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 مذكرة توضيحية حول موضوع المناقشة العامة
الحاجة إلى حلول سياسية قائمة على : تعزيز النظام العالمي للمهاجرين والالجئين

 الوقائع

 

 

 
خارج بلدهم  من جمموع السكان%  4.3ىل امليون شخص أو حو  852حواىل  يف أحناء العامل، يسكن

ن الذين فروا من و والالجئ -حبثاً عن حياة أفضل  -سواء كانوا نظاميني أم ال -نو فيهم املهاجر  نمب. األم
دد بالدهم نتيجة االضطهاد والصراعات والكوارث الطبيعية أو غريها من األحداث املأسوية اليت هت

م االستقرار االجتماعي واالقتصادي والبيئي اعدانن يرتفع عددهم نتيجة أمن املتوقع . سالمتهم وحياهتم
 . زايد الرتابطفضالً عن البحث عن فرص جديدة يف عامل مت ،والسياسي

 
املبين بشكل غري حمكم، لتنظيم تنقل ولكن النظام العاملي . لطاملا شكلت اهلجرة جزءاً من نسيج احلضارة

ينبغي على اإلرادة السياسية . بلدان املنشأ وبلدان العبور وبلدان املقصد يثبت أنه غري كاف بني ناسال

A/138/3-Inf.1   
 8102فرباير /شباط 4  
 
 

 العامة اجلمعية 
 4البند 
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على األرض ماعية واالقتصادية اليت ميثلها وهنج حقوق اإلنسان معاجلة القضايا السياسية واالجت
تضيف تدفقات اهلجرة املختلطة . ون والالجئون واجملتمعات املضيفة وبلدان املنشأ وبلدان العبوراملهاجر 

 .املزيد من التعقيد
 

باإلضافة إىل أهداف التنمية املستدامة اليت تشمل التزامات واضحة حول اهلجرة، اعتمدت األمم 
ضمن . واسعة لالجئني واملهاجرين إعالنًا رئيسيًا  ملعاجلة التنقالت ال 8102سبتمرب /لولاملتحدة يف أي

بعد . ن املهاجرين والثاين عن الالجئنيمور أخرى، دعا اإلعالن إىل ميثاقني عاملني واضحني، األول عأ
ستجري املشاورات حول امليثاق العاملي للهجرة املنظمة واملنتظمة واآلمنة و  عام على عملية التشاور،

تباعاً وسيتم اعتماد االتفاقيات . 8102يوليو /فرباير ومتوز/ميثاق الالجئني  يف الوقت عينه بني شباط
 . بشكل رمسي يف وقت الحق من السنة

إعالن اجلمعية العامة واستنادًا إىل  .هذه العملياتلقد سهل االحتاد الربملاين الدويل املسامهة الربملانية يف 
، حول الضرورة هلجرة أكثر عدالة و  8105أكتوبر /يف تشرين األوللالحتاد الربملاين الدويل   044ـال

حول امليثاق العاملي للهجرة وامليثاق العاملي ذكاًء وإنسانيًة، شارك االحتاد بعدد من املناقشات املوضوعية 
تشرين  ويف جنيف يف ( املكسيك)االجتماع التقييمي النهائي الذي انعقد يف بويرتو فارالتا لالجئني ويف 

  حول تعزيز تعاون إقليمي أفضل حنو وانعقد يف مالتا اجتماع . على التوايل 8102ديسمرب /األول
لقد ساهم عدد .نوفمرب/تشرين الثاين 02-02يف   يفحول البحر األبيض املتوسط  هجرة ذكية وبشرية

حقوق األطفال املهاجرين غري حول محاية  8103من قرارات االحتاد الربملاين الدويل مبا فيها قرار العام 
فرباير /شباط 84و 88ستنعقد يف . املصحوبني بذويهم بتشكيل عدد من توصيات السياسة العامة

ية العامة، مع رئيس اجلمعبالتعاون يف األمم املتحدة، واملنظمة  8102لعام جلسة االستماع الربملانية ل
 .مع الرتكيز على امليثاق العاملي للهجرة 

لالحتاد الربملاين الدويل، ستجري اللجنة الدائمة  042بالتزامن مع املناقشة العامة للجمعية العامة الـ
لدويل مناقشة حول امليثاق العاملي للهجرة كخطوة أوىل للدميقراطية وحقوق اإلنسان لدى االحتاد الربملاين ا

لالحتاد الربملاين الدويل يف تشرين  041حنو قرار رمسي على أن يتم اعتماده يف اجلمعية العامة الـ
 . 8102كتوبر أ/الثاين



/53 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب    
 
 
 
 

لطاملا دافع  لتعزيز احرتام القانون اإلنساين الدويل، جلنتهمن خالل  مع احرتام الالجئني بشكل خاص،
 وأالصراع  وأالالجئني وعدميي اجلنسية والنازحني نتيجة االضطهاد االحتاد الربملاين الدويل عن حقوق 

لقد مشلت املناقشات العامة األخرية استجابات إنسانية للتشريد القسري ودور الربملانات . النزاع السياسي
أصدر االحتاد الربملاين الدويل  على مر السنوات، . ئنيتأمني املتابعة الكافية للميثاق العاملي القادم لالج

املفوضية بالتعاون مع . للربملانيني حول محاية الالجئني واعتمد عددًا من القرارات ذات الصلة اً كتيب
حول محاية خالل اجلمعية العامة  عملتنظيم ورشة سيتم ، السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

 .هبدف تأمني املزيد من املسامهات من أعضاء االحتاد الربملاين الدويل هلذه القضية، الالجئني
 

اآلن، أصبح جليًا أن محاية اهلجرة والالجئني مها  ىتحمناقشات االحتاد الربملاين الدويل املنعقدة على إثر 
هذه املناقشات يف توليد  سامهتلقد . ني يف مجيع أحناء العامليانيف الواقع من القضايا الرئيسية للربمل

 :الدعم لالستنتاجات العامة التالية

 االجتماعية للتنمية استباقية سياسات بفعالية تنفذ أن بشرط إجيابية نتائج اهلجرة تولد أن ميكن• 
 .ءالسوا على املقيمني والسكان للمهاجرين واالقتصادية

 وضع عند بينها فيما والرتابط العاملي الصعيد على واإلقليمية والوطنية احمللية النظر وجهات مراعاة جيب• 
 .للسياسات حلول

 اآلثار جتنب إىل املنتظمة اهلجرة قنوات وتسعى ،املنتظمة غري للهجرة الدافعة العوامل معاجلة ينبغي• 
 استغالل ومنع املقصد، بلدان يف لإلدارة قابلية أكثر اهلجرة تدفق وجعل املنشأ، بلدان على السلبية

 ؛بأنفسهم معاملتهم إساءة أو املهاجرين

 ام اآلخرين، األشخاص مجيع هبا يتمتع اليت اإلنسان حقوق بنفس التمتع والالجئني للمهاجرين حيق• 
 بدءاً  احلقوق، تلك لدعم الالزمة التدابري واختاذ الواجبة القانونية اإلجراءات مراعاة احلكومات من يتطلب

 إىل وحاجتهم اخلاصة مبآزقهم ترتبط حمددة حقوقاً  أيضاً  لالجئني فإن التمييز؛ عدم مبدأ مراعاةمن 
 ؛الدولية احلماية

http://www.unhcr.org/ar/
http://www.unhcr.org/ar/
http://www.unhcr.org/ar/
http://www.unhcr.org/ar/
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 أساس على اجملتمع يف ةالصحي ةشاقنامل يعزز أن والالجئني اهلجرة حول السياسي للخطاب ينبغي• 
 السلبية؛ النمطية القوالب متجنباً  ،وقائعال

 األعباء لتقاسم وآليات فعالة استجابات يتطلب واملهاجرين الالجئني من كبرية تدفقات استيعاب• 
 واملسؤوليات؛

 وملتمسي املهاجرين السكان داخل والتمييز اإلساءة خلطر خاص بشكل واألطفال النساء تتعرض• 
 حقوقهم؛ ودعم لتمكينهم خمصصة وتدابري خاصة محاية يتطلب ما اللجوء،

 حبقوق املتعلقة تلك فيها مبا القائمة، األخرى واالتفاقات الدولية املعاهدات على التصديق جيب• 
 وكامل؛ متسق بشكل وتطبيقها والالجئني، املهاجرين العمال

 االضطهاد من الفارين األشخاص يتمكن حىت ،األوقات مجيع يف اللجوء طلب يف احلق ضمان جيب •
 املختلطة؛ اهلجرة سياق ومشول الواجبة، القانونيةمع مراعاة اإلجراءات  ألصولل وفقاً  ادعاءاهتم مساع من

 .والالجئني هاجرينبامل املرتبطة القضايا ملعاجلة شاملة سياسة إلی بلد کل حيتاج• 

 

 

 املبادئ التوجيهية للمناقشة العامة

امليثاق العاملي  لإلجراءات من أجل  الدويل الربملاين االحتاد قدمها اليت العديدة لمسامهاتل وكتكملة
 :بـ تسمح بطريقة 042ـال للجمعية العامة املناقشة ستنظم التوايل، علىللهجرة وامليثاق العاملي لالجئني 

  ؛احلاضرين الربملان أعضاء من عضو كل من سامهاتامل مجع و إشراك• 

 ؛العملية األسئلة من عدد حول مركزة نتائج التوصل إىل• 
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 باستثناء) الربملان يف عضو كل ميأله اً ز جو م استقصائيا   استبيانا   الدويل الربملاين االحتاد سيضع ،الغايةه هلذ
مع حتديد موعد هنائي  فبراير/  شباط 81 يف االستبيان وسيعمم. العامة اجلمعية يف املشاركني( املوظفني
 .أيام ببضعة العامة اجلمعية بدء قبل االستبيان نتائج وستنشر. مارس/  آذار 9أقصاه 

وملعاجلة بعض النتائج أو كلها خالل مداخالهتم تم دعوة الوفود إلجراء تقييم على عملية االستقصاء  ست
 .يف املناقشة العامة
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Concept note on the theme of the General Debate  
 

Strengthening the global regime  
for migrants and refugees: the need for evidence-

based policy solutions 
 

 
Around the world, nearly 258 million people – or about 3.4 per cent of the total 
population - reside in countries not of their birth.  They include migrants – whether 
regular or irregular – in search of a better life – and refugees who have fled their 
countries because of persecution, conflict, natural disaster or other catastrophic 
events that jeopardize their safety and life. Their numbers are expected to grow as 
a result of social, economic, environmental or political instability combined with the 
search for new opportunities in an increasingly inter-connected world. 
 
Migration has long been part of the fabric of civilization. However, today’s loosely-
constructed global regime to govern the movement of people between countries of 
origin, transit and destination is proving insufficient. Political will and a human rights 
approach are required to address the many legal, socio-economic and political 
issues that migrants and refugees, as well as host communities and countries of 
origin and transit, present on the ground. Mixed migration flows add an additional 
layer of complexity.  
 
Further to the Sustainable Development Goals (SDGs), which include distinct 
commitments on migration, in September 2016 the United Nations adopted a major 
Declaration to address large movements of refugees and migrants. Among other 
things, the Declaration called for two distinct global compacts, one on migrants, 
and another on refugees. After a year-long consultative process, the Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) and the Global Compact 
for Refugees (GCR) will be negotiated in parallel between February and July 2018. 
Formal adoption of the agreements will take place respectively later in the year.  
 
The IPU facilitated the parliamentary contribution to these processes. Building on 
the Declaration from its 133

rd
 Assembly in October 2015, on the imperative for 

fairer, smarter and more human migration, the IPU participated in a number of 
thematic debates on the GCM and the GCR and in the final "stocktaking" meeting 
that took place in Puerto Vallarta (Mexico) and in Geneva in December 2017 
respectively. A meeting on Promoting better regional cooperation towards smart 
and humane migration across the Mediterranean was held in Malta on 
16-17 November. A number of IPU resolutions, including the 2014 Resolution on 
protecting the rights of unaccompanied migrant children, have also helped 
formulate a number of policy recommendations. The 2018 Parliamentary Hearing 
at the United Nations, organized with the President of the General Assembly, with 
a focus on the GCM, is scheduled for 22 and 23 February.  
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Concurrent with the general debate of the 138
th
 IPU Assembly, the IPU Standing Committee on 

Democracy and Human Rights will hold a debate on the GCM as a first step toward a formal resolution 
to be adopted at the 139

th
 IPU Assembly in October 2018. 

 
With respect to refugees in particular, through its Committee to Promote Respect for International 
Humanitarian Law, the IPU has long advocated the rights of refugees, stateless people and displaced 
people due to persecution, conflict or political strife.  Recent public debates by the Committee have 
included humanitarian responses to forced displacement and the role of parliaments in securing 
adequate follow-up to the forthcoming Global Compact for Refugees. Over the years, the IPU has 
produced handbooks for parliamentarians on refugee protection and adopted a number of relevant 
resolutions. Together with UNHCR, a workshop on refugee protection will be held during the 
Assembly, with the aim of securing further input from the IPU Members on this issue. 
 
From the IPU debates held so far it is clear that migration and refugee protection are in fact major 
issues for parliamentarians everywhere. These debates helped generate support for the following 
broad conclusions: 
 

 Migration can generate positive outcomes provided that pro-active policies for the social and 
economic development of both migrants and resident populations are effectively implemented; 

 Local – national – regional –worldwide perspectives and inter-connections need to be factored in 
when devising policy solutions;  

 The drivers of irregular migration need to be addressed and regular channels for migration sought 
to avoid negative impacts on countries of origin,  to make the migration flow more manageable for 
destination countries, and to prevent exploitation or abuse of migrants themselves; 

 Migrants and refugees are entitled to the same human rights as all other people, requiring 
governments to observe due process and take measures to uphold those rights, beginning by 
observing the principle of non-discrimination; refugees also have specific rights associated with 
their particular predicament and need for international protection. 

 The political discourse around migration and refugees should promote healthy debate in society 
on the basis of evidence, avoiding negative stereotypes; 

 Accommodating significant flows of refugees and migrants requires effective responses and 
burden- and responsibility-sharing mechanisms; 

 Women and children are particularly at risk of abuse and discrimination within the migrant and 
asylum-seeking population, thus requiring special protection and dedicated measures to 
empower them and uphold their rights; 

 Existing international treaties and other agreements, including those on the rights of migrant 
workers and refugees, need to be universally ratified, applied consistently and fully; 

 The right to seek asylum must be guaranteed at all times, so that persons fleeing persecution can 
have their claim duly heard with due process, including in the context of mixed migration;  

 Each country needs a comprehensive policy to address issues associated with migrants and 
refugees. 

 
 

General Debate Guidelines 
 
As a complement to the various contributions that the IPU has made to the processes for the GCM 
and GCR respectively, the general debate of the 138

th
 Assembly will be structured in such a way as to:  

 

 Engage and garner input from each member of parliament in attendance;  

 Produce a focused outcome around a number of practical questions.  
 
To this effect, the IPU will develop a short survey questionnaire to be filled out by each Member of 
Parliament (excluding staff) participating in the assembly. The questionnaire will be circulated by 
16 February with a deadline of no later than 9 March. The results of the questionnaire will be 
published a few days before the start of the Assembly.  
 
Delegations will be invited to take stock of the survey exercise and to address some or all of the 
results in their interventions during the general debate.  
 


