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مقدمه

oشرایطی که منجر به تصویب اعالمیه نیویورک شد

افزایش بی سابقه میزان جا به جایی گروه های انسانی به خصوص
جا به جایی های اجباری افراد

شوک افکار عمومی و وجدان بین المللی

oترمینولوژی

....آوارگان داخلی و-مهاجر–پناه جو /پناهنده



محتوای اعالمیه نیویورک

oپرداختن به موضوع حرکت های گسترده : هدف اعالمیه
پناهندگانمهاجران و 

oبا تاکید بر حقوق و وظایف تعهدات مندرج در اعالمیه
:دولتها بر اساس حقوق بین الملل

تعهدات مشترک مهاجران و پناهندگان-

تعدات خاص مهاجران-

تعهدات خاص پناهندگان-



(:تعهد19)مشترک مهاجران و پناهندگان تعهدات 

o تاکید بر رعایت و احترام حقوق و آزادیهای اساسی مهاجران و
(  migratory status)پناهندگان فارغ از وضعیت مهاجرتی آنها 

o به موقع مهاجران و پناهندگان به ( اجازه ورود)تضمین پذیرش
کشورهای عضو

oدر نظر گرفتن نیازهای خاص افراد آسیب پذیر

oر و تاکید بر حق دولتها بر کنترل مرزهایشان با رعایت حقوق بش
حقوق بین الملل پناهندگی

o تالش در جمع آوری اطالعات و داده های مربوط به افراد و
شناسایی افراد پناه جو

oرعایت اصل عدم تبعیض در ارایه خدمات به افراد

oتقویت مکانیسم های نجات و جستجو در دریا

oونی شناسایی حق افراد بر دادرسی عادالنه در تعیین وضعیت قان
ن شان در کشور دریافت کننده با تاکید بر ساز و کارهای جایگزی

حبس



(تعهد23)تعهدات خاص مهاجران 

o ید بر با تاک( دیازپورا)تعهد به حمایت از اتباع  ساکن خارج از کشور
اعالمیه جهانی حقوق بشر و با شناسایی 2بند 13مفاد ماده 

حاکمیت دولتها نسبت به پذیرش افراد خارجی با رعایت حقوق 
بین الملل

o فراهم کردن شرایط مساعد زندگی در کشورهای متبوع افراد
(مهاجرت باید یک انتخاب باشد نه یک ضرورت)

o تعهد به کاهش هزینه های مهاجرت نیروی کار و تقویت شرایط
جذب مساعد تر این نیروها

o در خصوص حمایت از 1990تشویق کشورها به تصویب کنواسیون
حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان

o تعهد به فراهم کردن زمینه تصویب سند جهانی در خصوص
2018مهاجرت ایمن، منظم و قانونمند در کنفرانس سال 



(تعهد24)پناهندگان تعهدات خاص 

o مقابله با عوامل به وجود آورنده بحرانهای مهاجرت

oل اقدام در جهت پیش گیری از وقوع درگیری و تالش در راستای ح
و فصل مسالمت آمیز اختالفات

o 1967و پروتوکل 1951تشویق کشورها به تصویب کنوانسیون

oون تشویق کشورها به برداشتن شروطی که نسبت به کنوانسی
اعمال کردن

o منع طرد»رعایت اصل »non refoulement

oتقسیم مسولیت در میزبانی و حمایت از پناهندگان

o تدوین طرح پاسخ جامع مساله پناهندگی توسطUNHCR

oسرعت عمل در تعیین وضعیت پناهندگی و کاهش موانع اداری

o عدم اعمالfirst country of asylum



(تعهد24)تعهدات خاص پناهندگان 

o اقدامات مقتضی در خصوص مقابله با بی تابعتی

o در 1961و 1954تشویق کشورها به تصویب کنوانسیونهای
خصوص بی تابعیتی

oقائل به استثنا بودن شرایط اسکان پناهندگان در کمپ

o بازگشت داوطلبانه)ارتقا و تقویت راه حل های ماندگار و پایدار ،
(ادغام محلی و اسکان مجدد

o تدوین و گسترش برنامه های اسکان مجدد



تصویب اعالمیه نیویورکاقدامات آتی پیرو

o چارچوب جامع پاسخ گویی به موضوع پناهندگی

Comprehensive Refugee Response

o برای مهاجرت ایمن،منظم و قانونمند2018اقدام جهانی

Global Compact for Safe, Orderly, and Regular 

Migration



(CRR)چارچوب جامع پاسخ گویی به موضوع پناهندگی 

o متولی تهیه و تدوینCRR کمیساریای عالی سازمان ملل در امور

با همکاری شرکای بین المللی و ملی می باشد پناهندگان می
باشد

o هدف اعمال این چارجوب برای همه بحرانهای ناشی از حرکت
گسترده گروههای انسانی و همچنین وضعیت های پناهندگی 

:طوالنی مدت است و شامل موارد زیر است

o پذیرش و ثبت نام سریع و به موقع پناه جویان و ارایه مدارک
ناسایی قانونی به افراد نیازمند حمایت بین المللی با تاکید بر ش

افراد آسیب پذیر

oتقویت منابع مالی برای کشورهای میزبان

o تقویت راه حل های ماندگار



2018اقدام جهانی 

o به منظور تصویب 2018برگزاری کنفرانس بین دولتی در سال
:اقدام جهانی، در برگیرنده

oاصول و تعهدات حاکم بر تمام جوانب مهاجرت بین المللی

oتقویت مدیریت جهانی و همکاری بین المللی در خصوص مهاجرت
بین المللی

oزوایای انسان دوستانه، حقوق بشر و توسعه محور مهاجرت بین
المللی

o راهنمای آن خواهد بود2030برنامه توسعه پایدار


