن .حا   أ 
 مجيـع  أ عـو  إ و .الت تيـت   ـ ا  حمـور   ـ   والـي  باملصـاطت  حمفوفة األحيان أملب يف تكون الي

 بغيـة  واملنظمـة  والنظاميـة  اآلمنـة  اهلةـتة  تيسري إىل التامية جهو  ا مضاعفة إىل األعضا  الدول
 .واملنظمة والنظامية اآلمنة للهةتة عامل  اتفا  إىل التوصل
 الكامـل  والتمت ـع  واصمايـة  االحتـتام  يف املهـاجتين  مجيـع  حـ    إىل كهـ ا  اتفا  يستندو - ٨٨

 اإل سـان   ص ـو   األساسـية  الدوليـة  املعا ـدا   عليهـا  تـن    الـي  هبـم  اخلاصـة  اإل سـان  حب و 
 حب ــو  املتعل ــة األساســية الصــكوك إىل وباإلضــافة .كمهــاجتين وضــعهم عــن النظــت بصــتف
 حمـد ة  أشـكاال  عـد ة   وليـة  قا و يـة  صـكوك  ختـول   أ  ـا   سـابعاً  الفت  يف إليها املشار اإل سان

 املهـاجتين  العمـال  مجيـع  ح ـو   صمايـة  الدوليـة  االتفاقيـة  م ـل  املهـاجتين   للعمال مايةاص من
 العمــل منظمــة وضــعتها الــي الصــلة ذا  تفاقيــا الوا  1990 لعــام الصــا رة أســت م وأفــتا 
 بشــأن 1٤3 رقــم واالتفاقيــة املهــاجتين العمــال بشــأن 97 رقــم االتفاقيــة ذلــ  يف مبــا الدوليــة
 .حــدي ًا املعتمــدة املزنلــين للعمــال ال  ــ  العمــل بشــأن 1٨9 رقــم واتفاقيــة املهــاجتين العمــال
 مـن  خمتلفة فتو  عليها تن   الي واصماية باص و  أيضًا املهاجتون يتمتع ذل   عل  وع وة
  البحـت   وال ـا ون  اإل سـا    وال ـا ون  العمـل   وقـا ون  ال جـئن   قا ون منها الدويل ال ا ون
 وأ عــو .البحـار  وقـا ون  ال نصـل    وال ـا ون  اجلنسـية   وقـا ون  الـوطين   عـ   اجلنـا    وال ـا ون 

 ومـن . ليـا فع تنفيـ اً  وتنفيـ  ا  ال ا مـة  املعياريـة  األطـت  علـ   التصـدي   إىل األعضـا   الـدول  مجيع
 و ظاميـة  وعا لـة  آمنـة   ةتة وتيسري للمهاجتين  اإل سان ح و  احتتام يضمن أن ذل  شأن
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 التعـاون  يعـزز  أنو بـاهلةتة   املتتبطـة  واالعتـدا   االستغ ل حوا   عد  ف خي أنو ومنظمة 
   .اهلةتة جمال يف الدويل
ــوا م وإن  ينهــاجتامل مــن كــ ريا أن مــري - ٨9 ــدان يف للصطــت معت ضــون الجــئن  يكو   بل

 عمليـة  خـ ل  أو/و  م صـد م  إىل وصـوهلم  عند أو/و اهلةتة  طت  طول عل  أو/و  منشئهم
 الضـعف  وأوجـ   االحتياجـا   تبـين  وجيـب  .اإليهـ  عـو  م  لـد   أو منشئهم بلدان إىل عو  م
ــد ة ــم مضــاعف  خلطــت معتضــون أزمــا  يف ي عــون الــ ين واملهــاجتون .احمل  أملــب يف فه
 صـعوبا   يواجهون إ م مث املست ِبل  البلد رعايا من ليسوا أل م األ ظار يستتعون ال األحيان

 ضـمن  املف ـو ين  عـدا   يف ينـدرجون  األحيـان  أك ـت  ويف .اإل سـا ية  املساعدة عل  اصصول يف
 .اصايل اإل سا  العمل  يكل
 إطـار  يف  ـام  عمـل  أجنـز  وقـد  .اخلـار   يف رعايا ا محاية األعضا  الدول واجب ومن - 90

 املنشــأ بلــدان أ وار حتديــد أجــل مــن بأزمــا  تاــ الــي البلــدان يف باملهــاجتين املتعل ــة املبــا رة
 الواعـدة  املمارسـا   اسـتبا ة  ويف اخلار   يف لتعايا ا واملساعدة اصماية تأمن يف ومسروليا ا

 سـيما  وال واإلقليم   ال نا   ال نصل  والتعاون ال نصلية ا الص حي تعزيز م ل الشأن   ا يف
   .الطوار، حاال  يف
 أجنــدة منــها  األخــرية اآلو ــة يف توجيهــا   وليــة وكيا ــا  منظمــا  وضــع  وقــد - 91

 وضـعتهما  اللـ ان  (23)العاملـة  األيـد    ةـتة  بشأن األطتاف تعد امل واإلطار (22)العا لة اهلةتة
 والنظـام  اهلةـتة  بأزمـة  املتعلـ   التنفيـ    واإلطار (2٤)اهلةتة إ ارة وإطار الدولية  العمل منظمة
 كـبرياً  إسـهاماً  تسـهم  وكلـها   للـهةتة  الدوليـة  املنظمة وضعتها الي (25)التوظيف لزنا ة الدويل

 ت ــو  ذلــ   إىل وباإلضــافة .العمليــة االحتياجــا  تلبيــة يفو الــدويل املعيــار  اإلطــار  عــم يف
 املعـين  العامـل  الفتيـ   خـ ل  مـن  جهـو اً  حاليـاً  اإل سان ص و  السامية املتحدة األمم مفوضية
 أجـل  مـن  بـاهلةتة  املعنية العاملية لمةموعةل التابع اجلنسا ية واملسا ل اإل سان وح و  باهلةتة

__________ 

 (22) ILO, Fair Migration: Setting an ILO Agenda (Geneva, 2014).    ــايل ــتاب، التـــــــــ ــ  الـــــــــ ــاح علـــــــــ  متـــــــــ
http://ilo.org/global/topics/labour-migration/fair-migration-agenda/lang--en/index.htm. 

مبـا ، وإرشـا ا  مـري ملزمـة      :العاملـة  األيـد    ةـتة  بشـأن  األطـتاف  املتعد  منظمة العمل الدولية  اإلطار (23) 
: متــاح علــ  الــتاب، التــايل .(2006مــن أجــل  ــ  قــا م علــ  اص ــو  إزا   ةــتة األيــد  العاملــة )جنيــف  

http://ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_178672/lang--en/index.htm. 
 (2٤) IOM, document C/106/40   ــ  الــــــــــــــــــــــــــــتاب، التــــــــــــــــــــــــــــايل ــة علــــــــــــــــــــــــــ :   متاحــــــــــــــــــــــــــ

https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-

Framework.pdf. 
 .http://iris.iom.int/about-irisا ظت  (25) 
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 للصطــت املعتضــن للمهـاجتين  اإل ســان ح ـو   محايــة بشـأن  عمليــة وتوجيهـا   مبــا ، وضـع 
   ــ  اســتصدام يف النظــت إىل األعضــا  الــدول وأ عــو .(26)الكــبرية التحتكــا  يف ملشــاركنوا

 .والنظامية واملنظمة اآلمنة اهلةتة بشأن االتفا  وضع عند ا التوجيه
  الب ـا  ب هلـم  يسـم   وال رعايا ـا  مـن  ليسـوا  الـ ين  األفتا  إبعا  األعضا  لدولل حي  و - 92
 التعايـا  مـري  مـن  األفـتا   حتديـد  يف السـيا ية  الت ديتية لسلطةا مارسةمل طبيعية ة تية اص  و  ا
 ضـمان  عناصـت  مـن   ـام  عنصـت  والعـو ة  .فيهـا  اإلقامـة و هاأراضـي  إىل الـدخول  مهلـ  جيوز ال ين
 الــدول وأ عــو .رعايا ــا عــو ة ب بــول ملزمــة اصكومــا  ومجيــع واهلةــتة اللةــو   ظــم  زا ــة

 أجــل مــن التتحيــل أو ال ســتية العــو ة علــ  وتفضــيلها الطوعيــة العــو ة تشــةيع إىل األعضــا 
ــة صــون حتســن ــاجتين كتام ــي  امله ــة التكــاليف وختف ــة أو ال ا و ي ــو ة وتكــون .اإل اري  الع
 لتيسـري  املهـاجتين  إ مـا   إعـا ة  علـ   كـبرية  مساعدة ت دم يتاف ها عندما فعاليًة أك ت الطوعية
 املسـاعدة ب ألفـتا  ا زويـد ت وينبغـ  . أوطـا م  يف عـيش  مـوار   علـ   واصصـول  حيا م بنا  إعا ة
ــدما اإل مــا  إعــا ة علــ  ــة اجملتمعــا  إىل وكــ ل  مبفــت  م يعــو ون عن ــدما احمللي  حتصــل عن

 ذلــ  يف مبــا العــو ة  أ ــوا  مــن  ــو  أ  يكــون أن وجيــب .النطــا  واســعة عــو ة حتكــا 
 واملصـاح  ال سـتية   اإلعـا ة  لعـدم  األساس  املبدأ حيتتم وأن الدولية املعايري مع متس ا التتحيل 
 .الواجبة ال ا و ية واإلجتا ا  لألطفال  الفضل 
ــا را  وأرحــب - 93 ــي باملب ــدول بعــ   ااختــ  ال ــتاف األعضــا  ال ــوفري بضــتورة ل عت  ت

 .الجـئن  ليسـوا  الـ ين  للصطـت  عتضنامل املهاجتين لبع  أ ىن كحدٍّ العو ة من املرقتة اصماية
 محايـة  ملـن   وطنيـة  وسياسـا   تشـتيعا   األعضـا   الـدول  من  ولة 20 من أك ت وضع  وقد

 اضــطتابا  أو طبيعيــة كــوار  مــن منشــئهم بلــدان عــا ت الــ ين للمهــاجتين مري ــا أو مرقتــة
 وكـ ل   ورفـا هم   املهاجتين س مة متاعاة الصد    ا يف املهم ومن .العام النظام يف خطرية
ــدان قــدرة ــول علــ  املنشــأ بل ــدين مــن كــبرية أعــدا  قب ــت إىل  ظــتًا العا   اخلــدما  يف ذلــ  أث

 .واالست تار االجتماع  والتماس  العمل وأسوا  االجتماعية
ــافة - 9٤ ــ   إىل وباإلضـ ــد  ذلـ ــدة اعتمـ ــا   ول عـ ــدابري أعضـ ــوفري تـ ــة لتـ ــة اصمايـ  املرقتـ
 أن ينبغـ   ال ذلـ   أن مـع  اخلطـرية   االسـتغ ل  أشـكال  مـن  مري  أو االجتار لضحايا الدا مة أو

 األعضـا   الـدول  وأشةع .ال ا ون إ فاذ أجهزة مع التعاون عل  الضحايا مبواف ة مت و ًا يكون
 يف مبـا  للحمايـة   وإقليميـة  وطنيـة  أطـت  وضـع  وميكن .ال بيل   ا من تدابري وضع عل  األخت 

__________ 

اهلةــتة يف صــلب التصطــي، اإلمنــا   وعملي ت ــ  ا ظــت أيضــًا عمــل الفتيــ  العــامل  املعــين بــاهلةتة بشــأن إ مــا    (26) 
-www.iom.int/stocktaking) الت ييم اللـتن أجتااـا يف اآلو ـة األخـرية فيمـا يتعلـ  بـاهلةتة املتتبطـة باألزمـا          

exercise-crisis-related-migration) and on protection at sea (www.refworld.org/docid/570799034.html).. 
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 أفتي يـا  مـت   لـدول  االقتصـا ية  اجلماعـة  م ـل  اإلقليميـة  االقتصا ية اجلماعا  خ ل من ذل 
 وأما ـا  اسـت تار  أك ـت  ظتوف  يئة هبدف  األقاليمية واملنتديا  اإلقليمية التشاورية والعمليا 

 ال ـا و   الوضـع  لتسـوية  بـتام   األعضـا   الـدول  بع  اعتمد ذل   عل  وع وة .نلمهاجتيل
 للـدول  واالقتصـا ية  االجتماعيـة  اصيـاة  يف جيـداً  منـدجمن  يكو ون حي ما وحتديدًا للمهاجتين 
 .هلم املضيفة واجملتمعا 

ــا و - 95 ــلطا ا حتتـ ــة لسـ ــدعم إىل احملليـ ــورة الـ ــة بصـ ــا خاصـ ــ  أل ـ ــت بلامل  ـ  األول سـ
 عمليـا   إ ارة علـ   حمـدو ة  قـدرا ا  تكون ما وك ريًا .األمد ةطويل أو ةمرقت لفتتة للمهاجتين
 ةمباشـت  مصـلحة  هلـا  أن إىل و ظتًا .إ ماجهم أو العا دين املهاجتين أو اجلد  الوافدين است بال

 .(27)الوطنية التصطي، عمليا  يف تشارك أن هلا ينبغ ف متماسكة  جمتمعا  بنا  يف
 قاعـدة  إىل اسـتنا اً  االجتا ـا   حنلـل  أن جيـب  لـهةتة  ل جياياإل ثتاأل تعظيم أجل ومن - 96
 ذلــ  يف مبــا البيا ــا   مجــع يف االســت مار إىل األعضــا  الــدول مجيــع وأ عــو .األ لــة مــن متينـة 

 املهــاجتين بتــدف ا  املتعل ــة املعلومــا  عــن فضــً  والســن  اجلــنس حســب املصــنفة البيا ــا 
 االقتصــا ية واآلثــار املهــاجتين  ضــعف مكــامنو ســوا   حــد  علــ  النظــامين ومــري النظــامين
ــي، بغيـــة البيا ـــا  حتليـــل وينبغـــ  .للـــهةتة ــت بل يف للـــهةتة التصطـ ــتيعا  وتعزيـــز املسـ  اسـ
   .املهاجتين

 املهـاجتين   مـع  التعامـل  تـنظم  أخـت   قا و ية ومعايري اإل سان ح و  معايري أن ورمم - 97
 ومــع . اشــئة أو حمــدو ة والعــامل  اإلقليمــ  الصــعيدين علــ  الــدول بــن التعــاون أطــت تــزال ال

 تعزيـز  الضـتور   مـن  أصـب    جو ت ا يف  ولية قضايا    اهلةتة قضايا بأن االعتتاف از يا 
 اهلةـتة  مـن  واصـد  واملنظمـة  والنظاميـة  اآلمنـة  اهلةتة تيسري أجل من الدول بن التعاون آليا 
 عـامل   اتفـا   وضـع  إىل أ عـو  ولـ ل   .آثار ـا  وختفيـف  املنظمـة  ومري اآلمنة ومري النظامية مري

 .واملنظمة والنظامية اآلمنة اهلةتة بشأن جديد
 للـهةتة  الدوليـة  واملنظمـة  املتحدة األمم بن ال ا و ية ا الع ق لتوطيد األوان آن وقد - 9٨

 التعامـل مـع  هبدف تعزيز قدرة األمم املتحدة عل  مسـاعدة املهـاجتين ومسـاعدة اصكومـا  يف     
 .املتصلة هبا العامة ا السياسواهلةتة جماَل  التشةيع عل  حتسن االتسا  بن وقضايا اهلةتة  

 
__________ 

ممارسا  واعـدة مـن خـ ل عمليـا  حتـاور خمتلفـة بـن املسـرولن احمللـين م ـل مـرات املنظمـة الدوليـة              تظهت  (27) 
(  واملنتــد  العــامل  www.iom.int/idmcmc)ا ظــت  2015للـهةتة عــن املهــاجتين واملـدن الــ   ُعِ ــد  يف عـام    

-www.unitar.org/dcp/human ظـت ة املمارسـن املعنـين بـ ل  )ا    لتؤسا  البلديا  بشأن اهلةتة والتنمية وشبك

mobility-programme/facilitating-policy-dialogue   ــت ــتة )ا ظــــــــــــــ ــدن اهلةــــــــــــــ ــبكة مــــــــــــــ ( وشــــــــــــــ
http://citiesofmigration.ca/). 
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ــة االلتزامـــــا  - بعاسا  ــة العامليـــ ــلب املتعل ـــ ــع التعامـــ ــا  مـــ ــبرية التحتكـــ  الكـــ
 واملهاجتين ل جئن

 يف سـُيعَ د  الـ    املسـتو   التفيـع  العـام  االجتمـا   يف املشـاِركة  األعضا  الدول أحثر - 99
 التزامـا   العتمـا   االجتما  يتيحها الي الفتصة من كاملةال االستفا ة عل  سبتم /أيلول 19
 علـ   ن واملهـاجتي  ل جئن الكبرية التحتكا  مع بالتعامل مستو   عل أ عل  جديدة  عاملية
 :التالية ال    التكا ز شملت أن

 
 واملهـاجتين  ل جـئن  الكبرية التحتكا  يف والكتامة الس مة صون: 1 التكيزة - ألف 

 سوا ال عل 
   :يل  ما عل  األعضا  الدول أحثر - 100

 اخلاصـة  اإل سـان  وح و  تامتهمك صونو واملهاجتين ال جئن محاية ضمان )أ( 
  ـو  حب املتعل ـة  التسع األساسية الدولية املعا دا  عليها تن   الي ال ا و ية اللتزاما ا وف ًا هبم

 ل جـئن   الـدويل  وال ـا ون  الصـلة   ذا  الـدويل  اإل سـا   ال ـا ون  أحكام ومجيع  (2٨)اإل سان
 العمل  وقا ون
 التـدابري  ذلـ   يف مبـا   كـام   تنفيـ ا  2030 لعـام  املستدامة التنمية خطة تنفي  ) ( 
 الف ت  حدة من التصفيف إىل التامية

 بـالكوار    املتتبطة املصاطت من لتصفيفل االستعةال وج  عل  تدابري تنفي  ) ( 
  2030-2015 للفتتة الكوار  خماطت من للحد ِسندا  إطار يف املبن النحو عل 

اعتمد  مرات اختاذ اخلطوا  ال زمة من أجل التنفي  التام التفا  باريس ال    ) ( 
  2015  يسم /األطتاف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنا  يف كا ون األول

 الزناعـــا   شـــو  منـــع إىل التاميـــة اجلهـــو  يف اجلماعيـــة موار  ـــا توظيـــف (ـ)  
 الصــلة ذا  التوصــيا  متاعــاة مــع املســلحة  للزناعــا  و ا ــم مبكــت حــلر وضــمان  ةســلحامل

 بالسـ م  يتعلـ   فيمـا  2015 عام يف أجِتي   الي ال  ثة ست لةامل ستعتاضا اال من املستصلصة
__________ 

ــة املعا ــدا  (2٨)  ــة حب ــو   التســع األساســية الدولي ــة :اإل ســان  ــ   املتعل  ــة االتفاقي ــ  لل ضــا  الدولي ــز عل  التميي
 بـاص و   اخلـا   الـدويل  العهـد ووالسياسـية    املد ية باص و  اخلا  الدويل والعهدأشكال    بكافة العنصت 
 ملنا ضـة  املـتأة  واتفاقيـة   ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـ   ال ضـا   وال  افيـة  واتفاقيـة   واالجتماعية االقتصا ية
الطفــل   ح ــو  واتفاقيــةاملهينــة   أو ال إ ســا ية أو ال اســية الع وبــة أو املعاملــة ضــتو  مــن ومــري  التعــ يب
 مجيــع صمايــة الدوليــة أســت م  واالتفاقيــة وأفــتا  املهــاجتين العمــال مجيــع ح ــو  صمايــة الدوليــة واالتفاقيــة
 .اإلعاقة ذو  األشصا  ح و  ال ست   واتفاقية االختفا  من األشصا 
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 العـامل   ال مـة  مـرات  إىل قد متـ   الـ    الت تيـت  يف نـة املبي  اإلضـافية  التدابري عن فضً   (29)واألمن
  (A/70/709) اإل سا  للعمل

 ملكافحــة املتحــدة األمــم اتفاقيــة علــ  للتصــدي  املمكنــة التــدابري مجيــع ات صــاذ )و( 
 التنفيــ   ــو ذلــ  مــن األ ــم  ولكــن هلــا املكم لــة وال وتوكــوال  الوطنيــة عــ  املنظمــة اجلتميــة
 عــن املهــاجتين  تيـب  مكافحــة بتوتوكـول  ســيما الو  وبتوتوكوال ــا االتفاقيـة  هلــ   الكامـل 
 النسـا   وخباصـة  باألشـصا    االجتـار  ومعاقبـة  وقمـع  منع كولووبتوت واجلو والبحت ال  طتي 

  (30)البحت يف واإل  اذ للبحث الدولية واالتفاقية واألطفال
 الــدويل ال ــا ون عناصــت مــن أساســ  عنصــت  ــو التمييــز عــدم بــأن االعتــتاف )ز( 
 يسـم   الـ ين  واملهـاجتين  ال جـئن  إ مـا   تعزيـز  إىل التاميـة  السياسا  وأن اإل سان  ص و 
  .املعنية األطتاف مجيع عل  باملنفعة تعو  معي ن بلد يف بالب ا  هلم

 :يل  مبا االلتزام إىل أيضًا األعضا  الدول وأ عو - 101
 :طتي  عن واملهاجتين ل جئن الكبرية التحتكا  أسبا  معاجلة )أ( 
 النحـو  علـ   السـاب ة   اجلماعيـة  وال ـتارا   ال ا و ية اللتزاما ا الكامل تنفي ال ‘1’ 

 ل جـئن  الكـبرية  التحتكا  أسبا  معاجلة بغية أع    100 الف تة يف املبن
  واملهاجتين

ــوا ن تضــمن ‘2’  ــة والسياســا  ال  ــا ، الوطني ــة التوجيهيــة املب  بالتشــت  املتعل 
 األشـصا   محايـة  أجـل  مـن  كـام   تنفيـ ا  السياسـا   تلـ   وتنفيـ   الداخل  
 الوطنية  اصدو   اخل يزالون ال ولكنهم  يار م تتك عل  أج وا ال ين

 السـلبية  اآلثـار  بسـبب  للصطت املعتضة األعضا  الدول تب هلا الي اجلهو   عم ‘3’ 
 عنــد للــهةتة  والتصطــي، اآلثــار  تلــ  مــن التصفيــف أجــل مــن املنــا  لــتغري

 ملنـع  وسـيلة  ذلـ   باعتبـار   اهلـ  املصطـ،  التـوطن  إعـا ة  ذلـ   يف مبا االقتضا  
 وت ليل   ال ست  التشتيد

__________ 

 الــزنا   منــع املــتأة  واكــن اجلنســن بــن للمســاواة املتحــدة األمــم  يئــة  A/70/95-S/2015/446الوثي ــة  ا ظــت (29) 
 1325:  راسة عاملية حول تنفي  قتار جملس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة رقـم      الس م وضمان العدالة  وحتويل

  متـــــــــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــــــتاب، التـــــــــــــــــــــــــــايل    2015) يويـــــــــــــــــــــــــــورك 
http://iknowpolitics.org/sites/default/files/global_study_on_1325_ar.pdf والوثي ة  )A/69/968-S/2015/490. 

ــت  (30)  -http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention ا ظـــــــــــ

on- Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx. 

http://undocs.org/ar/A/70/709
http://undocs.org/ar/A/70/95
http://undocs.org/ar/A/69/968-S/2015/490
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 :اصدو  وعند التحلة أثنا  األشصا  محاية ) ( 
 الدوليـة   والوكـاال   اإلقليميـة  واهليئـا   األخـت   األعضـا   الـدول  مع العمل ‘1’ 

 تك يـف  أجـل  مـن  واجلتميـة   باملصـدرا   املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتب فيها مبا
ــة اجلهــو   وفريتــ وضــمان  اإلجــتامين واملتةــتين املهــتبن م اضــاة إىل التامي
 االجتار  وضحايا وال جئن املهت بن للمهاجتين واملساعدة اصماية

 اإل سـان  ح ـو   صـون  ضـمان ل واالحتةاز اصدو  إ ارة سياسا  استعتا  ‘2’ 
ــة  املعــايري مــع يتماشــ  مبــا الوافــدين جلميــع ــدا ل اعتمــا  يف والنظــت الدولي  ب

 ألمـتا   أبـدا  األطفال احتةاز عدم ضمانو واملهاجتين  ال جئن الحتةاز
 مبدأ  كمسألة وذل  اهلةتة  متاقبة

 :اإل ما  وتعزيز التمييز منع ) ( 
 كـل  بب ل تعهدوال واملهاجتين  ال جئن يصم ال   السياس  اخلطا  رف  ‘1’ 

 خـ ل  مـن  بـ   ُيحتـ    م ـل  ت ـدم و األجا ـب  كـت   ملكافحـة  املمكنـة  اجلهو 
 محلــة و عــم لــديها  العــام اخلطــا  يف لألجا ــب معا يــة لغــة اســتصدام عــدم
 األجا ب  كتا ية ملكافحة العاملية العام األمن

 هلـم  يسـم   الـ ين  واملهـاجتين  ال جـئن  إل مـا   شـاملة  وطنيـة  خطـ،  ضعو ‘2’ 
 .اجملتمعا  يف الكامل اشتتاكهم تشةيع أجل من الدول      يف بالب ا 

 
 ال جئن عن املسروليا  ت اسم بشأن العامل  االتفا : 2 التكيزة - با  

 عـــن املســـروليا  ت اســـم بشـــأن عـــامل  اتفـــا  اعتمـــا  إىل األعضـــا  الـــدول أ عـــو - 102
 :يل  ما إىل اصاجة مركدا أ  ا   املبن النحو عل  ال جئن 
 الناشـئة  للزناعا   تيةة باعتبار ا ل جئن  الكبرية التحتكا  بأن االعتتاف )أ( 

  أحيا ــا متطاولــة لفتــتا  األعضــا   والــدول األفــتا  علــ  اعمي ــ تــأثريا تــرثت  احملســومة مــريو
 اخلاصـة  1951 عـام  اتفاقيـة  مـن  الصـلة  ذا  وال واعـد  للمبـا ،  الكامـل  التنفيـ   إىل وباصاجة
 املتعل ــة اإلقليميــة الصــكوك وكــ ل  هبــا  امللحــ  1967 عــام وبتوتوكــول ال جــئن بوضــع

 وحظــت ال ســتية اإلعــا ة عــدم مبــدأ وكفالــة اال ضــمام وحت يــ  التحفظــا  ورفــع بــال جئن 
 اجلماع   الطت 

 مـع  إ صـافا   أك ـت  حنـو  علـ   ال جـئن  استضافة عن املسرولية بت اسم االلتزام ) ( 
 اتفاقيـة   يباجـة  يف الـوار   الدوليـة   اصمايـة   ظـام  صـميم  يف  ـو  املسروليا  ت اسم بأن اإلقتار
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 الصـكوك  ويف العامـة   للةمعيـة  متتاليـة  قـتارا   يف  تأكيـد  أعيد وال   1951 لعام ال جئن
 الدويل  اإل سا  وال ا ون اإل سان ص و  الدويل ال ا ون وأيد  بال جئن  املتعل ة اإلقليمية
 جتـا   واضـحة  والتزامـا   مسـروليا   عليهـا  ت ـع  املنشـأ  بلـدان  بـأن  االعتتاف ) ( 
 اإل سـا   وال ـا ون  اإل سـان  ص ـو   الـدويل  ال ا ون يف ومتة رة سيا  ا يف أصلةمت مواطنيها 
 ا هب الوفا  نع مسرولة تظل و   الدويل 
 أجـل  من ال جئن عن املسروليا  ت اسم زيا ة لضمان فورية خطوا  اختاذ ) ( 
 أ ـا  جملـت   ومنـاط   بلـدان  علـ   مفتطـا  تـأثريا  فتار م تأثري عدم وضمان ال جئن ح و  محاية
 املنشأ  بلدان من قتيبة

 الــي واجملتمعــا  البلــدان ت ــدمها الــي للغايــة الســصية باملســااا  االعتــتاف ) ـ( 
 للمةتمعـا   االقتضـا    عنـد  الدعم  من املزيد توفري إىل وباصاجة ال جئن السكان تستضيف
 ت ـدم  أن وإ راك ال جـئن   مـن  كـبرية  تـدف ا   أ  أثـت  يسـتوعب  مـن  أول  ـ   الي املضيفة 
 توجـ   حبيث واإلمنا ية اإل سا ية ل ستةابا  جيدا تنسي ا يتطلب املضيفة اجملتمعا  إىل الدعم
   .سوا  حد عل  املضيفة واجملتمعا  ال جئن احتياجا  تلبية حنو اإلمنا ية املوار 
املتحــدة  األمــم ملفوضــية والفــور  الكامــل الــدعم ت ــدم إىل األعضــا  الــدول وأ عــو - 103

ال جــئن يف  لتحتكــا لشــرون ال جــئن عنــدما يتطلــب األمــت وضــع خطــة شــاملة ل ســتةابة  
  :اصاال  الي تنطو  عل  حتتكا  كبرية ل جئن  من خ ل االلتزام بال يام مبا يل 

 مجيـــع مـــع بالتعـــاون ال جـــئن لتحتكـــا  الشـــاملة االســـتةابة يف اإلســـهام )أ( 
 املتحــدة  األمــم ذلــ  يف مبــا “بأســت  اجملتمــع”  ــ  أســاس علــ  الصــلة ذا  الفاعلــة اجلهــا 

ــا  ــة  واملنظمـ ــلطا  الدوليـ ــة والسـ ــة  الوطنيـ ــتكا  واحملليـ ــع وشـ ــد   اجملتمـ ــا  املـ  واألوسـ
   اإلع م  ووسا ، اخلا   وال طا  األكا ميية 
 املناسـب   الوقـ   يف ال جـئن  ألزمـة  الشـاملة  االسـتةابة  يف مسـااا ا  حتديد ) ( 

 املـايل  الـدعم  اصصـت   ال امل ـال  سـبيل  علـ   ذلـ    يف مبا متنوعة  أشكاال املسااا  تتص  وقد
والعيين  وت دم املسـاعدة الت نيـة  والتـدابري ال ا و يـة أو السياسـاتية  واملـوظفن  وأمـاكن إعـا ة         

متناســبة مــع التـوطن  وتــوفري مسـارا  أخــت  ل بـول ال جــئن  والسـع  إىل ت ــدم مسـااا       
 احتياجا  ال جئن عل  الصعيد العامل  ومع ال درا  املتنوعة لكل  ولة من الدول األعضا  

ــة املــوار  تعبئــة ) (   إطــار يف احملــد ة اإل ســا ية االحتياجــا  لتغطيــة ال زمــة املالي
ــتةابة ــة الشــاملة االس ــتتاتيةية ال جــئن  ألزم  وجــد   إن  طاقــا األوســع اإل ســا ية واالس
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 وتعزيـز  ال جـئن  احتياجـا   تلبيـة  أجـل  من التشت   بداية  من اإلمنا   التمويل  طا  وتوسيع
  تدعمهم الي واجملتمعا  واخلدما  الوطنية املرسسا 
 :بينها من بسبل ل جئن  حلول إجيا  ) ( 
ــتعمري املصــاصة يف االســت مار ‘1’  ــتمكن وال ــن ال جــئن ل ــو ة م ــار م إىل الع   ي

 وكتامة  أمان يف طوعا
 عـن  ي ـل  ال ما ل بول أخت  قا و ية مسارا  أو التوطن إلعا ة أماكن توفري ‘2’ 

   سنويا  العام يف ال جئن جممو  من املا ة يف 10
 احمللية  للحلول جمدية فت  توفري ‘3’ 
 والتعلـيم   الصـحة  سيما وال األساسية  اخلدما  عل  اصصول إمكا ية إتاحة () ـ 
   .سوا ال عل  املضيفة احمللية اجملتمعا  وأفتا  ل جئن العيش كسب فت  و عم
ــأن وأوصــ  - 10٤ ــب ب ــدول تطل  لشــرون املتحــدة لألمــم الســام  املفــو  إىل األعضــا  ال

 العـامل   االتفـا   تنفي  بشأن استعتاضا العامة اجلمعية إىل امل دمة ت اريت  يف يدر  أن ال جئن
  ـ   اتبـا   لضـمان  السـبل  أفضـل  ت يـيم  ذلـ   يف مبـا  ال جـئن   عـن  املسـروليا   ت اسم بشأن
 .اخلاصة ال جئن حاال  يف املسروليا  ت اسم يف ب  للتنبر وقابل منصف

 
 واملنظمة نظاميةوال اآلمنة للهةتة العامل  االتفا : 3 التكيزة - جيم 

 للـهةتة  عـامل   اتفـا   وضـع  هبـدف  التاليـة  اإلجـتا ا   اختاذ إىل األعضا  الدول أ عو - 105
 :واملنظمة وال ا و ية اآلمنة

 بشـأن  الـدويل  للتعـاون  شـامل  إطـار  لوضـع  الـدول  ت و  ـا  بعملية االضط   )أ( 
واملنظمة  وع ـد   نظاميةالبشت   يف شكل اتفا  عامل  بشأن اهلةتة اآلمنة وال لتن لاملهاجتين وا

 اعتما    ا االتفا  العامل  من أجل  201٨مرات حكوم   ويل بشأن اهلةتة الدولية يف عام 
 إىل مسـتندا  واملنظمـة  نظاميةوال اآلمنة للهةتة العامل  االتفا  يكون أن كفالة ) ( 
 اخلاصـة  اإل سـان  ح ـو   محايـة  جيـب  وضعهم  عن النظت بصتف املهاجتين  مجيع بأن اإلقتار
 التســع األساسـية  الدوليـة  الصـكوك  يف عليـ   املنصـو   النحـو  علـ   هبـا  والوفـا   واحتتامهـا  هبـم 

 ذا  الدوليـة  العمـل  منظمـة  اتفاقيـا   مجيـع  ذلـ   يف مبـا  الصلة  ذا  واملعايري اإل سان ص و 
 فعاال  تنفي ا وتنفي  ا الصكوك     عل  التصدي  يف والنظت الصلة 
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 واملنظمـة   نظاميـة وال اآلمنـة  للهةتة عامل  اتفا  وضع عملية تكون أن كفالة ) ( 
 آمنــة  ةــتة تيســري أجــل مــن ال ا مــة والعامليــة واإلقليميــة ال نا يــة التعــاون آليــا  إىل مســتندة

   موم صـد   موعبـور  ملهـاجتين ا منشـأ  بلـدان  ومسـروليا   أ وار ومتاعاة ومنظمة   ظاميةو
 اخلـا    ال طـا   مـن  العمل وأربا  التوظيف وجها  احمللية  والسلطا  الدولية  واملنظما 
  ـ    تشـمل  أن وينبغـ   .واملغتـتبن  املهـاجتين  وجمموعا  املد   واجملتمع العمالية  والن ابا 
 التعـاون  وتعميـ   والعـامل    اإلقليمـ   الصعيدين عل  اصوار تعزيز أجل من الدعم ت دم العملية
ــاون املمارســا   أفضــل مــن االســتفا ة خــ ل مــن اهلةــتة بشــأن ــة اللةــان يف والتع  اإلقليمي

 املعـين  العـامل   املنتـد   سـيما  وال األطتاف  املتعد ة واملنتديا  اإلقليمية  التشاورية والعمليا 
 والتنمية  باهلةتة

  نظاميـة وال واملنظمـة  اآلمنـة  للـهةتة  الفـت   مـن  املزيـد  إجيا   ية عل  التأكيد ) ( 
 علـ   العاملـة  األيـد   تن ـل  ذلـ   يف مبـا  املستدامة  التنمية أ داف من 7-10 اهلدف مع اشيا
 مشـل  م عـن  فضـ   العمـل   سـو   الحتياجـا   يسـتةيب  حنـو  علـ   املهـارا   مسـتويا   مجيع
 بالتعليم  املتصلة اهلةتة وفت  األست

 للمهـــاجتين  األخ قـــ  التوظيـــف علـــ  اهلةـــتة فـــت  نطـــو ت أن ضـــمان ) ـ( 
 منـت    حنـو  علـ   اسـتصدامها  وزيا ة املالية التحوي   تدف  وتيسري اهلةتة  تكاليف وختفي 
 االسـتح اقا   حتويل وإمكا ية باملهارا  املتبا ل االعتتافو واملعارف  املهارا    ل وحتسن
 األعضــا  الــدول تكــاف  أن وينبغــ . أبابــا أ يــس عمــل خطــة يف الــوار  النحــو علــ  املكتســبة
 مـع  يتوافـ   مبـا  اآلختين  استغ ل من املستمدة اخلدما  عل  والطلب االستغ لية املمارسا 
 ينبغـ   الفـت     ـ    إجيا  ولد . الصلة ذا  السياسا  وأطت العمل ومعايري اإل سان ح و 
  تيةــة ذلــ  يف مبــا أزمــا  ب تاــ الــي واملنــاط  والبلــدان اهلشــة للــدول خــا  ا تمــام إيــ  

  ةالبيئ تد ور أو للكوار 

 واحتياجــا م ضــعفهم وأوجــ  املهــاجتين العــامل  االتفــا  يتضــمن أن كفالــة )و( 
 خــ ل مــن املســتويا   مجيــع علــ  اإلمنا يــة  واألطــت املنســ ة اإل ســا ية االســتةابة يف احملــد ة
 اجلهـو     ـ    لـدعم  ال زمـة  والبشـتية  املالية املوار  وتعبئة املهاجتين  حب و  التمس  ضمان

 مــن  املهــاجتون  ي دمــ   مــا   عــم  إىل التاميــة  لتــدابري ا يشــمل ل اإلمنــا    التمويــل  يف والتوســع
 فيها  ي يمون الي اجملتمعا  يف إجيابية مسااا 

 ومســـاعدة محايـــة عـــن الـــدول مســـرولية علـــ  العـــامل  االتفـــا  يف التأكيـــد )ز( 
 وكفالــة محايتــهم أجــل مــن ةســليم صــورةب تــوثي هم كفالــة ذلــ  يف مبــا اخلــار   يف مواطنيهــا
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 تتتيبــا  ووضـع  ال نصــلية  للع قـا   فيينـا  اتفاقيــة يف املتـوخ   النحـو  علــ  العـو ة   يف ح هـم 
 االقتضا   عند واإلقليمية  ال نا ية ال نصل  التعاون

ــد )ح(  ــ ين املهــاجتين عــو ة أن العــامل  االتفــا  يف التأكي ــايري يســتوفون ال ال  املع
 وكتامــة أمــان يف تــتم أن جيــب املضــيف البلــد يف للب ــا  املطلوبــة الدوليــة أو الوطنيــة ال ا و يــة
ــتام ــان  ص ـــو  واحتـ ــاس علـــ  وذلـــ  اإل سـ ــا أسـ ــب ية ‘1’ :يلـــ  مـ ــو ة أسـ ــة  العـ  الطوعيـ

 وإعــا ة االســت بال يف املســاعدة تعزيــز ‘3’ و واالســت بال  املنشــأ  ول بــن التعــاون ‘2’ و
 .إعا  م تتم ال ين شصا ألل اإل ما 
ــدول أحــث العــامل   االتفــا  وضــع صــو  العمــل إىل وباإلضــافة - 106 ــ  األعضــا  ال  عل
   :يل  مبا االلتزام
ــتو  )أ(  ــة يف الشـ ــاورية عمليـ ــا تشـ ــدول  ت و  ـ ــدف الـ ــن إىل  ـ ــة حتسـ  محايـ
 إىل باالسـتنا   املـد    واجملتمـع  اخلـ ا   مبشـاركة   شة  أوضا  يف  م ممن ملهاجتينا ومساعدة

 يعكـف  الـي   “الكـبرية  التحتكـا   يف املهـاجتين  محايـة  بشـأن  العمليـة  والتوجيهـا   املبا ،”
 وضعها  عل  حاليا باهلةتة املعين العامل  الفتي 

ــنب النظــت ) (  ــة واملمارســا  السياســا  تضــمن يف اإلجيــا  ع  األفكــار  الوطني
 أجـل  مـن  بأزمـا   اـت  الي البلدان يف ملهاجتينا بشأن الدول ت و  ا الي املبا رة من املستمدة
 و مـ   الطبيعيـة   الكـوار   أو الزناعـا   مـن  تعـا   الـي  البلـدان  يف املهـاجتين  ومساعدة محاية
 للكــوار   تيةــة الدوليــة اصـدو   يعــ ون الــ ين األشــصا  صمايـة  خطتــها يف  ا ســن مبـا رة 
 املنا   وتغري الطبيعية
 مـن  ذل  يف مبا للهةتة  الدولية واملنظمة املتحدة األمم بن أوث  ع قة إقامة ) ( 
 .ال ا و ية الع قة تعزيز خ ل

 


