حوار المفوض السامي
بشأن تحديات الحماية خالل األوبئة
ورقة تصور
مقدمة
تلقي هذه المذكرة الضوووع ىل مفهوم "حوار المفوض السوويمي لعيم  2020بش و تحدييت الحميية" .وسو وف يركز
الحوار ىل اآلثير المترتبة ىل فيروس كوروني من حيث حميية وصوومو الالجئين واألشووصي النيزحين اخليي أو
ىديمي الجنسوية .وسووف ينيقش المشويركو كيفية معيلجة المسويل الملحة المتعلقة بيلحميية والحلول التي ظهرت
مؤخرا ،بويررتاويز ىل النظويم الودولي لحموييوة الالجئين والمبوي والترتيبويت المنصووووو ىليهوي في الميثوي العويلمي
بشو و الالجئين .وسو و وف يُ طلب منهم النظر في كيفية توسووويط نطي المميرسووويت المبتارة والواىدة للتصفيف من
مصيطر الوبيع ىل الحميية والصوحة واآلثير ارجتميىية وارقتصوي ية ىل األشوصي المعنيين ،وتعزيز ارسوتجيبة
الحيلية ،والت هب لتفشي المرض في المستقب .

خلفية عامة
تترتب ىل التدابير المتصذة للتصفيف من حدة فيروس كوروني ىواقب ملموسووة من حيث توفير الحميية والصوحة
والرفيه ارجتميىي وارقتصووي والقدرة ىل الصوومو بيلنسووبة للمهجرين قسوورا وىديمي الجنسووية .كمي أثرت هذه
التودابير ىل فر إيجوي الحلول لهم .ويمان أ تسوووويهم اإلجراعات التي تتصوذهوي الودول والجهويت الفويىلوة األخرى
في صوويي ة مي سوووف تبدو ىليه الحميية الدولية خالل أ أوبئة مقبلة .ويجب أ تشووم الجهو التركيز ىل تعزيز
أس و الحميية وبنيع القدرة ىل الصوومو  ،وذلك بيرىتمي ىل النظيم الدولي لحميية الالجئين ،بمي في ذلك اتفيقية
الالجئين لعيم 1951؛ ومبي الحميية وتقيسوووم المسوووؤولية وار ميج الوار ة في الميثي العيلمي بشو و الالجئين؛
والتعهدات ذات الصلة والتي قطعت في المنتدى العيلمي لالجئين في يسمبر .2019
لقد فرضوت المعركة العيلمية ضود الوبيع بعض التحدييت ىل مؤسوسوة اللجوع .ففي بعض الحيرت ،أثير الوبيع تدابير
تراجعيوة ،وأ لقوت الودول حودو هوي ألسوو وبوي تتعلق بويلصوو وحوة العويموة .وفي حويرت أخرى ،مانوت النهج المبتارة من
اسووتمرار ىم أنظمة اللجوع ،وذلك من خالل التجديد التلقيلي أو ىن بعد لوثيلق طيلبي اللجوع ىل سووبي المثيل،
وإجراع التسووجي والمقيبالت ىن بعد ،والمعيلجة السووريعة لحيرت طلبيت اللجوع ،والفحوصوويت الصووحية والحجر
الصوووحي ىند الوصوووول .وتماّن هذه الترتيبيت الدول من ارسوووتمرار في قبول من هم بحيجة للحميية الدولية ،في
الوقوت الوذ توفر فيوه الحموييوة لصوو وحوة مواطنيهوي .يمان لمجموىوة ىم قودرات اللجوع المبينوة في الميثوي العويلمي
بش الالجئين أ تسيىد في تحديد و ىم مث هذه التعديالت.
كموي أ ى تفشووووي فيروس كورونوي إل تفويقم أوجوه الضووووعف لودى األفرا من ذو ارحتيويجويت المحود ة من حيوث
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الحميية ،كيألشوصي الذين هم في خطر متزايد لتعرضوهم للعنف الجنسوي والعنف القيلم ىل نوع الجن  ،والنسويع
والفتييت وكذلك الرجيل والفتيي الذين يعيشووو في أوضوويع هشووة ،واألشووصي من كبير السوون أو ذو اإلىيقة أو
المحتجزين .في سوو ويوي فيروس كورونوي ،أكود األمين العويم لألمم المتحودة ىل وجو وضووووط النويس وحقوقهم في
مقدمة جهو التصوود وفي صووميمهي ،وهو مبدأ أسوويسووي في الميثي العيلمي بشوو الالجئين .ويتطلب ذلك تقييم
ارحتييجيت وتطوير ارسووتجيبيت من خالل منظور العمر والجن والتنوع لضوومي ىدم إ فيل أحد .واىترافي بذلك،
فقد اتصذت بعض الجهيت الفيىلة تدابير مث اإلفراج ىن األشووووصي من مراكز احتجيز المهيجرين وتوفير إماينية
الوصول المتنق للنيجين من العنف الجنسي والعنف القيلم ىل نوع الجن لتقديم الدىم لهم.
يضط الوبيع قدرة الالجئين والمجتمعيت المضيفة ىل الصمو موضط ارختبير ولذلك ىواقب بعيدة المدى .الوصول
إل الصدميت الصوووحية والتعليم بيت مقيدا ويفقد العديد من األشوووصي مصوووي ر رزقهم ،ممي يؤ إل ارتفيع في
مسووووتوى الفقر ،األمر الوذ ينجم ىنوه اىتموي بعض المهجرين قسوووورا ىل المسوووويىودات بعودموي كوينوا يعتمودو ىل
أنفسوووهم .وتميشووويي مط مبدأ اإل راج الوار في الميثي العيلمي بشووو الالجئين ،حيولت العديد من الدول والجهيت
الفيىلة األخرى معيلجة هذا الت ثير من خالل نهج شوويملة لبنيع القدرة ىل الصوومو  ،سووواع في ارسووتجيبة لحيرت
الطوار أو ىل المدى المتوسط والطوي .
تقوم بعض الدول الرليسوية المضويفة لالجئين بإ راج المهجرين قسورا في اسوتجيبيت الطوار الوطنية لبنيع قدرتهم
ىل التحم  ،واحتواع انتشير العدوى ،والتصد لألزميت الصحية ،والتصفيف من األثر ارجتميىي وارقتصي ىل
المجتمط كاو  .وقود ىموت ول وموينحو آخرو هوذه الجهو بمسوووويهمويت مويليوة وموي يوة وتقنيوة إلثبويت التضوووويمن
وتقيسوم األىبيع .وتمشويي مط نهج أصوحي المصولحة المتعد ين والشوراكة المنصوو ىليهي في الميثي العيلمي بشو
الالجئين ،تتصوذ الجهويت الفويىلوة الرليسوووويوة المتواجودة ىل الصطوط األمويميوة لجهو ارسووووتجويبوة ،مثو المود
والمنظمويت التي يقو هوي الالجئو والجهويت الفويىلوة الودينيوة والمنظمويت ير الحاوميوة ،خطوات مبتارة لتعزيز
قدرة المجتمعيت ىل الت قلم .ىل سووبي المثيل ،يعم الاثير منهم ىل إشوورا الالجئين من المهنيين في المجيل
الصحي لدىم أنظمة الرىيية الصحية الوطنية وإنشيع شبايت لمسيىدة األفرا األكثر ضعفي في المجتمط.
بهودف التصفيف من بعض اآلثوير ارجتمويىيوة  -ارقتصووووي يوة طويلوة المودى ىل القودرة ىل الصوووومو  ،تعمو الجهويت
الفيىلة في مجيل التنمية والقطيع الصي والمينحو والمنظميت الدولية مط البلدا المضويفة لتحديد أفضو السوب
الممانوة لضوو وموي قودرة األنظموة الوطنيوة ىل التو قلم وارسووووتعودا للمسووووتقبو  .ويودرس البعض اتصويذ تودابير فوريوة
لمعيلجة الت ثير ىل المهجرين قسوورا وىديمي الجنسووية والمجتمعيت المضوويفة لهم ،ويفار البعض اآلخر في كيفية
ىم بنيع نظم وطنية شيملة للصحة والتعليم والحميية ارجتميىية استعدا ا لحيرت الطوار المستقبلية.
لم يمنط وبيع فيروس كوروني األشوصي من الفرار من الحرو وارضوطهي  .ويبق ضومي الحميية من خالل الحفيظ
ىل حق الوصوول إل سوب اللجوع وتعزيز أنظمة اللجوع وتاييفهي مسوؤولية ولية حيوية ومُ نقذة للحيية ،جنبي إل
جنوب مط تلبيوة احتيويجويت الحموييوة المحود ة وبنويع القودرة ىل الصوووومو في مواجهوة الوبويع .ويمان للنُهج الجوديودة
والمبتارة التي تم تطويرهوي في مواجهوة الوبويع الحويلي أ تفيود في التفاير من حيوث كيفيوة ارسووووتجويبوة للتحوديويت
المتمثلة في الحميية والحلول والتصفيف من حدتهي وارستعدا لهي اآل وفي المستقب .
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النتائج
سوف يهدف حوار المفوض السيمي لعيم  2020إل :
▪

تنااول المماارتااااات الواعاد والودروس المسووووتفوي ة من الوبويع لتعزيز النتويلج اإليجويبيوة في مجويل الحموييوة
والوصول إل الصدميت والقدرة ىل الصمو بيلنسبة لالجئين والنيزحين اخليي وىديمي الجنسية؛

▪

تحديد الفر

لتوسووويط وتعميق التعاون بين المفوضوووية والجهيت الفيىلة اإلنسوووينية واإلنميلية والبلدا

المضويفة لتعزيز أنظمة اللجوع ،وتلبية احتييجيت الحميية المحد ة ،وبنيع القدرة ىل الصومو في مواجهة
الوبيع؛ و
▪

وضط توصيات من أج بنيع القدرات والسييسيت والمبي

التوجيهية في المستقب .

سوويتم تجميط ملخص للمنيقشوويت الرليسووية المتعلقة بيلمميرسوويت الجيدة والدروس المسووتفي ة ومشوويركة أصووحي
المصلحة المتعد ين والتوصييت في وثيقة إلاترونية خيصة بيلنتيلج بعد الحوار.

التنظيم
سو وف يدور الحوار حول التحدييت الرليسووية التيلية التي يواجههي نظيم الحميية والحلول والتي ظهرت في سوويي
وبيع فيروس كوروني:
تعزيز وتكييف أنظمة اللجوء
▪

الحفيظ ىل فر

▪

صاو وأطر وترتيبيت الحميية (بمي في ذلك مجموىة ىم قدرات اللجوع)

▪

األسيليب والمميرسيت المبتارة في معيلجة اللجوع

▪

الوصول إل سب اللجوع

التسجي المدني لتفي

انعدام الجنسية وتسهي الوصول إل الصدميت األسيسية

تلبية احتياجات الحماية المحدد
▪

معيلجة مصيطر الحميية التي يشالهي الوبيع وت ثيره ارجتميىي وارقتصي

▪

معيلجة المصيطر التي يشالهي الوصم والتمييز وكره األجينب

▪

الحميية من خالل اإل راج في شبايت األمي ارجتميىي والتصطيط للطوار

▪

تدابير الحميية الطيرلة لمجموىيت محد ة (مث الوصوووول إل سوووب التعلم ىن بعد والتعليم المعج
لألطفيل)

▪

تحدييت الحميية المز وجة النيشوووئة ىن الاوارث ذات الصووولة بيلمنيخ أثنيع الوبيع ،حيث ياو التبيىد
ارجتميىي أمرا بيلغ األهمية
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بناء القدر على التكيف
▪

ىم التودابير التي تتصوذهوي البلودا المضوووويفوة من أجو اإل راج في التصطيط للطوار وفي الصودمويت

▪

الوطنية وسييسيت الحميية ارجتميىية ىل المدى المتوسط والطوي
ُنهج مبتارة من قبو أطراف ارسووووتجويبوة العويملوة في الصطوط األمويميوة ،مثو المود (بنويع ىل نتويلج
حوار المفوض السوووويمي لعويم  )2018والالجئين والمنظمويت التي يقو هوي الالجئو والجهويت الفويىلوة

▪

الدينية والمنظميت ير الحاومية والمجتمط المدني
ُنهج إل راج الالجئين واألشووصي النيزحين اخليي أو ىديمي الجنسووية كمسوويهمين في خطط الت هب
وارستجيبة لحيرت الطوار

اعتبارات شاملة
في ك منطقة (اللجوع واحتييجيت الحميية والقدرة ىل التايف) ،سيتم النظر في مي يلي:
▪

مبااد وترتيباات الميثاا العاالمي بشااااأن الالجئين التي يمانهوي أ تودىم التو هوب والتصفيف من األضوووورار
وارستجيبة؛

▪

منظور العمر ونوع الجنس والتنوع ،مط التركيز ىل النسووويع والفتييت ،واألفرا المعرضوووين لصطر العنف
الجنسي والقيلم ىل نوع الجن

 ،واألشصي

من ذو اإلىيقة ،واألطفيل ،وكبير السن؛

▪

الدروس المستفاد من وبيع فيروس كوروني؛

▪

الروابط مط النزوح النويجم ىن تغير المناا والكوارث ،والتعرض المتزايود لألوبئوة بويلنسووووبوة لألشووووصوي
المهجرين والذين يلبي مي ياونو في النقيط السيخنة للمنيخ؛

▪
▪

الممارتات الواعد والنهج المبتارة المتعلقة بيلقدرة ىل اإل ميج وارستجيبة؛
ىم وتسوريط التعهدات ذات الصالة والتي تم التعهد بها في المنتدى العالمي لالجئين والصيصوة بيلصوحة؛
والمييه والصوورف الصووحي والنظيفة؛ والتعليم؛ والطيقة؛ وقدرات الحميية؛ وتلبية ارحتييجيت األسوويسووية؛
وسب العيش ،و

▪

توسويط وتعميق مشويركة أصاحا

المصالحة المتعددين ونهج المجتمط ب سوره من خالل تعزيز الشوراكيت مط

المنظمويت التي يقو هوي الالجئو والمنظمويت ير الحاوميوة والمجتمعويت المضوووويفوة والجهويت الفويىلوة في
مجيل التنمية والقطيع الصي

والمد والسلطيت المحلية والجهيت الفيىلة الدينية ،من بين أمور أخرى.
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البرنامج
من أكتوبر إلى ديسامبر ،سوتسوتضويف المفوضوية تالسالة من أربع جلساات افتراضاية وجلساة شاخصاية  /افتراضاية
تتعلق بموضوع الحوار ،بيرىتمي ىل موضوىيت المنيقشة أىاله ،ىل النحو التيلي:

الموضوع

التاريخ
 21أكتوبر
السيىة 17:00-15:00
(بتوقيت أوروبي)
(جلسة إفتراضية)

الجلسة ارفتتيحية

 4نوفمبر
السيىة 17:00-15:00
(بتوقيت أوروبي)
(جلسة إفتراضية)
 18نوفمبر
السيىة 17:00-15:00
(بتوقيت أوروبي)
(جلسة إفتراضية)
 2ديسمبر
السيىة 17:00-15:00
(بتوقيت أوروبي)
(جلسة إفتراضية)
 9ديسمبر
السيىة  13:00-10:00و
( 18:00-15:00بتوقيت
أوروبي)
(جلسة إفتراضية/
شصصية في جنيف)

اىتبيرات الحميية
( ىم أنظمة اللجوع ،ارحتييجيت المحد ة)

القدرة ىل التايف واإل راج
(نهج طيرلة وطويلة األج )

العم المنيخي
(الدروس المستفي ة من الوبيع أل راض الحميية ،والتصفيف من األضرار والتايف)

النظر في نتيلج الحوارات ارفتراضية والصطوات المقبلة
(برليسة المفوض السيمي)

وحسبمي تسمح الظروف ،سوف تعقد في  9ديسمبر الجلسة الختامية الشصصية ىل مدار يوم واحد في قصر
األمم في جنيف لممثلي البعثيت الدالمة والمنظميت الدولية والحاومية الدولية والمنظميت ير الحاومية
وأصحي المصلحة اآلخرين المقيمين في جنيف .وسوف تاو هني أيضي فرصة للمسؤولين في العواصم ولدى
الشركيع وأصحي المصلحة اآلخرين من جميط أنحيع العيلم لالنضميم ىبر اإلنترنت والمسيهمة ىن بُعد.
وسوف تتيح معلوميت إضيفية في الوقت المنيسب ،بمي في ذلك ىل الموقط اإللاتروني لحوار المفوض السيمي
لعيم  2020بش تحدييت الحميية.

مفوضية الالجئين
 16يونيو 2020
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