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 مقدمة -أوالا  
 معلممات أساسية -ألف 

مشأرتكاا يشأغل ابل البشأرية، ف و أاال الالجئأني قأد توسأع   الالجئأني اأا الا متثل معضألة  -1
نطاقأأأأأاا ومأأأأأدى وا  ا ت تعقيأأأأأداا، و تأأأأأاج الالجئأأأأأون إىل احلمايأأأأأة، واملسأأأأأاعدة، وإىل حلأأأأأول تعأأأأأا  

طه، دها يف بلأأدان منخفضأأة الأأدخل ومتوسأأو أأعهم  ويعأأيش ماليأأني الالجئأأني أو أأاعاا اسأأتطال أمأأ
ون حتدايهتم القتصا ية واإلمنائية، كما أن متوسط مأدة مكأوثهم مأا بأر  يف أ لب األحيان، ويواجه

يأأا ا   ور أأم السأأخاء الائأأل الأأ ي تبديأأه البلأأدان املضأأيفة واملأأاايون، مأأا يف  لأأ  مسأأتوايت ل مثيأأل 
لا مأ  قبأل مأ  التمويأل لض أراض اإلنسأانية، ا  ا ت الفجأوة بأني الحتياجأات والتمويأل لض أراض 

  وأ أأأح  احلاجأأأة ماسأأأة ملايأأأد مأأأ  اإلنصأأأا  يف تقاسأأأم عأأأبء مسأأأؤولية أيضأأأاا سأأأاعاا اإلنسأأأانية ات
استضأأافة الالجئأأني يف العأأامي وتقأأدمي الأأدعم لأأم، مأأع مراعأأاة املسأأااات احلاليأأة واخأأتال  القأأدرات 

  واملوار  بني الدول  وينبغي ألَّ يرتك الالجئون واجملتمعات املضيفة لم  ون أن يعب  هبم 
حتقيق التعاون الدويل يف حل املشاكل الدولية  ات الطابع اإلنسأا  أحأد مقاصأد وميثل  -2

  (1)األمم املتحدة األساسية املبيَّنة يف ميثاقها، وهو يتسق مع مبدأ املساواة يف السأيا ة بأني الأدول
التوصأل إىل حأل  ( أبنَّ 1951 اخلاصة بو أع الالجئأني )اتفاقيأة 1951 عا  اتفاقية وابملثل، تقر

مأن  اللجأوء قأد يلقأي أعبأاء ن َّ إ إ  التعاون الأدويل، معال ع يتحقق   مرض حلالت الالجئني ل
إجأراءات ملموسأة  لراسأ  يفهأ ا املبأدأ ا سأيدوم  الضأروري ج  (2)ابهظة على عاتق بلدان معينة

 لى مر الام  علأى أب  ع البلدان اليت نطاق توسيع قاعدة الدعم خارج سبل م  بينهاوعملية، ب
  وسائل أخرى بأو  تهم،ستضافابيف قضية الالجئني  املسااة

ويف  أأوء هأأ   املعلومأأات األساسأأية، يرمأأي التفأأاق العأأاملي بشأأ ن الالجئأأني إىل إ حأأة  -3
أسأأأاك يكفأأأل تقاسأأأم األعبأأأاء واملسأأأؤولية املنصأأأ  والقابأأأل للتنبأأأؤ بأأأني  يأأأع الأأأدول األعضأأأاء يف 

نباا إىل جنب مع أصحاب املصلحة املعنيني، حسب القتضاء، ويشأمل منظمة األمم املتحدة، ج
املندرجأأأأة يف منظومأأأأة األمأأأأم املتحأأأأدة   لأأأأ ، علأأأأى سأأأأبيل املثأأأأال ل احلصأأأأر، املنظمأأأأات الدوليأأأأة

وخارجهأأا، ومأأ  بينهأأا املنظمأأات الأأيت تشأأكل جأأاءا مأأ  احلركأأة الدوليأأة للهأأالل األ أأر والصأأليب 
ائيأأأة الفاعلأأأأة األخأأأرىا واملنظمأأأات املاليأأأة الدوليأأأة واإلقليميأأأأةا األ أأأرا واجلهأأأات اإلنسأأأانية واإلمن

واملنظمأأأأأات اإلقليميأأأأأة، والسأأأأألطات احملليأأأأأةا واجملتمأأأأأع املأأأأأد ا مأأأأأا يف  لأأأأأ  املنظمأأأأأات الدينيأأأأأة، 
واألوسأأأاأل األكا مييأأأة وسأأأواهم مأأأ  اخلأأأااءا والقطأأأاال اخلأأأااا ووسأأأائط اإلعأأأال ا وأفأأأرا  اجملتمأأأع 

  "أصحاب املصلحة املعنيني"(  بتعبري شار إليهم فيما يلياملضي  والالجئون أنفسهم )امل
والتفاق العاملي  ري ملا  قانوان  بيد أنَّه ميثل إرا ة اجملتمع الدويل ككل وتطلعأه لتوطيأد عأرى  -4

التعأأاون والتضأأام  مأأع الالجئأأني والبلأأدان املستضأأيفة املتضأأررة  وسيو أأع التفأأاق مو أأع التنفيأأ  مأأ  
أسأأفله   7الفقأأرة  خأأالل التاعأأات لتحقيأأق نتأأائج وإحأأرا  تقأأد  بشأأكل  أأاعي لبلأأو  أهدافأأه املبيَّنأأة يف

 ،األحأوالوسيحد  كل م  الدول وأصحاب املصلحة املعنيني ه   التاعأات، مأع األخأ  يف احلسأبان 
  ومستوايت التنمية على الصعيد الوطي، واحرتا  السياسات واألولوايت الوطنية ،والقدرات
__________ 

    A/RES/25/2625( م  ميثاق األمم املتحدةا 3)1 املا ة (1)

 ،A/RES/22/2312(  أنظأأر أيضأأاا 2545، رقأأم 189، اجمللأأد جمموعأأة املعاهأأدات)األمأأم املتحأأدة،  4الديباجأأة، احليثيأأة  (2)
  ( 2)2املا ة 

http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
http://undocs.org/ar/A/RES/22/2312
http://undocs.org/ar/A/RES/22/2312
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 املبادئ التمجيهية -ابء 
سأأأعى إىل هأأأو يإلنسأأأانية والتضأأأام  الأأأدويل، و التفأأأاق العأأأاملي مأأأ  املبأأأا ئ األساسأأأية لينبثأأأق  -5

البلأأأأأدان تفعيأأأأأل مبأأأأأا ئ تقاسأأأأأم األعبأأأأأاء واملسأأأأأؤوليات لتحسأأأأأني  ايأأأأأة ومسأأأأأاعدة الالجئأأأأأني و عأأأأأم 
، تنفيأأ  الطأأابع السياسأأي، مأأا يف  لأأ  يف  خيلأأو خلأأواا  مأأاا مأأ التفأأاق العأأاملي و   ضأأيفةامل واجملتمعأأات

وهأو يسأتند إىل النظأا  الأدويل حلمايأة الالجئأأني   ا ئأهومب مأع مقاصأد ميثأاق األمأم املتحأدة سأقوهأو يت
 1951ال ي يقو  على املبدأ األساسأي املتمثأل يف عأد  اإلعأا ة القسأرية، وتقأع يف صألبه اتفاقيأة عأا  

صأأكوكاا حمأأد ة تنطبأأق علأأى احلأأال يف   أيضأأاا وقأأد اعتمأأدت بعأأط املنأأاطق   (3)1967وبروتوكولأأا لعأأا  
والقأأأانون  ،(5)ويهتأأدي التفأأأاق العأأأاملي ابلصأأكوك الدوليأأأة حلقأأأوق اإلنسأأان  ات الصأأألة  (4)كأأل منهأأأا

 وتسأتكمل التفأاق صأكوك  (6)ع  الصأكوك الدوليأة األخأرى حسأب القتضأاء فضالا اإلنسا  الدويل، 
يف تطبيأأق العهأد الأدويل بوجأأه  أيضأاا ويهتأدى   (7) ايأة األاأخاا عأأدميي اجلنسأية، حسأب القتضأأاء

و يأع  A/RES/46/182 -والسأتقالل  ،والنااهأة ،واحليأا  ،ملبأا ئ اإلنسأانية املتمثلأة يف اإلنسأانيةعا  اب
عأأأ   فضأأأالا ، A/RES/71/127قأأأرارات اجلمعيأأأة العامأأأة الالحقأأأة بشأأأ ن هأأأ ا املو أأأوال، مأأأا فيهأأأا القأأأرار 

العهأأد  تنفيأ يف  علأى الصأأعيد الأوطي عأاملني أساسأأينيامللكيأة والقيأأا ة ومتثأل  األايأة احملوريأة للحمايأأة 
 واألولوايت الوطنية  ،والسياسات ،، مع مراعاة التشريعاتالدويل بنجا 

اتبأع م  الدول  ري األطرا  يف الصأكني الأدوليني لالجئأني قأد  عد اا  أن  لم به وم  املسَّ  -6
بعد على النظأر يف  صب  أطرافاا  يع البلدان اليت مي توُتشجَّع  يف استضافة الالجئني  هنجاا سخياا 

  والدول األطرا  اليت أبدت حتفظات على النظر يف سحبها ،النضما  إىل تل  الصكوك
__________ 

   8791، رقم 606، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (3)

ملنظمأأة للنأأواحي اخلاصأأأة مأأ  مشأأاكل الالجئأأني يف أفريقيأأأا ا 1969لعأأا  اتفاقيأأة منظمأأة الوحأأدة األفريقيأأأة  انظأأر (4)
 ا1984لعأأا                          عأالن قرطاجنأة بشأ ن الالجئأني  وإ(ا 14691، رقأأم 1001 ، اجمللأدجمموعأة املعاهأدات املتحأدة، )األمأم

 ،18ميثأأأاق احلقأأأوق األساسأأأية لالحتأأأا  األورود، املأأأا ة و  ،78عمأأأل الحتأأأا  األورود، املأأأا ة املعاهأأأدة املتعلقأأأة بسأأأري و 
 1966كأأأأانون األولم يسأأأأما   31 ، الصأأأأا رة يف      الالجئأأأأني       معاملأأأأة   و                       مبأأأأا ئ ابنكأأأأوك بشأأأأ ن حالأأأأة انظأأأأر أيضأأأأاا 

   (2001 حايرانميونيه 24يف  )اعتمد النص النهائي

احلأأق يف ،  لأة أمأور  ي جيسأد، يفإلعأالن العأأاملي حلقأوق اإلنسأان )الأمأ  بينهأا، علأى سأبيل املثأال ل احلصأر،  (5)
اتفاقيأأة حقأأوق الطفأأل و  ا                     إعأأالن وبأأرانمج عمأأل فيينأأا  و (ا A/RES/3/217/A( )منأأه 14  ةالتمأأاك اللجأأوء يف املأأا

تفاقيأأأأأة مناهضأأأأة التعأأأأ يب )األمأأأأأم وا (ا27531، الأأأأرقم 1577، اجمللأأأأد جمموعأأأأة املعاهأأأأأدات)األمأأأأم املتحأأأأدة، 
التفاقيأأأة الدوليأأأة للقضأأأاء علأأأى  يأأأع أاأأأكال و  (ا24841لأأأرقم ا 1465 ، اجمللأأأدجمموعأأأة املعاهأأأداتاملتحأأأدة، 

العهأأأد الأأأدويل اخلأأأاا و  (ا9464، الأأأرقم 660 ، اجمللأأأدجمموعأأأة املعاهأأأداتالتمييأأأا العنصأأأري )األمأأأم املتحأأأدة، 
العهأد الأدويل و  (ا14668 ، الأرقم999، اجمللأد، جمموعأة املعاهأداتاألمأم املتحأدة، )ابحلقوق املدنية والسياسأية 

، 993، اجمللأأأأأد، جمموعأأأأأة املعاهأأأأأداتاخلأأأأأاا ابحلقأأأأأوق القتصأأأأأا ية والجتماعيأأأأأة والثقافيأأأأأة )األمأأأأأم املتحأأأأأدة، 
اتفاقيأأة القضأأاء علأأى  يأأع أاأأكال التمييأأا  أأد املأأرأة )األمأأم املتحأأدة، جمموعأأة املعاهأأدات، و  (ا14531 الأأرقم
، جمموعأة املعاهأداتاألمأم املتحأدة، )اإلعاقأة  اتفاقيأة حقأوق األاأخاا  ويو  (ا20378، الرقم 1249اجمللد 
   (44910، الرقم 2515، اجمللد

على سبيل املثال، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجأار ابألاأخاا، وصاصأة النسأاء واألطفأال، املكمأل لتفاقيأة  (6)
، 2237، اجمللأأأأد داتجمموعأأأأة املعاهأأأأاألمأأأأم املتحأأأأدة ملكافحأأأأة اجلرميأأأأة املنظمأأأأة عأأأأا الوطنيأأأأة )األمأأأأم املتحأأأأدة، 

بروتوكأأأول مكافحأأأة هتريأأأب املهأأأاجري  عأأأ  طريأأأق الأأأا والبحأأأر واجلأأأو، املكمأأأل لتفاقيأأأة األمأأأم و  (ا39574 الأأأرقم
   (39574 ، الرقم2241، اجمللد جمموعة املعاهدات املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عا الوطنية )األمم املتحدة،

، 360، اجمللأد، جمموعأة املعاهأدات)األمم املتحأدة،  1954لعا  اتفاقية بش ن و ع األاخاا عدميي اجلنسية  (7)
، جمموعأأأة املعاهأأأدات)األمأأأم املتحأأأدة،  1961لعأأأا   اتفاقيأأأة خفأأأط حأأأالت انعأأأدا  اجلنسأأأيةو  (اا5158الأأأرقم 
   (14458، الرقم 909اجمللد، 

http://undocs.org/ar/A/RES/46/182
http://undocs.org/ar/A/RES/71/127
http://www.unhcr.org/about-us/background/45dc19084/cartagena-declaration-refugees-adopted-colloquium-international-protection.html
http://www.refworld.org/docid/3de5f2d52.html
http://undocs.org/ar/A/RES/3/217a
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx
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 األهداف -جيم 
 اختفيأأ  الضأأغط عأأ  البلأأدان املضأأيفة (1التفأأاق العأأاملي ككأأل فيمأأا يلأأي: )تتمثأأل أهأأدا   -7
و اي ة إمكانيأة اللجأوء إىل احللأول املتمثلأة ( 3) اوتعايا قدرة الالجئني على العتما  علأى الأ ات( 2)

مأأأا يكفأأأل عأأأو ة  البلأأأدان األصأأليةهتيئأأأة األو أأأاال يف  عأأم و ( 4) اأخأأأرىيف قبأأول الالجئأأأني يف بلأأأدان 
  وسيسأأأعى التفأأأأاق العأأأاملي لتحقيأأأق هأأأ   األهأأأدا  األربعأأأة املرتابطأأأأة الالجئأأأني إليهأأأا أبمأأأان وكرامأأأة

واختأا  ترتيبأات متك  أ  الأدول وسأواها مأ   واملتداخلة ابستنفار اإلرا ة السياسأية، وتوسأيع قاعأدة الأدعم،
 ستدامة، وقابلية للتنبؤ هبا أصحاب املصلحة املعنيني م  تقدمي مسااات أكثر إنصافاا، وا

 المقاية ومعاجلة األسباب اجلذرية -دال 
ل تاال حتركات الالجئني الواسعة النطاق وأو أاعهم املطولأة قائمأة يف فتلأ  أايأاء  -8

العامي  ومتثل  اية الالجئني ورعايتهم وسيلتني إلنقا  حياة األاأخاا املعنيأني واسأتثماراا يف 
  جيب أن يقرتن بتكريس اجلهو  ملعاجلة األسباب الرئيسية  ولأئ  كأان املستقبل، بيد أنَّ  ل

تغأأري املنأأات، وتأأدهور البيئأأة، والكأأوار  الطبيعيأأة ل ُتسأأبب يف حأأد  اهتأأا حتركأأات الالجئأأني، 
وتقأأع مسأأؤولية معاجلأأة األسأأباب  فإهنأأا تتفاعأأل بشأأكل متاايأأد مأأع مسأأببات هأأ   التحركأأات 

عاتق بلدان منشأ  حتركأات الالجئأني  بيأد أنَّ جنأب حأالت الرئيسية، يف املقا  األول، على 
قلقأاا اأديداا للمجتمأع الأدويل ككأل،  أيضأاا الالجئني الواسعة النطاق وإجيا  حلول لا يثريان 

ويسأأأأتدعيان بأأأأ ل جهأأأأو  مبكأأأأرة للتصأأأأدي لأأأأدوافعها وأسأأأأباهبا، وتوطيأأأأد عأأأأرى التعأأأأاون بأأأأني 
 ائية ويف جمال السال  اجلهات الفاعلة السياسية، واإلنسانية، واإلمن

التفأأأاق العأأأاملي جهأأأو  األمأأأم املتحأأأدة  يسأأأتكمل، يف  أأأوء هأأأ   املعلومأأأات األساسأأأيةو  -9
 يأأع    و سأالوبنأأاء الاجلاريأة يف جمأالت الوقايأأة، والسأال ، واألمأ ، والتنميأأة املسأتدامة، والجأرة، 

إىل معاجلأأأة األسأأأباب اجل ريأأأأة حلأأأالت الالجئأأأأني  ونمأأأأدعو أصأأأحاب املصأأأألحة املعنيأأأني الأأأدول و 
اجلهأأو  الدوليأأة الراميأأة إىل منأأع نشأأوب  مسأأتعينني يف  لأأ  بوسأأائل مأأ  بينهأأا مضأأاعفةالكبأأرية، 

التمس  ميثأاق األمأم املتحأدة والقأانون الأدويل، مأا يف  لأ  القأانون اإلنسأا  و  النااعات وحلهاا
تعايأا احأرتا  و ايأة وإعمأال و  عيدي  الأوطي والأدويلاع  سيا ة القانون علأى الصأ فضالا الدويل، 

أي و والقضاء على الستغالل والعتداء اجلنسأيني،  حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للجميعا
نوال م  التمييا على أساك العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغأة، أو الأدي ، أو الأرأي السياسأي 

أو أي  ،أو السأأ  ،أو اإلعاقأأة ،أو املولأأد ،مأأاعي، أو امللكيأأةالقأأومي أو الجت األصأألأو  أأري ، أو 
الفقأأر،  وطأأ ةإىل  عأأم اجلهأأو  الراميأأة إىل ختفيأأ   أيضأأاا مأأدعو  جملتمأأع الأأدويل ككأأل  واو أأع رخأأر

    خطأة ، مأا يتمااأى مأع البلأدان األصأليةواحلد م  فاطر الكوار ، وتقأدمي املسأاعدة اإلمنائيأة إىل 
  (8)واألطر األخرى  ات الصلة     2030                      التنمية املستدامة لعا  

 إطار التعامل الشامل مع مسألة الالجئني -اثنياا  
)اإلطأار  اجلاء الثا  م  التفاق العاملي إطار التعامأل الشأامل مأع مسأ لة الالجئأنيميثل  -10

  املرفأأأق األول( ،A/RES/71/1اجلمعيأأأة العامأأأة لضمأأأم املتحأأأدة )بصأأأيغته الأأأيت اعتمأأأدهتا الشأأأامل( 
  ويشكل  ل  جاءا أصيالا م  التفاق العاملي 

__________ 

       2063    خطة ، و     2030-    2015      للفرتة                       للحد م  فاطر الكوار      نداي  سمثل إطار  (8)

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://undocs.org/ar/A/RES/71/127
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://au.int/en/agenda2063
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 برانمج العمل -اثلثاا  
تيسأأأري  يف  بأأأرانمج العمأأأل املنشأأأو  مأأأالغأأأرض كمأأأ  ، يA/RES/71/1القأأأرار مأأأع  متشأأأياا  -11

علأأأى نطأأأاق الالجئأأأني  حركأأأة تطبيأأأق تأأأدابري اأأأاملة لأأأدعم الالجئأأأني والبلأأأدان املتضأأأررة بشأأأدة مأأأ 
لتقاسأأم األعبأأاء واملسأأؤوليات )اجلأأاء  مطولأأة، بو أأع ترتيبأأات فعالأأة حالأأة لجئأأنيمأأ  ، أو واسأأع
بلأأدان و  عمأأا للبلأأدان املضأأيفة،  ،املناسأأبجمأأالت التاعأأات يف الوقأأ  وحتديأأد  األأأ (-الثالأأ 
 ابلقرتان   نابء(  وينبغي أن يُقرأ ه ان اجلااءا-)اجلاء الثال  ، عند القتضاءاملنش 
ولئ  كان اإلطأار الشأامل خيأتص بصأفة حمأد ة اأالت الالجئأني الكأاى، فأإن حتركأات  -12

يكأأأون بعضأأأها واسأأأع السأأكان ليسأأأ  متسأأأقة ابلضأأأرورة بأأأل قأأأد تكأأأون  ات طأأأابع مركأأأب  فقأأأد 
النطأأاق ويشأأمل الالجئأأني و أأريهم مأأ  املتنقلأأني، وقأأد تشأأمل حأأالت أخأأرى الالجئأأني واملشأأر ي  
 اخلياا، ويف بعأط احلأالت، قأد يعأاى التشأريد اخلأارجي القسأري إىل الكأوار  الطبيعيأة املفاجئأة 

ا الأأأيت قأأأد احلأأأدو  وتأأأدهور البيئأأأة  وتثأأأري هأأأ   األو أأأاال حتأأأدايت جسأأأيمة للأأأدول املتضأأأررة منهأأأ
تلأأأتمس الأأأدعم مأأأ  اجملتمأأأع الأأأدويل للتصأأأدي لأأأا  وميكأأأ  أن يسأأأتند الأأأدعم املقأأأد  لالسأأأتجاابت 
املالئمة إىل الشراكات التنفي يأة بأني اجلهأات الفاعلأة املعنيأة، مأا يف  لأ  مفو أية األمأم املتحأدة 

ايت كأأل منهأأا، السأأامية لشأأؤون الالجئأأني )املفو أأية(، واملنظمأأة الدوليأأة للهجأأرة، الأأيت تسأأخر ول
 وأ وارها، وخاهتا، حسب القتضاء، م  أجل اتباال هنج منسق 

واجملتمعأأأأات  ئأأأأني،الالج تشأأأأاركي يتضأأأأم وهنأأأأج  وطيأأأدةاأأأأراكة علأأأأى عمأأأأل البأأأأرانمج ويقأأأو   -13
ومتكأني  ،مأا يف  لأ  تعايأا املسأاواة بأني اجلنسأني ،(9)والتنأوالس، ونأوال اجلأن ،الس واعتبارات املضيفة، 

 ،والجأأأار ابألاأأأخاا نسأأأا ،القضأأأاء علأأأى  يأأأع أاأأأكال العنأأأ  اجلنسأأأي واجلو  النسأأأاء والفتيأأأاتا
واألاأأخاا  ملشأأاركة الشأأباب، وميهأأد السأأبيل ، واملمارسأأات الضأأارةانيوالسأأتغالل والعتأأداء اجلنسأأي

 طفل الفضلى، ويكاف  التمييا صاحل الم ويصون اون مشاركة جمديةواملسن ،اإلعاقة و و 

 ترتيبات تقاسم األعباء واملسؤوليات -ألف 
 ،يف كثأري مأ  األحيأان ، لفأرتات طويلأةوتستضأيفهم الالجئأني قبلالبلأدان الأيت تسأتتقد   -14

ومأأ   اإلنسأأانية  ويف سأأبيلاجلماعيأأة، بأأل  نفعأأةامل مأأ  أجأألاحملأأدو ة  موار هأأامأأ   هأأائالا  إسأأهاماا 
تصأأدي هأ   البلأدان علأى  عأم ملمأأوك مأ  اجملتمأع الأدويل ككأل يف قيأا ة ال صألالضأروري أن حت

  ل ا الو ع
أكثأر إنصأافاا وقابليأأة  اسأأم األعبأاء واملسأؤوليات علأى ايأأو  قالرتتيبأات التاليأة إىل توتسأعى  -15

 لأأأأ ، عنأأأأد  ويشأأأأملحلأأأأول،  لسأأأأعي إلجيأأأأا ، و عأأأأم اضأأأأيفةمأأأأع البلأأأأدان واجملتمعأأأأات امل للتنبأأأأؤ
اختأا  إجأراءات تكميليأة  وتسأتتبع هأ   الرتتيبأات  البلأدان األصأليةاملسأاعدة إىل  تقأدميالقتضاء، 

  أو القطر ،على صعيد العامي، أو املنطقة
أد ضمان اإلعمال الكامل ملبا ئ التضام  والتعاون الأدوليني، الرتتيبأاتلو  -16 أن تكأون  ُقص 

فا ي ال  واجية وتبسيط الرتتيبأات يف وسُتتخ  التدابري الكفيلة بت  وعمليةفعالة الرتتيبات كفؤة و 
__________ 

 108انظأر اللجنأأة التنفي يأأة ملفو أية األمأأم املتحأأدة السأامية لشأأؤون الالجئأأني )اللجنأة التنفي يأأة( السأأتنتاج رقأأم  (9)
 )ك(  -(، )و(2008( )14-) 

http://undocs.org/ar/A/RES/71/127
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، مأأأا يف  لأأأ   أأأمان الأأأروابط املناسأأأبة مأأأع اللجنأأأة العمليأأأات اجلاريأأأة عنأأأدما يكأأأون  لأأأ  مناسأأأباا 
  ويف الوق  نفسه، ستتجاو  هأ   الرتتيبأات التنفي ية لاانمج املفوض السامي )اللجنة التنفي ية(

 يتعامأأل هبأأا اجملتمأأع الأدويل ككأأل مأأع حأأالت الالجئأأنيابلضأرورة العمليأأات احلاليأأة، مغأأرية الطريقأة الأأيت 
الواسعة النطاق لضمان تقاسم األعباء واملسؤوليات الناائة عأ  وجأو  أعأدا  كبأرية مأ  الالجئأني 

 على ايو أفضل 

 املنتدى العاملي لالجئنيالرتتيب العاملي من أجل التعاون الدويل:  -1 
ميأأع الأأدول األعضأأاء يف جلعلأأى املسأأتوى الأأو اري  تأأدى عأأاملي  وري الالجئأأنيسأأُيعقد من -17

، إلعأأالن تعهأأدات ومسأأااات ملموسأأة أصأأحاب املصأألحة املعنيأأنياألمأأم املتحأأدة، ابلتعأأاون مأأع 
، والنظأأأأر يف الفأأأأرا والتحأأأأدايت 7يف الفقأأأرة  ةاملبينأأأأ حتقيأأأأق أهأأأدا  التفأأأأاق العأأأأاملي مأأأ  أجأأأأل

  2019سأأأُيعقد املنتأأأدى األول يف عأأأا  و  تقاسأأأم األعبأأأاء واملسأأأؤوليات  لسأأأبل الكفيلأأأة بتعايأأأاوا
وسُتعقد املنتدايت الالحقة مرة كل أربع سأنوات، مأا مي تتفأق اجلمعيأة العامأة علأى خأال   لأ ، 

لستمرار الاخم واإلرا ة السياسية  وستشرتك يف عقد املنتأدايت واستضأافتها  ولأة واحأدة انا  ما
ضمأأأم املتحأأأدة للمشأأأاركة فيهأأأا  وسأأأُتعقد أو أكثأأأر مأأأع املفو أأأية، مأأأع تقأأأدمي  عأأأوة لضمأأأني العأأأا  ل

املنتدايت، م  حي  املبدأ، يف جني  تيسرياا ملشاركة  يع الأدول فيهأا  ويف السأنوات الأيت تُعقأد 
 فيها املنتدايت، ل  جُيرى حوار املفوض السامي بش ن حتدايت احلماية 

 لالجئأأأني أاأأأكالا لمنتأأأدايت العامليأأأة ة لواملسأأأااات املقدمأأأ عهأأأداتالتوميكأأأ  أن تتخأأأ   -18
السأأبل التكميليأأة و  ،أمأأاك  إعأأا ة التأأوطنيو  ا(10)والتقنيأأة ،واملا يأأة، املسأأاعدة املاليأأة تشأأمل، اأأى

علأأى الصأأعيد  اختا هأأاالأأدول  ختتأأاراإلجأأراءات األخأأرى الأأيت  عأأ  فضأأالا اثلثأأةا للقبأأول يف بلأأدان 
 للمجأأالت أأري حصأأري   لأأيالا ابء أ ان  -اجلأأاء الثالأأ وميثأأل  ألهأأدا  التفأأاق العأأاملي  الأأوطي  عمأأاا 
  ساااتاملتقد  التعهدات و  تُقطع فيهااليت ميك  أن 

لتلقي التعهدات واملسأااات الرمسيأة   2019وسُيخصص املنتدى العاملي لالجئني لعا   -19
وسأأأتتي  املنتأأأدايت الالحقأأأة الفرصأأأة ل لتقأأأدمي تعهأأأدات جديأأأدة فحسأأأب، بأأأل ولتمكأأأني الأأأدول 

حة املعنيأأني مأأ  تقيأأيم تنفيأأ  تعهأأداهتا السأأابقة والتقأأد  احملأأر  يف حتقيأأق أهأأدا  وأصأأحاب املصأأل
املسأتوى الأيت تعقأد كأل سأنتني  ياملسأؤولني رفيعأ ابجتماعأات وسيسأتكمل  لأ التفاق العأاملي  
التقيأيم اجلاريأة   وستشكل عمليأة "استعراض منتص  املدة"إلجراء  سيتي  فرصةو بني املنتدايت، 
املسأأأؤولني رفيعأأأي املسأأأتوى العناصأأأر الرئيسأأأية ملتابعأأأة واجتماعأأأات  العامليأأأة لالجئأأأنييف املنتأأأدايت 

  التفاق العاملي )على النحو املبني يف اجلاء الرابع أ ان (

 حمددة الة الجئنيحلدعم الترتيبات  -2 

 الرتتيبات على الصعيد الوطي 2-1 
، ميكأ  أن تضأع البلأدان القيا ة الوطنيةإىل املمارسات اجليدة، والعرتا  أباية  اا استنا -20

تحقيأق ل أصأحاب املصألحة املعنيأني السأاعني جهأو تنسيق وتيسري ل املضيفة املعنية ترتيبات وطنية
، وكأأأ ل  وسأأأبل عملهأأأاتشأأأكيل الرتتيبأأأات الوطنيأأأة وسأأأتحد  الأأأدول املضأأأيفة  اسأأأتجابة اأأأاملة 

 العمل  إلجنا  ه ااحلاجة إىل تنمية قدرات السلطات الوطنية  ات الصلة 
__________ 

   (2-2فرال العلى سبيل املثال، القدرة الحتياطية أو املسااات املقدمة لدعم الاامج ) (10)



A/73/12 

GE.18-12725 6 

مأأأع وتتسأأق  قيأأا ة وطنيأأة ترعاهأأأا ومأأ  اأأ ن هأأ   اجلهأأو  أن تأأأدعم و أأع خطأأة اأأاملة -21
، حسأب أصأحاب املصألحة املعنيأني ايخأري السياسات واألولوايت الوطنية، مساعدة املفو ية و 

اجأأات احتيو  الرتتيبأأات املؤسسأأية والتنفي يأأةاوو أأع  أولأأوايت السياسأأة العامأأةاا وحتديأأد القتضأأاء
وإجيأا   واملسأاعدة املا يأة والتقنيأةا ،والتمويأل ، لأ  السأتثمار ويشأملالدعم م  اجملتمع الدويل، 

عأ   فضالا احللولا وم  بينها إعا ة التوطني واملسارات التكميلية لقبول الالجئني يف بلدان اثلثة، 
 العو ة الطوعية إىل الوط  

 منصة الدعم 2-2 
   (11)نية، بوسع البلدان املضيفة أن تلتمس تفعيل منصة للدعمملساندة الرتتيبات الوط -22
وسأأُتمك    منصأأة الأأدعم تقأأدمي  عأأم يتناسأأب مأأع السأأياق لالجئأأني وللبلأأدان واجملتمعأأات  -23

املضأأأيفة املعنيأأأة  واسأأأتلهاماا لأأأرو  الشأأأراكة وعلأأأى ايأأأو يتسأأأق مأأأع إمسأأأاك البلأأأد املضأأأي  بامأأأا  
 املنصة املها  التالية:املسؤولية والقيا ة، ُتسند إىل ه   

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

  ،واملسأأأارات عأأأ  إعأأأا ة التأأأوطني  فضأأأالا اسأأأتنفار املسأأأاعدة املاليأأأة، واملا يأأأة، والتقنيأأأة
(، 21التكميلية لقبأول الالجئأني يف بلأدان اثلثأة،  عمأاا للخطأة الشأاملة )الفقأرة 

 الستعانة يف  ل ، حيثما أمك ، ابلتعهدات املقطوعة للمنتدى العاملي لالجئنياو 
  يف التبكأأأري تيسأأري السأأتجاابت اإلنسأأأانية واإلمنائيأأة املتسأأأقة، بوسأأائل مأأأ  بينهأأا

 يف  عم اجملتمعات املضيفة والالجئنيا ابنتظا  إاراك اجلهات اإلمنائية الفاعلة
 ة لتخفيأ  الضأغط علأى البلأدان املضأأيفة،  عأم مبأا رات السياسأة العامأة الشأامل

  والعتما  على ال ات، وإجيا  احللول صمو وبناء القدرة على ال
أن ميكأ  أو البلأدان األصألية، عنأد القتضأاء،  ،على طلأب البلأدان املضأيفة املعنيأة بناءا و  -24

، ابلتشأأاور الوثيأأق مأأع الأأدول املعنيأأة الأأيت ومسأأاندهتا الأأدعممنصأأة  تعطيلمتشأأغيلتقأأو  املفو أأية ب
واملبأأأأا رات السياسأأأأية  جهأأأأو  التعامأأأأل احلاليأأأأة، مراعأأأاةالتامأأأ  ابملسأأأأااة مأأأأ  حيأأأأ  املبأأأأدأ، مأأأأع 

 وتشمل معايري التشغيل ما يلي: حفظ السال  وبناء السال   ومبا رات
  حالأأة لجئأأني واسأأعة النطأأاق ومأو معقأأدة تكأأون فيهأأا قأأدرة البلأأد املضأأي  علأأى

 ا أولتصدي قاصرة أو يتوقع أن تكون قاصرةا
  ،حالأة لجئأأني مطولأة حتتأأاج فيهأأا الدولأة )الأأدول( املضأأيفة إىل  عأم إ أأايف كبأأري

ومأو تسأأأن  فرصأأأة رئيسأأأية حللهأأأا )علأأأى سأأأبيل املثأأأال، العأأأو ة الطوعيأأأة الواسأأأعة 
   النطاق إىل البلد األصلي(

مأأأ  الأأدول حلشأأأد املسأأأااات وستسأأتفيد كأأأل منصأأة  عأأأم مأأ  قيأأأا ة ومشأأأاركة جمموعأأة  -25
(  وسأأيتحد  تشأكيل هأأ   اجملموعأة وفأأق السأياق  وسأأيدعى 23والأدعم أباأكال فتلفأأة )الفقأرة 

 أصحاب املصلحة املعنيون ايخرون إىل املشاركة، حسب القتضاء  
__________ 

   5متشياا مع الفقرة  (11)
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ولأأأ  تكأأأون منصأأأات الأأأدعم هيئأأأات اثبتأأأة ولأأأ  تضأأأطلع أبنشأأأطة تشأأأغيلية  وستسأأأتند إىل  -26
 )ما يف  ل  يف املنتأدى العأاملي لالجئأني( والرتتيبأات الحتياطيأة قاا تما  املعلنة مسبالتعبريات ع  اله

وهأأأي ستسأأأتكمل رليأأأات التنسأأأيق القائمأأأة مأأأ  أجأأأل التعأأأاون يف اجملأأأال اإلنسأأأا  والتنميأأأة وتتفاعأأأل 
ي يأة، معها  وابلتشاور مع الدول املشاركة، ستتكفل املفو أية بتقأدمي تقأارير منتظمأة إىل جلنتهأا التنف

واجلمعية العامة لضمم املتحدة، واملنتدايت العاملية لالجئني عأ  العمأل الأ ي تؤ يأه منصأات الأدعم، 
 ما يف  ل  تيسري تبا ل املعلومات، واملمارسات، واخلاات بني فتل  املنصات 

وميكأأأ  أن تسأأأتند اسأأأرتاتيجية الأأأدعم املقأأأد  مأأأ  املنصأأأة إىل طائفأأأة واسأأأعة النطأأأاق مأأأ   -27
ن تأدعو إىل عقأد مأؤمتر للتضأام  إلجيأا  الأدعم خلطأة اأاملة حأني  قأق  لأ  قيمأة  رات، كاخليا

مضأأافة ول يأأؤ ي إىل ال  واجيأأة مأأع عمليأأات أخأأرى، مأأع مراعأأاة الأأدعوة ألن تكأأون املسأأأاعدة 
أسأأأفله  وينبغأأأي أن  32اإلنسأأأانية مرنأأأة، ومتعأأأد ة السأأأنوات، و أأأري فصصأأأة، متشأأأياا مأأأع الفقأأأرة 

تضأأام  حالأأة حمأأد ة، متيحأأاا وسأأيلة اسأأرتاتيجية لسأأتقطاب  عأأم عأأريط القاعأأدة يتنأأاول مأأؤمتر ال
للأأدول املضأأيفة أو البلأأدان األصأألية، يتضأأم  الأأدول، واجلهأأات اإلمنائيأأة الفاعلأأة، واجملتمأأع املأأد ، 
واجملتمعات احمللية، والقطاال اخلاا، ويسعى إىل احلصول علأى مسأااات ماليأة، وما يأة، وتقنيأة، 

 ع  إعا ة التوطني واملسارات التكميلية للقبول  فضالا 

 النُهج اإلقليمية و ون اإلقليمية 2-3 
كثأأأأرياا مأأأأا تتسأأأأم حتركأأأأات الالجئأأأأني ببعأأأأد إقليمأأأأي أو  ون إقليمأأأأي ملمأأأأوك  ور أأأأم أنَّ  -28

خصأأأأائص ايليأأأأأات واجملموعأأأأأات اإلقليميأأأأة و ون اإلقليميأأأأأة قأأأأأد تتبأأأأأاي ، فإهنأأأأا قأأأأأد تقأأأأأو ، عنأأأأأد 
 أيضأأاا  ةلسأأتجاابت الشأأاملة السأأابقمهأأم يف السأأتجاابت الشأأاملة  وقأأد أثبتأأ  القتضأأاء، بأأدور 

   للمسبباتقيمة التعاون اإلقليمي يف معاجلة حالت الالجئني على ايو يشمل األبعا  السياسية 
اإلقليميأة و ون اجملموعأات، ايليأات أو ميكأ  أن تسأاهم  ون املساك ابلدعم العاملي، و  -29

مأأأا يف  كأأأل منهأأأا،  الالجئأأأني يف منأأأاطق،  تسأأأوية أو أأااللقتضأأأاء، بفعاليأأأة يفاإلقليميأأة، حسأأأب ا
والرتتيبات األخرى، موافقأة منصات الدعم، ومؤمترات التضام   ل  ال طالال بدور رئيسي يف 

مأأأ  املبأأأا رات اإلقليميأأأة و ون اإلقليميأأأة  أيضأأأاا السأأأتجاابت الشأأأاملة وستسأأأتفيد  الأأأدول املعنيأأأة 
إعأا ة  مبا رات  ل  ويشملاحللول الدائمة حيثما كان  متاحة ومناسبة،   مماية الالجئني و حل

 ال  واجية ل اا لتكامل وجنبل  ماانا  التوطني اإلقليمية و ون اإلقليمية،
ر املفو ية تبا ل املمارسات احلسنة بني ايليات اإلقليميأة و ون اإلقليميأة املعنيأة  -30 وسُتيس  

  املنتدايت العاملية لالجئني لإلتيان منظورات فتلفة وتشجيع التساق على أساك منتظم يف إطار 

 األدوات الرئيسية لتحقيق تقاسم األعباء واملسؤوليات -3 
وتبأأأأني   الفقأأأأأرات التاليأأأأأة األ وات الكفيلأأأأأة بتفعيأأأأل تقاسأأأأأم األعبأأأأأاء واملسأأأأأؤوليات و عأأأأأم  -31

 الرتتيبات امل كورة أعال  

  املوار  بكفاءة وفعاليةستخدا  التمويل وا 3-1 
يف تقاسأأأأم األعبأأأأاء واملسأأأأؤوليات تتجأأأأاو   اجملتمأأأأع الأأأأدويل ككأأأأل سأأأأاااتملأأأأئ  كانأأأأ   -32

علأى ايأو كأا   ومسأتدا  وقابأل يف الوقأ  املناسأب و ، فإن حشد التمويأل العأا  واخلأاا التمويل
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 سأأأباناألخأأ  يف احل، مأأأع تنفيأأأ اا انجحأأاا  التفأأاق العأأاملي تنفيأأأ  يف أساسأأياا  عنصأأأراا  للتنبأأؤ يشأأكل
 يف حتقيأأق احلأأد األقصأأى مأأ  الفعاليأأة والكفأأاءة يف اسأأتخدا  أصأأحاب املصأألحة املعنيأأنيمصأأاحل  يأأع 
وم  خالل الرتتيبات الأوار ة أعأال ، والقنأوات األخأرى  الشفافية   مانو  التدليس،املوار ، ومنع 

 ،ابملقارنأة مأع قأدراهتا سأعة النطأاقلبلأدان الأيت تواجأه حأالت الالجئأني الوال ات الصلة، ستتا  املأوار  
اجلهأات  لتتجأاو اجلهأو  الراميأة إىل توسأيع قاعأدة الأدعم  سأبل مأ  بينهأاب املطولة منها واجلديأدة،

 : وتشمل ه   السبل ما يلي  (12)يةاملااية التقليد
 :لتأوفري املسأاعدة  الدول واجلهأات الفاعلأة اإلنسأانية ستسعى املساعدة اإلنسانية

 تعامأألللقائمأأة علأأى الحتياجأأات وال ةالوقأأ  املناسأأب والكافيأأ يف املقدمأأةاإلنسأأانية 
، ويشأمل  لأ  التمويأل القابأل للتنبأؤ بأه، حالت الطوارئ واحلالت املطولأة مع

 ،(13)والتمويأل املتعأد  السأنوات، كلمأا كأان  لأ   كنأاا  واملرن، و أري املخصأص،
 امع املبا ئ اإلنسانية متاماا  واملقد  بطريقة تتسق

 :الدول واجلهات الفاعلة اإلمنائية األخأرى علأى تكثيأ  ستعمل  التعاون اإلمنائي
إ راج أتثأأأري علأأأى يف  عأأأم الالجئأأأني والبلأأأدان واجملتمعأأأات املضأأأيفة، و  مشأأأاركتها

  ختطيطهأأأأأأا وسياسأأأأأأاهتاحالأأأأأأة الالجئأأأأأأني علأأأأأأى البلأأأأأأدان واجملتمعأأأأأأات احملليأأأأأأة يف 
ملسأأأاعدة اإلمنائيأأأة العا يأأأة، وسيشأأأمل  لأأأ  مأأأوار  إمنائيأأأة إ أأأافية، عأأأالوة علأأأى ا

كأأأأال   درجأأأأة عاليأأأة مأأأ  الشأأأروأل امليسأأأأرة مأأأ  خأأأاللتُقأأأدَّ  يف اأأأكل مأأأن ، أو ب
ى البلأأأأأدان علأأأأأاملبااأأأأأرة  وتعأأأأأو  ابلفائأأأأأدةالقنأأأأأوات الثنائيأأأأأة واملتعأأأأأد ة األطأأأأأرا ، 

ب ل اجلهأو  لضأمان فعاليأة املسأاعدة سأتُ و   الالجئأني وعلأى ،املضأيفة واجملتمعات
تويل البلأد املعأي  مأا  املسأؤولية  واحرتا  أولوية ،برو  الشراكةواتسامها اإلمنائية، 
وسأأأأأتحظى املسأأأأأاعدة اإلمنائيأأأأأة املقدمأأأأأة للبلأأأأأدان األصأأأأألية لتهيئأأأأأة   (14)والقيأأأأأا ة

 ، كلما أمك   ل اأيضاا   ابألولوية الظرو  املواتية للعو ة الطوعية إىل الوط
 بنأأأاء علأأأى طلأأأب مأأأ  البلأأأأد إىل أقصأأأى حأأأأد  اي ة مسأأأااات القطأأأاال اخلأأأاا :

القطأأأاال  ميكأأأ  أن يبحأأأ  القتضأأأاء، حسأأأباملضأأأي  املعأأأي أو البلأأأد األصأأألي، 
التأأدابري  يف، أصأحاب املصأألحة املعنيأأني ايخأأري اخلأاا، ابلاأأرتاك مأأع الأأدول و 

الفأأرا املتاحأأة لسأأتثمار القطأأاال اخلأأاا، و  رتيبأأات إ الأأة املخأأاطراتالسياسأأاتية و 
نات م ميك    فيها، وإجيا  فرا العمل يف السياقات اليت وتعايا الياكل األساسية

وتطأوير التكنولوجيأات املبتكأرة، مأا يف  لأ  الطاقأة  ام   ل  األعمال التجارية
يف البلأأدان  املتجأأد ة وصاصأأة مأأ  أجأأل سأأد الفجأأوة التكنولوجيأأة و عأأم القأأدرات

 صأأأول علأأأىو اي ة فأأأرا احل الأأأيت تستضأأأي  لجئأأأنيا الناميأأأة وأقأأأل البلأأأدان منأأأواا 
  الالجئني واجملتمعات املضيفة  فائدةاملنتجات املالية واخلدمات اإلعالمية ل

__________ 

 مأأ  الفريأأق العأأا ألمأأني ملقأأد  إىل اا      تقريأأر  الفططأأات التمويأأل املبتكأأرة، علأأى النحأأو املوصأأى بأأه يف  يشأأمل  لأأ  (12)
 (  2016يناير مالثا )كانون  ل أنشطة املساعدة اإلنسانيةبتموي املعي املستوى الرفيع

   A/RES/71/127 ،A/RES/71/353انظر، على سبيل املثال،  (13)

   A/RES/71/127 ،A/71/353 ،A/RES/69/313انظر، على سبيل املثال،  (14)

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hlp_report_too_important_to_failgcoaddressing_the_humanitarian_financing_gap.pdf
http://undocs.org/ar/A/RES/71/127
http://undocs.org/ar/A/71/353
http://undocs.org/ar/A/RES/71/127
http://undocs.org/ar/A/71/353
http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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 هنج أصحاب املصلحة املتعد ي  والشراكة 3-2 
مأأأع العأأأأرتا  ابملسأأأأؤولية الرئيسأأأية الواقعأأأأة علأأأأى عأأأأاتق الأأأدول وبسأأأأيا هتا، سأأأأُيتبع هنأأأأج  -33

أصأأحاب املصأألحة املتعأأد ي  والشأأراكة، علأأى ايأأو  يتسأأق مأأع األطأأر القانونيأأة يف هأأ ا الشأأ ن ويف 
عأ  ا أطالعها  فضأالا تنسيق وثيق مع املؤسسات الوطنية  وستقو  املفو ية بأدور  اعأم وحأافا، 

  يتها مسؤوليات ول
وحتقق الستجاابت أقصى قدر مأ  الفعاليأة عنأدما ُتشأرك مأ  تنشأد  أايتهم ومسأاعدهتم  -34

و عأأم إعأأدا   ، لأأ  اجلهأأات الفاعلأأة  ات الصأألة، حيثمأأا أمكأأ إاأأراكاا فعأأالا وجمأأدايا  وستواصأأل 
صأأأأميم مأأأأ  املسأأأأاعدة يف تفأأأأرا  اجملتمعأأأأات املضأأأأيفة أالالجئأأأأني و   مُتك  أأأأالعمليأأأأات الستشأأأأارية الأأأأيت 

 الأدول وأصأحاب املصألحة املعنيأون ستستكشأ و  الستجاابت املناسبة وامليسرة والشاملة للجميأع 
السأأبل إل راج الالجئأأني وأفأأرا  اجملتمعأأات املضأأيفة، ول سأأيما النسأأاء والشأأباب واألاأأخاا  أفضأأل

وستسأاعد  عأ  الشأتات، حسأب القتضأاء  فضأالا اإلعاقة، يف املنتأدايت والعمليأات الرئيسأية،  و و 
 يف، وقوعهأأاوالفسأأا  ومنأأع  ،لسأأتغاللوا حأأالت التأأدليس، ليأأات تلقأأي الشأأكاوى، والتحقيأأق يفر

   مان املساءلة 
منهأأأا، وليأأأة كأأأل  وفأأأقاملنظمأأأات اإلنسأأأانية هبأأأا و ون املسأأأاك ابألنشأأأطة الأأأيت تضأأأطلع  -35

  طولأةيف احلأالت املو  حالأة لجئأني   أن تبأدأمنأ معاا  اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائيةستعمل 
دعم البلأدان بأني أنشأطتها لأالوسائل الكفيلة بتحقيق التكامل الفعأال ه   اجلهات  وسو  تضع

، مأأأا يف  لأأأأ  يف البلأأأأدان الأأأيت تفتقأأأأر إىل القأأأأدرات البلأأأأدان األصأأأأليةاملضأأأيفة، وعنأأأأد القتضأأأاء، 
ه اجلهأأات اإلمنائيأأة الأأ ي تقدمأأ دعمالأأ وُيضأأا  إىل  لأأ  املؤسسأأية لتلبيأأة احتياجأأات الالجئأأني 

جملتمعأات احملليأة املضأيفة فائأدة االثنائية واملتعد ة األطأرا  واجلهأات الفاعلأة املاليأة ملأا فيأه الفاعلة 
بطريقأأة ل تأأؤثر و امللكيأأة والقيأأا ة الأأوطنيتني،  أولويأأة احأأرتا و يف إطأأار الشأأراكة،  ملبااأأرةوالالجئأأني ا

   أو حتد منه يف البلد املعيقاا األهدا  اإلمنائية األوسع نطا  عم يفباا سل
فريأأق سأأااات م  لأأ شأأمل يوس  منظومأأة األمأأم املتحأأدةوسُيسأأتفا  متأأا  السأأتفا ة مأأ   -36

عأأ   يأأع الوكأأالت املعنيأأة  فضأأالا األمأم املتحأأدة للتنميأأة املسأأتدامة وفريأأق األمأأم املتحأأدة القطأأري، 
لإلصأال ،  لضمم املتحأدة مني العا األ خطة مع متشياا ، لضمان التعاون العملي على أرض الواقع

أطأأأأر املسأأأأاعدة  يف   وسأأأأُينظر، عنأأأأد القتضأأأأاء،والتنميأأأأة ،واألمأأأأ  ،ل سأأأأيما يف جمأأأأالت السأأأأال 
اإلمنأائي الأ ي تضأطلع  عمألالأيت سأيتم إعأدا ها يف صأيغتها النهائيأة، يف ال اإلمنائية لضمأم املتحأدة

، وتعايااا لضأرورات التنميأة الوطنيأة، ويتأوىل والالجئنيلمجتمعات املضيفة ل  عماا  األمم املتحدة به
وسأأأُتتا    (15)مأأأع احلكومأأأات الوطنيأأأةالتأأأامني ابلتشأأأاور والتفأأأاق  و لأأأ  ،املنسأأأق املقأأأيم توجيهيأأأه

  املشورة والدعم التقنيني م  خالل مكاتب األمم املتحدة اإلقليمية  أيضاا 
يف املنأاطق احلضأرية  هأات الفاعلأة احملليأةالسلطات احمللية و ريهأا مأ  اجلو الباا ما تكون  -37

التقليديأة  مؤسسأات التسأيري اجملتمعيأة، ما يف  ل  قا ة اجملتمعات احمللية و على حد  سواء والريفية
الأأأيت اجلهأأأات الفاعلأأأة  وهأأأي تنأأأدرج يف عأأأدا  املسأأأتجيبة األوىل حلأأأالت اللجأأأوء الواسأأأعة النطأأأاق،

، ابلتشأأأاور مأأأع السأأألطات الوطنيأأأة وميكأأأ  ملتوسأأأط تأأأ ثري علأأأى املأأأدى اال ألكأأأا قأأأدر مأأأ  تتعأأأرض
عايأأأا القأأأدرات لتاجملتمأأأع الأأأدويل ككأأأل  تقأأأدمي الأأأدعم مأأأ األطأأأر القانونيأأأة  ات الصأأألة، احأأأرتا  و 

__________ 

(15) A/RES/72/279   

http://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 ،القأدرات تنميأةالتمويأل و  سأبل مأ  بينهأااملؤسسية والبنية األساسية واملساك  على الصعيد احمللي، ب
وُتشأأجع الوكأأالت اإلنسأأانية واإلمنائيأأة علأأى تعيأأني عأأاملني حمليأأني يف اتسأأاق مأأع  عنأأد القتضأأاء 

 القوانني والسياسات  ات الصلة، مأع مراعأاة  أرورة اسأتمرار قأدرات اجلهأات الفاعلأة، واملنظمأات 
  والياكل احمللية 

يأدة اليت تستضي  الالجئني مدعوة إىل تبا ل املمارسأات اجل ابكات املدن والبلدايتو  -38
يف البيئات احلضرية، ما يف  ل  م  خالل ترتيبات التوأمة، بدعم م  لالستجابة والنهج املبتكرة 

 أصحاب املصلحة املعنيني املفو ية و ريها م  
، حسأأب القتضأأاء، موجأأب الرتتيبأأات الوطنيأأة  ات مشأأاركة الاملأأاانتوابملثأأل، ُتشأأجع  -39

   (16)الصلة، بغية  عم التفاق العاملي
، مأا يف  لأ  حيال الالجئنيمنظمات اجملتمع املد   ال ي تقو  بهابلعمل الا  فاا واعرتا -40

الأأأيت تلأأأ  اإلعاقأأأة، و  وأو األاأأأخاا  و  ،والنسأأأاء، الشأأأباب ئأأأون،الالجقو هأأأا يالأأأيت  املنظمأأأات
 يف تقييم مأواط  القأوة والحتياجأات ستساعد ه   املنظمات تعمل على الصعيدي  احمللي والوطي،

 وتنفي  الاامج، وتنمية القدرات، حسب القتضاء   ، والتخطيط الشامل وامليسور،اجملتمعية
ختطأأأيط وتنفيأأأ  الرتتيبأأأات ملسأأأاعدة الالجئأأأني  اجلهأأأات الفاعلأأأة الدينيأأأةوميكأأأ  أن تأأأدعم  -41

واجملتمعأأأات املضأأأيفة، ويشأأأمل  لأأأ  جمأأأالت منأأأع نشأأأوب النااعأأأات، واملصأأأاحلة، وبنأأأاء السأأأال ، 
  الت األخرى  ات الصلة وك ل  اجمل

الحرتا  الكامل للمبأا ئ  إطار يف ،(17)اراكات القطاعني العا  واخلاا وستستكش  -42
هتيئأأأة الظأأأرو  املواتيأأأة هجيأأأات مناإلنسأأأانية، مأأأا يف  لأأأ  الرتتيبأأأات املؤسسأأأية اجلديأأأدة املمكنأأأة و 

و عأم عمالأة الالجئأني واجملتمعأات املضأيفة، وتنق أل  اليةمجاريأةامنشاء مشاريع جارية وصأكوك إل
اليد العاملة، وإ حة فرا أوسع لستثمارات القطاال اخلاا  وُيشجع القطاال اخلاا على تعايا 
معايري السلوك األخالقي يف أو اال الالجئني، وتقاسم األ وات لتحديد فأرا األعمأال التجاريأة 

سأأري للقطأأاال اخلأأاا علأأى الصأأعيد القطأأري يف احلأأالت يف البلأأدان املضأأيفة، وإنشأأاء منصأأات التي
 اليت  قق فيها  ل  قيمة مضافة 

تُعأأأأا مسأأأأائل الالجئأأأأني، واملسأأأأائل األخأأأأرى املتعلقأأأأة  اأأأأبكة أكا مييأأأأة عامليأأأأةوستنشأأأأ   -43
ابلتشريد القسري، وانعدا  اجلنسية، تشأارك فيهأا اجلامعأات، والحتأا ات األكا مييأة، ومؤسسأات 

إىل جنأأأب مأأأع املفو أأأية وسأأأواها مأأأ  أصأأأحاب املصأأألحة املعنيأأأني، بغيأأأة تيسأأأري  البحأأأو ، جنبأأأاا 
البحأأو ، والتأأأدريب، وإ حأأأة فأأأرا املأأأن  الدراسأأأية الأأأيت تأأأؤ ي إىل نأأأواتج حمأأأد ة تأأأدعم أهأأأدا  
التفأأأاق العأأأاملي  وسأأأُتب ل جهأأأو  تضأأأم  التنأأأوال اإلقليمأأأي واخلأأأاة املسأأأتمدة مأأأ  طائفأأأة واسأأأعة 

  ات الصلة النطاق م  جمالت املوا يع 
يف  األلعأأأأاب الراي أأأية واألنشأأأأطة الثقافيأأأأةالأأأا  الأأأأ ي ميكأأأ  أن تضأأأأطلع بأأأه   راكأأأاا للأأأأدوروإ -44

، ول سأيما ابلنسأبة ألطفأال الالجئأني علأى الصأعيد الجتمأاعي والرفأا  ،والتماسأ  ،واإل ماج ،التنمية

__________ 

(16) A/RES/72/278 ىل العمل ال ي يقو  به الحتا  الاملا  الدويل  إ، مع اإلاارة أيضاا 
 واملنتأدى القتصأا ي العأاملي، والنمأو ج الأ ي قدمتأه رليأة األعمأال ،عمل الغرفة التجارية الدوليأة مع اإلاارة إىل (17)

   العاملي املعي ابلجرة والتنمية )املنتدى(لمنتدى التابعة ل

http://undocs.org/ar/A/RES/72/278
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سأأعى إىل إقامأأة واألاأأخاا  وي اإلعاقأأة، سيُ  ،واملسأأنني ،والشأأباب ،املأأراهقنيو )الفتيأأان والفتيأأات(، 
يت تستضأأأأي  الراي أأأأية والثقافيأأأأة يف املنأأأأاطق الأأأأاملرافأأأأق والقيأأأأا  ابألنشأأأأطة  تيسأأأأر اسأأأأتخدا  اأأأأراكات
   (18)الالجئني

 البياانت واأل لة 3-3 
 تكتسي البياانت املوثوقأة، والقابلأة للمقارنأة، واملقدمأة يف الوقأ  املناسأب أايأة ابلغأة للتأدابري -45

القائمة على األ لة بغية: حتسني ظرو  الالجئني واجملتمعات احملليأة املضأيفة الجتماعيأة والقتصأا يةا 
البلأدان املضأيفة يف حأالت الطأوارئ واحلأالت  علىوتقييم ومعاجلة أتثري األعدا  الكبرية م  الالجئني 

مبأأا ئ  ايأأة البيأأاانت وخصوصأأية  املطولأأةا وحتديأأد احللأأول املالئمأأة والتخطأأيط لأأا  وينبغأأي أن تُطبَّأأق
  البياانت عند  ع كل البياانت الشخصية ونشرها، ما يف  ل  مبا ئ الضرورة، والتناسب، والسرية 

، املعنيأأوناملصأألحة  أصأأحابالأأدول و  ، سأأُتعا دعم السأأتجاابت القائمأأة علأأى األ لأأةولأأ -46
وتقاسأم  ،وحتليأل ،م  أجل  أع حسب القتضاء، و ع معايري منسقة أو قابلة للتشغيل املتبا ل

  (19)والتنأأوال ،واإلعاقأأة ،ونأأوال اجلأأنس، السأأ البيأأاانت عأأ  الالجئأأني والعائأأدي  املصأأنَّفة حسأأب 
عأأأ   فضأأأالا وبطلأأأب مأأأ  الأأأدول املعنيأأأة، سأأأُيقد  الأأأدعم لتضأأأمني الالجئأأأني واجملتمعأأأات املضأأأيفة، 

واإلحصأاءات الوطنيأأةا  العائأدي  وعأأدميي اجلنسأية، حسأأب القتضأاء، يف عمليأأات  أع البيأأاانت
  وتعايا النظم الوطنية جلمع البياانت ع  حالة الالجئني واجملتمعات احمللية املضيفة، والعائدي  

اجلهأأأأو  املب ولأأأأة إلجيأأأأا  حلأأأأول  وستسأأأأاعد  أيضأأأأاا وسأأأأيدعم حتسأأأأني البيأأأأاانت واأل لأأأأة  -47
عم العأأو ة الطوعيأأة إىل البيأأاانت واأل لأأة يف إعأأدا  السياسأأات، والسأأتثمارات، والأأاامج الأأيت تأأد

عأأ   لأأ ، ستسأأعى الأأدول، واملفو أأية،  فضأأالا البلأأدان األصأألية وإعأأا ة إ مأأاج العائأأدي  فيهأأا  و 
وأصأأحاب املصأألحة املعنيأأون ايخأأرون لتيسأأري  أأع، وتقاسأأم، وحتليأأل البيأأاانت املصأأنفة عأأ  تأأوافر 

مايأأة الدوليأأة، وتبأأا ل واسأأتخدا  إعأأا ة التأأوطني واملسأأارات التكميليأأة لقبأأول مأأ   تأأاجون إىل احل
 املمارسات احلسنة والدروك املستخلصة يف ه ا اجملال 

املفو أأأأية مأأأأع الأأأأدول املعنيأأأأة والشأأأأركاء  تنسأأأأق، ةواملسأأأأؤولي عأأأأبءتقاسأأأأم الولتوجيأأأأه ترتيبأأأأات  -48
و أايتهم ومأدهم ابملسأاعدة هبأد   الالجئأني املناسبني للمساعدة يف قياك األثر النأاجم عأ  استضأافة

الثغأأرات الأأيت تعتأأور التعأأاون الأأدويل وتشأأجيع تقاسأأم األعبأأاء واملسأأؤوليات علأأى ايأأو جيعأأل  لأأ  تقيأأيم 
، سأأأتدعو املفو أأأية املنظمأأأات 2018ويف عأأأا    (20)التقاسأأأم أكثأأأر إنصأأأافاا، واسأأأتدامة، وقابليأأأة للتنبأأأؤ

الصأأألة  الدوليأأأة والأأأدول األعضأأأاء لتقأأأدمي اخلأأأاة التقنيأأأة، وستنسأأأق استعرا أأأاا تقنيأأأاا للمنهجيأأأات  ات
للتوصل إىل توافق عا  يف ايراء بش ن النهج ال ي ينبغي اتباعه  وسيتم تقاسم النتائج وسأتتي  الفرصأة 

 ،2019  وسيصأأأدر التقريأأأر األول يف عأأأا  2019-2018إلجأأأراء حمأأأا اثت رمسيأأأة بأأأني الأأأدول يف 
ت  منيأة منتظمأة، متيحأة ابلتاام  مع املنتدى العاملي األول لالجئني  وسأُتقد  التقأارير الالحقأة يف فأرتا

األسأاك لتحديأأد مأدى مأأا قأأد يكأون أُحأأر  مأأ  تقأد  يف تقاسأأم األعبأأاء واملسأؤوليات بشأأكل منصأأ  
 اجلاء الرابع أسفله(  أيضاا )انظر  7وقابل للتنبؤ به، يف اتساق مع الفقرة 

__________ 

عمأأأل مؤسسأأأة اللجأأأوء األوملبيأأأة، والشأأأراكة بأأأني املفو أأأية واللجنأأأة األوملبيأأأة الدوليأأأة، والكيأأأاانت  مأأأع اإلاأأأارة إىل (18)
                                          امليثأأأاق الأأأدويل للرتبيأأأة البدنيأأأة والنشأأأاأل البأأأد  انظأأأر أيضأأأاا  مثأأأل مؤسسأأأة ان ي براأأألونة لكأأأرة القأأأد   ،األخأأأرى
   A/RES/71/160        والراي ة

(19) International recommendations on refugee statistics”   
(20) A/RES/72/150 20، الفقرة   

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/sport-charter
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/sport-charter
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/sport-charter
http://undocs.org/ar/A/RES/71/160
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item3m-RefugeeStat-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item3m-RefugeeStat-E.pdf
http://undocs.org/ar/A/RES/72/150
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 اجملاالت احملتاجة للدعم -ابء 
ختفي  العبء امللقى علأى  ، إىلاجلاء ابءالت اليت حتتاج إىل الدعم، الوار ة يف اجمل هتد  -49

إطأار  وتأا  اجملأالت، اجملمعأة حأول املضيفة  فرا  اجملتمعاتأالالجئني و  إفا ةعاتق البلدان املضيفة و 
واملستندة إىل السأتجاابت الشأاملة السأابقة، املواقأع الأيت ميكأ   التعامل الشامل مع مس لة الالجئني

 الدعم املكيأ  مأع السأياق احملأد  واملتسأق مأع األولأوايت، والسأرتاتيجيات،أن يوجه إليها اجملتمع الدويل 
لسأأأتجابة اأأأاملة تتمحأأأور حأأأول اإلنسأأأان حلأأأالت قأأأاا والسياسأأأات الوطنيأأأة توجيهأأأاا سأأأديداا، حتقي

الالجئأأأني الكأأأاى  ويعتمأأأد جنأأأا  التأأأدابري الأأأوار ة يف اجلأأأاء ابء علأأأى ترتيبأأأات متينأأأة تعمأأأل بكفأأأاءة 
املسأأأؤوليات )اجلأأأاء ألأأأ (، وعلأأأى التأأأاا  اجملتمأأأع الأأأدويل ككأأأل بتقأأأدمي مسأأأااات لتقاسأأأم األعبأأأاء و 

 لتنفي  ه   الرتتيبات، استنا اا إىل مبدأ تقاسم األعباء واملسؤوليات  (21)ملموسة
وسأأُيتا  الأأدعم بنأأاءا علأأى طلأأب البلأأأد املضأأي ، أو البلأأد األصأألي، عنأأد القتضأأأاء، يف  -50

طأريني ومأع احأرتا  السياسأات واألولأوايت الوطنيأة  ومأ  املسَّألم بأه اتساق مع امللكيأة والقيأا ة الق
أنَّ لكل سياق مساته اخلاصة، وأنَّ لدى كل  ولة أطراا، وقأدرات، ومأوار  فتلفأة  واجلأاء ابء لأيس 
حصرايا ول تقريرايا  ول يُبتغى منه أن يلقي أعباء، أو يفرض قيو اا، إ افية على البلدان املضأيفة، 

دة الضأأأأغط هأأأأو أحأأأأد أهأأأأدا  التفأأأأاق العأأأأاملي الرئيسأأأأية، ل سأأأأيما علأأأأى البلأأأأدان فتخفيأأأأ  حأأأأ
 املنخفضة واملتوسطة الدخل، بتقدمي مسااات م  الدول األخرى وأصحاب املصلحة املعنيني 

وسرُتاعي التدابري الوار ة يف اجلاء ابء م  لم احتياجات فتلفة، وم  يعانون م  مأواط   -51
هم النسأأاء، واألطفأأال، واملراهقأأون، والشأأباب، واألاأأخاا املنتمأأون إىل  أأع  حمتملأأة، ومأأ  بيأأن

أقليات، والناجون م  العن  اجلنسأي واجلنسأا ، والسأتغالل والعتأداء اجلنسأيني، أو املتأاجرون 
 يف األاخاا، واملسنون، و وو اإلعاقة، وتتوخى إاراكهم إاراكاا جمدايا وتلتمس مسااتهم 

 االستقبال والقبمل -1 

 الت الطوارئاإلن ار املبكر، والت هب، والتخطيط حل 1-1 
الت هأأب، مأأا يف  لأأ  التخطأأيط حلأأالت الطأأوارئ، السأأتجاابت الشأأاملة حلأأالت  يُعأأا    -52

  و ون املسأأأاك ابجلهأأأو  املب ولأأأة ملعاجلأأأة ، مأأأا يف  لأأأ  علأأأى املأأأدى املتوسأأأطىالالجئأأأني الكأأأا 
            سأتقد  الأدول                                  مني العا  لضمم املتحأدة ملنأع األ مأات،       خطة األاألسباب اجل رية، ويف اتساق مع 

                                          لتضأأمني الت هأب لتحركأات الالجئأأني الكأاى، بطريقأأة               املأوار  واخلأاة    ون                   وأصأحاب املصألحة املعنيأأ
                                                                             تتسأأق مأأع اإلطأأار الشأأامل للتعامأأل مأأع مسأأ لة الالجئأأني حيثمأأا أمكأأ   لأأ ، يف اجلهأأو  الوطنيأأة 

                                        للت هب حلالت الطوارئ والتخطيط للتصدي لا                                  واإلقليمية املدعومة م  األمم املتحدة 
السأألطات  ات الصأألة لتمكينهأأا مأأ  و أأع  سأأُتدعم تنميأأة قأأدرات ل القيأأا ة الوطنيأأة،ظ أأيف و  -53

مأ  النطأاق مأ  طائفأة واسأعة  املقأد  دعمالأ، والسأتفا ة مأ  سأبقاا لأاتدابري رصأد املخأاطر والت هأب م
 تأأدابري الت هأأب سأأرتاعيو   القطأأاال اخلأاا، حسأأب القتضأأاءأصأحاب املصأألحة املعنيأأني، مأأا يف  لأأ  

اإلقليمأأأي، والأأأوطي وجهأأأو  و ون  ،واإلقليمأأأي ،علأأأى الصأأأعيد العأأأاملي رليأأأات اإلنأأأ ار والعمأأأل املبكأأأري 
األ لأأة بتحركأأات الالجئأأني يف القأأائم علأأى  لتنبأأؤاحلأأد مأأ  فأأاطر الكأأوار ، والتأأدابري الراميأأة إىل تعايأأا ا

التشأأأريد الأأأداخلي  أيضأأأاا اعأأأي هأأأ   التأأأدابري ر عنأأأد القتضأأأاء، مُيكأأأ  أن تُ  وارئ لطأأأاأأأالت او  املسأأأتقبل
__________ 

 أعال    4متشياا مع الفقرة  (21)
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القسأأري الأأ ي قأأد ينشأأ  عأأ  و أأع بعينأأه  وسأأتعا  املفو أأية  عمهأأا للبلأأدان املعنيأأة بتقاسأأم املعلومأأات 
يف اأأكل قأأدرة احتياطيأأة، ويشأأمل  لأأ  جمموعأأة  أيضأأاا عأأ  حركأأة السأأكان املعنيأأني  وسأأُيقد  الأأدعم 

   لتا  هبا مسبقاا املالال مة البشرية و  التقنيةواملوار   خلدمة الحتياطية احملتملةا برامج مساندة

 ترتيبات الستقبال الفوري 1-2 
عنأأد وصأأأول أعأأدا  كبأأأرية مأأ  الالجئأأأني، تبأأأ ل البلأأدان واجملتمعأأأات قصأأارى جهأأأدها لتعايأأأا  -54

ترتيبأأأأات اسأأأأتقبالم  و عمأأأأاا لسأأأأرتاتيجيات احلكومأأأأات إل ارة الوافأأأأدي ، ستسأأأأاهم املفو أأأأية والأأأأدول 
  وأصأحاب املصألحة املعنيأون ابملأوار  واخلأاة لتعايأأا القأدرات الوطنيأة لسأتقبال الوافأدي ، ويشأمل  لأأ

إقامأأأة أمأأأاك  لالسأأأتقبال والعبأأأور تراعأأأي العمأأأر، ونأأأوال اجلأأأنس، واإلعاقأأأة، وسأأأواها مأأأ  الحتياجأأأات 
عأأ  تقأأدمي املسأأاعدة اإلنسأأانية األساسأأية  فضأأالا اخلاصأأة )مأأ  خأأالل "أمأأاك  رمنأأة"، عنأأد القتضأأاء(، 

  عأ  بأدائل واخلدمات الضرورية يف مناطق الستقبال  وسُيقد  الأدعم للليأات الفعالأة ملواصألة البحأ
 للمخيمات بعيداا ع  احلدو ، عندما يرى البلد املضي  املعي جدوى يف  ل   

وسأأيحظى  عأأم تأأدابري السأأتجابة الأأيت تتخأأ ها الأأدول املعنيأأة ابألولويأأة، ويشأأمل  لأأ   -55
  وميكأ  تفعيأل مالئمأاا تقدمي املساعدة ابلستعانة بنظم اإليصال الوطنية حيثما كان  ل   كنأاا و 

يبأأات الحتياطيأأة اإلقليميأأة والدوليأأة لضفأأرا ، واملسأأاعدة التقنيأأة واملا يأأة، ابلتشأأاور مأأع الأأدول الرتت
املعنية  وُتشجع التدابري اليت تتخأ ها الأدول املعنيأة لتيسأري الأدخول يف الوقأ  املناسأب لض أراض 

 الحتياطية وم  أجل التصدي للتطورات الطارئة 

 السالمة واألم  1-3 
ات األمنيأأة واحلمايأأة الدوليأأة يكمأأالن بعضأأهما  وتقأأع املسأأؤولية األساسأأية عأأ  العتبأأار  -56

السأأالمة واألمأأ  علأأى عأأاتق الأأدول الأأيت ميكأأ  أن تنتفأأع مأأ  تعايأأا الأأنهج الوطنيأأة املتكاملأأة الأأيت 
حتمأأي الالجئأأني وحقأأأوقهم اإلنسأأانية، وتضأأم  يف الوقأأأ  نفسأأه األمأأ  الأأأوطي  وحتظأأى اأأأوا ل 

تنتأأاب الأأدول املضأأيفة ابعأأرتا    ، وكأأ ل  أايأأة التمسأأ  ابلطأأابع املأأد  األمأأ  املشأأروعة الأأيت 
واإلنسأا  للحمايأأة الدوليأة والقأأانون الأدويل املنطبأأق، يف حأالت الطأأوارئ واحلأالت املطولأأة علأأى 

   (22)حد  سواء
وبناءا على طلأب مأ  الأدول املعنيأة، ويف إطأار احأرتا      للقأوانني والسياسأات الوطنيأة،  -57

ستقد  املفو ية وأصحاب املصألحة املعنيأون املأوار  واخلأاة لأدعم الرتتيبأات املراعيأة للحمايأة بغيأة 
إجراء التدقيق األمي وعمليات تقييم حالة الوافدي  الصحية يف الوقأ  املناسأب  وسأُيقد  الأدعم 

 الدوليأة حلمايأة ملا يلي: تنمية قدرات السلطات املعنية، على سبيل املثال فيما خيص املعأايري أيضاا 
الالجئأأأني واسأأأتبعا هما وتعايأأأا اجلهأأأو  الدوليأأأة ملنأأأع العنأأأ  اجلنسأأأي واجلنسأأأا  والتصأأأدي لمأأأا، 
وك ل  اإلجار ابألاخاا وهتريبهما وتنمية قدرات  بط األم  اجملتمعية والوصأول إىل العدالأةا 

بكأر وقأ  مسأتطاال بعأد وحتديد املقأاتلني واحملأاربني وفصألهم يف نقأاأل الأدخول احلدو يأة، أو يف أ
إلعأأدا  وتنفيأأ  بأأرامج  أيضأأاا الوصأأول، وعلأأى ايأأو  يتسأأق مأأع  أأماانت احلمايأأة  وسأأُيقد  الأأدعم 

  كانوا مرتبطني قبالا مجموعات مسلحة ومساعدهتم     اية األطفال ال ي
__________ 

 (60-) 109( ورقأأم 2002( )53-)  94اسأأتنتاجات اللجنأأة التنفي يأأة رقأأم  ا1951مأأ  اتفاقيأأة  9نظأر املأأا ة ا (22)
   28، الفقرة A/RES/72/150( و2009)

http://undocs.org/ar/A/RES/72/150
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 التسجيل والتوثيق 1-4 
يُأعَّد تسجيل الالجئني وحتديد هويتهم أمراا أساسياا لدى السأكان املعنيأني وللأدول ملعرفأة  -58

مأأأ  هأأأم الواصأأألون وتيسأأأري حصأأأولم علأأأى املسأأأاعدة واحلمايأأأة األساسأأأيتني، ويشأأأمل  لأأأ   وي 
وسيلة مهمة لكفالة سالمة نظم  اية الالجئني ومنع ومكافحة  أيضاا الحتياجات اخلاصة  وهو 

الفسا ، واجلرمية، ما يف  ل  اإلجار ابألاخاا  وللتسجيل أايأة ل تقأل عأ   لأ  التدليس، و 
إلجيا  احللول  و عماا للبلدان املعنية، ستساهم املفو ية، ابلتعاون مع الدول وأصحاب املصألحة 
ء املعنيني، ابملوار  واخلاات لتعايا القدرات الوطنية لتسجيل األفرا  وتوثيقهم، ويشمل  ل  النسأا

والفتيات، بغط النظر ع  احلالة الاواجية، عند الطلب  ويتضم   ل   عم الرقمنة، والقياسات 
عأ   أع واسأتخدا  وتقاسأم بيأاانت التسأجيل  فضالا احليوية وسوااا م  التكنولوجيات املالئمة، 

 اجليأأدة، املصأأنَّفة حسأأب العمأأر، ونأأوال اجلأأنس، واإلعاقأأة، والتنأأوال، يف اتسأأاق مأأع مبأأا ئ  ايأأة
 البياانت واخلصوصية  ات الصلة 

 الحتياجات اخلاصة تلبية 1-5 
متثل القدرة على معاجلة الحتياجات اخلاصة حتدايا م  نأوال خأاا يقتضأي تأوفري مأوار   -59

إ أأافية وتقأأدمي املسأأاعدة املسأأتهدفة  ويشأأمل األاأأخاا  وو الحتياجأأات اخلاصأأة: األطفأأال، 
ملنفصأأألون عأأأ   ويهأأأم، والنسأأأاء املعر أأأات للمخأأأاطر، مأأأ  فأأأيهم األطفأأأال  أأأري املصأأأحوبني أو ا
واإلجأأأأأار ابألاأأأأأخاا، والعنأأأأأ  اجلنسأأأأأي واجلنسأأأأأا ، ، والنأأأأأاجون مأأأأأ  التعأأأأأ يب، والصأأأأأدمات

والسأأأأأأتغالل ولعتأأأأأأداء اجلنسأأأأأأيني، أو املمارسأأأأأأات الضأأأأأأارةا وأصأأأأأأحاب الحتياجأأأأأأات الطبيأأأأأأة، 
  (23)م  األاخااواألاخاا  وو اإلعاقة، واألميون، واملراهقون والشبابا وسواهم 

ولأأدعم البلأأدان املعنيأأة، سأأتقد  الأأدول وأصأأحاب املصأألحة املعنيأأون املأأوار  واخلأأاة إلنشأأاء  -60
رليات لتحديد هوية  وي الحتياجات اخلاصة وفحصهم وإحالتهم إىل عمليات وإجراءات مناسأبة 

  (24)عمليأأأةوميسأأرة  وميكأأأ  إنشأأأاء فأأرق اسأأأتجابة مأأأ  أصأأحاب املصأأألحة املتعأأأد ي  لتيسأأري هأأأ   ال
ويشأأأمل  لأأأ  حتديأأأد هويأأأة األطفأأأال وإحأأأالتهم، ومأأأ  بيأأأنهم األطفأأأال  أأأري املصأأأحوبني واألطفأأأال 
املنفصأأألون عأأأ   ويهأأأم، إىل التقيأأأيم ومأو حتديأأأد مصأأأاحلهم الفضأأألى، ابلقأأأرتان مأأأع ترتيبأأأات العنايأأأة 

ويُعد  حتديد هوية  حااي اإلجار ابألاأخاا و أري  مأ  أاأكال   (25)املالئمة أو اخلدمات األخرى
السأأتغالل وإحأأالتهم إىل العمليأأات واإلجأأراءات املناسأأبة، مأأا يف  لأأ  مأأ  أجأأل حتديأأد احتياجأأات 

اأ نه يف  لأ  اأ ن حتديأد هويأة عأدميي اجلنسأية  ا(26)احلماية الدولية، أو  عم الضحااي، أمأراا مهمأاا 
نسأأأية وإحأأأأالتهم، مأأأا يف  لأأأ  إىل إجأأأراءات حتديأأأد انعأأأدا  اجلنسأأأأية  ومأأأ  هأأأم عر أأأة لنعأأأدا  اجل

  إلعدا  بدائل  ري احتجا يه وجمتمعية لالحتجا ، ل سيما لضطفال  أيضاا وسُيقد  الدعم 

__________ 

(23) A/RES/46/91   
يشمل  ل  اجملتمع املد ، واملنظمأات اإلقليميأة، واملنظمأات الدوليأة مثأل مفو أية اأؤون الالجئأني واملنظمأة قد  (24)

 الدولية للهجرة  

(25) A/RES/64/142   

اء واألطفأأال، املكمأأل لتفاقيأأة األمأأم مأأع بروتوكأأول منأأع وقمأأع ومعاقبأأة الجأأار ابألاأأخاا، وصاصأأة النسأأ متشأأياا  (26)
  املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عا الوطنية 

https://undocs.org/ar/A/RES/46/91
http://undocs.org/ar/A/RES/64/142
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 حتديد احتياجات احلماية الدولية 1-6 
حلماية الدولية الفرصة للدول اباملطالبات الفر ية  للب  يف تتي  ايليات املنصفة والفعالة -61

الدوليأة واإلقليميأة املنطبقأة  للتااماهتأاقأاا و ع املوجو ي  علأى أرا أيها وف لتحد  حسب األصول
(A/RES/72/150 بصورة تتالىف حدو  ثغرات يف احلماية ومتك   يأع مأ  هأم يف 51، الفقرة ،)

، الكأاى يف سياق حتركات الالجئأنيو   (27)هبا ىل احلماية الدولية م  احلصول عليها والتمتعحاجة إ
بو أع الالجأ ( يف ألول وهلأة )مثأل العأرتا   ميك  أن تساعد احلماية القائمة علأى اجملموعأات

    ل  مالئماا  الدولة إن رأتتلبية احتياجات احلماية الدولية، 
فريأق  عأم قأدرات اللجأوء مشأاركة خأااء مأ  اجملأالت التقنيأة  ات ستقو  املفو أية ننشأاء و  -62

وسأأيحظى التنأأوال اإلقليمأأي  هبأأا يف إطأأار وليتهأأا الأأيت تضأأطلع  ون املسأأاك ابألنشأأطة ، و لأأ  الصأألة
ابلعناية املستحقة  وسيسأتند الفريأق إىل التعهأدات واللتاامأات املقطوعأة يف املنتأدايت العامليأة لالجئأني 

ة أو التمويأأل  وميكأأ  تفعيأل الفريأأق بنأأاءا علأأى طلأأب مأ   ولأأة معنيأأة تلأأتمس فيأأه تقأأدمي مأ  حيأأ  اخلأأا 
لتعايأا  - وفق الصكوك والقوانني الدوليأة واإلقليميأة والوطنيأة السأارية - الدعم للسلطات الوطنية املعنية

بعأأط جوانأأب نظمهأأا للجأأوء حأأى نكأأون منصأأفة وفعالأأة وقابلأأة للتكيأأ  وسأأليمة  وميكأأ  أن يشأأمل 
الأأدعم الرتتيبأأات الحتياطيأأة وتقاسأأم املمارسأأات احلسأأنة بأأني الأأدول عأأ   يأأع جوانأأب نظأأم اللجأأوء، 

يف  لأأأ  طرائأأأق البأأأ  يف احلأأأالت )علأأأى سأأأبيل املثأأأال، اإلجأأأراءات املبسأأأطة أو السأأأريعة ملعاجلأأأة  مأأأا
تسأجيل  تفتقأر إليهأا(، وعمليأات احلالت اليت يبأدو علأى ايأو وا أ  أهنأا تسأتند إىل أُسأس سأليمة أو

 احلالت وإ ارهتا، وتقنيات إجراء املقابالت وتنمية القدرات املؤسسية بوجه أعم 
عأأ   لأأ ، سأأيقد  أصأأحاب املصأألحة املسأأندة إلأأيهم ولايت ولأأديهم خأأاة يف  فضأأالا و  -63

راأأأا ات والأأأدعم للتأأأدابري الراميأأأة إىل مواجهأأأة حتأأأدايت احلمايأأأة هأأأ ا الشأأأ ن، عنأأأد القتضأأأاء، اإل
نسانية األخرى  وميك  أن يشمل  ل  اختا  تدابري ملساعدة املشأر ي  قسأراا بفعأل والتحدايت اإل

الكوار  الطبيعية مع مراعاة القوانني والصكوك الوطنية واإلقليمية، واملمارسأات مأ  قبيأل احلمايأة 
 وترتيبات اإلقامة اإلنسانية، عند القتضاء  (28)املؤقتة

 احملليةتلبية االحتياجات ودعم اجملتمعات  -2 
كثرياا ما تعتمد إ ارة و ع الالجأ  إ ارة حمكمأة علأى قأدرة اجملتمأع احمللأي املضأي  علأى  -64

العرتا  ابلتحدايت اإلمنائية الأيت تثريهأا حأالت الالجئأني الكأاى واملأاااي  أيضاا الصمو   ويا ا  
الجئأني الأ ي ميكأ  اليت يتيحها النمو القتصا ي الشامل للجميع واملشرتك يف املنأاطق املضأيفة ل

  وميكأ  أن يسأاعد التفأاق 2030أن ينتفع منه اجلميع، متشياا مع خطة التنميأة املسأتدامة لعأا  
العاملي يف استقطاب الدعم حى ل يتخل  الالجئون واجملتمعات املضيفة ع  ركب التقد  احملأر  

، تتطلأب الأدول املضأيفة يف البلد املعي صوب حتقيق أهدا  التنمية املستدامة  ويف الوق  نفسأه
 السأأاعية لتعايأأا السياسأأات واملؤسسأأات الوطنيأأة لتمكأأني اجملتمعأأات وجمتمعأأات الالجئأأني مأأ  الصأأمو 
مسااات كافية م  اجملتمع الدويل ككل تؤا ر مأا تب لأه مأ  جهأو ، حأى يأتم التوصأل إىل حلأول 

ة لأم أبي حأأال  مأ  األحأأوال  ائمأة  ول تقلأل اجلهأأو  املب ولأة لأأدعم الالجئأني واجملتمعأات املضأأيف
  (29)احلاجة لتيسري الرتتيبات املستقبلية إلجيا  حلول  ائمة، بل هي مكملة ل   احلاجة

__________ 

 (  2003( )54-)  96( و2005( )56- ) 103ا استنتاجات اللجنة التنفي ية رقم 5انظر أعال ، الفقرة  (27)
 103ا )ش(-(ا )ا(1994( )45-)  74( و1981(ا )32-)  22اسأأأأتنتاجات اللجنأأأأة التنفي يأأأأة رقأأأأم:  (28)

 (-56( )2005( ،)1  ) 
 (  2009( )60-)  109انظر استنتاجات اللجنة التنفي ية رقم  (29)

http://undocs.org/ar/A/RES/72/150
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و ون التأأأ ثري يف املسأأأأاعدة اإلنسأأأأانية، سأأأأتعمل اجلهأأأأات اإلمنائيأأأأة الفاعلأأأأة بطريقأأأأة مكملأأأأة  -65
جئأني كأاى يف البلأد املضأي  ألنشطة املساعدة اإلنسانية لضمان مراعاة الت ثري النأاجم عأ  حالأة ل

يف ختطأأيط وتنفيأأ  بأأرامج التنميأأة وسياسأأاهتا علأأى ايأأو يعأأو  ابلفائأأدة املبااأأرة علأأى كأأال اجملتمعأأات 
املضأأأيفة والالجئأأأني  ومتثأأأل رو  الشأأأراكة، وأولويأأأة القيأأأا ة وامللكيأأأة علأأأى الصأأأعيد القطأأأري، وحشأأأد 

يات التنميأأأة الوطنيأأأة ومأأأع خطأأأة التنميأأأة السأأأتجاابت الدوليأأأة القابلأأأة للتنبأأأؤ واملتسأأأقة مأأأع اسأأأرتاتيج
عوامأأل رئيسأأية لتحقيأأق السأأتدامة  ويف اين  اتأأه، ينبغأأي أن تكأأون البلأأدان  2030املسأأتدامة لعأأا  

املضأأأيفة قأأأا رة علأأأى العتمأأأا  علأأأى مأأأوار  إمنائيأأأة إ أأأافية تكفأأأل ألَّ تعأأأاق مسأأأرية اجملتمعأأأات احملليأأأة 
 أهدا  التنمية املستدامة  املتضررة م  حالة لجئني بعينها ايو حتقيق

ول تأأأأاال املسأأأأاعدة اإلنسأأأأانية مدفوعأأأأة ابلحتياجأأأأات وقائمأأأأة علأأأأى مبأأأأا ئ اإلنسأأأأانية،  -66
وحيثما أمك   ل ، ستقد  هأ   املسأاعدة بطريقأة تعأو  ابلفائأدة  واحليا ، والنااهة، والستقالل 

علأأى كأأأال الالجئأأأني واجملتمعأأأات املضأأأيفة لأأأم  ويشأأمل  لأأأ  جهأأأو  تقأأأدمي املسأأأاعدة ابلسأأأتعانة 
 مقأأدمي اخلأأدمات علأأى الصأأعيدي  احمللأأي والأأوطي، عنأأد القتضأأاء )مأأا يف  لأأ  مأأ  خأأالل املسأأاعدة

 عأأ  إنشأأاء نُظأأم موا يأأة لالجئأأني ل تسأأتفيد منهأأا اجملتمعأأات النقديأأة املتعأأد ة األ أأراض(، عو أأاا 
املضيفة مع مرور الام   وجيد الالجئون أنفسهم، بشكل متاايد، يف مناطق حضرية وريفيأة خأارج 

 مراعاة ه ا الواقع  أيضاا املخيمات، وم  املهم 
بغيأة تعايأا قأدرة  وتستدعي اجملالت املبيَّنة أسأفله  عمأاا خاصأاا مأ  اجملتمأع الأدويل ككأل -67

اجملتمعأأات املضأأيفة والالجئأأني علأأى الصأأمو   ومتثأأل هأأ   اجملأأالت جمأأالت إراأأا ية تعتمأأد علأأى 
املسأأأأااات املقدمأأأأة مأأأأ  ايخأأأأري ، مأأأأا يف  لأأأأ  مأأأأ  خأأأأالل الرتتيبأأأأات الأأأأوار ة يف اجلأأأأاء ألأأأأ ، 

ة، أو حصأرية، للمساعدة يف تنفي  استجابة ااملة  ول يُبتغى م  هأ   اجملأالت أن تكأون تقريريأ
أو فأأرض قيأأو ، أو إلقأأاء أعبأأاء، إ أأافية علأأى البلأأدان املضأأيفة  وسأأيقد  الأأدعم كلأأه ابلتنسأأيق مأأع 
السأألطات الوطنيأأة املعنيأأة بأأرو  مأأ  الشأأراكة والتعأأاون الأأوثيقني، وسأأرُيبط عنأأد القتضأأاء ابجلهأأو  

 والسياسات الوطنية اجلارية 

 التعليم 2-1 
وسياسأأأأاته وختطيطأأأأه علأأأأى الصأأأأعيد الأأأأوطي و عمأأأأاا للبلأأأأدان متشأأأأياا مأأأأع قأأأأوانني التعلأأأأيم  -68

ابملأأأوار  واخلأأأاة لتوسأأأيع نطأأأاق نُظأأأم  (30)م الأأأدول وأصأأأحاب املصأأألحة املعنيأأأوناملضأأأيفة، ستسأأأاه
التعلأأيم الوطنيأأة وتعايأأا جو هتأأا وسولأأا، تيسأأرياا حلصأأول أبنأأاء الالجئأأني واجملتمعأأات احملليأأة املضأأيفة 

 املأراهقني، والشأباب عأل التعلأيم البتأدائي، والثأانوي، واجلأامعي )بنني وبنات على حد  سأواء(، و 
وسُيحشد مايد م  الدعم املايل املباار وتستنفر جهأو  خاصأة لتقصأري الوقأ  الأ ي ميضأيه أبنأاء 
وبنأات الالجئأأني خأارج املدرسأأة إىل أقصأى حأأد، ايأأ  ل يتجأاو  ثالثأأة أاأهر بعأأد وصأأولم، يف 

 احلالة املثلى 

__________ 

األمأأأم  يشأأأمل  لأأأ  منظمأأأة، ميكأأأ  أن واليئأأأات الوطنيأأأة لتخطأأأيط التعلأأأيمابإل أأأافة إىل و ارات الرتبيأأأة والتعلأأأيم  (30)
الشأراكة العامليأة مأ  أجأل التعلأيم، ومفو أية ، واحتا  التعلم اإللكرتو  يف األ ماتاملتحدة للطفولة )اليونيس (، 

الأدويل للتخطأيط  (، ومعهأد اليونسأكواؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحأدة للرتبيأة والعلأم والثقافأة )اليونسأكو
لتعلأأأيم ل ميكأأ  أن ينتظأأأر، والشأأأبكة املشأأأرتكة بأأأني الوكأأأالت واألونأأأروا، االرتبأأوي، ومعهأأأد اليونسأأأكو لإلحصأأأاء، 

                                                 لت الطوارئ، واملنظمات  ري احلكومية، والقطاال اخلاا     يف حاللتعليم 
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اق، ميك  املسااة بدعم إ ايف لتوسيع املرافق التعليمية )مأا يف  لأ  النمأاء يف وحسب السي -69
مرحلة الطفولة املبكرة، والتدريب الفي أو املهي( والقدرات التعليميأة )يشأمل  لأ  تقأدمي الأدعم، عنأد 

   مأأأا        مدرسأأأني، القتضأأأاء، لالجئأأأني وأفأأأرا  اجملتمعأأأات املضأأأيفة الأأأ ي يعملأأأون، أو بوسأأأعهم أن يعملأأأوا، 
                                                                                  يتفأأأأق مأأأأع القأأأأوانني والسياسأأأأات الوطنيأأأأة(  وتشأأأأمل جمأأأأالت الأأأأدعم اإل أأأأافية اجلهأأأأو  املب ولأأأأة لتلبيأأأأة 
                                                                                 احتياجأأات الالجئأأني التعليميأأة اخلاصأأة )مأأا يف  لأأ  مأأ  خأأالل "مأأدارك رمنأأة" وطرائأأق مبتكأأرة، مثأأل 

              بسأبل مأ  بينهأا                                                                           التعليم اإللكرتو (، وت ليل العقبات اليت تعأرتض تسأجيلهم ومأواظبتهم علأى الدراسأة،
                                   عأأ  األاأأخاا  وي اإلعاقأأة ومأأ  يعأأانون مأأ                     ا سأأيما للفتيأأات، فضأأالا                                بأأرامج الأأتعلم املرنأأة املعتمأأدة، ل

               ُ                                                             صأأأأدمات نفسأأأأية  وسأأأأُيقد  الأأأأدعم إلعأأأأدا  وتنفيأأأأ  خطأأأأط وطنيأأأأة لقطأأأأاال التعلأأأأيم تشأأأأمل الالجئأأأأني  
  ُ               ا                                                                       وسُيقد  الدعم أيضاا عند الضرورة لتيسري العرتا  معا لة املؤهالت األكا مييأة واحلرفيأة واملهنيأة )انظأر 

                                   تمثلة يف قبول الالجئني يف بلدان اثلثة(                       ، املسارات التكميلية امل 3- 3    ا       أيضاا القسم 

 الوظائ  وسبل العيش 2-2 
لتعايأأا النمأأو القتصأأا ي الشأأامل للجميأأع مأأ  أجأأل اجملتمعأأات املضأأيفة والالجئأأني، و عمأأاا  -70

  (31 )للبلأأأدان املضأأأيفة رهنأأأاا بقوانينهأأأا وسياسأأأاهتا احملليأأأة، ستسأأأاهم الأأأدول وأصأأأحاب املصأأألحة املعنيأأأون
لااي ة الفرا القتصا ية، والعمل الالئق، وإنشاء الوظائ  وبرامج األعمال احلرة ألفأرا   ر  واخلاةاابملو 

    (32 )اجملتمع املضي  والالجئني، وم  بينهم النساء، والشباب، واملسنون، واألاخاا  وو اإلعاقة
ملأأوار  واخلأأاات يف  عأأم: حتليأأل سأأوق العمأأل لتحديأأد ، ميكأأ  املسأأااة ابوحسأأب السأأياق -71
والعأرتا   املهأارات واملأؤهالت وحصأر الأدخلا إ رارفأرا عمأل و  إلجيأا غرات والفرا املتاحأة الث
بأرامج تدريبيأة خاصأة،  املهأارات واملأؤهالت عأا هأ   وتعايأا ، بني الالجئني واجملتمعات املضيفةاهبا

 سأأأيما السأأأوق، ول املتاحأأأة يف اللغأأأة والتأأأدريب املهأأأي املأأأرتبط ابلفأأأرا التأأأدريب علأأأى مأأأا يف  لأأأ 
وسأأأأأأيوىل اهتمأأأأأأا  خأأأأأأاا لسأأأأأأد الفجأأأأأأوة  والشأأأأأأباب  ،واألاأأأأأأخاا  وي اإلعاقأأأأأأة ،لنسأأأأأأاءابلنسأأأأأأبة ل
مأا املضيفة لالجئأني(،  البلدان النامية وأقل البلدان منواا  قدرات وبناء القدرات )ل سيما ،التكنولوجية

النسأاء صأول حدعم لأوسأتب ل اجلهأو    على ابكة اإلنرتن  يف  ل  تيسري فرا كسب العيش
علأأأى املنتجأأأات واخلأأأدمات املاليأأأة امليسأأأورة والرجأأأال يف اجملتمعأأأات املضأأأيفة وجمتمعأأأات الالجئأأأني 

إ حأأة احلصأأول علأأى هأأ   اخلأأدمات احلأأد مأأ  املخأأاطر املرتبطأأة هبأأا، و وسأأائل مأأ  بينهأأا التكلفأأة، ب
عأأأأأ   عأأأأأم  فضأأأأأالا  عنأأأأأد اإلمكأأأأأانا بتكلفأأأأأة منخفضأأأأأة،الواتأأأأأ  احملمولأأأأأة واإلنرتنأأأأأ   ابسأأأأأتخدا 

الرتتيبأأات التجاريأأة  استكشأأا  عنأأد القتضأأاء، ،ميكأأ  ويف بعأأط السأأياقات لتحأأويالت املاليأأة ا
لأأأيت ا السأأألع والقطاعأأأاتفيمأأأا خيأأأص اللتاامأأأات الدوليأأأة  ات الصأأألة، ل سأأأيما  وفأأأق التفضأأأيلية

وكأأأ ل  الوسأأأائل الكفيلأأأة ابجتأأأ اب اسأأأتثمارات  يف قأأأوة العمأأألا يشأأأارك الالجئأأأون فيهأأأا بكثافأأأة
  ا والبنية التحتية و عم قدرات األعمال التجارية احمللية القطاال اخلا

__________ 

                                                   ا                                      ميكأأ  أن يشأأمل القطأأاال اخلأأاا واألعمأأال التجاريأأة احملليأأة، فضأأالا عأأ  منظمأأة العمأأل الدوليأأة، وجمموعأأة البنأأ    (31 )
،  ييف امليأأدان القتصأأا منظمأأة التعأأاون والتنميأأةو اإلمنأأائي )الأأاانمج اإلمنأأائي(،                           الأأدويل، وبأأرانمج األمأأم املتحأأدة 

، ورابطأأأات واملنظمأأأة الدوليأأأة للهجأأأرة لضنشأأأطة اإلنتاجيأأأة، ومفو أأية اأأأؤون الالجئأأأني، وصأأأندوق األمأأأم املتحأأأدة
  ومؤسسات التمويل البالغ الصغر، واألوساأل األكا ميية  ،وأرابب العمل العمال

      2017         التوصأية،          الصأمو ،                                        العمالأة والعمأل الالئأق للسأال  والقأدرة علأى  -     205 ر :بسرتاد ه   اجلهو  أيضاا  (32)
             الالجئأني و أريهم        خأول                    "مبأا ئ توجيهيأة بشأ ن و املؤمتر العا  ملنظمة العمأل الدوليأة، ااعتمدهاليت   (   205    رقم  )

   (2016)منظمة العمل الدولية، متو ميوليه                        ا              م  األاخاا املشر ي  قسراا إىل سوق العمل"

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/projects/WCMS_536440/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/projects/WCMS_536440/lang--en/index.htm
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 الصحة 2-3 
، و عمأأاا للبلأأدان املضأأيفة الرعايأأة الصأأحية الوطنيأأةمأأا يتمااأأى مأأع قأأوانني وسياسأأات وخطأأط  -72

 الأأنظم الصأأحية الوطنيأأة توسأأيع نطأأاقاملأأوار  واخلأأاات ل (33)سأأتقد  الأأدول وأصأأحاب املصأألحة املعنيأأون
 ، مأأأا يف  لأأأ  النسأأأاء والفتيأأأاتامنهأأأا الالجئأأأني واجملتمعأأأات املضأأأيفة اسأأأتفا ةلتيسأأأري وتعايأأأا جو هتأأأا 

واألطفأأال، واملراهقأأون، والشأأباب، واملسأأنون، واملصأأابون أبمأأراض مامنأأة، ويشأأمل  لأأ  السأأل وفأأريوك 
نقص املناعة البشأرية املكتسأبا والنأاجون مأ  اإلجأار ابألاأخاا، والتعأ يب، والصأدمات النفسأية، 

 اإلعاقة  عن ، ما يف  ل  العن  اجلنسي واجلنسا ، واألاخاا  ووأو ال
وحسأأأب السأأأياق، قأأأد يشأأأمل  لأأأ  املأأأوار  واخلأأأاات لبنأأأاء املرافأأأق الصأأأحية وجهياهأأأا،  -73
حتسأأني اخلأأدمات، بوسأأائل مأأ  بينهأأا تنميأأة القأأدرات، وإ حأأة فأأرا التأأدريب لالجئأأني وأفأأر   أو

ميكأأ  أن يعملأأوا، يف جمأأال الرعايأأة الصأأحية وفأأق القأأوانني اجملتمعأأات املضأأيفة الأأ ي  يعملأأون، أو 
والسياسأأات الوطنيأأة )ويشأأمل  لأأأ  الصأأحة العقليأأة والرعايأأأة النفسأأانية والجتماعيأأة(  وُتشأأأجَّع 
الوقاية م  األمراض، وخدمات التحصني، وأنشطة النهوض ابلصحة، مثل  ارسة النشاأل البد  

حلصأول بتكلفأة ميسأورة وبطريقأة منصأفة علأى الكميأات والراي ة، فضأالا عأ  التعهأدات ن حأة ا
  املالئمة م  األ وية، واللوا   الطبية، واللقاحات، والتشخيصات، ووسائل الوقاية األساسية 

 النساء والفتيات 2-4 
قد تعأرتض سأبيل النسأاء والفتيأات عقبأات جنسأانية خاصأة تسأتدعي تكييأ  السأتجاابت  -74

 ات  مأأع الصأأكوك الدوليأأة والرتتيبأأات الوطنيأأة علأأى ايأأو  يتسأأقو كأأاى  يف سأأياق حأأالت الالجئأأني ال
 تسأأتهد إىل اعتمأأا  وتنفيأأ  سياسأأات وبأأرامج  أصأأحاب املصأألحة املعنيأأونالأأدول و الصأألة، ستسأأعى 

 ه اقأأوق متأأتعه  الكامأألالالجئأأني واجملتمعأأات املضأأيفة، وتعايأأا  جمتمعأأاتمتكأأني النسأأاء والفتيأأات يف 
الرجأأأأال  حتياجأأأأاتا مراعأأأأاةاملسأأأأاواة يف احلصأأأأول علأأأأى اخلأأأأدمات والفأأأأرا، مأأأأع حتقيأأأأق ، و يةاإلنسأأأأان
  وأو اعهم اخلاصة والفتيان

وسيشأأأمل  لأأأ  مسأأأااات لأأأااي ة مشأأأاركة النسأأأاء والفتيأأأات مشأأأاركة جمديأأأة وا أأأطالعه   -75
 يأع أب وار قيا ية، و عم قأدرات املنظمأات النسأائية الوطنيأة واجملتمعيأة املؤسسأية ومشأاركتها، وكأ ل  

الأأأو ارات احلكوميأأأة املعنيأأأة  ويلأأأا  تأأأوفري املأأأوار  واخلأأأاة لتعايأأأا حصأأأول النسأأأاء والفتيأأأات علأأأى العدالأأأة، 
واألمأأ ، والسأأالمة، ويشأأمل  لأأ  منأأع  يأأع أاأأكال العنأأ  والتصأأدي لأأا، مأأا يف  لأأ  السأأتغالل 

لأأدعم لتيسأأري احلصأأول والعتأأداء اجلنسأأيني، والعنأأ  اجلنسأأي واجلنسأأا ، واملمارسأأات الضأأارة، وتأأوفري ا
على خدمات الرعايأة الجتماعيأة والصأحية املراعيأة للسأ ، واإلعاقأة، ونأوال اجلأنس، بوسأائل مأ  بينهأا 
توظي  العامالت الصحيات وتو يعه   وسُتدعم التدابري الراميأة إىل  اي ة متكأني املأرأة اقتصأا ايا و عأم 

  م الثانوي واجلامعي( حصول النساء والفتيات على التعليم )ما يف  ل  التعلي

 والشباب ،ناألطفال، واملراهقو  2-5 
ميثل األطفأال أكثأر مأ  نصأ  الالجئأني يف العأامي  ولأدعم البلأدان املضأيفة، ستسأاهم الأدول  -76

بتأأأوفري املأأأوار  واخلأأأاة لو أأأع السياسأأأات والأأأاامج الأأأيت تراعأأأي أوجأأأه  (34)وأصأأأحاب املصأأألحة املعنيأأأون
__________ 

ميكأأأأ  أن يشأأأأمل  لأأأأ  منظمأأأأة الصأأأأحة العامليأأأأة، ومفو أأأأية األمأأأأم املتحأأأأدة لشأأأأؤون الالجئأأأأني، ومنظمأأأأة اليونيسأأأأي ،  (33)
وصندوق األمم املتحدة للسكان، واملنظمة الدوليأة للهجأرةا والتحأال  العأاملي لتأوفري اللقاحأات والتحصأنيا والصأندوق 

     WHA70.15 (2017)املد  املعنية  انظر أيضاا  العاملي ملكافحة األيد  والسل واملالرايا ومنظمات اجملتمع

 يشمل  ل  اليونيس  ومنظمات اجملتمع املد  املعنية   (34)

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_R15-en.pdf


A/73/12 

19 GE.18-12725 

يت ختأأتص هبأأا الفتيأأات، والفتيأأان، واألطفأأال  وو اإلعاقأأة، واملراهقأأون، الضأأع  واحتياجأأات احلمايأأة الأأ
واألطفال  ري املصحوبني، واألطفال املنفصلون ع   ويهأم، والنأاجون مأ  العنأ  اجلنسأي واجلنسأا ، 
والسأأأتغالل والعتأأأداء اجلنسأأأيني، واملمارسأأأات الضأأأارة، وسأأأواهم مأأأ  األطفأأأال املعر أأأني للمخأأأاطر  

مل  ل  املوار  واخلاة لأدعم اخلأدمات املتكاملأة املراعيأة للسأ  املقدمأة لفتيأات وحسب السياق، سيش
وفتيأأأأان الالجئأأأأني واجملتمعأأأأات املضأأأأيفة، مأأأأا يف  لأأأأ  تلبيأأأأة احتياجأأأأات الصأأأأحة العقليأأأأة والنفسأأأأانية، 

سألة والستثمار يف النظم الوطنية حلماية األطفال، والتعاون عا احلدو  والشراكات اإلقليميأة لتأوفري سل
متواصلة م  احلماية، والرعاية، واخلدمات لضطفال املعر ني للمخأاطر  وسأُيقد  الأدعم لتنميأة قأدرات 
 السلطات املعنية لتحديد وتقييم املصاحل الفضألى الأيت يُسأتعان هبأا يف القأرارات املتعلقأة أبطفأال الالجئأني،
و ري  ل  مأ  اإلجأراءات املراعيأة لضطفأال والبحأ  عأ  األسأر  وسأتعمل املفو أية مأع الأدول لتعايأا 

   قبول يف بلد اثل إعا ة التوطني وإ حة سبل تكميلية للحصول أبناء وبنات الالجئني على 
ويأأدعم متكأأني اأأباب الالجئأأني واجملتمعأأات املضأأيفة ابلسأأتفا ة مأأ  مأأواهبهم، وقأأدراهتم  -77
كامنأأأة، وطأأأاقتهم، القأأأدرة علأأأى الصأأأمو  وإجيأأأا  احللأأأول احملتملأأأة  وسأأأتدعم الأأأدول وأصأأأحاب ال

املصأألحة املعنيأأون مشأأاركة اأأباب الالجئأأني واجملتمعأأات املضأأيفة وإاأأراكهم علأأى ايأأو  فعأأال، مأأ  
  خالل مشاريع تقدر قدراهتم ومهاراهتم وتستفيد منها وتنميها، وتعا  راحتهم البدنية والعاطفية 

 أماك  اإلقامة، والطاقة، وإ ارة املوار  الطبيعية 2-6 
حسأأب السأأياق، جيأأو  للبلأأدان املضأأيفة أن تلأأتمس الأأدعم مأأ  اجملتمأأع الأأدويل ككأأل ملواجهأأة  -78

الت ثريات البيئية واملتعلقة أبماك  اإلقامة الناائة ع  أعدا  الالجئني الكبرية  وبنأاءا علأى  لأ ، سأتقد  
نيأأأون املأأأوار  واخلأأأاة لتعايأأأا البنيأأأة التحتيأأأة  عمأأأاا للبلأأأدان املضأأأيفة وفأأأق الأأأدول وأصأأأحاب املصأأألحة املع

القأأوانني الوطنيأأة، وتيسأأرياا حلصأأول الالجئأأني واجملتمعأأات املضأأيفة علأأى أمأأاك  اإلقامأأة املالئمأأة، وتعايأأااا 
 والريفية إل ارة املوار  الطبيعية والنظم اإليكولوجية إ ارة متكاملة ومستدامة يف كال املناطق احلضرية 

وسيشمل  ل  املسااات املقدمأة لتعايأا القأدرات الوطنيأة للتصأدي للتحأدايت املتمثلأة  -79
يف أماك  اإلقامة، وامليأا ، والصأر  الصأحي والنظافأة الصأحية، والبنيأة التحتيأة والبيئأة يف املنأاطق 

التكنولوجيأأأة  احلضأأأرية والريفيأأأة املضأأأيفة لالجئأأأني، أو ابلقأأأرب منهأأأا، والسأأأتثمار يف سأأأد الفجأأأوة
والرتقأأاء بتنميأأة القأأأدرات مأأ  أجأأأل التكنولوجيأأات ال كيأأأة وامليسأأورة التكلفأأأة واملالئمأأة، والطاقأأأة 
املتجأأأد ة يف البلأأأدان الناميأأأة وأقأأأل البلأأأدان منأأأواا الأأأيت تستضأأأي  الالجئأأأني  وسأأأُيقد  الأأأدعم املأأأؤ ر 

منأا ج األعمأال التجاريأة لتأوفري لعمليات تقييم األثر البيئأي، ومشأاريع التنميأة املسأتدامة الوطنيأة، و 
الطاقة النظيفة اليت تليب بقدر أكا م  الفعالية احتياجات الالجئني واجملتمعات املضيفة، وك ل  
الاجمأأة "للحصأأول ايمأأ  علأأى الوقأأو  والطاقأأة" لتحسأأ  نوعيأأة املسأأتوطنات البشأأرية، مأأا يف  لأأ  

أأر تنميأأة القأأأدرات ظأأرو  عأأيش سأأكان املنأأاطق احلضأأرية والريفيأأة علأأى السأأواء  وعملهأأم  وسُتيسَّ
التقنيأأة مأأ  قبأأل القطأأاال اخلأأاا ومأأ  خأأالل الرتتيبأأات بأأني الأأدول  وسأأي قد  الأأدعم أيضأأاا، عنأأد 

 القتضاء، لتضمني الالجئني يف اسرتاتيجيات احلد م  املخاطر 

 األم  الغ ائي والتغ ية 2-7 
أبنَّ الغأأ اء والتغ يأأة ينأأدرجان يف إطأأار الحتياجأأات األساسأأية  ات األولويأأة، و عمأأاا فأأاا اعرتا -80

 املأوار  واخلأاة لتيسأري حصأول الالجئأني (35)للبلدان املضيفة، ستساهم الدول وأصحاب املصألحة املعنيأون
__________ 

 الدويل للتنمية الاراعية ميك  أن يشمل  ل  برانمج األ  ية العاملي، ومنظمة األ  ية والاراعة، والصندوق  (35)
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 األمأ  الغأ ائي واجملتمعات املضيفة على الغ اء الكأايف واملأ مون واملغأ ي، و اي ة العتمأا  علأى الأنفس يف
  والتغ ية، ويشمل  ل  النساء، واألطفال، والشباب، واألاخاا  وي اإلعاقة، واملسنني 

تلبيأأة الحتياجأأات لاملأأوار  واخلأأاات مأأ  أجأأل املسأأاعدة الغ ائيأأة املوجهأأة  يشأأمل  لأأ وس -81
، مأأا يف  لأأ  نسأأب الوسأأائلأب ابلسأأتعانةالغ ائيأأة والتغ ويأأة العاجلأأة لالجئأأني واجملتمعأأات املضأأيفة 

وتقأأأدمي الأأأدعم يف الوقأأأ  أو نظأأأم احلمايأأأة الجتماعيأأأة، ، اسأأأتخدا  التحأأأويالت النقديأأأة التوسأأأع يف
صول الالجئني واجملتمعات املضيفة على اأبكات السأالمة الجتماعيأة املراعيأة للتغ يأة، مأا حل نفسه

 علأأى الصأأمو  األسأأر املعيشأأية قأأدراتلبنأأاء  أيضأأاا وسأأيقد  الأأدعم  يف  لأأ  بأأرامج التغ يأأة املدرسأأية 
تعايأا  وسأائل مأ  بينهأاأل  ية واإلنتأاج الاراعأي يف املنأاطق الأيت تستضأي  الالجئأني، بولنظم إنتاج ا

الختناقأأات علأأى طأأول سلسأألة القيمأأة الغ ائيأأة، مأأع  فأأ و  ،عمليأأات الشأأراء مأأ  املأأاارعني احملليأأني
 ، واألفضأأأأليات الغ ائيأأأأة واإلنتأأأأاج الاراعأأأأي املمارسأأأأات الثقافيأأأأة والدينيأأأأة السأأأأائدةو  ،تنأأأأوالالمراعأأأأاة 

تنمية قدرات احلكومات املضيفة واجملتمعات احمللية على الصمو  أمأا  الصأدمات وستعطى األولوية ل
  تعوق احلصول عليها ، أو انتاجهااليت حتد م  توافر األ  ية، ما يف  ل  عوامل اإلجها  و 

 السجالت املدنية 2-8 
معلومأأأأات  قيقأأأأة عأأأأ  يف احلصأأأأول الأأأأدول  د  وتسأأأأجيل املواليأأأأديسأأأأاعد التسأأأأجيل املأأأأ -82

احللأول، مأا يف إجيأا  أ اة رئيسأية للحمايأة و اأا ميأثالن األاخاا ال ي  يعيشون على أرا أيها، و 
 وعلأأى الأأر م مأأ  أنَّ  مأأ   وي الحتياجأأات اخلاصأأة ه  و أأري  لنسأأاء والفتيأأات الالجئأأات لأأ  ل

يسأأاعد علأأى حتديأأد الويأأة القانونيأأة  فإنَّأأه ل يأأؤ ي ابلضأأرورة إىل مأأن  اجلنسأأية، تسأأجيل املواليأأد
أصأأأحاب املصأأألحة الأأأدول و ، سُتسأأأاهم  عمأأأا للبلأأأدان املضأأأيفةو  انعأأأدا  اجلنسأأأية  احتمأأأال ويايأأأل

حصأأأأول الالجئأأأأني  ، تيسأأأأرياا ابملأأأأوار  واخلأأأأاات لتعايأأأأا قأأأأدرة السأأأأجالت املدنيأأأأة الوطنيأأأأة املعنيأأأأون
والتوثيأق،  وتسأجيل املواليأد التسأجيل املأد علأى  اجلنسية، حسب القتضاء، واألاخاا عدميي

الكامأأل  ابلتقيأد رهنأأاا التكنولوجيأأا الرقميأة، وتأوفري اخلأأدمات املتنقلأة،  ابلسأتعانة بوسأائل مأأ  قبيأل
  با ئ اخلصوصية و اية البياانت م

 انعدا  اجلنسية 2-9 
تسأاهم ، (36)حتركات الالجئأني ويكأون نتيجأة لأا قد ُيسبب انعدام اجلنسية وإ راكاا لكون -83

ابملأأأوار  واخلأأأاات لأأأدعم تبأأأا ل املمارسأأأات اجليأأأدة الأأأدول واملفو أأأية وأصأأأحاب املصأأألحة املعنيأأأون 
وو أأع خطأأط عمأأل ، وتقليأأل عأأد ها حأأالت انعأأدا  اجلنسأأيةلتفأأا ي املراعيأأة لالعتبأأارات اجلنسأأانية 

املعأايري واملبأا رات  ات  وفأقهناء حالت انعدا  اجلنسأية، إلالصعيد الوطي واإلقليمي والدويل  على
 تشأأجع الأأدول الأأيت مي  و لأأة املفو أأية مأأ  أجأأل إهنأأاء حأأالت انعأأدا  اجلنسأأية الصأألة، مأأا يف  لأأ  

صفأط  التفاقيأة املتعلقأةو  1954لعأا   تفاقيأة بشأ ن و أع األاأخاا عأدميي اجلنسأيةتنضم إىل ال
 على أن تنظر يف النضما  إليهما  1961لعا   حالت انعدا  اجلنسية

 ة والتعايش السلميجليدتوطيد العالقات ا 2-10 
الأاامج  ُتعد  توافر حلأول  ائمأة، سأت ريثما اية إقامة عالقات جيدة بني اجملتمعاتأل إ راكاا  -84

التعأايش السألمي بأني الالجئأني  وطأد أركأانمكافحأة  يأع أاأكال التمييأا وت بطريقة تتأي واملشاريع 
وسأأُيقد  الأأدعم لأأاامج ومشأأاريع حمأأد ة لتعايأأا تفهأأم  السياسأأات الوطنيأأة  وفأأقواجملتمعأأات املضأأيفة، 

__________ 

 (، )ك(  2004( )55-)  101انظر استنتاج اللجنة التنفي ية رقم  (36)
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معأأأاانة الالجئأأأني، ابلسأأأتعانة بوسأأأائل مأأأ  بينهأأأا التعأأأاون التقأأأي وتنميأأأة قأأأدرات اجملتمعأأأات احملليأأأة 
راهقني، والشأباب، مأأ  خأالل األنشأأطة الراي أية والثقافيأأة، والعأاملني  وسأُيعاَّ  إاأأراك األطفأال، واملأأ

وتعلأأأأم اللغأأأأات، والتعلأأأأيم  وبتعايأأأأأا الحأأأأرتا  والأأأأتفهم ومكافحأأأأة التمييأأأأأا، سأأأأيا ا  اجملتمأأأأع املأأأأأد ، 
   وأتثرياا  واملنظمات الدينية، ووسائط اإلعال ، وم  بينها وسائل التواصل الجتماعي، قوةا 

 احللمل -3 

لأأول ح التوصأأل إىلتيسأأري  يف( 7)الفقأأرة الرئيسأأية لتفأأاق العأأاملي ا  اأهأأدأحأأد يكمأأ   -85
القضأأاء علأأأى   وميثأأل منأأ  بدايأأة حأأالت الالجئأأني إلجيأأا  حلأأولتخطأأيط ال ائمأأة، مأأا يف  لأأ  
ومتشأأياا مأأع القأأانون الأأدويل وميثأأاق  لأأول ح للتوصأأل إىلفعاليأأة  أكثأأر الوسأأائلاألسأأباب اجل ريأأة 

األمأأم املتحأأدة، ميثأأل التعأأاون السياسأأي واألمأأي، والدبلوماسأأية، والتنميأأة، وتعايأأا حقأأوق اإلنسأأان 
ويف  و ايتهأأأا عوامأأأل رئيسأأأية لتسأأأوية أو أأأاال الالجئأأأني املطولأأأة واتقأأأاء انأأأدلال أ مأأأات جديأأأدة 

ولأ ل ، يتأأوخى   جئأني وقتأأاا طأويالا الوقأ  نفسأه، ميكأأ  أن تسأتغرق معاجلأة أسأأباب حتركأات الال
ومستوى  ،، مع مراعاة القدرة الستيعابيةعيمع السياق امل املكيفة م  احللول برانمج العمل ماجياا 

وهأي الثالثأة ويشمل  ل  احللول الدائمة التقليديأة  والو ع الدميغرايف يف فتل  البلدان  ،التنمية
احللأأأأأأول احملليأأأأأأة  إىل إ أأأأأأافةواإل مأأأأأأاج احمللأأأأأأي،  ،نيوإعأأأأأأا ة التأأأأأأوط ،العأأأأأأو ة الطوعيأأأأأأة إىل الأأأأأأوط 

   إ افيةصاا فر  تي اليت قد ت السبل التكميلية للقبول يف بلدان اثلثةو  (37)األخرى
علأأى  أأرار األقسأأأا  السأأابقة الأأأوار ة يف اجلأأاء ابء، يرمأأى مأأأ  العناصأأر املبيَّنأأأة أ ان   اي ة  -86

وأصأأحاب املصأألحة املعنيأأني، سأأعياا للتوصأأل إىل قابليأأة التنبأأؤ، وإاأأراك طائفأأة أوسأأع مأأ  الأأدول 
 حلول  وبوجه خاا ما يلي:

  سأأُيقد  الأأدعم للبلأأدان األصأألية، والبلأأدان املضأأيفة، عنأأد القتضأأاء، وبنأأاءا علأأى
طلبهأأأا، لتهيئأأأأة الظأأأرو  للعأأأأو ة الطوعيأأأة إىل الأأأأوط ، مأأأا يف  لأأأأ  مأأأ  خأأأأالل 

 منتدايت الالجئني العاملية ومنابر الدعما
  ل  أأا عنأأه مأأ   جأأاءاا  (38)إعأأا ة التأأوطني واملسأأارات التكميليأأةوض سأأتكون عأأر

 االرتتيبات الوار ة يف اجلاء أل 
  َّسأأتكون الأأدول الأأيت ختتأأار هأأ ا  اإل مأأاج احمللأأي قأأرار سأأيا ي، علأأى الأأر م مأأ  أن

   ، ااجة إىل  عم خاااحمللية األخرى احلل، أو سوا  م  احللول

 إىل الوط  لعو ة الطوعيةتقدمي الدعم للبلدان األصلية وا 3-1 
ألمأان والكرامأة هأي احلأل املفضأل يف اب تتسأمالعو ة الطوعية إىل الوط  يف ظأرو  تظل    -87

تعايا الظأرو  املواتيأة للعأو ة الطوعيأة  يفاألولوايت املهيمنة  وتتمثل  (39)الالجئني حالتمعظم 
 حأأأر اختيأأأار مارسأأأة أأأماانا مل ،اإلعأأأا ة القسأأأريةالحأأأرتا  الكامأأأل ملبأأأدأ عأأأد   إطأأأار إىل الأأأوط  يف

أأألم بأأأه أنَّ   ةوالكرميأأأ ايمنأأأة العأأو ة تعايأأأا أجأأأل مأأأ  الأأأدعم وحشأأأد ،(40)ومسأأتنري العأأأو ة ومأأأ  املسَّ
__________ 

   100انظر الفقرة  (37)

 أعال    4يف اتساق مع الفقرة  (38)

(39) A/RES/72/150 ( 55-)  10)ي(ا  ،(2001( )52-)  90، اسأأأتنتاجات اللجنأأأة التنفي يأأأة رقأأأم: 39، الفقأأأرة
 (  1985( )26-)  40 ا(2004)

 ( 2004( )55-)  101متشياا مع توصية اللجنة التنفي ية رقم  (40)

http://undocs.org/ar/A/RES/72/150
http://undocs.org/ar/A/RES/72/150
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ابلتوصأأل إىل حلأأول سياسأأية يف البلأأد األصأألي حأأى ل ُ أأر   ل تأأرهت  حتمأأاا  الطوعيأأة إىل الأأوط 
أن هنأأاك حأأالت  أيضأأاا  بأأه سأألماملومأأ   ا(41)الالجئأأون مأأ   ارسأأة حقهأأم يف العأأو ة إىل بلأأداهنم

 هأأ   العمليأأة لعأأو ة الطوعيأأة إىل الأأوط ، وأنَّ لخأأارج سأأياق الأأاامج الرمسيأأة عأأاا طو  لالجئأأونايعأأو  فيهأأا 
مسأأأؤولية البلأأأد  ميثأأأل يف املقأأا  األول اإلعأأأا ة الطوعيأأةمأأأ   تمكأأنيال لأأئ  كأأأانو  الأأأدعم  تسأأتدعي
يف  علأى أهبأة السأتعدا  لتقأدمي الأدعم، مأا  يقأاجملتمأع الأدويل ككأل فإن إ اء مواطنيه،  األصلي

   املستدامة  ل  تيسري العو ة
 جملتمأأع الأأدويل، سيسأأاهم ا ون املسأأاك ابلأأدعم املسأأتمر للبلأأدان املضأأيفةو وبنأأاء علأأى  لأأ ،  -88

 ، بنأاء علأى طلبهأا، مأ  أجأل معاجلأة األسأباب اجل ريأة، عمأاا للبلأدان األصألية ملوار  واخلااتابككل 
 وسأأرتاعي الظأأرو  املواتيأأة للعأأو ة الطوعيأأة إىل الأأوط   هتيئأأةالعقبأأات الأأيت حتأأول  ون العأأو ة، و وإ الأأة 

املسأأاعدة اإلنسأأانية وبنأأاء السأأال   أنشأأطة تنسأأيقلالسياسأأية والتقنيأأة القائمأأة  ايليأأات هأ   اجلهأأو 
 سأأياقات،بعأط ال ويف  2030 ة املسأتدامة لعأا مأع خطأأة التنميأ وسأتكون متسأقةواألنشأطة اإلمنائيأة، 

 األطأرا  ل املعنية واملفو ية السامية لشأؤون الالجئأني اتفاقأات ثالثيأةسيكون م  اجملدي أن تا  الدو 
ر   العو ة الطوعية إىل الوط   تُيس  
دعم لأابملأوار  واخلأاات  املعنيأوناملصألحة أصأحاب الأدول و  ستسأاهم وإ أافة إىل  لأ ، -89

 ،والقتصأأأا ية ،السياسأأأيةو الجتماعيأأأة،  حيأأأ  قأأأدراهتا، مأأأ  علأأأى طلبهأأأا بنأأأاءا األصأأألية، البلأأأدان 
 ،واألطفأأأال ،والشأأأباب ،العائأأأدي  وإعأأأا ة إ مأأأاجهم، ل سأأأيما النسأأأاء اسأأأتقبالوالقانونيأأأة علأأأى 

 ،وسأأأبل العأأأيش ،لتنميأأأةل وقأأأد يشأأأمل  لأأأ  تقأأأدمي الأأأدعم اإلعاقأأأة  وواألاأأأخاا  و  ،واملسأأأنني
وسأُتقد   وامللكيأة  ،واألرا أي ،اإلسأكانمسائل  والتدابري الرامية إىل معاجلة ،والفرا القتصا ية

 ريهأا مأ  أاأكال  وأ ،نقديةمبالغ  الوط  يف اكل لتوفري الدعم املباار للعائدي  إىلاملسااات 
إراأأا ات  تلأأتمس تقأأدميلبلأأدان املعنيأأة أن جيأأو  ل حسأأب السأأياق،و  املسأأاعدة، حسأأب القتضأأاء 

أو عأأأا يأأأاا العأأأو ة ) اخلعنأأأد تقنيأأأة بشأأأ ن التأأأدابري الراميأأأة إىل جنأأأب املايأأأد مأأأ  التشأأأريد القسأأأري 
 عمل أصأحابيوسأ  (42)والسأكان املقيمأني  أري املشأر ي ياا احلدو (، ومراعاة حالة املشر ي   اخل

طر املتعلقأة املخأا عأ  دعم تقاسأم املعلومأاتلأ، حسب القتضأاء، ون مع السلطاتاملصلحة املعني
   (43)املخاطره    تحليللابحلماية يف مناطق العو ة وإنشاء نظم 

 إعا ة التوطني 3-2 
 أيضأأاا هأأي فلالجئأأني، ا إجيأأا  حلأأول ملسأأ لةأ اة للحمايأأة و  إعأأا ة التأأوطني عأأ  كأأون فضأأالا  -90

ميك    الدول م  مساعدة  ريهأا يف  على التضام ،  ليالا تقاسم األعباء واملسؤوليات و لرلية ملموسة 
ويف الوقأأ  نفسأأه،  علأأى البلأأدان املضأأيفة  ىواحلأأد مأأ  راثر حأأالت الالجئأأني الكأأا  تقاسأأم أعبائهأأا

 أب عأأد  قليأأل مأأ  البلأأدان علأأى إ حأأة الفرصأأة إلعأأا ة التأأوطني  ولأأيس مأأ  ابب املبالغأأة التشأأديد 
  ا القدرة على  ل ، وتوسيع قاعدته على  رورة هتيئة بيئة إجيابية إلعا ة التوطني، وتعاي

__________ 

  (7(، )2016( )67- ) 112 رقأأمعلأأى النحأأو املعأأرت  بأأه، علأأى سأأبيل املثأأال، يف اسأأتنتاج اللجنأأة التنفي يأأة  (41)
  اللجوء املطولة  حلالتعاجلة األسباب اجل رية ملبش ن  رورة التعاون والعمل  8انظر أيضاا الفقرة 

تأأأوفري احلمايأأأة واملسأأأاعدة للمشأأأر ي   اخليأأأا، والقأأأرارات الالحقأأأة للجمعيأأأة بشأأأ ن  A/RES/54/167انظأأأر أيضأأأاا  (42)
   A/RES/72/182 القرار ه ا املو وال، ما فيهاالعامة بش ن 

( 36-)  40مأأأأأا يف  لأأأأأ  متشأأأأأياا مأأأأأع وليأأأأأة املفو أأأأأية لرصأأأأأد العائأأأأأدي : اسأأأأأتنتاجات اللجنأأأأأة التنفي يأأأأأة رقأأأأأم  (43)
 ، )ا(  2005( )56-)  102( ) (ا 2004( )55-) 101(ا و1(، )1985)

http://undocs.org/ar/A/RES/54/167
http://undocs.org/ar/A/RES/72/182
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، (45)مسأاعدة مأ  اجلهأات املعنيأة صأاحبة املصألحة ،(44)وستلتمس اإلسهامات م  الدول -91
و عمأاا لأ   اجلهأو ،   (46)تهأانوعيحتسأني و  هاوحجم هاأو توسيع نطاق لو ع برامج إعا ة التوطني،

ستضأأأع املفو أأأية، ابلتعأأأاون مأأأع الأأأدول وأصأأأحاب املصأأألحة املعنيأأأني، اسأأأرتاتيجية ثالثيأأأة السأأأنوات 
يف جهأو  إعأا ة  وطني بتضمني بلدان مي تشارك قبل( لااي ة عد  أماك  إعا ة الت2019-2021)

ضأأأل املمارسأأأات والأأأدروك التأأأوطني العامليأأأةا وتعايأأأا بأأأرامج إعأأأا ة التأأأوطني النااأأأئة، ابلسأأأتعانة أبف
املستخلصأأأة مأأأ  ايليأأأة املشأأأرتكة لأأأدعم بلأأأدان إعأأأا ة التأأأوطني النااأأأئة )ايليأأأة املشأأأرتكة( والرتتيبأأأات 

الأأأدعم إىل بلأأأدان إعأأأا ة التأأأوطني اجلديأأأدة  قأأأد وت روابأأأط وتقأأأيم وسأأأتحد  السأأأرتاتيجيةاإلقليميأأأة  
مشأاريع التوأمأة، واملأوار  التقأي، و  أاأكال الأدعم اخلاة الفنية و ري  ل  مأ ويشمل  ل  والناائة، 

   إاراك أصحاب املصلحة املعنينيالبشرية واملالية الال مة لتنمية القدرات، و 
 لسأأتحدا تعهأدات  سُيسأأعى، حسأب القتضأأاء، إىل احلصأول علأأى وابإل أافة إىل  لأ ، -92

وميكأأ  أن يشأأمل  لأأ  و أأع فططأأات   أو تعاياهأأا اجليأأدة يف بأأرامج إعأأا ة التأأوطني املمارسأأات
إعأأا ة التأأأوطني املتعأأد ة السأأأنواتا وبأأ ل اجلهأأأو  الأأأيت تكفأأل أن يكأأأون النظأأر يف طلبأأأات إعأأأا ة 
التأأوطني قأأابالا للتنبأأؤ، ومتسأأماا ابلكفأأاءة والفعاليأأة )علأأى سأأبيل املثأأال، ابسأأتخدا  سأأبل التجهيأأا 

يف املائأأة مأأ   25بتسأأوية مأأا ل يقأأل عأأ  املرنأأة الأأيت تعأأا  علأأى ايأأو    الشأأوا ل األمنيأأة املتعلقأأة 
طلبأأات إعأأا ة التأأوطني السأأنوية يف  ضأأون سأأتة أاأأهر مأأ  إحالتهأأا مأأ  ق بأأل املفو أأية(ا والتحقأأق 
م  اللجوء إىل إعأا ة التأوطني بطريقأة اسأرتاتيجيةا وحتسأني بيئأة احلمايأة، واملسأااة يف و أع هنأج 

خصيص أماك  إلعأا ة تأوطني الالجئأني حسأب اامل ملعاجلة أو اال الالجئني )على سبيل املثال، بت
 السأأنوي تقريرهأأا معأأايري املفو أأية يف هأأ ا الصأأد  مأأ  احلأأالت  ات األولويأأة الأأيت حتأأد ها املفو أأية يف

 ، مأأا يف  لأأ  احلأأالت الأأيت طأأال أمأأدهااعأأ  احتياجأأات إعأأا ة التأأوطني املتوقعأأة علأأى الصأأعيد العأأاملي
ك مأأاك    يف املائأأة مأأ  عأروض إعأأا ة التأأوطني 10ل عأ  ومأو علأى سأأبيل املثأأال، بتخصأيص مأأا ل يقأأ

 أأري فصصأأة لتسأأوية احلأأالت الطارئأأة أو امللحأأة الأأيت حتأأد ها املفو أأيةا والسأأتثمار يف خأأدمات 
الستقبال واإل ماج الفعالة املقدمة لالجئني املعا  توطينهما م  فيهم النساء والفتيات املعر أات 

يف حأأالت الطأأوارئ، أو سأأواها مأأ  ترتيبأأات املعاجلأأة الطارئأأة للمخأأاطرا واسأأتخدا  مرافأأق العبأأور 
   (47)م  أجل إعا ة التوطني، ويشمل  ل  النساء، واألطفال املعر ني للمخاطر

فأأأرق إعأأأا ة التأأأوطني األساسأأأية، يف  أأأوء مأأأا أثبتتأأأه مأأأ   ويف حأأأالت حمأأأد ة، ستواصأأأل -93
جأب لحتياجأأات احلمايأأة والعتبأأارات تيسأأري السأأتجابة املنسأقة، مأأع إيأأالء العتبأأار الواجأدارة، 
وبوجه أعم، ستتسق  يأع اجلهأو  املب ولأة يف إطأار التفأاق العأاملي مأع هيكأل إعأا ة   (48)األمنية

التأأوطني املتعأأد  األطأأرا  القأأائم حاليأأاا، مأأا يف  لأأ  املشأأاورات السأأنوية الثالثيأأة األطأأرا  بشأأ ن 
لتأوطني واجملموعأات األساسأية، بغيأة السأتفا ة مأ  إعا ة التوطني، والفريق العامأل املعأي نعأا ة ا

  قيمتها املضافة 

__________ 

 أعال   4شياا مع الفقرة مت (44)

واملنظمأأأة الدوليأأأة للهجأأأرة، ومنظمأأأات اجملتمأأأع املأأأد ، وفئأأأات اجملتمأأأع احمللأأأي،  ،كأأأ  أن يشأأأمل  لأأأ  املفو أأأيةمي (45)
 والقطاال اخلاا  ،واألفرا  ،واألوساأل األكا ميية ،واملنظمات الدينية

 م  املرفق األول   16، الفقرة A/RES/71/1متشياا مع القرار  (46)

إصأأدار وثيقأأة سأأفر لجأأا  واحأأد وفأأق اتفاقيأأة الالجئأأني بغيأأة تيسأأري اإلجأأالء  وميكأأ  أن تيسأأر املفو أأية  قأأد يلأأا  (47)
  ل  يف حالت استثنائية 

 يف تنسيق حمتمل مع منصة الدعم، أو كجاء  منها   (48)

http://undocs.org/ar/A/RES/71/160
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 ةالسبل التكميلية للقبول يف بلدان اثلث 3-3 
ر -94 لحمايأة الدوليأة احلصأول احملتأاجني لاملسارات األخرى لقبأول األاأخاا  ميك  أن تُيس  

لأأأة إلعأأأأا ة التأأأوطنياحللأأأولأو معلأأأى احلمايأأأة و وتأأأدعو احلاجأأأة ألن تُتأأأا  هأأأأ     ، بصأأأفتها مكم  
 املسأأارات علأأى أسأأاك أكثأأر انتظامأأاا، وتنظيمأأاا، واسأأتدامة، ومراعأأاة للشأأوا ل اجلنسأأانية، وأن تتضأأم 

  ماانت احلماية املالئمة، و اي ة عد  البلدان اليت تتي  ه   الفرا بوجه عا  
 أيضأأأاا أعأأأال (  2-3وستتضأأأم  اسأأأرتاتيجية إعأأأا ة التأأأوطني الثالثيأأأة السأأأنوات )القسأأأم  -95

مسأأارات تكميليأأة للقبأأول جلعلهأأا أكثأأر تأأوافراا وقابليأأة للتنبأأؤ بشأأكل ملمأأوك  وسأأتُلتمس املسأأااات 
 لتيسأري اإلجأراءات الفعالأة ومسأارات اإلحالأة ،(49)م  الدول، بدعم مأ  أصأحاب املصألحة املعنيأني

 إعأأا ة التأأوطني الوا أأحة للأأم سأأل العائلأأة، أو و أأع بأأرامج رعايأأة خاصأأة أو جمتمعيأأة ُتضأأا  إىل
اإل أأأافية أو املنتظمأأأة، مأأأا يف  لأأأ  الأأأاامج اجملتمعيأأأة املعأأأا ة مأأأ  خأأأالل املبأأأا رة العامليأأأة لرعايأأأة 
 الالجئأني  وميكأأ  أن تشأمل املسأأااات األخأرى مأأ  حيأ  املسأأارات التكميليأة الت اأأريات اإلنسأأانية،
واملمأرات اإلنسأانية، وسأواها مأ  بأرامج القبأول اإلنسأانيةا وإ حأة فأرا التعلأيم لالجئأني )يشأمل 
 لأ  النسأأاء والفتيأأات( بتقأدمي املأأن  الدراسأأية وأتاأريات الطأأالب، بوسأأائل مأ  بينهأأا الشأأراكات 

مأأ   لالجئأأني، العاملأأةاملعقأأو ة بأأني احلكومأأات واملؤسسأأات األكا مييأأةا وإ حأأة فأأرا تنق أأل اليأأد 
 خالل حتديد الالجئني أصحاب املواهب اليت حتتاج إليها بلدان اثلثة 

وسأأأُتلتمس املسأأأااات لأأأدعم تبأأأا ل املمارسأأأات احلسأأأنة، والأأأدروك املستخلصأأأة وتنميأأأة  -96
 أعال (  47قدرات الدول اجلديدة اليت تنظر يف ه   املخططات )انظر الفقرة 

 اإل ماج احمللي 3-4 
الت حأأألطوعيأأأة إىل الأأأوط  ل تأأأاال هأأأي احلأأأل املفضأأأل يف معظأأأم العأأأو ة ا لأأأئ  كانأأأ  -97

 الالجئني علأى الصأعيد احمللأي  و ع عم البلدان اليت ختتار تسوية  أيضاا املهم  فإن م الالجئني، 
واإل مأأأاج احمللأأأأي قأأأأرار سأأأأيا ي وخيأأأار متارسأأأأه الأأأأدول وفأأأأق التااماهتأأأا التعاهديأأأأة ومبأأأأا ئ حقأأأأوق 

يف إ مأأأاج الالجئأأأني علأأأى الصأأأعيد  دماا املضأأأي قُأأأ فائأأأدة يف عأأأد  مأأأ  الأأأدولوجأأأد و   (50)اإلنسأأأان
، ، عنأأد القتضأأاءجنيسأأهماملركأأا القأأانو  الأأدائم و  مسأأتعينة يف  لأأ  بوسأأائل مأأ  بينهأأا مأأنحهم، احمللأأي

حأالت  ون املساك ابحلالة اخلاصأة لأبعط البلأدان املتوسأطة الأدخل والبلأدان الناميأة الأيت تواجأه 
 واسعة النطاق  جلوء
مأ   يأع األطأرا ، مأا  جهأو اا  تتطلأب احمللي هو عملية  ينامية  ات اجاهني واإل ماج -98

لأأدى   أأاثالا  اا اسأأتعداو يف  لأأ  وجأأو  السأأتعدا  لأأدى الالجئأأني للتكيأأ  مأأع اجملتمأأع املضأأي ، 
متنوعأأة  اتاجملتمعأأات املضأأيفة واملؤسسأأات العامأأة للرتحيأأب ابلالجئأأني وتلبيأأة احتياجأأات جمموعأأ

ويف البلأأدان املنخفضأأة واملتوسأأطة الأأدخل، ينبغأأي أن يقأأد  اجملتمأأع الأأدويل مسأأاعدة   مأأ  السأأكان
ماليأأة إ أأافية و عمأأاا تقنيأأاا إ أأافياا حأأى يتكلَّأأل اإل مأأاج علأأى الصأأعيد احمللأأي ابلنجأأا  علأأى ايأأو  

 يراعي احتياجات كال الالجئني واجملتمعات املضيفة 

__________ 

يشأمل  لأأ  اجملتمأأع املأد ، واملنظمأأات الدينيأأة، والقطأاال اخلأأاا، وأرابب العمأأل، واملنظمأات الدوليأأة، واألفأأرا ،  (49)
 واألوساأل األكا ميية 

   1احليثية  ،(2005( )56-)  104على ايو ما ور  يف استنتاج اللجنة التنفي ية رقم  (50)
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اجملتمأع الأدويل ككأل، ابلتعأاون يسأاهم اج احمللي، الندمإ حة  للبلدان اليت ختتار  عماا و  -99
املأأأأوار  واخلأأأأاة للمسأأأأاعدة يف و أأأأع إطأأأأار  ،البلأأأأدان املضأأأأيفةيف الوثيأأأأق مأأأأع السأأأألطات الوطنيأأأأة 

وسُتعاَّ  قدرات مؤسسات الدولأة املعنيأة، واجملتمعأات احملليأة، واجملتمأع  اسرتاتيجي لإل ماج احمللي 
الصأأعيد احمللأأي )علأأى سأأبيل املثأأال، ملعاجلأأة مسأأائل التوثيأأق، املأأد ،  عمأأاا لعلميأأة اإل مأأاج علأأى 

وتيسري التدريب على اللغة والتدريب املهي، ما يشمل النساء والفتيات(  وسُيقد  الدعم للاامج 
الأأأيت تعأأأا  الحأأأرتا  والعالقأأأات اجليأأأدة وتيسأأأر احلصأأأول علأأأى فأأأرا كسأأأب العأأأيش بغيأأأة إ مأأأاج 

صا ات يف مناطق الالجئني، مع مراعأاة تقييمأات سأوق العمأل الالجئني، ما يف  ل  حتليل القت
وسأُتدعم بقأوة السأتثمارات يف املنأاطق  احمللي واملهارات املطلوبة، ويشمل  ل  النساء والشباب 

الأأأيت سيسأأأتقر فيهأأأا الالجئأأأون،  عمأأأاا خلطأأأط واسأأأرتاتيجيات التنميأأأة الوطنيأأأة ووفأأأق خطأأأة التنميأأأة 
عنأد القتضأاء، اأُلطأر اإلقليميأة الأيت ميكأ  أن تسأتكمل  ، وستستكشأ ،2030املستدامة لعأا  

  القوانني الوطنية يف إ حة مسارات حلصول الالجئني على املركا القانو  الدائم، أو التجنيس 

 احللول احمللية األخرى 3-5 
ختتأأار  قأأد ،الأأ ي جيأأد فيأأه الالجئأأون حأأالا  ائمأأاا ملعأأاانهتماإل مأأاج احمللأأي  ابإل أأافة إىل -100

هأأ   احللأأول علأأى اإلقامأأة تنطأأوي و  لالجئأأني  إ حأأة حلأأول حمليأأة أخأأرىبعأأط البلأأدان املضأأيفة 
إ مأاج الالجئأني علأى النحأو املالئأم اقتصأا ايا، واجتماعيأاا، تيسأري  املؤقتة اليت يُبتغى منها القانونية
 السأياق والحتياجأاتوحسأب  سأاك ابحللأول الدائمأة احملتملأة الأيت قأد تصأب  متاحأة امل،  ون وثقافياا 

ستسأاهم الأدول وأصأحاب ، (51)اليت ختتار إ حة حلول حملية أخرى لالجئنياليت حتد ها البلدان 
 ملأأوار  واخلأأاات، مأأا يف  لأأ  اإلراأأا ات التقنيأأة بشأأ ن األطأأر القانونيأأة واملؤسسأأيةاب املصأألحة املعنيأأون

 مسأأائل مأأ  قبيأأل ت احملليأأة، ومعاجلأأةج لالجئأأني ورفأأا  اجملتمعأأااملنأأت  و  اإل مأأاج السأألميالأأيت تعأأا  
   اإلقامة التوثيق وتصاري 

 املتابعة واالستعرا  -رابعاا  
شد الدعم لالتفاق العاملي وحتقيق أهدافأه حلاجملتمع الدويل ككل قصارى جهد  سيب ل  -101

تلأأ  بتقاسأأم األعبأأاء واملسأأؤوليات بشأأكل أكثأأر إنصأأافاا وقابليأأة للتنبأأؤ  وتقأأع علأأى قأأد  املسأأاواة، 
املهمة على عاتق  يع الدول، جنباا إىل جنب مع أصأحاب املصألحة املعنيأني  وسأتقو  املفو أية 
بأدور حأأافا و اعأم يف هأأ ا املسأعى وفأأق وليتهأا  وسأأُتجرى املتابعأة والسأأتعراض موجأب التفأأاق 

 الأأأأ ي يُعقأأأأد كأأأأل أربأأأأع سأأأأنوات،العأأأاملي يف املقأأأأا  األول مأأأأ  خأأأأالل املنتأأأأدى العأأأأاملي لالجئأأأني )
يُقأرر خأال   لأأ (ا واجتماعأات املسأؤولني الرفيعأأي املسأتوى الأيت تُعقأأد مأرة كأل سأأنتني يف  مي مأا

مفو أأة األمأأم املتحأأدة السأأامية  لأأيت تقأأدمهاعأأ  التقأأارير السأأنوية ا فضأأالا فأأرتة مأأا بأأني املنتأأدايت(ا 
ب وستسأأأعى الأأأدول، واملفو أأأية، وأصأأأحا إىل اجلمعيأأأة العامأأأة لضمأأأم املتحأأأدة  لشأأأؤون الالجئأأأني

املصلحة املعنيون إىل تنسيق متابعة التفاق العاملي بطأرق  تُعأا    اتسأاقه مأع العمليأات واإلجأراءات 
  األخرى املتعلقة ابألاخاا املتنقلني 

__________ 

 بش ن جمالت الدعم احملتملة، عند القتضاء   99انظر أيضاا الفقرة  (51)
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وسأأُيقيَّم النجأأا  احملأأر  يف إطأأار التفأأاق العأأاملي مأأ  حيأأ  التقأأد  صأأوب حتقيأأق أهدافأأه  -102
د  مؤاأأأرات لكأأأل هأأأد  قبأأأل انعقأأأا  املنتأأأدى العأأأاملي (  وسأأأُتعد  يف هأأأ ا الصأأأ7األربعأأأة )الفقأأأرة 

  2019األول لالجئني يف عا  
وسأأأتتي  املنتأأأدايت العامليأأأة لالجئأأأني وسأأأيلة مهمأأأة للأأأدول وأصأأأحاب املصأأألحة املعنيأأأني  -103

الفرصأأة  أيضأاا  وسأتتي  املنتأأدايت ايخأري  لتقيأيم التقأأد  احملأر  يف حتقيأأق أهأدا  التفأاق العأأاملي 
الت اأتبا ل املمارسات اجليدة واخلأاات، سأواء فيمأا يتعلأق ل املصلحة املعنينيوأصحاب للدول 

تقاسأم  املسأتمرة لرتتيبأات فعاليةالستعراض ول، وك ل  على الصعيد العاملي، قطرية، أو إقليمية، بعينها
يت تنسأقها وسُيستعان يف التقييم ال ي سُيجرى يف املنتدايت م  نتأائج العمليأة الأ األعباء واملسؤوليات 

ومأأ  رليأأة  (،48 جئأأني و أأايتهم ومسأأاعدهتم )الفقأأرةاملفو أأية لقيأأاك األثأأر النااأأ  عأأ  استضأأافة الال
لتتبأأع تنفيأأ  التعهأأدات واملسأأااات وقيأأاك أثأأر التفأأاق العأأاملي تُنشأأئها املفو أأية يف إطأأار تشأأاور 

  وثيق مع الدول وأصحاب املصلحة املعنيني ايخري  
ت املسأأأؤولني رفيعأأأي املسأأأتوى بشأأأ ن التفأأأاق العأأأاملي يف الفأأأرتة بأأأني وسأأأُتعقد اجتماعأأأا -104

ابب هأأأ    كونيوسأأأاملنتأأأدايت، وابلتأأأاام  مأأأع حأأأوار املفو أأأة السأأأامية بشأأأ ن حتأأأدايت احلمايأأأة  
أمأأا   يأأع الأأدول األعضأأاء يف األمأأم املتحأأدة وأصأأحاب املصأألحة املعنيأأني،  اا مفتوحأأالجتماعأأات 

أأمنتصأأ  املأأدة" للتقأأد  احملأأر ، وتُ  "اسأأتعراض سأأتتي  اجملأأال إلجأأراءو   وحتأأافظ نأأتظم،ر التقيأأيم امليس  
  2021  وسُيعقد أول اجتماال يشارك فيه مسؤولون رفيعو املستوى املعنيون يف عا  على الاخم

لشأأأأؤون الالجئأأأأني الصأأأأيغة السأأأأنوية  ةاألمأأأأم املتحأأأأدة السأأأأامي وسأأأأُتقد    مفو أأأأةممفوض -105
عأأأ  التقأأأد  احملأأأر  ايأأأو  العأأأا ي إىل اجلمعيأأأة العامأأأة لضمأأأم املتحأأأدة امتقرير تقريرهأأأ مأأأ املسأأأتكملة 

  حتقيق أهدا  التفاق العاملي 
أأر  -106 ، مأأا يف  لأأ  النسأأاء مشأأاركة الالجئأأني اجملديأأة أصأأحاب املصأألحة املعنيأأونالأأدول و وستُيس  

 هأأأات نظأأأرهمإ راج وج تكفأأألاإلعاقأأأة، والشأأأباب، يف املنتأأأدايت العامليأأأة لالجئأأأني، و  وواألاأأأخاا  و 
تبأأا ل مأأ  متاحأأة للجميأأع جعلتهأأا املفو أأية و  أقامتهأأارقميأأة  منصأأةوسأأُتمك     التقأأد  احملأأر   عأأ 

ونأأوال  ،العمأأرمنظأأور  املمارسأأات اجليأأدة يف تطبيأأق فتلأأ  عناصأأر التفأأاق العأأاملي، ول سأأيما مأأ 
   والتنوال ،واإلعاقة ،اجلنس
دعم لأأأع أصأأأحاب املصأأألحة املعنيأأأني  يأأأ القأأأدرة علأأأى اسأأأتنفارالتفأأأاق العأأأاملي ولأأأدى  -107

 حيأأأأاة الالجئأأأأني غري   تُ سأأأأ أن ايقأأأأق نتأأأأائج معأأأأاا سأأأأعنا و وب اعيأأأأة  نتأأأأائج و جأأأأدول أعمأأأأال مشأأأأرتك 
  واجملتمعات املضيفة 

    


