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 اعالمیه نیویورک برای پناھندگان و مھاجران
 

 
 سپتامبر  19در  ورکیویدر مقر سازمان ملل متحد در ن که ،عالی ندگانیدولت ھا و نماو کشورھا  ما، سران 

ا ر ریز یاسیس هی، اعالمبپردازیم پناھندگان و مھاجران جابجایی گسترده مسالهبه گرد ھم آمده ایم تا   2016
 .یمکرده ا تصویب

 

I. مقدمه 

 
 یجوو  مردم در جست یبوده است. برخ جابجاییدر حال  ھمان ایام نخستاز  تیبشر  .1

 یھا یریدرگاز فرار برای  گرانی. دجابجا می شوند  تازه  ھای افقو  یاقتصاد یفرصت ھا
و سوء استفاده ھای  نقض  ای سم،یترور ت،یآزار و اذ ،ییغذا عدم امنیت ،مسلحانه، فقر

  اترییتغ نامطلوب آثارھم در پاسخ به ی گرانید با این حال،. جابجا می شوند یحقوق بشر
 در ارتباط اقلیمی راتییتغ ابھم از آنھا  پاره ای(که ممکن است  یعی، حوادث طباقلیمی
به  از مردم یاری. در واقع، بسین کار را می کنندا یطیمحزیست عوامل  گرید ای)، باشند

 .عوامل جابجا می شوند نیاز ا دلیل مجموعه ای
 

 یجھان دهیپدبه را  پاسخ نیبھتر دیبا یالملل نیکه چگونه جامعه ب بررسی کردیم ما امروز  .2
 .بدھد مھاجران پناھندگان و جابجایی ھای گسترده فزونیدر حال 

 
 

از ھر زمان  شیب .را می بینیمدر جھان امروز  ھا انسان نقل مکاناز  یسابقه ا یما سطح ب .3
در . مھاجران به دنیا آمده اند که در آنمی کنند  یزندگ غیر ازمملکتی یدر کشور مردم ،گرید

. جابجا می شوندحادثه  به دالیلی غیر از اناز آن یاری. بسحضور دارندجھان  یھمه کشورھا
 ونیلیم 244 از ،جھان تیجمعرشد از  عتریسر یرشد نرخ ن باآنا شمار میالدی 2015در سال 

از جمله  ،وجود دارد تن جابجا شده اجباری ونیلیم 65 بایحال، تقر نی. با ااست فراتر رفته تن
 .یداخل هآوار ونیلیم 40از  متجاوز پناھجو و ونیلیم 3پناھنده،  ونیلیم 21از  شیب

 
 

به وضوح سھم مثبت  ما ،1داریتوسعه پا یبرا  2030 دستور کار  تصویبدر  شیسال پ  .4
 جایگاھی. جھان ما یمشناخت تیرسم بهرا  داریتوسعه پا وھمه جانبه رشد  یمھاجران برا

قابل  قاعده مندمھاجرت امن، منظم و  ھای و فرصت ایمزا است. مشارکت نیا یبھتر برا
 هیرو یب یو مھاجرت ھا یاجبار کوچ. ه می شوددست کم گرفت اوقات اغلبتوجه است و

 است. ای دهیچیچالش پاغلب نشان دھنده  ،رگید ی، از سوجابجایی ھای گستردهدر 
 

 
 

بر  دیتاکبا ما  ،نیھمچن .تاکید می ورزیم ما بر اھداف و اصول منشور سازمان ملل متحد .5
را در خاطر می حقوق بشر اصلی  یالملل نیب معاھدات،  2حقوق بشر یجھان هیاعالم
 از این حقوق فارق ازو  تاکید می ورزیم ھمه پناھندگان و مھاجران بشر حقوق. ما بر آوریم
 نیب حقوقکامل  از رعایت ما پاسخ. حمایت می کنیمبه طور کامل دارندگان آن،  تیوضع

  70/1 قطعنامھ   1 
  A (III) 217 قطعنامھ   2 
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حقوق و  انپناھندگ بین الملل حقوق، و در موارد قابل اعمالالملل  نیببشر حقوق الملل و 
 نشان خواھد داشت. بشر دوستانه الملل نیب

 
 ، پناھندگان واست جداگانه یحقوق یھاقالب  تحت حکومت آنان رفتار بانحوه ھر چند  .6

 نیھمچن نآنا. جھانشمول یکسان برخوردارند یاساس یھا یحقوق بشر و آزاد از مھاجران
 یھا جابجایی عرصه مشابه، از جمله در ھای یریپذ بیآس وبسیار  مشترک یچالش ھابا 

 با لحاظ پاره ایبزرگ" ممکن است  یھا جابجایی"نحوه برداشت از. مواجھندبزرگ 
و  یاجتماع ،یاقتصادزمینه ھای  ،هدیرس راه از انمردم شمارمالحظات، از جمله: 

 جابجایی ھایی اثرات و دھی به این وضعیت پاسخدر کشور  ھرپذیرش  تیظرف ،ییایجغراف
منظم مھاجران از  انیجر اصطالح به عنوان مثال، این .صورت پذیرد  درازمدت ای یناگھان
است  ممکن "جابجایی ھای بزرگ. "دھد ینمقرار  پوششتحت را  گریبه کشور د یکشور

بنا به علل ،  که مھاجران باشدیا و  گانپناھند از ،تلطیمخانسانی  ھای انیجرشامل 
 .دنمشابه استفاده کن ییرھایمساز ، اما ممکن است ندحال نقل مکان  متفاوتی در

 
 ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیسابعاد ممکن است بزرگ پناھندگان و مھاجران  یھا جابجایی .7

 ھانی. افرا برود  ھا مرزھمه از که  به خود گیرد ی، بشردوستانه و حقوق بشرتوسعه ای
 یمن یدولت چی. ھرا می طلبند یجھانراھکار ھای ھا و  پاسخ که  ندا یجھانھایی  دهیپد

عمدتا  ،محل گذار ای هیھمسا یکشورھا. دکن تیریمد ھا را  جابجایی نیابه تنھایی تواند 
این  تیظرف. دارند قرارجابجایی ھا ریتحت تاث ینامتناسب به نحودر حال توسعه،  یکشورھا

 و یانسجام اجتماع بر و این امر، توانشان افزایش یافته بسیاری فوقدر موارد کشورھا 
به درازا  ھای بحران ن،یاست. عالوه بر اشان اثر گذارده و توسعه خود این ممالک  یاقتصاد

 زبانیم یکشورھا و خود ریدرگ اشخاص یبلند مدت برا پیامدھایبا  یپناھندگکشیده شده 
 کمک یبرا شتریب یالملل نیبھمکاری . بسیار شایع است روزگار مااجتماعات شان در و 

 است. ازیمورد ن اجتماعات شانو  زبانیم یبه کشورھا
 

نقاط انسانی که در تنھا  ونیلیم، وھمچنین حمایت خود را از  مان قیعم یما ھمبستگ .8
تن   شانیھا خانهخود و خانواده از آواره شدن  ، به غیرارادی لیمختلف جھان که، به دال

 .می کنیماعالم  داده اند
 

بزرگ روبرو  یھا جابجاییدر  نومید کننده ای ھای بتیمصبا پناھندگان و مھاجران اغلب  .9
گام  ناکخطر در سفرھایی، ی را به جان خریدهبزرگ آنان مخاطراتاز  یاری. بسمی شوند
به   ندمجبور دنکن یاحساس م ید. برخنماننزنده در آن ممکن است  یاری، که بسمی نھند

ممکن است  ی ھمگرانیو د ،متوسل شوند، انیاز جمله قاچاقچ کار،تبھ یگروه ھا خدمات
 ، این عده به مقصد برسنداگر  ی. حتشوند قاچاق انسان یقربان ایگروه ھا  نیا طعمه

 .فرارویشان قرار داردمتزلزل  تیه ایو آ استقبال به عمل آیدآنان معلوم نیست چگونه از 
 

و  یاخالق ھر چیز،از قبل ما پیش روی . چالش یمھست مصمم اشخاص نجات جانما به  .10
 مصمم داریبلند مدت و پا یراه حل ھا یافتن. به ھمان اندازه، ما به بشردوستانه است

پناھندگان و  از بھره کشیو  ھا سوء استفاده دسترس، بادر  امکانات. ما با تمام ھستیم
 .کرد یممبارزه خواھبه سر می برند  ریپذ بیآس ھای وضعیت ی که درشمار یمھاجران ب

 
 

 با شیوه ایپناھندگان و مھاجران  جابجایی ھای بزرگ تیریمد درمشترک  تیمسئولبه ما   .11
با علم ، یالملل نیب ی. ما با ھمکارداریم و مردم محور اذعان انهحساس، مھربان ،یانسان
به این وجود دارد  جابجایی ھا نیبه ادھی پاسخ  در یو منابع مختلف ھا تیکه ظرفبه این

 ای مبدا یکشورھا انیم یھمکار ژه،یبه و ،و یالملل نیب یرھمکا مھم نائل می آییم.
 یاست. ھمکارنبوده  مھم  تا به این اندازهو مقصد، ھرگز  محل گذار و ممالک ،خاستگاه ملی

جابجایی است.  تیبشر یبرا قیعم ییایمزا یدارا عرصه نی" در ابه نفع ھردو طرف"ھای
 حفاظتیسیاست ھای جامع حمایتی، امدادی و از  دیپناھندگان و مھاجران با ھای بزرگ
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 خودتعھدات  نیما ھمچن .باشد برخوردارالملل  نیھا تحت حقوق ب ولتسازگار با تعھدات د
 اشخاص تحت حمایتنیاز  بر،  آورده ادیبه را  یاساس یھایکامل حقوق بشر و آزاد رعایتبه 
ر تحت تاثیکه امروز  یکسان از تی. ما حمامی ورزیم تاکیدو کرامت  یمنیدر ا یزندگبه 

بزرگ  یھا ابجاییاز ج یکه بخش آنان قرار دارند و نیز مسائل مربوط به جابجایی ھای بزرگ
 .خواھند بود را تعھد می کنیم ندهیآ

 
پناھندگان و مھاجران، از  بزرگ جابجایی ھای یا شهیعلل ربررسی به ھستیم ما مصمم   .12

بر  آمیز بحران وضعیت ھای ابتدایی یریشگیپ بیش از پیش به منظورتالش   قیجمله از طر
و حل  یریشگیپ قیآنھا از طربررسی به  ھمچنین . ماپردازیمبانه ریشگیپ یپلماسیاساس د

  توسعه ،بشر دوستانهھای فعالیت ھای در  شتریب یھماھنگ ،یریدرگو فصل مسالمت آمیز 
از حقوق  تیو حما یالملل نیو ب یح ملوقانون در سط تیحاکم ترویج، صلح تحکیم و محور 

 یاز فقر، ب یناش جابجایی ھایبه بررسی ، ما ھمان میزان. به پرداخت یمبشر خواھ
 بیبه آس عنایت خاص  با  ،یاقتصاد یتوسعه و فرصت ھا نبودو  محرومیت و  انزوا  ،یثبات
شان یھا تیظرف تیتقو رایمبدا ب ی. ما با کشورھاھا خواھیم پرداختگروه  ترینریپذ

 .خواھیم کرد یکارھم
 

 
ھمه جا دارد در ھر کس حق  ، اند به دنیا آمده یثیت و حقوقحوبرابر در بشر آزاد  آحادتمام   .13

که  می آوریم ادیبه ما . ه شودشناخت تیقانون به رسم پیشگاه در  شخص کیبه عنوان 
بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان،  ضیتبعھرگونه  یالملل نیب نیتحت قوانمان تعھدات 

ھر  ای تولدثروت،  ،یاجتماع ای یمل خاستگاه گر،ید دهیھر عق ای یاسیس دیمذھب، عقا
جھان زیادی از در نقاط با نگرانی بسیار حال ما  نی. با ارا ممنوع کرده است گرید تیوضع

 .یمشاھدرا  و نژادپرستانه به پناھندگان و مھاجران ستیزانه گانهیب ھای پاسخ
 

پناھندگان  هیعل رواداریو عدم  یزیست گانهیب ،ینژاد ضیتبع ،یما اعمال و مظاھر نژادپرست .14
 ایمذھب  مبنای، از جمله بر به کارگرفته شده علیه شان غالبا قالب ھایو  نیو مھاجر

به انسجام اجتماع  ساخته یغن ای را ھر جامعه ،. تنوعمی کنیم محکوم ایقورا  دهیعق
آحاد  یو برابر تیثیح ھایپناھندگان ارزش  ایجلوه دادن مھاجران  دشمن. می کند کمک
در با جمع شدن . امروز خدشه دار می کند قایعم را متعھد شده ایم، به آن ، که بشر

 ،یزیست گانهیما ھمه مظاھر ب ،یجھان یارزش ھا نیسازمان ملل متحد، زادگاه و نگھبان ا
 لهمقاب رایرا ب اقداماتاز  یعیوس فی. ما طمی کنیم محکومرا  سامحو عدم ت ینژاد ضیتبع
ونت و خش ناشی از تنفر انی، بناشی از تنفر اتیبه جنا نسبت ژهینگرش و رفتار، به و نیبا ا
مقابله  یکل برا ریدب از سویشده  شنھادیپ یمبارزه جھاناز . ما به کار خواھیم بست ینژاد
 اننفعیبا سازمان ملل متحد و ھمه ذ یو آن را در ھمکاراستقبال می کنیم  یزیست گانهیبا ب

 یتماس شخصبر از جمله،  نیکمپاین . کرد یمخواھ ءاجراالملل  نیب حقوق منطبق بر ،مربوط
و اشخاص این مثبت  و بر مشارکتو پناھندگان و مھاجران  زبانیجوامع م میان میمستق
 .خواھد کردتاکید مشترک ما  تیانسان نیھمچن

 
ت، دعوت و مھاجر یپناھندگ یاز جمله سازمان ھا ،یو جامعه مدن یما از بخش خصوص .15

که امروز می  عھدی یاجرادر  ھا از تالشکنند تا شرکت نفعان  یدر ائتالف ذ می کنیم
  .بندیم حمایت کنند

 
 

. نخواھد ماندکس پشت سر  چیھ یمداد وعدهما  ،ردایتوسعه پا یبرا 2030دستور کار  در  .16
ھمه  یبرا آناھداف و  داریتوسعه پا آرمان ھای تحقق مشاھدهمان خواست یمما اعالم کرد

 یبراابتدا  مانتالش کردیمبیان  نی. ما ھمچناست و ھمه اقشار جامعه انملت ھا و مردم
تاکید  اتیبر تعھد گریبار د روز. ما امامور کسانی است  که عقب تر مانده اند به رسیدگی
از  2030. دستور کار می شود پناھندگان مربوط یاخاص مھاجران  یازھایکه به ن می کنیم
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را  مردم نهو مسئوال قاعده مندمنظم، امن، جابجایی  وما مھاجرت تصریح می کند جمله، 
 مدیریت درست تحتشده و  یزیبرنامه ر یمھاجرت یھا استیس یاجرا قیاز جمله از طر

 تیبه صراحت به رسمو مھاجران  یداخل گانپناھندگان، آوار یازھای. نخواھیم کرد لیتسھ
 .است شناخته شده

 
تقویت مشارکت مثبت مھاجران برای   2030 مقررات مربوط به  دستور کار  کلیه یاجرا .17

 ییجابجا یا شهیاز علل ر یاریبس این امر به، عین حال. در توسعه پایدار را ممکن می سازد
در . می کند کمک مبدا یتر در کشورھا مساعد طیشرا جادیبه او ، پرداختخواھد  یاجبار

 ھمه امکانات بالقوه یم، ما مصمم2030دستور کار  بیسال پس از تصو کیجلسه امروز، 
 .تحقق بخشیم  راپناھندگان و مھاجران  یبرنامه برا نیا

 
 

و 3 2030-2015 یعیطب یایکاھش خطر بال یبرا) Sendai Framework( یچارچوب سندا ما .18
را به خاطر می  با حوادث مرتبط مخاطراتکاھش  یبرا اقدام در خصوصآن  یھا هیتوص

 از کرده اند بیتصو و امضارا  4 ییآب و ھوا اترییدر تغ سیتوافق پارکه   یی. کشورھاآوریم
 سیآداقدام  دستور کار. ما بر ندمتعھدآن  یو به اجرا اند کرده این موافقت نامه استقبال 

 یبرا بودجه نیتام یالملل نیب ) در سومین ھمایشAddis Ababa Action Agenda(آبابا 
تاکید  است قابل اجرا به پناھندگان و مھاجران نسبت که  مقرراتی از آنجمله  از، 5 توسعه

 .ورزیممی 
 

گسترده جابجایی ھای و کرامت: پرداختن به  امنیتکل، تحت عنوان "در  ریگزارش دب بهما  .19
 2015دسامبر  22 مورخ   539/70 تصمیم شمارهدنبال که به  ،6  پناھندگان و مھاجران"

تھیه شده است، توجه  عالی رده ھاینشست  نیا یآماده سازجریان در  و ،یمجمع عموم
میان دولت ھا توافق  مورد جهینت ای ریز یھا ھمایش اذعان داریمکه  عین این. در می کنیم

بشردوستانه   یکمک ھا یجھاناجالس ما به بودند، ای منطقه  قلمرو به لحاظ ای شتندندارا 
 تشریکباال در  رده ھاینشست  ه،یدر استانبول ترک  2016مه  24و  23 خیدر تاربرگزار شده 

 دفتربرگزار شده توسط  یرش پناھندگان سوریپذ ھایریمس طریقاز یجھان تیمسئول
 ھمایش ،2016مارس  30 خیدر تارکمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان 

و کنفرانس تعھد ، 2016فوریه  4شده در لندن در تاریخ و منطقه" برگزار هیاز سور تی"حما
توجه  2015اکتبر  21در بروکسل در برگزار شده  ،ییایپناھندگان سومال دھی در موضوع

به نسبت و فقط  بوده ای منطقه ذاتا ریز یطرح ھا اذعان داریمکه  ضمن این داریم.
 رونداز جمله  ای منطقه یطرح ھا به، ما اعمال می شوند شرکت کننده در آنھا یکشورھا

در اروپا  هیاتحاد اقدام ،مرتبط فراسرزمینیدر قاچاق انسان و جرائم ) Bali Process( یبال
قاچاق انسان  در خصوص قایآفر هیاتحاد اقدامو  قایشاخ آفردر مھاجرت  ھایریمسخصوص 

و ) Valletta(اقدام والتا  برنامه(روند خارطوم)، روند رباط،  قایشاخ آفردر و قاچاق مھاجران 
 .توجه داریم لیبرز اقدامو برنامه  هیاعالم

 
 

 نیو احتمال اشده اند  آواره  یمل یمرزھارون از مردم که د یادیز اریتعداد بس وجودبر ما  .20
 ایبه عنوان پناھنده  گرید یدر کشورھا تیکمک و حمامتقاضی افراد ممکن است  نیکه ا

 حمایتاز  نانیاطم یموثر برا راھکارھایبه تأمل در  ازینما . داریممی باشند اذعان مھاجر 
 ھایی را مد نظر قرار   ییجابجا نیو کاھش چن یریو جلوگ داخلی آوارگان هب یکافو کمک 

 .می دھیم
 

 تعھدات     

 پیوست دو    69/283 قطعنامھ    3 
  .FCCC/CP/2015/10/Add.1, decision 1/CP.21, annex نک.  4 
 ، پیوست   69/313 قطعنامھ   5 
 6   A/70/59.  
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شود،  یمھاجران اعمال مھم پناھندگان و  ھم نسبت بهکه از تعھدات  یمجموعه اما امروز  .21

. یمکرده ا را تایید پناھندگان و مھاجران یجداگانه از تعھدات برا ھایی مجموعه نیو ھمچن
 استیس رعایتھا و سطوح توسعه و  تیظرف ،یمختلف مل یھا تیما با در نظر گرفتن واقع

 نیب حقوقبه  خودتعھد با تایید . ما به انجام رسانده ایم کار را نیا یمل یھا تیو اولو ھا
سازگار  یا وهیآن به ش میو ضما اعالمیه نیکه ا قرار می دھیم دیتاک مورد این امر را الملل

که  یشود. در حال اعمال قرار است الملل نیب حقوقتحت  دولت ھابا حقوق و تعھدات 
 ھمچنین ممکن است، قابل اعمال استگروه  کیبه نسبت به طور عمده تعھدات  یبرخ

 نهیکه ھمه آنھا در زم یدر حال ن،ی. عالوه بر ادباشقابل اجرا  گریدگروه به نسبت  می تواند
این  از یاریبسداریم که ما توجه امروز  ، بندی شده اند چھارچوببزرگ  یھا ابجاییج

 یک مهیضمباشد.  قابل اجراقاعده مند ھم  ھای به مھاجرتنسبت ممکن است  تعھدات
مراحل  حیو به تشراست پناھندگان دھی به پاسخ جامع ارچوب ھچ حاویحاضر  هیاعالم
که  ی، در حالمی پردازد  2018ل سا رپناھندگان ددر امر  یجھان توافقیبه  یابیدست
در  قاعده مندمھاجرت امن، منظم و  یبرا یجھانتوافق به  یابیدست ھایدوم  گام  مهیضم

 .را تعیین می کند 2018سال 

II     تعھداتی که ھم نسبت به پناھندگان و ھم نسبت به مھاجران اعمال می
 شود

مردم محور،  یرشیما پذ ، مورد بحث مسائل  در قبال فراگیر یکردیرو تیبر اھم دیبا تاک .22
 اردو تمام افراد یبرا عیو سر اشخاص جنسدر مقابل ، پاسخگو محترمانه ،یحساس، انسان

 تاپناھندگان  ، از بزرگ  یھا جابجاییدر  اشخاص برای  ژهیو به و ھایمان، به کشورشده 
 یکامل از حقوق بشر و آزاد از رعایت و حمایت نی. ما ھمچنیمکن یم نیتضم ، رامھاجران

 .می کنیمحاصل  نانیاطم یاساس یھا
 

 ھای بزرگ یجابجایکه درون  یریپذ بیآس یھا تیافراد در موقع ھمه خاص یازھاینبه ما  .23
که  آنان ژهیاز جمله زنان در معرض خطر، کودکان، به ومی کنند،  پناھندگان و مھاجران سفر

 ،یو مذھب یقوم یھا تیاقل یاعضا شده اند،جدا خانواده ھایشان از  ای بوده و بدون ھمراه
به ھر جھت  که  شخاصیا ت،یمعلول یاراد شخاصمسن، ا شخاصخشونت، ا انیقربان

استثمار و  انیقاچاق انسان، و قربان انیقربان ،یبوم انمردم مورد تبعیض واقع شده اند،
اذعان داریم  الملل نیب حقوق در مانتعھدات  طبق، قاچاق مھاجران نهیسوءاستفاده در زم

  .و به این امر خواھیم پرداخت
 

 شانیمرزھا نظارت برو  تیریمد یبرا ھایی تیحقوق و مسئول دولت ھا ازکه  نیاذعان به ابا   .24
 ،الملل نیب حقوق در عمالتعھدات قابل امطابق  را  یکنترل مرز ھای ، ما روشبرخوردارند

 ی. ما ھمکاراعمال خواھیم کرد انالملل پناھندگ نیب حقوقبشر و الملل  نیباز جمله حقوق 
از جمله  ،کشورھا تیبه عنوان عنصر مھم امنرا  ھامرز تیریمد و نظارتدر  یالملل نیب یھا
 رغی تجارتو  سمیترور ،یفرامل افتهیسازمان  تیمسائل مربوط به مبارزه با جرم و جنادر 

قانون مجریان و  یمقامات دولت اطمینان حاصل می کنیم داد. ما یمارتقاء خواھ یقانون
عبور، در حال  اشخاص کلیه یاز حقوق بشر پشتیبانی یبرا یدر مناطق مرز مشغول به کار

 یالملل نیب یھا یھمکار. ما اند دهیآموزش د یالملل نیب یمرزھا از به دنبال عبور ای
ما  .کرد یمخواھ تیرا تقو ھا وهیش نیآموزش و تبادل بھتر امراز جمله در  ،یمرز تیریمد

خواھیم  کمک مناسبسازی  تیو به ظرف کرد یمخواھ دیتشد زمینه را نیدر ا یبانیپشت
در مرزھا  دیبانافراد ،  7منع بازپس راندناصل  در راستای ، تاکید می کنیم که. ما رساند

7 non-refoulement  (منع اعاده) 

6 

  



A/HRC/31/26 

تعھدات و اصول،  نیحفظ ا عین، در کهداریم  اذعان به این امر نی. ما ھمچنردانده شوندبازگ
 .کنند از عبور بی قاعده از مرزھا اتخاذ یریجلوگ یبرا تدابیری محقند دولت ھا

 
را پناھندگان و مھاجران  جابجایی ھای بزرگدر مورد  قیاطالعات دق خواھیم کردما تالش  .25

علل  نی، و ھمچناین جماعت تیمل حیصح ییشناسا در نی. ما ھمچنکنیم یجمع آور
 ییشناسا یما برا ی به عمل خواھیم آورداقدامات. جابجایی آنان تدابیری اتخاذ خواھیم کرد

 .ی خواھیم کرداقداماتبه عنوان پناھنده  یالملل نیب تیحما اشخاص در جست و جوی
 

و  مرحله گذار، در اشخاصھمه  یاساس یھایاز حقوق بشر و آزاد تیما ھمچنان به حما .26
، در که اشخاصی یفور یازھایپرداختن به ن تی. ما بر اھمادامه خواھیم داد پس از ورود

بدون قرار می گیرند،  یو روح یجسمسوء استفاده به محض ورود در معرض  گذار و مرحله
 دینب. شان تاکید می کنیم انتقال لیوسا ای تیمھاجر ای یحقوق تیوضع فارق ازو  ضیتبع

 در ھا ظرفیت سازی  تیبه منظور تقو یناسبتم تیحما آنان درخواست  بهمنظور، ما 
 .گرفت میخواھ نظربزرگ پناھندگان و مھاجران در یھا جابجایی پذیرنده ی کشورھا

 
 ، بهپناھندگان و مھاجران جابجایی ھای بی قاعدهبه  ویژه  با اشاره  ھستیم مصممما  .27

 خدشه دار کردنبدون کار را  نی. ما اپردازیم پناھندگان و مھاجران غیر ایمن یھا جابجایی
 رگریبانگی ضیاستثمار، سوء استفاده و تبع با. ما داد یمانجام خواھ یحق درخواست پناھندگ

 .کرد یمپناھندگان و مھاجران مبارزه با خواھاز  بسیاری
 

را از دست  یشخو در حال گذار جانکه  انیمردم بسیار شمار از نگرانی عمیق خود را ما .28
 را  ایدر در گرفتار افراد نجات  یبرا ھای انجام شده کنونی. ما تالش ابراز می داریم داده اند

جو و  جست یھا ساز و کار تیدر تقو یالملل نیب یھا یھمکار تشدید. ما به می ستاییم
 کانم خصوصدر  قیاطالعات دق به دسترسیبھبود  یبرا نی. ما ھمچن متعھدیمو نجات 

فعالیت ما  ن،ی. عالوه بر اتالش خواھیم کرد ایدر در شناورھای گرفتارو  افراد قرار داشتن 
در . ما خواھیم کرد تیتقورا  دور افتاده ایخطرناک  یرھایدر امتداد مس ینیامداد زم یھا

 .خواھیم کرد ییرھایمس نیاستفاده از چن موجود درتوجه خطرات م اذھان راوھله اول 
 

محل خاص زنان و کودکان در طول سفر از کشور مبدأ به کشور  یھا یریپذ بیآس به ما  .29
آسیب ھا  این.این مھم برخواھیم داشتبه  یدگیرس یرا برا گام ھاییو  اذعان داریم  ورود

سوء استفاده  نیو استثمار، و ھمچن ضیتبع در معرضاین افراد قرار گرفتن بالقوه  شامل
می  شاملرا  یگبرداشکال نوین خشونت، قاچاق انسان و  ،یو روان یجسم ،یجنس
 .شود

 
 درمانی یازھایو ن HIV در مقابل ویروس یریپذ بیآسمی کنیم با  قیتشو دولت ھا راما  .30

و مردمان بحران زده برخورد  و نیز پناھندگان در حال حرکت، اشخاصو  انمھاجر تیجمع ویژه 
 استیس نی، و ھمچنبردارند و خشونت ضی، تبعزدن کاھش انگ یبرا گام ھاییو  کنند

، با HIV ابتالء یا عدم ابتالء به ویروس تیبر اساس وضع ورود  در تیمربوط به محدودھای 
را بررسی  HIV  تیمردم بر اساس وضع رداندنھا و بازگ تیمحدود نیبردن ا نیاز ب ھدف
درمان، مراقبت  ، HIV از ابتالء به یریشگیپ وسایل و شیوه ھای به شان ی، و دسترسکنند

 .را تامین کنند تیو حما
 

 بزرگ پناھندگان و مھاجران  یھا جابجاییبه  واکنشمان  که  کرد یمخواھحاصل  نانیما اطم .31
را   ھمه زنان و دختران یو توانمندساز یتیجنس یبرابر  ،بوده یتیجنس دگاهید جریان ساز

با . ما می کند حمایتو  رعایتبه طور کامل را حقوق بشر زنان و دختران و  ترویج دھد 
. ما خواھیم کردحد ممکن مبارزه  نیشتریب تا تیجنس مبتنی برو یخشونت جنس

. ما آورد یمرا فراھم خواھ یو بارور یجنس مراقبت ھایو  یبه خدمات بھداشت یدسترس
 .کرد یمو مھاجر مقابله خواھه پناھندزنان و دختران  هیعل ضیتبع چندگانهمتعدد و  با اشکال

7 



A/71/L.1 

 مازنان در جوامع پناھنده و مھاجر،  یو رھبر توجه  قابلمشارکت  با علم به، عین حالدر 
 یدر توسعه راه حل ھا و فرصت ھا ندار آنا یکامل، برابر و معنمشارکت  خواھیم کوشید

زنان، دختران،  گوناگون یھا تیو ظرف ھا یریپذ بی، آسازھای. ما به نتضمین شود یمحل
 .توجه خواھیم کردپسران و مردان 

 
 تیصرف نظر از وضعھمه کودکان پناھنده و مھاجر  یاساس یھایما از حقوق بشر و آزاد .32

به خصوص  نیا حمایت خواھیم کرد.کودک  مصالح عالیهبه توجه اولیه ھمیشگی  ضمن، آنان
از اعمال خواھد شد. ما مراقبت  شانیاز خانواده ھاشده  و جدا  بدون ھمراه کودکان  یبرا

. خواھیم سپارد مقامات مربوط گریت از کودکان و دمایحدست اندرکار  یملرا به مقامات  آنان
 یمخواھ ما تالش  .وق کودک را رعایت خواھیم کردحق ونیکنوانس به موجبخود  ما تعھدات

 زاد و ولد ھا یهو کل تامین شود یآموزش و پرورش و رشد روان ،اولیه یعموم بھداشتکرد 
تمام کودکان در عرض  ھستیم تضمین کنیم  مصممما  8.به ثبت رسد ھایمان نیدر سرزم

 ،امر نیا لیتسھ یبودجه براتامین ، و ما آموزش ببینندشان به کشور میزبان چند ماه از ورود
. ما تالش قرار خواھیم داد تیاولورا در  زبانیکشور م از یبانیپشتدر صورت نیاز، از جمله 

تحقق کامل حقوق و  جھت یمناسب طیپناھنده و مھاجر محکودکان خواھیم کرد برای 
 .فراھم کنیم شانیھا ییتوانا

 
 یھااز مرز عبور به دنبال ایعبور کرده از مرزھای بین المللی که  یتمام افراد نکهیبر ا دیتأکبا  .33

شان  و اقامتورود ، یحقوق تیوضع یابیارز جریان در رسیدگی عادالنه به اند یالملل نیب
در ھا را مرز در موضوع جابجایی ھای بین انگارانه جرم یھا استیس یما بازنگر ،محقند

 ھایی نیگزیجا حال انجامندھا در  یابیارز نیکه ا یدر حال نی. ما ھمچنخواھیم داشت نظر
 تیوضع نییتع به جھت حبسکه  با اذعان بر این ،به عالوه. در نظر خواھیم گرفت حبس برای

 یرتدابحداقل  با وضع، ما آن را تنھا به نفع کودک نیستھرگز،  مییبه ندرت، اگر نگو یمھاجرت
آنان را  بشریکه حقوق  یطیشرا تحت، نممکزمانی دوره  نیکوتاھتر ی، براکننده محدود

به ، لحاظ می کند را کودک مصالح عالیه، بررسی در اولینکه  یا وهیو به شمرعی داشته 
 یمخواھ تالش رویه  نیدادن به ا انیپا برایو ما کرد  یمچاره استفاده خواھ نیعنوان آخر

  کرد.
 

و دو پروتکل  یفرامل افتهیسازمان  میجرا هیسازمان ملل عل ونیکنوانس تیبر اھم دیبا تأک .34
و مبارزه با  یریشگیپ بامرتبط  یالملل نیاسناد ب یالحاق و اجرا ب،یما تصو ، 9به آن مربوط

 .می کنیم قیقاچاق انسان و مھاجران را تشو
 

در معرض خطر قاچاق و  شتریبزرگ ب یھا جابجاییپناھندگان و مھاجران در  میدان یما م .35
 با قاچاق ،الملل نیب حقوقتحت  مان. ما ، با احترام کامل به تعھداترندیگ یقرار م یکار اجبار

 قیاز طر مله، از جخواھیم کردمبارزه  شدت هب این دو پدیدهحذف  جھت انانسان و مھاجر
 که در معرض خطر قاچاق یکسان ایقاچاق انسان  انیقربان ییشناسا یاقدامات ھدفمند برا

فراھم  تیحماقاچاق انسان  انیقربان برای. ما قرار دارند این مھم را به انجام خواھیم رساند
 ییجابجا ریکه تحت تاث یکسان انیاز قاچاق انسان در م پیشگیری ی. ما براآورد یمخواھ

 .قرار دارند تالش خواھیم کرد
 

 
مورد ما قوانین ملی خود را  ،دخیل یکارتبھ یشبکه ھا نابود کردنبرھم زدن و  ھدفبا  .36

الملل در زمینه قاچاق بازنگری قرار خواھیم داد تا از انطباق آنھا با تعھدات حقوق بین 
ما برنامه  اقدام جھانی . مھاجران، قاچاق انسان و ایمنی دریایی، اطمینان حاصل نماییم

 استیسخواھیم گذاشت. ما  اجراء را به 10انسان ھا  مبارزه با قاچاق درسازمان ملل متحد 

8 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.   
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خواھیم  ارتقاء ای برقرار نموده بنا  را به تناسب مبارزه با قاچاق انسان یو منطقه ا یمل یھا
قاچاق زمینه در  قایشاخ آفر-قایآفر هیاتحاد از جمله طرح یمنطقه ا یطرح ھاما به . داد

انجمن  زنان و کودکان ژهیقاچاق انسان، به و هیاقدام عل برنامهانسان و قاچاق مھاجران، 
کن کردن قاچاق انسان  شهیر در جھتاروپا  هیاتحاد راھبرد ،یجنوب شرق یایآس لت ھایم

را مد نظر قرار می  یغرب مکرهیدر برابر قاچاق انسان در ن یکار ی، و برنامه ھا2012-2016
 یکشورھا میانو دو جانبه،  یمنطقه ا در قالب ،شده تیتقو یفن یھا ی. ما از ھمکاردھیم
چیان قاچاق تعقیبو  انو مھاجر ھا قاچاق انسان زا یریشگیدر پ ،و مقصد محل گذارمبدا، 

 .می کنیم استقبال
 

پناھندگان و  گستردهجابجایی ھای  یا شهیر اسبابو  عواملبه  رسیدگی کردیرو ازما  .37
این امر  ، طوالنی پشتیبانی می کنیم ھای  و بحران یاجبار ییمھاجران، از جمله جابجا

از  نانی، اطمپایداریو  اتکاء به نفس یمبارزه با فقر، بھبود ،یریپذ بیکاھش آس موجب
می  صلح نھادینه سازی ھایتالشبا  یھماھنگبھبود  و بشردوستانه توسعه رابطه تحکیم

 یابیارز مبنایبر  ھماھنگبندی شده و  تیاولوھای پاسخ  دربردارنده مھم نی. اگردد
 .است تعھدات نھادی میاندر  یھمکار لیتسھو  ازھاین انهطرف یمشترک و ب

 
دو جانبه،  یھمکار مبنای، بر بشردوستانه  یمال نیتام آوردنفراھم  رایرا ب یما اقدامات .38

گار و ساز ینیب شیقابل پ، ریانعطاف پذ ،یکه کافانجام خواھیم داد  یالملل نیو ب یمنطقه ا
برای واکنش به نیازھای فوری بیشردوستانه و ھم  را زبانیم یکشورھاو  جوامع تاباشد، 

ھا  ءخالی برای رسیدگی به  ازی. نچنین به نیازھای درازمدت توسعه ای شان توانمند سازد
. ما وجود دارد یبه منابع اضافمتناسب با توجه  انسان دوستانه تامین وجوه فعالیت ھایدر 

 ھمکاری و فعاالن گریسازمان ملل متحد و د ینھادھا عضو، یھادولت انیم کینزد یھمکار
 نیدر ا ،یبانک جھان انندم یالملل نیب یسازمان ملل متحد و موسسات مال نیبمتناسب 

جوامع  یبرا سکیر یمال نی، تامیمال نیتام در نوآورانهھای . ما پاسخ را انتظار داریم نهیزم
بھبود  ت،یریمد یھا نهیمانند کاھش ھز گریدمحور بازده طرح ھای  اجراءو  دهید بیآس

 ،ینقد یگسترش استفاده از کمک ھا ،یاستفاده از پاسخ دھندگان مل شیافزا ت،یشفاف
 گزارشسازی و ھماھنگ  تخصیصیبودجه کاھش  نفعان،یتعامل با ذ شیافزاکاھش تکرار، 

 .در نظر داریماز منابع موجود  تراز استفاده موثر نانیاطم برای حصول را دھی
 

 نیپناھندگان و مھاجر هیعل ندر جوامع ما ضیو تبع ینژادپرست ،یزیست گانهیما به مبارزه با ب .39
پناھندگان و مھاجران به  پیوستنادغام و  یبه منظور بھبود، تناسببنا به . ما متعھدیم

عدالت و  ،یبھداشت یبه آموزش، مراقبت ھا ی، و با اشاره خاص به دسترسجامعه میزبان
از خطر به  یاقداماتچنین  میدان ی. ما می را به انجام خواھیم رسانداقدامات آموزش زبان

 یھا استی. سخواھد کاست تندروی اشخاص به حاشیه رانده شدهو شدن رانده  هیحاش
 ھمراه، بنا به اقتضاء پیوستن پناھندگان و مھاجران به جامعه میزبانمربوط به ادغام و  یمل

 ،یبخش خصوص ،یمذھب ی، از جمله سازمان ھایجامعه مدن در مربوط یبا سازمان ھا
د تعھبه  نیتوسعه داده خواھد شد. ما ھمچن نفعانیذ گریو د یو کارگر ییکارفرما تشکیالت

 .توجه داریم شان زبانیم ھایو مقررات کشور نیقوان تیپناھندگان و مھاجران به رعا
 

و اذعان داریم  ،یتوسط مقامات مل ژهیبه و ،داده ھا یآور گرد ی دربھبود تیاھم بهما  .40
 تیحما ،یساز تیظرف قیاز جمله از طررا  مقصود نیانیل به  یبرا یالملل نیب یھمکار

جنس و سن  بر مبنای دیبا ھایی داده نی. چنتقویت خواھیم کرد یفن یو کمک ھا یمال
اثرات  ،پناھندگان و مھاجران منظم و نامنظم ھای انیبه جر راجعو اطالعات شود  کیتفک

پناھندگان، مھاجران و  یازھای، قاچاق انسان، نیمھاجرت و پناھندگ حرکت ھای یتصاداق
، به شرط قابلیت اعمالاین مھم را . ما را در بر داشته باشد مسائل گریدو  زبانیجوامع م
 میحر در حیطهحفاظت از داده ھا زمینه در  نما یالملل نیتعھدات ب و یمل نیبا قوانسازگار 
 .به انجام خواھیم رساند ،یخصوص
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 III تعھداتی برای مھاجران 

صرف ، مھاجران ھمه یاساس یھا یو آزاد بشر حقوق حیثیت و ،امنیتما به حفاظت از  .41
از مھاجرت  نانیو اطم لیبه منظور تسھما  پایبندیم. ی شان ھموارهمھاجرت تینظر از وضع

 ملحوظ دانستن ضمن، دوباره پذیرشبازگشت و در زمینه  از جمله  قاعده مندامن، منظم و 
 داشت. یمخواھ کینزد یھمکار ،یمل نیقوان

 
در خارج از کشور،  ان خودمھاجرمنافع و کمک به جوامع از از حقوق، حفاظت  پاسداریما به   .42

 ،مربوط یالملل نین بیانوق با سازگار یکمک و ھمکار ،حمایت کنسولی از راهاز جمله 
، و بازگشت به کشور خوداز جمله  ،حق ترک ھر کشورتاکید داریم ھر کس . ما متعھدیم

 نیتعھدات ب رعایت به شرط، یھر کشور یادآور می شویم ضمنارا دارد. ما  شکشور خود
. ما سرزمینش می پذیرد در که اشخاصی برخوردار است نییتع حاکمیتیحق  ، ازیالملل

حاصل  نانیو اطم پذیرندبرا بازگشت راه در اتباع  دیدولت ھا با یادآوری می کنیم نیھمچن
ملی  نیقوان بر اساس تابعیت دییتا پیرو ،ناروا ریبدون تأخ به نحو شایسته و نآنا کنند که

مربوط به  گوناگون یندھایفرآ ازاطالع مھاجران  تدابیری برای. ما مورد پذیرش قرار می گیرند
 .اتخاذ خواھیم کردبازگشت محل مقصد و  ،محل گذار یورود و اقامت در کشورھا

 
. ما می کند دیتشد ای جادیاجابجایی ھای بزرگ را  که زیمپرداعواملی ب متعھدیم بهما   .43

 است  واکاویگسترده جابجایی ھای  ممد ای موجدمبدا  یکه از جمله در کشورھا را یعوامل
امکان می دھد جوامع و افراد  ی که به طیشرا جادیا یبرا. ما خواھیم دادپاسخ  به آنھا کرده

انتخاب،  کی دیمھاجرت با .کرد یمخواھ یھمکارکنند  یم یزندگ وطنشاندر صلح و رفاه در 
 برای 2030دستور کار  اجراء، از جمله صورت خواھیم داد ی. ما اقداماتباشدضرورت  کینه 

جان تازه  ،شدید یکن کردن فقر و نابرابر شهیرمواردی چون آن که اھداف  داریتوسعه پا
 مبنایبر ھمه گیر و  مسالمت جوجوامع  جیترو دار،یتوسعه پا یبرا یمشارکت جھان دادن به
، متوازنو اشتغال  یرشد اقتصاد یبرا طیشرا جادیقانون، ا تیبشر و حاکم الملل نیبحقوق 

 یعیطب یایمؤثر به بال یواکنش ھا نیو تضم ستیز طیمح بی، مبارزه با تخرریو فراگ داریپا
 .را در بر دارد آب و ھوا رییو اثرات نامطلوب تغ

 
مھاجرت، به  یبرا یعامل فشار اوقاتاغلب  یآموزش یفرصت ھا فقدانکه  نیاذعان به ا .44

 نیھمچنو  ی، از جمله در موسسات آموزش ھاتیظرف تی، ما به تقواست جوانان یبرا ژهیو
. ما ء متعھدیممبدا یجوانان، در کشورھا یبرا ژهیبه و ،یشغل یفرصت ھاافزایش به 

  .داریم اذعان ءمبدا یدر کشورھا یانسان هیمھاجرت بر سرما ریتاث به نیھمچن
 

 یناخواسته منف یامدھایپ یبررس برای  خود را یمھاجرت یھا استیدر س یما بازنگر .45
 .قرار خواھیم داد نظر مد ممکن 

 
توسعه  اب یارتباط اصل در وجھیچند  یتیواقع یالملل نیمھاجرت ب اذعان داریم نیما ھمچن .46

 مندازینجامع و منسجم  ییپاسخ ھابه ، که بوده   و مقصد عبور محل مبدا،  یکشورھا
خلق  بهو  شان زبانیدر جوامع م یو اجتماع یتوسعه اقتصاد هتوانند ب یمھاجران م است. 

 ھایبه روند ییپاسخگو درتوانند  یم نا. آنکنند یقیمثبت و عم یکمک ھا یجھان ثروت
 یو مھارت ھا کمک کنند، زبانیدر جوامع م گرید یکار و چالش ھا یرویکمبود ن ،یتیجمع

 یمھاجرت به کشورھا ای توسعه نافعمبه . ما اضافه کنند این جوامعبه اقتصاد  ییایتازه و پو
 یو بازساز یاقتصاد هتوسعجریان  خارج نشینان به وارد کردن قیمبدا، از جمله از طر

 یمکار متعھد یرویمھاجرت ن یھا نهی. ما به کاھش ھزاذعان داریم کشورھای مھاجرفرست
رواج  پذیرندهفرستنده و  یکشورھا را میاناستخدام  یاخالق یھا وهیو شھا  استیو س

در ھر دو کشور  انمھاجر یارزان تر و امن تر وجوه ارسال عتر،ی. ما انتقال سرخواھیم داد
 نی، و ھمچنداد و ستد یھا نهیکاھش ھز قیاز جمله از طر ، دریافت کنندهفرستنده و 

 مایلیم. ما رواج خواھیم دادرا  شان خاستگاه یو کشورھا خارج نشینان میانتعامل  لیتسھ
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 دستورکار یاجرا در قالبو در واقع،  شناسایی شده  یترگسترده  نحوکمک ھا به  نیا
 .تقویت شود 2030

 
 داریتوسعه پا یبرنامه ھا درمھاجرت  یکه تمام جنبه ھا خواھیم کردحاصل  نانیما اطم .47

 و یحقوق بشردوستانه،  برنامه ھای بشر ھا و استیسو در  ،یو مل یمنطقه ا ،یجھان
 .شود  گنجانیدهصلح  نھادینه سازی

 
 کلیهاز حقوق  تیحما یالملل نیب ونیالحاق به کنوانس ای بیکه تصو ییما از دولت ھا .48

مد نظر قرار نداده اند می خواھیم این کار را به  را  11خانواده شان  یکارگران مھاجر و اعضا
الحاق  اند می خواھیمداده نانجام  این کار را کهانجام رسانند. ما ھمچنین از دولت ھایی 

ر عالوه ب در نظر گیرند. بنا به اقتضاء را کار یالملل نیسازمان ب ذیربط یھا ونیبه کنوانس
 نیب حقوقمختلف  مقرراتتحت  حمایت ھاکه مھاجران از حقوق و ما اشاره می کنیم  ن،یا

 .برخوردارندالملل 
 

سازمان  برای رساندنتوافق ما از  نیبنابرا. متعھدیممھاجرت  یجھان مدیریت تیما به تقو .49
 یعضو آن به عنوان سازمان جھان یکشورھا از سوی ی کهمھاجرت، سازمان یالملل نیب

 کینزد یو کار حقوقی، به رابطه شده است مھاجرت در نظر گرفتهزمینه در ھدایت کننده 
می  استقبال از ان و کرده به گرمی حمایت مرتبط   سازمانیبا سازمان ملل متحد به عنوان 

 از آنانکمک و مھاجران به گونه ای فراگیرتر به  که  12،توافقیم ایناجرای  در انتظار ما  .کنیم
 مھاجرت و حوزه میان ھماھنگی ارتقاءبه مسائل مھاجرت و  یدگیرس با می کند ومحافظت 

 .یاری می رساند دولت ھابه  گذاری استیس ھای
 یایبال ای مخاصمات ریکه درگ ییمھاجران در کشورھابه  ازھا،یطرفانه و بر اساس ن یما ب .50

با مقامات  یھماھنگ ،دردر موارد قابل اعمالو  ، در حالی کهکرد یمکمک خواھ ،اند یعیطب
شرکت  ھا فعالیتاین در  دولت ھاھمه  با اذعان به این که. کار خواھیم کرد مربوط یمل

 یدستور کار براو " بحران" در یمھاجران در کشورھابه طرح " نهیزم نی، ما در انمی کنند
 Nansen( طرح نانسن بر مبنای یی"آب و ھوا اترییحوادث و تغ عرصهآوارگان در  حمایت از
Initiative.توجه داریم ( 

 
 یعمل یھا ییتوسعه اصول و راھنما در مھاجرت یجھانکار انجام شده توسط گروه به ما  .51

 .توجه داریم ریپذ بیآس طیاز حقوق بشر مھاجران در شرا تیحما
 

در  ،الملل نیب حقوقبا  منطبق، را  اختیاری یما توسعه اصول راھنما و دستورالعمل ھا .52
به خصوص کودکان  ، نظر قرار خواھیم داد مدریپذ بیآس یھا تیمھاجران در موقع رفتار با

عنوان  تحت یالملل نیب تیحما واجد شرایط برخورداری ازکه مانده بدون ھمراه و جدا 
و  راھنما. اصول را در نظر خواھیم گرفتباشند کمک  ممکن است نیازمند و نبوده پناھنده 

 نفعانیدولت با مشارکت ھمه ذ ھدایت شده توسط ندیبا استفاده از فرا دستورالعمل ھا
 سازمان ،یالملل نیمھاجرت و توسعه بدر کل  ریدب ژهیو ندهینما لحاظ کردن نظراتو با  مربوط

حقوق بشر، دفتر  در متحد سازمان ملل یعال کمیساریایمھاجرت، دفتر  یالملل نیب
 با ذیربط یسازمان ھا ریسازمان ملل متحد در امور پناھندگان و سا یعال کمیساریای

 یتالش ھا این اصول راھنما و دستورالعمل ھا. توسعه خواھد یافت سازمان ملل متحد
 .خواھند کرد لیو کمک به مھاجران تکم تیحما یبرا را یمل

 
فاقد مھاجران  از موقت امکان حمایت فراھم آوردن بهھا دولتکشورھا  یبرخ لیتمااز ما  .53

 یطیشرا علت وجود که بهآنان و  شان به کشور مبداءبازگشت  مقابل در یپناھندگ شرایط
 .استقبال می کنیم ،نیستند بازگشت به خانهقادر به  خود یدر کشورھا
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 برایموجود  مشارکت ساز و کارھایو  یو جھان یدوجانبه، منطقه ا یھا یھمکارما  .54

خواھیم  گسترش ،الملل نیب حقوق مطابق 2030با دستور کار  را ھم راستامھاجرت  لیتسھ
 تقویت خواھیم و مقصد محل گذار، ءمبدا یکشورھا انیم ھا در این راستا را ی. ما ھمکارداد
 جنبش ،یالملل نیب یھا ازمانس ،یمنطقه ا یمشورت یندھایفرآ طریق  ، از جمله ازکرد

دولتی و مقامات  یمنطقه ا یاقتصاد ھای سرخ و ھالل احمر، سازمان بیصل یالملل نیب
 هیاتحاد ،یبخش خصوصذیربط  انیو کارفرماکنندگان استخدام  به واسطه نیو ھمچن ،یمحل
خاص مقامات  یازھای. ما بر نخارج نشینمھاجر و  یو گروه ھا یجامعه مدن ،یکارگر یھا

 .اذعان داریمھستند  مھاجرانپذیرنده  نیولکه ا ،یمحل
 

ملل متحد، از جمله  نظامدر  یالملل نیبو توسعه  مھاجرت انجام شده در شرفتیپ بهما  .55
اذعان  یالملل نیمھاجرت و توسعه بدر موضوع  عالی وحسطدراول و دوم  یگوھاو گفت

، مھاجرتموضوع در  قیعم یو ھمکاربیشتر ای و منطقه یجھان یگفت و گو ھااز ما داریم. 
ه و منطق یمل یمتقابل و توسعه طرح ھا یریادگیھا و  وهیش نیبھتر مبادله قیاز طر ژهیبه و

مھاجرت و  یبا ارزش انجمن جھان به مشارکت نهیزم نیکرد. ما در ایم خواھ یبانیپشت یا
مھاجرت و زمینه در چندگانه نفعان  یذمیان گفت و گو  تیبه اھم و جه کردهوتتوسعه 
 .داریم اذعانتوسعه 

 
جرم محسوب م والدینشان ایخود  یمھاجرت تیوضع علتبه  دیبانکودکان داریم  دیما تاک .56

 .قرار گیرند یھیاقدامات تنب در معرض ای شده 
 

اشتغال،  جادی، از جمله، اقاعده مندمھاجرت امن، منظم و  یبرا راھا فرصت  لیما تسھ .57
خانواده و  یکپارچه سازی ،چرخه ای، مھاجرت یکار در تمام سطوح مھارت یرویتحرک ن

 معیارھایحداقل  اعمال. ما به مد نظر قرار خواھیم داد با آموزش و پرورش مرتبط یفرصت ھا
 نهیھز ریاستخدام و سا ھمچنین و شان تیدر نظر گرفتن وضعبدون کارگران مھاجر  یکار برا

 یشغل یفرصت ھا جادیپول، انتقال مھارت ھا و دانش و ا انیمربوط به مھاجرت، جر یھا
 نشان خواھیم داد.  یا ژهیتوجه وجوانان  یبرا

 
 ریمقصد و سا ی، کشورھای محل گذارکشورھا ،خاستگاه ملی ای مبداء  یما  کشورھا .58

 یرانمھاج تشویق می کنیم تا اطمینان یابیم به ھمکاری با یکدیگر ایقورا مربوطه  یکشورھا
تمام  یالملل نید مطابق با تعھدات بنتوان یمرا ندارند که اجازه ماندن در کشور مقصد 

 حای، ترجآبرومندانه و  قاعده مندامن،  یا وهیش به متبوعشان ای ءبه کشور مبدا ،کشورھا
وجه تما . بازگردند یالملل نیب نیھمسو با قوان یمل نیتوجه به قوان بابه صورت داوطلبانه، 

امر در  یالملل نیب یھمکار در یعنصر مھم پذیرش مجدددر بازگشت و  یکه ھمکار داریم
فراھم مناسب و  ییشناسا زا نانیحصول اطم یھمکار نی. چنرا تشکیل می دھد مھاجرت

 دی، باغیرهو  داوطلبانه. ھر نوع بازگشت اعم از را شامل است سفر مربوط مدارک آوردن
 نیباشد. ھمچن منع اعاده و در انطباق با اصل  بشر بین الملل  حقوق در مانتعھدات وفق

 کودکان مصالح عالیه حفظ بابازگشت  ،عالوه بهو  رعایت کردرا الملل  نیب حقوققواعد  دیبا
 دولت به نسبتتنھا  موارد نیا میدار اذعانکه  یدر حال. صورت پذیرد  یمراحل قانون یو ط
موجود پیرامون  یھا که توافق میدار، قبول شود یم اعمال اند شده متعھدآنھا  به که ییھا

پذیرش بیشتر و کمک رسانی  در  ما از  .شودبه طور کامل اجرا  دیمجدد با رشیپذ مسئله
به  دی. توجه خاص باند حمایت می کنیمبازگشته ا کهبرای افرادی  راستای استقرارمجدد

 یکودکان، افراد مسن، افراد دارا از قبیل آسیب پذیر  یھا تیمھاجران در موقع یازھاین
 .می گردندباز به کشور مبداء که مبذول شود قاچاق انیو قربان تیمعلول

 
 خصوصا کودکان مھاجر بدون ھمراه، کودکان مھاجر بشر از حقوق  تیحما در مانتعھد بر ما  .59

 آموزش ،بھداشت اولیه به  یدسترس برو  تاکید می کنیم، ،شان یریپذ بیبا توجه به آس
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از اولین  کودک مصالح عالیهکه  نیابا اطمینان از  اجتماعی-روانی و پرورش و خدمات 
 .تاکید می کنیممالحظات در کلیه موارد مربوط است 

 
با ، از جمله، زنان و دختران مھاجر یریپذ بیخاص و آس تیبه وضع یدگیبه رس ازینبر ما  .60

و برنامه  نھادھا ،یمل نیقوان تیو تقو یمھاجرت یھا استیدر س یتیجنس دگاهید تلفیق
زنان و  هیعل ضیقاچاق انسان و تبع شامل  ت،یبر جنس یمبارزه با خشونت مبتن یھا

 .اذعان داریم دختران
 

رفاه مھاجران  جیترو در یدولت ریغ یاز جمله سازمان ھا ینقش جامعه مدنبر که  یدر حال .61
جامعه  پشتیبانیو  یریپذ بیآسحاد  طیشرابروز در زمان  خصوصاجوامع  در آنھا و ادغام 

تعامل دولت ھا و جوامع مدنی را به ما  ،داریم اذعانسازمانھا  لیقب نیتالش ا از یالملل نیب
 نشات گرقته  یچالش ھا و فرصت ھا رایب یپاسخ پیدا کردنبا یکدیگر به منظور تر  قیعم
 .می کنیم قیتشو یالملل نیمھاجرت ب از
 

 رتیپ یآقا ،یالملل نیمھاجرت و توسعه ب زمینهدر کل  ریدب ژهیو ندهیکه نما داریمتوجه ما  .62
 یھمکار تیتقو یکه راه ھا  کردخواھد  ارائهی گزارش، 2016سال  خاتمهساترلند، قبل از 

 .شد پیشنھاد خواھد  مھاجرت امرسازمان ملل متحد در  ورودو  یالملل نیب یھا

 یبرا توافقی تصویببه ، که  2016، در سال ھا دولت نیروند مذاکرات ب یما به راه انداز .63
 ،خواھد انجامید 2018در سال  ھا دولت نیب ھمایش آتیدر  قاعده مندمھاجرت امن، منظم و 

و  ی، جدول زمانراھکار  نییتع یبرامی کنیم  دعوت  یمجمع عموم سیرئاز ما  متعھدیم. 
 ندرو خصوصدر  شتریب جزئیات. ی اتخاذ کندباتیترتمربوط به روند مذاکرات   عملی نکات گرید

 .است آمده حاضر هیدوم اعالم مهیدر ضممذاکرات 

 IV. تعھداتی برای مھاجران 

از  سم،یو خشونت، از جمله ترور تیمسلحانه، آزار و اذ یھا یریکه درگ نیبه ا با اذعان .64
 به   منظور، ما پناھندگان می شوند بزرگ جابجایی ھایکه موجب  ی اندجمله عوامل

حل و فصل مناقشه از  ای پیشگیریو  یبحران ھایوضعیت نیچن یا شهیعلل ر بررسی
اختالفات،  زیمحل و فصل مسالمت آ ی. ما براکرد یمخواھ وششک زیمسالمت آم قطر

ھر راه از در دراز مدت  ازیمورد ن یاسیس ھای به راه حل یابیو دست مناقشاتاز  پیشگیری
از سوی دولت  مناقشاتبه  هیاول واکنشو  رانهیشگیپ یپلماسید کوشید. خواھیمممکن 

مھم است. عالوه  اریبس زیحقوق بشر ن جی. ترواستمھم  اریو سازمان ملل متحد بس ھا
عه و توس ریپاسخگو و فراگ نھادھای تاثیرگذار،قانون،  تی، حاکمحکمرانی بایسته ما  ن،یبر ا

 نیاذعان به ا با.رواج خواھیم دادرا  یو محل یمل ،یمنطقه ا ،یالملل نیدر سطوح ب داریپا
مسلحانه  ھای یریدرگ در ھاھمه طرف از سویالملل بشردوستانه  نیب حقوقاگر که 

اصول و حقوق  از تیبه حما خودما تعھد  ،ابدیکاھش  می تواند ییجابجااین ، شود رعایت
 غیرنظامیانکه از  عدیقوا رعایتبر  نی. ما ھمچنرا تجدید می کنیمبشردوستانه الملل  نیب

 .ورزیمتاکید می حمایت می کنند  در جنگ

 مبنایبه عنوان 14آن  1967و پروتکل  13پناھندگان تیوضع راجع به 1951 ونیما بر کنوانس .65
آنھا کامل و موثر  اعمال تیاھمبر. ما تاکید می کنیماز پناھندگان  یالملل نیب تیحما نظام

خاطرنشان  خرسندی. ما با در بر دارند اذعان داریم ھایی کهعضو و ارزش  یکشورھا توسط
دولت ھای غیر ما  می باشند. سندھر دو  ای کی عضو ،کشور 148اکنون ھم  می شویم

دولت ھای و را در نظر داشته باشند  اسناد مذکوربه  می کنیم پیوستن قیرا تشوعضو 
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. ما عضو با حق شرط را تشویق می کنیم برداشتن حق شرط را مورد توجه قرار دھند
 یکردیرو یپناھندگ یالملل نیب اسناد اذعان داریم شماری از دولت ھای غیر عضو نیھمچن

 نشان داده اند. ندگانپناھ یزبانیمدرسخاوتمندانه 

ق و حقو قواعد بین المللی حقوق بشر ،انالملل پناھندگ نیب حقوقکه  تاکید می کنیمما  .66
را فراھم می  از پناھندگان حمایت تیتقو یبرا حقوقیبشر دوستانه چارچوب بین الملل 

اسناد منطقه کرد. ما  یمخواھرا تضمین  نیازمند  کلیه افراد از حمایت نه،یزم نی. ما در اکنند
مشکالت  ویژه  یجنبه ھا ناظر به قایسازمان وحدت آفر ونیکنوانس قبیلاز  ،پناھندگان ای

قرار  مورد توجهرا  در امور پناھندگان) Cartagena( کارتاگنا هیو اعالم 15در آفریقا پناھندگان 
 .می دھیم

 به یبندیاحترام و پا ھمچنین. ما جویی تاکید می ورزیم و حق پناه رسم پناه دادن ما بر  .67
قرار مجدد  دیتاکرامورد  یالملل پناھندگ نیب حقوقوفق  16 منع بازپس راندن نیادیاصل بن

 .می دھیم

. ما تاکید می کنیم از پناھندگان تیحما نظام در یالملل نیب یھا یھمکار تیما بر محور  .68
 ،در حال توسعه یپناھندگان، به خصوص در کشورھا جابجایی ھای بزرگکه ھزینه ھایی  به
دول پناه پناھندگان و  یازھایبه ن یدگیرس ی. برااذعان داریم بار می کند یر منابع ملب

از  تیو حما یزبانیم جھتھا  تیمسئول و تر تکالیف منصفانه  میما به تقس ،دھنده
متفاوت و منابع ھا  تیموجود و ظرف مشارکت ھایکه  یدر حال ،متعھدیمپناھندگان در جھان 

 .مدنظر قرار میدھیم  دولت ھا را انیم

سازمان ملل  یعال یایساریپناھندگان توسط دفتر کم مقولهبه جامع  یپاسخ میما باور دار .69
 یکشورھا از جمله، ذیربط کشورھایبا  کینزد یمتحد در امور پناھندگان، در ھماھنگ

 ھای تیوضعکدام از ھر  ی، براسازمان ملل متحد مربوطه  ینھادھادخالت دیگر و  زبان،یم
 دچن کردیروبا  دیبامھم  نی. اودو آغاز ش تدوین دیبا بزرگ پناھندگان یھاجابجایی مربوط به 

 نیب یمال نھادھای ،یالملل نیب یسازمان ھا ،یو محل یمقامات مل مشتمل بر نفعیذین 
 یسازمان ھا ،یمذھب ی(از جمله سازمان ھا یجامعه مدن از مشارکت کنندگان  ،یالملل

باشد. ھمراه پناھندگان خود رسانه ھا و  ،ی)، بخش خصوصھا و دانشگاه نشینانخارج 
 .شده است مهیحاضر ضم هیبه اعالم دست نیاز ا یچارچوب جامع

 تحت ماپناھنده با تعھدات  رشیپذ باتیترت ایھا  استیکه سیم کرد خواھحاصل  نانیما اطم .70
 شده است تا کاسته یموانع اداراز  ببینیم یملیاست. ما ما ھمراستاالملل  نیب حقوق

کمک  کشورھابه . ما در صورت لزوم، تسریع شود پناھندگان تا حد امکان  رشیپذ تشریفات
و تشکیل پرونده پناھجویان زود و به نحو موثر صورت  نویسی نام فرآیندخواھیم کرد که 

. رواج خواھیم داد را  احوالشانمناسب  تشریفاتکودکان به  یدسترس نی. ما ھمچنپذیرد.
در کشور  یپناھندگ یتقاضا تقدیمپناھندگان به  ییکه توانا اذعان داریم، ما عین حالدر 

 منوط به وآنان  دسترس درھای تابع حمایت  ،نظام مند بوده می تواند شانانتخاب  مورد
 .باشدجاھای دیگر حمایت در از  بھره مندی

پناھندگان  یثبت احوال و اسناد و مدارک برا فراھم بودن لیتسھ در راستایما اتخاذ اقدامات  .71
 و موثر به زودھنگام و تشکیل پرونده ثبت تیاھم خصوص، بر نی. ما در امی کنیم قیرا تشو

 .اذعان داریمبشردوستانه  یارائه کمک ھا لیتسھجھت و  حمایتی یعنوان ابزار

 14691، شماره  1001ھمان،جلد 15
16  non-refoulement  (منع اعاده) 
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 ییو جابجاباشد   یاجبار ییجابجا بنیادینتواند علت  یموضعیت بی تابعتی  اذعان داریمما  .72
مقام کمیساریای  به کمپینمنجر شود. ما  بی تابعتی به  دتوان یبه نوبه خود، م یاجبار

 دھه کی ولدر ط تابعتی  یدادن به ب انیپا یبراعالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان 
در  د نتوان یم گیرند کهنظر ی را در اقدامات می کنیم قیرا تشوکشورھا و ما  توجه داریم

 ونیکه ھنوز به کنوانس یی. ما دولت ھااتحاذ نمایندبه  یتتابعی یب حدوثکاھش راستای 
کاھش  راجع به 1961 ونیو کنوانس Stateless 17بدون تابعیتاشخاص  تیبه وضعراجع  1954

 .می کنیم قیتشو مھم نیانجام ا گرفتن در نظربه را  ملحق نشده اند18 بی تابعیتی

موقت  ی، تا حد امکان، اقدامبوده ءاستثنا دیپناھندگان با یاردوگاه ھا اذعان داریم برپاییما  .73
درصد پناھندگان سراسر  60که  یادآور می شویمما باشد.  یاضطرار طیدر پاسخ به شرا

یم خواھ نانی. ما اطمزندگی می کند ھا در اردوگاهی تیو تنھا اقل اند یجھان در مناطق شھر
صورت  مربوط در ارتباط با زمینه زبانیبه پناھندگان و جوامع م ککه ارائه کمیافت از این 

از  نانیاطم یاصل تیمسئول زبانیم ھایکه کشوربر این  ورزیم یم دیاست. ما تاک پذیرفته
ل صوح ی. ما برارا دارند پناھندگان محل استقرار و اردوگاه ھا  یو انسان ینظام ماھیت غیر

 و نیافتاده خطرعناصر مسلح به  یھا تیفعال ایبا حضور  ماھیتی چنینکه این  از نانیاطم
استفاده مورد شانینظام ریغ ماھیتبا ناسازگار اھداف  یبرا ھا که اردوگاه از این نانیاطم

جوامع پناھندگان و  یدر اردوگاه ھا تیامن ارتقا ی. ما براکوشش خواھیم کرد شود ینمواقع 
 .کرد یمخواھ تالش زبانیکشور م تیبه درخواست و با رضا بنا ،اطراف آن  یمحل

جمعیت  زبانیم  یکشورھاجانب  از تا به امروز ای که فوق العاده سخاوتمندانه  مشارکتما  .74
 تیحما شیافزا یبراو  را مورد استقبال قرار داده صورت پذیرفته استبزرگ پناھندگان ھای 

صورت  تعھداتاعتبارات ناشی پرداخت خواھان کرد. ما  یمخواھ کوشش  کشورھا نیاز ا
 .می باشیممربوطه  یھا ھمایشدر  پذیرفته

 
. یممتعھد یپناھندگبحران  تیوضع آغازاز ھمان  ،ھاییراه حلیافتن  به سوی کوششما به  .75

با  ،مدت یطوالن یپناھندگ وضعیت ھای در  خصوصا، پایدار را ھای ما به طور فعال راه حل
امر  نی. ایم کردخواھ جیو کرامت ترو یمنیا سایه و به موقع در داریتمرکز بر بازگشت پا

. ما خواھد شد یزسازبا یھا تیو فعال یبازگشت به وطن، ادغام مجدد، توانبخش شامل
به ارائه حمایت ھایشان از جمله تخصیص وجوه تشویق می را  مربوط فعاالن گریو د کشورھا

 کنیم. 
 

در کشور  یاسیس ھای راه حل حصول به دیبازگشت داوطلبانه لزوما نبا تاکید می کنیمما  .76
 .باشدمنوط  ءمبدا

 
اسکان  ایپناھندگان،  پذیرش  یموجود برا حقوقی راه ھای شمار و گستره میما قصد دار .77

 پناھندگان، تسھیل مشقاتعالوه بر  این امر، .را افزایش دھیم ثالث یدر کشورھامجدد آنان 
 پذیرندهثالث  یکشورھا یبزرگ پناھندگان و براجمعیت ھای  زبانیم یکشورھا یبرا

 .داشت ھدخوا بردر ییایپناھندگان مزا
 

ند می خواھیم انجام این ا کردهن وضعرا اسکان مجدد  یبرنامه ھاھنوز که  ییما از کشورھا .78
را  رسانده اندانجام به  قبال این کار راکه دولتھایی . قرار دھندنظر مد را فرصت نیدر اولمھم 
 آوردنفراھم  . ھدف ما شان را مد نظر قرار دھندیبرنامه ھا حجم شیافزانماییم می  قیتشو

 ھایازیکه ن است یاسیدر مق رشیپذ حقوقی یھاراه  گریاسکان مجدد و د یمکان ھا
سازمان ملل متحد در  یعال یایساریکم مقاماسکان مجدد مشخص شده توسط ساالنه 

 .باشد جوابگو راامور پناھندگان 

 5158، شماره 360ھمان، جلد 17 
 14458، شماره 989ھمان، جلد  18 . 
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 موقت هیتخل ھای برنامه رش،یپذ در خصوص بشردوستانه موجود یبرنامه ھا توسعهما  .79

 به بازگشت کمک به  یبرا ریانعطاف پذ باتیترت ،یپزشک لیبه دال هی، از جمله تخلاحتمالی
در زمینه پناھندگان  یبرا ییو فرصت ھا منفردپناھندگان  یبرا یخصوص تیخانواده، حما

آموزش  زمینه  در و یخصوصبخش  ھای مشارکت راه، از جمله از رکا یروین یریپذ تحرک
  گرفت. یمنظر خواھدر  ییدانشجو ھایزایو و یلیتحصھای  نهیاز جمله کمک ھز

 
 یبانیپشتاز  نانیاطمحصول به منظور بشردوستانه به پناھندگان  یما به ارائه کمک ھا .80

 ،یبھداشت یمراقبت ھادر از جمله  ،حیات اساسی مربوط به نجات  ھایدر بخش  یضرور
 نیدر ا زبانیاز کشورھا و جوامع م تی. ما به حمایممتعھد تصفیه آنسرپناه، غذا، آب و 

برنامه از . ما تعھدیمدر دسترس م یمحل یھا تیاز جمله با استفاده از دانش و ظرف نه،یزم
 یبانیپشت  زبانیجوامع مبه نفع ھم و است پناھندگان  که به نفع جامعه محورتوسعه  یھا
 .یمکن یم

 
ھمه  یامن برا یریادگی یھا طیدر محرا  تیفیو متوسطه با ک ییآموزش ابتدا یمما مصمم .81

. رسانیم انجامبه  هیاول ییچند ماه از جابجا ظرف این مھم را، و دھیمارائه  کودکان پناھنده
به آموزش با  ی. دسترسمتعھدیم زبانیم یکشورھابه  نهیزم نیدر ا یبانیما به ارائه پشت

در  ژهیبه و ،ییجابجاشرایط کودکان و جوانان در  برای زبان،یم جوامع یاز جمله برا ت،یفیک
 .فراھم می آورد یاساس حمایتجنگ و بحران وضعیت 

 
 ،یآموزش عال نیکرد. ما ھمچن یمخواھ تیکودکان پناھنده حما نوباوگان برایآموزش  از ما .82

 ،جنگ و بحران طیشرا. در خواھیم داد رواجرا  یحرفه افنی  یآموزش مھارت ھا و آموزش ھا
پناه  و حامی ندهیآ به آنان دیبا حفظ ام ، قدرتمند  عامل تغییریک به عنوان  یآموزش عال
 را رواج می ضیعدم تبعو ورود آنان به جوامع میزبان ،است ناز مردان و زنان جوا یگروه مھم

عمل می  بعد از جنگ یکشورھا یو بازساز بھبودی در تسریع دھنده ایبه عنوان و  ،دھد
 .کند

 
 برآورده شدهاجتماعات پناھندگان  هیاول یبھداشت یازھاین این کهاز  نانیاطمحصول  یما برا .83

دارند تالش خواھیم  یدسترس یبه خدمات بھداشت و درمان ضرورکه زنان و دختران این و 
 راھبردھای نی. ما ھمچنمتعھدیم  نهیزم نیدر ا زبانیم یکشورھااز  حمایت . ما به کرد
،  یاجتماع تیحما یمل یھا ستمیچارچوب س دراز پناھندگان  حمایت را در راستای یمل
 .خواھیم داد توسعه ناسبتمشکل به 

 
 زبانیم یدولت ھا ،یکایک دولت ھا  از سویشده  برداشتهمثبت  یاستقبال از گام ھابا  ،ما .84

. داشته باشند نظر را درپناھندگان روی به  شانکار یباز کردن بازارھامی کنیم  قیرا تشو
مثال، کمک به  یبرابا ، را زبانیکشورھا و جوامع م یریکرد انعطاف پذ یمخواھ کوششما 
جوانان  بر توان بالقوه، ما زمینه نیا در. کنیم تیتقو ،اشتغال و درآمد جادیا یطرح ھا در آنھا

اجازه خواھد به آنان  رشد، اشتغال و آموزش که  طیکرد شرا یمخواھ تالشو اذعان داریم 
 .کنیم جادیا را باشندتوسعه  داد عامالن

 
 یپناھندگان، ھماھنگ گستردهجابجایی ھای از  یناش یبه چالش ھا ییبه منظور پاسخگو .85

متعھد است. ما  ازیبشردوستانه و توسعه مورد نفعاالن امور از  یعیوس فیط انیم کینزد
ھا و کشور. قرار دھیم اقدامات و  یزیبرنامه ر کانوندر را  اشخاصھستیم مبتالبه ترین 

 ،ی، مقامات محلمتحد مرتبط سازمان ملل نھادھای  تیاست حما ممکن زبانیجوامع م
 اساس بر کمک کنندگان اھداء ،یتوسعه منطقه ا یبانک ھا ،یالملل نیب یمال نھادھای
. ما پاسخ مشترک شته باشنددا ازینرا  یو جامعه مدن ی، بخش خصوصدوجانبه معاھدات

 عه،بشردوستانه و توس امور دست اندرکاران انیارتباط م تیبه منظور تقو این فعاالنتمام 
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 ایجاد، با کمک به داریپا حلھای راه پایه گذاریوماموریت ھای نھادی  میان یھمکار لیتسھ
  بالواسطه یازھاینرفع . عالوه بر می کنیم قیتشو را قویا ،یریاعتماد به نفس و انعطاف پذ

 ،یطیمح ستیز اعاده وضعیت در امور از به منظور حمایت ، ما ای و توسعه بشردوستانه
 .تالش خواھیم کرد پناھندگان گسترده جابجایی در مناطق متاثر از  ساختیریو ز یاجتماع

 
پناھندگان و  یازھاین میان مالحظه ایشکاف قابل  که خاطرنشان می شویم  یما با نگران .86

 قیرا تشوکمک ھا کنندگان  ءاھدا از یتر عیوس فیط حمایت . ما دارد وجودموجود منابع 
تانه بشردوسامور  یمال نیتامکردن تر  ینیب شیو قابل پ ریانعطاف پذدر راستای و می کنیم 

اقدامات شکاف نیا ن، به منظور بست هبودجه چند سال شیو افزا صیتخصستن از با کا ،
 یعال یایساریدفتر کمسازمان ملل متحد از جمله نھادھای . را اتخاذ می نماییم  (الزم)

 یامداد و کار سازمان ملل متحد برا کارگزاریپناھندگان و  درامور سازمان ملل متحد 
 دارند ازین یبه بودجه کافذیربط  یسازمان ھا گریو د کیدر شرق نزد ینیپناھندگان فلسط

 تعھدات از. ما به انجام رسانند ینیب شیپقابل  وبه طور موثر  راخود  یھا تیفعالبتوانند  تا
در پیشرفت ھای به عمل آمده توسعه چند جانبه و ھای  و بانک  یبانک جھان شیافزا رو به

 .استقبال می کنیم مبتالبه جوامع  یتوسعه برا یتیحما یمال سرمایه به  یدسترسزمینه 
پناھندگان  جوامعاز  تیدر حما یبخش خصوص یگذار هیروشن است که سرما ن،یعالوه بر ا

 نیز ی. جامعه مدنبرخوردار است ندهیآ یسال ھا طی یاتیح تیزبان از اھمیم یو کشورھا
 است. اصلی متحددر ھر منطقه از جھان پناھندگان  یازھایبه ن دھی در پاسخ

 
 ک،یآلمان، اردن، مکز ،یوپیکانادا، ات کا،یمتحده آمر االتیکه ا خاطرنشان می شویم ما  .87

سپتامبر  20در را پناھندگان  خصوصدر عالی رتبه  مقاماتنشست  میزبانی ،کل ریسوئد و دب
 .خواھند داشت 2016

 
 
 
 

   . V   بازبینی تعھدات مان پیگیری و 

 هک یتعھدات مند کلیهنظام  یو بررس یریگیپ است تا از ازیمورد ن یباتیترت اذعان داریمما  .88
 نانیاطمتقاضاء داریم کل  ریدبازاساس، ما  نی. بر احاصل شود نانیاطمھستیم  حال  امروز در

 اتخاذ شده  تعھدات  ءعضو و سازمان ملل متحد در اجرا یکشورھا یھا شرفتیکه پ یابد
به مجمع ارائه شده  ای دوره یھا یابیامروز موضوع ارز (بلندپایگان)عالی رتبه در نشست 

 .خواھد بود داریتوسعه پا یبرا 2030به دستور کار با اشاره  لزوم صورت در، یعموم

 ای دوره ھایگوو  گفت یحاضر برا هیعالما امرتبط ب یجنبه ھا یبررس وظیفه ن،یعالوه بر ا .89
 یعال یایساریگزارش ساالنه کم یو برا یالملل نیمھاجرت و توسعه ب وح عالی در امرسط

 .شود ینیب شیپ دیبا یسازمان ملل متحد در امور پناھندگان به مجمع عموم

 زبانیو جوامع م یکشورھا یتوجه برادر خور ریزی و برنامه  یمال تیبه حما نیاز با اذعان به  .90
 خصوص درمی خواھیم  کل  ریدباز پناھندگان و مھاجران، ما  گسترده  یھا جابجاییمتاثر از 

، و نظام سراسردر و انسجام  یاتیعمل یاثربخش شتر،یب یبه بھره ور دنیرس طرق
و بخش  یالملل نیب یمال نھادھایمشارکت سازمان ملل متحد با  تیتقو یراه ھا نیھمچن

در  یبه مجمع عموم حاضر هیکامل تعھدات مشخص شده در اعالم ءاجرا ھدفبا  ،یخصوص
 .دھدگزارش  اشجلسه  یکمینھفتاد و 
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 پیوست نخست
 به پناھندگیجامع چھارچوب پاسخ دھی  

 
جامع و  یا وهیبه ش می کندامروز ما را ملزم  ،پناھندگان ییجابجا تیو ماھ اسیمق .1

 خپاس رھگذر . ازپناھندگان اقدام کنیمگسترده   ھای جابجایی قبالدر  ینیب شیقابل پ
و  وظایف تقسیمو  یالملل نیب یبر اساس اصول ھمکار یپناھندگبه  جامع دھی

و به آنھا کمک  قرار داده تیحما را مورد گانپناھند می توانیمما بھتر  ،ھا تیمسئول
 .به عمل آوریم دخیل پشتیبانیو جوامع  زبانیم ھایدولتاز برسانیم و 

 
ملل  سازمان یعال یایساریکم مقامتوسط  یپناھندگ دھی جامع به چھارچوب پاسخ .2

 ی، از جمله کشورھاذیربط دولت ھایبا  کینزد یھماھنگمتحد در امور پناھندگان، در
 جابجایی مرتبط با تیھر وضع ی، براسازمان ملل متحد مربوط ینھادھا گرید و زبان،یم

به جامع دھی . پاسخ خواھد شدو آغاز  افتیتوسعه خواھد  پناھندگان بزرگ یھا
سازمان  ،یو محل یاز جمله مقامات مل ،نفعان متعدد یذ کردیرومستلزم  یپناھندگ

ساز و کارھای ، ای منطقه یسازمان ھا ،یالملل نیب یمال نھادھای ،یالملل نیب یھا
از جمله سازمان  ،یجامعه مدن مشارکت کنندگان، یمنطقه او مشارکت  یھماھنگ

 .است پناھندگان خود ، رسانه ھا و یخصوصبخش  ،ھاو دانشگاه یمذھب یھا
 

تفاوت خواھد م ماھیتپناھندگان در  گسترده ھای جابجاییکدام از که ھر  یدر حال .3
به جامع و مردم محور  دھی پاسخ یبرا یچارچوب ،ریزدر اشاره مورد ، عناصر بود

ا و ب یالملل نیب هیرو نیالملل و بھتر نیب حقوق وفقکه ، می سازد را فراھم یپناھندگ
 .است سازگار خاصھای  نهیزمھر یک از این 

 
جابجایی ھای  مرتبط با تیھر وضع یبرا یپناھندگدھی به چارچوب جامع پاسخ  ما .4

و جدایی ناپذیر   یبه عنوان بخش ، متمادی وضعیت ھای پناھندگان، از جمله در  بزرگ
که آنجا و  وجود داشتهکه آنجا  ،انسان دوستانهھمه جانبه  یپاسخ ھا ازمشخص 

 .داریم، در ذھن داراست به طور معمول را ریزبرشمرده در عناصر 
 

 و قبولپذیرش   
 

 یھا تیظرفگرفتن با در نظر  ،دولت ھای پذیرندهپناھندگان،  جابجایی بزرگ کیدر آغاز  .5
 یایساریکم مقام، با شایسته   یدر ھمکار ،خود یالملل نیب یو تعھدات حقوق یمل
و  اءشرک گریو د یالملل نیب یسازمان ملل متحد در امور پناھندگان، سازمان ھا یعال
درصدد  ،یالملل نیتعھدات ب وفقدرخواست،  بنا به گرید یکشورھا پشتیبانیبا 

 :ھستند(دستیابی به موارد ذیل)
 
 تیحما مندازیافراد ن ییشناسا یبراکه از این حاصل شود،  نانیاطمتا حد امکان  )الف( 
 یژهو دیو محترمانه، با تاک امن ،یکاف رشیپذ ایطشر وضع به عنوان پناھنده، یالملل نیب

یکپارچگی  از کودکان، مایتقاچاق انسان، ح انیخاص، قربان یازھاین دارایبر افراد 
 پشتیبانی و ،یتیو جنس یخشونت جنس دھی به و پاسخ یریشگیو پ، خانواده

 ؛تدابیری وجود دارد ،خصوص نیاجتماعات و جوامع در ا مشارکت مھماز
 
 و دختر؛ زنپناھندگان  نظر، مشارکت و ویژه یازھایحقوق، نبه  توجه(ب)   
 
 فراھم آوردنپناھندگان، از جمله با  یاساس یازھایبه ن ییو پاسخگو یابیارز(ج)  

حمایت  ، سرپناه  ه،ی، غذا، تغذفاضالب ، و مکفیبھداشتی  یدنیبه آب آشام یدسترس
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و  ،یو بارور یجنس بھداشت شامل ،یبھداشت یو مراقبت ھا یاجتماع یروان ھای
 ؛به نحو بایسته ، عرصه نیدر ا زبانیو جوامع م کشورھاکمک به  فراھم آوردن

 
به عنوان پناھنده، از جمله در  حمایت متقاضیان پرونده برایتشکیل   ثبت نام و (د)  

 نیشتریبا ب ،می کنند یدرخواست پناھندگ جابار در آن نخستین یبرا ی کهکشور
 شاید نیاز باشد مقام ،مھم نیبه ا نیل ی. براشانسرعت ممکن به محض ورود 

 همربوط شریکانو  فعاالن وسازمان ملل متحد در امور پناھندگان  یعال یایساریکم
و  یفن ھای یبانیگر پشتیو د کیومتریب یمانند فن آور ییھا نهیدر زم رسانیکمک 

  .را در موارد ضروری ھماھنگ سازند یمال
 
 باتیخاص، و ترتمددجویی  یازھاین ییشناسا یثبت نام برا فرآینداستفاده از (ه)  

 یتیحما مالحظاتپناھندگان با  ینه منحصرا برا و، در صورت امکان، از جمله مایتیح
مانند زنان در معرض خطر، کودکان، به خصوص کودکان بدون ھمراه و کودکان جدا  ژه،یو

 والد، ھای تکخانواده و  کودکان تحت سرپرستی خانوارھای خود،  یشده از خانواده ھا
 نیو ھمچن ،یخشونت جنس بازماندگانو  سیب روحیآ انیقاچاق انسان، قربان انیقربان

 ;مسن شخاصمعلول و ا گانپناھند
 
تمام کودکان پناھنده متولد در  یتولد برا یاز ثبت فور نانیاطم یبرا کوشش(و)  

اسناد  گرید اخذفرصت با  نیدر اول یکاف یو ارائه کمک ھا دولت ھای میزبان سرزمین
، به نحو فوتازدواج، طالق و  یگواھ از جمله ،احوال شخصیهو مدارک الزممربوط به 

 ؛مقتضی
 
از  در راستای پاسداریمناسب،  حقوقی پادمان باھمراه ، الزم  اقدامات اتخاذ (ز)  

 خ پاس یبرا تدابیریاتخاذ  نی، و ھمچنآنھا  تیامن نیتضمھدف حقوق بشر پناھندگان با 
 پناھندگان; زبانیم ھایمشروع کشور یتیامن یھادغدغه به دھی 

 
محل و  ھا و بشردوستانه اردوگاه ینظام ریغ تیحفظ ماھ یبرا (ح) اتخاذ تدابیری

 پناھندگان; استقرار
 
 پناهحمایتی از  نظام ھایاز اعتبار  نانیاطم در راستای حصول ییگام ھابرداشتن (ط)  

 لیو مقصد و تسھ محل گذارمبدا،  یکشورھا انیم یھمکار قیاز جمله از طر ،انیجو
 ؛ندستین یپناھندگ طیواجد شراکه آنان مجدد  قبولبازگشت و 

 
 در جریانو فوری  نیازھایاز پشتیبانی 

 
، به نحو مقتضی  ،یبخش خصوص ءچند جانبه و شرکا خیرین با  یدر ھمکار ،دولت ھا .6

 :کمک ھا مایلند این موارد را محقق کنند پذیرنده کشورھای با  یدر ھماھنگ
 
ه بشردوستان یازھاین دادن به پوشش یبرا دیگر منابعو  یکاف یمنابع مال جیبس (الف) 

 ؛ یپناھندگ به جامع دھی در چارچوب پاسخشده  ییشناسا
 

 از جمله از ر،یسازگار و انعطاف پذ ،ینیب شیقابل پ ع،یسر یا وهیارائه منابع به ش(ب) 
 مشارکت کنندگان ،یدولت، جامعه مدن نھادھایی من جمله مشارکت گسترده تر قیطر

 ؛یو بخش خصوص یمذھبنھادھای 
 

در  یکشورھا یبرا موجود وام مالی  یطرح ھا توسعه ه منظورب یاقداماتاتخاذ (ج) 
، با در نداز پناھندگان شمار کثیری زبانیمکه با درآمد متوسط  یحال توسعه به کشورھا

 ؛کشورھا نیاگریبانگیر  یو اجتماع یاقتصاد یھا نهینظر گرفتن ھز
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 کشورھا؛ نیا یتوسعه براتامین وجوه  یساز و کارھا جادیا داشتن (د) در نظر

 
 رساختیز تیو تقو ستیز طیاز مح برای حفاظت زبانیم ھایارائه کمک به کشور(ه) 
 پناھندگان؛ جابجایی ھای بزرگ متاثر از ھای

 
رانه نوآو طرق دیگربر پول نقد و  یمبتن کمک ارائه ساز و کارھایاز  پشتیبانی شیافزا(و) 
 ضمن، ھرکجا که الزم نمایددر ، به نحو کارآمد دوستانه بشر یارائه کمک ھا یبرا

 اننفعیذبه بشردوستانه  یکه کمک ھا از این نانیاطم جھت حصول ییپاسخگو شیافزا
 رسد. یم آن
 

سازمان ملل متحد در امور  یعال یایساریکم مقامبا  یدر ھمکار زبان،یمکشورھای  .7
، ذیربط ءشرکا گریو د یسازمان ملل متحد، موسسات مال ینھادھا گریپناھندگان و د

 :خواھند کوشید ،بنا به اقتضاء
 

بشردوستانه  ھایامن و بدون مانع به کمک  ع،یسر یدسترس فراھم آوردن امکان (الف)
 موجود؛بشردوستانه پناھندگان مطابق با اصول برای 

 
و  یملدر سطوح خدمات مناسب ارائه دھندگان  توسطارائه کمک، تا حد امکان، (ب)  

از  تیو حما یبھداشت، آموزش، خدمات اجتماع یبرا یمقامات دولت از قبیل ،یمحل
 کودکان؛

 
و  نظام ھا جادیا هب ،اضطرار دوره کیپناھندگان، در آغاز  یو توانمند ساز قیشو(ج) ت

نسبت و  دخیل می سازد را   زبانیپناھندگان و جوامع م هک کننده تیحماھای شبکه 
زنان و کودکان و  یو توانمند ساز حمایتبر ویژه  دی، با تاکندحساس تیسن و جنسبه 

 خاص؛ یازھاین افراد دارای گرید
 

 یپاسخ ھا در ارائه که یجامعه مدن یمحل مشارکت کنندگاناز  تیحما(د) 
 ؛آنان کننده کامل مشارکت دانی ازقدر منظور به، می کنند بشردوستانه کمک

 
 میان، بنا به تناسبمشترک،  یزیبرنامه ر قیو تشو کینزد یاز ھمکار نانیاطم(ه)  

 .ذیربط فعاالن گریو د ،بشردوستانه و توسعه فعاالن امور
 

 پشتیبانی از کشورھا و اجتماعات میزبان
 

مشارکت سازمان ملل متحد در امور پناھندگان و  یعال یایساریکم مقام ،کشورھا .8
 :این امور را محقق کنند درصدد ھستند  ذیربط کنندگان

 
پس از  ای شیاثرات، پ ای/  اتطراخم عیو سر انهطرف یمشترک، بی ابیارز اجراء(الف) 

 ازیکمک مورد ن یبند تیو اولو یی، به منظور شناساپناھندگان گستردهآغاز جابجایی 
 ؛و جوامع متاثر از حضور پناھندگان ،یو محل یپناھندگان، مقامات مل یبرا
 

ھرکجا ،یمل توسعه ھایدر برنامه  یپناھندگ دھی جامع به چارچوب پاسخ (ب) تلفیق
جوامع به نفع  یضرور رساختیخدمات و ز فراھم آوردن تیبه منظور تقو که الزم نماید،

 و پناھندگان. زبانیم
 
 یبه کمک ھا خدشه وارد کردنبدون  ،یمنابع کاف آوردن فراھم (ج) کوشش برای 

ارائه  گریو د یو محل یمل یمقامات دولت یتوسعه، برادرنظر گرفته شده برای  یرسم
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بر خدمات  ھای واردو فشار افتهی شیافزا یازھاینداشتن در نظر با دھندگان خدمات 
 .باشند زبانیم اجتماعاتو پناھندگان و کشور به نفع  دیبا ھا . برنامهیاجتماع

 
 راه حل ھای پایدار

 
به  یدسترس چیپناھنده در سراسر جھان ھتن ھا  ونیلیدر حال حاضر م اذعان داریمما  .9

 یالملل نیب تیحما یاز اھداف اصل یکی آنھاتامین   که به موقع و با دوام، ھای راه حل
و  یھمکار به یادیز زانیبه م ھا راه حل یجوو  جستدر  تی. موفق، ندارنداست
 .دارد یبستگ داریو پاقاطعانه  یالملل نیب یھا یبانیپشت

 
: صورت گیرد دیبازیر با دوام  ھای راه حلبه  پی دستیابیدر  یاقدامات میما باور دار .10

. رشیپذ یمکمل برا یھاروشو اسکان مجدد و  یمحل یبازگشت داوطلبانه، راه حل ھا
 .باشد شاملرا  ریز برشمرده درعناصر  دیاقدامات با نیا

 
 

به  آبرومندانهو  امنبازگشت در کمک به پناھندگان  طیشرا جادیا یما بر ھدف اصل .11
 یریخشونت و درگبنیادین  اسباببه  یدگیبه رس ازین ورزیده، دیتاک شان یکشورھا

 زیالزم و حل و فصل مسالمت آم یاسیس ھای به راه حل دنیمسلحانه و رس یھا
. در را مورد توجه قرار می دھیم یبازساز فعالیت ھای بهکمک  نیاختالفات، و ھمچن

 :درصدد تحقق موارد ذیل ھستند متبوع/  کشورھای مبداء نه،یزم نیا
 

، و بازگشت خودکشوراز جمله  ،یکه ھر کس حق ترک ھر کشور به ایناذعان (الف) 
 را دارد؛ یشبه کشور خو

 
امن،  یا وهیاتباع خود، که به ش پذیرش مجدد تکلیف نیز رعایتحق و  نیا رعایت(ب)  

 دیباالملل  نیب حقوقتعھدات  وفقکامل به حقوق بشر  رعایتو با  یو انسان آبرومندانه
 ؛صورت پذیرد

 
 ؛مسافرت برایالزم و مسافرتی  ییاسناد شناسا (ج) فراھم آوردن

 
 ؛بازگشت کنندگان یو اقتصاد یادغام اجتماع لیتسھ(د) 

 
 .بازگشت کنندگان اموال استرداد میسر کردن یبرا تدابیری گرفتندر نظر (ه) 

 
ملل  ھای خانواده سازمان ،دولت ھا دار،یاز بازگشت و ادغام مجدد پا نانیاطمبرای   .12

 :درصدد تحقق موارد ذیل ھستند ذیربط  مشارکت کنندگانمتحد و 
 

 حمایتبه  گانپناھند که مادام ،داوطلبانه بازگشت به وطن تیکه ماھ این صیتشخ) الف(
توانند ن به طور کاملرا کشور خود  حمایت نکه آنا مادام، یعنی ،دارند ازین یالملل نیب

 .الزم است ،داشته باشند
 

بازگشت داوطلبانه و آگاھانه به وطن،  قیتشو یبرا یاقدامات از یبانیو پشت یحاطر(ب) 
 ؛مصالحه ادغام مجدد و 

 
  تامین وجوه قیاز جمله از طر ،متبوع/  ءمبدا یاز کشورھا یبانیدر صورت لزوم، پشت(ج)  

توان بخشیدن به  یالزم برا حقوقی ھایپادمانو توسعه، و با  یبازساز ،توانبخشی
حمایتی  سازوکارھای گریو د مادی ،یحقوق ساز و کارھایبه  یدسترس درپناھندگان 

 ؛نو ادغام مجدد آنا یمل حمایت اعاده یبرا الزم
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 جوامعو گفت و گو، به خصوص با  سازش در راستای ترویج  یبانیپشت (د) فعالیت ھای 

قانون در  تیحاکم رعایتاز  نانیاطم حصولپناھندگان و با مشارکت برابر زنان و جوانان، و 
 ؛یو محل یح ملوسط

 
 نانیو اطم ،سازشصلح و فرآیندھای مشارکت پناھندگان، از جمله زنان، در  لیتسھ(ه)  

و  منا به شکل انبازگشت آننحو شایسته ای به  ییندھایفرآ نیچن جیکه نتا از این
 کند؛می  یبانیرا پشت آبرومندانه

 
 ویژه رجعت کنندگان بوده یازھایشامل ن یتوسعه مل یزیکه برنامه ر از این نانیاطم(و)  

 ندهیآ ییاز جابجا یریجلوگ یبرا تدبیریبه عنوان  ر،یو فراگ داریادغام مجدد پامروج و 
 است.

 
 با، خود  یالملل نیب یھا و تعھدات حقوق تیظرف داشتن با در نظر ،میزبان کشورھای .13

 کارگزاریسازمان ملل متحد در امور پناھندگان،  یعال یایساریکم مقامبا  یھمکار
 گریو د ،19کینزد خاوردر  ینیپناھندگان فلسط یامداد و کار سازمان ملل متحد برا

 بنا به، ذیربط مشارکت کنندگان گریو د یمال سسات، موسازمان ملل متحد تشکیالت
 :درصدد تحقق موارد ذیل ھستندناسب، ت

 
و  جویا ،به عنوان پناھندهکه  یکسان رایب یاقامت قانون (الف) فراھم کردن امکان

 سکاندر مورد ا یمیکه ھر تصم اذعان به این با، ھستند   یالملل نیب تیحما مندازین
 ؛است زبانیکشور م با، احتمالی تیدر ھر شکل، از جمله تابع یدائم

 
 یفرصت ھا برا توسعهبا تعھد به  خود اتکاییپرورش  یبرا یاقدامات(ب) اتخاذ  

، یبھداشتو خدمات ،مراقبت ھا آموزش به ،نحو شایسته  ، به یدسترس درپناھندگان 
 وهیپناھندگان و به ش انیم ضیکار، بدون اعمال تبع یو بازارھا یشتیمع یفرصت ھا

 ؛می کند یبانیپشت زبانیاز جوامع م نیکه ھمچن یا
 

راستای  در، زنان و جوانان خصوصاپناھندگان،  توان بخشیدن به یبرا یاقدامات(ج) اتخاذ 
که  با اذعان به این، به بھترین نحو ممکن شانیھا تیو ظرف استفاده از مھارت ھا

 .سھیم باشند شانرفاه خود و جوامع  در ندبھتر قادرتوانمند پناھندگان 
 

قابل انتقال به  یو مھارت ھا خود اتکایی ،یانسان هیسرما جادیدر ا یگذار هیسرما(د) 
 مدت. یطوالنھای راه حل  توان بخشیدن بهجھت  یضرور یعنوان گام

 
 

 : درصدد تحقق بخشیدن به موارد ذیل ھستندکشورھای ثالث  .14
 

مکمل  یھاراھکاراسکان مجدد و  ھای فرصتگسترش  ای فراھم ساختن (الف) بررسی
 شریپذو  یپزشک هیتخل ھای برنامه از قبیل به طرقیپناھندگان ش ریپذ یبرا

 یدارا اشخاص مھاجرت یبرا ییخانواده و فرصت ھا مجددگردھم اوردن  بشردوستانه، 
بخش اقدام و  دخالت قیاز جمله با تشو ،التیکار و تحص یروین یریپذ تحرک ،مھارت
 ؛مکمل اقداماتبه عنوان  یخصوص

 
 یپناھندگان برابه  یارائه اطالعات کاف ،ھا وهیش نیبھتر دنبه اشتراک گذار (ب) تعھد 

 ؛حمایتی موازینآگاھانه و حفاظت از  یریگ میتصم

19 The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)  
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 رشیاسکان مجدد و پذ یبرنامه ھا ی ھا معیار الکم توسعهبه  داشتن توجه(ج) 

 هیموقت تخل یھمراه با برنامه ھا ،متمادیو  انبوه ییجابجا طیدر شرابشردوستانه 
 .به نحوشایسته رشیپذ شیوه ھای گریبشردوستانه و د

 
در  مھم نیبه انجام ا نکرده اند ایجاداسکان مجدد  یکه تاکنون برنامه ھا ییکشورھا .15

 تنداشبه در نظر  اقدام به این کار کرده اند قبال که  آنھا. می شوند قیفرصت تشو نیاول
 ضیتبع ریغ کردیرویی برنامه ھا چنین. می شوند قیتشو خود یبرنامه ھا حجم شیافزا
 .برنامه ھای خود باید بگنجانند جای جایدر را  تیجنسحساس به  دگاهیو د زیآم
 

در  یقانون یھاراھکار گریاسکان مجدد و د یھا محل فراھم آوردن دولت ھا ھدف .16
 یایساریکم مقام از سویشده  تعیینساالنه اسکان مجدد  ھای ازیکه ن است یاسیمق
 .برآورده سازدسازمان ملل متحد در امور پناھندگان را  یعال

 
 پیش رو مسیر 

 
 .تعھدیممی پناھندگ به جامع دھی چارچوب پاسخ نیا یما به اجرا .17

 
با دعوت می کنیم سازمان ملل متحد در امور پناھندگان  یعال یایساریکم مقامما از  .18

چارچوب پاسخ  کارکرد قیدق یابیارز با ھدف  نده،یدو سال آ طیو  ورزد تعامل دولت ھا
کلیه با بیشتر   توسعهو  فرصت ھای بھسازی  سنجشو  یپناھندگ به جامعدھی 

پاسخ چارچوب  اجراء در یتجربه عمل کسب  روند با نی. اکند مشورت مربوط نفعانیذ
انجام  انهآگاھبه صورت  دیبا خاص، طیاز شراای  گسترهدر  یپناھندگ به جامعدھی 
خود  شیافزا برای دخیل در این روند زبانیم یفشار بر کشورھا ، کم کردن. ھدفپذیرد

شرایط  از پشتیبانی و ثالثکشور  کاربه راھ یدسترس توسعه، پناھندگان اتکایی
 است.پناھندگان  آبرومندانهو  امنبازگشت  یبرا ءمبدا یکشورھا

 
 

 بر اساس چارچوب پاسخ 2018پناھندگان در سال راجع به  یجھان توافق بیتصوبرای ما  .19
 رسیکرد. ما از کم یمخواھ فعالیت فوق الذکر روند  نتایجو ی پناھندگ دھی جامع به

 یجھان این توافق ،دعوت می کنیم سازمان ملل متحد در امور پناھندگان یعال
، 2018در سال  یدر گزارش ساالنه خود به مجمع عمومرا پناھندگان  ورددر م یشنھادیپ

 قطعنامه ساالنه خود  توامان با در نشست ھفتاد و سوم خود  مجمع یبررس یبرا
 .بگنجاند سازمان ملل متحد در امور پناھندگان یعال یایساریکممقام موضوع پیرامون 

 
 پیوست دوم

 
 قاعده مندبه سوی توافقی جھانی برای مھاجرت امن، منظم و 

 
I. مقدمه 

 
مھاجرت راستای  در یجھان تصویب توافقی برای ھا دولت میانسال، ما روند مذاکرات ام .1

 .خواھیم کرد شروع  قاعده مند راامن، منظم و 
 

عضو در مورد  یکشورھا انیم تفاھم از اصول، تعھدات و  طیفی یجھان توافقاین  .2
سھم  این توافق. مشخص خواھد کرددر ھمه ابعاد آن را  یالملل نیبدر سطح مھاجرت 

 شیافزارا  یالملل نیبح در سطدر مھاجرت  یو ھماھنگ دارد  یجھان مدیریتدر  یمھم
در  یالملل نیھمه جانبه ب یھمکار یبرا یتواند چارچوب یمتوافق  نی. امی دھد
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مھاجرت  یتمام جنبه ھا هب توافق مذکورارائه دھد.  یانسان جابجاییو  ھاجرانمخصوص 
 ریو سای ، حقوق بشرای دوستانه، توسعه جنبه بشراز جمله  ،یالملل نیبح سطدر 

 داریتوسعه پا یبرا 2030دستور کار  با توافق نی. اخواھد پرداختمھاجرت  یجنبه ھا
 21توسعه یبرا هیسرما نیتام یلمللا نیب ھمایش نیسوم درآبابا  سیآدبرنامه اقدام و 20

 یالملل نیمھاجرت و توسعه بدر زمینه  سران گفتگو  هیاعالم ازو  ،خواھد شد تیھدا
 .22گرفت خواھد الھام   2013اکتبر  مصوب

 
II. شرایط 
 

و مقصد،  محل گذار، ءمبدا یکشورھادر و مھاجرت در توسعه  ناسھم مھم مھاجر بهما  .3
 .اذعان داریممھاجرت و توسعه  میان دهیچیروابط متقابل پ نیو ھمچن

 
اذعان  نی. ما ھمچناذعان داریم ریو فراگ داریتوسعه پا در مثبت مھاجران سھم هما ب .4

توسعه  یبرا زیاد ارتباطبا  یچند بعد یتیواقع یالملل نیبدر سطح مھاجرت  داریم
 .دارد ازیجامع و منسجم ن ی، که به پاسخ ھااست و مقصد محل گذار، ءمبدا یکشورھا

 
 قاعده مندمھاجرت امن، منظم و از کرد تا  یمخواھ یھمکار یالملل نیما در سطح ب .5

ی مھاجرت تیاز وضع فارقبا مھاجران،  یکامل حقوق بشر و رفتار انسانھمراه با رعایت 
از  حمایتمھاجران و  کرامت رعایت از نانیبه اطم ازی. ما بر نکنیمحاصل  نانیاطمآنان 

 حقوقتحت  ضیتبع منعاز جمله اصل  ، الملل نیب حقوققواعد مربوطه تحت  آنانحقوق 
 .تاکید می ورزیم الملل نیب

 
 ،یالملل نیب یھمکار تیبر اھم ی،الملل نیبدر سطح مھاجرت  یچند بعد ماھیتما بر  .6

 ھمهاز حقوق بشر  حمایتبه  ازین بر و نه،یزم نیو دو جانبه و گفت و گو در ا یمنطقه ا
 افتهی شیمھاجرت افزا انیکه جر ھنگامیبه خصوص  ،شان تیوضع ازنظر صرفمھاجران، 

 .، تاکید می ورزیماست
 

جامع رویکرد ھای  دیبامھاجرت  مرتبط با مقوله  ھا ھا و طرح استیس میدار اذعانما  .7
که  می. ما اذعان دارمدنظر قرار دھند را دهیپد نیو عواقب ااسباب که رواج دھد  را ینگر

در  یطیمحزیست و عوامل  فیضع مدیریت، ھا فقدان فرصت ،توسعه نیافتگی فقر، 
 رودر ام حامی تھی دستان یھا استیسدر عوض، . قرار دارندمھاجرت  اسباب زمره

 بالقوهتوسعه توان و  کیتحر رارشد تواند  یمولد م یگذار هیتجارت، اشتغال و سرما
فقر و  ،یاقتصاد در عرصه یالملل نیکه عدم تعادل ب داریمتوجه ما . را ایجاد کند یادیز

 ھمگیحقوق بشر،  رعایتو عدم  تیھمراه با فقدان صلح و امن ست،یز طیمح بیتخر
 .ھستند  یلالمل نیبدر سطح بر مھاجرت  اثرگذارعوامل 

 
III. محتوا 

 
 :باشد ریبه، عناصر زنه محدود تواند شامل، اما  یم یجھان توافق .8

 
توسعه  یبرا با اھمیت زیاد یچند بعد تیواقع کیبه عنوان  یالملل نیمھاجرت ب(الف)  

 داریتوسعه پا یبرا 2030در دستور کار  آن سان کهو مقصد،  محل گذار، ءمبدا یکشورھا
 شناخته شده است؛

 

 70/1   ھقطعنام 20.
 ضمیمھ  69/313قطعنامھ  21 . 
 68/4قطعنامھ   22 . 
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مھاجران و خانواده  یبالقوه برا یبه عنوان فرصت یالملل نیبدر سطح (ب) مھاجرت  
 ؛نآنا یھا

 
زمینه در یافته   تیتقو یتالش ھا قیمھاجرت، از جمله از طر عوامل بررسی به  ازین(ج) 

 ؛مخاصمات و حل و فصل آنھااز وقوع  یریفقر و جلوگ یکن شهیتوسعه، ر
 
 مھاجرت و توسعه؛ میان دهیچیو روابط متقابل پ داریتوسعه پادر سھم مھاجران (د)  
 

 رھگذرافراد، از جمله از  نهو مسئوال قاعده مندمھاجرت و تحرک امن، منظم،  لیتسھ(ه) 
ممکن امر  نیا ؛صحیح تیریمد باشده و  یزیبرنامه ر یمھاجرت یھا استیس ءاجرا

 ؛شودشامل را  مھاجرت یمنظم برا وامن  ھایریمسو گسترش  جادیاست ا
 

 مھاجرت؛ مدیریت یبھبود با ھدف  ،گسترده تر یالملل نیب یھا یدامنه ھمکار(و) 
 

 .ءمبدا یدر کشورھا یانسان هیمھاجرت بر سرما ریتاث(ز) 
 
 بھبودتوسعه و  در آنھاو سھم  یخصوص هیھا به عنوان منبع مھم سرما حواله(ح)  

در ھر دو  ،یقانونبسترھای  قیاز طر یتر، ارزان تر و امن تر وجوه ارسال عیانتقال سر
 معامله؛ یھا نهیکاھش ھز قیاز جمله از طر ،دریافتو  محل ارسالکشور 

 
مھاجران، از جمله زنان و کودکان،  یاساس یھا یموثر از حقوق بشر و آزاد تیحما(ط)  

 ؛یریپذ بیآس یھا تیخاص مھاجران در موقع یازھای، و نی آنانمھاجرت تیاز وضع فارق
 

 یکامل حقوق بشر رعایت، با ھاکنترل مرز یبرا یالملل نیب یھا یھمکار(ی) 
 مھاجران؛

 
 ؛ یبردگاشکال معاصر مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مھاجران و (ک) 

 
که قاچاق شده اند و توجه به ارائه کمک، از جمله اقامت موقت  یکسان ییشناسا(ل) 

 .به نحو شایسته  و اجازه کار  دائم ای
 

 ؛بی قاعده یمھاجرت ھا تاثیرو  وقوعکاھش (م) 
 

 ؛بحران زده  یمھاجران در کشورھا تیبه وضع توجه(ن) 
 

به خدمات  یدسترس شایسته،به نحو زبان،یمھاجران در جوامع م ادغام (س) ترویج
 ؛تیجنس به نسبت پاسخگو خدماتمھاجران و  یبرا یاساس

 
 مھاجران؛ تیوضع کردن مند قاعده رایب ییھا استیدر نظر گرفتن س(ع) 

 
که در  یو کسانمھاجر کارگران  یامن برا یطیاز حقوق کارگران و مح تیحما(ف) 

از زنان کارگر مھاجر در ھمه بخش ھا و ارتقاء تحرک  تیحما ،مشاغل پرخطر فعالند
 ؛رفت و برگشتی کار، از جمله مھاجرت  یروین
 

 زبان؛یم یکشورھا در قبالھا و تعھدات مھاجران  تیمسئول (ص)
 

و  ءمبدا یکشورھا میان نهیزم نیدر ا یھمکار یو بھبود ،مجدد پذیرشبازگشت و (ق) 
 مقصد.
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 .ءمبدا یبا کشورھا پیوندھا تیو تقو نانینش خارج مشارکتاز  یبھره بردار(ر) 

 
 ھمه نسبت به رواداریو عدم  ضیتبع ،یزیست گانهیب ،یمبارزه با نژادپرست(ش) 

 مھاجران؛
 

 ;(ت) داده ھای تفکیکی در موضوع مھاجرت بین المللی
 

 یخارج و ھمکاری کسب شده در و مھارت ھا آموزش  ،یلیمدارک تحص (ث) شناسایی
 ؛تحصیل شده منافع انتقال تیو قابل یدر دسترس

 
 مھاجرت. یدر تمام جنبه ھا یالملل نیو ب یمنطقه ا ،یدر سطوح مل یھمکار(خ) 

 
IV. سیر پیش روم 

 
آن  مقدمات که  ،ھا دولت میانمذاکرات  فرآیند در طی  یجھان توافقجزئیات این به  .9

آغاز  2017 سال  لیاوامذاکرات، که در این . می شودبالفاصله آغاز خواھد شد پرداخته 
در سال  یالملل نیبدر سطح مھاجرت امر در  دولتیمیان  ھمایش به یک خواھد شد، 

 .دارائه خواھد ش بیتصو یبرا یجھان توافقکه در آن  خواھد انجامید  2018
 

 نیمھاجرت و توسعه بدر زمینه  سران گو و  گفتدوراز سومین است قرار  از آنجا که .10
 سران ھایگفتگو  یبرا ینقش، 23برگزار شود ورکیویدر ن 2019سال  حداکثر تا،  یالملل

 فرآیند مذکور باید در نظر گرفته شود.در 
 

 لیانتصاب دو تسھ ترتیبات مقدماتی درخواست می شود  یمجمع عموم از ریاست  .11
، جدول ھا روش نییتع ھدف با  ،دولت ھابا  ری، شفاف و فراگعلنی را برای رایزنی کننده

مربوط به مذاکرات  گریدعملی و نکات  یمقدمات ھای ھمایش یاحتمال یبرگزار ،یزمان
 .را به انجام رساند ژنو در مستقر مھاجرت انتخصصم ھمگراییاز جمله  ،یدولت نیب

 
 

 درنظر. ما را فراھم آوردمذاکرات  یمناسب برا حمایت  می شود کل درخواست  ریدباز   .12
کمک  مھاجرت به طور مشترک  یالملل نیسازمان ملل متحد و سازمان ب رخانهیدبریم دا

و  تیظرفو اولی ، رسانی ھای (الزم) در راستای برگزاری مذاکرات را انجام دھند
را توسعه  ازیمورد ن گذاری استیو س یفن کارشناسی یدوم را فراھم آورده، یبانیپشت

 .بخشد
 

 یآقا یالملل نیمھاجرت و توسعه ببرای کل  ریدب ژهیو ندهینماداریم  انتظار نیھمچنما   .13
 درمھاجرت  یمھاجرت و توسعه و گروه جھان یانجمن جھانمشارکت ساترلند،  تریپ

 دفترکار،  یالملل نیسازمان ب اریم. ما انتظار دسازدھماھنگ را مذاکرات  فرآیندراستای 
سازمان ملل  یعال یایساریسازمان ملل متحد ، دفتر کم جرممخدر و  ادمومقابله با 

 یعال یایساریمتحد در امور پناھندگان، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، دفتر کم
 در ارتباط باو تخصص  صاحب وظایف گرید یحقوق بشر و نھادھا یسازمان ملل برا

 .فرآیند شرکت کنند نیا درمھاجرت 
 

ساز و  ھافرآیند  قیاز مذاکرات از جمله از طر تیحما راستای در یمنطقه ارایزنی ھای   .14
 خواھد بود. نظر مطلوب بنا به اقتضاء، ،موجود و کار ھای رایزنی

  32، بند  69/229نک. قطعنامھ   23 . 
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 دعوت  تمھاجر ھای سازمان و نینش خارج جوامع ،یبخش خصوص ،یجامعه مدناز   .15

 .مشارکت کنند یجھان توافق ختنسا مھیا ندیفرآ در شودمی 
 

---------------- 
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