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املرفق 

 
، إذ ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ١١و  ١٠ومي حنن، رؤساء الدول واحلكومات واملمثلني السامني، اجملتمعني يف املغرب ي 

نؤكد من جديد إعالن نيويورك عن الالجئني واملهاجرين، وعزمنا على تقدمي مسامهة هامة يف تعزيز التعاون بشأن اهلجرة 
 الدولية جبميع أبعادها، اعتمدان هذا االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية:

 
 الديباجة

  يستند االتفاق العاملي إىل مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة. - 1

ويستند االتفاق العاملي أيضا إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية؛ والعهد  - 2
؛ (1)ألساسية األخرى يف جمال حقوق اإلنسانالدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واملعاهدات الدولية ا

واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا يف ذلك بروتوكول منع االجتار ابألشخاص، وخباصة النساء 
الرق، واالتفاقية  واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛ واتفاقية

التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة ابلرق؛ واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ 
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا؛ 

وكذلك خطة التنمية  ،(3)واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز العمل الالئق وهجرة اليد العاملة ؛(2)ق ابريسواتفا
؛ وخطة عمل أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية؛ وإطار ِسنداي للحد من ٢٠٣٠املستدامة لعام 

 اجلديدة. احلضرية ؛ واخلطة2030-2015خماطر الكوارث للفرتة 

إن املناقشات بشأن اهلجرة الدولية على الصعيد العاملي ليست جديدة. ونشري إىل أوجه التقدم احملرز من خالل حوارات  - 3
. ونقر أيضا إبسهامات املنتدى 2013 و 2006الدولية والتنمية يف عامي األمم املتحدة الرفيعة املستوى بشأن اهلجرة 

. وقد مهدت هذه الربامج الطريق أمام إعالن نيويورك من أجل 2007العاملي املعين ابهلجرة والتنمية، الذي بدأ يف عام 

                                                           

ال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشك (1) 
واتفاقية مناهضةةةةةة التعذيب ونريه من ضةةةةةروب املعاملة أو العقوبة القاسةةةةةية أو الالإنسةةةةةانية أو املهينة، واتفاقية حقوق 

فةةاقيةةة الةةدوليةةة حلمةةايةةة مجيع الطفةةل، واالتفةةاقيةةة الةةدوليةةة حلمةةايةةة حقوق مجيع العمةةال املهةةاجرين وأفراد أسةةةةةةةةةةةةةةةرهم، واالت
 األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1اعتمةد مبوجةب اتفةاقيةة األمم املتحةدة اإلطةاريةة بشةةةةةةةةةةةةةةةةأن تغري املنةاخ يف الو يقةة  (2) 
1/CP.21. 

 1975جرين )أحكةةام تكميليةةة(، (، واتفةةاقيةةة العمةةال املهةةا97)رقم  1949اتفةةاقيةةة العمةةال املهةةاجرين )منقحةةة(،  (3) 
(، واتفاقية العمال املنزليني، 118)رقم  1962(، واتفاقية املسةةةةةاواة يف املعاملة )الضةةةةةمان االجتماعي(، ١٤٣ )رقم

 (.١٨٩)رقم  2011

https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1


الالجئني واملهاجرين، الذي التزمنا من خالله بوضع ميثاق عاملي بشأن الالجئني، واعتماد هذا االتفاق العاملي من أجل 
رة اآلمنة واملنظمة والنظامية، يف إطار عمليتني منفصلتني. ويقدم االتفاقان العامليان، معاً، أطرا تكميلية للتعاون الدويل اهلج

تفي بوالية كل منهما على النحو املنصوص عليه يف إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين، الذي يعرتف أبن 
  من التحدايت املشرتكة ويعانون من نقاط ضعف مشاهبة. املهاجرين والالجئني قد يواجهون الكثري

وحيق لالجئني واملهاجرين التمتع بنفس حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية العاملية، اليت جيب احرتامها ومحايتها وحتقيقها يف  - 4
لة. وحيق لالجئني فقط التمتع مجيع األوقات. ومع ذلك، فإن املهاجرين والالجئني جمموعات مميزة حتكمها أطر قانونية منفص

ل ابحلماية الدولية احملددة اليت يبينها القانون الدويل لالجئني. ويشري االتفاق العاملي إىل املهاجرين، ويقدم إطارًا تعاونًيا يتناو 
 أبعادها.  بكلاهلجرة 

رحليت التشاور والتقييم، يف العملية ونقدر اإلسهامات اليت أسهمت هبا الدول األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيون، خالل م - 5
 .“حنو هجرة تصب يف صاحل اجلميع”التحضريية هلذا االتفاق العاملي، وكذلك تقرير األمني العام املعنون 

ويشكل هذا االتفاق العاملي إجنازا ابرزا يف اتريخ احلوار العاملي والتعاون الدويل بشأن اهلجرة. ويضرب جبذوره يف خطة التنمية  - 6
وخطة عمل أديس أاباب، ويسرتشد ابإلعالن املنبثق عن احلوار الرفيع املستوى املعين ابهلجرة الدولية  2030ملستدامة لعام ا

. ويستند إىل العمل الرايدي للممثل اخلاص السابق لألمني العام املعين 2013والتنمية، الذي اعتمد يف تشرين األول/أكتوبر 
 . 2017شباط/فرباير  3ؤرخ ابهلجرة، مبا يف ذلك تقريره امل

ويقدم هذا االتفاق العاملي إطارًا تعاونًيا نري ملزم قانواًن يبين على االلتزامات اليت اتفقت عليها الدول األعضاء يف إعالن  - 7
ال ميكن ألي  نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين. ويعزز التعاون الدويل بني مجيع اجلهات الفاعلة املعنية ابهلجرة، ويقر أبنه

 دولة أن تعاجل مسألة اهلجرة مبفردها، ويؤيد سيادة الدول والتزاماهتا مبوجب القانون الدويل.
 

 رؤيتنا واملبادئ اليت هنتدي هبا 

يعرب هذا االتفاق العاملي عن التزامنا اجلماعي بتحسني التعاون يف جمال اهلجرة الدولية. ولقد كانت اهلجرة جزًءا من التجربة  - 8
اإلنسانية عرب التاريخ، وندرك أهنا مصدر لالزدهار واالبتكار والتنمية املستدامة يف عاملنا الذي تسوده العوملة، وأنه ميكن 

إلجيابية من خالل حتسني حوكمة اهلجرة. ويسافر نالبية املهاجرين حول العامل اليوم ويعيشون ويعملون حتسني هذه التأ ريات ا
بطريقة آمنة ونظامية ومنتظمة. ومع ذلك، تؤ ر اهلجرة بال شك على بلداننا وجمتمعاتنا احمللية واملهاجرين وأسرهم بطرق خمتلفة 

 أحياانً.  هباجداً وال ميكن التنبؤ 

ألمهية مبكان أن توحدان التحدايت اليت تشكلها اهلجرة الدولية والفرص اليت تتيحها، بدالً من أن تفرق بيننا. وحيدد ومن ا - 9
 هذا االتفاق العاملي فهمنا املشرتك ومسؤولياتنا املشرتكة ووحدة هدفنا فيما يتعلق ابهلجرة، مما جيعله صاحلا للجميع.

 
 الفهم املشرتك 



عت خالل عملية مفتوحة وشفافة وشاملة. هذا االتفاق الع - 10 املي هو نتاج استعراض نري مسبوق لألدلة والبياانت اليت مجم
وتبادلنا احلقائق ومسعنا أصواات متنوعة، مما أ رى وصاغ فهمنا املشرتك هلذه الظاهرة املعقدة. وعلمنا أن اهلجرة مسة مميزة لعاملنا 

عات من الداخل وعرب مجيع املناطق، مما جيعلنا مجيعا بلدان منشأ وعبور ومقصد. الذي تسوده العوملة، حيث إهنا تربط اجملتم
وندرك أن هناك حاجة مستمرة إىل جهود دولية من أجل تعزيز معرفتنا ابهلجرة وحتليلنا هلا، نظرا ألن التفامهات املشرتكة 

ب أن جنمع بياانت جيدة النوعية وننشرها. ستحسن السياسات اليت تطلق العنان إلمكاانت التنمية املستدامة للجميع. وجي
وجيب أن نضمن أن يكون املهاجرون احلاليون واحملتملون على علم اتم حبقوقهم والتزاماهتم وخياراهتم يف إطار اهلجرة اآلمنة 

ا إمكانية الوصول واملنظمة والنظامية، وأن يكونوا على بينة من خماطر اهلجرة نري القانونية. وجيب أيضا أن نوفر جلميع مواطنين
إىل معلومات موضوعية قائمة على األدلة وواضحة عن فوائد اهلجرة وحتدايهتا، هبدف تبديد الرواايت املضللة اليت ختلق 

 تصورات سلبية عن املهاجرين. 
 
 املشرتكة املسؤوليات 

جة إىل هنج شامل لتعظيم الفوائد العامة يقدم هذا االتفاق العاملي رؤية شاملة جامعة للهجرة الدولية، ويسلم أبن هناك حا - 11
للهجرة، مع معاجلة املخاطر والتحدايت اليت يواجهها األفراد واجملتمعات يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد. وال ميكن ألي بلد 

جرة اآلمنة مبفرده مواجهة التحدايت والفرص النامجة عن هذه الظاهرة العاملية. وهبذا النهج الشامل، هندف إىل تيسري اهل
واملنظمة والنظامية، مع احلد من حدوث اهلجرة نري النظامية والتقليل من أ رها السليب من خالل التعاون الدويل واعتماد 

جمموعة من التدابري الواردة يف هذا االتفاق العاملي. وحنن نقر مبسؤولياتنا املشرتكة جتاه بعضنا البعض بصفتنا دوالً أعضاء يف 
ة إزاء تلبية احتياجات ومراعاة شوانل بعضنا البعض بشأن اهلجرة، وااللتزام العام ابحرتام حقوق اإلنسان جلميع األمم املتحد

 املهاجرين ومحايتها وإعماهلا، بغض النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة، مع تعزيز أمن وازدهار مجيع جمتمعاتنا احمللية.

ن أ ر الدوافع والعوامل اهليكلية السلبية اليت تعيق الناس عن بناء سبل العيش ويهدف هذا االتفاق العاملي إىل التخفيف م - 12
املستدامة واحلفاظ عليها يف بلداهنم األصلية، وإجبارهم على البحث عن مستقبل يف مكان آخر. ويهدف إىل احلد من 

ل احرتام حقوقهم اإلنسانية ومحايتها املخاطر ومواطن الضعف اليت يتعرض هلا املهاجرون يف مراحل خمتلفة من اهلجرة من خال
وإعماهلا، وتوفري الرعاية واملساعدة هلم. ويسعى االتفاق إىل معاجلة الشوانل املشروعة للمجتمعات احمللية، مع االعرتاف أبن 

عنها. اجملتمعات تشهد تغريات دميونرافية واقتصادية واجتماعية وبيئية على مستوايت خمتلفة قد تؤ ر على اهلجرة وتنجم 
ويسعى جاهدا إىل هتيئة ظروف مواتية متكن مجيع املهاجرين من إ راء جمتمعاتنا من خالل قدراهتم البشرية واالقتصادية 

 واالجتماعية، وابلتايل تيسري إسهاماهتم يف التنمية املستدامة على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي. 
 

 وحدة القصد 



عاملي أبن اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية تصلح للجميع عندما جتري وفق طريقة مستنرية وخمططة يقر هذا االتفاق ال - 13
وتوافقية. وينبغي أال تكون اهلجرة أبدا عمال مدفوعا ابليأس. وعندما تكون كذلك، جيب أن نتعاون من أجل تلبية 

وجيب أن نعمل معاً من أجل هتيئة ظروف  احتياجات املهاجرين يف حاالت ضعفهم، والتصدي للتحدايت ذات الصلة.
تسمح للمجتمعات احمللية واألفراد ابلعيش يف أمان وكرامة يف بلداهنم. وجيب علينا إنقاذ األرواح وإبعاد املهاجرين عن طريق 

اهتم األذى. وجيب علينا متكني املهاجرين من أن يصبحوا أعضاء كاملي العضوية يف جمتمعاتنا، وتسليط الضوء على مسامه
اإلجيابية، وتعزيز االندماج والتماسك االجتماعي. وجيب أن نولد قدرا أكرب من القدرة على التنبؤ واليقني ابلنسبة للدول 
 واجملتمعات واملهاجرين على حد سواء. وحتقيقا لذلك، نلتزم بتيسري وكفالة اهلجرة اآلمنة واملنظمة والقانونية لصاحل اجلميع.

إىل عزم الدول والثقة املتبادلة والتضامن بينها من أجل حتقيق األهداف وااللتزامات الواردة يف هذا االتفاق ويستند جناحنا  - 14
العاملي. ونتحد، بروح من التعاون الذي خيرج اجلميع منه فائزين، من أجل معاجلة حتدايت وفرص اهلجرة بكل أبعادها من 

اء على شعوران هذا بوحدة القصد، فإننا نتخذ هذه اخلطوة التارخيية، مدركني خالل املسؤولية املشرتكة واحللول املبتكرة. وبن
متاًما أن االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية هو إجناز ابرز، ولكنه ليس هناية جلهودان. ونلتزم مبواصلة 

جعة دورية وفعالة، مع ضمان ترمجة الكلمات الواردة يف احلوار املتعدد األطراف يف األمم املتحدة من خالل آلية متابعة ومرا
 هذه الو يقة إىل إجراءات ملموسة لصاحل املاليني من الناس يف كل منطقة من مناطق العامل.

 وحنن متفقون على أن هذا االتفاق العاملي يستند إىل اجملموعة التالية من املبادئ التوجيهية الشاملة واملرتابطة: - 15

حيمل االتفاق العاملي بعدا إنسانيا قواي، متأصال يف جتربة اهلجرة نفسها. ويعزز رفاه املهاجرين  - سان هو املركزاإلن )أ( 
 وأفراد اجملتمعات يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد. ونتيجة لذلك، يضع االتفاق العاملي األفراد يف صميمه؛ 

ين نري ملزم قانوان يقر أبنه ال ميكن ألي دولة أن تعاجل اهلجرة مبفردها االتفاق العاملي إطار تعاو  - التعاون الدويل )ب( 
بسبب الطبيعة الكامنة العابرة للحدود هلذه الظاهرة. ويتطلب ذلك التعاون واحلوار على الصعد الدويل واإلقليمي 

 رتك ومتابعته واستعراضه؛ والثنائي. وتستند سلطته إىل طبيعته التوافقية ومصداقيته وملكيته اجلماعية وتنفيذه املش

يكرر االتفاق العاملي التأكيد على احلق السيادي للدول يف حتديد سياستها الوطنية اخلاصة ابهلجرة  - السيادة الوطنية )ج( 
وحقها يف إدارة اهلجرة ضمن نطاق واليتها القضائية، مبا يتفق مع القانون الدويل. وقد متيز الدول، ضمن حدودها 

ك حقها يف أن حتدد تدابريها التشريعية والسياساتية من السيادية، بني حالة اهلجرة النظامية ونري النظامية، مبا يف ذل
أجل تنفيذ االتفاق العاملي، مع مراعاة خمتلف احلقائق والسياسات واألولوايت واملتطلبات الوطنية فيما يتعلق ابلدخول 

 واإلقامة والعمل وفقا للقانون الدويل؛ 

اق العاملي أبن احرتام سيادة القانون ومراعاة األصول القانونية يسلم االتف - سيادة القانون ومراعاة األصول القانونية )د( 
والوصول إىل العدالة أموٌر أساسية جلميع جوانب إدارة اهلجرة. وهذا يعين أن الدولة واملؤسسات والكياانت العامة 



ة على قدم واخلاصة، وكذلك األشخاص أنفسهم، خيضعون للمساءلة مبوجب أحكام القوانني الصادرة علناً واملنفذ
 املساواة واخلاضعة للتحكيم بشكل مستقل، واملتسقة مع القانون الدويل؛ 

، ويستند إىل إدراكه أبن اهلجرة 2030يرتكز االتفاق العاملي على خطة التنمية املستدامة لعام  - التنمية املستدامة )هة( 
املنشأ والعبور واملقصد، وهو ما يتطلب اختاذ تدابري  واقع متعدد األبعاد له أمهية كربى ابلنسبة للتنمية املستدامة لبلدان

استجابة متسقة وشاملة. وتسهم اهلجرة يف حتقيق نتائج إمنائية إجيابية وحتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 
، خاصة عندما تدار بشكل صحيح. ويهدف االتفاق العاملي إىل االستفادة من إمكاانت اهلجرة من أجل 2030

 مجيع أهداف التنمية املستدامة، فضالً عن أ ر هذا اإلجناز على اهلجرة يف املستقبل؛ حتقيق

يقوم االتفاق العاملي على أساس القانون الدويل حلقوق اإلنسان، واحرتام مبدأ عدم جواز فسخ  - حقوق اإلنسان )و( 
، االحرتام الفعال حلقوق اإلنسان جلميع قوانني احلماية ومبدأ عدم التمييز. ونضمن، من خالل تنفيذ االتفاق العاملي

املهاجرين ومحايتها وإعماهلا، بغض النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة، عرب مجيع مراحل دورة اهلجرة. ونؤكد من 
جديد أيضا على االلتزام ابلقضاء على مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك العنصرية وكره األجانب والتعصب، ضد 

 املهاجرين وأسرهم؛

يضمن االتفاق العاملي احرتام حقوق اإلنسان اخلاصة ابلنساء والرجال والفتيات والفتيان يف  - احرتام املنظور اجلنساين )ز( 
مجيع مراحل اهلجرة، وتفهم احتياجاهتم اخلاصة وتلبيتها حسب األصول، ومتكينهم كعوامل للتغيري. ويراعي االتفاق 

اواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات، مع االعرتاف ابستقالهلن العاملي املنظور اجلنساين، ويعزز املس
 ومتكينهن وقيادهتن من أجل االبتعاد عن التعامل مع النساء املهاجرات من خالل منظور الضحية يف املقام األول؛ 

ا يتعلق حبقوق الطفل، ويتمسك مببدأ يعزز االتفاق العاملي االلتزامات القانونية الدولية القائمة فيم - مراعاة األطفال )ح( 
مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع األوقات، بوصفه اعتبارا أوليا يف مجيع احلاالت املتعلقة ابألطفال يف سياق اهلجرة 

 ذلك األطفال نري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم؛ يف الدولية، مبا

العاملي اهلجرة واقعا متعدد األبعاد ال ميكن أن تتصدى له سياسة يعترب االتفاقم  - النهج الشامل للحكومة أبكملها )ط( 
قطاع حكومي واحد مبفرده. وهناك حاجة إىل هنج للحكومة أبكملها لضمان متاسك السياسات على املستويني 

 األفقي والعمودي يف مجيع القطاعات واملستوايت احلكومية وذلك لوضع سياسات وممارسات فعالة للهجرة وتنفيذها؛

يعزز االتفاق العاملي إقامة شراكات واسعة النطاق بني أصحاب املصلحة املتعددين من أجل  - هنج اجملتمع أبكمله )ي( 
معاجلة مسائل اهلجرة جبميع أبعادها من خالل إشراك املهاجرين واملغرتبني واجملتمعات احمللية واجملتمع املدين واألوساط 

يني والنقاابت العمالية ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ووسائط اإلعالم األكادميية والقطاع اخلاص والربملان
 وأصحاب املصلحة اآلخرين يف إدارة اهلجرة. 

 



 إطار التعاون بيننا
يف إطار إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين، اعتمدان إعالان سياسيا، وجمموعة التزامات. وإذ نؤكد من جديد  - 16

هدفا وعملية تنفيذ وكذلك متابعة  23فإننا نبين عليه من خالل إرساء اإلطار التعاوين التايل، الذي يشمل اإلعالن برمته، 
واستعراض. ويتضمن كل هدف التزاما، تليه جمموعة إجراءات تعترب أدوات سياساتية وممارسات فضلى ذات صلة. وسوف 

هدفا، من أجل حتقيق اهلجرة اآلمنة واملنظمة  23عددها  نستفيد من هذه اإلجراءات، يف إطار إجناز األهداف اليت يبلغ
 اهلجرة. دورةوالنظامية على امتداد 

 
 أهداف اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية

 بياانت دقيقة ومصنفة كأساس للسياسات القائمة على األدلة واستخداممجع  - ١
 الناس إىل مغادرة بلدهم األصليتقليص الدوافع والعوامل اهليكلية السلبية اليت تضطر  - ٢
 تقدمي معلومات دقيقة يف حني وقتها يف مجيع مراحل اهلجرة - ٣
 ضمان حيازة مجيع املهاجرين ما يثبت هويتهم القانونية وواثئق كافية - ٤
 تعزيز توافر ومرونة وسائل اهلجرة النظامية - ٥
 يت تكفل العمل الالئقتيسري التوظيف املنصف واألخالقي، وضمان الظروف ال - ٦
 معاجلة أوجه الضعف يف اهلجرة واحلد منها - ٧
 إنقاذ األرواح وتنسيق اجلهود الدولية بشأن املهاجرين املفقودين - ٨
 تعزيز التدابري عرب الوطنية ملكافحة هتريب املهاجرين - ٩

 الدوليةمنع االجتار ابألشخاص ومكافحته والقضاء عليه يف سياق اهلجرة  - ١٠
 إدارة احلدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة - ١١
 تعزيز اليقني والقدرة على التنبؤ يف إجراءات اهلجرة من أجل الفرز والتقييم واإلحالة على حنو مناسب - ١٢
 عدم اللجوء إىل احتجاز املهاجرين إال كمالذ أخري، والعمل على إجياد بدائل - ١٣
 واملساعدة والتعاون القنصلي على امتداد دورة اهلجرةتعزيز احلماية  - ١٤
 تيسري حصول املهاجرين على اخلدمات األساسية - ١٥
 متكني املهاجرين واجملتمعات من حتقيق االندماج والتماسك االجتماعي الكاملني - ١٦
  جل التأ ري على تصورات العاّمة عن اهلجرةالقضاء على مجيع أشكال التمييز وتعزيز اخلطاب العام املستند إىل األدلة من أ - ١٧
 االستثمار يف تنمية املهارات وتيسري االعرتاف املتبادل ابملهارات واملؤهالت والكفاءات - ١٨
 خلق ظروف تساعد املهاجرين واملغرتبني على املسامهة الكاملة يف التنمية املستدامة يف مجيع البلدان - ١٩
 التحويالت املالية بوسائل أسرع وأكثر أماانً وأقل كلفة، وتيسري االندماج املايل للمهاجرينتشجيع إرسال  - ٢٠



  مستداما إدماجاالتعاون على تيسري عودة املهاجرين والسماح إبعادة دخوهلم بصورة آمنة تصون كرامتهم وكذلك إعادة إدماجهم  - ٢١
 االجتماعي واالستحقاقات املكتسبةإنشاء آليات من أجل حتويل استحقاقات الضمان  - ٢٢
 تعزيز التعاون الدويل والشراكات العاملية حتقيقا للهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية - ٢٣

 

 األهداف وااللتزامات
 : مجع بياانت دقيقة ومصنفة واستخدامها كأساس للسياسات القائمة على األدلة1اهلدف 

نلتزم بتعزيز قاعدة األدلة العاملية بشأن اهلجرة الدولية من خالل حتسني واستثمار عملية مجع وحتليل ونشر بياانت دقيقة  - 17
ومو وقة وقابلة للمقارنة، مصنفة حسب نوع اجلنس والعمر والوضع من حيث اهلجرة، ونريها من اخلصائص ذات األمهية يف 

اخلصوصية يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان ومحاية البياانت الشخصية. ونلتزم السياقات الوطنية، مع احرتام احلق يف 
أيضا بضمان أن تعزز هذه البياانت البحث، وتوجه عملية وضع سياسات متسقة وقائمة على األدلة، واخلطاب العام 

 ت. املستنري، وتتيح املراقبة والتقييم الفعالني لعملية تنفيذ االلتزامات مبرور الوق

 وللوفاء هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية: 

وضع وتنفيذ اسرتاتيجية شاملة من أجل حتسني بياانت اهلجرة على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي، مبشاركة  )أ( 
مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، يف إطار توجيه من اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة، عن طريق املواءمة بني 

 واملؤشرات املتعلقة ابهلجرة؛ منهجيات مجع البياانت وتعزيز حتليل ونشر البياانت 

حتسني قابلية املقارنة والتوافق الدولية إلحصاءات اهلجرة ونظم البياانت الوطنية، بطرق منها مواصلة تطوير وتطبيق  )ب( 
التعريف اإلحصائي للمهاجر الدويل، ووضع جمموعة معايري لقياس أعداد املهاجرين وتدفقاهتم، وتو يق أمناط واجتاهات 

 وخصائص املهاجرين، وكذلك دوافع اهلجرة وأت رياهتا؛ اهلجرة،

وضع برانمج عاملي لبناء القدرات الوطنية وتعزيزها يف جمال مجع البياانت وحتليلها ونشرها من أجل تبادل البياانت،  )ج( 
لحة املعنيني وسد الثغرات يف البياانت، وتقييم اجتاهات اهلجرة الرئيسية، اليت تشجع على التعاون بني أصحاب املص

على مجيع املستوايت، وتقدم التدريب املخصص والدعم املايل واملساعدة التقنية، وتعزز مصادر البياانت اجلديدة، مبا 
 يف ذلك البياانت الضخمة، وتستعرضها اللجنة اإلحصائية على أساس منتظم؛

الً عن مسامهات املهاجرين واملغرتبني يف التنمية مجع وحتليل واستخدام البياانت املتعلقة آباثر اهلجرة وفوائدها، فض )د( 
وما يتصل هبا من اسرتاتيجيات وبرامج  2030املستدامة، هبدف االسرتشاد هبا يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

 على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي؛



ية واإلقليمية القائمة والتعاون فيما بينها، مبا يف ذلك بوابة دعم زايدة تطوير قواعد البياانت واجلهات الوديعة العامل )ه( 
بياانت اهلجرة العاملية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وشراكة املعرفة العاملية بشأن اهلجرة والتنمية التابعة للبنك الدويل، 

ع تشجيع التعاون املشرتك فيما بغية توحيد البياانت ذات الصلة توحيدا منهجيا بطريقة شفافة وسهلة االستعمال، م
 بني الوكاالت جتنبا لالزدواجية؛

إنشاء وتعزيز مراكز إقليمية للبحث والتدريب يف جمال اهلجرة أو مراصد اهلجرة، مثل املرصد األفريقي للهجرة والتنمية،  )و( 
أفضل املمارسات ومسامهات من أجل مجع البياانت وحتليلها مبا يتفق مع معايري األمم املتحدة، مبا يف ذلك بشأن 

املهاجرين والفوائد والتحدايت االقتصادية واالجتماعية والسياسية الكلية للهجرة يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد، 
وكذلك دوافع اهلجرة، هبدف وضع اسرتاتيجيات مشرتكة وتعظيم قيمة بياانت اهلجرة املصنفة، ابلتنسيق مع اآلليات 

 يمية القائمة؛اإلقليمية ودون اإلقل

حتسني مجع البياانت الوطنية عن طريق دمج املواضيع املتعلقة ابهلجرة يف التعدادات الوطنية، يف أقرب وقت ممكن  )ز( 
عملياً، مثل بلد حمل امليالد وبلد حمل ميالد الوالدين وبلد اجلنسية وبلد اإلقامة قبل مخس سنوات من التعداد، وآخر 

ضمان حتليل النتائج ونشرها يف الوقت املناسب، وتصنيفها وتبويبها وفقاً للمعايري موعد وصول وسبب الرحيل، ل
 الدولية، لألنراض اإلحصائية؛

إجراء استقصاءات لألسر املعيشية والقوى العاملة ونريها من أجل مجع معلومات عن التكامل االجتماعي  )ح( 
ة إىل الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية القائمة واالقتصادي للمهاجرين أو إضافة وحدات منطية موحدة للهجر 

من أجل حتسني إمكانية املقارنة على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية، وإاتحة البياانت اجملمعة من خالل 
 االستخدام العام مللفات البياانت اجلزئية اإلحصائية؛ 

انت اهلجرة واملكاتب اإلحصائية الوطنية من أجل إصدار إحصاءات تعزيز التعاون بني وحدات الدولة املسؤولة عن بيا )ط( 
عن اهلجرة، مبا يف ذلك استخدام السجالت اإلدارية لألنراض اإلحصائية، مثل سجالت احلدود والتأشريات 

وتصاريح اإلقامة وسجالت السكان ونريها من املصادر ذات الصلة، مع احلفاظ على احلق يف اخلصوصية ومحاية 
 ت الشخصية؛البياان

وضع واستخدام موجزات وصفية عن اهلجرة خاصة ببلد حمدد، تشمل بياانت مصنفة عن مجيع اجلوانب ذات الصلة  )ي( 
ابهلجرة يف سياق وطين، مبا يف ذلك البياانت املتعلقة ابحتياجات سوق العمل والطلب على املهارات وتوافرها واآلاثر 

جرة وتكاليف إرسال احلواالت املالية والصحة والتعليم واملهنة وظروف املعيشة االقتصادية والبيئية واالجتماعية لله
 والعمل واألجور واحتياجات املهاجرين واجملتمعات املستضيفة من أجل وضع سياسات للهجرة قائمة على األدلة؛ 



البحوث والدراسات  التعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد من أجل تطوير )ك( 
واالستقصاءات عن العالقة اليت تربط بني اهلجرة واألبعاد الثال ة للتنمية املستدامة، ومسامهات املهاجرين واملغرتبني 

 ومهاراهتم، وكذلك روابطهم ببلدان املنشأ واملقصد.
 

 دهم األصليتقليص الدوافع والعوامل اهليكلية السلبية اليت تضطر الناس إىل مغادرة بل: 2اهلدف 
نلتزم خبلق ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية مواتية ألن يعيش الناس حياة سلمية ومنتجة وقابلة لالستمرار يف  - 18

بالدهم ويلبون أمانيهم الشخصية، مع كفالة أال جيربهم اليأس والبيئات املرتدية على السعي لكسب العيش يف مكان آخر من 
حني وقته، فضالً  ويف تنفيذا اتما 2030ظامية. ونلتزم أيضاً بضمان تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام خالل اهلجرة نري الن

 عن االستناد إىل تنفيذ أطر العمل األخرى القائمة واالستثمار يف تنفيذها، من أجل تعزيز األ ر العام لالتفاق العاملي يف تيسري
 والنظامية.  واملنظمة اآلمنة اهلجرة

 أجل حتقيق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:ومن  

، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة وخطة عمل أديس أاباب، 2030تعزيز تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  )أ( 
 خماطر من للحد سنداي الركب، فضالً عن اتفاق ابريس وإطار عن ختلفا أشد هم من إىل وااللتزام ابلوصول أوال

 ؛2030-2015 للفرتة الكوارث

ل بوفاء الدول أبهداف )ب(  الدوافع والعوامل اهليكلية املستدامة هبدف القضاء على  التنمية االستثمار يف الربامج اليت تعجِّ
، بوسائل تشمل القضاء على الفقر، وتوفري األمن الغذائي، السلبية اليت تضطر الناس إىل مغادرة بلدهم األصلي

والنظافة الصحية، والتعليم، والنمو االقتصادي الشامل للجميع، واهلياكل األساسية، والتنمية احلضرية  والصحة
 التكيف على العمل، والعمل الالئق، واملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات، والقدرة فرص والريفية، وإجياد

قتصادية اال -معه، والتصدي لآلاثر االجتماعية  والتكيف املناخ تغري آاثر من الكوارث، والتخفيف خماطر من واحلد
التمييز، وسيادة القانون واحلوكمة الرشيدة، وإاتحة اللجوء إىل القضاء ومحاية حقوق  جلميع أشكال العنف، وعدم

اإلنسان، فضاًل عن إجياد جمتمعات سلمية وشاملة للجميع تتمتع مبؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة 
 افظة على تلك اجملتمعات؛ واحمل

إنشاء أو تعزيز آليات لرصد تطور املخاطر والتهديدات اليت قد تتسبب حبركات اهلجرة أو تؤ ر عليها والتنبؤ بوقوعها،  )ج( 
وتعزيز نظم اإلنذار املبكر، وإعداد إجراءات وجمموعات أدوات حلاالت الطوارئ، والقيام بعمليات يف حاالت 

الطوارئ، ابلتعاون الو يق مع الدول األخرى والسلطات الوطنية واحمللية املعنية  حاالت بعد الطوارئ ودعم التعايف
 ومؤسسات حقوق اإلنسان واجملتمع املدين الوطنية، ودعماً هلا؛



اهتم االستثمار يف التنمية املستدامة على الصعيدين احمللي والوطين يف مجيع املناطق، مبا يتيح للناس مجيعاً حتسني حي )د( 
وتلبية أمانيهم، عن طريق تشجيع النمو االقتصادي املتواصل والشامل للجميع واملستدام، بوسائل من بينها االستثمار 
اخلاص واالستثمار األجنيب املباشر واألفضليات التجارية، من أجل إجياد الظروف املواتية اليت تتيح للمجتمعات احمللية 

 املستدامة؛ التنمية عجلة حة يف بلداهنم ودفعواألفراد االستفادة من الفرص املتا

احلرة، والتعليم، وبرامج وشراكات التدريب  األعمال البشري عن طريق تعزيز مباشرة املال رأس االستثمار يف تنمية )ه( 
املهين وتطوير املهارات، وخلق فرص عمل منتجة، وفقاً الحتياجات سوق العمل وابلتعاون مع القطاع اخلاص 

األدمغة وزايدة كسب األدمغة يف البلدان األصلية، وتسخري  هجرة والنقاابت، بغرض احلد من بطالة الشباب وجتنب
 الدميغرايف؛ العائد

واإلمنائي، بوسائل من بينها تعزيز التحليل املشرتك والنمهج  اإلنساين اجملالني يف الفاعلة اجلهات تعزيز التعاون بني )و( 
السنوات، من أجل إعداد استجاابت ونتائج طويلة األجل تكفل احرتام حقوق  املتعدد التمويل دورةاملتعددة املاحنني و 

األفراد املتأ رين، وتطوير قدرة السكان على الصمود والتكيُّف، فضالً عن االعتماد على الذات اقتصاداي واجتماعيا، 
 وعن طريق ضمان أن أتخذ تلك اجلهود اهلجرَة بعني االعتبار؛ 

الطوارئ على الصعيد الوطين، بوسائل تشمل مراعاة  حلاالت واالستجابة أخذ املهاجرين بعني االعتبار عند االستعداد ()ز 
 يف املهاجرين حلماية التوجيهية الدول، مثل املبادئ اليت تقودها التشاورية التوصيات ذات الصلة الواردة من العمليات

 البلدان يف الالجئني بوضع املتعلقة للمبادرة التوجيهية الطبيعية )املبادئ ارثالكو  أو النزاعات من تعاين اليت البلدان
 أزمات(؛ تواجه اليت

 
 الكوارث الطبيعية، واآلاثر الضارة لتغري املناخ، والتدهور البيئي 

وتوقعها ومعاجلتها، خريطة حركات اهلجرة وفهم تلك احلركات  رسم تعزيز التحليل املشرتك وتبادل املعلومات لتحسني )ح( 
الظهور، واآلاثر الضارة لتغري املناخ والتدهور البيئي  والبطيئة مثل احلركات اليت قد تنجم عن الكوارث الطبيعية املفاجئة

وسائر احلاالت نري املستقرة، مع ضمان االحرتام واحلماية الفعالني حلقوق اإلنسان جلميع املهاجرين والوفاء بتلك 
 احلقوق؛ 

الظهور، واآلاثر الضارة لتغري املناخ  والبطيئة ع اسرتاتيجيات التكيُّف والصمود إزاء الكوارث الطبيعية املفاجئةوض )ط( 
البحر، مع مراعاة اآلاثر احملتملة  سطح والتدهور البيئي، مثل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وارتفاع مستوى

 بلدان األصلية؛للهجرة واإلقرار أبن األولوية تمعطى للتكيف يف ال



ابلتشرد يف اسرتاتيجيات التأهب للكوارث وتعزيز التعاون مع البلدان اجملاورة ونريها من  االعتبارات املتصلة مراعاة )ي( 
احملتملة، والتخزين، وآليات التنسيق، والتخطيط  الطوارئ حلاالت البلدان املعنية لالستعداد لإلنذار املبكر والتخطيط

 االستقبال واملساعدة، واإلعالم؛ لإلجالء، وترتيبات

تنسيق وتطوير النمهج واآلليات على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي ملعاجلة أوجه ضعف األشخاص املتأ رين  )ك( 
الظهور، عن طريق ضمان حصوهلم على املساعدات اإلنسانية اليت تليب  والبطيئة ابلكوارث الطبيعية املفاجئة

مع االحرتام الكامل حلقوقهم أينما كانوا، وعن طريق تعزيز النتائج املستدامة اليت تزيد القدرة احتياجاهتم األساسية 
 على الصمود واالعتماد على الذات، مع مراعاة قدرات مجيع البلدان املعنية؛

ج متسقة ملواجهة التحدايت اليت تفرضها حركات اهلجرة يف سياق الكوارث الطبيعية املفاجئ )ل(   والبطيئة ةإعداد هنم
 الدول، مثل خطة اليت تقودها التشاورية الظهور، بوسائل تشمل مراعاة التوصيات ذات الصلة املنبثقة عن العمليات

 الكوارث. عن الناجم ابلتشرد املعين املناخ، واملنتدى وتغرّي  الكوارث سياق ضمن احلدود عرب املشردين محاية
 

 ها يف مجيع مراحل اهلجرةتقدمي معلومات دقيقة يف حني وقت :3اهلدف 

نلتزم بتعزيز ما نبذله من جهود من أجل توفري ونشر معلومات دقيقة يف حني وقتها ومتسمة ابلشفافية وبسهولة االطالع  - 19
عليها عن األبعاد املتصلة ابهلجرة للدول واجملتمعات احمللية واملهاجرين يف مجيع مراحل اهلجرة. ونلتزم أيضاً ابستخدام هذه 

واليقني جلميع اجلهات الفاعلة املعنية. ومن  التنبؤ على عالية من القدرة علومات يف وضع سياسات اهلجرة اليت توفر درجةامل
 أجل حتقيق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:

اهلجرة النظامية، مثل إطالق موقع شبكي وطين مركزي ومتاح لعموم الناس والرتويج له لتوفري املعلومات عن خيارات  )أ( 
قوانني وسياسات اهلجرة اخلاصة بكل بلد، وشروط منح التأشريات، واستمارات الطلبات، والرسوم ومعايري التحويل، 
وشروط احلصول على تراخيص العمل، وشروط التأهيل املهين، وتقييم التحصيل العلمي ومعادلة الشهادات، وفرص 

 عيشة، وذلك لكي يستنري هبا املهاجرون يف قراراهتم؛التدريب والدراسة، وتكاليف وظروف امل

تعزيز وحتسني التعاون واحلوار املنتظمني على الصعد الثنائي واإلقليمي والدويل من أجل تبادل املعلومات عن  )ب( 
وشبكات  االجتاهات املتصلة ابهلجرة، بوسائل من بينها قواعد البياانت املشرتكة، واملنصات الدولية، ومراكز التدريب

 االتصال الدولية، مع احرتام احلق يف اخلصوصية ومحاية البياانت الشخصية؛

إنشاء نقاط استعالم مفتوحة وميسورة على طرق اهلجرة املعنية ميكنها أن حتيل املهاجرين إىل سبل الدعم وتقدمي  )ج( 
 فرص لالتصال ابملمثلني القنصليني للبلد املشورة املراعية الحتياجات الطفل واملستجيبة لالعتبارات اجلنسانية، وتوفري

األصلي، وتوفري املعلومات ذات الصلة عن أمور تشمل حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية، واحلماية واملساعدة 
 املناسبتني، وخيارات وسبل اهلجرة النظامية، وإمكانيات العودة، وذلك بلغة يفهمها الشخص املعين؛



دين حديثاً مبعلومات حمدَّدة اهلدف وميسورة وشاملة تستجيب لالعتبارات اجلنسانية وتراعي تزويد املهاجرين الواف )د( 
احتياجات الطفل، وتقدمي املشورة القانونية هلم بشأن حقوقهم والتزاماهتم، مبا يف ذلك ما يتعلق ابالمتثال للقوانني 

راكز القانونية، والتسجيل لدى السلطات، واللجوء الوطنية واحمللية، واحلصول على تراخيص العمل واإلقامة، وتعديل امل
 إىل القضاء لتقدمي شكاوى على من انتهك حقوقهم، فضاًل عن احلصول على اخلدمات األساسية؛ 

القيام حبمالت إعالمية متعددة اللغات ومستجيبة لالعتبارات اجلنسانية ومستندة إىل األدلة وتنظيم مناسبات للتوعية  )ه( 
التدريب اإلرشادي يف بلدان األصل قبل املغادرة، ابلتعاون مع السلطات احمللية، والبعثات القنصلية وتوفري 

والدبلوماسية، والقطاع اخلاص، واألوساط األكادميية، ومنظمات املهاجرين واملغرتبني، واجملتمع املدين، من أجل تعزيز 
الضوء على املخاطر املرتبطة ابهلجرة نري النظامية ونري اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، وكذلك من أجل تسليط 

 اآلمنة.
 

 ضمان حيازة مجيع املهاجرين ما يثبت هويتهم القانونية وواثئق كافية: 4اهلدف 

يتيح نلتزم ابلوفاء حبق مجيع األفراد يف هوية قانونية عن طريق تزويد مجيع مواطنينا مبا يثبت جنسيتهم والواثئق ذات الصلة، مبا  - 20
للسلطات الوطنية واحمللية التثبت من اهلوية القانونية للمهاجر عند دخوله وأ ناء إقامته وعند عودته، وكذلك لضمان وجود 

إجراءات فعالة للهجرة، وتزويده خبدمات فعالة، وحتسني السالمة العامة. ونلتزم أيضاً، من خالل اختاذ تدابري مناسبة، بتزويد 
الزمة وواثئق السجل املدين، مثل شهادات امليالد والزواج والوفاة، يف مجيع مراحل اهلجرة، بغية متكني املهاجرين ابلواثئق ال

 املهاجرين من ممارسة حقوق اإلنسان اخلاصة هبم ممارسة فعالة.

 التالية: االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات ومن أجل حتقيق هذا 

املسجلني وإىل مواطنينا املقيمني  الوصول إىل األشخاص نريه خاص على حتسني نظم السجل املدين، مع الرتكيز بوج )أ( 
يف بلدان أخرى، بوسائل تشمل توفري واثئق اهلوية والسجل املدين ذات الصلة، وتعزيز القدرات، واالستثمار يف حلول 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع احرتام احلق يف اخلصوصية ومحاية البياانت الشخصية؛

الدويل لتيسري االعرتاف املتبادل والعاملي بواثئق السفر،  املدين الطريان مواءمة واثئق السفر مع مواصفات منظمة )ب( 
 وكذلك ملكافحة انتحال اهلوية وتزوير الواثئق، بوسائل تشمل االستثمار يف الرقمنة، وتعزيز آليات تبادل بياانت

 اخلصوصية ومحاية البياانت الشخصية؛احليوية، مع احرتام احلق يف  القياسات

واثئق قنصلية مناسبة ومو وقة وميسورة يف حني وقتها ملواطنينا املقيمني يف بلدان أخرى، مبا يف ذلك تقدمي كفالة  )ج( 
 واثئق اهلوية والسفر، واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتواصل مع اجملتمعات احمللية، ال سيما يف املناطق

 النائية؛



تيسري احلصول على الواثئق الشخصية، مثل جوازات السفر والتأشريات، وضمان أن تكون الضوابط واملعايري املتصلة  )د( 
ابحلصول على تلك الواثئق نري متييزية، وذلك عن طريق إجراء استعراض مستجيب لالعتبارات اجلنسانية ومراٍع لعامل 

 اهلجرة؛ دورة تماالت التعرض لألذى طوالالسن من أجل احليلولة دون زايدة اح

اجلنسية، بوسائل تشمل تسجيل مواليد املهاجرين، وضمان قدرة  انعدام حاالت تعزيز التدابري الرامية إىل خفض )ه( 
 دولة والرجال على قدم املساواة على منح جنسياهتم إىل أبنائهم، ومنح اجلنسية لألطفال املولودين يف إقليم ءالنسا

نح إايها، واالحرتام الكامل للحق اإلنساين  ملال سيما يف احلاالت اليت يصري فيها الطفل عدمي اجلنسية إن أخرى،  ميم
 يف التمتع جبنسية ووفقاً للقوانني الوطنية؛

استعراض وتنقيح شروط إ بات اجلنسية يف مراكز تقدمي اخلدمات لضمان عدم استبعاد املهاجرين الذين ال حيملون  )و( 
تثبت جنسيتهم أو هويتهم القانونية من احلصول على اخلدمات األساسية وعدم حرماهنم من حقوق اإلنسان  واثئق

 اخلاصة هبم؛

ر املشاركة يف احلياة اجملتمعية، مثل التفاعل مع السلطات  )ز(  البناء على املمارسات القائمة على الصعيد احمللي اليت تيسِّ
الل إصدار بطاقات تسجيل جلميع قاطين إحدى البلدايت، مبن فيهم واحلصول على اخلدمات الالزمة، من خ

 تمشكِّل أساساً للحق يف املواطنة أو اإلقامة. املهاجرون، تتضمن املعلومات الشخصية الرئيسية، على أالّ 
 

 النظامية اهلجرة : تعزيز توافر ومرونة وسائل5اهلدف 

ر تنقلنلتزم بتكييف خيارات وسبل اهلجرة النظامية  - 21 الالئق مبا يمرتجم احلقائق  العمل وفرص األيدي العاملة بطريقة تيسِّ
الدميغرافية وحقائق سوق العمل، ويمعظِّم فرص التعليم، وحيرتم احلق يف احلياة األسرية، ويستجيب الحتياجات املهاجرين يف 

 ية.والنظام واملنظمة حاالت الضعف، بغرض توسيع وتنويع توافر سبل اهلجرة اآلمنة

 ومن أجل حتقيق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية: 

إعداد اتفاقات تنقُّل األيدي العاملة الثنائية واإلقليمية والعاملية املستندة إىل حقوق اإلنسان واملستجيبة لالعتبارات  )أ( 
صلحة املعنيني، استناداً إىل اجلنسانية، مع وضع شروط معيارية للتشغيل خاصة بكل قطاع ابلتعاون مع أصحاب امل

معايري منظمة العمل الدولية ومبادئها التوجيهية ومبادئها العامة، وعلى حنو ميتثل للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
 وقانون العمل الدويل؛ 

ائية، مثل نظم تيسري تنقل األيدي العاملة على النطاقني اإلقليمي وعرب اإلقليمي بناء على ترتيبات تعاون دولية و ن )ب( 
السفر أو منح التأشريات اليت تتيح دخول بلدان متعددة، وأمطر التعاون املتعلقة  أتشريات عن القيود حرية احلركة، ورفع

 بتنقل األيدي العاملة، وفقاً لألولوايت الوطنية واحتياجات سوق العمل واملهارات املتاحة يف السوق؛



لقائمة للهجرة النظامية، بغرض حتسني عملية املزاوجة بني املهارات والوظائف يف استعراض وتنقيح اخليارات والسبل ا )ج( 
أسواق العمل واستيعاب احلقائق الدميغرافية والتحدايت والفرص اإلمنائية، وفقاً ملتطلبات سوق العمل واملهارات املتاحة 

 عنية األخرى؛فيه على الصعيدين احمللي والوطين، ابلتشاور مع القطاع اخلاص واجلهات امل

إعداد خطط تنقُّل األيدي العاملة للمهاجرين تتسم ابملرونة وتقوم على حقوق اإلنسان وتستجيب لالعتبارات  )د( 
اجلنسانية، وفقاً الحتياجات سوق العمل واملهارات املتاحة على الصعيدين احمللي والوطين عند مجيع مستوايت 

ومسية والدورية وبرامج املسار السريع يف اجملاالت اليت هبا نقص يف اليد العاملة، املهارات، مبا يف ذلك الربامج املؤقتة وامل
عن طريق توفري خيارات مرنة وقابلة للتحويل ونري متييزية للحصول على التأشريات والرتاخيص، مثل أتشريات الدخول 

 رة واالستثمار ومزاولة أعمال جتارية؛للعمل الدائم واملؤقت، وأتشرية الدخول لعدة مرات بغرض الدراسة والعمل والزاي

تعزيز املزاوجة الفعالة بني املهارات والوظائف يف االقتصاد الوطين عن طريق إشراك السلطات احمللية واجلهات املعنية  )هة( 
املهارات، وحتديد  يف األخرى، ال سيما القطاع اخلاص والنقاابت، يف حتليل سوق العمل احمللية، وحتديد الثغرات

، وذلك من أجل ضمان تنقل اليد العاملةاملطلوبة، وتقييم كفاءة السياسات املتصلة هبجرة  املهارات مواصفات
 بناء على عقود تليب احتياجات السوق بسبل نظامية؛ األيدي العاملة

الزمنية اليت يستغرقها جتهيز تشجيع الربامج الكفوءة والفعالة للمزاوجة بني املهارات والوظائف عن طريق احلد من املدد  )و( 
طلبات التأشريات والرتاخيص املتعلقة أبذون العمل النموذجية، وعن طريق التجهيز املعجل وامليسر لطلبات التأشريات 

 والرتاخيص ألصحاب العمل من ذوي السجل اجليد يف االمتثال؛

البناء على املمارسات القائمة يف هذا اجملال استناداً إعداد ممارسات وطنية وإقليمية للدخول واإلقامة لفرتة مناسبة أو  )ز( 
إىل االعتبارات الرحيمة أو اإلنسانية أو نريها من االعتبارات، وذلك للمهاجرين املضطرين إىل مغادرة بلداهنم األصلية 

دمي أتشريات الظهور ونريها من احلاالت احملفوفة ابملخاطر، بوسائل من بينها تق بسبب الكوارث الطبيعية املفاجئة
إنسانية، واملوافقة على الكفالء اخلاصني، وحصول األطفال على التعليم، وتصاريح العمل املؤقتة، حينما يستحيل 

 عليهم التكيف يف بلداهنم األصلية أو العودة إليها؛

الكوارث البطيئة  التعاون على حتديد ووضع وتعزيز احللول للمهاجرين املضطرين إىل مغادرة بلداهنم األصلية بسبب )ح( 
 سطح الظهور، واآلاثر الضارة لتغري املناخ والتدهور البيئي، مثل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وارتفاع مستوى

البحر، بوسائل من بينها تصميم خيارات خمططة إلعادة التوطني ومنح التأشريات، يف احلاالت اليت يستحيل عليهم 
 و العودة إليها؛فيها التكيف يف بلداهنم األصلية أ

 االستفادة من إجراءات مل مشل أسر املهاجرين عند مجيع مستوايت املهارات من خالل اختاذ تدابري مناسبة تعزز تيسري )ط( 
الفضلى، بوسائل من بينها استعراض وتنقيح الشروط السارية، مثل  الطفل إعمال احلق يف احلياة األسرية ومصاحل



ول مدة اإلقامة، وإذن العمل، وإمكانية احلصول على الضمان االجتماعي واخلدمات شرط الدخل، وإتقان اللغة، وط
 االجتماعية؛

ر إيفاد  )ي(  توسيع اخليارات املتاحة للتنقل األكادميي، بوسائل من بينها الرتتيبات الثنائية واملتعددة األطراف اليت تميسِّ
يني، ومنح لألساتذة الزائرين، وبرامج التدريب املشرتكة، أكادميية، مثل إعطاء منح دراسية للطالب واألكادمي بعثات

 وفرص البحوث الدولية، ابلتعاون مع املؤسسات األكادميية واجلهات املعنية األخرى.
 

 الالئق : تيسري التوظيف املنصف واألخالقي وضمان الظروف اليت تكفل العمل6اهلدف 

أن تكون منصفة وأخالقية، وحبماية مجيع العمال املهاجرين من مجيع أشكال  الراهنة لضمان التوظيف نلتزم ابستعراض آليات - 22
 األصلية االقتصادية للمهاجرين يف بلداهنم -االستغالل وسوء املعاملة لضمان العمل الالئق وتعظيم اإلسهامات االجتماعية 

 سواء. حد على اليت يقصدوهنا والبلدان

 إىل اإلجراءات التالية:ومن أجل حتقيق هذا االلتزام، سنستند  

تشجيع التوقيع والتصديق على الصكوك الدولية املعنية املتصلة هبجرة العمال الدولية وحقوق العمال والعمل الالئق  )أ( 
 والعمل القسري، واالنضمام إليها وتنفيذها؛

عقبات وحدَّدت أفضل املمارسات يف االستناد إىل إجنازات اهليئات الثنائية ودون اإلقليمية واإلقليمية اليت ذللت ال )ب( 
جمال تنقل األيدي العاملة، عن طريق تيسري احلوار بني خمتلف األقاليم من أجل تبادل هذه املعارف، ومن أجل تعزيز 

 االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان وحقوق العمال للعمال املهاجرين عند مجيع مستوايت املهارات، مبن فيهم العمال
 جرون؛املها املنزليون

 وأفضل التوجيهية واخلاصة من أجل مواءمتها مع املبادئ العامة التوظيف حتسني اللوائح املنظمة ألعمال وكاالت )ج( 
العمل بفرض رسوم التوظيف أو التكاليف ذات الصلة على  وأرابب التوظيف الدولية، وحظر قيام جهات املمارسات

جل منع إسار الدين واالستغالل والعمل القسري، بوسائل من بينها العمال املهاجرين أو حتميلهم إايها، وذلك من أ
 وضع آليات إلزامية قابلة للتطبيق لتنظيم قطاع التوظيف ومراقبته بشكل فعال؛

إقامة شراكات مع مجيع اجلهات املعنية، مبا يف ذلك أرابب العمل ومنظمات العمال املهاجرين والنقاابت، لضمان  )د( 
 على العمال جرين على عقود خطية وتوعيتهم ابألحكام الواردة فيها، وابللوائح الناظمة لتوظيفحصول العمال املها

 الشكوى تقدمي آليات إىل الدويل والتوظيف يف بلد املقصد، وحبقوقهم والتزاماهتم، وكذلك بكيفية الوصول الصعيد
 يفهموهنا؛ واالنتصاف، بلغة



سيما يف حاالت العمل  ، الوحقوق العمال اإلنسان حقوق انتهاكات سن وتنفيذ قوانني وطنية تعاقب مرتكيب )ه( 
القسري وعمل األطفال، والتعاون مع القطاع اخلاص، مبا يف ذلك أرابب العمل وجهات التوظيف واملتعاقدون من 

التحديد الباطن واملوردون، لبناء شراكات تعزز شروط العمل الالئق، وحتول دون سوء املعاملة واالستغالل، وتضمن 
 الواضح لألدوار واملسؤوليات يف إطار عملييت التعيني والتوظيف، ومن مث تعزيز الشفافية يف سلسلة التوريد؛

واألخالقي وقواعد العمل الالئق عن طريق تعزيز قدرات مفتشي العمل والسلطات  املنصف تقوية إنفاذ التوظيف )و( 
مقدمي اخلدمات يف مجيع القطاعات رصدا أفضل، وضمان األخرى من أجل رصد جهات التوظيف وأرابب العمل و 

التزامهم ابلقانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون العمل الدويل منعا جلميع أشكال االستغالل والرق واالستعباد والعمل 
 عمل األطفال؛ القسري أو اإللزامي أو

اليت تتيح للمهاجرين تغيري أرابب العمل وتعديل تطوير وتقوية عمليات هجرة العمال والتوظيف املنصف واألخالقي  )ز( 
شروط أو أمد إقامتهم ابحلد األدىن من األعباء اإلدارية، فضال عن زايدة فرص حصوهلم على العمل الالئق واحرتام 

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون العمل الدويل؛

اهلوية أو االحتفاظ هبا من نري موافقة املهاجرين، وذلك منعا اختاذ تدابري حتظر مصادرة عقود العمل وواثئق السفر أو  )ح( 
لسوء املعاملة ومجيع أشكال االستغالل، والعمل القسري واإللزامي وعمل األطفال، واالبتزاز وحاالت التبعية األخرى، 

 والسماح للمهاجرين مبمارسة حقوق اإلنسان اخلاصة هبم ممارسة اتمة؛ 

املنخرطني يف العمل املدفوع األجر والتعاقدي نفس حقوق العمل واحلماايت املمنوحة جلميع منح العمال املهاجرين  )ط( 
 املتساوي العمل عن األجر يف ومرضية، ويف املساواة عادلة عمل بشروط العمال يف القطاع املعين، مثل احلق يف التمتع

 البدنية الصحة من بلونه ميكن مستوى أبعلى اجلمعيات، ويف التمتع وتكوين السلمي التجمع القيمة، ويف حرية
 والعقلية، بوسائل تشمل آليات محاية األجور، واحلوار االجتماعي، واالنضمام إىل عضوية نقاابت العمال؛

ضمان قدرة املهاجرين العاملني يف االقتصاد نري الرمسي على الوصول اآلمن إىل آليات اإلبالغ وتقدمي الشكوى  )ي( 
وا لالستغالل أو سوء املعاملة أو انتهكت حقوقهم يف أماكن العمل، وذلك بطريقة ال تزيد واالنتصاف إن هم تعرض

من حدة ضعف املهاجرين الذين يبلغون عن هذه احلوادث وتتيح هلم املشاركة يف اإلجراءات القضائية املعنية سواء يف 
 بلدهم األصلي أو يف بلد املقصد؛

لضمان مراعاهتا لالحتياجات واملسامهات اخلاصة الوطنية وسياسات وبرامج التشغيل استعراض قوانني العمل  )ك( 
للعامالت املهاجرات، ال سيما يف العمل املنزيل ويف املهن اليت تتطلب مهارات منخفضة، واعتماد تدابري حمدَّدة ملنع 

بشأهنا، مبا يف ذلك  الفعالة االنتصاف سبل مجيع أشكال االستغالل وسوء املعاملة واإلبالغ عنها والتصدي هلا وتوفري
 العنف اجلنسي واجلنساين، وذلك كأساس لوضع سياسات انظمة لتنقُّل األيدي العاملة تراعي االعتبارات اجلنسانية؛



تطوير وحتسني السياسات والربامج الوطنية املتعلقة بتنقُّل األيدي العاملة، بوسائل تشمل مراعاة التوصيات ذات الصلة  )ل( 
العادل الصادرة عن منظمة العمل  التوظيف أجل من التشغيلية التوجيهية واإلرشادات العامة الواردة يف املبادئ
التوظيف  لنزاهة الدويل اإلنسان، والنظام وحقوق التجارية األعمال بشأن التوجيهية املتحدة األمم الدولية، ومبادئ

 الدولية. اهلجرة ملنظمة
 

 ضعف يف اهلجرة واحلد منها: معاجلة أوجه ال٧اهلدف 

نلتزم ابالستجابة الحتياجات املهاجرين الذين يواجهون حاالت ضعف قد تنشأ عن الظروف اليت يسافرون فيها أو الظروف  - ٢٣
اليت يواجهوهنا يف بلداهنم األصلية وبلدان العبور واملقصد، وذلك عن طريق مساعدهتم ومحاية حقوقهم اإلنسانية، وفًقا 

دويل. كما نلتزم ابحلفاظ على مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع األوقات، حبيث يكون لاللتزامات املنوطة بنا مبوجب القانون ال
ذلك اعتبارا أساسيا يف احلاالت اليت يكون فيها مثة أطفال معنيون، وتطبيق النهج املراعي للمنظور اجلنساين يف معاجلة أوجه 

 الضعف، مبا يف ذلك يف إطار عمليات االستجابة للتحركات املختلطة. 

 ن أجل حتقيق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية: وم 

استعراض السياسات واملمارسات ذات الصلة للتأكد من أهنا ال تؤدي إىل خلق مواطن ضعف عند املهاجرين أو  )أ( 
 زايدهتا عن نري قصد، بسبل من بينها تطبيق هنج قائم على حقوق اإلنسان ومراع للمنظور اجلنساين تفاقمها أو

 والعجز، وكذلك هنج مراع للسن ولألطفال؛

وضع سياسات شاملة وإقامة شراكات توفر للمهاجرين ممن هم يف حالة من الضعف، أاي كان وضعهم كمهاجرين،  )ب( 
الدعم الالزم يف مجيع مراحل اهلجرة، من خالل حتديد هويتهم وتقدمي املساعدة هلم، فضاًل عن محاية حقوقهم 

ا يف احلاالت املتعلقة ابلنساء املعرضات للخطر واألطفال، وخباصة األطفال نري املصحوبني بذويهم اإلنسانية، ال سيم
أو املنفصلني عن عائالهتم، وأفراد األقليات العرقية والدينية، وضحااي العنف، مبا يف ذلك العنف اجلنسي واجلنساين، 

لتمييز ضدهم على أي أساس، والشعوب األصلية، واملسنون، واألشخاص ذوو اإلعاقة، واألشخاص الذين يتعرضون ل
والعمال الذين يواجهون االستغالل واإليذاء، والعمال املنزليون، وضحااي االجتار ابألشخاص، واملهاجرون املعرضون 

 لالستغالل واإليذاء يف سياق هتريب املهاجرين؛

حتياجات ومواطن الضعف اخلاصة للمهاجرين وضع سياسات للهجرة مراعية للمنظور اجلنساين من أجل معاجلة اال )ج( 
من النساء والفتيات والفتيان، اليت قد تشمل املساعدة والرعاية الصحية وخدمات املشورة النفسية ونريها من خدمات 

املشورة، وكذلك الوصول إىل العدالة وسبل االنتصاف الفعالة، ال سيما يف حاالت العنف واالعتداء واالستغالل 
 نساين؛اجلنسي واجل



استعراض قوانني العمل وظروف العمل احلالية ذات الصلة لتحديد مواطن الضعف واإلساءات املتصلة أبماكن العمل  )د( 
اليت يتعرض هلا العمال املهاجرون على مجيع مستوايت املهارات، مبا يف ذلك العمال املنزليون ومن يعملون يف 

 ب املصلحة املعنيني، وال سيما القطاع اخلاص، والتصدي هلا بفعالية؛ االقتصاد نري الرمسي، وذلك ابلتعاون مع أصحا

حتديد أماكن وجود األطفال املهاجرين يف املنظومات الوطنية حلماية الطفل عن طريق وضع إجراءات قوية حلماية  )ه( 
لك يف مجيع سياسات األطفال املهاجرين يف اإلجراءات والقرارات التشريعية واإلدارية والقضائية ذات الصلة، وكذ

وبرامج اهلجرة اليت تؤ ر على األطفال، مبا يف ذلك سياسات وخدمات احلماية القنصلية، ابإلضافة إىل أطر التعاون 
عرب احلدود، لضمان مراعاة مصاحل الطفل الفضلى على حنو مالئم، وأن يتم تفسريها وتطبيقها بشكل متسق ابلتعاون 

 ن محاية األطفال؛والتنسيق مع السلطات املسؤولة ع

محاية األطفال نري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عن ذويهم يف مجيع مراحل اهلجرة من خالل وضع إجراءات  )و( 
متخصصة لتحديد هويتهم وإحالتهم ورعايتهم ومل مشلهم مع أسرهم، وتوفري إمكانية الوصول إىل خدمات الرعاية 

يم واملساعدة القانونية واحلق يف أن يتم االستماع إليهم يف اإلجراءات الصحية، مبا يف ذلك الصحة العقلية والتعل
اإلدارية والقضائية، بسبل من بينها التعجيل بتعيني وصي قانوين كفء ونزيه كوسائل أساسية ملعاجلة نقاط ضعفهم 

ستدامة اليت هي يف وما يتعرضون له من متييز، ومحايتهم من مجيع أشكال العنف، وتوفري سبل الوصول إىل احللول امل
 مصلحتهم الفضلى؛ 

ضمان إمكانية حصول املهاجرين على خدمات حكومية أو مستقلة ميسورة التكلفة للمساعدة القانونية والتمثيل  )ز( 
القانوين يف الدعاوى القانونية اليت متسهم، مبا يف ذلك أ ناء أي جلسة قضائية أو إدارية ذات صلة، لضمان االعرتاف 

 هاجرين، يف كل مكان، ابعتبارهم أشخاصا أمام القانون، وأن تكون إقامة العدل بدون حتيز وبدون متييز؛ جبميع امل

وضع إجراءات مالئمة ويسهل الوصول إليها من أجل تيسري تغيري وضعهم القانوين إىل وضع آخر، وإبالغ املهاجرين  )ح( 
ين يف وضع نري قانوين يف بلد املقصد، ومن أجل احلد من حبقوقهم والتزاماهتم، من أجل احليلولة دون وقوع املهاجر 

اختالل هذا الوضع وما يرتتب عليه من ضعف، فضال عن متكني التقييم الفردي لوضع املهاجرين، مبا يف ذلك 
 ابلنسبة ملن سقط عنهم الوضع القانوين، دون خوف من الطرد التعسفي؛ 

ري وصول املهاجرين ممن هم يف وضع نري قانوين إىل تقييم فردي ميكن أن البناء على املمارسات القائمة من أجل تيس )ط( 
يؤدي إىل وضع قانوين، على أساس كل حالة على حدة بناء على معايري واضحة وشفافة، ال سيما يف احلاالت اليت 

ني الدول يكون فيها األطفال والشباب واألسر معنيني، ابعتبار ذلك خيارا للحد من مواطن الضعف، وكذلك لتمك
 من اكتساب معرفة أفضل عن السكان املقيمني فيها؛

تطبيق تدابري دعم حمددة لضمان إمكانية حصول املهاجرين الذي يقعون يف أزمات يف بلدان العبور واملقصد على  )ي( 
ويل األوسع احلماية القنصلية واملساعدة اإلنسانية، بسبل من بينها تيسري التعاون الدويل عرب احلدود والتعاون الد



نطاقا، وكذلك عن طريق أخذ السكان املهاجرين يف االعتبار عند التأهب لألزمات، واالستجابة حلاالت الطوارئ، 
 األزمات؛  واإلجراءات اليت تعقب

إشراك السلطات احمللية وأصحاب املصلحة املعنيني يف حتديد هوية املهاجرين ممن هم يف حالة من الضعف وإحالتهم  )ك( 
دهتم، بسبل من بينها إبرام اتفاقات مع هيئات احلماية الوطنية، ومقدمي املعونة القانونية ومقدمي اخلدمات، ومساع

 فضالً عن االستعانة أبفرقة االستجابة املتنقلة، حيثما وجدت؛ 

عف، وضع سياسات وبرامج وطنية لتحسني االستجاابت الوطنية اليت تليب احتياجات املهاجرين يف حاالت الض )ل( 
بسبل من بينها مراعاة التوصيات ذات الصلة الواردة يف منشور اجملموعة العاملية املعنية ابهلجرة املعنون )مبادئ توجيهية 

 ”ومبادئ عامة، مدعومة إبرشادات عملية، بشأن محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين الذين يعيشون أوضاعاً هشة( 
Principles and Guidelines, Supported by Practical Guidance, on the 

Human Rights Protection of Migrants in Vulnerable Situations“. 
 

 : إنقاذ األرواح وتنسيق اجلهود الدولية بشأن املهاجرين املفقودين٨اهلدف 

مليات البحث واإلنقاذ نلتزم ابلتعاون على الصعيد الدويل إلنقاذ األرواح ومنع وفيات وإصاابت املهاجرين من خالل ع - ٢٤
املشرتكة، وتوحيد عملية مجع وتبادل املعلومات ذات الصلة، مع حتمل املسؤولية اجلماعية عن احلفاظ على حياة  الفردية أو

مجيع املهاجرين، وفقا للقانون الدويل. ونلتزم كذلك بتحديد هوية أولئك الذين ماتوا أو فقدوا، وبتيسري التواصل مع العائالت 
 رة. املتضر 

 ومن أجل حتقيق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:  

وضع إجراءات وإبرام اتفاقات بشأن البحث عن املهاجرين وإنقاذهم، هبدف أساسي هو محاية حق املهاجرين يف  )أ( 
دية، وتعزز قدرات احلياة، تلتزم حبظر الطرد اجلماعي، وتضمن اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة والتقييمات الفر 

 االستقبال واملساعدة، وتكفل أال يمعترب تقدمي املساعدة ذات الطابع اإلنساين احلصري للمهاجرين أمرا نري قانوين؛

خماطر أو  استعراض اآلاثر املرتتبة على السياسات والقوانني املتعلقة ابهلجرة لضمان أال تثري هذه السياسات والقوانني )ب( 
ن املهاجرين، بسبل من بينها حتديد طرق العبور اخلطرة اليت يستخدمها املهاجرون، من خالل ختلق خماطر بفقدا

العمل مع الدول األخرى وكذلك مع أصحاب املصلحة املعنيني واملنظمات الدولية من أجل حتديد املخاطر السياقية 
األطفال لألطفال املهاجرين، وال سيما وإنشاء آليات ملنع مثل هذه احلاالت واالستجابة هلا، مع إيالء اهتمام خاص 

 املنفصلني عن ذويهم؛ نري املصحوبني بذويهم أو



متكني املهاجرين من التواصل مع أسرهم دون أتخري إلبالنهم أبهنم على قيد احلياة من خالل تيسري الوصول إىل  )ج( 
ك يف أماكن االحتجاز، وكذلك وسائل االتصال على امتداد مسار هجرهتم وعند الوصول إىل وجهتهم، مبا يف ذل

ا يتعلق إاتحة إمكانية الوصول إىل البعثات القنصلية والسلطات احمللية واملنظمات اليت ميكنها تقدمي املساعدة فيم
سيما يف حاالت األطفال املهاجرين نري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عن ذويهم فضال  ابالتصاالت العائلية، ال

 عن املراهقني؛

إنشاء قنوات تنسيق عرب وطنية، بسبل من بينها التعاون القنصلي، وحتديد نقاط اتصال للعائالت اليت تبحث عن  )د( 
مهاجرين مفقودين، واليت ميكن من خالهلا إطالع األسر على حالة البحث واحلصول على معلومات أخرى ذات 

 صلة، مع احرتام احلق يف اخلصوصية ومحاية البياانت الشخصية؛

مجع البياانت عن اجلثث وتسجيلها يف نظام وحفظها يف مكان مركزي والتأكد من إمكانية حتديد مكان املتوىف بعد  )ه( 
دفنه، وفقاً ملعايري الطب الشرعي املقبولة دولياً، وإنشاء قنوات تنسيق على املستوى عرب الوطين لتيسري عملية حتديد 

 اهلوية وتوفري املعلومات لألسر؛

ة اجلهود، بسبل من بينها التعاون الدويل، الستعادة رفات املهاجرين املتوفني وحتديد هويتهم وإعادهتم إىل بذل كاف )و( 
بلداهنم األصلية، مع احرتام رنبات األسر املكلومة، ويف حالة األفراد اجملهويل اهلوية، تيسري عملية حتديد هوية رفات 

 لتعامل مع جثث املهاجرين بطريقة كرمية وحمرتمة وسليمة. املوتى واستعادهتا يف وقت الحق، وضمان أن يتم ا
 

 : تعزيز االستجابة عرب الوطنية لتهريب املهاجرين٩اهلدف 

نلتزم بتكثيف اجلهود املشرتكة ملنع هتريب املهاجرين ومكافحته من خالل تعزيز القدرات والتعاون الدويل من أجل منع هتريب  - ٢٥
شبكات التهريب من العقاب. ني بذلك ومقاضاهتم ومعاقبتهم من أجل وضع حد إلفالت املهاجرين والتحقيق مع القائم

كذلك بضمان أال يصبح املهاجرون عرضة للمالحقة اجلنائية ألهنم كانوا ضحية عملية التهريب، بغض النظر عن  ونلتزم
اجرين املهرَّبني حلماية حقوقهم اإلنسانية، إمكانية املقاضاة على انتهاكات أخرى للقانون الوطين. كما نلتزم بتحديد هوية امله

مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال، وتقدمي املساعدة على وجه اخلصوص إىل املهاجرين املعرضني للتهريب يف 
 ظروف قاسية، وفقا للقانون الدويل. 

 ومن أجل حتقيق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:  

التشجيع على التصديق على بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمِّل التفاقية األمم  )أ( 
 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالنضمام إليه وتنفيذه؛ 



لصلة عن طرق التهريب وطرق استخدام آليات عرب وطنية وإقليمية و نائية لتبادل املعلومات واالستخبارات ذات ا )ب( 
العمل واملعامالت املالية لشبكات التهريب ومواطن الضعف اليت يواجهها املهاجرون املهرَبون ونريها من البياانت 

 لتفكيك شبكات التهريب وتعزيز االستجاابت املشرتكة؛

طرق اهلجرة توضح التدابري التدرجيية وضع بروتوكوالت تعاون مراعية للمنظور اجلنساين ومراعية لألطفال على امتداد  )ج( 
لتحديد هوية املهاجرين املهرَّبني ومساعدهتم على حنو مالئم، وفقا للقانون الدويل، فضال عن تيسري إنفاذ القانون 
والتعاون االستخبارايت عرب احلدود من أجل منع ومكافحة هتريب املهاجرين هبدف وضع حد إلفالت املهرِّبني من 

 هلجرة نري النظامية، مع ضمان أن حترتم تدابري مكافحة التهريب حقوق اإلنسان احرتاما اتما؛العقاب ومنع ا

اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى العتبار فعل هتريب املهاجرين جرمية جنائية، عندما يمرتكب عمداً  )د( 
منفعة مالية أو مادية أخرى، وفرض عقوابت  ومن أجل أن حيصل املهرب، بصورة مباشرة أو نري مباشرة، على

 مشددة على مهريب املهاجرين يف ظروف قاسية، وفقا للقانون الدويل؛

تصميم أو استعراض أو تعديل السياسات واإلجراءات ذات الصلة للتمييز بني جرمييت هتريب املهاجرين واالجتار  )ه( 
ت متمايزة هلاتني اجلرميتني املنفصلتني، مع االعرتاف أبن ابألشخاص ابستخدام التعريفات الصحيحة وتطبيق استجااب

املهاجرين املهرَّبني قد يصبحون أيضاً ضحااي لالجتار يف األشخاص، وابلتايل فإهنم حيتاجون إىل احلماية واملساعدة 
 املناسبتني؛ 

ل األخرى وأصحاب املصلحة املعنيني، اختاذ تدابري ملنع هتريب املهاجرين على امتداد دورة اهلجرة، ابلشراكة مع الدو  )و( 
بسبل من بينها التعاون يف ميادين التنمية، واإلعالم، والعدالة، فضالً عن التدريب وبناء القدرات التقنية على 

الصعيدين الوطين واحمللي، مع إيالء اهتمام خاص للمناطق اجلغرافية اليت تنشأ منها اهلجرة نري النظامية بشكل 
 منهجي؛

 
 : منع االجتار ابألشخاص ومكافحته والقضاء عليه يف سياق اهلجرة الدولية١٠اهلدف 

نلتزم ابختاذ تدابري تشريعية أو نري ذلك من التدابري ملنع االجتار ابألشخاص ومكافحته والقضاء عليه يف سياق اهلجرة الدولية  - ٢٦
ألشخاص ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وإجهاض من خالل تعزيز القدرات والتعاون الدويل للتحقيق يف جرائم االجتار اب

الطلب الذي يعزز االستغالل الذي يؤدي إىل االجتار ومما يضع حدا إلفالت شبكات االجتار من العقاب. ونلتزم كذلك 
 ال. بتعزيز حتديد هوية املهاجرين الذين أصبحوا ضحااي لالجتار ومحايتهم ومساعدهتم، مع إيالء اهتمام خاص للنساء واألطف

 ومن أجل حتقيق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:  



التشجيع على التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل  )أ( 
 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واالنضمام إليه وتنفيذه؛

التشجيع على تنفيذ خطة العمل العاملية لألمم املتحدة ملكافحة االجتار ابألشخاص ومراعاة التوصيات ذات الصلة  )ب( 
ضمن جمموعة أدوات مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية ملكافحة االجتار ابألشخاص، وواثئق مكتب 

ت الصلة، عند وضع وتنفيذ سياسات وتدابري وطنية وإقليمية األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية األخرى ذا
 ابألشخاص؛ متعلقة ابالجتار

املهاجرين املهرَّبني  مراقبة طرق اهلجرة نري النظامية اليت قد تستغلها شبكات االجتار ابلبشر لتجنيد واستغالل )ج( 
مي واألقاليمي بشأن منع ارتكاب اجلرائم القانونيني، من أجل تعزيز التعاون على الصعيد الثنائي واإلقلي نري أو

والتحقيق مع مرتكيب اجلرائم وحماكمتهم، وفيما يتعلق أيضا بتحديد هوية ضحااي االجتار ابألشخاص ومحايتهم 
 ومساعدهتم؛

تبادل املعلومات واالستخبارات ذات الصلة من خالل اآلليات عرب الوطنية واإلقليمية، مبا يف ذلك بشأن طريقة  )د( 
عمل والنماذج االقتصادية واألوضاع اليت تشجع شبكات االجتار، وتعزيز التعاون بني مجيع اجلهات الفاعلة ذات ال

الصلة، مبا يف ذلك وحدات االستخبارات املالية واهليئات التنظيمية واملؤسسات املالية، من أجل حتديد وتعطيل 
لتعاون القضائي وإنفاذ القانون هبدف ضمان حتقيق املساءلة التدفقات املالية املرتبطة ابالجتار ابألشخاص، وتعزيز ا

 ووضع حد لإلفالت من العقاب؛

تطبيق تدابري تعاجل أوجه الضعف اخلاصة ابلنساء والرجال والفتيات والفتيان، بغض النظر عن وضعهم من حيث  )ه( 
م عرضة خلطر أن يصبحوا كذلك، أصبحوا ضحااي لالجتار ابألشخاص ونريه من أشكال االستغالل أو ه اهلجرة، ممن

وذلك عن طريق تيسري الوصول إىل العدالة واإلبالغ اآلمن دون خوف من االعتقال أو الرتحيل أو العقوبة، مع 
الرتكيز على الوقاية وحتديد اهلوية وتوفري احلماية واملساعدة املناسبة، والتصدي ألشكال معينة من اإلساءة 

 واالستغالل؛ 

تكون تعريفات االجتار ابألشخاص املستخدمة يف التشريعات وسياسات وخطط اهلجرة، وكذلك ضمان أن  )و( 
املستخدمة يف الدعاوى القضائية، متوافقة مع القانون الدويل، من أجل التمييز بني جرائم االجتار ابألشخاص وهتريب 

 املهاجرين؛

قائمني ابالجتار، وجتنب جترمي املهاجرين الذين يقعون تعزيز التشريعات واإلجراءات ذات الصلة لتعزيز مقاضاة ال )ز( 
واملساعدة املناسبتني،  ضحااي لالجتار ابألشخاص عن جرائم متعلقة ابالجتار، وضمان حصول الضحااي على احلماية

 مشروط ابلتعاون مع السلطات ضد القائمني ابالجتار املشتبه هبم؛ بشكل نري



حااي لالجتار ابألشخاص بسبل احلماية واملساعدة، من قبيل تدابري التعايف البدين تزويد املهاجرين الذين وقعوا ض )ح( 
والنفسي واالجتماعي، وكذلك التدابري اليت تسمح هلم ابلبقاء يف بلد املقصد، بصورة مؤقتة أو دائمة، يف احلاالت 

 وفقا للقانون الدويل؛املالئمة، وتيسري وصول الضحااي إىل العدالة، مبا يشمل سبل االنتصاف والتعويض، 

إنشاء نظم معلومات وبرامج تدريبية وطنية وحملية لتنبيه وتثقيف املواطنني وأرابب العمل، وكذلك املوظفني احلكوميني  )ط( 
ألشخاص، من قبيل العمل القسري وموظفي إنفاذ القانون، وتعزيز القدرات من أجل التعرف على أمارات االجتار اب

 ألطفال، يف البلدان األصلية وبلدان العبور واملقصد؛اإلجباري أو عمل ا أو

االستثمار يف محالت توعية، ابلشراكة مع أصحاب املصلحة املعنيني، لتوعية املهاجرين واملهاجرين احملتملني مبخاطر  )ي( 
 ا.االجتار ابألشخاص وما ينجم عن ذلك من أخطار، وتزويدهم مبعلومات عن منع أنشطة االجتار واإلبالغ عنه

 
 : إدارة احلدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة١١اهلدف 

نلتزم إبدارة حدودان الوطنية بطريقة منسقة، وتعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي، وضمان أمن الدول واجملتمعات واملهاجرين،  - ٢٧
ة. ونلتزم كذلك بتنفيذ سياسات وتيسري حتركات األشخاص اآلمنة واملنظمة عرب احلدود إضافة إىل منع اهلجرة نري النظامي

إدارة احلدود اليت حترتم السيادة الوطنية، وسيادة القانون، وااللتزامات مبوجب القانون الدويل، وحقوق اإلنسان جلميع 
 املهاجرين، أاي كان وضعهم كمهاجرين، واليت هي نري متييزية ومراعية لالعتبارات اجلنسانية ومراعية لألطفال. 

 ق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية: ومن أجل حتقي 

تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي واملتعدد األطراف يف جمال إدارة احلدود، مع مراعاة احلالة اخلاصة لبلدان العبور، وذلك  )أ( 
املناسبة بشأن حتديد اهلوية بشكل مناسب، واإلحالة يف الوقت املناسب وبكفاءة، وتقدمي املساعدة واحلماية 

للمهاجرين ممن هم يف حاالت الضعف عند احلدود الدولية أو ابلقرب منها، امتثاالً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، 
ج   ، وتنفيذ تدريب مشرتك عرب احلدود وتشجيع تدابري بناء القدرات؛“احلكومة أبكملها”وذلك ابعتماد هنم

لة الفعالة للحدود عن طريق ضمان وجود إجراءات شاملة وفعالة لعبور إنشاء هياكل وآليات مناسبة لإلدارة املتكام )ب( 
احلدود، بسبل من بينها الفحص املسبق لألشخاص القادمني، واإلبالغ املسبق من قبل شركات نقل الركاب، 

ة واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع احرتام مبدأ عدم التمييز، واحرتام احلق يف اخلصوصية ومحاي
 البياانت الشخصية؛

استعراض وتنقيح اإلجراءات الوطنية ذات الصلة بعمليات الفحص والتقييم الفردي واملقابالت على احلدود، لضمان  )ج( 
مراعاة األصول القانونية على احلدود الدولية، والتعامل مع مجيع املهاجرين وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، بسبل 

 مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ونريها من اهليئات ذات الصلة؛من بينها التعاون 



وضع اتفاقات للتعاون التقين متّكن الدول من طلب وتوفري األصول واملعدات ونريها من املساعدات التقنية لتعزيز  )د( 
 ؛إدارة احلدود، ال سيما يف جمال البحث واإلنقاذ، وكذلك فيما يتعلق حباالت الطوارئ األخرى

ضمان إبالغ هيئات محاية الطفل على وجه السرعة وتكليفها ابملشاركة يف إجراءات حتدد مصاحل الطفل الفضلى  )ه( 
مبجرد عبور طفل نري مصحوب بذويه أو منفصل عن ذويه للحدود الدولية، وفقا للقانون الدويل، بسبل من بينها 

ت املراعية للطفل، من قبيل تلك اليت تعمل على منع تفريق تدريب مسؤويل احلدود فيما يتعلق حبقوق الطفل واإلجراءا
 أفراد األسرة ومل مشل العائالت عندما يتفرق أفراد األسرة؛

استعراض وتنقيح القوانني واللوائح ذات الصلة لتحديد ما إذا كانت العقوابت مناسبة للتصدي حلاالت الدخول نري  )و( 
كان األمر كذلك، ضمان كوهنا متناسبة ومنصفة ونري متييزية ومتسقة ابلكامل النظامي أو اإلقامة نري النظامية، وإذا  

 مع اإلجراءات القانونية الواجبة وااللتزامات األخرى مبوجب القانون الدويل؛ 

الذين حتسني التعاون عرب احلدود بني الدول املتجاورة والدول األخرى فيما يتعلق ابلطريقة اليت يمعاَمل هبا األشخاص  )ز( 
يعربون احلدود الدولية أو يسعون إىل عبورها، بسبل من بينها مراعاة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن مفوضية 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان خبصوص املبادئ واخلطوط التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان على 

 احلدود الدولية، وذلك عند حتديد أفضل املمارسات.
 

 : تعزيز اليقني والقدرة على التنبؤ يف إجراءات اهلجرة من أجل الفرز والتقييم واإلحالة على حنو مناسب١٢اهلدف 

نلتزم بزايدة اليقني القانوين وإمكانية التنبؤ إبجراءات اهلجرة من خالل تطوير وتعزيز آليات فعالة قائمة على حقوق اإلنسان  - ٢٨
املالئمني يف حني وقتهما جلميع املهاجرين لغرض حتديد هويتهم وتيسري الوصول إىل إجراءات إلجراء الفرز والتقييم الفردي 

 اإلحالة املناسبة، وفًقا للقانون الدويل. 

 ومن أجل حتقيق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:  

اإلقامة أو العمل أو  أو القبول أو زايدة شفافية وإمكانية فهم إجراءات اهلجرة عن طريق إعالن شروط الدخول )أ( 
نري ذلك من األنشطة، واعتماد التكنولوجيا لتبسيط إجراءات تقدمي الطلبات، وذلك لتفادي ما ال لزوم  الدراسة أو

 له من أتخري ونفقات تتكبدها الدول واملهاجرون؛

اإلنسان لتقدمي العالج الواعي  تطوير وإجراء تدريب متخصص على الصعيد اإلقليمي واألقاليمي يف جمال حقوق )ب( 
للمصابني ابلصدمات، وذلك لفائدة املسعفني واملسؤولني احلكوميني، مبا يف ذلك سلطات إنفاذ القانون ومسؤويل 

احلدود واملمثلني القنصليني واهليئات القضائية، لتيسري وتوحيد عمليات حتديد هوية ضحااي االجتار ابألشخاص 
ت الضعف، مبا يف ذلك األطفال، وال سيما نري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عن واملهاجرين ممن هم يف حاال



ذويهم واألشخاص املتأ رين أبي شكل من أشكال االستغالل واالعتداء املرتبطة بتهريب املهاجرين يف ظروف قاسية، 
 عتبارات الثقافية؛وإحالة هؤالء الضحااي وتقدمي املساعدة واملشورة املالئمتني هلم بطريقة تراعي اال

إنشاء آليات إحالة مراعية للمنظور اجلنساين ومراعية الحتياجات الطفل، مبا يشمل حتسني تدابري الفحص  )ج( 
والتقييمات الفردية على احلدود وأماكن الوصول األوىل، وذلك عن طريق تطبيق إجراءات تشغيل موحدة توضع 

 طنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات الدولية واجملتمع املدين؛ابلتنسيق مع السلطات احمللية، واملؤسسات الو 

كفالة سرعة حتديد هوية األطفال املهاجرين يف أماكن وصوهلم األوىل يف بلدان العبور واملقصد، وإذا كانوا نري  )د( 
صلة، دمات ذات المصحوبني بذويهم أو منفصلني عنهم، وإحالتهم بسرعة إىل هيئات محاية الطفل ونريها من اخل

وصي قانوين خمتص ونزيه، ومحاية وحدة األسرة، ومعاملة أي شخص يدعي بشكل مشروع أنه طفل  فضالً عن تعيني
 على هذا النحو ما مل يتم حتديده خبالف ذلك من خالل تقييم عمري متعدد التخصصات ومستقل ومراع لألطفال؛ 

الصلة املتعلقة ابحلقوق والواجبات مبوجب القوانني  يف سياق التحركات املختلطة، كفالة نشر املعلومات ذات )هة( 
واإلجراءات الوطنية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بشروط الدخول واإلقامة، وأشكال احلماية املتاحة، وكذلك 

 خيارات العودة واالندماج جمددا، ابلشكل املناسب ويف حني وقتها وبفعالية، وبشكل ييسر الوصول إليها.
 

 : عدم اللجوء إىل احتجاز املهاجرين إال كمالذ أخري، والعمل على إجياد بدائل١٣اهلدف 

نلتزم بضمان امتثال أي احتجاز يف سياق اهلجرة الدولية لإلجراءات القانونية الواجبة، وأن يكون نري تعسفي ومستندا إىل  - ٢٩
مأذون هلم بذلك وألقصر فرتة ممكنة، بغض النظر عما  القانون والضرورة والتناسب والتقييم الفردي، وأن يقوم بتنفيذه موظفون

إذا كان االحتجاز حيدث يف حلظة الدخول أو أ ناء العبور أو أ ناء إجراءات العودة، وبغض النظر عن نوع املكان الذي يقع 
ون الدويل، واتباع هنج فيه االحتجاز. كما نلتزم إبعطاء األولوية لبدائل االحتجاز نري السالبة للحرية اليت تتماشى مع القان
 قائم على حقوق اإلنسان إزاء أي احتجاز للمهاجرين، مع استخدام االحتجاز كمالذ أخري فقط. 

 ومن أجل حتقيق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:  

اجرين، وضمان استخدام آليات حقوق اإلنسان القائمة ذات الصلة من أجل حتسني الرصد املستقل الحتجاز امله )أ( 
كونه املالذ األخري، وعدم حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان، وقيام الدول بتشجيع وتنفيذ وتوسيع بدائل االحتجاز، 

 مع تفضيل التدابري نري السالبة للحرية وترتيبات الرعاية اجملتمعية، ال سيما يف حالة األسر واألطفال؛

لبدائل االحتجاز القائمة على حقوق اإلنسان يف سياق اهلجرة الدولية، إعداد مستودع شامل لنشر أفضل املمارسات  )ب( 
بسبل من بينها تيسري احلوارات املنتظمة وبلورة مبادرات قائمة على املمارسات الناجحة بني الدول نفسها، وبني 

 الدول من جهة، وأصحاب املصلحة املعنيني، من جهة أخرى؛



ات واملمارسات ذات الصلة املتعلقة ابحتجاز املهاجرين لكفالة عدم احتجاز مراجعة وتنقيح التشريعات والسياس )ج( 
املهاجرين بشكل تعسفي، وأن تستند قرارات االحتجاز إىل القانون، وأن تكون متناسبة، وهلا هدف مشروع، وأن 

م التشجيع تتخذ على أساس فردي، مع االمتثال الكامل إلجراءات التقاضي السليمة والضماانت اإلجرائية، وعد
على احتجاز املهاجرين كرادع أو استخدامهم كشكل من أشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

 اإلنسان؛ للمهاجرين، وفقاً للقانون الدويل حلقوق

بلدان للوصول إىل العدالة يف  إاتحة الفرصة جلميع املهاجرين اخلاضعني لالحتجاز أو الذين قد خيضعون لالحتجاز )د( 
العبور وبلدان املقصد، بسبل من بينها تيسري حصوهلم على مشورة ومساعدة قانونية جمانية أو بتكلفة معقولة من حماٍم 

 مؤهل ومستقل، وكذلك الوصول إىل املعلومات واحلق يف إجراء استعراض منتظم ألمر احتجاز؛

بلغة يفهموهنا، وتيسري ممارسة حقوقهم، مبا يف ذلك كفالة إبالغ مجيع املهاجرين احملتجزين أبسباب احتجازهم،  )هة( 
االتصال ابلبعثات القنصلية أو الدبلوماسية دون أتخري، وابملمثلني القانونيني وأفراد األسرة، وفقا للقانون الدويل 

 وضماانت اإلجراءات القانونية الواجبة االتباع؛ 

ى املهاجرين من خالل ضمان مراعاة األصول القانونية والتناسب، احلد من اآلاثر السلبية ورمبا الدائمة لالحتجاز عل )و( 
وأن يكون ذلك ألقصر فرتة زمنية وضمان سالمتهم اجلسدية والعقلية، وكحد أدىن، حصوهلم على الغذاء والرعاية 

املالئمة هلم،  الصحية األساسية والقانونية والتوجيه واملساعدة واملعلومات واالتصاالت، فضالً عن توفري أماكن اإلقامة
 وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

كفالة أن تتوىل مجيع السلطات احلكومية واجلهات الفاعلة اخلاصة، املكلفة حسب األصول إبدارة احتجاز املهاجرين،  )ز( 
الحتجاز القيام هبذه املهمة بطريقة تتفق مع حقوق اإلنسان وأن يتم تدريبها على عدم التمييز ومنع االعتقال وا

 التعسفيني يف سياق اهلجرة الدولية، وحتمل املسؤولية عن االنتهاكات أو اإلساءات حلقوق اإلنسان؛

محاية واحرتام حقوق الطفل ومصاحله الفضلى يف مجيع األوقات، بغض النظر عن وضع الطفل من حيث اهلجرة،  )ح( 
ز يف السياقات نري السالبة للحرية وإمكانية وذلك من خالل ضمان توافر جمموعة من البدائل العملية لالحتجا

الوصول إليها، وتفضيل ترتيبات الرعاية اجملتمعية، اليت تكفل إمكانية احلصول على التعليم والرعاية الصحية وحترتم حق 
الطفل يف احلياة األسرية ووحدة األسرة، ومن خالل العمل على إهناء ممارسة احتجاز األطفال يف سياق اهلجرة 

 ولية.الد
 

 : تعزيز احلماية القنصلية واملساعدة والتعاون على امتداد دورة اهلجرة١٤اهلدف 



نلتزم بتعزيز احلماية القنصلية ملواطنينا يف اخلارج وبتقدمي املساعدة هلم، وكذلك ابلتعاون القنصلي بني الدول، من أجل صون  - ٣٠
حقوق ومصاحل مجيع املهاجرين يف مجيع األوقات على حنو أفضل، وابستغالل مهام البعثات القنصلية يف تعزيز عالقات 

 كومية يف البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقصد، وذلك وفقا للقانون الدويل. التفاعل بني املهاجرين والسلطات احل

 وللوفاء هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:  

التعاون على بناء القدرات القنصلية، وتدريب موظفي القنصليات، وتعزيز الرتتيبات الالزمة لتوفري اخلدمات القنصلية  )أ( 
تقنية، وإبرام اتفاقات اعية حيثما كانت فرادى الدول تفتقر إىل القدرة، وذلك بوسائل منها توفري املساعدة البصورة مج
 إقليمية بشأن خمتلف جوانب التعاون القنصلي؛   نائية أو

جرة، من أجل تبادل إشراك املعنيني من موظفي القنصليات واهلجرة يف املنتدايت العاملية واإلقليمية القائمة املعنية ابهل )ب( 
املعلومات وأفضل املمارسات بشأن املسائل موضع االهتمام املشرتك اليت ختص املواطنني يف اخلارج، ومن أجل 

 املسامهة يف وضع سياسة للهجرة تكون شاملة ومستندة إىل أدلة؛ 

ما كانت الدول مهتمة بتعزيز اخلدمات إبرام اتفاقات  نائية أو إقليمية بشأن املساعدة القنصلية والتمثيل القنصلي حيث )ج( 
 القنصلية الفعالة املتعلقة ابهلجرة، دون أن يكون هلا حضور دبلوماسي أو قنصلي؛ 

تعزيز القدرات القنصلية من أجل حتديد ومحاية ومساعدة مواطنينا املقيمني يف اخلارج ممن يوجدون يف حالة ضعف،  )د( 
ت املاسة حبقوق اإلنسان وحقوق العمال، وضحااي للجرمية، وضحااي لالجتار مبن فيهم ضحااي االنتهاكات أو التجاوزا

ابألشخاص، واملهاجرون الذين يتعرضون للتهريب يف ظروف تستلزم تشديد عقوبة اجلناة، والعمال املهاجرون الذين 
ما يتعني اختذاه يف يتعرضون لالستغالل يف أ ناء عملية التوظيف، وذلك بتوفري التدريب للموظفني القنصليني بشأن 

 هذا الصدد من إجراءات مستندة إىل حقوق اإلنسان ومراعية لالعتبارات اجلنسانية ومالئمة لألطفال؛

إاتحة الفرصة ملواطنينا املقيمني يف اخلارج للتسجيل يف البلد األصلي، وذلك ابلتعاون الو يق مع السلطات القنصلية  )هة( 
عتبار ذلك وسيلة لتيسري توفري املعلومات واخلدمات ت املهاجرين ذات الصلة، ابوالوطنية واحمللية، فضال عن منظما

واملساعدة للمهاجرين يف حاالت الطوارئ، ولضمان إمكانية وصول املهاجرين إىل املعلومات املفيدة يف الوقت 
وطنية، مع صون احلق املناسب، بطرق منها إنشاء خطوط هاتفية لطلب املساعدة، وتوحيد قواعد البياانت الرقمية ال

 الشخصية؛ يف اخلصوصية ومحاية البياانت

تقدمي الدعم القنصلي ملواطنينا من خالل املشورة، مبا يف ذلك املشورة بشأن القوانني واألعراف احمللية، والتعامل مع  )و( 
الالزمة، مثل واثئق السفر السلطات، واإلدماج املايل، وإنشاء األعمال التجارية، وكذلك من خالل إصدار الواثئق 

وواثئق اهلوية القنصلية اليت ميكن أن تسهل احلصول على اخلدمات، واملساعدة يف حاالت الطوارئ، وفتح حساب 
 مصريف، والوصول إىل مرافق التحويالت املالية.

 



 : تيسري حصول املهاجرين على اخلدمات األساسية ١٥اهلدف 

ملهاجرين، أاي كان وضعهم من حيث اهلجرة، من ممارسة حقوقهم اليت تدخل ضمن حقوق نلتزم ابلعمل على متكني مجيع ا - ٣١
اإلنسان من خالل الوصول اآلمن إىل اخلدمات األساسية. ونلتزم كذلك بتعزيز نظم تقدمي اخلدمات الشاملة للمهاجرين، 

، مع احلرص على أن يكون أي فرق يف حىت وإن كان حيق للمواطنني واملهاجرين النظاميني احلصول على خدمات أكثر مشوال
املعاملة مستنداً إىل القانون ونري مبالغ فيه، وأن يكون الغرض منه حتقيق هدف مشروع، وفقا للقانون الدويل حلقوق 

 اإلنسان. 

 وللوفاء هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:  

خلدمات متييز ضد املهاجرين على أساس االنتماء العرقي أو اللون أو سن قوانني واختاذ تدابري تكفل أال يشوب تقدمَي ا )أ( 
اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو نريه، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو املولد أو اإلعاقة، 

ات على أساس الوضع من أو نري ذلك من األسباب، بغض النظر عن احلاالت اليت جيوز فيها التفريق يف تقدمي اخلدم
 حيث اهلجرة؛

ضمان أال يؤدي التعاون بني اجلهات اليت تقدم اخلدمات وسلطات اهلجرة إىل تفاقم أوجه ضعف املهاجرين نري  )ب( 
النظاميني من خالل املساس إبمكانية حصوهلم اآلمن على اخلدمات األساسية، أو التعدي بشكل نري قانوين على 

حقوق اإلنسان وتتعلق حبفظ اخلصوصية وضمان احلرية واألمن الشخصي يف أماكن تقدمي  حقوقهم اليت تندرج ضمن
 اخلدمات األساسية؛

إنشاء وتعزيز مراكز خدمات متكاملة يسهل الوصول إليها على املستوى احمللي وتكون مفتوحة يف وجه املهاجرين،  )ج( 
ية لالعتبارات اجلنسانية وملبية الحتياجات ذوي وتقدم املعلومات الالزمة عن اخلدمات األساسية بطريقة مراع

 اإلعاقة، وكذلك بطريقة مراعية للطفل، وتيسر احلصول اآلمن على تلك اخلدمات؛ 

إنشاء مؤسسات مستقلة أو تفويض املوجود منها على الصعيد الوطين أو احمللي، مثل املؤسسات الوطنية حلقوق  )د( 
نع أو يعرقل فيها، بشكل ممنهج، وصول املهاجرين إىل اإلنسان، من أجل تلقي الشكاوى املتعل قة ابحلاالت اليت ميم

اخلدمات األساسية، والتحقيق يف تلك احلاالت ورصدها، ومن أجل تيسري الوصول إىل سبل جرب الضرر، والعمل 
 على إحداث تغيري يف املمارسة؛

ية واحمللية املتعلقة ابلرعاية الصحية، من قبيل تعزيز دمج االحتياجات الصحية للمهاجرين يف السياسات واخلطط الوطن )ه( 
القدرات الالزمة لتقدمي اخلدمات، وتيسري الوصول إىل اخلدمات بطريقة ميسرة ونري متييزية، واحلد من حواجز 

 التواصل، وتدريب اجلهات املقدمة خلدمات الرعاية الصحية على تقدمي اخلدمات الصحية املراعية للفوارق الثقافية،
من أجل تعزيز الصحة اجلسدية والعقلية للمهاجرين واجملتمعات عموما، بوسائل منها مراعاة التوصيات ذات الصلة 



املستقاة من إطار األولوايت واملبادئ التوجيهية للنهوض بصحة الالجئني واملهاجرين الذي أعدته منظمة الصحة 
 العاملية؛

طفال والشباب املهاجرين وينصفهم، فضال عن تيسري الوصول إىل فرص توفري تعليم جيد على حنو يشمل مجيع األ )و( 
التعلم مدى احلياة، بسبل منها تعزيز قدرات النظم التعليمية، وتيسري إمكانية الوصول دون متييز إىل خدمات التنشئة 

ذر عليهم الوصول إىل النظام يف مرحلة الطفولة املبكرة، والتعليم النظامي، وبرامج التعليم نري الرمسي لألطفال الذين يتع
التعليمي الرمسي، والتدريب أ ناء العمل والتدريب املهين، والتعليم التقين والتدريب اللغوي، وكذلك عن طريق تعزيز 

 الشراكات مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة اليت ميكنها دعم هذا املسعى.
 

 والتماسك االجتماعي الكاملني : متكني املهاجرين واجملتمعات من حتقيق االندماج16اهلدف 

نلتزم بتعزيز جمتمعات متماسكة ونري إقصائية من خالل متكني املهاجرين ليصبحوا أفرادا انشطني يف اجملتمع، ومن خالل  - ٣٢
تقيد تعزيز التفاعل بني اجملتمعات املستقِبلة واملهاجرين يف ممارسة حقوق كل منهما وأداء واجباته جتاه اآلخر، مبا يف ذلك ال

ابلقوانني الوطنية واحرتام عادات بلد املقصد. ونلتزم كذلك بتعزيز رفاهية مجيع أفراد اجملتمعات عن طريق تقليل الفوارق، 
وتفادي االستقطاب، وزايدة  قة اجلمهور يف السياسات واملؤسسات ذات العالقة ابهلجرة، مبا يتماشى والتسليم أبن 

 ى اإلسهام يف االزدهار. املهاجرين املندجمني متاما أقدر عل

 وللوفاء هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:  

تعزيز االحرتام املتبادل للثقافات والتقاليد والعادات اخلاصة بكلٍّ من جمتمعات املقصد واملهاجرين، عن طريق تبادل  )أ( 
يف ذلك بشأن سبل تعزيز قبول التنوع وتطبيق أفضل املمارسات بشأن سياسات اإلدماج وبراجمه وأنشطته، مبا 

 وتسهيل التماسك واإلدماج االجتماعيني؛

وضع برامج ملا قبل املغادرة وبرامج ملا بعد الوصول تكون شاملة وقائمة على االحتياجات، وميكن أن تشمل احلقوق  )ب( 
 جتماعية يف بلد املقصد؛ وااللتزامات، والتدريب اللغوي األساسي، فضال عن التعريف ابلتقاليد واألعراف اال

وضع أهداف سياساتية وطنية لألمد القصري واملتوسطة والطويلة تتعلق إبدماج املهاجرين يف اجملتمعات، مبا يف ذلك  )ج( 
أهداف اإلدماج يف سوق العمل، ومل مشل األسر، والتعليم، وعدم التمييز، والصحة، وذلك بوسائل منها تعزيز 

 املعنية صاحبة املصلحة؛الشراكات مع اجلهات 

السعي إىل إقامة أسواق عمل شاملة للجميع وإىل حتقيق املشاركة الكاملة للعمال املهاجرين يف االقتصاد الرمسي عن  )د( 
طريق تيسري احلصول على العمل الالئق والعمالة اليت يكونون مؤهلني هلا أكثر من نريها، وذلك وفقا ملتطلبات سوق 

 وطنية واملهارات املتاحة؛العمل احمللية وال



متكني النساء املهاجرات من خالل إزالة القيود التمييزية القائمة على أساس نوع اجلنس يف جمال العمالة الرمسية، ومن  )هة( 
خالل ضمان احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، وتيسري احلصول على اخلدمات األساسية الالزمة، وذلك يف إطار 

  تعزيز أدوارهن القيادية وضمان مشاركتهن الكاملة واحلرة على قدم املساواة يف اجملتمع واالقتصاد؛التدابري الرامية إىل

إنشاء مراكز أو برامج جمتمعية على املستوى احمللي لتسهيل مشاركة املهاجرين يف اجملتمعات املستقِبلة عن طريق إشراك  )و( 
رتبني ورابطات املهاجرين والسلطات احمللية يف احلوار بني الثقافات، املهاجرين وأفراد اجملتمعات احمللية ومنظمات املغ

وتبادل اخلربات، والربامج اإلرشادية، وتطوير الروابط التجارية، مبا يؤدي إىل حتسني نتائج اإلدماج وتعزيز االحرتام 
 املتبادل؛ 

لمجتمعات املستقِبلة، عن طريق تطوير وتعزيز االستفادة من املهارات ومن الكفاءات اللغوية والثقافية للمهاجرين ول )ز( 
تبادل الفرص التدريبية بني األقران، وإقامة دورات وحلقات عمل مراعية للمنظور اجلنساين يف جمال اإلدماج املهين 

 واملدين؛

 قافة دعم األنشطة املتعددة الثقافات من خالل األلعاب الرايضية، واملوسيقى، والفنون، ومهرجاانت الطهي، و  )ح( 
 التطوع، ونريها من املناسبات االجتماعية اليت تيّسر التفاهم وتقدير  قافات املهاجرين و قافات جمتمعات املقصد؛

تشجيع البيئات املدرسية املتفتحة على الغري واآلمنة اليت تدعم تطلعات األطفال املهاجرين من خالل تعزيز العالقات  )ط( 
هج التعليم معلومات مدعومة أبدلة بشأن اهلجرة، وختصيص موارد موّجهة للمدارس ضمن البيئة املدرسية، وتضمني منا

اليت تضم جتمعات كبرية لألطفال املهاجرين من أجل إقامة أنشطة اإلدماج، وذلك هبدف تعزيز احرتام التنوع 
 واإلدماج، ومنع مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك العنصرية وكراهية األجانب والتعصب. 

 
: القضاء على مجيع أشكال التمييز وتعزيز اخلطاب العام املستند إىل األدلة من أجل التأثري على التصورات العاّمة 17دف اهل

 اهلجرة عن

نلتزم ابلقضاء على مجيع أشكال التمييز، وندين ونناهض أشكال التعبري واألفعال واملظاهر اليت تنم عن العنصرية والتمييز  - ٣٣
وكراهية األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب ضد مجيع املهاجرين، وذلك مبا يتوافق مع القانون الدويل  العنصري، والعنف،

حلقوق اإلنسان. ونلتزم كذلك بتشجيع خطاب عام منفتح على اآلخر ومبين على األدلة بشأن اهلجرة واملهاجرين، وذلك 
يف هذا الصدد تصورات أكثر إجيابية وأكثر واقعية وحتليا  ابلشراكة مع مجيع شرائح اجملتمع، األمر الذي من شأنه أن يشيع

ابحلس اإلنساين. ونلتزم أيضا حبماية حرية التعبري وفقا للقانون الدويل، إدراك منا أبن النقاش املفتوح واحلر يؤدي إىل فهم 
 شامل جلميع جوانب اهلجرة.

 وللوفاء هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:  



سن وتنفيذ تشريعات تعاقب على جرائم الكراهية وجرائم الكراهية املشددة اليت تستهدف املهاجرين، أو مواصلة تنفيذ  )أ( 
القائم من هذه التشريعات؛ وتدريب املسؤولني عن إنفاذ القانون، ونريهم من املوظفني احلكوميني، على كشف ومنع 

ملهاجرين، وعلى التصدي هلا؛ وتقدمي املساعدة الطبية والقانونية هذه اجلرائم ونريها من أعمال العنف اليت تستهدف ا
 االجتماعية للضحااي؛ -والنفسية 

متكني املهاجرين واجملتمعات احمللية حىت تكون الفئتان قادرتني على إدانة أي أعمال من أعمال التحريض على العنف  )ب( 
جلرب املتاحة، وضمان مساءلة اجلهات املشارِكة فعليا يف املوجهة ضد املهاجرين، وذلك إبرشادمها فيما خيص آليات ا

ارتكاب أي من جرائم الكراهية اليت تستهدف املهاجرين، وذلك وفقا ملا تنص عليه التشريعات الوطنية، مع احرتام 
 القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وال سيما احلق يف حرية التعبري؛

واجليد النوعية الذي تقوم به القنوات اإلعالمية، مبا يف ذلك املواد اإلعالمية اليت تعزيز اإلبالغ املستقل واملوضوعي  )ج( 
تمنشر على اإلنرتنت، بسبل منها توعية وتثقيف العاملني يف الوسط اإلعالمي بشأن املسائل واملصطلحات املتعلقة 

العام أو الدعم املادي للقنوات  ابهلجرة، واالستثمار يف معايري اإلبالغ األخالقية ويف اإلعالن، ووقف التمويل
اإلعالمية اليت تعمل بشكل ممنهج على إذكاء التعصب وكراهية األجانب والعنصرية ونري ذلك من أشكال التمييز 

 اإلعالم؛ ضد املهاجرين، مع االحرتام التام حلرية

السلطات العامة، والكشف عن حاالت إنشاء آليات ملنع التنميط العنصري واإل ين والديين للمهاجرين من جانب  )د( 
التنميط تلك، والتصدي هلا، وكذلك احلاالت املمنهجة للتعصب وكراهية األجانب والعنصرية، وسائر أشكال التمييز 

املتعددة واملتداخلة، وذلك ابلشراكة مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، بوسائل منها تتبع حتليالت االجتاهات 
 وضمان الوصول إىل آليات فعالة لتقدمي الشكاوى وجرب الضرر؛السائدة ونشرها، 

متكني املهاجرين، وال سيما النساء املهاجرات، من الوصول إىل آليات الشكاوى واجلرب على الصعيدين الوطين  )ه( 
اليت تستهدف واإلقليمي، هبدف تعزيز املساءلة، والتصدي لإلجراءات احلكومية املتعلقة ابألعمال التمييزية واملظاهر 

 املهاجرين وأسرهم؛

تعزيز محالت التوعية املوجهة إىل اجملتمعات األصلية وجمتمعات العبور واملقصد، لكي يمسرتشد هبا يف تشكيل  )و( 
التصورات العامة بشأن املسامهات اإلجيابية للهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، استنادا إىل األدلة واحلقائق، ومن أجل 

 نصرية وكراهية األجانب والوصم ضد مجيع املهاجرين؛إهناء الع

إشراك املهاجرين والقيادات السياسية والزعامات الدينية والقيادات اجملتمعية، وكذلك الشخصيات الرتبوية واجلهات  )ز( 
املقدمة للخدمات، يف الكشف عن حاالت التعصب والعنصرية وكراهية األجانب ونريها من أشكال التمييز ضد 

هاجرين واملغرتبني، ويف منع حدو ها، وتقدمي الدعم الالزم لالضطالع أبنشطة يف اجملتمعات احمللية ترمي إىل تعزيز امل
 االحرتام املتبادل، مبا يف ذلك يف سياق احلمالت االنتخابية.



 
 ءات: االستثمار يف تنمية املهارات وتيسري االعرتاف املتبادل ابملهارات واملؤهالت والكفا18اهلدف 

نلتزم ابالستثمار يف احللول املبتكرة اليت تسهل االعرتاف املتبادل مبهارات اليد العاملة املهاجرة ومؤهالهتا وكفاءاهتا على مجيع  - ٣٤
املستوايت املهارية، وتعزيز تنمية املهارات القائمة على الطلب، ابتغاء حتسني قابلية التوظيف لدى املهاجرين يف أسواق العمل 

 ة يف بلدان املقصد ويف البلدان األصلية عند العودة، وكذلك ابتغاء أتمني العمل الالئق يف سياق هجرة اليد العاملة. الرمسي

 وللوفاء هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:  

نري رمسية يف خمتلف  وضع معايري ومبادئ توجيهية لالعرتاف املتبادل ابملؤهالت األجنبية واملهارات املكتسبة بطرق )أ( 
القطاعات، ابلتعاون مع القطاعات املعنية ابتغاء كفالة االنسجام على الصعيد العاملي، استنادا إىل النماذج القائمة 

 وأفضل املمارسات؛

تعزيز شفافية الشهادات واالنسجام يف أطر املؤهالت الوطنية عن طريق االتفاق على معايري ومؤشرات تقييم موحدة،  )ب( 
عن طريق إنشاء وتعزيز األدوات أو السجالت أو املؤسسات الوطنية اخلاصة بتوصيف املهارات، من أجل تيسري و 

 إجراءات االعرتاف املتبادل بفعاليٍة وكفاءٍة يف مجيع املستوايت املهارية؛

أحكام االعرتاف يف اتفاقات إبرام اتفاقات  نائية أو إقليمية أو متعددة األطراف بشأن االعرتاف املتبادل، أو تضمني  )ج( 
أخرى، من قبيل اتفاقات تنقل العمالة أو االتفاقات التجارية، وذلك من أجل توفري التكافؤ أو القابلية للمقارنة يف 

 النظم الوطنية، من قبيل آليات االعرتاف املتبادل، سواء منها اآللية أو املدارة؛

هارات واالعرتاف املتبادل هبا بصورة أمشل، وذلك على أساس شهادات استخدام التكنولوجيا والرقمنة يف تقييم امل )د( 
االعتماد الرمسية، وكذلك تقييم الكفاءات واخلربات املهنية املكتسبة بطرق نري رمسية واالعرتاف هبا، على مجيع 

 املستوايت املهارية؛

لتدريبية لدى السلطات الوطنية واجلهات املعنية إقامة شراكات عاملية للمهارات فيما بني البلدان مبا يعزز القدرات ا )ه( 
صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص والنقاابت، وتعزيز تنمية مهارات اليد العاملة يف البلدان األصلية 

واملهاجرين يف بلدان املقصد، ابتغاء إعداد املتدربني من أجل بلوغ قابلية التوظيف يف أسواق العمل يف مجيع البلدان 
 املشاركة؛

تشجيع الشبكات املشرتكة بني املؤسسات، والربامج التعاونية للشراكات بني القطاع اخلاص واملؤسسات التعليمية يف  )و( 
البلدان األصلية وبلدان املقصد، لكي يتسىن للمهاجرين وللمجتمعات املضيفة واجلهات الشريكة املشاركة االستفادة 

عة املتبادلة، بوسائل منها االنتفاع ابملمارسات الفضلى املتبعة يف آلية األعمال من فرص تنمية املهارات ذات املنف
 التجارية املوضوعة يف سياق املنتدى العاملي املعين ابهلجرة والتنمية؛



إقامة شراكات وبرامج  نائية ابلتعاون مع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، هبدف التشجيع على تنمية املهارات  )ز( 
ا ودوراهنا، من قبيل برامج التبادل الطاليب، واملنح الدراسية، وبرامج تبادل اخلربات الفنية، والتدريب أو التدّرب وتنقله

املهين، على أن تتيح هذه الشراكات والربامج خيارات للمستفيدين منها بعد إمتام تلك الربامج بنجاح، حبيث خيتارون 
 بني البحث عن عمل ومباشرة األعمال احلرة؛

التعاون مع القطاع اخلاص ومع أرابب العمل على إاتحة برامج، سواء عن بمعد أو على اإلنرتنت، يف جمال تنمية  )ح( 
املهارات ومضاهاهتا، بطريقة ميّسرة ومراعية لالعتبارات اجلنسانية، لفائدة املهاجرين على مجيع املستوايت املهارية، مبا 

ب اللغوي املتعلق بعمل معني، والتدريب أ ناء العمل، وفرص االستفادة من يف ذلك التدريب اللغوي املبكر والتدري
برامج تدريبية متقدمة، من أجل تعزيز قابليتهم للتوظيف يف قطاعات ذات طلب على العمالة استنادا إىل معرفة 

 القطاع بديناميات سوق العمل، وخاصة من أجل تعزيز متكني املرأة اقتصاداي؛ 

لعمال املهاجرين على االنتقال من وظيفة إىل أخرى أو من صاحب عمل إىل آخر، عن طريق إاتحة تعزيز قدرة ا )ط( 
الواثئق اليت تثبت املهارات املكتسبة أ ناء العمل أو من خالل التدريب، من أجل حتقيق أقصى استفادة من مزااي 

 االرتقاء ابملهارات؛

املتبادل ابملهارات املكتسبة بطرق رمسية ونري رمسية وتقييمها، تطوير وتشجيع األخذ بسبل مبتكرة يف االعرتاف  )ي( 
بوسائل منها التدريب التكميلي واجليد التوقيت للباحثني عن وظائف، والتوجيه، وبرامج التدريب الداخلي، من أجل 

 االعرتاف الكامل ابلشهادات احلالية، ومنح شهادات الكفاءة اليت تثبت املهارات املكتسبة حديثا؛

إنشاء آليات لفحص الشهادات املعتمدة وتقدمي املعلومات للمهاجرين عن الكيفية اليت يتم هبا تقييم مهاراهتم  ك() 
ومؤهالهتم واالعرتاف هبا قبل املغادرة، مبا يف ذلك يف عمليات التوظيف أو يف مرحلة مبكرة بعد الوصول، هبدف 

 للتوظيف؛ حتسني قابليتهم

أدوات التو يق واإلعالم، ابلشراكة مع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، حبيث تعطي هذه التعاون من أجل تعزيز  )ل( 
األدوات حملة عامة عن شهادات العامل ومهاراته ومؤهالته املعرتف هبا يف البلدان األصلية ويف بلدان العبور واملقصد، 

 يف عمليات تقدمي الطلبات العمل. وذلك من أجل متكني أصحاب العمل من تقييم مدى مالءمة العمال املهاجرين
 

 : خلق ظروف تساعد املهاجرين واملغرتبني على املسامهة الكاملة يف التنمية املستدامة يف مجيع البلدان19اهلدف 

نلتزم بتمكني املهاجرين واملغرتبني من أجل حتفيز مسامهاهتم يف التنمية، وتسخري منافع اهلجرة ابعتبارها مصدراً للتنمية  - ٣٥
املستدامة، مع إعادة التأكيد على كون اهلجرة حقيقًة متعددة األبعاد ذات أمهية كربى يف التنمية املستدامة للبلدان األصلية 

 وبلدان العبور واملقصد. 



 وللوفاء هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:  

وخطة عمل أديس أاباب، عن طريق تعزيز وتيسري  2030ضمان التنفيذ الكامل والفعال خلطة التنمية املستدامة لعام  )أ( 
 اآلاثر اإلجيابية للهجرة من أجل حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة؛

تنمية والسياسات القطاعية على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي، مع مراعاة دمج اهلجرة يف ختطيط ال )ب( 
املبادئ التوجيهية والتوصيات القائمة املتعلقة ابلسياسات، مثل منشور اجملموعة العاملية املعنية ابهلجرة، املعنون 

 Mainstreaming، ل لصانعي السياسات وممارسيها(ة)إدماج اهلجرة يف التخطيط اإلمنائي: دلي
Migration into Development Planning: A Handbook for Policymakers 

and Practitioners؛، من أجل تعزيز اتساق السياسات وفعالية التعاون اإلمنائي 

دامة يف البلدان االستثمار يف البحوث اليت تتناول أت ري املسامهات نري املالية للمهاجرين واملغرتبني يف التنمية املست )ج( 
األصلية وبلدان املقصد، من قبيل نقل املعارف واملهارات، واملشاركة االجتماعية واملدنية، والتبادل الثقايف، ابتغاء وضع 

 سياسات قائمة على األدلة وتعزيز املناقشات اليت تتناول السياسات العاملية؛ 

صلية، بوسائل منها إنشاء هياكل أو آليات حكومية، أو تعزيز تيسري مسامهات املهاجرين واملغرتبني يف بلداهنم األ )د( 
القائم منها، على مجيع املستوايت، من قبيل إقامة مكاتب أو مراكز اتصال خمصصة للمغرتبني، وجمالس استشارية 

 يف عملية معنية ابلسياسات املتعلقة ابملغرتبني لكي تتمكن احلكومات من االستفادة من إمكاانت املهاجرين واملغرتبني
 رسم السياسات املتعلقة ابهلجرة والتنمية، ومراكز اتصال خمصصة للمغرتبني يف البعثات الدبلوماسية أو القنصلية؛

وضع برامج دعم هادفة ومنتجات مالية تيّسر استثمارات املهاجرين واملغرتبني ومزاولتهم لألعمال احلرة، بسبل منها  )ه( 
يف جمال تنظيم املشاريع التجارية، وتقدمي منح مساوية لرأس املال األويل، وإنشاء  توفري الدعم اإلداري والقانوين

 سندات للمغرتبني، وصناديق تنمية وصناديق استثمار للمغرتبني، وتنظيم معارض جتارية خمصصة؛

من أجل  توفري معلومات وتوجيهات يسهل الوصول إليها، بوسائل منها املنصات الرقمية، وكذلك آليات مصممة )و( 
املشاركة املالية والتطوعية واخلريية املنسقة والفعالة للمهاجرين واملغرتبني، وال سيما يف حاالت الطوارئ اإلنسانية اليت 

 تقع يف بلداهنم األصلية، بسبل منها إشراك البعثات القنصلية؛

ا يف ذلك املشاركة يف عمليات السالم متكني املهاجرين من االخنراط واملشاركة السياسية يف بلداهنم األصلية، مب )ز( 
واملصاحلة، ويف االنتخاابت واإلصالحات السياسية، بسبل منها إنشاء سجالت للناخبني خاصة ابملواطنني يف 

 اخلارج، ومن خالل التمثيل الربملاين، وفقا للتشريعات الوطنية؛



ليت جيلبها املغرتبون للبلدان األصلية وبلدان املقصد تعزيز سياسات اهلجرة اليت حتقق االستفادة املثلى من املنافع ا )ح( 
وجمتمعاهتم احمللية، من خالل تيسري أساليب مرنة للسفر والعمل واالستثمار أبقل قدر من األعباء اإلدارية، بوسائل 

 منها مراجعة وتنقيح اللوائح اخلاصة ابلتأشريات واإلقامة واجلنسية، حسب االقتضاء؛ 

ول األخرى ومع القطاع اخلاص ومنظمات أصحاب األعمال لتمكني املهاجرين واملغرتبني، وال سيما التعاون مع الد )ط( 
التخصصات التقنية اليت يوجد عليها طلب كبري، من مباشرة بعض أنشطتهم املهنية واملشاركة يف نقل املعرفة يف  ذوو

 ة أو االستحقاقات االجتماعية املكتسبة؛بلداهنم األصلية، دون احلاجة ابلضرورة إىل فقدان الوظيفة أو اإلقام

إقامة الشراكات بني السلطات احمللية واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص واملغرتبني واجلمعيات العاملة يف مسقط رأسهم  )ي( 
ومنظمات املهاجرين، من أجل التشجيع على نقل املعرفة واملهارات بني بلداهنم األصلية وبلدان مقصدهم، بوسائل 

منها حتديد أماكن تواجد املغرتبني ومهاراهتم، ابعتبار ذلك وسيلة للمحافظة على الصلة بني املغرتبني وبلدهم 
 األصلي.

 
 : تشجيع إرسال التحويالت املالية بوسائل أسرع وأكثر أماانً وأقل كلفة، وتيسري االندماج املايل للمهاجرين20اهلدف 

األكثر سرعة وأماانً واألقل كلفة عن طريق مواصلة تطوير البيئات القائمة املواتية من حيث  نلتزم بتشجيع التحويالت املالية - 36
السياسات واجلوانب التنظيمية واليت تنظم سوق التحويالت املالية وتشجع على املنافسة واالبتكار، ومن خالل إاتحة برامج 

رين وأسرهم. ونلتزم كذلك بتعظيم األ ر املفضي إىل التحول وأدوات مراعية للمنظور اجلنساين تيسر االندماج املايل للمهاج
الذي حتد ه التحويالت املالية يف رفاه العمال املهاجرين وأسرهم، ويف التنمية املستدامة يف البلدان، مع األخذ يف االعتبار أن 

ية الدولية األخرى، مثل االستثمار التحويالت املالية مصدر هام لرأس املال اخلاص وأنه ال ميكن مساواهتا ابلتدفقات املال
 املباشر األجنيب أو املساعدة اإلمنائية الرمسية أو نري ذلك من املصادر العامة لتمويل التنمية. 

 وللوفاء هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:  
املائة، وإلغاء قنوات التحويالت  يف ٣وضع خارطة طريق خلفض تكاليف معامالت حتويالت املهاجرين إىل أقل من  )أ( 

ج من خطة التنمية املستدامة -10متاشياً مع الغاية  2030يف املائة حبلول عام  ٥املالية اليت تربو تكاليفها على 
 ؛ ٢٠٣٠لعام 

لية واالستثمار تعزيز ودعم يوم األمم املتحدة الدويل للتحويالت املالية العائلية واملنتدى العاملي املعين ابلتحويالت املا )ب( 
والتنمية التابع للصندوق الدويل للتنمية الزراعية ابعتباره إطارا هاماً لبناء الشراكات وتوطيدها من أجل إجياد حلول 

 مبتكرة لتحويالت مالية أقل تكلفة وأكثر سرعة وأماانً مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة املعنية؛
وزايدة قابلية التشغيل البيين للبنية التحتية للتحويالت على مدى قنوات  مواءمة أنظمة أسواق التحويالت املالية )ج( 

التحويالت املالية عن طريق كفالة أال تؤدي التدابري الرامية إىل مكافحة كل من التدفقات املالية نري املشروعة 
 متييزية؛ ونسل األموال إىل عرقلة حتويالت املهاجرين بسبب تطبيق سياسات نري ضرورية أو مفرطة أو 

وضع أطر سياساتية وتنظيمية مواتية تعزز التنافسية واالبتكار يف سوق التحويالت املالية، وتزيل احلواجز نري املربرة  )د( 
اليت تعوق وصول مقدمي خدمات التحويل املايل من نري املصارف إىل البنية التحتية لنظم الدفع، وتطبيق إعفاءات 

ت املالية، وتعزيز إمكانية وصول خمتلف مقدمي اخلدمات إىل السوق، وحتفيز القطاع أو حوافز ضريبية على التحويال



اخلاص لتوسيع نطاق خدمات التحويالت املالية، وحتسني األمن وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق ابملعامالت املتدنية 
للتمييز بني التحويالت  القيمة من خالل وضع الشوانل النامجة عن ختفيف املخاطر يف احلسبان، وإعداد منهجية

 املشروعة، وذلك ابلتشاور مع مقدمي خدمات التحويالت املالية واهليئات التنظيمية املالية؛  املالية والتدفقات نري
وضع حلول تكنولوجية مبتكرة للتحويالت املالية، مثل الدفع بواسطة األجهزة احملمولة أو األدوات الرقمية أو  )ه( 

اإللكرتونية، من أجل خفض التكاليف، وزايدة السرعة، وتعزيز األمن، وزايدة التحويالت عرب املعامالت املصرفية 
القنوات العادية، وفتح قنوات توزيع مراعية لالعتبارات اجلنسانية للسكان الذين يعانون من نقص يف اخلدمات، مبن 

 لقراءة والكتابة واألشخاص ذوو اإلعاقة؛فيهم األشخاص يف املناطق الريفية واألشخاص الذين ال جييدون اإلملام اب
توفري معلومات سهلة املنال عن تكاليف التحويالت املالية حسب مقدمي اخلدمات وقنوات التحويالت، من قبيل  )و( 

املواقع الشبكية اليت جتري مقارانت، بغية حتسني الشفافية وزايدة املنافسة يف سوق التحويالت املالية، وتعزيز اإلملام 
 مور املالية، وإدماج املهاجرين وأسرهم بواسطة التعليم والتدريب؛ابأل

وضع برامج وأدوات لتعزيز استثمارات مرسلي التحويالت املالية يف التنمية احمللية ورايدة األعمال يف بلدان املنشأ،  )ز( 
 مسقط رأس مرسلي بسبل منها آليات املنح املقابلة والسندات البلدية والشراكات مع اجلمعيات العاملة يف

التحويالت، بغية تعزيز قدرة التحويالت املالية على إحداث حتّول يتجاوز فرادى األسر املعيشية للعمال املهاجرين 
 من مجيع مستوايت املهارات؛

وفتح حساب متكني النساء املهاجرات من احلصول على تدريب لإلملام ابألمور املالية ونظم التحويالت املالية الرمسية،  )ح( 
مصريف وامتالك أصول مالية واستثمارات وأعمال جتارية وإدارهتا، ابعتبار ذلك وسيلة ملعاجلة أوجه عدم املساواة بني 

 اجلنسني وتشجيع مشاركة املرأة بفعالية يف احلياة االقتصادية؛
، مبا يشمل األسر املعيشية إاتحة إمكانية وصول املهاجرين إىل حلول مصرفية وأدوات مالية وتطويرها لصاحلهم )ط( 

املنخفضة الدخل واألسر املعيشية اليت تعليها نساء، عل نرار احلساابت املصرفية اليت جتيز ألرابب العمل القيام 
 إبيداعات مباشرة، وحساابت االدخار، والقروض واالئتماانت ابلتعاون مع القطاع املصريف.

 
والسماح إبعادة دخوهلم بصورة آمنة تصون كرامتهم وكذلك إعادة إدماجهم  : التعاون يف تيسري عودة املهاجرين٢١اهلدف 
 مستداماً  إدماجا

نلتزم بتيسري العودة اآلمنة والكرمية والتعاون لتحقيقها، وبضمان مراعاة األصول القانونية وأخذ حالة كل فرد على حدة  - 37
اجرين مىت ومجد خطر فعلي ومتوقع يهددهم ابملوت أو واإلنصاف الفعلي، وذلك حبظر الطرد اجلماعي وحظر إعادة امله

الالإنسانية أو املهينة، أو أي ضرر آخر يتعذر جربه، وفقاً  يعرضهم للتعذيب ونريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
هلم ابلدخول جمدداً حسب اللتزاماتنا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان. ونلتزم كذلك بكفالة استقبال مواطنينا والسماح 

ابلعودة. ونلتزم أيضاً  واطنيهاملاألصول املرعية يف ظل االحرتام التاّم حلق اإلنسان يف العودة إىل بلده وواجب الدول ابلسماح 
 بتهيئة الظروف املواتية للسالمة الشخصية، والتمكني االقتصادي، واإلدماج، والتماسك االجتماعي يف اجملتمعات احمللية، من

 أجل ضمان استدامة إعادة إدماج املهاجرين لدى عودهتم إىل بلداهنم األصلية. 
 وللوفاء هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:  
وضع وتنفيذ أطر واتفاقات تعاون  نائية وإقليمية ومتعددة األطراف، مبا يف ذلك اتفاقات تسمح ابلدخول جمدداً،  )أ( 

ن إىل بلداهنم دخلوها أبمان ويف ظروف حتفظ كرامتهم ومتتثل امتثاالً اتماً للقانون الدويل حىت إذا عاد املهاجرو 



يشمل حقوق الطفل، من خالل حتديد إجراءات واضحة ومتفق عليها تكفل مراعاة األصول  حلقوق اإلنسان، مبا
أكد من أن تلك األطر القانونية وتضمن النظر يف حالة كل فرد على حدة واليقني القانوين، ومن خالل الت

 واالتفاقات تتضمن أيضاً أحكاماً تيّسر إعادة اإلدماج بصورة مستدامة؛
التشجيع على وضع برامج للعودة وإعادة اإلدماج تراعي املنظور اجلنساين واألطفال، وميكن أن تشمل الدعم  )ب( 

سياق هذه الربامج الطوعية مبوافقة  القانوين واالجتماعي واملايل على حنو يضمن أن تتم مجيع حاالت العودة يف
املهاجرين احلرة واملسبقة واملستنرية، وأن يلقى املهاجرون العائدون املساعدة يف عملية إعادة إدماجهم من خالل 

 شراكات فعالة، بغية حتقيق ناايت منها تفادي تشردهم يف بلدان املنشأ عند عودهتم؛ 
تزويدهم بواثئق السفر ليتمكنوا من العودة أبمان ويف ظروف حتفظ كرامتهم التعاون على حتديد هوية املواطنني و  )ج( 

وتسمح هلم ابلدخول جمدداً يف حاالت األشخاص الذين ال يتمتعون ابحلق القانوين يف البقاء يف إقليم دولة أخرى، 
ية حمدِّدة للهوية يف من خالل إرساء سبل مو وقة وفعالة لتحديد هوية مواطنينا بطرائق منها إضافة معلومات بيومرت 

سجالت السكان، ومن خالل رقمنة نظم السجالت املدنية، مع االحرتام التام للحق يف اخلصوصية ومحاية البياانت 
 الشخصية؛

تعزيز االتصاالت املؤسسية بني السلطات القنصلية واملوظفني املعنيني يف بلدان املنشأ واملقصد، وتوفري ما يكفي من  )د( 
قنصلية للمهاجرين العائدين قبل عودهتم من خالل تيسري حصوهلم على الواثئق وواثئق السفر واخلدمات املساعدة ال

 األخرى، بغية ضمان إمكانية التنبؤ واألمان والكرامة يف العودة والسماح ابلدخول جمدداً؛
ى من العودة أبمان ويف ظروف حتفظ متكني املهاجرين الذين ال يتمتعون ابحلق القانوين يف البقاء يف إقليم دولة أخر  )ه( 

كرامتهم، بعد تقييم حالة كل فرد منهم على حدة، على أن يكون ذلك على يد السلطات املختصة من خالل 
التعاون السريع والفعال بني بلدان املنشأ واملقصد، وبعد استنفاد مجيع سبل االنتصاف القانونية السارية، امتثاالً 

 قانونية وسائر االلتزامات مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛لضماانت مراعاة األصول ال
إنشاء أو تعزيز آليات رصد وطنية خاصة ابلعودة، ابلشراكة مع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، لتقدمي توصيات  )و( 

العائدين وصون مستقلة بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز املساءلة، من أجل ضمان أمن مجيع املهاجرين 
 اإلنسانية؛ كرامتهم وحقوقهم

التأكد من أن عمليات العودة والدخول جمدداً اليت تشمل أطفاالً ال تنفَّذ إال بعد التأكد من أهنا حتقق مصاحل  )ز( 
األطفال الفضلى وتراعي حقهم يف احلياة األسرية ووحدة األسرة، وأن أحد الوالدين أو وصياً قانونياً أو مسؤواًل 

تخصصاً يرافقهم يف مجيع مراحل العودة، مما يضمن تنفيذ ترتيبات االستقبال والرعاية وإعادة اإلدماج لألطفال يف م
 بلد املنشأ لدى عودهتم؛

تيسري اندماج املهاجرين العائدين يف احلياة اجملتمعية بصورة مستدامة من خالل تزويدهم بفرص متساوية للحصول على  )ح( 
االجتماعية، والتدريب املهين، وفرص العمل والعمل  - االجتماعية، والعدالة، واملساعدة النفسيةاحلماية واخلدمات 

الالئق، واالعرتاف ابملهارات املكتسبة يف اخلارج، واخلدمات املالية، من أجل االستفادة ابلكامل مما لديهم من قدرة 
أعضاء نشطني يف اجملتمع ومسامهني يف التنمية على مباشرة األعمال احلرة، ومن مهارات ورأس مال بشري بوصفهم 

 عودهتم؛ املستدامة يف البلد األصلي عند



حتديد وتلبية احتياجات اجملتمعات احمللية اليت يعود إليها املهاجرون من خالل إدماج أحكام ذات صلة يف  )ط( 
امليزانية، وسائر القرارات ذات الصلة  االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية واحمللية، ويف خطط البنية التحتية، وخمصصات

 املتعلقة ابلسياسات، ومن خالل التعاون مع السلطات احمللية واجلهات املعنية صاحبة املصلحة.
 

 : إنشاء آليات من أجل حتويل استحقاقات الضمان االجتماعي واالستحقاقات املكتسبة٢٢اهلدف 
مستوايت املهارات للحصول على احلماية االجتماعية يف بلدان املقصد واالستفادة نلتزم مبساعدة العمال املهاجرين يف مجيع  - 38

من إمكانية نقل استحقاقات الضمان االجتماعي واالستحقاقات املكتسبة السارية يف بلداهنم األصلية أو عندما يقررون 
  آخر. العمل يف بلد

 وللوفاء هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:  
إنشاء نظم محاية اجتماعية وطنية نري متييزية أو تعهدها، مبا يشمل احلدود الدنيا للحماية االجتماعية للمواطنني  )أ( 

)رقم  2012واملهاجرين، متشياً مع توصية منظمة العمل الدولية بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية، 
 (؛202

يمية أو متعددة األطراف تتعلق ابلضمان االجتماعي بشأن إمكانية نقل إبرام اتفاقات متبادلة  نائية أو إقل )ب( 
االستحقاقات املكتسبة للعمال املهاجرين يف مجيع مستوايت املهارات، تشري إىل احلدود الدنيا للحماية االجتماعية 

لتقاعدية والرعاية السارية يف كل دولة من الدول واستحقاقات وأحكام الضمان االجتماعي السارية، مثل املعاشات ا
إدماج هذه األحكام يف سائر االتفاقات ذات الصلة، مثل  الصحية ونريها من االستحقاقات املكتسبة، أو

 االتفاقات املتعلقة هبجرة اليد العاملة الطويلة األمد واملؤقتة؛
جتماعي الوطنية، وتعيني إدراج أحكام تتعلق إبمكانية نقل االستحقاقات واملزااي املكتسبة ضمن أطر الضمان اال )ج( 

جهات تنسيق يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد تتوىل تيسري طلبات النقل اليت يقدمها املهاجرون، وتتصدى 
للمصاعب اليت ميكن أن تعرتض النساء واملسنني يف وصوهلم إىل احلماية االجتماعية، وإنشاء أدوات خمصصة، مثل 

 ن، يف بلدان املنشأ حبيث تقدم الدعم للعمال املهاجرين وأسرهم. صناديق الرعاية االجتماعية للمهاجري
 

 : تعزيز التعاون الدويل والشراكات العاملية حتقيقا للهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية23اهلدف 
ي عن طريق تعزيز نلتزم أبن يدعم بعضنا بعضاً يف حتقيق األهداف والوفاء اباللتزامات املنصوص عليها يف هذا االتفاق العامل - 39

التعاون الدويل، وتنشيط الشراكة العاملية، والتأكيد من جديد، بروح من التضامن، على أمهية اتباع هنج شامل ومتكامل يف 
تيسري اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، واالعرتاف أبننا مجيعاً بلدان منشأ وبلدان عبور وبلدان مقصد. ونلتزم كذلك ابختاذ 

شرتكة، يف إطار التصدي للتحدايت اليت يواجهها كل بلد، من أجل تنفيذ هذا االتفاق العاملي، والتأكيد على إجراءات م
التحدايت اخلاصة اليت تواجه البلدان األفريقية وأقل البلدان منواً والبلدان النامية نري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية 

أيضاً بتعزيز طابع التكامل بني االتفاق العاملي واألطر القانونية والسياساتية الدولية القائمة، والبلدان املتوسطة الدخل. ونلتزم 
، وخطة عمل ٢٠٣٠عن طريق مواءمة تنفيذ هذا االتفاق العاملي مع هذه األطر، وال سيما خطة التنمية املستدامة لعام 

  األبعاد ومرتابطتان. أديس أاباب، واالعرتاف أبن اهلجرة والتنمية املستدامة متعددات
 وللوفاء هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجراءات التالية:  



دعم الدول األخرى بينما ننفذ االتفاق العاملي بصورة مجاعية، بسبل منها تقدمي املساعدة املالية والتقنية، متشياً مع  )أ( 
هنج يشمل احلكومة أبسرها واجملتمع  األولوايت والسياسات وخطط العمل واالسرتاتيجيات الوطنية، من خالل

 أبسره؛
يف املناطق اجلغرافية اليت  ٢٠٣٠زايدة التعاون الدويل واإلقليمي لتسريع وترية تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  )ب( 

وعدم تكون دوما َمصدراً للهجرة نري النظامية بسبب اآلاثر املرتابطة للفقر والبطالة، وتغري املناخ والكوارث، 
املساواة، والفساد وسوء احلوكمة، من بني عوامل هيكلية أخرى، وذلك من خالل أطر التعاون املناسبة، والشراكات 

االبتكارية، ومشاركة مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، مع احرتام اإلمساك بزمام األمور على املستوى الوطين 
 واملسؤولية املشرتكة؛

ت احمللية يف حتديد االحتياجات والفرص املتاحة للتعاون الدويل من أجل تنفيذ االتفاق العاملي إشراك ودعم السلطا )ج( 
تنفيذاً فعااًل ومراعاة وجهات نظرها وأولوايهتا يف اسرتاتيجيات التنمية والربامج واخلطط املتعلقة ابهلجرة ابعتبار ذلك 

لف القطاعات احلكومية والسياساتية، وإلضفاء أقصى وسيلة لكفالة احلوكمة الرشيدة، واتساق السياسات عرب خمت
 حد من الفعالية على التعاون الدويل يف جمال التنمية وحتقيق أقصى أ ر من هذا التعاون؛

االستفادة من آلية بناء القدرات واالستناد إىل الصكوك القائمة األخرى من أجل تعزيز قدرات السلطات املعنية عن  )د( 
د التقنية واملالية والبشرية من الدول واملؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية طريق تعبئة املوار 

 ومصادر أخرى، بغية مساعدة مجيع الدول يف الوفاء اباللتزامات احملددة يف هذا االتفاق العاملي؛ 
ة ومصممة خصيصاً هلذه الغاية وتتسم إقامة شراكات  نائية أو إقليمية أو متعددة األطراف ذات منفعة متبادل ()ه 

ابلشفافية، متشياً مع القانون الدويل، تمتوخى يف إطارها حلول حمددة األهداف للمسائل املتعلقة بسياسة اهلجرة ذات 
 االهتمام املشرتك وتتناول الفرص والتحدايت املتعلقة ابهلجرة وفقاً لالتفاق العاملي. 

 التنفيذ
ق العاملي تنفيذاً فعاالً تضافر جهودان على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين واحمللي، مبا يف ذلك ضمان يستلزم تنفيذ االتفا - ٤٠

 االنسجام ضمن منظومة األمم املتحدة. 
اذ وحنن ملتزمون بتحقيق األهداف وااللتزامات الواردة يف االتفاق العاملي، متشياً مع رؤيتنا ومبادئنا التوجيهية، عن طريق اخت - ٤١

تدابري فعالة على مجيع املستوايت من أجل تيسري اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية يف مجيع مراحلها. وسننفذ االتفاق العاملي 
يف بلداننا وعلى الصعيدين اإلقليمي والعاملي، مع مراعاة الواقع املعيش يف كل بلد وقدراته ومستوى تنميته واحرتام السياسات 

. ونؤكد من جديد التزامنا ابلقانون الدويل، ونشدد على أن االتفاق العاملي يتعني تنفيذه على حنو ينسجم واألولوايت الوطنية
 مع حقوقنا والتزاماتنا مبوجب القانون الدويل.

من وسننفذ االتفاق العاملي عن طريق تعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي واملتعدد األطراف وتنشيط الشراكة العاملية بروح  - ٤٢
التضامن. وسنواصل االستفادة من اآلليات واملنابر واألطر القائمة ملعاجلة مسألة اهلجرة جبميع أبعادها. وإدراكا منا للدور 

احملوري الذي يؤديه التعاون الدويل يف حتقيق األهداف والوفاء اباللتزامات بصورة فعالة، سنسعى إىل تعزيز اخنراطنا يف التعاون 
ان الشمال وبلدان اجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب وعلى الصعيد الثال ي. وسنقوم مبواءمة جهود التعاون واملساعدة بني بلد

 وخطة عمل أديس أاباب.  ٢٠٣٠اليت نبذهلا يف هذا الصدد مع خطة التنمية املستدامة لعام 



القائمة، تدعم جهود الدول األعضاء الرامية إىل ونقرر إنشاء آلية لبناء القدرات يف األمم املتحدة، ابالستفادة من املبادرات  - ٤٣
تنفيذ االتفاق العاملي. وتتيح هذه اآللية للدول األعضاء واألمم املتحدة وسائر اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك 

ل تعزيز القدرات القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية، املسامهة ابملوارد التقنية واملالية والبشرية على أساس طوعي من أج
 وحتسني التعاون املتعدد الشركاء. وستتألف آلية بناء القدرات مما يلي:

 مركز تواصل ييّسر التوصل إىل حلول قائمة على الطلب ومكيفة وفق االحتياجات ومتكاملة، ابلسبل التالية: )أ( 
 وجتهيزها؛ هذه الطلباتإسداء املشورة بشأن الطلبات اليت تقدمها البلدان لوضع حلول، وتقييم  ‘1’  
حتديد اجلهات الرئيسية الشريكة يف التنفيذ داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها، متشياً مع مزاايها  ‘2’  

 النسبية وقدراهتا التنفيذية؛
ربط الطلبات مببادرات وحلول مما لة من أجل تبادهلا بني األقران وإمكانية تكرارها، مىت ومجدت مبادرات  ‘3’  

 ول من هذا القبيل وكانت ذات صلة؛لوح
 كفالة بنية فعالة للتنفيذ الذي تشارك فيه وكاالت متعددة وجهات متعددة صاحبة مصلحة؛ ‘4’  
 حتديد فرص التمويل، بسبل منها افتتاح صندوق بدء العمل؛ ‘٥’  
 على مشاريع، من خالل ما يلي:إنشاء صندوق لبدء العمل من أجل توفري التمويل األّويل لتنفيذ احللول القائمة  )ب( 
 توفري التمويل األويل، عند احلاجة، من أجل إطالق مشروع حمدد؛ ‘1’  
 استكمال مصادر التمويل األخرى؛ ‘2’  
استالم التربعات املالية اليت تقدمها الدول األعضاء واألمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية واجلهات األخرى  ‘3’  

 مبا يف ذلك القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية؛صاحبة املصلحة، 
 طريق:  إنشاء منصة عاملية للمعارف تكون مصدراً مفتوحاً للبياانت على شبكة اإلنرتنت عن )ج( 
 أداء دور مستودع للقائم من األدلة واملمارسات واملبادرات؛ ‘1’  
 تيسري إمكانية الوصول إىل املعارف وتبادل احللول؛ ‘2’  
 ستفادة من منرب الشراكات التابع للمنتدى العاملي املعين ابهلجرة والتنمية واملصادر األخرى ذات الصلة.اال ‘3’  

وسننفذ االتفاق العاملي ابلتعاون والشراكة مع املهاجرين واجملتمع املدين، ومنظمات املهاجرين واملغرتبني، واملنظمات الدينية،  - ٤٤
ية، والقطاع اخلاص، ونقاابت العمال، والربملانيني، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، والسلطات احمللية واجملتمعات احملل

واحلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر، واألوساط األكادميية، ووسائط اإلعالم، ونريها من اجلهات املعنية صاحبة 
 املصلحة.

م املتحدة معنية ابهلجرة من أجل ضمان دعم التنفيذ دعماً فعاالً ومتسقاً ونرحب بقرار األمني العام إنشاء شبكة اتبعة لألم - ٤٥
على نطاق املنظومة، مبا يف ذلك آلية بناء القدرات، إضافة إىل متابعة االتفاق العاملي واستعراضه لتلبية احتياجات الدول 

 األعضاء. ويف هذا السياق، نالحظ ما يلي:
 دور منّسق الشبكة وأمانتها؛ستؤدي املنظمة الدولية للهجرة  )أ( 
 ستستفيد الشبكة ابلكامل من اخلربة التقنية والتجربة اليت تتمتع هبا الكياانت ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة؛ )ب( 



 سيتواءم عمل الشبكة ابلكامل مع آليات التنسيق القائمة ومع إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. )ج( 
إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة تقريراً كل سنتني عن تنفيذ االتفاق العاملي، وعن أنشطة منظومة األمم  ونطلب - ٤٦

 املتحدة يف هذا الصدد، إضافًة إىل أداء الرتتيبات املؤسسية، ابالستناد إىل عمل الشبكة.
ت اليت تقودها الدول على الصعيدين العاملي واإلقليمي يف وإذ نسلم كذلك ابلدور املهم الذي تؤديه العمليات واملنتداي - ٤٧

النهوض ابحلوار الدويل بشأن اهلجرة، ندعو املنتدى العاملي املعين ابهلجرة والتنمية والعمليات التشاورية اإلقليمية، واملنتدايت 
فيذ االتفاق العاملي، وتبادل املمارسات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية األخرى إىل توفري منابر لتبادل اخلربات بشأن تن

اجليدة بشأن السياسات والتعاون، والتعريف ابلنهج املبتكرة، وتوطيد الشراكات املتعددة أصحاب املصلحة فيما يتعلق مبسائل 
 حمددة يف جمال السياسة العامة.

 
 املتابعة واالستعراض

واإلقليمي والعاملي يف تنفيذ االتفاق العاملي ضمن إطار األمم املتحدة من سنستعرض التقدم احملرز على الصعد احمللي والوطين  - ٤٨
خالل هنج تقوده الدول ومبشاركة مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة. وألنراض املتابعة واالستعراض، نوافق على التدابري 

 احلكومية الدولية اليت ستساعدان يف حتقيق أهدافنا والوفاء ابلتزاماتنا. 
وإننا وإذ نرى أن اهلجرة الدولية تتطلب وجود منتدى على الصعيد العاملي ميكن للدول األعضاء من خالله استعراض التقدم  - ٤٩

 احملرز يف التنفيذ وتوجيه عمل األمم املتحدة، نقرر ما يلي:
حالياً مرة كل أربع دورات من تغيري الغرض من احلوار الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية، املقرر إقامته  )أ( 

 ؛“منتدى استعراض اهلجرة الدولية”دورات اجلمعية العامة، وأن تعاد تسميته 
أن يكون منتدى استعراض اهلجرة الدولية املنرب العاملي احلكومي الدويل الرئيسي للدول األعضاء ملناقشة التقدم احملرز  )ب( 

املعلومات بشأنه، مبا يف ذلك جوانبه املتعلقة خبطة التنمية املستدامة  يف تنفيذ مجيع جوانب االتفاق العاملي وتبادل
 ، ومبشاركة مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة؛2030 لعام

 ؛٢٠٢٢أن يعقد منتدى استعراض اهلجرة الدولية كل أربع سنوات ابتداء من عام  )ج( 
العاملي على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي، وأن أن يناقش منتدى استعراض اهلجرة الدولية تنفيذ االتفاق  )د( 

يتيح التفاعل مع اجلهات املعنية األخرى صاحبة املصلحة، بغية االستفادة من اإلجنازات وحتديد الفرص املتاحة 
 لزايدة التعاون؛

يمتفق عليه على املستوى أن يصدر عن كل اجتماع ملنتدى استعراض اهلجرة الدولية إعالن بشأن التقدم احملرز  )ه( 
 احلكومي الدويل، وميكن أن أيخذه يف االعتبار املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة.

وإننا وإذ نرى أن اهلجرة الدولية حتدث يف معظمها ضمن املناطق اإلقليمية، ندعو العمليات واملنتدايت واملنظمات دون  - ٥٠
ية واألقاليمية، مبا يف ذلك اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة أو العمليات التشاورية اإلقليمية واإلقليم

، ابلتناوب 2020اإلقليمية، إىل استعراض حالة تنفيذ االتفاق العاملي داخل كل منطقة من املناطق اإلقليمية، اعتباراً من عام 
ي بفرتة فاصلة من أربع سنوات، من أجل إرشاد كل اجتماع ملنتدى استعراض مع املناقشات اليت جتري على الصعيد العامل

 اهلجرة الدولية على حنو فعال، مبشاركة مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة.



، وإطالع وندعو املنتدى العاملي املعين ابهلجرة والتنمية إىل توفري حيز للتباحث نري الرمسي السنوي بشأن تنفيذ االتفاق العاملي - ٥١
 منتدى استعراض اهلجرة الدولية على النتائج وأفضل املمارسات والنهج املبتكرة.

وإننا وإذ نسلم مبا تقدمه املبادرات اليت تقودها الدول يف جمال اهلجرة الدولية من إسهامات هامة، ندعو احملافل، مثل احلوار  - ٥٢
للهجرة، والعمليات التشاورية اإلقليمية، ونريها، إىل املسامهة يف منتدى الدويل بشأن اهلجرة الذي تقيمه املنظمة الدولية 

استعراض اهلجرة الدولية عن طريق تقدمي ما يكون مفيدا من البياانت واألدلة وأفضل املمارسات والنهج املبتكرة والتوصيات 
 املتعلقة بتنفيذ االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية.

ونشجع مجيع الدول األعضاء على إعداد خطط استجابة وطنية طموحة لتنفيذ االتفاق العاملي، يف أقرب وقت ممكن، وإجراء  - ٥٣
استعراضات منتظمة وشاملة للتقدم احملرز على الصعيد الوطين، بسبل منها القيام طوعا بوضع خطة تنفيذ وطنية وتنفيذها. 

ن مسامهات مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، ومن الربملاانت والسلطات احمللية، وينبغي أن تستفيد هذه االستعراضات م
 وأن تسهم بفعالية يف إرشاد مشاركة الدول األعضاء يف منتدى استعراض اهلجرة الدولية وسائر احملافل ذات الصلة. 

ومية دولية مفتوحة وشفافة وشاملة لتحديد مشاورات حك 2019ونطلب إىل رئيسة اجلمعية العامة أن تطلق وختتتم يف عام  - ٥٤
الطرائق واجلوانب التنظيمية ملنتدايت استعراض اهلجرة الدولية وصيانة الطريقة اليت ستستفيد هبا املنتدايت من مسامهات 

تعراض املبينني االستعراضات اإلقليمية وسائر العمليات ذات الصلة، ابعتبارها وسيلة لزايدة تعزيز فعالية واتساق املتابعة واالس
 يف االتفاق العاملي.

 
 


