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 السبعوناحلادية والدورة 

 *املؤقت* من جدول األعمال ١١٨و  ١٣البندان 

التنفيذ واملتابعة املتكـامالن واملنسـقان لنتـائج املـؤمترات     

يف  ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحـدة  الرئيسية

  االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة ماامليدانني 
  

              متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
الجتمـاع  حمال من اجلمعية العامة يف دورا احلاديـة والسـبعني إىل ا   قرار مشروع    

  العام الرفيع املستوى املعين حبركات الرتوح الكربى لالجئني واملهاجرين  
    

  الالجئني واملهاجرينإعالن نيويورك من أجل     
  

 ،إن اجلمعية العامة  

الرفيـع املسـتوى املعـين حبركـات الـرتوح      العـام  الجتمـاع  التالية لالوثيقة اخلتامية  تعتمد  
  .الكربى لالجئني واملهاجرين

  
 إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين    

قـر األمـم املتحـدة    حنن، رؤساء الدول واحلكومـات واملمـثلني السـامني، اـتمعني يف م      
لتنـاول مسـألة حركـات الـرتوح الكـربى لالجـئني        ٢٠١٦أيلول/سـبتمرب   ١٩يف نيويورك يوم 

 واملهاجرين، قد اعتمدنا اإلعالن السياسي التايل:

  
  

  .٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٥فنية يف أُعيد إصدارها ألسباب   *  
  **  A/71/150.  
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 مقدمة  - أوال   

منذ أقدم العصور، واجلنس البشري يف حالة تنقـل دائمـة. فـبعض النـاس يتنقلـون حبثـا         - ١
جديــدة. بينمــا ينتقــل آخــرون هربــا مــن الــرتاع املســلح أو الفقــر   عــن فــرص اقتصــادية وآفــاق 

انعدام األمن الغذائي أو االضطهاد أو اإلرهـاب أو انتـهاكات وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان.       أو
وينتقل آخرون أيضا بسبب اآلثار السلبية لتغري املنـاخ أو الكـوارث الطبيعيـة (الـيت رمبـا يكـون       

مبـزيج مـن   وينتقـل الكـثريون مـدفوعني    بـل  وامل بيئية أخـرى.  بعضها مرتبطا بتغري املناخ) أو ع
 هذه األسباب.

علـى أفضـل وجـه مـع الظـاهرة العامليـة        الدويلوقد نظرنا اليوم يف كيفية تعامل اتمع   - ٢
 املتمثلة يف حركات الرتوح الكربى لالجئني واملهاجرين.املتنامية 

ــوم مســتوى غــري مســبوق      - ٣ ــا نشــهد يف عــامل الي ــذين   إنن مــن احلــراك البشــري. فعــدد ال
. ويوجــد أكــرب منــه يف أي وقــت مضــى  يعيشــون اليــوم يف بلــدان غــري تلــك الــيت ولــدوا فيهــا   

ووصـل عـددهم يف عـام    معظمهـم دون أي حـوادث.   وينتقـل  مهاجرون يف مجيع بلدان العامل. 
 .مليون مهاجر، مبعدل زيادة أسرع من معدل زيـادة سـكان العـامل    ٢٤٤إىل أكثر من  ٢٠١٥

مليـون الجـئ    ٢١، منـهم أكثـر مـن    اقسـر النازحني مليونا من  ٦٥ومع ذلك، فإن هناك قرابة 
 مليونا من املشردين داخليا. ٤٠ماليني طالب جلوء وأكثر من  ٣  و

ــة املســتدامة لعــام    ولقــد ســلَّ   - ٤ ــا خطــة التنمي ــدى اعتمادن ــذ  )١(٢٠٣٠منا بوضــوح، ل من
ــذي يقدمــه   مضــى عــام ــع  املهــاجرون يف النمــو  ، باإلســهام اإلجيــايب ال ــة الشــامل للجمي والتنمي

بدرجة أفضل لالستفادة بذلك اإلسـهام. واهلجـرة اآلمنـة املنظمـة      املستدامة. وبات عاملنا مهيئاً
القسـري  الـرتوح  القانونية هي منبع لفوائـد وفـرص كـبرية كـثريا مـا ال تقـدر حـق قـدرها. أمـا          

نـزوح كـربى فكـثريا مـا يطرحـان حتـديات       واهلجرة غـري القانونيـة الـيت تـتم يف إطـار حركـات       
 معقدة.

وحنن نؤكد من جديد مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه. ونؤكـد مـن جديـد أيضـا       - ٥
ونشـري إىل املعاهـدات الدوليـة األساسـية حلقـوق اإلنسـان.        )٢(اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان   

هـاجرين بصــرف النظــر عــن  الجــئني واملميــع الونؤكـد مــن جديــد حقــوق اإلنسـان الواجبــة جل  
وضعهم، وسنحمي هذه احلقوق محاية كاملة؛ فكلـهم أصـحاب حقـوق. وسـيظهر يف تعاملنـا      

__________ 

  .٧٠/١القرار   )١(  
  ).٣-ألف (د ٢١٧القرار   )٢(  
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مــع هــذه املســألة االحتــرام الكامــل للقــانون الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وعنــد   
 االقتضاء، القانون الدويل لالجئني والقانون الدويل اإلنساين.

القانوين املنظم ملعاملة الالجئني منفصل عن ذلك الذي حيكم معاملـة  ورغم أن اإلطار   - ٦
واجـه  تاألساسـية العامليـة. كمـا     احلريـات نفـس حقـوق اإلنسـان و   لكلتا الفئتني املهاجرين، فإن 

همـا نقـاط ضـعف متماثلـة، مـن بينـها تلـك        تيالكثري من التحديات املشتركة ولـدى كل كلتامها 
‘‘ حركـات الـرتوح الكـربى   ’’تفهم عبـارة   ح الكربى. وقداليت تكون يف سياق حركات الرتو

ــا جتســد    ــى أ ــددعل ــدد الوافــدين      اع ــن بينــها: ع ــارات، م والســياق االقتصــادي   ،مــن االعتب
ــرايف  ــاعي واجلغ ــتجابة    ،واالجتم ــى االس ــة املســتقبلة عل ــدرة الدول ــاجئ    ،وق ــرتوح املف ــار ال وآث

. غري أن املصطلح ال يشمل، مثال، التدفقات النظامية للمهاجرين مـن بلـد إىل   الطويل األمد أو
، األشــــخاصتــــدفقات خمتلطــــة مــــن ‘‘ حركــــات الــــرتوح الكــــربى’’آخــــر. وقــــد تشــــمل 

الجــئني أو مهــاجرين، الــذين يرتحــون ألســباب خمتلفــة ولكنــهم قــد يســتخدمون   كــانوا ســواء
 مسارات متماثلة.

ــرتوح الكــربى لالجــئني      - ٧ ــاجرين وحركــات ال ــداعيات سياســية واقتصــادية    وامله ــا ت هل
واجتماعيــة وإمنائيــة وإنســانية ومتعلقــة حبقــوق اإلنســان تتخطــى كــل احلــدود اجلغرافيــة. وهــي  
ظواهر عاملية تستدعي اتباع نهج عاملية وحتتاج إىل حلـول عامليـة. وال ميكـن لدولـة واحـدة أن      

تـأثريا جـائرا علـى البلـدان اـاورة      احلركـات  ذه مبفردها. وتؤثر تلـك  تعاجل حركات الرتوح ه
يف حـاالت كـثرية   فهـي حتمـل قـدرات تلـك البلـدان      معظمهـا بلـدان ناميـة.    وبلدان العبور،  أو

تنميتـها. يضـاف إىل ذلـك    بتماسـكها االجتمـاعي واالقتصـادي و   يضـر ب فوق طاقتها بكثري، مما 
باتـت اآلن شـيئا مألوفـا، وباتـت هلـا انعكاسـات طويلـة        دها اليت يطـول أمـ  أن أزمات الالجئني 

على الالجئني أنفسهم وعلى البلدان واتمعات اليت تستضيفهم. ويلـزم زيـادة التعـاون    األجل 
 الدويل ملساعدة البلدان واتمعات املستضيفة.

امل الـذين  ونعلن تضامننا العميق ومساندتنا للماليني من البشر يف بقاع خمتلفـة مـن العـ     - ٨
 جيربون، ألسباب خارجة عن إرادم، على اقتالع أنفسهم وأسرهم من بيوم.

كــربى نــزوح يف إطــار حركــات النــازحون كــثريا مــا يواجــه الالجئــون واملهــاجرون و  - ٩
ــهم خمــاطر كــربى، بســريهم يف      ويــالت  ــرون فيهــا أي بصــيص أمــل. ويتجشــم الكــثري من ال ي

. وجيـد بعضـهم أنفسـهم مضـطرين     و منـها الكـثري منـهم   ال ينجـ رحالت حمفوفـة باألخطـار قـد    
لالســتعانة خبــدمات عصــابات إجراميــة، كعصــابات املهــربني، وقــد يقــع آخــرون فريســة لتلــك 

فال يكونون علـى يقـني مـن    العصابات أو ضحية لالجتار. وحىت إذا وصلوا إىل حيث يريدون، 
 .تتهدده األخطار مستقباليواجهون نوع االستقبال و
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 ن مصممون على إنقاذ األرواح. والتحدي الذي يواجهنا هو قبـل كـل شـيء حتـد    وحن  - ١٠
ــة األجــل ومســتدامة.           ــاد حلــول طويل ــى إجي ــل، فإننــا مصــممون عل ــي وإنســاين. وباملث أخالق
وسنكافح بكـل مـا أوتينـا مـن وسـائل حـاالت إسـاءة املعاملـة واالسـتغالل الـيت تعانيهـا أعـداد             

 .الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة ينحصر هلا من الالجئني واملهاجر  ال

ونقـــر باملســـؤولية املشـــتركة عـــن التعامـــل مـــع حركـــات الـــرتوح الكـــربى لالجـــئني     - ١١
. وسوف نفعل ذلك مـن خـالل   حمورها اإلنسانفة ورؤوواملهاجرين بطريقة إنسانية وحساسة 

التصـدي   التعاون الدويل، مسلمني يف الوقـت نفسـه بتفـاوت القـدرات واملـوارد املسـتخدمة يف      
أو اجلنسـية وبلـدان   املنشـأ  حلركات الرتوح هذه. فالتعاون الدويل، وخاصة التعاون بـني بلـدان   

ــدان   ــور وبل ــد لكــل      املقصــدالعب ــه اآلن؛ والتعــاون املفي ــة ممــا هــو علي ــر أمهي ــط أكث ، مل يكــن ق
ــون واملهــاجرون       ــة لإلنســانية. وجيــب أن حيصــل الالجئ ــد مج ــه فوائ األطــراف يف هــذا اــال ل

لنازحون يف إطـار حركـات نـزوح كـربى علـى الـدعم واملسـاعدة واحلمايـة املنهجيـة الشـاملة           ا
بـأن حنتـرم   التزاماتنـا  بيتمشـى مـع التزامـات الـدول مبوجـب القـانون الـدويل. ونـذكِّر أيضـا           مبا

، ونشدد على ضرورة أن حييـوا  الواجبة هلم احتراما كامالحقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
أمــان وكرامــة. ونتعهــد بتقــدمي دعمنــا إىل املتضــررين اليــوم، وإىل الــذين ســيكونون  حيــام يف 

 جزءا من حركات نزوح كربى يف املستقبل.

وحنــن مصــممون علــى معاجلــة األســباب اجلذريــة حلركــات الــرتوح الكــربى لالجــئني     - ١٢
واملهاجرين، بوسائل منها زيادة اجلهود الرامية إىل الوقايـة املبكـرة مـن حـاالت األزمـات علـى       
أساس الدبلوماسـية الوقائيـة. وسـنعاجل هـذه األسـباب أيضـا عـن طريـق منـع نشـوب الرتاعـات            

ة، وزيادة تنسـيق اجلهـود اإلنسـانية واإلمنائيـة وجهـود بنـاء السـالم،        وتسويتها بالوسائل السلمي
وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل، ومحايــة حقــوق اإلنســان. وســنعاجل   

الرتوح اليت يسببها الفقر وعدم االستقرار والتـهميش واإلقصـاء، وانعـدام التنميـة     حاالت باملثل 
أكثـر السـكان ضـعفا. وسـوف نعمـل مـع       إىل بوجـه خـاص   ارة اإلشـ والفرص االقتصادية، مـع  

 لتعزيز قدراا.املنشأ بلدان 

إن الناس مجيعا يولدون أحـرارا ومتسـاوين يف الكرامـة واحلقـوق. ولكـل إنسـان احلـق          - ١٣
يف أن يعترف يف كل مكان بكونه شخصا أمام القانون. ونذكِّر بأن التزاماتنا مبوجب القـانون  

كافة أشكال التمييز بسبب العرق أو اللون أو اجلـنس أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي     الدويل حترم 
السياسي أو غـري السياسـي أو األصـل القـومي أو االجتمـاعي أو الثـروة أو املولـد أو أي وضـعٍ         
آخر. غري أننا نشهد حاليا ببالغ القلق يف كثري من أحناء العامل تعامال مـع الالجـئني واملهـاجرين    

 اتصافا بكراهية األجانب والعنصرية. يزداد
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ونــدين بشــدة األفعــال واملظــاهر الــيت تــنم عــن العنصــرية والتمييــز العنصــري وكراهيــة    - ١٤
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضـد املهـاجرين والالجـئني والصـور النمطيـة الـيت غالبـا        

مع ويسـهم يف التماسـك   تلصق م على أسس منها الدين أو املعتقد. والتنوع يثري كل جمت ما
االجتماعي. وشـيطنة الالجـئني أو املهـاجرين هـي إهانـة بالغـة لقـيميت الكرامـة واملسـاواة لكـل           
إنسان اللتني تعهـدنا بالتمسـك مـا. وإننـا، إذ جنتمـع اليـوم يف األمـم املتحـدة، الـيت هـي مهـد            

ألجانـب والتمييـز   هاتني القيمتني العـامليتني واحلـارس عليهمـا، نشـجب مجيـع مظـاهر كراهيـة ا       
العنصــري والتعصــب. وســوف نتخــذ جمموعــة متنوعــة مــن اخلطــوات ملواجهــة هــذه املواقــف     
والسلوكيات، وخاصة اجلرائم النابعة من الكراهية وخطاب تأجيج الكراهية والعنـف العرقـي.   

نفـذها  نونرحب باحلملة العاملية اليت اقترحها األمني العام ملكافحـة كراهيـة األجانـب، وسـوف     
التعــاون مــع األمــم املتحــدة ومجيــع اجلهــات املعنيــة صــاحبة املصــلحة، وفقــا للقــانون الــدويل.   ب

الشخصــي املباشــر بــني اتمعــات املضــيفة    التواصــلوســوف تشــدد احلملــة علــى أمــور منــها   
تـربز اإلسـهامات اإلجيابيـة الـيت يقـدمها الالجئـون واملهـاجرون        سوف والالجئني واملهاجرين و

 إنسانيتنا املشتركة.على وسوف تؤكد أيضا 

وندعو القطاع اخلـاص واتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك منظمـات الالجـئني واملهـاجرين،           - ١٥
إىل املشاركة يف حتالفات أصحاب املصلحة املتعددين مـن أجـل دعـم اجلهـود الراميـة إىل تنفيـذ       

 على أنفسنا اليوم. انقطعهاليت  اتااللتزام

ــة املســتدامة لعــام  ولقــد تعهــدنا يف خطــة الت   - ١٦ بــأال خيلــف الركــب أحــدا  ’’ ،٢٠٣٠نمي
لصـــاحل مجيـــع األمـــم التنميـــة املســـتدامة وغاياـــا وأعلنـــا أننـــا نريـــد حتقيـــق أهـــداف ‘‘. وراءه

والشعوب ومجيع شرائح اتمع. وقلنا أيضا إننا سـوف نسـعى جاهـدين إىل الوصـول أوال إىل     
تأكيد التزاماتنا اليت تتصل باالحتياجـات احملـددة   من هم أشد ختلفا عن الركب. إننا اليوم نعيد 

تعلـن بوضـوح، يف مجلـة أمـور، أننـا سـوف نقـوم         ٢٠٣٠عام للمهاجرين أو الالجئني. فخطة 
تيسري اهلجرة وتنقل األشخاص على حنو مـنظم وآمـن ومنـتظم ومتسـم باملسـؤولية، مبـا يف       ’’بـ 

واحتياجـات  ‘‘. تسـم حبسـن اإلدارة  ذلك من خالل تنفيذ سياسات اهلجرة املخطط هلـا والـيت ت  
 الالجئني واملشردين داخليا واملهاجرين هي احتياجات معترف ا صراحة.

ــة         - ١٧ ــود ذات الصــلة يف خط ــع البن ــذ مجي ــن خــالل تنفي ــام وسيتســىن م ــز  ٢٠٣٠ع تعزي
اإلسهام اإلجيايب الذي يقدمه املهاجرون يف التنمية املستدامة. ويف الوقـت نفسـه، سـوف يعـاجل     

التنفيــذ الكــثري مــن األســباب اجلذريــة للــرتوح القســري، ويســاعد يف يئــة ظــروف أكثــر   هــذا
، ٢٠٣٠خطـة عـام    نـا . وحنن إذ جنتمع اليوم بعد مرور عام على اعتماداملنشأ مالءمة يف بلدان
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اخلطــة مــن إمكانــات لصــاحل الالجــئني تلــك كامــل مــا يف االســتفادة مــن نعلــن تصــميمنا علــى 
 واملهاجرين.

ــرة    ون  - ١٨ ــوارث للفتـ ــاطر الكـ ــن خمـ ــد مـ ــنداي للحـ ــار سـ ــري إىل إطـ  )٣(٢٠٣٠-٢٠١٥شـ
لتخفيف من املخاطر املرتبطة بـالكوارث. وترحـب الـدول الـيت وقعـت      ا تدابريوتوصياته بشأن 

بذلك االتفاق، وهي ملتزمـة بتنفيـذه. ونؤكـد     )٤(تغري املناخبشأن وصدقت على اتفاق باريس 
، مبـا يف ذلـك   )٥(الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويـل التنميـة   جمددا خطة عمل أديس أبابا

 اليت تنطبق على الالجئني واملهاجرين. هابنود

حركـات الـرتوح   بأمان وكرامة: التعامل مع ’’وحنيط علما بتقرير األمني العام املعنون   - ١٩
ــة العامــة مبقــرر عمــال املعــد  )٦(‘‘لالجــئني واملهــاجرين الكــربى   ٢٢املــؤرخ  ٧٠/٥٣٩ اجلمعي

حتضــريا هلــذا االجتمــاع الرفيــع املســتوى. وحنــيط علمــا مبــؤمتر  ، ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب 
 ،٢٠١٦أيار/مـايو   ٢٤و  ٢٣، املعقـود يف إسـطنبول، تركيـا، يف    القمة العاملي للعمل اإلنساين

الرفيـع املسـتوى املعـين بتقاسـم املسـؤولية العامليـة عـن طريـق فـتح مسـارات لقبـول            واالجتماع 
/مـارس  آذار ٣٠، الذي عقدته مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجـئني يف   الالجئني السوريني

شــباط/فرباير  ٤، الــذي عقـد يف لنـدن يف   ‘‘دعــم سـورية واملنطقـة  ’’واملـؤمتر املعـين بــ     ،٢٠١٦
ــالن ، ٢٠١٦ ــؤمتر إعــ ــوماليني  ومــ ــئني الصــ ــات لالجــ ــد التربعــ ــذي عقــ ــرين  ٢١يف  ، الــ تشــ

ختلــص إىل ، مســلمني يف الوقــت نفســه بــأن هــذه املــؤمترات إمــا أــا مل   ٢٠١٥األول/أكتــوبر 
نتائج متفق عليها علـى صـعيد حكـومي دويل أو أـا كانـت إقليميـة يف نطاقهـا. وحنـيط علمـا          

واالجتـار باألشـخاص ومـا يتصــل    النـاس   بشـأن ريـب   مببـادرات إقليميـة مـن قبيـل عمليـة بـايل      
بذلك من جرائم عرب وطنية، واملبادرة املشـتركة بـني االحتـاد األورويب وبلـدان القـرن األفريقـي       

وبلـدان القـرن األفريقـي بشـأن     األفريقـي  املبادرة املشـتركة بـني االحتـاد    ولتقصي طرق اهلجرة، 
عمليــة الربــاط، وخطــة عمــل فاليتــا،  و (عمليــة اخلرطــوم)، االجتــار بالبشــر وريــب املهــاجرين 

ــادرات ذات     ــا بأــا مب ــل، مــع إقرارن ــامج عمــل الربازي ــق   وإعــالن وبرن طــابع إقليمــي وال تنطب
 على البلدان املشاركة فيها.  إال

داخــل احلـدود الوطنيــة، واحتمــال أن يلــتمس هــؤالء   النــازحنيونـدرك ضــخامة عــدد    - ٢٠
احلاجـة إىل الـتفكري   ب ننـوه احلماية واملساعدة يف بلدان أخرى بوصفهم الجئني أو مهـاجرين. و 

__________ 

  ، املرفق الثاين.٦٩/٢٨٣القرار   )٣(  
  ، املرفق.٢١-/م أ١، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر   )٤(  
  ، املرفق.٦٩/٣١٣القرار   )٥(  
  )٦(  A/70/59.  
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نـع  مللمشـردين داخليـا، و  ليف استراتيجيات فعالة لضمان توفري ما يكفي من احلماية واملسـاعدة  
 هذا التشرد واحلد منه.

  
 االلتزامات    

علـى حـد سـواء    قد أقررنا اليوم جمموعة التزامـات تنطبـق علـى الالجـئني واملهـاجرين      ل  - ٢١
جممــوعيت التزامــات ختــص إحــداها الالجــئني وختــص األخــرى املهــاجرين. وقــد قمنــا   كــذلك و

بذلك آخذين يف احلسبان خمتلف حقائق الواقع والقدرات ومستويات التنمية وعلى حنـو حيتـرم   
ية. ونؤكد من جديـد التزامنـا بالقـانون الـدويل، ونشـدد علـى أن       السياسات واألولويات الوطن

مـع حقـوق والتزامـات الـدول مبوجـب      يتسـق  علـى حنـو   مـع مرفقيـه   هذا اإلعالن سـوف ينفـذ   
، فقــد بصـفة رئيسـية  القـانون الـدويل. ومـع أن بعــض االلتزامـات ينطبـق علـى جمموعــة واحـدة        

مجيعهـا  صـيغت  االلتزامـات قـد   مع أن ذلك، ووفضال عن ينطبق أيضا على اموعة األخرى. 
اليـوم، فـإن كـثريا منـها قـد ينطبـق أيضـا علـى         نبحثهـا  يف سياق حركات الـرتوح الكـربى الـيت    

ــة. ويتضــمن    ــق اهلجــرة القانوني ــع مســألة      املرف ــل الشــامل م ــارا للتعام ــذا اإلعــالن إط األول هل
، بينمـا  ٢٠١٨يف عـام   الالجئني ويوجز اخلطوات حنو التوصل إىل اتفاق عاملي بشأن الالجئني

الثــاين اخلطــوات املتخــذة حنــو التوصــل إىل اتفــاق عــاملي مــن أجــل اهلجــرة اآلمنــة    املرفــق يــبني 
  .٢٠١٨واملنظمة والقانونية يف عام 

    
 االلتزامات اليت تنطبق على الالجئني واملهاجرين على حد سواء  - ثانيا   

القضـايا الـيت تنطـوي عليهـا     سنقوم، مشددين على أمهيـة اتبـاع ـج شـامل يف معاجلـة        - ٢٢
، بكفالة حصـول مجيـع األشـخاص الـذين يصـلون إىل بلـداننا علـى اسـتقبال يركـز          هذه املسألة

علــى اإلنســان ويتســم باحلساســية واإلنســانية وحفــظ الكرامــة ومراعــاة االعتبــارات اجلنســانية  
صلون منهم يف إطـار حركـات نـزوح كـربى، سـواء كـانوا الجـئني        والسرعة، وخاصة للذين ي

كفل أيضا االحترام الكامل واحلماية التامة حلقـوق اإلنسـان واحلريـات    نأو مهاجرين. وسوف 
 األساسية الواجبة هلم.

هشــة ويســافرون يف ظــل أوضــاع ونــدرك االحتياجــات اخلاصــة جلميــع مــن يعيشــون    - ٢٣
املهــاجرين، وســوف نعــاجل هــذه االحتياجــات وفقــا  ضــمن حركــات نــزوح كــربى لالجــئني و 

 ،واألطفـــال ،اللتزاماتنـــا مبوجـــب القـــانون الـــدويل، ومـــن هـــؤالء النســـاء املعرضـــات للخطـــر 
واملنتمــون إىل أقليــات عرقيــة  ،ســيما األطفــال غــري املصــحوبني أو املنفصــلون عــن أســرهم  الو
األشـخاص الـذين يعـانون    و ،واألشـخاص ذوو اإلعاقـة   ،وكبار السـن وضحايا العنف،  ،دينيةو
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ــار بالبشـــر  ،والشـــعوب األصـــلية ،التمييـــز ألي ســـبب ــتغالل  ،وضـــحايا االجتـ وضـــحايا االسـ
 واالعتداء يف سياق ريب املهاجرين.

وإذ نســلم بــأن الــدول هلــا حقــوق وعليهــا مســؤوليات يف إدارة حــدودها ومراقبتــها،      - ٢٤
زامـات السـارية مبوجـب القـانون الـدويل،      سنقوم بتنفيذ إجراءات ملراقبة احلـدود تتفـق مـع االلت   

يف ذلك القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل لالجـئني. وسـنعمل علـى تعزيـز            مبا
التعــاون الــدويل بشــأن مراقبــة احلــدود وإدارــا باعتبــار ذلــك عنصــرا هامــا مــن عناصــر األمــن   

رب الوطنيـة واإلرهـاب والتجـارة    للدول، مبـا يشـمل املسـائل املتصـلة مبحاربـة اجلرميـة املنظمـة عـ        
املشــروعة. وســنكفل تــدريب املــوظفني العمــوميني ومســؤويل إنفــاذ القــانون العــاملني يف     غــري

مناطق احلدود على التمسك حبقوق اإلنسان جلميع األشـخاص الـذين يعـربون احلـدود الدوليـة      
ــة، مبــا يف   عززيســعون إىل عبورهــا. وســن  أو  ذلــك يف جمــال  التعــاون علــى إدارة احلــدود الدولي

التدريب وتبادل أفضل املمارسـات. وسـوف نكثـف الـدعم يف هـذا اـال ونسـاعد علـى بنـاء          
القدرات حسب االقتضاء. ونؤكد جمددا أنه، متشيا مع مبدأ عدم اإلعادة القسرية، جيـب عـدم   
إعادة األفراد على احلـدود. ونسـلم أيضـا بـأن مـن حـق الـدول، مـع متسـكها ـذه االلتزامـات            

 بادئ، أن تتخذ التدابري الالزمة ملنع عبور احلدود بشكل غري قانوين.وامل

معلومات صحيحة عن حركات الرتوح الكـربى لالجـئني    جلمعوسوف نبذل جهودا   - ٢٥
واملهـاجرين. وســوف نتخــذ أيضــا تــدابري لتحديــد جنســيام بشــكل صــحيح، وللتعــرف علــى  

لتمســون احلمايــة الدوليــة بصــفتهم  أســباب نــزوحهم. وســنتخذ تــدابري للتعــرف علــى الــذين ي  
 الجئني.

أثنـاء العبـور   وسنواصل محاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية جلميـع األشـخاص       - ٢٦
لإليـذاء البـدين أو النفسـي أثنـاء العبـور،      يتعرضـون  وبعد الوصول. وبالنسبة لألشـخاص الـذين   

ييــز وبصــرف النظــر عــن نشــدد علــى أمهيــة معاجلــة احتياجــام الفوريــة لــدى وصــوهلم دون مت 
الوضع القانوين أو الوضـع مـن حيـث اهلجـرة أو سـيلة النقـل. وسـننظر هلـذا الغـرض يف تزويـد           
البلدان اليت ترتح إليها أعداد كبرية من الالجئني واملهاجرين بالدعم املناسب للقيام، بنـاء علـى   

 طلبها، بتعزيز بناء القدرات فيها.

، مــع لالجــئني واملهــاجرين الــرتوح غــري اآلمنــة وحنــن مصــممون علــى معاجلــة حــاالت  - ٢٧
. وسـوف نفعـل   لالجـئني واملهـاجرين   حـاالت الـرتوح غـري القانونيـة    إىل بوجـه خـاص   اإلشارة 

ذلــك دون اإلخــالل بــاحلق يف طلــب اللجــوء. وســوف نكــافح مــا يعانيــه كــثري مــن الالجــئني   
 واملهاجرين من استغالل وإساءة معاملة ومتييز.
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نا العميق إزاء العدد الكبري من األشخاص الذين فقدوا أرواحهـم أثنـاء   ونعرب عن قلق  - ٢٨
املرور العابر. ونشيد باجلهود اليت بذلت بالفعل إلنقاذ األشخاص من اهلالك يف عـرض البحـر.   
ونتعهــد بتكثيــف التعــاون الــدويل بشــأن تعزيــز آليــات البحــث واإلنقــاذ. وســنعمل أيضــا علــى  

عن أماكن وجود األشخاص والسفن اليت تقطعـت ـا السـبل يف     حتسني توافر البيانات الدقيقة
نعزز الدعم جلهود اإلنقاذ الربية على طـول الطـرق اخلطـرة أو املنعزلـة. وسـوف      كما سالبحر. 

 .من األساسنوجه االنتباه إىل املخاطر الكامنة يف استخدام هذه الطرق 

إىل املنشـأ  ء الرحلـة مـن بلـد    وندرك أوجه الضعف اخلاصة لدى النسـاء واألطفـال أثنـا     - ٢٩
الـيت تشـمل احتمـال التعـرض      ،، وسنتخذ خطوات للتعامل مع أوجه الضـعف هـذه  املقصدبلد 

للتمييز واالستغالل، فضـال عـن االنتـهاك اجلنسـي واإليـذاء البـدين والنفسـي والعنـف واالجتـار          
 بالبشر وأشكال الرق املعاصرة.

، إضـافة إىل  والسكان املتـنقلني املهاجرين ملخاطر تعرض ونشجع الدول على التصدي   - ٣٠
تلبيــة احتياجــام علــى املتضــررين مــن األزمــات، لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية و والالجــئني 

احملددة يف جمال الرعاية الصحية، واختاذ خطوات للحد من الوصم والتمييـز والعنـف، وكـذلك    
وضـع األشـخاص مـن    اسـتنادا إىل  الدخول بفرض قيود على السياسات املتعلقة إعادة النظر يف 

حيث اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشـرية بغيـة إزالـة هـذه القيـود ووقـف إعـادة األشـخاص         
، ودعـم حصـوهلم علـى خـدمات الوقايـة مـن       بالفريوس على أساس وضعهم من حيث اإلصابة

 .ذات الصلة الرعاية والدعموالعالج خدمات فريوس وال

جنساين يف تـدابري تعاملنـا مـع حركـات الـرتوح الكـربى       وسوف نكفل تعميم منظور   - ٣١
لالجــئني واملهــاجرين ونعــزز املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني مجيــع النســاء والفتيــات واالحتــرام 
الكامل حلقوق اإلنسـان الواجبـة للنسـاء والفتيـات ومحايتـها. وسـوف نكـافح العنـف اجلنسـي          

وسـوف نتـيح إمكانيـة احلصـول علـى       والعنف القائم على نوع اجلـنس إىل أقصـى حـد ممكـن.    
خدمات رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية. وسوف نعاجل األشـكال املتعـددة واملتداخلـة للتمييـز     
ضد النساء والفتيـات الالجئـات واملهـاجرات. وسـنعمل يف الوقـت نفسـه، مسـلمني باملسـامهة         

ــادي للمــرأة يف جمتمعــات الالجــئني واملهــاجرين، ع    ــدور القي لــى ضــمان مشــاركتها  اهلامــة وال
الكاملة واملتساوية وادية يف إجياد احللول احمللية والفرص. وسـنأخذ يف االعتبـار االحتياجـات    

 ومواطن الضعف والقدرات املختلفة للنساء والفتيات والفتيان والرجال.

ــال الالجـــئني      - ٣٢ ــية جلميـــع األطفـ ــان واحلريـــات األساسـ وســـوف حنمـــي حقـــوق اإلنسـ
ــض  ــاجرين، بغ ــن وضــعهم،    وامله ــولني النظــر ع ــق    م ــات لتحقي ــع األوق ــار األول يف مجي االعتب

مصلحة الطفل على أفضل وجه. وسينطبق هـذا بصـفة خاصـة علـى األطفـال غـري املصـحوبني        
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واملنفصلني عن أسرهم؛ وسنعهد برعايتهم إىل السلطات الوطنية املعنية حلمايـة الطفـل وغريهـا    
. وسـنعمل علـى تلبيـة    )٧(نا مبوجب اتفاقية حقـوق الطفـل  من السلطات املعنية. وسنفي بالتزامات

االحتياجات األساسية، الصحية والتعليمية واملتعلقة بالنماء النفسي االجتماعي وعلـى تسـجيل   
لتعلـيم  ل مـتلقِّني مجيـع األطفـال    ضمان أن يكونمجيع املواليد يف أراضينا. وحنن مصممون على 

ولويــة لتيســري ذلــك يف ختصــيص اعتمــادات يف غضــون بضــعة أشــهر مــن وصــوهلم، وســنعطي أ
امليزانية، مبا يشمل دعم البلـدان املضـيفة حسـب االقتضـاء. وسـوف نسـعى جاهـدين إىل يئـة         

 بيئة مواتية لإلعمال التام حلقوق األطفال الالجئني واملهاجرين وقدرام.

احلـدود   -أو يسـعون إىل عبـور    -وإذ نؤكد من جديد أن مجيع األفراد الـذين عـربوا     - ٣٣
الدولية هلم احلق يف اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة لـدى تقيـيم وضـعهم القـانوين ودخـوهلم      

السياسـات الــيت جتــرم التنقـل عــرب احلـدود. وســوف نســعى    مراجعــة وبقـائهم، فإننــا سـننظر يف   
أثنــاء إجــراء تلــك التقييمــات. وعــالوة علــى ذلــك، ومــع    لالحتجــاز إىل العمــل ببــدائل أيضــا 

رافنـا بـأن االحتجـاز ألغـراض حتديـد الوضـع مـن حيـث اهلجـرة ال خيـدم إال نـادرا مصــلحة            اعت
الطفل على أفضل وجه، فإننا لـن نسـتخدمه إال كمـالذ أخـري وبأقـل قـدر مـن القيـود وألقصـر          
فترة ممكنة ويف ظروف حتترم حقوق اإلنسـان الواجبـة لـه وعلـى حنـو يراعـي، يف املقـام األول،        

  لى أفضل وجه، وسنعمل على وضع حد هلذه املمارسة.خدمة مصلحة الطفل ع
وإذ نؤكد من جديد أمهية اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة         - ٣٤

، فإننا نشجع علـى التصـديق علـى الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة       )٨(والربوتوكولني امللحقني ا
 املهاجرين وعلى االنضمام إليها وتنفيذها.بشأن منع ومكافحة االجتار باألشخاص وريب 

ونسلم بأن الالجئني واملهاجرين النازحني ضمن حركات نـزوح كـربى أكثـر عرضـة       - ٣٥
. وسـوف نعمـل مـة، يف إطـار مـن االحتـرام الكامـل        للسـخرة  خلطر االجتـار ـم وإخضـاعهم   

ــدويل، علــى مكافحــة االجتــار بالبشــر وريــ     ــا مبوجــب القــانون ال ــة  اللتزاماتن ب املهــاجرين بغي
القضاء عليهما، بوسائل منها اختاذ تـدابري حمـددة اهلـدف للتعـرف علـى ضـحايا االجتـار بالبشـر         

املعرضني خلطر االجتار. وسـوف نـوفر الـدعم لضـحايا االجتـار بالبشـر. وسـنعمل علـى منـع           أو
 االجتار بالبشر يف صفوف املتضررين من التشريد.

تشــريعاتنا ســنراجع والــتخلص منــها،  املتورطــةاميــة وــدف تعطيــل الشــبكات اإلجر   - ٣٦
الوطنية لضمان توافقها مع التزاماتنا مبوجب القانون الـدويل بشـأن ريـب املهـاجرين واالجتـار      

__________ 

  )٧(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١و  ٢٢٣٧و  ٢٢٢٥املرجع نفسه، الدات   )٨(  
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بالبشــر والســالمة البحريــة. وســوف ننفــذ خطــة عمــل األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة االجتــار  
يمية ملكافحـة االجتـار بالبشـر أو بتطويرهـا     . وسنقوم بوضع سياسات وطنية وإقل)٩(باألشخاص

بــادرات إقليميــة مــن قبيــل املبــادرة املشــتركة بــني االحتــاد األورويب   ننــوه مبحســب االقتضــاء. و
وخطــة عمــل رابطــة أمــم   ،وبلــدان القــرن األفريقــي بشــأن االجتــار بالبشــر وريــب املهــاجرين 

واألطفــال، واســتراتيجية جنــوب شــرق آســيا ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، وخاصــة النســاء    
، وخطـط العمـل ملكافحـة    ٢٠١٦-٢٠١٢للفتـرة   االحتاد األورويب للقضاء على االجتار بالبشر

ــتقين، علــى أســاس       ــز التعــاون ال االجتــار باألشــخاص يف نصــف الكــرة الغــريب. ونرحــب بتعزي
ر وريـب  ملنـع االجتـار بالبشـ   املقصـد  وبلـدان العبـور وبلـدان    بلـدان املنشـأ   إقليمي وثنائي، بـني  

 املهاجرين ومقاضاة املتجرين واملهربني.

ونؤيد اتباع ج يعاجل الدوافع واألسباب اجلذريـة حلركـات الـرتوح الكـربى لالجـئني        - ٣٧
واملهاجرين، مبا يف ذلك التشريد القسري واألزمات الطويلة األمد، يكفل يف مجلـة أمـور احلـد    

، ويضـمن  الصـمود الـذات والقـدرة علـى    من الضعف ومكافحة الفقـر وحتسـني االعتمـاد علـى     
تعزيز الصلة بـني العمـل اإلنسـاين والعمـل اإلمنـائي، وحيسـن التنسـيق مـع جهـود بنـاء السـالم.            

 اتوسيشـتمل ذلــك علـى تــدابري اسـتجابة منســقة مرتبــة مـن حيــث األولويـة تســتند إىل تقييمــ     
 كليفات املؤسسية.لالحتياجات وعلى تيسري التعاون الذي يشمل خمتلف الت ةوحمايد ةمشترك

وسوف نتخذ تدابري لتوفري متويل إنساين يستند إىل التعاون الثنائي واإلقليمـي والـدويل     - ٣٨
ويكون كافيا ومرنا وقابال للتنبؤ به ومتسقا لتمكني البلدان واتمعات املضيفة مـن تلبيـة كـل    

. وهنـاك حاجــة إىل ســد  مـن احتياجاــا اإلنسـانية الفوريــة واحتياجاـا اإلمنائيــة األطـول أجــال    
الفجــوات يف التمويــل اإلنســاين، مــع النظــر يف تــوفري مــوارد إضــافية حســب االقتضــاء. وحنــن    

األمــم املتحــدة وكيانــات نتطلــع إىل التعــاون الوثيــق يف هــذا الصــدد فيمــا بــني الــدول األعضــاء 
لبنـك الـدويل،   واجلهات الفاعلة األخرى وبني األمم املتحدة واملؤسسات املاليـة الدوليـة، مثـل ا   

حسب االقتضاء. ونتوخى يف هذا الصدد استحداث تدابري متويـل مبتكـرة وتـوفري متويـل مـراع      
احلــد مــن  ، مــن قبيــلللمخــاطر للمجتمعــات املتضــررة وتطبيــق تــدابري أخــرى لزيــادة الكفــاءة  

التكـــاليف اإلداريـــة، وحتســـني الشـــفافية، وزيـــادة االســـتعانة باجلهـــات الوطنيـــة، والتوســـع يف 
استخدام املساعدة النقدية، واحلـد مـن االزدواجيـة، وزيـادة التواصـل مـع املسـتفيدين، وتقليـل         

ارد ضـمانا لزيـادة فعاليـة اسـتخدام املـو      ،التمويل املوقوف على أغراض معينة، ومواءمة اإلبالغ
 .املوجودة

__________ 

  .٦٤/٢٩٣القرار   )٩(  
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نتعهــد مبكافحــة كراهيــة األجانــب والعنصــرية والتمييــز يف جمتمعاتنــا ضــد الالجــئني    و  - ٣٩
واحتــوائهم، حســب االقتضــاء، ومــع   انــدماجهمتخــذ تــدابري لتحســني نواملهــاجرين. وســوف 

اإلشارة بوجه خاص إىل إتاحة حصوهلم علـى التعلـيم والرعايـة الصـحية وإمكانيـة جلـوئهم إىل       
والتـــدريب اللغـــوي. ونـــدرك أن هـــذه التـــدابري ســـوف تقلـــل مـــن خمـــاطر التـــهميش  القضـــاء 

ــواء، حســب االقتضــاء،        ــاج واالحت ــة باإلدم ــة املتعلق والتطــرف. وستوضــع السياســات الوطني
بالتعاون مع منظمات اتمع املدين ذات الصـلة (مبـا فيهـا املنظمـات الدينيـة) والقطـاع اخلـاص        

واجلهات األخرى صاحبة املصـلحة. ونشـري أيضـا     يةالعمال املنظماتومنظمات أرباب العمل و
 إىل االلتزام الواقع على الالجئني واملهاجرين مبراعاة قوانني وأنظمة البلدان اليت تستضيفهم.  

ونسلم بأمهية حتسني مجع البيانات، وال سيما من جانب السـلطات الوطنيـة، وسـوف      - ٤٠
منـها بنـاء القـدرات وتقـدمي الـدعم املـايل واملسـاعدة         نعزز التعاون الدويل هلذا الغرض، بوسائل

ــوع اجلــنس والســن وأن تتضــمن       ــات مصــنفة حســب ن ــة. وينبغــي أن تكــون هــذه البيان التقني
معلومات عن التدفقات النظامية وغري النظامية، واآلثار االقتصادية للـهجرة ونـزوح الالجـئني،    

اتمعــات املضــيفة واملســائل األخــرى. واالجتــار بالبشــر، واحتياجــات الالجــئني واملهــاجرين و 
وسنفعل ذلك على حنو يتسق مـع تشـريعاتنا الوطنيـة املتعلقـة حبمايـة البيانـات، عنـد االقتضـاء،         

  ومع التزاماتنا الدولية املتعلقة باخلصوصية، حسب االقتضاء.
    

  االلتزامات جتاه املهاجرين  - ثالثا   

ــع      - ٤١ ــة ســالمة مجي ــون حبماي ــوق اإلنســان    حنــن ملتزم ــهم وحق ــة كرامت املهــاجرين ومحاي
بصـرف النظـر عـن وضـعهم مـن حيـث       ، واحلريات األساسـية الواجبـة هلـم، يف مجيـع األوقـات     

القانونيـة،  واملنظمـة  واهلجرة. وسوف نتعاون عن كثب من أجل تيسري وضمان اهلجرة اآلمنـة  
  ية يف االعتبار.مبا يشمل العودة والسماح بالدخول جمددا، مع وضع التشريعات الوطن

يف اخلــارج ومحايــة مصــاحلهم ومــدهم     اونلتــزم بضــمان حقــوق مجاعــات مهاجرينــ      - ٤٢
باملساعدة، عن طريق أمـور منـها تـوفري احلمايـة القنصـلية واملسـاعدة والتعـاون، وفقـا ألحكـام          
القانون الدويل ذات الصلة. ونؤكـد مـن جديـد أن لكـل فـرد، رجـالً كـان أو امـرأة، احلـق يف          

كر يف الوقـت نفسـه بـأن لكــل    أي بلـد، مبـا يف ذلــك بلـده، ويف العـودة إىل بلـده. ونــذِّ      مغـادرة 
يف حتديد من تسمح هلم بدخول أراضـيها، رهنـا بااللتزامـات الدوليـة الواقعـة       اسيادي ادولة حق

على تلك الدولة. ونذكر أيضا بأن على الدول أن تسمح لرعاياهـا العائـدين بـدخول أراضـيها     
ــن        اســتقباهلمجمــددا، وضــمان   ــد التأكــد م ــه، بع ــربر ل ــأخري ال م ــى النحــو الواجــب دون ت عل
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جنسيام وفقا للتشريعات الوطنية. وسوف نتخذ تدابري إلعالم املهاجرين مبختلـف العمليـات   
  ة بوصوهلم إىل بلدان العبور واملقصد والعودة وإقامتهم فيها.قلعاملت

ــؤدي إىل      - ٤٣ ــيت ت ــل ال ــزم بالتصــدي للعوام ــرتوح الكــربى ء نشــوونلت أو إىل  ،حركــات ال
أو تسـهم   ،ركـات حـدوث تلـك احل  ي إىل فضـ تفاقمها. وسوف نضطلع بتحليل العوامل الـيت ت 

، وبالتصـدي لتلـك العوامـل. وسـوف نتعـاون      املنشأفيها، مبا يف ذلك العوامل القائمة يف بلدان 
ورخـاء يف أوطـام.    ن اجلماعات واألفراد من العيش يف سـالم من أجل يئة الظروف اليت متكِّ

تخـذ التـدابري الكفيلـة بتحقيـق أمـور منـها       نفاهلجرة ينبغي أن تكون خيارا ال ضرورة. وسوف 
، الــيت تشــمل أهــدافها القضــاء علــى الفقــر املــدقع   ٢٠٣٠تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  

يع علـى قيـام   والتشـج  ،وتنشـيط الشـراكة العامليـة مـن أجـل التنميـة املسـتدامة        ،وانعدام املساواة
ويئـة الظـروف    ،جمتمعات مساملة جامعة تستند إىل حقـوق اإلنسـان الدوليـة وسـيادة القـانون     

 ،و متـوازن ومسـتدام وشـامل للجميـع    لتحقيق النمـو االقتصـادي وتـوفري فـرص العمـل علـى حنـ       
وكفالة التصـدي الفعـال للكـوارث الطبيعيـة واآلثـار الضـارة املترتبـة         ،ومكافحة التدهور البيئي

  على تغري املناخ.
اعترافا منا بأن االفتقار إىل الفرص التعليمية يشكل يف كثري من األحيان عامال يـدفع  و  - ٤٤

، مبـا يف ذلـك   املنشـأ بتعزيز القـدرات يف بلـدان   نلتزم الشباب، ب فيما يتعلقإىل اهلجرة، ال سيما 
  املؤسسات التعليميـة. ونلتـزم أيضـا بتعزيـز فـرص العمـل يف بلـدان املنشـأ، ال سـيما بالنسـبة          يف

  اهلجرة على رأس املال البشري يف بلدان املنشأ.اليت تتركه ثر األنعترف ب كذلكللشباب. 
وســوف ننظــر يف اســتعراض سياســات اهلجــرة املطبقــة لــدينا، ــدف دراســة العواقــب   - ٤٥

  صودة اليت قد تترتب عليها.السلبية غري املق
يف تنميـة   رئيسـية أيضا أن اهلجـرة الدوليـة واقـع متعـدد األبعـاد وهلـا أمهيـة         وحنن ندرك  - ٤٦

ــور واملقصــد، وهــو مــا يتطلــب اســتجابات متســقة وشــاملة.       ففــي إمكــانبلــدان املنشــأ والعب
 معيـة يف جمتمعـا  ملهاجرين أن يقدموا مسـامهات إجيابيـة وعميقـة للتنميـة االقتصـادية واالجتما     ا

أن يسـاعدوا يف التصـدي لالجتاهـات     همالعـاملي. وميكنـ  علـى الصـعيد   تكـوين الثـروة   لاملضيفة و
اتمعــات  الــيت تواجــهلــنقص يف األيــدي العاملــة والتحــديات األخــرى  االت االدميغرافيــة وحلــ

ن . وحنــتلــك اتمعــات ديناميــة القتصــاداتروحــا املضــيفة، وأن يضــيفوا مهــارات جديــدة و 
لفوائد اإلمنائية اليت تعود على بلدان املنشأ من وراء اهلجرة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل     ل مدركون

يف التنميـة االقتصــادية والــتعمري. وسـوف نلتــزم بتخفــيض تكــاليف    مشـاركة اجلاليــات املغتربــة 
هجرة األيدي العاملة والتشجيع على األخذ يف جمال االستقدام بسياسات وممارسـات أخالقيـة   

ــى ــل حتــويالت       صــعيد عل ــات نق ــى أن تكــون عملي ــدان املرســلة واملســتقبلة. وســنعمل عل البل
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املهاجرين أكثر سرعة وأقل تكلفة وأوفر أمانا يف كل من بلدان املصـدر والبلـدان املتلقيـة، مـن     
خالل طرق تشمل خفض تكـاليف املعـامالت وتيسـري التفاعـل بـني اجلاليـات املغتربـة وبلـدان         

سـع نطـاق االعتـراف ـذه املسـامهات، بـل وأن جيـري تعزيزهـا يف سـياق          ها. ونـود أن يت ئمنش
  .٢٠٣٠تنفيذ خطة عام 

وســوف نكفــل إدمــاج مجيــع جوانــب اهلجــرة يف خطــط التنميــة املســتدامة العامليــة           - ٤٧
واإلقليمية والوطنية، ويف السياسات والربامج املتعلقة بالشؤون اإلنسانية وبناء السالم وحقـوق  

  اإلنسان.  
ويــب بالــدول الــيت مل تصــدق علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال       - ٤٨

ــراد أســرهم  ــا ، )١٠(املهــاجرين وأف ــذلك  ،أو مل تنضــم إليه ــام ب ــدعو   .أن تنظــر يف القي كــذلك ن
الــدول الــيت مل تنضــم بعــد إىل اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصــلة، علــى أن تنظــر يف  
القيــام بــذلك، حســب االقتضــاء. ونشــري، باإلضــافة إىل ذلــك، إىل أن مثــة أحكامــا خمتلفــة مــن   

  أحكام القانون الدويل تكفل احلقوق واحلماية للمهاجرين.
نعــرب عــن صــادق فإننــا مــة العامليــة للــهجرة. ولــذلك،  وحنــن ملتزمــون بتعزيــز احلوك  - ٤٩

دعمنا وترحيبنا باالتفاق على توثيق العالقة القانونية وعالقة العمل القائمـة بـني األمـم املتحـدة     
واملنظمة الدولية للهجرة، باعتبارها من املنظمات التابعة، وهي منظمة تعتربها الدول األعضـاء  

ونتطلــع إىل تنفيــذ هــذا االتفــاق الــذي سيســاعد   .)١١(ل اهلجــرةالوكالــة العامليــة الرائــدة يف جمــا 
املهاجرين ويوفر هلم احلماية بصورة أكثر مشوال، وسيساعد الدول علـى معاجلـة قضـايا اهلجـرة     

  اهلجرة وما يتصل ا من جماالت السياسة العامة. والعمل على حتسني االتساق بني سياسات
يـــدة تقـــوم علـــى أســـاس االحتياجـــات، إىل ، بصـــورة حماةوســـوف منـــد يـــد املســـاعد  - ٥٠

، حسـب  يف ذلـك  املهاجرين يف البلدان اليت تعاين من الرتاعات أو الكوارث الطبيعية، وسنعمل
ــادرة       ــدد مببـ ــذا الصـ ــوه يف هـ ــلة. وننـ ــة ذات الصـ ــلطات الوطنيـ ــع السـ ــيق مـ ــاء، بالتنسـ االقتضـ

ــات   ’’ ــر بأزم ــيت مت ــدان ال ــة املشــردين عــ  ‘‘ املهــاجرون يف البل رب احلــدود يف ســياق  وخطــة محاي
الكــوارث وتغيــر املنــاخ، املنبثقــة عــن مبــادرة نانســن، مــع التســليم بــأن الــدول ليســت مجيعهــا   

  مشتركة فيهما.

__________ 

  )١٠(  United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481.  
  ، املرفق.٧٠/٢٩٦القرار   )١١(  
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وحنيط علما بالعمـل الـذي أجنزتـه اموعـة العامليـة املعنيـة بـاهلجرة علـى صـعيد وضـع             - ٥١
ين الـذين يعيشـون يف   مبادئ وتوجيهات عملية بشأن محاية حقوق اإلنسـان الواجبـة للمهـاجر   

  ظل أوضاع هشة.
وسوف ننظر يف وضع مبـادئ موجهـة غـري ملزمـة، ومبـادئ توجيهيـة طوعيـة، تتسـق           - ٥٢

ــذين يعيشــون يف ظــل أوضــاع هشــة       ــة املهــاجرين ال ــق مبعامل ــدويل، فيمــا يتعل ــانون ال  ،مــع الق
صـول علــى  سـيما األطفـال غـري املصــحوبني واملنفصـلني عـن ذويهـم الــذين ال حيـق هلـم احل         وال

احلماية الدولية كالجئني والذين قد حيتاجون إىل املساعدة. وستوضـع هـذه املبـادئ التوجيهيـة     
واملبــادئ املوجهــة باســتخدام عمليــة تتــوىل الــدول قيادــا مبشــاركة مجيــع أصــحاب املصــلحة     

 والتنميـة،  املعنيني وباالستعانة مبسامهات من املمثل اخلاص لألمني العـام املعـين بـاهلجرة الدوليـة    
ومفوضـية األمـم املتحـدة     ،قـوق اإلنسـان  األمم املتحـدة حل ومفوضية  ،واملنظمة الدولية للهجرة

تكمــل وف األمـم املتحـدة ذات الصـلة. وسـ    منظومــة وغريهـا مـن كيانـات     ،لشـؤون الالجـئني  
  هذه املبادئ اجلهود الوطنية الرامية إىل محاية املهاجرين ومساعدم.

اد بعــض الــدول لتــوفري احلمايــة املؤقتــة مــن اإلعــادة للمهــاجرين وحنـن نرحــب باســتعد   - ٥٣
ــذين ال يســتطيعون العــودة إىل       ــى مركــز الالجــئ وال ــذين ال يســتوفون شــروط احلصــول عل ال

م.أوطام، بسبب الظروف السائدة يف بلدا  
علــى آليــات ، ٢٠٣٠مبــا يتماشــى مــع خطــة عــام   ،وســوف نعتمــد يف تيســري اهلجــرة   - ٥٤

راكة الثنائيــة واإلقليميــة والعامليــة القائمــة، وفقــا للقــانون الــدويل. وســوف نعــزز  التعــاون والشــ
بطـرق تشـمل العمليـات    ، التعاون لتحقيق هذه الغاية فيمـا بـني بلـدان املنشـأ والعبـور واملقصـد      

التشــاورية اإلقليميــة، واملنظمــات الدوليــة، واحلركــة الدوليــة للصــليب األمحــر واهلــالل األمحــر، 
القتصادية اإلقليمية، والسلطات احلكوميـة احملليـة، وكـذلك مـع جهـات التوظيـف       واملنظمات ا

 ذات الصـلة وأربـاب العمـل املعنــيني يف القطـاع اخلـاص، والنقابــات العماليـة، واتمـع املــدين،       
الحتياجـات اخلاصـة للسـلطات احملليـة الـيت      ل مـدركون . وحنـن  ومجاعـات املهـاجرين واملغتـربني   

  هاجرين.هي أول من يستقبل امل
وحنن نعترف بالتقدم احملرز بشأن مسائل اهلجرة الدولية والتنمية داخل منظومـة األمـم     - ٥٥

املستوى اللذين عقدا بشـأن اهلجـرة الدوليـة     املتحدة، مبا يشمل احلوارين األول والثاين الرفيعي
والتنمية. وسوف ندعم تعزيز احلوار على الصعيدين العاملي واإلقليمـي وتعميـق التعـاون بشـأن     
اهلجرة، ال سيما من خالل تبادل أفضـل املمارسـات والـتعلم املتبـادل ووضـع مبـادرات وطنيـة        

ــيم للمن    ــوه يف هــذا الصــدد باإلســهام الق ــة. ونن ــة   أو إقليمي ــاهلجرة والتنمي ــاملي املعــين ب ــدى الع ت
  ونعترف بأمهية تنظيم احلوارات بني أصحاب املصلحة املتعددين بشأن اهلجرة والتنمية.
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ونؤكد أنه ينبغي عدم جتـرمي األطفـال أو إخضـاعهم للتـدابري العقابيـة بسـبب وضـعهم          - ٥٦
  أو وضع آبائهم من حيث اهلجرة.

ة اآلمنـة واملنظمـة والقانونيـة، مبـا يشـمل، حسـب       وسوف ننظر يف تيسري فـرص اهلجـر    - ٥٧
واهلجـرة   ،االقتضاء، إجياد فرص العمل وتنقـل األيـدي العاملـة علـى مجيـع مسـتويات املهـارات       

والفـرص املتصـلة بـالتعليم. وسـوف نـويل اهتمامـا خاصـا لتطبيـق          ،ومجع مشـل األسـر   ،الدائرية
االسـتقدام   ن وضعهم، وكذلك لتكاليفمعايري العمل الدنيا للعمال املهاجرين بصرف النظر ع

وغريها من التكاليف املتصلة باهلجرة، وتـدفقات التحـويالت املاليـة، وعمليـات نقـل املهـارات       
  واملعارف، وإجياد فرص عمل للشباب.

وبلـدان   ،وبلـدان العبـور   ،وحنن نشجع بقوة التعاون فيما بني بلـدان املنشـأ أو اجلنسـية     - ٥٨
ــدان األخــر  ،املقصــد ــذين ال ميلكــون   يتســىنيف ضــمان أن  ،ى ذات الصــلةوالبل للمهــاجرين ال

تصرحيا باإلقامة يف بلد املقصد أن يعودوا، وفقا لاللتزامات الدولية الواقعـة علـى مجيـع الـدول،     
إىل بلدهم األصلي أو البلد الذي حيملون جنسيته، بطريقة آمنة ومنظمـة حتفـظ هلـم كرامتـهم،     

ــ يف االعتبــار التشــريعات الوطنيــة   وضــعطــوعي، مــع   ل أن يكــون ذلــك علــى أســاس   ويفض
يتماشى مع القانون الدويل. ونالحظ أن التعاون بشـأن اإلعـادة والسـماح بالـدخول جمـددا       مبا

يشكل عنصرا هاما من عناصر التعـاون الـدويل بشـأن اهلجـرة. وميكـن أن يشـمل هـذا التعـاون         
الصلة. وجيب أن يكـون أي نـوع مـن    ضمان التحديد السليم للهوية وتوفري وثائق السفر ذات 

العودة، سواء كان طوعيا أو غري ذلك، متماشيا مع التزاماتنـا مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق      
مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية. وينبغــي أيضــا أن حتتــرم فيــه قواعــد القــانون  ومتفقــا مــع اإلنســان 

الطفــل املثلــى ومــع   الــدويل، وأن جيــري، باإلضــافة إىل ذلــك، علــى حنــو يتماشــى مــع مصــاحل   
االتفاقات القائمة املتعلقة بالسماح بالـدخول جمـددا   ونعترف بأن اإلجراءات القانونية الواجبة. 

ينبغي أن تنفذ تنفيذا كامال، مع التسليم بأا ال تنطبق إال على الدول اليت تـدخل فيهـا. وحنـن    
إعـادة إدمـاجهم.    ومـن أجـل  استقبال من تتم إعادم  من أجلندعم تعزيز املساعدة اليت تقدم 

وينبغي إيالء اهتمام خاص الحتياجات العائدين من املهاجرين الذين يعيشـون يف ظـل أوضـاع    
  مثل األطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، وضحايا االجتار. ،هشة
ونؤكد من جديد التزامنا حبمايـة حقـوق اإلنسـان الواجبـة لألطفـال املهـاجرين، نظـرا          - ٥٩

ن غري املصـحوبني بـذويهم، وتـوفري سـبل حصـوهلم علـى       ي، وال سيما األطفال املهاجرلضعفهم
ــل          ــا يكف ــة، مب ــية واالجتماعي ــيم والشــؤون النفس ــة بالصــحة والتعل ــية املتعلق اخلــدمات األساس

  تكون مصاحل الطفل املثلى من االعتبارات األساسية يف مجيع السياسات ذات الصلة.  أن
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معاجلــة اجلــة احلالــة اخلاصــة للنســاء والفتيــات املهــاجرات و وحنــن نعتــرف بضــرورة مع  - ٦٠
ضعفهن، من خالل أمور من بينها إدماج منظور جنساين يف سياسات اهلجرة وتعزيز القـوانني  
ــك االجتــار باألشــخاص        ــا يف ذل ــف اجلنســاين، مب ــة ملكافحــة العن ــربامج الوطني واملؤسســات وال

  والتمييز ضد النساء والفتيات.
راف مبسامهة اتمع املدين، مبا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة، يف تعزيـز      ومع االعت  - ٦١

بالغــة ضــاع قــات الــيت تســودها أورفــاه املهــاجرين وإدمــاجهم يف اتمعــات، وال ســيما يف األو
ة، وبالدعم الذي يقدمه اتمع الدويل جلهود هذه املنظمات، فإننا نشـجع علـى تعميـق    اشاهلش

تطرحهـا اهلجـرة   الـيت  ت واتمع املدين إلجيـاد سـبل للتصـدي للتحـديات     التفاعل بني احلكوما
  لتعامل مع الفرص اليت تتيحها.لالدولية و

السـيد بيتـر    ،والتنميـة  ونالحظ أن املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين بـاهلجرة الدوليـة         - ٦٢
لتعـاون الـدويل   تقريـرا يقتـرح فيـه سـبال لتعزيـز ا      ٢٠١٦سوف يقدم قبل اية عـام   ساذرالند،

  ومشاركة األمم املتحدة فيما يتعلق مبسألة اهلجرة.
يف عمليــة مفاوضــات حكوميــة دوليــة تفضــي إىل ، ٢٠١٦عــام  يف ،ونلتــزم بالشــروع  - ٦٣

يعقـد يف   يف إطـار مـؤمتر حكـومي دويل    ،القانونيةواملنظمة وعاملي للهجرة اآلمنة  اتفاقاعتماد 
. وندعو رئيس اجلمعيـة العامـة إىل اختـاذ الترتيبـات الالزمـة لتحديـد طرائـق عمليـة         ٢٠١٨عام 

التفـاوض وجـدوهلا الـزمين وجوانبــها العمليـة األخـرى. ويـرد مزيــد مـن التفاصـيل بشـأن هــذه          
  اإلعالن. هلذااملرفق الثاين العملية يف 

    
  االلتزامات إزاء الالجئني  - رابعا   

 ذلـــك بـــأن الرتاعـــات املســـلحة واالضـــطهاد والعنـــف، مبـــا يف انطالقـــا مـــن اعترافنـــا   - ٦٤
 لالجـئني، سـوف نعمـل    رتوح الكـربى الـ اإلرهاب، من بـني العوامـل الـيت تـؤدي إىل حركـات      

علــى معاجلــة األســباب اجلذريــة حلــاالت األزمــات هــذه ومنــع نشــوب الرتاعــات أو حلــها          
بـالطرق السـلمية،    ملنازعـات ابالوسائل السلمية. وسنعمل بكل الطرق املمكنة من أجل تسوية 

سياسية الطويلة األجـل املطلوبـة. ومثـة    اللول توصل إىل احلالونشوب الرتاعات،  واحليلولة دون
أمهيــة حامســة التبــاع أســاليب الدبلوماســية الوقائيــة واالســتجابة املبكــرة للرتاعــات مــن جانــب  

يـة أيضـا. وباإلضـافة إىل    الدول واألمم املتحدة. ويشكل تعزيز حقوق اإلنسـان أمـرا بـالغ األمه   
ــة اخلاضــعة          ــانون واملؤسســات الفعال ــيادة الق ــيد وس ــم الرش ــز احلك ــى تعزي ــنعمل عل ــك، س ذل

ــة املســتدامة، علــى الصــعد الــدويل واإلقليمــي والــوطين    ا الــيت تشــملللمســاءلة  جلميــع، والتنمي
ويل ميكـن  واحمللي. وتسليما بأن احترام مجيع أطـراف الرتاعـات املسـلحة للقـانون اإلنسـاين الـد      
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ــدويل         ــانون ال ــادئ اإلنســانية والق ــا بالتمســك باملب ــرتوح، جنــدد التزامن أن حيــد مــن حــاالت ال
  اإلنساين. ونؤكد أيضا احترامنا للقواعد اليت حتمي املدنيني يف حاالت الرتاع.

وبروتوكوهلــــا  )١٢(اخلاصــــة بوضــــع الالجــــئني ١٩٥١ونعيــــد تأكيــــد اتفاقيــــة عــــام   - ٦٥
أساس النظام الدويل حلمايـة الالجـئني، ونسـلم بأمهيـة أن تطبقهمـا      بوصفهما  ،)١٣(١٩٦٧ لعام

ــداا، و        ــيت جيس ــالقيم ال ــال وب ــام وفع ــو ت ــى حن ــراف عل ــدول األط ــاح أن   نال ــع االرتي الحــظ م
شجع الدول غـري األطـراف يف   ندولة هي اآلن أطراف يف أحد الصكني أو يف كليهما، و ١٤٨

الــدول األطــراف الــيت أبــدت  كمــا نشــجع هــذين الصــكني علــى النظــر يف االنضــمام إليهمــا،   
أن عددا من الدول غـري األطـراف يف الصـكني    بونعترف أيضا  .حتفظات على النظر يف سحبها

  .الدوليني املتعلقني بالالجئني قد أبدى سخاء يف استضافة الالجئني
ــن    - ٦٦ ــدويل حلقــوق اإلنســان      ونؤكــد م ــانون ال ــدويل لالجــئني والق ــانون ال ــد أن الق جدي

اإلطار القانوين الالزم لتعزيـز محايـة الالجـئني. وسـوف نكفـل،       والقانون الدويل اإلنساين توفر
الصــكوك اإلقليميــة ب وحنــيط علمــايف هـذا الســياق، تــوفري احلمايــة جلميــع مــن حيتــاجون إليهــا.  

فاقية منظمة الوحدة األفريقية الـيت حتكـم املظـاهر اخلاصـة مبشـكالت      املتعلقة بالالجئني، مثل ات
  وإعالن كارتاخينا بشأن الالجئني. ،)١٤(الالجئني يف أفريقيا

نؤكـد  كـذلك  اللجـوء واحلـق يف التمـاس اللجـوء.      ونؤكد من جديد احتـرام مؤسسـة    - ٦٧
ــدد ــادة القســرية، وفقــا للقــانون       ل نــااحترام اجم الــدويل لالجــئني،  لمبــدأ األساســي لعــدم اإلع
  به.  ناوالتزام

ــئني.        - ٦٨ ــة الالجـ ــام محايـ ــبة لنظـ ــدويل بالنسـ ــاون الـ ــة للتعـ ــة احملوريـ ــى األمهيـ ــدد علـ ونشـ
رتوح الكربى لالجئني على املـوارد الوطنيـة، وال سـيما    الحركات  األعباء اليت تفرضها ندركو

مزيـد   تـوخي لة، نلتـزم ب حتياجـات الالجـئني والـدول املسـتقب    اليف حالة البلـدان الناميـة. وتلبيـة    
اإلنصــاف يف تقاســم األعبــاء واملســؤوليات املترتبــة علــى استضــافة ودعــم الالجــئني علــى     مــن

العــامل، مــع وضـع املســامهات احلاليــة يف احلســبان ومراعـاة تفــاوت القــدرات واملــوارد    ىمسـتو 
  فيما بني الدول.

نسـبة لكـل حالـة تنطـوي     ونرى أن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ينبغـي، بال   - ٦٩
لالجـئني  مسـألة ا  مـع  شـامل ال للتعامـل على حركات نزوح كربى لالجئني، أن تضع إجراءات 

__________ 

  )١٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545.  
  .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، الد   )١٣(  
  .١٤٦٩١، الرقم ١٠٠١املرجع نفسه، الد   )١٤(  



A/71/L.1 

 

16-15809 19/34 

 

وأن تبدأ يف األخذ ا، بالتنسيق الوثيـق مـع الـدول املعنيـة، مبـا يف ذلـك البلـدان املضـيفة، ومـع          
 ـج تشـارك  إشراك كيانات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة. وينبغـي أن يشـمل هـذا اتبـاع     

جهات متعددة من أصحاب املصلحة تشمل السلطات الوطنية واحملليـة واملنظمـات الدوليـة     فيه
واملؤسســـات املاليـــة الدوليـــة والشـــركاء مـــن اتمـــع املـــدين (مبـــا يف ذلـــك املنظمـــات الدينيـــة 

واألوسـاط األكادمييـة)، والقطـاع اخلـاص، ووسـائط اإلعـالم، والالجـئني         ومنظمات املغتـربني 
  ذا اإلعالن.يف مرفق هل إطار شامل من هذا النوع ويردفسهم. أن

الالجـئني مـع التزاماتنـا     السـماح بـدخول  سياسـات أو ترتيبـات    وسوف نكفل متاشـي   - ٧٠
مبوجب القانون الدويل. ونـود أن نشـهد ختفيفـا للحـواجز اإلداريـة ـدف التعجيـل إىل أقصـى         

الالجئني. وسـنقوم، حسـب االقتضـاء، مبسـاعدة الـدول       السماح بدخولحد ممكن بإجراءات 
على تسجيل الالجئني وتوثيقهم يف وقت مبكر وعلى حنو فعال. وسنعمل أيضا علـى أن تتـاح   
لألطفال اإلجراءات املناسبة هلم. ويف الوقت نفسه، ندرك أن إمكانية تقدمي الالجـئني لطلبـات   

ــد ختضــع للتنظــي     ــه ق ــذي خيتارون ــد ال ــة    اللجــوء يف البل ــى احلماي ــا بضــمان حصــوهلم عل م، رهن
  ا يف مكان آخر.  ومتتعهم

٧١ -  سر لالجـئني إمكانيـة التسـجيل املـدين والتوثيـق. ونعتـرف       ونشجع على اختاذ تدابري تي
ــة        ــى حنــو مبكــر وفعــال، باعتبارمهــا أداة للحماي ــق عل ــة التســجيل والتوثي يف هــذا الصــدد بأمهي

  وتيسري تقدمي املساعدة اإلنسانية.
ــرتوح          - ٧٢ ــة لل ــدام اجلنســية ميكــن أن يكــون أحــد األســباب اجلذري ــأن انع وحنــن نســلم ب

أن يـؤدي إىل انعـدام اجلنسـية. ونرحـب يف هـذا       ، بدوره، ميكنالقسري الرتوح وأنالقسري؛ 
الصــدد باحلملــة العامليــة الــيت شــنتها مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني مــن أجــل إــاء   

يف غضون عقد من الـزمن، ونشـجع الـدول علـى النظـر يف اإلجـراءات       حاالت انعدام اجلنسية 
حــاالت انعــدام اجلنســية. ونشــجع الــدول الــيت مل تنضــم بعــد إىل   خلفــضالــيت ميكنــها اختاذهــا 

 خبفـض  ةاملتعلقـ  ، واالتفاقيـة )١٥(١٩٥٤االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية لعـام  
  على أن تنظر يف القيام بذلك. ،)١٦(١٩٦١لعام حاالت انعدام اجلنسية 

وحنـــن نـــدرك أن خميمـــات الالجـــئني ينبغـــي أن تكـــون االســـتثناء وأن تشـــكل، قـــدر    - ٧٣
يف  ٦٠لطــوارئ. ونالحــظ أن حــدى حــاالت ااإلمكــان، تــدبريا مؤقتــا يف إطــار االســتجابة إل 

يمــات املائـة مــن الالجــئني يف مجيــع أحنــاء العـامل يعيشــون يف بيئــات حضــرية وال يعــيش يف املخ  
__________ 

  .٥١٥٨، الرقم ٣٦٠املرجع نفسه، الد   )١٥(  
  .١٤٤٥٨، الرقم ٩٨٩املرجع نفسه، الد   )١٦(  
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إىل الالجـئني واتمعـات املضـيفة    املقدمـة  املساعدة  تكييفوسوف نكفل  منهم. سوى األقلية
مــع الســياق املعــين. ونؤكــد أن الــدول املضــيفة تتحمــل املســؤولية الرئيســية عــن كفالــة الطــابع  

ذا ــ خيـل املـدين واإلنسـاين ملخيمـات الالجــئني ومسـتوطنام. وسـوف نعمـل علــى كفالـة أال        
وكفالـة عـدم اسـتخدام     اضـطالعها بأنشـطة يف هـذا السـياق،    وجود عناصر مسلحة أو  الطابع

املخيمات ألغراض تتناىف مع طابعها املدين. وسـنعمل علـى تعزيـز األمـن يف خميمـات الالجـئني       
  احمللية احمليطة ا، بناء على طلب البلد املضيف ومبوافقته. واتمعات

لغايـة الـيت قدمتـها حـىت اآلن البلـدان الـيت تستضـيف        باملسـامهة السـخية ل  وحنن نرحب   - ٧٤
ونـدعو إىل أن   .البلـدان  لتلـك سوف نعمل على زيادة الـدعم  وكبرية من الالجئني،  جمموعات

تف على وجه السرعة املبالغ اليت مت يف املؤمترات ذات الصلة التعهد بتقدميها.صر  
بــأن نعمــل علــى إجيــاد   ،مبجــرد أن تنشــأ حالــة مــن حــاالت اللجــوء  ،وحنــن ملتزمــون  - ٧٥

احللول هلـا. وسننشـط يف تعزيـز احللـول الدائمـة، وال سـيما يف احلـاالت الـيت يطـول فيهـا أمـد            
اللجوء، مـع التركيـز علـى العـودة املسـتدامة يف الوقـت املناسـب ويف ظـل ظـروف آمنـة حتفـظ            

ىل الوطن وإعادة اإلدماج وإعادة التأهيل وإعـادة  اإلعادة إ اشمل هذسوف يكرامة اإلنسان. و
البناء. ونشجع الدول واجلهات الفاعلة األخـرى ذات الصـلة علـى تقـدمي الـدعم بوسـائل منـها        

  ختصيص األموال.
تكـــون بالضـــرورة  أنينبغــي  ال ونؤكــد مـــن جديــد أن العـــودة الطوعيــة إىل الـــوطن      - ٧٦

  نشأ.مشروطة بالتوصل إىل حلول سياسية يف بلد امل
ونعتزم التوسع يف عدد ونطاق املسارات القانونيـة املتاحـة للسـماح بـدخول الالجـئني        - ٧٧

ــة       ــة أو إعــادة توطينــهم فيهــا. فهــذا مــن شــأنه، باإلضــافة إىل التخفيــف مــن حمن إىل بلــدان ثالث
الالجئني، أن يعود مبنافع علـى البلـدان الـيت تستضـيف جمموعـات كـبرية مـن الالجـئني، وعلـى          

  الثالثة اليت تستقبلهم. البلدان
وحنث الدول اليت مل تضع بعد بـرامج إلعـادة التـوطني علـى النظـر يف القيـام بـذلك يف          - ٧٨

ونشـجع الــدول الـيت أنشــأت هـذه الــربامج بالفعـل علــى النظـر يف زيــادة حجــم       .أقـرب فرصــة 
الجـئني  براجمها. ودف إىل توفري أماكن إلعادة التوطني ومسـارات قانونيـة تسـمح بـدخول ال    

بأعــداد مــن شــأا أن تتــيح تلبيــة االحتياجــات الســنوية إلعــادة التــوطني الــيت حتــددها مفوضــية 
  األمم املتحدة لشؤون الالجئني.

ورمبا تنظـيم   ،وسوف ننظر يف التوسع يف برامج السماح بالدخول لألغراض اإلنسانية  - ٧٩
وضع ترتيبات مرنة للمسـاعدة  و ،اإلجالء ألسباب طبية، ألغراض منها برامج لإلجالء املؤقت
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وإتاحــة الفــرص لتنقــل  ،كفالــة فــرادى الالجــئنيبجهــات خاصــة وقيــام  ،يف مجــع مشــل األســر
وسعيا للحصـول علـى سـبل     ،بطرق منها الشراكات مع القطاع اخلاص، الالجئني طلبا للعمل

  من قبيل املنح الدراسية وتأشريات الطالب.، التعليم
ساعدة اإلنسـانية إىل الالجـئني مـن أجـل ضـمان تـوافر الـدعم        وحنن ملتزمون بتقدمي امل  - ٨٠

إنقاذ احلياة، مثل الرعايـة الصـحية واملـأوى والغـذاء     املتعلقة ب قطاعات األساسيةالالضروري يف 
واملياه واملرافق الصحية. ونلتزم بدعم البلدان واتمعات احمللية املضيفة يف هذا الصـدد، بطـرق   

لقدرات املتاحة حمليا. وسـوف نقـدم الـدعم للـربامج اإلمنائيـة األهليـة       منها استخدام املعارف وا
  اليت تعود بالفائدة على كل من الالجئني واتمعات احمللية املضيفة.

وقــد عقــدنا العــزم علــى أن نــوفر جلميــع أطفــال الالجــئني التعلــيم االبتــدائي والثــانوي    - ٨١
ك يف غضـون أشـهر قليلـة مـن بـدء الـرتوح.       اجليد النوعية يف بيئـات تعلـم آمنـة، وأن نفعـل ذلـ     

ونلتزم بتوفري الدعم للبلدان املضيفة يف هذا الصدد. فإتاحة سبل احلصـول علـى التعلـيم اجليـد،     
ــرتوح،          ــال والشــباب يف ســياق ال ــة أساســية لألطف ــوفر محاي ــات املضــيفة، ي ــا يشــمل اتمع مب

  سيما يف حاالت الرتاع واألزمات.  وال
التعلـيم يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة لألطفـال الالجـئني. وسـنقوم أيضـا         وسوف نـدعم    - ٨٢

بتعزيــز التعلــيم اجلــامعي، والتــدريب علــى املهــارات والتعلــيم املهــين. ففــي حــاالت الــرتاع           
واألزمات، يشكل التعليم العايل دافعا قويا إىل التغيري وجتد فيه فئة هامة من الشـبان والشـابات   

ه حيــافظ علــى آمــاهلم يف املســتقبل، ويعــزز اإلدمــاج وعــدم التمييــز،   املــالذ واحلمايــة، ذلــك أنــ 
  ويعمل مبثابة حافز إلنعاش البلدان اليت متر مبرحلة ما بعد الرتاع وإعادة بنائها.

ــات الالجــئني،         - ٨٣ ــة االحتياجــات الصــحية األساســية موع ــة تلبي ــى كفال وســنعمل عل
دمات الرعايـة الصـحية الضـرورية. ونلتـزم     وتزويد النساء والفتيات بإمكانية احلصـول علـى خـ   

بتوفري الدعم للبلدان املضيفة يف هذا الصدد. وسـوف نضـع أيضـا اسـتراتيجيات وطنيـة حلمايـة       
  الالجئني يف إطار نظم احلماية االجتماعية الوطنية، حسب االقتضاء.

ــدول، نشــجع احلكومــات        - ٨٤ ــرادى ال ــيت تتخــذها ف ــة ال ــاخلطوات اإلجيابي ــا ب ومــع ترحيبن
املضــيفة علــى النظــر يف فــتح أســواق العمــل لــديها أمــام الالجــئني. وســنعمل علــى تعزيــز قــدرة 
البلدان واتمعات احمللية املضيفة على الصمود، وسنقدم هلا املساعدة بوسائل من قبيـل خطـط   

الشـباب،   بالطاقـات الـيت يتمتـع ـا    ار الـدخل. ونقـر، يف هـذا الصـدد،     إجياد فرص العمل وإدر
تسـمح  سوسنعمل على يئة الظروف املواتية لتحقيق النمو وإجيـاد فـرص العمـل والتعلـيم الـيت      

  هلم بأن يكونوا القوى احملركة للتنمية.
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لالجـئني، سـوف    رتوح الكـربى الـ ويف سبيل مواجهة التحدي الذي تطرحه حركـات    - ٨٥
بـني طائفـة مـن اجلهـات الفاعلـة اإلنسـانية واإلمنائيـة. وحنـن         فيمـا  التنسيق الوثيـق  األمر لزم ستي

ملتزمــون جبعــل الفئــات األكثــر تضــررا حمــورا للتخطــيط والعمــل. وقــد حتتــاج احلكومــات           
األمـم املتحـدة ذات الصـلة ومـن السـلطات       كيانـات واتمعات احملليـة املضـيفة إىل الـدعم مـن     

ؤسسات املالية الدولية واملصارف اإلمنائية اإلقليمية واجلهات املاحنـة الثنائيـة والقطـاع    احمللية وامل
اخلــاص واتمــع املــدين. وحنــن نشــجع بقــوة االســتجابات املشــتركة الــيت تشــمل مجيــع هــذه      

ــات ــة،  اجله ــن أجــل الفاعل ــى الصــعيدين اإلنســاين        م ــة عل ــات الفاعل ــني اجله ــة ب ــز العالق تعزي
التعاون على نطاق الواليات املؤسسية، وإرسـاء األسـاس للحلـول املسـتدامة      واإلمنائي، وتيسري

من خالل املساعدة على بناء إمكانية االعتماد على الذات والقـدرة علـى الصـمود. وباإلضـافة     
إىل تلبية االحتياجـات اإلنسـانية واإلمنائيـة املباشـرة، سـوف نعمـل علـى دعـم اإلصـالح البيئـي           

ــق ب  ــزوح كــربى     واالجتمــاعي واملتعل ــن حركــات ن ــاطق املتضــررة م  اهلياكــل األساســية يف املن
  لالجئني.

ونالحــظ مــع القلــق وجــود فجــوة كــبرية بــني احتياجــات الالجــئني واملــوارد املتاحــة.     - ٨٦
ولسد هذه الفجوة، نشجع على توسيع نطاق اجلهات املاحنة اليت تقدم الـدعم، وسـوف نتخـذ    

اإلنسـانية أكثـر مرونـة وثباتـا، مـع تقلـيص املخصصـات         من التدابري مـا جيعـل متويـل العمليـات    
 ،األمـم املتحـدة   كيانـات وزيادة التمويل املتعدد السـنوات. وحتتـاج    أغراض معينة املوقوفة على

ووكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني        ،كمفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجـئني  
قدرا كافيا مـن التمويـل حـىت     ،ملنظمات ذات الصلةوغريمها من ا ،يف الشرق األدىن (األونروا)

تــتمكن مــن االضــطالع بأنشــطتها علــى حنــو فعــال وبطريقــة ميكــن التنبــؤ ــا. وحنــن نرحــب     
الــيت باملشـاركة املتزايــدة للبنــك الــدويل واملصــارف اإلمنائيـة املتعــددة األطــراف، وبالتحســينات   

التمويـل اإلمنـائي بشـروط ميسـرة.     سـبل حصـول اتمعـات احملليـة املتضـررة علـى        طرأت على
ومــن الواضــح، عــالوة علــى ذلــك، أن اســتثمار القطــاع اخلــاص يف دعــم جمموعــات الالجــئني  
والبلــدان املضــيفة ســتكون لــه أمهيــة حامســة علــى مــدى الســنوات املقبلــة. كــذلك ميثــل اتمــع  

  عامل.املدين شريكا رئيسيا يف تلبية احتياجات الالجئني يف كل منطقة من مناطق ال
إثيوبيــا واألردن وأملانيــا مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة ستشــترك بــأن وحنــيط علمــا   - ٨٧

، اجتماع رفيع املسـتوى معـين بـالالجئني   ة والسويد وكندا واملكسيك واألمني العام يف استضاف
    .٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٠يف 
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  متابعة التزاماتنا واستعراضها  -  خامسا  

االلتزامــات الــيت نقطعهــا علــى   مجيــعختــاذ الترتيبــات الكفيلــة مبتابعــة  نســلم بضــرورة ا  - ٨٨
أنفســنا اليــوم واستعراضــها بصــورة منهجيــة. وبالتــايل، نطلــب إىل األمــني العــام أن يضــمن أن   
يكون التقدم الذي حترزه الدول األعضـاء واألمـم املتحـدة يف تنفيـذ االلتزامـات الـيت مت التعهـد        

ستوى اليوم موضوعا لتقييمـات دوريـة تعـرض علـى اجلمعيـة العامـة،       ا يف االجتماع الرفيع امل
  .٢٠٣٠مع اإلشارة، حسب االقتضاء، إىل خطة التنمية املستدامة لعام 

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي التفكري يف أن يكون لكـل مـن احلـوارات الرفيعـة املسـتوى        - ٨٩
اليت تعقد بصفة دورية بشـأن اهلجـرة الدوليـة والتنميـة والتقريـر السـنوي الـذي يقدمـه مفـوض          

هــذا األمــم املتحــدة الســامي لشــؤون الالجــئني إىل اجلمعيــة العامــة دور يف اســتعراض جوانــب  
  ذات الصلة.اإلعالن 

وإقرارا باحلاجة إىل تقـدمي قـدر كـبري مـن الـدعم املـايل والربنـاجمي للبلـدان واتمعـات            - ٩٠
لالجــئني واملهــاجرين، نطلــب إىل األمــني  احملليـة املضــيفة املتضــررة مــن حركــات نــزوح كــربى 

دورـا احلاديـة والسـبعني بتقريـر عـن سـبل حتقيـق املزيـد مـن           يفالعام أن يوايف اجلمعيـة العامـة   
ــة التشــغيلية واالتســاق علــى نطــاق املنظومــة، وطــرق تعزيــز مشــاركة األمــم     ال كفــاءة والفعالي

املتحدة مع املؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلـاص، ـدف تنفيـذ االلتزامـات املبينـة يف هـذا       
  اإلعالن على الوجه األكمل.

  
  املرفق األول

  إطار التعامل الشامل مع مسألة الالجئني    

نطاق نزوح الالجئني وطبيعته يتطلبان منا اليوم العمل بطريقة شاملة وميكـن التنبـؤ   إن   - ١
ا يف سياق حركات نزوح الالجئني الواسعة النطاق. ومن خالل التعامل الشـامل مـع مسـألة    
الالجئني على أساس مبدأ التعاون الدويل وتقاسم األعباء واملسؤوليات، فإننا أقـدر علـى محايـة    

  ساعدم ودعم الدول واتمعات احمللية املضيفة املعنية.الالجئني وم
وستتوىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إعداد وإصدار إطار التعامل الشـامل    - ٢

مع مسألة الالجئني، لكل حالة تنطوي على حركات نزوح كربى لالجـئني، بالتنسـيق الوثيـق    
ــدان املضــ    ــك البل ــة، مبــا يف ذل ــدول املعني ــات األمــم املتحــدة األخــرى   مــع ال يفة، وإشــراك كيان

الصلة. وينبغـي أن ينطـوي التعامـل الشـامل مـع مسـألة الالجـئني علـى اتبـاع ـج يشـرك             ذات
ــة     ــة واملنظمـــات الدوليـ ــة واحملليـ ــها الســـلطات الوطنيـ ــاحبة املصـــلحة، منـ جهـــات متعـــددة صـ

والشـــراكة اإلقليميـــة،  واملؤسســـات املاليـــة الدوليـــة واملنظمـــات اإلقليميـــة، وآليـــات التنســـيق 



A/71/L.1

 

24/34 16-15809 

 

والشــركاء مــن اتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك املنظمــات الدينيــة واألوســاط األكادمييــة والقطــاع   
  اخلاص ووسائط اإلعالم والالجئني أنفسهم.

ومع أن كـل حركـة نـزوح كـربى لالجـئني سـوف ختتلـف يف طبيعتـها، فـإن العناصـر             - ٣
مع مسألة الالجئني يتمحـور حـول اإلنسـان ويتسـم     املذكورة أدناه توفر إطارا للتعامل الشامل 

  بأنه متوافق مع القانون الدويل وأفضل املمارسات الدولية ومكيفا مع السياق احملدد.
ونتــوخى وضــع إطــار للتعامــل الشــامل مــع مســألة الالجــئني لكــل حالــة تنطــوي علــى   - ٤

، يكـون جـزءا أصـيال    حركات نزوح كربى لالجئني، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت طـال أمـدها  
ومتميزا يف الوقت نفسه من االستجابة اإلنسانية العامة، حيثما وجدت، اليت عـادة مـا تتضـمن    

  العناصر املبينة أدناه.
  

  االستقبال والسماح بالدخول    

يف بدايــة حركــة نــزوح كــربى لالجــئني، تقــوم الــدول املســتقبلة، مــع مراعــاة قــدراا     - ٥
ونيــة الدوليــة، بالتعــاون حســب االقتضــاء مــع مفوضــية األمــم املتحــدة   الوطنيــة والتزاماــا القان

لشؤون الالجئني واملنظمات الدولية والشركاء اآلخرين، وبدعم من الدول األخرى بنـاء علـى   
  الطلب، متشيا مع االلتزامات الدولية، مبا يلي:

ص احلرص قدر اإلمكان على وضـع التـدابري الراميـة إىل حتديـد هويـة األشـخا        (أ)  
ظـروف االســتقبال املالئمــة   يئــةاحملتـاجني إىل محايــة دوليـة باعتبــارهم الجــئني؛ والعمـل علــى    

ــى األشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة        ــز بوجــه خــاص عل ــة، مــع التركي ــة والكرمي واملأمون
وضــحايا االجتــار بالبشــر، ومحايــة الطفــل، ووحــدة األســرة، ومنــع العنــف اجلنســي واجلنســاين   

  املسامهة األساسية للجماعات واتمعات املستقبلة يف هذا الصدد؛ والتصدي له، ودعم
مراعـــاة حقـــوق الالجئـــات مـــن النســـاء والفتيـــات واحتياجـــان احملــــددة          (ب)  

  ومسامهان وأصوان؛  
تقيــيم وتلبيــة احتياجــات الالجــئني األساســية، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تــوفري     (ج)  

ونة والصرف الصحي املالئم والغذاء والتغذيـة واملـأوى   إمكانية احلصول على مياه الشرب املأم
وتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي والرعاية الصحية، مبـا يف ذلـك الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة،      

  وتقدمي املساعدة إىل البلدان املضيفة واتمعات احمللية يف هذا الصدد، حسب االقتضاء؛
مسـون احلمايـة كالجـئني وتـوثيقهم،     تسجيل كـل فـرد مـن األفـراد الـذين يلت       (د)  

يف ذلك يف البلـد األول الـذي يطلبـون فيـه اللجـوء، يف أسـرع وقـت ممكـن لـدى وصـوهلم.            مبا
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ــا         ــل التكنولوجي ــدمي املســاعدة ضــروريا يف جمــاالت مث ــد يكــون تق ــك، ق ــق ذل ويف ســبيل حتقي
فوضية األمـم املتحـدة   البيومترية وغريها من أشكال الدعم التقين واملايل اليت يتوقع أن تنسقها م

  لشؤون الالجئني مع اجلهات الفاعلة املعنية والشركاء املعنيني، حسب االقتضاء؛
ــات        (هـ)   ــد احتياجــات املســاعدة احملــددة وترتيب ــة التســجيل لتحدي اســتغالل عملي

احلماية، حيثما أمكن، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصـر الالجئـون الـذين لـديهم دواعـي      
صــة، مثــل النســاء املعرضــات للخطــر واألطفــال، ال ســيما األطفــال غــري املصــحوبني   محايــة خا

بذويهم واألطفال املنفصلني عن أسرهم، واألسر اليت يعيلها أطفال، واألسـر الـيت يرعاهـا والـد     
وحيد، وضـحايا االجتـار، وضـحايا الصـدمات، وضـحايا العنـف اجلنسـي، وكـذلك الالجئـون          

  ذوو اإلعاقة وكبار السن؛
ــال الالجــئني          و)(   ــع األطف ــوالدات مجي ــوري ل ــى ضــمان التســجيل الف ــل عل العم

املولــودين علــى أراضــيها، وتقــدمي املســاعدة الكافيــة يف أقــرب فرصــة ممكنــة يف احلصــول علــى   
الوثائق الضرورية األخرى، حسب االقتضاء، فيما يتعلق باحلالة املدنية، مثـل شـهادات الـزواج    

  والطالق والوفاة؛
ابري مشـفوعة بالضـمانات القانونيـة املناسـبة تصـون حقـوق اإلنسـان        وضع تـد   (ز)  

ــة      ــة أمــن الالجــئني، وكــذلك تــدابري لالســتجابة للشــواغل األمني الواجبــة لالجــئني، بغيــة كفال
  املشروعة للبلدان املضيفة؛

اختـــاذ تـــدابري للحفـــاظ علـــى الطـــابع املـــدين واإلنســـاين ملخيمـــات الالجـــئني    (ح)  
  ومستوطنام؛

اذ خطوات لضمان مصداقية نظم اللجوء، مبا يف ذلـك مـن خـالل التعـاون     اخت  (ط)  
ــذين ال يســتوفون شــروط          ــودة األشــخاص ال ــور واملقصــد، لتيســري ع ــدان املنشــأ والعب ــني بل ب

  احلصول على وضع الجئ والسماح هلم بالدخول مرة أخرى.
  

  دعم االحتياجات العاجلة واملستمرة    

اجلهــات املاحنــة املتعــددة األطـراف والشــركاء مــن القطــاع  علـى الــدول، بالتعــاون مـع     - ٦
  اخلاص، حسب االقتضاء، وبالتنسيق مع الدول املستقبلة، أن تقوم مبا يلي:

تعبئة القدر الكايف من املوارد املاليـة وغريهـا مـن املـوارد لتغطيـة االحتياجـات         (أ)  
  ؛  اإلنسانية احملددة يف إطار التعامل الشامل مع مسألة الالجئني
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توفري املوارد بطريقة سريعة ومتسقة ومرنة وميكن التنبؤ ـا، مبـا يف ذلـك مـن       (ب)  
خالل توسيع نطـاق الشـراكات بـني الدولـة واتمـع املـدين، والشـركاء مـن املنظمـات الدينيـة           

  ومن القطاع اخلاص؛
ــة إىل توســيع نطــاق خمططــات اإلقــراض املــايل املوجــودة       (ج)   ــدابري الرامي اختــاذ الت

ــن          ــدادا كــبرية م ــيت تستضــيف أع ــدخل ال ــدان املتوســطة ال ــة لتشــمل البل ــدان النامي لصــاحل البل
  الالجئني، مع أخذ التكاليف االقتصادية واالجتماعية لتلك البلدان يف االعتبار؛  

  التنمية يف هذه البلدان؛ النظر يف إنشاء آليات لتمويل  (د)  
تزويــد البلــدان املضــيفة باملســاعدة مــن أجــل محايــة البيئــة وتعزيــز اهلياكــل           (هـ)  

  األساسية املتأثرة حبركات الرتوح الكربى لالجئني؛
ــة وغريهــا مــن الوســائل        (و)   ــات تقــدمي املســاعدة النقدي ــدعم املقــدم آللي ــادة ال زي

اءة، حسب االقتضاء، مع زيادة املساءلة لكفالـة وصـول   املبتكرة لتقدمي املساعدة اإلنسانية بكف
  املساعدة اإلنسانية إىل املستفيدين.

وينبغي أن تقوم الدول املضيفة، بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجـئني     - ٧
وغريهــا مــن كيانــات األمــم املتحــدة واملؤسســات املاليــة والشــركاء املعنــيني اآلخــرين، حســب  

  مبا يلي:االقتضاء، 
فسح اال لوصول املساعدة اإلنسانية لالجئني بسرعة وأمان وبـدون عوائـق     (أ)  

  وفقا للمبادئ اإلنسانية القائمة؛
احلرص إىل أقصى حد ممكـن علـى تقـدمي املسـاعدة مـن خـالل جهـات تقـدمي           (ب)  

م واخلـدمات  اخلدمات املناسبة الوطنيـة واحملليـة، مثـل السـلطات العامـة املعنيـة بالصـحة والتعلـي        
  االجتماعية ومحاية الطفل؛

تشجيع الالجئني، يف بدايـة مرحلـة الطـوارئ، علـى إنشـاء الـنظم والشـبكات          (ج)  
الداعمة اليت تشمل الالجئني واتمعات املضيفة والـيت تراعـي سـن الطفـل وجنسـه، ومتكينـهم       

ــة ومتكــني ا       ــى محاي ــز بوجــه خــاص عل ــنظم والشــبكات، مــع التركي ــك ال لنســاء مــن إنشــاء تل
  واألطفال وغريهم من ذوي االحتياجات اخلاصة؛

دعــم الشــركاء يف اتمــع املــدين احمللــي الــذين يســهمون يف تــدابري االســتجابة    (د)  
  اإلنسانية، اعترافا باملسامهة التكميلية اليت يقدموا؛
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ــة واجلهــات        (هـ)   ــة اإلنســانية واإلمنائي ــني اجلهــات الفاعل ــق ب ضــمان التعــاون الوثي
  لة املعنية األخرى والتشجيع على التخطيط املشترك فيما بينها، حسب االقتضاء.الفاع

  
  تقدمي الدعم للبلدان واتمعات املضيفة    

ــام       - ٨ ينبغــي للــدول ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني والشــركاء املعنــيني القي
  يلي:  مبا

حتســبا حلركــة نــزوح  تقيــيم املخــاطر/األثر تقييمــا مشــتركا وحمايــدا وســريعا،   (أ)  
كربى لالجئني أو بعد بـدئها، مـن أجـل حتديـد وترتيـب أولويـات املسـاعدة املطلوبـة لالجـئني          

  والسلطات الوطنية واحمللية، واتمعات احمللية املتضررة من وجود الالجئني؛
إدراج إطار التعامـل الشـامل مـع مسـألة الالجـئني يف خطـط التنميـة الوطنيـة،           (ب)  

ء، مــن أجــل تعزيــز تــوفري اخلــدمات األساســية واهلياكــل األساســية لصــاحل         حســب االقتضــا 
  اتمعات املضيفة والالجئني؛

العمل على توفري املوارد الكافية للسلطات احلكوميـة الوطنيـة واحملليـة وغريهـا       (ج)  
ــد         ــة، يف ضــوء تزاي ــة الرمسي ــة للخــدمات، دون املســاس باملســاعدة اإلمنائي ــات املقدم ــن اجله م

اجــات والضــغوط علــى اخلــدمات االجتماعيــة. وينبغــي أن تعــود الــربامج بالفائــدة علــى   االحتي
  الالجئني والبلد املضيف واتمعات احمللية املضيفة.

  
  إجياد حلول دائمة    

إننا ندرك أن املاليني من الالجئني يف مجيع أحناء العامل يف الوقت احلاضـر ال تتـاح هلـم      - ٩
املناســب علــى احللــول الدائمــة الــيت يعــد تأمينــها أحــد األهــداف   إمكانيــة احلصــول يف الوقــت 

الرئيسية للحماية الدولية. ويتوقف جنـاح البحـث عـن حلـول إىل حـد بعيـد علـى تـوفري الـدعم          
  والتعاون الدوليني بوترية ثابتة ومطردة.

ة إىل ونعتقد أنه ينبغي اختاذ إجراءات حبثـا عـن احللـول الدائمـة التاليـة: العـودة الطوعيـ         - ١٠
الوطن وإجياد حلول حملية وإعـادة التـوطني وإتاحـة سـبل تكميليـة للسـماح بالـدخول. وينبغـي         

  تشمل هذه اإلجراءات العناصر املبينة أدناه.    أن
ونؤكد جمددا اهلدف الرئيسي املتمثل يف يئة الظروف اليت من شأا أن تسـاعد علـى     - ١١

نشــدد علــى ضــرورة معاجلــة األســباب اجلذريــة  عــودة الالجــئني إىل بلــدام بأمــان وكرامــة، و 
ــول السياســية الالزمــة وتســوية املنازعــات بالوســائل       ــذ احلل للعنــف والرتاعــات املســلحة وتنفي
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ــدول          ــي ل ــذا الســياق، ينبغ ــار. ويف ه ــادة اإلعم ــود إع ــن املســاعدة يف جه الســلمية، فضــال ع
  املنشأ/اجلنسية حتقيق ما يلي:

ــرد احلــق يف مغــ    (أ)   ــودة    إدراك أن لكــل ف ــده، والع ــك بل ــا يف ذل ــد، مب ادرة أي بل
  بلده؛  إىل

احترام هذا احلق وكذلك احترام االلتـزام باسـتقبال مواطنيهـا العائـدين الـذي        (ب)  
يتم بطريقة آمنة وكرمية وإنسـانية ويف ظـل االحتـرام الكامـل حلقـوق اإلنسـان، وفقـا         ينبغي أن

  لاللتزامات مبوجب القانون الدويل؛  
  ق اهلوية والسفر الالزمة؛توفري وثائ  (ج)  
  تيسري إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للعائدين؛  (د)  
  النظر يف التدابري اليت متكن من إعادة املمتلكات.  (هـ)  

ومن أجل ضمان العودة وإعادة اإلدماج بطريقـة مسـتدامة، ينبغـي للـدول ومنظمـات        - ١٢
  ي:األمم املتحدة والشركاء املعنيني القيام مبا يل

اإلقــرار بضــرورة اتســام العــودة إىل الــوطن بطــابع طــوعي طاملــا أن الالجــئني     (أ)  
ــى       ال ــا أــم ال يســتطيعون احلصــول جمــددا عل ــة، أي طامل ــة الدولي ــاجون إىل احلماي ــون حيت يزال

  احلماية الكاملة من بلدهم؛  
وإعـادة  التخطيط ودعم التدابري الراميـة إىل تشـجيع العـودة الطوعيـة والواعيـة        (ب)  

  اإلدماج واملصاحلة؛
دعم بلدان املنشأ/اجلنسية، عند االقتضاء، مبا يف ذلك عن طريـق متويـل إعـادة      (ج)  

التأهيل واإلعمـار والتنميـة، ومـع تـوفري الضـمانات القانونيـة الالزمـة الـيت متكـن الالجـئني مـن            
م السـتعادة احلمايـة   االستفادة من آليات الدعم القانوين واملادي وغريه من أشكال الدعم الـالز 

  الوطنية وإعادة إدماجهم؛
ــز املصــاحلة واحلــوار، وال ســيما مــع جمتمعــات       (د)   ــة إىل تعزي دعــم اجلهــود الرامي

الالجئني، مع مشـاركة النسـاء والشـباب علـى قـدم املسـاواة، وضـمان احتـرام سـيادة القـانون           
  على الصعيدين الوطين واحمللي؛

فـيهم النسـاء، يف عمليـات السـالم واملصـاحلة،       تيسري مشاركة الالجـئني، مبـن    (هـ)  
  وكفالة أن تدعم نتائج هذه العمليات على النحو الواجب العودة بأمان وكرامة؛

التأكد من أن التخطيط اإلمنائي الوطين يدمج االحتياجات اخلاصة للعائـدين،    (و)  
  ملستقبل.ويعزز اإلدماج املستدام والشامل، باعتبار ذلك تدبريا ملنع الرتوح يف ا
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وينبغي للدول املضيفة، مع مراعـاة قـدراا والتزاماـا القانونيـة الدوليـة، بالتعـاون مـع          - ١٣
ــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجــئني      مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني ووكال

خــرى الفلســطينيني يف الشــرق األدىن (األونــروا)، عنــد االقتضــاء، وكيانــات األمــم املتحــدة األ 
  واملؤسسات املالية وغريها من الشركاء املعنيني، أن تقوم مبا يلي:

الذين يلتمسون محايـة دوليـة كالجـئني أو حيتـاجون إىل هـذه       منح األشخاص  (أ)  
أن أي قــرار يتعلــق باالســتقرار التســليم بــاإلقامــة يف البلــد بصــفة قانونيــة، مــع إمكانيــة احلمايــة 

  يف ذلك إمكانية التجنس، يتوقف على البلد املضيف؛ الدائم يف أي شكل من األشكال، مبا
اختاذ تدابري لتعزيز االعتماد على الذات بالتعهـد بإتاحـة فـرص أكـرب لالجـئني        (ب)  

للوصـول، حسـب االقتضـاء، إىل التعلـيم والرعايــة الصـحية واخلـدمات وفـرص كسـب العــيش         
تمعات احمللية املضيفة؛وأسواق العمل، دون متييز بني الالجئني وعلى حنو يدعم أيضا ا  

ــن تســخري          (ج)   ــيما النســاء والشــباب، م ــدابري لــتمكني الالجــئني، وال س ــاذ ت اخت
مهــارام وقــدرام علــى أفضــل وجــه، مــع التســليم بــأن متكــني الالجــئني جيعلــهم أقــدر علــى    

  املسامهة يف حتقيق رفاههم ورفاه جمتمعام؛  
واالعتمــاد علــى الــذات واملهــارات   االســتثمار يف تنميــة رأس املــال البشــري،   (د)  

  القابلة للنقل، باعتبار ذلك خطوة أساسية حنو التمكني من إجياد احللول الطويلة األجل.
  وينبغي للبلدان الثالثة القيام مبا يلي:  - ١٤

النظــر يف ســبل تــوفري الفــرص أو توســيعها، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تشــجيع      (أ)  
على سبيل التـدابري التكميليـة، مـن أجـل إعـادة التـوطني        القطاع اخلاص على املشاركة والعمل

وإتاحــة الســبل التكميليــة للســماح بــدخول الالجــئني مــن خــالل وســائل مثــل بــرامج اإلجــالء 
ــرة         ــة هلجـ ــرص املتاحـ ــر، والفـ ــل األسـ ــانية، وملِّ مشـ ــدواعٍ إنسـ ــدخول لـ ــماح بالـ ــيب والسـ الطـ

  املهارات وتنقل اليد العاملة والتعليم؛  ذوي
زام بتبـادل أفضــل املمارسـات وتزويــد الالجـئني مبعلومــات كافيـة الختــاذ     االلتـ   (ب)  

  قرارات مستنرية وضمان معايري احلماية؛
النظــر يف توســيع نطــاق املعــايري املتعلقــة بــربامج إعــادة التــوطني والســـماح           (ج)  

بالدخول لدواع إنسانية يف حـاالت الـرتوح اجلمـاعي واحلـاالت الـيت طـال أمـدها، وميكـن أن         
رن ذلك، حسب االقتضاء، بـربامج اإلجـالء املؤقـت ألسـباب إنسـانية وغريهـا مـن أشـكال         يقت

  السماح بالدخول.



A/71/L.1

 

30/34 16-15809 

 

وتشجع الدول اليت مل تضع بعـد بـرامج إلعـادة التـوطني علـى القيـام بـذلك يف أقـرب           - ١٥
فرصــة ممكنــة. أمــا البلــدان الــيت وضــعت تلــك الــربامج بالفعــل فتشــجع علــى النظــر يف زيــادة     

  وينبغي أن تتضمن هذه الربامج يف ثناياها جا غري متييزي ومنظورا جنسانيا.حجمها. 
ودف الدول إىل توفري أماكن إلعادة التـوطني وغريهـا مـن املسـارات القانونيـة علـى         - ١٦

نطاق ميكن من تلبية احتياجـات إعـادة التـوطني السـنوية الـيت حـددا مفوضـية األمـم املتحـدة          
  لشؤون الالجئني.

  
  بل املضي قدماس    

  نلتزم بتنفيذ هذا اإلطار للتعامل الشامل مع مسألة الالجئني.    - ١٧
وندعو مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني إىل العمـل مـع الـدول، والتشـاور مـع         - ١٨

مجيع اجلهات املعنية، على مدى العامني القادمني دف تقيـيم تفاصـيل التطبيـق العملـي إلطـار      
ــل الشــامل  ــي أن       التعام ــيم نطــاق حتســينه ومواصــلة تطــويره. وينبغ ــع مســألة الالجــئني وتقي م

ــة املكتســبة مــن تنفيــذ اإلطــار يف جمموعــة مــن احلــاالت       ــة بــاخلربة العملي تسترشــد هــذه العملي
احملددة. وسوف يكون اهلدف املنشود هو ختفيف وطأة الضغوط على البلـدان املضـيفة املعنيـة،    

نفســهم، وتوســيع نطــاق االســتفادة مــن حلــول البلــدان الثالثــة وتعزيــز اعتمــاد الالجــئني علــى أ
  ودعم ظروف العودة بأمان وكرامة يف بلدان املنشأ.  

، اسـتنادا  ٢٠١٨وسوف نعمل علـى اعتمـاد االتفـاق العـاملي بشـأن الالجـئني يف عـام          - ١٩
دعو مفـوض  إىل إطار التعامل الشامل مع مسألة الالجئني وإىل نتـائج العمليـة املبينـة أعـاله. ونـ     

األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني إىل أن يـدرج االتفـاق العـاملي املقتـرح بشـأن الالجـئني       
، لكـي تنظـر فيـه اجلمعيـة     ٢٠١٨يف تقريره السـنوي الـذي سـيقدم إىل اجلمعيـة العامـة يف عـام       

ملتحـدة  العامة يف دورا الثالثة والسبعني بـاالقتران مـع قرارهـا السـنوي بشـأن مفوضـية األمـم ا       
  لشؤون الالجئني.  

    
  املرفق الثاين

  يف سبيل وضع اتفاق عاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة والقانونية      
    

  مقدمة  - أوال   

سوف نطلق هـذه السـنة عمليـة مفاوضـات حكوميـة دوليـة تفضـي إىل اعتمـاد اتفـاق            - ١
  عاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة والقانونية.
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االتفـاق العـاملي جمموعـة مـن املبـادئ وااللتزامـات والتفامهـات بـني الـدول           اوحيدد هذ  - ٢
األعضاء بشأن اهلجرة الدولية جبميع أبعادها. وسوف يسهم إسهاما هامـا يف احلوكمـة العامليـة    
وتعزيز التنسـيق بشـأن اهلجـرة الدوليـة. وسـوف يعـرض إطـارا للتعـاون الـدويل الشـامل بشـأن            

ــك      املهــاجرين واحلــراك البشــري   ــا يف ذل ــة، مب ــب اهلجــرة الدولي ــع جوان ــاول مجي . وســوف يتن
ــة واملتعلقــة حبقــوق اإلنســان وغــري ذلــك مــن اجلوانــب.       جوانــب املســاعدة اإلنســانية واإلمنائي

وخطة عمل أديس أبابا الصـادرة   ٢٠٣٠وسوف يسترشد االتفاق خبطة التنمية املستدامة لعام 
ــة   ــدويل الثالــث لتمويــل التنمي ــع   )١٧(عــن املــؤمتر ال ــاإلعالن املنبثــق مــن احلــوار الرفي ، ويســتنري ب

  .)١٨(٢٠١٣املستوى املعين باهلجرة الدولية والتنمية الذي اعتمد يف تشرين األول/أكتوبر 
    

  السياق  - ثانيا   

إننا نسلم باملسامهة اهلامة اليت يسهم ا املهاجرون واهلجرة يف التنميـة يف بلـدان املنشـأ      - ٣
  قة املعقدة اليت تربط اهلجرة والتنمية.والعبور واملقصد وبالعال

ونعترف باملسامهة اإلجيابية للمهاجرين يف حتقيق التنمية الشاملة واملسـتدامة. ونعتـرف     - ٤
أيضا بأن اهلجـرة الدوليـة واقـع متعـدد األبعـاد لـه أمهيـة كـربى يف تنميـة بلـدان املنشـأ والعبـور             

  املة.واملقصد، وهو ما يتطلب تدابري استجابة متسقة وش
وسنتعاون على الصعيد الدويل من أجل كفالـة اهلجـرة اآلمنـة واملنظمـة والقانونيـة مـع         - ٥

االحترام الكامل حلقـوق اإلنسـان وضـمان املعاملـة اإلنسـانية للمهـاجرين، بصـرف النظـر عـن          
وضــعهم مــن حيــث اهلجــرة. ونشــدد علــى ضــرورة ضــمان احتــرام كرامــة املهــاجرين ومحايــة   

نون الــدويل الســاري، مبــا يف ذلــك مبــدأ عــدم التمييــز مبوجــب القــانون   حقــوقهم مبوجــب القــا
  الدويل.

ونشدد على الطابع املتعدد األبعاد الذي تتسم به اهلجرة الدولية، وعلى أمهيـة التعـاون     - ٦
واحلوار يف هذا الشأن على الصعيد الـدويل واإلقليمـي والثنـائي، وعلـى ضـرورة محايـة حقـوق        

املهــاجرين، بغــض النظــر عــن وضــعهم، وخباصــة يف وقــت تــزداد فيــه   اإلنســان الواجبــة جلميــع
  .)١٩(تدفقات اهلجرة

__________ 

  .٧٠/١القرار   )١٧(  
  .، املرفق٦٩/٣١٣القرار   )١٨(  
 .٦٨/٤القرار   )١٩(  
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ــادرات املتعلقــة مبســألة اهلجــرة ينبغــي أن       - ٧ ــار أن السياســات واملب وحنــن نضــع يف االعتب
تشــجع علــى اتبــاع النــهج الشــاملة الــيت تأخــذ يف احلســبان أســباب هــذه الظــاهرة ونتائجهــا.     

لتنمية وانعدام الفرص وسوء اإلدارة والعوامـل البيئيـة هـي مـن بـني      ونعترف بأن الفقر وختلف ا
ــراء        ــة ملصــاحل الفق ــؤدي السياســات املراعي ــل، ميكــن أن ت ــهجرة. ويف املقاب ــل احملركــة لل العوام
واملتعلقــة بالتجــارة وتــوفري فــرص العمــل واالســتثمارات اإلنتاجيــة، إىل حتفيــز النمــو ويئــة          

أن االختالالت االقتصادية الدولية والفقـر وتـدهور البيئـة، إىل     إمكانات إمنائية هائلة. ونالحظ
جانب غياب السالم واألمن وعـدم احتـرام حقـوق اإلنسـان، كلـها عوامـل تـؤثر علـى اهلجـرة          

  الدولية.
    

  احملتويات  - ثالثا   

  ميكن أن يشمل االتفاق العاملي، على سبيل املثال ال احلصر، العناصر التالية:  - ٨
الدولية باعتبارها واقعا متعدد األبعـاد لـه أمهيـة كـربى يف تنميـة بلـدان        اهلجرة  ) (أ  

  .٢٠٣٠املنشأ والعبور واملقصد، كما أُقر بذلك يف خطة التنمية املستدامة لعام 
  اهلجرة الدولية باعتبارها فرصة ممكنة للمهاجرين وأسرهم؛  ) (ب  
خـالل تعزيـز اجلهـود يف    احلاجة إىل معاجلـة أسـباب اهلجـرة، مبـا يف ذلـك مـن         (ج)  

  جمال التنمية والقضاء على الفقر ومنع نشوب الرتاعات وحلها؛
ــني       (د)   ــدة بــ ــة املعقــ ــة املتبادلــ ــتدامة والعالقــ ــة املســ ــاجرين يف التنميــ ــهام املهــ إســ

  والتنمية؛ اهلجرة
ــانوين ومتســم          )ـ(ه   ــن وق ــنظم وآم ــى حنــو م ــل األشــخاص عل تيســري اهلجــرة وتنق

مــن خــالل تنفيــذ سياســات اهلجــرة املخطــط هلــا والــيت تتســم حبســن   باملســؤولية، مبــا يف ذلــك 
  اإلدارة؛ وقد يشمل ذلك إنشاء وتوسيع مسارات اهلجرة النظامية واآلمنة؛

  نطاق زيادة التعاون الدويل دف حتسني إدارة اهلجرة؛  (و)  
  آثار اهلجرة على رأس املال البشري يف بلدان املنشأ؛  (ز)  
بوصــفها مصــدرا هامــا لــرأس املــال اخلــاص ومســامهتها يف  التحــويالت املاليــة   (ح)  

التنمية؛ وتعزيز نقل التحويالت املالية بطريقة أسرع وأرخص وأكثر أمنـا مـن خـالل القنـوات     
القانونية، يف بلدان املصدر والبلدان املتلقية على السوء، مبا يف ذلك عن طريق خفض تكـاليف  

  املعامالت؛
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إلنســـان واحلريـــات األساســـية جلميـــع املهـــاجرين، احلمايـــة الفعالـــة حلقـــوق ا  (ط)  
ســيما النســاء واألطفــال، أيــا كــان وضــعهم مــن حيــث اهلجــرة، واالحتياجــات احملــددة            ال

  للمهاجرين يف احلاالت اهلشة؛
التعاون الدويل من أجل مراقبة احلدود مع االحتـرام الكامـل حلقـوق اإلنسـان       (ي)  

  الواجبة للمهاجرين؛
  باألشخاص وريب املهاجرين وأشكال الرق املعاصرة؛ مكافحة االجتار  (ك)  
حتديد األشخاص الذين مت االجتار م والنظر يف تقدمي املسـاعدة، مبـا يف ذلـك      (ل)  

  اإلقامة املؤقتة أو الدائمة، وتصاريح العمل، حسب االقتضاء؛  
  احلد من حاالت اهلجرة غري القانونية وتقليل أثرها؛  (م)  
  املهاجرين يف البلدان اليت متر بأزمات؛معاجلة حاالت   (ن)  
تعزيــز إدمــاج املهــاجرين يف اتمعــات املضــيفة، حســب االقتضــاء، وحصــول   (س)  

  املهاجرين على اخلدمات األساسية واخلدمات املراعية لالعتبارات اجلنسانية؛
  النظر يف السياسات املتعلقة بتسوية وضع املهاجرين؛  (ع)  
يئة بيئة آمنة للعمال املهاجرين والعـاملني يف الوظـائف   محاية حقوق العمل و  (ف)  

غــري املســتقرة، ومحايــة العــامالت املهــاجرات يف مجيــع القطاعــات، وتعزيــز تنقــل اليــد العاملــة،  
  يف ذلك اهلجرة الدائرية؛  مبا

  مسؤوليات املهاجرين وواجبام جتاه البلدان املضيفة؛  (ص)  
وحتسـني التعـاون يف هـذا الصـدد بــني      العـودة والسـماح بالـدخول مـن جديـد       (ق)  

  بلدان املنشأ وبلدان املقصد؛
  تسخري مسامهة املغتربني وتعزيز الروابط مع بلدان املنشأ؛  (ر)  
  مكافحة العنصرية وكره األجانب والتمييز والتعصب جتاه مجيع املهاجرين؛  (ش)  
  البيانات املصنفة عن اهلجرة الدولية؛  (ت)  
ــراف   (ث)   ــاون يف جمـــال      االعتـ ــة، والتعـ ــيم واملهـــارات األجنبيـ ــاملؤهالت والتعلـ بـ

  االستفادة من االستحقاقات املكتسبة وإمكانية نقلها؛
  التعاون على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل بشأن مجيع جوانب اهلجرة.  (خ)  
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  سبل املضي قدما  - رابعا   

ــاوض         - ٩ ــة تفـ ــق عمليـ ــاملي عـــن طريـ ــاق العـ ــداد االتفـ ــيجري إعـ ــة دوليـــة،  سـ حكوميـ
أعمال التحضـري هلـا فـورا. ومـن املزمـع أن تتـوج املفاوضـات الـيت سـتبدأ يف أوائـل عـام             ستبدأ

ويعـرض عليـه االتفـاق     ٢٠١٨مبؤمتر حكومي دويل بشأن اهلجرة الدولية يعقد يف عام  ٢٠١٧
  العاملي العتماده.

دوليــة والتنميــة ســيعقد يف ونظـرا ألن احلــوار الرفيــع املســتوى الثالــث املعـين بــاهلجرة ال    - ١٠
، فينبغــي الــتفكري يف إســناد دور للحــوار الرفيــع )٢٠(٢٠١٩نيويــورك يف موعــد ال يتجــاوز عــام 

  املستوى يف العملية.
ويدعى رئيس اجلمعية العامة إىل اختـاذ ترتيبـات مبكـرة لتعـيني ميسـرين للمشـاركة يف         - ١١

ف حتديـد الطرائـق واجلـدول الـزمين     قيادة مشاورات مفتوحة وشفافة وشـاملة مـع الـدول، ـد    
وإمكانية عقد املؤمترات التحضريية وغريها من اجلوانب العملية املتعلقة باملفاوضـات احلكوميـة   

  الدولية، مبا يف ذلك إدماج اخلربة املكتسبة يف جنيف يف جمال اهلجرة.
م األمانـة  يطلب إىل األمني العـام تقـدمي الـدعم املناسـب للمفاوضـات. ونتوقـع أن تقـو         - ١٢

العامة لألمم املتحـدة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة معـا بتقـدمي اخلـدمات للمفاوضـات، بـأن تـوفر           
  األوىل القدرة والدعم وتقدم الثانية اخلربة املطلوبة يف اال التقين ويف جمال السياسات.

، والتنميــةونتوقــع أيضــا أن يتــوىل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين بــاهلجرة الدوليــة    - ١٣
تنسيق املسامهات اليت سيسهم ا املنتدى العاملي املعين بـاهلجرة والتنميـة    ،السيد بيتر ساذرالند

واموعة العاملية املعنية باهلجرة يف عملية التفاوض. ونتوقع أن تساهم يف هـذه العمليـة منظمـة    
فوضـية األمـم املتحـدة    العمل الدوليـة، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وم       

لشؤون الالجئني، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان،      
  والكيانات األخرى اليت لديها مهام وخربات هامة يف جمال اهلجرة.

ــن خــالل          - ١٤ ــك م ــا يف ذل ــدعم املفاوضــات، مب ــة ل ــراء مشــاورات إقليمي ويستحســن إج
  ور القائمة، عند االقتضاء.عمليات وآليات التشا

وسيدعى اتمع املدين والقطاع اخلاص وجاليـات املغتـربني ومنظمـات املهـاجرين إىل       - ١٥
  املسامهة يف عملية إعداد االتفاق العاملي.

  
__________ 

 .٣٢، الفقرة ٦٩/٢٢٩القرار  انظر  )٢٠(  


