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   مذكرة توضيحية بشأن اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين والميثاق العالمي بشأن الالجئين
 

 اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين
ه ؤ مباد وتشمل 6102في سبتمبر  إعالن نيويورك بشأن الالجئين والمهاجريناعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة 

ين الجهات الفاعلة اإلنسانية ( التعاون المبكر والمستدام ب6بشأن الالجئين، ( تقاسم أكبر األعباء والمسؤولية 0األساسية: 
( إشراك أصحاب المصلحة المتعددين على نطاق 4اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لالجئين، و تعزيز( 3واإلنمائية، 

جابات تأوسع من خالل الوزارات التنفيذية والقطاع الخاص والالجئين والنقابات واألكاديميين والمجتمع المدني في االس
سبة المكتالممارسات الجيدة  إلطار الشامل لالستجابة لالجئينالملحق األول ل ويجمع. أمور أخرىمن بين لالجئين، 

من  جماعيةالموافقة اإل ترافقالتي  الصالحية ويمنحهاوالسياسات التقدمية الخاصة بالالجئين في إطار واحد طوال عقود 
  دولة. 093البالغ عددها و الدول األعضاء في األمم المتحدة 

اريكا في ثالثة عشر بلدًا: بليز وكوست اإلطار الشامل لالستجابة لالجئينالماضية، ُطبِّق  األشهر الثمانية عشرل خال
ثيوبيا وغواتيماال وهندوراس وكينيا والمكسيك وبنما ورواندا والصومال وأوغندا وزامبيا. باإلضافة إلى ذلك،  وجيبوتي وا 

إلطار بدون إطالق اأو كلها،  اإلطار الشامل لالستجابة لالجئينالعديد من الدول حول العالم بعض عناصر نهج  تطبق
 بعضلى ، التي تطبَّق عوتعزيز القدرة على مواجهة األزماتاإلقليمية لالجئين خطة االستجابة بشكل رسمي. وتتضمن 

  .إلطار الشامل لالستجابة لالجئينالمبادئ األساسية ل تدفق الالجئين السوريين، العديد منالمتأثرة بالبلدان 

 : كما يليتقدمًا في بعض المجاالت  اإلطار الشامل لالستجابة لالجئينتطبيق شهد 
  ت تقدمية سياسا، ه، أو هي في طور اعتماداإلطار الشامل لالستجابة لالجئيناعتمد العديد من البلدان التي تطبق

الحق في العمل والتنقل بحرية والوصول إلى الخدمات األساسية على قدم المساواة مع  هم، فمنحتخاصة بالالجئين
ثيوبيا وأوغندا.  ، وهي حالمواطنيها الجئ إضافي بالمدارس  410111، التحق حوالي مثالً  في إثيوبيافجيبوتي وا 

الالجئين على  فرص حصولتحسين بالتزام إثيوبيا  في إطاراالبتدائية والثانوية خالل العامين الدراسيين األخيرين 
 %43 وهو ارتفاع كبير بلغت نسبتهالعالي ) تعليمهمالجئ إضافي يتابعون  011التعليم. باإلضافة إلى ذلك، هنالك 

لقد عملت  (.%69بنسبة  ارتفاعطفل الجئ إضافي بدور الحضانة ) 060311 أكثر منخالل عامين(. ويلتحق 
 لكبما في ذ، شاملة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيينطبق استجابات الدول والمناطق الثالث عشرة التي ت

http://www.unhcr.org/ar/596322f94.html
http://www.unhcr.org/ar/596322f94.html


 

[2] 

التي  لتحسين حماية الالجئين ودعم المجتمعات ،التنفيذية مثل وزارات الصحة والتخطيط والتعليم والمالية الوزارات
اإلطار  تي تطبقل الالدو هذا، والذي تبنته جميع  "الحكومة بأكملها"يتسم نهج و تستضيف أعداداً كبيرة من الالجئين. 

ليديًا في االستجابة تشارك تق نتك، بمشاركة الوزارات التنفيذية والهيئات الحكومية التي لم الشامل لالستجابة لالجئين
حركات تالوطنية والمحلية احتياجات المناطق األكثر تأثرًا بأن تعكس خطط التنمية  لالجئين. وتضمن مشاركتها

 الالجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.  مما يفيدالالجئين، 
  ابلية ولية على نحو أكثر إنصافًا وق، وانطالقًا من روح تقاسم األعباء والمسؤ اإلطار الشامل لالستجابة لالجئينفي

مليون  011)ألمانيا واالتحاد األوروبي واليابان( وحدها بمبلغ جهات فاعلة في مجال التنمية ، ساهمت ثالث للتوقع
 ميركي إضافي لالستجابات الشاملة. دوالر أ

 قيا، وبعد التزام في شرق إفريفنحو االستجابات الشاملة. اإلقليمية وشبه اإلقليمية إعالن نيويورك أيضًا الجهود  حّفز
، تعهد وزراء 1اتباع نهج إقليمي لالجئين الصوماليينبفي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الدول األعضاء 

ين في كل بتسيق ممارسات التعليم لالجئ ،الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الدول األعضاء في التربية في
 فيمتأثرة ابلنزوح القسري . وتقوم بلدان 6161أنحاء المنطقة وشمل الالجئين في خطط التعليم الوطنية بحلول عام 

الجة تحسين حماية الالجئين، مسترشدةً بتعاون إقليمي أكبر لمعشمال أميركا الوسطى والمكسيك بتنفيذ خطط وطنية ل
 المؤسسات اإلقليمية في صميم هذه التطورات الهامة. و  اتالحكوم مشاركةكانت  وقد. 2األسباب الجذرية للنزوح

  نهج شامل.  بمزايا اتباع واإلقراربقضايا الالجئين على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية،  المستمراالهتمام
ية من خالل نسبة المشاركة العال ملحوظةمن المجتمع الدولي كامالً  المستمرةعلى المستوى العالمي، كانت المشاركة 

للدول األعضاء والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمجتمع المدني في المشاورات العالمية بشأن  والناشطة
، 6100نفيذية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في عام االستجابات الشاملة )مثل اجتماع اللجنة الت

ا في ذلك ورشة بمالتي جرت في كل أنحاء العالم،  اإلطار الشامل لالستجابة لالجئينوالفعاليات الجانبية المتعلقة ب
دت إلى الرسمية التي أالعمل هذه التي نظمتها منظمة التعاون اإلسالمي(، وفي المناقشات المواضيعية والمشاورات 

 المزيد حول هذا الموضوع في القسم الثاني(. الميثاق العالمي بشأن الالجئين )
 

 قابليًة للتوقعو  استجابات أكثر فعاليةً  لتوفيرليست هذه سوى أمثلة قليلة عن التغيير الذي نشهده في كل أنحاء العالم 
ستخلصة حتى الدروس المإلى الميثاق العالمي بشأن الالجئين على  وترتكز العملية المؤديةحركات الالجئين. تل واستدامةً 

لرقمية الى البوابة عمعلومات المزيد من ال، ويمكن العثور على اإلطار الشامل لالستجابة لالجئيناآلن من تطبيق 
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اإلطار الشامل والصفحة الخاصة ب( CRRF Global Digital) اإلطار الشامل لالستجابة لالجئينب العالمية الخاصة
  .الموقع اإللكتروني للمفوضية على لالستجابة لالجئين

 
 نحو ميثاق عالمي بشأن الالجئين

تين لتعزيز مختلف آليتينالموضوعية ولإلطار الشامل لالستجابة لالجئين، أطلق إعالن نيويورك  لاللتزاماتباإلضافة 
عالمي من ثاق ميوالهجرة: ميثاق عالمي بشأن الالجئين ُطلب من المفوضية تطويره؛ و  اللجوءاالستجابة الدولية لمسائل 

د هذا األخير ميسران مشاركان هما الممثالن الدائمان لسويسرا والمكسيك أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة. ويقو 
في حين سيقترح المفوض السامي، فيليبو غراندي، ميثاقًا عالميًا بشأن الالجئين على  ،في األمم المتحدة في نيويورك

 . 6102الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 
 
من أجل اقتراح ميثاق عالمي يمثل وجهات نظر المجتمع الدولي ويمكن اعتماده من قبل الجمعية العامة بالتوافق، شاركت 

اآللية مجموعة من ، شملت هذه 6100المفوضية في حوار مع الدول األعضاء وأصحاب مصلحة آخرين. في عام 
 حوارال ي الميثاق العالمي بشأن الالجئين وآلية للتقييم خالليتم إدراجها فلشات مواضيعية" الستفتاء اقتراحات اقنم" خمس
بشأن تحديات الحماية في ديسمبر. وحتى اآلن من هذا العام، أجرينا ثالث جوالت من  السنوي لمفوض الساميل السنوي

في  شرتنُ "المسودة األولى المحدثة" التي حول "االستشارات الرسمية" حول "المسودة األولى" التي أصدرناها في يناير و 
مارس. ويجري العمل حاليًا على "مسودة ثانية" ستُنشر في نهاية أبريل، أي في الوقت المناسب للجولة الرابعة من 

وستجري مناقشات إضافية في يونيو ويوليو قبل أن يطرح المفوض   في أوائل مايو. التي ستُقام االستشارات الرسمية
 تراحه النهائي على الجمعية العامة العتماده.السامي اق

 
سيرتكز الميثاق العالمي بشأن الالجئين على النظام القانوني الدولي القائم والخاص بالالجئين، بما في ذلك عند اعتماده، 
 ويفعل أكثر التعبير القوي عن الرغبة السياسية إلعالن نيويورك. ،المتعلقة بوضع الالجئ 0900اتفاقية عام 

 
  .بطالراهذا على  الميثاق العالمي بشأن الالجئين المؤدية إلى العمليةيمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن 
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