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 (ARCP) واللجوء الهجرة حول اإلقليمية العربية التشاور لعملية االستثنائي االجتماع
ًللمشاوراتًالجاريةًحولًاالتفاقًالعالميًبشأنًالالجئينًًتحضيراً 

ًواالتفاقًالعالميًللهجرةًاآلمنةًوالنظاميةًوالمنظمةً
 2017يوليو/ تموز  26-25األمانة العامة، ً

 

 مساهمة عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء في االتفاق العالمي لالجئين

االجتمااااًاالسات نائيًلعمليااةًالتشاااورًالعربياةًاحوليميااةًحااولً الااةولًالعربيااةًالمشااريينً اايًإنًالسااةةًالمساائولينًمم لاي
الهجاارةًواللجااورًقمر ااقًوائمااةًالمشاااريينمتًالااانًنظمتااةًاجمانااةًالعامااةًلجامعااةًالااةولًالعربيااةًقإةارةًشاا ونًالالجئااينً

2017يوليو/ًتموز26ًًو25ًبالقاهرةًيوميًوالمغتربينًوالهجرةمًبصفتهاًاجمانةًالفنيةًلعمليةًالتشاورًبمقرهاً
1:ً

المسائوليةًالمشاتريةًوتقاساألًاجءباارًإيمانا ًبأهميةًتضا رًالجهوةًإوليميا ًوةوليا ًللتعاملًمعًأزمةًالالجئينًومبةأً -
يجاااةًحلااولًءمليااةًوابلااةًللتلبيااقًلمعالجااةًاجسااباتًًماانًجانااتًم تلاااًاجلاارااًالفاءلااةً اايًالمجتمااعًالااةولي وا 

 تيًتسببتً يًزياةةًتة قاتًالالجئينتالجاريةًال

وتأييةا ًءلىًأنًوضاياًالهجرةًواللجورًوأوضااًالمهاجرينًوالالجئاينًوحقاووهألًأصابهًلهااًالعةياةًمانًالتاةاءياتً -
السياساايةًواجمنيااةًءلااىًالمسااتوياتًاحوليميااةًوالةوليااةًولااألًتعااةًتقتصاارًءلااىًاآل ااارًالتاايًت لفهاااًءلااىًاجوضااااً

 االوتصاةيةًواالجتماءيةًواحنسانيةتً

العربيً يًالمحا لًالةوليةًالتيًتناوشًوضاياًالهجرةًواللجورًبصفةًءامةًو صوصاا ً ايًوحرصا ًءلىًالتنسيقً -
 الووتًالراهنًالانًتمرً يةًالمنلقةًالعربيةًبتلوراتًغيرًمسبووةًءلىًهااًالصعيةتً

واحتياجاااااتًالحمايااااةًلالجئااااينًللااااةولًاجمنيااااةًالمشااااروءةًًالمتللباااااتالتااااوازنًبااااينًوتأييااااةا ًءلااااىًأهميااااةًتحقيااااقً -
 تتمسيًاللجورومل

 ت2مًبشأنًاللجورًالسورن2017قمارسًًوتأييةا ًءلىًماًتضمنتةًالقراراتًالصاةرةًءنًالقمةًالعربيةً يًءمان -

                                                           
1

حيثًتألًتIOMًالمنظمةًالةوليةًللهجرةًًوًتUNHCRالمفوضيةًالساميةًلألمألًالمتحةةًلش ونًالالجئينًبالتعاونًمعًتألًتنظيألًاالجتمااً 
والكً يًإلارًجهوةًت صيصًاليوألًاجولًلالتفاقًالعالميًلالجئينتًواليوألًال انيًلالتفاقًالعالميًللهجرةًاآلمنةًوالنظاميةًوالمنظمةتً

ً ًءاأل ًتبنيهما ًالمزمع ًالعالميين ًاالتفاوين ًحول ًالجارية ًللمشاورات ًللتحضير ًالتشاور ًالبيان2018ًءملية ًنصًءلية ًلما ًتنفياا  ًوهاا .
ًيوميًال  ًالتشاورًالانًءقة ًلالجتمااًالعاألًر يعًالمستوىًحولًالتحريات3/8/2016ًً-2تاميًلالجتمااًاالست نائيًلعملية تحضيرا 

ً ًقأبريل ًالتشاور ًلعملية ًالسابقة ًالعاةية ًاالجتماءات ًم رجات ًمع ًواتساوا  ًوالمهاجرينت ًلالجئين 2015ًاليبيرة ًمايو ًمايو2016ًت ت
 م.2017

2
 بشأنًأزمةًاللجورًالسورن.29/3/2017ًبتاريخ28ًًالصاةرً يًالةورةًالعاةية681ًًروألًومةًءمانًورارً 
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 وتقةيرا ًللجهوةًالمباولةًلتحةيثًاالتفاويةًالعربيةًلتنظيألًأوضااًالالجئينً يًالةولًالعربيةت -

ءلىً صوصيةًيلًمنلقةًإوليميةًويلًةولةًمانًةولًالعاالألتًو صوصاا ًالمنلقاةًالعربياةًوةولًالجاوارًًوتأييةاً  -
الساااورنتًبمااااًيحاااتألًمراءااااةًالاااكًءناااةًصاااياغةًاالتفااااقًالعاااالميًلالجئاااينتًووضاااعةًبلريقاااةًمرناااةًتحتااارألًهاااا ً

 ال صوصيةتً

الهجرةًواللجورً يًتوحيةًالموواًالعربيًمانًوتأييةا ًءلىًالةورًاحيجابيًلعمليةًالتشاورًالعربيةًاحوليميةًحولً -
تعزياازًةورهاااًًوالموضااوءاتًالملروحااةًءلااىًالساااحةًالةوليااةًوءرضااةً اااللًالفعالياااتًالعالميااةتًوأهميااةًةءمهاااً

 يأحةًاآللياتًالقائمةًالمهمةت

مشااريينًوبعةًااللالاًءلىًالعروضًالتيًتألًتقةيمهاتًواج ياارًوالمقترحااتًالتايًتضامنتهاًماةا التًالسااةةًال -
  يًاالجتمااتًوالمناوشاتًالتيًةارتً يًاالجتماات

واإلطار الشامل للتعامل مع  يوصون بأهمية أخذ البنود التالية في االعتبار عند وضع االتفاق العالمي لالجئين
 :مسألة الالجئين

 : االستقبال والسماح بالدخول:أوالا 

ًوبالتعاونًمعتًواليريألًو قًالقوانينًالولنيةًليلًةولةواآلمنًًلالستقبالًالمالئألظرواًالالعملًءلىًتهيئةً .1
ً يًهااًال صوص.ًالوياالتًالةوليةًالعاملة

ًوضعًنظاألًلتسجيلًحاالتًالميالةًوالو اةًوالزواجًواللالقًواست راجًالو ائقًالالزمةًلالجئينالعملًءلىً .2
ًبماًيتفقًمعًالقوانينًالولنيةًليلًةولة.ًوالنازحين

ًواحنسانيًللحفاظًءلىًاللابعًالمةنيً يًحالةًوجوةًم يماتًلالجئينتةابيرًالالزمةًالحرصًءلىًات ااًال .3
ًوالمجتمعاتً ًالةول ًوحماية ًأمن ًويفالة ًالمسلحة ًالمجموءات ًوبل ًمن ًا تراوها ًءةأل ًوضمان للم يمات

 المضيفةًوسالمهاًاالجتماءي.

ًمباةئًحقوقًاحنسانًلجميعًاجش اصًالاينًيغاةرونً .4 ًاحتراأل ًإلىًةولًالمهجرًأوًاللجورًضرورة بلةانهأل
 جسباتًوسريةًبغضًالنظرًءنًوضعهألًالقانونيًالانًيرا قًرحلتهألًإلىًةولةًالمقصة.

ًواجش اص .5 ًالسن ًويبار ًواجلفال ًالنسار ًمع ًللتعامل ًبرامج ًبالبشرًًوضع ًاحتجار ًوضحايا اونًاحءاوة
ألًالحمايةًوالمساءةةًالتيًيحتاجونهاًو قا ًوالعناًالقائألًضةًالنسارًبماًيتناستًمعًهشاشةًوضعهألتًومنحه

 الةولًوالمنظماتًالةوليةًومنظماتًالمجتمعًالمةنيًوغيرها.ًبالتعاونًمعللتشريعاتًوالقوانينًالولنيةتً

 ثانياا: دعم االحتياجات العاجلة والمستمرة لالجئين:
ًالمانحةًًتسهيل .1 ًالجهات ًوم تلا ًال اص ًوالقلاا ًالمةني ًوالمجتمع ًواحوليمية ًالةولية ًالمنظمات ةور

ً ًبينها ًوالتنسيق ًالصلة ًاات ًاج رى ًللةولواجلراا ًالولنية ًوالتشريعات ًللقوانين ًاحتياجاتًًو قا  لاتحةية
 .الالجئينًوتقةيألًال ةماتًاجساسيةًلهأل

ًالمها .2 ًوالتةريتًوتنمية ًالتعليأل ءةاةهألًتعزيز ًوا  ًءلىًالمساءةاتًاحنسانيةت ًمنًاءتماةهأل راتًلالجئينًللحة
 الةوليًبماًالًيزاحألًسوقًالعملً يًالبلةًالمضياًوو قا ًلألولوياتًالولنية.بةءألًمنًالمجتمعًًوالكللعملً
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ًالالجئينً .3 ًال للًوالسياساتًوبرامجًالعملًالتيًتستهةاًحمايةًوةءأل ً يًجميع ًاحتياجاتًالنسار مراءاة
 .ًهألومشيالتًهألواحتياجاتًهألوالنازحينتًوتصميألًسياساتًتتالرألًمعًظرو 

ةءألًحملةً"معا :ًيفالةًاالحتراألًوالسالمةًواليرامةًللجميع"ًالتيًتألًإلالوهاً يًاالجتمااًالعاألًالر يعًالمستوىً .4
والتيًًتويوركبني2016ًأيلول/سبتمبر19ًًالمعنيًبحرياتًالنزوحًاليبرىًلالجئينًوالمهاجرينًالانًُءقةً يً

ًوالقلااًال اصًوالمجتمعً ًالمتحةة ًوالةولًاجءضارً يًاجمأل ًالمتحةة تجمعًبينًم سساتًمنظومةًاجمأل
ًالالجئينً ًووبول ًالتمييز ًونبا ًالتنوا ًويأل ًشأن ًمن ًتعلي ًوالتي ًواج راةت ًاجياةيمية ًوالم سسات المةني

 .والمهاجرين

اتًالةوليةًااتًالعالوةًبماً يًالكًويالةًغوثًوتشغيلًتشييلً ريقًمنًالجهاتًالولنيةًالم تصةًوالمنظم .5
قاجونروامًمنًأجلًالعملًءلىًتحةيةًومعالجةً غراتًالحمايةًالتيًيعانيًًىالجئيً لسلينً يًالشرقًاجةن

ًلالجئينًالفلسلينيينً يًنصً ًينصًءلىًتو يرًالحماية ًما ًوجوة ًلعةأل ًالالجئونًالفلسلينيونًنتيجة منها
 انتةاتًاجونروا.

 :تقديم الدعم للبلدان والمجتمع المضيفثالثاا: 
ًألرااً .1 ًجميع ًتياتاًجهوة ًأهمية ًوءلى ًلالجئينت ًالمضيفة ًالةول ًالةوليًمع ًالتضامن ًءلىًمبةأ التأيية

تًوالكًبلريقةًتحا ظًءلىًياةةًتة قاتًالهجرةالمجتمعًالةوليًءنةًالتعاملًمعًالتحرياتًاليبيرةًلالجئينًوًز
ًالالجئينً ًله الر ًاحنسانية ًاليرامة ً يًنفسًالووتًءلى ًوتحا ظ ًالحيوية ًومصالحها ًواستقرارها ًالةول أمن

 والمهاجرين.ً

ًلتقييأل .2 ًواحوليمي ًالولني ًالمستوى ًءلى ًآليات ً وضع ًوتحقيق ًاللجور ًءن ًالناتجة ًالمسئوليةًاجءبار مبةأ
 .نتًم تلاًاجلرااًالفاءلةً يًالمجتمعًالةوليالمشتريةًوتقاسألًاجءبارًمنًجا

التعاونًبينًحيوماتًالةولًالمضيفةًوالمنظماتًالةوليةًواحوليميةًوالةولًوالجهاتًاج رىًالمانحةًتشجيعً .3
لوضعًبرامجًءلىًالمستوىًالولنيًلبنارًالقةراتًالولنيةًللةولًالمضيفةًلالجئينًوم تلاًالجهاتًالفاءلةً

و قًأولوياتًالمساءةةًالمللوبةً يهاًلتقةيألًال ةماتًاجساسيةًوتو يرًالتمويلًالالزألًتتناستًمعًيلًةولةً
ًيالكت ًليسً قلًءلىًالالجئينًولينًءلىًالةولًوالمجتمعاتًالمضيفة ًبالفائةة ًالغرضًبحيثًتعوة ًلهاا

ءلةً يًالمجتمعًوالكًبماًيتوا قًمعًمبةأًالمسئوليةًالمشتريةًوتقاسألًاجءبارًمنًجانتًم تلاًاجلرااًالفا
 .الةولي

ًالتنميةً .4 ً يًمجال ًالعاملة ًاحنسانيًوتلك ًالعمل ً يًمجال ًالجهاتًالفاءلة ًالمشتركًبين ًالت ليل تشجيع
 و للًالتنميةًالولنية.لتعزيزًالمساءةاتًاحنمائيةًلويلةًاججلًالةاءمةًلالوتصاةً

التيًتتحملًالعترًاجيبرًًاصة ًتلكو ً صوصيةًوضعًالةولًالعربيةًالمضيفةًلالجئينًمراءاةًالتأييةًءلى .5
جزمةًاللجورًحاليا تًمعًوجوةًالعةيةًمنًالتحةياتًاالوتصاةيةًوالتوتراتًاالجتماءيةًوالتغيراتًالةيموغرا يةً
ًءاألً ًمنا ًالمنلقة ًاجحةاثًالتيًمرتًبها ًءن ًوالناتجة ً يًبعضًالةول ًوالسياسية واالضلراباتًاجمنية

ًإلىًجانتًاال2011ً ً اصا ًالفلسلينيةًًوحتاللًاحسرائيليًلألراضيًوتةاءياتهات ًةءما  ًيستلزأل ًمما العربيةت
ًلتميينهاًمنًالتعاملًمعًاجءةاةًاليبيرةًلالجئينًبصورةًسليمةتًًلةولًالمنلقة وتقةيألًالمساءةةًالالزمةًلها

ءلىًتحقيقًاالستقرارًاالجتماءيًوتقليلًالتوترًبينًالالجئينًوالمجتمعاتًالمضيفةًًومنًشأنًالكًأنًيعمل
 لهأل.ً
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وياألًالمجتمعًالةوليًبةءألًمشرواًجامعةًالةولًالعربيةًلوضعًآليةًمحةةةًلمساءةةًالةولًالعربيةًالمجاورةً .6
ًإلىًت لكًالةولتًبماًيمينهاًمنًلسورياتًوالةولًالعربيةًاج رىًالمضيفةًلالجئينًالسوريينًوالمهجرينًوسرا 

ًاالضلالاًباجءبارًالمترتبةًءلىًاستضا تهألًمنًم تلاًالجوانت.

 رابعاا: إيجاد حلول دائمة:

  .الووواًءلىًاجسباتًالحقيقيةًللجورًوالعملًءلىًمعالجتهاًضرورة .1

ًيشمل .2 ًالفلسلينيينًبما ًالالجئين ًوةءأل ًاالهتماأل ًالالزألًًضرورة ًالةءأل ًتقةيأل ًالةوليًلمواصلة ًالمجتمع ةءوة
ًبتحملً ًالقياأل ًمواصلة ًمن ًيمينها ًبما ًقأونروام ًالفلسلينيين ًالالجئين ًوتشغيل ًلغوث ًالمتحةة ًاجمأل لويالة
مسئولياتهاًالياملةًتجاههألًبموجتًوراراتًاجمألًالمتحةةًااتًالصلةتًوالتأييةًءلىًحقًالالجئينًالفلسلينيينً

تًوالعملًءلىًتقةيألًةءألًأيبرًللةول194ًروألًًمجلسًاجمنإلىًولنهألًبموجتًالقرارًالصاةرًءنً يًالعوةةً
ًالمجتمعًالةوليًبالضغلً ًللفلسلينيينًمنًسورياتًوملالبة ًالجةيةة ًاللجور ًمعًحالة ًالًسيما التيًتستقبلهأل

بماً يًالكًاتفاوياتًجنياًوالقراراتًًحلزامهاًباحتراألًالقانونًالةوليقالقوةًالقائمةًباالحتاللمًءلىًإسرائيلً
ًالمتحةة تًووواًسياساتًالعةوانًوالحصارًوالتلهيرًالعرويًوالتمييزًالعنصرنًالهاة ةًالصاةرةًءنًاجمأل

 إلىًمواصلةًتهجيرًالفلسلينيينًءنًولنهأل.

ًالتعهةاتً .3 ًوترجمة ًاحتراأل ًإلى ًالةولية ًالجهاتًالفاءلة ًةءوة ًالةولية ًملوًُالتي ًةءأل موسًلالجئينًِةَمتًإلى
 السوريين.

 العملًءلىًإشراكًالالجئينً يًالجهوةًالراميةًإلىًتحقيقًالمصالحةًالولنيةً يًبلةانًالمنشأ. .4

بأماانًويراماةتًوهاااًيتللاتًإيجااةًالتمويالًالاالزألًحءااةةً بلاةانهأل تهيئةًالظرواًالمناسابةًلعاوةةًالالجئاينًإلاى .5
ءاةةًتأهيلًالالجئينًلإلسهاألًعًاالست مارً يًها ًالبلةانتًًووتحقيقًالتنميةً يًبلةانًالمنشأتًوتشجي احءمار ا 

 .إءاةةًبنارًبلةانهألًمشاريعً ي

 منًإءالنًنيويورك.76ًةءألًءوةةًالالجئينًالتةريجيةًإلىًبلةانهألًحيثًأمينًو قا ًللفقرةً .6

ًءلىًإةماجًاالحتياجاتًال اصةًلالجئينًالعائةينً يًالت ليلًاحنمائيًال .7 ًةولًالمنشأ ولنيًبماًمساءةة
 يضمنًءةألًتجةةًنزوحهألًمرةًأ رىً يًظلًاستقرارًاجوضاا.

ءاةةًتولينهألً يًها ًالةولً .8 و قا ًلالتفاوياتًوالتعهةاتًالةوليةًتوسيعً رصًة ولًالالجئينًإلىًةولً ال ةًوا 
منً اللًوضعًبرامجًتعملًءلىًإشراكًالقلااًااتًالصلةًلت فياًاجءبارًءنًبلةانًاللجورًاجولتًوالكً

ً ًال اصة ًالرءاية ًبرامج ًوالمجتمعاتًمنً الل ًًوPrivate Sponsorshipال اصًواجسر منهًتأشيراتًت
الة ولًجسباتًإنسانيةتًوتوسيعًنلاقًالمنهًالةراسيةًوتأشيراتًالةراسةًالممنوحةًللالتًالبلةانًالتيًتمرً

ًالبرامًبأزماتت ًها  ًوضع ًالتمييزًءنة ًوءةأل ًاالءتباراتًاحنسانية ًليلًجمعًمراءاة ًللقوانينًالولنية ًو قا  ت
 ً.ةولة

 .ًالًتعةًةولًالعبورًبالضرورةًضمنًالبلةانًال ال ةًالتيًيتألًإءاةةًالتولينً يها .9

ً


