
حيز التنفيذ إعالن نيويورك وضع

تطبيق اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين

أصحاب لعمـل مـع الـدول، والتشـاور مـع جميع مم المتحدة لشؤون الالجـئين لألالسامية ل مفوضيةالندعو "

 لإلطار الشامل لالستجابةدف تقيـيم تفاصـيل التطبيـق العملـي به ،العامين القادمين، على مدى المصلحة

تسترشـد هـذه العمليـة بـالخبرة أن وتقيــيم نطــاق تحســينه ومواصــلة تطــويره. وينبغــي  الالجــئين

ون الهدف المنشود هو العمليـة المكتسـبة مـن تنفيـذ اإلطـار في مجموعـة مـن الحـاالت المحددة. وسوف يك

، وتوسـيع نطـاق ذاتهمالمعنيـة، وتعزيـز اعتمـاد الالجـئين علـى  المستضيفةعلى البلـدان  الضغطتخفيف 

  ."ودعم ظروف العودة بأمان وكرامة في بلدان المنشأ ،االسـتفادة مـن حلـول البلـدان الثالثـة

الالجئين والمهاجرين من أجلإعالن نيويورك 

A/RES/71/1 ،(2016سبتمبر  19) 18، الفقرة 1 المرفق
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 إعالن نيويورك أهمية 

الجمعية العامة لألمم  تهاعتمدالالجئين والمهاجرين )إعالن نيويورك( الذي  من أجليهدف إعالن نيويورك 

، إلى تحسين طريقة استجابة المجتمع الدولي لتحركات الالجئين 2016سبتمبر  19في  باإلجماع المتحدة

فيه العالم ركيزة أساسية للتضامن العالمي وحماية الالجئين في وقت يشهد  يشكل اإلعالنووالمهاجرين الكبيرة. 

حماية األشخاص تظهر مجموعة االلتزامات التي اتفقت عليها الدول األعضاء أن و .مستويات نزوح غير مسبوقة

الذين يُجبرون على الفرار ودعم البلدان التي تأويهم مسؤوليتَان دوليتان مشتركتان يجب تحّملهما بصورة أكثر 

 .هذه الصفحةيرجى زيارة لمزيد من المعلومات حول إعالن نيويورك،  .شفاف إنصافاً وعلى نحو

المصمم و العناصر األساسية لإلطار الشامل لالستجابة لالجئينحددت الجمعية العامة في إعالن نيويورك، 

، ذاتهمعلى  اعتماد الالجئينوتعزيز  أعداداً كبيرة من الالجئين،التي تستضيف على البلدان  الضغطلتخفيف 

تشمل و. وتوسـيع نطـاق االسـتفادة مـن حلـول البلـدان الثالثـة، ودعم ظروف العودة بأمان وكرامة في بلدان المنشأ

االحتياجات الفورية ؛ ب( دعم قبولالستقبال واالعمليات دعم وتسريع العناصر األساسية لالستجابة الشاملة: أ( 

والمستمرة )مثل الحماية والصحة والتعليم(؛ ج( مساعدة المجتمعات والمؤسسات المحلية والوطنية التي تستقبل 

في حلول. لمزيد من المعلومات حول تطبيق اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين الفرص إيجاد  زيادة الالجئين؛ د(

.هنا انظرسياقات مختلفة، 

، مختلفة حاالتتطبيق اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين في  إطالقو وضعيدعو إعالن نيويورك المفوضية إلى 

ينص اإلعالن على ووأصحاب المصالح.  األخرى بالتعاون الوثيق مع الدول المعنية ووكاالت األمم المتحدة

التطبيق العملي لإلطار الشامل لالستجابة لالجئين في بلدان وسياقات مختلفة. وسيشكل التطبيق العملي لإلطار 

المفوض  سيرفقه إعداد ميثاق عالمي بشأن الالجئين ركيزةً سيتم االستناد إليها عندالشامل لالستجابة لالجئين 

الميثاق  حول. لمزيد من المعلومات 2018لعامة لألمم المتحدة في سبتمبر السامي في تقريره المقدم إلى الجمعية ا

  .هذه الصفحةيرجى زيارة ، السابقةالعالمي بشأن الالجئين وتحضيرات المفوضية 

 تعدد أصحاب المصالح ويشمل المجتمع بكاملهقائم على نهج 

أن تشمل االستجابة الشاملة لالجئين ... السلطات الوطنية والمحلية والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية   يجب"

آليات التنسيق والشراكة اإلقليمية وشركاء المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية و

".اإلعالم والالجئونالدينية والمؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص ووسائل   

[2، الفقرة 1 المرفقإعالن نيويورك، ] 
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طبيق اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين ت

في لالجئين خصص للمساعدة في وضع وإطالق اإلطار الشامل لالستجابة فريق عمل مل المفوض السامي شكّ 

من المجتمع المدني والقطاع الخاص  وآخرينيشمل فريق العمل موظفي المفوضية و. مجموعة من الحاالت

 . ويمجتمع التنمالو

ثالثة جوانب:من وضع اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين كدورة  تفسير عمليةيمكن 

 المعنيين. المصلحةمع أصحاب  التشاور. 1

 في مجموعة من البلدان والحاالت. التطبيق العملي. 2

 .لميثاق العالمي بشأن الالجئينل الترويجوالتحسين، بهدف  التقييم. 3

(جار حتى اللحظة – 2016)سبتمبر  المعنيين المصلحةالتشاور مع أصحاب  .1

بدأت المفوضية مشاورات واسعة النطاق حول اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين مع الدول ، 2016منذ سبتمبر 

األعضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووكاالت األمم المتحدة والشركاء اإلنمائيين والمؤسسات المالية 

 خرين.المصحلة اآلالدولية وأصحاب 

قدر اإلمكان على المستويات المحلية  الموجودةالشبكات االستشارية وسيستمر استخدام نماذج االستجابة لالجئين 

اعتماد آلية  الذي ال ينص على اإلطار الشامل لالستجابة لالجئينيعكس ذلك طبيعة ووالوطنية واإلقليمية والعالمية. 

ستجابة لالجئين االعتماد على اآلليات القائمة مثل خطط االستجابة اإلنسانية وخطط االعلى تنسيق جديدة، إنما 

أطر األمم المتحدة مثل عمليات التطوير التي تقوم بها األمم المتحدة )ونموذج تنسيق شؤون الالجئين باإلضافة إلى 

 للمساعدات اإلنمائية( والدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية والمؤسسات المالية الدولية.

اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين والميثاق العالمي بشأن الالجئين مع تعقد المفوضية جلسات إحاطة منتظمة حول 

الدول األعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة في جنيف ونيويورك وفي 

مفوضية موجود في المقر الرئيسي لل فريق عمل اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين وعلى الرغم من أنالميدان. 

إلى البلدان التي يطبق فيها اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين، وهو يعمل مع  باستمراريسافر  إال أنه ،في جنيف

 الدول األعضاء في األمم المتحدة من خالل جهات تنسيق معينة.

للجنة  سابقين وحاليين ومستقبليينباإلضافة إلى ذلك، يتقاسم فريق استشاري غير رسمي يتألف من رؤساء 

 المشاوراتاإلطار الشامل لالستجابة لالجئين ويدعم وضع ما يتعلق ب التوجيهات والخبرة في ،التنفيذية للمفوضية

  اإلقليمية.

في البلدان ، تجري المفوضية مشاورات معمقة على المستوى الوطني الجاريةإلى جانب التشاورات العالمية 

تطبق اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين، بما في ذلك مع الحكومات المركزية والمحلية والجهات  والحاالت التي

 الفاعلة اإلنمائية في الميدان. 

ت في يونيو، ع المنظمات غير الحكومية التي جرالمشاورات السنوية للمفوضية م ز كل من، ركّ 2017عام وفي 

جرت خاصة مناقشات مواضيعية  في ديسمبر، وسلسلة من خمسلحماية وحوار المفوض السامي بشأن تحديات ا

من ووتطبيقه ووضع الميثاق العالمي بشأن الالجئين. على اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين  بين يوليو وديسمبر،
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خالل تطبيق اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين والتحضيرات للميثاق العالمي، تضمن المفوضية التنسيق عن كثب 

وتسعى إلى إيجاد فرص للمناقشة في المنتديات ذات الصلة، بما في ذلك  العمليات التي تقودها نيويورك مع

 .   التنمويمجتمع الوالتي عقدها المجتمع المدني والقطاع الخاص  الرئيسيةاألحداث 

(جار حتى اللحظة – 2016)ديسمبر  التطبيق العملي لإلطار في مجموعة من البلدان والحاالت .2

تعمل المفوضية مع الدول األعضاء وشركائها الوطنيين والمحليين والدوليين لتطبيق اإلطار الشامل لالستجابة 

 13في مجموعة من السياقات المحددة. في الوقت الراهن، يطبق اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين في  لالجئين

ً هو ندوراس واله: بليز وكوستا ريكا وغواتيماال ووهي دولة وحالة ً إقليميا مكسيك وبنما. وتعتمد هذه الدول نهجا

في إفريقيا، تطبق سبع دول اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين وتحديداً: واإلطار اإلقليمي الشامل للحماية والحلول. 

 ةإقليمي كاستجابةطبق أيضاً يجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة والصومال وزامبيا. وهو 

لتنوع الجغرافي، تستمر االهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. ولضمان  بقيادة لوضع الالجئين في الصومال

المفوضية والدول األعضاء بالسعي إلى إيجاد فرص في بلدان ومناطق أخرى.  

تشمل العوامل ذات الصلة: ،في حين أن إعالن نيويورك ال يحدد طريقة اختيار البلدان والحاالت

 موافقة الدولة/الدول المعنية ومشاركتها بشكل ناشط؛ •

من أهداف اإلطار الشامل لالستجابة أو أكثر في ما يتعلق بهدف واحد دروس إحتمال تحقيق تقدم واكتساب  •

 ؛لالجئين

المنظمات غير الحكومية اإلنسانية واإلنمائية، والقطاع الخاص، كتنوع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ) •

 ؛اإلطار التجريبيوالمؤسسات األكاديمية، ووسائل اإلعالم(  للمساهمة في تصميم وتنفيذ 

، )حالة طوارئ جديدة، حالة قائمة ومجموعة من الحاالت"مجموعة الحاالت"، بما في ذلك التنوع اإلقليمي •

حالة طال أمدها(.

(2018سبتمبر  – 2017)يونيو  التقييم والتحسين .3
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مع االستمرار بتطبیق اإلطار الشامل لالستجابة لالجئین في سیاقات مختلفة، تعمل المفوضیة حالیاً على تقییم 
اإلطار وتحسینھ بالتعاون مع الدول األعضاء والشركاء األساسیین وأصحاب المصلحة. وقد بدأت عملیة التقییم 

والتحسین في الربع الثاني من العام  2017وھي تدعم التعدیالت في الوقت الحقیقي والتقدم المستمر لتطبیق اإلطار 
الشامل لالستجابة لالجئین في سیاقات مختلفة.  

وعلى الرغم من بدء العمل في ما یتعلق بعدة عناصر متعلقة باإلطار الشامل لالستجابة لالجئین في سیاقات مختلفة، 
مثل الوقایة من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس واالستجابة لھ، أو االبتكار في تقدیم المساعدات مثل 

التدخالت القائمة على النقد، سعت المفوضیة عند تقییم وتحسین اإلطار الشامل لالستجابة لالجئین إلى إدراج 
بأنھا تعتمد اإلطار الشامل لالستجابة لالجئین.  الدروس المواضیعیة المكتسبة من بلدان غیر محددة رسمی اً 

تعتبر عملیة التقییم والتحسین ھذه أساسیة لوضع المیثاق العالمي بشأن الالجئین. وستشكل الممارسات الجیدة 
والدروس المكتسبة عناصر أساسیة للمناقشات المواضیعیة وعملیة تقییم الوضع وصیاغة مسودة اقتراح المفوض 

السامي للمیثاق العالمي بشأن الالجئین، كما ھو محدد في الخطة نحو میثاق عالمي بشأن الالجئین، یرجى االطالع 
على الرابط .واعتباراً من فبرایر 2018، ستعقد سلسلة من المشاورات الرسمیة مع الدول األعضاء في جنیف 
لمناقشة برنامج العمل الذي سیشكل جزءاً أساسیاً من المیثاق العالمي بشأن الالجئین. یمكن االطالع على خطة 

المشاروات الرسمیة ھنا

http://www.unhcr.org/formalconsultations
http://www.unhcr.org/ar/5aa0fdae4.html
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ضية في و، في المقر الرئيسي للمفلمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بفريق العمل المعني باالستجابات الشاملة

 hqcrr@unhcr.orgجنيف: 

 2018التحديث األخير في يناير 
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إعالن نيويورك

2016سبتمبر 
ةحلالتشاور مع أصحاب المص

(جار  )المعنيين 

2016ديسمبر 
التطبيق العملي لإلطار الشامل 
لالستجابة لالجئين في حاالت 

(جار  )محددة 

سبتمبر -2017يونيو 
2018

التقييم والتحسين

2018أواخر 
اعتماد الميثاق العالمي 

بشأن الالجئين
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