
 

 
 

 
 االستجابة   لمسألة   الالجئین   والمهاجرین:

  ٢٠   نقطة   عمل    لل  اتفاقیتین    ال  عالمیتین

من الخاص الرعوي واالهتمام المساعدة یتلقون المتنقلین األشخاص ظل قرون، مدى             على

نفسها تجد فإنها الحدیث، التاریخ في النازحین حركة أكبر الكنیسة فیه تواجه وقت في والیوم، الكاثولیكیة.                  الكنیسة

 مضطرة   إلى   مواصلة   هذا   العمل   تضامنا   معهم   وبالتعاون   مع   المجتمع   الدولي.

والعنف االضطهاد بسبب دیارهم مغادرة على أجبروا البشر من هائلة أعدادًا أن              رغم

بشریة فعل ردة هي وإنما جدیدة، ظاهرة لیست الهجرة بأن االعتراف ینبغي الفقر، وآفة الطبیعیة                 والكوارث

وتؤثر األفضل. والحیاة السعادة عن البحث في إنسان كل لدى المتأصلة الرغبة على ودلیل األزمات أمام                  طبیعیة

جمیع في الفعل وردود المواقف على شدیدًا تأثیرًا هامة، وروحیة ثقافیة أبعاد من لها ما مع الحقیقة،                   هذه

 أنحاء العالم.

موجودة. والتشاركیة الفعالة االستجابات أن على التجربة تدل الحالیة، األزمة خضم في              حتى

وحریات وحقوق كرامة لحمایة تدابیر واعتماد تعزیز على الدولي المجتمع مع سویا العمل إلى الكنیسة                 وتتطلع

والالجئین اللجوء و طالبي بالبشر االتجار وضحایا قسرًا، المهاجرون فیهم بمن حالیًا، المتنقلین األشخاص               جمیع

 والنازحین   داخلیًا.

عالمیتین، اتفاقیتین العالمیة المواثیق من اثنین لوضع المتحدة األمم بها تقوم التي              المبادرة

من جماعیة الستجابة فریدة فرصة تمثل الالجئین، بشأن واألخرى والنظامیة، والمنظمة اآلمنة الهجرة عن                واحدة

 خالل   التعاون   الدولي   والمسؤولیة المشتركة.

العالمیتین، االتفاقیتین في ستدرج التي المسائل من العدید بشأن موقفًا بالفعل الكنیسة              اتخذت

ولدعم العملیتین. هاتین في نشطًا إسهامًا تسهم أن األمد، والطویلة المتنوعة الرعویة خبرتها إلى استنادا تود،                  وهي

مع بالتشاور المتكاملة)، البشریة التنمیة تعزیز (إدارة الفاتیكان في والالجئین المهاجرین قسم أعد المساهمة،                هذه

في الواردة 20 الـ العمل نقاط المیدان، في العاملة الحكومیة غیر الكاثولیكیة والمنظمات األساقفة مؤتمرات                 مختلف

الحتیاجات تستجیب التي الكنیسة ممارسات أفضل إلى ترتكز وهي البابا. قداسة علیها وافق وقد الرسالة،                 هذه

والالجئین، المهاجرین بشأن الكنیسة تعالیم ال تستنفد وهي الشعبیة. القواعد مستوى على والالجئین              المهاجرین

أو إلیها اإلضافة أو استخدامها الكاثولیك وغیرهم من المجال هذا في للنشطاء یمكن عملیة اقتراحات تقدم                 وإنما

 تطویرها   في   حوارهم   مع   الحكومات   من   أجل   إبرام   االتفاقین   العالمیین.
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للتحدیات متكاملة استجابة مجتمعة تشكل ومجربة فعالة تدابیر اتخاذ إلى 20 الـ النقاط               تدعو

الحقوق تعزیز الحمایة، اإلستقبال، هي: عناوین، أربعة تحت النقاط جمعت فرانسیس، البابا لتعالیم ووفقا                الراهنة.

الوقت في ممكن هو مما وابتداَء العمل. إلى ودعوة ایجابیًا فعًال هو العناوین هذه من عنوان وكل                   واإلدماج.

العمل نقاط توفر أن مخلصین ونأمل ومستدام. للجمیع شامل مشترك بیت بناء هو منها النهائي الهدف فإن                   الراهن،

اللجوء وطالبي والالجئین المهاجرین أوضاع بتحسین المعنیین وجمیع السیاسات لمقرري مطلوبًا توجیهًا              هذه

 و النازحین    داخلیًا،   وال   سیما   الفئات   األكثر    هشاشةً    منهم.

اإلبقاء الصعب من ذلك ویجعل فأكثر. أكثر مختلطة أصبحت الهجرة أن العملیة األدلة               تبین

وبناء متطابقة. تكن لم إن جدًا متشابهة احتیاجاتهم تكون ما فكثیرا والالجئین. المهاجرین بین واضح تمییز                  على

االتفاقیتین بین االنسجام من ممكن قدر أقصى تحقیق إلى والتفاوض الصیاغة خالل من السعي ینبغي ذلك،                  على

تشمال أن ینبغي ولذا الناس، حیاة على حقیقیًا تأثیرًا االتفاقیتین من لكل یكون أن ینبغي ذلك، على عالوة                    العالمیتین.

 غایات   وأهداف   یتعین   الوفاء   بها،   فضال   عن   آلیات   لإلبالغ.

االتفاقیتین صیاغة في مساهمًة هذه 20 الـ العمل نقاط والالجئین المهاجرین قسم              یقدم

ویتمسك .٢٠١٨ عام نهایة بحلول واعتمادهما بشأنهما والتفاوض والالجئین بالمهاجرین المتعلقتین             العالمیتین

أجل من الدولي المجتمع مع العمل إلى ویتطلع النقاط، هذه في المجسدة بالمبادئ فرانسیس، البابا من بتوجیه                   القسم،

 إدراجها   في   االتفاقیتین   المذكورتین..

 

 
 اإلستقبال   :   تعزیز   قنوات   التنقل   اآلمنة   والقانونیة   للمهاجرین   والالجئینأوال   -

االعتبار، في ذلك أخذ ومع طوعیًا. الهجرة قرار یكون أن وینبغي ومنظمة، وقانونیة آمنة تكون أن للهجرة                   ینبغي

 ُتقترح   نقاط   العمل   التالیة:

اإلعادة1. ”عدم مبدأ احترام دائمًا ینبغي إذ والجماعي. التعسفي الطرد عملیات حظر على الدول تشجیع                 

للبلد عمومًا المزعوم ”األمان“ مدى على ولیس الفردیة الشخص حالة إلى المبدأ هذا ویستند                القسریة“.

احتیاجات ما ال تلبي كثیرًا القوائم هذه ألن اآلمنة"، البلدان "قوائم استخدام تتجنب أن للدول وینبغي                المعني.

 الالجئین   للحمایة.

للهجرة2. البدیلة القانونیة المسارات ونطاق عدد في التوسع على المعنیة الفاعلة األطراف وجمیع الدول                تشجیع

تلك على األمثلة ومن القسریة. اإلعادة عدم لمبدأ الكامل االحترام مع والطوعیین، اآلمنین التوطین                وإعادة

 المسارات   ما   یلي:

موجودة (أ) كانت إذا أو إنسانیة، ألسباب الدخول تأشیرات منح في المتمثلة الممارسة              اعتماد

 بالفعل،   توسیع   نطاق   استخدامها      كأولویة   ضمن   السیاسة   الوطنیة؛
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التمهن (ب) برامج ذلك في بما للطالب، الدخول تأشیرات استخدام في التوسع على              التشجیع

 والتدریب   عالوة   على   جمیع   مستویات   التعلیم   الرسمي؛

ألسباب (ج) بتأشیرة القانوني الدخول إمكانیة تتیح التي اإلنسانیة" "المسارات برامج            اعتماد

النزاعات من الفرار على ُیجبرون من ذلك في بما شدیدة، ضعف حاالت في یكونون لمن                 إنسانیة

 والكوارث الطبیعیة؛

من (د) الخاصة والرعایة المحلي المجتمع خالل من المحلي االندماج تتیح تشریعات             اعتماد

 المواطنین   والمجتمعات   المحلیة   والمنظمات؛

القانوني، (هـ) اإلطار في بالفعل موجودة كانت إذا أو، لالجئین التوطین إعادة سیاسات              اعتماد

إلعادة السنویة االحتیاجات تلبیة الممكن من تجعل بصورة توطینهم یعاد الذین الالجئین عدد               زیادة

 التوطین   التي   تحددها   مفوضیة   األمم   المتحدة   لشؤون   الالجئین؛

التأشیرات (و) عدد زیادة أصال، متاحة كانت إذا أو، األسر شمل للم الدخول تأشیرات               منح

 الممنوحة،   السیما   من   أجل   لم   شمل   جمیع   أفراد   األسرة   (بمن   فیهم   األجداد   واألشقاء   واألحفاد)؛

النزاعات (ز) من الفرار إلى یضطرون لمن الفوري باالستقبال تسمح وطنیة سیاسات             اعتماد

االستقبال ذلك كان وإن حتى األصلیة، بلدانهم في النطاق الواسع العنف أو االضطهاد أو                المسلحة

سبیل على المؤقتة" الحمایة إلى بحاجة "شخص صفة بمنح المجاورة الدول قبل من مؤقتة،                بصفة

 المثال؛

اإلحساس (ح) من انطالقًا لهم كریمة معاملة وتوفیر والالجئین المهاجرین استقبال            یبدأ

الذین األشخاص من هائلة األعداد جمع یسفر ولم والمالئم. الالئق المأوى لهم یتاح بأن                بالمسؤولیة

ضعف حاالت التجمعات تلك أوجدت ذلك، من وبدًال إیجابیة. نتائج عن والالجئین اللجوء               یطلبون

أماكن في تنفیذه بالفعل بدأ ما وهو - االستقبال برامج نطاق توسیع فإن یبدو وفیما جدیدة.                  ومشقة

ضمانات من والمزید الخدمات في أكبر جودة ویتیح اللقاءات الشخصي الطابع یعزز -               مختلفة

.( 1 النجاح (

المهاجرین3. لجمیع اإلنسان وحقوق أمن تمامًا یراعي الوطني لألمن منظور اعتماد على الدول               تشجیع

 وطالبي   اللجوء   والالجئین   الداخلین   إلى   أراضیها.   على   سبیل   المثال   ما   یلي:

للموظفین (أ) لالجئین الدولي والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون مجال في التدریب             توفیر

 العمومیین   والموظفین   المكلفین   بإنفاذ   القانون   الذین   یعملون   في   المناطق   الحدودیة؛

الدخول،(ب) ینشدون من لدى الضعف وأوجه لالحتیاجات أوًال تستجیب وطنیة سیاسات             اعتماد

 بما   في   ذلك   إمكانیة   الحصول   على   الخدمات   األساسیة،   قبل   تناول   الوضع   القانوني   لمقدم   الطلب؛

 كلمة   البابا   فرانسیس   إلى   المشاركین   في   المنتدى   الدولي   المعني   بالهجرة   والسالم،   ٢١   شباط/فبرایر   ٢٠١٧.(1)1
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اللجوء(ج) و طالبي الالجئین وحمایة لسالمة األولویة تعطي وطنیة أمنیة سیاسات            اعتماد

عن األمان على بسرعة للعثور النطاق الواسع العنف أو االضطهاد أو المسلحة النزاعات من                الفارین

 طریق   ضمان   اإلسراع   بعملیة   الفرز   والدخول؛

الدخول(د) یلتمسون لمن الحلول من غیرها على االحتجاز بدائل تقدم وطنیة سیاسات              اعتماد

 إلى   اإلقلیم.

 

 
 الحمایة:   ضمان   حقوق   المهاجرین   وكرامتهمثانیا   -

المحوریة األهمیة على التركیز مع ومتكامل، كلي نهج اعتماد أهمیة على الكنیسة              تشدد

وصم وتفادي علیها، والتغلب الضارة النمطیة القوالب لكشف طریقة أفضل الشمولي النهج یظل وبالفعل،                لإلنسان.

 أي   شخص   فیما   یتعلق   ببعض   الجوانب   المحددة،   ومراعاة   جمیع   األبعاد   والجوانب   األساسیة   للشخص ككل.

المنشأ لبلدان بالنسبة وكذلك للمهاجرین، حقًا مفیدًا اإلنسان لحقوق السلیم اإلعمال             یصبح

والمجتمعات المهاجرین صالح في هي بل للمهاجرین. امتیاز مجرد المقترحة التدابیر ولیست المستقبلة.               والبلدان

حقوق تحظى أن وكرامتهم للمهاجرین اإلنسان حقوق واحترام تعزیز ویكفل ككل. الدولي والمجتمع               المضیفة

.( 2 وكرامة   كل   فرد   في   المجتمع   باالحترام   الكامل (

واالحترام الكرامة من إطار في كبشر، والالجئین اللجوء و طالبي المهاجرین استقبال             ینبغي

في الحق دولة لكل بأن التسلیم ومع الهجرة. حیث من وضعهم عن النظر بغض اإلنسان، حقوق من لهم لما                     الكامل

القانون بموجب الساریة االلتزامات مع یتفق بما والالجئین المهاجرین استقبال یجب ومراقبتها، حدودها               إدارة

البدیلة المسارات زادت وكلما لالجئین. الدولي والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون ذلك في بما                الدولي،

ووقوعهم و اإلجرامیة الشبكات قبل من استغال ل  هم احتماالت قلت كلما والالجئین، للمهاجرین المتاحة               والقانونیة

 ضحایا   لالتجار   بالبشر،   أو   ضحایا   االستغالل   واالنتهاك   الجنسیین   في   سیاق   تهریب   المهاجرین.

من ٦ المادة وتنص والسیاسیة. المدنیة للحریة األهم األساسي الضمان هو الحیاة في               الحق

الحق هذا ویتمتع الحیاة. في أصیل حق إنسان ”لكل أن على والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي                  العهد

والالجئین للمهاجرین استجابة وكل .( حیاته“ ( من إنسان أي حرمان تحكمًا، یجوز، وال القانون. بحمایة 3               وجوبًا

وحمایة كفالة إلى األول المقام في موجهة تكون أن ینبغي واإلنقاذ، البحث عملیات في سیما ال اللجوء،                   و طالبي

 الحق   في   الحیاة   للجمیع،   بصرف   النظر   عن   وضعهم.   ومع   أخذ   ذلك   في   االعتبار،   ُتقترح   نقاط   العمل   التالیة:

المقرر(2)2 مع الحوار في جنیف في الدولیة المنظمات من وغیرها المتحدة األمم لدى الرسولي للكرسي الدائم المراقب                   بیان
حزیران/یونیو ١٥ جنیف، اإلنسان، حقوق لمجلس والعشرین التاسعة الدورة خالل للمهاجرین اإلنسان بحقوق المعني                الخاص

.٢٠١٥ 
 انظر   قرار   الجمعیة   العامة   2200   ألف   (د-21)،   المرفق.(3)3

4 



 
 

الحمایة  4. توفر وممارسات سیاسات اعتماد على المهاجرین من كبیرة تدفقات تشهد التي الدول               تشجیع

 للمواطنین   الذین   یختارون   الهجرة.   على   سبیل   المثال   ما   یلي:

وأرباب (أ) المواطنین وتثقف تنبه بحیث السفر، قبل والتدریب للمعلومات وطنیة نظم             إنشاء

المناطق في یعملون الذین القانون بإنفاذ المكلفین والموظفین العمومیین الموظفین عن فضال              العمل،

 الحدودیة،   للتعرف   على   عالمات   السخرة   أو   اإلتجار؛

 المطالبة   بوضع   أنظمة   وطنیة   لتنظیم   عمل   وكاالت   التوظیف   والتصدیق   علیها؛ (ب)

 إنشاء   إدارة،   على   المستوى   الوزاري،   تكون   مكرسة   إلدارة   شؤون   المغتربین؛(ج)

وتوفر(د) الخارج في والمهاجرین المغتربین مجتمعات مصالح تحمي وطنیة سیاسات            اعتماد

 لها   المساعدة،   بسبل   منها   الحمایة   القنصلیة   والخدمات   القانونیة.

من 5. الحمایة توفر وطنیة سیاسات اعتماد على المهاجرین العمال من كبیرة تدفقات تشهد التي الدول                 تشجیع

 االستغالل   أو   العمل   القسري   أو   االتجار.   ومن   أمثلة   ذلك   ما   یلي:

أشكال (أ) من وغیرها موظفیهم سفر جوازات مصادرة من العمل أرباب تمنع تشریعات              سن

 وثائق   تحدید   الهویة   ؛

عن(ب) النظر بغض العدالة، إلى الوصول إمكانیة األجانب للمقیمین تتیح وطنیة سیاسات              سن

دون العنف وأعمال اإلنسان حقوق انتهاكات عن اإلبالغ لهم یتیح بما الهجرة، حیث من                وضعهم

 خوف   من   االنتقام،   بما   في   ذلك   االحتجاز   والترحیل؛

الخاصة،(ج) الشخصیة المصرفیة الحسابات فتح من المهاجرین تمكن وطنیة سیاسات            اعتماد

 والتي   تتیح   أیضا   اإلیداع   المباشر   في   تلك   الحسابات   من   قبل   أرباب   العمل؛

ویمكن(د) منتظم نحو على األجور دفع تفرض لألجور الوطني األدنى للحد قوانین              اعتماد

 التنبؤ   به،   شهریا   على   األقل.

إلى6. االستفادة من والالجئین اللجوء ملتمسي و المهاجرین تمكن وطنیة سیاسات اعتماد على الدول                تشجیع

ورفاه الخاص رفاه في أفضل بشكل اإلسهام من لیتمكنوا وذلك والقدرات، المهارات من حد                أقصى

 مجتمعاتهم.   على   سبیل   المثال   ما   یلي:

وثائق(أ) عن فضًال لهم العمل تصاریح وتوفیر اللجوء و طالبي لالجئین التنقل حریة              ضمان

في عمل فرص یجدون الذین ألولئك بالنسبة سیما ال المضیفة، الدولة إلى بعودتهم تسمح التي                 السفر

 دول   أخرى؛

طالبي (ب) من صغیرة مجموعات استضافة في المحلیة المجتمعات إلشراك برامج            اعتماد

 اللجوء،   باإلضافة   إلى   إنشاء   مراكز   أكبر   لالستقبال   وتحدید   الهویة؛
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المصرفیة،(ج) الحسابات بفتح والمهاجرین والالجئین اللجوء ل  طالبي تسمح تشریعات           سن

 وإنشاء   المؤسسات   التجاریة،   وإجراء   المعامالت   المالیة؛

إلى(د) للوصول والالجئین اللجوء و طالبي للمهاجرین المجال تتیح وطنیة سیاسات            اعتماد

المحمولة، للهواتف االشتراك شرائح أو اإلنترنت مثل والالسلكیة، السلكیة االتصاالت            وسائل

 واستخدام   تلك   الوسائط،   دون   إجراءات   أو   رسوم   مرهقة؛

الوصول(هـ) الوطن إلى والعائدین الُمعادین والالجئین للمهاجرین تتیح وطنیة سیاسات            اعتماد

 السریع   إلى   فرص   العمل   في   بلدانهم   األصلیة،   مما   یشجع   على   إعادة   إدماجهم   في   المجتمع.

حالة لمعالجة داخلیة تشریعات سن عند الطفل حقوق اتفاقیة بموجب بالتزاماتها التقید على الدول تشجیع .7                

المثال سبیل على أسرهم. عن انفصلوا الذین ر الُقصَّ أو المصحوبین غیر األطفال منها یعاني التي                 الضعف

 ما   یلي:

النظر (أ) بغض لألطفال، المثلى المصالح أبدا یخدم ال الذي اإللزامي، لالحتجاز بدائل              اعتماد

 عن   وضعهم   من   حیث   الهجرة؛

عن (ب) انفصالهم فترة في ر الُقصَّ أو المصحوبین غیر لألطفال الوصایة أو             توفیرالحضانة

 أسرهم؛

ر   والبالغین. (ج)  إنشاء   مراكز   معالجة   منفصلة   لألسر   والُقصَّ

المهاجرین ر الُقصَّ جمیع مع التعامل عند الطفل حقوق اتفاقیة بموجب بالتزاماتها التقید على الدول تشجیع .8                

 والتوصیة   باتخاذ   اإلجراءات   التالیة،   في   جملة   أمور:

وجه (أ) وعلى الرشد. سن من یقتربون الذین ر للُقصَّ القانونیة الحمایة تضمن إجراءات              اعتماد

شرعیین، غیر مقیمین یصبحوا أن دون وتحول القانوني وضعهم تصون تشریعات سن              الخصوص،

 ومن   ثم   عرضة   لالحتجاز   والترحیل؛

دون (ب) تعلیمهم یواصلوا أن الرشد سن إلى أقرب هم الذین ر للُقصَّ تسمح إجراءات               اعتماد

 انقطاع؛

 اعتماد   سیاسات   تشترط   تسجیل   جمیع   الموالید،   وتوفیر   شهادة   میالد   لكل   مولود.    (ج)

اللجوء و طالبي للمهاجرین التعلیم على الحصول في المساواة تكفل وطنیة سیاسات اعتماد على الدول تشجیع .9                

 والالجئین   الراغبین   في   التعلیم   من   جمیع   المستویات.   على   سبیل   المثال   ما یلي:

التعلیم (أ) على الحصول فرص والالجئین للمهاجرین توفر إقلیمیة أو وطنیة سیاسات             اعتماد

 االبتدائي   والثانوي،   بغض   النظر   عن   وضعهم   من   حیث   الهجرة؛
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للمهاجرین (ب) المتاحان والثانوي االبتدائي التعلیم یكون أن على تنص سیاسات            اعتماد

 والالجئین   بنفس   مستوى      التعلیم   الذي   یحصل   علیه   المواطنون.

الحمایة من ما یلزم على الحصول إمكانیة والالجئین للمهاجرین تتیح تشریعات اعتماد على الدول تشجیع .10               

 االجتماعیة.   على   سبیل   المثال   ما   یلي:

الحصول (أ) إمكانیة ذلك في بما والالجئین، للمهاجرین الصحة في الحق تضمن تشریعات              سن

 على   خدمات   الرعایة   الصحیة   األولیة،   بغض   النظر   عن   وضعهم   من   حیث   الهجرة،   فور   وصولهم؛

إمكانیة (ب) وتضمن الوطنیة، التقاعدیة المعاشات نظم إلى الوصول إمكانیة تمنح تشریعات             سن

والالجئین المهاجرین فقدان دون للحیلولة البلدان بین واستحقاقاته االجتماعي بالضمان التغطیة             نقل

 حقوقهم   بسبب   وضعهم   من   حیث   الهجرة.

وعلى ”عدیمي الجنسیة“. والالجئون المهاجرون یصبح أن دون للحیلولة تشریعات سن على الدول تشجیع .11              

 وجه   الخصوص   ما   یلي:

والحریات (أ) بالحقوق یتعلق فیما المالئمة المعاملة ومعاییر الحمایة تمنح تشریعات            سن

اإلنسان حقوق ومعاهدات الجنسیة انعدام مسألة تتناول التي الدولیة االتفاقیات في علیها              المنصوص

 واألحكام   ذات   الصلة   بالحق   في   الجنسیة؛

نحو (ب) على الجنسیة انعدام معالجة أجل من والسیاسیة القانونیة اإلصالحات من یلزم ما               اعتماد

والتخفیض والمنع التحدید وهي الجنسیة، النعدام األربعة المجاالت في العمل خالل من              فعال،

 والحمایة،   وسعیاً   إلى   منح   الجنسیة   لألطفال   عند   الوالدة.

 

 
 التعزیز:   النهوض   بالتنمیة   البشریة   المتكاملة   للمهاجرین   والالجئینثالثا   -

عاما. ١٧ إلى المسلحة النزاعات من فروا الذین ألولئك بالنسبة المنفى مدة متوسط یصل الحاضر، الوقت                  في

من العدید إلى یصل أن یمكن الوطن عن بعیدا یقضونه الذي الوقت فإن أیضا، المهاجرین للعمال                  وبالنسبة

أن األساسیة، والخدمات الطوارئ حاالت في االستجابات توفیر مجرد من بدال المضیفة، للدول وینبغي                األعوام.

ذلك، على عالوة المضیف. البلد تنمیة في واإلسهام كبشر النمو طویل ألجل یبقون لمن تسمح التي الهیاكل ن                   تؤمِّ

ینبغي الخلف“، في أحد أي ترك ”عدم هو ٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمیة ألهداف األساسیة المبادئ أحد ألن                   نظرا

وُتقترح اإلنمائیة. خططها في المهاجرین والعمال اللجوء و طالبي الالجئین إدراج على یحرص أن الدولي                للمجتمع

 نقاط   العمل   التالیة:

وطالبي اللجوء المهاجرین لجمیع الرسمیة بالمهارات االعتراف من تمكن تشریعات سن على الدول تشجیع .12              

 والالجئین   المقیمین   في   البلد   المضیف   ونقل   تلكف   المهارات   وتطویرها.   على   سبیل   المثال   ما   یلي:
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وطالبي (أ) للمهاجرین الدعم تقدیم عن فضال العالي، التعلیم إلى الوصول تتیح سیاسات              اعتماد

 اللجوء   والالجئین   المؤهلین؛

للمهاجرین(ب) التدریب وبرامج التمهن فرص على الحصول في المساواة توفر سیاسات             اعتماد

 وطالبي   اللجوء   والالجئین   المؤهلین   على   نفس   األساس   المتبعة   بالنسبة   للمواطنین؛

ذلك (ج) في بما والمهني، األكادیمي بالتعلیم واالعتراف والمصادقة التقییم تیسر سیاسات             اعتماد

عن فضال الجامعات، بین المشتركة الترتیبات خالل من مثًال والالجئین، للمهاجرین العالي،              التعلیم

 االتفاقیات   الثنائیة   والمتعددة   األطراف.

و طالبي للمهاجرین المحلي اإلدماج تسهل التي والممارسات والسیاسات القوانین اعتماد على الدول تشجیع .13              

 اللجوء   والالجئین.   على   سبیل   المثال   ما   یلي:

مكان (أ) اختیار وحریة التنقل حریة في والالجئین اللجوء طالبي بحق تعترف قوانین              سن

 إقامتهم،   حینما   ال   تكون   تلك   القوانین   موجودة   بالفعل؛

السلطات (ب) لدى التسجیل بعد العمل في والالجئین اللجوء طالبي بحق تعترف قوانین              سن

 الوطنیة   المختصة،   حینما   ال   تكون   تلك   القوانین   موجودة   بالفعل؛

اللغات(ج) على التدریب وفرص الدراسیة الفصول إلى الوصول تتیح سیاسات            اعتماد

في شیوعًا األكثر باللغات والمعلومات العلنیة اإلشعارات طباعة تفرض و المحلیة             واألعراف

 أوساط   السكان   المهاجرین   والالجئین   داخل   البلد   المضیف.

عن النظر بغض األسر ورفاه سالمة على المحافظة تعزز وممارسات سیاسات اعتماد على الدول تشجیع .14                

 وضع   أفرادها   من   حیث   الهجرة.   على   سبیل   المثال   ما   یلي:

بحق (أ) االعتراف على وتنص أسرهم، مع والمهاجرین الالجئین شمل بلم تسمح قوانین              سن

تقدیم على القدرة إثبات أو الدخل، من أدنى حد اشتراط عدم وینبغي العمل. في هؤالء األسرة                  أفراد

ر   مع   والدیهم؛  الدعم   المالي،   من   أجل   لم   شمل   الُقصَّ

األجداد (ب) فیهم (بمن األسرة أفراد جمیع لتشمل األسر شمل لم سیاسات نطاق توسع قوانین                سن

 واألشقاء   واألحفاد)   بغیة   تمكین   األسرة   بكاملها   من   البقاء   موحدة   في   عملیة   إعادة   التوطین؛

 اعتماد   سیاسات   تیسر   تعقب   األسر   ولم   شملها؛ (ج)

التي (د) األعمال أمان وضمان القصر، العمال ضد التجاوزات منع بفعالیة تحظر قوانین              سن

الحصول في فرصهم للخطر تعرض أو ورفاههم بصحتهم تضر ال أنها من والتأكد بها                یقومون

 على   التعلیم.
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االحتیاجات ذوي والالجئین اللجوء و طالبي للمهاجرین توفر وممارسات سیاسات اعتماد على الدول تشجیع .15              

 الخاصة   أو   أوجه   الضعف   األخرى   نفس   الفرص   المتاحة   للمواطنین   ذوي   اإلعاقة.   على   سبیل   المثال   ما   یلي:

األجهزة (أ) على الحصول إمكانیة اإلعاقة ذوي األشخاص لجمیع تتیح سیاسات            اعتماد

السمعیة) والمعینات اإلرشاد، وكالب المتحركة، الكراسي (مثل اإلعاقة ذوي لألشخاص            المساعدة

 بغض   النظر   عن   وضعهم   من   حیث   الهجرة؛

عن (ب) فضال المهني التدریب أو الخاص التعلیم إلى السریع الوصول تعزز سیاسات              اعتماد

 الرعایة   الصحیة   لفائدة   األطفال   غیر   المصحوبین   أو   المنفصلین   عن   ذویهم   الذین   یعانون   من   اإلعاقة.

تستضیف التي الدول إلى المقدمة والطارئة اإلنمائیة المساعدة من حصته زیادة على الدولي المجتمع تشجیع .16                

للجمیع یمكن بحیث باحتیاجاتهم، وتفي المسلحة النزاعات من الفارین والمهاجرین الالجئین من كبیرة               أعدادا

 أن   یستفیدوا   من   تلك   المساعدة،   بغض   النظر   عن   وضعهم   من   حیث   الهجرة.   على   سبیل   المثال   ما   یلي:

التحتیة البنى تطویر تتضمن والمساعدة العون برامج تكییف على المانحة الدول تشجیع              (أ)

سبیل على والمهاجرین، الالجئین وصول عند المضیفة المناطق في واالجتماعیة والتعلیمیة             الطبیة

تواجه حینما المعلمین تدریب وتمویل إضافیة صفوف / دراسیة قاعات بناء تكالیف بسداد               المثال،

 طاقة   القدرات   المحلیة   ضغطاً   ال   قدرة   لها   لتحمله   أو   تكون   قد   استنفدت؛

المباشرة(ب) المساعدة من مئویة نسبة تخصص سیاسات اعتماد على المانحة الدول             تشجیع

المحلیة األسر لفائدة والمهاجرین، الالجئین إلى المقدمة والخدمات البرامج إلى بالوصول             وتسمح

 التي   تعاني   من   أوجه   الحرمان   االقتصادیة   واالجتماعیة   المماثلة.

والممارسة االعتقاد صعیدي على والمعتقد، الدین حریة تكفل وممارسات سیاسات اعتماد على الدول تشجیع .17               

 على   السواء،   لجمیع   المهاجرین   والالجئین،   بغض   النظر   عن   وضعهم   من   حیث   الهجرة.

 
 

 اإلدماج:   إثراء   المجتمعات   المحلیة   من   خالل   زیادة   مشاركة   المهاجرین   والالجئینرابعا   -

یتحملون الذین قبولهم، یتم من جانب من سواء أرحب، وآفاق جدید لفهم فرصة والالجئین المهاجرین قبول                  یمثل

التي المجتمعات، تلك جانب ومن تستضیفهم، التي المحلیة المجتمعات وقوانین وتقالید قیم احترام عن                المسؤولیة

الجانبان ویجني ككل. المحلي للمجتمع یقدمها أن مهاجر لكل یمكن التي المفیدة بالمساهمة االعتراف إلى                 ُتدعى

السواء. على والمهاجرین المقیمین من كافة، أعضائه مشاركة بزیادة ككل المحلي المجتمع ویتعزز تفاعلهم                ثمار

 وینطبق   ذلك   أیضا   على   المهاجرین   أو   الالجئین   الذین   یختارون   العودة   إلى   الوطن.   وُتقترح   نقاط   العمل   التالیة:

جوهرها في ترتكز اتجاهین“ ذات ”عملیة هو بل الضم، أو االستیعاب یعني ال اإلدماج بأن الفهم إلى استنادًا .18                   

المحلي. اإلدماج تیسر تشریعات سن على الدول تشجیع یتم لآلخر، الثقافي بالثراء المشترك االعتراف                في

 على   سبیل   المثال   ما   یلي:
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 اعتماد   قوانین   وأحكام   دستوریة   تهدف   إلى   منح   الجنسیة   عند   الوالدة   ؛ (أ)

 اعتماد   قوانین   تتیح   إمكانیة   الحصول   على   الجنسیة   لجمیع   الالجئین؛ (ب)

یتوقف (ج) أن ینبغي وال الجنسیة. منح إزاء واالحتیاجات الحقوق على قائم نهج              اعتماد

 الحصول   على   الجنسیة   على   الوضع   االقتصادي   أو   حیازة   الممتلكات؛

سنا (د) األكبر الطلبات لمقدمي جدیدة“ لغویة ”شروط فرض دون الجنسیة تمنح قوانین              اعتماد

 (من   هم   في   عمر   یتجاوز   ٥٠   عاما)؛

 اعتماد   قوانین   تیسر   الهجرة   القانونیة   ألفراد   أسر   المقیمین   األجانب؛ (هـ)

 اعتماد   قوانین   تتیح   تسویة   الوضع   بالنسبة   للمقیمین   لفترات   طویلة   في   البلد   المضیف. (و)

إیجابیة وصفیة لصورة الترویج على حثیث نحو على تعمل وبرامج سیاسات اعتماد على الدول تشجیع .19                

 للمهاجرین   والالجئین   وعلى   التضامن   معهم.   على   سبیل   المثال   ما   یلي:

الجوانب (أ) تعرض مناسبات الستضافة الدینیة والمجتمعات البلدیات إلى اإلعانات           تقدیم

 اإلیجابیة   لثقافة   أفراد   الجماعة   األجنبیة؛

األفراد (ب) من یقومون لمن اإلیجابیة األمثلة وتعزز تحدد التي العامة الحمالت في              المشاركة

 والجماعات   باستضافة   الالجئین   و   المهاجرین   وإدماجهم   في   مجتمعاتهم   المحلیة؛

من (ج) كبیرة مجموعات بها تتحدث التي باللغة العامة اإلعالنات إصدار            طلب

 المهاجرین والالجئین؛

المهاجرین (د) إلستقبال  بنشاط وتسعى المحلیة المجتمعات داخل للضیافة تروج سیاسات             اعتماد

 وإدماجهم   في   المجتمع   المحلي.

ما یكونون كثیرا فإنهم المضیف، البلد في بیئیة أزمة أو عنف من الفرار على األجانب الرعایا ُیرغم عندما .20                  

الدولة تشجیع ینبغي الحاالت، تلك وفي اإلجالء. أو الوطن إلى الطوعیة العودة برامج من لالستفادة                 مؤهلین

على العائدین. إدماج إعادة تیسر وإجراءات سیاسات اعتماد على المصدر دولة أو المانحة الدول أو                 المضیفة

 سبیل   المثال   ما   یلي:

تقدیم (أ) أو العودة مناطق في التحتیة البنى تحسین أجل من المانحة الجهات من التمویل                زیادة

 المساعدة   االنتقالیة   للعائدین   من   العمال   الذین   یجدون   أنفسهم   في   خضم   أزمة   أجنبیة؛

نالها (ب) التي المؤهالت من غیرها أو العلمیة المؤهالت بنقل بالسماح تعترف قوانین              سن
مؤهالت لدیهم لمن العمل أسواق إلى السریع بالوصول والسماح الخارج في العائدون              المواطنون
المعدات ومشغلي الطبیین، والموظفین والكهربائیین، المدربین، المدرسین (مثل أو مهنیة           فنیة

 الثقیلة).
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