مبادزة مجاالث  -طلظلت الىدواث عبرؤلاهترهذ
مرلسة مفاهيميت وجىصياث

الهجسة وخسهت ّ
الخىلل في طُاق وباء وىزوها

ملخص:
ّ
في كىء وباء وىزوها العالمي ،أعدث مبادزة مجاالث زوت عمل حدًدة للظيخين  2021-2020تهدف إلى مىاؿلت العمل على الحىاز بين الاجداد
ألاوزوبي ودوٌ الجىاز على السغم مً اللُىد اإلافسوكت على خسهت ألافساد ،باطخسدام أدواث الاجـاٌ عبر ؤلاهترهذ .في هرا الظُاقُ ،
طخعلد طلظلت
هدواث عبر ؤلاهترهذ في ألاػهس اإلالبلتً ،
بىاء على الخىؿُاث التي ّجمذ ؿُاغتها ومىاكؼتها في الفعالُاث الظابلت ،بما في ذلً مىخدي بسوهظل
ً
ّ
ّ
للمجخمع اإلادوي الري ُعلد في ػهس واهىن ألاوٌ/دٌظمبر اإلااض ي .طخىفس الظلظلت ألاولى مً الىدواث عبر ؤلاهترهذ مظاخت إلامثلي مىظماث املجخمع
اإلادوي لخىاوٌ مظألت جأزير ألاشمت على الخىؿُاث التي كمىا بـُاغتها .وفي هرا الظُاق ،طدظخلُف ألاوزومخىطوُت للحلىق هدوة عبر ؤلاهترهذ
ُ
زاؿت بالهجسة وخسهت ّ
طدخاح للمؼازهين الفسؿت الطخعساق الخىؿُاث ّ
اإلالدمت في اإلاىخدي عً هرا اإلاىكىع ومساحعتها في كىء
الخىلل ،خُث
الخوىزاث ألازيرة.
الظياق:
ّ
ّ
ّ
ػيلذ وزػت العمل خىٌ الهجسة وخسهت الخىلل ،التي هظمتها مبادزة "مجاالث" ،في إهاز مىخدي بسوهظل للمجخمع اإلادوي ،في بسوهظل في العام
ّ
ً
 ،2019باإلكافت إلى وزغ العمل املخخلفت التي ُهظمذ خىٌ هرا اإلاىكىع ،إلعداد اإلاىخدي ،فسؿت للمؼازهين في اإلاىولت للخعبير عً مساوفهم
الجادة بؼأن طُاطاث الهجسة في الاجداد ألاوزوبي ،وأعسبىا عً مساوفهم مً أن هسٍلت الاجداد ألاوزوبي في مدا بت الهجسة والالحئين ُ
طخلعف
ز

هداعم لحلىق ؤلاوظان وحعصٍص الدًملساهُت.
كدزجه على العمل
ٍ
إن طُاطاث الاجداد ألاوزوبي وبلدان حىىب البدس ألابُم اإلاخىطى وإحساءاتها ال جسجىص على اخترام الحلىق ،ووان ًُىظس إلى الاجفاق العالمي مً
أحل الهجسة ،الري ُ
اعخمد في مساهؽ في العام  ،2018على أهه زوىة إلى الىزاء باليظبت إلى أخيام الاجفاكُت الدولُت لحماًت خلىق العماٌ
اإلاهاحسًٍ وأفساد أطسهم (.)CRMW
ّ
اهتز هظام الهجسة الدولُت بظبب أشمت وىزوها وعىدة الحدود الىهىُت .فلد هؼف الىباء عً مدي الترابى بين اإلاىاهم ،بما في ذلً اإلاىولت

ً
ً
أطاطُا فيها .مع اهدؼاز وباء وىزوهاّ ،
جبين أهه ختى الخددًث اإلاهم الري حسي لىوالت فسوهخىع في
ألاوزومخىطوُت التي ٌؼيل هظام الهجسة عىـسا

ؤلاهاز اإلاالي مخعدد الظىىاث  2027-2021وحعصٍص ممازطاتها إلاساكبت الحدود وكدزاتها على السؿد بدون فابدة :فلد حعل فيروض وىزوها مً اإلامىً
ً
إغالق الحدود ،لِع فلى أمام اإلاهاحسًٍ ّ
وإهما أًلا أمام مىاهني الاجداد ألاوزوبي ،ألامس الري بدا أهه ال ًمىً الخفىير فُه كبل ػهسًٍ فلى" .ما

ً
ً
شاٌ إغالق الحدود وعىاكبه مً خُث الهجسة زُاال للبعم ووابىطا للبعم آلازس" .حظخعُد الدوٌ اللىمُت الظُوسة على مدازل أزاكيها
ومسازحها ،وٍمىنها بعد ذلً ازخُاز خظس دزىٌ زعاًا مً حيظُاث حعخبرها ّ
"معسكت للخوس" بدون اطدؼازة اإلاؤطظاث ألاوزوبُت أو دوٌ الجىاز
ً
ً
اإلاعىُت  -وختى مً دون إبالغها مظبلا .هىا ًىمً الازخالف السبِس ي ملازهت بالىكع في العام  .2015في ذلً الىكذ ،جم جىفُر إعادة كبى الحدود
ً
حصءا مً ؤلاحساءاث الاطخثىابُت التي ّ
ًىف عليها كاهىن ػىغً .وجصامىذ إعادة إوؼاء اللىابى الحدودًت
في مظهس زطمي مً الؼسعُت ،بيىنها
بظسعت مع إغالق الحدود في  20دولت أوزوبُت .ومسة أزسي ،ازخلفذ ػسون عملُاث ؤلاغالق ومداها مً دولت إلى أزسي ،ال طُما في ما ًخعلم
باإلعفاءاث للمىاهىين ألاوزوبُين وغير ألاوزوبُين اإلالُمين في البلد ،أو الظفس غير اللسوزي أو اإلاهً ألاطاطُت.
ّ
وعلى السغم مً أن اإلافىكُت ألاوزوبُت هي اللامً الخترام اللىاهين ألاوزوبُت ،إال أهه لم ًىً أمامها زُاز طىي الظماح للدوٌ ألاعلاء باللُام

برلً .وال ػً في أن اكتراح اإلافىكُت بؼأن "الخلُُد اإلاؤكذ على الظفس غير اللسوزي إلى الاجداد ألاوزوبي" ،والري وافم علُه املجلع ألاوزوبي في
ً
 17آذاز/مازضٌُ ،ؼبه الحظس العام للدزىٌ إلى الاجداد ألاوزوبي ،وهى مؼابه حدا للساز خظس طفس ألاوزوبُين إلى الىالًاث اإلاخددة الري أؿدزه
السبِع جسامب ،والري اهخلده اإلاظؤولىن ألاوزوبُىن ّ
بؼدة.

ّ
همفجس كادز على إعادة حؼىُل جـىزاث الحدود والهجسة وخسٍت الخىلل .زالٌ أشمت اإلاهاحسًٍ في العامين  ،2016-2015أعادث
للد عمل الىباء
ً
ّ
مداولت للحد مً وؿىٌ هالبي اللجىء ،أو إلايافدت التهدًد ؤلازهابي اإلاصعىم .ولىنها اإلاسة ألاولى التي
بعم البلدان مؤكخا فسق كُىد على الحدود في
ٍ
ًخم فيها ّ
الخرزع بأطباب صحُت الطخعادة هره اللىابى وإغالق الحدود.
ً
وختى آلانً ،مىً للجمُع أن ًجدوا في الىكع الحالي جأهُدا ألهثر الىظسٍاث اإلاخىاكلت :مً هاخُت ،الحدود التي جدمي مً ألازواز اللادمت مً
ً
ّ
ً
تهدًدا للىكعّ ،
وإهما خال له.
الخازج ،ومً هاخُت أزسي ،الهجسة التي ال حؼيل
ما هي الللاًا التي جيؼأ مً هره اإلاعلالث؟ بين الاجداد ألاوزوبي والدوٌ اللىمُت؟ بين إغالق الحدود والحاحت الحُىٍت (للصزاعت على طبُل اإلاثاٌ
ال الحـس) للعمالت ألاحىبُت؟
ّ
ًسف
في أوكاث ألاشماث ،اإلاظخلعفىن هم الرًً ٌعاهىن عىاكبها .فاإلاهاحسون ،طىاء مً الىاخُت العادًت أو غيرهاٌ ،عاهىن علباث مخعددة في ما
ً
ُ
اهسفاكا بيظبت  %20في العام  2020بظبب إغالق الحدود مً ّ
حساء
الاعتراف بالحلىق اإلاعترف بها في الاجفاكُاث الدولُتً .خىكع البىً الدولي
ّ
ٌظخلس فيها اإلاهاحسون .إخدي الىخابج اإلاخعددة هي ألازس الخوير على جدىٍالث اإلاهاحسًٍ اإلاالُت
جفش ي فيروض وىزوها والسوىد الدابم في البلدان التي
ً
ّ
ً
إلى أوهانهم .بلغذ هره الخدىٍالث  550ملُاز دوالز أميروي في العام  .2019وَؼيل ذلً عامال ملاعفا آلزاز السوىد اإلاخىكع في الاكخـاداث الىهىُت
ّ
باليظبت إلى البلدان التي حعخمد على هره الخدىٍالث مً اإلاهاحسًٍ .ففي دوٌ مثل مـس واإلاغسب وجىوع والجصابس ،حؼل الخدىٍالث وظبت أهبر مً
الاطدثمازاث ألاحىبُت.
ً
طُيىن جأزير أشمت فيروض وىزوها على اإلاهاحسًٍ بال زخمت :إنهم العماٌ ألاطاطُىن اإلالخدلىن بأػياٌ العمالت ألاهثر هؼاػت الرًً طُيىهىن بال
ػً أوٌ مً طُلعف في مىاحهت طىق التي ال جدترم خلىق اإلاهاحسًٍ والتي طخعخمد على ز ّصان الهجسة غير الىظامُت ،ما كد ًيىن مً الـعب
وجمسدث على اإلاهاحسًٍ مً زالٌ الخواباث الؼعبىٍت والىهىُت التي ّ
جدسهذ ّ
جبرًسه على هدى متزاًد في أعين آلازاء العامت التي ّ
خسهذ الدوٌ الغسبُت
لعدة طىىاث .لرلً ًمىىىا أن ّ
هخسُل الحللت اإلافسغت التي طُيىن مً الـعب الخسوج منها بين خسواث عامت ّ
جدسق على اجساذ جدابير جلُُدًت لـ
“ همأهت" السأي العام وبين حهاث فاعلت اكخـادًت جحجم عً جىظُف اإلاهاحسًٍ بظبب طُاطاث الهجسة الخلُُدًت .هره العىامل جساهس بخعصٍص
أشمت اإلاىاهىت اللُبرالُت باطم مفاهُم ألامان الـازمت وحعسٍف الهىٍاث.
ً
هظسًا الهدؼاز الىباء الحاليً ،ىاحه اإلاهاحسون جددًاث متزاًدة .مً ّ
اإلاسجح أن ًخأزس الالحئىن ،الرًً هم عسكت للخوس بؼيل زاؾ ،بؼدة مً
خُث العىاكب الىزُمت لؤلشمت الصحُت الحالُت .وبما أن مسُماث الالحئين لِظذ مظخعدة للخعامل مع هرا الىكع الجدًدً ،يبغي على الظلواث
ً
في حمُع أهداء الجىاز الجىىبي والاجداد ألاوزوبي جىثُف حهىدها لحماًت جلً الفئاث ألاهثر كعفا مً طيانها .في خاٌ لم جخسر جدابير طسَعت
وفعالت ،طخـبذ ّ
مسُماث الالحئين بؤزة حدًدة للىباء.
باإلكافت إلى ذلًً ،ىؼف الىباء الحالي عً خدود اإلاىاوزة في مجاٌ الظُاطاث الصحُت لالجداد ألاوزوبي وٍفاكم وكع اإلاهاحسًٍ مً حاهبي البدس
اإلاخىطى .أظهسث أشمت وىفُد 19-مدي العىاكب الىزُمت لعدم وحىد طُاطاث عامت فعالت بما ًىفي لدعم ألافساد واملجخمعاث عىدما ّ
ًخعين
عليهم مىاحهت املخاهس الاحخماعُت املخخلفت التي تهدد خلىكهم ألاطاطُت :الافخلاز إلى أهظمت الحماًت الاحخماعُت ،والحـىٌ على السعاًت،

ً
والسعاًت الجُدة ،وؤلاهـاف في الىؿىٌ ،والىلف في البدىر العلمُت .عالوة على ذلً ،زمت طؤاٌ آزس ًخعلم بمؼازهت املجخمع اإلادوي في اإلاىاكؼت
ّ
اإلاروىزة .بما أن اإلاهاحسًٍ ًمثلىن أخد أكعف فئاث الظيان ،مً اإلاهم أن جدزل اإلاىظماث غير الحيىمُت في خىاز مع الظلواث اإلاعىُت.
لرلً ،زالٌ دوزة ألاعماٌ لعام  ،2019جم جىاوٌ هلوتي اإلاىاكؼت الخالُخين:
•

الحماًت الاجخماعيت وحقىق اإلاهاجسين،

•

مظخىي إشساك املجخمع اإلادوي في اإلاىاقشاث الثىائيت.

هقاط اإلاىاقشت
 .1الحماًت الاجخماعيت وحقىق اإلاهاجسين
ُزبذ أهه مً الـعب الخىفُم بين جمىٍل الاكخـاد وزصخـت الخدماث العامت (الصحت والخعلُم وما إلى ذلً) وازخُازاث الىمىذج الاكخـادي
ّ
اللُبرالي وبين إكامت الحماًت الاحخماعُت وخماًت الحلىق الاكخـادًت والاحخماعُت والثلافُت التي جومذ إليها وافت الؼعىب ،والتي حؼيل أطاض
ّ
ؤلاعالن العالمي لحلىق ؤلاوظان ووعىده .هدً وؼهد على جفىً دولت السفاهُت وجىطُع العمل غير اإلاعلً الري ًؤزس على اإلاهاحسًٍ بؼيل هبير.
ولىً ،مً اإلاعسوف أهمُت اإلاهً التي ٌؼغلها إلى خد هبير العماٌ ألاحاهب واإلاهاحسون في اإلاظدؼفُاث ،في الخىظُف والىلل والصزاعت والدعم
الاحخماعي لؤلفساد اللعفاء ،بما في ذلً اإلاهاحسًٍ.
مً الىاضح أن ألاشمت الصحُت كد هؼفذ عً اهسفاق مظاخت طُاطت الاجداد ألاوزوبي في مجاٌ الظُاطاث الصحُت .وهما هى مؼاز إلُه في

ّ
ُ
ىمل الظُاطاث
اإلاادة  168مً معاهدة طير الاجداد ألاوزوبي ( ،)TFUEالصحت ازخـاؾ مجخمعي داعم :الاجداد ألاوزوبي "ٌصجع الخعاون" و "ً ّ ِّ

ً
الىهىُت" ،مً دون اطدبدالها .وهرا ٌعني أن الدوٌ ألاعلاء ُجبلي على طُاطتها الصحُت .ولىً ًمىً لالجداد ألاوزوبي إؿداز كىاهين ملصمت كاهىها
ّ
ّ
ً
في هرا املجاٌ ،ػسٍوت أال جىوىي على أي جيظُم حؼسَعي أو جىظُمي لللىاهين الىهىُت .وٍمىً للمفىكُت ألاوزوبُت أًلا جلدًم جىؿُاث ،إال أن
ّ
الدوٌ ألاعلاء لِظذ ملصمت باجباعها.

ً
ّ
على السغم مً أن ألاشمت الصحُت الحالُت التي أعلبذ اهدؼاز فيروض وىزوها جمث ل جددًا في خُاة الجمُع ،ججدز ؤلاػازة إلى أن اإلاهاحسًٍ
ً
ً
ُ
ّ
معسكىن بؼيل زاؾ لآلزاز التي ًمىً أن جىجم عً الىباء .ح عخبر الحماًت الاحخماعُت مىكىعا مهما باليظبت إلى ألاشمت الصحُت ،ومً
ّ
اللسوزي أن ًلمً املجخمع اإلادوي والحيىماث أن جىفس البلدان في اإلاىاهم التي ًىحد بها عدد هبير مً اإلاهاحسًٍ ،مثل الجىاز الجىىبي،
ّ
لخجى ب الاهدؼاز (الظسَع) للفيروض بين املجمىعاث اإلاروىزة .في ػهس آذاز/مازض ،في بداًت ألاشمت في أوزوبا ،أؿدز
الحماًت الالشمت

ً
ً
ً
ّ
مفىق ألامم اإلاخددة الظامي لؼؤون الالحئين بُاها صحفُا مؼتروا مع مفىكُت ألامم اإلاخددة الظامُت لحلىق ؤلاوظان واإلاىظمت الدولُت
ً
مؼددا على أهه "مً اللسوزي أن ٌظخفُد الجمُع ،بما في ذلً وافت اإلاهاحسًٍ والالحئين ،مً الىؿىٌ
للهجسة ومىظمت الصحت العاإلاُت،

اإلادظاوي واإلالمىن إلى الخدماث الصحُت وأن ًخم جلمُنهم بؼيل فعاٌ في الاطخجاباث الىهىُت لىباء وىزوها ،أي الىكاًت والازخباز
ً
والعالج ." 1جـبذ أهمُت هره اإلاـولحاث أهثر وكىخا بالىظس إلى الاطخيخاحاث الظىىٍت ألاخدر للجىت ألاوزوبُت للحلىق الاحخماعُت التي
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/3/5e843e08a/droits-sante-refugies-migrants-apatrides-doivent-

1

ّ
جبي ن أن الحلىق الاحخماعُت لؤلهفاٌ وألاطس واإلاهاحسًٍ واهذ في زوس في أوزوباّ .
ّ
وػد د أعلاء اللجىت على أن "أشمت وىفُد 19-جره سها
بىخؼُت بأهمُت كمان الخلدم الدابم في الخمخع بالحلىق الاحخماعُت ،وال طُما مً زالٌ إوؼاء زدماث الصحت العامت الؼاملت".
ٍ
ّ
كدم املجخمع اإلادوي الىثير مً الخىؿُاث ،ال طُما جلً اإلاخعللت بالحماًت الاحخماعُت وخلىق اإلاهاحسًٍ ،والتي جوسخها ألاشمت الصحُت التي
ًمس بها العالم بؼيل ّ
ّ
خاد وهازا ،وهي:
ّ
 .1جىفير اإلابادئ الخىجيهيت لالجفاق العالمي من أجل الهجسة آلامىت واإلاىظمت والىظاميت والخصدًق على الاجفاقيت الدوليت
لحماًت حقىق جميع العمال اإلاهاجسين و أفساد أطسهم.
ّ
 .2مساجعت الاجفاق العالمي من أجل الهجسة (اجفاق مسالش) وجىفيره حيث جدعى الحاجت إذ ًمثل زوىة إلى الىزاء مً أخيام
الاجفاكُت الدولُت لحماًت خلىق حمُع العماٌ اإلاهاحسًٍ وأفساد أطسهم الخابعت لؤلمم اإلاخددة لعام  .1990وٍىوبم ذلً بؼيل
زاؾ على خلىق اإلاسأة وظسوف اخخجاش اإلاهاحسًٍ وإمياهُت زفم الدوٌ لخوبُم بعم الخدابير.
 .3مً خُث الحماًت الاحخماعُت وميافدت اطخغالٌ العماٌ اإلاهاحسًٍ :إوشاء آلياث على مظخىي الاجحاد ألاوزوبي إلاس اقبت وحماًت
العمال اإلاىطميين في الجىاز الجىىبي العاملين في أوزوبا واإلاىعقت (على طبُل اإلاثاٌ ،اإلاغازبت الرًً ٌعملىن في خلىٌ الفساولت في
إطباهُا).
 .4الاهضمام إلى اجفاقيت ألامم اإلاخحدة لعام  1991والعمل على إهفاذها ججاه الدول واجفاقياث مىظمت العمل الدوليت ،وال طُما
اجفاكُت مىظمت العمل الدولُت زكم  143لحلىق العماٌ اإلاهاحسًٍ .باإلكافت إلى ذلًً ،يبغي مساحعت التزام الاجداد ألاوزوبي
باجفاكُاث اإلاىار وجوبُلها الفعاٌ (كمان اإلاظاواة في الحلىق للمهاحسًٍ والالحئين واإلاىاهىين ،وكمان ججدًد ؤلاكامت وحعدًل
معاًير الظُاطاث الخىظُمُت الاطخثىابُت).

 .5مظخىي إشساك املجخمع اإلادوي في اإلاىاقشاث الثىائيت
لم ًلولع الحسان البؼسي الدولي ،الري شاد بؼيل هبير في الظىىاث ألازيرة ،بدوز متزاًد ألاهمُت في حدوٌ ألاعماٌ الظُاس ي بظبب جأزيره
ً
ً
ً
الؼامل على اللواعاث ألازسي فدظبّ ،إهما ػهد أًلا حعلُدا متزاًدا.
في الىاكع ،ال أخد ٌؼىً الُىم في دوز املجخمع اإلادوي وأهمُخه في بىاء طُادة اللاهىن (لخعصٍص الخعددًت الظُاطُت وخسٍت الصحافت وألاداء
الظلُم للعدالت) ،وفي حعصٍص الدًملساهُت وؤلادازة العامت الجُدة ،وميافدت العىـسٍت والخمُيز ،والدفاع عً خلىق اإلاهاحسًٍ .هما أن دوز
ً
ً
مداولت إلاظاعدة اإلاهاحسًٍ الرًً ًىاحهىن ؿعىباث هبيرة على الىؿىٌ إلى
الىطُى ،الري هثيرا ما ًؤٍده املجخمع اإلادويً ،ظل خاطما في
ٍ
ً
خلىكهم .وهؤالء اإلاهاحسًٍ هم أهثر كعفا ألنهم ال ٌعسفىن خلىكهم بؼيل عام ،وهي التي ًخم التروٍج لها في هـىؾ مسخلفت.
ً
وفي طُاق فيروض وىزوها ،طُيىن ألاهفاٌ الالحئىن هم ألاهثر جأزسا باألشمت مً زالٌ العِؽ في مسُماث مىخظت أو مساهص اطخلباٌ غير
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زطمُت أو مظاهً غير كاهىهُت ،خُث جدابير الىكاًت ألاطاطُت ،مثل غظل الُدًً اإلاخىسز و"الخباعد الاحخماعي" ،جياد جيىن مظخدُلت.2
ً
ولرلً ،مً اإلاهم إػسان املجخمع اإلادوي للدفاع عً خلىق ألاهفاٌ الالحئين وإعواههم ؿىجا في ظل كعفهم اللاهىوي والظُاس ي.
ن ّ ّ ً
ً
ما مً هظيرها الرهس والتي ال جخددر ؤلاهجليزًتّ ،
معسكت لخوس الحسمان مً
وباإلاثل ،فئن اإلاسأة اإلاهاحسة والالحئت ،التي غالبا ما جيى أكل حعل
ً
خلىكها في هره الحالت التي ال ُجداز بؼيل حُد مً كبل الظلواث في الؼماٌ وهرلً في حىىب البدس اإلاخىطى .عالوة على ذلً ،كاٌ اإلافىق
ّ
اإلاسجالث بؼيل زاؾ أو اللىاحي فلدن طبل عِؼهً هدُجت لللسز الاكخـادي
الظامي لؼؤون الالحئين" :كد جلوس اليظاء والفخُاث غير
ّ
العابد إلى فيروض وىزوها إلى اللجىء إلى ممازطت البغاء أو الخلىع للصواج اإلابىس الري جفسكه عليهً أطسهً .هما جلوس الىثير مً اليظاء في
ألاطس إلى ّ
جدمل أعباء متزاًدة لسعاًت آلازسًٍ" .3مع وحىد مىظماث املجخمع اإلادوي التي جدظى باإلاىظفين والخبرة الالشمت لخلدًم اإلاظاعدة
ّ
الاحخماعُت والىفظُت لهؤالء اليظاء والفخُاث ،مً اللسوزي أن جىثف الحيىماث اإلاعىُت خىازها وحعاونها مع الجهاث الفاعلت مً غير الدوٌ
التي جفخلس في هثير مً ألاخُان إلى الىطابل اإلاالُت لخدلُم أهدافها.
ً
ً
ّ
ًجب أن ًُىظس إلى املجخمع اإلادوي على أهه ػسًٍ وامل في الظُاطت العامت وٍمىً أن ًمثل مداوزا ػسعُا لالجداد ألاوزوبي في الخعامل مع كلاًا
الهجسة في طُاق وىفُد .19-طىاء على مظخىي دوٌ الؼماٌ أو الجىىبً ،مىً أن ٌُظهم في اإلاىاكؼاث بين الجهخين وٍىؿل ؿىجه بؼيل أهبر.
ً
مً اإلاؤهد أن املجخمع اإلادوي مخىىع ومخعدد ألاػياٌ ،وٍدظى باهخماماث مخىاكلت في هثير مً ألاخُان ،ال بل مخلازبت أًلا ،ولىً ذلً ال
ٌظدبعد البدث عً الخلازباث وفابدة العمل اإلاؼترن .وال ًصاٌ ّ
ًخعين جمثُل املجخمع اإلادوي ،ال طُما مً زالٌ مىذ اإلاسأة ميانها اليامل
والترخُب باألحُاٌ الؼابت.
الخىصياث

 .1دعم بسامج الخعاون التي حظتهدف:
أ.

وطابل ؤلاعالم املجخمعُت البدًلت والخللُدًت في دوٌ الجىىب وأوزوبا لخغُير اإلافاهُم اإلاخعللت بالهجسة.

ب .البرامج الثلافُت التي حصجع ّ
جىلل الؼباب والفىاهين وغيرهم.
 .2إعادة إظالق الحىازاث الثالثيت ألاوزومخىطعيت بين الاجحاد ألاوزوبي وحكىماث الجىاز الجىىبي واملجخمع اإلادوي اإلاظخقل في
اإلاىعقت (بما في ذلك الىقاباث العماليت اإلاظخقلت).
 .3حشجيع الدول ألاعضاء على عدم ججسيم الخضامن مع اإلاهاجسين وإهقاذهم.
 .4إوشاء صىدوق اطدئماوي يهخم بحماًت اإلاهاجسين والىاشحين على أطاض وطائل طسيعت ومخكاملت ومسهت وقصيرة ألاجل ،وبالخالي،
ًسخلف عً الىهج الحالي للـىادًم اللابمت مثل ؿىدوق أفسٍلُا أو ؿىدوق مدد.
2
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ّ
 .5جىطيع البرامج التي ّ
حظهل جىقل الشباب في الجىاز الجىىبي ،وظلب الخعليم وبىاء القدزاث لدؼمل الفئاث املحسومت (مثل اليظاء
وطيان السٍف وألاشخاؾ ذو ؤلاعاكت).
 .6بدء حىاز حىل الدوز الري ًمكن أن ًؤدًه الاجحاد ألاوزوبي في جسظيغ إجساءاث جأشيرة الدول ألاعضاء (على طبُل اإلاثاٌ وكع
أطاض كاهىوي للخعاون مع ػسواث ججهيز الخأػيراث).
 .7جقييم هخائج اجفاقاث الخعاون ّ
ّ
لخحل
اإلافىضت ،وإعادة صياغتها إذا لصم ألامس (ممازطاث اطتهداف اإلاىظماث الدوليت في اإلاىعقت
في بعض ألاحيان محل املجخمع اإلادوي) ،باإلكافت إلى إوؼاء آلُت ػفافت.
 .8دعم إوشاء لجىت حشمل املجخمع اإلادوي في اإلاىعقت إلاخابعت جىفير الخىصياث.

