األمانة العامة
القطاع االجتماعي
إدارة شؤون الالجئين
والمغتربين والهجرة

االجتماع االستثنائي لعملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء ()ARCP
تحضي اًرًللمشاوراتًالجاريةًحولًاالتفاقًالعالميًبشأنًالالجئينً ً
واالتفاقًالعالميًللهجرةًاآلمنةًوالنظاميةًوالمنظمةً ً
ًاألمانة العامة 26-25 ،يوليو /تموز 2017

مساهمة عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء في االتفاق العالمي لالجئين
إنًالسااةةًالمساائولينًمم لايًالااةولًالعربيااةًالمشااريينً ااي االجتمااااًاالسات نائيًلعمليااةًالتشاااورًالعربياةًاحوليميااةًحااولً
الهج ارةًواللجااورًقمر ااقًوائمااةًالمشاااريينمتًالااانًنظمتااةًاجمانااةًالعامااةًلجامعااةًالااةولًالعربيااةًقإةارةًش ا ونًالالجئااينً
والمغتربينًوالهجرةمًبصفتهاًاجمانةًالفنيةًلعمليةًالتشاورًبمقرهاًبالقاهرةًيوميًً25وً26يوليوً/تموزًً :12017
 إيماناًبأهميةًتضا رًالجهوةًإوليمياًوةولياًللتعاملًمعًأزمةًالالجئينًومبةأًالمسائوليةًالمشاتريةًوتقاساألًاجءباارًماانًجانااتًم تلاااًاجلارااًالفاءلااةً اايًالمجتمااعًالااةوليًوايجاااةًحلااولًءمليااةًوابلااةًللتلبيااقًلمعالجااةًاجسااباتً

الجاريةًالتيًتسببتً يًزياةةًتة قاتًالالجئينت

 وتأييةاًءلىًأنًوضاياًالهجرةًواللجورًوأوضااًالمهاجرينًوالالجئاينًوحقاووهألًأصابهًلهااًالعةياةًمانًالتاةاءياتًالسياساايةًواجمنيااةًءلااىًالمسااتوياتًاحوليميااةًوالةوليااةًولااألًتعااةًتقتصاارًءلااىًاآل ااارًالتاايًت لفهاااًءلااىًاجوضااااً

االوتصاةيةًواالجتماءيةًواحنسانيةتً

 وحرصاًءلىًالتنسيقًالعربيً يًالمحا لًالةوليةًالتيًتناوشًوضاياًالهجرةًواللجورًبصفةًءامةًو صوصااً ايًالووتًالراهنًالانًتمرً يةًالمنلقةًالعربيةًبتلوراتًغيرًمسبووةًءلىًهااًالصعيةتً

 وتأيي ااةاًءل ااىًأهمي ااةًتحقي ااقًالتا اوازنًب ااينًالمتللب اااتًاجمني ااةًالمش ااروءةًلل ااةولًواحتياج اااتًالحماي ااةًلالجئ ااينًوملتمسيًاللجورت

 وتأييةاًءلىًماًتضمنتةًالق ارراتًالصاةرةًءنًالقمةًالعربيةً يًءمانًقمارسً2017مًبشأنًاللجورًالسورن2ت 1تألًتنظيألًاالجتمااًبالتعاونًمعًالمفوضيةًالساميةًلألمألًالمتحةةًلش ونًالالجئينًUNHCRتًًوالمنظمةًالةوليةًللهجرةًIOMتًحيثًتألً
ت صيصًاليوألًاجولًلالتفاقًالعالميًلالجئينتًواليوألًال انيًلالتفاقًالعالميًللهجرةًاآلمنةًوالنظاميةًوالمنظمةتًوالكً يًإلارًجهوةً
ءملية ًالتشاور ًللتحضير ًللمشاورات ًالجارية ًحول ًاالتفاوين ًالعالميين ًالمزمع ًتبنيهما ًءاأل ًً .2018وهاا ًتنفياا ًلما ًنص ًءلية ًالبيانً
ال تامي ًلالجتماا ًاالست نائي ًلعملية ًالتشاور ًالان ًءقة ًيومي ًً 2016/8/3-2تحضي ار ًلالجتماا ًالعاأل ًر يع ًالمستوى ًحول ًالتحرياتً
اليبيرة ًلالجئين ًوالمهاجرينت ًواتساوا ًمع ًم رجات ًاالجتماءات ًالعاةية ًالسابقة ًلعملية ًالتشاور ًقأبريل ً2015ت ًمايو ً2016ت ًمايوً

2017م.

 2ورارًومةًءمانًروألًً681الصاةرً يًالةورةًالعاةيةًً28بتاريخًً2017/3/29بشأنًأزمةًاللجورًالسورن.
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 -وتقةي ارًللجهوةًالمباولةًلتحةيثًاالتفاويةًالعربيةًلتنظيألًأوضااًالالجئينً يًالةولًالعربيةت

 وتأييةاًًءلىً صوصيةًيلًمنلقةًإوليميةًويلًةولةًمانًةولًالعاالألتًو صوصااًالمنلقاةًالعربياةًوةولًالجاوارًالس ااورنتًبم اااًيح ااتألًم ارء اااةًال ااكًءن ااةًص ااياغةًاالتف اااقًالع ااالميًلالجئ ااينتًووض ااعةًبلريق ااةًمرن ااةًتحتا ارألًه ااا ً

ال صوصيةتً

 وتأييةاًءلىًالةورًاحيجابيًلعمليةًالتشاورًالعربيةًاحوليميةًحولًالهجرةًواللجورً يًتوحيةًالموواًالعربيًمانًالموضااوءاتًالملروحااةًءلااىًالساااحةًالةوليااةًوءرضااةً اااللًالفعالياااتًالعالميااةتًوأهميااةًةءمهاااً ًوتعزياازًةورهاااً

يأحةًاآللياتًالقائمةًالمهمةت

 وبعةًااللالاًءلىًالعروضًالتيًتألًتقةيمهاتًواج ياارًوالمقترحااتًالتايًتضامنتهاًماةا التًالسااةةًالمشااريينًيًاالجتمااتًوالمناوشاتًالتيًةارتً يًاالجتماات

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

مسألة الالجئين:

أوالا :االستقبال والسماح بالدخول:
 .1العملًءلىًتهيئةًالظرواًلالستقبالًالمالئأل ًواآلمنًواليريألًو قًالقوانينًالولنيةًليلًةولةتًوبالتعاونًمعً
الوياالتًالةوليةًالعاملةً يًهااًال صوصً .

 .2العملًءلىً وضعًنظاألًلتسجيلًحاالتًالميالةًوالو اةًوالزواجًواللالقًواست راجًالو ائقًالالزمةًلالجئينً
والنازحينًبماًيتفقًمعًالقوانينًالولنيةًليلًةولةً .

 .3الحرصًءلىًات ااًالتةابيرًالالزمةً يًحالةًوجوةًم يماتًلالجئين ًللحفاظًءلىًاللابعًالمةني ًواحنسانيً
للم يمات ًوضمان ًءةأل ًا تراوها ًمن ًوبل ًالمجموءات ًالمسلحة ًويفالة ًأمن ًوحماية ًالةول ًوالمجتمعاتً

المضيفةًوسالمهاًاالجتماءي.

 .4ضرورة ًاحتراأل ًمباةئ ًحقوقًاحنسان ًلجميع ًاجش اص ًالاينًيغاةرونًبلةانهأل ًإلى ًةولًالمهجرًأوًاللجورً
جسباتًوسريةًبغضًالنظرًءنًوضعهألًالقانونيًالانًي ار قًرحلتهألًإلىًةولةًالمقصة.

 .5وضع ًبرامج ًللتعامل ًمع ًالنسار ًواجلفال ًويبار ًالسن ًواجش اص ًاون ًاحءاوة ًوضحايا ًاحتجار ًبالبشرً
والعناًالقائألًضةًالنسارًبماًيتناستًمعًهشاشةًوضعهألتًومنحهألًالحمايةًوالمساءةةًالتيًيحتاجونهاًو قاً

للتشريعاتًوالقوانينًالولنيةتًبالتعاونًمعًالةولًوالمنظماتًالةوليةًومنظماتًالمجتمعًالمةنيًوغيرها.
ثاني ا :دعم االحتياجات العاجلة والمستمرة لالجئين:

 .1تسهيل ً ةور ًالمنظمات ًالةولية ًواحوليمية ًوالمجتمع ًالمةني ًوالقلاا ًال اص ًوم تلا ًالجهات ًالمانحةً
واجلراا ًاج رى ًاات ًالصلة ًوالتنسيق ًبينها ًو قا ًللقوانين ًوالتشريعات ًالولنية ًللةول ًلاتحةية ًاحتياجاتً
الالجئينًوتقةيألًال ةماتًاجساسيةًلهأل.
 .2تعزيز ًالتعليأل ًوالتةريت ًوتنمية ًالمهارات ًلالجئين ًللحة ًمن ًاءتماةهأل ًءلى ًالمساءةات ًاحنسانيةت ًواءةاةهألً
للعملًوالكًبةءألًمنًالمجتمعًالةوليًبماًالًيزاحألًسوقًالعملً يًالبلةًالمضياًوو قاًلألولوياتًالولنية.
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 .3مراءاة ًاحتياجات ًالنسار ً ي ًجميع ًال لل ًوالسياسات ًوبرامج ًالعمل ًالتي ًتستهةا ًحماية ًوةءأل ًالالجئينً
والنازحينتًوتصميألًسياساتًتتالرألًمعًظرو هألًواحتياجاتهألًومشيالتهألً.
 .4ةءألًحملةً"معاً:يفالةًاالحتراألًوالسالمةًواليرامةًللجميع"ًالتيًتألًإلالوهاً يًاالجتمااًالعاألًالر يعًالمستوىً
ينًالانًءقةً يًً19أيلول/سبتمبرًً2016بنيويوركتًوالتيً
المعنيًبحرياتًالنزوحًاليبرىًلالجئينًوالمهاجر
ُ
تجمع ًبينًم سساتًمنظومة ًاجمأل ًالمتحةة ًوالةولًاجءضارً يًاجمأل ًالمتحةة ًوالقلااًال اص ًوالمجتمعً
المةني ًوالم سسات ًاجياةيمية ًواج راةت ًوالتي ًتعلي ًمن ًشأن ًويأل ًالتنوا ًونبا ًالتمييز ًووبول ًالالجئينً
والمهاجرين.
 .5تشييلً ريقًمنًالجهاتًالولنيةًالم تصةًوالمنظماتًالةوليةًااتًالعالوةًبماً يًالكًويالةًغوثًوتشغيلً
الجئيً لسلينً يًالشرقًاجةنى ًقاجونروامًمنًأجلًالعملًءلىًتحةيةًومعالجةً غراتًالحمايةًالتيًيعانيً
منها ًالالجئون ًالفلسلينيون ًنتيجة ًلعةأل ًوجوة ًما ًينص ًءلى ًتو ير ًالحماية ًلالجئين ًالفلسلينيين ً ي ًنصً
انتةاتًاجونروا.
ثالث ا :تقديم الدعم للبلدان والمجتمع المضيف:
.1

.2
.3

.4
.5

التأيية ًءلى ًمبةأ ًالتضامن ًالةولي ًمع ًالةول ًالمضيفة ًلالجئينت ًوءلى ًأهمية ًتياتا ًجهوة ًجميع ًألرااً
ةًلالجئينًوزياةةًتة قاتًالهجرةتًوالكًبلريقةًتحا ظًءلىً
ً
المجتمعًالةوليًءنةًالتعاملًمعًالتحرياتًاليبير
أمن ًالةول ًواستقرارها ًومصالحها ًالحيوية ًوتحا ظ ً ي ًنفس ًالووت ًءلى ًاليرامة ًاحنسانية ًله الر ًالالجئينً
والمهاجرينً.
وضع ًآليات ًءلى ًالمستوى ًالولني ًواحوليمي ًلتقييأل اجءبار ًالناتجة ًءن ًاللجور ًوتحقيق ًمبةأ ًالمسئوليةً
المشتريةًوتقاسألًاجءبارًمنًجانتًم تلاًاجلرااًالفاءلةً يًالمجتمعًالةولي.
تشجيعًالتعاونًبينًحيوماتًالةولًالمضيفةًوالمنظماتًالةوليةًواحوليميةًوالةولًوالجهاتًاج رىًالمانحةً
وم تلاًالجهاتًالفاءلةًلبنارًالقةراتًالولنيةًللةولًالمضيفةًلالجئينًلوضعًبرامجًءلىًالمستوىًالولنيً
تتناستًمعًيلًةولةً و قًأولوياتًالمساءةةًالمللوبةً يهاًلتقةيألًال ةماتًاجساسيةًوتو يرًالتمويلًالالزألً
لهاا ًالغرض ًبحيث ًتعوة ًبالفائةة ًليس ً قل ًءلى ًالالجئين ًولين ًءلى ًالةول ًوالمجتمعات ًالمضيفة ًيالكتً
والكًبماًيتوا قًمعًمبةأًالمسئوليةًالمشتريةًوتقاسألًاجءبارًمنًجانتًم تلاًاجلرااًالفاءلةً يًالمجتمعً
الةولي.
تشجيع ًالت ليل ًالمشترك ًبين ًالجهات ًالفاءلة ً ي ًمجال ًالعمل ًاحنساني ًوتلك ًالعاملة ً ي ًمجال ًالتنميةً
لتعزيزًالمساءةاتًاحنمائيةًلويلةًاججلًالةاءمةًلالوتصاةًو للًالتنميةًالولنية.
التأييةًءلىًمراءاةً صوصيةًوضعًالةولًالعربيةًالمضيفةًلالجئينًو اصةًتلكًالتيًتتحملًالعترًاجيبرً
جزمةًاللجورًحالياتًمعًوجوةًالعةيةًمنًالتحةياتًاالوتصاةيةًوالتوتراتًاالجتماءيةًوالتغيراتًالةيموغ ار يةً
واالضلرابات ًاجمنية ًوالسياسية ً ي ًبعض ًالةول ًوالناتجة ًءن ًاجحةاث ًالتي ًمرت ًبها ًالمنلقة ًمنا ًءاألً
ًوالعربيةت ًمما ًيستلزأل ًةءما ً اصاً
ً 2011وتةاءياتهات ًإلى ًجانت ًاالحتالل ًاحسرائيلي ًلألراضي ًالفلسلينية ً
لةولًالمنلقة ً وتقةيألًالمساءةةًالالزمةًلهاًلتميينهاًمنًالتعاملًمعًاجءةاةًاليبيرةًلالجئينًبصورةًسليمةتً
ومنًشأنًالكًأنًيعمل ً ءلىًتحقيقًاالستقرارًاالجتماءيًوتقليلًالتوترًبينًالالجئينًوالمجتمعاتًالمضيفةً
لهألً.
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 .6وياألًالمجتمعًالةوليًبةءألًمشرواًجامعةًالةولًالعربيةًلوضعًآليةًمحةةةًلمساءةةًالةولًالعربيةًالمجاورةً
لسورياتًوالةولًالعربيةًاج رىًالمضيفةًلالجئينًالسوريينًوالمهجرينًوس ار ًإلىًتلكًالةولتًبماًيمينهاًمنً
االضلالاًباجءبارًالمترتبةًءلىًاستضا تهألًمنًم تلاًالجوانتً .
رابع ا :إيجاد حلول دائمة:
 .1ضرورةًالووواًءلىًاجسباتًالحقيقيةًللجورًوالعملًءلىًمعالجتها.

 .2ضرورة ًاالهتماأل ًوةءأل ًالالجئين ًالفلسلينيين ًبما ًيشمل ًةءوة ًالمجتمع ًالةولي ًلمواصلة ًتقةيأل ًالةءأل ًالالزألً
لويالة ًاجمأل ًالمتحةة ًلغوث ًوتشغيل ًالالجئين ًالفلسلينيين ًقأونروام ًبما ًيمينها ًمن ًمواصلة ًالقياأل ًبتحملً
مسئولياتهاًالياملةًتجاههألًبموجتًو ارراتًاجمألًالمتحةةًااتًالصلةتًوالتأييةًءلىًحقًالالجئينًالفلسلينيينً

يًالعوةةًإلىًولنهألًبموجتًالقرارًالصاةرًءنًمجلسًاجمنًروألً194تًوالعملًءلىًتقةيألًةءألًأيبرًللةولً

التي ًتستقبلهأل ًال ًسيما ًمع ًحالة ًاللجور ًالجةيةة ًللفلسلينيين ًمن ًسوريات ًوملالبة ًالمجتمع ًالةولي ًبالضغلً

ءلىًإسرائيلًقالقوةًالقائمةًباالحتاللمًحلزامهاًباحتراألًالقانونًالةولي ًبماً يًالكًاتفاوياتًجنياًوالق ارراتً

الصاةرة ًءن ًاجمأل ًالمتحةةت ًووواًسياسات ًالعةوان ًوالحصار ًوالتلهيرًالعروي ًوالتمييز ًالعنصرنًالهاة ةً
إلىًمواصلةًتهجيرًالفلسلينيينًءنًولنهأل.

 .3ةءوة ًالجهات ًالفاءلة ًالةولية ًإلى ًاحتراأل ًوترجمة ًالتعهةات ًالةولية ًالتي ًًوُِة َمت ًإلى ًةءأل ًملموس ًلالجئينً
السوريين.

 .4العملًءلىًإشراكًالالجئينً يًالجهوةًالراميةًإلىًتحقيقًالمصالحةًالولنيةً يًبلةانًالمنشأ.

 .5تهيئةًالظرواًالمناسابةًلعاوةةًالالجئاينًإلاى بلاةانهأل بأماانًوي ارماةتًوهاااًيتللاتًإيجااةًالتمويالًالاالزألًحءااةةً
ًالبلةانتًواءاةةًتأهيلًالالجئينًلإلسهاألً
ً
احءمار وتحقيقًالتنميةً يًبلةانًالمنشأتًوتشجيعًاالست مارً يًها
يًمشاريعًإءاةةًبنارًبلةانهأل.

 .6ةءألًءوةةًالالجئينًالتةريجيةًإلىًبلةانهألًحيثًأمينًو قاًللفقرةًً76منًإءالنًنيويورك.

 .7مساءةة ًةول ًالمنشأ ًءلى ًإةماج ًاالحتياجاتًال اصةًلالجئينًالعائةينً ي ًالت ليلًاحنمائيًالولني ًبماً
يضمنًءةألًتجةةًنزوحهألًمرةًأ رىً يًظلًاستقرارًاجوضاا.

 .8توسيعً رصًة ولًالالجئينًإلىًةولً ال ةًواءاةةًتولينهألً يًها ًالةولًو قا ًلالتفاوياتًوالتعهةاتًالةوليةً
ااتًالصلةًلت فياًاجءبارًءنًبلةانًاللجورًاجولتًوالكًمنً اللًوضعًبرامجًتعملًءلىًإشراكًالقلااً

ال اص ًواجسر ًوالمجتمعات ًمن ً الل ًبرامج ًالرءاية ًال اصة ًPrivate Sponsorshipت ً ًومنه ًتأشيراتً
الة ولًجسباتًإنسانيةتًوتوسيعًنلاقًالمنهًالةراسيةًوتأشيراتًالةراسةًالممنوحةًللالتًالبلةانًالتيًتمرً

بأزماتت ً مع ًمراءاة ًاالءتبارات ًاحنسانية ًوءةأل ًالتمييز ًءنة ًوضع ًها ًالبرامجت ًو قا ًللقوانين ًالولنية ًليلً

ةولةً.

 .9الًتعةًةولًالعبورًبالضرورةًضمنًالبلةانًال ال ةًالتيًيتألًإءاةةًالتولينً يهاً.
ً
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