
_______________________________________________ 

  عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء

   1 

  

� �

� �

� �

  ب�ان ع�ل�ة ال��اور الع
��ة اإلقل���ة ح�ل اله�
ة والل��ء

االتفاق العال�ي م- أجل اله�
ة اآلم'ة �'ف%$ ال��ار#ة في االس�ع
اض االقل��ي ل��أن 

  وال�'�0ة وال'0ام�ة
____________  

��ًا على خ���ة اله��ة ال�ول�ة على ال��ـــــــــ
	� العال�ي��ت0ـــــــــ/ بل�ان م$,ــــــــأ  ، ح�)ت&
ل ال�$�قة الع�"�ة م انًا 
�4 م$ه/. ،و"ل�ان ع�	ر و"ل�ان مق�1
�� الع�ی� م4 ال�ل�ان ��ا  و"ل�ان ت��ع ب�4 ه>ه ال&االت ال8الثة أو ب�4 حال
تع

وخاصــــًة دول شــــ�ال أف���Gا ال��لة على الF&� ال�
	ســــD  الع�"�ة نقاCًا مه�ة للع�	ر على �Cق اله��ة غ�� ال$@ام�ة
ب�$�ا ، مل�	ن مهاج� 40اســ
0ــافT ال�$�قة الع�"�ة أك�8 م4 ، 2019في عام و . وال
ي تع� مع��ًا أســاســ�ًا إلى أورو"ا

  مل�	ن مهاج�.  31ق�ر ع�د ال�هاج��4 م4 ال�$�قة ب$&	 

خ�وج مالی�4 ال�ه���4 وال$ازح�4 أدت إلى  2011ع�م االســ
ق�ار م$> عام م4 ال�$�قة الع�"�ة حالة شــه�ت وق� 
��ا ز�ادة م	جات اله��ة ال�[
ل�ة _���قة غ�� ن@ام�ة وما ^1ـــاح�ها م4 م[ا�C، و والالج\�4 م4 بل�انه/ األصـــل�ة ،

  و���bة ح�ای
ه/ وaعادته/ إلى أوCانه/ األصل�ة.  4 في ال�ل�ان ال
ي ت�� _أزمات�ال�هاج� ت م, لة `ه� 

 c�واســـــ
�ا_ًة لل
&�^ات ال
ي ت	اجهها ال�$�قة الع�"�ة في م�ال اله��ة والل�	ء، ورFfًة في إ^�اد آل�ة دائ�ة لل
$�ـــــ
والل�	ء  
,ـــــــــــــــاور الع�"�ة اإلقل���ة ح	ل اله��ةع�ل�ة الب�4 ال�ول الع�"�ة األع0ـــــــــــــــاء في ه>ا ال��ال، ت/ إن,ـــــــــــــــاء 

)ARCP(  جامعة oعام ال�ول الع�"�ة _ق�ار م4 م�ل pزار	ال �	
�2014على ال�� ، ��
�� م�ن غ�� رس�ي وغ$�
 تق	م األمانة العامةو  .هاب�$��rا ملqم لل�ول الع�"�ة األع0ـــــــــــــــاء في جامعة ال�ول الع�"�ة ل
�ــــــــــــــه�ل ال&	ار وال
عاون 

�4 واله��ة) ب�ور األمانة الف$�ة لع�ل�ة ال
,ــــــــــــــاور، ��ا ت
	لى  ل�امعة ال�ول الع�"�ة"�
(إدارة شــــــــــــــuون الالج\�4 وال�غ
  رئاس
ها وت�8لها في الفعال�ات ال�ول�ة.

م�ــــــــــاع�ة ال& 	مات على ال�,ــــــــــار�ة ب�ؤ� م	ح�ة في الفعال�ات  :ع�ل�ة ال
,ــــــــــاور الع�"�ةو�ان م4 ب�4 أه�اف 
تFادل ال
�ارب ؛ و شــF ات لل
	اصــل ب�4 ح 	مات ال�ول األع0ــاء ل
�ــه�ل ت$�ــ�c ال�ــ�اســات وال�	اقفخلc ؛ و العال��ة

  رفع وعي ال�ول األع0اء.؛ و وال[��ات وأف0ل ال��ارسات وتق�^/ ال�,	رة

 األمانة العامة
 الق4اع االج��اعي

 ش:ون الالج8%-إدارة 
 وال�غ�
�%- واله�
ة
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0�� للفعال�ات ال�ول�ة ذات بلع| دور هام وفعال ل م$> إن,ائها قامT ع�ل�ة ال
,اور الع�"�ةوفي ه>ا اإلCار، &
ل
0�� لون,�� ه$ا على وجه ال[1	ص إلى ؛ ل1لة _ق0ا^ا اله��ة والل�	ءا&
الج
�اع ر�rع ال��
	� _,أن ال
عامل ال

��ة لالج\�4 وال�هــاج��4��ــات ال��&
والــ>p خ�ج _ــإعالن ن�	�	رك م4 أجــل الالج\�4  2016الــ>p عقــ� عــام  مع ال
   .التفاق العال�ي لالج\�4او  وال�$@�ة وال$@ام�ةاالتفاق العال�ي لله��ة اآلم$ة على وضع  ون� وال�هاج��4

 اً ت&0ـــ��  26/7/2017-25ی	مي  اج
�اعًا اســـ
8$ائ�اً عق�ت ع�ل�ة ال
,ـــاور ، ق�ل اع
�اد االتفاق العال�ي لله��ةو 
�4ح	ل االتفاق ال
ي ج�تلل�,ـــــــــاورات �_ال
عاون مع ال�$@�ة ال�ول�ة لله��ة  ، وذل�الالج\�4اله��ة و _,ـــــــــأن  �4 العال�

�4 و 
��4 خ
ام
ح	ل "م�ــاه�ة �انT أح�ه�ا ال�ف	ضــ�ة ال�ــام�ة لألم/ ال�
&�ة ل,ــuون الالج\�4، وخ�ج االج
�اع ب	ث�ق
، وال
ي ت0ـــ�$T أه/ ال�ســـائل ال�ئ��ـــ�ة لل�$�قة ع�ل�ة ال
,ـــاور في االتفاق العال�ي لله��ة اآلم$ة وال�$@�ة وال$@ام�ة"

�4 لل�,ــــــاورات ال[اصــــــة  .الع�"�ة ل
0ــــــ��$ها في االتفاق العال�ي لله��ة�وت/ رفع ه>ه ال	ث�قة إلى ال���ــــــ��4 ال�,ــــــار
 ةال
$�ــــــ�c مع _ع8وقامT األمانة الف$�ة _ وضــــــعها على ال1ــــــف&ات ذات ال1ــــــلة على شــــــF ة اإلن
�نT.ت/ و _االتفاق، 

ال�,ـــــاورات ال�امعة الع�"�ة في ن�	�	رك إلحاCة ال���	عة الع�"�ة _ال�	قف الع�"ي وح8ها على ال�,ـــــار�ة الفعالة في 
 االج
�اع"خالل  ال	ث�قةه>ه  ت0ــــــــــ�$
ها ال
ي ال�ســــــــــائل أه/��ا ت/ ع�ض . _1ــــــــــ	رة م	ح�ة وال�فاوضــــــــــات ال& 	م�ة

 pــــــــــــاور,
 األم/ ل�$ة عق�ته ال>p "وال$@ام�ة وال�$@�ة اآلم$ة اله��ة أجل م4 العال�ي لالتفاق لل
&0ــــــــــــ�� اإلقل��ي ال
 ال�$@�ةاألمانة العامة ل�امعة ال�ول الع�"�ة و  مع _ال
عاون ) اإلســــــ 	ا( آســــــ�ا لغ�"ي واالج
�ا��ة االق
1ــــــاد^ة ال�
&�ة
 وذل� الع�"�ة، ال�$�قة في ال�ول�ة _اله��ة ال�ع$�ة الع�ل م��	عة في األع0اء ال�
&�ة األم/ وو�االت لله��ة ال�ول�ة


&0ــــــــــــــ��p لل�uت�� الج
�ــاع اال"في ، وه	 االج
�ــاع الــ>p ت/ ع�ض م[�جــاتــه 27/9/2017-26 في ب��وت في
   .6/12/2017 -4خالل الف
�ة م4 ال� ���  ال>p اس
0اف
ه "لله��ةال& 	مي ال�ولي الع
�اد االتفاق العال�ي 

_أن أداء ن@/ اله��ة ی
&�4 _ال�$اق,ة ال��
��ة لل�	ض	ع  ، وو��اً ال�ا_قة ل�ه	دل اس
��االً و  و"ع� اع
�اد االتفاق،
وتFـــادل ال[��ات وال
عل/ م4 األخ�ـــاء ومعـــال�ـــة ال
&ـــ�^ـــات _�ـــا ^�عـــل هـــ>ه ال$@/ قـــادرة على ال
��� وال
عـــامـــل مع 

العال�ي  تق	م األمانة الف$�ة لع�ل�ة ال
,ـــــــــاور الع�"�ة _�ه	د م�ـــــــــ
��ة م$> اع
�اد االتفاقاالح
�اجات وال	قائع ال��ی�ة، 
 (�االج
�اع  وآخ�ها، االج
�اعات العاد^ة لع�ل�ة ال
,ــــــاورال�	ضــــــ	ع _1ــــــ	رة م�ــــــ
��ة خالل  م$اق,ــــــةی
/ لله��ة، ح

. و�
/ دع	ة ال�$@�ة ال�ول�ة لله��ة والل�$ة االق
1ـــاد^ة واالج
�ا��ة لغ�"ي آســـ�ا 2020في ی	ل�	  ال>p عق� ال�ـــادس
إل_قاء ال�ول األع0ـــــــــــاء على اCالع _ ل ما ^&�ث _[1ـــــــــــ	ص  (اإلســـــــــــ 	ا) ل
ق�^/ ع�وض خالل ه>ه االج
�اعات

االتفاق ورفع وع�ه/ _ع�ل�ة اس
ع�اض االتفاق _��
	�اتها ال�[
لفة ال	C$�ة واإلقل���ة والعال��ة، وaتاحة الف�صة لل$قاش 
 ب
$ف�> االتفاق.وال&	ار ب�4 ال�ول األع0ــاء وال�$@�ات ال,ــ�� ة وال
ع�ف على ال
&�^ات ال
ي ت	اجه ال�ول ع$� ال�Gام 

ه>ه االج
�اعات ف�صــة لل& 	مات لالســ
�شــاد ب
�ارب _ع0ــها الFع� وت&�ــ�4 ســ�اســاتها لل	صــ	ل إلى ه��ة  وت�8ل
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ه>ا إلى جان| ح�ص األمانة الف$�ة على اCالع ال�ول األع0ــــــــاء على ال��ــــــــ
��ات _,ــــــــأن  .آم$ة وم$@�ة ون@ام�ة
  ال
ي تق	م _إع�ادها وaرسالها لل�ول _1	رة م�
��ة. �ةأوراق ال�عل	مات وال�لفات ال	ثائGاالتفاق م4 خالل 

قامT األمانة الف$�ة لع�ل�ة ال
,ـــــــاور _ع�ل ع�ض ت0ـــــــ�4 جه	دها ل	ضـــــــع واع
�اد االتفاق العال�ي لله��ة، ك�ا 
وأث�ه ال�uت�� اإلقل��ي _,ـــــــــــأن االتفاق العال�ي م4 أجل اله��ة اآلم$ة وال�$@�ة وال$@ام�ة: ت$ف�> االتفاق "وذل� خالل 

، وذل� _ال,ـــــــــ�اكة ب�4 األمانة العامة ل�امعة 4/12/2019-3ی	مي _القاه�ة  "على ال�ـــــــــ�اســـــــــات في ال�$�قة الع�"�ة
ل�$ة األم/ ال�
&�ة االق
1ـاد^ة واالج
�ا��ة لغ�"ي آسـ�ا (اإلسـ 	ا) وال�$@�ة ال�ول�ة لله��ة، و"ال
عاون ال�ول الع�"�ة و 

  اله��ة ال�ول�ة في ال�$�قة الع�"�ة._ ال�ع$�ةالع�ل أع0اء م��	عة و�االت األم/ ال�
&�ة مع 

p >ال ،له��ةلاألول لالتفاق العال�ي االســـــــ
ع�اض اإلقل��ي ع�ل�ة ت,ـــــــارك ع�ل�ة ال
,ـــــــاور الع�"�ة اإلقل���ة في و 
_ال,ــــــــ�اكة مع ل�$ة األم/ ال�
&�ة االق
1ــــــــاد^ة واالج
�ا��ة لغ�"ي آســــــــ�ا  ل�امعة ال�ول الع�"�ة ت$@�ه األمانة العامة

ه>ه ال	ث�قة  إع�اد :م4 خاللوذل�  ،ال�$@�ة ال�ول�ة لله��ة _ال
عاون مع و�االت األم/ ال�
&�ة ال�ع$�ةو (اإلســــــــــــــ 	ا) 
_,ــــــأن ت$ف�> االتفاق العال�ي لله��ة في ال�$�قة  الع�"�ة اإلقل���ة ح	ل اله��ة والل�	ء ب�ان ع�ل�ة ال
,ــــــاور" ب	صــــــفها

ها دوًال 
ال
ي ت0ــ/ في ع0ــ	�و  األخ�� في ال�$�قةال�,ــاورات مع ع�ل�ات ال
,ــاور اإلقل���ة ال�,ــار�ة في "؛ و الع�"�ة
 و"ال
الي ت0ـــــــ��4 ه>ه ال�ه	د في ال
ق��� ال>p ســـــــ�1ـــــــ�ر ع4 ال�,ـــــــاورات وال>p؛ وع�ض ه>ا ال��ان خاللها ع�"�ة

��ا أنه  .2021ه في ال�"ع األول م4 ال�qمع عق� اله��ة ال�ول�ة في ال�$�قة الع�"�ةم$
�� اســـــ
ع�اض  ســـــ�ع�ض في
 p<ع�دی4 في ال�$�قة الع�"�ة وال
م4 ال�ف
�ض أن ی
/ ت�0�4 ه>ا ال��ان في ال
ق��� ال[اص _أص&اب ال�1ل&ة ال�

  .2022 عام ال>p س�عق� في IMRFال�$
�� العال�ي الس
ع�اض اله��ة ال�ول�ة  س�ع�ض في

��ًا ال�$�قة الع�"�ة  وت	لي��وتع
qم  –دولة ع�"�ة  20 ال>p صــــــ	تT الع
�اده – _االتفاق العال�ي لله��ةاه
�امًا 

ها وال
عاون _,ـــــأنها. ال�$�قة��ح
ى  دول ع�"�ة 12وق� قامT  االع
�اد عل�ه م4 أجل تعq�q ســـــ�اســـــات اله��ة وح	

اآلن _إع�اد تقار��ها ال	C$�ة ال�	��ة للع�ض في م$
�� اســــــــــــــ
ع�اض اله��ة ال�ول�ة في ال�$�قة الع�"�ة في ال�"ع 
، وم4 ال�
	قع أن ی��q ع�د ال�ول 2022وم4 ث/ في م$
�� اســ
ع�اض اله��ة ال�ول�ة في عام  2021األول م4 عام 

  ال
ي س
ق�م تقار��ها ال	C$�ة في الف
�ة القادمة.

�ا�rة لل�Gام _إج�اءات هاع
�ادت/ ن االتفاق العال�ي إ ����ات ســــــــــــ�اســــــــــــ�ة م$> عام�4 فقD وهي ف
�ة غ���ة،  وتغ��
 تق��� األم�4 العام أك�وق�  .2019م$> نها^ة عام  األزمة ال
ي واجهها العال/ _@ه	ر جائ&ة �	رونا وخاصــــــًة في `ل

د^�ــــــــــــــ���  1آلم$ة وال�$@�ة وال$@ام�ة ال>p ت/ إCالقه في _,ـــــــــــــــأن االتفاق العال�ي م4 أجل اله��ة ا لألم/ ال�
&�ة
 وق� اه
�T ع�ل�ة ال
,ــــــــــــــاور لى ذل� م,ــــــــــــــ��ًا إلى أن ال�ائ&ة �انT عامًال مع�ًال ل
$ف�> االتفاق العال�ي.ع 2020
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ب
ار�خ  ع�� الف��ی	 �	نف�اسال�ــــــــــــادس ال>p عق�  هابه>ا ال�	ضــــــــــــ	ع وت$اول
ه _ال$قاش خالل اج
�اع الع�"�ة اإلقل���ة
ضــ�ان " ت0ــ�4 ال
أك�� على تأث�� جائ&ة �	رونا على ال�هاج��4 والالج\�4"_,ــأن  اً ب�ان، وصــ�ر ع$ه 13/7/2020

االســـــــــــ
�شـــــــــــاد _ال�	اث�c واالتفاقات ال�ول�ة وال[�D العال��ة ذات ال1ـــــــــــلة والع�ل على ت$ف�> أه�افها ومFادئها ل&�ا^ة 
  .ى رأسها االتفاق العال�ي م4 أجل اله��ة اآلم$ة وال�$@�ة وال$@ام�ةال�هاج��4 والالج\�4 وال&فا� على حق	قه/، وعل

على ال�غ/ م4 أن االتفاق العال�ي ی�ع	 إلى اع
�اد نهج شـــــــــــامل جامع، فإن ت$ف�>ه ل�o ع�ل�ة ن�	ذج�ة ت$��c و 
حالة اله��ة في ال�$�قة الع�"�ة ال
ي ت0/  واخ
الف على ج��ع ال��اقات بل هي ت[
لف _اخ
الف `�وف �ل دولة.

یuدp إلى اخ
الف األول	�ات ب�4 ه>ه ال�ول ح�ــــ|  -ك�ا ســــFقT اإلشــــارة- بل�ان م$,ــــأ و"ل�ان ع�	ر و"ل�ان مق1ــــ�
��عة �ل دولةC وفها� ، إال أنه ^� 4 ت&�ی� م��	عة م4 23الـــــــــــــ. ومع اإل^�ان _أه��ة �ل أه�اف االتفاق العال�ي ̀و
 على ال$&	 اآلتي: �ول ال�$�قة الع�"�ةت, ل أول	�ات ل� 4 أن األه�اف ال
ي ^

 ج�ع واس
[�ام ب�انات د��قة وم1$فة �أساس لل��اسات القائ�ة على األدلة.األول: اله�ف  −
 .تعq�q ت	اف� وم�ونة وسائل اله��ة ال$@ام�ةال[امo: اله�ف  −
 ال�هاج��4. ل� اف&ة ته��| ال	C$�ة ع�� ال
�اب�� تعq�qال
اسع: اله�ف  −
 ال�ول�ة. اله��ة س�اق في وم اف&
ه والق0اء عل�ه _األش[اص اإلت�ار م$عالعاش�: اله�ف  −
 وم$�قة. وآم$ة م
�املة _���قة ال&�ود إدارةال&ادp ع,�: اله�ف  −
�q أش ال ج��ع على الق0اء: اله�ف ال�ا_ع ع,� −��
األدلة م4 أجل ال
أث��  إلى ال��
$� العام ال[�اب وتعq�q ال

  على ت1	رات العامة ع4 اله��ة.
 وال�فاءات. وال�uهالت ال�
Fادل _ال�هارات االع
�اف وت���� ال�هارات ت$��ة في االس
�8ار: اله�ف ال8ام4 ع,� −
�4 على ال��اه�ة ت�اع� ال�هاج��4 `�وف خلc: اله�ف ال
اسع ع,� −"�
 ال��
�امة ال
$��ة في ال�املة وال�غ

 ال�ل�ان. ج��ع في
ت,��ع إرسال ال
&	�الت ال�ال�ة ب	سائل أس�ع وأك�8 أمانًا وأقل �لفة، وت���� االن�ماج ال�الي : الع,�ون اله�ف  −

 لل�هاج��4.
 وال$@ام�ة. وال�$@�ة اآلم$ة لله��ة ت&�Gقاً  العال��ة وال,�اكات ال�ولي ال
عاون  تعq�q: اله�ف ال8ال) والع,�ون  −

ج�ع واســـــــــــ
[�ام  ت:ال
ق$ي وال�ادp و"$اء الق�رات في م�اال�ع/ ال تق�^/أن ال�$�قة ت&
اج إلى _^� 4 الق	ل ك�ا 
تق�^/ معل	مات د��قة في ح�4 وق
ها ؛ و (اله�ف األول) ب�انات د��قة وم1ــــ$فة �أســــاس لل�ــــ�اســــات القائ�ة على األدلة

(اله�ف  ق	دی4ال�ف ال�هاج��4 _,ــــــأن ال�ول�ة ال�ه	د وت$�ــــــ�c األرواح aنقاذ؛ و (اله�ف ال8ال)) في ج��ع م�احل اله��ة
 .ال8ام4)
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االتفاق العال�ي لله��ة  ت$ف�> تعq�qالهادفة إلى جه	دها م	اصـــــلة الع�"�ة ع�ل�ة ال
,ـــــاور  تع
qم، في الف
�ة القادمة
ال
عل/ م4 األق�ان _,ــأن ت�	�� تFادل ال
�ارب وال[��ات؛ و و  ؛وتعq�qه ال&	ار ب�4 ال�ول األع0ــاء اســ
��ارم4 خالل: 

وت	ح�� ال�ؤ� الع�"�ة وت$�ـــ�c ال�ـــ�اســـات ب�4 دول ال�$�قة في  ؛ال��ـــ
فادة وال
&�^ات ال��ـــ
��ةال��ارســـات وال�روس 
في �افة الفعال�ات ال�
علقة _ه على _فعال�ة ضـــــــ�ان م,ـــــــار�ة ال�ول األع0ـــــــاء إلى جان| الع�ل على  م�ال اله��ة.

��ا أنها تع
qم  .2022ال�qمع عق�ه عام ال��ـــــــ
	� اإلقل��ي والعال�ي وصـــــــ	ًال إلى م$
�� اســـــــ
ع�اض اله��ة ال�ول�ة 
شــــF ة _ال
عاون مع ال,ــــ��اء وعلى رأســــه/ وضــــع خ�ة إقل���ة ح	ل أح� األول	�ات ال[اصــــة _ال�$�قة الع�"�ة اق
�اح 

�ة ال
ق��� اإلقل��ي الســ
ع�اض حالة ت$ف�> االتفاق العال�ي لله�ن
ائج اســ
$ادًا إلى ذل� و  ،األم/ ال�
&�ة ال�ع$�ة _اله��ة
 ال�$�قة الع�"�ة.في 

 ��
�
مع ال�$@�ات ال�ول�ة واإلقل���ة العاملة في ال�$�قة في تعاونها الع�"�ة األمانة الف$�ة لع�ل�ة ال
,اور ك�ا س
، وذل� _�ا ی
فc تق�^/ ال�ع/ الف$ي الالزم لل�ول األع0ــاءو  ت$�ــ�c ال�ه	د وت�$| االزدواج�ة في الع�ل الع�"�ة به�ف
أن األمانة العامة ل�امعة ال�ول الع�"�ة هي األمانة الف$�ة لع�ل�ة م4 أه�اف االتفاق العال�ي. وح�)  23مع اله�ف 

�c ال�[
لفة ال
ي ال
عاون و فإنها ت�
ف�� م4 آل�ات  ال
,اور،�$
وم>��ات ال
فاه/ واتفا��ات ال
عاون ال
ي  ت,ارك ف�ها،ال
  _�ا ^عqز ال
عاون وال,�اكة ب�$ها و"�4 ه>ه ال�هات ال�ول�ة واإلقل���ة. ،مع جهات أخ��  وقع
ها في ه>ا ال��ال
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