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المؤتمر الحكومي الدولي العتماد االتفاق العالمي 
 أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةمن 

 ٢٠١٨األول/ديسمرب  كانون  ١١و  ١٠ املغرب، مراكش،
 *من جدول األعمال املؤقت ١٠البند 

    الوثيقة الختامية للمؤتمر 
 مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر  

  
 مذكرة من رئيس الجمعية العامة  

 
، أعادت اجلمعية العامة تأكيد مقررها بأن املؤمتر احلكومي الدويل العتماد ٧٢/٢٤٤يف قرارها  - ١

االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ســـــــــــــــيفيـــــــــــــــي    اعتماد و يقة  تامية متفاو  
االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة ”بشـــــــــــــــأعا ومتفع ع يحلا ع   الوـــــــــــــــعيد احلكومي الدويل، بعنوان 

، وأن رئيس اجلمعية العامة ســـــــيحيل الو يقة ااتامية املنباقة عن املفاووـــــــات احلكومية “املنظمة والنظاميةو 
    املؤمتر احلكومي الدويل العتمادها.  ٧١/٢٨٠الدولية اليت عقدت عمال بالقرار 

دويل نص الو يقـة ااتـاميـة املنباقـة عن املفـاووــــــــــــــــات احلكومية وحنيـل ييـإ    املؤمتر احلكومي الـ - ٢
، وقادها امليسران  وان  وسيإ غوميس كاماتشو ٧١/٢٨٠الدولية املتفع ع يحلا اليت عقدت عمال بالقرار 

)انظر املرفعغ، العتمادها، وفقاً  ٢٠١٨ متوز/يوليإ ١3)املكســــــيرغ ويور  لوبس )ســــــويســــــراغ، يو  اجلمعة 
 . ٧٢/٢٤٤)بغ من القرار  6ل فقرة 
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 المرفق 
 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

،  ذ نؤكد من ٢٠١٨كانون األول/ديســمرب   ١١و  ١٠ومي حنن، رؤســاا الدول واحلكومات واملما ا الســاما، انيتمعا يف املغرب ي 
جديد  عالن نيويورك عن الالجئا واملحلاجرين، وعزمنا ع   تقدمي مســـــــــــــــا ة هامة يف تعزيز التعاون بشـــــــــــــــأن اهلجرة الدولية  مي  

 أبعادها، اعتمدنا هذا االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية:
 

 الديباجة
 ستند االتفاق العاملي    مقاصد ومبادئ ميااق األمم املتحدة.ي - ١
ويســـتند االتفاق العاملي أييـــا    العالن العاملي حلقوق النســـانا والعحلد الدويل اااا باحلقوق املدنية والســـياســـيةا والعحلد الدويل  - ٢

ا واتفاقية األمم غ١)ســاســية األ رجم يف حال  قوق النســاناااا باحلقوق االقتوــادية واالجتماعية والاقافيةا واملعاهدات الدولية األ
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوينية، مبا يف ذلر بروتوكول من  االجتار باألشـــــــــــــناا، وااصـــــــــــــة النســـــــــــــاا واأليفال، وقمعإ 

الرق، واالتفــاقيــة التكمي يــة لبرــال الرق واملعــاقبــة ع يــإ، وبروتوكول مكــافحــة رريــن املحلــاجرين عن يريع الرب والبحر واجلوا واتفــاقيــة 
افحة وجتارة الرقيع واألعراف واملمارســات الشــبيحلة بالرقا واتفاقية األمم املتحدة اليارية بشــأن تغس املنافا واتفاقية األمم املتحدة ملك

واتفاقيات منظمة العمل  اغ٢)باريس التوحر يف الب دان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التوحر، وااصة يف أفريقياا واتفاق
ا و رة عمل أديس أبابا ٢٠3٠وكذلر  رة التنمية املســـــــــــــــتدامة لعا   ،غ3)الدولية بشـــــــــــــــأن تعزيز العمل الالئع وهجرة اليد العام ة

نــدا  ل حــد من  ــاير الكوار  ل ف ة  ا واارــة ٢٠3٠-٢٠١5الوــــــــــــــــادرة عن املؤمتر الــدويل الاــالــر لتمويــل التنميــةا و يــار ســـــــــــــــ 
 اجلديدة. احليرية

 ن املناقشـــــــات بشـــــــأن اهلجرة الدولية ع   الوـــــــعيد العاملي ليســـــــت جديدة. ونشـــــــس    أوجإ التقد  ا رز من  الل  وارات األمم  - 3
. ونقر أييــــــــا باســــــــحلامات املنتدجم العاملي املع  ٢٠١3 و ٢٠٠6الدولية والتنمية يف عامي املتحدة الرفيعة املســــــــتوجم بشــــــــأن اهلجرة 
. وقــد محلــدت هــذم الربامي الرريع أمــا   عالن نيويورك من أجــل الالجئا واملحلــاجرين، ٢٠٠٧بــاهلجرة والتنميــة، الــذ  بــدأ يف عــا  

رة اآلمنة واملنظمة والنظامية، الذ  التزمنا من  اللإ بووـــــ  ميااق عاملي بشـــــأن الالجئا، واعتماد هذا االتفاق العاملي من أجل اهلج
يف  يار عم يتا منفو تا. ويقد  االتفاقان العامليان، معاً، أيرا تكمي ية ل تعاون الدويل تفي بوالية كل منحلما ع   النحو املنووا 

 من التحــديــات ع يــإ يف  عالن نيويورك من أجــل الالجئا واملحلــاجرين، الــذ  يع ف بــأن املحلــاجرين والالجئا قــد يواجحلون الكاس
 املش كة ويعانون من نقاط وعف مشاهبة. 

وحيع لالجئا واملحلاجرين التمت  بنفس  قوق النســــــان واحلريات األســــــاســــــية العاملية، اليت  ن ا  امحلا ويايتحلا و قيقحلا يف  ي   - ٤
 ة. وحيع لالجئا فقط التمت  باحلماية األوقات. وم  ذلر، فان املحلاجرين والالجئا حموعات مميزة  كمحلا أير قانونية منفوـــــــــــــــ

__________ 

ال التمييز العنور ، واتفاقية القياا ع    ي  أشكال التمييز ود املرأة، واتفاقية االتفاقية الدولية ل قياا ع    ي  أشك غ١) 
مناهيـــة التعذين وغسم من وـــروب املعام ة أو العقوبة القاســـية أو الال نســـانية أو املحلينة، واتفاقية  قوق الرفل، واالتفاقية 

فاقية الدولية حلماية  ي  األشـــــــــــــــناا من اال تفاا الدولية حلماية  قوق  ي  العمال املحلاجرين وأفراد أســـــــــــــــرهم، واالت
 القسر ، واتفاقية  قوق األشناا ذو  العاقة.

 .CP.21/1، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1اعتمد مبوجن اتفاقية األمم املتحدة اليارية بشأن تغس املناف يف الو يقة  غ٢) 
 ١9٧5جرين )أ كـــــا  تكمي يـــــةغ، غ، واتفـــــاقيـــــة العمـــــال املحلـــــا9٧)رقم  ١9٤9اتفـــــاقيـــــة العمـــــال املحلـــــاجرين )منقحـــــةغ،  غ3) 

 ٢٠١١غ، واتفاقية العمال املنزليا، ١١٨)رقم  ١96٢غ، واتفاقية املســــــاواة يف املعام ة )اليــــــمان االجتماعيغ، ١٤3 )رقم
 غ.١٨9)رقم 

https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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ا يتنـــاول اهلجرة  الـــدوليـــة ا ـــددة اليت يبينحلـــا القـــانون الـــدويل لالجئا. ويشـــــــــــــــس االتفـــاق العـــاملي    املحلـــاجرين، ويقـــد   يـــارًا تعـــاونيـــً
 أبعادها.  بكل

ر  يت التشـــــــاور والتقييم، يف العم ية ونقدر الســـــــحلامات اليت أســـــــحلمت هبا الدول األعيـــــــاا وأصـــــــحاب املوـــــــ حة املعنيون،  الل م - 5
 .“حنو هجرة تون يف صاحل اجلمي ”التحيسية هلذا االتفاق العاملي، وكذلر تقرير األما العا  املعنون 

ويشـــــــــــــكل هذا االتفاق العاملي  تازا بارزا يف تاريي احلوار العاملي والتعاون الدويل بشـــــــــــــأن اهلجرة. وييـــــــــــــرب  ذورم يف  رة التنمية  - 6
و رة عمل أديس أبابا، ويســـ شـــد بالعالن املنباع عن احلوار الرفي  املســـتوجم املع  باهلجرة الدولية والتنمية،  ٢٠3٠ملســـتدامة لعا  ا

. ويســــتند    العمل الرياد  ل ممال اااا الســــابع لمما العا  املع  باهلجرة، مبا يف ٢٠١3الذ  اعتمد يف تشــــرين األول/أكتوبر 
 . ٢٠١٧شباط/فرباير  3ؤرف ذلر تقريرم امل

ك من ويقد  هذا االتفاق العاملي  يارًا تعاونًيا غس م ز  قانونًا يب  ع   االلتزامات اليت اتفقت ع يحلا الدول األعيــاا يف  عالن نيويور  - ٧
ال ميكن أل  دولــة أن تعــا   أجــل الالجئا واملحلــاجرين. ويعزز التعــاون الــدويل با  ي  اجلحلــات الفــاع ــة املعنيــة بــاهلجرة، ويقر بــأنــإ

 مسألة اهلجرة مبفردها، ويؤيد سيادة الدول والتزامارا مبوجن القانون الدويل.
 

 رؤيتنا والمبادئ التي نهتدي بها 
النسانية يعرب هذا االتفاق العاملي عن التزامنا اجلماعي بتحسا التعاون يف حال اهلجرة الدولية. ولقد كانت اهلجرة جزًاا من التجربة  - ٨

ت عرب التاريي، وندرك أعا موــدر لالزدهار واالبتكار والتنمية املســتدامة يف عاملنا الذ  تســودم العوملة، وأنإ ميكن  ســا هذم التأ سا
ال ابية من  الل  ســــــــــــــا  وكمة اهلجرة. ويســــــــــــــافر غالبية املحلاجرين  ول العاق اليو  ويعيشــــــــــــــون ويعم ون برريقة  منة ونظامية 

ظمة. وم  ذلر، تؤ ر اهلجرة بال شـــــــــــــــر ع   ب داننا وحتمعاتنا ا  ية واملحلاجرين وأســـــــــــــــرهم بررق  ت فة جداً وال ميكن التنبؤ ومنت
 أ ياناً.  هبا

ومن األ يـة مبكـان أن تو ـدنـا التحـديـات اليت تشـــــــــــــــك حلـا اهلجرة الـدوليـة والفرا اليت تتيححلـا، بـداًل من أن تفرق بيننـا. وحيـدد هـذا  - 9
 االتفاق العاملي فحلمنا املش ك ومسؤولياتنا املش كة وو دة هدفنا فيما يتع ع باهلجرة، مما  ع إ صاحلا ل جمي .

 
 الفهم المشترك 

عت  الل عم ية مفتو ة وشــــــــفافة وشــــــــام ة. وتبادلنا  - ١٠ هذا االتفاق العاملي هو نتاج اســــــــتعرا  غس مســــــــبوق لمدلة والبيانات اليت  ت
نا أصـــــواتا متنوعة، مما أ رجم وصـــــا  فحلمنا املشـــــ ك هلذم الظاهرة املعقدة. وع منا أن اهلجرة مسة مميزة لعاملنا الذ  تســـــودم احلقائع ومسع

العوملة،  ير  عا تربط انيتمعات من الدا ل وعرب  ي  املنايع، مما  ع نا  يعا ب دان منشــــــــــــــأ وعبور ومقوــــــــــــــد. وندرك أن هناك 
ة من أجل تعزيز معرفتنا باهلجرة و  ي نا هلا، نظرا ألن التفا ات املشــــ كة ســــتحســــن الســــياســــات اليت  اجة مســــتمرة    جحلود دولي

تر ع العنان لمكانات التنمية املســـــــــــــتدامة ل جمي . و ن أن تم  بيانات جيدة النوعية وننشـــــــــــــرها. و ن أن نيـــــــــــــمن أن يكون 
تزامارم و يارارم يف  يار اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، وأن يكونوا ع   املحلاجرون احلاليون وا تم ون ع   ع م تا  حبقوقحلم وال

بينة من  اير اهلجرة غس القانونية. و ن أييــــا أن نوفر جلمي  مواينينا  مكانية الوصــــول    مع ومات مووــــوعية قائمة ع   األدلة 
  ة اليت خت ع توورات س بية عن املحلاجرين. وواوحة عن فوائد اهلجرة و ديارا، هبدف تبديد الروايات املي 

 
 المشتركة المسؤوليات 

يقد  هذا االتفاق العاملي رؤية شـــام ة جامعة ل حلجرة الدولية، ويســـ م بأن هناك  اجة    عي شـــامل لتعظيم الفوائد العامة ل حلجرة،  - ١١
ن املنشــــــأ والعبور واملقوــــــد. وال ميكن أل  ب د مبفردم مواجحلة م  معاجلة املناير والتحديات اليت يواجحلحلا األفراد وانيتمعات يف ب دا

التحديات والفرا النا ة عن هذم الظاهرة العاملية. وهبذا النحلي الشــــــــــــامل، عدف    تيســــــــــــس اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، م  
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يل واعتماد حموعة من التدابس الواردة يف هذا احلد من  دو  اهلجرة غس النظامية والتق يل من أ رها الســــــــ   من  الل التعاون الدو 
اة االتفاق العاملي. وحنن نقر مبسـؤولياتنا املشـ كة جتام بعيـنا البعص بوـفتنا دوالً أعيـاا يف األمم املتحدة  زاا ت بية ا تياجات ومراع

ويايتحلا و عماهلا، بغص النظر عن  شــــــــواغل بعيــــــــنا البعص بشــــــــأن اهلجرة، وااللتزا  العا  با  ا   قوق النســــــــان جلمي  املحلاجرين
 ووعحلم من  ير اهلجرة، م  تعزيز أمن وازدهار  ي  حتمعاتنا ا  ية.

ويحلدف هذا االتفاق العاملي    التنفيف من أ ر الدواف  والعوامل اهليك ية الســــ بية اليت تعيع النا  عن بناا ســــبل العيش املســــتدامة  - ١٢
 ية، و جبارهم ع   البحر عن مســـــــــــــــتقبل يف مكان   ر. ويحلدف    احلد من املناير ومواين واحلفاظ ع يحلا يف ب داعم األصـــــــــــــــ

اليــعف اليت يتعر  هلا املحلاجرون يف مرا ل  ت فة من اهلجرة من  الل ا  ا   قوقحلم النســانية ويايتحلا و عماهلا، وتوفس الرعاية 
وعة ل مجتمعات ا  ية، م  االع اف بأن انيتمعات تشــــــــحلد تغسات واملســــــــاعدة هلم. ويســــــــع  االتفاق    معاجلة الشــــــــواغل املشــــــــر 

دميوغرافية واقتوــــــــــادية واجتماعية وبيئية ع   مســــــــــتويات  ت فة قد تؤ ر ع   اهلجرة وتنجم عنحلا. ويســــــــــع  جاهدا    ريئة  روف 
ة واالجتماعية، وبالتايل تيســــــس  ســــــحلامارم يف مواتية متكن  ي  املحلاجرين من   راا حتمعاتنا من  الل قدرارم البشــــــرية واالقتوــــــادي

 التنمية املستدامة ع   الوعد ا  ي والوي  والق يمي والعاملي. 
 

 وحدة القصد 
يقر هذا االتفاق العاملي بأن اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية توـــــــــــــــ جت ل جمي  عندما جتر  وفع يريقة مســـــــــــــــتنسة و ررة وتوافقية.  - ١3

كون اهلجرة أبدا عمال مدفوعا باليأ . وعندما تكون كذلر،  ن أن نتعاون من أجل ت بية ا تياجات املحلاجرين يف وينبغي أال ت
 االت وـــعفحلم، والتوـــد  ل تحديات ذات الوـــ ة. و ن أن نعمل معاً من أجل ريئة  روف تســـمجت ل مجتمعات ا  ية واألفراد 

 نقاذ األرواح و بعاد املحلاجرين عن يريع األذجم. و ن ع ينا متكا املحلاجرين من  بالعيش يف أمان وكرامة يف ب داعم. و ن ع ينا
أن يوـبحوا أعيـاا كام ي العيـوية يف حتمعاتنا، وتسـ يط اليـوا ع   مسـا ارم ال ابية، وتعزيز االندماج والتماسـر االجتماعي. 

 دول وانيتمعات واملحلاجرين ع    د ســـــــواا. و قيقا لذلر، ن تز  و ن أن نولد قدرا أكرب من القدرة ع   التنبؤ واليقا بالنســـــــبة ل
 بتيسس وكفالة اهلجرة اآلمنة واملنظمة والقانونية لواحل اجلمي .

ويســــــــتند تا نا    عز  الدول والاقة املتبادلة والتيــــــــامن بينحلا من أجل  قيع األهداف وااللتزامات الواردة يف هذا االتفاق العاملي.  - ١٤
ونتحد، بروح من التعاون الذ  خيرج اجلمي  منإ فائزين، من أجل معاجلة  ديات وفرا اهلجرة بكل أبعادها من  الل املســـــــــــــــؤولية 
ي املشـــــ كة واحل ول املبتكرة. وبناا ع   شـــــعورنا هذا بو دة القوـــــد، فاننا نتنذ هذم ااروة التارخيية، مدركا متاًما أن االتفاق العامل

اآلمنة واملنظمة والنظامية هو  تاز بارز، ولكنإ ليس عاية جلحلودنا. ون تز  مبواصـــــــــــ ة احلوار املتعدد األيراف يف األمم من أجل اهلجرة 
املتحدة من  الل  لية متابعة ومراجعة دورية وفعالة، م  وــمان تر ة الك مات الواردة يف هذم الو يقة     جرااات م موســة لوــاحل 

 منرقة من منايع العاق. املاليا من النا  يف كل
 وحنن متفقون ع   أن هذا االتفاق العاملي يستند    انيموعة التالية من املبادئ التوجيحلية الشام ة وامل ابرة: - ١5

اد حيمل االتفاق العاملي بعدا  نســــــانيا قويا، متأصــــــال يف جتربة اهلجرة نفســــــحلا. ويعزز رفام املحلاجرين وأفر  - النســــــان هو املركز )أغ 
 انيتمعات يف ب دان املنشأ والعبور واملقود. ونتيجة لذلر، يي  االتفاق العاملي األفراد يف صميمإا 

االتفاق العاملي  يار تعاوين غس م ز  قانونا يقر بأنإ ال ميكن أل  دولة أن تعا  اهلجرة مبفردها بســـــــــــــــبن  - التعاون الدويل )بغ 
لظاهرة. ويتر ن ذلر التعاون واحلوار ع   الوــــــعد الدويل والق يمي والانائي. وتســــــتند الربيعة الكامنة العابرة ل حدود هلذم ا

 س رتإ    يبيعتإ التوافقية وموداقيتإ وم كيتإ اجلماعية وتنفيذم املش ك ومتابعتإ واستعراوإا 
استحلا الوينية اااصة باهلجرة و قحلا يكرر االتفاق العاملي التأكيد ع   احلع السياد  ل دول يف  ديد سي - السيادة الوينية )جغ 

يف  دارة اهلجرة وـــــمن نراق واليتحلا القيـــــائية، مبا يتفع م  القانون الدويل. وقد متيز الدول، وـــــمن  دودها الســـــيادية، با 



A/CONF.231/3 
 

 

18-12606 5/34 

 

تفاق  الة اهلجرة النظامية وغس النظامية، مبا يف ذلر  قحلا يف أن  دد تدابسها التشـــــــريعية والســـــــياســـــــاتية من أجل تنفيذ اال
العاملي، م  مراعاة  ت ف احلقائع والســـــــــــــياســـــــــــــات واألولويات واملتر بات الوينية فيما يتع ع بالد ول والقامة والعمل وفقا 

 ل قانون الدويلا 
وصول يس م االتفاق العاملي بأن ا  ا  سيادة القانون ومراعاة األصول القانونية وال - سيادة القانون ومراعاة األصول القانونية )دغ 

   العدالة أموٌر أســــاســــية جلمي  جوانن  دارة اهلجرة. وهذا يع  أن الدولة واملؤســــســــات والكيانات العامة واااصــــة، وكذلر 
األشـناا أنفسـحلم، خييـعون ل مسـاالة مبوجن أ كا  القوانا الوـادرة ع ناً واملنفذة ع   قد  املسـاواة واااوـعة ل تحكيم 

 نون الدويلا بشكل مستقل، واملتسقة م  القا
، ويســـــــــتند     دراكإ بأن اهلجرة واق  ٢٠3٠يرتكز االتفاق العاملي ع    رة التنمية املســـــــــتدامة لعا   - التنمية املســـــــــتدامة )هـغ 

متعدد األبعاد لإ أ ية كربجم بالنســــبة ل تنمية املســــتدامة لب دان املنشــــأ والعبور واملقوــــد، وهو ما يتر ن اختاذ تدابس اســــتجابة 
،  اصــــة ٢٠3٠وشـــــام ة. وتســـــحلم اهلجرة يف  قيع نتائي  يائية   ابية و قيع أهداف  رة التنمية املســـــتدامة لعا   متســـــقة

عندما تدار بشكل صحيجت. ويحلدف االتفاق العاملي    االستفادة من  مكانات اهلجرة من أجل  قيع  ي  أهداف التنمية 
 رة يف املستقبلااملستدامة، فياًل عن أ ر هذا التاز ع   اهلج

يقو  االتفاق العاملي ع   أســــــا  القانون الدويل حلقوق النســــــان، وا  ا  مبدأ عد  جواز فســــــي قوانا  -  قوق النســــــان )وغ 
احلماية ومبدأ عد  التمييز. ونيـــــــــــــمن، من  الل تنفيذ االتفاق العاملي، اال  ا  الفعال حلقوق النســـــــــــــان جلمي  املحلاجرين 

ا، بغص النظر عن ووــــــــــعحلم من  ير اهلجرة، عرب  ي  مرا ل دورة اهلجرة. ونؤكد من جديد أييــــــــــا ع   ويايتحلا و عماهل
 االلتزا  بالقياا ع    ي  أشكال التمييز، مبا يف ذلر العنورية وكرم األجانن والتعون، ود املحلاجرين وأسرهما

النســان اااصــة بالنســاا والرجال والفتيات والفتيان يف  ي  ييــمن االتفاق العاملي ا  ا   قوق  - ا  ا  املنظور اجلنســاين )زغ 
مرا ل اهلجرة، وتفحلم ا تياجارم اااصــة وت بيتحلا  ســن األصــول، ومتكينحلم كعوامل ل تغيس. ويراعي االتفاق العاملي املنظور 

هلن ومتكينحلن وقيادرن من أجل اجلنســـاين، ويعزز املســـاواة با اجلنســـا ومتكا  ي  النســـاا والفتيات، م  االع اف باســـتقال
 االبتعاد عن التعامل م  النساا املحلاجرات من  الل منظور اليحية يف املقا  األولا 

يعزز االتفاق العاملي االلتزامات القانونية الدولية القائمة فيما يتع ع حبقوق الرفل، ويتمســــر مببدأ موــــاحل  - مراعاة األيفال )حغ 
وقات، بوصـــــــــــــــفإ اعتبارا أوليا يف  ي  احلاالت املتع قة باأليفال يف ســـــــــــــــياق اهلجرة الدولية، الرفل الفيـــــــــــــــ   يف  ي  األ

 ذلر األيفال غس املوحوبا بذويحلم واملنفو ا عنحلما يف مبا
ع يعترب االتفاقت العاملي اهلجرة واقعا متعدد األبعاد ال ميكن أن تتوـــــدجم لإ ســـــياســـــة قرا  - النحلي الشـــــامل ل حكومة بأكم حلا )طغ 

 كومي وا د مبفردم. وهناك  اجة    عي ل حكومة بأكم حلا ليمان متاسر السياسات ع   املستويا األفقي والعمود  
 يف  ي  القراعات واملستويات احلكومية وذلر لوو  سياسات وممارسات فعالة ل حلجرة وتنفيذهاا

عة النراق با أصـــحاب املوـــ حة املتعددين من أجل معاجلة يعزز االتفاق العاملي  قامة شـــراكات واســـ - عي انيتم  بأكم إ ) غ 
مســــــــائل اهلجرة  مي  أبعادها من  الل  شــــــــراك املحلاجرين واملغ با وانيتمعات ا  ية وانيتم  املدين واألوســــــــاط األكادميية 

  وأصــــــحاب املوــــــ حة والقراع اااا والربملانيا والنقابات العمالية ومؤســــــســــــات  قوق النســــــان الوينية ووســــــائط العال
 اآل رين يف  دارة اهلجرة. 

 
 إطار التعاون بيننا

يف  يار  عالن نيويورك من أجل الالجئا واملحلاجرين، اعتمدنا  عالنا ســــــــــــياســــــــــــيا، وحموعة التزامات. و ذ نؤكد من جديد العالن  - ١6
هدفا وعم ية تنفيذ وكذلر متابعة واســـــــــــتعرا .  ٢3برمتإ، فاننا نب  ع يإ من  الل  رســـــــــــاا اليار التعاوين التايل، الذ  يشـــــــــــمل 
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ويتيــــمن كل هدف التزاما، ت يإ حموعة  جرااات تعترب أدوات ســــياســــاتية وممارســــات فيــــ   ذات صــــ ة. وســــوف نســــتفيد من هذم 
  امتــداد هــدفــا، من أجــل  قيع اهلجرة اآلمنــة واملنظمــة والنظــاميــة ع  ٢3الجرااات، يف  يــار  تــاز األهــداف اليت يب ا عــددهــا 

 اهلجرة. دورة
 

 أهداف الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
 بيانات دقيقة ومونفة كأسا  ل سياسات القائمة ع   األدلة واستندا     - ١
 تق يص الدواف  والعوامل اهليك ية الس بية اليت تيرر النا     مغادرة ب دهم األص ي - ٢
 يف  ي  مرا ل اهلجرة تقدمي مع ومات دقيقة يف  ا وقتحلا - 3
 ومان  يازة  ي  املحلاجرين ما يابت هويتحلم القانونية وو ائع كافية - ٤
 تعزيز توافر ومرونة وسائل اهلجرة النظامية - 5
 تيسس التو يف املنوف واأل القي، وومان الظروف اليت تكفل العمل الالئع - 6
 معاجلة أوجإ اليعف يف اهلجرة واحلد منحلا - ٧
  نقاذ األرواح وتنسيع اجلحلود الدولية بشأن املحلاجرين املفقودين - ٨
 تعزيز التدابس عرب الوينية ملكافحة ررين املحلاجرين - 9
 من  االجتار باألشناا ومكافحتإ والقياا ع يإ يف سياق اهلجرة الدولية - ١٠
  دارة احلدود برريقة متكام ة و منة ومنسقة - ١١
 اليقا والقدرة ع   التنبؤ يف  جرااات اهلجرة من أجل الفرز والتقييم وال الة ع   حنو مناسنتعزيز  - ١٢

 عد  ال جوا    ا تجاز املحلاجرين  ال كمالذ أ س، والعمل ع     اد بدائل - ١3

 تعزيز احلماية واملساعدة والتعاون القنو ي ع   امتداد دورة اهلجرة - ١٤

 حلاجرين ع   اادمات األساسيةتيسس  وول امل - ١5

 متكا املحلاجرين وانيتمعات من  قيع االندماج والتماسر االجتماعي الكام ا - ١6
  القياا ع    ي  أشكال التمييز وتعزيز ااراب العا  املستند    األدلة من أجل التأ س ع   توورات العاّمة عن اهلجرة - ١٧
 ارات وتيسس االع اف املتبادل باملحلارات واملؤهالت والكفاااتاالستامار يف تنمية املحل - ١٨
   ع  روف تساعد املحلاجرين واملغ با ع   املسا ة الكام ة يف التنمية املستدامة يف  ي  الب دان - ١9
 ل محلاجرينتشجي   رسال التحويالت املالية بوسائل أسرع وأكار أماناً وأقل ك فة، وتيسس االندماج املايل  - ٢٠
  مستداما  دماجاالتعاون ع   تيسس عودة املحلاجرين والسماح باعادة د وهلم بوورة  منة توون كرامتحلم وكذلر  عادة  دماجحلم  - ٢١
  نشاا  ليات من أجل  ويل استحقاقات اليمان االجتماعي واالستحقاقات املكتسبة - ٢٢
  قيقا ل حلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية تعزيز التعاون الدويل والشراكات العاملية - ٢3
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 األهداف وااللتزامات
 : جمع بيانات دقيقة ومصنفة واستخدامها كأساس للسياسات القائمة على األدلة1الهدف 

ن تز  بتعزيز قاعدة األدلة العاملية بشــــــأن اهلجرة الدولية من  الل  ســــــا واســــــتامار عم ية    و  يل ونشــــــر بيانات دقيقة ومو وقة  - ١٧
وقاب ة ل مقارنة، موـــــــنفة  ســـــــن نوع اجلنس والعمر والووـــــــ  من  ير اهلجرة، وغسها من ااوـــــــائص ذات األ ية يف الســـــــياقات 

ااوــوصــية يف  يار القانون الدويل حلقوق النســان وياية البيانات الشــنوــية. ون تز  أييــا بيــمان أن الوينية، م  ا  ا  احلع يف 
تعزز هذم البيانات البحر، وتوجإ عم ية ووــ  ســياســات متســقة وقائمة ع   األدلة، وااراب العا  املســتنس، وتتيجت املراقبة والتقييم 

 ت. الفعالا لعم ية تنفيذ االلتزامات مبرور الوق
 ول وفاا هبذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية: 
ووــ  وتنفيذ اســ اتيجية شــام ة من أجل  ســا بيانات اهلجرة ع   الوــعيد ا  ي والوي  والق يمي والعاملي، مبشــاركة  ي   )أغ 

أصـــــــــــحاب املوـــــــــــ حة املعنيا، يف  يار توجيإ من ال جنة ال وـــــــــــائية لممم املتحدة، عن يريع املواامة با منحلجيات    
 واملؤشرات املتع قة باهلجرةا البيانات وتعزيز   يل ونشر البيانات 

 ســــا قاب ية املقارنة والتوافع الدولية ل وــــااات اهلجرة ونظم البيانات الوينية، بررق منحلا مواصــــ ة تروير وتربيع التعريف  )بغ 
 ال وـــــــــــــــائي ل محلاجر الدويل، وووـــــــــــــــ  حموعة معايس لقيا  أعداد املحلاجرين وتدفقارم، وتو يع أياط واجتاهات اهلجرة،

 و وائص املحلاجرين، وكذلر دواف  اهلجرة وتأ ساراا
ووــــــــ  برنامي عاملي لبناا القدرات الوينية وتعزيزها يف حال    البيانات و  ي حلا ونشــــــــرها من أجل تبادل البيانات، وســــــــد  )جغ 

 حة املعنيا ع    ي  الاغرات يف البيانات، وتقييم اجتاهات اهلجرة الرئيســــــية، اليت تشــــــج  ع   التعاون با أصــــــحاب املوــــــ
املســتويات، وتقد  التدرين املنوــص والدعم املايل واملســاعدة التقنية، وتعزز موــادر البيانات اجلديدة، مبا يف ذلر البيانات 

 الينمة، وتستعروحلا ال جنة ال وائية ع   أسا  منتظما
الً عن مسا ات املحلاجرين واملغ با يف التنمية املستدامة،    و  يل واستندا  البيانات املتع قة بآ ار اهلجرة وفوائدها، في )دغ 

وما يتول هبا من اس اتيجيات وبرامي ع   الوعد ا  ي  ٢٠3٠هبدف االس شاد هبا يف تنفيذ  رة التنمية املستدامة لعا  
 والوي  والق يمي والعامليا

ية والق يمية القائمة والتعاون فيما بينحلا، مبا يف ذلر بوابة بيانات دعم زيادة تروير قواعد البيانات واجلحلات الوديعة العامل )هغ 
اهلجرة العاملية التابعة ل منظمة الدولية ل حلجرة وشـــــــراكة املعرفة العاملية بشـــــــأن اهلجرة والتنمية التابعة ل بنر الدويل، بغية تو يد 

  تشــجي  التعاون املشــ ك فيما با الوكاالت جتنبا البيانات ذات الوــ ة تو يدا منحلجيا برريقة شــفافة وســحل ة االســتعمال، م
 لالزدواجيةا

 نشــــــاا وتعزيز مراكز  ق يمية ل بحر والتدرين يف حال اهلجرة أو مراصــــــد اهلجرة، مال املرصــــــد األفريقي ل حلجرة والتنمية، من  )وغ 
فيــــــل املمارســــــات ومســــــا ات املحلاجرين أجل    البيانات و  ي حلا مبا يتفع م  معايس األمم املتحدة، مبا يف ذلر بشــــــأن أ

والفوائد والتحديات االقتوـــــــادية واالجتماعية والســـــــياســـــــية الك ية ل حلجرة يف ب دان املنشـــــــأ والعبور واملقوـــــــد، وكذلر دواف  
اهلجرة، هبدف ووــــــــ  اســــــــ اتيجيات مشــــــــ كة وتعظيم قيمة بيانات اهلجرة املوــــــــنفة، بالتنســــــــيع م  اآلليات الق يمية ودون 

 مية القائمةاالق ي
 سا    البيانات الوينية عن يريع دمي املواوي  املتع قة باهلجرة يف التعدادات الوينية، يف أقرب وقت ممكن عم ياً، مال  )زغ 

ب د حمل امليالد وب د حمل ميالد الوالدين وب د اجلنسية وب د القامة قبل مخس سنوات من التعداد، و  ر موعد وصول وسبن 
 مان   يل النتائي ونشرها يف الوقت املناسن، وتونيفحلا وتبويبحلا وفقاً ل معايس الدولية، لمغرا  ال وائيةاالر يل، لي
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 جراا اســــــتقوــــــااات لمســــــر املعيشــــــية والقوجم العام ة وغسها من أجل    مع ومات عن التكامل االجتماعي واالقتوــــــاد   )حغ 
   الدراســــات االســــتقوــــائية لمســــر املعيشــــية القائمة من أجل  ســــا  ل محلاجرين أو  وــــافة و دات يرية مو دة ل حلجرة

 مكانية املقارنة ع   األصـــــــــــــــعدة الوينية والق يمية والدولية، و تا ة البيانات انيمعة من  الل االســـــــــــــــتندا  العا  مل فات 
 البيانات اجلزئية ال وائيةا 

بيانات اهلجرة واملكاتن ال وــــائية الوينية من أجل  صــــدار   وــــااات عن تعزيز التعاون با و دات الدولة املســــؤولة عن  )طغ 
اهلجرة، مبا يف ذلر اســـتندا  الســـجالت الدارية لمغرا  ال وـــائية، مال ســـجالت احلدود والتأشـــسات وتوـــاريجت القامة 

 يانات الشنويةاوسجالت السكان وغسها من املوادر ذات الو ة، م  احلفاظ ع   احلع يف ااووصية وياية الب
وو  واستندا  موجزات وصفية عن اهلجرة  اصة بب د حمدد، تشمل بيانات مونفة عن  ي  اجلوانن ذات الو ة باهلجرة  ) غ 

يف ســــــــياق وي ، مبا يف ذلر البيانات املتع قة با تياجات ســــــــوق العمل والر ن ع   املحلارات وتوافرها واآل ار االقتوــــــــادية 
ل حلجرة وتكاليف  رســــــــــــال احلواالت املالية والوــــــــــــحة والتع يم واملحلنة و روف املعيشــــــــــــة والعمل واألجور والبيئية واالجتماعية 

 وا تياجات املحلاجرين وانيتمعات املستييفة من أجل وو  سياسات ل حلجرة قائمة ع   األدلةا 
وير البحو  والدراســات واالســتقوــااات التعاون م  أصــحاب املوــ حة املعنيا يف ب دان املنشــأ والعبور واملقوــد من أجل تر )كغ 

عن العالقة اليت تربط با اهلجرة واألبعاد الاال ة ل تنمية املســـــــــــــــتدامة، ومســـــــــــــــا ات املحلاجرين واملغ با ومحلارارم، وكذلر 
 روابرحلم بب دان املنشأ واملقود.

 
 بلدهم األصلي تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة: 2الهدف 

ن تز  ا ع  روف ســـــياســـــية واقتوـــــادية واجتماعية وبيئية مواتية ألن يعيش النا   ياة ســـــ مية ومنتجة وقاب ة لالســـــتمرار يف بالدهم  - ١٨
وي بون أمانيحلم الشــنوــية، م  كفالة أال  ربهم اليأ  والبيئات امل دية ع   الســعي لكســن العيش يف مكان   ر من  الل اهلجرة 

 ا وقتإ، فيالً عن االستناد    تنفيذ  ويف تنفيذا تاما ٢٠3٠النظامية. ون تز  أيياً بيمان تنفيذ  رة التنمية املستدامة لعا  غس 
 اآلمنـــة اهلجرة أير العمـــل األ رجم القـــائمـــة واالســـــــــــــــتامـــار يف تنفيـــذهـــا، من أجـــل تعزيز األ ر العـــا  لالتفـــاق العـــاملي يف تيســـــــــــــــس

 والنظامية.  واملنظمة
 ومن أجل  قيع هذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية: 
، مبا يف ذلر أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة و رة عمل أديس أبابا، وااللتزا  ٢٠3٠تعزيز تنفيذ  رة التنمية املســـــــــــــتدامة لعا   )أغ 

 ل ف ة الكوار   اير من ل حد ســــــندا  الركن، فيــــــالً عن اتفاق باريس و يار عن خت فا أشــــــد هم من    بالوصــــــول أوال
 ا٢٠3٠-٢٠١5

الدواف  والعوامل اهليك ية الس بية املستدامة هبدف القياا ع    التنمية االستامار يف الربامي اليت تعجِّل بوفاا الدول بأهداف )بغ 
وــــحة والنظافة ، بوســــائل تشــــمل القيــــاا ع   الفقر، وتوفس األمن الغذائي، والاليت تيــــرر النا     مغادرة ب دهم األصــــ ي

العمل،  فرا الوـــحية، والتع يم، والنمو االقتوـــاد  الشـــامل ل جمي ، واهلياكل األســـاســـية، والتنمية احليـــرية والريفية، و  اد
 الكوار ، والتنفيف  اير من واحلد التكيف ع   والعمل الالئع، واملســـاواة با اجلنســـا ومتكا النســـاا والفتيات، والقدرة

التمييز، وســيادة  قتوــادية جلمي  أشــكال العنف، وعد اال -معإ، والتوــد  لا ار االجتماعية  والتكيف نافامل تغس   ار من
القانون واحلوكمة الرشـــــيدة، و تا ة ال جوا    القيـــــاا وياية  قوق النســـــان، فيـــــالً عن   اد حتمعات ســـــ مية وشـــــام ة 

  افظة ع   ت ر انيتمعاتا ل جمي  تتمت  مبؤسسات فعالة وشفافة و اوعة ل مساالة وا

 نشــاا أو تعزيز  ليات لرصــد ترور املناير والتحلديدات اليت قد تتســبن حبركات اهلجرة أو تؤ ر ع يحلا والتنبؤ بوقوعحلا، وتعزيز  )جغ 
 عايفنظم النذار املبكر، و عداد  جرااات وحموعات أدوات حلاالت الروارئ، والقيا  بعم يات يف  االت الروارئ ودعم الت
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الروارئ، بالتعاون الو يع م  الدول األ رجم والســـــــــ رات الوينية وا  ية املعنية ومؤســـــــــســـــــــات  قوق النســـــــــان   االت بعد
 وانيتم  املدين الوينية، ودعماً هلاا

 يارم وت بية  االســـــتامار يف التنمية املســـــتدامة ع   الوـــــعيدين ا  ي والوي  يف  ي  املنايع، مبا يتيجت ل نا   يعاً  ســـــا )دغ 
أمانيحلم، عن يريع تشـــــجي  النمو االقتوـــــاد  املتواصـــــل والشـــــامل ل جمي  واملســـــتدا ، بوســـــائل من بينحلا االســـــتامار اااا 
واالســــــــــــتامار األجن  املباشــــــــــــر واألفيــــــــــــ يات التجارية، من أجل   اد الظروف املواتية اليت تتيجت ل مجتمعات ا  ية واألفراد 

 املستدامةا التنمية عج ة تا ة يف ب داعم ودف االستفادة من الفرا امل

احلرة، والتع يم، وبرامي وشـــــــراكات التدرين املحل   األعمال البشـــــــر  عن يريع تعزيز مباشـــــــرة املال رأ  االســـــــتامار يف تنمية )هغ 
والنقابات، بغر  وتروير املحلارات، و  ع فرا عمل منتجة، وفقاً ال تياجات ســــــــــــــوق العمل وبالتعاون م  القراع اااا 

 الدميغرايفا األدمغة وزيادة كسن األدمغة يف الب دان األص ية، وتسنس العائد هجرة احلد من برالة الشباب وجتنن

واليائي، بوســـــــــائل من بينحلا تعزيز التح يل املشـــــــــ ك والنتحلي املتعددة  النســـــــــاين انيالا يف الفاع ة اجلحلات تعزيز التعاون با )وغ 
الســـــــــــــــنوات، من أجل  عداد اســـــــــــــــتجابات ونتائي يوي ة األجل تكفل ا  ا   قوق األفراد  املتعدد التمويل دورةاملاحنا و 

املتأ رين، وتروير قدرة الســــــكان ع   الوــــــمود والتكياف، فيــــــالً عن االعتماد ع   الذات اقتوــــــاديا واجتماعيا، وعن يريع 
 ومان أن تأ ذ ت ر اجلحلود اهلجرَة بعا االعتبارا 

الروارئ ع   الوــــــــعيد الوي ، بوســــــــائل تشــــــــمل مراعاة  حلاالت واالســــــــتجابة أ ذ املحلاجرين بعا االعتبار عند االســــــــتعداد غ)ز 
 الب دان يف املحلاجرين حلماية التوجيحلية الدول، مال املبادئ اليت تقودها التشــاورية التوصــيات ذات الوــ ة الواردة من العم يات

 اليت الب ــــدان يف الالجئا بووـــــــــــــــ  املتع قــــة ل مبــــادرة التوجيحليــــة الربيعيــــة )املبــــادئ ار الكو  أو النزاعــــات من تعــــاين اليت
 أزماتغا تواجإ

 
 الكوارث الطبيعية، واآلثار الضارة لتغير المناخ، والتدهور البيئي 
وتوقعحلا ومعاجلتحلا، مال  ريرة  ركات اهلجرة وفحلم ت ر احلركات  رســـــم تعزيز التح يل املشـــــ ك وتبادل املع ومات لتحســـــا )حغ 

الظحلور، واآل ار اليـــــــــــــارة لتغس املناف والتدهور البيئي وســـــــــــــائر  والبريئة احلركات اليت قد تنجم عن الكوار  الربيعية املفاجئة
 احلاالت غس املستقرة، م  ومان اال  ا  واحلماية الفعالا حلقوق النسان جلمي  املحلاجرين والوفاا بت ر احلقوقا 

الظحلور، واآل ار اليـــــارة لتغس املناف والتدهور  والبريئة   اســـــ اتيجيات التكياف والوـــــمود  زاا الكوار  الربيعية املفاجئةووـــــ )طغ 
البحر، م  مراعاة اآل ار ا تم ة ل حلجرة والقرار بأن  ســـرجت البيئي، مال التوـــحر وتدهور األراوـــي واجلفاف وارتفاع مســـتوجم

 ب دان األص يةااألولوية تتعر  ل تكيف يف ال

بالتشـــــــرد يف اســـــــ اتيجيات التأهن ل كوار  وتعزيز التعاون م  الب دان انياورة وغسها من الب دان  االعتبارات املتوـــــــ ة مراعاة ) غ 
ا تم ة، والتنزين، و ليات التنســـــــــــــــيع، والتنريط لتجالا،  الروارئ حلاالت املعنية لالســـــــــــــــتعداد لتنذار املبكر والتنريط

 االستقبال واملساعدة، والعال ا وترتيبات

تنســــيع وتروير النتحلي واآلليات ع   الوــــعيدين الق يمي ودون الق يمي ملعاجلة أوجإ وــــعف األشــــناا املتأ رين بالكوار   )كغ 
  الظحلور، عن يريع وــمان  وــوهلم ع   املســاعدات النســانية اليت ت   ا تياجارم األســاســية م والبريئة الربيعية املفاجئة

اال  ا  الكامل حلقوقحلم أينما كانوا، وعن يريع تعزيز النتائي املســـــــــــــــتدامة اليت تزيد القدرة ع   الوـــــــــــــــمود واالعتماد ع   
 الذات، م  مراعاة قدرات  ي  الب دان املعنيةا
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ي متســــــــــقة ملواجحلة التحديات اليت تفروــــــــــحلا  ركات اهلجرة يف ســــــــــياق الكوار  الربيعية املفاجئة )لغ  الظحلور،  والبريئة  عداد عت
 املشـــردين ياية الدول، مال  رة اليت تقودها التشـــاورية بوســـائل تشـــمل مراعاة التوصـــيات ذات الوـــ ة املنباقة عن العم يات

 الكوار . عن الناجم بالتشرد املع  املناف، واملنتدجم وتغّس  الكوار  سياق ومن احلدود عرب
 

 ا في جميع مراحل الهجرةتقديم معلومات دقيقة في حين وقته :3الهدف 
ن تز  بتعزيز ما نبذلإ من جحلود من أجل توفس ونشــر مع ومات دقيقة يف  ا وقتحلا ومتســمة بالشــفافية وبســحلولة االيالع ع يحلا عن  - ١9

ع ومات يف ووـــ  األبعاد املتوـــ ة باهلجرة ل دول وانيتمعات ا  ية واملحلاجرين يف  ي  مرا ل اهلجرة. ون تز  أييـــاً باســـتندا  هذم امل
واليقا جلمي  اجلحلات الفاع ة املعنية. ومن أجل  قيع هذا االلتزا ،  التنبؤ ع   عالية من القدرة ســـــــــــياســـــــــــات اهلجرة اليت توفر درجة

 سنستند    الجرااات التالية:
اهلجرة النظامية، مال قوانا  يالق موق  شـــــــــــبكي وي  مركز  ومتاح لعمو  النا  وال ويي لإ لتوفس املع ومات عن  يارات  )أغ 

وســـــياســـــات اهلجرة اااصـــــة بكل ب د، وشـــــروط منجت التأشـــــسات، واســـــتمارات الر بات، والرســـــو  ومعايس التحويل، وشـــــروط 
احلوـــــــــــول ع   ترا يص العمل، وشـــــــــــروط التأهيل املحل ، وتقييم التحوـــــــــــيل الع مي ومعادلة الشـــــــــــحلادات، وفرا التدرين 

 عيشة، وذلر لكي يستنس هبا املحلاجرون يف قرارارماوالدراسة، وتكاليف و روف امل

تعزيز و ســــــــــــــا التعاون واحلوار املنتظما ع   الوــــــــــــــعد الانائي والق يمي والدويل من أجل تبادل املع ومات عن االجتاهات  )بغ 
وشــبكات االتوــال الدولية،  املتوــ ة باهلجرة، بوســائل من بينحلا قواعد البيانات املشــ كة، واملنوــات الدولية، ومراكز التدرين

 م  ا  ا  احلع يف ااووصية وياية البيانات الشنويةا

 نشــــــاا نقاط اســــــتعال  مفتو ة وميســــــورة ع   يرق اهلجرة املعنية ميكنحلا أن  يل املحلاجرين    ســــــبل الدعم وتقدمي املشــــــورة  )جغ 
 فرا لالتوال باملما ا القنو يا ل ب د األص ي، وتوفس املراعية ال تياجات الرفل واملستجيبة لالعتبارات اجلنسانية، وتوفس

املع ومات ذات الوــ ة عن أمور تشــمل  قوق النســان واحلريات األســاســية، واحلماية واملســاعدة املناســبتا، و يارات وســبل 
 اهلجرة النظامية، و مكانيات العودة، وذلر ب غة يفحلمحلا الشنص املع ا

دين  ديااً مبع ومات حمدَّدة اهلدف وميســورة وشــام ة تســتجين لالعتبارات اجلنســانية وتراعي ا تياجات تزويد املحلاجرين الواف )دغ 
الرفل، وتقدمي املشـــــــــــــــورة القانونية هلم بشـــــــــــــــأن  قوقحلم والتزامارم، مبا يف ذلر ما يتع ع باالمتاال ل قوانا الوينية وا  ية، 

راكز القانونية، والتســــــجيل لدجم الســــــ رات، وال جوا    القيــــــاا لتقدمي واحلوــــــول ع   ترا يص العمل والقامة، وتعديل امل
 شكاوجم ع   من انتحلر  قوقحلم، فياًل عن احلوول ع   اادمات األساسيةا 

القيا  حبمالت  عالمية متعددة ال غات ومســتجيبة لالعتبارات اجلنســانية ومســتندة    األدلة وتنظيم مناســبات ل توعية وتوفس  )هغ 
التدرين الرشـــاد  يف ب دان األصـــل قبل املغادرة، بالتعاون م  الســـ رات ا  ية، والبعاات القنوـــ ية والدب وماســـية، والقراع 
ااـــاا، واألوســـــــــــــــــاط األكـــادمييـــة، ومنظمـــات املحلـــاجرين واملغ با، وانيتم  املـــدين، من أجـــل تعزيز اهلجرة اآلمنـــة واملنظمــة 

 اليوا ع   املناير املرتبرة باهلجرة غس النظامية وغس اآلمنة.والنظامية، وكذلر من أجل تس يط 
 

 ضمان حيازة جميع المهاجرين ما يثبت هويتهم القانونية ووثائق كافية: 4الهدف 
يتيجت ن تز  بالوفاا حبع  ي  األفراد يف هوية قانونية عن يريع تزويد  ي  مواينينا مبا يابت جنســـــــــــــــيتحلم والو ائع ذات الوـــــــــــــــ ة، مبا  - ٢٠

ل ســـ رات الوينية وا  ية التابت من اهلوية القانونية ل محلاجر عند د ولإ وأ ناا  قامتإ وعند عودتإ، وكذلر ليـــمان وجود  جرااات 
فعالة ل حلجرة، وتزويدم ادمات فعالة، و ســــــــــا الســــــــــالمة العامة. ون تز  أييــــــــــاً، من  الل اختاذ تدابس مناســــــــــبة، بتزويد املحلاجرين 
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الزمة وو ائع السجل املدين، مال شحلادات امليالد والزواج والوفاة، يف  ي  مرا ل اهلجرة، بغية متكا املحلاجرين من ممارسة بالو ائع ال
  قوق النسان اااصة هبم ممارسة فعالة.

 التالية: االلتزا ، سنستند    الجرااات ومن أجل  قيع هذا 
املســـــج ا و   مواينينا املقيما يف  الوصـــــول    األشـــــناا غسإ  اا ع    ســـــا نظم الســـــجل املدين، م  ال كيز بوج )أغ 

ب دان أ رجم، بوسائل تشمل توفس و ائع اهلوية والسجل املدين ذات الو ة، وتعزيز القدرات، واالستامار يف   ول تكنولوجيا 
 املع ومات واالتواالت، م  ا  ا  احلع يف ااووصية وياية البيانات الشنويةا

الدويل لتيســـــــس االع اف املتبادل والعاملي بو ائع الســـــــفر، وكذلر  املدين الرسان مواامة و ائع الســـــــفر م  مواصـــــــفات منظمة )بغ 
احليوية،  القياســــات ملكافحة انتحال اهلوية وتزوير الو ائع، بوســــائل تشــــمل االســــتامار يف الرقمنة، وتعزيز  ليات تبادل بيانات

 ااووصية وياية البيانات الشنويةام  ا  ا  احلع يف 

و ائع قنوـ ية مناسـبة ومو وقة وميسـورة يف  ا وقتحلا ملواينينا املقيما يف ب دان أ رجم، مبا يف ذلر و ائع اهلوية تقدمي كفالة  )جغ 
 النائيةا والسفر، واستندا  تكنولوجيا املع ومات واالتواالت، والتواصل م  انيتمعات ا  ية، ال سيما يف املنايع

تيســـــس احلوـــــول ع   الو ائع الشـــــنوـــــية، مال جوازات الســـــفر والتأشـــــسات، ووـــــمان أن تكون اليـــــوابط واملعايس املتوـــــ ة  )دغ 
باحلوـول ع   ت ر الو ائع غس متييزية، وذلر عن يريع  جراا اسـتعرا  مسـتجين لالعتبارات اجلنسـانية ومراعا لعامل السن 

 اهلجرةا دورة تماالت التعر  لمذجم يوالمن أجل احلي ولة دون زيادة ا 

 ءاجلنســـــية، بوســـــائل تشـــــمل تســـــجيل مواليد املحلاجرين، ووـــــمان قدرة النســـــا انعدا   االت تعزيز التدابس الرامية     فص )هغ 
ال ســـيما أ رجم،  دولة والرجال ع   قد  املســـاواة ع   منجت جنســـيارم    أبنائحلم، ومنجت اجلنســـية لميفال املولودين يف  ق يم

نجت  ياها، واال  ا  الكامل ل حع النســـاين يف التمت   نســـية ووفقاً  قيف احلاالت اليت يوـــس فيحلا الرفل عدمي اجلنســـية  ن  ميت
 ل قوانا الوينيةا

 اســـــتعرا  وتنقيجت شـــــروط   بات اجلنســـــية يف مراكز تقدمي اادمات ليـــــمان عد  اســـــتبعاد املحلاجرين الذين ال حيم ون و ائع )وغ 
 تابت جنسيتحلم أو هويتحلم القانونية من احلوول ع   اادمات األساسية وعد   رماعم من  قوق النسان اااصة هبما

البناا ع   املمارسات القائمة ع   الوعيد ا  ي اليت تيسِّر املشاركة يف احلياة انيتمعية، مال التفاعل م  الس رات واحلوول  )زغ 
الل  صــــــــدار براقات تســــــــجيل جلمي  قاي    دجم الب ديات، مبن فيحلم املحلاجرون، تتيــــــــمن ع   اادمات الالزمة، من  

 تتشكِّل أساساً ل حع يف املواينة أو القامة. املع ومات الشنوية الرئيسية، ع   أالّ 
 

 النظامية الهجرة : تعزيز توافر ومرونة وسائل5الهدف 
ر تنقلن تز  بتكييف  يارات وســــــــــــبل اهلجرة النظامية  - ٢١ الالئع مبا يت جم احلقائع الدميغرافية  العمل وفرا األيد  العام ة برريقة تيســــــــــــِّ

و قائع ســـوق العمل، ويتعظِّم فرا التع يم، وحي   احلع يف احلياة األســـرية، ويســـتجين ال تياجات املحلاجرين يف  االت اليـــعف، 
 ية.والنظام واملنظمة بغر  توسي  وتنوي  توافر سبل اهلجرة اآلمنة

 ومن أجل  قيع هذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية: 
 عداد اتفاقات تنقال األيد  العام ة الانائية والق يمية والعاملية املستندة     قوق النسان واملستجيبة لالعتبارات اجلنسانية،  )أغ 

و حة املعنيا، استناداً    معايس منظمة العمل م  وو  شروط معيارية ل تشغيل  اصة بكل قراع بالتعاون م  أصحاب امل
 الدولية ومبادئحلا التوجيحلية ومبادئحلا العامة، وع   حنو ميتال ل قانون الدويل حلقوق النسان وقانون العمل الدويلا 
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ائية، مال نظم  رية تيســـــــــــــــس تنقل األيد  العام ة ع   النراقا الق يمي وعرب الق يمي بناا ع   ترتيبات تعاون دولية و ن )بغ 
الســــــــــــفر أو منجت التأشــــــــــــسات اليت تتيجت د ول ب دان متعددة، وأتير التعاون املتع قة بتنقل  تأشــــــــــــسات عن القيود احلركة، ورف 

 األيد  العام ة، وفقاً لمولويات الوينية وا تياجات سوق العمل واملحلارات املتا ة يف السوقا

لقائمة ل حلجرة النظامية، بغر   ســا عم ية املزاوجة با املحلارات والو ائف يف أســواق اســتعرا  وتنقيجت اايارات والســبل ا )جغ 
العمل واســـــــــــــتيعاب احلقائع الدميغرافية والتحديات والفرا اليائية، وفقاً ملتر بات ســـــــــــــوق العمل واملحلارات املتا ة فيإ ع   

 عنية األ رجماالوعيدين ا  ي والوي ، بالتشاور م  القراع اااا واجلحلات امل

 عداد  رط تنقال األيد  العام ة ل محلاجرين تتســـــم باملرونة وتقو  ع    قوق النســـــان وتســـــتجين لالعتبارات اجلنســـــانية،  )دغ 
وفقاً ال تياجات ســـــــوق العمل واملحلارات املتا ة ع   الوـــــــعيدين ا  ي والوي  عند  ي  مســـــــتويات املحلارات، مبا يف ذلر 

ومسية والدورية وبرامي املســار الســري  يف انياالت اليت هبا نقص يف اليد العام ة، عن يريع توفس  يارات مرنة الربامي املؤقتة وامل
وقاب ة ل تحويل وغس متييزية ل حوـــــــول ع   التأشـــــــسات وال ا يص، مال تأشـــــــسات الد ول ل عمل الدائم واملؤقت، وتأشـــــــسة 

 ارة واالستامار ومزاولة أعمال جتاريةاالد ول لعدة مرات بغر  الدراسة والعمل والزي

تعزيز املزاوجة الفعالة با املحلارات والو ائف يف االقتوــاد الوي  عن يريع  شــراك الســ رات ا  ية واجلحلات املعنية األ رجم،  )هـغ 
 املحلارات مواصـــــفاتاملحلارات، و ديد  يف ال ســـــيما القراع اااا والنقابات، يف   يل ســـــوق العمل ا  ية، و ديد الاغرات

بناا ع   عقود  األيد  العام ة، وذلر من أجل وــــمان تنقل اليد العام ةاملر وبة، وتقييم كفااة الســــياســــات املتوــــ ة هبجرة 
 ت   ا تياجات السوق بسبل نظاميةا

ة اليت يســـــــــــــــتغرقحلا جتحليز تشـــــــــــــــجي  الربامي الكفواة والفعالة ل مزاوجة با املحلارات والو ائف عن يريع احلد من املدد الزمني )وغ 
ي بات التأشـــــــــــــسات وال ا يص املتع قة بأذون العمل النموذجية، وعن يريع التجحليز املعجل وامليســـــــــــــر لر بات التأشـــــــــــــسات 

 وال ا يص ألصحاب العمل من ذو  السجل اجليد يف االمتاالا

ع   املمارســـــــات القائمة يف هذا انيال اســـــــتناداً      عداد ممارســـــــات وينية و ق يمية ل د ول والقامة لف ة مناســـــــبة أو البناا )زغ 
االعتبارات الر يمة أو النســـــانية أو غسها من االعتبارات، وذلر ل محلاجرين امليـــــررين    مغادرة ب داعم األصـــــ ية بســـــبن 

شـــسات  نســـانية، واملوافقة الظحلور وغسها من احلاالت ا فوفة باملناير، بوســـائل من بينحلا تقدمي تأ الكوار  الربيعية املفاجئة
ع   الكفالا اااصـــا، و وـــول األيفال ع   التع يم، وتوـــاريجت العمل املؤقتة،  ينما يســـتحيل ع يحلم التكيف يف ب داعم 

 األص ية أو العودة  ليحلاا
ر  البريئة الظحلور، التعاون ع    ديد وووـــ  وتعزيز احل ول ل محلاجرين امليـــررين    مغادرة ب داعم األصـــ ية بســـبن الكوا )حغ 

البحر، بوســـائل  ســـرجت واآل ار اليـــارة لتغس املناف والتدهور البيئي، مال التوـــحر وتدهور األراوـــي واجلفاف وارتفاع مســـتوجم
من بينحلا توــميم  يارات  ررة لعادة التويا ومنجت التأشــسات، يف احلاالت اليت يســتحيل ع يحلم فيحلا التكيف يف ب داعم 

 العودة  ليحلاااألص ية أو 
 االســـــــتفادة من  جرااات ق ال أســـــــر املحلاجرين عند  ي  مســـــــتويات املحلارات من  الل اختاذ تدابس مناســـــــبة تعزز تيســـــــس )طغ 

الفيــــ  ، بوســــائل من بينحلا اســــتعرا  وتنقيجت الشــــروط الســــارية، مال شــــرط  الرفل  عمال احلع يف احلياة األســــرية وموــــاحل
 مدة القامة، و ذن العمل، و مكانية احلوول ع   اليمان االجتماعي واادمات االجتماعيةا الد ل، و تقان ال غة، ويول

ر  يفاد بعاات ) غ   توســـــــــــي  اايارات املتا ة ل تنقل األكادميي، بوســـــــــــائل من بينحلا ال تيبات الانائية واملتعددة األيراف اليت تتيســـــــــــِّ
ا، ومنجت لمســاتذة الزائرين، وبرامي التدرين املشــ كة، وفرا البحو  أكادميية، مال  عراا منجت دراســية ل رالب واألكادميي

 الدولية، بالتعاون م  املؤسسات األكادميية واجلحلات املعنية األ رجم.
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 الالئق : تيسير التوظيف المنصف واألخالقي وضمان الظروف التي تكفل العمل6الهدف 
ن تكون منوــــــــــفة وأ القية، وحبماية  ي  العمال املحلاجرين من  ي  أشــــــــــكال الراهنة ليــــــــــمان أ التو يف ن تز  باســــــــــتعرا   ليات - ٢٢

 األصـــــــ ية االقتوـــــــادية ل محلاجرين يف ب داعم -االســـــــتغالل وســـــــوا املعام ة ليـــــــمان العمل الالئع وتعظيم الســـــــحلامات االجتماعية 
 سواا.  د ع   اليت يقودوعا والب دان

 الجرااات التالية:ومن أجل  قيع هذا االلتزا ، سنستند     
تشــــجي  التوقي  والتوــــديع ع   الوــــكوك الدولية املعنية املتوــــ ة هبجرة العمال الدولية و قوق العمال والعمل الالئع والعمل  )أغ 

 القسر ، واالنيما   ليحلا وتنفيذهاا

ت و دَّدت أفيــل املمارســات يف حال تنقل االســتناد     تازات اهليئات الانائية ودون الق يمية والق يمية اليت ذل ت العقبا )بغ 
األيد  العام ة، عن يريع تيســــــــــــس احلوار با  ت ف األقاليم من أجل تبادل هذم املعارف، ومن أجل تعزيز اال  ا  الكامل 

 املحلاجرونا املنزليون حلقوق النسان و قوق العمال ل عمال املحلاجرين عند  ي  مستويات املحلارات، مبن فيحلم العمال

 املمارســات وأفيــل التوجيحلية واااصــة من أجل مواامتحلا م  املبادئ العامة التو يف  ســا ال وائجت املنظمة ألعمال وكاالت )جغ 
العمل بفر  رســـــو  التو يف أو التكاليف ذات الوـــــ ة ع   العمال املحلاجرين  وأرباب التو يف الدولية، و ظر قيا  جحلات
من أجل من   ســار الدين واالســتغالل والعمل القســر ، بوســائل من بينحلا ووــ   ليات  لزامية قاب ة  أو  مي حلم  ياها، وذلر

 ل تربيع لتنظيم قراع التو يف ومراقبتإ بشكل فعالا

 قامة شــــراكات م   ي  اجلحلات املعنية، مبا يف ذلر أرباب العمل ومنظمات العمال املحلاجرين والنقابات، ليــــمان  وــــول  )دغ 
الدويل  الوــــــــعيد ع   العمال املحلاجرين ع   عقود  رية وتوعيتحلم باأل كا  الواردة فيحلا، وبال وائجت النا مة لتو يفالعمال 

واالنتوـــــــــــــــاف،  الشـــــــــــــــكوجم تقدمي  ليات    والتو يف يف ب د املقوـــــــــــــــد، وحبقوقحلم والتزامارم، وكذلر بكيفية الوصـــــــــــــــول
 يفحلموعاا ب غة

ســـــــيما يف  االت العمل القســـــــر   ، الو قوق العمال النســـــــان  قوق رتك  انتحلاكاتســـــــن وتنفيذ قوانا وينية تعاقن م )هغ 
وعمل األيفال، والتعاون م  القراع اااا، مبا يف ذلر أرباب العمل وجحلات التو يف واملتعاقدون من الباين واملوردون، 

يــــــــــمن التحديد الواوــــــــــجت لمدوار لبناا شــــــــــراكات تعزز شــــــــــروط العمل الالئع، و ول دون ســــــــــوا املعام ة واالســــــــــتغالل، وت
 واملسؤوليات يف  يار عم ييت التعيا والتو يف، ومن مث تعزيز الشفافية يف س س ة التوريدا

واأل القي وقواعد العمل الالئع عن يريع تعزيز قدرات مفتشي العمل والس رات األ رجم من  املنوف تقوية  نفاذ التو يف )وغ 
مل ومقدمي اادمات يف  ي  القراعات رصــــدا أفيــــل، ووــــمان التزامحلم بالقانون أجل رصــــد جحلات التو يف وأرباب الع

الدويل حلقوق النســـــان وقانون العمل الدويل منعا جلمي  أشـــــكال االســـــتغالل والرق واالســـــتعباد والعمل القســـــر  أو اللزامي 
 عمل األيفالا أو

واأل القي اليت تتيجت ل محلاجرين تغيس أرباب العمل وتعديل شـــــروط تروير وتقوية عم يات هجرة العمال والتو يف املنوـــــف  )زغ 
أو أمد  قامتحلم باحلد األدىن من األعباا الدارية، فيــــــال عن زيادة فرا  وــــــوهلم ع   العمل الالئع وا  ا  القانون الدويل 

 حلقوق النسان وقانون العمل الدويلا
الســـفر أو اهلوية أو اال تفاظ هبا من غس موافقة املحلاجرين، وذلر منعا لســـوا  اختاذ تدابس  ظر موـــادرة عقود العمل وو ائع )حغ 

املعام ة و ي  أشـــــكال االســـــتغالل، والعمل القســـــر  واللزامي وعمل األيفال، واالبتزاز و االت التبعية األ رجم، والســـــماح 
 ل محلاجرين مبمارسة  قوق النسان اااصة هبم ممارسة تامةا 
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املحلاجرين املننريا يف العمل املدفوع األجر والتعاقد  نفس  قوق العمل واحلمايات املمنو ة جلمي  العمال منجت العمال  )طغ 
القيمة، ويف  املتســــاو  العمل عن األجر يف ومروــــية، ويف املســــاواة عادلة عمل بشــــروط يف القراع املع ، مال احلع يف التمت 

والعق ية، بوسائل تشمل  البدنية الوحة من ب وغإ ميكن مستوجم بأع   مت اجلمعيات، ويف الت وتكوين الس مي التجم   رية
  ليات ياية األجور، واحلوار االجتماعي، واالنيما     عيوية نقابات العمالا

وــمان قدرة املحلاجرين العام ا يف االقتوــاد غس الرمسي ع   الوصــول اآلمن     ليات البال  وتقدمي الشــكوجم واالنتوـاف  ) غ 
 ن هم تعروــــــوا لالســــــتغالل أو ســــــوا املعام ة أو انتحلكت  قوقحلم يف أماكن العمل، وذلر برريقة ال تزيد من  دة وــــــعف 
املحلاجرين الذين يب غون عن هذم احلواد  وتتيجت هلم املشــــاركة يف الجرااات القيــــائية املعنية ســــواا يف ب دهم األصــــ ي أو يف 

 ب د املقودا
ليـــــمان مراعارا لال تياجات واملســـــا ات اااصـــــة ل عامالت الوينية ســـــياســـــات وبرامي التشـــــغيل و اســـــتعرا  قوانا العمل  )كغ 

املحلاجرات، ال ســـــــــــيما يف العمل املنزيل ويف املحلن اليت تتر ن محلارات مننفيـــــــــــة، واعتماد تدابس حمدَّدة ملن   ي  أشـــــــــــكال 
بشــــأعا، مبا يف ذلر العنف اجلنســــي  الفعالة النتوــــافا ســــبل االســــتغالل وســــوا املعام ة والبال  عنحلا والتوــــد  هلا وتوفس

 واجلنساين، وذلر كأسا  لوو  سياسات نا مة لتنقال األيد  العام ة تراعي االعتبارات اجلنسانيةا
الواردة تروير و سا السياسات والربامي الوينية املتع قة بتنقال األيد  العام ة، بوسائل تشمل مراعاة التوصيات ذات الو ة  )لغ 

 العادل الوـــــــــادرة عن منظمة العمل الدولية، ومبادئ التو يف أجل من التشـــــــــغي ية التوجيحلية والرشـــــــــادات العامة يف املبادئ
 الدولية. اهلجرة التو يف ملنظمة لنزاهة الدويل النسان، والنظا  و قوق التجارية األعمال بشأن التوجيحلية املتحدة األمم

 
 الضعف في الهجرة والحد منها: معالجة أوجه ٧الهدف 

ن تز  باالســـــتجابة ال تياجات املحلاجرين الذين يواجحلون  االت وـــــعف قد تنشـــــأ عن الظروف اليت يســـــافرون فيحلا أو الظروف اليت  - ٢3
مات املنوية يواجحلوعا يف ب داعم األص ية وب دان العبور واملقود، وذلر عن يريع مساعدرم وياية  قوقحلم النسانية، وفًقا لاللتزا

بنا مبوجن القانون الدويل. كما ن تز  باحلفاظ ع   موــــاحل الرفل الفيــــ   يف  ي  األوقات، حبير يكون ذلر اعتبارا أســــاســــيا يف 
احلاالت اليت يكون فيحلا مثة أيفال معنيون، وتربيع النحلي املراعي ل منظور اجلنســــــاين يف معاجلة أوجإ اليــــــعف، مبا يف ذلر يف  يار 

 الستجابة ل تحركات املنت رة. عم يات ا
 ومن أجل  قيع هذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية:  
اســـتعرا  الســـياســـات واملمارســـات ذات الوـــ ة ل تأكد من أعا ال تؤد       ع مواين وـــعف عند املحلاجرين أو تفاقمحلا  )أغ 

وق النسان ومراع ل منظور اجلنساين والعجز، وكذلر عي زيادرا عن غس قود، بسبل من بينحلا تربيع عي قائم ع    ق أو
 مراع ل سن ولميفالا

ووــ  ســياســات شــام ة و قامة شــراكات توفر ل محلاجرين ممن هم يف  الة من اليــعف، أيا كان ووــعحلم كمحلاجرين، الدعم  )بغ 
ن ياية  قوقحلم النســانية، ال ســيما الالز  يف  ي  مرا ل اهلجرة، من  الل  ديد هويتحلم وتقدمي املســاعدة هلم، فيــالً ع

يف احلاالت املتع قة بالنســــــــــاا املعروــــــــــات ل نرر واأليفال، وااصــــــــــة األيفال غس املوــــــــــحوبا بذويحلم أو املنفوــــــــــ ا عن 
عائالرم، وأفراد األق يات العرقية والدينية، ووــــحايا العنف، مبا يف ذلر العنف اجلنســــي واجلنســــاين، واملســــنون، واألشــــناا 

لعاقة، واألشـــــناا الذين يتعروـــــون ل تمييز وـــــدهم ع   أ  أســـــا ، والشـــــعوب األصـــــ ية، والعمال الذين يواجحلون ذوو ا
االســــتغالل واليذاا، والعمال املنزليون، ووــــحايا االجتار باألشــــناا، واملحلاجرون املعروــــون لالســــتغالل واليذاا يف ســــياق 

 ررين املحلاجرينا
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منظور اجلنســـــاين من أجل معاجلة اال تياجات ومواين اليـــــعف اااصـــــة ل محلاجرين من ووـــــ  ســـــياســـــات ل حلجرة مراعية ل  )جغ 
النســاا والفتيات والفتيان، اليت قد تشــمل املســاعدة والرعاية الوــحية و دمات املشــورة النفســية وغسها من  دمات املشــورة، 

 واالعتداا واالستغالل اجلنسي واجلنسايناوكذلر الوصول    العدالة وسبل االنتواف الفعالة، ال سيما يف  االت العنف 
اســــتعرا  قوانا العمل و روف العمل احلالية ذات الوــــ ة لتحديد مواين اليــــعف والســــااات املتوــــ ة بأماكن العمل اليت  )دغ 

يتعر  هلا العمال املحلاجرون ع    ي  مســـــــــــــــتويات املحلارات، مبا يف ذلر العمال املنزليون ومن يعم ون يف االقتوـــــــــــــــاد غس 
 عنيا، وال سيما القراع اااا، والتود  هلا بفعاليةا الرمسي، وذلر بالتعاون م  أصحاب املو حة امل

 ديد أماكن وجود األيفال املحلاجرين يف املنظومات الوينية حلماية الرفل عن يريع ووـــــــــــــــ   جرااات قوية حلماية األيفال  )هغ 
ياســـات وبرامي اهلجرة اليت املحلاجرين يف الجرااات والقرارات التشـــريعية والدارية والقيـــائية ذات الوـــ ة، وكذلر يف  ي  ســـ

تؤ ر ع   األيفال، مبا يف ذلر سياسات و دمات احلماية القنو ية، بالوافة    أير التعاون عرب احلدود، ليمان مراعاة 
موــاحل الرفل الفيــ   ع   حنو مالئم، وأن يتم تفســسها وتربيقحلا بشــكل متســع بالتعاون والتنســيع م  الســ رات املســؤولة 

 فالاعن ياية األي
ياية األيفال غس املوــــحوبا بذويحلم واملنفوــــ ا عن ذويحلم يف  ي  مرا ل اهلجرة من  الل ووــــ   جرااات متنوـــوـــة  )وغ 

لتحديد هويتحلم و  التحلم ورعايتحلم وق ا حلم م  أســرهم، وتوفس  مكانية الوصــول     دمات الرعاية الوــحية، مبا يف ذلر 
القانونية واحلع يف أن يتم االســـــتماع  ليحلم يف الجرااات الدارية والقيـــــائية، بســـــبل من  الوـــــحة العق ية والتع يم واملســـــاعدة

بينحلا التعجيل بتعيا وصي قانوين كفا ونزيإ كوسائل أساسية ملعاجلة نقاط وعفحلم وما يتعروون لإ من متييز، ويايتحلم من 
 هي يف مو حتحلم الفي  ا   ي  أشكال العنف، وتوفس سبل الوصول    احل ول املستدامة اليت

ومان  مكانية  وول املحلاجرين ع    دمات  كومية أو مستق ة ميسورة التك فة ل مساعدة القانونية والتمايل القانوين يف  )زغ 
الدعاوجم القانونية اليت متسـحلم، مبا يف ذلر أ ناا أ  ج سـة قيـائية أو  دارية ذات صـ ة، ليـمان االع اف  مي  املحلاجرين، 

 ل مكان، باعتبارهم أشناصا أما  القانون، وأن تكون  قامة العدل بدون  يز وبدون متييزا يف ك
ووـــــــ   جرااات مالئمة ويســـــــحلل الوصـــــــول  ليحلا من أجل تيســـــــس تغيس ووـــــــعحلم القانوين    ووـــــــ    ر، و بال  املحلاجرين  )حغ 

 قانوين يف ب د املقوـــــد، ومن أجل احلد من ا تالل حبقوقحلم والتزامارم، من أجل احلي ولة دون وقوع املحلاجرين يف ووـــــ  غس
هذا الووــــ  وما ي تن ع يإ من وــــعف، فيــــال عن متكا التقييم الفرد  لووــــ  املحلاجرين، مبا يف ذلر بالنســــبة ملن ســــقط 

 عنحلم الوو  القانوين، دون  وف من الررد التعسفيا 
اجرين ممن هم يف ووـــ  غس قانوين    تقييم فرد  ميكن أن يؤد  البناا ع   املمارســـات القائمة من أجل تيســـس وصـــول املحل )طغ 

   ووـــــ  قانوين، ع   أســـــا  كل  الة ع    دة بناا ع   معايس واوـــــحة وشـــــفافة، ال ســـــيما يف احلاالت اليت يكون فيحلا 
اكتســاب معرفة األيفال والشــباب واألســر معنيا، باعتبار ذلر  يارا ل حد من مواين اليــعف، وكذلر لتمكا الدول من 

 أفيل عن السكان املقيما فيحلاا
تربيع تدابس دعم حمددة ليــــــمان  مكانية  وــــــول املحلاجرين الذ  يقعون يف أزمات يف ب دان العبور واملقوــــــد ع   احلماية  ) غ 

راقا، وكذلر عن القنوــ ية واملســاعدة النســانية، بســبل من بينحلا تيســس التعاون الدويل عرب احلدود والتعاون الدويل األوســ  ن
يريع أ ـــذ الســـــــــــــــكـــان املحلـــاجرين يف االعتبـــار عنـــد التـــأهـــن لمزمـــات، واالســـــــــــــــتجـــابـــة حلـــاالت الروارئ، والجرااات اليت 

 األزماتا  تعقن
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 شـــــــــراك الســـــــــ رات ا  ية وأصـــــــــحاب املوـــــــــ حة املعنيا يف  ديد هوية املحلاجرين ممن هم يف  الة من اليـــــــــعف و  التحلم  )كغ 
ن بينحلا  برا  اتفاقات م  هيئات احلماية الوينية، ومقدمي املعونة القانونية ومقدمي اادمات، فيـــــالً ومســـــاعدرم، بســـــبل م

 عن االستعانة بأفرقة االستجابة املتنق ة،  ياما وجدتا 
ووــ  ســياســات وبرامي وينية لتحســا االســتجابات الوينية اليت ت   ا تياجات املحلاجرين يف  االت اليــعف، بســبل من  )لغ 

بينحلا مراعاة التوصــــيات ذات الوــــ ة الواردة يف منشــــور انيموعة العاملية املعنية باهلجرة املعنون )مبادئ توجيحلية ومبادئ عامة، 
 Principles and ”مدعومة بارشــــــادات عم ية، بشــــــأن ياية  قوق النســــــان ل محلاجرين الذين يعيشــــــون أووــــــاعاً هشــــــةغ 

Guidelines, Supported by Practical Guidance, on the Human Rights Protection of Migrants in Vulnerable 

Situations“. 
 

 : إنقاذ األرواح وتنسيق الجهود الدولية بشأن المهاجرين المفقودين٨الهدف 
والنقاذ الفردية م يات البحر ن تز  بالتعاون ع   الوـــــــــــــــعيد الدويل لنقاذ األرواح ومن  وفيات و صـــــــــــــــابات املحلاجرين من  الل ع - ٢٤

املشــ كة، وتو يد عم ية    وتبادل املع ومات ذات الوــ ة، م   مل املســؤولية اجلماعية عن احلفاظ ع    ياة  ي  املحلاجرين،  أو
 وفقا ل قانون الدويل. ون تز  كذلر بتحديد هوية أولئر الذين ماتوا أو فقدوا، وبتيسس التواصل م  العائالت املتيررة. 

 ل  قيع هذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية: ومن أج 
ووــــــ   جرااات و برا  اتفاقات بشــــــأن البحر عن املحلاجرين و نقاذهم، هبدف أســــــاســــــي هو ياية  ع املحلاجرين يف احلياة،  )أغ 

درات االســـــــــــــــتقبــال ت تز  حبظر الررد اجلمــاعي، وتيـــــــــــــــمن اتبــاع الجرااات القــانونيــة الواجبــة والتقييمــات الفرديــة، وتعزز قــ
 واملساعدة، وتكفل أال يتعترب تقدمي املساعدة ذات الراب  النساين احلور  ل محلاجرين أمرا غس قانوينا

 اير أو خت ع  اســـتعرا  اآل ار امل تبة ع   الســـياســـات والقوانا املتع قة باهلجرة ليـــمان أال تاس هذم الســـياســـات والقوانا )بغ 
بســـــبل من بينحلا  ديد يرق العبور ااررة اليت يســـــتندمحلا املحلاجرون، من  الل العمل م  الدول   اير بفقدان املحلاجرين،

األ رجم وكذلر م  أصـــحاب املوـــ حة املعنيا واملنظمات الدولية من أجل  ديد املناير الســـياقية و نشـــاا  ليات ملن  مال 
األيفال غس املوـــــــــــــحوبا بذويحلم اجرين، وال ســـــــــــــيما هذم احلاالت واالســـــــــــــتجابة هلا، م   يالا اهتما   اا لميفال املحل

 املنفو ا عن ذويحلما أو
متكا املحلاجرين من التواصـــــل م  أســـــرهم دون تأ س لبالغحلم بأعم ع   قيد احلياة من  الل تيســـــس الوصـــــول    وســـــائل  )جغ 

ال تجاز، وكذلر  تا ة  مكانية االتوـــــــال ع   امتداد مســـــــار هجررم وعند الوصـــــــول    وجحلتحلم، مبا يف ذلر يف أماكن ا
ا يتع ع باالتوــــــاالت العائ ية، الوصــــــول    البعاات القنوــــــ ية والســــــ رات ا  ية واملنظمات اليت ميكنحلا تقدمي املســــــاعدة فيم

 سيما يف  االت األيفال املحلاجرين غس املوحوبا بذويحلم أو املنفو ا عن ذويحلم فيال عن املراهقاا ال
تنســيع عرب وينية، بســبل من بينحلا التعاون القنوــ ي، و ديد نقاط اتوــال ل عائالت اليت تبحر عن محلاجرين   نشــاا قنوات )دغ 

مفقودين، واليت ميكن من  الهلا  يالع األســــــــر ع    الة البحر واحلوــــــــول ع   مع ومات أ رجم ذات صــــــــ ة، م  ا  ا  
 احلع يف ااووصية وياية البيانات الشنويةا

ت عن اجلار وتســـــــــــــــجي حلا يف نظا  و فظحلا يف مكان مركز  والتأكد من  مكانية  ديد مكان املتو  بعد دفنإ،    البيانا )هغ 
وفقاً ملعايس الرن الشــــرعي املقبولة دولياً، و نشــــاا قنوات تنســــيع ع   املســــتوجم عرب الوي  لتيســــس عم ية  ديد اهلوية وتوفس 

 املع ومات لمسرا
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بل من بينحلا التعاون الدويل، الســـــــــتعادة رفات املحلاجرين املتوفا و ديد هويتحلم و عادرم    ب داعم بذل كافة اجلحلود، بســـــــــ )وغ 
األص ية، م  ا  ا  رغبات األسر املك ومة، ويف  الة األفراد انيحلويل اهلوية، تيسس عم ية  ديد هوية رفات املوت  واستعادرا 

 ر املحلاجرين برريقة كرمية وحم مة وس يمة. يف وقت ال ع، وومان أن يتم التعامل م  جا
 

 : تعزيز االستجابة عبر الوطنية لتهريب المهاجرين٩الهدف 
ن تز  بتكايف اجلحلود املشـــــــــــــــ كــة ملن  رريــن املحلــاجرين ومكــافحتــإ من  الل تعزيز القــدرات والتعــاون الــدويل من أجــل من  رريــن  - ٢5

شـــــــــــــــبكات التحلرين من العقاب. وـــــــــــــــارم ومعاقبتحلم من أجل ووـــــــــــــــ   د لفالت املحلاجرين والتحقيع م  القائما بذلر ومقا
كذلر بيــــــمان أال يوــــــبجت املحلاجرون عروــــــة ل مال قة اجلنائية ألعم كانوا وــــــحية عم ية التحلرين، بغص النظر عن  مكانية  ون تز 

با حلماية  قوقحلم النســــــــــــــانية، م  مراعاة املقاوــــــــــــــاة ع   انتحلاكات أ رجم ل قانون الوي . كما ن تز  بتحديد هوية املحلاجرين املحلرَّ 
اال تياجات اااصة ل نساا واأليفال، وتقدمي املساعدة ع   وجإ ااووا    املحلاجرين املعروا ل تحلرين يف  روف قاسية، وفقا 

 ل قانون الدويل. 
 ومن أجل  قيع هذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية:  
يع ع   بروتوكول مكافحة ررين املحلاجرين عن يريع الرب والبحر واجلو املكمِّل التفاقية األمم املتحدة التشــــجي  ع   التوــــد )أغ 

 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوينية واالنيما   ليإ وتنفيذما 
ين ويرق العمل اســـــــــتندا   ليات عرب وينية و ق يمية و نائية لتبادل املع ومات واالســـــــــتنبارات ذات الوـــــــــ ة عن يرق التحلر  )بغ 

واملعامالت املالية لشــبكات التحلرين ومواين اليــعف اليت يواجحلحلا املحلاجرون املحلَربون وغسها من البيانات لتفكير شــبكات 
 التحلرين وتعزيز االستجابات املش كةا

ومراعية لميفال ع   امتداد يرق اهلجرة تووــجت التدابس التدر ية لتحديد  ووــ  بروتوكوالت تعاون مراعية ل منظور اجلنســاين )جغ 
هوية املحلاجرين املحلرَّبا ومســـــــــــــــاعدرم ع   حنو مالئم، وفقا ل قانون الدويل، فيـــــــــــــــال عن تيســـــــــــــــس  نفاذ القانون والتعاون 

املحلرِّبا من العقاب ومن  اهلجرة  االستنبارايت عرب احلدود من أجل من  ومكافحة ررين املحلاجرين هبدف وو   د لفالت
 غس النظامية، م  ومان أن     تدابس مكافحة التحلرين  قوق النسان ا  اما تاماا

اعتماد ما قد ي ز  من تدابس تشـــــــــــــــريعية وتدابس أ رجم العتبار فعل ررين املحلاجرين جرمية جنائية، عندما يترتكن عمداً ومن  )دغ 
رة مباشرة أو غس مباشرة، ع   منفعة مالية أو مادية أ رجم، وفر  عقوبات مشددة ع   محلريب أجل أن حيول املحلرب، بوو 

 املحلاجرين يف  روف قاسية، وفقا ل قانون الدويلا
توميم أو استعرا  أو تعديل السياسات والجرااات ذات الو ة ل تمييز با جرمييت ررين املحلاجرين واالجتار باألشناا  )هغ 

عريفات الوـــحيحة وتربيع اســـتجابات متمايزة هلاتا اجلرميتا املنفوـــ تا، م  االع اف بأن املحلاجرين املحلرَّبا باســـتندا  الت
 قد يوبحون أيياً وحايا لالجتار يف األشناا، وبالتايل فاعم حيتاجون    احلماية واملساعدة املناسبتاا 

ورة اهلجرة، بالشــــراكة م  الدول األ رجم وأصــــحاب املوــــ حة املعنيا، بســــبل اختاذ تدابس ملن  ررين املحلاجرين ع   امتداد د )وغ 
من بينحلا التعاون يف ميادين التنمية، والعال ، والعدالة، فيــــــــــــالً عن التدرين وبناا القدرات التقنية ع   الوــــــــــــعيدين الوي  

 لنظامية بشكل منحلجياوا  ي، م   يالا اهتما   اا ل منايع اجلغرافية اليت تنشأ منحلا اهلجرة غس ا
 

 : منع االتجار باألشخاص ومكافحته والقضاء عليه في سياق الهجرة الدولية1٠الهدف 
ن تز  باختاذ تدابس تشـــــريعية أو غس ذلر من التدابس ملن  االجتار باألشـــــناا ومكافحتإ والقيـــــاا ع يإ يف ســـــياق اهلجرة الدولية من  - ٢6

 ل تحقيع يف جرائم االجتار باألشــــناا ومقاوــــاة مرتكبيحلا ومعاقبتحلم، و جحلا  الر ن الذ   الل تعزيز القدرات والتعاون الدويل
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يعزز االســــــــــــتغالل الذ  يؤد     االجتار ومما ييــــــــــــ   دا لفالت شــــــــــــبكات االجتار من العقاب. ون تز  كذلر بتعزيز  ديد هوية 
 الا اهتما   اا ل نساا واأليفال. املحلاجرين الذين أصبحوا وحايا لالجتار ويايتحلم ومساعدرم، م   ي

 ومن أجل  قيع هذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية:  
التشــــجي  ع   التوــــديع ع   بروتوكول من  وقم  ومعاقبة االجتار باألشــــناا، وااصــــة النســــاا واأليفال، املكمل التفاقية  )أغ 

 واالنيما   ليإ وتنفيذما األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوينية،
التشــــجي  ع   تنفيذ  رة العمل العاملية لممم املتحدة ملكافحة االجتار باألشــــناا ومراعاة التوصــــيات ذات الوــــ ة وــــمن  )بغ 

حموعة أدوات مكتن األمم املتحدة املع  باملندرات واجلرمية ملكافحة االجتار باألشـــــــــــــــناا، وو ائع مكتن األمم املتحدة 
ملنـــدرات واجلرميـــة األ رجم ذات الوـــــــــــــــ ـــة، عنـــد ووـــــــــــــــ  وتنفيـــذ ســـــــــــــــيـــاســـــــــــــــــات وتـــدابس وينيـــة و ق يميـــة متع قـــة املع  بـــا
 باألشنااا باالجتار

املحلــاجرين املحلرَّبا  مراقبــة يرق اهلجرة غس النظــاميــة اليت قــد تســـــــــــــــتغ حلــا شـــــــــــــــبكــات االجتــار بــالبشـــــــــــــــر لتجنيــد واســـــــــــــــتغالل )جغ 
ع   الوـــعيد الانائي والق يمي واألقاليمي بشـــأن من  ارتكاب اجلرائم والتحقيع م  القانونيا، من أجل تعزيز التعاون  غس أو

 مرتك  اجلرائم وحماكمتحلم، وفيما يتع ع أييا بتحديد هوية وحايا االجتار باألشناا ويايتحلم ومساعدرما
، مبا يف ذلر بشـــــــــــأن يريقة العمل تبادل املع ومات واالســـــــــــتنبارات ذات الوـــــــــــ ة من  الل اآلليات عرب الوينية والق يمية )دغ 

والنماذج االقتوــــادية واألووــــاع اليت تشــــج  شــــبكات االجتار، وتعزيز التعاون با  ي  اجلحلات الفاع ة ذات الوــــ ة، مبا يف 
ذلر و دات االســـــــتنبارات املالية واهليئات التنظيمية واملؤســـــــســـــــات املالية، من أجل  ديد وتعريل التدفقات املالية املرتبرة 

 االجتار باألشناا، وتعزيز التعاون القيائي و نفاذ القانون هبدف ومان  قيع املساالة ووو   د لتفالت من العقاباب
تربيع تدابس تعا  أوجإ اليــــــعف اااصــــــة بالنســــــاا والرجال والفتيات والفتيان، بغص النظر عن ووــــــعحلم من  ير اهلجرة،  )هغ 

م من أشـــكال االســـتغالل أو هم عروـــة ارر أن يوـــبحوا كذلر، وذلر عن أصـــبحوا وـــحايا لالجتار باألشـــناا وغس  ممن
يريع تيســــــــــــــس الوصــــــــــــــول    العدالة والبال  اآلمن دون  وف من االعتقال أو ال  يل أو العقوبة، م  ال كيز ع   الوقاية 

 الستغاللا و ديد اهلوية وتوفس احلماية واملساعدة املناسبة، والتود  ألشكال معينة من السااة وا
وــمان أن تكون تعريفات االجتار باألشــناا املســتندمة يف التشــريعات وســياســات و رط اهلجرة، وكذلر املســتندمة يف  )وغ 

 الدعاوجم القيائية، متوافقة م  القانون الدويل، من أجل التمييز با جرائم االجتار باألشناا وررين املحلاجرينا
ت الوــــــــ ة لتعزيز مقاوــــــــاة القائما باالجتار، وجتنن جترمي املحلاجرين الذين يقعون وــــــــحايا تعزيز التشــــــــريعات والجرااات ذا )زغ 

واملســـــــاعدة املناســـــــبتا، بشـــــــكل  لالجتار باألشـــــــناا عن جرائم متع قة باالجتار، ووـــــــمان  وـــــــول اليـــــــحايا ع   احلماية
 مشروط بالتعاون م  الس رات ود القائما باالجتار املشتبإ هبما غس

املحلاجرين الذين وقعوا وــــحايا لالجتار باألشــــناا بســــبل احلماية واملســــاعدة، من قبيل تدابس التعايف البدين والنفســــي  تزويد )حغ 
واالجتماعي، وكذلر التدابس اليت تســـــمجت هلم بالبقاا يف ب د املقوـــــد، بوـــــورة مؤقتة أو دائمة، يف احلاالت املالئمة، وتيســـــس 

 سبل االنتواف والتعويص، وفقا ل قانون الدويلا وصول اليحايا    العدالة، مبا يشمل
 نشــــــــــــــــاا نظم مع ومــات وبرامي تــدريبيــة وينيــة وحم يــة لتنبيــإ وتاقيف املواينا وأربــاب العمــل، وكــذلــر املو فا احلكوميا  )طغ 

ســـــــــــــــر  ألشـــــــــــــــنــاا، من قبيــل العمــل القومو في  نفــاذ القــانون، وتعزيز القــدرات من أجـل التعرف ع   أمـارات االجتـار بـا
 الجبار  أو عمل األيفال، يف الب دان األص ية وب دان العبور واملقودا أو
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االســـتامار يف يالت توعية، بالشـــراكة م  أصـــحاب املوـــ حة املعنيا، لتوعية املحلاجرين واملحلاجرين ا تم ا مبناير االجتار  ) غ 
 شرة االجتار والبال  عنحلا.باألشناا وما ينجم عن ذلر من أ رار، وتزويدهم مبع ومات عن من  أن

 
 : إدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة11الهدف 

ن تز  بادارة  دودنا الوينية برريقة منســــــــقة، وتعزيز التعاون الانائي والق يمي، ووــــــــمان أمن الدول وانيتمعات واملحلاجرين، وتيســــــــس  - ٢٧
 من  اهلجرة غس النظامية. ون تز  كذلر بتنفيذ ســـياســـات  دارة احلدود اليت  ركات األشـــناا اآلمنة واملنظمة عرب احلدود  وـــافة   

    الســـــــيادة الوينية، وســـــــيادة القانون، وااللتزامات مبوجن القانون الدويل، و قوق النســـــــان جلمي  املحلاجرين، أيا كان ووـــــــعحلم 
 لميفال.  كمحلاجرين، واليت هي غس متييزية ومراعية لالعتبارات اجلنسانية ومراعية

 ومن أجل  قيع هذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية:  
تعزيز التعاون الدويل والق يمي واملتعدد األيراف يف حال  دارة احلدود، م  مراعاة احلالة اااصـــة لب دان العبور، وذلر بشـــأن  )أغ 

تقدمي املساعدة واحلماية املناسبة ل محلاجرين ممن هم يف  ديد اهلوية بشكل مناسن، وال الة يف الوقت املناسن وبكفااة، و 
ي  احلكومة ” االت اليـــعف عند احلدود الدولية أو بالقرب منحلا، امتااالً ل قانون الدويل حلقوق النســـان، وذلر باعتماد عت

 ، وتنفيذ تدرين مش ك عرب احلدود وتشجي  تدابس بناا القدراتا“بأكم حلا
ت مناســبة لتدارة املتكام ة الفعالة ل حدود عن يريع وــمان وجود  جرااات شــام ة وفعالة لعبور احلدود،  نشــاا هياكل و ليا )بغ 

بســـبل من بينحلا الفحص املســـبع لمشـــناا القادما، والبال  املســـبع من قبل شـــركات نقل الركاب، واســـتندا  تكنولوجيا 
   احلع يف ااووصية وياية البيانات الشنويةااملع ومات واالتواالت، م  ا  ا  مبدأ عد  التمييز، وا  ا

اســـتعرا  وتنقيجت الجرااات الوينية ذات الوـــ ة بعم يات الفحص والتقييم الفرد  واملقابالت ع   احلدود، ليـــمان مراعاة  )جغ 
، بســــــــبل من بينحلا األصــــــــول القانونية ع   احلدود الدولية، والتعامل م   ي  املحلاجرين وفقاً ل قانون الدويل حلقوق النســــــــان

 التعاون م  املؤسسات الوينية حلقوق النسان وغسها من اهليئات ذات الو ةا
ووــــــــــ  اتفاقات ل تعاون التق  متّكن الدول من ي ن وتوفس األصــــــــــول واملعدات وغسها من املســــــــــاعدات التقنية لتعزيز  دارة  )دغ 

  ع حباالت الروارئ األ رجمااحلدود، ال سيما يف حال البحر والنقاذ، وكذلر فيما يتع
ومان  بال  هيئات ياية الرفل ع   وجإ السرعة وتك يفحلا باملشاركة يف  جرااات  دد مواحل الرفل الفي   مبجرد عبور  )هغ 

يفل غس موحوب بذويإ أو منفول عن ذويإ ل حدود الدولية، وفقا ل قانون الدويل، بسبل من بينحلا تدرين مسؤويل احلدود 
 ع حبقوق الرفل والجرااات املراعية ل رفل، من قبيل ت ر اليت تعمل ع   من  تفريع أفراد األسرة وق ال العائالت فيما يتع

 عندما يتفرق أفراد األسرةا
استعرا  وتنقيجت القوانا وال وائجت ذات الو ة لتحديد ما  ذا كانت العقوبات مناسبة ل تود  حلاالت الد ول غس النظامي  )وغ 

قامة غس النظامية، و ذا كان األمر كذلر، وـــمان كوعا متناســـبة ومنوـــفة وغس متييزية ومتســـقة بالكامل م  الجرااات أو ال
 القانونية الواجبة وااللتزامات األ رجم مبوجن القانون الدويلا 

يتعاَمل هبا األشـــــناا الذين يعربون  ســـــا التعاون عرب احلدود با الدول املتجاورة والدول األ رجم فيما يتع ع بالرريقة اليت  )زغ 
احلدود الدولية أو يســـــعون    عبورها، بســـــبل من بينحلا مراعاة التوصـــــيات ذات الوـــــ ة الوـــــادرة عن مفووـــــية األمم املتحدة 
حلقوق النسان اووا املبادئ وااروط التوجيحلية املوص  هبا فيما يتع ع حبقوق النسان ع   احلدود الدولية، وذلر عند 

 د أفيل املمارسات. دي
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 : تعزيز اليقين والقدرة على التنبؤ في إجراءات الهجرة من أجل الفرز والتقييم واإلحالة على نحو مناسب12الهدف 
ن تز  بزيادة اليقا القانوين و مكانية التنبؤ باجرااات اهلجرة من  الل تروير وتعزيز  ليات فعالة قائمة ع    قوق النســــــــــان لجراا  - ٢٨

الفرز والتقييم الفرد  املالئما يف  ا وقتحلما جلمي  املحلاجرين لغر   ديد هويتحلم وتيسس الوصول     جرااات ال الة املناسبة، 
 قانون الدويل. وفًقا ل 

 ومن أجل  قيع هذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية:  
القامة أو العمل أو الدراســــــــــة  زيادة شــــــــــفافية و مكانية فحلم  جرااات اهلجرة عن يريع  عالن شــــــــــروط الد ول أو القبول أو )أغ 

بات، وذلر لتفاد  ما ال لزو  لإ من تأ س غس ذلر من األنشـــــــــــرة، واعتماد التكنولوجيا لتبســـــــــــيط  جرااات تقدمي الر  أو
 ونفقات تتكبدها الدول واملحلاجرونا

تروير و جراا تدرين متنوــص ع   الوــعيد الق يمي واألقاليمي يف حال  قوق النســان لتقدمي العالج الواعي ل موــابا  )بغ 
نفاذ القانون ومســـــؤويل احلدود واملما ا بالوـــــدمات، وذلر لفائدة املســـــعفا واملســـــؤولا احلكوميا، مبا يف ذلر ســـــ رات  

القنو يا واهليئات القيائية، لتيسس وتو يد عم يات  ديد هوية وحايا االجتار باألشناا واملحلاجرين ممن هم يف  االت 
اليــعف، مبا يف ذلر األيفال، وال ســيما غس املوــحوبا بذويحلم أو املنفوــ ا عن ذويحلم واألشــناا املتأ رين بأ  شــكل 

ن أشـــــــكال االســـــــتغالل واالعتداا املرتبرة بتحلرين املحلاجرين يف  روف قاســـــــية، و  الة هؤالا اليـــــــحايا وتقدمي املســـــــاعدة م
 واملشورة املالئمتا هلم برريقة تراعي االعتبارات الاقافيةا

 الفحص والتقييمات  نشــــــــاا  ليات   الة مراعية ل منظور اجلنســــــــاين ومراعية ال تياجات الرفل، مبا يشــــــــمل  ســــــــا تدابس )جغ 
الفردية ع   احلدود وأماكن الوصــول األو ، وذلر عن يريع تربيع  جرااات تشــغيل مو دة تووــ  بالتنســيع م  الســ رات 

 ا  ية، واملؤسسات الوينية حلقوق النسان، واملنظمات الدولية وانيتم  املدينا
صـــــوهلم األو  يف ب دان العبور واملقوـــــد، و ذا كانوا غس موـــــحوبا كفالة ســـــرعة  ديد هوية األيفال املحلاجرين يف أماكن و  )دغ 

دمات ذات الوـــــــــــــ ة، فيـــــــــــــالً عن بذويحلم أو منفوـــــــــــــ ا عنحلم، و  التحلم بســـــــــــــرعة    هيئات ياية الرفل وغسها من اا
النحو وصـــي قانوين  تص ونزيإ، وياية و دة األســـرة، ومعام ة أ  شـــنص يدعي بشـــكل مشـــروع أنإ يفل ع   هذا  تعيا

 ما ق يتم  ديدم االف ذلر من  الل تقييم عمر  متعدد التنووات ومستقل ومراع لميفالا 
يف ســـــــياق التحركات املنت رة، كفالة نشـــــــر املع ومات ذات الوـــــــ ة املتع قة باحلقوق والواجبات مبوجن القوانا والجرااات  )هـغ 

ل والقامة، وأشكال احلماية املتا ة، وكذلر  يارات العودة واالندماج الوينية، مبا يف ذلر املع ومات املتع قة بشروط الد و 
 حددا، بالشكل املناسن ويف  ا وقتحلا وبفعالية، وبشكل ييسر الوصول  ليحلا.

 
 : عدم اللجوء إلى احتجاز المهاجرين إال كمالذ أخير، والعمل على إيجاد بدائل13الهدف 

ســــياق اهلجرة الدولية لتجرااات القانونية الواجبة، وأن يكون غس تعســــفي ومســــتندا    القانون ن تز  بيــــمان امتاال أ  ا تجاز يف  - ٢9
واليـــــــــــرورة والتناســـــــــــن والتقييم الفرد ، وأن يقو  بتنفيذم مو فون مأذون هلم بذلر وألقوـــــــــــر ف ة ممكنة، بغص النظر عما  ذا كان 

 جرااات العودة، وبغص النظر عن نوع املكان الذ  يق  فيإ اال تجاز.  اال تجاز حيد  يف حلظة الد ول أو أ ناا العبور أو أ ناا
كما ن تز  باعراا األولوية لبدائل اال تجاز غس الســـــــــــــــالبة ل حرية اليت تتماشـــــــــــــــ  م  القانون الدويل، واتباع عي قائم ع    قوق 

 النسان  زاا أ  ا تجاز ل محلاجرين، م  استندا  اال تجاز كمالذ أ س فقط. 
 ن أجل  قيع هذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية: وم 
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اســــتندا   ليات  قوق النســــان القائمة ذات الوــــ ة من أجل  ســــا الرصــــد املســــتقل ال تجاز املحلاجرين، ووــــمان كونإ  )أغ 
تجاز، م  تفيـــيل املالذ األ س، وعد   دو  انتحلاكات حلقوق النســـان، وقيا  الدول بتشـــجي  وتنفيذ وتوســـي  بدائل اال 

 التدابس غس السالبة ل حرية وترتيبات الرعاية انيتمعية، ال سيما يف  الة األسر واأليفالا
 عداد مستودع شامل لنشر أفيل املمارسات لبدائل اال تجاز القائمة ع    قوق النسان يف سياق اهلجرة الدولية، بسبل  )بغ 

مبادرات قائمة ع   املمارســــات الناجحة با الدول نفســــحلا، وبا الدول من جحلة، من بينحلا تيســــس احلوارات املنتظمة وب ورة 
 وأصحاب املو حة املعنيا، من جحلة أ رجما

مراجعة وتنقيجت التشـــريعات والســـياســـات واملمارســـات ذات الوـــ ة املتع قة با تجاز املحلاجرين لكفالة عد  ا تجاز املحلاجرين  )جغ 
 تجاز    القانون، وأن تكون متناســـبة، وهلا هدف مشـــروع، وأن تتنذ ع   أســـا  بشـــكل تعســـفي، وأن تســـتند قرارات اال

فرد ، م  االمتاال الكامل لجرااات التقاوــــــــي الســــــــ يمة واليــــــــمانات الجرائية، وعد  التشــــــــجي  ع   ا تجاز املحلاجرين 
حلاجرين، وفقاً ل قانون الدويل كرادع أو اســــــــــتندامحلم كشــــــــــكل من أشــــــــــكال املعام ة القاســــــــــية أو الال نســــــــــانية أو املحلينة ل م

 النسانا حلقوق
ل وصـــــول    العدالة يف ب دان العبور   تا ة الفرصـــــة جلمي  املحلاجرين اااوـــــعا لال تجاز أو الذين قد خييـــــعون لال تجاز )دغ 

ا ا مؤهل وب دان املقوـــــــد، بســـــــبل من بينحلا تيســـــــس  وـــــــوهلم ع   مشـــــــورة ومســـــــاعدة قانونية حانية أو بتك فة معقولة من حم
 ومستقل، وكذلر الوصول    املع ومات واحلع يف  جراا استعرا  منتظم ألمر ا تجازا

كفالة  بال   ي  املحلاجرين ا تجزين بأســـــباب ا تجازهم، ب غة يفحلموعا، وتيســـــس ممارســـــة  قوقحلم، مبا يف ذلر االتوـــــال  )هـغ 
بالبعاات القنوــ ية أو الدب وماســية دون تأ س، وباملما ا القانونيا وأفراد األســرة، وفقا ل قانون الدويل ووــمانات الجرااات 

 القانونية الواجبة االتباعا 
احلد من اآل ار الســــــ بية ورمبا الدائمة لال تجاز ع   املحلاجرين من  الل وــــــمان مراعاة األصــــــول القانونية والتناســــــن، وأن  )وغ 

يكون ذلر ألقوــــــر ف ة زمنية ووــــــمان ســــــالمتحلم اجلســــــدية والعق ية، وكحد أدىن،  وــــــوهلم ع   الغذاا والرعاية الوــــــحية 
دة واملع ومات واالتوــــاالت، فيــــالً عن توفس أماكن القامة املالئمة هلم، وفقاً ل قانون األســــاســــية والقانونية والتوجيإ واملســــاع

 الدويل حلقوق النسانا
كفالة أن تتو   ي  الســ رات احلكومية واجلحلات الفاع ة اااصــة، املك فة  ســن األصــول بادارة ا تجاز املحلاجرين، القيا   )زغ 

نســـــــــــــــان وأن يتم تدريبحلا ع   عد  التمييز ومن  االعتقال واال تجاز التعســـــــــــــــفيا يف هبذم املحلمة برريقة تتفع م   قوق ال
 سياق اهلجرة الدولية، و مل املسؤولية عن االنتحلاكات أو السااات حلقوق النسانا

ر من ياية وا  ا   قوق الرفل وموــاحلإ الفيــ   يف  ي  األوقات، بغص النظر عن ووــ  الرفل من  ير اهلجرة، وذل )حغ 
 الل وـمان توافر حموعة من البدائل العم ية لال تجاز يف السـياقات غس السـالبة ل حرية و مكانية الوصـول  ليحلا، وتفييل 
ترتيبات الرعاية انيتمعية، اليت تكفل  مكانية احلوـــــــــــول ع   التع يم والرعاية الوـــــــــــحية و     ع الرفل يف احلياة األســـــــــــرية 

 عمل ع    عاا ممارسة ا تجاز األيفال يف سياق اهلجرة الدولية.وو دة األسرة، ومن  الل ال
 

 : تعزيز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون على امتداد دورة الهجرة14الهدف 
ن تز  بتعزيز احلماية القنوــ ية ملواينينا يف ااارج وبتقدمي املســاعدة هلم، وكذلر بالتعاون القنوــ ي با الدول، من أجل صــون  قوق  - 3٠

وموــــــــــاحل  ي  املحلاجرين يف  ي  األوقات ع   حنو أفيــــــــــل، وباســــــــــتغالل محلا  البعاات القنوــــــــــ ية يف تعزيز عالقات التفاعل با 
 كومية يف الب دان األص ية وب دان العبور وب دان املقود، وذلر وفقا ل قانون الدويل. املحلاجرين والس رات احل
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 ول وفاا هبذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية:  
التعاون ع   بناا القدرات القنوـــ ية، وتدرين مو في القنوـــ يات، وتعزيز ال تيبات الالزمة لتوفس اادمات القنوـــ ية بوـــورة  )أغ 

تقنية، و برا  اتفاقات  نائية اعية  ياما كانت فرادجم الدول تفتقر    القدرة، وذلر بوســـــــــــــــائل منحلا توفس املســـــــــــــــاعدة ال 
  ق يمية بشأن  ت ف جوانن التعاون القنو يا  أو

جرة، من أجـل تبـادل  شـــــــــــــــراك املعنيا من مو في القنوـــــــــــــــ يـات واهلجرة يف املنتـديـات العـامليـة والق يميـة القـائمـة املعنيـة بـاهل )بغ 
املع ومات وأفيـــل املمارســـات بشـــأن املســـائل مووـــ  االهتما  املشـــ ك اليت ختص املواينا يف ااارج، ومن أجل املســـا ة يف 

 وو  سياسة ل حلجرة تكون شام ة ومستندة    أدلةا 
ما كانت الدول محلتمة بتعزيز اادمات  برا  اتفاقات  نائية أو  ق يمية بشــــــــــأن املســــــــــاعدة القنوــــــــــ ية والتمايل القنوــــــــــ ي  يا )جغ 

 القنو ية الفعالة املتع قة باهلجرة، دون أن يكون هلا  يور دب وماسي أو قنو يا 
تعزيز القدرات القنو ية من أجل  ديد وياية ومساعدة مواينينا املقيما يف ااارج ممن يوجدون يف  الة وعف، مبن فيحلم  )دغ 

ت املاســـة حبقوق النســـان و قوق العمال، ووـــحايا ل جرمية، ووـــحايا لالجتار باألشـــناا، وـــحايا االنتحلاكات أو التجاوزا
واملحلاجرون الذين يتعروـــون ل تحلرين يف  روف تســـت ز  تشـــديد عقوبة اجلناة، والعمال املحلاجرون الذين يتعروـــون لالســـتغالل 

ما يتعا اختذام يف هذا الوـــــــــدد من  جرااات يف أ ناا عم ية التو يف، وذلر بتوفس التدرين ل مو فا القنوـــــــــ يا بشـــــــــأن 
 مستندة     قوق النسان ومراعية لالعتبارات اجلنسانية ومالئمة لميفالا

 تا ة الفرصــة ملواينينا املقيما يف ااارج ل تســجيل يف الب د األصــ ي، وذلر بالتعاون الو يع م  الســ رات القنوــ ية والوينية  )هـغ 
عتبار ذلر وســــــــي ة لتيســــــــس توفس املع ومات واادمات واملســــــــاعدة ات املحلاجرين ذات الوــــــــ ة، بوا  ية، فيــــــــال عن منظما

ل محلاجرين يف  االت الروارئ، وليـــــــمان  مكانية وصـــــــول املحلاجرين    املع ومات املفيدة يف الوقت املناســـــــن، بررق منحلا 
وينية، م  صــــــــــون احلع يف ااوــــــــــوصــــــــــية وياية  نشــــــــــاا  روط هاتفية لر ن املســــــــــاعدة، وتو يد قواعد البيانات الرقمية ال

 الشنويةا البيانات
تقدمي الدعم القنوـــــــــــــ ي ملواينينا من  الل املشـــــــــــــورة، مبا يف ذلر املشـــــــــــــورة بشـــــــــــــأن القوانا واألعراف ا  ية، والتعامل م   )وغ 

ة، مال و ائع الســــفر وو ائع الســــ رات، والدماج املايل، و نشــــاا األعمال التجارية، وكذلر من  الل  صــــدار الو ائع الالزم
اهلوية القنوــــــــ ية اليت ميكن أن تســــــــحلل احلوــــــــول ع   اادمات، واملســــــــاعدة يف  االت الروارئ، وفتجت  ســــــــاب موــــــــريف، 

 والوصول    مرافع التحويالت املالية.
 

 : تيسير حصول المهاجرين على الخدمات األساسية 15الهدف 
ن تز  بالعمل ع   متكا  ي  املحلاجرين، أيا كان ووــعحلم من  ير اهلجرة، من ممارســة  قوقحلم اليت تد ل وــمن  قوق النســان  - 3١

من  الل الوصــول اآلمن    اادمات األســاســية. ون تز  كذلر بتعزيز نظم تقدمي اادمات الشــام ة ل محلاجرين،  ن و ن كان حيع 
 احلوول ع    دمات أكار اوال، م  احلرا ع   أن يكون أ  فرق يف املعام ة مستنداً    القانون ل مواينا واملحلاجرين النظاميا

 وغس مبالا فيإ، وأن يكون الغر  منإ  قيع هدف مشروع، وفقا ل قانون الدويل حلقوق النسان. 
 ول وفاا هبذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية:  
تدابس تكفل أال يشوب تقدمَي اادمات متييز ود املحلاجرين ع   أسا  االنتماا العرقي أو ال ون أو اجلنس سن قوانا واختاذ  )أغ 

أو ال غة أو الدين أو الرأ  الســـياســـي أو غسم، أو األصـــل القومي أو االجتماعي، أو الاروة أو املولد أو العاقة، أو غس ذلر 
 ز فيحلا التفريع يف تقدمي اادمات ع   أسا  الوو  من  ير اهلجرةامن األسباب، بغص النظر عن احلاالت اليت  و 
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وـــــمان أال يؤد  التعاون با اجلحلات اليت تقد  اادمات وســـــ رات اهلجرة    تفاقم أوجإ وـــــعف املحلاجرين غس النظاميا  )بغ 
وين ع    قوقحلم اليت تندرج من  الل املسا  بامكانية  ووهلم اآلمن ع   اادمات األساسية، أو التعد  بشكل غس قان

 ومن  قوق النسان وتتع ع حبفظ ااووصية وومان احلرية واألمن الشنوي يف أماكن تقدمي اادمات األساسيةا
 نشـــــاا وتعزيز مراكز  دمات متكام ة يســـــحلل الوصـــــول  ليحلا ع   املســـــتوجم ا  ي وتكون مفتو ة يف وجإ املحلاجرين، وتقد   )جغ 

اادمات األســـــــــاســـــــــية برريقة مراعية لالعتبارات اجلنســـــــــانية وم بية ال تياجات ذو  العاقة، وكذلر  املع ومات الالزمة عن
 برريقة مراعية ل رفل، وتيسر احلوول اآلمن ع   ت ر اادماتا 

ن،  نشــاا مؤســســات مســتق ة أو تفويص املوجود منحلا ع   الوــعيد الوي  أو ا  ي، مال املؤســســات الوينية حلقوق النســا )دغ 
ن  أو يعرقل فيحلا، بشكل ممنحلي، وصول املحلاجرين    اادمات األساسية،  من أجل ت قي الشكاوجم املتع قة باحلاالت اليت ميت
 والتحقيع يف ت ر احلاالت ورصدها، ومن أجل تيسس الوصول    سبل جرب اليرر، والعمل ع     دا  تغيس يف املمارسةا

جرين يف الســــــــــياســــــــــات واارط الوينية وا  ية املتع قة بالرعاية الوــــــــــحية، من قبيل تعزيز دمي اال تياجات الوــــــــــحية ل محلا )هغ 
القدرات الالزمة لتقدمي اادمات، وتيســــــــس الوصــــــــول    اادمات برريقة ميســــــــرة وغس متييزية، واحلد من  واجز التواصـــــــل، 

ية املراعية ل فوارق الاقافية، من أجل تعزيز وتدرين اجلحلات املقدمة ادمات الرعاية الوــــــــــــــحية ع   تقدمي اادمات الوــــــــــــــح
الوــــــحة اجلســــــدية والعق ية ل محلاجرين وانيتمعات عموما، بوســــــائل منحلا مراعاة التوصــــــيات ذات الوــــــ ة املســــــتقاة من  يار 

 األولويات واملبادئ التوجيحلية ل نحلو  بوحة الالجئا واملحلاجرين الذ  أعدتإ منظمة الوحة العامليةا
 يم جيد ع   حنو يشــــمل  ي  األيفال والشــــباب املحلاجرين وينوــــفحلم، فيــــال عن تيســــس الوصــــول    فرا التع م توفس تع )وغ 

مدجم احلياة، بســـــــبل منحلا تعزيز قدرات النظم التع يمية، وتيســـــــس  مكانية الوصـــــــول دون متييز     دمات التنشـــــــئة يف مر  ة 
غس الرمسي لميفــال الــذين يتعــذر ع يحلم الوصـــــــــــــــول    النظــا  التع يمي  الرفولــة املبكرة، والتع يم النظــامي، وبرامي التع يم

الرمسي، والتدرين أ ناا العمل والتدرين املحل ، والتع يم التق  والتدرين ال غو ، وكذلر عن يريع تعزيز الشراكات م   ي  
 اجلحلات صا بة املو حة اليت ميكنحلا دعم هذا املسع .

 
 والمجتمعات من تحقيق االندماج والتماسك االجتماعي الكاملين : تمكين المهاجرين16الهدف 

ن تز  بتعزيز حتمعات متماســــــــكة وغس  قوــــــــائية من  الل متكا املحلاجرين ليوــــــــبحوا أفرادا ناشــــــــرا يف انيتم ، ومن  الل تعزيز  - 3٢
اتإ جتام اآل ر، مبا يف ذلر التقيد بالقوانا التفاعل با انيتمعات املســـــــــــــــتقب  ة واملحلاجرين يف ممارســـــــــــــــة  قوق كل منحلما وأداا واجب

الوينية وا  ا  عادات ب د املقود. ون تز  كذلر بتعزيز رفاهية  ي  أفراد انيتمعات عن يريع تق يل الفوارق، وتفاد  االستقراب، 
اجرين املندحا متاما أقدر ع   وزيادة  قة اجلمحلور يف الســـياســـات واملؤســـســـات ذات العالقة باهلجرة، مبا يتماشـــ  والتســـ يم بأن املحل

 السحلا  يف االزدهار. 
 ول وفاا هبذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية:  
تعزيز اال  ا  املتبادل ل اقافات والتقاليد والعادات اااصــــــة بكلت من حتمعات املقوــــــد واملحلاجرين، عن يريع تبادل وتربيع  )أغ 

الدماج وبراحإ وأنشـــرتإ، مبا يف ذلر بشـــأن ســـبل تعزيز قبول التنوع وتســـحليل التماســر أفيـــل املمارســـات بشـــأن ســـياســـات 
 والدماج االجتماعياا

ووـــــــــــ  برامي ملا قبل املغادرة وبرامي ملا بعد الوصـــــــــــول تكون شـــــــــــام ة وقائمة ع   اال تياجات، وميكن أن تشـــــــــــمل احلقوق  )بغ 
 لتعريف بالتقاليد واألعراف االجتماعية يف ب د املقودا وااللتزامات، والتدرين ال غو  األساسي، فيال عن ا
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ووـــ  أهداف ســـياســـاتية وينية لممد القوـــس واملتوســـرة والروي ة تتع ع بادماج املحلاجرين يف انيتمعات، مبا يف ذلر أهداف  )جغ 
عزيز الشراكات م  اجلحلات الدماج يف سوق العمل، وق ال األسر، والتع يم، وعد  التمييز، والوحة، وذلر بوسائل منحلا ت

 املعنية صا بة املو حةا
الســــعي     قامة أســــواق عمل شــــام ة ل جمي  و    قيع املشــــاركة الكام ة ل عمال املحلاجرين يف االقتوــــاد الرمسي عن يريع  )دغ 

ملتر بات ســوق العمل ا  ية تيســس احلوــول ع   العمل الالئع والعمالة اليت يكونون مؤه ا هلا أكار من غسها، وذلر وفقا 
 والوينية واملحلارات املتا ةا

متكا النســـــاا املحلاجرات من  الل  زالة القيود التمييزية القائمة ع   أســـــا  نوع اجلنس يف حال العمالة الرمسية، ومن  الل  )هـغ 
لر يف  يار التدابس الرامية    ومان احلع يف  رية تكوين اجلمعيات، وتيسس احلوول ع   اادمات األساسية الالزمة، وذ

 تعزيز أدوارهن القيادية وومان مشاركتحلن الكام ة واحلرة ع   قد  املساواة يف انيتم  واالقتوادا
 نشـــــــاا مراكز أو برامي حتمعية ع   املســـــــتوجم ا  ي لتســـــــحليل مشـــــــاركة املحلاجرين يف انيتمعات املســـــــتقب  ة عن يريع  شـــــــراك  )وغ 

انيتمعات ا  ية ومنظمات املغ با ورابرات املحلاجرين والســـــــــــــــ رات ا  ية يف احلوار با الاقافات، وتبادل املحلاجرين وأفراد 
 ااربات، والربامي الرشادية، وتروير الروابط التجارية، مبا يؤد      سا نتائي الدماج وتعزيز اال  ا  املتبادلا 

ال غوية والاقافية ل محلاجرين ول مجتمعات املســـــــــتقب  ة، عن يريع تروير وتعزيز تبادل االســـــــــتفادة من املحلارات ومن الكفااات  )زغ 
 الفرا التدريبية با األقران، و قامة دورات و  قات عمل مراعية ل منظور اجلنساين يف حال الدماج املحل  واملدينا

 ، والفنون، ومحلرجانات الرحلي، و قافة التروع، دعم األنشــــــــــرة املتعددة الاقافات من  الل األلعاب الرياوــــــــــية، واملوســــــــــيق )حغ 
 وغسها من املناسبات االجتماعية اليت تيّسر التفاهم وتقدير  قافات املحلاجرين و قافات حتمعات املقودا

من تشـــجي  البيئات املدرســـية املتفتحة ع   الغس واآلمنة اليت تدعم تر عات األيفال املحلاجرين من  الل تعزيز العالقات وـــ )طغ 
البيئة املدرســــية، وتيــــما مناهي التع يم مع ومات مدعومة بأدلة بشــــأن اهلجرة، وختوــــيص موارد موّجحلة ل مدار  اليت تيـــم 
جتمعات كبسة لميفال املحلاجرين من أجل  قامة أنشـــــــــــــــرة الدماج، وذلر هبدف تعزيز ا  ا  التنوع والدماج، ومن   ي  

 وكراهية األجانن والتعون. أشكال التمييز، مبا يف ذلر العنورية 
 

 الهجرة : القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز الخطاب العام المستند إلى األدلة من أجل التأثير على التصورات العاّمة عن1٧الهدف 
وــرية والتمييز العنوـر ، ن تز  بالقيــاا ع    ي  أشــكال التمييز، وندين ونناهص أشــكال التعبس واألفعال واملظاهر اليت تنم عن العن - 33

والعنف، وكراهية األجانن، وما يتوــل بذلر من تعوــن وــد  ي  املحلاجرين، وذلر مبا يتوافع م  القانون الدويل حلقوق النســان. 
ون تز  كذلر بتشــــجي   راب عا  منفتجت ع   اآل ر ومب  ع   األدلة بشــــأن اهلجرة واملحلاجرين، وذلر بالشــــراكة م   ي  شــــرائجت 

م ، األمر الذ  من شأنإ أن يشي  يف هذا الودد توورات أكار   ابية وأكار واقعية و  يا باحلس النساين. ون تز  أييا حبماية انيت
  رية التعبس وفقا ل قانون الدويل،  دراك منا بأن النقاش املفتوح واحلر يؤد     فحلم شامل جلمي  جوانن اهلجرة.

    الجرااات التالية:  ول وفاا هبذا االلتزا ، سنستند 
سن وتنفيذ تشريعات تعاقن ع   جرائم الكراهية وجرائم الكراهية املشددة اليت تستحلدف املحلاجرين، أو مواص ة تنفيذ القائم  )أغ 

من هذم التشــــريعاتا وتدرين املســــؤولا عن  نفاذ القانون، وغسهم من املو فا احلكوميا، ع   كشــــف ومن  هذم اجلرائم 
 -ا من أعمال العنف اليت تســــــــــتحلدف املحلاجرين، وع   التوــــــــــد  هلاا وتقدمي املســــــــــاعدة الربية والقانونية والنفســــــــــية وغسه

 االجتماعية ل يحاياا
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متكا املحلاجرين وانيتمعات ا  ية  ن تكون الفئتان قادرتا ع    دانة أ  أعمال من أعمال التحريص ع   العنف املوجحلة  )بغ 
ذلر بارشــاد ا فيما خيص  ليات اجلرب املتا ة، ووــمان مســاالة اجلحلات املشــار كة فع يا يف ارتكاب أ  من وــد املحلاجرين، و 

جرائم الكراهية اليت تســــــــــــتحلدف املحلاجرين، وذلر وفقا ملا تنص ع يإ التشــــــــــــريعات الوينية، م  ا  ا  القانون الدويل حلقوق 
 النسان، وال سيما احلع يف  رية التعبسا

تعزيز البال  املستقل واملوووعي واجليد النوعية الذ  تقو  بإ القنوات العالمية، مبا يف ذلر املواد العالمية اليت تتنشر ع    )جغ 
الن نت، بســبل منحلا توعية وتاقيف العام ا يف الوســط العالمي بشــأن املســائل واملوــر حات املتع قة باهلجرة، واالســتامار 

 القية ويف العالن، ووقف التمويل العا  أو الدعم املاد  ل قنوات العالمية اليت تعمل بشـــــــكل ممنحلي يف معايس البال  األ
ع    ذكاا التعوـــــــــــــــن وكراهية األجانن والعنوـــــــــــــــرية وغس ذلر من أشـــــــــــــــكال التمييز وـــــــــــــــد املحلاجرين، م  اال  ا  التا  

 العال ا حلرية
والدي  ل محلاجرين من جانن الســـ رات العامة، والكشـــف عن  االت التنميط   نشـــاا  ليات ملن  التنميط العنوـــر  وال   )دغ 

ت ر، والتوــــــــد  هلا، وكذلر احلاالت املمنحلجة ل تعوــــــــن وكراهية األجانن والعنوــــــــرية، وســــــــائر أشــــــــكال التمييز املتعددة 
االجتاهات السائدة ونشرها،  واملتدا  ة، وذلر بالشراكة م  املؤسسات الوينية حلقوق النسان، بوسائل منحلا تتب    يالت

 وومان الوصول     ليات فعالة لتقدمي الشكاوجم وجرب اليررا
متكا املحلاجرين، وال ســــيما النســــاا املحلاجرات، من الوصــــول     ليات الشــــكاوجم واجلرب ع   الوــــعيدين الوي  والق يمي،  )هغ 

 األعمال التمييزية واملظاهر اليت تستحلدف املحلاجرين وأسرهماهبدف تعزيز املساالة، والتود  لتجرااات احلكومية املتع قة ب
تعزيز يالت التوعية املوجحلة    انيتمعات األصـــــ ية وحتمعات العبور واملقوـــــد، لكي يتســـــ شـــــد هبا يف تشـــــكيل التوـــــورات  )وغ 

واحلقائع، ومن أجل  عاا العنوـــــــرية العامة بشـــــــأن املســـــــا ات ال ابية ل حلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، اســـــــتنادا    األدلة 
 وكراهية األجانن والوصم ود  ي  املحلاجرينا

 شـــراك املحلاجرين والقيادات الســـياســـية والزعامات الدينية والقيادات انيتمعية، وكذلر الشـــنوـــيات ال بوية واجلحلات املقدمة  )زغ 
سها من أشـــــــــكال التمييز وـــــــــد املحلاجرين ل ندمات، يف الكشـــــــــف عن  االت التعوـــــــــن والعنوـــــــــرية وكراهية األجانن وغ

واملغ با، ويف من   دو حلا، وتقدمي الدعم الالز  لالوــــــرالع بأنشــــــرة يف انيتمعات ا  ية ترمي    تعزيز اال  ا  املتبادل، 
 مبا يف ذلر يف سياق احلمالت االنتنابية.

 
 بالمهارات والمؤهالت والكفاءات : االستثمار في تنمية المهارات وتيسير االعتراف المتبادل1٨الهدف 

ن تز  باالســـــــــــــــتامار يف احل ول املبتكرة اليت تســـــــــــــــحلل االع اف املتبادل مبحلارات اليد العام ة املحلاجرة ومؤهالرا وكفااارا ع    ي   - 3٤
اجرين يف أســواق العمل الرمسية املســتويات املحلارية، وتعزيز تنمية املحلارات القائمة ع   الر ن، ابتغاا  ســا قاب ية التو يف لدجم املحل

 يف ب دان املقود ويف الب دان األص ية عند العودة، وكذلر ابتغاا تأما العمل الالئع يف سياق هجرة اليد العام ة. 
 ول وفاا هبذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية:  
بيــة واملحلــارات املكتســـــــــــــــبــة بررق غس رمسيــة يف  ت ف ووـــــــــــــــ  معــايس ومبــادئ توجيحليــة لالع اف املتبــادل بــاملؤهالت األجن )أغ 

القراعات، بالتعاون م  القراعات املعنية ابتغاا كفالة االنســــجا  ع   الوــــعيد العاملي، اســــتنادا    النماذج القائمة وأفيــــل 
 املمارساتا
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ايس ومؤشــــرات تقييم مو دة، وعن تعزيز شــــفافية الشــــحلادات واالنســــجا  يف أير املؤهالت الوينية عن يريع االتفاق ع   مع )بغ 
يريع  نشـــــاا وتعزيز األدوات أو الســـــجالت أو املؤســـــســـــات الوينية اااصـــــة بتوصـــــيف املحلارات، من أجل تيســـــس  جرااات 

 االع اف املتبادل بفعاليةا وكفااةا يف  ي  املستويات املحلاريةا
الع اف املتبادل، أو تيما أ كا  االع اف يف اتفاقات أ رجم،  برا  اتفاقات  نائية أو  ق يمية أو متعددة األيراف بشأن ا )جغ 

من قبيل اتفاقات تنقل العمالة أو االتفاقات التجارية، وذلر من أجل توفس التكافؤ أو القاب ية ل مقارنة يف النظم الوينية، 
 من قبيل  ليات االع اف املتبادل، سواا منحلا اآللية أو املدارةا

ولوجيا والرقمنة يف تقييم املحلارات واالع اف املتبادل هبا بوــــورة أال، وذلر ع   أســــا  شــــحلادات االعتماد اســــتندا  التكن )دغ 
 الرمسية، وكذلر تقييم الكفااات وااربات املحلنية املكتسبة بررق غس رمسية واالع اف هبا، ع    ي  املستويات املحلاريةا

الب دان مبا يعزز القدرات التدريبية لدجم الســـــ رات الوينية واجلحلات املعنية صـــــا بة   قامة شـــــراكات عاملية ل محلارات فيما با )هغ 
املوــــــــ حة، مبا يف ذلر القراع اااا والنقابات، وتعزيز تنمية محلارات اليد العام ة يف الب دان األصــــــــ ية واملحلاجرين يف ب دان 

 سواق العمل يف  ي  الب دان املشاركةااملقود، ابتغاا  عداد املتدربا من أجل ب و  قاب ية التو يف يف أ
تشجي  الشبكات املش كة با املؤسسات، والربامي التعاونية ل شراكات با القراع اااا واملؤسسات التع يمية يف الب دان  )وغ 

را تنمية األص ية وب دان املقود، لكي يتسىن ل محلاجرين ول مجتمعات املييفة واجلحلات الشريكة املشاركة االستفادة من ف
املحلارات ذات املنفعة املتبادلة، بوسائل منحلا االنتفاع باملمارسات الفي   املتبعة يف  لية األعمال التجارية املوووعة يف سياق 

 املنتدجم العاملي املع  باهلجرة والتنميةا
  ع   تنمية املحلارات وتنق حلا  قامة شــــــــراكات وبرامي  نائية بالتعاون م  اجلحلات املعنية صــــــــا بة املوــــــــ حة، هبدف التشــــــــجي )زغ 

ودوراعا، من قبيل برامي التبادل الراليب، واملنجت الدراســية، وبرامي تبادل ااربات الفنية، والتدرين أو التدّرب املحل ، ع   أن 
عمل تتيجت هذم الشـــراكات والربامي  يارات ل مســـتفيدين منحلا بعد  متا  ت ر الربامي بنجاح، حبير خيتارون با البحر عن 

 ومباشرة األعمال احلرةا
التعاون م  القراع اااا وم  أرباب العمل ع    تا ة برامي، ســـــــــــــــواا عن بتعد أو ع   الن نت، يف حال تنمية املحلارات  )حغ 

رة ومراعية لالعتبارات اجلنســـــــــــانية، لفائدة املحلاجرين ع    ي  املســـــــــــتويات املحلارية، مبا يف ذلر  وميـــــــــــاهارا، برريقة ميســـــــــــّ
تدرين ال غو  املبكر والتدرين ال غو  املتع ع بعمل معا، والتدرين أ ناا العمل، وفرا االســـــــــــــــتفادة من برامي تدريبية ال

متقدمة، من أجل تعزيز قاب يتحلم ل تو يف يف قراعات ذات ي ن ع   العمالة اســـــــتنادا    معرفة القراع بديناميات ســـــــوق 
 قتوادياا العمل، و اصة من أجل تعزيز متكا املرأة ا

تعزيز قدرة العمال املحلاجرين ع   االنتقال من و يفة    أ رجم أو من صــــا ن عمل      ر، عن يريع  تا ة الو ائع اليت  )طغ 
 تابت املحلارات املكتسبة أ ناا العمل أو من  الل التدرين، من أجل  قيع أقو  استفادة من مزايا االرتقاا باملحلاراتا

األ ذ بســبل مبتكرة يف االع اف املتبادل باملحلارات املكتســبة بررق رمسية وغس رمسية وتقييمحلا، بوســائل منحلا تروير وتشــجي   ) غ 
التـدريـن التكمي ي واجليـد التوقيـت ل بـا اا عن و ـائف، والتوجيـإ، وبرامي التـدريـن الـدا  ي، من أجـل االع اف الكـامـل 

 بت املحلارات املكتسبة  ديااابالشحلادات احلالية، ومنجت شحلادات الكفااة اليت تا
 نشــــــــــاا  ليات لفحص الشــــــــــحلادات املعتمدة وتقدمي املع ومات ل محلاجرين عن الكيفية اليت يتم هبا تقييم محلارارم ومؤهالرم  )كغ 

واالع اف هبــــا قبــــل املغــــادرة، مبــــا يف ذلــــر يف عم يــــات التو يف أو يف مر  ــــة مبكرة بعــــد الوصـــــــــــــــول، هبــــدف  ســـــــــــــــا 
 يفال تو  قاب يتحلم
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التعاون من أجل تعزيز أدوات التو يع والعال ، بالشــــــراكة م  اجلحلات املعنية صــــــا بة املوــــــ حة، حبير تعري هذم األدوات  )لغ 
 ة عامة عن شـــحلادات العامل ومحلاراتإ ومؤهالتإ املع ف هبا يف الب دان األصـــ ية ويف ب دان العبور واملقوـــد، وذلر من أجل 

 يم مدجم مالامة العمال املحلاجرين يف عم يات تقدمي الر بات العمل.متكا أصحاب العمل من تقي
 

 : خلق ظروف تساعد المهاجرين والمغتربين على المساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع البلدان1٩الهدف 
م  ن تز  بتمكا املحلاجرين واملغ با من أجل  فيز مسا ارم يف التنمية، وتسنس مناف  اهلجرة باعتبارها مودراً ل تنمية املستدامة،  - 35

   عادة التأكيد ع   كون اهلجرة  قيقًة متعددة األبعاد ذات أ ية كربجم يف التنمية املستدامة ل ب دان األص ية وب دان العبور واملقود.
 ول وفاا هبذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية:  
و رة عمل أديس أبابا، عن يريع تعزيز وتيســـــس اآل ار  ٢٠3٠وـــــمان التنفيذ الكامل والفعال ارة التنمية املســـــتدامة لعا   )أغ 

 ال ابية ل حلجرة من أجل  قيع  ي  أهداف التنمية املستدامةا
تنمية والســــــــياســــــــات القراعية ع   الوــــــــعد ا  ي والوي  والق يمي والعاملي، م  مراعاة املبادئ دمي اهلجرة يف ختريط ال )بغ 

التوجيحلية والتوصــــيات القائمة املتع قة بالســــياســــات، مال منشــــور انيموعة العاملية املعنية باهلجرة، املعنون ) دماج اهلجرة يف 
ــالتنريط اليائي: دلي  :Mainstreaming Migration into Development Planning، ل لوانعي السياسات وممارسيحلاغـ

A Handbook for Policymakers and Practitionersا، من أجل تعزيز اتساق السياسات وفعالية التعاون اليائي 
دامة يف الب دان األصـــــ ية االســـــتامار يف البحو  اليت تتناول تأ س املســـــا ات غس املالية ل محلاجرين واملغ با يف التنمية املســـــت )جغ 

وب دان املقوــــــد، من قبيل نقل املعارف واملحلارات، واملشــــــاركة االجتماعية واملدنية، والتبادل الاقايف، ابتغاا ووــــــ  ســــــياســــــات 
 قائمة ع   األدلة وتعزيز املناقشات اليت تتناول السياسات العامليةا 

صـــــ ية، بوســـــائل منحلا  نشـــــاا هياكل أو  ليات  كومية، أو تعزيز القائم تيســـــس مســـــا ات املحلاجرين واملغ با يف ب داعم األ )دغ 
منحلا، ع    ي  املستويات، من قبيل  قامة مكاتن أو مراكز اتوال  ووة ل مغ با، وحالس استشارية معنية بالسياسات 

 يف عم ية رســم الســياســات املتع قة املتع قة باملغ با لكي تتمكن احلكومات من االســتفادة من  مكانات املحلاجرين واملغ با
 باهلجرة والتنمية، ومراكز اتوال  ووة ل مغ با يف البعاات الدب وماسية أو القنو يةا

ر اســــــتامارات املحلاجرين واملغ با ومزاولتحلم لمعمال احلرة، بســــــبل منحلا توفس  )هغ  ووــــــ  برامي دعم هادفة ومنتجات مالية تيســــــّ
يف حال تنظيم املشـاري  التجارية، وتقدمي منجت مسـاوية لرأ  املال األويل، و نشـاا سـندات ل مغ با،  الدعم الدار  والقانوين

 وصناديع تنمية وصناديع استامار ل مغ با، وتنظيم معار  جتارية  ووةا
من أجل املشـــاركة  توفس مع ومات وتوجيحلات يســـحلل الوصـــول  ليحلا، بوســـائل منحلا املنوـــات الرقمية، وكذلر  ليات موـــممة )وغ 

املالية والتروعية وااسية املنســـــقة والفعالة ل محلاجرين واملغ با، وال ســـــيما يف  االت الروارئ النســـــانية اليت تق  يف ب داعم 
 األص ية، بسبل منحلا  شراك البعاات القنو يةا

ا يف ذلر املشاركة يف عم يات السال  واملواحلة، ويف متكا املحلاجرين من االخنراط واملشاركة السياسية يف ب داعم األص ية، مب )زغ 
االنتنابات والصــال ات الســياســية، بســبل منحلا  نشــاا ســجالت ل نا با  اصــة باملواينا يف ااارج، ومن  الل التمايل 

 الربملاين، وفقا ل تشريعات الوينيةا
ليت   بحلا املغ بون ل ب دان األصـــ ية وب دان املقوـــد وحتمعارم تعزيز ســـياســـات اهلجرة اليت  قع االســـتفادة املا   من املناف  ا )حغ 

ا  ية، من  الل تيســس أســالين مرنة ل ســفر والعمل واالســتامار بأقل قدر من األعباا الدارية، بوســائل منحلا مراجعة وتنقيجت 
 ال وائجت اااصة بالتأشسات والقامة واجلنسية،  سن االقتيااا 



 A/CONF.231/3 

 

28/34 18-12606 

 

ول األ رجم وم  القرــاع ااــاا ومنظمــات أصـــــــــــــــحــاب األعمــال لتمكا املحلــاجرين واملغ با، وال ســـــــــــــــيمــا التعــاون م  الــد )طغ 
التنوــوــات التقنية اليت يوجد ع يحلا ي ن كبس، من مباشــرة بعص أنشــرتحلم املحلنية واملشــاركة يف نقل املعرفة يف ب داعم  ذوو

 ة أو االستحقاقات االجتماعية املكتسبةااألص ية، دون احلاجة باليرورة    فقدان الو يفة أو القام
 قامة الشـــــــــراكات با الســـــــــ رات ا  ية وانيتمعات ا  ية والقراع اااا واملغ با واجلمعيات العام ة يف مســـــــــقط رأســـــــــحلم  ) غ 

منحلا ومنظمات املحلاجرين، من أجل التشــــــجي  ع   نقل املعرفة واملحلارات با ب داعم األصــــــ ية وب دان مقوــــــدهم، بوســــــائل 
  ديد أماكن تواجد املغ با ومحلارارم، باعتبار ذلر وسي ة ل محافظة ع   الو ة با املغ با وب دهم األص ي.

 
 : تشجيع إرسال التحويالت المالية بوسائل أسرع وأكثر أماناً وأقل كلفة، وتيسير االندماج المالي للمهاجرين2٠الهدف 

األكار ســـــــــــــــرعة وأماناً واألقل ك فة عن يريع مواصـــــــــــــــ ة تروير البيئات القائمة املواتية من  ير  ن تز  بتشـــــــــــــــجي  التحويالت املالية - 36
السياسات واجلوانن التنظيمية واليت تنظم سوق التحويالت املالية وتشج  ع   املنافسة واالبتكار، ومن  الل  تا ة برامي وأدوات 

رين وأســــــــرهم. ون تز  كذلر بتعظيم األ ر املفيــــــــي    التحول الذ   د إ مراعية ل منظور اجلنســــــــاين تيســــــــر االندماج املايل ل محلاج
ة التحويالت املالية يف رفام العمال املحلاجرين وأســــــــرهم، ويف التنمية املســــــــتدامة يف الب دان، م  األ ذ يف االعتبار أن التحويالت املالي

ية الدولية األ رجم، مال االســتامار املباشــر األجن  أو املســاعدة موــدر ها  لرأ  املال اااا وأنإ ال ميكن مســاوارا بالتدفقات املال
 اليائية الرمسية أو غس ذلر من املوادر العامة لتمويل التنمية. 

 ول وفاا هبذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية:  
املائة، و لغاا قنوات التحويالت املالية  يف 3ووــــــــ   ارية يريع افص تكاليف معامالت  ويالت املحلاجرين    أقل من  )أغ 

 ا ٢٠3٠ج من  رة التنمية املستدامة لعا  -١٠متاشياً م  الغاية  ٢٠3٠يف املائة حب ول عا   5اليت تربو تكاليفحلا ع   
ليــة واالســـــــــــــــتامــار تعزيز ودعم يو  األمم املتحــدة الــدويل ل تحويالت املــاليــة العــائ يــة واملنتــدجم العــاملي املع  بــالتحويالت املــا )بغ 

والتنمية التاب  ل وـــــندوق الدويل ل تنمية الزراعية باعتبارم  يارا هاماً لبناا الشـــــراكات وتوييدها من أجل   اد   ول مبتكرة 
 لتحويالت مالية أقل تك فة وأكار سرعة وأماناً م   ي  اجلحلات صا بة املو حة املعنيةا

وزيادة قاب ية التشــغيل البي  ل بنية التحتية ل تحويالت ع   مدجم قنوات التحويالت  مواامة أنظمة أســواق التحويالت املالية )جغ 
املالية عن يريع كفالة أال تؤد  التدابس الرامية    مكافحة كل من التدفقات املالية غس املشــروعة وغســل األموال    عرق ة 

 متييزيةا  ويالت املحلاجرين بسبن تربيع سياسات غس ورورية أو مفرية أو 
ووـــــ  أير ســـــياســـــاتية وتنظيمية مواتية تعزز التنافســـــية واالبتكار يف ســـــوق التحويالت املالية، وتزيل احلواجز غس املربرة اليت  )دغ 

تعوق وصــــــول مقدمي  دمات التحويل املايل من غس املوــــــارف    البنية التحتية لنظم الدف ، وتربيع  عفااات أو  وافز 
ت املالية، وتعزيز  مكانية وصــول  ت ف مقدمي اادمات    الســوق، و فيز القراع اااا لتوســي  وــريبية ع   التحويال

نراق  دمات التحويالت املالية، و ســـــــــــا األمن و مكانية التنبؤ فيما يتع ع باملعامالت املتدنية القيمة من  الل ووـــــــــــ  
املشـــروعة،  ل تمييز با التحويالت املالية والتدفقات غس الشـــواغل النا ة عن ختفيف املناير يف احلســـبان، و عداد منحلجية

 وذلر بالتشاور م  مقدمي  دمات التحويالت املالية واهليئات التنظيمية املاليةا 
ووـــــــــــ    ول تكنولوجية مبتكرة ل تحويالت املالية، مال الدف  بواســـــــــــرة األجحلزة ا مولة أو األدوات الرقمية أو املعامالت  )هغ 

اللك ونية، من أجل  فص التكاليف، وزيادة الســـــــــــرعة، وتعزيز األمن، وزيادة التحويالت عرب القنوات العادية، املوـــــــــــرفية 
وفتجت قنوات توزي  مراعية لالعتبارات اجلنســــــــانية ل ســــــــكان الذين يعانون من نقص يف اادمات، مبن فيحلم األشــــــــناا يف 

 لقرااة والكتابة واألشناا ذوو العاقةااملنايع الريفية واألشناا الذين ال  يدون الملا  با
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توفس مع ومات ســـــحل ة املنال عن تكاليف التحويالت املالية  ســـــن مقدمي اادمات وقنوات التحويالت، من قبيل املواق   )وغ 
مور املالية، الشبكية اليت جتر  مقارنات، بغية  سا الشفافية وزيادة املنافسة يف سوق التحويالت املالية، وتعزيز الملا  باأل

 و دماج املحلاجرين وأسرهم بواسرة التع يم والتدرينا
ووــــ  برامي وأدوات لتعزيز اســــتامارات مرســــ ي التحويالت املالية يف التنمية ا  ية وريادة األعمال يف ب دان املنشــــأ، بســــبل  )زغ 

 مسقط رأ  مرس ي التحويالت، بغية تعزيز منحلا  ليات املنجت املقاب ة والسندات الب دية والشراكات م  اجلمعيات العام ة يف
 قدرة التحويالت املالية ع     دا   ّول يتجاوز فرادجم األسر املعيشية ل عمال املحلاجرين من  ي  مستويات املحلاراتا

وفتجت  ســاب موــريف متكا النســاا املحلاجرات من احلوــول ع   تدرين لتملا  باألمور املالية ونظم التحويالت املالية الرمسية،  )حغ 
وامتالك أصول مالية واستامارات وأعمال جتارية و داررا، باعتبار ذلر وسي ة ملعاجلة أوجإ عد  املساواة با اجلنسا وتشجي  

 مشاركة املرأة بفعالية يف احلياة االقتواديةا
، مبا يشــمل األســر املعيشــية املننفيــة  تا ة  مكانية وصــول املحلاجرين      ول موــرفية وأدوات مالية وترويرها لوــاحلحلم )طغ 

الد ل واألســـر املعيشـــية اليت تع يحلا نســـاا، عل غرار احلســـابات املوـــرفية اليت جتيز ألرباب العمل القيا  بايداعات مباشـــرة، 
 و سابات االد ار، والقرو  واالئتمانات بالتعاون م  القراع املوريف.

 
والسددددماح بةعددددادة دخددددولهم بصددددورة آمنددددة تصددددون كددددرامتهم وكددددذلك إعددددادة  : التعدددداون فددددي تيسددددير عددددودة المهدددداجرين21الهدددددف 

 مستدامًا  إدماجهم إدماجا
ن تز  بتيســــس العودة اآلمنة والكرمية والتعاون لتحقيقحلا، وبيــــمان مراعاة األصــــول القانونية وأ ذ  الة كل فرد ع    دة والنوــــاف  - 3٧

اجرين من وتجد  رر فع ي ومتوق  يحلددهم باملوت أو يعروـــــــــــــــحلم ل تعذين الفع ي، وذلر حبظر الررد اجلماعي و ظر  عادة املحل
الال نســانية أو املحلينة، أو أ  وــرر   ر يتعذر جربم، وفقاً اللتزاماتنا مبوجن القانون  وغسم من وــروب املعام ة أو العقوبة القاســية أو

هلم بالد ول حدداً  سـن األصـول املرعية يف  ل اال  ا  الدويل حلقوق النسـان. ون تز  كذلر بكفالة اسـتقبال مواينينا والسـماح 
بالعودة. ون تز  أييــــــــــــاً بتحليئة الظروف املواتية ل ســــــــــــالمة  واينيحلاملالتاّ  حلع النســــــــــــان يف العودة    ب دم وواجن الدول بالســــــــــــماح 

أجل وــــمان اســــتدامة  عادة  دماج  الشــــنوــــية، والتمكا االقتوــــاد ، والدماج، والتماســــر االجتماعي يف انيتمعات ا  ية، من
 املحلاجرين لدجم عودرم    ب داعم األص ية. 

 ول وفاا هبذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية:  
ووـــ  وتنفيذ أير واتفاقات تعاون  نائية و ق يمية ومتعددة األيراف، مبا يف ذلر اتفاقات تســـمجت بالد ول حدداً،  ن  ذا  )أغ 

ن    ب داعم د  وها بأمان ويف  روف  فظ كرامتحلم ومتتال امتااالً تاماً ل قانون الدويل حلقوق النســـــــــــــــان، عاد املحلاجرو 
يشمل  قوق الرفل، من  الل  ديد  جرااات واوحة ومتفع ع يحلا تكفل مراعاة األصول القانونية وتيمن النظر يف  مبا

ر  الة كل فرد ع    دة واليقا القانوين، ومن  الل الت أكد من أن ت ر األير واالتفاقات تتيـــــــمن أييـــــــاً أ كاماً تيســـــــّ
  عادة الدماج بوورة مستدامةا

التشــــــــجي  ع   ووــــــــ  برامي ل عودة و عادة الدماج تراعي املنظور اجلنســــــــاين واأليفال، وميكن أن تشــــــــمل الدعم القانوين  )بغ 
ســـــــــــــياق هذم الربامي الروعية مبوافقة املحلاجرين احلرة  واالجتماعي واملايل ع   حنو ييـــــــــــــمن أن تتم  ي   االت العودة يف

واملسبقة واملستنسة، وأن ي ق  املحلاجرون العائدون املساعدة يف عم ية  عادة  دماجحلم من  الل شراكات فعالة، بغية  قيع 
 غايات منحلا تفاد  تشردهم يف ب دان املنشأ عند عودرما 

تزويدهم بو ائع الســـــــــفر ليتمكنوا من العودة بأمان ويف  روف  فظ كرامتحلم وتســـــــــمجت التعاون ع    ديد هوية املواينا و  )جغ 
هلم بالد ول حدداً يف  االت األشـــــــــــــــناا الذين ال يتمتعون باحلع القانوين يف البقـاا يف  ق يم دولة أ رجم، من  الل 
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ية حمدِّدة ل حلوية يف سجالت السكان،  رساا سبل مو وقة وفعالة لتحديد هوية مواينينا بررائع منحلا  وافة مع ومات بيوم  
 ومن  الل رقمنة نظم السجالت املدنية، م  اال  ا  التا  ل حع يف ااووصية وياية البيانات الشنويةا

تعزيز االتوــــــاالت املؤســــــســــــية با الســــــ رات القنوــــــ ية واملو فا املعنيا يف ب دان املنشــــــأ واملقوــــــد، وتوفس ما يكفي من  )دغ 
قنوـــــــ ية ل محلاجرين العائدين قبل عودرم من  الل تيســـــــس  وـــــــوهلم ع   الو ائع وو ائع الســـــــفر واادمات املســـــــاعدة ال

 األ رجم، بغية ومان  مكانية التنبؤ واألمان والكرامة يف العودة والسماح بالد ول حدداًا
جم من العودة بـــأمـــان ويف  روف  فظ متكا املحلـــاجرين الـــذين ال يتمتعون بـــاحلع القـــانوين يف البقـــاا يف  ق يم دولـــة أ ر  )هغ 

كرامتحلم، بعد تقييم  الة كل فرد منحلم ع    دة، ع   أن يكون ذلر ع   يد الســــــــــ رات املنتوــــــــــة من  الل التعاون 
الســري  والفعال با ب دان املنشــأ واملقوــد، وبعد اســتنفاد  ي  ســبل االنتوــاف القانونية الســارية، امتااالً ليــمانات مراعاة 

 قانونية وسائر االلتزامات مبوجن القانون الدويل حلقوق النسانااألصول ال
 نشــاا أو تعزيز  ليات رصــد وينية  اصــة بالعودة، بالشــراكة م  اجلحلات املعنية صــا بة املوــ حة، لتقدمي توصــيات مســتق ة  )وغ 

العائدين وصــــــــــــون كرامتحلم بشــــــــــــأن الســــــــــــبل والوســــــــــــائل الكفي ة بتعزيز املســــــــــــاالة، من أجل وــــــــــــمان أمن  ي  املحلاجرين 
 النسانيةا و قوقحلم

التأكد من أن عم يات العودة والد ول حدداً اليت تشـــــــــــمل أيفاالً ال تنفَّذ  ال بعد التأكد من أعا  قع موـــــــــــاحل األيفال  )زغ 
تنوــوــاً يرافقحلم الفيــ   وتراعي  قحلم يف احلياة األســرية وو دة األســرة، وأن أ د الوالدين أو وصــياً قانونياً أو مســؤوالً م

 يف  ي  مرا ل العودة، مما ييمن تنفيذ ترتيبات االستقبال والرعاية و عادة الدماج لميفال يف ب د املنشأ لدجم عودرما
تيسس اندماج املحلاجرين العائدين يف احلياة انيتمعية بوورة مستدامة من  الل تزويدهم بفرا متساوية ل حوول ع   احلماية  )حغ 

االجتماعية، والتدرين املحل ، وفرا العمل والعمل الالئع، واالع اف  - االجتماعية، والعدالة، واملساعدة النفسيةواادمات 
باملحلارات املكتســـبة يف ااارج، واادمات املالية، من أجل االســـتفادة بالكامل مما لديحلم من قدرة ع   مباشـــرة األعمال احلرة، 

أعيــــــــاا نشــــــــرا يف انيتم  ومســــــــا ا يف التنمية املســــــــتدامة يف الب د األصــــــــ ي ومن محلارات ورأ  مال بشــــــــر  بوصــــــــفحلم 
 عودرما عند

 ديد وت بية ا تياجات انيتمعات ا  ية اليت يعود  ليحلا املحلاجرون من  الل  دماج أ كا  ذات صـــــ ة يف االســـــ اتيجيات  )طغ 
امليزانية، وســـائر القرارات ذات الوـــ ة املتع قة بالســـياســـات،  اليائية الوينية وا  ية، ويف  رط البنية التحتية، و وـــوـــات

 ومن  الل التعاون م  الس رات ا  ية واجلحلات املعنية صا بة املو حة.
 

 : إنشاء آليات من أجل تحويل استحقاقات الضمان االجتماعي واالستحقاقات المكتسبة22الهدف 
مســـــتويات املحلارات ل حوـــــول ع   احلماية االجتماعية يف ب دان املقوـــــد واالســـــتفادة من ن تز  مبســـــاعدة العمال املحلاجرين يف  ي   - 3٨

 مكانية نقل اســــــتحقاقات اليــــــمان االجتماعي واالســــــتحقاقات املكتســــــبة الســــــارية يف ب داعم األصــــــ ية أو عندما يقررون العمل يف 
    ر. ب د
 ول وفاا هبذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية:  
 نشــــــــــــــــاا نظم يـايـة اجتمــاعيــة وينيــة غس متييزيـة أو تعحلــدهـا، مبـا يشـــــــــــــــمــل احلـدود الـدنيــا ل حمــايـة االجتمــاعيــة ل مواينا  )أغ 

 غا٢٠٢)رقم  ٢٠١٢واملحلاجرين، متشياً م  توصية منظمة العمل الدولية بشأن األرويات الوينية ل حماية االجتماعية، 
يمية أو متعددة األيراف تتع ع باليـــــمان االجتماعي بشـــــأن  مكانية نقل االســـــتحقاقات  برا  اتفاقات متبادلة  نائية أو  ق  )بغ 

املكتســــبة ل عمال املحلاجرين يف  ي  مســــتويات املحلارات، تشــــس    احلدود الدنيا ل حماية االجتماعية الســــارية يف كل دولة 
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لتقاعدية والرعاية الوــــــــحية وغسها من من الدول واســــــــتحقاقات وأ كا  اليــــــــمان االجتماعي الســــــــارية، مال املعاشــــــــات ا
 دماج هذم األ كا  يف سائر االتفاقات ذات الو ة، مال االتفاقات املتع قة هبجرة اليد العام ة  االستحقاقات املكتسبة، أو

 الروي ة األمد واملؤقتةا
جتماعي الوينية، وتعيا جحلات  دراج أ كا  تتع ع بامكانية نقل االســــتحقاقات واملزايا املكتســــبة وــــمن أير اليــــمان اال )جغ 

تنســيع يف ب دان املنشــأ والعبور واملقوــد تتو  تيســس ي بات النقل اليت يقدمحلا املحلاجرون، وتتوــدجم ل موــاعن اليت ميكن 
أن تع   النســاا واملســنا يف وصــوهلم    احلماية االجتماعية، و نشــاا أدوات  وــوــة، مال صــناديع الرعاية االجتماعية 

 ن، يف ب دان املنشأ حبير تقد  الدعم ل عمال املحلاجرين وأسرهم. ل محلاجري
 

 : تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية تحقيقا للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية23الهدف 
ي عن يريع تعزيز التعاون ن تز  بأن يدعم بعيـــنا بعيـــاً يف  قيع األهداف والوفاا بااللتزامات املنوـــوا ع يحلا يف هذا االتفاق العامل - 39

الدويل، وتنشـــــيط الشـــــراكة العاملية، والتأكيد من جديد، بروح من التيـــــامن، ع   أ ية اتباع عي شـــــامل ومتكامل يف تيســـــس اهلجرة 
شـــ كة، يف اآلمنة واملنظمة والنظامية، واالع اف بأننا  يعاً ب دان منشـــأ وب دان عبور وب دان مقوـــد. ون تز  كذلر باختاذ  جرااات م

 يار التوـــــــــد  ل تحديات اليت يواجحلحلا كل ب د، من أجل تنفيذ هذا االتفاق العاملي، والتأكيد ع   التحديات اااصـــــــــة اليت تواجإ 
أييـاً  تز  الب دان األفريقية وأقل الب دان يواً والب دان النامية غس الســا  ية والدول اجلزرية الوــغسة النامية والب دان املتوســرة الد ل. ون

ي م  بتعزيز ياب  التكامل با االتفاق العاملي واألير القانونية والسياساتية الدولية القائمة، عن يريع مواامة تنفيذ هذا االتفاق العامل
، و رة عمل أديس أبابا، واالع اف بأن اهلجرة والتنمية املســـــــــــــتدامة ٢٠3٠هذم األير، وال ســـــــــــــيما  رة التنمية املســـــــــــــتدامة لعا  

 ا األبعاد وم ابرتان. متعددت
 ول وفاا هبذا االلتزا ، سنستند    الجرااات التالية:  
دعم الدول األ رجم بينما ننفذ االتفاق العاملي بوـــــــــــورة  اعية، بســـــــــــبل منحلا تقدمي املســـــــــــاعدة املالية والتقنية، متشـــــــــــياً م   )أغ 

 عي يشمل احلكومة بأسرها وانيتم  بأسرما األولويات والسياسات و رط العمل واالس اتيجيات الوينية، من  الل
يف املنايع اجلغرافية اليت تكون دوما  ٢٠3٠زيادة التعاون الدويل والق يمي لتســــري  وتسة تنفيذ  رة التنمية املســــتدامة لعا   )بغ 

وعد  املســــاواة، والفســــاد وســــوا َموــــدراً ل حلجرة غس النظامية بســــبن اآل ار امل ابرة ل فقر والبرالة، وتغس املناف والكوار ، 
احلوكمة، من با عوامل هيك ية أ رجم، وذلر من  الل أير التعاون املناســـــــــبة، والشـــــــــراكات االبتكارية، ومشـــــــــاركة  ي  

 اجلحلات املعنية صا بة املو حة، م  ا  ا  المساك بزما  األمور ع   املستوجم الوي  واملسؤولية املش كةا
ت ا  ية يف  ديد اال تياجات والفرا املتا ة ل تعاون الدويل من أجل تنفيذ االتفاق العاملي تنفيذاً  شـــــراك ودعم الســـــ را )جغ 

فعاالً ومراعاة وجحلات نظرها وأولويارا يف اســ اتيجيات التنمية والربامي واارط املتع قة باهلجرة باعتبار ذلر وســي ة لكفالة 
 ف القراعات احلكومية والســياســاتية، ولوــفاا أقوــ   د من الفعالية ع   احلوكمة الرشــيدة، واتســاق الســياســات عرب  ت

 التعاون الدويل يف حال التنمية و قيع أقو  أ ر من هذا التعاونا
االســتفادة من  لية بناا القدرات واالســتناد    الوــكوك القائمة األ رجم من أجل تعزيز قدرات الســ رات املعنية عن يريع  )دغ 

د التقنية واملالية والبشرية من الدول واملؤسسات املالية الدولية والقراع اااا واملنظمات الدولية وموادر أ رجم، تعبئة املوار 
 بغية مساعدة  ي  الدول يف الوفاا بااللتزامات ا ددة يف هذا االتفاق العامليا 

ة وموـــممة  وـــيوـــاً هلذم الغاية وتتســـم بالشـــفافية،  قامة شـــراكات  نائية أو  ق يمية أو متعددة األيراف ذات منفعة متبادل غ)ه 
متشـياً م  القانون الدويل، تتتو   يف  يارها   ول حمددة األهداف ل مسـائل املتع قة بسـياسـة اهلجرة ذات االهتما  املشـ ك 

 وتتناول الفرا والتحديات املتع قة باهلجرة وفقاً لالتفاق العاملي. 
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 التنفيذ
ق العاملي تنفيذاً فعاالً تيافر جحلودنا ع   الوعد العاملي والق يمي والوي  وا  ي، مبا يف ذلر ومان االنسجا  يست ز  تنفيذ االتفا - ٤٠

 ومن منظومة األمم املتحدة. 
اذ تدابس وحنن م تزمون بتحقيع األهداف وااللتزامات الواردة يف االتفاق العاملي، متشـــــــــــــــياً م  رؤيتنا ومبادئنا التوجيحلية، عن يريع اخت - ٤١

فعالة ع    ي  املســـــــــتويات من أجل تيســـــــــس اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية يف  ي  مرا  حلا. وســـــــــننفذ االتفاق العاملي يف ب داننا 
وع   الوــــــــعيدين الق يمي والعاملي، م  مراعاة الواق  املعيش يف كل ب د وقدراتإ ومســــــــتوجم تنميتإ وا  ا  الســــــــياســــــــات واألولويات 

. ونؤكد من جديد التزامنا بالقانون الدويل، ونشـــــــــــــــدد ع   أن االتفاق العاملي يتعا تنفيذم ع   حنو ينســـــــــــــــجم م   قوقنا الوينية
 والتزاماتنا مبوجن القانون الدويل.

من التيـــــــامن. وســـــــننفذ االتفاق العاملي عن يريع تعزيز التعاون الانائي والق يمي واملتعدد األيراف وتنشـــــــيط الشـــــــراكة العاملية بروح  - ٤٢
 وســــنواصــــل االســــتفادة من اآلليات واملنابر واألير القائمة ملعاجلة مســــألة اهلجرة  مي  أبعادها. و دراكا منا ل دور ا ور  الذ  يؤديإ
ان التعاون الدويل يف  قيع األهداف والوفاا بااللتزامات بوــــــــورة فعالة، ســــــــنســــــــع     تعزيز اخنراينا يف التعاون واملســــــــاعدة با ب د

الشمال وب دان اجلنوب وفيما با ب دان اجلنوب وع   الوعيد الاال ي. وسنقو  مبواامة جحلود التعاون اليت نبذهلا يف هذا الودد م  
 و رة عمل أديس أبابا.  ٢٠3٠ رة التنمية املستدامة لعا  

القائمة، تدعم جحلود الدول األعيــــــاا الرامية    تنفيذ ونقرر  نشــــــاا  لية لبناا القدرات يف األمم املتحدة، باالســــــتفادة من املبادرات  - ٤3
االتفاق العاملي. وتتيجت هذم اآللية ل دول األعياا واألمم املتحدة وسائر اجلحلات املعنية صا بة املو حة، مبا يف ذلر القراع اااا 

ل تعزيز القدرات و ســــــا التعاون املتعدد واملؤســــــســــــات ااسية، املســــــا ة باملوارد التقنية واملالية والبشــــــرية ع   أســــــا  يوعي من أج
 الشركاا. وستتألف  لية بناا القدرات مما ي ي:

 مركز تواصل ييّسر التوصل      ول قائمة ع   الر ن ومكيفة وفع اال تياجات ومتكام ة، بالسبل التالية: )أغ 
 وجتحليزهاا هذم الر بات سداا املشورة بشأن الر بات اليت تقدمحلا الب دان لوو    ول، وتقييم  ‘١’  
 ديد اجلحلات الرئيســــــــية الشــــــــريكة يف التنفيذ دا ل منظومة األمم املتحدة و ارجحلا، متشــــــــياً م  مزاياها النســــــــبية  ‘٢’  

 وقدرارا التنفيذيةا
ول  ربط الر بات مببادرات و  ول مما  ة من أجل تبادهلا با األقران و مكانية تكرارها، من وتجدت مبادرات و  ‘3’  

 من هذا القبيل وكانت ذات ص ةا
 كفالة بنية فعالة ل تنفيذ الذ  تشارك فيإ وكاالت متعددة وجحلات متعددة صا بة مو حةا ‘٤’  
  ديد فرا التمويل، بسبل منحلا افتتاح صندوق بدا العملا ‘5’  
 ع   مشاري ، من  الل ما ي ي: نشاا صندوق لبدا العمل من أجل توفس التمويل األّويل لتنفيذ احل ول القائمة  )بغ 
 توفس التمويل األويل، عند احلاجة، من أجل  يالق مشروع حمددا ‘١’  
 استكمال موادر التمويل األ رجما ‘٢’  
اسـتال  التربعات املالية اليت تقدمحلا الدول األعيـاا واألمم املتحدة واملؤسـسـات املالية الدولية واجلحلات األ رجم صـا بة  ‘3’  

 مبا يف ذلر القراع اااا واملؤسسات ااسيةااملو حة، 
 يريع:   نشاا منوة عاملية ل معارف تكون مودراً مفتو اً ل بيانات ع   شبكة الن نت عن )جغ 
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 أداا دور مستودع ل قائم من األدلة واملمارسات واملبادراتا ‘١’  
 تيسس  مكانية الوصول    املعارف وتبادل احل ولا ‘٢’  
 ستفادة من منرب الشراكات التاب  ل منتدجم العاملي املع  باهلجرة والتنمية واملوادر األ رجم ذات الو ة.اال ‘3’  

وســـــــــــــــننفــذ االتفــاق العــاملي بـالتعــاون والشـــــــــــــــراكـة م  املحلــاجرين وانيتم  املـدين، ومنظمــات املحلــاجرين واملغ با، واملنظمــات الـدينيـة،  - ٤٤
ية، والقراع اااا، ونقابات العمال، والربملانيا، واملؤســــــســــــات الوينية حلقوق النســــــان، واحلركة والســــــ رات ا  ية وانيتمعات ا  

 الدولية ل و ين األير واهلالل األير، واألوساط األكادميية، ووسائط العال ، وغسها من اجلحلات املعنية صا بة املو حة.
م املتحدة معنية باهلجرة من أجل وــــــمان دعم التنفيذ دعماً فعاالً ومتســــــقاً ع   ونر ن بقرار األما العا   نشــــــاا شــــــبكة تابعة لمم - ٤5

نراق املنظومة، مبا يف ذلر  لية بناا القدرات،  وــــافة    متابعة االتفاق العاملي واســــتعراوــــإ لت بية ا تياجات الدول األعيــــاا. ويف 
 هذا السياق، نال ظ ما ي ي:

 دور منّسع الشبكة وأمانتحلااستؤد  املنظمة الدولية ل حلجرة  )أغ 
 ستستفيد الشبكة بالكامل من ااربة التقنية والتجربة اليت تتمت  هبا الكيانات ذات الو ة يف منظومة األمم املتحدةا )بغ 
 سيتواا  عمل الشبكة بالكامل م   ليات التنسيع القائمة وم   عادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اليائية. )جغ 

   األما العا  أن يقد     اجلمعية العامة تقريراً كل ســـــنتا عن تنفيذ االتفاق العاملي، وعن أنشـــــرة منظومة األمم املتحدة  ونر ن - ٤6
 يف هذا الودد،  وافًة    أداا ال تيبات املؤسسية، باالستناد    عمل الشبكة.

ت اليت تقودها الدول ع   الوـــــــــــــعيدين العاملي والق يمي يف النحلو  و ذ نســـــــــــــ م كذلر بالدور املحلم الذ  تؤديإ العم يات واملنتديا - ٤٧
الق يمية باحلوار الدويل بشــأن اهلجرة، ندعو املنتدجم العاملي املع  باهلجرة والتنمية والعم يات التشــاورية الق يمية، واملنتديات العاملية و 

فيذ االتفاق العاملي، وتبادل املمارســــــات اجليدة بشــــــأن الســــــياســــــات ودون الق يمية األ رجم    توفس منابر لتبادل ااربات بشــــــأن تن
 والتعاون، والتعريف بالنحلي املبتكرة، وتوييد الشراكات املتعددة أصحاب املو حة فيما يتع ع مبسائل حمددة يف حال السياسة العامة.

 
 المتابعة واالستعراض

والق يمي والعاملي يف تنفيذ االتفاق العاملي ومن  يار األمم املتحدة من  الل سنستعر  التقد  ا رز ع   الوعد ا  ي والوي   - ٤٨
عي تقودم الدول ومبشاركة  ي  اجلحلات املعنية صا بة املو حة. وألغرا  املتابعة واالستعرا ، نوافع ع   التدابس احلكومية الدولية 

 اليت ستساعدنا يف  قيع أهدافنا والوفاا بالتزاماتنا. 
و ننا و ذ نرجم أن اهلجرة الدولية تتر ن وجود منتدجم ع   الوعيد العاملي ميكن ل دول األعياا من  اللإ استعرا  التقد  ا رز يف  - ٤9

 التنفيذ وتوجيإ عمل األمم املتحدة، نقرر ما ي ي:
 الياً مرة كل أرب  دورات من دورات تغيس الغر  من احلوار الرفي  املســـــــــــتوجم بشـــــــــــأن اهلجرة الدولية والتنمية، املقرر  قامتإ  )أغ 

 ا“منتدجم استعرا  اهلجرة الدولية”اجلمعية العامة، وأن تعاد تسميتإ 
أن يكون منتدجم اســـــتعرا  اهلجرة الدولية املنرب العاملي احلكومي الدويل الرئيســـــي ل دول األعيـــــاا ملناقشـــــة التقد  ا رز يف  )بغ 

املع ومــات بشــــــــــــــــأنــإ، مبــا يف ذلــر جوانبــإ املتع قــة ارــة التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة  تنفيــذ  ي  جوانــن االتفــاق العــاملي وتبــادل
 ، ومبشاركة  ي  اجلحلات املعنية صا بة املو حةا٢٠3٠ لعا 

 ا٢٠٢٢أن يعقد منتدجم استعرا  اهلجرة الدولية كل أرب  سنوات ابتداا من عا   )جغ 
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العاملي ع   الوــــــــعد ا  ي والوي  والق يمي والعاملي، وأن يتيجت أن يناقش منتدجم اســــــــتعرا  اهلجرة الدولية تنفيذ االتفاق  )دغ 
 التفاعل م  اجلحلات املعنية األ رجم صا بة املو حة، بغية االستفادة من التازات و ديد الفرا املتا ة لزيادة التعاونا

يتتفع ع يإ ع   املســــــتوجم احلكومي أن يوــــــدر عن كل اجتماع ملنتدجم اســــــتعرا  اهلجرة الدولية  عالن بشــــــأن التقد  ا رز  )هغ 
 الدويل، وميكن أن يأ ذم يف االعتبار املنتدجم السياسي الرفي  املستوجم املع  بالتنمية املستدامة.

و ننا و ذ نرجم أن اهلجرة الدولية  د  يف معظمحلا وـــــــــــــــمن املنايع الق يمية، ندعو العم يات واملنتديات واملنظمات دون الق يمية  - 5٠
ية واألقاليمية، مبا يف ذلر ال جان االقتوـــادية الق يمية التابعة لممم املتحدة أو العم يات التشـــاورية الق يمية،    اســـتعرا  والق يم

، بالتناوب م  املناقشــــــــــات اليت جتر  ع   ٢٠٢٠ الة تنفيذ االتفاق العاملي دا ل كل منرقة من املنايع الق يمية، اعتباراً من عا  
ي بف ة فاصـــ ة من أرب  ســـنوات، من أجل  رشـــاد كل اجتماع ملنتدجم اســـتعرا  اهلجرة الدولية ع   حنو فعال، مبشـــاركة الوـــعيد العامل

  ي  اجلحلات املعنية صا بة املو حة.
، و يالع منتدجم وندعو املنتدجم العاملي املع  باهلجرة والتنمية    توفس  يز ل تبا ر غس الرمسي الســــــــــــــنو  بشــــــــــــــأن تنفيذ االتفاق العاملي - 5١

 استعرا  اهلجرة الدولية ع   النتائي وأفيل املمارسات والنحلي املبتكرة.
و ننا و ذ نســــــ م مبا تقدمإ املبادرات اليت تقودها الدول يف حال اهلجرة الدولية من  ســــــحلامات هامة، ندعو ا افل، مال احلوار الدويل  - 5٢

ل حلجرة، والعم يات التشــــاورية الق يمية، وغسها،    املســــا ة يف منتدجم اســــتعرا  اهلجرة بشــــأن اهلجرة الذ  تقيمإ املنظمة الدولية 
الدولية عن يريع تقدمي ما يكون مفيدا من البيانات واألدلة وأفيـــــــل املمارســـــــات والنحلي املبتكرة والتوصـــــــيات املتع قة بتنفيذ االتفاق 

 العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية.
ونشــــــــــــج   ي  الدول األعيــــــــــــاا ع    عداد  رط اســــــــــــتجابة وينية يمو ة لتنفيذ االتفاق العاملي، يف أقرب وقت ممكن، و جراا  - 53

اســـتعراوـــات منتظمة وشـــام ة ل تقد  ا رز ع   الوـــعيد الوي ، بســـبل منحلا القيا  يوعا بووـــ   رة تنفيذ وينية وتنفيذها. وينبغي 
ن مســـا ات  ي  اجلحلات املعنية صـــا بة املوـــ حة، ومن الربملانات والســـ رات ا  ية، وأن تســـحلم أن تســـتفيد هذم االســـتعراوـــات م

 بفعالية يف  رشاد مشاركة الدول األعياا يف منتدجم استعرا  اهلجرة الدولية وسائر ا افل ذات الو ة. 
ومية دولية مفتو ة وشــفافة وشــام ة لتحديد الررائع مشــاورات  ك ٢٠١9ونر ن    رئيســة اجلمعية العامة أن تر ع وختتتم يف عا   - 5٤

واجلوانن التنظيمية ملنتديات اســـــتعرا  اهلجرة الدولية وصـــــياغة الرريقة اليت ســـــتســـــتفيد هبا املنتديات من مســـــا ات االســـــتعراوـــــات 
 تعرا  املبينا يف االتفاق العاملي.الق يمية وسائر العم يات ذات الو ة، باعتبارها وسي ة لزيادة تعزيز فعالية واتساق املتابعة واالس

 


