
 نحو میثاق عالمي بشأن الالجئین:
العناصر الرئيسية لخارطة الطريق 

خلفیة عامة 
وهو إعالن سياسي هام يهدف إلى إعالن نيويورك بشأن الالجئين والمهاجرين، إلجماع با، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة 2016سبتمبر  19في 

يتضمن والدولي للتحركات الكبيرة لالجئين والمهاجرين، بما في ذلك حاالت اللجوء التي طال أمدها.  المجتمع من خاللهاتحسين الطريقة التي يستجيب 
 إعالن نيويورك التزامات تنطبق على الالجئين والمهاجرين على حد ٍّ سواء، والتزامات خاصة بالالجئين، والتزامات خاصة بالمهاجرين. 

 لى البلدان التي تستضيف الالجئينلتخفيف الضغوط ع إجراءات محددة مطلوبة وامالً لالستجابة لالجئين، إلعالن نيويورك إطاراً شالملحق األول  يحدد
ويدعو  دعم الظروف في بلدان المنشأ للعودة بأمان وكرامة.و توسيع نطاق الحلول المتعلقة بالبلدان الثالثةوتعزيز االعتماد على الذات لدى الالجئين و

مشاركة وكاالت األمم المتحدة وأصحاب المصلحة اآلخرين، بق اإلطار على حاالت معينة، بالتنسيق الوثيق مع الدول المعنية وتطبيلالمفوضية اإلعالن 
. تحسينهتقييم أثره بهدف لو

السنوي المقدم إلى في تقريره  "ميثاق عالمي بشأن الالجئين"ُدعي المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين القتراح على أساس هذا العمل، و
  ، لتنظر فيه الجمعية في دورتها الثالثة والسبعين. 2018الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

المیثاق العالمي بشأن الالجئین
الميثاق العالمي بشأن الالجئين جزئين متكاملين: يشمل المفوضية أن  تتوخى

ختامية؛ و  ةالمستكمل بديباجة وفقروليه الدول األعضاء في الملحق األول من إعالن نيويورك، كما اتفقت عاإلطار الشامل لالستجابة لالجئين،     .1

لضمان تنفيذه  سواء من قبل الدول األعضاء أو غيرها من أصحاب المصلحة اإلطار، يحدد اإلجراءات الممكن اتخاذها يقوم عليهبرنامج عمل     .2
بالكامل. 

األنشطة التمھیدیة 
عدد من  فيأصحاب المصلحة المعنيين، شاور مع الدول األعضاء وغيرها من مل من أجل وضع الميثاق العالمي بشأن الالجئين بالتعاون والتيجري الع

 بطة، بما في ذلك: االمجاالت المتر

الالجئين القائمة أو  أوضاعدروس من محددة، بما في ذلك عن طريق استخالص ال أوضاععلى بلدان أو تطبيق اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين     .1
السابقة؛ 

تطبيق  في واستعمالها كأساسلنوع االستجابة لالجئين المتوخاة في إعالن نيويورك، لتحديد اإلجراءات الضرورية مناقشات مواضيعية غير رسمية   .2
االجتماعات والعمليات  وضمن خاصةاإلطار الشامل لالستجابة لالجئين ووضع الميثاق العالمي بشأن الالجئين. ستُجرى هذه المناقشات في مناسبات 

القائمة حيثما أمكن؛ و

يسمبر( لتقييم التقدم المحرز، وتحديد د شهر حوار المفوض السامي بشأن تحديات الحماية في خالل)بما في ذلك  2017في أواخر عام  التقييم    .3
 بشأن الالجئين.  الدروس المستفادة، ووضع األسس للميثاق العالمي

، الذي أقرته الجمعية العامة في إعالن نيويورك ويشمل "المجتمع بأسره" نهج ، أيلحةأصحاب المص القائم على تعدد كل هذا العمل وفقاً للنهج يتم تنفيذس
والمنظمات اإلقليمية، وآليات التنسيق والشراكة اإلقليمية، والشركاء من  ولية والمؤسسات المالية الدوليةوالمنظمات الد لمحليةالسلطات الوطنية وا"

". المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات الدينية واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص ووسائل اإلعالم والالجئين أنفسهم

مع الدول األعضاء وأصحاب الرسمية  المشاوراتوسوف تبدأ  2018مسودة الميثاق العالمي بشأن الالجئين بحلول فبراير ستقوم المفوضية بإعداد 
الذي سيُقدم  2018للمفوض السامي لعام بشأن الالجئين في التقرير السنوي المقترح الميثاق العالمي  سيُدرجالمصلحة اآلخرين. بعد هذه المشاورات، 

 ة. لجمعية العموميل
هذا  جى زيارةلمزيد من التفاصيل عن إعالن نيويورك والعملية المؤدية إلى الميثاق العالمي بشأن الالجئين، بما في ذلك مختلف األنشطة التمهيدية، ير
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