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 أسئلة متكررة

 2016حزيران/يونيه  24
ا املعنــون،  األمــني العــاميرمــي تقريــر    : معاجلــة حركــاتهئلكرئمََة مىف جََو مََن ئآلمََ

األمـم املتحـدة   ) إىل تنـوير مـؤمتر قمـة    األمـني العـام  (تقريـر   الرتوح الكربى لالجئني واملهاجرين
ــده يف     ــرر عق ، ويتضــمن 2016أيلول/ســبتمرب  19املعــين بقضــايا الالجــئني واملهــاجرين املق

التقرير عددا من التوصيات اليت ميكن النظـر فيهـا أثنـاء عمليـة إعـداد الوثيقـة اخلتاميـة للمـؤمتر.         
 معلومات إضافية متعمقة بشأن تلك التوصيات. “األسئلة املتكررة”وتقدم ورقة 

 
مــا هــي التوصــيات الرئيســية ملعاجلــة األســباب اجلذريــة؟ ومــا املطلــوب مــن الــدول   - 1

 القيام به؟ األعضاء
مثــة اتفــاق واســع النطــاق علــى ضــرورة معاجلــة األســباب اجلذريــة لتــدفقات الالجــئني   

ــم          ــاجل بشــكل مالئ ــه ال يع ــدويل برمت ــأن اتمــع ال ــراف ب ــة واعت ــع اهلجــرة غــري القانوني ودواف
ــان         ــا عــن األم ــرحالت خطــرة حبث ــون ب ــاس يقوم ــل الن ــيت جتع األســباب الكــثرية واملتشــابكة ال

توجد حلـول سـهلة. ومـا بـرح اتمـع الـدويل يكـافح طيلـة سـنوات مـن            درا ماوالكرامة. ونا
أجل إجياد سبل أفضل لتسوية الرتاعات العنيفة يف أحناء كثرية من العـامل، وللتخفيـف مـن آثـار     
تغير املناخ والكوارث، والتخفيف من حدة الفقر املدقع وانعدام األمـن الغـذائي، واالفتقـار إىل    

، وانعدام املسـاواة، والتصـدي للتمييـز والنتـهاكات وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان،        العمل الالئق
ومن أجل إرسـاء سـيادة القـانون، والتخفيـف مـن آثـار الكـوارث وتغيـر املنـاخ، وكلـها مهـام            

  
 واملهاجرين لالجئنياألمم املتحدة مؤمتر قمة 
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جســـام. وســـيؤدي االســـتثمار يف الشـــباب، مـــن خـــالل تعلـــيمهم وتـــوظيفهم ومتكينـــهم إىل   
 ار ال مسألة ضرورة.املساعدة يف جعل اهلجرة مسألة اختي

الـدول األعضـاء علـى    األمـني العـام   وعوضا عن التقدم بتوصيات جديـدة حيـث تقريـر     
تنفيــذ االلتزامــات العديــدة الــيت قطعتــها علــى نفســها بالفعــل، مبــا يف ذلــك خطــة التنميــة لعــام    

، وأهداف التنمية املستدامة اليت اعتمدت منذ عام فقط، وكذلك من خـالل التصـديق   2030
اتفاقيات حقوق اإلنسان ومعايري العمل الدولية ذات الصلة من بـني كـثري مـن املعاهـدات      على

والصـكوك الدوليـة ذات الصـلة. ونظــرا ألن النـاس كـثريا مـا يكونــون مشـردين داخـل حــدود         
بلدام قبل السعي حبثا عن األمان يف أماكن أخرى يدعو التقرير أيضا إىل بـذل جهـود معـززة    

ــة املشــردين   ــق  حلماي ــا وتطبي دئخلي  داخلي قََة بالتشََرخ ئلََ إ ئلتوجيهيََة ئخلتعل اخ ــد كــ -ئخلبََ ذلك ق
ة العاملي للعمل اإلنساين يف إعداد الوثيقة اخلتاميـة هلـذه القمـة،    ــر القمــن نتائج مؤمتــاد مــيستف

ر القمــة العــاملي ـا مؤمتـــر عنهـــي الــيت أسفــــــرد الداخلـة بالتشـــزامات املتعلقـــي ذلــك االلتــــــف مبــا
 لعمل اإلنساين.ل
 

إىل تنظيم محلة عاملية ملكافحة كراهيـة األجانـب؟   األمني العام ما هو مضمون دعوة  - 2
ومــا الــذي ســيطلب مــن الــدول؟ وعلــى أي حنــو ســيجري إشــراك اتمــع املــدين      

 واملنظمات احلكومية الدولية؟

قتصـادية والثقافيـة   يدعو االقتراح احلايل إىل تنظيم محلـة إلبـراز املسـامهات اإلجيابيـة اال     
واالجتماعية اليت يقدمها املهاجرون والالجئـون إىل بلـدان املنشـأ والعبـور واملقصـد، مـن أجـل        
التصدي لبعض املعلومات والتصورات اخلاطئة بشأن الالجئني واملهاجرين ولتعزيز االتصـاالت  

و أن الطروحـات  الشخصية بني الالجئني واملهاجرين وبني املوجودين يف بلدان املقصد. إذ يبـد 
ــة وخمــاوف ال     ــة املناهضــة لألجانــب تســتند إىل قوالــب منطي ــع   الســيئة احلالي أســاس هلــا. وتتمت

البيانات اليت تتصدى ملثـل تلـك التصـورات اخلاطئـة، فضـال عـن سـرد القصـص وتعزيـز فـرص           
التفاعالت الشخصية، بإمكانية حتطيم احلـواجز. وجيـري حاليـا إعـداد مضـمون احلملـة ورسـم        

ــة، والتعهــد بتقــدمي     توجههــا . وســيطلب إىل الــدول األعضــاء تأييــد مقتــرح بتنظــيم محلــة عاملي
 هلا. الدعم

 
كيــف ميكــن ملــؤمتر القمــة أن يســهم يف احلــد مــن ريــب املهــاجرين؟ وكيــف ميكــن  - 3

 للدول العمل سويا بفعالية أكرب ملكافحة ريبهم ؟

يوجه مؤمتر القمـة االنتبـاه إىل   جيب أن يكون أحد األهداف املنشودة املشتركة هو أن  
يف أفضـل األحـوال، وأن    عاجلـة متسـاوية  م القضايا املعقدة اليت يساء فهمهـا عمومـا، وال تعـاجل   

 حيفز على اختاذ إجراءات بشأا.
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، الـذي وافقـت   األمـم املتحـدة  ويرد تعريف ريـب املهـاجرين يف أحـد بروتوكـوالت      
بالتصديق عليه، على جترمي أعمال ريـب حمـددة    من الدول األعضاء اليت قامت 142مبوجبه  

 ومالحقتها قضائيا، وتوفري تدابري حلماية املهاجرين.

وعلى الرغم من أن املهـاجرين الـذين يـتم ريبـهم غالبـا مـا يكونـون ضـحايا جلـرائم،           
ــر عرضــة        ــرف ــم ــذه الصــفة، وهــم األكث ــه  قلمــا يعت ــهاكات حقــوق اإلنســان، إال أن وانت

و/أو الترحيل بصفتهم مهاجرين غري قانونيني. وينبغي أن يرسخ مؤمتر القمة الفهـم   للمحاكمة
قد يشكِّل جرمية ريـب املهـاجرين، وأن يسـاعد الـدول، يف تنفيـذ االسـتجابة الشـاملة الـيت          ملا

قامت بالتوقيع عليها، كي تركز جهودها يف مكافحـة الشـبكات اإلجراميـة، وحماكمـة اجلنـاة،      
ة للضـحايا عوضـا عـن معاقبـة املهـاجرين. وينبغـي باإلضـافة إىل ذلـك أن تسـتند          وتوفري احلمايـ 

 تدابري مكافحة ريب املهاجرين إىل معايري دولية تتصل حبقوق اإلنسان عند إنفاذ القانون.
والتهريب حبكم طبيعته هو ظاهرة عـابرة للحـدود الوطنيـة. وكمـا هـو احلـال بالنسـبة         

ظمــة عــرب الوطنيــة ال ميكــن ألي بلــد مبفــرده أن يكــافح أنشــطة    لغــريه مــن أشــكال اجلرميــة املن 
التهريب. فاالستجابات املعزولة ال تغري سوى األساليب ودروب الرتوح فقـط. وهـذا بـدوره،    
ميكــن أن يــؤدي إىل زيــادة الطلــب علــى خــدمات التــهريب، بااللتفــاف علــى نظُــم التأشــريات  

ك بزيـادة املخــاطر املتعلقـة بســالمة املهــاجرين   وغالبــا مـا يقتــرن ذلــ  -املعـززة ومراقبــة احلـدود   
 -وحقــوقهم. وتتطلــب جهــود حتطــيم منــوذج أعمــال املهــربني إجــراءات متعــددة األطــراف      

فعاال للحـد مـن األربـاح املتأتيـة مـن اجلرميـة املنظمـة وزيـادة مسـارات اهلجـرة            تعاونا دوليا أي
واالتفاقيـة الـيت ينبثـق    األمـم املتحـدة    اآلمنة، والعادلة والقانونيـة واملسـؤولة. ويـوفر بروتوكـول    

وهـو إطـار عمـل ال     -عنها إطارا للعمل الفعـال املتعـدد األطـراف ملكافحـة ريـب املهـاجرين       
 .إال يف حاالت نادرة جداينفذ 

األمـني العـام   ويلزم بصورة ملحة اختـاذ إجـراءات علـى الصـعيد الـوطين ويـدعو تقريـر         
ا الوطنية وأحكامها املتعلقة بالعدالة اجلنائيـة للتأكـد مـن    الدول األعضاء إىل استعراض تشريعا

 اتساقها مع املعايري الدولية بشأن التهريب واالجتار بالبشر، والسالمة البحرية، وإدارة احلدود.
 

ــى عــاتق الالجــئني واملهــاجرين؟ وهــي مــذكورة       - 4 ــات الواقعــة عل ومــاذا عــن الواجب
دول وخماوفهـا األمنيـة املشـروعة بشـأن مـن      بالكاد يف الوثيقة. وماذا عن سـيادة الـ  

 يدخل أراضيها؟

تقــع علــى الالجــئني واملهــاجرين نفــس املســؤوليات والواجبــات الــيت تقــع علــى مجيــع    
األفــراد، وهــي احتــرام قــوانني البلــدان الــيت يوجــدون فيهــا. ولــذا ســيلزم تــوفري الــدعم ألفــراد     

 من كال اجلانبني. اتمعات احمللية املضيفة لتشجيع التفاهم والتقبل
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وللدول احلق يف حتديـد مـن يـدخل أراضـيها وميكـث فيهـا. وكـان للحكومـات دائمـا           
خماوفهـا األمنيـة بشـأن مــن يـدخلون بلـداا، وتقـع عليهــا مسـؤولية منـع اـرمني واألشــخاص          

 1951الذين يعتزمون إحلاق الضرر باآلخرين من الوصـول إىل أراضـيها. بـل إن اتفاقيـة عـام      
قة بالالجئني تتضمن حكما ميكن مبوجبه للحكومات أن تستبعد بعض األفـراد الرتكـام   املتعل

جــرائم خطــرية (غــري سياســية). بيــد أنــه جيــب أن تســتند التــدابري الراميــة إىل معاجلــة الشــواغل   
األمنيــة، إىل القــانون، وأن تكــون متناســبة، وأن تكفــل عــدم تعطيــل إعمــال حقــوق اإلنســان    

 ون احلدود.لألشخاص الذين يعرب
 

بشأن اتفاقات العودة والسماح بإعـادة الـدخول   األمني العام ما الذي يقوله تقرير  - 5
 جمددا؟

، ووفقـا حلظـر اإلعـادة القسـرية     األصول القانونيـة وفقا لضمانات  -يسلم التقرير بأنه  
للحكومـات احلـق يف إعـادة مـن تـرفض طلبـات جلـوئهم، ومـن          -والطرد التعسفي واجلمـاعي  

ني تواجدهم يف البلد دون احلصول على اإلذن الالزم. وباملثل، يقـع علـى عـاتق احلكومـات     يتب
التزام بقبول عودة مواطنيها يف حال إعادم. بيد أن التقرير يشري إىل ضرورة مراعـاة األصـول   
القانونية، ومعايري حقوق اإلنسان وأفضل املمارسات مبا يكفل العـودة الطوعيـة. وينبغـي بـذل     

قـد يشـمل تقـدمي الـدعم للعائـدين وألفـراد        د لضمان استدامة عودة الشـخص املعـين، ممـا   اجلهو
اتمع احمللي املعنيني بإعادة اإلدماج. ويتيح هـذا الـدعم نقـل املعـارف والتكنولوجيـا الـيت رمبـا        
مجعها املهاجرون أثناء إقامتهم يف البلدان املتلقية. وميكن أن يشـمل هـذا الـدعم فـرص كسـب      

والوصول إىل سوق العمل، واحلصول علـى اخلـدمات األساسـية واجلوانـب االجتماعيـة      الرزق 
 إلعادة اإلدماج.

 
أحدمها بشأن تقاسـم املسـؤولية عـن     -يدعو التقرير إىل وضع اتفاقني عامليني اثنني  - 6

يقتــرح وضــع  الالجــئني، واآلخــر بشــأن اهلجــرة اآلمنــة واملنظمــة والقانونيــة. ملــاذا  
 عامليني؟اتفاقني 

ثــالث ركــائز لاللتزامــات العامليــة. وتعكــس الركيــزة  األمــني العــام أوال، حيــدد تقريــر  
ــى حــد ســواء،        ــون واملهــاجرون عل ــا الالجئ ــيت يواجهه األوىل التزامــات تتصــدى للمخــاطر ال
ــع األشــخاص يف        ــوق اإلنســان جلمي ــة حق ــة حبماي ــى االحتياجــات املشــتركة املتعلق وتركــز عل

ى. أما الركيزتان الثانية والثالثة فهما اتفاقان عامليان يتضـمنان التزامـات   حركات الرتوح الكرب
مبعاجلة خصوصيات حركات الرتوح الكربى لالجئني واملهاجرين على التوايل بطريقـة شـاملة.   
ــوفر جــا شــامال للتصــدي          ــبعض ت ــرنٌ بعضــها ب ــات مقت ــن االلتزام ــثالث م وهــذه الركــائز ال
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واملهــاجرين. وهــذان االتفاقــان العامليــان ليســا مــن الوثــائق  حلركــات الــرتوح الكــربى لالجــئني
 امللزمة قانونا بل مها التزامات بالعمل سويا ملعاجلة مسائل حمددة تتعلق بالالجئني واهلجرة.

 
ما الذي ميكن إدراجه يف االتفاق بشأن اهلجرة اآلمنة واملنظمة والقانونية؟ وما هي  - 7

 اإلجراءات اليت يلزم اختاذها؟

إىل وضع اتفاق عاملي بشأن اهلجرة كوسـيلة لتنفيـذ التزامـات    األمني العام يدعو تقرير  
تيسري اهلجرة اآلمنـة  “يف أهداف التنمية املستدامة من أجل  2015الدول اليت قطعتها يف عام 

. ومن املتوخى أن يعزز االتفاق العـاملي التعـاون الـدويل مـن خـالل خطـة       ”ةوالقانونية واملنظم
مـن حقـوق    -ريتكز هذا على جمموعة واسعة من الصكوك الدولية املتعلقـة بـاهلجرة   عمل. وس

اإلنسان إىل قانون البحار إىل معايري العمل. ومثـة معـايري دوليـة قائمـة تتعلـق بـاهلجرة، بيـد أـا         
مبعثرة يف صكوك دولية خمتلفة وينبغي وضعها يف إطار مشـترك. وسيشـمل هـذا تـدابري عمليـة      

التعــاون الــدويل بشــأن اهلجــرة عــرب عــدد مــن اــاالت: كحقــوق اإلنســان،      ضــرورية لتعزيــز
 والتنمية االقتصادية، والتنمية االجتماعية، واحلوكمة، على سبيل املثال.

الـذي حيتمـل أن مياثـل يف طولـه خطـة عمـل        -وبالنظر إىل اتساع نطاق هذا االتفـاق   
ــل     ــى األق ــا عل ــس أباب ــية تشــمل        -أدي ــة حتضــريية رئيس ــة عملي ــن املنطقــي أن توضــع خط فم

مشاورات إقليمية، ومشـاورات مـع أصـحاب املصـلحة املتعـددين يشـارك فيهـا اتمـع املـدين،          
فة إىل ختصــــيص جللســــات للصــــياغة. واســــتنادا إىل واملهــــاجرون، والقطــــاع اخلــــاص، إضــــا

شـهرا.   24و 18املمارسات السابقة لألمم املتحدة، تستغرق تلـك العمليـات عمومـا مـا بـني      
عقد مثل هذا املؤمتر، ستجري مناقشـة منفصـلة بشـأن طرائـق ذلـك      اجلمعية العامة وإذا قررت 

 عضاء.تقرره الدول األ احلدث. لكن األمر يتوقف هنا أيضا على ما
 

ما هي أنواع التدابري احملددة اليت ميكـن إدراجهـا يف االتفـاق العـاملي بشـأن اهلجـرة        - 8
اآلمنــة واملنظمــة والقانونيــة ؟ ومــا الــذي يتوقــع مــن الــدول األعضــاء الــيت ســتقوم   

 بالتوقيع عليه؟ وهل ستجري استعراضات دورية لتنفيذه؟

 احملددة اليت سـتدرج يف االتفـاق العـاملي    بينما يتعني على الدول األعضاء إعداد التدابري 
 والقانونية، يف ما يلي أمثلة ألنواع التدابري اليت قد ينظر فيها: واملنظمةبشأن اهلجرة اآلمنة 

 
ف ئخلهاجرين  خعم حقو

اعتماد تدابري فعالة تعاجل الثغرات الـيت يواجههـا املهـاجرون فيمـا خيـص محايـة حقـوق         • 
 ؛ خباصة من ينتقلون يف حركات نزوح كربىاإلنسان املفروضة هلم، و
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ضمان وصول املهاجرين إىل سوق العمـل بصـورة عادلـة ودون متييـز، وانـدماجهم يف       • 
والتماســك   ججمتمعــام احملليــة اجلديــدة. ويتطلــب هــذا األمــر بــرامج قويــة لإلدمــا        

امج االجتماعي تركز على حتقيق النتائج وموجهة للمجتمعات احملليـة، مبـا يف ذلـك بـر    
 خاصة باملهاجرين العائدين الذين كثريا ما حيتاجون إىل املساعدة إلعادة اإلدماج؛

 فيها: تعزيز ومحاية حق مجيع املهاجرين يف احلصول على اخلدمات األساسية مبا • 

احلصول علـى التعلـيم بغـض النظـر عـن نـوع اجلـنس أو السـن أو غـري ذلـك مـن             -  
 أسباب التمييز احملظورة؛

مستوى املعيشة الالئق، مبا يف ذلك ما يتعلق باحلق يف السـكن، بغـض النظـر عـن      -  
نــوع اجلــنس أو الســن أو غــري ذلــك مــن أســباب التمييــز احملظــورة، يف كــل مــن    

 املناطق الريفية واحلضرية يف بلدان املقصد؛

ــة، مبـــا يف ذلـــك املعاشـــات   -    احلصـــول علـــى احلمايـــة واالســـتحقاقات االجتماعيـ
 ، والصحة، أو غري ذلك من االستحقاقات؛التقاعدية

القــدرة علــى اللجــوء إىل العدالــة واحلصــول علــى ســبل االنتصــاف الفعالــة مبــا يف  -   
ــات  املتعلقــة باألراضــي واملمتلكــات، فضــال عــن احلــاالت املتعلقــة      ذلــك املطالب
بالعنف، واالنتهاكات، و/أو االستغالل، سواء أن كـان ذلـك علـى يـد مـوظفني      

 مجاعات أو مؤسسات؛ ى يد أفراد عاديني، أوأو عل

ضمان متتع املهاجرين بأعلى مستوى ممكن مـن الصـحة البدنيـة والعقليـة، مبـا يف ذلـك        • 
احلصول دون متييز علـى الرعايـة الصـحية، والـدعم النفسـي، واخلـدمات االجتماعيـة،        

 ورة؛بغض النظر عن نوع اجلنس أو السن أو غري ذلك من مربرات التمييز احملظ

محاية وتعزيز حقوق اإلنسان جلميع األطفال يف سـياق اهلجـرة، مـع ضـمان أن تكـون       • 
سلطات محاية الطفل هي املسؤولة عن حالة األطفـال عوضـا عـن أن تكـون سـلطات      
إنفاذ القوانني املتعلقة باهلجرة هي املسؤولة عن ذلك، والعمل على وجـه السـرعة مـن    

ن احتجاز مجيع األطفال اسـتنادا إىل أوضـاع   أجل كف سلطات احتجاز املهاجرين ع
 اهلجرة املتعلقة بآبائهم.

بـذل جهـود هادفـة لوقـف احتجـاز املهــاجرين، وإنفـاذ بـدائل جمتمعيـة غـري احتجازيــة           • 
 للمهاجرين، على سبيل األولوية.
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اختــاذ إجــراءات ضــد اجلهــات الفاعلــة مــن القطــاع اخلــاص الــيت تفــرض رســوما علــى    • 
 عمال املهاجرين وتنظيم متعهدي ووكاالت التوظيف؛خدمات اهلجرة لل

وضـع أنظمــة حتكـم أربــاب العمـل وتفقــد أوضـاع العــاملني لكـي يفــي أربـاب العمــل        • 
بالتزامــام جتــاه العــاملني املهــاجرين، مبــا يف ذلــك يف القطــاع الزراعــي حيــث كــثريا      

ــا ــة وســـالمتهم امل    مـ ــة النتـــهاك حقـــوقهم القانونيـ ــال أكثـــر عرضـ ــة، يكـــون العمـ هنيـ
 وصحتهم، وحقوق العمل؛

 
ث يمنة هئخلنظمة هئلقانونية هئألخما ملجرب ئ  تيسين ئ

تعمــيم مراعــاة اهلجــرة بوصــفها جانبــا حموريــا مــن جوانــب التخطــيط اإلمنــائي ووضــع  • 
 االستراتيجيات؛

اعتمــاد سياســات هجــرة العمالــة، علــى أســاس احلــوار االجتمــاعي مــع أربــاب العمــل   • 
وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يدعم فـرص العمالـة، مبـا يف ذلـك      والنقابات العمالية

 من خالل فرص اهلجرة الدائمة واملؤقتة للمهاجرين من مجيع مستويات املهارات؛

 تيسري اهلجرة الدولية للطالب ومجع مشل األسر؛ • 

 دعم تطوير املهارات وتيسري االعتراف ا وبالكفاءات واملؤهالت؛ • 

 قبل املغادرة؛ توفر التدريب • 

تيســـري قنـــوات منخفضـــة التكلفـــة للتحـــويالت املاليـــة، ودعـــم فـــرص االســـتثمار يف    • 
 اتمعات احمللية يف الوطن، يف املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء؛

كـل مـن املهـاجرين اجلـدد واملغتـربني علـى        ةتعزيز اخلدمات القنصلية يف اخلارج خلدم • 
 حد سواء؛

 
م   ئجلوكمةتعزيز نظَـ

ضمان إتاحة فرص وآليات املساءلة الفعالة كجزء من نظُـم احلوكمـة يف جمـال اهلجـرة      • 
 القائمة على احلقوق ؛

االسـتثمار يف بنــاء القــدرات يف جمــال البيانــات، وإبـالغ البيانــات املصــنفة عــن اهلجــرة    • 
يف لتتبع ورصد حركات السـكان، وأسـباب وأمنـاط هجـرم مـن أجـل االسـتنارة ـا         

 وضع قوانني وسياسات اهلجرة، ويف االستجابات التنفيذية والربجمة والدعوة؛
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ــتفادة مـــن     •  البيانـــات “إقامـــة شـــراكات أقـــوى بـــني القطـــاعني العـــام واخلـــاص لالسـ
 والتكنولوجيات اجلديدة؛” الضخمة

إعــداد تقــارير اهلجــرة الوطنيــة بصــورة منتظمــة ألغــراض التقيــيم والتوعيــة بشــأن أثــر     • 
 ة ولإلسهام يف حتسني ترابط السياسات؛اهلجر

 
ما هي العالقة بني املؤمتر احلكـومي الـدويل املقتـرح املعـين بـاهلجرة واحلـوار الرفيـع         - 9

املستوى املعين باهلجرة ؟ ومـا هـي صـلته باملنتـدى العـاملي املعـين بـاهلجرة والتنميـة؟         
 ومن الذي سيتوىل متويل املؤمتر املقترح؟

الدويل باعتبـاره أعلـى مسـتوى مـن احلـوار الرفيـع املسـتوى حيـث إنـه           ينظر إىل املؤمتر 
أن تعقـد   29/229يف القـرار  اجلمعيـة العامـة   يعقـد عـادة علـى مسـتوى وزاري. وقـد قضـت       

. 2019احلوار الثالث الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية يف موعد ال يتجـاوز عـام   
قـة بـني املـؤمتر الـدويل املقتـرح واحلـوار الرفيـع املسـتوى.         وسيترك للـدول األعضـاء حتديـد العال   

وتشمل اخليـارات رفـع مسـتوى احلـوار الرفيـع املسـتوى إىل مرتبـة مـؤمتر دويل أو عقـد احلـوار           
الرفيع املستوى بعد عقد املؤمتر الدويل كمناسـبة اسـتعراض، أو قـد يفضـل عقـد احلـوار الرفيـع        

، 2018تســىن لــه العمــل كمــؤمتر حتضــريي ملــؤمتر عــام  املســتوى قبــل عقــد املــؤمتر ال بعــده، لي
 ولتفادي االزدواجية والتداخل.

واملنتدى العـاملي املعـين بـاهلجرة والتنميـة، منـرب طـوعي تقـوده الـدول ألغـراض احلـوار            
يصــدر قــرارات  . ويف حــني أن هــذا املنتــدى الاألمــم املتحــدةوالتعــاون غــري الــرمسيني، خــارج 

إنه يصدر موجزا للمناقشات ويعـزز الشـراكات. وقـد أثبـت أنـه مفيـد       متفاوض عليها رمسيا، ف
 يف بناء الثقة بني الدول األعضاء بشأن قضايا اهلجرة على مدى سنوات.

 
ما هي اخلطوات اليت ميكن اختاذها اآلن بشـأن اهلجـرة؟ ومـا هـي اإلجـراءات الـيت        - 10

 نظمة والقانونية؟يتعني اختاذها لوضع اتفاق عاملي بشأن اهلجرة اآلمنة وامل

ميكــن للـــدول األعضــاء زيـــادة عـــدد مســارات اهلجـــرة اآلمنــة والقانونيـــة، ومعاجلـــة      
األسباب اجلذرية للـهجرة حتـت وطـأة العـوز، واالسـتثمار يف التنميـة املتوازنـة واملسـتدامة (أي         
 احلد من التفاوت يف الـدخل بـني املنـاطق الريفيـة واحلضـرية، وبـني الـذكور واإلنـاث، وكفالـة         
فرص التعليم والعمل، وال سيما بالنسبة للشـباب، وبنـاء القـدرة ألشـد فئـات السـكان ضـعفا)        
ــع       ــوفري املســاعدة اإلنســانية جلمي ــار احلقيقــي للــهجرة، وت ــوفر للســكان الفــرص لالختي كــي تت
السكان املتنقلني، عند طلبها، ومراعاة املبادئ واملمارسات الـيت يـتم إبرازهـا يف املبـادرات مـن      

بــادرة املهــاجرين يف البلــدان الــيت متــر بأزمــات، واملنــرب املعــين بــالرتوح بســبب الكــوارث قبيـل م 
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ومراعاـا يف السياسـات الوطنيـة). وتبـذل      (Nansen)(الذي سيستند إىل أعمال مبادرة نانسـن  
، وينبغـي  األمـم املتحـدة   بالفعل جهود إلقامـة عالقـة أوثـق بـني املنظمـة الدوليـة للـهجرة وبـني         

 .تشجيعها

وينبغي أن يكون تنفيذ أهداف اهلجرة جزءا حموريـا مـن خطـط تنفيـذ أهـداف التنميـة        
تلبية االلتزام العام اليت تنص عليه خطة التنميـة لعـام    -املستدامة على الصعيدين الوطين واحمللي 

برنـامج األمـم   بعدم تـرك أي أحـد خلـف الركـب. وقـد يقـود هـذه العمليـة كـل مـن            2030
 واملنظمة الدولية للهجرة. املتحدة اإلمنائي

ــعفهم       ــه ضـ ــدرام وأوجـ ــاجرين وقـ ــات املهـ ــراف باحتياجـ ــي االعتـ ــل ينبغـ ــن بـ وميكـ
ومعاجلتها على النحو املناسب يف االستجابة اإلنسانية واإلمنائية وعلى صعيد التخطـيط، مبـا يف   

ديق علـى  ذلك اختاذ تدابري لتحقيق أهداف التنمية املسـتدامة. وميكـن بـل وينبغـي أن يـتم التصـ      
املعاهدات واملعايري الدولية ذات الصلة وتنفيـذها اآلن، مبـا فيهـا مـا يتعلـق بتـهريب املهـاجرين،        

 واالجتار بالبشر، والسالمة البحرية.

ويتحتم أن نعمل فورا من أجل حتقيق نتائج عملية وحمددة بشأن اهلجرة. فعلـى سـبيل    
ــق العــاملي املعــين     ــق العامــل املعــين حبقــوق   املثــال ميكــن أن تشــجع الــدول الفري ــاهلجرة والفري ب

اإلنسان واملساواة بني اجلنسني على مواصـلة تطـوير جمموعـة مـن القواعـد واملبـادئ التوجيهيـة        
العملية بشأن محاية حقوق اإلنسان املفروضة للمهاجرين الذين يوجـدون يف حـاالت تعـوِزهم    

ن خـالل عمليـة تشـمل أصـحاب     فيها احليلةُ، ضمن حركات الرتوح الكبرية و/أو املختلطة، م
مصلحة متعددين وخرباء. وميكن أيضا أن تسهم أعمال األفرقة العاملة وفـرق العمـل األخـرى    
التابعة للفريق العـاملي املعـين بـاهلجرة يف حتقيـق تلـك النتـائج. فعلـى سـبيل املثـال، يقـوم الفريـق            

يـق العـاملي املعـين بـاهلجرة، بوضـع      املعين مبراعاة اهلجرة يف التخطيط اإلمنائي، التـابع للفر  العامل
األمـم املتحـدة   يف صيغتها النهائية، بشأن مراعاة اهلجرة والرتوح يف أُطر عمل  مذكرة توجيهية

 للمساعدة اإلمنائية.
 

 يف ما تقوم به؟األمم املتحدة كيف ميكن للمنظمة الدولية للهجرة أن تنضم إىل  - 11

ــة للــهجرة يف جنيــف مناقشــة ســبل تعزيــز      تواصــل الــدول األعضــاء يف املنظمــة الدولي
مـن   -لألمم املتحدة األمني العام واملنظمة الدولية للهجرة. وقد منح األمم املتحدة العالقة بني 

، بشـأن التعـاون بـني املنظمـة الدوليـة للـهجرة       اجلمعية العامةخالل بند من بنود جدول أعمال 
للتفــاوض بشــأن إبــرام اتفــاق مركــز وكالــة مــع  اجلمعيــة العامــة واليــة مــن  - تحــدةاألمــم املو

، سـتتخذ الـدول األعضـاء يف املنظمـة     2016حزيران/يونيه  30املنظمة الدولية للهجرة. ويف 
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الدوليـة للـهجرة، يف جلسـة اسـتثنائية لـس املنظمـة الدوليـة للـهجرة، قـرارا ائيـا بشـأن هـذه             
ت على اتفاق العالقة املقترح، سـيقوم املـدير العـام للمنظمـة الدوليـة للـهجرة       العالقة. فإذا وافق

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بــذلك. وعنــد إبــرام االتفــاق، ســيقدم إىل  األمــني العــام بــإبالغ 
 العتماده يف دورا السبعني.

 
نـون يف  ما هي العملية التشـاورية الـيت تقودهـا الـدول بشـأن املهـاجرين الـذين يكو        - 12

 حالة ضعف؟ وما هي اإلجراءات املتوخاة؟ وما هو نوع النتائج؟

من أمثلة هذه العملية اليت تقودها الدول مبادرة املهاجرين يف البلدان اليت متـر بأزمـات    
"MICIC" . ــاوالفلــبني، إىل الواليــات املتحــدة وقــد عقــدت هــذه املبــادرة الــيت تشــارك يف قياد

حلكومـات مـن كـل منطقـة، مـع قيـام املنظمـة الدوليـة للـهجرة          جانب فريق عامـل صـغري مـن ا   
بالعمــل كأمانــة هلــا، سلســلة مــن املشــاورات اإلقليميــة مــع الــدول األعضــاء واجلهــات صــاحبة  
املصلحة من اتمع املدين، ومن القطاع اخلاص، ومـن املنظمـات الدوليـة الشـريكة، للمسـامهة      

اجلة احتياجات احلماية واملسـاعدة للمهـاجرين   يف وضع مبادئ توجيهية غري ملزمة وطوعية ملع
يف البلدان الـيت متـر بأزمـات. وتتنـاول املبـادئ التوجيهيـة التأهـب قبـل األزمـة، واالسـتجابة يف           
حــاالت الطــوارئ، ومراحــل التعــايف بعــد انتــهاء األزمــة، وحتديــد التــدابري العمليــة الــيت ميكــن     

، وأرباب العمل يف القطاع اخلـاص، وجهـات   اختاذها من جانب بلدان املنشأ والعبور واملقصد
توظيف املهاجرين فضال عـن مقـدمي خـدمات الطـوارئ هلـم، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة،         
واتمع املدين، ومنظمات املهاجرين واملغتربني من أجل تـوفري احلمايـة واملسـاعدة للمهـاجرين     

يعيـة. ويتـوفر النمـوذج الثـاين يف     بصورة أفضل يف البلدان اليت تعاين من نزاعات أو كوارث طب
شكل وضع مبادئ توجيهية بشأن الرتوح الداخلي، قامت بإعدادها أوال، جمموعة مـن اخلـرباء   

لألمم املتحدة مث نشـرت علـى نطـاق واسـع مـن خـالل       األمني العام القانونيني بتوجيه من ممثل 
عمليـة اسـتغرقت    عملية تشاورية ضمت أصحاب مصلحة متعددين. أما مبـادرة نانسـن، فهـي   

ثالث سنوات تنطلق من القاعدة، ووفرت فيها املشـاورة اإلقليميـة مـع احلكومـات وأصـحاب      
املصــلحة اآلخــرين مــدخال لوضــع خطــة حلمايــة األشــخاص املشــردين عــرب احلــدود، يف ســياق  
الكوارث وتغري املناخ. وقد نشـأ املنـرب املعـين بـالرتوح يف حـاالت الكـوارث، كمبـادرة أخـرى         

 ا الدول لتكملة األعمال اليت أجنزت يف سياق مبادرة نانسن.تقوده

تقـود   مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان     وقد يكـون مـن املفيـد اإلشـارة إىل أن      
بوصــفها الــرئيس املشــارك للفريــق  عمليــة يشــارك فيهــا خــرباء وأصــحاب مصــلحة متعــددون ،

العامل املعين باهلجرة بشـأن حقـوق اإلنسـان واملسـاواة بـني اجلنسـني، مـن أجـل وضـع مبـادئ           
وتوجيهات عملية بشأن محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين الضعفاء يف سياق حركات الـرتوح  
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العــاملي املعــين  الكــبرية و/أو املختلطــة. وتعكــس هــذه املبــادرة اهلــدف املعلــن الرئيســي للفريــق   
تطبيــق مجيــع الصــكوك واملعــايري الدوليــة واإلقليميــة املتعلقــة  تعزيــز التوســع يف “بــاهلجرة وهــو 

”. بالنسـبة لقضـية اهلجـرة الدوليـة    تشجيع اعتماد نهـج أكثـر ترابطـا ومشـوال ...     “باهلجرة، و 
قطـة انطالقـه   وتنظم عملية إعداد هذه املبادرة وفقا لنـهج قـائم علـى حقـوق اإلنسـان، يتخـذ ن      

حلقـوق اإلنسـان؛ أي عـدم التمييـز،     األمـم املتحـدة   من القيم واملبادئ الـيت يرتكـز عليهـا إطـار     
واملشاركة، واملساءلة، والشفافية، والطـابع العـاملي للحقـوق. وبالتـايل فـإن طـابع عمليـة وضـع         

ضـمان  هذه املبادئ يقوم على مشاركة جهات متعددة مـن أصـحاب املصـلحة واخلـرباء، بغيـة      
إشــراك مجيــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة، يف عمليــة شــفافة، تشــمل أصــحاب احلقــوق واملــدافعني  
عنها، وفقا للمبادئ املشار إليها أعاله. وبعد االنتهاء من عملية اإلعداد اليت يقـوم ـا اخلـرباء،    
هنــاك طائفــة مــن اخليــارات إلشــراك الــدول رمسيــا (وأصــحاب املصــلحة اآلخــرين)، يف إطــار     

 بادئ اليت توضحها األمثلة املتنوعة املشار إليها أعاله.امل
 

ما هو االتفاق العـاملي بشـأن تقاسـم املسـؤوليات بشـأن الالجـئني، وهـل هـو ملـزم           - 13
 هي صلته باالستجابة الشاملة الحتياجات الالجئني؟ قانونا وما

ــزام مــن جانــب الــدول مبعاجلــة احلاجــة إىل مزيــد       مــن تقاســم االتفــاق العــاملي هــو الت
يســعى إىل  املسـؤوليات بالنســبة لالجــئني، واتمعـات املضــيفة، بطريقــة متفـق عليهــا. وهــو ال   

فــرض التزامــات قانونيــة جديــدة، بــل يســتند إىل االلتزامــات القانونيــة القائمــة للــدول مبوجــب  
 القـانون الــدويل لالجــئني والقــانون الــدويل حلقـوق اإلنســان، وقــوانني العمــل والقــانون الــدويل  

لألمم املتحدة واللجنـة التنفيذيـة ملفوضـية    اجلمعية العامة اإلنساين، واملعايري اليت عززا قرارات 
لشـئون الالجـئني؛ فضـال عـن أفضـل املمارسـات السـابقة. واالسـتجابة الشـاملة          األمم املتحـدة  

ل الحتياجات الالجـئني جـزء مـن االتفـاق العـاملي وهـي وسـيلة للمضـي قُـدما بالتزامـات الـدو           
األعضــاء املتعلقــة باالتفــاق العــاملي يف حــاالت معينــة. فعنــدما حتــدث حركــات نــزوح واســعة   
النطاق لالجئني، تنظم املفوضية استجابة شاملة الحتياجام، وفقـا لواليتـها وبالتعـاون الوثيـق     

 ، وأصحاب املصلحة اآلخرين.األمم املتحدةمع الدول األعضاء، ووكاالت 
 

االستجابة الشاملة الحتياجـات الالجـئني وكيـف سـتكون خمتلفـة      ما سيكون شكل  - 14
 عما حيدث اآلن؟

عوضا عن أن تكون االسـتجابة الشـاملة الحتياجـات الالجـئني إطـارا واحـدا يناسـب         
اجلميــع ستوضــع يف ســياق حمــدد وستشــمل طائفــة مــن اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق اســتجابة   

 ية للرتوح، ومن احملتمل أن تشمل تدابري ترمي إىل:شاملة، آخذة يف االعتبار األسباب اجلذر
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 وضع ترتيبات استقبال مناسبة أو اإلبقاء عليها؛ • 

ضــمان وجـــود إجـــراءات عادلـــة تتســـم بالكفــاءة لتحديـــد وضـــع الالجـــئ ومعاجلـــة    • 
 احتياجات حمددة لتوفري احلماية؛

تمعــات املضــيفة تــوفري متويــل إنســاين وإمنــائي ملعاجلــة احتياجــات الالجــئني ودعــم ا    • 
 املتأثرة بتدفقات الالجئني؛

إتاحة احلصول على حلول مستدامة من خالل: توسيع نطـاق حـاالت القبـول ببلـدان      • 
ثالثــة؛ وحلــول حمليــة، حســب االقتضــاء؛ وتقــدمي الــدعم مــن أجــل العــودة اآلمنــة           

ولـة املنشـأ   واملستدامة، مبا يف ذلك من خالل متويل التعمري والتنمية، عنـدما تتـهيأ يف د  
 الظروف اليت تفضي إىل العودة؛

تقــدمي الــدعم إىل الســلطات، مبــا يف ذلــك البلــديات، إلتاحــة إمكانيــة احلصــول علــى     • 
اخلدمات األساسية املتعلقة خصوصا باحلمايـة االجتماعيـة، والصـحة، والتعلـيم ودعـم      
فــرص كســب العــيش (مبــا يف ذلــك النفــاذ إىل ســوق العمــل) لكــل مــن الالجــئني           

اتمعات املضيفة. وقد يتطلب هذا إدراج جوانب الرتوح يف ختطيط التنمية ووضـع  و
 االستراتيجيات؛

ــة     •  اعتمــاد ــج جديــد للتخطــيط االســتراتيجي مــن خــالل التقييمــات املشــتركة للتنمي
 البشرية والتخطيط والربجمة املتعددة السنوات للنتائج اجلماعية؛

املضيفة هلم واملؤسسات الوطنيـة واحملليـة الـيت تقـدم      تعزيز قدرات الالجئني، واجلهات • 
 الدعم هلم.

 تعزيز التمويل املرن اإلضايف واملتعدد السنوات واحللول الدائمة للرتوح؛ • 

 دعم األطر السياساتية والقانونية حلماية وتعزيز إدماج املشردين. • 
 

 الحتياجات الالجئني؟ما هو دور الدول األعضاء يف االستجابة الشاملة  - 15

ســتؤدي الــدول األعضــاء وال ســيما تلــك املتــأثرة مباشــرة حبركــات نــزوح الالجــئني،   
دورا رئيسيا يف إعداد تلك االستجابات الشـاملة. وسـوف تصـمم تلـك االسـتجابات الشـاملة       

علــى  -أيضــا (ومؤسســاا وجمتمعاــا احملليــة   حبيــث ال تــدعم الالجــئني فحســب، بــل الــدول 
الوطنيــة واإلقليميــة واحملليــة) املتــأثرة بتــدفقات كــبرية لالجــئني. وحســبما دأبــت عليــه    الصــعد 

املفوضــية يف الســابق، ســتقوم بتيســري املناقشــات واملشــاورات بــني الــدول األعضــاء وأصــحاب  
املصلحة اآلخرين، واملساعدة يف تنسيق إعداد خطط االسـتجابة التفصـيلية ونـداءات التمويـل،     
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برنـامج األمـم املتحـدة    ن دعم تنفيذي وتوجيه تقين. وبصورة مماثلة، مـا بـرح   وتقدمي ما يلزم م
يقدم دعما كبريا للشركاء احملليني وشركاء احلكومات الوطنيـة للمسـاعدة علـى إدراج    اإلمنائي 

 التشرد (واهلجرة) يف خطط التنمية، فضال عن وضع السياسات واالستراتيجيات ذات الصلة.
 

ــق االســتجا   - 16 ــرتوح     هــل تنطب ــى حركــات ال بات الشــاملة الحتياجــات الالجــئني عل
 الكربى املقبلة لالجئني فقط؟

ميكــن تطبيــق االســتجابات الشــاملة الحتياجــات الالجــئني علــى أي حركــات نــزوح     
كربى لالجئني سواء يف املاضي أو احلاضر أو املستقبل. وما برح الكثري من البلـدان يستضـيف   

ني طيلـة سـنوات، وتفـتح حـدودها أمـام العشـرات إن مل يكـن        بسخاء أعدادا كبرية من الالجئ
اآلالف، من األشخاص الفارين من الرتاعات واالضطهاد. وبالنسـبة لكـثري مـن هـذه      املئات أو

احلاالت، تلـزم املشـاركة والـدعم بصـورة أكـرب مـن جانـب اتمـع الـدويل. وتـوفر االسـتجابة            
شـيط االسـتجابة الدوليـة هلـذه احلـاالت، وحتديـد       الشاملة الحتياجات الالجئني إطارا إلعادة تن

 املواضع اليت يلزم فيها املزيد من التعاون والدعم وإمكانية احلصول عليه.
 

 ما هي املعايري اليت ينبغي استخدامها لتعريف ما يشكل تقامسا منصفا للمسؤولية؟ - 17

يري ثابتــة لتحديــد ال يتــوخى االتفــاق العــاملي لتقاســم املســؤولية بالنســبة لالجــئني معــا   
مسامهة الدولة، اليت تتوقـف علـى كـل مـن االحتياجـات القائمـة والقـدرة الذاتيـة للدولـة علـى           
االســتجابة. وميكــن أن تتخــذ املســامهات يف االســتجابة الدوليــة أشــكاال خمتلفــة، تشــمل علــى    

مبـا يف ذلـك    زيـادة مسـارات القبـول،    سبيل املثال، الدعم املايل والعـيين، واملسـاعدة التقنيـة، أو   
يسعى إىل حتقيقه االتفاق العـاملي   من خالل إعادة التوطني. واالستجابات املتباينة متوخاة. فما

هو التزام من جانب الدول بدعم االستجابة الدولية واملساعدة على النهوض بـبعض املسـؤولية   
 للتسوية حالة الجئني معينة واسعة النطاق.

 
ــوفري أمــاكن    - 18 ــواقعي ت ــا ال يقــل عــن   هــل مــن ال ــوطني م ــة مــن   10إلعــادة ت يف املائ

 الالجئني يف العامل سنويا؟

يــدعو االتفــاق العــاملي إىل تــوفري أمــاكن إلعــادة التــوطني أو مســارات قانونيــة أخــرى    
 يف املائة على األقل من جمموع الالجئني يف العامل سنويا.   10لقبول 

وقــد مضــت بعــض الــدول األعضــاء واملفوضــية متأهبــة للعمــل صــوب هــذه الغايــة مــع الــدول  
 بالفعل صوب زيادة أعداد الالجئني الذين يعاد توطينهم يف بلداا.
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 ما هو مؤمتر قمة القادة املعين بالالجئني الذي دعا إليه رئيس الواليات املتحدة؟ - 19

يعقد الـرئيس أوبامـا رئـيس الواليـات املتحـدة مـؤمتر قمـة للقـادة معنيـا بـالالجئني، يف            
. وتشترك يف استضافة املؤمتر كندا، وإثيوبيا، وأملانيـا، واألردن،  أيلول/سبتمرب 20رك يف نيويو

ــالالجئني خمتلفــا عــن      ــع  والســويد، وســيكون مــؤمتر قمــة القــادة املعــين ب االجتمــاع العــام الرفي
معاجلة حركـات الـرتوح الكـربى لالجـئني واملهـاجرين، ولكنـه       املستوى للجمعية العامة بشأن 

يشــمل املشــاركون الــدول الــيت قــدمت تعهــدات جديــدة وهامــة لــدعم الالجــئني    يكملــه. وس
 . وتتمثل أهداف مؤمتر القمة يف ضمان ما يلي:2016خالل عام 

توسيع نطاق وتعميق االلتزامات املتعلقة بتمويل املنظمات اإلنسانية الدوليـة ونـداءات    • 
 ؛األمم املتحدة

 أشكال القبول على أُسس إنسانية لالجئني؛زيادة فرص إعادة التوطني وغريها من  • 

تعزيز فرص إدماج الالجئني، واعتمادهم على الذات، وال سيما مـن خـالل حصـوهلم     • 
 على التعليم، والوظائف وسبل كسب العيش القانونية.

، سـيتيح  أيلول/سـبتمرب  19وعقب االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامـة يف   
املعــين بــالالجئني، الــذي دعــا إىل عقــده رئــيس الواليــات املتحــدة، الفرصــة    مــؤمتر قمــة القــادة

   للدول املهتمة إلبراز بعض التزاماا وإجراءاا احملددة يف ااالت اليت سبق ذكرها.

? 
 


