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إعالن نیویورك بشأن الالجئین والمهاجرین
ما هو؟1.

الالجئین حول المستوى رفیعة قمة المتحدة لألمم العامة الجمعیة استضافت ،2016 سبتمبر 19               في
القمة، في والمهاجرین. لالجئین الكبیرة للتحركات الدولي المجتمع استجابة طریقة تحسین بهدف              والمهاجرین
الالجئین بشأن نیویورك إعالن باإلجماع ،193 عددها البالغ المتحدة األمم في األعضاء الدول جمیع                اعتمدت

 والمهاجرین (القرار 71/1). 

الالجئون یواجهها التي األوضاع یتناول والمهاجرین الالجئین بشأن نیویورك إعالن فإن االسم، یعنیه               وكما
تضم مواضیع (في والمهاجرین الالجئین على متساٍو بشكل تنطبق متینة التزامات ویضم              والمهاجرون
بالمهاجرین. خاصة وأخرى بالالجئین خاصة والتزامات باألشخاص) واإلتجار األجانب ورهاب            العنصریة
والمهاجرین الالجئین وضع لتحسین الهادفة اإلضافیة للتدابیر أساسًا نیویورك إعالن یضع ذلك، إلى               باإلضافة
أحدهما ویختص 2018 عام أواخر في اعتمادهما یتم عالمیین" "میثاقین لتطویر آلیة تصمیم خالل                من
وضع في بالنظر أیضًا الدول تعهدت وقد والمنتظمة. والمنظمة اآلمنة بالهجرة اآلخر یتعلق بینما                بالالجئین،
زیارة یرجى المعلومات، من للمزید ضعیفة. أوضاع في هم الذین للمهاجرین ملزمة غیر توجیهیة                مبادئ

 صفحة  إعالن نیویورك بشأن الالجئین والمهاجرین .

لَم ُیعتبر مهمًا لالجئین؟2.
غیر مستویات تشهد التي الفترة هذه في الالجئین وحمایة العالمي للتضامن أساسًا نیویورك إعالن                ُیعتبر
األشخاص حمایة بأن فهمًا األعضاء الدول علیها وافقت التي االلتزامات وتعكس النزوح. من               مسبوقة
یتم أن یجب التي المشتركة الدولیة المسؤولیات من هما تأویهم، التي الدول ودعم الفرار على                 المجبرین
المتحدة األمم في األعضاء الدول جمیع أعادت اإلعالن، في شفافیة. وأكثر إنصافًا أكثر بصورة                تحملها
تام بشكل والتزمت الالجئین لحمایة الدولي للنظام الدائمة األهمیة على التأكید دولة 193 عددها                والبالغ
والمجتمعات لالجئین استدامة وأكثر شفافیة أكثر دعم بتوفیر وتعهدت والمهاجرین الالجئین حقوق              باحترام
القادة، قمة في التالي الیوم وفي لالجئین. دائمة لحلول التوصل فرص زیادة على ووافقت تستضیفهم،                 التي
إلى الالجئین وصول إمكانیة تعزیز أجل من السیاسات أو القوانین على تعدیالت بإدخال دولة 47                 التزمت
إلى الوصول إمكانیة وبتعزیز المعززة اإلنسانیة والمساعدات االجتماعیة والخدمات المشروع والعمل             التعلیم

 حلول البلدان الثالثة.

لالجئین شاملة الستجابة األساسیة العناصر على أیضًا نیویورك إعالن ینص االلتزامات، هذه تنفیذ أجل               ومن
ما في أكبر بتفصیل مشروحان وكالهما ،2018 عام أواخر في الالجئین بشأن عالمي میثاق اعتماد أسس                 ویضع

یلي.

ما هو الجدید فیه؟3.
تشمل العناصر األساسیة الجدیدة التزام الدول بـ:

مستدامة▪ نهج إلى السلس واالنتقال الطوارئ حاالت في الالجئین لتحركات االستجابات وتسهیل             تعزیز
تعزز صمود الالجئین والمجتمعات المستضیفة لهم؛

توفیر التمویل اإلنساني اإلضافي والشفاف للتوقع والدعم في مجال التنمیة للبلدان المستضیفة؛▪
استكشاف سبل جدیدة لقبول الالجئین في بلدان ثالثة، بما في ذلك من خالل زیادة فرص إعادة التوطین؛▪
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الحاالت▪ على ُیطبق الكبیرة، الالجئین لتحركات لالجئین لالستجابة شامل إطار وتطبیق تطویر             دعم
التي طال أمدها والحاالت الجدیدة على حد سواء.

هل یشمل جمیع األشخاص الذین ُأجبروا على الفرار من بلدانهم؟4.
الدولي، للقانون ووفقًا الالجئین. جمیع ویشمل والمهاجرین لالجئین الكبیرة التحركات نیویورك إعالن             یتناول
من یبرره ما له خوف بسبب إلیه، العودة یستطیع وال األصل بلده خارج یوجد شخص  هو الالجئ                   فإن
رأي إلى أو معینة، اجتماعیة طائفة إلى االنتماء أو القومیة أو الدین أو العنصر بسبب لالضطهاد                  التعرض
التعرض خشیة إلیه العودة أو البلد ذلك بحمایة یستظل أن یرید ال أو الخوف ذلك بسبب یستطیع وال                    سیاسي،

 لالضطهاد.

وهو 1967 لعام وبروتوكولها الالجئین بوضع الخاصة 1951 عام اتفاقیة أساس التعریف هذا               یشكل
الفارین األشخاص یشمل ألنه نظرًا ومستدام واسع نطاقه أن كما اإلقلیمیة الصكوك في أیضًا علیه                 منصوص
المذكورة األسباب من أكثر أو بواحد المرتبط العنف أو المسلح الصراع من والفارین الفردي االضطهاد                 من
من الحمایة، لتوفیر أساسًا كان وقد الحكومیة وغیر الحكومیة الجهات من الفارین أیضًا التعریف یشمل                 أعاله.
والعنف العصابات وعنف اإلنسان حقوق وانتهاكات واالضطهاد الحرب من للفارین أخرى، أمور              بین

 المنزلي وأشكال أخرى من اإلساءة.

بطیئة أو مفاجئة كوارث سیاق في الحدود عبر ینزحون أو الفرار على ُیجبرون أشخاص أیضًا هناك یكون                   قد
  الظهور أو في سیاق تأثیرات التغیر المناخي وهم لیسوا الجئین. هذه الفئة أیضًا مشمولة في إعالن نیویورك.

هل یعتبر وضع المهاجرین الضعفاء مشابهًا لوضع الالجئین؟5.
 هناك حاالت یواجه فیها المهاجرون والالجئون مخاطر مماثلة. وتشمل هذه الحاالت:

 االستغالل أو االعتداء من قبل المهربین/التجار أو أصحاب العمل غیر النزیهین؛ و▪
غیر▪ األطفال مثًال الفئة هذه في األشخاص یشمل وقد شخصیة. ظروف بسبب للضرر التعرض                خطر

أو اإلعاقة وذوي المسنین واألشخاص للخطر المعرضات والنساء ذویهم عن المنفصلین أو              المصحوبین
 األشخاص الذین لدیهم احتیاجات طبیة أو الناجین من التعذیب أو الصدمة.

ظروف في یسافرون عندما المهاجرین مع نفسها الضعف نقاط یتقاسمون ما غالبًا الالجئین أن حین                 وفي
منها یعاني ال إضافیة ضعف نقطة لدیهم الالجئین أن إلى اإلشارة تجدر أنه إال نفسها، الطرقات وعبر                   مماثلة
یستطیعون ال وهم الجئین. یجعلهم ما وهو االضطهاد من یبرره ما له الذي الخوف وهي                 المهاجرون
تجاه اإلضافیة بالواجبات الدولي المجتمع أقر لطالما السبب، ولهذا منها، فروا التي الدولة بحمایة                االستظالل
والصكوك 1967 لعام وبروتوكولها الالجئین بوضع الخاصة 1951 عام اتفاقیة علیه تنص كما               الالجئین،

 اإلقلیمیة، والقواعد ذات الصلة التي یشملها القانون الدولي العرفي.

اإلطار الشامل لالستجابة لالجئین
ما هو؟6.

التالیة. الفقرة في مدرجة وهي لالجئین لالستجابة شامل إلطار األساسیة العناصر على نیویورك إعالن               ینص
جمیع مع و"التشاور الدول مع العمل المفوضیة من المتحدة األمم في األعضاء الدول تطالب اإلعالن،                في
أصحاب المصلحة ذوي الصلة" لتطبیق اإلطار الشامل وتطویره في "كل وضع یشهد تحركات كبیرة لالجئین".
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الدعم ب) والقبول؛ لالستقبال جیدًا ومدعومة سریعة تدابیر أ) لضمان مصممة شاملة استجابة اإلطار               ویقدم
والمجتمعات للمؤسسات المساعدة ج) والتعلیم)؛ والصحة الحمایة (مثل والقائمة الملحة           لالحتیاجات
أربعة لتحقیق مصممة العناصر وهذه الدائمة. الحلول فرص تعزیز د) الالجئین؛ تستقبل التي              الوطنیة/المحلیة
على الالجئین اعتماد وتعزیز الالجئین، من كبیرة أعدادًا تستضیف التي الدول على الضغوط تخفیف               أهداف:
ذاتهم، وتوسیع نطاق حلول البلدان الثالثة، ودعم الظروف في بلدان المنشأ من أجل إتاحة العودة بأمان وكرامة.

من مكتسبة ممارسات على نیویورك إعالن علیها ینص التي لالجئین لالستجابة الشامل اإلطار عناصر               وتعتمد
أن حین وفي ولكن، الحلول. عن والبحث اإلنسانیة والمساعدة لالجئین الدولیة الحمایة في الخبرة من عامًا 65                

العناصر مستفیضة إال أنها لیست شاملة بالضرورة.

7. بماذا یختلف اإلطار الشامل لالستجابة لالجئین عن النهج الراهنة لالستجابة لالجئین؟
عناصر ُصممت التمویل، إلى یفتقر ما غالبًا بحت إنساني منظور خالل من الالجئین لنزوح االستجابة من                 بدًال
ویشرك سواء. حد على لهم المستضیفة والمجتمعات الالجئین تفید استدامة وأكثر منهجیة استجابة لتوفیر               اإلطار
المؤسسات والمحلي، الوطني المستویین على الحكومات المصلحة: أصحاب من بكثیر أوسع مجموعة             اإلطار
الخاص والقطاع والالجئون الشریكة الحكومیة غیر والمنظمات المتحدة األمم وكاالت واإلقلیمیة، الدولیة             المالیة
الجهود ربط خالل من استدامة أكثر استجابات ضمان إلى ویسعى المدني، المجتمع في الفاعلة               والجهات
في بما شمولیًة، أكثر وجعلها الخدمات تقدیم تعزیز خالل ومن األزمات من مبكر وقت في واإلنمائیة                 اإلنسانیة
وفرص تخطیط إلى أیضًا اإلطار ویدعو اإلمكان. عند والمحلیة الوطنیة األنظمة في االستثمار خالل من                ذلك
أوضاع على المستقبل في اإلطار هذا تطبیق یتم أن نیویورك إعالن ویتوخى دائمة. حلول لوضع وأوسع                 أصلب

الالجئین الطارئة والتي یطول أمدها بطریقة منهجیة وقابلة للتوقع.

كیف سیتم تطبیق اإلطار الشامل لالستجابة لالجئین؟8.
الشامل اإلطار تنفیذ أجل من والمحلیین والوطنیین الدولیین وشركائها األعضاء الدول مع العمل المفوضیة               بدأت
العوامل من عدد على بناًء الحاالت هذه اختیار وسیتم المعینة. اللجوء حاالت من عدد في لالجئین                 لالستجابة
شركاء وتوفر التقدم؛ تحقیق وإمكانیة الفاعلة؛ ومشاركتها المستضیفة الدولة موافقة بینها من الصلة،              ذات
القائمة والحاالت الطارئة (الحاالت المختلفة التشغیلیة السیاقات وتمثیل اإلقلیمي، والتنوع وتمثیلیین؛            متنوعین

والتي یطول أمدها).

وجیبوتي بیلیز وهي: لالجئین لالستجابة الشامل اإلطار بتطبیق الدول بعض بدأت التاریخ، هذا              وحتى
على أیضًا تطبیقه بدأ كما وزامبیا، وأوغندا وبنما والمكسیك وكینیا وهندوراس وغواتیماال وإثیوبیا              وكوستاریكا
في المفوضیة وتستمر الصومالیین. لالجئین المستضیفة المجاورة والدول الصومال على أي الصومال،             وضع
مشاورات إجراء وسیتم الجغرافي. التنوع لضمان أخرى مناطق من األعضاء الدول مع الحلول              استكشاف
مع المفوضیة عملت وقد أخرى. طارئة وسیاقات حاالت في لالجئین لالستجابة الشامل اإلطار لتطبیق               إضافیة
خطة مثل الالجئین ألزمات شاملة استجابات توفر التي القائمة النماذج تطبیق من الدروس الكتساب               الشركاء
من للمزید السوریة. لألزمة لالستجابة األزمات، مواجهة على القدرة وتعزیز لالجئین اإلقلیمیة             االستجابة
لالستجابة الشامل لإلطار الرقمیة البوابة زیارة الرجاء لالجئین، لالستجابة الشامل اإلطار عن             المعلومات

لالجئین.
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 المیثاق العالمي بشأن الالجئین
 9. ما هو؟

لألمم السامیة المفوضیة من العملي تطبیقه بدء وطلب لالجئین لالستجابة الشامل اإلطار تحدید إلى                باإلضافة
في الالجئین بشأن عالمي میثاق القتراح السامي المفوض نیویورك إعالن یدعو الالجئین، لشؤون               المتحدة
في للمیثاق األساسیة الفكرة وتتمثل .2018 عام في المتحدة لألمم العامة الجمعیة إلى المقدم السنوي                 تقریره
طال التي اللجوء وحاالت لالجئین الكبیرة للتحركات الدولي المجتمع فیها یستجیب التي الطریقة               تحسین
البلدان لدعم للتوقع، وقابلیًة إنصافًا أكثر بصورة والمسؤولیات، األعباء تقاسم خالل من سیما ال                أمدها،

 والمجتمعات المتضررة بشكل خاص.

األعضاء الدول علیه اتفقت كما لالجئین، لالستجابة الشامل اإلطار من الالجئین بشأن العالمي المیثاق                سیتألف
تطبیقه. ویسّهل لالجئین لالستجابة الشامل اإلطار یدعم عمل وبرنامج نیویورك، إعالن من األول الملحق                في
ُجمعت والتي المعنیین المصلحة أصحاب خبرات وإلى الجیدة الكثیرة الممارسات إلى العمل برنامج               ویستند
تحدیات بشأن السامي المفوض و حوار مواضیعیة مناقشات خمس وفرت وقد مستفیضة. مشاورات              أثناء
برنامج بشأن ملموسة مقترحات لتقدیم المصلحة أصحاب من وغیرها للدول منتدًى 2017 عام في                الحمایة
مع رسمیة مشاروات ست قبل 2018 ینایر في للمیثاق األولى المسودة صدرت وقد فیها. والنظر                 العمل

 الدول األعضاء بهدف ضمان اعتماد النص المقترح في التقریر السنوي للمفوض السامي بتوافق اآلراء.

بشأن العالمي المیثاق لوضع سُتعتمد التي والعملیة العناصر، هذه عن المعلومات من مزید على                للحصول
 الالجئین والتشاور حوله، ُیرجى مراجعة صفحة  نحو میثاق عالمي بشأن الالجئین .

10. هل سیكون ملزمًا بموجب القانون؟
أفضل بشكل االستجابة كیفیة حول قویًا دولیًا اتفاقًا سیكون اعُتمد، إذا ولكْن قانونیًا. ملزمًا المیثاق یكون                   لن

 للتحركات الكبیرة لالجئین.

ذلك تفعیل على المیثاق هذا وسیعمل نیویورك. إعالن في السیاسیة اإلرادة عن قوي تعبیر هناك الواقع،                  في
سیقدم أنه كما اتخاذها وغیرها الحكومات على یتعین التي الملموسة والخطوات التدابیر تحدید خالل                من
الوقت في تحتاجه الذي الدعم على المستضیفة المجتمعات حصول لضمان االستجابة لتوجیه              مخططًا
الخدمات على حصولهم إمكانیة (إتاحة المستضیفة المجتمعات في أفضل بشكل الالجئین وشمل              المناسب،
 الصحیة والتعلیم وسبل كسب العیش) وتمكنهم من إعادة بناء حیاتهم، وإیجاد حلول لمحنة الالجئین منذ البدایة.

 11. كیف یتفاعل مع اتفاقیة 1951 الخاصة بوضع الالجئین؟
بوضع الخاصة 1951 عام اتفاقیة سیما وال الدولي، القانون إلى لالجئین المعیاري القانوني النظام                یستند
العالمي المیثاق یضع لن بالالجئین. المتعلقة اإلقلیمیة الصكوك عن فضًال ،1967 لعام وبروتوكولها               الالجئین
لتطبیق إطارًا یوفر إنه بل الالجئین. لحمایة وجوهریًا مختلفًا تصورًا أو جدیدة قانونیة قواعد الالجئین                 بشأن
الدولي التعاون مبادئ على یقوم أمدها، یطول التي اللجوء وحاالت النطاق، الواسعة التدفقات في القواعد                 هذه

وتقاسم المسؤولیة.
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المیثاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة
12. ماذا یعني ذلك؟

إلى جانب المیثاق العالمي بشأن الالجئین، ینص إعالن نیویورك أیضًا على اعتماد میثاق عالمي في عام 2018
من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة. ومن المتوخى أن ینص المیثاق العالمي بشأن الهجرة اآلمنة

والمنظمة والمنتظمة، كما ورد في إعالن نیویورك، على "مجموعة من المبادئ وااللتزامات والتفاهمات بین
الدول األعضاء في ما یتعلق بالهجرة الدولیة في كل أبعادها"، وبالتالي یقدم "مساهمة هامة في الحوكمة العالمیة

وتعزیز التنسیق بشأن الهجرة الدولیة".

وهذا میثاق منفصل یجري تطویره من خالل عملیة مفاوضات ما بین الحكومات، ییسرها الممثلون الدائمون
لسویسرا والمكسیك في نیویورك. وتتولى السیدة لویز أربور، الممثلة الخاصة لألمین العام المعنیة بالهجرة

الدولیة، تنسیق مدخالت منظومة األمم المتحدة.

13. كیف یختلف میثاق الهجرة عن المیثاق العالمي بشأن الالجئین؟

 سیعتمد المیثاق العالمي بشأن الالجئین على الدروس المستخلصة من تطبیق اإلطار الشامل لالستجابة لالجئین
 وستقترحه المفوضیة عقب مشاورات مع الدول األعضاء وغیرها من أصحاب المصلحة المعنیین. أما المیثاق

 العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة، فسیحدد، للمرة األولى، إطارًا شامًال للهجرة ویتم
 تطویره من خالل عملیة تقودها الدول األعضاء. تم إصدار المسودة األولى للمیثاق العالمي للهجرة في 5

 فبرایر 2018 ویمكن االطالع علیه هنا.

14. ما هو موقف المفوضیة في ما یتعلق بالمیثاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة؟

 تؤید المفوضیة بقوة عملیة میثاق الهجرة وتعتقد أن النجاح في اعتماد كل میثاق سیساعد على تعزیز أهداف
 المیثاق اآلخر. وتأمل المفوضیة خصوصًا أن یحقق میثاق الهجرة ما یلي:

تعزیز الحوكمة الدولیة للهجرة؛●
قنوات جدیدة وموسعة للهجرة اآلمنة والمنتظمة؛●
تعزیز احترام حقوق اإلنسان للمهاجرین؛●
حمایة المهاجرین العابرین؛ و،●
 حمایة المهاجرین في البلدان التي تمر بأزمات.●

 تشارك المفوضیة في المناقشات المتعلقة بمیثاق الهجرة، بما في ذلك لضمان أن یكمل كل من المیثاقین
 بعضهما في ما یتعلق بالمسائل ذات الصلة بكلیهما، مثل التصدي لكره األجانب والتعصب، اإلتجار

  والتهریب، واإلنقاذ في البحر، وجمع البیانات وتحلیلها.

15. ما هو دور المفوضیة في ما یتعلق بالمیثاق العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة؟

 في إعالن نیویورك، تطلب الدول األعضاء من المفوضیة أن تساهم بخبرتها في وضع المیثاق العالمي من
 أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة، فضًال عن وضع مبادئ غیر  ملزمة للمهاجرین في حاالت الضعف.

 لقد  عملت المفوضیة ألعوام عدیدة مع شركاء معنیین بالهجرة وقدمت توجیهات للدول بشأن أفضل السبل
 لالستجابة للتدفقات المختلطة لالجئین والمهاجرین، وللمبادرات الرامیة إلى حمایة المهاجرین في البلدان التي

 تمر بأزمات والنازحین بسبب تغیر المناخ والكوارث.
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 وتشمل المجاالت التي تتوقع المفوضیة أن تسهم فیها في المیثاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة
 والمنتظمة ما یلي:

 ضمان االتساق والتكامل بین المیثاقین، ال سیما بشأن المسائل الجامعة مثل اإلتجار/التهریب، اإلنقاذ▪
في البحر وتعزیز التسامح؛

 معالجة احتیاجات المهاجرین  في حاالت الضعف؛ و▪
 توسیع إمكانیات زیادة فرص الهجرة اآلمنة، التي یمكن أن تفید الالجئین أیضًا (مثل لم شمل األسر،▪

 تنقل الید العاملة).

 العالقة بین المیثاقین العالمیین
 16. ما هو المیثاق العالمي؟

السیاسیة اإلجراءات على باإلجماع، ینطوي، لكنه قانونًا ملزم غیر اتفاق إلى "میثاق" مصطلح               یشیر
التي الطریقة لتحسین المعنیین المصلحة أصحاب من وغیرها األعضاء الدول تتخذها التي              والملموسة

 یستجیب فیها المجتمع الدولي للنزوح.

 17. لماذا هناك میثاقان؟
نظام هناك بالالجئین، یتعلق ما في أنه واقع إلى استنادًا ذلك ویأتي میثاقین. على تحدیدًا نیویورك إعالن                  ینص
ویحدد لالجئین. الكبیرة التحركات لمعالجة نیویورك إعالن في مفصل وإطار أصًال، موجود محدد              قانوني
اعتماد تعزیز المستضیفة؛ البلدان على الضغوط تخفیف وهي: اإلطار، هذا أهداف أیضًا نیویورك              إعالن
بأمان للعودة في بلدان المنشأ الظروف دعم الثالثة ؛ البلدان حلول إلى الوصول نطاق توسیع ذاتهم؛ على               الالجئین

 وكرامة .

لمعالجة علیه متفق إطار یوجد وال بالمهاجرین، یتعلق متخصص شامل قانوني نظام یوجد ال المقابل،                 في
بشأن المسؤولیة وتقاسم الشفافیة من مستوى أعلى لتحقیق الخطوة فإن لذلك، للمهاجرین. الكبیرة               التحركات

 الالجئین تختلف عن تعزیز اإلدارة العالمیة للهجرة.

والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من عالمي میثاق وضع على نیویورك إعالن ینص المهاجرین، یخص ما                 في
وینص الدولیة. الهجرة جوانب بكل المتعلقة والتفاهمات وااللتزامات المبادئ من مجموعة یحدد              والمنتظمة،
والتحویالت للهجرة، الدولیة اإلدارة بینها من قضیة، 24 تضم حصریة غیر قائمة على نیویورك                إعالن
النطاق یعكس عالمي میثاق في إدراجها یمكن باألشخاص، اإلتجار ومكافحة التنمیة، في ومساهمتها               المالیة

 الواسع للقضایا التي یمكن معالجتها.

18. كیف یرتبط المیثاقان ببعضهما؟

لقد وصفت الجمعیة العامة لألمم المتحدة العملیات المؤدیة إلى المیثاقین بأنھا "منفصلة ومتمیزة ومستقلة". 
ویتوافق ذلك مع األساس المنطقي لكٍّل من المیثاقین. 
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على● الالجئین لتحركات وشفافیة شموًال أكثر استجابة دعم إلى الالجئین بشأن العالمي المیثاق               یهدف
ونظام لالجئین لالستجابة الشامل اإلطار إلى استنادًا أمدها، طال التي الحاالت ذلك في بما واسع،                 نطاق
یحتاجون ممن وغیرهم لالجئین أفضل ومساعدة حمایة تقدیم إلى یهدف وسوف نطاقًا. األوسع الدولي                الحمایة

 إلى الحمایة الدولیة من أجل توفیر دعم أكثر مالءمة وقابلیة للتوقع للبلدان والمجتمعات المستضیفة.

اآلمنة● الهجرة بشأن العالمي المیثاق نطاق توسیع إلى ُأخرى، ناحیة من نیویورك، إعالن               یسعى
بین والتفاهمات وااللتزامات المبادئ من "مجموعة على الهجرة میثاق ینص أن واقترح والمنتظمة.               والمنظمة
"توفیر من المیثاق یتمكن أن نیویورك إعالن ویتوخى الدولیة". الهجرة جوانب بكل المتعلقة األعضاء                الدول
تضم حصریة غیر قائمة على وینص البشریة"، والتحركات المهاجرین بشأن الشامل الدولي للتعاون               إطار

 24 موضوعًا محتمًال، یمكن أن یعالجها میثاق الهجرة.

هذه تشمل أن ویمكن بینهما. متداخلة مجاالت هناك زال ما أنه إال المختلفة، طبیعتهما من الرغم                  وعلى
ومكافحة الوصمة، من للحد المبذولة والجهود الخاصة، االحتیاجات وتحدید المالئم االستقبال توفیر              المجاالت

 االستغالل واالعتداء الجنسیین.

ولكل میثاق. كل في نفسها بالطریقة تتم أن یمكن المتداخلة المواضیع هذه معالجة بأن المفوضیة تعتقد                  ال
األساس مع تتسق بطریقة حدة على میثاق كل في التداخل مجاالت معالجة یجب الخاص. ونهجه غایته                  میثاق
بشكل یندرج قد اإلتجار لمكافحة الدولي التعاون أن حین وفي المثال، سبیل على المیثاق. لذلك                 المنطقي
أخرى، أمور جملة من یتناول، أن یمكن الالجئین بشأن العالمي المیثاق أن إال الهجرة، میثاق في                  طبیعي

 تحدید ضحایا االتجار في التحركات الكبیرة لالجئین.

ومتكاملة. منسقة تكون أن یجب میثاق كل في التداخل مجاالت بها ُتعالج التي الطرق فإن ذلك، على                   بناًء
من والعدید مشتركة، دولیة استجابة وتتطلب والمهاجرین الالجئین على تؤثر التي القضایا من العدید                هنالك

 المجاالت التي ال ینبغي أن تعتمد فیها المعالجة على الوضع.

 تلتزم المفوضیة بالعمل مع جمیع أصحاب المصلحة المعنیین لتحقیق هذا الهدف.

مفوضیة الالجئین، فبرایر 2018
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