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الدورة السابعة واخلمسون 
البند ١٠٤ من جدول األعمال 

تقريـــر مفـــوض األمـــم املتحـــدة الســـــامي لشــــؤون 
الالجئــني، واملســائل  املتصلــة بــالالجئني والعــــائدين 

   واملشردين واملسائل اإلنسانية 
رسـالة مؤرخـة ٢١ تشـرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٢ موجهــة إىل رئيــس اجلمعيــة 

العامة من املمثلني الدائمني لسويسرا والنرويج لدى األمم املتحدة 
 

بناء على تعليمات من حكومتينا، يشرفنا أن حنيل طيه الوثيقة املعنونة �إعالن الهـاي 
بشأن مستقبل السياسات املتعلقة بالالجئني واهلجرة� (انظر املرفق). 

ونكـون ممتنـني لـو أمكـن تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـــهما وثيقــة مــن وثــائق 
اجلمعية العامة يف إطار البند ١٠٤ من جدول األعمال. 

 
(توقيع) أويل بيتر كوليب(توقيع) يينو ك. أ. شتالني 

السفريالسفري 
املمثل الدائم للنرويجاملمثل الدائم لسويسرا 

لدى األمم املتحدةلدى األمم املتحدة 
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مرفـق للرسـالة املؤرخـة ٢١ تشـرين الثـاين/نوفمـــرب ٢٠٠٢ املوجهــة إىل رئيــس 
اجلمعية العامة من املمثلني الدائمني لسويسرا والنرويج لدى األمم املتحدة 

 
 

مجعية التنمية الدولية/فرع هولندا 
 
 

مشروع مستقبل اللجوء واهلجرة 
 
 

 حيظر النشر حلني موعد اإلصدار يف خريف عام ٢٠٠٢ 
 
 

إعالن الهاي 
 

بشأن 
 

مستقبل السياسات املتعلقة بالالجئني واهلجرة 
 
 
 

الديباجة واملبادئ والشرح 
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 الديباجة 
حنن، جمموعة مؤلفة مـن حنـو ٥٠٠ شـخص ينتمـون خللفيـات خمتلفـة مـن مجيـع أحنـاء 
العـامل، قـد مجعتنـا رابطـة التنميـة الدوليـة، فـرع هولنـدا، بصفتنـا الشـخصية، مـن أجـل التفكـري 
بصـورة خالقـة يف مسـتقبل السياســـات املتعلقــة بــالالجئني واهلجــرة. وحنــن ننتمــي ألوســاط 
احلكومـات، واهليئـات الـيت تتجـاوز حـدود الواليـات الوطنيـة، واملنظمـات احلكوميـة الدوليــة، 
واألوسـاط األكادمييـة، واجلماعـات الدينيـــة، ومنظمــات اتمــع املــدين. وللبعــض منــا خــربة 
شـخصية مباشـرة حبـاالت الفـرار، أو التشـرد، أو اهلجـرة؛ يف حـــني أن للبعــض اآلخــر التزامــا 
طويل األمد حبسن اإلدارة على الصعيد احمللي أو الوطين أو اإلقليمي أو األقاليمي. وقـد فكرنـا 
مليا يف طابع اهلجرة القسرية واهلجرة الطوعية وحجمهما ويف إمكانية االسـتجابة هلمـا بشـكل 
جديد. وحنن نؤمن بعامل تسوده العدالة وتسـري فيـه الرؤيـة جنبـا إىل جنـب مـع العمـل ويشـغل 

فيه الالجئون واملهاجرون بؤرة اهتماماتنا املشتركة. 
وحنن نؤمن بأن لالجئني واملهاجرين أمهية بالغة بالنسبة للمجتمع الـدويل. فمسـتقبلهم 
عنصـر أساسـي يف فكـرة التعـاون الـدويل السـلمي، واالسـتقرار، واألمـــن االقتصــادي. ورغــم 
ــــان  التبــاين الشــديد بــني حتركــات األشــخاص القســرية وحتركــام الطوعيــة، فإمــا ظاهرت
مرتبطتان. وال بد من االهتمام بكلتا الظاهرتني يف سياق العوملـة االقتصاديـة والسياسـية، بكـل 
ما تنطوي عليه من إمكانية إما لتحقيق املزيد من التنمية البشرية والرخاء ، أو إلجيـاد إحسـاس 

بالغربة والعجز والفقر واالستقطاب. 
وحنـن نؤمـن بـأن اهلجـرة ظـاهرة طبيعيـة ميكـن أن تسـاهم مســـامهة إجيابيــة يف التنميــة 
االقتصاديـة واالجتماعيـة، ويف الـثراء الثقـايف، والتنـوع. ولكـن ممـا يصعـــب احتمالــه أن العــامل 
ما زال يقف شاهدا على حمنة األشخاص الذين ال حـول هلـم وال قـوة أمـام انتـهاكات حقـوق 
اإلنسـان واالضطـهاد والتعذيـب والوحشـية؛ ومـا زال يشـهد أوجـــه قصــور بالغــة يف احلمايــة 
الالزمة ملاليني من املشردين داخليا؛ وضغوطا حـادة علـى نظـام اللجـوء، وجمموعـة كبـرية مـن 

الالجئني حمرومة من إمكانية التمتع باحلماية الدولية. 
وحنن نؤمن بأن الوقت قد حان إلحداث تغيري كبري يف بـؤرة التركـيز. فأمنـاط اهلجـرة 
آخذة يف التغري؛ وإمكانية التعاون الــدويل يف تزايـد، تشـهد احلقـائق الدميغرافيـة يف العـامل حتـوال 
يف اجتاهاا؛ ويئ العوملــة إمكانيـات لتنظيـم اهلجـرة بصـورة أكـثر نفعـا؛ ويفتـح التقـدم الـذي 

طرأ يف جمال حقوق اإلنسان واحلكم الدميقراطي آفاقا جديدة. 
وحنن نقترح يف هذا اإلعالن اتباع ج جديد، تتمثل نقطة البدء فيه يف إعادة التفكـري 
يف املصاحل الطويلة األجل للدول واتمعات، فضـال عـن آمـال املرحتلـني واحتياجـام. ويفتـح 
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ـــاهلجرة املنظمــة، عندمــا يصحبــها  هـذا اإلعـالن السـبيل أمـام التصـدي لتحديـات املسـتقبل. ف
تعاون دويل جيد، تنطوي على إمكانـات هائلـة، ويف الوقـت نفسـه، ال بـد أن يـهدف اتمـع 
الدويل ضمن ما يهدف إليه بصفة رئيسية مـن أجـل املسـتقبل إىل أن جيعـل مـن حـق الشـخص 
يف البقاء يف بلده والتمتع ـذا اخليـار أمـرا ممكنـا للجميـع. وعلـى الرغـم مـن أن توفـري احلمايـة 
الدولية لالجئني ميثل إجنازا حيويا يف جمال حقوق اإلنسـان، فـإن العقـود املقبلـة تسـتلزم جتديـد 
اجلهود الرامية إىل النهوض مبعايري حقوق اإلنسان املتفق عليـها دوليـا، والتصـدي ملنـع نشـوب 

الصراعات وحل الصراعات اليت طال أمدها. 
وحنن يب باتمع الدويل أن يتصدى على حنو خالق هلذه التحديات. فـالوقت اآلن 
ـــق  مناسـب ويف وسـع عاملنـا، يف ظـل قيـادة سياسـية رفيعـة املسـتوى، أن ميضـي قدمـا حنـو حتقي

التعايش السلمي والرخاء االقتصادي وتلبية آمال مجيع من ينتمون إليه. 
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 املبادئ 
مسؤولية الدول  - ١

تشـكل حتركـات الالجئـني واهلجـرة يف ظـل عـامل آخـذ يف التحـول حنـو العوملـة قضايــا 
أساســية بالنســبة للعقــود املقبلــة. ويف حــني أن املســؤولية الرئيســية عــن السياســات املتعلقـــة 
بـالالجئني واهلجـرة تقـــع علــى عــاتق الــدول، فإنــه مل يعــد يف إمكــان أي دولــة أن تتصــرف 
مبفردهـا. والدعـوة موجهـة إىل الـدول مـــن أجــل وضــع سياســات لتنظيــم تدفقــات الســكان 
والتعاون على الصعيد الدويل. وتنبع التزامات الدول ومسؤولياا من االحترام األساسي حليـاة 
البشـر وكرامتـهم علـى النحـو املقـرر ضمـن حقـوق اإلنســـان الدوليــة، ويف القــانون اإلنســاين 

وقانون الالجئني. فاملعايري العاملية تنطبق على الالجئني واملهاجرين مثلما تنطبق على غريهم. 
 

التركيز على نوع جديد من احلوار  - ٢
إن املصـاحل املشـتركة جلميـع اجلـهات الفاعلـة املعنيـة هـي نقطـة البـدء لسياسـة اللجــوء 
واهلجرة املقبلة. وقد آن األوان لتغيري أولويات عمليات التشـاور القائمـة، مـع التركـيز بصـورة 
واضحة على املصاحل املشتركة واحلوار املباشـر فيمـا بـني دول املنشـأ واملـرور العـابر واملقصـد. 
وميكـن التوصـل إىل حلـول مثلـى عندمـا يشـارك يف األمـر منـذ البدايـة الالجئـون وغـريهم مـــن 

املشردين، واملهاجرون، واتمع املدين، واجلهات الفاعلة االقتصادية واحلكومات. 
 

النهج اإلقليمية  - ٣
ميثل التعاون اإلقليمي القوي إحدى الطرق اليت أثبتت فعاليتها يف التصدي للتحديـات 
املتناميـة الـيت تتمخـض عنـها حتركـات الالجئـني واهلجـرة الدوليـة. فترتيبـات التعـاون اإلقليمــي 
ميكن أن تؤدي ضمن إطار عاملي إىل النهوض حبقوق اإلنسان وكرامته وإىل التضامن وتقاسـم 
املسؤوليات. وتفسح النهج اإلقليمية اال أمام االستجابة لتحركات السـكان وتنظيمـها علـى 

حنو أكثر فعالية. 
 

تنظيم اهلجرة  - ٤
تــوازن سياســات اهلجــرة الناجحــــة بـــني االلتزامـــات اإلنســـانية والتنظيـــم الفعـــال. 
فاالستراتيجية الرشيدة تراعي احتياجات بلدان املنشأ واملرور العابر واملقصد، إىل جانب آمـال 
املــهاجرين املعنيــني. كمــا أــا حتــترم االســتثمارات واملســــامهات الـــيت يقدمـــها املـــهاجرون 
ـــــاأليدي العاملــــة  واحتياجـــات اتمعـــات الدميغرافيـــة واالقتصاديـــة واحتياجاـــا املتصلـــة ب
ــة وأدوات  واحتياجاـا الثقافيـة. وتنظيـم اهلجـرة عمليـة معقـدة تتجـاوز أبعادهـا التدابـري اجلزائي
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املراقبة. ومن الضروري أن تفهم اهلجرة على أا من احلقائق العاديـة يف حيـاة األفـراد واألسـر 
واتمعات والدول. 

 
التنقل واألمن  - ٥

أثارت التحركات السـكانية يف املـاضي بعـض الشـواغل األمنيـة، وهـي مـا زالـت تثـري 
القلق اليوم حىت أكـثر مـن ذي قبـل. ويلـزم توخـي اهلـدوء وتدبـر األمـور بعقالنيـة نظـرا لعـدم 
وجـود تنـاقض جوهـري بـني احـترام حقـوق اإلنسـان وكفالـة األمـــن ضمــن اإلطــار الــدويل. 
وميكن للدول عن طريق تلبيـة حاجـة مواطنيـها املشـروعة لألمـن والرفـاه، أن تعـزز الثقـة علـى 

الصعيد العام وأن تواصل املسامهة على حنو بناء يف برامج اهلجرة والربامج اإلنسانية. 
 

اهلجرة املنظمة  - ٦
تشكل برامج اهلجرة املنظمة املتسقة أدوات هامة يستعان ـا عنـد إرسـاء ـج جديـد 
إزاء اهلجـرة. وعلـى الـدول أن تضـع نظامـا للسياسـات الوطنيـة أو الدوليـة تبـني فيـه مصاحلـــها 
ونواياهـا فيمـا يتعلـق بـاهلجرة. ومـن شـأن هـذا النظـام باإلضافـة إىل ذلـك أن يعـزز الثقـة علــى 
الصعيـد العـام ويزيـد مـــن اســتعداد الــدول لالســتجابة لألزمــات اإلنســانية. كمــا أن إرســاء 
ترتيبات تتسم بالشفافية مـن شـأنه أن يـؤدي إىل إيضـاح حقـوق املـهاجرين والتزامـام. ومـن 
شأن هذه الربامج إذا نقلت صورا بوضوح وصراحـة أن تسـاهم يف توجيـه اهلجـرة علـى حنـو 
ميكن التنبؤ به. كما أا ستحد من املعوقـات والتكـاليف الناشـئة عـن اهلجـرة غـري املـأذون ـا 

وتساعد يف كسر شوكة االجتار املنظم بالبشر وريبهم. 
 

اهلجرة غري القانونية  - ٧
كثريا ما تنطوي اهلجرة غـري القانونيـة علـى أخطـار ـدد األفـراد املعنيـني نظـرا لضآلـة 
احلماية القانونية اليت توفر هلم أو انعدامها. وعندما تقوم الـدول بإعـادة توجيـه املـهاجرين غـري 
املأذون هلم باهلجرة حنو نظم اهلجرة املنتظمة، ميكنها يف الوقـت نفسـه أن تتعـاون يف احلـد مـن 
اهلجرة املخلة بالقوانني. وينبغي النظر يف متكني املهاجرين غري املأذون هلم باهلجرة الذين يفـون 
مبعايري إنسانية حمددة من اللجوء إىل اإلجراءات القانونيـة، مبـا يف ذلـك تسـوية أوضاعـهم. أمـا 
بالنسبة لآلخرين، فينبغي تزويدهم بإمكانية االسـتفادة مـن برامـج املسـاعدة علـى العـودة، مـع 
الـتزام الـدول بتعـهداا املتعلقـة باســـتقبال العــائدين دون تعريضــهم للتميــيز. ويشــكل هــذان 
النهجان عنصرين هامني من عناصر السياسة املتسقة، وينطويـان علـى اعـتراف بـأن املـهاجرين 
املخـالفني مـا زال حيــق هلــم التمتــع حبقــوق اإلنســان األساســية. ومــن أفضــل الســبل الختــاذ 
إجراءات مجاعية على كافة األصعدة ضد نشاط االجتار املنظم بالبشر وريبهم أن تتخـذ تلـك 



02-756587

A/57/693  

ــام ٢٠٠٠  اإلجـراءات يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة لع
والربوتوكولني املكملني هلا املتعلقني باالجتار والتـهريب، وهـي صكـوك ينبغـي أن تدخـل حـيز 

النفاذ على وجه السرعة. 
 

محاية الالجئني واللجوء  - ٨
يسـري احلـق يف التمـاس اللجـوء مـن االضطـهاد واحلصــول عليــه علــى صعيــد العــامل 
بأسـره. ومـا زالـت اتفاقيـة عـام ١٩٥١ املتعلقـــة مبركــز الالجئــني وبروتوكوهلــا لعــام ١٩٦٧ 
يشـكالن حجـر الزاويـة بالنســـبة للمســؤولية املشــتركة عــن احلمايــة الدوليــة لالجئــني؛ ومهــا 
جديران بأن تصدق عليهما وتنفذمها الدول اليت مل تفعل ذلك بعد. أما التحديـان اللـذان هلمـا 
أولوية بالنسبة للمجتمع الدويل فهما توسيع نطاق احلماية اليت توفر لالجئني عن طريــق حتويـل 
مبـادئ القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـــانون اإلنســاين وقــانون الالجئــني إىل إجــراءات 
فعلية؛ والتصدي بصورة شاملة لضرورة التوصل إىل حلول دائمة عـن طريـق اإلعـادة الطوعيـة 
إىل الوطــن واإلدمــاج احمللــي يف بلــدان اللجــــوء األوىل أو إعـــادة التوطـــني يف بلـــدان ثالثـــة. 
فالتكاليف السياسية واملالية واإلنسانية املترتبة علـى التقـاعس عـن إجيـاد حلـول دائمـة ملشـاكل 
الالجئني هي تكاليف باهظة، وميثل التوصل إىل هـذه احللـول واحـدا مـن أفضـل االسـتثمارات 

يف السالم واالستقرار العامليني. 
 

املشردون داخليا  - ٩
تواجـه املاليـني املتناميـة مـن املشـردين يف العـامل حيـاة تتسـم بـــالضعف البــالغ واخلطــر 
الشديد. ورغم أن املسـؤولية عـن هـؤالء األشـخاص مـا زالـت تقـع بصفـة رئيسـية علـى عـاتق 
دوهلـم، فـإن احتياجـام كثـريا مـا تتطلـب املسـاعدة املتخصصـة واحلمايـة مـن جـــانب اتمــع 
الدويل، وخباصة عندما تكـون حكومتـهم هـي اجلهـة الرئيسـية الـيت تسـيء معاملتـهم. وتشـمل 
املبادئ التوجيهية اليت أعدا األمم املتحدة بشأن التشريد الداخلي على حصـر مفيـد للحقـوق 
وأشكال احلماية املمنوحة للمشردين داخليا مبوجب قانون حقوق اإلنسان والقـانون اإلنسـاين 

الدويل. 
 

اهلجرة والتنمية  - ١٠
متثل التفاوتات االقتصادية القائمة فيما بـني البلـدان وداخلـها أحـد األسـباب الرئيسـية 
ـــد أن تســري سياســة اهلجــرة جنبــا إىل جنــب مــع سياســات التنميــة،  للـهجرة. ومـن مث فـال ب
ومكافحة املرض واستئصال شأفة الفقر وحمو األمية. ومثة ضرورة إىل إظهار مزيد مـن االلـتزام 
باستراتيجيات التنمية الشاملة اليت تتسـم باالسـتدامة وتركـز علـى البشـر وتشـدد علـى التعليـم 
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ـــد ألي إطــار دويل وإقليمــي عملــي للمعونــة والتجــارة  والصحـة واملشـاركة السياسـية. وال ب
والتنميـة واالسـتثمار أن يضـع أولويـات لتحسـني عمليـة ختصيـص املـوارد ـدف يئـة الفــرص 

أمام اجلميع والتخفيف من اآلثار السلبية هلجرة ذوي الكفاءات. 
 

الصراع ومنع نشوبه  - ١١
ما زالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنسـاين الـدويل، الـيت كثـريا 
مـا تـؤدي الصراعـات العنيفـة إىل تفاقمـها، متثـل بعـض األسـباب الرئيسـية للتشــريد القســري. 
وعلى اتمع الدويل مسؤولية خاصة فيما يتعلق بوضـع اسـتراتيجيات متنـع اآلثـار اهلدامـة الـيت 
ميكـن أن تـترتب علـى هـذه االنتـــهاكات ومــا تتمخــض عنــه مــن تشــريد داخلــي وتدفقــات 
لالجئـني. ويف هـذا الصـدد، ميثـل إحكـام الرقابـة علـى األسـلحة والتدفقـات املاليـة الـيت تشـــعل 
جذوة الصراعات أداة هامـة لتعزيـز اإلجـراءات اإلنسـانية الراميـة إىل محايـة ومسـاعدة ضحايـا 
الصـراع. وتسـتحق أنشـطة حفـظ السـالم الـيت تضطلـع ـا األمـم املتحـــدة مزيــدا مــن الدعــم 
الدويل. وعند إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية سيتزايد عن طريقـها تقـدمي املسـؤولني عـن اإلبـادة 

اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب إىل العدالة. 
 

التعمري بعد انتهاء الصراعات  - ١٢
مثـة حاجـة إىل اتبـاع ـج شـاملة جديـدة تسـتوعب اجلميـع للتعـامل مـع احلـاالت الــيت 
تنشأ فيما بعد انتهاء الصراعات. ويلزم توفري املوارد املناسبة على وجه السرعة من أجل إعـادة 
إرساء النظام العام وسيادة القـانون وإعـادة بنـاء اهليـاكل األساسـية. ومـن العنـاصر األساسـية 
لنجاح عملية التعمري مشاركة السكان احملليـني، واملشـردين، والالجئـني العـائدين. وميثـل 
التصديـق علـى اتفاقيـة عـام ١٩٩٧ حلظـر األلغـام املضـادة لألفـراد وتنفيذهـا خطـــوة أوىل 
حنو يئة اـال أمـام العـودة اآلمنـة. وينبغـي بـذل جـهد خـاص مـن أجـل كفالـة احلمايـة 

للجنود األطفال وضمان إعادة تأهيلهم. 
 

التركيز على اإلمكانيات  - ١٣
يتمتـع الالجئـون واملـهاجرون مبـهارات ومعـارف وخـــربات متكنــهم مــن حتســني 
حيـام وهـم يطمحـون بشـدة إىل هـذا. وال بـد مـــن تســخري هــذه املــهارات واملعــارف 
واخلـربات خلدمـة املسـاعي املنتجـة الـيت تـؤدي إىل اإلثـراء بـدال مـن إهدارهـا عـــن طريــق 
ــز  اسـتبعاد هـؤالء األشـخاص مـن احليـاة الطبيعيـة للمجتمـع الـذي يعيشـون فيـه. وممـا حيف
مهارات الالجئني واملهاجرين تزويدهم بسبل احلصـول علـى التعليـم واخلدمـات الصحيـة 
وغـري ذلـك مـن املـوارد العامـة. كمـا أن هلـــذه السياســة الــيت تقضــي بتمكــني الالجئــني 
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واملهاجرين من أن ينعموا حبياة مشبعة آثارا إجيابية بالنسبة للمجتمعات املستقبلة هلـم مـن 
حيث تعزيز االستقالل الذايت للفـرد وخفـض التكـاليف االجتماعيـة وزيـادة التقبـل العـام 

لقيمة الالجئني واهلجرة. 
 

اإلدماج واالحتواء االجتماعي  - ١٤
ـــر التميــيز املصلحــة  حيقـق االندمـاج املبكـر املسـتند إىل املسـاواة يف املعاملـة وحظ
ــهاجرين  املثلـى للجميـع، بغـض النظـر عـن اخليـارات الطويلـة األجـل املتاحـة لالجئـني وامل
وحقـهم يف العـودة إىل بلدهـم األصلـي. ومـن العنـاصر األساسـية لنجـاح االندمـاج توافــر 
فرص العمل والتدريب ومل مشل األسر وتعليم األطفال وإمكانية احلصول علـى اخلدمـات 
الصحية وغريها من اخلدمـات العامـة. كمـا أن مـن األمـور اهلامـة لالحتـواء االجتمـاعي، 
باعتباره عملية ذات اجتاهني، مشاركة السـكان احملليـني واحـترام احتياجـام كجـزء مـن 
استراتيجية وطنية حتتوي اجلميع وتقوم على أساس الوحـدة والتنـوع. وتقتضـي التغـريات 
اليت طرأت على األمناط التقليديـة للـهجرة بفعـل تكنولوجيـات االتصـال اجلديـدة وزيـادة 
القدرة على التنقل أن تضع الدول أنظمـة قانونيـة واجتماعيـة لالندمـاج وإعـادة اإلدمـاج 

تتسم بقدر أكرب من املرونة. 
 

املشاركة واملسؤوليات  - ١٥
يشكل الالجئون واملهاجرون يف كثري من البلدان جزءا هاما مــن السـكان. وتعـد 
ـــور  مشـاركتهم النشـطة منـذ وقـت مبكـر يف اختـاذ القـرارات الـيت ختـص حيـام مـن األم
األساسـية. ومـن شـأن توطيـد أسـس احلـوار مـع الســـلطات واتمــع املــدين علــى مجيــع 
املســتويات مــع االســتعانة باســتراتيجيات اتصــال فعالــة، أن يكفـــل االحـــترام والفـــهم 
املتبـادلني وأن يسـاعد مجيـع مـن يعنيـهم األمـــر علــى الوفــاء مبســؤوليام. ومــن األمــور 
األساسية بالنسبة للتالحم االجتماعي أن يبـدي الالجئـون واملـهاجرون االحـترام لقوانـني 

وأنظمة البلد املضيف، مثلهم يف هذا مثل غريهم. 
 

الالجئات واملهاجرات  - ١٦
يلــزم مــع تغــري أمنــاط حتركــات اهلجــرة والتشــــريد إيـــالء مزيـــد مـــن التركـــيز 
لالحتياجـات اخلاصـة لالجئـات واملـهاجرات. ففـي أحيـان كثـرية للغايـــة تشــكل النســاء 
نسـبة كبـرية مـن السـكان املعنيـني. وتتحمـل املـرأة عبئـا ثقيـال فيمـا يتعلـق حبمايـة أســرا 
وبقائـها. وال بـد يف سياسـات احلمايـة مـن إبـداء مزيـد مـن املراعـــاة الحتياجــات املــرأة. 
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وينبغـي لسـلطات الدولـة والسـلطات احلكوميـة أن تعـترف بإمكانـات املـرأة فيمـــا يتعلــق 
بتيسري االندماج واحلفاظ على التقاليد الثقافية. 

 
األطفال واألسر  - ١٧

مـن العواقـب الشـائعة الـيت تـترتب علـى اهلجـرة والتشـريد تفتيـت مشـــل األســرة. 
واألطفـال عرضـة للضـرر بشـكل خـاص يف مجيـع حــاالت اهلجــرة، ســواء كــانت هــذه 
اهلجرة قسرية أم طوعية. وتوفر اتفاقية حقوق الطفل لعـام ١٩٨٩ اإلطـار العـاملي الـالزم 
حلمايـة األطفـال ومسـاعدم اسـتنادا إىل مبـدأ املصلحـة العليـا للطفـل. وتعـد السياســـات 
املتصلة باحتياجات األطفال احملددة وديناميات منائهم وقدرـم علـى التوافـق مـع البيئـات 
اجلديدة من األمور األساسية، ليس فقــط بالنسـبة ملواجهـة صعوبـات اهلجـرة، وإمنـا أيضـا 

بالنسبة لتحقيق االستقرار االجتماعي هلم على املدى الطويل. 
 

دور قطاع الشركات  - ١٨
يؤدي قطاع الشركات دورا دوليا متزايد األمهية يتجلى يف األبعـاد اجلديـدة الـيت 
تكتســبها املســؤولية االجتماعيــة املؤسســية. والدعــوة موجهــة إىل القــادة يف األوســــاط 
التجارية من أجل املسامهة يف إرساء االحترام حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك معايـري قوانـني 
العمـل األساسـية واحلمايـة البيئيـة. وعلـى هـؤالء القـادة جتنـب املواقـف الـيت تـــؤدي فيــها 
أنشـطتهم إىل إشـعال جـــذوة الصراعــات، وباســتطاعتهم أن يــؤدوا دورا نافعــا يف دعــم 
ــدى  اتمـع املـدين احمللـي. ويف احلـاالت الـيت تنشـأ يف أعقـاب انتـهاء الصراعـات يكـون ل
قطاع الشركات قدرة هائلة علـى املسـامهة يف إعـادة بنـاء اهليـاكل األساسـية االجتماعيـة 
واالقتصادية والثقافية. وباإلضافـة إىل ذلـك، ميكـن لألوسـاط التجاريـة أن تكفـل بـالفعل 
إدماج األيدي العاملة من الالجئني واملهاجرين يف البلدان املضيفـة، ومـن مث تعزيـز عمليـة 

االندماج. 
 

القيادة والتثقيف واملعلومات  - ١٩
يلـزم بـذل جـهود كبـرية يف جمـال التوعيـة والبحـوث واملعلومـــات والتثقيــف مــن 
أجــل مســاعدة اتمعــات علــى التعــامل مــع الالجئــني واملــهاجرين. وعلــى القـــادة يف 
األوساط السياسية والدينية والتجارية وكذلك على وسائط اإلعالم وغريها مـن اجلـهات 
املسؤولة عن تشكيل الرأي العام مسؤولية خاصة فيما يتعلق مبواجهة العنصريـة وكراهيـة 
األجانب واخلوف وتعزيز ثقافة يســودها االحـترام املتبـادل ويكـون فيـها متسـع للجميـع. 
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ـــل إن  ويف إمكـان مجيـع هـذه اجلـهات أن تـؤدي دورا هامـا يف بنـاء السـالم واملصاحلـة، ب
عليها أن تتحمل املسؤولية يف هذا الصدد. 

 
تنفيذ الصكوك القانونية  - ٢٠

ــــدويل وقـــانون  توجــد بــالفعل يف جمــال حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين ال
الالجئـني صكـوك قويـة حتمـي الالجئـني، وكذلـك املـــهاجرين، وإن كــان بدرجــة أقــل. 
وتتمثل األولوية بالنسبة للمستقبل يف كفالة تنفيـذ هـذه الصكـوك علـى حنـو فعـال. ومـن 
شـأن فتـح الـدول بـاب املناقشـة الصرحيـة للصعوبـات الـــيت تواجهــها يف تطبيــق القوانــني 
القائمة مع االلتزام بتنمية القدرات الالزمة للوفاء باملعايري الدولية املتفق عليـها أن يشـكل 
طفـرة كبـرية لألمـام. وسـوف يدفـع هـذا مبزيـد مـن الـدول إىل التوقيـــع والتصديــق علــى 
املعاهدات القائمة والتوصـل إىل توافـق أوسـع يف اآلراء بشـأن مواضـع القلـق املعلقـة الـيت 

مل يبت فيها بعد. 
 

الترتيبات املؤسسية  - ٢١
يشكل النطاق اليت تغطيه اليوم حتركات الالجئني واملهاجرين حتديـا للمؤسسـات 
القائمة فيما يتعلق بوالياا ومواردها وفعاليتها. وحتتـاج املؤسسـات الدوليـة املسـؤولة يف 
هـذا اـال إىل قـاعدة متويليـة أكـــثر اتســاقا وموثوقيــة وســخاء. كمــا حتتــاج الســلطات 
ووكاالت إنفاذ القوانني الوطنية واملنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة 
املعنيـة إىل تزويدهـا بـالعدد الكـايف مـن املوظفـني وبـالتدريب اجليـد وإىل حتسـني التنســـيق 
فيمـا بينـها. وقـد حـــان الوقــت ألن يشــرع األمــني العــام لألمــم املتحــدة يف اســتعراض 
الترتيبات املؤسسية للتحركات السـكانية علـى الصعيديـن العـاملي واإلقليمـي. ومـن شـأن 
هذا االستعراض املؤسسي أن يعـزز احلـوار فيمـا بـني الـدول اسـتنادا إىل مفـهوم املصلحـة 
ـــق التنميــة االقتصاديــة  املشـتركة. ومـن شـأن جتديـد اإلطـار املؤسسـي أن يسـاهم يف حتقي
واالجتماعية والثقافية اإلجيابية وتوفري األمن والصحة والرفاه لإلنســان، وتزويـد الالجئـني 

وغريهم من األشخاص املعرضني للخطر واملهاجرين باحلماية الفعالة. 
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الشرح 
 

مسؤولية الدول  - ١
إن حتركات الالجئني واهلجرة ليست شيئا جديـدا ملـا هلـا مـن جـذور تارخييـة عميقـة. 
ــا  وقـد تزايـدت تدفقـات املـهاجرين يف اآلونـة األخـرية جـراء العوملـة فـهي تعتـرب أثـرا مـن آثاره
الرئيسـية. ويـؤدي الطلـب علـى املـهارات واليـد العاملـة والبحـث عـن الوظـــائف والفــرص إىل 
حتركات سكانية مل يسـبق هلـا مثيـل يف العديـد مـن منـاطق العـامل. وعـالوة علـى ذلـك، يتنقـل 
السكان من جراء انتشار الظلم االقتصـادي أو السياسـي أو االجتمـاعي علـى حنـو خطـري. أمـا 
ــامل  التشـريد القسـري فـهو نتـاج انعـدام االسـتقرار علـى حنـو مسـتمر يف العديـد مـن منـاطق الع
وانتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساســية والقـانون اإلنسـاين الـدويل علـى نطـاق واسـع يف 

كثري من األحيان. 
وتقتضـي التحديـات الـيت تثريهـا حركـــات املــهاجرين والالجئــني وملتمســي اللجــوء 
وغريهم من املشـردين اليـوم اسـتجابات دوليـة تسـتند إىل مسـؤوليات وقـدرات كـل الفـاعلني 
على الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية. ويشهد العامل تزايـدا يف الـترابط جيعـل مـن احلتمـي أن 
تؤثر السياسات واملمارسات اليت تتبعها دولة من الـدول يف جمـال إدارة تنقـالت السـكان علـى 

دول ومناطق أخرى. 
ـــيت تشــملها سلســلة  وـم املسـؤوليات املشـتركة الـيت تنشـأ عـن ذلـك مجيـع الـدول ال
عمليـات التنقـل والتشـرد، سـواء بـني بلـدان اجلنـوب والشـمال أو بـني بلـــدان منطقــة بعينــها. 
ويكتسـي دور بلـدان املنشـأ أمهيـة جوهريـة نظــرا ملســؤوليتها عــن معاجلــة األســباب اجلذريــة 
للتشـريد القسـري وتدفقـات املـــهاجرين، ســواء تعلقــت بــاحترام معايــري حقــوق اإلنســان أو 
باإلصالح االقتصادي أو خبلق فـرص العمـل. والقصـد هـو أال حيتـاج أي فـرد مـن أفرادهـا إىل 
اهلجـرة مـن أجـل البقـاء. ومـن شـأن اختـاذ هـذه البلـدان إجـراءات إجيابيـة الســتقبال املواطنــني 

العائدين وإعادة إدماجهم أن يعزز روح املسؤولية املشتركة بني الدول.  
وسيتعني على البلدان املستقبلة أن تتجه إىل اتباع ج أكثر ختطيطا واعتماد سياسـات 
شفافة من أجل توفري نظم لالجئني واملهاجرين تتسـم مبزيـد مـن املنهجيـة والعـدل. وينبغـي أن 
ختدم السياسات اجلديدة املصاحل الوطنيـة املشـروعة وأن تقـوم أيضـا علـى أسـاس الـتزام الـدول 
املـتزايد بالوفـاء باملعايـري العامليـة املتعلقـة حبقـــوق اإلنســان الدوليــة والقــانون اإلنســاين الــدويل 

وقانون الالجئني. 
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التركيز على نوع جديد من احلوار  - ٢
من املفهوم أكثر من أي وقت مضى أن السياسـات املتعلقـة بـالالجئني واهلجـرة شـأن 
يهم طائفة واسعة من أصحاب املصلحة، وخباصة الالجئون واملـهاجرون أنفسـهم، لكنـه شـأن 
يـهم أيضـا احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة والدوليـة واهليئـات املتعـددة األطــراف 
وقطاع األعمال والشركات واتمع املدين. ونعين بــ �اتمـع املـدين� أي كيـان أو مؤسسـة 

أو منظمة خارج احلكومة أو القطاع االقتصادي واملايل. 
وليس من السهل بناء توافق يف اآلراء بـني فـاعلني هلـم مصـاحل خمتلفـة ودرجـات تأثـري 
متباينة. ولدينا القناعة بأنه يستحيل حتديد الغايات املشتركة واقـتراح سـبل بلوغـها إال بـإجراء 
حــوار يتسم بقدر أكرب من التضافر بني مجيع أصحـاب املصلحـة املعنيـني. وينبغـي أن يتحـاور 
الشـمال مـع اجلنـوب والغـين مـع الفقـري والبلـد النـامي مـع البلـد املتقـدم النمـو. أمـا يف الوقـــت 
احلاضر، فاحلوار غري متكافئ بال شك إذ يتم النقاش يف الغالب بني فئات هلا نفـس التفكـري أو 

بني جمموعات يتجاوز أو يتغاضى بعضها عن آراء البعض اآلخر. 
وال يــزال دور املنظمات الدولية أساسيا يف إطار مفهوم النهج العاملية املخططـة. لكـن 
هنـاك يف الوقـت نفسـه إمكانيـة كبـرية لنشـوء أشـكال جديـدة مـن احلـــوار تســتطيع يف إطــاره 
الـدول واملنظمـات غـري احلكوميـة وقطـاع األعمـــال والشــركات أن تقيــم شــراكات جديــدة 

وخالقة. 
ويرتكز هذا احلوار إىل املعايري الدولية املتعلقة بـ �أفضل املمارسـات�. وملعرفـة ماهيـة 
هـذه املعايـري ميكـن الرجـوع إىل املنظمـات اإلنسـانية ومنظمـات حقـوق اإلنســـان والوكــاالت 
املتخصصـة املتعـددة األطـراف مـن قبيـل مفوضيـة األمـم املتحـــدة لشــؤون الالجئــني واملنظمــة 

الدولية للهجرة. 
 

النهج اإلقليمية  - ٣
تقع حىت اآلن املسؤولية األساسية عن السياسات املتعلقـة بـالالجئني واهلجـرة إىل حـد 
بعيد على عاتق الدول ذات السـيادة. لكـن مبـدأ التضـامن سـيقتضي يف املسـتقبل قيـام هيـاكل 

أخرى متعددة األطراف على الصعيدين اإلقليمي والدويل بدور أكثر بروزا. 
ويتمثـل السـبيل إىل إحـراز التقـدم يف جمـال السياسـات املتعلقـة بـالالجئني واهلجـــرة يف 
زيادة األولوية املمنوحـة هلـذه السياسـات يف جـدول أعمـال اهليـاكل اإلقليميـة ودون اإلقليميـة 
الرمسية. وتشمل هذه اهلياكل هيئات من قبيل مشاورات آسيا واحمليط اهلـادئ بشـأن الالجئـني 
واملشردين واملهاجرين، والتعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ، ورابطة أمـم جنـوب شـرق 
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آسـيا، ورابطـة الـدول املسـتقلة، واتفـاق أوروبـا الوسـطى للتجـارة احلـرة، والســـوق املشــتركة 
لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، وجملس أوروبا، وفريق إعالن داكـار، واجلماعـة االقتصاديـة 
لدول غرب أفريقيا، والرابطة األوروبية للتجارة احلرة، واالحتاد األورويب، وعملية ليما لبلـدان 
جنوب أمريكا، وعملية مانيال، والسـوق املشـتركة لبلـدان اجلنـوب (السـوق املشـتركة لبلـدان 
املخــروط اجلنــويب أو اللجنــة القطاعيــة، مبــــا يف ذلـــك األرجنتـــني وأوروغـــواي وبـــاراغواي 
والربازيل) واحلوار بشأن اهلجرة يف اجلنوب االفريقي، واتفاق أمريكا الشمالية للتجارة احلـرة، 
والشراكة اجلديــدة مـن أجـل التنميـة يف أفريقيـا، ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، وعمليـة 
بويبــال، واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي، ورابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــــي. 
ووضعت املنظمة الدولية للهجرة برناجمـا مبتكـرا أمستـه �اهلجـرة مـن أجـل التنميـة يف أفريقيـا� 

لتعزيز مسامهة مهاجري الشتات يف تنمية بلدان املنشأ. 
وباإلضافة إىل هذه اهلياكل اإلقليمية ودون اإلقليمية الرمسية هناك إمكانيـات ابتكاريـة 
كربى تتيحها الشبكات غري الرمسية واجلديدة أو منابر التعاون الدويل واإلقليمي بشـأن قضايـا 
الالجئني واهلجرة من قبيل فريق إعالن بانكوك، ومبادرة برن، واملشـاورات احلكوميـة الدوليـة 
بشـأن سياسـات اللجـوء والالجئـني واهلجـرة يف أوروبـا وأمريكـا الشـمالية واسـتراليا، واملركــز 
الـدويل لتطويـر سياسـات اهلجـرة (عمليـــة بودابســت)، والربنــامج الــدويل لسياســات اهلجــرة 
(الـذي يضـم صنـدوق األمـم املتحـدة للســـكان، ومعــهد األمــم املتحــدة للتدريــب والبحــث، 
ـــة  واملنظمـة الدوليـة للـهجرة، ومنظمـة العمـل الدوليـة) واحلـوار بشـأن سياسـات اهلجـرة الدولي

الذي جتريه املنظمة الدولية للهجرة. 
ونشري هنا إىل أمهية هذه اموعات نظرا للتحليل اهلام الـذي توفـره لقضايـا الالجئـني 
واهلجـرة يف منـاطق جغرافيـة متمـيزة. لكننـا نـرى أنـه يلـزم علـى املـدى البعيـد أن تندمـج هــذه 
الـرؤى يف إطـار مفـهوم أمشـل للمصلحـة املشـتركة. وميكـن أن يصلـح النـهجان لتنظيـم اهلجــرة 
بقدر أكرب مـن الفعاليـة وللتخفيـف مـن األسـباب اجلذريـة للتشـريد القسـري وتشـجيع الـدول 

على تقاسم املسؤوليات. 
 

تنظيم اهلجرة  - ٤
ـــادر بلــده األصلــي؛ لكــن  حيـق للمـهاجر مبوجـب مبـدأ حريـة تنقـل األشـخاص أن يغ
دخوله إىل بلد آخر بصورة قانونية حتكمه وتضبطه القوانـني املعمـول ـا يف كـل بلـد مسـتقبل 

فيما يتعلق بقبول الرعايا األجانب. 
وحتتاج الدول إىل اعتماد ج خمطط وشـامل لتنظيـم تدفقـات املـهاجرين. وتقـع علـى 

عاتقها مسؤولية التوفيق بني حقوق ومصاحل املهاجرين ومصاحل رعاياها.  
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ونظرا إىل أن كل بلـد ميكـن أن يكـون يف آن واحـد بلـدا للمنشـأ وللعبـور وللمقصـد 
بالنسبة موعات خمتلفة من املهاجرين، فإن هذه االستراتيجيات تقتضي التعاون واحلـوار بـني 
مجيع البلدان املعنية بعملية اهلجـرة. وينبغـي أن تكـون عمليـة تنظيـم اهلجـرة شـفافة وتشـاركية 
وأن تتم يف إطار القانون الدويل. وينبغي لواضعـي السياسـات إلضفـاء املصداقيـة علـى عملـهم 

أن يستشريوا السكان احملليني املستقبلني وكذا املهاجرين أنفسهم، وأن يقوموا بتوعيتهم. 
وقد أدى إدراك أن اهلجرة ال ميكن تنظيمها بشكل فعال بـإجراءات انفراديـة حبتـة إىل 

ظهور مبادرات لتعزيز األطر التعاونية اإلقليمية يف أجزاء من العامل. 
والفائدة العظمى اليت جتىن من االستراتيجيات الناجحة يف جمال تنظيم اهلجرة هـي أـا 
توفر سياسات تعزز اهلجرة القانونية للمهاجــرين من أجل العمل وأسـرهم، ممـا حيـد مـن حفـز 
اهلجـرة غـري املـأذون ـا والتـهريب واالجتـار. وسـوف يتضمـن النـهج الشـامل أيضـا سياســات 
متكاملـة ملعاجلـة األسـباب اجلذريـة للـهجرة، مبـا يف ذلـك الفقـــر، ونقــص الفــرص، والتخلــف 

االقتصادي. 
 

التنقل واألمن  - ٥
إننا نريد بإثارتنا ملوضوع العالقة بني التنقل والتـهديدات احملدقـة بـأمن البشـر والـدول 
أن نسلم بأن األحداث ذات الطبيعيـة اإلجراميـة الدوليـة ميكـن أن تكـون هلـا آثـار سـلبية جـدا 
علـى فهــــم النـاس ملسـأليت اهلجـرة والتمـاس اللجـوء. ويف ظـــروف أخــرى عديــدة، ميكــن أن 
تكون هناك مشاكل اجتماعيـة حقيقيـة ترتبـط بتحركـات الالجئـني واملـهاجرين ينبغـي تناوهلـا 

ومواجهتها بشكل صريح. 
وحينما تشعر الدول بتهديد خارجي ألمنـها، فـإن آراء قطاعـات عريضـة مـن اتمـع 
تسـتقطب إىل حـد بعيـد. ويف هـذه احلالـة، يصبـح التسـامح واحـترام معايـــري حقــوق اإلنســان 
اهلامـة املسـتقرة عرضـة للضغـط مـع مـا يصـاحب ذلـك مـــن خطــر اســتفحال كــره األجــانب 

والتعصب والعنصرية. 
واختاذ الترتيبات األمنية الفعالة ليس جمرد أمر مشروع بل إنـه واجـب علـى الدولـة أن 
تنهض به  حلماية كل من يقيم علـى إقليمـها. لكـن هـذه الترتيبـات ال ميكـن قبوهلـا إذا كـانت 
ـــني  تقـوض إمكانيـة اللجـوء وتضـر باملعايـري املقبولـة حلمايـة الالجئـني واملـهاجرين مبوجـب قوان

حقوق اإلنسان الدولية. 
والسبيل أمامنا هو وضع نظم تتسم بقدر أكرب من املنهجيـة والشـفافية لتنظيـم اهلجـرة 
والتشجيع على إجياد حلول شاملة وأكثر دينامية لألزمــات اإلنسـانية، مبـا يف ذلـك الصراعـات 
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اليت استمرت أمدا طويال دون حل. وميتاز هذا النهج بإفسـاح اـال حلمايـة حقـوق الالجئـني 
واملهاجرين إىل جانب كفالة املصاحل األمنية املشروعة للبلدان املستقبلة. 

 
اهلجرة املنظمة  - ٦

مـن املسـتصوب للغايـة يف عـامل غـري منظـم يتسـم يف الغـالب باســـتغالل املــهاجرين أن 
جيري السعي إىل جعل اهلجرة أكثر تنظيما. وينبغي للدول لدى وضـع نظـم سياسـاا الوطنيـة 
أن تعلن بصراحة عن نواياها فيما يتعلـق بـاهلجرة القانونيـة وحقـوق املـهاجرين ومسـؤوليام. 
وينبغي تبليغ هذه النوايا إىل اجلمـهور علـى نطـاق واسـع. ويف هـذا اإلطـار، ميكـن بلـورة ـج 

أكثر انفتاحا على الصعيدين اإلقليمي والعاملي. 
ومثــة حاجــة إىل تعديــل السياســات الوطنيــة والدوليــة املتعلقــة بــــاهلجرة لالســـتجابة 
لالجتاهــات الدميوغرافيــة والتغيــريات املتصلــة بأمنــاط العمالــــة والبطالـــة وملظـــاهر النقـــص يف 

املهارات. 
ويكمن السبيل أمامنا يف وضـع سياسـات تعـزز مفـهوم املصلحـة املتبادلـة بـني البلـدان 
املرسلة والبلدان املستقبلة. ومن شأن اهلجرة القانونية واملنظمة اليت تستند إىل الترابط واملعاملـة 
باملثل أن تسهم بشكل إجيايب يف السالم والتنميـة بطـرق شـىت مهمـة، منـها الربـط بـني البلـدان 
ومواطنيها من أصحاب املشاريع وبني اتمع العـاملي، والتشـجيع علـى التعلـم والتسـامح علـى 

الصعيد العاملي.  
 

اهلجرة غري القانونية  - ٧
جتدر اإلشارة إىل أن اهلجرة سواء أكانت قسرية أم ال هي يف معظم األحيـان رد فعـل 
إنساين منطقي يهدف إىل معاجلة وضع ال يطاق أو حتقيق التطلعـات إىل حيـاة أفضـل. غـري أن 
اهلجرة غري القانونية تثري قلقا بالغا نظـرا للمخـاطر الـيت يواجهـها املـهاجرون الضعفـاء أنفسـهم 
ولآلثار املترتبة علــى هـذه الظـاهرة الـيت تزعـزع االسـتقرار يف بلـدان املنشـأ والعبـور واملقصـد. 
ويشـري مفـهوم اهلجـرة �غـري القانونيـة� أو غـري املـأذون ـا إىل أنـاس يتنقلـون دون أن تتوافـــر 
لديهم الوثائق الالزمة، أي بصورة غري قانونية، األمـر الـذي يتـم يف كثـري مـن األحيـان بتيسـري 
مـن وكـالء عدميـي الضمـري وشـبكات إجراميـة وشـبكات للتـهريب واالجتـار تسـتغلهم مجيعــا. 
كما ميكن أن تنطوي اهلجرة غري املأذون ا على خمـاطر بسـبب الطـرق الـيت يتبعـها املتـاجرون 

لتهجري الناس، واالضطهاد الذي كثريا ما يعاين منه املهاجرون يف بلدان العبور واملقصد.  
وفيما يتعلق باألشخاص الذين يدخلون دولة ما بصورة غـري قانونيـة اللتمـاس اللجـوء 
ا، من اهلام التذكري بأن االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئ لعام ١٩٥١ تنص صراحة علـى عـدم 
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جواز معاقبة الالجئني بسبب دخوهلم إىل بلد ما دون إذن. بـل، إن التـهريب كثـريا مـا يكـون 
هو السبيل الوحيد لالجئني ملغـادرة بلداـم ودخـول بلـدان آمنـة دون أن يكتشـفوا ويتعرضـوا 

للترحيل وملزيد من االضطهاد. 
إنـه لفـي مصلحـة املـهاجرين والـدول معـا أن يتحـرك اتمـع الـدويل مـن أجـل هجــرة 
قانونية أكثر تنظيما. ولعل خري سبيل لبلوغ هذا اهلدف هو التعاون فيما بني الدول للحـد مـن 
اهلجـرة غـري املنظمـة أو منعـها، والتعـاون يف الوقـت نفسـه ملعاجلـة األســـباب اجلذريــة للــهجرة 
املزعزعـة لالستقرار أو غري القانونيـة وإنشـاء آليـات إجيابيـة للـهجرة القانونيـة والرمسيـة كبديـل 

عن اهلجرة غري املنظمة. 
وينبغـي أن يعـــود األشــخاص الذيــن رفــــض منحــهم اللجــوء واإلقامــة القانونيــة إىل 
ديارهم بصورة سريعة وخمططة وإنسانية يف ظروف تكفل السـالمة والكرامـة اإلنسـانية. ومـن 
شـأن اتبـاع ـج يكفـل حـل هـذه املشـكلة اإلنســـانية العويصـــــــة يف ظـــــروف مــن الكرامــــة 
اإلنسانية أن يتعزز من خالل دعم عملية العودة عـن طريـق مسـاعدة العـائدين علـى االندمـاج 

واختاذ بلدان املنشأ إجــراءات إجيابية لتيسري عودة رعاياها بصورة منظمة. 
 

محاية الالجئني واللجوء  - ٨
جيـب أال متـس سياسـة الدولـة املتعلقـة بنظـم اهلجـرة املنظمـة بـأي حـال مـــن األحــوال 
حقوق ملتمسي اللجوء والالجئني فيما يتعلق باحلصول على تدابري احلماية واملساعدة. وجيـب 
أن تتاح لالجئني سبل املرور دون قيد عرب الدول حىت تتوفر هلم السالمة واحلماية. كمــا جيـب 
أن تلتزم الدول بتوفري هذه السبل. وال بد، مع تعـرض نفـود املتـاجرين للضعـف نتيجـة لزيـادة 
التعاون الدويل، أن تبادر احلكومات الصديقـة واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة، 

حيثما اقتضى األمر، إىل تنظيم مسارات هروب آمنة لالجئني. 
وقد أكد من جديد مؤمتر األمم املتحدة العـاملي حلقـوق اإلنسـان، الـذي عقـد يف عـام 
١٩٩٣ يف فيينا بالنمسا، حق كل فرد دون متيـيز بسـبب النـوع يف التمـاس اللجـوء واحلصـول 
عليه من االضطهاد يف البلدان األخرى وكذلك حقه يف العودة إىل بلده األصلـي. ومت التسـليم 
ــة ذات  كذلـك بتعقيـدات األزمـة العامليـة للجـوء ممـا يسـتدعي جتديـد االلـتزام بـالصكوك الدولي

الصلة والتضامن الدويل بروح من تقاسم املسؤولية. 
وانعقـد االجتمـاع الـوزاري للـدول األطـراف يف اتفاقيـة عـــام ١٩٥١ املتعلقــة مبركــز 
الالجئني يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ يف جنيف بسويسرا بعد سنة مـن الدراسـة الواسـعة 
لتدابـري محايـة الالجئـني ضمـن عمليـة االستشـــارات العامليــة ملفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون 
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الالجئـني. وانتـهى هـذا االجتمـاع بقيـــام العديــد مــن احلكومــات بتجديــد االلــتزام بــأهداف 
ومقاصد اتفاقية عام ١٩٥١ املتعلقة مبركـز الالجئـني. وأفضـت املشـاورات العامليـة مـن ضمـن 
نتائجها إىل إنشاء فريق عمل معين باللجوء واهلجرة لتعزيز التعاون بني مفوضية األمـم املتحـدة 
لشؤون الالجئني ومنظمـة اهلجـرة الدوليـة مـن أجـل املسـامهة يف إجيـاد احللـول لقضايـا اللجـوء 

واهلجرة. 
ويدرك املزيد من الدول أن إجياد حلول دائمة لالجئني ميثـل اسـتثمارا ممتـازا يف حتقيـق 
السالم واألمن واالسـتقرار علـى الصعيـد العـاملي. ولتحقيـق تلـك الغايـة ميثـل الدعـم السياسـي 
واملايل والعملي للنــهج الشـامل الـذي تتبعـه مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني امتحانـا 

عمليا ملا يعلنه اتمع الدويل من حسن نية. 
 

املشردون داخليا  - ٩
يوجـد يف الوقـت احلـايل مـا ال يقـل عـن ٢٥ مليـون شـــخص مــن املشــردين داخليــا، 
معظمهم من النساء واألطفال. وال تعترب املسـاعدة املتاحـة حلمايتـهم يف الوقـت احلـايل كافيـة. 

فكثري من املشردين داخليا إما أنه ال ميكن الوصول إليهم أو أم منسيون متاما. 
وتشابه املشاكل اليت تواجه املشردين داخليـا يف كثـري مـن جوانبـها مشـاكل الالجئـني 
الذين يفوقوم عددا. والفارق الرئيسي بني االثنني هو أن املشـردين داخليـا مل يعـربوا حـدودا 
ـــة لدولتــهم املعنيــة.  وطنيـة ويظلـون مـن وجهـة النظـر القانونيـة البحتـة ضمـن املسـؤولية الرمسي
أما النقطة البالغة األمهية هي أم وخبـالف الالجئـني ال توجـد واليـة دوليـة واضحـة حلمايتـهم 

أو ملساعدم. 
ويف كثري من احلاالت جيد املشردون داخليا أنفسهم يعيشون بني سكان حمليـني فقـراء 
وحمرومـني سـلفا. ويف ضـوء هـذا الواقـع املعقـد، مل يسـتقر رأي املنظمـــات اإلنســانية واتمــع 
الدويل بشأن ما إذا كان ينبغي استهداف املشردين داخليا كفئة ممـيزة أو مـا إذا كـانوا سـوف 
يسـتفيدون بشـكل كـاٍفٍ مـن السياسـات الـيت تعـاجل أوضـاع الفئـات الضعيفـــة مــن الســكان 

بشكل عام. 
وبالرغم من ذلك يتجه اتمع الدويل مبا فيـه وكـاالت األمـم املتحـدة إىل االضطـالع 
باملسؤوليات املتعلقة بتحديد واليات أكثر وضوحا وتوفري املزيد من املوارد املالئمـة مـن أجـل 

تلبية كثري من االهتمامات املتعلقة بتوفري احلماية للمشردين داخليا.  
وعلى الرغم من أن االتفاقيات الدولية ال تغطي املشردين داخليا على وجـه التحديـد، 
فـإن قـانون حقـوق اإلنسـان يوفـر هلـم احلمايـة وإذا وجـدوا يف دولـة تشـــهد صراعــا مســلحا، 
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فتتوفر هلم احلماية عن طريق القانون اإلنساين الـدويل. وقـد مت مجـع احلقـوق وأشـكال احلمايـة 
الــيت متنحــها هــذه النصــوص القانونيــة امللزمــة للمشــردين داخليــا يف مبــادئ األمــم املتحـــدة 

التوجيهية بشأن التشريد الداخلي. 
 

اهلجرة والتنمية  - ١٠
هنالك تفاوت عميق وواسع يف الدخـل ويف الفـرص املتاحـة داخـل الـدول وفيمـا بـني 
االقتصـادات القليلـة املتقدمـة النمـو ويف العـامل بشـكل عــام. وتكشــف الدراســات الدميغرافيــة 
األخرية زيادة مطلقة يف عدد األشخاص الذين يعيشون فقـرا دائمـا ويواجـهون معانـاة شـديدة 

مما يزيد بال شك من الضغوط اليت تدفع السكان إىل اهلجرة إىل أماكن أخرى. 
وقد أفرزت عمليـة العوملـة أبعـادا جديـدة يف سـوق العمـل وال سـيما يف جمـال الطلـب 
على العمال ذوي املهارة العالية مما يثري التحدي الكبـري املتمثـل يف هجـرة ذوي الكفـاءات مـن 
البلدان الفقرية إىل البلدان الغنية. وقـد اعتمـدت البلـدان املتقدمـة النمـو سياسـات للـهجرة مـن 
أجــل هــذا الغــرض. وكنتيجــة لذلــك حدثــت هجــرة واســعة مــن أصحــــاب املـــهارات إىل 
االقتصادات املتقدمة النمو. ويقوم هؤالء بتحويل األموال إىل أقربائهم كما يفعل ذلـك معظـم 
املهاجرين الشرعيني وغري الشـرعيني املـهرة واألقـل مـهارة أو حـىت عدميـي املـهارة. والعمـل يف 
بلـدان املقصـد يـؤدي إىل توليـد باليـني الـدوالرات مـن التحويـالت الســـنوية وهــو مــا يفــوق 

بدرجة كبرية حجم املساعدة اإلمنائية الرمسية. 
وينبغي تشجيع املهاجرين املهرة الذيـن اسـتقروا يف بلـدان أخـرى وال سـيما يف بلـدان 
االقتصـادات األكـثر تقدمـا علـى تبـادل معارفـهم ومواردهـم األخـرى مـن أجـل تنميـة بلداــم 
األصلية. وتوجد أمثلة كثرية على التعاون الناجح وعلى الشبكات اليت ُأقيمت بني املـهاجرين، 

مثل العلماء وأخصائي التكنولوجيا، ملصلحة البلدان اليت تركوها. 
ويلـزم علـى املـدى الطويـل وضـع مسـألة اهلجـرة يف صلـب االســـتراتيجيات اإلمنائيــة. 
وسيكون اهلدف الرئيسي للمجتمع الدويل يف العقد املقبل هو ضمان عدم قسـر أي فـرد علـى 
ـــدويل حاليــا الفرصــة لتخفيــف الضغــوط  اهلجـرة مـن أجـل العيـش فقـط. وتتوفـر للمجتمـع ال
الداعيـة للـهجرة مـن خـالل التنميـة املسـتهدفة واملسـاعدة املاليـة الـيت ترمــي إىل رفــع املســتوى 

املعيشي بدرجة كافية، مبا يف ذلك فرص توفري خدمات الصحة والتعليم والعمل. 
أما على املدى القصري فيمكن للمساعدة الدولية مبا يف ذلك التدابري الـيت تـأخذ شـكل 
التدريـب، واملنـح الدراسـية واملسـاعدة التعليميـة األخـــرى أن تســاعد يف يئــة بيئــة اقتصاديــة 
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واجتماعية تستفيد بشكل كامل مـن اإلمكانـات واملـهارات الـيت تتوفـر بـالفعل لـدى السـكان 
وتساهم يف زيادة ثروة البالد. 

 
الصراع ومنع نشوبه  - ١١

تتم حتركات اهلجرة القســرية الرئيسـية بسـبب احلـروب األهليـة والصراعـات املسـلحة 
املستمرة إضافة إىل أعمال العنف الشديد ونتيجة لالحتالل والتدخـل والغـزو. وال تـزال هنـاك 
نزاعات امتد أمدها لفترة طويلة يف كثري من أحناء العامل دون أن جتد حـال كمـا أـا يف أغلـب 
األحيان ال جتد االهتمام الدويل الذي تستحقه. إال أن طبيعة الرتاعات املسـلحة قـد تغـريت يف 
السنوات األخرية. فمنذ اية فترة الثمانينات حدثت زيادة كبرية يف الصراعات داخـل الـدول 
بـدال مـن مـن الصراعـات فيمـا بينـها ومعظـم ضحايـا هـذه الرتاعـــات هــم مــن املدنيــني اآلن. 
وتشـمل الصراعـات عنـاصر حكوميـة وغـري حكوميـة. وينطبـق القـانون اإلنسـاين الـدويل علــى 
االثنني. وتشمل الصراعات املعارك الرامية إىل السـيطرة علـى املـوارد والصـراع بـني الكيانـات 
اإلثنية والدينيــة املتنـاحرة وتتضـاعف آثارهـا عندمـا يكـون الفقـر والتـهميش سـائدا. وقـد أدى 
هذا التغري يف طبيعة الرتاعات إىل توليد ضغوط كبرية على النظـم احلكوميـة يف كثـري مـن أحنـاء 
العامل وهو يقوض بشكل خطري السياسات الرامية إىل حتقيق التنمية املسـتدامة بشـكل سـلمي. 
ومتيز عدد من الصراعات احلرجة املعاصرة بتجارة غري نظامية يف األسلحة والسلع الثمينة مثـل 
النفط واألحجار الكرميـة الـيت غالبـا مـا تسـتغلها مصـاحل جتاريـة سـيئة السـمعة. ومـهما كـانت 
أسباب الصراع فإن من املؤكـد أن نظـم اإلنـذار املبكـر املتاحـة حاليـا للمجتمـع الـدويل حتتـاج 

للتحسني ولتوافر اإلرادة السياسية كيما تعمل بشكل سريع وفعال. 
وتقـع املسـؤولية عـن منـع الصـــراع علــى عــاتق الــدول ذات الســيادة وعلــى اتمــع 
الدويل. وحنن نثري هذه القضية ليس من أجل تشجيع الدبلوماسية التقليدية ولكن أيضـا لتعزيـز 
احلكم الرشيد والدميقراطي إضافة إىل اتباع النهج اجلديدة لصنع السالم وبناء الثقة من جـانب 

اتمع املدين. وأفضل طريقة حلل مجيع الرتاعات هي وسائل التحكيم والسبل الدميقراطية. 
وميثـل وجـود احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة عنصـرا جديـدا ينبغـــي وضعــه يف االعتبــار مــن 
جانب أولئك الذين يعتزمون خوض صراعات أو ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسـان 
ـــن  أو للقـانون اإلنسـاين. ويف مقـدور احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة أن تطعـن يف مسـائل اإلفـالت م
العقاب على اجلرائم الدولية املرتبطة بالصراع وأن تساهم بالتايل يف إرساء العـدل مـن جديـد، 
وهو أمر ال غىن عنـه يف عمليـة إعـادة البنـاء بعـد الصـراع. وكلمـا زاد عـدد الـدول الـيت تؤيـد 

احملكمة كلما ازداد أثرها. 
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التعمري بعد انتهاء الصراعات  - ١٢
يتمثـل أحـد التحديـات األكـثر تعقيـدا يف ميـدان التعمـري بعـد الصـراع يف كيفيـة ســـد 
الفجوة بني اإلغاثة يف حالة الطوارئ والتنمية على املدى الطويـل بعـد انتـهاء الصـراع أو علـى 
األقـل عندمـا تتوقـف األعمـال العدائيـة. فمصـري األشـخاص املشـردين بســـبب الصــراع ســواًء 
كـانوا الجئـني أو مشـردين داخليـا يعتمـد بدرجـــة كبــرية علــى القــرارات الــيت تتخــذ بشــأن 

أولويات إعادة التعمري. 
ويف سبيل إحالل السالم واالسـتقرار بشـكل دائـم، يتحمـل اتمـع الـدويل املسـؤولية 
عن السعي بشكل فوري لفرض سيادة القانون واحلكم القائم علـى املشـاركة. وسـوف يثبـت 
أن املصـادر احملليـة لألفكـــار املتعلقــة بالعمليــة الدميقراطيــة وبنــاء القــدرات عنصــر حيــوي يف 
ـــدى  إقامـة الدميقراطيـة املسـتدامة والعادلـة. وتتمثـل األولويـة التاليـة يف تقـدمي املسـاعدة علـى امل
الطويـل يف إعـادة بنـاء املؤسسـات وتقـدمي املعونـة االقتصاديـة والتدابـــري األخــرى لبنــاء الثقــة. 
فبدون إعادة التعمري الفعال من هذا النوع لـن تتوفـر لالجئـني واملشـردين داخليـا الثقـة للعـودة 
إىل منازهلم أو رمبا اجر فئات أخرى من السـكان أنفسـهم إىل أمـاكن أخـرى حبثـا عـن حيـاة 

أفضل. 
ومـن شـأن العـودة املتسـرعة لالجئـني مـن بلـدان اللجـوء أن تزيـد فقـط مـن الضغـــوط 
االجتماعية إذا مل جير إعادة إرساء السالم واالستقرار بشكل دائـم. ويتيـح املبـدأ املقبـول علـى 
نطاق واسع املتمثل يف العودة يف أمان وكرامة ضمانات أقوى بكثري لنجـاح اندمـاج الالجئـني 

من جديد ولتعمري بلدام األصلية. 
ويتسـم دور األطفـــال يف الصــراع ســواًء كــانوا ضحايــا أو جنــودا بطــابع مأســاوي 
خاص. فالتقرير الذي قدمته غراشيا راشيل يف عام ١٩٩٦ املعنون (أثـر الصـراع املسـلح علـى 
األطفال) والذي طلبته األمم املتحدة يصف أثر الصراع املسلح علـى األطفـال ويؤكـد ضعـف 
األطفال بصفة خاصة عندما يضطرون للفـرار مـن الصراعـات املسـلحة. ويف هـذا الصـدد جيـد 
الـربوتوكول االختيـاري لعـام ٢٠٠٠ امللحـــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام ١٩٨٩ واملتعلــق 
مبشاركة األطفال يف الصراع املسلح الترحيب التام كما جيب أن تنضم إليـه وأن حتترمـه مجيـع 

الدول يف كافة أحناء العامل. 
 

التركيز على اإلمكانيات  - ١٣
نادرا ما تراعـى السياسـات املتعلقـة بـاهلجرة اإلمكانيـات الـيت جيلبـها معـهم الالجئـون 
واملهاجرون. ويف كثري من األحيـان تركـز هـذه السياسـات علـى القيـود واملعوقـات املوضوعـة 



2202-75658

  A/57/693

أمام الالجئني واملهاجرين. وغالبا ما تفضي التدابري التقييديـة إىل تثبيـط مهـة األشـخاص الذيـن 
يفقدون القدرة بعد ذلك علـى رعايـة أنفسـهم. ويعتـربون بالتـايل بـل ويصبحـون بـالفعل عبئـا 
على اتمع املستقبل هلــم. وبـاملثل غالبـا مـا يعجـز املـهاجرون عـن تطويـر إمكانـام مـن أجـل 

مصلحتهم ومصلحة اتمعات املضيفة هلم. 
ويواجه الالجئون واملهاجرون عند تركهم ألوطـام خيـارا صعبـا. إذ أن تطلعـهم إىل 
حياة أفضل يشكل يف أغلب األحيان حـافزا هلـم. وهـذه طاقـة ميكـن اسـتخدامها أو إهدارهـا. 
وال شك أن من مصلحة اجلميع البناء على املوارد املتاحة لالجئني واملهاجرين من أجـل تعزيـز 

قدرام. 
ومن شأن تغيري بؤرة التركيز أن يغـري مـن النقـاش الدائـر بشـأن الالجئـني واهلجـرة إذا 
سلّمنا بأن الالجئني واملـهاجرين لديـهم إمكانـات ضخمـة وميكـن خلـربام ومـهارام أن متثـل 

أمهية كبرية يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان املضيفة. 
لـذا فقـد حـان الوقـت التبـاع نـهج جديـد مينـــح قــوة حقيقيــة لالجئــني واملــهاجرين. 
ـــاليف الرعايــة االجتماعيــة فــإن مزايــا هــذا التمكــني بديهيــة للتنميــة  وفضـال عـن خفـض تك
االقتصادية واالجتماعية يف البلدان املضيفة. وباإلضافـة إىل ذلـك سـيكون هلـم أثـر إجيـايب علـى 
بلدام األصلية سواء أثناء حيام يف اخلـارج، عـن طريـق التحويـالت، أو إذا اختـاروا العـودة 
إليها. والفكرة األساسية اليت نود عرضها هــي حتقيـق التنميـة التعاونيـة ممـا يعـين إقامـة عالقـات 

بني الالجئني واملهاجرين واتمعات املضيفة من أجل مصلحتهم املتبادلة. 
وملناهضة ردود الفعل الشعبية والعنصرية وكـره األجـانب جيـب أن تعمـل احلكومـات 
ـــل الكنــائس وقــادة اتمعــات احملليــة ومنظمــات الشــباب والرابطــات  والعنـاصر األخـرى مث
النسائية وأفراد وكاالت إنفاذ القانون من أجـل تنفيـذ تدابـري تشـريعية فعالـة ملكافحـة التميـيز. 
وللزعماء السياسيني ووسائط اإلعالم دور حيوي ميكنهم القيام به يف تعزيز اجلوانـب اإلجيابيـة 
لتمكني الالجئني واملهاجرين، كما ينبغي بذل جـهود جديـدة لزيـادة وعـي اجلماهـري بطاقـام 

وإمكانام للمسامهة يف بناء جمتمع تسوده العدالة. 
 

اإلدماج واالحتواء االجتماعي  - ١٤
نعين باإلدماج يئة فرص متكافئة للجميع مع احترام القيم اليت لـدى اهلويـات الثقافيـة 
واللغويـة والوطنيـة، والوفـاء جبميـع الواجبـات وااللتزامـات الـيت يقتضيـــها االنتمــاء إىل اتمــع 

املضيف. 
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وجيب أن تستند برامج تعزيـز اإلدمـاج واالحتـواء االجتمـاعي إىل مبـدأ عـدم التميـيز. 
واإلدمــاج ال يعــين �االســتيعاب� إذ يتعــني االعــتراف بقيمــة التنــوع وتعــــدد الثقافـــات يف 

اتمعات. 
وإدماج الالجئني واملهاجرين سـريعا يف مصلحـة اجلميـع العليـا وخباصـة اتمـع الـذي 
يستقبلهم. وبغض النظر عن فترة بقاء هؤالء الالجئني واملهاجرين، فإنه يتعني منحـهم الفرصـة 
الالزمة، ويتوقع منـهم االهتمـام حبيـام وتطويـر املـهارات الالزمـة للعيـش مسـتقلني يف احمليـط 
اجلديد. ومثة أمهية قصوى للقدرة على التواصل. وحىت لو كان أمـام الالجـئ احتمـال معقـول 
إلمكانيـة العـودة إىل موطنـه، فإنـه ينبغـي مـع ذلـك منحـه فـرص االندمـاج حبيـث حيقـق طاقاتـه 

كاملة. 
ويعود اإلدماج الناجح بالفائدة على الالجئني واملهاجرين واتمعات املضيفـة. وعلـى 
العكـس مـن ذلـك، فـإن عـدم اإلدمـاج قـد يـؤدي إىل التـهميش والعزلـة والتميـــيز واالنكمــاش 
داخـل أحيـاء منفصلـة، ال سـيما يف احلواضـــر الكبــرية. وال ميكــن أن تعــود مثــل هــذه احلــال 
بالفائدة على أي فرد، سواء يف اتمـع املسـتقبل املضيـف أو يف أوسـاط الالجئـني/املـهاجرين، 
وذلـك باسـتثناء أولئـك األشـخاص الذيـن يسـتغلون حـاالت التوتـر هـذه ملصلحـــة سياســية أو 

إيديولوجية بعينها. 
ويشــكل إدمــاج الالجئــني واملــهاجرين ذوي اخللفيــات املتنوعــة حتديــــا للسياســـات 
االجتماعية على مجيع املستويات. ففي الوقت الذي ينبغـي فيـه للحكومـات أن تضطلـع بـدور 
ـــة  رائــد يف هــذا الشــأن، فــإن عمليــة اإلدمــاج تقتضــي مشــاركة الســلطات احملليــة واإلقليمي
واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدينية والشركات التجارية واالحتـادات العماليـة ومجعيـات 

الالجئني واملهاجرين. 
 

املشاركة واملسؤوليات  - ١٥
إننـا نتعمـد إثـارة مسـألة املشـاركة واملسـؤوليات، إذ أنـه علـى الرغـم ممـا تبديـه بلـــدان 
عديدة من البلدان املستقبلة لالجئني واملهاجرين من نوايا حسنة، فإن التجارب تشـري إىل عـدم 
إيالء اهتمام كاف هلذه املسألة. ومن البديهي أن الدول مسؤولة عن محايـة مواطنيـها وغـريهم 
من املقيمني داخل أراضيها، وأن من واجـب الالجئـني واملـهاجرين احـترام قوانـني الـدول الـيت 

يدخلوا. 
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ويشكل الالجئون واملهاجرون جزءا من املعامل املتعـددة الثقافـات الـيت ال تنفـك تنمـو 
يف اتمـع الـذي يسـتضيفهم. وتصبـح مصاحلـهم االجتماعيـة واالقتصاديـة أكـــثر تشــابكا مــع 

السكان احملليني، مما يستوجب بالتايل اإلعراب عنها يف التحاور مع السكان املضيفني. 
ومثـة أســـباب عديــدة لتعليــل ضعــف هــذا احلــوار، وهــي تتضمــن احلواجــز الثقافيــة 
واللغوية؛ وكذلك عدم االهتمام أو اخلشية مـن أن يكـون احلـوار متعـثرا. ويف أغلـب األحيـان 

يأيت احلوار وعرض املشاركة بعد فوات األوان ويف أوقات األزمات االجتماعية وحدها. 
واملخاطر اليت ينطوي عليـها فشـل احلـوار جليـة وهـي: التـهميش، والعزلـة، والتميـيز، 
وتواجـد ثقافـات فرعيـة جنبـا إىل جنـب بـدون أي تفـاعل بينـها، وظـهور نـوع مـــن �الفصــل 
العنصري� االجتماعي، وتعذر اإلفادة من اخلدمات االجتماعية والصحية اليت يقدمـها اتمـع 

املضيف. 
وحل هذه املسألة يكمن يف احلوار واملشاركة، وهذا يعـين الدخـول يف عمليـة تواصـل 
مسـتمر مـع مجاعـات الالجئـني واملـهاجرين وكذلـك مـع الســـلطات علــى املســتوى احمللــي أو 
اإلقليمي أو الوطين، عند االقتضاء. والغرض من هذا احلـوار هـو كفالـة تفـهم مجيـع األطـراف 
موعـة احلقـوق واملسـؤوليات والقوانـني والنظـــم الــيت حتــترم االختــالف وتســعى إىل حتقيــق 

متاسك صحي واجتماعي وثقايف. 
 

الالجئات واملهاجرات  - ١٦
إن مثة قدر بالغ الضآلة من اإلملام واالعتراف بعـدد ودور النسـاء يف حركـات اللجـوء 
واهلجرة يف العامل. وتشكل النساء واألطفال حنو ٨٠ يف املائة مـن الالجئـني واملشـردين داخليـا 
يف العـامل، البـالغ عددهـم ٥٠ مليـون نسـمة. وغالبيـة مـن يقعـون ضحايـا االجتـار مـن النســـاء، 
ال سيما النساء اللوايت يتعرضن لالسـتغالل يف صناعـة اجلنـس يف العـامل، وينتمـي معظمـهن إىل 
منطقة جنوب آسيا ومنطقة جنوب شرقي آسيا وبعـض بلـدان رابطـة الـدول املسـتقلة. وتشـري 

التقديرات كذلك إىل أن النساء ميثلن نسبة ٤٠ يف املائة من مجيع املهاجرين اآلخرين. 
ويبلغ عدد البلدان األطراف يف اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة 
لعام ١٩٧٩ حنو ١٧٠ بلدا. وهناك مبادئ توجيهية هامة أخرى، ال سيما تلك الـيت أصدرـا 
مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني واملنظمـة الدوليـة للـهجرة ومنظمـة العمـل الدوليـــة، 
وهي تشكل إطارا صلبا حلماية الالجئات واملهاجرات. وأضحـت النظـرة التقليديـة واألحاديـة 
البعد، اليت تتمثل يف �املرأة الضحية املستضعفة� ممجوجة وال بد من أن يستعاض عنـها مبزيـد 
مـن املراعـاة الحتياجـــات املــرأة. وهــذا ينطبــق علــى مجيــع جوانــب التعــامل مــع الالجئــات 
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واملـهاجرات، وخاصـة فيمـا يتعلـق باملسـائل ذات الصلـة بـأمن النسـاء. واخلصـــائص الــيت متــيز 
حـاالن لـدى البـت يف منحـهن مركـز اللجـوء تقتضـي اهتمامـــا خاصــا يف سياســات اهلجــرة 

الوطنية والدولية. 
وسوف يتوقف ارتفاع مستوى اإلقرار بدور النساء يف سياسـات اللجـوء واهلجـرة يف 
املستقبل على قدرن على تعزيز عملية اإلدماج واملسامهة يف عمليات املصاحلة وصنـع السـالم 
وبناء اجلسور بني الثقافات واجلاليات. وهناك تطـور جديـد هـام يتمثـل يف دعـم جملـس األمـن 
التابع لألمم املتحدة إلشراك املزيد من النساء يف املفاوضات اهلامة الـيت تتنـاول السـالم وإعـادة 

توطني السكان املستبعدين. 
 

األطفال واألسر  - ١٧
على الرغم من انعـدام البيانـات الشـاملة، تشـري التقديـرات إىل أن األطفـال الالجئـني، 
مبن فيهم املراهقون دون سن الـ ١٨ عاما، يشـكلون نسـبة ٤٥ يف املائـة مـن جممـوع الالجئـني 

يف العامل أمجع. وتقدر نسبة املهاجرين األطفال مبا مياثل ذلك. 
وتشكل اتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩، الـيت أصبحـت مجيـع الـدول أطرافـا فيـها، 
باستثناء دولتني، إطارا صلبا حلماية األطفال الالجئني و املهاجرين، فهي تشـدد علـى أن مجيـع 
إجراءات دعم األطفال جيب أن تقوم علـى �املصلحـة العليـا� للطفـل. وغـين عـن القـول، إنـه 
جيـب احـترام املبـدأ األساسـي املتمثـل يف وحـدة األسـرة، فضـال عـن ضـرورة تشـــجيع التدابــري 
الكفيلـة بتقصـي أثـر أفـراد األسـرة. وغالبـا مـــا يــؤدي الــرتوح القســري إىل انفصــال األســر. 
واألطفال الالجئون قد يعانون للغاية، بصفـة خاصـة، مـن غيـاب األسـرة الـيت متدهـم باحلمايـة 
والعناية اجلسدية والرعاية العاطفية. وكثـريا مـا يواجـهون االسـتغالل اجلنسـي، وسـوء املعاملـة 
والعنف، واالحتجاز والتجنيد العسكري. وقد ال تلـيب احتياجـام الدراسـية، كمـا أن إصـدار 
وثائق خاصة م وتسجيلهم ينطويان على حتديات هلا صفة خاصة. وجيب عدم التغـاضي عـن 
حاجة األطفال يف كثـري مـن األحيـان إىل معاجلـة نفسـية خاصـة ملسـاعدم علـى التغلـب علـى 

الصدمات النفسية اليت عاشوها. 
ومثة ظاهرة ال حتظـى إال بقـدر ضئيـل مـن االعـتراف، وهـي وصـول أطفـال مشـردين 
سابقني إىل بلدان اللجوء. وهؤالء األطفال، الذيــن سـبق هلـم أن تعرضـوا يف الغـالب للوحشـية 
والضـرر مـن جـراء جتـارم، يعـانون مـن مزيـــد مــن العنــف بســبب مــا يلقونــه مــن املــهربني 

واملتاجرين. 
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دور قطاع الشركات  - ١٨
تكثف يف السنوات األخرية التركيز على سلوك قطاع الشـركات بفعـل توسـع نطـاق 
اهتمام منظمات حقوق اإلنسـان ووسـائط اإلعـالم ومنظمـات االسـتثمار الـيت تراعـي املبـادئ 
األخالقية. ويرجع القسط األوفر من هذا االهتمـام املطـرد إىل الـدور الضـار الـذي أدتـه بعـض 
الشركات يف مفاقمة الصراع، والذي أدى إىل التـهجري القسـري. ومـن أكـثر األمثلـة املعروفـة 
يف هذا الصدد، ما يتصل بالبيع غري القانوين لألسلحة واملاس والنفط. وينبغـي إيـالء مزيـد مـن 
االهتمام هلذه املسألة، حيث ميكن بدون شــك إحـراز تقـدم يف جمـال تفـادي عمليـات التـهجري 

القسري من خالل كبح األنشطة التجارية اليت تطيل أمد الصراع بدال من أن حتله. 
ومثة جانب أكثر إشراقا، وهو بروز �املسؤولية االجتماعية للشركات� علـى جـدول 
األعمال الدويل. فهناك شركات جتارية عديدة تدرك اآلن أن مسعتها ليست الدافع الوحيـد ملـا 
تتحملـه مـن مسـؤولية اجتماعيـة كمؤسسـات خاصـة. فقـد أصبحـــت أكــثر اســتباقا لألمــور، 
وذلك عن طريق دعمها إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيــة والثقافيـة، يف إطـار إدراكـها 
بأا ستستفيد يف خلق أسواق جديـدة مسـتقرة ذات مسـرية حسـنة، إىل جـانب احملافظـة علـى 
مسعتها. وهذا ما حدا بأجزاء من قطاع الشـركات إىل اسـتحداث وسـائل �التنظيـم الـذايت�، 
تشـمل اعتمـاد مدونـة سـلوك خاصـــة بالصناعــة. ويتمثــل التحــدي الرئيســي يف تطبيــق هــذه 
املدونة. أما فيما يتعلق بالالجئني وحقوق اإلنسان، فـإن عـددا مـتزايدا مـن رؤسـاء الشـركات 
التجارية يوافق على أن شركام التجارية ملزمـة، بوصفـها جـهات اجتماعيـة فاعلـة، بـاحترام 
إعالن األمم املتحدة حلقوق اإلنسان لعام ١٩٤٨. وهذا يعين أن مصلحة الشـركات التجاريـة 
الشـرعية يف وجـود عـامل خيلـــو مــن الرتاعــات وانتــهاكات حقــوق اإلنســان ليســت أخالقيــة 
فحسب، بل إا أيضا مصلحة جتارية واضحة. ويتمثل التحدي الذي تواجهه يف حتديـد مـدى 
اسـتعدادها السـتخدام سـلطتها ونفوذهـا كمؤسسـات خاصـــة يف منــع نشــوب الرتاعــات ويف 
عملية التعمري التالية هلذه الصراعات. وفيما خيـص اهلجـرة، توجـد للشـركات مصلحـة خاصـة 
فيـها. فـهي تفيـد مـن سـوق العمـل العـاملي ومـن ترسـيخ بيئـة عاملـة متكـن مجيـع العـاملني مـــن 
اسـتغالل طاقـام كاملـة. وبوسـع الشـركات التجاريـة أن تدعـم مبـادرات اتمـع املــدين مــن 
خالل تدريب العاملني يف بلدان اإلرسـال والعبـور واالسـتقبال، وتكـون بذلـك قـد أدت دورا 
يف مكافحـة �نـزوح األدمغـة�، مـن جهـة، وحتقيـق طاقـات أولئـك الذيـن هـاجروا، مـن جهــة 

أخرى. 
وهناك اليوم العديد مـن املبـادرات الـيت تتنـاول الـدور االجتمـاعي الـذي يؤديـه قطـاع 
الشركات، ومن بينها اتفاق األمم املتحدة العاملي واملبادئ التوجيهيـة لألعمـال التجاريـة، الـيت 
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صاغتها جلنة األمم املتحـدة الفرعيـة املعنيـة بتعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها ومنظمـة التعـاون 
والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي ومنظمـة العمـــل الدوليــة. وال بــد مــن الــترحيب بالشــراكات 
اخلالقـة اجلديـــدة القائمــة بــني الشــركات التجاريــة واحلكومــات واملنظمــات غــري احلكوميــة 

ومنظمات قطاع الشركات، واليت كان البعض منها ال ميكن تصوره قبل عقد واحد فقط. 
 

القيادة والتثقيف واملعلومات  - ١٩
يعتمـد وضـــع سياســات ســليمة يف جمــايل اللجــوء واهلجــرة يف املســتقبل علــى دعــم 
اجلماهري اإلجيايب وعلى دقة البحوث واملعلومات بدال من اللجوء إىل خطــاب ينـم عـن موقـف 
دفاعي ويبث الرعب يف النفوس. ويبدي الالجئـون واملـهاجرون يف السـياق احلـايل ردود فعـل 
متناقضة فمن جهة، يسود القلق واحلرية واخلـوف وضعـف اهلويـة؛ ومـن جهـة أخـرى، يوجـد 
ـــا  التضـامن اإلنسـاين والتعـاطف والـتراحم والـترحيب بـاإلثراء االقتصـادي والثقـايف الـذي دائم

ما جيلبه الالجئون واملهاجرون معهم إىل البلد الذي يستضيفهم. 
ومما يثري النقاش العام، يف غالب األحيان، االفتقار إىل املعلومات والدور السليب الـذي 
تلعبه وسائط اإلعالم وتعمد نشر معلومـات مضللـة وعـدم كفـاءة القـادة السياسـيني الالزمـني 

ملعاجلة هذه املسألة اليت ميكن احتواؤها متاما. 
وتشـكل اإلجـراءات القانونيـة ملكافحـة التميـيز والعنصريـة وكراهيـة األجـانب وســـيلة 
هامـة، لكنـها ليسـت كافيـة حبـد ذاـا. فاملسـؤولية الرئيسـية يف خلـق جـو مـن التفـاهم ونقــض 
املعلومـات املضللـة وتبيـان قيمـــة التعــاون الــدويل يف هــذه املســألة تقــع علــى أكتــاف القــادة 
ـــالم  السياسـيني والدينيـني ورؤسـاء الشـركات التجاريـة. ومثـة أمهيـة خاصـة لقيـام وسـائط اإلع
بدور رائد يف جتنب عرض معلومات مقولبة ويف املسامهة مع صانعي الـرأي اآلخريـن يف خلـق 
بيئة ترحب بالالجئني واملهاجرين وتتقبل وجودهـم. وقـد يفضـي وضـع اسـتراتيجيات تثقيفيـة 
إجيابيـة إىل إطـالع الشـباب علـى الفوائـد اإلجيابيـة للمـهاجرين، خاصـة إذا مــا اشــترك شــباب 
ـــزز التفــاهم بــني الثقافــات  ينتمـون إىل ثقافـات وجمموعـات عرقيـة خمتلفـة يف األنشـطة الـيت تع

واحلوار والعمل بني األعراق. 
 

تنفيذ الصكوك القانونية  - ٢٠
منـذ اعتمـاد إعـالن األمـم املتحـدة العـاملي حلقـوق اإلنسـان عـام ١٩٤٨، أحـرز تقــدم 
هائل على الصعيد الدويل يف جمال تدوين ما يتفق عليه اتمع الدويل على أنه حقوق اإلنسـان 
والقيم اإلنسانية. وعرب هذا اإلعالن، تتوفر لدى اتمـع الـدويل جمموعـة ضخمـة مـن القوانـني 
اليت تتناول كيفية معاملة املهجرين على حنو قسري وطاليب اللجــوء واملـهاجرين يف أحنـاء العـامل 
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كافة. ومثة تطلـع يف القـرن احلـادي والعشـرين إىل التنفيـذ التـام والشـامل لالتفاقيـات املعتمـدة 
دوليا والتقيد ا. 

والصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان هي: االتفاقية املتعلقة باهلجرة طلبا للعمـل 
لعـام ١٩٤٩ واتفاقيـة عـام ١٩٥١ املتعلقـــة مبركــز الالجئــني وبروتوكــول ١٩٦٧ التــابع هلــا 
املتعلق مبركز الالجئني، والشرعة الدولية حلقوق اإلنسـان (الـيت تتضمـن إعـالن األمـم املتحـدة 
العاملي حلقوق اإلنسان لعام ١٩٤٨، والعـهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية لعـام 
١٩٦٦ والعــهد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لعـــام ١٩٦٦) 
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام ١٩٦٥ واالتفاقية املتعلقــة بـاهلجرة يف 
ظـروف مهينـة وبتشـجيع تكـافؤ الفـرص واملسـاواة يف معاملـة العمـال املـهاجرين لعــام ١٩٧٥ 
(منظمة العمل الدولية)، واتفاقيات جنيف األربع لعام ١٩٤٩ وبروتوكوالهـا اإلضافيـان لعـام 
١٩٧٧، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة لعـام ١٩٧٩، واتفاقيـة مناهضـة 
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة لعـام ١٩٨٤، 
ـــراد  واتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام ١٩٨٩، واتفاقيـة محايـة حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأف
أسـرهم لعـام ١٩٩٠، وإضافـة إىل ذلـك وفيمـا يتصـل ـــذا الشــأن، هنــاك معــاهدة مكافحــة 
االجتار لعام ١٩٩٩ واتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة لعـام ٢٠٠٠ 
وبروتوكوالها التكميليان املتعلقان باالجتـار والتـهريب. والصكـوك اإلقليميـة الرئيسـية حلقـوق 
اإلنسان هي: اتفاقية منظمة الوحدة األفريقيــة املنظمـة للجوانـب اخلاصـة مبشـاكل الالجئـني يف 
أفريقيـا لعـام ١٩٦٩، وامليثـاق األفريقـــي حلقــوق اإلنســان وحقــوق الشــعوب لعــام ١٩٨١، 
وإعالن بانكوك املتعلق باهلجرة غري الشرعية لعام ١٩٩٦ واالتفاقيـة األوروبيـة حلمايـة حقـوق 
اإلنسان واحلريات األساسية لعام ١٩٥٠، واتفاقية دبلن اليت حتـدد الدولـة املسـؤولة عـن درس 
ـــام ١٩٩٠،  طلبـات اللجـوء الـيت تقـدم يف إحـدى الـدول األعضـاء يف اجلماعـات األوروبيـة لع
وإعالن كارتاخينا بشأن الالجئني واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسـان لعـام ١٩٦٩. وإضافـة 
إىل ذلك: اعتمدت اللجنة االستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية يف عـام ١٩٩٦ مبـادئ غـري 
ملزمـة بشـأن الالجئـني، وهـي تقـر إىل حـد بعيـد بـالتعريف الـوارد يف االتفاقيـة املتعلقـة مبركـــز 
الالجئني لعام ١٩٦١ وبروتوكوهلا لعام ١٩٦٧، ولكنـها تتنـاول أيضـا مسـألة اللجـوء وتنـص 
على ضرورة منح اللجـوء املؤقـت. وقـد وسـع نطـاق املبـادئ حبيـث تغطـي تقاسـم املسـؤولية. 
وهـي موضـع نقـاش جديـد داخـل املشـاورات اجلاريـة يف منطقـة آسـيا واحمليــط اهلــادئ بشــأن 
الالجئني و املشردين واملهاجرين، وبدأت اللجنة االستشارية املذكورة أعماهلا يف عـام ١٩٩٦ 
وهـي ال تعـاجل مسـألة الالجئـني فحسـب، بـل تعـاجل أيضـا مسـألة اهلجـــرة غــري الشــرعية؛ ويف 
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الشـرق األوسـط حيـث توجـد جمموعـات ضخمـة مـن األشـخاص الـذي شـردوا منـــذ فــترات 
طويلة، وضعت الشرعة العربية حلقوق اإلنسان، غري أا مل تدخل حيز النفاذ بعد. 

وتصحب الصكوك املذكورة أعاله مبادئ توجيهية ومبـادئ دوليـة تتضمـن، مـن بـني 
الكثـري ممـا تتضمنـه، إعـالن فيينـا لعـام ١٩٩٣، واسـتنتاجات اللجنـة التنفيذيـة ملفوضيـــة األمــم 
املتحدة لشؤون الالجئني، وقواعـد األمـم املتحـدة الدنيـا النموذجيـة ملعاملـة السـجناء ودسـتور 

املنظمة الدولية للهجرة لعام ١٩٨٧. 
ـــة  ومثـة عنصـران يف التطبيـق، أوهلمـا: التصديـق علـى الصكـوك اإلقليميـة واحملليـة احلالي
(وعند االقتضاء، دجمها داخل النظم الوطنية)، وثانيهما: رصد وفاء الدول بواجباـا. ويشـمل 
ذلك رصد وفاء الدول بالواجبات اليت تنص عليها املـادة ٣٥ مـن اتفاقيـة عـام ١٩٥١ املتعلقـة 

مبركز الالجئني (وبروتوكوهلا لعام ١٩٦٧). 
وال يعتمد تطبيق القوانني الوطنية والدولية علـى اآلليـات الرمسيـة إلنفـاذ القـانون، مـن 
قبيل الشرطة واجلهاز القضائي واملسؤولني عن اهلجرة، فحسـب، بـل يعتمـد أيضـا علـى يقظـة 

اجلماهري وكذلك على منظمات اتمع املدين بصفة خاصة. 
ومما ال ريب فيه أن التطبيق التام والشامل ملا سبق ذكره سـيقتضي بـذل جـهود دوليـة 
ـــات  مشـتركة لتوفـري املـوارد واخلـربة الكافيـة ملسـاعدة البلـدان علـى الوفـاء مبـا عليـها مـن واجب

مبقتضى االتفاقيات. 
أما فيما يتعلق بالقانون التجاري واهلجرة، فإن منظمة التجارة العامليـة واالتفـاق العـام 
املتعلق بتجارة اخلدمات التابع هلا يتسمان بأمهية خاصة. وهـذا االتفـاق، الـذي يشـكل أسـاس 
املعاهدة اليت أنشئت مبوجبها منظمة التجــارة العامليـة، يتضمـن مرفقـا عـن �حركـة األشـخاص 
ـــا يف بلــد آخــر ألغــراض احلصــول علــى  الطبيعيـني�، وهـو يتنـاول حـق الفـرد يف البقـاء مؤقت
خدمات وليس للعمل الدائم. وأدى حترير التجارة إىل ازدياد حركـة املـهنيني املؤقتـة هـذه الـيت 

تتابعها بدقة دول عديدة من الدول اليت تتأثر باملهاجرين. 
 

الترتيبات املؤسسية  - ٢١
إن العديـد مـن الترتيبـات املؤسسـية الـيت ُوضعـت يف القـــرن العشــرين ملعاجلــة مســائل 
اللجوء واهلجرة عفا عليها الزمن، ويبذل يف األوساط الدبلوماسـية الكثـري مـن الوقـت واجلـهد 
لتنسيق أعمال اهليئات املشتركة بني احلكومات مبا فيـها وكـاالت األمـم املتحـدة ذات الصلـة. 

وكان ينبغي منذ فترة طويلة مراجعة هذه الترتيبات وحتديثها. 
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وفشـل اتمـع الـدويل الذريـع يف معاجلـة املسـائل البالغـــة األمهيــة واملســائل اإلنســانية 
ـــة األمــم  يدعـو، يف حـد ذاتـه، للقلـق ويـؤدي إىل إضعـاف املصداقيـة وخباصـة مصداقيـة منظوم
املتحدة. وينبغي إثارة هذه املسألة بسبب التزامنا باستمرارية منظومـة األمـم املتحـدة وتطورهـا 
على املدى الطويل بالتعاون مع املؤسسات احلكومية ومؤسسات اتمع املدين. كمـا أن إثـارة 
هذه املسألة تستتبع بشكل ال مفر منه واجب توفري املوارد املالية والبشرية لالضطـالع بـالعمل 

الذي يتطلبه اتمع الدويل من األمم املتحدة. 
وال بد من استخدام األطر املتعـددة األطـراف برمتـها، مبـا فيـها أجـهزة األمـم املتحـدة 
السياسية، ملعاجلة األسباب اجلذرية جلميع أشكال حتركات السكان وتبعاـا. وتعـىن منظمـات 
عديـدة مـن املنظمـات املشـتركة بـني احلكومـات، بوصفـــها تضطلــع بــأدوار رئيســية يف هــذه 
القضية، مبسألة اللجوء واهلجرة بشكل أو بآخر. وتضم هذه املنظمات مفوضية األمم املتحـدة 
لشؤون الالجئني، ومفوضية األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنسـان، ومنظمـة األمـم املتحـدة 
للطفولة ومنظمة العمل الدولية ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسـطينيني يف 
الشـرق األدىن، كمـا أن هـذه املنظمـات تضـم خـارج منظومـة األمـم املتحـدة، اللجنـة الدوليـــة 

للصليب األمحر واملنظمة الدولية للهجرة. 
والترتيبـات املؤسسـية احلاليـة ال تغطـي بشـكل كـاف مجيـع ظواهـر اللجـوء واهلجــرة، 
ويؤدي بعض املؤسسات حاليـا أدوارا متداخلـة. وممـا يبعـث علـى القلـق بصـورة خاصـة عـدم 
وجود ترتيبات حمددة بوضوح بشـأن املشـردين داخليـا. وتفضـي زيـادة التعـاون والتنسـيق إىل 

تعزيز استخدام املوارد بشكل أشد فعالية وإىل اتباع ج أكثر متاسكا. 
 


