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أوالا -مقدمة
ألف -معلممات أساسية
 -1متثل معضألة الالجئأني اأا الا مشأرتكا يشأغل ابل البشأرية ،ف و أاال الالجئأني قأد توسأع
نطاق أ أا وم أ أأدى وا ا ت تعقي أ أأدا ،و ت أ أأاج الالجئ أ أأون إىل احلماي أ أأة ،واملس أ أأاعدة ،وإىل حل أ أأول تع أ أأا
و أأعهم ويعأأيش ماليأأني الالجئأأني أو أأاع ا اسأأتطال أمأدها يف بلأأدان منخفضأأة الأأدخل ومتوسأطه،
يف أ لب األحيان ،ويواجهون حتدايهتم القتصا ية واإلمنائية ،كما أن متوسط مأدة مكأوثهم مأا بأر
يأأا ا ور أأم السأأخاء الائأأل الأ ي تبديأأه البلأأدان املضأأيفة واملأأاايون ،مأأا يف لأ مسأأتوايت ل مثيأأل
لا مأ قبأل مأ التمويأل لض أراض اإلنسأانية ،ا ا ت الفجأوة بأني الحتياجأات والتمويأل لض أراض
اإلنسأأانية اتسأأاعا أيض أا وأ أأح احلاجأأة ماسأأة ملايأأد م أ اإلنصأأا يف تقاسأأم عأأبء مسأأؤولية
استضأأافة الالجئأأني يف العأأامي وتقأأدمي الأأدعم لأأم ،مأأع مراعأأاة املسأأااات احلاليأأة واخأأتال القأأدرات
واملوار بني الدول وينبغي ألَّ يُرتك الالجئون واجملتمعات املضيفة لم ون أن يعب هبم

 -2وميثل حتقيق التعاون الدويل يف حل املشاكل الدولية ات الطابع اإلنسأا أحأد مقاصأد
()1
األمم املتحدة األساسية املبيَّنة يف ميثاقها ،وهو يتسق مع مبدأ املساواة يف السأيا ة بأني الأدول
وابملثل ،تقر اتفاقية عا  1951اخلاصة بو أع الالجئأني (اتفاقيأة َّ )1951
أبن التوصأل إىل حأل
مرض حلالت الالجئني ل يتحقق معال ع التعاون الأدويل ،إ إنَّ مأن اللجأوء قأد يلقأي أعبأاء
ابهظة على عاتق بلدان معينة( )2وم الضأروري جسأيد هأ ا املبأدأ الراسأ يف إجأراءات ملموسأة
وعملية ،بسبل م بينها توسيع قاعدة الدعم خارج نطاق البلدان اليت أب على مر الام علأى
املسااة يف قضية الالجئني ابستضافتهم ،أو بوسائل أخرى
 -3ويف أأوء ه أ املعلومأأات األساسأأية ،يرمأأي التفأأاق العأأاملي بش أ ن الالجئأأني إىل إ حأأة
أسأأاك يكفأأل تقاسأأم األعبأأاء واملسأأؤولية املنص أ والقابأأل للتنبأأؤ بأأني يأأع الأأدول األعضأأاء يف
منظمة األمم املتحدة ،جنب ا إىل جنب مع أصحاب املصلحة املعنيني ،حسب القتضاء ،ويشأمل
ل أ أ  ،علأ أأى سأ أأبيل املثأ أأال ل احلصأ أأر ،املنظمأ أأات الدوليأ أأة املندرجأ أأة يف منظومأ أأة األمأ أأم املتحأ أأدة
وخارجهأأا ،وم أ بينهأأا املنظمأأات الأأيت تشأأكل جأأاءا م أ احلركأأة الدوليأأة للهأأالل األ أأر والصأأليب
األ أأرا واجله أأات اإلنس أأانية واإلمنائي أأة الفاعل أأة األخ أأرىا واملنظم أأات املالي أأة الدولي أأة واإلقليمي أأةا
واملنظمأ أأات اإلقليمي أ أأة ،والس أ أألطات احملليأ أأةا واجملتم أ أأع امل أ أأد ا مأ أأا يف ل أ أ املنظم أ أأات الديني أ أأة،
واألوسأأاأل األكا ميي أأة وس أواهم م أ اخل أااءا والقطأأاال اخل أأااا ووس أأائط اإلعأأال ا وأف أرا اجملتم أأع
املضي والالجئون أنفسهم (املشار إليهم فيما يلي بتعبري "أصحاب املصلحة املعنيني")

 -4والتفاق العاملي ري ملا قانوان بيد أنَّه ميثل إرا ة اجملتمع الدويل ككل وتطلعأه لتوطيأد عأرى
التعأأاون والتضأأام مأأع الالجئأأني والبلأأدان املستضأأيفة املتضأأررة وسيو أأع التفأأاق مو أأع التنفي أ م أ
خأأالل التاعأأات لتحقيأأق نتأأائج وإحأرا تقأأد بشأأكل أأاعي لبلأأو أهدافأأه املبيَّنأأة يف الفقأأرة  7أسأأفله
وسيحد كل م الدول وأصحاب املصلحة املعنيني ه التاعأات ،مأع األخأ يف احلسأبان األحأوال،
والقدرات ،ومستوايت التنمية على الصعيد الوطي ،واحرتا السياسات واألولوايت الوطنية
__________

()1
()2
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املا ة  )3(1م ميثاق األمم املتحدةا
الديباجأأة ،احليثيأأة ( 4األمأأم املتحأأدة ،جمموعأأة املعاهأأدات ،اجمللأأد  ،189رقأأم  )2545أنظأأر أيضأ ا ،A/RES/22/2312
املا ة )2(2
A/RES/25/2625

1

A/73/12

ابء -املبادئ التمجيهية
 -5ينبثأأق التفأأاق العأأاملي م أ املبأأا ئ األساسأأية لإلنسأأانية والتضأأام الأأدويل ،وهأأو يسأأعى إىل
تفعيأ أأل مب أ أأا ئ تقاس أ أأم األعب أ أأاء واملس أ أأؤوليات لتحس أ أأني اي أ أأة ومس أ أأاعدة الالجئ أ أأني و ع أ أأم البل أ أأدان
واجملتمعأأات املضأأيفة والتفأأاق العأأاملي خيلأأو خل أوا مأا م أ الطأأابع السياسأأي ،مأأا يف ل أ يف تنفي أ ،
وهأو يتسأق مأع مقاصأد ميثأاق األمأم املتحأدة ومبا ئأه وهأو يسأتند إىل النظأا الأدويل حلمايأة الالجئأأني
ال ي يقو على املبدأ األساسأي املتمثأل يف عأد اإلعأا ة القسأرية ،وتقأع يف صألبه اتفاقيأة عأا 1951
وبروتوكولأأا لعأأا  )3(1967وقأأد اعتمأأدت بعأأط املنأأاطق أيضأ ا صأأكوك ا حمأأد ة تنطبأأق علأأى احلأأال يف
كأأل منهأأا( )4ويهتأأدي التفأأاق العأأاملي ابلصأأكوك الدوليأأة حلقأأوق اإلنسأأان ات الصأألة( ،)5والقأأانون
اإلنسا الدويل ،فضالا ع الصأكوك الدوليأة األخأرى حسأب القتضأاء( )6وتسأتكمل التفأاق صأكوك
ايأة األاأخاا عأأدميي اجلنسأية ،حسأب القتضأأاء( )7ويهتأدى أيضأ ا يف تطبيأأق العهأد الأدويل بوجأأه
عا ابملبأا ئ اإلنسأانية املتمثلأة يف اإلنسأانية ،واحليأا  ،والنااهأة ،والسأتقالل  A/RES/46/182 -و يأع
ق أرارات اجلمعي أأة العام أأة الالحق أأة بش أ ن هأ أ ا املو أوال ،م أأا فيه أأا القأ أرار  ،A/RES/71/127فض أالا عأ أ
األايأة احملوريأة للحمايأأة ومتثأل امللكيأة والقيأأا ة علأى الصأأعيد الأوطي عأاملني أساسأأيني يف تنفيأ العهأأد
الدويل بنجا  ،مع مراعاة التشريعات ،والسياسات ،واألولوايت الوطنية
املسلم به أن عد ا م الدول
 -6وم َّ
شجع
هنجا سخيا يف استضافة الالجئني وتُ َّ
النضما إىل تل الصكوك ،والدول األطرا

ري األطرا يف الصأكني الأدوليني لالجئأني قأد اتبأع
يع البلدان اليت مي تصب أطرافا بعد على النظأر يف
اليت أبدت حتفظات على النظر يف سحبها

__________

()3
()4

()5

()6

()7

2

األمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،اجمللد  ،606رقم 8791
انظأأر اتفاقيأأة منظمأأة الوحأأدة األفريقيأأة لعأأا  1969املنظمأأة للن أواحي اخلاصأأة م أ مشأأاكل الالجئأأني يف أفريقيأأا
(األمأم املتحأدة ،جمموعأة املعاهأدات ،اجمللأد  ،1001رقأأم )14691ا وإعأالن قرطاجنأة بشأ ن الالجئأني لعأأا 1984ا
واملعاهأأدة املتعلق أأة بس أأري عم أأل الحت أأا األورود ،املأأا ة  ،78وميث أأاق احلق أأوق األساس أأية لالحت أأا األورود ،امل أأا ة ،18
انظ أأر أيضأ أ ا مب أأا ئ ابنك أأوك بشأ أ ن حال أأة ومعامل أأة الالجئ أأني ،الص أأا رة يف  31ك أأانون األولم يس أأما 1966
(اعتمد النص النهائي يف  24حايرانميونيه )2001
مأ بينهأا ،علأى سأبيل املثأال ل احلصأر ،إلعأالن العأأاملي حلقأوق اإلنسأان (الأ ي جيسأد ،يف لأة أمأور ،احلأأق يف
التمأأاك اللجأأوء يف املأأا ة  14منأأه) ()A/RES/3/217/Aا وإعأأالن وب أرانمج عمأأل فيينأأاا واتفاقيأأة حقأأوق الطفأأل
(األمأ أأم املتحأ أأدة ،جمموعأ أأة املعاهأ أأدات ،اجمللأ أأد  ،1577الأ أأرقم )27531ا واتفاقيأ أأة مناهضأ أأة التع أ أ يب (األمأ أأم
املتحأأدة ،جمموعأأة املعاهأأدات ،اجمللأأد  1465ال أأرقم )24841ا والتفاقيأأة الدوليأأة للقضأأاء علأأى يأأع أاأأكال
التميي أأا العنص أأري (األم أأم املتح أأدة ،جمموع أأة املعاه أأدات ،اجملل أأد  ،660ال أأرقم )9464ا والعه أأد ال أأدويل اخل أأاا
ابحلقوق املدنية والسياسأية (األمأم املتحأدة ،جمموعأة املعاهأدات ،اجمللأد ،999 ،الأرقم )14668ا والعهأد الأدويل
اخل أ أأاا ابحلق أ أأوق القتص أ أأا ية والجتماعي أ أأة والثقافي أ أأة (األم أ أأم املتح أ أأدة ،جمموع أ أأة املعاه أ أأدات ،اجملل أ أأد،993 ،
الأأرقم )14531ا واتفاقيأأة القضأأاء علأأى يأأع أاأأكال التمييأأا أأد امل أرأة (األمأأم املتحأأدة ،جمموعأأة املعاهأأدات،
اجمللد  ،1249الرقم )20378ا واتفاقيأة حقأوق األاأخاا وي اإلعاقأة (األمأم املتحأدة ،جمموعأة املعاهأدات،
اجمللد ،2515 ،الرقم )44910
على سبيل املثال ،بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجأار ابألاأخاا ،وصاصأة النسأاء واألطفأال ،املكمأل لتفاقيأة
األمأ أأم املتحأ أأدة ملكافحأ أأة اجلرميأ أأة املنظمأ أأة عأ أأا الوطنيأ أأة (األمأ أأم املتحأ أأدة ،جمموع أأة املعاه أ أدات ،اجمللأ أأد ،2237
الأأرقم )39574ا وبروتوكأأول مكافحأأة هتريأأب املهأأاجري ع أ طريأأق الأأا والبحأأر واجلأأو ،املكمأأل لتفاقيأأة األمأأم
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عا الوطنية (األمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،اجمللد  ،2241الرقم )39574
اتفاقية بش ن و ع األاخاا عدميي اجلنسية لعا ( 1954األمم املتحأدة ،جمموعأة املعاهأدات ،اجمللأد،360 ،
الأأرقم 5158ا)ا واتفاقيأأة خفأأط حأأالت انعأأدا اجلنسأأية لعأأا ( 1961األمأأم املتحأأدة ،جمموعأأة املعاهأأدات،
اجمللد ،909 ،الرقم )14458
GE.18-12725
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جيم -األهداف
 -7تتمثأأل أهأأدا التفأأاق العأأاملي ككأأل فيمأأا يلأأي )1( :ختفيأ الضأأغط عأ البلأأدان املضأأيفةا
( )2وتعايا قدرة الالجئني على العتما علأى الأ اتا ( )3و اي ة إمكانيأة اللجأوء إىل احللأول املتمثلأة
يف قبأأول الالجئأأني يف بلأأدان أخأأرىا ( )4و عأأم هتيئأأة األو أأاال يف البلأأدان األصأألية مأأا يكفأأل عأأو ة
الالجئ أأني إليه أأا أبم أأان وكرام أأة وسيس أأعى التف أأاق الع أأاملي لتحقي أأق هأ أ األه أأدا األربع أأة املرتابط أأة
واملتداخلة ابستنفار اإلرا ة السياسأية ،وتوسأيع قاعأدة الأدعم ،واختأا ترتيبأات متكأ الأدول وسأواها مأ
أصحاب املصلحة املعنيني م تقدمي مسااات أكثر إنصافا ،واستدامة ،وقابلية للتنبؤ هبا

دال -المقاية ومعاجلة األسباب اجلذرية
 -8ل تاال حتركات الالجئني الواسعة النطاق وأو أاعهم املطولأة قائمأة يف فتلأ أايأاء
العامي ومتثل اية الالجئني ورعايتهم وسيلتني إلنقا حياة األاأخاا املعنيأني واسأتثمارا يف
املستقبل ،بيد َّ
أن ل جيب أن يقرتن بتكريس اجلهو ملعاجلة األسباب الرئيسية ولأئ كأان
تغأأري املنأأات ،وتأأدهور البيئأأة ،والك أوار الطبيعيأأة ل تُسأأبب يف حأأد اهتأأا حتركأأات الالجئأأني،
فإهنأأا تتفاعأأل بشأأكل متاايأأد مأأع مسأأببات هأ التحركأأات وتقأأع مسأأؤولية معاجلأأة األسأأباب
الرئيسية ،يف املقا األول ،على عاتق بلدان منشأ حتركأات الالجئأني بيأد َّ
أن جنأب حأالت
الالجئني الواسعة النطاق وإجيا حلول لا يثريان أيضأ ا قلقأ ا اأديد ا للمجتمأع الأدويل ككأل،
ويس أأتدعيان بأ أ ل جه أأو مبك أأرة للتص أأدي ل أأدوافعها وأس أأباهبا ،وتوطي أأد ع أأرى التع أأاون ب أأني
اجلهات الفاعلة السياسية ،واإلنسانية ،واإلمن ائية ويف جمال السال
 -9ويف أأوء ه أ املعلومأأات األساسأأية ،يسأأتكمل التفأأاق العأأاملي جهأأو األمأأم املتحأأدة
اجلاريأة يف جمأالت الوقايأأة ،والسأال  ،واألمأ  ،والتنميأأة املسأتدامة ،والجأرة ،وبنأأاء السأال و يأأع
ال أأدول وأص أأحاب املص أألحة املعني أأني م أأدعوون إىل معاجل أأة األس أأباب اجل ري أأة حل أأالت الالجئ أأني
الكبأأرية ،مسأأتعينني يف ل أ بوسأأائل م أ بينهأأا مضأأاعفة اجلهأأو الدوليأأة الراميأأة إىل منأأع نشأأوب
النااعات وحلهاا والتمس ميثأاق األمأم املتحأدة والقأانون الأدويل ،مأا يف لأ القأانون اإلنسأا
الدويل ،فضالا ع سيا ة القانون علأى الصأعيدي الأوطي والأدويلا وتعايأا احأرتا و ايأة وإعمأال
حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للجميعا والقضاء على الستغالل والعتداء اجلنسأيني ،وأي
نوال م التمييا على أساك العرق ،أو اللون ،أو اجلنس ،أو اللغأة ،أو الأدي  ،أو الأرأي السياسأي
أو أأري  ،أو األصأأل القأأومي أو الجتمأأاعي ،أو امللكيأأة ،أو املولأأد ،أو اإلعاقأأة ،أو السأ  ،أو أي
و أأع رخأأر واجملتمأأع الأأدويل ككأأل مأأدعو أيضأا إىل عأأم اجلهأأو الراميأأة إىل ختفيأ وطأ ة الفقأأر،
واحلد م فاطر الكوار  ،وتقأدمي املسأاعدة اإلمنائيأة إىل البلأدان األصألية ،مأا يتمااأى مأع خطأة
()8
التنمية املستدامة لعا  2030واألطر األخرى ات الصلة

اثنيا -إطار التعامل الشامل مع مسألة الالجئني
 -10ميثل اجلاء الثا م التفاق العاملي إطار التعامأل الشأامل مأع مسأ لة الالجئأني (اإلطأار
الش أأامل) بص أأيغته ال أأيت اعتم أأدهتا اجلمعي أأة العام أأة لضم أأم املتح أأدة ( ،A/RES/71/1املرف أأق األول)
ويشكل ل جاءا أصيالا م التفاق العاملي

__________

()8
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اثلث ا -برانمج العمل
 -11متش أأي ا م أأع القأ أرار  ،A/RES/71/1يكمأ أ الغ أأرض املنش أأو مأ أ بأ أرانمج العم أأل يف تيس أأري
تطبيأأق تأأدابري اأأاملة لأأدعم الالجئأأني والبلأأدان املتضأأررة بشأأدة م أ حركأأة الالجئأأني علأأى نطأأاق
واسأأع ،أو م أ حالأأة لجئأأني مطولأأة ،بو أأع ترتيبأأات فعالأأة لتقاسأأم األعبأأاء واملسأأؤوليات (اجلأأاء
الثال أ -أل أ )ا وحتديأأد جمأأالت التاعأأات يف الوق أ املناسأأب ،عمأأا للبلأأدان املضأأيفة ،وبلأأدان
املنش  ،عند القتضاء (اجلاء الثال -ابء) وينبغي أن يُقرأ ه ان اجلااءان ابلقرتان
 -12ولئ كان اإلطأار الشأامل خيأتص بصأفة حمأد ة اأالت الالجئأني الكأاى ،فأإن حتركأات
السأأكان ليس أ متسأأقة ابلضأأرورة بأأل قأأد تكأأون ات طأأابع مركأأب فقأأد يكأأون بعضأأها واسأأع
النطأأاق ويشأأمل الالجئأأني و أأريهم مأ املتنقلأأني ،وقأأد تشأأمل حأأالت أخأأرى الالجئأأني واملشأأر ي
اخليا ،ويف بعأط احلأالت ،قأد يعأاى التشأريد اخلأارجي القسأري إىل الكأوار الطبيعيأة املفاجئأة
احلأأدو وت أأدهور البيئ أأة وتث أأري ه أ األو أأاال حتأأدايت جس أأيمة لل أأدول املتض أأررة منه أا ال أأيت ق أأد
تلأأتمس الأأدعم م أ اجملتمأأع الأأدويل للتصأأدي لأأا وميك أ أن يسأأتند الأأدعم املقأأد لالسأأتجاابت
املالئمة إىل الشراكات التنفي يأة بأني اجلهأات الفاعلأة املعنيأة ،مأا يف لأ مفو أية األمأم املتحأدة
السأأامية لشأأؤون الالجئأأني (املفو أأية) ،واملنظمأأة الدوليأأة للهجأأرة ،الأأيت تسأأخر ولايت كأأل منهأأا،
وأ وارها ،وخاهتا ،حسب القتضاء ،م أجل اتباال هنج منسق

 -13ويق أأو بأ أرانمج العم أأل عل أأى اأ أراكة وطي أأدة وهن أأج تش أأاركي يتض أأم الالجئ أأني ،واجملتمع أأات
املضيفة ،واعتبارات الس  ،ونأوال اجلأنس ،والتنأوال( ،)9مأا يف لأ تعايأا املسأاواة بأني اجلنسأني ،ومتكأني
النس أأاء والفتي أأاتا والقض أأاء عل أأى ي أأع أا أأكال العن أ اجلنس أأي واجلنس أأا  ،والج أأار ابألا أأخاا،
والسأأتغالل والعتأأداء اجلنسأأيني ،واملمارسأأات الضأأارةا وميهأأد السأأبيل ملشأأاركة الشأأباب ،واألاأأخاا
وو اإلعاقة ،واملسنون مشاركة جمديةا ويصون مصاحل الطفل الفضلى ،ويكاف التمييا

ألف -ترتيبات تقاسم األعباء واملسؤوليات
 -14تقد البلأدان الأيت تسأتقبل الالجئأني وتستضأيفهم ،لفأرتات طويلأة يف كثأري مأ األحيأان،
إسأأهام ا هأأائالا م أ موار هأأا احملأأدو ة م أ أجأأل املنفعأأة اجلماعيأأة ،بأأل ويف سأأبيل اإلنسأأانية وم أ
الضأروري أن حتصأل هأ البلأدان علأى عأم ملمأأوك مأ اجملتمأع الأدويل ككأل يف قيأا ة التصأأدي
ل ا الو ع
 -15وتسأعى الرتتيبأات التاليأة إىل تقاسأأم األعبأاء واملسأؤوليات علأى ايأأو أكثأر إنصأافا وقابليأأة
للتنبأ أأؤ مأ أأع البلأ أأدان واجملتمعأ أأات املضأ أأيفة ،و عأ أأم السأ أأعي إلجيأ أأا حلأ أأول ،ويشأ أأمل ل أ أ  ،عنأ أأد
القتضاء ،تقأدمي املسأاعدة إىل البلأدان األصألية وتسأتتبع هأ الرتتيبأات اختأا إجأراءات تكميليأة
على صعيد العامي ،أو املنطقة ،أو القطر
 -16ولضمان اإلعمال الكامل ملبا ئ التضام والتعاون الأدوليني ،الرتتيبأات قُصأد أن تكأون
الرتتيبات كفؤة وفعالة وعملية وستُتخ التدابري الكفيلة بتفا ي ال واجية وتبسيط الرتتيبأات يف
__________

()9

4

انظأر اللجنأأة التنفي يأأة ملفو أية األمأأم املتحأأدة السأامية لشأأؤون الالجئأأني (اللجنأة التنفي يأأة) السأأتنتاج رقأأم 108
( ( ،)2008( )14-و)(-ك)
GE.18-12725

A/73/12

أأمان الأأروابط املناسأأبة مأأع اللجنأأة
العمليأأات اجلاريأأة عنأأدما يكأأون ل أ مناسأأبا ،مأأا يف ل أ
التنفي ية لاانمج املفوض السامي (اللجنة التنفي ية) ويف الوق نفسه ،ستتجاو هأ الرتتيبأات
ابلضأرورة العمليأأات احلاليأأة ،مغأأرية الطريقأة الأأيت يتعامأأل هبأأا اجملتمأأع الأدويل ككأأل مأأع حأأالت الالجئأأني
الواسعة النطاق لضمان تقاسم األعباء واملسؤوليات الناائة عأ وجأو أعأدا كبأرية مأ الالجئأني
على ايو أفضل
 -1الرتتيب العاملي من أجل التعاون الدويل :املنتدى العاملي لالجئني
 -17سأأيُعقد منتأأدى عأأاملي وري الالجئأأني علأأى املسأأتوى الأأو اري جلميأأع الأأدول األعضأأاء يف
األمأأم املتحأأدة ،ابلتعأأاون مأأع أصأأحاب املصأألحة املعنيأأني ،إلعأأالن تعهأأدات ومسأأااات ملموسأأة
مأ أ أج أأل حتقي أأق أه أأدا التف أأاق الع أأاملي املبينأ أة يف الفق أأرة  ،7والنظ أأر يف الف أأرا والتح أأدايت
والس أأبل الكفيل أأة بتعاي أأا تقاس أأم األعب أأاء واملس أأؤوليات وس أأيُعقد املنت أأدى األول يف ع أأا 2019
وستُعقد املنتدايت الالحقة مرة كل أربع سأنوات ،مأا مي تتفأق اجلمعيأة العامأة علأى خأال لأ ،
ماانا لستمرار الاخم واإلرا ة السياسية وستشرتك يف عقد املنتأدايت واستضأافتها ولأة واحأدة
أو أكثأأر مأأع املفو أأية ،مأأع تقأأدمي عأأوة لضمأأني العأأا لضمأأم املتحأأدة للمشأأاركة فيهأأا وسأأتُعقد
املنتدايت ،م حي املبدأ ،يف جني تيسريا ملشاركة يع الأدول فيهأا ويف السأنوات الأيت تُعقأد
فيها املنتدايت ،ل ُجيرى حوار املفوض السامي بش ن حتدايت احلماية
 -18وميك أ أن تتخ أ التعه أأدات واملس أأااات املقدم أة للمنت أأدايت العاملي أأة لالجئ أأني أا أأكالا
اأأى ،تشأأمل املسأأاعدة املاليأأة ،واملا يأأة ،والتقنيأأة()10ا وأمأأاك إعأأا ة التأأوطني ،والسأأبل التكميليأأة
للقبأأول يف بلأأدان اثلثأأةا فض أالا ع أ اإلج أراءات األخأأرى الأأيت ختتأأار الأأدول اختا هأأا علأأى الصأأعيد
الأأوطي عمأا ألهأأدا التفأأاق العأأاملي وميثأأل اجلأأاء الثالأ -ابء أ ان لأأيالا أأري حصأأري للمجأأالت
اليت ميك أن تُقطع فيها التعهدات وتقد املسااات
 -19وسيُخصص املنتدى العاملي لالجئني لعا  2019لتلقي التعهدات واملسأااات الرمسيأة
وسأأتتي املنتأأدايت الالحقأأة الفرصأأة ل لتقأأدمي تعهأأدات جديأأدة فحسأأب ،بأأل ولتمكأأني الأأدول
وأصأأحاب املصأألحة املعنيأأني م أ تقيأأيم تنفي أ تعهأأداهتا السأأابقة والتقأأد احملأأر يف حتقيأأق أهأأدا
التفاق العأاملي وسيسأتكمل لأ ابجتماعأات املسأؤولني رفيعأي املسأتوى الأيت تعقأد كأل سأنتني
بني املنتدايت ،وسيتي فرصة إلجراء "استعراض منتص املدة" وستشكل عمليأة التقيأيم اجلاريأة
يف املنتأأدايت العاملي أأة لالجئ أأني واجتماع أأات املس أأؤولني رفيع أأي املس أأتوى العناص أأر الرئيس أأية ملتابع أأة
التفاق العاملي (على النحو املبني يف اجلاء الرابع أ ان )

 -2ترتيبات الدعم حلالة الجئني حمددة

 1-2الرتتيبات على الصعيد الوطي
 -20استنا ا إىل املمارسات اجليدة ،والعرتا أباية القيا ة الوطنية ،ميكأ أن تضأع البلأدان
املضيفة املعنية ترتيبات وطنية لتنسيق وتيسري جهأو أصأحاب املصألحة املعنيأني السأاعني لتحقيأق
اس أأتجابة ا أأاملة وس أأتحد ال أأدول املض أأيفة تش أأكيل الرتتيب أأات الوطني أأة وس أأبل عمله أأا ،وكأ أ ل
احلاجة إىل تنمية قدرات السلطات الوطنية ات الصلة إلجنا ه ا العمل
__________

( )10على سبيل املثال ،القدرة الحتياطية أو املسااات املقدمة لدعم الاامج (الفرال )2-2
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 -21وم أ ا أ ن ه أ اجلهأأو أن تأأدعم و أأع خطأأة اأأاملة ترعاهأأا قيأأا ة وطنيأأة وتتسأأق مأأع
السياسات واألولوايت الوطنية ،مساعدة املفو ية وأصأحاب املصألحة املعنيأني ايخأري  ،حسأب
القتضأأاءا وحتديأأد أولأأوايت السياسأأة العامأأةا وو أأع الرتتيبأأات املؤسسأأية والتنفي يأأةا واحتياجأأات
الدعم م اجملتمع الدويل ،ويشأمل لأ السأتثمار ،والتمويأل ،واملسأاعدة املا يأة والتقنيأةا وإجيأا
احللولا وم بينها إعا ة التوطني واملسارات التكميلية لقبول الالجئني يف بلدان اثلثة ،فضالا عأ
العو ة الطوعية إىل الوط

 2-2منصة الدعم
 -22ملساندة الرتتيبات الوطنية ،بوسع البلدان املضيفة أن تلتمس تفعيل منصة للدعم

()11

 -23وسأأتُمك منصأأة الأأدعم تقأأدمي عأأم يتناسأأب مأأع السأأياق لالجئأأني وللبلأأدان واجملتمعأأات
املض أأيفة املعني أأة واس أأتلهام ا ل أأرو الشأ أراكة وعل أأى اي أأو يتس أأق م أأع إمس أأاك البل أأد املض أأي بام أأا
املسؤولية والقيا ة ،تُسند إىل ه املنصة املها التالية:


حشأد اللتأاا السياسأي والأدعوة مأ أجأل الوقايأة ،واحلمايأة ،والتصأدي ،وإجيأا
احللولا



اسأأتنفار املسأأاعدة املاليأأة ،واملا يأأة ،والتقنيأأة ،فض أالا ع أ إعأأا ة التأأوطني واملسأأارات
التكميلية لقبأول الالجئأني يف بلأدان اثلثأة ،عمأ ا للخطأة الشأاملة (الفقأرة ،)21
والستعانة يف ل  ،حيثما أمك  ،ابلتعهدات املقطوعة للمنتدى العاملي لالجئنيا



تيسأأري السأأتجاابت اإلنسأأانية واإلمنائيأأة املتسأأقة ،بوسأأائل م أ بينهأأا التبكأأري يف
إاراك اجلهات اإلمنائية الفاعلة ابنتظا يف عم اجملتمعات املضيفة والالجئنيا



عأم مبأا رات السياسأة العامأة الشأاملة لتخفيأ الضأغط علأى البلأدان املضأأيفة،
وبناء القدرة على الصمو والعتما على ال ات ،وإجيا احللول

 -24وبناءا على طلأب البلأدان املضأيفة املعنيأة ،أو البلأدان األصألية ،عنأد القتضأاء ،ميكأ أن
تقأأو املفو أأية بتشأأغيلمتعطيل منصأأة الأأدعم ومسأأاندهتا ،ابلتشأأاور الوثيأأق مأأع الأأدول املعنيأأة الأأيت
التامأ أ ابملس أأااة مأ أ حيأ أ املب أأدأ ،م أأع مراع أأاة جه أأو التعام أأل احلالي أأة ،واملب أأا رات السياس أأية
ومبا رات حفظ السال وبناء السال وتشمل معايري التشغيل ما يلي:


حالأأة لجئأأني واسأأعة النطأأاق ومأو معقأأدة تكأأون فيهأأا قأأدرة البلأأد املضأأي علأأى
التصدي قاصرة أو يتوقع أن تكون قاصرةا أو



حالأة لجئأأني مطولأة حتتأأاج فيهأأا الدولأة (الأأدول) املضأأيفة إىل عأم إ أأايف كبأأري،
ومأو تسأأن فرصأأة رئيسأأية حللهأأا (علأأى سأأبيل املثأأال ،العأأو ة الطوعيأأة الواسأأعة
النطاق إىل البلد األصلي)

 -25وستسأأتفيد كأأل منصأأة عأأم م أ قيأأا ة ومشأأاركة جمموعأأة م أ الأأدول حلشأأد املسأأااات
والأدعم أباأكال فتلفأأة (الفقأرة  )23وسأأيتحد تشأكيل هأ اجملموعأة وفأأق السأياق وسأأيدعى
أصحاب املصلحة املعنيون ايخرون إىل املشاركة ،حسب القتضاء

__________

( )11متشيا مع الفقرة 5
6

GE.18-12725

A/73/12

 -26ول أ تكأأون منصأأات ال أأدعم هيئأأات اثبتأأة ول أ تض أأطلع أبنشأأطة تشأأغيلية وستس أأتند إىل
التعبريات ع الهتما املعلنة مسبق ا (ما يف ل يف املنتأدى العأاملي لالجئأني) والرتتيبأات الحتياطيأة
وهأأي ستسأأتكمل رليأأات التنسأأيق القائمأأة م أ أجأأل التعأأاون يف اجملأأال اإلنسأأا والتنميأأة وتتفاعأأل
معها وابلتشاور مع الدول املشاركة ،ستتكفل املفو أية بتقأدمي تقأارير منتظمأة إىل جلنتهأا التنفي يأة،
واجلمعية العامة لضمم املتحدة ،واملنتدايت العاملية لالجئني عأ العمأل الأ ي تؤ يأه منصأات الأدعم،
ما يف ل تيسري تبا ل املعلومات ،واملمارسات ،واخلاات بني فتل املنصات
 -27وميك أ أن تس أأتند اس أرتاتيجية ال أأدعم املق أأد م أ املنص أأة إىل طائف أأة واس أأعة النط أأاق م أ
اخليارات ،ك ن تأدعو إىل عقأد مأؤمتر للتضأام إلجيأا الأدعم خلطأة اأاملة حأني قأق لأ قيمأة
مضأأافة ول يأأؤ ي إىل ال واجيأأة مأأع عمليأأات أخأأرى ،مأأع مراعأأاة الأأدعوة ألن تكأأون املسأأاعدة
اإلنس أأانية مرن أأة ،ومتع أأد ة الس أأنوات ،و أأري فصص أأة ،متش أأيا م أأع الفق أأرة  32أس أأفله وينبغ أأي أن
يتنأأاول م أؤمتر التضأأام حالأأة حمأأد ة ،متيح أا وسأأيلة اس أرتاتيجية لسأأتقطاب عأأم ع أريط القاعأأدة
للأأدول املضأأيفة أو البلأأدان األصأألية ،يتضأأم الأأدول ،واجلهأأات اإلمنائيأأة الفاعلأأة ،واجملتمأأع املأأد ،
واجملتمعات احمللية ،والقطاال اخلاا ،ويسعى إىل احلصول علأى مسأااات ماليأة ،وما يأة ،وتقنيأة،
فضالا ع إعا ة التوطني واملسارات التكميلية للقبول

 3-2النُهج اإلقليمية و ون اإلقليمية

 -28كث أ أريا م أأا تتس أأم حترك أأات الالجئ أأني ببع أأد إقليم أأي أو ون إقليم أأي ملم أأوك ور أأم َّ
أن
خصأ أأائص ايليأ أأات واجملموعأ أأات اإلقليميأ أأة و ون اإلقليميأ أأة قأ أأد تتبأ أأاي  ،فإهنأ أأا قأ أأد تقأ أأو  ،عنأ أأد
القتضأأاء ،بأأدور مهأأم يف السأأتجاابت الشأأاملة وقأأد أثبتأ لسأأتجاابت الشأأاملة السأأابقة أيضأ ا
قيمة التعاون اإلقليمي يف معاجلة حالت الالجئني على ايو يشمل األبعا السياسية للمسببات

 -29و ون املساك ابلدعم العاملي ،ميكأ أن تسأاهم ايليأات أو اجملموعأات ،اإلقليميأة و ون
اإلقليميأأة ،حسأأب القتضأأاء ،بفعاليأأة يف تسأأوية أو أأاال الالجئأأني يف منأأاطق ،كأأل منهأأا ،مأأا يف
ل ال طالال بدور رئيسي يف منصات الدعم ،ومؤمترات التضام والرتتيبات األخرى ،موافقأة
الأأدول املعني أأة وستس أأتفيد الس أأتجاابت الش أأاملة أيض أا م أ املب أأا رات اإلقليمي أأة و ون اإلقليمي أأة
حلماية الالجئني وم احللول الدائمة حيثما كان متاحة ومناسبة ،ويشمل ل مبا رات إعأا ة
التوطني اإلقليمية و ون اإلقليمية ،ماانا للتكامل وجنب ا لال واجية
 -30وستُيسر املفو ية تبا ل املمارسات احلسنة بني ايليات اإلقليميأة و ون اإلقليميأة املعنيأة
على أساك منتظم يف إطار املنتدايت العاملية لالجئني لإلتيان منظورات فتلفة وتشجيع التساق
 -3األدوات الرئيسية لتحقيق تقاسم األعباء واملسؤوليات
 -31وتبأ أأني الفق أ أرات التاليأ أأة األ وات الكفيلأ أأة بتفعيأ أأل تقاسأ أأم األعبأ أأاء واملسأ أأؤوليات و عأ أأم
الرتتيبات امل كورة أعال

 1-3التمويل واستخدا املوار بكفاءة وفعالية
 -32ل أأئ كانأ أ مس أأااات اجملتم أأع ال أأدويل كك أأل يف تقاس أأم األعب أأاء واملس أأؤوليات تتج أأاو
التمويل ،فإن حشد التمويأل العأا واخلأاا يف الوقأ املناسأب وعلأى ايأو كأا ومسأتدا وقابأل
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للتنبأأؤ يشأأكل عنص أرا أساسأأيا يف تنفي أ التفأأاق العأأاملي تنفي أ ا انجح أا ،مأأع األخ أ يف احلسأأبان
مصأأاحل يأأع أصأأحاب املصأألحة املعنيأأني يف حتقيأأق احلأأد األقصأأى م أ الفعاليأأة والكفأأاءة يف اسأأتخدا
املوار  ،ومنع التدليس ،و مان الشفافية وم خالل الرتتيبات الأوار ة أعأال  ،والقنأوات األخأرى
ات الصلة ،ستتا املأوار للبلأدان الأيت تواجأه حأالت الالجئأني الواسأعة النطأاق ابملقارنأة مأع قأدراهتا،
املطولة منها واجلديأدة ،بسأبل مأ بينهأا اجلهأو الراميأة إىل توسأيع قاعأدة الأدعم لتتجأاو اجلهأات
املااية التقليدية( )12وتشمل ه السبل ما يلي:


املساعدة اإلنسانية :ستسعى الدول واجلهأات الفاعلأة اإلنسأانية لتأوفري املسأاعدة
اإلنسأأانية املقدمأأة يف الوق أ املناسأأب والكافي أة والقائمأأة علأأى الحتياجأأات للتعامأأل
مع حالت الطوارئ واحلالت املطولأة ،ويشأمل لأ التمويأل القابأل للتنبأؤ بأه،
واملرن ،و أري املخصأص ،والتمويأل املتعأد السأنوات ،كلمأا كأان لأ كنأا(،)13
واملقد بطريقة تتسق متاما مع املبا ئ اإلنسانيةا



التعاون اإلمنائي :ستعمل الدول واجلهات الفاعلة اإلمنائية األخأرى علأى تكثيأ
مش أأاركتها يف ع أأم الالجئ أأني والبل أأدان واجملتمع أأات املض أأيفة ،وعل أأى إ راج أتث أأري
حال أ أأة الالجئ أ أأني عل أ أأى البل أ أأدان واجملتمع أ أأات احمللي أ أأة يف ختطيطه أ أأا وسياس أ أأاهتا
وسيشأأمل ل أ م أوار إمنائيأأة إ أأافية ،عأأالوة علأأى املسأأاعدة اإلمنائيأأة العا يأأة،
تُق أ َّأد يف ا أأكل م أأن  ،أو بدرج أأة عالي أأة مأ أ الش أأروأل امليس أأرة مأ أ خ أأالل ك أأال
القن أ أوات الثنائيأ أأة واملتعأ أأد ة األط أ أرا  ،وتعأ أأو ابلفائأ أأدة املبااأ أأرة عل أ أى البلأ أأدان
واجملتمعات املضأيفة ،وعلأى الالجئأني وسأتُب ل اجلهأو لضأمان فعاليأة املسأاعدة
اإلمنائية ،واتسامها برو الشراكة ،واحرتا أولوية تويل البلأد املعأي مأا املسأؤولية
والقي أ أأا ة( )14وس أ أأتحظى املس أ أأاعدة اإلمنائي أ أأة املقدم أ أأة للبل أ أأدان األص أ أألية لتهيئ أ أأة
الظرو املواتية للعو ة الطوعية إىل الوط ابألولوية أيضا ،كلما أمك ل ا



اي ة مس أأااات القط أأاال اخل أأاا إىل أقص أأى ح أأد :بن أأاء عل أأى طل أأب مأ أ البل أأد
املضأأي املعأأي أو البلأأد األصأألي ،حسأأب القتضأأاء ،ميك أ أن يبح أ القطأأاال
اخلأاا ،ابلاأرتاك مأأع الأأدول وأصأحاب املصأألحة املعنيأأني ايخأري  ،يف التأأدابري
السياسأأاتية وترتيبأأات إ الأأة املخأأاطرا والفأأرا املتاحأأة لسأأتثمار القطأأاال اخلأأاا،
وتعايا الياكل األساسية ،وإجيا فرا العمل يف السياقات اليت ميك فيها منات
األعمال التجارية م ل ا وتطأوير التكنولوجيأات املبتكأرة ،مأا يف لأ الطاقأة
املتجأأد ة وصاصأأة مأ أجأأل سأأد الفجأأوة التكنولوجيأأة و عأأم القأأدرات يف البلأأدان
الناميأأة وأقأأل البلأأدان من أوا الأأيت تستضأأي لجئأأنيا و اي ة فأأرا احلصأأول علأأى
املنتجات املالية واخلدمات اإلعالمية لفائدة الالجئني واجملتمعات املضيفة

__________

( )12يشأأمل ل أ فططأأات التمويأأل املبتكأأرة ،علأأى النحأأو املوصأأى بأأه يف التقريأأر املقأأد إىل األمأأني العأأا م أ الفريأأق
الرفيع املستوى املعي بتمويل أنشطة املساعدة اإلنسانية (كانون الثا ميناير )2016
( )13انظر ،على سبيل املثالA/RES/71/353 ،A/RES/71/127 ،
( )14انظر ،على سبيل املثالA/RES/69/313 ،A/71/353 ،A/RES/71/127 ،
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 2-3هنج أصحاب املصلحة املتعد ي والشراكة
 -33م أأع العأ أرتا ابملس أأؤولية الرئيس أأية الواقع أأة عل أأى ع أأاتق ال أأدول وبس أأيا هتا ،س أأيُتبع هن أأج
أصأأحاب املصأألحة املتعأأد ي والش أراكة ،علأأى ايأأو يتسأأق مأأع األطأأر القانونيأأة يف هأ ا الش أ ن ويف
تنسيق وثيق مع املؤسسات الوطنية وستقو املفو ية بأدور اعأم وحأافا ،فضأالا عأ ا أطالعها
مسؤوليات وليتها
 -34وحتقق الستجاابت أقصى قدر مأ الفعاليأة عنأدما تُشأرك مأ تنشأد أايتهم ومسأاعدهتم
إا أراك ا فعأأالا وجمأأدايا وستواصأأل اجلهأأات الفاعلأأة ات الصأألة ،حيثمأأا أمك أ ل أ  ،إعأأدا و عأأم
العملي أأات الستش أأارية ال أأيت ُمتكأ أ الالجئ أأني وأفأ أرا اجملتمع أأات املض أأيفة مأ أ املس أأاعدة يف تص أأميم
الستجاابت املناسبة وامليسرة والشاملة للجميأع وستستكشأ الأدول وأصأحاب املصألحة املعنيأون
أفضأأل السأأبل إل راج الالجئأأني وأف أرا اجملتمعأأات املضأأيفة ،ول سأأيما النسأأاء والشأأباب واألاأأخاا
وو اإلعاقة ،يف املنتأدايت والعمليأات الرئيسأية ،فضأالا عأ الشأتات ،حسأب القتضأاء وستسأاعد
رليأأات تلقأأي الشأأكاوى ،والتحقيأأق يف حأأالت التأأدليس ،والسأأتغالل ،والفسأأا ومنأأع وقوعهأأا ،يف
مان املساءلة
 -35و ون املسأأاك ابألنش أأطة ال أأيت تض أأطلع هب أأا املنظم أأات اإلنس أأانية وف أأق ولي أأة ك أأل منه أأا،
ستعمل اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية معا منأ أن تبأدأ حالأة لجئأني ويف احلأالت املطولأة
وسو تضع ه اجلهات الوسائل الكفيلة بتحقيق التكامل الفعأال بأني أنشأطتها لأدعم البلأدان
املض أأيفة ،وعن أأد القتض أأاء ،البل أأدان األص أألية ،م أأا يف لأ أ يف البل أأدان ال أأيت تفتق أأر إىل الق أأدرات
املؤسسأأية لتلبيأأة احتياجأأات الالجئأأني ويُضأأا إىل ل أ ال أدعم ال أ ي تقدم أه اجلهأأات اإلمنائيأأة
الفاعلة الثنائية واملتعد ة األطأرا واجلهأات الفاعلأة املاليأة ملأا فيأه فائأدة اجملتمعأات احملليأة املضأيفة
والالجئأأني املبااأأرة يف إطأأار الشأراكة ،واحأرتا أولويأأة امللكيأأة والقيأأا ة الأأوطنيتني ،وبطريقأأة ل تأأؤثر
سلب ا يف عم األهدا اإلمنائية األوسع نطاق ا يف البلد املعي أو حتد منه

 -36وسيُسأأتفا متأأا السأأتفا ة مأ منظومأأة األمأأم املتحأأدة وسيشأأمل لأ مسأأااات فريأأق
األمأم املتحأأدة للتنميأأة املسأأتدامة وفريأأق األمأأم املتحأأدة القطأأري ،فضأالا عأ يأأع الوكأأالت املعنيأأة
لضمان التعاون العملي على أرض الواقع ،متشيا مع خطة األمني العا لضمم املتحأدة لإلصأال ،
ل س أأيما يف جم أأالت الس أأال  ،واألمأ أ  ،والتنمي أأة وس أأيُنظر ،عن أأد القتض أأاء ،يف أط أأر املس أأاعدة
اإلمنائية لضمأم املتحأدة الأيت سأيتم إعأدا ها يف صأيغتها النهائيأة ،يف العمأل اإلمنأائي الأ ي تضأطلع
به األمم املتحدة عم ا للمجتمعات املضيفة والالجئني ،وتعاياا لضأرورات التنميأة الوطنيأة ،ويتأوىل
املنسأأق املقأأيم توجيهيأأه ،و ل أ ابلتشأأاور والتفأأاق التأأامني مأأع احلكومأأات الوطنيأأة( )15وسأأتُتا
أيضا املشورة والدعم التقنيني م خالل مكاتب األمم املتحدة اإلقليمية
 -37و البا ما تكون السلطات احمللية و ريهأا مأ اجلهأات الفاعلأة احملليأة يف املنأاطق احلضأرية
والريفية على حد سواء ،ما يف ل قا ة اجملتمعات احمللية ومؤسسأات التسأيري اجملتمعيأة التقليديأة
املسأأتجيبة األوىل حلأأالت اللجأأوء الواسأأعة النطأأاق ،وهأأي تنأأدرج يف عأأدا اجلهأأات الفاعلأأة الأأيت
تتعأأرض ألكأأا قأأدر م أ الت أ ثري علأأى املأأدى املتوسأأط وميك أ  ،ابلتشأأاور مأأع السأألطات الوطنيأأة
واحأ أرتا األط أأر القانوني أأة ات الص أألة ،تق أأدمي ال أأدعم مأ أ اجملتم أأع ال أأدويل كك أأل لتعاي أأا الق أأدرات

__________

()15
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املؤسسية والبنية األساسية واملساك على الصعيد احمللي ،بسأبل مأ بينهأا التمويأل وتنميأة القأدرات،
عنأأد القتضأأاء وتُشأأجع الوكأأالت اإلنسأأانية واإلمنائيأأة علأأى تعيأأني عأأاملني حمليأأني يف اتسأأاق مأأع
القوانني والسياسات ات الصلة ،مأع مراعأاة أرورة اسأتمرار قأدرات اجلهأات الفاعلأة ،واملنظمأات
والياكل احمللية
 -38وابكات املدن والبلدايت اليت تستضي الالجئني مدعوة إىل تبا ل املمارسأات اجليأدة
والنهج املبتكرة لالستجابة يف البيئات احلضرية ،ما يف ل م خالل ترتيبات التوأمة ،بدعم م
املفو ية و ريها م أصحاب املصلحة املعنيني
 -39وابملثأأل ،تُشأأجع مشأأاركة الاملأأاانت ،حسأأب القتضأأاء ،موجأأب الرتتيبأأات الوطنيأأة ات
()16
الصلة ،بغية عم التفاق العاملي
 -40واعرتافا ابلعمل الا ال ي تقو به منظمات اجملتمع املد حيال الالجئني ،مأا يف لأ
املنظمأأات الأأيت يقو هأأا الالجئأأون ،والنسأأاء ،الشأأباب ،أو األاأأخاا وو اإلعاقأأة ،وتل أ الأأيت
تعمل على الصعيدي احمللي والوطي ،ستساعد ه املنظمات يف تقييم مأواط القأوة والحتياجأات
اجملتمعية ،والتخطيط الشامل وامليسور ،وتنفي الاامج ،وتنمية القدرات ،حسب القتضاء
 -41وميك أ أن تأأدعم اجلهأأات الفاعلأأة الدينيأأة ختطأأيط وتنفي أ الرتتيبأأات ملسأأاعدة الالجئأأني
واجملتمعأأات املضأأيفة ،ويشأأمل ل أ جمأأالت منأأع نشأأوب النااعأأات ،واملصأأاحلة ،وبنأأاء السأأال ،
وك ل اجملالت األخرى ات الصلة
 -42وستستكش اراكات القطاعني العا واخلاا( ،)17يف إطار الحرتا الكامل للمبأا ئ
اإلنسأأانية ،مأأا يف ل أ الرتتيبأأات املؤسسأأية اجلديأأدة املمكنأأة ومنهجيأأات هتيئأأة الظأأرو املواتيأأة
إلنشاء مشاريع جارية وصأكوك ماليةمجاريأةا و عأم عمالأة الالجئأني واجملتمعأات املضأيفة ،وتنقأل
اليد العاملة ،وإ حة فرا أوسع لستثمارات القطاال اخلاا ويُشجع القطاال اخلاا على تعايا
معايري السلوك األخالقي يف أو اال الالجئني ،وتقاسم األ وات لتحديد فأرا األعمأال التجاريأة
يف البلأأدان املضأأيفة ،وإنشأأاء منصأأات التيسأأري للقطأأاال اخلأأاا علأأى الصأأعيد القطأأري يف احلأأالت
اليت قق فيها ل قيمة مضافة
 -43وستنشأ أ ا أأبكة أكا ميي أأة عاملي أأة تُع أأا مس أأائل الالجئ أأني ،واملس أأائل األخ أأرى املتعلق أأة
ابلتشريد القسري ،وانعدا اجلنسية ،تشأارك فيهأا اجلامعأات ،والحتأا ات األكا مييأة ،ومؤسسأات
البح أأو  ،جنب أ ا إىل جن أأب م أأع املفو أأية وس أواها م أ أص أأحاب املص أألحة املعني أأني ،بغي أأة تيس أأري
البحأأو  ،والتأأدريب ،وإ حأأة فأأرا املأأن الدراسأأية الأأيت تأأؤ ي إىل ن أواتج حمأأد ة تأأدعم أهأأدا
التف أأاق الع أأاملي وس أأتُب ل جه أأو تض أأم التن أوال اإلقليم أأي واخل أأاة املس أأتمدة م أ طائف أأة واس أأعة
النطاق م جمالت املوا يع ات الصلة
 -44وإ راكأ أا لل أأدور ال أأا الأ أ ي ميكأ أ أن تض أأطلع ب أأه األلع أأاب الراي أأية واألنش أأطة الثقافي أأة يف
التنمية ،واإل ماج ،والتماسأ  ،والرفأا علأى الصأعيد الجتمأاعي ،ول سأيما ابلنسأبة ألطفأال الالجئأني
__________

( ،A/RES/72/278 )16مع اإلاارة أيضا إىل العمل ال ي يقو به الحتا الاملا الدويل
( )17مع اإلاارة إىل عمل الغرفة التجارية الدوليأة ،واملنتأدى القتصأا ي العأاملي ،والنمأو ج الأ ي قدمتأه رليأة األعمأال
التابعة للمنتدى العاملي املعي ابلجرة والتنمية (املنتدى)
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(الفتيأأان والفتيأأات) ،وامل أراهقني ،والشأأباب ،واملسأأنني ،واألاأأخاا وي اإلعاقأأة ،سيُسأأعى إىل إقامأأة
ا أ أراكات تيس أأر اسأ أأتخدا املراف أأق والقيأ أأا ابألنش أأطة الراي أ أأية والثقافي أأة يف املنأ أأاطق ال أ أيت تستضأ أأي
()18
الالجئني

 3-3البياانت واأل لة
 -45تكتسي البياانت املوثوقأة ،والقابلأة للمقارنأة ،واملقدمأة يف الوقأ املناسأب أايأة ابلغأة للتأدابري
القائمة على األ لة بغية :حتسني ظرو الالجئني واجملتمعات احملليأة املضأيفة الجتماعيأة والقتصأا يةا
وتقييم ومعاجلة أتثري األعدا الكبرية م الالجئني على البلأدان املضأيفة يف حأالت الطأوارئ واحلأالت
املطولأأةا وحتديأأد احللأأول املالئمأأة والتخطأأيط لأأا وينبغأأي أن تُطبَّأأق مبأأا ئ ايأأة البيأأاانت وخصوصأأية
البياانت عند ع كل البياانت الشخصية ونشرها ،ما يف ل مبا ئ الضرورة ،والتناسب ،والسرية
 -46ول أدعم السأأتجاابت القائمأأة علأأى األ لأأة ،سأأتُعا الأأدول وأصأأحاب املصأألحة املعنيأأون،
حسب القتضاء ،و ع معايري منسقة أو قابلة للتشغيل املتبا ل م أجل أع ،وحتليأل ،وتقاسأم
()19
البيأأاانت ع أ الالجئأأني والعائأأدي املص أنَّفة حسأأب الس أ  ،ون أوال اجلأأنس ،واإلعاقأأة ،والتن أوال
وبطلأأب م أ الأأدول املعنيأأة ،سأأيُقد الأأدعم لتضأأمني الالجئأأني واجملتمعأأات املضأأيفة ،فض أالا ع أ
العائأدي وعأأدميي اجلنسأية ،حسأأب القتضأاء ،يف عمليأأات أع البيأأاانت واإلحصأاءات الوطنيأأةا
وتعايا النظم الوطنية جلمع البياانت ع حالة الالجئني واجملتمعات احمللية املضيفة ،والعائدي
 -47وس أأيدعم حتسأ أأني البي أأاانت واأل لأ أأة أيض أ أا اجلهأ أأو املب ول أأة إلجيأ أأا حل أأول وستسأ أأاعد
البيأأاانت واأل لأأة يف إعأأدا السياسأأات ،والسأأتثمارات ،وال أاامج الأأيت تأأدعم العأأو ة الطوعيأأة إىل
البلأأدان األصأألية وإعأأا ة إ مأأاج العائأأدي فيهأأا وفض أالا ع أ ل أ  ،ستسأأعى الأأدول ،واملفو أأية،
وأصأأحاب املصأألحة املعنيأأون ايخأأرون لتيسأأري أأع ،وتقاسأأم ،وحتليأأل البيأأاانت املصأأنفة عأ تأوافر
واسأأتخدا إعأأا ة التأأوطني واملسأأارات التكميليأأة لقبأأول مأ تأأاجون إىل احلمايأأة الدوليأأة ،وتبأأا ل
املمارسات احلسنة والدروك املستخلصة يف ه ا اجملال
 -48ولتوجي أأه ترتيب أأات تقاس أأم الع أأبء واملس أأؤولية ،تنس أأق املفو أأية م أأع ال أأدول املعني أأة والش أأركاء
املناسبني للمساعدة يف قياك األثر النأاجم عأ استضأافة الالجئأني و أايتهم ومأدهم ابملسأاعدة هبأد
تقيأأيم الثغ أرات الأأيت تعتأأور التعأأاون الأأدويل وتشأأجيع تقاسأأم األعبأأاء واملسأأؤوليات علأأى ايأأو جيعأأل ل أ
التقاسأأم أكثأأر إنصأأافا ،واسأأتدامة ،وقابليأأة للتنبأأؤ( )20ويف عأأا  ،2018سأأتدعو املفو أأية املنظمأأات
الدولي أأة وال أأدول األعض أأاء لتق أأدمي اخل أأاة التقني أأة ،وستنس أأق استعرا أ أا تقنيأ أا للمنهجي أأات ات الص أألة
للتوصل إىل توافق عا يف ايراء بش ن النهج ال ي ينبغي اتباعه وسيتم تقاسم النتائج وسأتتي الفرصأة
إلجأ أراء حم أأا اثت رمسي أأة ب أأني ال أأدول يف  2019-2018وسيص أأدر التقري أأر األول يف ع أأا ،2019
ابلتاام مع املنتدى العاملي األول لالجئني وسأتُقد التقأارير الالحقأة يف فأرتات منيأة منتظمأة ،متيحأة
األسأاك لتحديأأد مأدى مأأا قأأد يكأون أُحأأر مأ تقأد يف تقاسأأم األعبأأاء واملسأؤوليات بشأأكل منصأ
وقابل للتنبؤ به ،يف اتساق مع الفقرة ( 7انظر أيضا اجلاء الرابع أسفله)

__________

( )18مأأع اإلاأأارة إىل عمأأل مؤسسأأة اللجأأوء األوملبيأأة ،والش أراكة بأأني املفو أأية واللجنأأة األوملبيأأة الدوليأأة ،والكيأأاانت
األخأأرى ،مثأأل مؤسسأأة ان ي براأألونة لكأأرة القأأد انظأأر أيض أ ا امليثأأاق الأأدويل للرتبيأأة البدنيأأة والنشأأاأل البأأد
والراي ة A/RES/71/160
(International recommendations on refugee statistics” )19
( ،A/RES/72/150 )20الفقرة 20
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ابء -اجملاالت احملتاجة للدعم
 -49هتد اجملالت اليت حتتاج إىل الدعم ،الوار ة يف اجلاء ابء ،إىل ختفي العبء امللقى علأى
عاتق البلدان املضيفة وإفا ة الالجئني وأفرا اجملتمعات املضيفة وتأا اجملأالت ،اجملمعأة حأول إطأار
التعامل الشامل مع مس لة الالجئني واملستندة إىل السأتجاابت الشأاملة السأابقة ،املواقأع الأيت ميكأ
أن يوجه إليها اجملتمع الدويل الدعم املكيأ مأع السأياق احملأد واملتسأق مأع األولأوايت ،والسأرتاتيجيات،
والسياس أأات الوطني أأة توجيهأ أا س أأديدا ،حتقيقأ أا لس أأتجابة ا أأاملة تتمح أأور ح أأول اإلنس أأان حل أأالت
الالجئ أأني الك أأاى ويعتم أأد جن أأا الت أأدابري ال أوار ة يف اجل أأاء ابء عل أأى ترتيب أأات متين أأة تعم أأل بكف أأاءة
لتقاس أأم األعب أأاء واملس أأؤوليات (اجل أأاء أل أ ) ،وعل أأى الت أاا اجملتم أأع ال أأدويل كك أأل بتق أأدمي مس أأااات
ملموسة( )21لتنفي ه الرتتيبات ،استنا ا إىل مبدأ تقاسم األعباء واملسؤوليات
 -50وسأأيُتا الأأدعم بنأأاءا علأأى طلأأب البلأأد املضأأي  ،أو البلأأد األصأألي ،عنأأد القتضأأاء ،يف
املسألم بأه
اتساق مع امللكيأة والقيأا ة القطأريني ومأع احأرتا السياسأات واألولأوايت الوطنيأة ومأ َّ
أن لكل سياق مساته اخلاصة ،و َّ
َّ
أن لدى كل ولة أطرا ،وقأدرات ،ومأوار فتلفأة واجلأاء ابء لأيس
حصرايا ول تقريرايا ول يُبتغى منه أن يلقي أعباء ،أو يفرض قيو ا ،إ افية على البلدان املضأيفة،
فتخفيأ أ حأ أدة الض أأغط ه أأو أح أأد أه أأدا التف أأاق الع أأاملي الرئيس أأية ،ل س أأيما عل أأى البل أأدان
املنخفضة واملتوسطة الدخل ،بتقدمي مسااات م الدول األخرى وأصحاب املصلحة املعنيني
وسرتاعي التدابري الوار ة يف اجلاء ابء م لم احتياجات فتلفة ،وم يعانون م مأواط
-51
ُ
أأع حمتملأأة ،ومأ بيأأنهم النسأأاء ،واألطفأأال ،واملراهقأأون ،والشأأباب ،واألاأأخاا املنتمأأون إىل
أقليات ،والناجون م العن اجلنسأي واجلنسأا  ،والسأتغالل والعتأداء اجلنسأيني ،أو املتأاجرون
يف األاخاا ،واملسنون ،و وو اإلعاقة ،وتتوخى إاراكهم إاراك ا جمدايا وتلتمس مسااتهم
 -1االستقبال والقبمل

 1-1اإلن ار املبكر ،والت هب ،والتخطيط حلالت الطوارئ
 -52يُعأأا الت هأأب ،مأأا يف لأ التخطأأيط حلأأالت الطأوارئ ،السأأتجاابت الشأأاملة حلأأالت
الالجئ أأني الك أأاى ،م أأا يف لأ أ عل أأى امل أأدى املتوس أأط و ون املس أأاك ابجله أأو املب ول أأة ملعاجل أأة
األسباب اجل رية ،ويف اتساق مع خطة األمني العا لضمم املتحأدة ملنأع األ مأات ،سأتقد الأدول
وأصأحاب املصألحة املعنيأون املأوار واخلأاة لتضأأمني الت هأب لتحركأات الالجئأأني الكأاى ،بطريقأأة
تتسأأق مأأع اإلطأأار الشأأامل للتعامأأل مأأع مسأ لة الالجئأأني حيثمأأا أمكأ ل أ  ،يف اجلهأأو الوطنيأأة
واإلقليمية املدعومة م األمم املتحدة للت هب حلالت الطوارئ والتخطيط للتصدي لا
 -53ويف ظ أل القيأأا ة الوطنيأأة ،سأأتُدعم تنميأأة قأأدرات السأألطات ات الصأألة لتمكينهأأا م أ و أأع
تدابري رصأد املخأاطر والت هأب مسأبقا لأا ،والسأتفا ة مأ الأدعم املقأد مأ طائفأة واسأعة النطأاق مأ
أصأحاب املصأألحة املعنيأأني ،مأأا يف لأ القطأأاال اخلأاا ،حسأأب القتضأأاء وسأرتاعي تأأدابري الت هأأب
رليأأات اإلن أ ار والعمأأل املبك أري علأأى الصأأعيد العأأاملي ،واإلقليمأأي ،و ون اإلقليمأأي ،والأأوطي وجهأأو
احلأأد م أ فأأاطر الكأوار  ،والتأأدابري الراميأأة إىل تعايأأا التنبأأؤ القأأائم علأأى األ لأأة بتحركأأات الالجئأأني يف
املسأأتقبل واأأالت الط أوارئ عنأأد القتضأأاءُ ،ميك أ أن تُراعأأي ه أ الت أأدابري أيض أ ا التش أريد ال أأداخلي

__________

( )21متشيا مع الفقرة  4أعال
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القسأأري الأ ي قأأد ينشأ عأ و أأع بعينأأه وسأأتعا املفو أأية عمهأأا للبلأأدان املعنيأأة بتقاسأأم املعلومأأات
ع أ حركأأة السأأكان املعنيأأني وسأأيُقد الأأدعم أيض أ ا يف اأأكل قأأدرة احتياطيأأة ،ويشأأمل ل أ جمموعأأة
برامج مساندة اخلدمة الحتياطية احملتملة واملوار التقنية والبشرية الال مة امللتا هبا مسبقا

 2-1ترتيبات الستقبال الفوري
 -54عنأأد وصأأول أعأأدا كبأأرية م أ الالجئأأني ،تب أ ل البلأأدان واجملتمعأأات قصأأارى جهأأدها لتعايأأا
ترتيب أأات اس أأتقبالم و عمأ أ ا لسأ أرتاتيجيات احلكوم أأات إل ارة الواف أأدي  ،ستس أأاهم املفو أأية وال أأدول
وأصأحاب املصألحة املعنيأون ابملأوار واخلأاة لتعايأأا القأدرات الوطنيأة لسأتقبال الوافأدي  ،ويشأمل لأ
إقام أأة أم أأاك لالس أأتقبال والعب أأور تراع أأي العم أأر ،ون أوال اجل أأنس ،واإلعاق أأة ،وسأ أواها مأ أ الحتياج أأات
اخلاصأأة (مأ خأأالل "أمأأاك رمنأأة" ،عنأأد القتضأأاء) ،فضأالا عأ تقأأدمي املسأأاعدة اإلنسأأانية األساسأأية
واخلدمات الضرورية يف مناطق الستقبال وسيُقد الأدعم للليأات الفعالأة ملواصألة البحأ عأ بأدائل
للمخيمات بعيدا ع احلدو  ،عندما يرى البلد املضي املعي جدوى يف ل
 -55وسأأيحظى عأأم تأأدابري السأأتجابة الأأيت تتخ أ ها الأأدول املعنيأأة ابألولويأأة ،ويشأأمل ل أ
تقدمي املساعدة ابلستعانة بنظم اإليصال الوطنية حيثما كان ل كنأ ا ومالئمأ ا وميكأ تفعيأل
الرتتيبأأات الحتياطيأأة اإلقليميأأة والدوليأأة لضفأرا  ،واملسأأاعدة التقنيأأة واملا يأأة ،ابلتشأأاور مأأع الأأدول
املعنية وتُشجع التدابري اليت تتخأ ها الأدول املعنيأة لتيسأري الأدخول يف الوقأ املناسأب لض أراض
الحتياطية وم أجل التصدي للتطورات الطارئة

 3-1السالمة واألم
 -56العتبأأارات األمنيأأة واحلمايأأة الدوليأأة يكمأأالن بعضأأهما وتقأأع املسأأؤولية األساسأأية ع أ
السأأالمة واألم أ علأأى عأأاتق الأأدول الأأيت ميك أ أن تنتفأأع م أ تعايأأا الأأنهج الوطنيأأة املتكاملأأة الأأيت
حتمأأي الالجئأأني وحقأأوقهم اإلنسأأانية ،وتضأأم يف الوق أ نفسأأه األم أ الأأوطي وحتظأأى ا أوا ل
 ،وكأ ل أايأأة التمسأ ابلطأأابع املأأد
األمأ املشأأروعة الأأيت تنتأأاب الأأدول املضأأيفة ابعأرتا
واإلنسأا للحمايأأة الدوليأة والقأأانون الأدويل املنطبأأق ،يف حأالت الطأوارئ واحلأالت املطولأأة علأأى
()22
حد سواء
 -57وبناءا على طلأب مأ الأدول املعنيأة ،ويف إطأار احأرتا للقأوانني والسياسأات الوطنيأة،
ستقد املفو ية وأصحاب املصألحة املعنيأون املأوار واخلأاة لأدعم الرتتيبأات املراعيأة للحمايأة بغيأة
إجراء التدقيق األمي وعمليات تقييم حالة الوافدي الصحية يف الوقأ املناسأب وسأيُقد الأدعم
أيضا ملا يلي :تنمية قدرات السلطات املعنية ،على سبيل املثال فيما خيص املعأايري الدوليأة حلمايأة
الالجئأأني واسأأتبعا هما وتعايأأا اجله أأو الدوليأأة ملنأأع العن أ اجلنس أأي واجلنسأأا والتصأأدي لم أأا،
وك ل اإلجار ابألاخاا وهتريبهما وتنمية قدرات بط األم اجملتمعية والوصأول إىل العدالأةا
وحتديد املقأاتلني واحملأاربني وفصألهم يف نقأاأل الأدخول احلدو يأة ،أو يف أبكأر وقأ مسأتطاال بعأد
الوصأأول ،وعلأأى ايأأو يتسأأق مأأع أأماانت احلمايأأة وسأأيُقد الأأدعم أيض أا إلعأأدا وتنفي أ ب أرامج
اية األطفال ال ي كانوا مرتبطني قبالا مجموعات مسلحة ومساعدهتم
__________

( )22انظأر املأأا ة  9مأ اتفاقيأأة 1951ا اسأأتنتاجات اللجنأأة التنفي يأأة رقأأم  )2002( )53- ( 94ورقأأم )60- (109
( )2009و ،A/RES/72/150الفقرة 28
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 4-1التسجيل والتوثيق
 -58يأُ َّعد تسجيل الالجئني وحتديد هويتهم أمرا أساسيا لدى السأكان املعنيأني وللأدول ملعرفأة
م أ هأأم الواص أألون وتيسأأري حصأأولم عل أأى املسأأاعدة واحلمايأأة األساس أأيتني ،ويشأأمل ل أ وي
الحتياجات اخلاصة وهو أيض ا وسيلة مهمة لكفالة سالمة نظم اية الالجئني ومنع ومكافحة
التدليس ،والفسا  ،واجلرمية ،ما يف ل اإلجار ابألاخاا وللتسجيل أايأة ل تقأل عأ لأ
إلجيا احللول و عما للبلدان املعنية ،ستساهم املفو ية ،ابلتعاون مع الدول وأصحاب املصألحة
املعنيني ،ابملوار واخلاات لتعايا القدرات الوطنية لتسجيل األفرا وتوثيقهم ،ويشمل ل النسأاء
والفتيات ،بغط النظر ع احلالة الاواجية ،عند الطلب ويتضم ل عم الرقمنة ،والقياسات
احليوية وسوااا م التكنولوجيات املالئمة ،فضالا عأ أع واسأتخدا وتقاسأم بيأاانت التسأجيل
اجليأأدة ،املص أنَّفة حسأأب العمأأر ،ون أوال اجلأأنس ،واإلعاقأأة ،والتن أوال ،يف اتسأأاق مأأع مبأأا ئ ايأأة
البياانت واخلصوصية ات الصلة

 5-1تلبية الحتياجات اخلاصة
 -59متثل القدرة على معاجلة الحتياجات اخلاصة حتدايا م نأوال خأاا يقتضأي تأوفري مأوار
إ أأافية وتقأأدمي املسأأاعدة املسأأتهدفة ويشأأمل األاأأخاا وو الحتياجأأات اخلاصأأة :األطفأأال،
م أ ف أأيهم األطف أأال أأري املص أأحوبني أو املنفص أألون عأ أ ويه أأم ،والنس أأاء املعر أأات للمخ أأاطر،
والن أ أأاجون م أ أ التع أ أ يب ،والص أ أأدمات ،واإلج أ أأار ابألا أ أأخاا ،والعن أ أ اجلنس أ أأي واجلنس أ أأا ،
والس أ أأتغالل ولعت أ أأداء اجلنس أ أأيني ،أو املمارس أ أأات الض أ أأارةا وأص أ أأحاب الحتياج أ أأات الطبي أ أأة،
()23
واألاخاا وو اإلعاقة ،واألميون ،واملراهقون والشبابا وسواهم م األاخاا
 -60ولأأدعم البلأأدان املعنيأأة ،سأأتقد الأأدول وأصأأحاب املصأألحة املعنيأأون امل أوار واخلأأاة إلنشأأاء
رليات لتحديد هوية وي الحتياجات اخلاصة وفحصهم وإحالتهم إىل عمليات وإجراءات مناسأبة
()24
وميسأأرة وميك أ إنشأأاء فأأرق اسأأتجابة م أ أصأأحاب املصأألحة املتعأأد ي لتيسأأري ه أ العمليأأة
ويش أأمل ل أ حتدي أأد هوي أأة األطف أأال وإح أأالتهم ،وم أ بي أأنهم األطف أأال أأري املص أأحوبني واألطف أأال
املنفصأألون ع أ ويهأأم ،إىل التقيأأيم ومأو حتديأأد مصأأاحلهم الفضأألى ،ابلق أرتان مأأع ترتيبأأات العنايأأة
املالئمة أو اخلدمات األخرى( )25ويُعد حتديد هوية حااي اإلجار ابألاأخاا و أري مأ أاأكال
السأأتغالل وإحأأالتهم إىل العمليأأات واإلجأراءات املناسأأبة ،مأأا يف لأ مأ أجأأل حتديأأد احتياجأأات
احلماية الدولية ،أو عم الضحااي ،أمأرا مهمأا()26ا اأ نه يف لأ اأ ن حتديأد هويأة عأدميي اجلنسأية
ومأ أ ه أأم عر أأة لنع أأدا اجلنس أأية وإح أأالتهم ،م أأا يف لأ أ إىل إجأ أراءات حتدي أأد انع أأدا اجلنس أأية
وسيُقد الدعم أيض ا إلعدا بدائل ري احتجا يه وجمتمعية لالحتجا  ،ل سيما لضطفال
__________

()23
( )24قد يشمل ل اجملتمع املد  ،واملنظمأات اإلقليميأة ،واملنظمأات الدوليأة مثأل مفو أية اأؤون الالجئأني واملنظمأة
الدولية للهجرة
(A/RES/64/142 )25
( )26متشأأي ا مأأع بروتوكأأول منأأع وقمأأع ومعاقبأأة الجأأار ابألاأأخاا ،وصاصأأة النسأاء واألطفأأال ،املكمأأل لتفاقيأأة األمأأم
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عا الوطنية
A/RES/46/91
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 6-1حتديد احتياجات احلماية الدولية
 -61تتي ايليات املنصفة والفعالة للب يف املطالبات الفر ية ابحلماية الدولية الفرصة للدول
لتحد حسب األصول و ع املوجو ي علأى أرا أيها وفقأا للتااماهتأا الدوليأة واإلقليميأة املنطبقأة
( ،A/RES/72/150الفقرة  ،)51بصورة تتالىف حدو ثغرات يف احلماية ومتك يأع مأ هأم يف
حاجة إىل احلماية الدولية م احلصول عليها والتمتع هبا( )27ويف سياق حتركات الالجئأني الكأاى،
ميك أن تساعد احلماية القائمة علأى اجملموعأات (مثأل العأرتا ألول وهلأة بو أع الالجأ ) يف
تلبية احتياجات احلماية الدولية ،إن رأت الدولة ل مالئما
 -62وستقو املفو أية ننشأاء فريأق عأم قأدرات اللجأوء مشأاركة خأااء مأ اجملأالت التقنيأة ات
الصأألة ،و لأ ون املسأأاك ابألنشأأطة الأأيت تضأأطلع هبأأا يف إطأأار وليتهأأا وسأأيحظى التنأوال اإلقليمأأي
ابلعناية املستحقة وسيسأتند الفريأق إىل التعهأدات واللتاامأات املقطوعأة يف املنتأدايت العامليأة لالجئأني
مأ حيأ اخلأأاة أو التمويأأل وميكأ تفعيأل الفريأأق بنأأاءا علأأى طلأأب مأ ولأأة معنيأأة تلأأتمس فيأأه تقأأدمي
الدعم للسلطات الوطنية املعنية  -وفق الصكوك والقوانني الدوليأة واإلقليميأة والوطنيأة السأارية  -لتعايأا
بعأأط جوانأأب نظمهأأا للجأأوء حأأى نكأأون منصأأفة وفعالأأة وقابلأأة للتكي أ وسأأليمة وميك أ أن يشأأمل
الأأدعم الرتتيبأأات الحتياطيأأة وتقاسأأم املمارسأأات احلسأأنة بأأني الأأدول ع أ يأأع جوانأأب نظأأم اللجأأوء،
م أأا يف لأ أ طرائ أأق البأ أ يف احل أأالت (عل أأى س أأبيل املث أأال ،اإلجأ أراءات املبس أأطة أو السأ أريعة ملعاجل أأة
احلالت اليت يبأدو علأى ايأو وا أ أهنأا تسأتند إىل أُسأس سأليمة أو تفتقأر إليهأا) ،وعمليأات تسأجيل
احلالت وإ ارهتا ،وتقنيات إجراء املقابالت وتنمية القدرات املؤسسية بوجه أعم
 -63وفض أالا ع أ ل أ  ،سأأيقد أصأأحاب املصأألحة املسأأندة إلأأيهم ولايت ولأأديهم خأأاة يف
ه أ ا الش أ ن ،عنأأد القتض أأاء ،اإلراأأا ات وال أأدعم للتأأدابري الرامي أأة إىل مواجهأأة حت أأدايت احلماي أأة
والتحدايت اإلنسانية األخرى وميك أن يشمل ل اختا تدابري ملساعدة املشأر ي قسأرا بفعأل
الكوار الطبيعية مع مراعاة القوانني والصكوك الوطنية واإلقليمية ،واملمارسأات مأ قبيأل احلمايأة
املؤقتة( )28وترتيبات اإلقامة اإلنسانية ،عند القتضاء
 -2تلبية االحتياجات ودعم اجملتمعات احمللية
 -64كثريا ما تعتمد إ ارة و ع الالجأ إ ارة حمكمأة علأى قأدرة اجملتمأع احمللأي املضأي علأى
الصمو ويا ا أيض ا العرتا ابلتحدايت اإلمنائية الأيت تثريهأا حأالت الالجئأني الكأاى واملأاااي
اليت يتيحها النمو القتصا ي الشامل للجميع واملشرتك يف املنأاطق املضأيفة لالجئأني الأ ي ميكأ
أن ينتفع منه اجلميع ،متشي ا مع خطة التنميأة املسأتدامة لعأا  2030وميكأ أن يسأاعد التفأاق
العاملي يف استقطاب الدعم حى ل يتخل الالجئون واجملتمعات املضيفة ع ركب التقد احملأر
يف البلد املعي صوب حتقيق أهدا التنمية املستدامة ويف الوق نفسأه ،تتطلأب الأدول املضأيفة
السأأاعية لتعايأأا السياسأأات واملؤسسأأات الوطنيأأة لتمكأأني اجملتمعأأات وجمتمعأأات الالجئأأني مأ الصأأمو
مسااات كافية م اجملتمع الدويل ككل تؤا ر مأا تب لأه مأ جهأو  ،حأى يأتم التوصأل إىل حلأول
ائمأة ول تقلأل اجلهأأو املب ولأة لأأدعم الالجئأني واجملتمعأات املضأأيفة لأم أبي حأأال مأ األحأوال
()29
احلاجة لتيسري الرتتيبات املستقبلية إلجيا حلول ائمة ،بل هي مكملة ل احلاجة

__________

( )27انظر أعال  ،الفقرة 5ا استنتاجات اللجنة التنفي ية رقم  )2005( )56- ( 103و)2003( )54- ( 96
( )28اس أأتنتاجات اللجن أأة التنفي ي أأة رق أأم)32- ( 22 :ا ( )1981و)1994( )45- ( 74ا (ا)(-ش)ا 103
( )1( ،)2005( )56-
( )29انظر استنتاجات اللجنة التنفي ية رقم )2009( )60- ( 109
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 -65و ون التأ أ ثري يف املس أأاعدة اإلنس أأانية ،س أأتعمل اجله أأات اإلمنائي أأة الفاعل أأة بطريق أأة مكمل أأة
ألنشطة املساعدة اإلنسانية لضمان مراعاة الت ثري النأاجم عأ حالأة لجئأني كأاى يف البلأد املضأي
يف ختطأأيط وتنفي أ ب أرامج التنميأأة وسياسأأاهتا علأأى ايأأو يعأأو ابلفائأأدة املبااأأرة علأأى كأأال اجملتمعأأات
املضأأيفة والالجئأأني ومتثأأل رو الش أراكة ،وأولويأأة القي أأا ة وامللكيأأة علأأى الصأأعيد القطأأري ،وحش أأد
السأأتجاابت الدولي أأة القابل أأة للتنب أأؤ واملتس أأقة م أأع اس أرتاتيجيات التنمي أأة الوطني أأة وم أأع خط أأة التنمي أأة
املسأأتدامة لعأأا  2030عوامأأل رئيسأأية لتحقيأأق السأأتدامة ويف اين اتأأه ،ينبغأأي أن تكأأون البلأأدان
املضأأيفة قأأا رة علأأى العتمأأا علأأى م أوار إمنائيأأة إ أأافية تكفأأل ألَّ تعأأاق مسأأرية اجملتمعأأات احملليأأة
املتضررة م حالة لجئني بعينها ايو حتقيق أهدا التنمية املستدامة
 -66ول تأ أاال املس أأاعدة اإلنس أأانية مدفوع أأة ابلحتياج أأات وقائم أأة عل أأى مب أأا ئ اإلنس أأانية،
واحليا  ،والنااهة ،والستقالل وحيثما أمك ل  ،ستقد هأ املسأاعدة بطريقأة تعأو ابلفائأدة
علأأى كأأال الالجئأأني واجملتمعأأات املضأأيفة لأأم ويشأأمل ل أ جهأأو تقأأدمي املسأأاعدة ابلسأأتعانة
مقأأدمي اخلأأدمات علأأى الصأأعيدي احمللأأي والأأوطي ،عنأأد القتضأأاء (مأأا يف ل أ مأ خأأالل املسأأاعدة
النقديأأة املتعأأد ة األ أراض) ،عو أ ا ع أ إنشأأاء نُظأأم موا يأأة لالجئأأني ل تسأأتفيد منهأأا اجملتمعأأات
املضيفة مع مرور الام وجيد الالجئون أنفسهم ،بشكل متاايد ،يف مناطق حضرية وريفيأة خأارج
املخيمات ،وم املهم أيضا مراعاة ه ا الواقع
 -67وتستدعي اجملالت املبيَّنة أسأفله عمأا خاصأا مأ اجملتمأع الأدويل ككأل بغيأة تعايأا قأدرة
اجملتمعأأات املضأأيفة والالجئأأني علأأى الصأأمو ومتثأأل هأ اجملأأالت جمأأالت إراأأا ية تعتمأأد علأأى
املس أأااات املقدم أأة م أ أ ايخ أ أري  ،م أأا يف ل أ أ م أ أ خ أأالل الرتتيب أأات ال أ أوار ة يف اجل أأاء أل أ أ ،
للمساعدة يف تنفي استجابة ااملة ول يُبتغى م هأ اجملأالت أن تكأون تقريريأة ،أو حصأرية،
أو فأأرض قيأأو  ،أو إلقأأاء أعبأأاء ،إ أأافية علأأى البلأأدان املضأأيفة وسأأيقد الأأدعم كلأأه ابلتنسأأيق مأأع
السأألطات الوطنيأأة املعنيأأة بأأرو م أ الش أراكة والتعأأاون الأأوثيقني ،وسأ ُأريبط عنأأد القتضأأاء ابجلهأأو
والسياسات الوطنية اجلارية

 1-2التعليم
 -68متش أأي ا م أأع ق أ أوانني التعل أأيم وسياس أأاته وختطيط أأه عل أأى الص أأعيد ال أأوطي و عم أ أ ا للبل أأدان
املض أأيفة ،ستس أأاهم ال أأدول وأص أأحاب املص أألحة املعني أأون( )30ابمل أوار واخل أأاة لتوس أأيع نط أأاق نُظ أأم
التعلأأيم الوطنيأأة وتعايأأا جو هتأأا وسولأأا ،تيسأريا حلصأأول أبنأأاء الالجئأأني واجملتمعأأات احملليأأة املضأأيفة
(بنني وبنات على حد سأواء) ،واملأراهقني ،والشأباب عأل التعلأيم البتأدائي ،والثأانوي ،واجلأامعي
وسيُحشد مايد م الدعم املايل املباار وتستنفر جهأو خاصأة لتقصأري الوقأ الأ ي ميضأيه أبنأاء
وبنأات الالجئأأني خأارج املدرسأأة إىل أقصأى حأأد ،ايأ ل يتجأاو ثالثأأة أاأهر بعأأد وصأأولم ،يف
احلالة املثلى
__________

( )30ابإل أأافة إىل و ارات الرتبيأأة والتعل أأيم واليئ أأات الوطنيأأة لتخطأأيط التعل أأيم ،ميك أ أن يشأأمل ل أ منظمأأة األم أأم
املتحدة للطفولة (اليونيس ) ،واحتا التعلم اإللكرتو يف األ مات ،الشأراكة العامليأة مأ أجأل التعلأيم ،ومفو أية
اؤون الالجئني ،ومنظمة األمم املتحأدة للرتبيأة والعلأم والثقافأة (اليونسأكو) ،ومعهأد اليونسأكو الأدويل للتخطأيط
الرتبأأوي ،ومعهأأد اليونسأأكو لإلحصأأاء ،واألونأأروا ،التعلأأيم ل ميك أ أن ينتظأأر ،والشأأبكة املشأأرتكة بأأني الوكأأالت
للتعليم يف حالت الطوارئ ،واملنظمات ري احلكومية ،والقطاال اخلاا
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 -69وحسب السياق ،ميك املسااة بدعم إ ايف لتوسيع املرافق التعليمية (مأا يف لأ النمأاء يف
مرحلة الطفولة املبكرة ،والتدريب الفي أو املهي) والقدرات التعليميأة (يشأمل لأ تقأدمي الأدعم ،عنأد
القتضأأاء ،لالجئأأني وأف أرا اجملتمعأأات املضأأيفة ال أ ي يعملأأون ،أو بوسأأعهم أن يعمل أوا ،مدرسأأني ،مأأا
يتف أأق م أأع القأ أوانني والسياس أأات الوطني أأة) وتش أأمل جم أأالت ال أأدعم اإل أأافية اجله أأو املب ول أأة لتلبي أأة
احتياجأأات الالجئأأني التعليميأأة اخلاصأأة (مأأا يف لأ مأ خأأالل "مأأدارك رمنأأة" وطرائأأق مبتكأأرة ،مثأأل
التعليم اإللكرتو ) ،وت ليل العقبات اليت تعأرتض تسأجيلهم ومأواظبتهم علأى الدراسأة ،بسأبل مأ بينهأا
بأرامج الأأتعلم املرنأأة املعتمأأدة ،ل سأأيما للفتيأأات ،فضأالا عأ األاأأخاا وي اإلعاقأأة ومأ يعأأانون مأ
ص أأدمات نفس أأية وس أأيُقد ال أأدعم إلع أأدا وتنفيأ أ خط أأط وطني أأة لقط أأاال التعل أأيم تش أأمل الالجئ أأني
وسيُقد الدعم أيضا عند الضرورة لتيسري العرتا معا لة املؤهالت األكا مييأة واحلرفيأة واملهنيأة (انظأر
أيض ا القسم  ،3-3املسارات التكميلية املتمثلة يف قبول الالجئني يف بلدان اثلثة)

 2-2الوظائ وسبل العيش
 -70لتعايأأا النمأأو القتصأأا ي الشأأامل للجميأأع م أ أجأأل اجملتمعأأات املضأأيفة والالجئأأني ،و عم أ ا
()31
للبل أأدان املض أأيفة رهن أا بقوانينه أأا وسياس أأاهتا احمللي أأة ،ستس أأاهم ال أأدول وأص أأحاب املص أألحة املعني أأون
ابملوار واخلاة لااي ة الفرا القتصا ية ،والعمل الالئق ،وإنشاء الوظائ وبرامج األعمال احلرة ألفأرا
()32
اجملتمع املضي والالجئني ،وم بينهم النساء ،والشباب ،واملسنون ،واألاخاا وو اإلعاقة
 -71وحسأأب السأأياق ،ميك أ املسأأااة ابمل أوار واخلأاات يف عأأم :حتليأأل سأأوق العمأأل لتحديأأد
الثغرات والفرا املتاحأة إلجيأا فأرا عمأل وإ رار الأدخلا وحصأر املهأارات واملأؤهالت والعأرتا
هبا ،بني الالجئني واجملتمعات املضيفةا وتعايأا هأ املهأارات واملأؤهالت عأا بأرامج تدريبيأة خاصأة،
مأأا يف ل أ الت أأدريب عل أأى اللغ أأة والت أأدريب املهأأي امل أرتبط ابلف أأرا املتاح أأة يف الس أأوق ،ول س أأيما
ابلنس أ أأبة للنس أ أأاء ،واألا أ أأخاا وي اإلعاق أ أأة ،والش أ أأباب وس أ أأيوىل اهتم أ أأا خ أ أأاا لس أ أأد الفج أ أأوة
التكنولوجية ،وبناء القدرات (ل سيما قدرات البلدان النامية وأقل البلدان منوا املضيفة لالجئأني) ،مأا
يف ل تيسري فرا كسب العيش على ابكة اإلنرتن وسأتب ل اجلهأو لأدعم حصأول النسأاء
والرجأأال يف اجملتمع أأات املض أأيفة وجمتمع أأات الالجئ أأني علأأى املنتج أأات واخل أأدمات املالي أأة امليس أأورة
التكلفأأة ،بوسأأائل مأ بينهأأا احلأأد مأ املخأأاطر املرتبطأأة هبأأا ،وإ حأأة احلصأأول علأأى هأ اخلأأدمات
ابسأ أأتخدا الوات أ أ احملمولأ أأة واإلنرتن أ أ بتكلفأ أأة منخفضأ أأة ،عنأ أأد اإلمكأ أأانا فض أ أالا ع أ أ عأ أأم
التحأأويالت املاليأأة ويف بعأأط السأأياقات ميك أ  ،عنأأد القتضأأاء ،استكشأأا الرتتيبأأات التجاريأأة
التفض أأيلية وف أأق اللتاام أأات الدولي أأة ات الص أألة ،ل س أأيما فيم أأا خي أأص الس أألع والقطاع أأات ال أأيت
يشأأارك الالجئأأون فيهأأا بكثافأأة يف قأأوة العمأألا وك أ ل الوسأأائل الكفيلأأة ابجت أ اب اسأأتثمارات
القطاال اخلاا والبنية التحتية و عم قدرات األعمال التجارية احمللية
__________

( )31ميك أ أن يشأأمل القطأأاال اخلأأاا واألعمأأال التجاريأأة احملليأأة ،فض أالا ع أ منظمأأة العمأأل الدوليأأة ،وجمموعأأة البن أ
الأأدويل ،وب أرانمج األمأأم املتحأأدة اإلمنأأائي (الأأاانمج اإلمنأأائي) ،ومنظمأأة التعأأاون والتنميأأة يف امليأأدان القتصأأا ي،
ومفو أأية اأأؤون الالجئأأني ،وصأأندوق األمأأم املتحأأدة لضنشأأطة اإلنتاجيأأة ،واملنظمأأة الدوليأأة للهجأأرة ،ورابطأأات
العمال وأرابب العمل ،ومؤسسات التمويل البالغ الصغر ،واألوساأل األكا ميية
( )32سرتاد ه اجلهو أيض ا ب :ر - 205العمالأة والعمأل الالئأق للسأال والقأدرة علأى الصأمو  ،التوصأية2017 ،
(رقم  )205اليت اعتمدها املؤمتر العا ملنظمة العمأل الدوليأة ،و"مبأا ئ توجيهيأة بشأ ن خأول الالجئأني و أريهم
م األاخاا املشر ي قسرا إىل سوق العمل" (منظمة العمل الدولية ،متو ميوليه )2016
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 3-2الصحة
 -72مأأا يتمااأأى مأأع قأوانني وسياسأأات وخطأأط الرعايأأة الصأأحية الوطنيأأة و عمأ ا للبلأأدان املضأأيفة،
سأأتقد الأأدول وأصأأحاب املصأألحة املعنيأأون( )33املأوار واخلأاات لتوسأأيع نطأأاق الأأنظم الصأأحية الوطنيأأة
وتعايأأا جو هتأأا لتيسأأري اسأأتفا ة الالجئأأني واجملتمعأأات املضأأيفة منهأأا ،مأأا يف ل أ النسأأاء والفتيأأاتا
واألطفأأال ،واملراهقأأون ،والشأأباب ،واملسأأنون ،واملصأأابون أبمأراض مامنأأة ،ويشأأمل لأ السأأل وفأأريوك
نقص املناعة البشأرية املكتسأبا والنأاجون مأ اإلجأار ابألاأخاا ،والتعأ يب ،والصأدمات النفسأية،
أو العن  ،ما يف ل العن اجلنسي واجلنسا  ،واألاخاا وو اإلعاقة
 -73وحس أأب الس أأياق ،ق أأد يش أأمل لأ أ امل أوار واخلأ أاات لبن أأاء املراف أأق الص أأحية وجهياه أأا،
أو حتسأأني اخلأأدمات ،بوسأأائل مأ بينهأأا تنميأأة القأأدرات ،وإ حأأة فأأرا التأأدريب لالجئأأني وأفأأر
اجملتمعأأات املضأأيفة ال أ ي يعملأأون ،أو ميك أ أن يعمل أوا ،يف جمأأال الرعايأأة الصأأحية وفأأق الق أوانني
أجع
والسياسأأات الوطنيأأة (ويشأأمل ل أ الصأأحة العقليأأة والرعايأأة النفسأأانية والجتماعيأأة) وتُشأ َّ
الوقاية م األمراض ،وخدمات التحصني ،وأنشطة النهوض ابلصحة ،مثل ارسة النشاأل البد
والراي ة ،فضأالا عأ التعهأدات ن حأة احلصأول بتكلفأة ميسأورة وبطريقأة منصأفة علأى الكميأات
املالئمة م األ وية ،واللوا الطبية ،واللقاحات ،والتشخيصات ،ووسائل الوقاية األساسية

 4-2النساء والفتيات
 -74قد تعأرتض سأبيل النسأاء والفتيأات عقبأات جنسأانية خاصأة تسأتدعي تكييأ السأتجاابت
يف سأأياق حأأالت الالجئأأني الكأأاى وعلأأى ايأأو يتسأأق مأأع الصأأكوك الدوليأأة والرتتيبأأات الوطنيأأة ات
الصأألة ،ستسأأعى الأأدول وأصأأحاب املصأألحة املعنيأأون إىل اعتمأأا وتنفي أ سياسأأات وب أرامج تسأأتهد
متكأأني النسأأاء والفتيأأات يف جمتمعأأات الالجئأأني واجملتمعأأات املضأأيفة ،وتعايأأا متأأتعه الكامأأل اقأأوقه
اإلنس أأانية ،وحتقي أأق املس أأاواة يف احلص أأول عل أأى اخل أأدمات والف أأرا ،م أأع مراع أأاة احتياج أأات الرج أأال
والفتيان وأو اعهم اخلاصة
 -75وسيش أأمل لأ أ مس أأااات لأ أااي ة مش أأاركة النس أأاء والفتي أأات مش أأاركة جمدي أأة وا أأطالعه
أب وار قيا ية ،و عم قأدرات املنظمأات النسأائية الوطنيأة واجملتمعيأة املؤسسأية ومشأاركتها ،وكأ ل يأع
الأأو ارات احلكوميأأة املعنيأأة ويلأأا تأأوفري امل أوار واخلأأاة لتعايأأا حصأأول النسأأاء والفتيأأات علأأى العدالأأة،
واألم أ  ،والسأأالمة ،ويشأأمل ل أ منأأع يأأع أاأأكال العن أ والتصأأدي لأأا ،مأأا يف ل أ السأأتغالل
والعتأأداء اجلنسأأيني ،والعنأ اجلنسأأي واجلنسأأا  ،واملمارسأأات الضأأارة ،وتأأوفري الأأدعم لتيسأأري احلصأأول
على خدمات الرعايأة الجتماعيأة والصأحية املراعيأة للسأ  ،واإلعاقأة ،ونأوال اجلأنس ،بوسأائل مأ بينهأا
توظي العامالت الصحيات وتو يعه وستُدعم التدابري الراميأة إىل اي ة متكأني املأرأة اقتصأا ايا و عأم
حصول النساء والفتيات على التعليم (ما يف ل التعليم الثانوي واجلامعي)

 5-2األطفال ،واملراهقون ،والشباب
 -76ميثل األطفأال أكثأر مأ نصأ الالجئأني يف العأامي ولأدعم البلأدان املضأيفة ،ستسأاهم الأدول
وأص أأحاب املص أألحة املعني أأون( )34بت أأوفري امل أوار واخل أأاة لو أأع السياس أأات وال أاامج ال أأيت تراع أأي أوج أأه

__________

( )33ميكأ أ أن يش أأمل لأ أ منظم أأة الص أأحة العاملي أأة ،ومفو أأية األم أأم املتح أأدة لش أأؤون الالجئ أأني ،ومنظم أأة اليونيس أأي ،
وصندوق األمم املتحدة للسكان ،واملنظمة الدوليأة للهجأرةا والتحأال العأاملي لتأوفري اللقاحأات والتحصأنيا والصأندوق
العاملي ملكافحة األيد والسل واملالرايا ومنظمات اجملتمع املد املعنية انظر أيض ا )WHA70.15 (2017
( )34يشمل ل اليونيس ومنظمات اجملتمع املد املعنية
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الضأأع واحتياجأأات احلمايأأة ال أيت ختأأتص هبأأا الفتيأأات ،والفتيأأان ،واألطفأأال وو اإلعاقأأة ،واملراهقأأون،
واألطفال ري املصحوبني ،واألطفال املنفصلون ع ويهأم ،والنأاجون مأ العنأ اجلنسأي واجلنسأا ،
والس أأتغالل والعت أأداء اجلنس أأيني ،واملمارس أأات الض أأارة ،وس أواهم م أ األطف أأال املعر أأني للمخ أأاطر
وحسب السياق ،سيشمل ل املوار واخلاة لأدعم اخلأدمات املتكاملأة املراعيأة للسأ املقدمأة لفتيأات
وفتي أأان الالجئ أأني واجملتمع أأات املض أأيفة ،م أأا يف ل أ أ تلبي أأة احتياج أأات الص أأحة العقلي أأة والنفس أأانية،
والستثمار يف النظم الوطنية حلماية األطفال ،والتعاون عا احلدو والشراكات اإلقليميأة لتأوفري سلسألة
متواصلة م احلماية ،والرعاية ،واخلدمات لضطفال املعر ني للمخأاطر وسأيُقد الأدعم لتنميأة قأدرات
السلطات املعنية لتحديد وتقييم املصاحل الفضألى الأيت يُسأتعان هبأا يف القأرارات املتعلقأة أبطفأال الالجئأني،
و ري ل مأ اإلجأراءات املراعيأة لضطفأال والبحأ عأ األسأر وسأتعمل املفو أية مأع الأدول لتعايأا
حصول أبناء وبنات الالجئني على إعا ة التوطني وإ حة سبل تكميلية للقبول يف بلد اثل
 -77ويأأدعم متكأأني اأأباب الالجئأأني واجملتمعأأات املضأأيفة ابلسأأتفا ة مأ مأواهبهم ،وقأأدراهتم
ال كامن أأة ،وط أأاقتهم ،الق أأدرة عل أأى الص أأمو وإجي أأا احلل أأول احملتمل أأة وس أأتدعم ال أأدول وأص أأحاب
املصأألحة املعنيأأون مشأأاركة اأأباب الالجئأأني واجملتمعأأات املضأأيفة وإا أراكهم علأأى ايأأو فعأأال ،م أ
خالل مشاريع تقدر قدراهتم ومهاراهتم وتستفيد منها وتنميها ،وتعا راحتهم البدنية والعاطفية

 6-2أماك اإلقامة ،والطاقة ،وإ ارة املوار الطبيعية
 -78حسأأب السأأياق ،جيأأو للبلأأدان املضأأيفة أن تلأأتمس الأأدعم مأ اجملتمأأع الأأدويل ككأأل ملواجهأأة
الت ثريات البيئية واملتعلقة أبماك اإلقامة الناائة ع أعدا الالجئني الكبرية وبنأاءا علأى لأ  ،سأتقد
ال أأدول وأص أأحاب املص أألحة املعني أأون امل أوار واخل أأاة لتعاي أأا البني أأة التحتي أأة عم أ ا للبل أأدان املض أأيفة وف أأق
القأوانني الوطنيأأة ،وتيسأريا حلصأأول الالجئأأني واجملتمعأأات املضأأيفة علأأى أمأأاك اإلقامأأة املالئمأأة ،وتعاي أاا
إل ارة املوار الطبيعية والنظم اإليكولوجية إ ارة متكاملة ومستدامة يف كال املناطق احلضرية والريفية
 -79وسيشمل ل املسااات املقدمأة لتعايأا القأدرات الوطنيأة للتصأدي للتحأدايت املتمثلأة
يف أماك اإلقامة ،وامليأا  ،والصأر الصأحي والنظافأة الصأحية ،والبنيأة التحتيأة والبيئأة يف املنأاطق
احلض أرية والريفي أأة املض أأيفة لالجئ أأني ،أو ابلق أأرب منهأأا ،والس أأتثمار يف س أأد الفج أأوة التكنولوجي أأة
والرتقأأاء بتنميأأة القأأدرات م أ أجأأل التكنولوجيأأات ال كيأأة وامليسأأورة التكلفأأة واملالئمأأة ،والطاقأأة
املتجأأد ة يف البلأأدان الناميأأة وأقأأل البلأأدان من أوا الأأيت تستضأأي الالجئأأني وسأأيُقد الأأدعم املأأؤ ر
لعمليات تقييم األثر البيئأي ،ومشأاريع التنميأة املسأتدامة الوطنيأة ،ومنأا ج األعمأال التجاريأة لتأوفري
الطاقة النظيفة اليت تليب بقدر أكا م الفعالية احتياجات الالجئني واجملتمعات املضيفة ،وك ل
الاجمأأة "للحصأأول ايمأ علأأى الوقأأو والطاقأأة" لتحسأ نوعيأأة املسأأتوطنات البشأرية ،مأأا يف لأ
يسأأر تنميأأة القأأدرات
ظأأرو عأأيش سأأكان املنأأاطق احلض أرية والريفيأأة علأأى الس أواء وعملهأأم وستُ َّ
التقنيأأة م أ قبأأل القطأأاال اخلأأاا وم أ خأأالل الرتتيبأأات بأأني الأأدول وسأأيقد الأأدعم أيض أا ،عنأأد
القتضاء ،لتضمني الالجئني يف اسرتاتيجيات احلد م املخاطر

 7-2األم الغ ائي والتغ ية
 -80اعرتافأا َّ
أبن الغأ اء والتغ يأأة ينأأدرجان يف إطأأار الحتياجأأات األساسأأية ات األولويأأة ،و عمأا
للبلدان املضيفة ،ستساهم الدول وأصحاب املصألحة املعنيأون( )35املأوار واخلأاة لتيسأري حصأول الالجئأني
__________

( )35ميك أن يشمل ل برانمج األ ية العاملي ،ومنظمة األ ية والاراعة ،والصندوق الدويل للتنمية الاراعية
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واجملتمعات املضيفة على الغ اء الكأايف واملأ مون واملغأ ي ،و اي ة العتمأا علأى الأنفس يف األمأ الغأ ائي
والتغ ية ،ويشمل ل النساء ،واألطفال ،والشباب ،واألاخاا وي اإلعاقة ،واملسنني
 -81وسيشأأمل ل أ امل أوار واخل أاات م أ أجأأل املسأأاعدة الغ ائيأأة املوجهأأة لتلبيأأة الحتياجأأات
الغ ائيأأة والتغ ويأأة العاجلأأة لالجئأأني واجملتمعأأات املضأأيفة ابلسأأتعانة أبنسأأب الوسأأائل ،مأأا يف ل أ
التوسأأع يف اسأأتخدا التحأأويالت النقديأأة ،أو نظأأم احلمايأأة الجتماعيأأة ،وتقأأدمي الأأدعم يف الوق أ
نفسه حلصول الالجئني واجملتمعات املضيفة على اأبكات السأالمة الجتماعيأة املراعيأة للتغ يأة ،مأا
يف لأ بأرامج التغ يأأة املدرسأأية وسأأيقد الأأدعم أيضأ ا لبنأأاء قأأدرات األسأأر املعيشأأية علأأى الصأأمو
ولنظم إنتاج األ ية واإلنتأاج الاراعأي يف املنأاطق الأيت تستضأي الالجئأني ،بوسأائل مأ بينهأا تعايأا
عمليأأات الش أراء م أ امل أاارعني احملليأأني ،وف أ الختناقأأات علأأى طأأول سلسأألة القيمأأة الغ ائيأأة ،مأأع
مراع أأاة التن أ أوال ،واملمارس أأات الثقافي أأة والديني أأة الس أأائدة ،واألفض أأليات الغ ائي أأة واإلنت أأاج الاراع أأي
وستعطى األولوية لتنمية قدرات احلكومات املضيفة واجملتمعات احمللية على الصمو أمأا الصأدمات
وعوامل اإلجها اليت حتد م توافر األ ية ،ما يف ل انتاجها ،أو تعوق احلصول عليها

 8-2السجالت املدنية
 -82يس أأاعد التس أأجيل املأ أد وتس أأجيل املوالي أأد ال أأدول يف احلص أأول معلوم أأات قيق أأة ع أ أ
األاخاا ال ي يعيشون على أرا أيها ،واأا ميأثالن أ اة رئيسأية للحمايأة وإجيأا احللأول ،مأا يف
ل أ للنسأأاء والفتيأأات الالجئأأات و أأريه م أ وي الحتياجأأات اخلاصأأة وعلأأى الأأر م م أ َّ
أن
تسأأجيل املواليأأد ل يأأؤ ي ابلضأأرورة إىل مأأن اجلنسأأية ،فإنأَّأه يسأأاعد علأأى حتديأأد الويأأة القانونيأأة
ويايأأل احتمأأال انعأأدا اجلنسأأية و عمأأا للبلأأدان املضأأيفة ،ستُسأأاهم الأأدول وأصأأحاب املصأألحة
املعني أأون ابمل أ أوار واخل أ أاات لتعاي أأا ق أأدرة الس أأجالت املدني أأة الوطني أأة ،تيس أ أريا حص أأول الالجئ أأني
واألاخاا عدميي اجلنسية ،حسب القتضاء ،علأى التسأجيل املأد وتسأجيل املواليأد والتوثيأق،
ابلسأتعانة بوسأائل مأ قبيأل التكنولوجيأأا الرقميأة ،وتأوفري اخلأأدمات املتنقلأة ،رهنأا ابلتقيأد الكامأأل
مبا ئ اخلصوصية و اية البياانت

 9-2انعدا اجلنسية
 -83وإ راكا لكون انعدام اجلنسية قد يُسبب حتركات الالجئأني ويكأون نتيجأة لأا( ،)36تسأاهم
ال أأدول واملفو أأية وأص أأحاب املص أألحة املعني أأون ابملأ أوار واخلأ أاات ل أأدعم تب أأا ل املمارس أأات اجلي أأدة
املراعيأأة لالعتبأأارات اجلنسأأانية لتفأأا ي حأأالت انعأأدا اجلنسأأية وتقليأأل عأأد ها ،وو أأع خطأأط عمأأل
على الصعيد الوطي واإلقليمي والدويل إلهناء حالت انعدا اجلنسأية ،وفأق املعأايري واملبأا رات ات
الصأألة ،مأأا يف لأ لأأة املفو أأية مأ أجأأل إهنأأاء حأأالت انعأأدا اجلنسأأية وتشأأجع الأأدول الأأيت مي
تنضم إىل التفاقيأة بشأ ن و أع األاأخاا عأدميي اجلنسأية لعأا  1954والتفاقيأة املتعلقأة صفأط
حالت انعدا اجلنسية لعا  1961على أن تنظر يف النضما إليهما

 10-2توطيد العالقات اجليدة والتعايش السلمي
 -84إ راك ا ألاية إقامة عالقات جيدة بني اجملتمعات ريثما تتوافر حلأول ائمأة ،سأتُعد الأاامج
واملشاريع بطريقة تتأي مكافحأة يأع أاأكال التمييأا وتوطأد أركأان التعأايش السألمي بأني الالجئأني
واجملتمعأأات املضأأيفة ،وفأأق السياسأأات الوطنيأأة وسأأيُقد الأأدعم لأاامج ومشأأاريع حمأأد ة لتعايأأا تفهأأم

__________

( )36انظر استنتاج اللجنة التنفي ية رقم ( ،)2004( )55- ( 101ك)
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مع أأاانة الالجئ أأني ،ابلس أأتعانة بوس أأائل مأ أ بينه أأا التع أأاون التق أأي وتنمي أأة ق أأدرات اجملتمع أأات احمللي أأة
عا إاأراك األطفأال ،واملأراهقني ،والشأباب ،مأ خأالل األنشأأطة الراي أية والثقافيأأة،
والعأاملني وسأيُ َّ
وتعلأ أأم اللغأ أأات ،والتعلأ أأيم وبتعايأ أأا الح أ أرتا والأ أأتفهم ومكافحأ أأة التمييأ أأا ،سأ أأيا ا اجملتمأ أأع املأ أأد ،
واملنظمات الدينية ،ووسائط اإلعال  ،وم بينها وسائل التواصل الجتماعي ،قوةا وأتثريا
 -3احللمل
 -85يكمأ أحأأد أهأأدا التفأأاق العأأاملي الرئيسأأية (الفقأأرة  )7يف تيسأأري التوصأأل إىل حلأأول
ائمأأة ،مأأا يف ل أ التخطأأيط إلجيأأا حلأأول من أ بدايأأة حأأالت الالجئأأني وميثأأل القضأأاء علأأى
األسأأباب اجل ريأأة أكثأأر الوسأأائل فعاليأأة للتوصأأل إىل حلأأول ومتشأأي ا مأأع القأأانون الأأدويل وميثأأاق
األمأأم املتحأأدة ،ميثأأل التعأأاون السياسأأي واألمأأي ،والدبلوماسأأية ،والتنميأأة ،وتعايأأا حقأأوق اإلنسأأان
و ايته أأا عوام أأل رئيس أأية لتس أأوية أو أأاال الالجئ أأني املطول أأة واتق أأاء ان أأدلال أ م أأات جدي أأدة ويف
الوقأ نفسأه ،ميكأ أن تسأتغرق معاجلأة أسأأباب حتركأات الالجئأني وقتأا طأويالا ولأ ل  ،يتأأوخى
برانمج العمل ماجي ا م احللول املكيفة مع السياق املعي ،مع مراعاة القدرة الستيعابية ،ومستوى
التنمية ،والو ع الدميغرايف يف فتل البلدان ويشمل ل احللول الدائمة التقليديأة الثالثأة وهأي
الع أ أأو ة الطوعي أ أأة إىل ال أ أأوط  ،وإع أ أأا ة الت أ أأوطني ،واإل م أ أأاج احملل أ أأي ،إ أ أأافة إىل احلل أ أأول احمللي أ أأة
األخرى( )37والسبل التكميلية للقبول يف بلدان اثلثة اليت قد تتي فرص ا إ افية
 -86علأأى أرار األقسأأا السأأابقة ال أوار ة يف اجلأأاء ابء ،يرمأأى م أ العناصأأر املبيَّنأأة أ ان اي ة
قابليأأة التنبأأؤ ،وإا أراك طائفأأة أوسأأع م أ الأأدول وأصأأحاب املصأألحة املعنيأأني ،سأأعيا للتوصأأل إىل
حلول وبوجه خاا ما يلي:


سأأيُقد الأأدعم للبلأأدان األصأألية ،والبلأأدان املضأأيفة ،عنأأد القتضأأاء ،وبنأأاءا علأأى
طلبه أأا ،لتهيئ أأة الظ أأرو للع أأو ة الطوعي أأة إىل ال أأوط  ،م أأا يف لأ أ مأ أ خ أأالل
منتدايت الالجئني العاملية ومنابر الدعما



سأأتكون عأأروض إعأأا ة التأأوطني واملسأأارات التكميليأأة( )38جأأاءا ل أأا عنأأه م أ
الرتتيبات الوار ة يف اجلاء أل ا



علأأى الأأر م مأ َّ
أن اإل مأأاج احمللأأي قأرار سأأيا ي ،سأأتكون الأأدول الأأيت ختتأأار هأ ا
احلل ،أو سوا م احللول احمللية األخرى ،ااجة إىل عم خاا

 1-3تقدمي الدعم للبلدان األصلية والعو ة الطوعية إىل الوط
 -87تظل العو ة الطوعية إىل الوط يف ظأرو تتسأم ابألمأان والكرامأة هأي احلأل املفضأل يف
معظم حالت الالجئني( )39وتتمثل األولوايت املهيمنة يف تعايا الظأرو املواتيأة للعأو ة الطوعيأة
إىل الأأوط يف إطأأار الح أرتا الكامأأل ملبأأدأ عأأد اإلعأأا ة القس أرية ،أأماانا ملمارسأأة اختيأأار حأأر
()40
املسأألم بأأه َّ
أن العأأو ة
ومسأأتنري  ،وحشأأد الأأدعم م أ أجأأل تعايأأا العأأو ة ايمنأأة والكرمي أة وم أ َّ

__________

()37
()38
()39
()40
GE.18-12725
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الطوعيأأة إىل الأأوط ل ت أرهت حتم أ ا ابلتوصأأل إىل حلأأول سياسأأية يف البلأأد األصأألي حأأى ل ُ أأر
الالجئأأون م أ ارسأأة حقهأأم يف العأأو ة إىل بلأأداهنم()41ا وم أ املسأألم بأأه أيض أا أن هنأأاك حأأالت
يعأأو فيهأأا الالجئأأون طوعأا خأأارج سأأياق الأاامج الرمسيأأة للعأأو ة الطوعيأأة إىل الأأوط  ،و َّ
أن هأ العمليأأة
تسأأتدعي الأأدعم ولأأئ كأأان التمكأأني م أ اإلعأأا ة الطوعيأأة ميثأأل يف املقأأا األول مسأأؤولية البلأأد
األصلي إ اء مواطنيه ،فإن اجملتمأع الأدويل ككأل يقأ علأى أهبأة السأتعدا لتقأدمي الأدعم ،مأا يف
ل تيسري العو ة املستدامة
 -88وبنأأاء علأأى ل أ  ،و ون املسأأاك ابلأأدعم املسأأتمر للبلأأدان املضأأيفة ،سيسأأاهم اجملتمأأع الأأدويل
ككل ابملوار واخلاات عمأ ا للبلأدان األصألية ،بنأاء علأى طلبهأا ،مأ أجأل معاجلأة األسأباب اجل ريأة،
وإ الأأة العقبأأات الأأيت حتأأول ون العأأو ة ،وهتيئأأة الظأأرو املواتيأأة للعأأو ة الطوعيأأة إىل الأأوط وس أرتاعي
هأ اجلهأأو ايليأأات السياسأأية والتقنيأأة القائمأأة لتنسأأيق أنشأأطة املسأأاعدة اإلنسأأانية وبنأأاء السأأال
واألنشأطة اإلمنائيأة ،وسأتكون متسأقة مأع خطأأة التنميأة املسأتدامة لعأا  2030ويف بعأط السأأياقات،
سيكون م اجملدي أن تا الدول املعنية واملفو ية السامية لشأؤون الالجئأني اتفاقأات ثالثيأة األطأرا
تُيسر العو ة الطوعية إىل الوط

 -89وإ أافة إىل لأ  ،ستسأاهم الأدول وأصأحاب املصألحة املعنيأون ابملأوار واخلأاات لأدعم
البلأأدان األصأألية ،بنأأاءا علأأى طلبهأأا ،م أ حي أ قأأدراهتا الجتماعيأأة ،والسياسأأية ،والقتصأأا ية،
والقانوني أأة عل أأى اس أأتقبال العائ أأدي وإع أأا ة إ م أأاجهم ،ل س أأيما النس أأاء ،والش أأباب ،واألطف أأال،
واملس أأنني ،واألا أأخاا وو اإلعاق أأة وق أأد يش أأمل لأ أ تق أأدمي ال أأدعم للتنمي أأة ،وس أأبل الع أأيش،
والفرا القتصا ية ،والتدابري الرامية إىل معاجلة مسائل اإلسأكان ،واألرا أي ،وامللكيأة وسأتُقد
املسااات لتوفري الدعم املباار للعائدي إىل الوط يف اكل مبالغ نقدية ،أو ريهأا مأ أاأكال
املسأأاعدة ،حسأأب القتضأأاء وحسأأب السأأياق ،جيأأو للبلأأدان املعنيأأة أن تلأأتمس تقأأدمي إراأأا ات
تقنيأأة بش أ ن التأأدابري الراميأأة إىل جنأأب املايأأد م أ التش أريد القسأأري عنأأد العأأو ة ( اخلي أا أو عأأا
احلدو ) ،ومراعاة حالة املشر ي اخلي ا والسأكان املقيمأني أري املشأر ي ( )42وسأيعمل أصأحاب
املصلحة املعنيون مع السلطات ،حسب القتضأاء ،لأدعم تقاسأم املعلومأات عأ املخأاطر املتعلقأة
()43
ابحلماية يف مناطق العو ة وإنشاء نظم لتحليل ه املخاطر

 2-3إعا ة التوطني
 -90فض أالا ع أ كأأون إعأأا ة التأأوطني أ اة للحمايأأة وإجيأأا حلأأول ملس أ لة الالجئأأني ،فهأأي أيض أا
رلية ملموسة لتقاسم األعباء واملسؤوليات و ليالا على التضام  ،ميك الدول م مساعدة ريهأا يف
تقاسأأم أعبائهأأا واحلأأد مأ راثر حأأالت الالجئأأني الكأأاى علأأى البلأأدان املضأأيفة ويف الوقأ نفسأأه،
أب عأأد قليأأل مأ البلأأدان علأأى إ حأأة الفرصأأة إلعأأا ة التأأوطني ولأأيس مأ ابب املبالغأأة التشأأديد
على رورة هتيئة بيئة إجيابية إلعا ة التوطني ،وتعايا القدرة على ل  ،وتوسيع قاعدته

__________

( )41علأأى النحأأو املعأأرت بأأه ،علأأى سأأبيل املثأأال ،يف اسأأتنتاج اللجنأأة التنفي يأأة رقأأم )7( ،)2016( )67- ( 112
انظر أيض ا الفقرة  8بش ن رورة التعاون والعمل ملعاجلة األسباب اجل رية حلالت اللجوء املطولة
( )42انظأأر أيض أا  A/RES/54/167بش أ ن ت أأوفري احلمايأأة واملسأأاعدة للمش أأر ي اخليأأا ،والق أرارات الالحقأأة للجمعي أأة
العامة بش ن ه ا املو وال ،ما فيها القرار A/RES/72/182
( )43مأ أأا يف ل أ أ متشأ أأي ا مأ أأع وليأ أأة املفو أ أأية لرصأ أأد العائأ أأدي  :اسأ أأتنتاجات اللجنأ أأة التنفي يأ أأة رق أ أأم )36- ( 40
()1( ،)1985ا و) ( )2004( )55- (101ا ( ،2005( )56- ( 102ا)
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 -91وستلتمس اإلسهامات م الدول( ،)44مسأاعدة مأ اجلهأات املعنيأة صأاحبة املصألحة(،)45
لو ع برامج إعا ة التوطني ،أو توسيع نطاقها وحجمها وحتسأني نوعيتهأا( )46و عمأا لأ اجلهأو ،
ستض أأع املفو أأية ،ابلتع أأاون م أأع ال أأدول وأص أأحاب املص أألحة املعني أأني ،اس أرتاتيجية ثالثي أأة الس أأنوات
( )2021-2019لااي ة عد أماك إعا ة التوطني بتضمني بلدان مي تشارك قبل يف جهأو إعأا ة
الت أأوطني العاملي أأةا وتعاي أأا بأ أرامج إع أأا ة الت أأوطني الناا أأئة ،ابلس أأتعانة أبفض أأل املمارس أأات وال أأدروك
املستخلص أأة م أ ايلي أأة املش أأرتكة ل أأدعم بل أأدان إع أأا ة الت أأوطني الناا أأئة (ايلي أأة املش أأرتكة) والرتتيب أأات
اإلقليمي أأة وس أأتحد السأ أرتاتيجية وتق أأيم رواب أأط وتق أأد ال أأدعم إىل بل أأدان إع أأا ة الت أأوطني اجلدي أأدة
والناائة ،ويشمل ل اخلاة الفنية و ري ل مأ أاأكال الأدعم التقأي ،ومشأاريع التوأمأة ،واملأوار
البشرية واملالية الال مة لتنمية القدرات ،وإاراك أصحاب املصلحة املعنيني
 -92وابإل أافة إىل لأ  ،سيُسأأعى ،حسأب القتضأأاء ،إىل احلصأول علأأى تعهأدات لسأأتحدا
املمارسأأات اجليأأدة يف بأرامج إعأأا ة التأأوطني أو تعاياهأأا وميكأ أن يشأأمل ل أ و أأع فططأأات
إعأأا ة التأأوطني املتعأأد ة السأأنواتا وب أ ل اجلهأأو الأأيت تكفأأل أن يكأأون النظأأر يف طلبأأات إعأأا ة
التأأوطني قأأابالا للتنبأأؤ ،ومتسأأما ابلكفأأاءة والفعاليأأة (علأأى سأأبيل املثأأال ،ابسأأتخدا سأأبل التجهيأأا
املرنأأة الأأيت تعأأا علأأى ايأأو الشأوا ل األمنيأأة املتعلقأأة بتسأأوية مأأا ل يقأأل عأ  25يف املائأأة مأ
طلبأأات إعأأا ة التأأوطني السأأنوية يف ضأأون سأأتة أاأأهر مأ إحالتهأأا مأ قبأأل املفو أأية)ا والتحقأأق
م اللجوء إىل إعأا ة التأوطني بطريقأة اسأرتاتيجيةا وحتسأني بيئأة احلمايأة ،واملسأااة يف و أع هنأج
اامل ملعاجلة أو اال الالجئني (على سبيل املثال ،بتخصيص أماك إلعأا ة تأوطني الالجئأني حسأب
معأأايري املفو أأية يف هأ ا الصأأد مأ احلأأالت ات األولويأأة الأأيت حتأأد ها املفو أأية يف تقريرهأأا السأأنوي
عأ احتياجأأات إعأأا ة التأأوطني املتوقعأأة علأأى الصأأعيد العأأاملي ،مأأا يف لأ احلأأالت الأأيت طأأال أمأأدهاا
ومأو علأى سأأبيل املثأأال ،بتخصأيص مأأا ل يقأل عأ  10يف املائأأة مأ عأروض إعأأا ة التأأوطني ك مأأاك
أأري فصصأأة لتسأأوية احلأأالت الطارئأأة أو امللحأأة الأأيت حتأأد ها املفو أأيةا والسأأتثمار يف خأأدمات
الستقبال واإل ماج الفعالة املقدمة لالجئني املعا توطينهما م فيهم النساء والفتيات املعر أات
للمخأأاطرا واسأأتخدا مرافأأق العبأأور يف حأأالت الطأوارئ ،أو سأواها مأ ترتيبأأات املعاجلأأة الطارئأأة
()47
م أجل إعا ة التوطني ،ويشمل ل النساء ،واألطفال املعر ني للمخاطر
 -93ويف حأأالت حمأأد ة ،ستواصأأل فأأرق إعأأا ة التأأوطني األساسأأية ،يف أأوء مأأا أثبتتأأه م أ
جأدارة ،تيسأأري السأأتجابة املنسأقة ،مأأع إيأأالء العتبأأار الواجأب لحتياجأأات احلمايأأة والعتبأأارات
األمنية( )48وبوجه أعم ،ستتسق يأع اجلهأو املب ولأة يف إطأار التفأاق العأاملي مأع هيكأل إعأا ة
التأأوطني املتعأأد األطأرا القأأائم حاليأا ،مأأا يف لأ املشأأاورات السأأنوية الثالثيأأة األطأرا بش أ ن
إعا ة التوطني ،والفريق العامأل املعأي نعأا ة التأوطني واجملموعأات األساسأية ،بغيأة السأتفا ة مأ
قيمتها املضافة
__________

()44
()45
()46
()47
()48
GE.18-12725

متشي ا مع الفقرة  4أعال
ميك أ أن يشأأمل ل أ املفو أأية ،واملنظمأأة الدوليأأة للهجأأرة ،ومنظمأأات اجملتمأأع املأأد  ،وفئأأات اجملتمأأع احمللأأي،
واملنظمات الدينية ،واألوساأل األكا ميية ،واألفرا  ،والقطاال اخلاا
متشي ا مع القرار  ،A/RES/71/1الفقرة  16م املرفق األول
قأأد يلأأا إصأأدار وثيقأأة سأأفر لجأأا واحأأد وفأأق اتفاقيأأة الالجئأأني بغيأأة تيسأأري اإلجأأالء وميكأ أن تيسأأر املفو أأية
ل يف حالت استثنائية
يف تنسيق حمتمل مع منصة الدعم ،أو كجاء منها
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 3-3السبل التكميلية للقبول يف بلدان اثلثة
 -94ميك أن تُيسر املسارات األخرى لقبأول األاأخاا احملتأاجني للحمايأة الدوليأة احلصأول
عل أأى احلماي أأة ومأو احلل أأول ،بص أأفتها مكمل أأة إلع أأا ة الت أأوطني وت أأدعو احلاج أأة ألن تُت أأا هأ أ
املسأأارات علأأى أسأأاك أكثأأر انتظام أا ،وتنظيم أا ،واسأأتدامة ،ومراعأأاة للش أوا ل اجلنسأأانية ،وأن تتضأأم
ماانت احلماية املالئمة ،و اي ة عد البلدان اليت تتي ه الفرا بوجه عا
 -95وستتض أأم اسأ أرتاتيجية إع أأا ة الت أأوطني الثالثي أأة الس أأنوات (القس أأم  2-3أع أأال ) أيضأ أ ا
مسأأارات تكميليأأة للقبأأول جلعلهأأا أكثأأر تأوافرا وقابليأأة للتنبأأؤ بشأأكل ملمأأوك وسأأتُلتمس املسأأااات
م الدول ،بدعم مأ أصأحاب املصألحة املعنيأني( ،)49لتيسأري اإلجأراءات الفعالأة ومسأارات اإلحالأة
الوا أأحة للأأم سأأل العائلأأة ،أو و أأع ب أرامج رعايأأة خاصأأة أو جمتمعيأأة تُضأأا إىل إعأأا ة التأأوطني
اإل أأافية أو املنتظم أأة ،م أأا يف لأ أ الأ أاامج اجملتمعي أأة املع أأا ة مأ أ خ أأالل املب أأا رة العاملي أأة لرعاي أأة
الالجئأني وميكأ أن تشأمل املسأأااات األخأرى مأ حيأ املسأأارات التكميليأة الت اأريات اإلنسأأانية،
واملمأرات اإلنسأانية ،وسأواها مأ بأرامج القبأول اإلنسأانيةا وإ حأة فأرا التعلأيم لالجئأني (يشأمل
لأ النسأأاء والفتيأأات) بتقأدمي املأأن الدراسأأية وأتاأريات الطأأالب ،بوسأأائل مأ بينهأأا الشأراكات
املعقأأو ة بأأني احلكومأأات واملؤسسأأات األكا مييأأةا وإ حأأة فأأرا تنقأأل اليأأد العاملأأة لالجئأأني ،مأ
خالل حتديد الالجئني أصحاب املواهب اليت حتتاج إليها بلدان اثلثة
 -96وسأأتُلتمس املسأأااات ل أأدعم تبأأا ل املمارس أأات احلسأأنة ،وال أأدروك املستخلصأأة وتنمي أأة
قدرات الدول اجلديدة اليت تنظر يف ه املخططات (انظر الفقرة  47أعال )

 4-3اإل ماج احمللي
 -97ل أأئ كانأ أ الع أأو ة الطوعي أأة إىل ال أأوط ل تأ أاال ه أأي احل أأل املفض أأل يف معظ أأم حأ أالت
الالجئني ،فإن م املهم أيض ا عم البلدان اليت ختتار تسوية و ع الالجئني علأى الصأعيد احمللأي
واإل م أأاج احملل أأي قأ أرار س أأيا ي وخي أأار متارس أأه ال أأدول وف أأق التااماهت أأا التعاهدي أأة ومب أأا ئ حق أأوق
اإلنسأأان( )50ووجأأد عأأد م أ الأأدول فائأأدة يف املضأأي قُأدما يف إ مأأاج الالجئأأني علأأى الصأأعيد
احمللأأي ،مسأأتعينة يف ل أ بوسأأائل مأ بينهأأا مأأنحهم املركأأا القأأانو الأأدائم وجنيسأأهم ،عنأأد القتضأأاء،
ون املساك ابحلالة اخلاصأة لأبعط البلأدان املتوسأطة الأدخل والبلأدان الناميأة الأيت تواجأه حأالت
جلوء واسعة النطاق
 -98واإل ماج احمللي هو عملية ينامية ات اجاهني تتطلأب جهأو ا مأ يأع األطأرا  ،مأا
يف لأ وجأأو السأأتعدا لأأدى الالجئأأني للتكيأ مأأع اجملتمأأع املضأأي  ،واسأأتعدا ا أأاثالا لأأدى
اجملتمعأأات املضأأيفة واملؤسسأأات العامأأة للرتحيأأب ابلالجئأأني وتلبيأأة احتياجأأات جمموع أات متنوعأأة
مأ السأأكان ويف البلأأدان املنخفضأأة واملتوسأأطة الأأدخل ،ينبغأأي أن يقأأد اجملتمأأع الأأدويل مسأأاعدة
ماليأأة إ أأافية و عم أا تقني أا إ أأافيا حأأى يتكلَّأأل اإل مأأاج علأأى الصأأعيد احمللأأي ابلنجأأا علأأى ايأأو
يراعي احتياجات كال الالجئني واجملتمعات املضيفة
__________

( )49يشأمل لأ اجملتمأأع املأد  ،واملنظمأأات الدينيأأة ،والقطأاال اخلأأاا ،وأرابب العمأأل ،واملنظمأات الدوليأأة ،واألفأرا ،
واألوساأل األكا ميية
( )50على ايو ما ور يف استنتاج اللجنة التنفي ية رقم  ،)2005( )56- ( 104احليثية 1
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 -99و عما للبلدان اليت ختتار إ حة الندماج احمللي ،يسأاهم اجملتمأع الأدويل ككأل ،ابلتعأاون
الوثي أأق م أأع الس أألطات الوطني أأة يف البل أأدان املض أأيفة ،امل أ أوار واخل أأاة للمس أأاعدة يف و أأع إط أأار
عا قدرات مؤسسات الدولأة املعنيأة ،واجملتمعأات احملليأة ،واجملتمأع
اسرتاتيجي لإل ماج احمللي وستُ َّ
املأأد  ،عم أا لعلميأأة اإل مأأاج علأأى الصأأعيد احمللأأي (علأأى سأأبيل املثأأال ،ملعاجلأأة مسأأائل التوثيأأق،
وتيسري التدريب على اللغة والتدريب املهي ،ما يشمل النساء والفتيات) وسيُقد الدعم للاامج
ال أأيت تع أأا الح أرتا والعالق أأات اجلي أأدة وتيس أأر احلص أأول عل أأى ف أأرا كس أأب الع أأيش بغي أأة إ م أأاج
الالجئني ،ما يف ل حتليل القتصا ات يف مناطق الالجئني ،مع مراعأاة تقييمأات سأوق العمأل
احمللي واملهارات املطلوبة ،ويشمل ل النساء والشباب وسأتُدعم بقأوة السأتثمارات يف املنأاطق
الأأيت سيسأأتقر فيهأأا الالجئأأون ،عم أا خلطأأط واس أرتاتيجيات التنميأأة الوطنيأأة ووفأأق خطأأة التنميأأة
املستدامة لعأا  ،2030وستستكشأ  ،عنأد القتضأاء ،األُطأر اإلقليميأة الأيت ميكأ أن تسأتكمل
القوانني الوطنية يف إ حة مسارات حلصول الالجئني على املركا القانو الدائم ،أو التجنيس

 5-3احللول احمللية األخرى
 -100ابإل أأافة إىل اإل مأأاج احمللأأي ال أ ي جيأأد فيأأه الالجئأأون ح أالا ائم أ ا ملعأأاانهتم ،قأأد ختتأأار
بعأأط البلأأدان املضأأيفة إ حأأة حلأأول حمليأأة أخأأرى لالجئأأني وتنطأأوي ه أ احللأأول علأأى اإلقامأأة
القانونية املؤقتة اليت يُبتغى منها تيسأري إ مأاج الالجئأني علأى النحأو املالئأم اقتصأا ايا ،واجتماعيأا،
وثقافي ا ،ون املسأاك ابحللأول الدائمأة احملتملأة الأيت قأد تصأب متاحأة وحسأب السأياق والحتياجأات
اليت حتد ها البلدان اليت ختتار إ حة حلول حملية أخرى لالجئني( ،)51ستسأاهم الأدول وأصأحاب
املصأألحة املعنيأأون ابمل أوار واخل أاات ،مأأا يف ل أ اإلراأأا ات التقنيأأة بش أ ن األطأأر القانونيأأة واملؤسسأأية
الأأيت تعأأا اإل مأأاج السأألمي واملنأأتج لالجئأأني ورفأأا اجملتمعأأات احملليأأة ،ومعاجلأأة مسأأائل م أ قبيأأل
التوثيق وتصاري اإلقامة

رابع ا -املتابعة واالستعرا
 -101سيب ل اجملتمع الدويل ككل قصارى جهد حلشد الدعم لالتفاق العاملي وحتقيق أهدافأه
علأأى قأأد املسأأاواة ،بتقاسأأم األعبأأاء واملسأأؤوليات بشأأكل أكثأأر إنصأأافا وقابليأأة للتنبأأؤ وتقأأع تلأ
املهمة على عاتق يع الدول ،جنبا إىل جنب مع أصأحاب املصألحة املعنيأني وسأتقو املفو أية
بأدور حأأافا و اعأم يف هأ ا املسأعى وفأأق وليتهأا وسأأتُجرى املتابعأة والسأأتعراض موجأب التفأأاق
الع أأاملي يف املق أأا األول مأ أ خ أأالل املنت أأدى الع أأاملي لالجئ أأني (الأ أ ي يُعق أأد ك أأل أرب أأع س أأنوات،
مأا مي يُقأرر خأال لأ )ا واجتماعأات املسأؤولني الرفيعأأي املسأتوى الأيت تُعقأأد مأرة كأل سأأنتني يف
فأأرتة مأأا بأأني املنتأأدايت)ا فضأالا عأ التقأأارير السأأنوية الأأيت تقأأدمها مفو أأة األمأأم املتحأأدة السأأامية
لش أأؤون الالجئ أأني إىل اجلمعي أأة العام أأة لضم أأم املتح أأدة وستس أأعى ال أأدول ،واملفو أأية ،وأص أأحاب
املصلحة املعنيون إىل تنسيق متابعة التفاق العاملي بطأرق تُعأا اتسأاقه مأع العمليأات واإلجأراءات
األخرى املتعلقة ابألاخاا املتنقلني
__________

( )51انظر أيضا الفقرة  99بش ن جمالت الدعم احملتملة ،عند القتضاء
GE.18-12725
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 -102وسأأيُقيَّم النجأأا احملأأر يف إطأأار التفأأاق العأأاملي مأ حيأ التقأأد صأأوب حتقيأأق أهدافأأه
األربعأأة (الفقأأرة  )7وسأأتُعد يف ه أ ا الص أد مؤا أرات لكأأل هأأد قبأأل انعقأأا املنتأأدى العأأاملي
األول لالجئني يف عا 2019
 -103وس أأتتي املنت أأدايت العاملي أأة لالجئ أأني وس أأيلة مهم أأة لل أأدول وأص أأحاب املص أألحة املعني أأني
ايخأري لتقيأيم التقأأد احملأر يف حتقيأأق أهأدا التفأاق العأأاملي وسأتتي املنتأأدايت أيضأ ا الفرصأأة
للدول وأصحاب املصلحة املعنيني لتبا ل املمارسات اجليدة واخلأاات ،سأواء فيمأا يتعلأق اأالت
قطرية ،أو إقليمية ،بعينها ،وك ل على الصعيد العاملي ،ولستعراض الفعالية املسأتمرة لرتتيبأات تقاسأم
األعباء واملسؤوليات وسيُستعان يف التقييم ال ي سيُجرى يف املنتدايت م نتأائج العمليأة الأيت تنسأقها
املفو أأية لقيأأاك األثأأر النااأ عأ استضأأافة الالجئأأني و أأايتهم ومسأأاعدهتم (الفقأأرة  ،)48ومأ رليأأة
لتتبأأع تنفي أ التعهأأدات واملسأأااات وقيأأاك أثأأر التفأأاق العأأاملي تُنشأأئها املفو أأية يف إطأأار تشأأاور
وثيق مع الدول وأصحاب املصلحة املعنيني ايخري
 -104وس أأتُعقد اجتماع أأات املس أأؤولني رفيع أأي املس أأتوى بشأ أ ن التف أأاق الع أأاملي يف الف أأرتة ب أأني
املنتأأدايت ،وابلت أاام مأأع ح أوار املفو أأة الس أأامية بش أ ن حتأأدايت احلمايأأة وس أيكون ابب ه أ
الجتماعأأات مفتوحأ ا أمأأا يأأع الأأدول األعضأأاء يف األمأأم املتحأأدة وأصأأحاب املصأألحة املعنيأأني،
وسأأتتي اجملأأال إلجأراء "اسأأتعراض منتص أ املأأدة" للتقأأد احملأأر  ،وتُيس أر التقيأأيم املنأأتظم ،وحتأأافظ
على الاخم وسيُعقد أول اجتماال يشارك فيه مسؤولون رفيعو املستوى املعنيون يف عا 2021
 -105وس أأتُقد مفو أ أأةممفوض األمأ أأم املتحأ أأدة السأ أأامية لشأ أأؤون الالجئأ أأني الصأ أأيغة السأ أأنوية
املسأأتكملة م أ تقريره أامتقرير العأأا ي إىل اجلمعيأأة العامأأة لضمأأم املتحأأدة ع أ التقأأد احملأأر ايأأو
حتقيق أهدا التفاق العاملي

 -106وستُيسأأر الأأدول وأصأأحاب املصأألحة املعنيأأون مشأأاركة الالجئأأني اجملديأأة ،مأأا يف ل أ النسأأاء
واألاأأخاا وو اإلعاقأأة ،والشأأباب ،يف املنتأأدايت العامليأأة لالجئأأني ،وتكفأأل إ راج وجهأأات نظأأرهم
عأ التقأأد احملأأر وسأأتُمك منصأأة رقميأأة أقامتهأأا املفو أأية وجعلتهأأا متاحأأة للجميأأع م أ تبأأا ل
املمارسأأات اجليأأدة يف تطبيأأق فتلأ عناصأأر التفأأاق العأأاملي ،ول سأأيما مأ منظأأور العمأأر ،ونأوال
اجلنس ،واإلعاقة ،والتنوال
 -107ول أأدى التف أأاق الع أأاملي الق أأدرة عل أأى اس أأتنفار ي أع أص أأحاب املص أألحة املعني أأني لأ أدعم
ج أأدول أعم أأال مش أأرتك ونت أأائج اعي أأة وبوس أأعنا معأ أا أن ايق أأق نت أأائج سأ أتُغري حي أأاة الالجئ أأني
واجملتمعات املضيفة
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