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 2018كانون األول/ديسمبر   19قرار اتخذته الجمعية العامة في   
 

 

 [(A/73/L.66دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية )]  
 
 

 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية - 73/195
 

 ،إن الجمعية العامة 
، الذي قررت فيـ  عدـد مؤ ر 2016أيلول/ســـــــــــــــبتم   19املؤرخ  71/1إىل قرارها  إذ تشيييييييييييير 

حكومي دويل العتمـــاد اق ـــا  عـــاملي من أجـــة ااملرة ا منـــة واملنومـــة والنوـــاميـــة، و ـــذلـــ  إىل قرارا ـــا 
 2017 ـــانون األول/ديســـــــــــــــم    24املؤرخ  72/244و  2017نيســـــــــــــــــان/أ ريـــة  6املؤرخ  71/280
 ،2018آب/أغسطس  6املؤرخ  72/308 و

حلكومة وشـــــــــــتض امل رب الســـــــــــتيلـــــــــــافة املؤ ر احلكومي الدويل  تعرب عن بالغ امتنانها - 1 
 انون   11و  10النوامية ، املتدود يف مرا ش يف العتماد االق ا  التاملي من أجة ااملرة ا منة واملنومة و 

 ، ولتددمي  ة الدعم الالزم؛2018ديسم  /األول
امليثـــا  التـــاملي من أجـــة ااملرة ا منـــة واملنومـــة والنوـــاميـــة الـــذي اعتمـــد  املؤ ر  تقر - 2 

 . شأن ااملرة مرا ش، والذي سيترف أييلا  اق ا  احلكومي الدويل على النحو الوارد يف مرفق هذا الدرار
 

 60اجللسة التامة 
 2018 انون األول/ديسم    19
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https://undocs.org/AR/A/RES/71/280
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https://undocs.org/AR/A/RES/72/308
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 المرفق  
 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية  

 
 انون   11و  10حنن، رؤســـال الدول واحلكومات واملمثلل الســـامل، ايفتمتل يف امل رب يومي  

، وعزمنا على قددمي (1)نيويورك عن الالجئل واملهاجرين، إذ نؤ د من جديد إعالن 2018األول/ديسم  
مســـاهة هامة يف قتزيز التتاون  شـــأن ااملرة الدولية بميد أ تادها، اعتمدنا هذا االق ا  التاملي من أجة 

 ااملرة ا منة واملنومة والنوامية:
 

 الديباجة  
 املتحدة.االق ا  التاملي إىل مداصد ومبادئ ميثا  األمم هذا يستند  - 1
؛ والتهد الدويل اخلاص  احلدو  املدنية (2)ويســـــــــتند أييلـــــــــا إىل اإلعالن التاملي حلدو  اإلنســـــــــان - 2

؛ واملتاهدات الدولية (3)؛ والتهد الدويل اخلاص  احلدو  االقتصـــــــادية واالجتماعية والثدافية(3)والســـــــياســـــــية
حــدة ملكــافحــة اجلرظــة املنومــة ؛ واق ــاقيــة األمم املت(4)األســــــــــــــــاســـــــــــــــيــة األ ر  يف  ــال حدو  اإلنســــــــــــــــان

وقمت  واملتاقبة ، مبا يف ذل   روقو ول مند االجتار  األشـــ،اص، وةاصـــة النســـال واألط ال، (5)الوطنية ع 
، واالق اقية (8)؛ واق اقية الر (7)، و روقو ول مكافحة  ريض املهاجرين عن طريق ال  والبحر واجلو(6)علي 

؛ واق اقية األمم املتحدة (9)التكميلية إل طال الر  وجتارة الرقيق واألعراف واملمارســـــــــــــــات الشـــــــــــــــبيهة  الر 
مم املتحدة ملكافحة التصـــحر يف البلدان الع قتان من اجل اف ؛ واق اقية األ(10)اإلطارية  شـــأن ق مل املناخ

؛ واق اقيات منومة التمة الدولية (12)؛ واق ا   اريس(11)التصـــــحر، وةاصـــــة يف أفريديا من الشـــــديد و/أو

__________ 

 .71/1الدرار  (1) 

 ألف )ثالثا(. 217الدرار  (2) 

 (، املرفق.21-ألف )د 2200انور الدرار  (3) 

مجيد أشكال التمييز التنصري، واق اقية الديلال على مجيد أشكال التمييز ضد املرأة، واق اقية االق اقية الدولية للديلال على  (4) 
مناهيلـــة التتذيض وغمل  من ضـــروب املتاملة أو التدو ة الداســـية أو الالإنســـانية أو املهينة، واق اقية حدو  الط ة، واالق اقية 

م، واالق اقية الدولية حلماية مجيد األشـــــــــــــــ،اص من اال ت ال الدولية حلماية حدو  مجيد التمال املهاجرين وأفراد أســـــــــــــــره
 .الدسري، واق اقية حدو  األش،اص ذوي اإلعاقة

 (5) United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 
 .39574، الرقم 2237املرجد ن س ، ايفلد  (6) 

 .39574، الرقم 2241املرجد ن س ، ايفلد  (7) 

 (8) League of Nations, Treaty Series, vol. LX, No. 1414. 
 (9) United Nations, Treaty Series, vol. 266, No. 3822. 

 .30822، الرقم 1771املرجد ن س ، ايفلد  (10) 

 .33480، الرقم 1954املرجد ن س ، ايفلد  (11) 

 .CP.21/1، املدرر FCCC/CP/2015/10/Add.1اعتمد مبوجض اق اقية األمم املتحدة اإلطارية  شأن ق مل املناخ يف الوثيدة  (12) 

https://undocs.org/AR/A/RES/71/1
https://undocs.org/AR/A/RES/71/1
https://undocs.org/AR/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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؛ (14)2030 ، و ذل   طة التنمية املســـــــــــــــتدامة لتام(13)تمة الالئق وهملرة اليد التاملة شـــــــــــــــأن قتزيز ال
نداي للحد من (15)الصـــــــــادرة عن املؤ ر الدويل الثالا لتموية التنمية أ ا او طة عمة أديس  ؛ وإطار ســـــــــد

 .(17)؛ واخلطة احليلرية اجلديدة(16)2030-2015خماطر الكوارث لل رتة 
ونشـــمل إىل أوج  التددم  .إن املناقشـــات  شـــأن ااملرة الدولية على الصـــتيد التاملي ليســـ  جديدة - 3

 2006مم املتحدة الرفيتة املســــــــــــتو   شــــــــــــأن ااملرة الدولية والتنمية يف عامي احملرز من  الل حوارات األ
 .2007وندر أييلـــــــــــــــا  اســـــــــــــــهامات املنتد  التاملي املتع  ااملرة والتنمية، الذي  دأ يف عام  .2013 و

مهدت هذ  ال امج الطريق أمام إعالن نيويورك من أجة الالجئل واملهاجرين، الذي التزمنا من  الل   وقد
 وضد ميثا  عاملي  شأن الالجئل، واعتماد هذا االق ا  التاملي من أجة ااملرة ا منة واملنومة والنوامية، 

ويدــدم االق ــاقــان التــامليــان، متــال، أطرا قكميليــة للتتــاون الــدويل ق ي  واليــة  .يف إطــار عمليتل من صـــــــــــــــلتل
لالجئل واملهاجرين، الذي يترتف  أن منهما على النحو املنصـــــــوص علي  يف إعالن نيويورك من أجة ا  ة

 .املهاجرين والالجئل قد يواجهون الكثمل من التحديات املشرت ة ويتانون من نداط ضتف مشاهبة
وحيق لالجئل واملهاجرين التمتد  ن س حدو  اإلنســـــان واحلريات األســـــاســـــية التاملية، الع  ض  - 4

ومد ذلـــ ، فـــان املهـــاجرين والالجئل  موعـــات  يزة  .احرتامهـــا وتـــايتهـــا ومجديدهـــا يف مجيد األوقـــات
وحيق لالجئل فدط التمتد  احلماية الدولية احملددة الع يبينها الدانون الدويل  .مجكمها أطر قانونية من صـلة

 ويشمل االق ا  التاملي إىل املهاجرين، ويددم إطارلا قتاونيلا يتناول ااملرة  كة أ تادها. .لالجئل
إلسهامات الع أسهم  هبا الدول األعيلال وأصحاب املصلحة املتنيون،  الل مرحلع ونددر ا - 5

ون التشـــــــــــــــــاور والتدييم، يف التمليـــة التحيلـــــــــــــــمليـــة اـــذا االق ـــا  التـــاملي، و ـــذلـــ  قدرير األمل التـــام املتن
 .(18)“هملرة قصض يف صاحل اجلميد حنو”
 .احلوار التاملي والتتاون الدويل  شـــــــــأن ااملرةويشـــــــــكة هذا االق ا  التاملي إاازا  ارزا يف قاري   - 6

و طة عمة أديس أ ا ا، ويســــــــرتشــــــــد  اإلعالن  2030وييلــــــــرب بذور  يف  طة التنمية املســــــــتدامة لتام 
 املنبثق عن احلوار الرفيد املســـــــــــــــتو  املتع  ـــااملرة الـــدوليـــة والتنميـــة، الـــذي اعتمـــد يف قشـــــــــــــــرين األول/

ويســـتند إىل التمة الريادي للممثة اخلاص الســـا ق لعمل التام املتع  ااملرة، مبا يف  .(19)2013 أ تو ر
 .(20)2017شباط/ف اير  3ذل  قدرير  املؤرخ 

ويددم هذا االق ا  التاملي إطارلا قتاونيلا غمل ملزم قانونلا يبع على االلتزامات الع اق د  عليها  - 7
ويتزز التتاون الدويل  ل مجيد اجلهات  .أجة الالجئل واملهاجرينالدول األعيلــــــال يف إعالن نيويورك من 

__________ 

(، 143)رقم  1975قكميلية(،  (، واق اقية التمال املهاجرين )أحكام97)رقم  1949اق اقية التمال املهاجرين )مندحة(،  (13) 
 .(189)رقم  2011(، واق اقية التمال املنزليل، 118)رقم  1962واق اقية املساواة يف املتاملة )اليلمان االجتماعي(، 

 .70/1الدرار  (14) 

 ، املرفق.69/313الدرار  (15) 

 ، املرفق الثان.69/283الدرار  (16) 

 ، املرفق.71/256الدرار  (17) 

 (18) A/72/643. 
 .68/4الدرار  (19) 

 .A/71/728انور  (20) 

https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
https://undocs.org/AR/A/RES/69/313
https://undocs.org/AR/A/RES/69/313
https://undocs.org/AR/A/RES/69/283
https://undocs.org/AR/A/RES/69/283
https://undocs.org/AR/A/RES/71/256
https://undocs.org/AR/A/RES/71/256
https://undocs.org/AR/A/72/643
https://undocs.org/AR/A/RES/68/4
https://undocs.org/AR/A/RES/68/4
https://undocs.org/AR/A/71/728
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ال اعلة املتنية  ااملرة، ويدر  أن  ال ظكن ألي دولة أن قتاجل مســــــألة ااملرة مب ردها، ويؤيد ســــــيادة الدول 
 والتزاما ا مبوجض الدانون الدويل.

 
 رؤيتنا والمبادئ التي نهتدي بها  

ولدد  .ملي عن التزامنا اجلماعي  تحســـــــــــــــل التتاون يف  ال ااملرة الدوليةيت  هذا االق ا  التا - 8
 ان  ااملرة جزللا من التملر ة اإلنســــــــــــــانية ع  التاري ، وندرك أرا مصــــــــــــــدر لالزدهار واال تكار والتنمية 
 املســــــــتدامة يف عاملنا الذي قســــــــود  التوملة، وأن  ظكن مجســــــــل هذ  التأثملات اإل ا ية من  الل مجســــــــل

ويســــــــــــــــافر غالبية املهاجرين حول التاو اليوم ويتيشـــــــــــــــون ويتملون  طريدة آمنة ونوامية  .حو مة ااملرة
ومد ذل ، قؤثر ااملرة  ال شـــ  على  لداننا و تمتاقنا احمللية واملهاجرين وأســـرهم  طر  خمتل ة  .ومنتومة

 جدال وال ظكن التنبؤ هبا أحيانال.
التحديات الع قشـــــكلها ااملرة الدولية وال رص الع قتيحها،  دالل  ومن األهية مبكان أن قوحدنا - 9

وحيدد هذا االق ا  التاملي فهمنا املشرتك ومسؤولياقنا املشرت ة ووحدة هدفنا فيما يتتلق  .من أن ق ر   يننا
  ااملرة،  ا  تل  صاحلا للملميد.

 
 الفهم المشترك  

ت   الل عملية هذا االق ا  التاملي هو نتاج اســــــــــتترا   - 10 غمل مســــــــــبو  لعدلة والبيانات الع مجل
وقبادلنا احلدائق ومستنا أصواقا متنوعة،  ا أثر  وصاغ فهمنا املشرتك اذ  الواهرة  .م توحة وش افة وشاملة

الدا ة وع   وعلمنا أن ااملرة مسة  يزة لتاملنا الذي قسود  التوملة، حيا إرا قر ط ايفتمتات من .املتددة
جهود  ذل وندرك أن هناك حاجة مســتمرة إىل  .يد املناطق،  ا  تلنا مجيتا  لدان منشــأ وعبور ومدصــدمج

دولية من أجة قتزيز مترفتنا  ااملرة ومجليلنا اا، نورا ألن الت اهات املشـــــرت ة ســـــتحســـــن الســـــياســـــات الع 
و ض  .جيدة النوعية وننشـــــــرهاو ض أن امد  يانات  .قطلق التنان إلمكانات التنمية املســـــــتدامة للملميد

أن نيلـــــــــــــــمن أن يكون املهاجرون احلاليون واحملتملون على علم قام هتدوقهم والتزاما م و يارا م يف إطار 
و ض أييلـــا أن نوفر  .ااملرة ا منة واملنومة والنوامية، وأن يكونوا على  ينة من خماطر ااملرة غمل الدانونية

إىل متلومات موضــــــــــــوعية قائمة على األدلة وواضــــــــــــحة عن فوائد ااملرة جلميد مواطنينا إمكانية الوصــــــــــــول 
 ومجديا ا، هبدف قبديد الروايات امليلللة الع ختلق قصورات سلبية عن املهاجرين.

 
 المسؤوليات المشتركة  

يددم هذا االق ا  التاملي رؤية شــــــاملة جامتة للهملرة الدولية، ويســــــلم  أن هناك حاجة إىل رج  - 11
تتويم ال وائد التامة للهملرة، مد متاجلة امل،اطر والتحديات الع يواجهها األفراد وايفتمتات شـــــــــــــــامة ل

وال ظكن ألي  لد مب رد  مواجهة التحديات وال رص النامجة عن هذ   . لدان املنشـــــــأ والتبور واملدصـــــــد يف
ومـة والنوـاميـة، مد احلد وهبـذا النهج الشــــــــــــــــامـة، رـدف إىل قيســـــــــــــــمل ااملرة ا منـة واملن .الوـاهرة التـامليـة

حــدوث ااملرة غمل النوــاميــة والتدليــة من أثرهــا الســـــــــــــــلع من  الل التتــاون الــدويل واعتمــاد  موعـة  من
وحنن ندر مبســـؤولياقنا املشـــرت ة جتا   تيلـــنا البتد  صـــ تنا دوالل  .التدا مل الواردة يف هذا االق ا  التاملي من

اجات ومراعاة شــواغة  تيلــنا البتد  شــأن ااملرة، وااللتزام التام أعيلــال يف األمم املتحدة إزال قلبية احتي
 احرتام حدو  اإلنســــــان جلميد املهاجرين وتايتها وإعمااا،   د النور عن وضــــــتهم من حيا ااملرة، 

 مد قتزيز أمن وازدهار مجيد  تمتاقنا احمللية.
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توامة اايكلية الســـــــــــــــلبية الع قتيق ويهدف هذا االق ا  التاملي إىل الت، يف من أثر الدوافد وال - 12
الناس عن  نال ســـــــــــــــبة التيش املســـــــــــــــتدامة واحل ار عليها يف  لدارم األصـــــــــــــــلية، وإجبارهم على البحا 

ويهدف إىل احلد من امل،اطر ومواطن اليلـــــــــتف الع يتتر  اا املهاجرون  .مســـــــــتدبة يف مكان آ ر عن
إلنســـــــــــــــــانيــة وتــايتهــا وإعمــااــا، وقوفمل الرعــايــة مراحــة خمتل ــة من ااملرة من  الل احرتام حدوقهم ا يف

ويســــــــتى االق ا  إىل متاجلة الشــــــــواغة املشــــــــروعة للمملتمتات احمللية، مد االعرتاف  أن  .واملســــــــاعدة ام
ايفتمتات قشهد ق ملات دظوغرافية واقتصادية واجتماعية و يئية على مستويات خمتل ة قد قؤثر على ااملرة 

إىل  يئة ظروف مواقية  كن مجيد املهاجرين من إثرال  تمتاقنا من  الل  ويســـــــــــــتى جاهدا .وقنملم عنها
قدرا م البشـــــرية واالقتصـــــادية واالجتماعية، و التايل قيســـــمل إســـــهاما م يف التنمية املســـــتدامة على الصـــــتد 

 احمللي والوطع واإلقليمي والتاملي.
 

 وحدة القصد  
ا منة واملنومة والنوامية قصـــــــــــــــلجت للملميد عندما جتري وفق يدر هذا االق ا  التاملي  أن ااملرة  - 13

وعنــدمــا قكون  .وينب ي أال قكون ااملرة أ ــدا عمال مــدفوعــا  ــاليــأس .طريدــة مســـــــــــــــتنملة وخمططــة وقوافديــة
 ذل ،  ض أن نتتاون من أجة قلبية احتياجات املهاجرين يف حاالت ضـــــت هم، والتصـــــدي للتحديات 

 من أجة  يئة ظروف قســـــــــــــــمجت للمملتمتات احمللية واألفراد  التيش و ض أن نتمة متال  .ذات الصـــــــــــــــلة
و ــض علينــا  .و ــض علينــا إندــاذ األرواا وإ تــاد املهــاجرين عن طريق األذ  .أمــان و رامــة يف  لــدارم يف

 كل املهاجرين من أن يصــــبحوا أعيلــــال  املي التيلــــوية يف  تمتاقنا، وقســــليط اليلــــول على مســــاها م 
و ض أن نولد قدرا أ   من الددرة على التنبؤ واليدل  .وقتزيز االندماج والتماســــ  االجتماعياإل ا ية، 

ومجديدا لذل ، نلتزم  تيســــــمل و  الة ااملرة ا منة  . النســــــبة للدول وايفتمتات واملهاجرين على حد ســــــوال
 واملنومة والدانونية لصاحل اجلميد.

دــة املتبــادلــة والتيلــــــــــــــــامن  ينهــا من أجــة مجديق األهــداف ويســـــــــــــــتنــد اــاحنــا إىل عزم الــدول والث - 14
ونتحـــد،  روا من التتـــاون الـــذي  رج اجلميد منـــ  فـــائزين،  .وااللتزامـــات الواردة يف هـــذا االق ـــا  التـــاملي

و نال  .ااملرة  كة أ تادها من  الل املســــؤولية املشــــرت ة واحللول املبتكرة متاجلة مجديات وفرصأجة  من
 وحدة الدصـــــــــــــــد، فاننا نت،ذ هذ  اخلطوة التار ية، مدر ل  املا أن االق ا  التاملي على شـــــــــــــــتورنا هذا 

ونلتزم مبواصــــــــلة احلوار  .أجة ااملرة ا منة واملنومة والنوامية هو إااز  ارز، ولكن  ليس راية جلهودنا من
مد ضمان قرمجة الكلمات املتتدد األطراف يف األمم املتحدة من  الل آلية متا تة ومراجتة دورية وفتالة، 

 الواردة يف هذ  الوثيدة إىل إجرالات ملموسة لصاحل املاليل من الناس يف  ة منطدة من مناطق التاو.
وحنن مت دون على أن هــذا االق ــا  التــاملي يســـــــــــــــتنــد إىل ايفموعــة التــاليــة من املبــادئ التوجيهيــة  - 15

 الشاملة واملرتا طة:
مة االق ا  التاملي  تدا إنســــانيا قويا، متأصــــال يف جتر ة ااملرة حي - اإلنســــان هو املر ز )أ( 
ونتيملة لذل ، ييلـــــــد  .ويتزز رفا  املهاجرين وأفراد ايفتمتات يف  لدان املنشـــــــأ والتبور واملدصـــــــد .ن ســـــــها

 االق ا  التاملي األفراد يف صميم ؛
ـــأنـــ  ال ظكن االق ـــا  التـــاملي إطـــار قتـــاون غمل ملزم قـــانونـــا  - التتـــاون الـــدويل )ب(  يدر  

ويتطلض ذل   .دولة أن قتاجل ااملرة مب ردها  ســـــــــــــــبض الطبيتة الكامنة التا رة للحدود اذ  الواهرة ألي
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وقســــــتند ســــــلطت  إىل طبيتت  التوافدية ومصــــــداقيت   .التتاون واحلوار على الصــــــتد الدويل واإلقليمي والثنائي
 اض ؛اجلماعية وقن يذ  املشرتك ومتا تت  واستتر  وملكيت 
يكرر االق ا  التاملي التأ يد على احلق الســـــــيادي للدول يف مجديد  - الســـــــيادة الوطنية )ج( 

الدانون  سياستها الوطنية اخلاصة  ااملرة وحدها يف إدارة ااملرة ضمن نطا  واليتها الديلائية، مبا يت ق مد
النوامية وغمل النوامية، مبا يف ذل  وقد  يز الدول، ضــــــــــمن حدودها الســــــــــيادية،  ل حالة ااملرة  .الدويل

حدها يف أن مجدد قدا ملها التشريتية والسياساقية من أجة قن يذ االق ا  التاملي، مد مراعاة خمتلف احلدائق 
 ؛والسياسات واألولويات واملتطلبات الوطنية فيما يتتلق  الد ول واإلقامة والتمة وفدا للدانون الدويل

م االق ا  التاملي  أن احرتام ســــــيادة يســــــل   - ومراعاة األصــــــول الدانونيةســــــيادة الدانون  )د( 
وهذا  .الدانون ومراعاة األصــــــول الدانونية والوصــــــول إىل التدالة أمورع أســــــاســــــية جلميد جوانض إدارة ااملرة

يتع أن الدولة واملؤســســات والكيانات التامة واخلاصــة، و ذل  األشــ،اص أن ســهم،  يلــتون للمســاللة 
ض أحكام الدوانل الصـــــــادرة علنال واملن ذة على قدم املســـــــاواة واخلاضـــــــتة للتحكيم  شـــــــكة مســـــــتدة، مبوج

 واملتسدة مد الدانون الدويل؛
، 2030يرقكز االق ا  التاملي على  طة التنمية املســـــــتدامة لتام  - التنمية املســـــــتدامة )هـ( 

     النســـــبة للتنمية املســـــتدامة لبلدان املنشـــــأ ويســـــتند إىل إدرا    أن ااملرة واقد متتدد األ تاد ل  أهية  
وقســـــهم ااملرة يف مجديق نتائج  .والتبور واملدصـــــد، وهو ما يتطلض اختاذ قدا مل اســـــتملا ة متســـــدة وشـــــاملة

 .،  اصـــــة عندما قدار  شـــــكة صـــــحيجت2030إمنائية إ ا ية ومجديق أهداف  طة التنمية املســـــتدامة لتام 
ســـــــــــــــت ـــادة من إمكـــانـــات ااملرة من أجـــة مجديق مجيد أهـــداف التنميـــة ويهـــدف االق ـــا  التـــاملي إىل اال

 املستدامة، فيلالل عن أثر هذا اإلااز على ااملرة يف املستدبة؛
يدوم االق ا  التاملي على أســـــاس الدانون الدويل حلدو  اإلنســـــان،  - حدو  اإلنســـــان )و( 

ونيلـــــــــــــــمن، من  الل قن يذ االق ا   .واحرتام مبدأ عدم جواز فســـــــــــــــ  قوانل احلماية ومبدأ عدم التمييز
التاملي، االحرتام ال تال حلدو  اإلنســــــــــــان جلميد املهاجرين وتايتها وإعمااا،   د النور عن وضــــــــــــتهم 

ونؤ د من جديد أييلـــــا على االلتزام  الديلـــــال على مجيد  .حيا ااملرة، ع  مجيد مراحة دورة ااملرة من
 ألجانض والتتصض، ضد املهاجرين وأسرهم؛أشكال التمييز، مبا يف ذل  التنصرية و ر  ا

ييلــــــــمن االق ا  التاملي احرتام حدو  اإلنســــــــان اخلاصــــــــة  - احرتام املنوور اجلنســــــــان )ز( 
 النســــــــال والرجال وال تيات وال تيان يف مجيد مراحة ااملرة، وق هم احتياجا م اخلاصــــــــة وقلبيتها حســــــــض 

التاملي املنوور اجلنســـان، ويتزز املســـاواة  ل اجلنســـل  ويراعي االق ا  .األصـــول، و كينهم  توامة للت يمل
و كل مجيد النســال وال تيات، مد االعرتاف  اســتدالان و كينهن وقياد ن من أجة اال تتاد عن التتامة 

 مد النسال املهاجرات من  الل منوور اليلحية يف املدام األول؛
تزامات الدانونية الدولية الدائمة فيما يتتلق يتزز االق ا  التاملي االل - مراعاة األط ال )ا( 

هتدو  الط ة، ويتمســـــــ  مببدأ مصـــــــاحل الط ة ال يلـــــــلى يف مجيد األوقات،  وصـــــــ   اعتبارا أوليا يف مجيد 
احلــاالت املتتلدــة  ــاألط ــال يف ســـــــــــــــيــا  ااملرة الــدوليــة، مبــا يف ذلــ  األط ــال غمل املصـــــــــــــــحو ل  ــذويهم 

 واملن صلل عنهم؛
يتت  االق ا ل التاملي ااملرة واقتا متتدد األ تاد  - مة للحكومة  أ ملهاالنهج الشـــــــــــــا )ط( 

وهناك حاجة إىل رج للحكومة  أ ملها  .ظكن أن قتصــــــــد  ل  ســــــــياســــــــة قطا  حكومي واحد مب رد  ال
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ليلــــمان  اســــ  الســــياســــات على املســــتويل األفدي والتمودي يف مجيد الدطاعات واملســــتويات احلكومية 
 اسات و ارسات فتالة للهملرة وقن يذها؛وذل  لوضد سي

يتزز االق ا  التاملي إقامة شرا ات واستة النطا   ل أصحاب  - رج ايفتمد  أ مل  )ي( 
املصـــــــلحة املتتددين من أجة متاجلة مســـــــائة ااملرة بميد أ تادها من  الل إشـــــــراك املهاجرين وامل رت ل 

ط األ ــادظيــة والدطــا  اخلــاص وال ملــانيل والندــا ــات التمــاليـة وايفتمتــات احملليــة وايفتمد املــدن واألوســــــــــــــــا
 ومؤسسات حدو  اإلنسان الوطنية ووسائط اإلعالم وأصحاب املصلحة ا  رين يف إدارة ااملرة.

 
 إطار التعاون بيننا  

يا، و موعة  - 16 ياســـــــــــــــ يف إطار إعالن نيويورك من أجة الالجئل واملهاجرين، اعتمدنا إعالنا ســـــــــــــــ
وإذ نؤ د من جديد اإلعالن  رمت ، فاننا نبع علي  من  الل إرســـــــــــــــال اإلطار التتاون التايل،  .ماتالتزا

ويتيلــمن  ة هدف التزاما، قلي   موعة  .هدفا وعملية قن يذ و ذل  متا تة واســتترا  23الذي يشــمة 
اإلجرالات، وســـــوف نســـــت يد من هذ   .إجرالات قتت  أدوات ســـــياســـــاقية و ارســـــات فيلـــــلى ذات صـــــلة

هدفا، من أجة مجديق ااملرة ا منة واملنومة والنوامية على  23إطار إااز األهداف الع يبلغ عددها  يف
 امتداد دورة ااملرة.

 
  

 أهداف الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
 مجد واست،دام  يانات دقيدة ومصن ة  أساس للسياسات الدائمة على األدلة - 1
 الدوافد والتوامة اايكلية السلبية الع قيلطر الناس إىل م ادرة  لدهم األصلي قدليص - 2
 قددمي متلومات دقيدة يف حل وقتها يف مجيد مراحة ااملرة - 3
 ضمان حيازة مجيد املهاجرين ما يثب  هويتهم الدانونية ووثائق  افية - 4
 قتزيز قوافر ومرونة وسائة ااملرة النوامية - 5
 سمل التوظيف املنصف واأل القي، وضمان الوروف الع قك ة التمة الالئققي - 6
 متاجلة أوج  اليلتف يف ااملرة واحلد منها - 7
 إنداذ األرواا وقنسيق اجلهود الدولية  شأن املهاجرين امل دودين - 8
 قتزيز التدا مل ع  الوطنية ملكافحة  ريض املهاجرين - 9
  األش،اص ومكافحت  والديلال علي  يف سيا  ااملرة الدوليةمند االجتار  - 10
 إدارة احلدود  طريدة متكاملة وآمنة ومنسدة - 11
 قتزيز اليدل والددرة على التنبؤ يف إجرالات ااملرة من أجة ال رز والتدييم واإلحالة على حنو مناسض - 12
 والتمة على إ اد  دائةعدم اللملول إىل احتملاز املهاجرين إال  مالذ أ مل،  - 13
 قتزيز احلماية واملساعدة والتتاون الدنصلي على امتداد دورة ااملرة - 14
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 قيسمل حصول املهاجرين على اخلدمات األساسية - 15
  كل املهاجرين وايفتمتات من مجديق االندماج والتماس  االجتماعي الكاملل - 16
وقتزيز اخلطاب التام املســتند إىل األدلة من أجة التأثمل على قصــورات الديلــال على مجيد أشــكال التمييز  - 17

 التام ة عن ااملرة
 االستثمار يف قنمية املهارات وقيسمل االعرتاف املتبادل  املهارات واملؤهالت والك الات - 18
 يف مجيد البلدان لق ظروف قساعد املهاجرين وامل رت ل على املساهة الكاملة يف التنمية املستدامة  - 19
 قشمليد إرسال التحويالت املالية  وسائة أسر  وأ ثر أمانال وأقة  ل ة، وقيسمل االندماج املايل للمهاجرين - 20
و ذل  إعادة  ،التتاون على قيســـمل عودة املهاجرين والســـماا  اعادة د وام  صـــورة آمنة قصـــون  رامتهم - 21

 مستداما إدماجهم إدماجا
 آليات من أجة مجوية استحداقات اليلمان االجتماعي واالستحداقات املكتسبةإنشال  - 22
 قتزيز التتاون الدويل والشرا ات التاملية مجديدا للهملرة ا منة واملنومة والنوامية - 23
 
  

 األهداف وااللتزامات  
 األدلة: جمع بيانات دقيقة ومصنفة واستخدامها كأساس للسياسات القائمة على 1الهدف   

نلتزم  تتزيز قاعدة األدلة التاملية  شـــــــأن ااملرة الدولية من  الل مجســـــــل واســـــــتثمار عملية مجد  - 17
ومجلية ونشـر  يانات دقيدة وموثوقة وقا لة للمدارنة، مصـن ة حسـض نو  اجلنس والتمر والوضـد من حيا 

ام احلق يف اخلصـــوصـــية يف إطار ااملرة، وغملها من اخلصـــائص ذات األهية يف الســـياقات الوطنية، مد احرت 
ونلتزم أييلـــــا  يلـــــمان أن قتزز هذ  البيانات  .الدانون الدويل حلدو  اإلنســـــان وتاية البيانات الشـــــ،صـــــية

البحا، وقوج  عملية وضـــد ســـياســـات متســـدة وقائمة على األدلة، واخلطاب التام املســـتنمل، وقتيجت املراقبة 
 ت مبرور الوق .والتدييم ال تالل لتملية قن يذ االلتزاما

 وللوفال هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
وضـــــد وقن يذ اســـــرتاقيملية شـــــاملة من أجة مجســـــل  يانات ااملرة على الصـــــتيد احمللي  )أ( 

والوطع واإلقليمي والتاملي، مبشـــــــــــــــار ة مجيد أصـــــــــــــــحاب املصـــــــــــــــلحة املتنيل، يف إطار قوجي  من اللملنة 
حدة، عن طريق املوالمة  ل منهمليات مجد البيانات وقتزيز مجلية ونشـــــــــــر البيانات اإلحصـــــــــــائية لعمم املت

 واملؤشرات املتتلدة  ااملرة؛
مجســــل قا لية املدارنة والتوافق الدولية إلحصــــالات ااملرة ونوم البيانات الوطنية،  طر   )ب( 

 موعة متايمل لدياس أعداد منها مواصــــــــــلة قطوير وقطبيق التتريف اإلحصــــــــــائي للمهاجر الدويل، ووضــــــــــد 
 ؛املهاجرين وقدفدا م، وقوثيق أمناط واجتاهات ااملرة، و صائص املهاجرين، و ذل  دوافد ااملرة وقأثملا ا

وضـــــــــــــــد  رنـامج عـاملي لبنـال الدـدرات الوطنيـة وقتزيزهـا يف  ـال مجد البيـانـات ومجليلها  )ج( 
بيانات، وقدييم اجتاهات ااملرة الرئيسية، الع قشملد ونشرها من أجة قبادل البيانات، وسد الث رات يف ال

على التتاون  ل أصـــــــحاب املصـــــــلحة املتنيل على مجيد املســـــــتويات، وقددم التدريض امل،صـــــــص والدعم 
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املايل واملســــــاعدة التدنية، وقتزز مصــــــادر البيانات اجلديدة، مبا يف ذل  البيانات اليلــــــ،مة، وقســــــتترضــــــها 
 منتوم؛ اللملنة اإلحصائية على أساس

مجد ومجلية واســــــت،دام البيانات املتتلدة  هلثار ااملرة وفوائدها، فيلــــــالل عن مســــــاهات  )د( 
املهاجرين وامل رت ل يف التنمية املســــــــــــــتدامة، هبدف االســــــــــــــرتشــــــــــــــاد هبا يف قن يذ  طة التنمية املســــــــــــــتدامة 

 إلقليمي والتاملي؛وما يتصة هبا من اسرتاقيمليات و رامج على الصتد احمللي والوطع وا 2030 لتام
دعم زيادة قطوير قواعد البيانات واجلهات الوديتة التاملية واإلقليمية الدائمة والتتاون  )ه( 

فيما  ينها، مبا يف ذل   وا ة  يانات ااملرة التاملية التا تة للمنومة الدولية للهملرة وشــــــــــــرا ة املترفة التاملية 
  ية قوحيد البيانات ذات الصلة قوحيدا منهمليا  طريدة ش افة   شأن ااملرة والتنمية التا تة للبن  الدويل،

 وسهلة االستتمال، مد قشمليد التتاون املشرتك فيما  ل الو االت جتنبا لالزدواجية؛
إنشـــــــــال وقتزيز مرا ز إقليمية للبحا والتدريض يف  ال ااملرة أو مراصـــــــــد ااملرة، مثة  )و( 

جــة مجد البيــانــات ومجليلهــا مبــا يت ق مد متــايمل األمم املتحــدة، املرصــــــــــــــــد األفريدي للهملرة والتنميــة، من أ
ذل   شــــأن أفيلــــة املمارســــات ومســــاهات املهاجرين وال وائد والتحديات االقتصــــادية واالجتماعية  يف مبا

والسياسية الكلية للهملرة يف  لدان املنشأ والتبور واملدصد، و ذل  دوافد ااملرة، هبدف وضد اسرتاقيمليات 
 ؛وقتويم قيمة  يانات ااملرة املصن ة،  التنسيق مد ا ليات اإلقليمية ودون اإلقليمية الدائمةمشرت ة 
مجســــــــــل مجد البيانات الوطنية عن طريق دمج املواضــــــــــيد املتتلدة  ااملرة يف التتدادات  )ز( 

جلنســـــــــــــــية و لد الوطنية، يف أقرب وق   كن عمليال، مثة  لد حمة امليالد و لد حمة ميالد الوالدين و لد ا
، ليلــمان مجلية النتائج ونشــرها ااملرةاإلقامة قبة مخس ســنوات من التتداد، وآ ر موعد وصــول وســبض 

 يف الوق  املناسض، وقصني ها وقبويبها وفدال للمتايمل الدولية، لعغرا  اإلحصائية؛
 إجرال اســـــــتدصـــــــالات لعســـــــر املتيشـــــــية والدو  التاملة وغملها من أجة مجد متلومات )ا( 

التكامة االجتماعي واالقتصــــادي للمهاجرين أو إضــــافة وحدات منطية موحدة للهملرة إىل الدراســــات  عن
االســــتدصــــائية لعســــر املتيشــــية الدائمة من أجة مجســــل إمكانية املدارنة على األصــــتدة الوطنية واإلقليمية 

 نات اجلزئية اإلحصائية؛والدولية، وإقاحة البيانات ايفمتة من  الل االست،دام التام ملل ات البيا
قتزيز التتاون  ل وحدات الدولة املســـــــــــــؤولة عن  يانات ااملرة واملكاقض اإلحصـــــــــــــائية  )ط( 

الوطنية من أجة إصـــــــــدار إحصـــــــــالات عن ااملرة، مبا يف ذل  اســـــــــت،دام الســـــــــملالت اإلدارية لعغرا  
وغملها من املصـــادر  اإلحصـــائية، مثة ســـملالت احلدود والتأشـــملات وقصـــاريجت اإلقامة وســـملالت الســـكان

 ذات الصلة، مد احل ار على احلق يف اخلصوصية وتاية البيانات الش،صية؛
وضد واست،دام موجزات وص ية عن ااملرة  اصة  بلد حمدد، قشمة  يانات مصن ة  )ي( 

عن مجيد اجلوانض ذات الصــــــلة  ااملرة يف ســــــيا  وطع، مبا يف ذل  البيانات املتتلدة  احتياجات ســــــو  
ة والطلض على املهارات وقوافرها وا ثار االقتصــــــــــادية والبيئية واالجتماعية للهملرة وقكاليف إرســــــــــال التم

احلواالت املــاليــة والصـــــــــــــــحــة والتتليم واملهنــة وظروف املتيشــــــــــــــــة والتمــة واألجور واحتيــاجــات املهــاجرين 
 وايفتمتات املستيلي ة من أجة وضد سياسات للهملرة قائمة على األدلة؛



 A/RES/73/195 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

 

10/41 18-22354 

 

ون مد أصحاب املصلحة املتنيل يف  لدان املنشأ والتبور واملدصد من أجة قطوير التتا )ك( 
البحوث والدراســـات واالســـتدصـــالات عن التالقة الع قر ط  ل ااملرة واأل تاد الثالثة للتنمية املســـتدامة، 

 ومساهات املهاجرين وامل رت ل ومهارا م، و ذل  روا طهم  بلدان املنشأ واملدصد.
 

 : تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم األصلي2دف اله  
نلتزم ةلق ظروف ســـــــياســـــــية واقتصـــــــادية واجتماعية و يئية مواقية ألن يتيش الناس حياة ســـــــلمية  - 18

س والبيئات ومنتملة وقا لة لالســــــــــتمرار يف  الدهم ويلبون أمانيهم الشــــــــــ،صــــــــــية، مد   الة أال   هم اليأ
ونلتزم أييلـــــال  يلـــــمان  .املرتدية على الســـــتي لكســـــض التيش يف مكان آ ر من  الل ااملرة غمل النوامية

قن يذا قاما ويف حل وقت ، فيلــــــالل عن االســــــتناد إىل قن يذ أطر  2030قن يذ  طة التنمية املســــــتدامة لتام 
ثر التام لالق ا  التاملي يف قيســمل ااملرة التمة األ ر  الدائمة واالســتثمار يف قن يذها، من أجة قتزيز األ

 ا منة واملنومة والنوامية.
 ومن أجة مجديق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
، مبا يف ذل  أهداف التنمية املســتدامة 2030قتزيز قن يذ  طة التنمية املســتدامة لتام  )أ( 

إىل من هم أشـــــــــــد ختل ا عن الر ض، فيلـــــــــــالل عن اق ا   و طة عمة أديس أ ا ا، وااللتزام  الوصـــــــــــول أوال
 ؛2030-2015 اريس وإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث لل رتة 

االســتثمار يف ال امج الع قتمل ة  وفال الدول  أهداف التنمية املســتدامة هبدف الديلــال  )ب( 
 لدهم األصـــــــلي،  وســـــــائة قشـــــــمة على الدوافد والتوامة اايكلية الســـــــلبية الع قيلـــــــطر الناس إىل م ادرة 

الديلال على ال در، وقوفمل األمن ال ذائي، والصحة والنوافة الصحية، والتتليم، والنمو االقتصادي الشامة 
للملميد، واايا ة األسـاسـية، والتنمية احليلـرية والري ية، وإ اد فرص التمة، والتمة الالئق، واملسـاواة  ل 

والددرة على التكيف واحلد من خماطر الكوارث، والت، يف من آثار  اجلنســــــــل و كل النســــــــال وال تيات،
االقتصــــــــــــادية جلميد أشــــــــــــكال التنف، وعدم  -ق مل املناخ والتكيف مت ، والتصــــــــــــدي ليثار االجتماعية 

التمييز، وســــــيادة الدانون واحلو مة الرشــــــيدة، وإقاحة اللملول إىل الديلــــــال وتاية حدو  اإلنســــــان، فيلــــــالل 
تات ســـلمية وشـــاملة للملميد قتمتد مبؤســـســـات فتالة وشـــ افة و اضـــتة للمســـاللة واحملافوة إ اد  تم عن

 على قل  ايفتمتات؛
إنشال أو قتزيز آليات لرصد قطور امل،اطر والتهديدات الع قد قتسبض هتر ات ااملرة  )ج( 

وعــات أدوات حلــاالت أو قؤثر عليهــا والتنبؤ  وقوعهــا، وقتزيز نوم اإلنــذار املبكر، وإعــداد إجرالات و م
ـــالتتـــاون الوثيق  الطوارئ، والديـــام  تمليـــات يف حـــاالت الطوارئ ودعم التتـــايف  تـــد حـــاالت الطوارئ،  

الدول األ ر  والســــلطات الوطنية واحمللية املتنية ومؤســــســــات حدو  اإلنســــان وايفتمد املدن الوطنية،  مد
 ودعمال اا؛
الصتيدين احمللي والوطع يف مجيد املناطق، مبا يتيجت االستثمار يف التنمية املستدامة على  )د( 

للناس مجيتال مجسل حيا م وقلبية أمانيهم، عن طريق قشمليد النمو االقتصادي املتواصة والشامة للملميد 
واملستدام،  وسائة من  ينها االستثمار اخلاص واالستثمار األجنع املباشر واألفيلليات التملارية، من أجة 

املواقية الع قتيجت للمملتمتات احمللية واألفراد االســـــــت ادة من ال رص املتاحة يف  لدارم ودفد  إ اد الوروف
 عمللة التنمية املستدامة؛
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االسـتثمار يف قنمية رأس املال البشـري عن طريق قتزيز مباشـرة األعمال احلرة، والتتليم،  )ه( 
عمة منتملة، وفدال الحتياجات ســــــــــــو   و رامج وشــــــــــــرا ات التدريض املهع وقطوير املهارات، و لق فرص

التمة و التتاون مد الدطا  اخلاص والندا ات،   ر  احلد من  طالة الشـــــــــــــــباب وجتنض هملرة األدم ة 
 وزيادة  سض األدم ة يف البلدان األصلية، وقس،مل التائد الدظ رايف؛

وســـــــــــــائة من  ينها قتزيز التتاون  ل اجلهات ال اعلة يف ايفالل اإلنســـــــــــــان واإلمنائي،   )و( 
الســـــــــــــــنوات، من أجــة إعــداد  ةالتمويــة املتتــدد اتقتزيز التحليــة املشـــــــــــــــرتك والنلهج املتتــددة املــاحنل ودور 

اســتملا ات ونتائج طويلة األجة قك ة احرتام حدو  األفراد املتأثرين، وقطوير قدرة الســكان على الصــمود 
اعيا، وعن طريق ضــمان أن قأ ذ قل  اجلهود والتكيُّف، فيلــالل عن االعتماد على الذات اقتصــاديا واجتم

 ااملرَة  تل االعتبار؛
أ ذ املهاجرين  تل االعتبار عند االستتداد واالستملا ة حلاالت الطوارئ على الصتيد  )ز( 

الوطع،  وســائة قشــمة مراعاة التوصــيات ذات الصــلة الواردة من التمليات التشــاورية الع قدودها الدول، 
وجيهية حلماية املهاجرين يف البلدان الع قتان من النزاعات أو الكوارث الطبيتية )املبادئ مثة املبادئ الت

 التوجيهية للمبادرة املتتلدة  وضد الالجئل يف البلدان الع قواج  أزمات(؛
 

 الكوارث الطبيعية، واآلثار الضارة لتغير المناخ، والتدهور البيئي  
قتزيز التحلية املشــــــرتك وقبادل املتلومات لتحســــــل رســــــم  ريطة حر ات ااملرة وفهم  )ا( 

قلــ  احلر ــات وقوقتهــا ومتــاجلتهــا، مثــة احلر ــات الع قــد قنملم عن الكوارث الطبيتيــة امل ــاجئــة والبطيئــة 
االحرتام الوهور، وا ثار اليلـــــــارة لت مل املناخ والتدهور البيئي وســـــــائر احلاالت غمل املســـــــتدرة، مد ضـــــــمان 

 واحلماية ال تالل حلدو  اإلنسان جلميد املهاجرين والوفال  تل  احلدو ؛
وضــد اســرتاقيمليات التكيُّف والصــمود إزال الكوارث الطبيتية امل اجئة والبطيئة الوهور،  )ط( 

سطجت  وا ثار اليلارة لت مل املناخ والتدهور البيئي، مثة التصحر وقدهور األراضي واجل اف وارق ا  مستو 
 البحر، مد مراعاة ا ثار احملتملة للهملرة واإلقرار  أن األولوية قلتطى للتكيف يف البلدان األصلية؛

مراعاة االعتبارات املتصــــــلة  التشــــــرد يف اســــــرتاقيمليات التأهض للكوارث وقتزيز التتاون  )ي( 
الت،طيط حلـــاالت الطوارئ البلـــدان ايفـــاورة وغملهـــا من البلـــدان املتنيـــة لالســـــــــــــــتتـــداد ل نـــذار املبكر و  مد

 احملتملة، والت،زين، وآليات التنسيق، والت،طيط ل جالل، وقرقيبات االستدبال واملساعدة، واإلعالم؛
قنســـــــيق وقطوير النلهج وا ليات على الصـــــــتيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي ملتاجلة أوج   )ك( 

ة الوهور، عن طريق ضــمان حصــوام على ضــتف األشــ،اص املتأثرين  الكوارث الطبيتية امل اجئة والبطيئ
املساعدات اإلنسانية الع قلع احتياجا م األساسية مد االحرتام الكامة حلدوقهم أينما  انوا، وعن طريق 
قتزيز النتائج املســــــــــــــتدامة الع قزيد الددرة على الصــــــــــــــمود واالعتماد على الذات، مد مراعاة قدرات مجيد 

 البلدان املتنية؛
ج متســــدة ملواجهة التحديات الع ق رضــــها حر ات ااملرة يف ســــيا  الكوارث إعداد رل  )ل( 

الطبيتية امل اجئة والبطيئة الوهور،  وســــــائة قشــــــمة مراعاة التوصــــــيات ذات الصــــــلة املنبثدة عن التمليات 
 التشــــاورية الع قدودها الدول، مثة  طة تاية املشــــردين ع  احلدود ضــــمن ســــيا  الكوارث وق مل  املناخ،

 واملنتد  املتع  التشرد الناجم عن الكوارث.
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 : تقديم معلومات دقيقة في حين وقتها في جميع مراحل الهجرة3الهدف   

نلتزم  تتزيز ما نبذل  من جهود من أجة قوفمل ونشـــــــــــر متلومات دقيدة يف حل وقتها ومتســـــــــــمة  - 19
وفيما  للدول وايفتمتات احمللية واملهاجرين الشـــ افية و ســـهولة االطال  عليها عن األ تاد املتصـــلة  ااملرة 

ونلتزم أييلــال  اســت،دام هذ  املتلومات يف وضــد ســياســات ااملرة الع قوفر  .مجيد مراحة ااملرة يف  ينهم
  .درجة عالية من الددرة على التنبؤ واليدل جلميد اجلهات ال اعلة املتنية

 ت التالية:ومن أجة مجديق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالا 
إطال  موقد شـــــــــــــــبكي وطع مر زي ومتــاا لتموم النــاس والرتويج لــ  لتوفمل املتلومــات  )أ( 

 يارات ااملرة النوامية، مثة قوانل وســــياســــات ااملرة اخلاصــــة  كة  لد، وشــــروط منجت التأشــــملات،  عن
شـــروط التأهية واســـتمارات الطلبات، والرســـوم ومتايمل التحوية، وشـــروط احلصـــول على قرا يص التمة، و 

املهع، وقدييم التحصـــــــــــــية التلمي ومتادلة الشـــــــــــــهادات، وفرص التدريض والدراســـــــــــــة، وقكاليف وظروف 
 املتيشة، وذل  لكي يستنمل هبا املهاجرون يف قرارا م؛

قتزيز ومجســـــــــــــل التتاون واحلوار املنتومل على الصـــــــــــــتد الثنائي واإلقليمي والدويل من أجة  )ب( 
االجتاهات املتصـــلة  ااملرة،  وســـائة من  ينها قواعد البيانات املشـــرت ة، واملنصـــات الدولية، قبادل املتلومات عن 

 ؛ومرا ز التدريض وشبكات االقصال الدولية، مد احرتام احلق يف اخلصوصية وتاية البيانات الش،صية
إنشــــــــــــــال نداط اســــــــــــــتتالم م توحة وميســــــــــــــورة على طر  ااملرة املتنية ظكنها أن مجية  )ج( 

هاجرين إىل ســـــبة الدعم وقددمي املشـــــورة املراعية الحتياجات الط ة واملســـــتمليبة لالعتبارات اجلنســـــانية، امل
وقوفمل فرص لالقصـــال  املمثلل الدنصـــليل للبلد األصـــلي، وقوفمل املتلومات ذات الصـــلة عن أمور قشـــمة 

ات وســـــبة ااملرة النوامية، حدو  اإلنســـــان واحلريات األســـــاســـــية، واحلماية واملســـــاعدة املناســـــبتل، و يار 
 وإمكانيات التودة، وذل   ل ة ي همها الش،ص املتع؛

قزويد املهاجرين الوافدين حديثال مبتلومات حمدَّدة اادف وميســــــورة وشــــــاملة قســــــتمليض  )د( 
لالعتبارات اجلنســــانية وقراعي احتياجات الط ة، وقددمي املشــــورة الدانونية ام  شــــأن حدوقهم والتزاما م، 

ا يف ذل  ما يتتلق  االمتثال للدوانل الوطنية واحمللية، واحلصــــــــــول على قرا يص التمة واإلقامة، وقتدية مب
املرا ز الدانونية، والتســـــــــــملية لد  الســـــــــــلطات، واللملول إىل الديلـــــــــــال لتددمي شـــــــــــكاو  على من انته  

 حدوقهم، فيلالل عن احلصول على اخلدمات األساسية؛
متتددة الل ات ومســـتمليبة لالعتبارات اجلنســـانية ومســـتندة إىل الديام هتمالت إعالمية  )ه( 

األدلة وقنويم مناســــــــــــــبات للتوعية وقوفمل التدريض اإلرشــــــــــــــادي يف  لدان األصــــــــــــــة قبة امل ادرة،  التتاون 
الســلطات احمللية، والبتثات الدنصــلية والد لوماســية، والدطا  اخلاص، واألوســاط األ ادظية، ومنومات  مد

مل رت ل، وايفتمد املــدن، من أجــة قتزيز ااملرة ا منــة واملنومــة والنوــاميــة، و ــذلــ  من أجــة املهــاجرين وا
 قسليط اليلول على امل،اطر املرقبطة  ااملرة غمل النوامية وغمل ا منة.

 
 : ضمان حيازة جميع المهاجرين ما يثبت هويتهم القانونية ووثائق كافية4الهدف   

د األفراد يف هوية قانونية عن طريق قزويد مجيد مواطنينا مبا يثب  جنســــــيتهم نلتزم  الوفال هتق مجي - 20
والوثائق ذات الصـــــــلة، مبا يتيجت للســـــــلطات الوطنية واحمللية التثب  من ااوية الدانونية للمهاجر عند د ول  
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ومجسل  وأثنال إقامت  وعند عودق ، و ذل  ليلمان وجود إجرالات فتالة للهملرة، وقزويد  ةدمات فتالة،
ونلتزم أييلــــــــال، من  الل اختاذ قدا مل مناســــــــبة،  تزويد املهاجرين  الوثائق الالزمة ووثائق  .الســــــــالمة التامة

الســـــــــــــــملة املدن، مثة شـــــــــــــــهادات امليالد والزواج والوفاة، يف مجيد مراحة ااملرة،   ية  كل املهاجرين 
  ارسة حدو  اإلنسان اخلاصة هبم  ارسة فتالة. من

 ة مجديق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية:ومن أج 
مجســــــــل نوم الســــــــملة املدن، مد الرت يز  وج   اص على الوصــــــــول إىل األشــــــــ،اص  )أ( 

املســـــمللل وإىل مواطنينا املديمل يف  لدان أ ر ،  وســـــائة قشـــــمة قوفمل وثائق ااوية والســـــملة املدن  غمل
ر يف حلول قكنولوجيا املتلومات واالقصـــــاالت، مد احرتام احلق ذات الصـــــلة، وقتزيز الددرات، واالســـــتثما
 يف اخلصوصية وتاية البيانات الش،صية؛

موالمة وثائق الســـ ر مد مواصـــ ات منومة الطملان املدن الدويل لتيســـمل االعرتاف املتبادل  )ب( 
قشــــمة االســــتثمار يف الرقمنة، والتاملي  وثائق الســــ ر، و ذل  ملكافحة انتحال ااوية وقزوير الوثائق،  وســــائة 

 ؛وقتزيز آليات قبادل  يانات الدياسات احليوية، مد احرتام احلق يف اخلصوصية وتاية البيانات الش،صية
  الة قددمي وثائق قنصـــــــلية مناســـــــبة وموثوقة وميســـــــورة يف حل وقتها ملواطنينا املديمل  )ج( 

واست،دام قكنولوجيا املتلومات واالقصاالت، والتواصة  لدان أ ر ، مبا يف ذل  وثائق ااوية والس ر،  يف
 مد ايفتمتات احمللية، ال سيما يف املناطق النائية؛

قيســــمل احلصــــول على الوثائق الشــــ،صــــية، مثة جوازات الســــ ر والتأشــــملات، وضــــمان  )د( 
طريق إجرال قكون اليلـــــــــــــوا ط واملتايمل املتصـــــــــــــلة  احلصـــــــــــــول على قل  الوثائق غمل  ييزية، وذل  عن  أن

اســـــــتترا  مســـــــتمليض لالعتبارات اجلنســـــــانية ومرا حل لتامة الســـــــن من أجة احليلولة دون زيادة احتماالت 
 التتر  لعذ  طوال دورة ااملرة؛

قتزيز التدا مل الرامية إىل   د حاالت انتدام اجلنسية،  وسائة قشمة قسملية مواليد  )ه( 
دم املساواة على منجت جنسيا م إىل أ نائهم، ومنجت اجلنسية املهاجرين، وضمان قدرة النسال والرجال على ق

لعط ال املولودين يف إقليم دولة أ ر ، ال ســــــــــــــيما يف احلاالت الع يصــــــــــــــمل فيها الط ة عدمي اجلنســــــــــــــية 
نجت إياها، واالحرتام الكامة للحق اإلنسان يف التمتد بنسية ووفدال للدوانل الوطنية؛ و إن  ظل

جت شروط إثبات اجلنسية يف مرا ز قددمي اخلدمات ليلمان عدم استبتاد استترا  وقندي )و( 
املهـاجرين الـذين ال حيملون وثـائق قثبـ  جنســـــــــــــــيتهم أو هويتهم الدـانونيـة من احلصـــــــــــــــول على اخلـدمات 

 األساسية وعدم حرمارم من حدو  اإلنسان اخلاصة هبم؛
ر املشــــــــــــار ة يف احلياة البنال على املمارســــــــــــات الدائمة على الصــــــــــــتيد احمللي الع  )ز(  قيســــــــــــ 

ايفتمتية، مثة الت اعة مد السلطات واحلصول على اخلدمات الالزمة، من  الل إصدار  طاقات قسملية 
جلميد قاطع إحد  البلديات، مبن فيهم املهاجرون، قتيلـــــــــــمن املتلومات الشـــــــــــ،صـــــــــــية الرئيســـــــــــية، على 

 قشك ة أساسال للحق يف املواطنة أو اإلقامة. أال  
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 : تعزيز توافر ومرونة وسائل الهجرة النظامية5ف الهد  
ر قندة األيدي التاملة وفرص التمة  - 21 نلتزم  تكييف  يارات وســـــــــبة ااملرة النوامية  طريدة قيســـــــــ 

الالئق مبـا يلرتجم احلدـائق الـدظ رافيـة وحدـائق ســـــــــــــــو  التمـة، ويلتو م فرص التتليم، وحيرتم احلق يف احليـاة 
حتياجات املهاجرين يف حاالت اليلــتف،   ر  قوســيد وقنويد قوافر ســبة ااملرة األســرية، ويســتمليض ال

 ا منة واملنومة والنوامية.
 ومن أجة مجديق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
إعداد اق اقات قندُّة األيدي التاملة الثنائية واإلقليمية والتاملية املســـــــــــــــتندة إىل حدو   )أ( 

ســتمليبة لالعتبارات اجلنســانية، مد وضــد شــروط متيارية للتشــ ية  اصــة  كة قطا   التتاون اإلنســان وامل
مد أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة املتنيل، اســـــــــــتنادال إىل متايمل منومة التمة الدولية ومبادئها التوجيهية ومبادئها 

 التامة، وعلى حنو ظتثة للدانون الدويل حلدو  اإلنسان وقانون التمة الدويل؛
مل قندة األيدي التاملة على النطاقل اإلقليمي وع  اإلقليمي  نال على قرقيبات قيســـــــــــــــ )ب( 

قتاون دولية وثنائية، مثة نوم حرية احلر ة، ورفد الديود عن قأشـــملات الســـ ر أو منجت التأشـــملات الع قتيجت 
وطنيـة واحتيـاجات د ول  لـدان متتـددة، وألطر التتـاون املتتلدـة  تندـة األيـدي التـاملـة، وفدـال لعولويـات ال

 سو  التمة واملهارات املتاحة يف السو ؛
اســــــــــتترا  وقنديجت اخليارات والســــــــــبة الدائمة للهملرة النوامية،   ر  مجســــــــــل عملية  )ج( 

املزاوجة  ل املهارات والوظائف يف أســـــــــــــــوا  التمة واســـــــــــــــتيتاب احلدائق الدظ رافية والتحديات وال رص 
تمة واملهارات املتاحة في  على الصــــــــــــتيدين احمللي والوطع،  التشــــــــــــاور اإلمنائية، وفدال ملتطلبات ســــــــــــو  ال

 الدطا  اخلاص واجلهات املتنية األ ر ؛ مد
إعداد  طط قندُّة األيدي التاملة للمهاجرين قتسم  املرونة وقدوم على حدو  اإلنسان  )د( 

تاحة على الصـــتيدين احمللي وقســـتمليض لالعتبارات اجلنســـانية، وفدال الحتياجات ســـو  التمة واملهارات امل
والوطع عند مجيد مســــتويات املهارات، مبا يف ذل  ال امج املؤقتة واملومسية والدورية و رامج املســــار الســــريد 
يف ايفــاالت الع هبــا ندص يف اليــد التــاملــة، عن طريق قوفمل  يــارات مرنــة وقــا لــة للتحويــة وغمل  ييزيــة 

مثة قأشــــــملات الد ول للتمة الدائم واملؤق ، وقأشــــــملة الد ول للحصــــــول على التأشــــــملات والرتا يص، 
 لتدة مرات   ر  الدراسة والتمة والزيارة واالستثمار ومزاولة أعمال جتارية؛

قتزيز املزاوجة ال تالة  ل املهارات والوظائف يف االقتصـــــــــــــاد الوطع عن طريق إشـــــــــــــراك  )هـ( 
يما الدطا  اخلاص والندا ات، يف مجلية ســــــــــو  التمة الســــــــــلطات احمللية واجلهات املتنية األ ر ، ال ســــــــــ

احمللية، ومجديد الث رات يف املهارات، ومجديد مواص ات املهارات املطلو ة، وقدييم   الة السياسات املتصلة 
هبملرة اليد التاملة، وذل  من أجة ضـــــــمان قندة األيدي التاملة  نال على عدود قلع احتياجات الســــــو  

  سبة نوامية؛
قشـــــــــــــــمليد ال امج الك ولة وال تــالــة للمزاوجــة  ل املهــارات والوظــائف عن طريق احلــد  )و( 

املدد الزمنية الع يســـت رقها جتهيز طلبات التأشـــملات والرتا يص املتتلدة  أذون التمة النموذجية، وعن  من
اجليد طريق التملهيز املتملة وامليســـــر لطلبات التأشـــــملات والرتا يص ألصـــــحاب التمة من ذوي الســـــملة 

 االمتثال؛ يف
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إعداد  ارسات وطنية وإقليمية للد ول واإلقامة ل رتة مناسبة أو البنال على املمارسات  )ز( 
الدائمة يف هذا ايفال اســـــــــــــــتنادال إىل االعتبارات الرحيمة أو اإلنســـــــــــــــانية أو غملها من االعتبارات، وذل  

وارث الطبيتية امل اجئة الوهور وغملها للمهاجرين امليلـــــــــــــطرين إىل م ادرة  لدارم األصـــــــــــــلية  ســـــــــــــبض الك
احلاالت احمل وفة  امل،اطر،  وسائة من  ينها قددمي قأشملات إنسانية، واملوافدة على الك الل اخلاصل،  من

وحصــــــــــــول األط ال على التتليم، وقصــــــــــــاريجت التمة املؤقتة، حينما يســــــــــــتحية عليهم التكيف يف  لدارم 
 األصلية أو التودة إليها؛

تتاون على مجديد ووضــــــــــــــد وقتزيز احللول للمهاجرين امليلــــــــــــــطرين إىل م ادرة  لدارم ال )ا( 
األصلية  سبض الكوارث البطيئة الوهور، وا ثار اليلارة لت مل املناخ والتدهور البيئي، مثة التصحر وقدهور 

التوطل األراضي واجل اف وارق ا  مستو  سطجت البحر،  وسائة من  ينها قصميم  يارات خمططة إلعادة 
 ومنجت التأشملات، يف احلاالت الع يستحية عليهم فيها التكيف يف  لدارم األصلية أو التودة إليها؛

قيســـــمل االســـــت ادة من إجرالات و اة أســـــر املهاجرين عند مجيد مســـــتويات املهارات  )ط( 
ل يلـــــــلى،  وســـــــائة  الل اختاذ قدا مل مناســـــــبة قتزز إعمال احلق يف احلياة األســـــــرية ومصـــــــاحل الط ة ا من
 ينها اســـتترا  وقنديجت الشـــروط الســـارية، مثة شـــرط الد ة، وإقدان الل ة، وطول مدة اإلقامة، وإذن  من

 التمة، وإمكانية احلصول على اليلمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية؛
تتددة الثنائية وامل االق اقاتقوسيد اخليارات املتاحة للتندة األ ادظي،  وسائة من  ينها  )ي( 

ر إي اد  تثات أ ادظية، مثة إعطال منجت دراسـية للطالب واأل ادظيل، ومنجت لعسـاقذة  األطراف الع قليسـ 
الزائرين، و رامج التدريض املشــــرت ة، وفرص البحوث الدولية،  التتاون مد املؤســــســــات األ ادظية واجلهات 

 املتنية األ ر .
 

 قي وضمان الظروف التي تكفل العمل الالئق: تيسير التوظيف المنصف واألخال6الهدف   
نلتزم  اســـــــــــتترا  آليات التوظيف الراهنة ليلـــــــــــمان أن قكون منصـــــــــــ ة وأ القية، وهتماية مجيد  - 22

التمال املهاجرين من مجيد أشـــكال االســـت الل وســـول املتاملة ليلـــمان التمة الالئق وقتويم اإلســـهامات 
 ارم األصلية والبلدان الع يدصدورا على حد سوال.االقتصادية للمهاجرين يف  لد -االجتماعية 
 ومن أجة مجديق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
قشــــمليد التوقيد والتصــــديق على الصــــكوك الدولية املتنية املتصــــلة هبملرة التمال الدولية  )أ( 

 وقن يذها؛وحدو  التمال والتمة الالئق والتمة الدسري، واالنيلمام إليها 
االســـــــــــــــتناد إىل إاازات اايئات الثنائية ودون اإلقليمية واإلقليمية الع ذلل  التدبات  )ب( 

وحدَّدت أفيلـــــــــة املمارســـــــــات يف  ال قندة األيدي التاملة، عن طريق قيســـــــــمل احلوار  ل خمتلف األقاليم 
ان وحدو  التمال للتمال أجة قبادل هذ  املتارف، ومن أجة قتزيز االحرتام الكامة حلدو  اإلنســــــــــــــ من

 املهاجرين عند مجيد مستويات املهارات، مبن فيهم التمال املنزليون املهاجرون؛
مجســــــــــل اللوائجت املنومة ألعمال و االت التوظيف التامة واخلاصــــــــــة من أجة موالمتها  )ج( 

مة   ر  رسوم املبادئ التوجيهية وأفيلة املمارسات الدولية، وحور قيام جهات التوظيف وأر اب الت مد
التوظيف أو التكاليف ذات الصــــــــلة على التمال املهاجرين أو مجميلهم إياها، وذل  من أجة مند إســــــــار 
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الدين واالســــــــت الل والتمة الدســــــــري،  وســــــــائة من  ينها وضــــــــد آليات إلزامية قا لة للتطبيق لتنويم قطا  
 التوظيف ومراقبت   شكة فتال؛

املتنية، مبا يف ذل  أر اب التمة ومنومات التمال إقامة شــــــــــــرا ات مد مجيد اجلهات  )د( 
املهاجرين والندا ات، ليلـــــــــــــمان حصـــــــــــــول التمال املهاجرين على عدود  طية وقوعيتهم  األحكام الواردة 
فيهـا، و ـاللوائجت النـاظمـة لتوظيف التمـال على الصـــــــــــــــتيـد الـدويل والتوظيف يف  لـد املدصــــــــــــــــد، وهتدوقهم 

 ل إىل آليات قددمي الشكو  واالنتصاف،  ل ة ي همورا؛والتزاما م، و ذل   كي ية الوصو 
ســــــــن وقن يذ قوانل وطنية قتاقض مرقكع انتها ات حدو  اإلنســــــــان وحدو  التمال،  )ه( 

ســــــــــــــيما يف حاالت التمة الدســــــــــــــري وعمة األط ال، والتتاون مد الدطا  اخلاص، مبا يف ذل  أر اب  ال
واملوردون، لبنال شــــــــــــــرا ات قتزز شــــــــــــــروط التمة الالئق،  التمة وجهات التوظيف واملتتاقدون من الباطن

ومجول دون ســـــول املتاملة واالســـــت الل، وقيلـــــمن التحديد الواضـــــجت لعدوار واملســـــؤوليات يف إطار عمليع 
 التتيل والتوظيف، ومن مث قتزيز الش افية يف سلسلة التوريد؛

الالئق عن طريق قتزيز قدرات قدوية إن اذ التوظيف املنصـــــف واأل القي وقواعد التمة  )و( 
م تشــــــــي التمة والســــــــلطات األ ر  من أجة رصــــــــد جهات التوظيف وأر اب التمة ومددمي اخلدمات 

مجيد الدطاعات رصـــدا أفيلـــة، وضـــمان التزامهم  الدانون الدويل حلدو  اإلنســـان وقانون التمة الدويل  يف
 ي أو اإللزامي أو عمة األط ال؛منتا جلميد أشكال االست الل والر  واالستتباد والتمة الدسر 

قطوير وقدويــــــة عمليــــــات هملرة التمــــــال والتوظيف املنصـــــــــــــــف واأل القي الع قتيجت  )ز( 
للمهاجرين ق يمل أر اب التمة وقتدية شـــــــــــروط أو أمد إقامتهم  احلد األد  من األعبال اإلدارية، فيلـــــــــــال 

 حلدو  اإلنسان وقانون التمة الدويل؛ زيادة فرص حصوام على التمة الالئق واحرتام الدانون الدويل عن
اختاذ قدا مل مجور مصـــــــــــــــادرة عدود التمة ووثائق الســـــــــــــــ ر أو ااوية أو االحت ار هبا  )ا( 

موافدة املهاجرين، وذل  منتا لســول املتاملة ومجيد أشــكال االســت الل، والتمة الدســري واإللزامي  غمل من
 ، والســماا للمهاجرين مبمارســة حدو  اإلنســان اخلاصــة وعمة األط ال، واال تزاز وحاالت التبتية األ ر 

 هبم  ارسة قامة؛
منجت التمـــال املهـــاجرين املن،رطل يف التمـــة املـــدفو  األجر والتتـــاقـــدي ن س حدو   )ط( 

التمــة واحلمــايــات املمنوحــة جلميد التمــال يف الدطــا  املتع، مثــة احلق يف التمتد  شـــــــــــــــروط عمــة عــادلـة 
يف األجر عن التمة املتســـــــــــــاوي الديمة، ويف حرية التملمد الســـــــــــــلمي وقكوين ومرضـــــــــــــية، ويف املســـــــــــــاواة 

اجلمتيات، ويف التمتد  أعلى مســـــــتو  ظكن  لوغ  من الصـــــــحة البدنية والتدلية،  وســـــــائة قشـــــــمة آليات 
 تاية األجور، واحلوار االجتماعي، واالنيلمام إىل عيلوية ندا ات التمال؛

يف االقتصاد غمل الرمسي على الوصول ا من إىل آليات ضمان قدرة املهاجرين التاملل  )ي( 
اإل الغ وقددمي الشـــــكو  واالنتصـــــاف إن هم قترضـــــوا لالســـــت الل أو ســـــول املتاملة أو انتهك  حدوقهم 

أما ن التمة، وذل   طريدة ال قزيد من حدة ضـــتف املهاجرين الذين يبل ون عن هذ  احلوادث وقتيجت  يف
 لديلائية املتنية سوال يف  لدهم األصلي أو يف  لد املدصد؛ام املشار ة يف اإلجرالات ا

اســــــــــــتترا  قوانل التمة وســــــــــــياســــــــــــات و رامج التشــــــــــــ ية الوطنية ليلــــــــــــمان مراعا ا  )ك( 
لالحتياجات واملســـــاهات اخلاصـــــة للتامالت املهاجرات، ال ســـــيما يف التمة املنزيل ويف املهن الع قتطلض 
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دة ملند مجيد أشـــــــــكال االســـــــــت الل وســـــــــول املتاملة واإل الغ عنها مهارات من، يلـــــــــة، واعتماد قدا مل حمدَّ 
والتصدي اا وقوفمل سبة االنتصاف ال تالة  شأرا، مبا يف ذل  التنف اجلنسي واجلنسان، وذل   أساس 

 لوضد سياسات ناظمة لتندُّة األيدي التاملة قراعي االعتبارات اجلنسانية؛
الوطنية املتتلدة  تندُّة األيدي التاملة،  وســـــــائة  قطوير ومجســـــــل الســـــــياســـــــات وال امج )ل( 

التوجيهية التشـــــــــ يلية من أجة  واملبادئقشـــــــــمة مراعاة التوصـــــــــيات ذات الصـــــــــلة الواردة يف املبادئ التامة 
التوظيف التادل الصــــــــــــــادرة عن منومة التمة الدولية، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية  شــــــــــــــأن األعمال 

 ، والنوام الدويل لنزاهة التوظيف ملنومة ااملرة الدولية.(21)التملارية وحدو  اإلنسان
 

 : معالجة أوجه الضعف في الهجرة والحد منها7الهدف   
نلتزم  االســــتملا ة الحتياجات املهاجرين الذين يواجهون حاالت ضــــتف قد قنشــــأ عن الوروف  - 23

لدان التبور واملدصد، وذل  عن طريق الع يسافرون فيها أو الوروف الع يواجهورا يف  لدارم األصلية و 
 ما نلتزم   .مســـــــــــــــاعد م وتاية حدوقهم اإلنســـــــــــــــانية، وفدلا لاللتزامات املنوطة  نا مبوجض الدانون الدويل

 احل ار على مصاحل الط ة ال يللى يف مجيد األوقات، هتيا يكون ذل  اعتبارا أساسيا يف احلاالت الع 
النهج املراعي للمنوور اجلنســــــــــــــــان يف متــاجلــة أوجــ  اليلـــــــــــــــتف،  يكون فيهــا  ــة أط ــال متنيون، وقطبيق

 ذل  يف إطار عمليات االستملا ة للتحر ات امل،تلطة. يف مبا
 ومن أجة مجديق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
اســـــــتترا  الســـــــياســـــــات واملمارســـــــات ذات الصـــــــلة للتأ د من أرا ال قؤدي إىل  لق  )أ( 

املهاجرين أو ق اقمها أو زياد ا عن غمل قصـــد،  ســـبة من  ينها قطبيق رج قائم على مواطن ضـــتف عند 
 حدو  اإلنسان ومرا  للمنوور اجلنسان والتملز، و ذل  رج مرا  للسن ولعط ال؛

وضد سياسات شاملة وإقامة شرا ات قوفر للمهاجرين  ن هم يف حالة من اليلتف،  )ب( 
الالزم يف مجيد مراحــة ااملرة، من  الل مجــديــد هويتهم وقدــدمي  أيــا  ــان وضـــــــــــــــتهم  مهــاجرين، الــدعم

املساعدة ام، فيلالل عن تاية حدوقهم اإلنسانية، ال سيما يف احلاالت املتتلدة  النسال املترضات لل،طر 
واألط ال، وةاصــــــة األط ال غمل املصــــــحو ل  ذويهم أو املن صــــــلل عن عائال م، وأفراد األقليات الترقية 

ينية، وضــــحايا التنف، مبا يف ذل  التنف اجلنســــي واجلنســــان، واملســــنون، واألشــــ،اص ذوو اإلعاقة، والد
واألش،اص الذين يتترضون للتمييز ضدهم على أي أساس، والشتوب األصلية، والتمال الذين يواجهون 

ون لالســــت الل االســــت الل واإليذال، والتمال املنزليون، وضــــحايا االجتار  األشــــ،اص، واملهاجرون املترضــــ
 واإليذال يف سيا   ريض املهاجرين؛

وضــــــــــد ســــــــــياســــــــــات للهملرة مراعية للمنوور اجلنســــــــــان من أجة متاجلة االحتياجات  )ج( 
ومواطن اليلـــــــتف اخلاصـــــــة للمهاجرين من النســـــــال وال تيات وال تيان، الع قد قشـــــــمة املســـــــاعدة والرعاية 

ملشـــــــورة، و ذل  الوصـــــــول إىل التدالة وســــــبة الصـــــــحية و دمات املشـــــــورة الن ســـــــية وغملها من  دمات ا
 االنتصاف ال تالة، ال سيما يف حاالت التنف واالعتدال واالست الل اجلنسي واجلنسان؛

__________ 

احلمــايــة واالحرتام ”املتنون بــادئ التوجيهيــة  شـــــــــــــــــأن األعمــال التملــاريــة وحدو  اإلنســـــــــــــــــان: قن يــذ إطــار األمم املتحــدة امل (21) 
 ، املرفق(.A/HRC/17/31) “واالنتصاف

https://undocs.org/AR/A/HRC/17/31
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اســـــــتترا  قوانل التمة وظروف التمة احلالية ذات الصـــــــلة لتحديد مواطن اليلـــــــتف  )د( 
على مجيد مســـــــــــتويات املهارات، واإلســـــــــــالات املتصـــــــــــلة  أما ن التمة الع يتتر  اا التمال املهاجرون 

ذل  التمال املنزليون ومن يتملون يف االقتصـــاد غمل الرمسي، وذل   التتاون مد أصـــحاب املصـــلحة  يف مبا
 املتنيل، وال سيما الدطا  اخلاص، والتصدي اا   تالية؛

وضــــد  مجديد أما ن وجود األط ال املهاجرين يف املنوومات الوطنية حلماية الط ة عن طريق )ه( 
الصـــــــــلة،  إجرالات قوية حلماية األط ال املهاجرين يف اإلجرالات والدرارات التشـــــــــريتية واإلدارية والديلـــــــــائية ذات

و ذل  يف مجيد ســــــــياســــــــات و رامج ااملرة الع قؤثر على األط ال، مبا يف ذل  ســــــــياســــــــات و دمات احلماية 
مراعاة مصــــاحل الط ة ال يلــــلى على حنو مالئم، وأن الدنصــــلية،  اإلضــــافة إىل أطر التتاون ع  احلدود، ليلــــمان 

 ؛يتم ق سملها وقطبيدها  شكة متسق  التتاون والتنسيق مد السلطات املسؤولة عن تاية األط ال
تاية األط ال غمل املصـــــــحو ل  ذويهم واملن صـــــــلل عن ذويهم يف مجيد مراحة ااملرة  )و( 

حالتهم ورعايتهم وو الهم مد أســــرهم، وقوفمل من  الل وضــــد إجرالات مت،صــــصــــة لتحديد هويتهم وإ
إمكانية الوصــــــول إىل  دمات الرعاية الصــــــحية، مبا يف ذل  الصــــــحة التدلية والتتليم واملســــــاعدة الدانونية 
واحلق يف أن يتم االســتما  إليهم يف اإلجرالات اإلدارية والديلــائية،  ســبة من  ينها التتملية  تتيل وصــي 

ئة أســـاســـية ملتاجلة نداط ضـــت هم وما يتترضـــون ل  من  ييز، وتايتهم من مجيد قانون  فل ونزي   وســـا
 أشكال التنف، وقوفمل سبة الوصول إىل احللول املستدامة الع هي يف مصلحتهم ال يللى؛

ضـــمان إمكانية حصـــول املهاجرين على  دمات حكومية أو مســـتدلة ميســـورة التكل ة  )ز( 
الدانون يف الدعاو  الدانونية الع  ســــــــــــهم، مبا يف ذل  أثنال أي جلســــــــــــة للمســــــــــــاعدة الدانونية والتمثية 

قيلــائية أو إدارية ذات صــلة، ليلــمان االعرتاف بميد املهاجرين، يف  ة مكان،  اعتبارهم أشــ،اصــا أمام 
 الدانون، وأن قكون إقامة التدل  دون مجيز و دون  ييز؛

ن أجة قيســــمل ق يمل وضــــتهم الدانون وضــــد إجرالات مالئمة ويســــهة الوصــــول إليها م )ا( 
إىل وضــــــــــد آ ر، وإ الغ املهاجرين هتدوقهم والتزاما م، من أجة احليلولة دون وقو  املهاجرين يف وضـــــــــد 
غمل قانون يف  لد املدصــــــد، ومن أجة احلد من ا تالل هذا الوضــــــد وما يرتقض علي  من ضــــــتف، فيلـــــال 

يف ذل   النســــــبة ملن ســــــدط عنهم الوضــــــد الدانون، دون   كل التدييم ال ردي لوضــــــد املهاجرين، مبا عن
  وف من الطرد التتس ي؛

البنال على املمارســـــــــــات الدائمة من أجة قيســـــــــــمل وصـــــــــــول املهاجرين  ن هم يف وضـــــــــــد  )ط( 
قانون إىل قدييم فردي ظكن أن يؤدي إىل وضد قانون، على أساس  ة حالة على حدة  نال على متايمل  غمل

ال ســيما يف احلاالت الع يكون فيها األط ال والشــباب واألســر متنيل،  اعتبار ذل   يارا  واضــحة وشــ افة،
 ؛للحد من مواطن اليلتف، و ذل  لتمكل الدول من ا تساب مترفة أفيلة عن السكان املديمل فيها

قطبيق قدا مل دعم حمددة ليلـــــــــمان إمكانية حصـــــــــول املهاجرين الذي يدتون يف أزمات  )ي( 
التبور واملدصد على احلماية الدنصلية واملساعدة اإلنسانية،  سبة من  ينها قيسمل التتاون الدويل  لدان  يف

ع  احلدود والتتاون الدويل األوســــــــــد نطاقا، و ذل  عن طريق أ ذ الســــــــــكان املهاجرين يف االعتبار عند 
 التأهض لعزمات، واالستملا ة حلاالت الطوارئ، واإلجرالات الع قتدض األزمات؛
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إشــــراك الســــلطات احمللية وأصــــحاب املصــــلحة املتنيل يف مجديد هوية املهاجرين  ن هم  )ك( 
حالة من اليلــــــــتف وإحالتهم ومســــــــاعد م،  ســــــــبة من  ينها إ رام اق اقات مد هيئات احلماية الوطنية،  يف

 ؛دلة، حيثما وجدتومددمي املتونة الدانونية ومددمي اخلدمات، فيلالل عن االستتانة  أفرقة االستملا ة املتن
وضـــــــــد ســـــــــياســـــــــات و رامج وطنية لتحســـــــــل االســـــــــتملا ات الوطنية الع قلع احتياجات  )ل( 

املهاجرين يف حاالت اليلــــــتف،  ســــــبة من  ينها مراعاة التوصــــــيات ذات الصــــــلة الواردة يف منشــــــور ايفموعة 
دات عملية،  شـــــأن تاية حدو  التاملية املتنية  ااملرة املتنون )مبادئ قوجيهية ومبادئ عامة، مدعومة  ارشـــــا

 Principles and Guidelines, Supported by Practicalاإلنسان للمهاجرين الذين يتيشون أوضاعال هشة( 

Guidance, on the Human Rights Protection of Migrants in Vulnerable Situations. 
 

 هاجرين المفقودين: إنقاذ األرواح وتنسيق الجهود الدولية بشأن الم8الهدف   
نلتزم  التتاون على الصــــــــتيد الدويل إلنداذ األرواا ومند وفيات وإصــــــــا ات املهاجرين من  الل  - 24

مجمة  عمليات البحا واإلنداذ ال ردية أو املشرت ة، وقوحيد عملية مجد وقبادل املتلومات ذات الصلة، مد
ونلتزم  ذل   تحديد  .وفدا للدانون الدويل املســـــــــــــــؤولية اجلماعية عن احل ار على حياة مجيد املهاجرين،

 هوية أولئ  الذين ماقوا أو فددوا، و تيسمل التواصة مد التائالت املتيلررة.
 ومن أجة مجديق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
وضــد إجرالات وإ رام اق اقات  شــأن البحا عن املهاجرين وإنداذهم، هبدف أســاســي  )أ( 
حق املهاجرين يف احلياة، قلتزم هتور الطرد اجلماعي، وقيلـــــــمن اقبا  اإلجرالات الدانونية الواجبة  هو تاية

والتدييمات ال ردية، وقتزز قدرات االســـــــتدبال واملســـــــاعدة، وقك ة أال يلتت  قددمي املســـــــاعدة ذات الطا د 
 اإلنسان احلصري للمهاجرين أمرا غمل قانون؛

بة على الســــــياســــــات والدوانل املتتلدة  ااملرة ليلــــــمان أال قثمل هذ  اســــــتترا  ا ثار املرتق )ب( 
الســــياســــات والدوانل خماطر أو ختلق خماطر   ددان املهاجرين،  ســــبة من  ينها مجديد طر  التبور اخلطرة الع 
يست،دمها املهاجرون، من  الل التمة مد الدول األ ر  و ذل  مد أصحاب املصلحة املتنيل واملنومات 

دولية من أجة مجديد امل،اطر الســـــــــياقية وإنشـــــــــال آليات ملند مثة هذ  احلاالت واالســـــــــتملا ة اا، مد إيالل ال
 ؛اهتمام  اص لعط ال املهاجرين، وال سيما األط ال غمل املصحو ل  ذويهم أو املن صلل عن ذويهم

قيد احلياة  كل املهاجرين من التواصـــــــــة مد أســـــــــرهم دون قأ مل إل الغهم  أرم على  )ج( 
من  الل قيســــمل الوصــــول إىل وســــائة االقصــــال على امتداد مســــار هملر م وعند الوصــــول إىل وجهتهم، 

يف ذل  يف أما ن االحتملاز، و ذل  إقاحة إمكانية الوصـــول إىل البتثات الدنصـــلية والســـلطات احمللية  مبا
لية، ال ســــــــيما يف حاالت األط ال واملنومات الع ظكنها قددمي املســــــــاعدة فيما يتتلق  االقصــــــــاالت التائ

 املهاجرين غمل املصحو ل  ذويهم أو املن صلل عن ذويهم فيلال عن املراهدل؛
إنشال قنوات قنسيق ع  وطنية،  سبة من  ينها التتاون الدنصلي، ومجديد نداط اقصال  )د( 

على حالة البحا  للتائالت الع قبحا عن مهاجرين م دودين، والع ظكن من  الاا إطال  األســـــــــــــــر
 ؛واحلصول على متلومات أ ر  ذات صلة، مد احرتام احلق يف اخلصوصية وتاية البيانات الش،صية
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مجد البيــانــات عن اجلثــا وقســـــــــــــــمليلهــا يف نوــام وح وهــا يف مكــان مر زي والتــأ ــد  )ه( 
، وإنشال قنوات قنسيق إمكانية مجديد مكان املتوىف  تد دفن ، وفدال ملتايمل الطض الشرعي املدبولة دوليال  من

 على املستو  ع  الوطع لتيسمل عملية مجديد ااوية وقوفمل املتلومات لعسر؛
 ذل  افة اجلهود،  ســــــبة من  ينها التتاون الدويل، الســــــتتادة رفات املهاجرين املتوفل  )و( 

يف حالة األفراد ايفهويل ومجديد هويتهم وإعاد م إىل  لدارم األصلية، مد احرتام رغبات األسر املكلومة، و 
ااوية، قيســـــــــــــــمل عملية مجديد هوية رفات املوقى واســـــــــــــــتتاد ا يف وق  الحق، وضـــــــــــــــمان أن يتم التتامة 

 جثا املهاجرين  طريدة  رظة وحمرتمة وسليمة. مد
 

 : تعزيز االستجابة عبر الوطنية لتهريب المهاجرين9الهدف   
ريـــض املهـــاجرين ومكـــافحتـــ  من  الل قتزيز الدـــدرات نلتزم  تكثيف اجلهود املشـــــــــــــــرت ـــة ملند   - 25

والتتــاون الــدويل من أجــة مند  ريــض املهــاجرين والتحديق مد الدــائمل  ــذلــ  ومدــاضــــــــــــــــا م ومتــاقبتهم 
ونلتزم  ذل   يلـــــمان أال يصـــــبجت املهاجرون  .أجة وضـــــد حد إلفالت شـــــبكات التهريض من التداب من

ة عملية التهريض،   د النور عن إمكانية املداضــــــــــــاة على عرضــــــــــــة للمالحدة اجلنائية ألرم  انوا ضــــــــــــحي
 ما نلتزم  تحديد هوية املهاجرين املهرَّ ل حلماية حدوقهم اإلنســـــــــــــــانية،   .انتها ات أ ر  للدانون الوطع

مد مراعاة االحتياجات اخلاصــــــة للنســــــال واألط ال، وقددمي املســــــاعدة على وج  اخلصــــــوص إىل املهاجرين 
 يف ظروف قاسية، وفدا للدانون الدويل.املترضل للتهريض 

 ومن أجة مجديق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
التشمليد على التصديق على  روقو ول مكافحة  ريض املهاجرين عن طريق ال  والبحر  )أ( 

 مام إلي  وقن يذ ؛واجلو املكم ة الق اقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرظة املنومة ع  الوطنية واالنيل
اســـــــــــــــت،ـــدام آليـــات ع  وطنيـــة وإقليميـــة وثنـــائيـــة لتبـــادل املتلومـــات واالســـــــــــــــت،بـــارات  )ب( 

الصـــــــلة عن طر  التهريض وطر  التمة واملتامالت املالية لشـــــــبكات التهريض ومواطن اليلـــــــتف الع  ذات
 االستملا ات املشرت ة؛ يواجهها املهاجرون املهَر ون وغملها من البيانات لت كي  شبكات التهريض وقتزيز

وضـــــد  روقو والت قتاون مراعية للمنوور اجلنســـــان ومراعية لعط ال على امتداد طر   )ج( 
ااملرة قوضـجت التدا مل التدر ية لتحديد هوية املهاجرين املهرَّ ل ومسـاعد م على حنو مالئم، وفدا للدانون 

االســــت،بارا  ع  احلدود من أجة مند ومكافحة  ريض الدويل، فيلــــال عن قيســــمل إن اذ الدانون والتتاون 
املهاجرين هبدف وضـــــــد حد إلفالت املهر  ل من التداب ومند ااملرة غمل النوامية، مد ضـــــــمان أن مجرتم 

 قدا مل مكافحة التهريض حدو  اإلنسان احرتاما قاما؛
 ريض املهاجرين  اعتماد ما قد يلزم من قدا مل قشـــــــــــــــريتية وقدا مل أ ر  العتبار فتة )د( 

جرظة جنائية، عندما يلرقكض عمدال ومن أجة أن حيصـــــــة املهرب،  صـــــــورة مباشـــــــرة أو غمل مباشـــــــرة، على 
من تـــة مـــاليـــة أو مـــاديـــة أ ر ، وفر  عدو ـــات مشـــــــــــــــــددة على مهر  املهـــاجرين يف ظروف قـــاســــــــــــــيــة، 

 للدانون الدويل؛ وفدا
ت ذات الصلة للتمييز  ل جرظع قصميم أو استترا  أو قتدية السياسات واإلجرالا )ه( 

 ريض املهاجرين واالجتار  األشـــ،اص  اســـت،دام التتري ات الصـــحيحة وقطبيق اســـتملا ات متمايزة ااقل 
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اجلرظتل املن صـــــــــــــــلتل، مد االعرتاف  ــأن املهــاجرين املهرَّ ل قــد يصـــــــــــــــبحون أييلــــــــــــــــال ضـــــــــــــــحــايــا لالجتـار 
 ية واملساعدة املناسبتل؛األش،اص، و التايل فارم حيتاجون إىل احلما يف

اختاذ قدا مل ملند  ريض املهاجرين على امتداد دورة ااملرة،  الشرا ة مد الدول األ ر   )و( 
وأصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة املتنيل،  ســـــــــــبة من  ينها التتاون يف ميادين التنمية، واإلعالم، والتدالة، فيلـــــــــــالل 

 واحمللي، مد إيالل اهتمــام  ــاص للمنــاطق التــدريــض و نــال الدــدرات التدنيــة على الصـــــــــــــــتيــدين الوطع عن
 .اجل رافية الع قنشأ منها ااملرة غمل النوامية  شكة منهملي

 
 : منع االتجار باألشخاص ومكافحته والقضاء عليه في سياق الهجرة الدولية10الهدف   

افحت  والديلــال نلتزم  اختاذ قدا مل قشــريتية أو غمل ذل  من التدا مل ملند االجتار  األشــ،اص ومك - 26
عليـــ  يف ســـــــــــــــيـــا  ااملرة الـــدوليـــة من  الل قتزيز الدـــدرات والتتـــاون الـــدويل للتحديق يف جرائم االجتـــار 
 األشــــــــــ،اص ومداضــــــــــاة مرقكبيها ومتاقبتهم، وإجها  الطلض الذي يتزز االســــــــــت الل الذي يؤدي إىل 

تزيز مجديد هوية املهاجرين ونلتزم  ذل   ت .االجتار و ا ييلـــــــد حدا إلفالت شـــــــبكات االجتار من التداب
 الذين أصبحوا ضحايا لالجتار وتايتهم ومساعد م، مد إيالل اهتمام  اص للنسال واألط ال.

 ومن أجة مجديق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
التشــــمليد على التصــــديق على  روقو ول مند وقمد ومتاقبة االجتار  األشــــ،اص، وةاصــــة  )أ( 
 ؛واألط ال، املكمة الق اقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرظة املنومة ع  الوطنية، واالنيلمام إلي  وقن يذ النسال 

التشـــــــــــــــمليد على قن يـــــذ  طـــــة التمـــــة التـــــامليـــــة لعمم املتحـــــدة ملكـــــافحـــــة االجتـــــار  )ب( 
ومراعاة التوصـــــــــــيات ذات الصـــــــــــلة ضـــــــــــمن  موعة أدوات مكتض األمم املتحدة املتع  (22) األشـــــــــــ،اص

 امل،درات واجلرظة ملكافحة االجتار  األشــــــــــــ،اص، ووثائق مكتض األمم املتحدة املتع  امل،درات واجلرظة 
 األ ر  ذات الصلة، عند وضد وقن يذ سياسات وقدا مل وطنية وإقليمية متتلدة  االجتار  األش،اص؛

مراقبة طر  ااملرة غمل النوامية الع قد قســــــــــــت لها شــــــــــــبكات االجتار  البشــــــــــــر لتملنيد  )ج( 
واســـــــــــــت الل املهاجرين املهرَّ ل أو غمل الدانونيل، من أجة قتزيز التتاون على الصـــــــــــــتيد الثنائي واإلقليمي 

ما يتتلق أييلا  تحديد واألقاليمي  شأن مند ارقكاب اجلرائم والتحديق مد مرقكع اجلرائم وحما متهم، وفي
 هوية ضحايا االجتار  األش،اص وتايتهم ومساعد م؛

قبادل املتلومات واالست،بارات ذات الصلة من  الل ا ليات ع  الوطنية واإلقليمية،  )د( 
مبا يف ذل   شـــــــأن طريدة التمة والنماذج االقتصـــــــادية واألوضـــــــا  الع قشـــــــملد شـــــــبكات االجتار، وقتزيز 

يد اجلهات ال اعلة ذات الصلة، مبا يف ذل  وحدات االست،بارات املالية واايئات التنويمية التتاون  ل مج
واملؤســـســـات املالية، من أجة مجديد وقتطية التدفدات املالية املرقبطة  االجتار  األشـــ،اص، وقتزيز التتاون 

 ب؛الديلائي وإن اذ الدانون هبدف ضمان مجديق املساللة ووضد حد ل فالت من التدا
قطبيق قدا مل قتاجل أوج  اليلــــــتف اخلاصــــــة  النســــــال والرجال وال تيات وال تيان،   د  )ه( 

النور عن وضــــــــــتهم من حيا ااملرة،  ن أصــــــــــبحوا ضــــــــــحايا لالجتار  األشــــــــــ،اص وغمل  من أشــــــــــكال 
االســت الل أو هم عرضــة خلطر أن يصــبحوا  ذل ، وذل  عن طريق قيســمل الوصــول إىل التدالة واإل الغ 

__________ 

 .64/293الدرار  (22) 
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ن دون  وف من االعتدال أو الرتحية أو التدو ة، مد الرت يز على الوقاية ومجديد ااوية وقوفمل احلماية ا م
 واملساعدة املناسبة، والتصدي ألشكال متينة من اإلسالة واالست الل؛

ضـــمان أن قكون قتري ات االجتار  األشـــ،اص املســـت،دمة يف التشـــريتات وســـياســـات  )و( 
ســــــــت،دمة يف الدعاو  الديلــــــــائية، متوافدة مد الدانون الدويل، من أجة التمييز و طط ااملرة، و ذل  امل

  ل جرائم االجتار  األش،اص و ريض املهاجرين؛
قتزيز التشــــــــريتات واإلجرالات ذات الصــــــــلة لتتزيز مداضــــــــاة الدائمل  االجتار، وجتنض  )ز( 

متتلدة  االجتار، وضــــــمان حصــــــول  جترمي املهاجرين الذين يدتون ضــــــحايا لالجتار  األشــــــ،اص عن جرائم
اليلــــحايا على احلماية واملســــاعدة املناســــبتل،  شــــكة غمل مشــــروط  التتاون مد الســــلطات ضــــد الدائمل 

  االجتار املشتب  هبم؛
قزويد املهاجرين الذين وقتوا ضــــــحايا لالجتار  األشــــــ،اص  ســــــبة احلماية واملســــــاعدة،  )ا( 

ي واالجتماعي، و ذل  التدا مل الع قســـــــــــــــمجت ام  البدال يف  لد قبية قدا مل التتايف البدن والن ســـــــــــــــ من
املدصد،  صورة مؤقتة أو دائمة، يف احلاالت املالئمة، وقيسمل وصول اليلحايا إىل التدالة، مبا يشمة سبة 

 االنتصاف والتتويد، وفدا للدانون الدويل؛
ديف املواطنل وأر ــاب إنشــــــــــــــــال نوم متلومــات و رامج قــدريبيــة وطنيــة وحمليــة لتنبيــ  وقث )ط( 

التمة، و ذل  املوظ ل احلكوميل وموظ ي إن اذ الدانون، وقتزيز الددرات من أجة التترف على أمارات 
االجتار  األشـــ،اص، من قبية التمة الدســـري أو اإلجباري أو عمة األط ال، يف البلدان األصـــلية و لدان 

 التبور واملدصد؛
الشرا ة مد أصحاب املصلحة املتنيل، لتوعية املهاجرين االستثمار يف تالت قوعية،   )ي( 

واملهاجرين احملتملل مب،اطر االجتار  األشـــــــــــــــ،اص وما ينملم عن ذل  من أ طار، وقزويدهم مبتلومات 
 مند أنشطة االجتار واإل الغ عنها. عن
 

 : إدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة11الهدف   
الوطنية  طريدة منسدة، وقتزيز التتاون الثنائي واإلقليمي، وضمان أمن الدول نلتزم  ادارة حدودنا  - 27

وايفتمتات واملهاجرين، وقيســــــــــمل مجر ات األشــــــــــ،اص ا منة واملنومة ع  احلدود إضــــــــــافة إىل مند ااملرة 
انون، ونلتزم  ذل   تن يذ ســــــياســــــات إدارة احلدود الع مجرتم الســــــيادة الوطنية، وســــــيادة الد .النوامية غمل

وااللتزامات مبوجض الدانون الدويل، وحدو  اإلنســــــــــــــان جلميد املهاجرين، أيا  ان وضــــــــــــــتهم  مهاجرين، 
 هي غمل  ييزية ومراعية لالعتبارات اجلنسانية ومراعية لعط ال. والع

 ومن أجة مجديق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
واملتتـــدد األطراف يف  ـــال إدارة احلـــدود، مد مراعـــاة  قتزيز التتـــاون الـــدويل واإلقليمي )أ( 

احلالة اخلاصــــــة لبلدان التبور، وذل   شــــــأن مجديد ااوية  شــــــكة مناســــــض، واإلحالة يف الوق  املناســــــض 
و ك الة، وقددمي املســــاعدة واحلماية املناســــبة للمهاجرين  ن هم يف حاالت اليلــــتف عند احلدود الدولية 

ج احلكومة  أ ملها، وقن يذ أو  الدرب منها، امتثاالل   للدانون الدويل حلدو  اإلنســـــــــــــــان، وذل   اعتماد رل
 قدريض مشرتك ع  احلدود وقشمليد قدا مل  نال الددرات؛
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إنشــال هيا ة وآليات مناســبة ل دارة املتكاملة ال تالة للحدود عن طريق ضــمان وجود  )ب( 
ال حص املســــــبق لعشــــــ،اص الدادمل، واإل الغ  إجرالات شــــــاملة وفتالة لتبور احلدود،  ســــــبة من  ينها

املســبق من قبة شــر ات ندة الر اب، واســت،دام قكنولوجيا املتلومات واالقصــاالت، مد احرتام مبدأ عدم 
 التمييز، واحرتام احلق يف اخلصوصية وتاية البيانات الش،صية؛

لتدييم ال ردي اســـــــــتترا  وقنديجت اإلجرالات الوطنية ذات الصـــــــــلة  تمليات ال حص وا )ج( 
واملدـا الت على احلـدود، ليلـــــــــــــــمـان مراعـاة األصـــــــــــــــول الدـانونيـة على احلـدود الـدوليـة، والتتـامـة مد مجيد 
املهاجرين وفدال للدانون الدويل حلدو  اإلنســــــان،  ســــــبة من  ينها التتاون مد املؤســــــســــــات الوطنية حلدو  

 اإلنسان وغملها من اايئات ذات الصلة؛
اون التدع  ك ن الدول من طلض وقوفمل األصــــــول واملتدات وغملها وضــــــد اق اقات للتت )د( 

من املساعدات التدنية لتتزيز إدارة احلدود، ال سيما يف  ال البحا واإلنداذ، و ذل  فيما يتتلق هتاالت 
 الطوارئ األ ر ؛

ضــــمان إ الغ هيئات تاية الط ة على وج  الســــرعة وقكلي ها  املشــــار ة يف إجرالات  )ه( 
د مصاحل الط ة ال يللى مبملرد عبور ط ة غمل مصحوب  ذوي  أو من صة عن ذوي  للحدود الدولية، مجد

وفدا للدانون الدويل،  سبة من  ينها قدريض مسؤويل احلدود فيما يتتلق هتدو  الط ة واإلجرالات املراعية 
 عندما يت ر  أفراد األسرة؛للط ة، من قبية قل  الع قتمة على مند ق ريق أفراد األسرة وو اة التائالت 

اســـتترا  وقنديجت الدوانل واللوائجت ذات الصـــلة لتحديد ما إذا  ان  التدو ات مناســبة  )و( 
للتصــــــــــــدي حلاالت الد ول غمل النوامي أو اإلقامة غمل النوامية، وإذا  ان األمر  ذل ، ضــــــــــــمان  ورا 

لدانونية الواجبة وااللتزامات األ ر  مبوجض متناسبة ومنص ة وغمل  ييزية ومتسدة  الكامة مد اإلجرالات ا
 الدانون الدويل؛

مجسل التتاون ع  احلدود  ل الدول املتملاورة والدول األ ر  فيما يتتلق  الطريدة الع  )ز( 
يلتاَمة هبا األش،اص الذين يت ون احلدود الدولية أو يستون إىل عبورها،  سبة من  ينها مراعاة التوصيات 

الصــــــادرة عن م وضــــــية األمم املتحدة حلدو  اإلنســــــان ةصــــــوص املبادئ واخلطوط التوجيهية ذات الصــــــلة 
 .املوصى هبا فيما يتتلق هتدو  اإلنسان على احلدود الدولية، وذل  عند مجديد أفيلة املمارسات

 
: تعزيز اليقين والقييييدرة على التنبؤ في إجراءات الهجرة من أجييييل الفرز والتقييم 12الهييييدف   

 لة على نحو مناسبواإلحا
نلتزم  زيادة اليدل الدانون وإمكانية التنبؤ  اجرالات ااملرة من  الل قطوير وقتزيز آليات فتالة  - 28

قائمة على حدو  اإلنسان إلجرال ال رز والتدييم ال ردي املالئمل يف حل وقتهما جلميد املهاجرين ل ر  
 الة املناسبة، وفدلا للدانون الدويل.مجديد هويتهم وقيسمل الوصول إىل إجرالات اإلح

 ومن أجة مجديق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
زيادة ش افية وإمكانية فهم إجرالات ااملرة عن طريق إعالن شروط الد ول أو الدبول  )أ( 

ط إجرالات قددمي أو اإلقامة أو التمة أو الدراســـــة أو غمل ذل  من األنشـــــطة، واعتماد التكنولوجيا لتبســـــي
 الطلبات، وذل  لت ادي ما ال لزوم ل  من قأ مل ون دات قتكبدها الدول واملهاجرون؛
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قطوير وإجرال قدريض مت،صـــــــــــص على الصـــــــــــتيد اإلقليمي واألقاليمي يف  ال حدو   )ب( 
احلكوميل، اإلنســــــان لتددمي التالج الواعي للمصــــــا ل  الصــــــدمات، وذل  ل ائدة املســــــت ل واملســــــؤولل 

يف ذل  سلطات إن اذ الدانون ومسؤويل احلدود واملمثلل الدنصليل واايئات الديلائية، لتيسمل وقوحيد  مبا
 مبن فيهمعمليات مجديد هوية ضـــــــــــحايا االجتار  األشـــــــــــ،اص واملهاجرين  ن هم يف حاالت اليلـــــــــــتف، 

األشـــــ،اص املتأثرين  أي شـــــكة األط ال، وال ســـــيما غمل املصـــــحو ل  ذويهم أو املن صـــــلل عن ذويهم و 
أشـــــــكال االســـــــت الل واالعتدال املرقبطة  تهريض املهاجرين يف ظروف قاســـــــية، وإحالة هؤالل اليلـــــــحايا  من

 وقددمي املساعدة واملشورة املالئمتل ام  طريدة قراعي االعتبارات الثدافية؛
الط ة، مبا يشـــــمة إنشـــــال آليات إحالة مراعية للمنوور اجلنســـــان ومراعية الحتياجات  )ج( 

مجســــــــل قدا مل ال حص والتدييمات ال ردية على احلدود وأما ن الوصــــــــول األوىل، وذل  عن طريق قطبيق 
إجرالات قشـــــ ية موحدة قوضـــــد  التنســـــيق مد الســـــلطات احمللية، واملؤســـــســـــات الوطنية حلدو  اإلنســـــان، 

 واملنومات الدولية وايفتمد املدن؛
ألط ال املهاجرين يف أما ن وصــــوام األوىل يف  لدان التبور   الة ســــرعة مجديد هوية ا )د( 

واملدصـد، وإذا  انوا غمل مصـحو ل  ذويهم أو من صـلل عنهم، وإحالتهم  سـرعة إىل هيئات تاية الط ة 
وغملها من اخلدمات ذات الصــــــــلة، فيلــــــــالل عن قتيل وصــــــــي قانون خمتص ونزي ، وتاية وحدة األســــــــرة، 

 شـــــــــــكة مشـــــــــــرو  أن  ط ة على هذا النحو ما و يتم مجديد  ةالف ذل  ومتاملة أي شـــــــــــ،ص يدعي 
  الل قدييم عمري متتدد الت،صصات ومستدة ومرا  لعط ال؛ من

يف ســــــــــيا  التحر ات امل،تلطة،   الة نشــــــــــر املتلومات ذات الصــــــــــلة املتتلدة  احلدو   )هـ( 
لومات املتتلدة  شـــــروط الد ول واإلقامة، والواجبات مبوجض الدوانل واإلجرالات الوطنية، مبا يف ذل  املت

وأشـــــــــكال احلماية املتاحة، و ذل   يارات التودة واالندماج  ددا،  الشـــــــــكة املناســـــــــض ويف حل وقتها 
 و  تالية، و شكة ييسر الوصول إليها.

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

م  يلـــــــــــــــمــان امتثــال أي احتملــاز يف ســـــــــــــــيــا  ااملرة الــدوليــة ل جرالات الدــانونيــة الواجبــة، نلتز  - 29
يكون غمل قتســــــــــ ي ومســــــــــتندا إىل الدانون واليلــــــــــرورة والتناســــــــــض والتدييم ال ردي، وأن يدوم  تن يذ   وأن

موظ ون مــأذون ام  ــذلــ  وألقصـــــــــــــــر فرتة  كنــة،   د النور عمــا إذا  ــان االحتملــاز حيــدث يف حلوــة 
 . ول أو أثنال التبور أو أثنال إجرالات التودة، و  د النور عن نو  املكان الذي يدد في  االحتملازالد

 ما نلتزم  اعطال األولوية لبدائة االحتملاز غمل الســـــــــالبة للحرية الع قتماشـــــــــى مد الدانون الدويل، واقبا  
 الحتملاز  مالذ أ مل فدط.رج قائم على حدو  اإلنسان إزال أي احتملاز للمهاجرين، مد است،دام ا

 ومن أجة مجديق هذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
اســت،دام آليات حدو  اإلنســان الدائمة ذات الصــلة من أجة مجســل الرصــد املســتدة  )أ( 

الحتملاز املهاجرين، وضـــــمان  ون  املالذ األ مل، وعدم حدوث انتها ات حلدو  اإلنســـــان، وقيام الدول 
د وقن يذ وقوســـــــــــيد  دائة االحتملاز، مد ق يلـــــــــــية التدا مل غمل الســـــــــــالبة للحرية وقرقيبات الرعاية  تشـــــــــــملي

 ايفتمتية، ال سيما يف حالة األسر واألط ال؛
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إعداد مســــــتود  شــــــامة لنشــــــر أفيلــــــة املمارســــــات لبدائة االحتملاز الدائمة على حدو   )ب( 
احلوارات املنتومة و لورة مبادرات قائمة على  اإلنســـــــــــان يف ســـــــــــيا  ااملرة الدولية،  ســـــــــــبة من  ينها قيســـــــــــمل

 ؛املمارسات الناجحة  ل الدول ن سها، و ل الدول من جهة، وأصحاب املصلحة املتنيل من جهة أ ر 
مراجتة وقنديجت التشـــــــريتات والســـــــياســـــــات واملمارســـــــات ذات الصـــــــلة املتتلدة  احتملاز  )ج( 

قتســــ ي، وأن قســــتند قرارات االحتملاز إىل الدانون، وأن املهاجرين لك الة عدم احتملاز املهاجرين  شــــكة 
قكون متناسبة، واا هدف مشرو ، وأن قت،ذ على أساس فردي، مد االمتثال الكامة إلجرالات التداضي 
الســــــليمة واليلــــــمانات اإلجرائية، وعدم التشــــــمليد على احتملاز املهاجرين  راد  أو اســــــت،دامهم  شــــــكة 

 ؛الالإنسانية أو املهينة للمهاجرين، وفدال للدانون الدويل حلدو  اإلنسانأشكال املتاملة الداسية أو  من
إقاحة ال رصــــة جلميد املهاجرين اخلاضــــتل لالحتملاز أو الذين قد  يلــــتون لالحتملاز  )د( 

للوصــــــــول إىل التدالة يف  لدان التبور و لدان املدصــــــــد،  ســــــــبة من  ينها قيســــــــمل حصــــــــوام على مشــــــــورة 
نية أو  تكل ة متدولة من حمامحل مؤهة ومســـتدة، و ذل  الوصـــول إىل املتلومات واحلق ومســـاعدة قانونية  ا

 يف إجرال استترا  منتوم ألمر احتملاز؛
  الة إ الغ مجيد املهاجرين احملتملزين  أســـــــــــباب احتملازهم،  ل ة ي همورا، وقيســـــــــــمل  )هـ( 

اسية دون قأ مل، و املمثلل الدانونيل  ارسة حدوقهم، مبا يف ذل  االقصال  البتثات الدنصلية أو الد لوم
 وأفراد األسرة، وفدا للدانون الدويل وضمانات اإلجرالات الدانونية الواجبة االقبا ؛

احلد من ا ثار السلبية ورمبا الدائمة لالحتملاز على املهاجرين من  الل ضمان مراعاة  )و( 
نية وضــــــمان ســــــالمتهم اجلســــــدية والتدلية، األصــــــول الدانونية والتناســــــض، وأن يكون ذل  ألقصــــــر فرتة زم

و حد أد ، حصــــوام على ال ذال والرعاية الصــــحية األســــاســــية والدانونية والتوجي  واملســــاعدة واملتلومات 
 واالقصاالت، فيلالل عن قوفمل أما ن اإلقامة املالئمة ام، وفدال للدانون الدويل حلدو  اإلنسان؛

حلكومية واجلهات ال اعلة اخلاصـــــــة، املكل ة حســـــــض   الة أن قتوىل مجيد الســـــــلطات ا )ز( 
األصــــــــــول  ادارة احتملاز املهاجرين، الديام هبذ  املهمة  طريدة قت ق مد حدو  اإلنســــــــــان وأن يتم قدريبها 
على عدم التمييز ومند االعتدال واالحتملاز التتســـــــــــــــ يل يف ســـــــــــــــيا  ااملرة الدولية، ومجمة املســـــــــــــــؤولية 

 دو  اإلنسان؛االنتها ات أو اإلسالات حل عن
تــايــة واحرتام حدو  الط ــة ومصــــــــــــــــاحلــ  ال يلـــــــــــــــلى يف مجيد األوقــات،   د النور  )ا( 

وضــــد الط ة من حيا ااملرة، وذل  من  الل ضــــمان قوافر  موعة من البدائة التملية لالحتملاز  عن
تية، الع قك ة يف الســــياقات غمل الســــالبة للحرية وإمكانية الوصــــول إليها، وق يلــــية قرقيبات الرعاية ايفتم

إمكانية احلصــــــــــول على التتليم والرعاية الصــــــــــحية ومجرتم حق الط ة يف احلياة األســــــــــرية ووحدة األســــــــــرة، 
  الل التمة على إرال  ارسة احتملاز األط ال يف سيا  ااملرة الدولية. ومن
 

 : تعزيز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون على امتداد دورة الهجرة14الهدف   
نلتزم  تتزيز احلماية الدنصلية ملواطنينا يف اخلارج و تددمي املساعدة ام، و ذل   التتاون الدنصلي  - 30

 ل الدول، من أجة صون حدو  ومصاحل مجيد املهاجرين يف مجيد األوقات على حنو أفيلة، و است الل 
احلكومية يف البلدان األصـــلية  مهام البتثات الدنصـــلية يف قتزيز عالقات الت اعة  ل املهاجرين والســـلطات

 و لدان التبور و لدان املدصد، وذل  وفدا للدانون الدويل.
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 وللوفال هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
التتاون على  نال الددرات الدنصـــــــــــلية، وقدريض موظ ي الدنصـــــــــــليات، وقتزيز الرتقيبات  )أ( 

مجاعية حيثما  ان  فراد  الدول ق تدر إىل الددرة، وذل   وسائة  الالزمة لتوفمل اخلدمات الدنصلية  صورة
 ؛منها قوفمل املساعدة التدنية، وإ رام اق اقات ثنائية أو إقليمية  شأن خمتلف جوانض التتاون الدنصلي

إشــــــراك املتنيل من موظ ي الدنصــــــليات وااملرة يف املنتديات التاملية واإلقليمية الدائمة  )ب( 
ملرة، من أجة قبادل املتلومات وأفيلــة املمارســات  شــأن املســائة موضــد االهتمام املشــرتك الع املتنية  اا

 ختص املواطنل يف اخلارج، ومن أجة املساهة يف وضد سياسة للهملرة قكون شاملة ومستندة إىل أدلة؛
ما  ان  إ رام اق اقات ثنائية أو إقليمية  شـــــــأن املســـــــاعدة الدنصـــــــلية والتمثية الدنصـــــــلي حيث )ج( 

 ؛الدول مهتمة  تتزيز اخلدمات الدنصلية ال تالة املتتلدة  ااملرة، دون أن يكون اا حيلور د لوماسي أو قنصلي
قتزيز الددرات الدنصــــــلية من أجة مجديد وتاية ومســــــاعدة مواطنينا املديمل يف اخلارج  )د( 

املاسة هتدو  اإلنسان وحدو    ن يوجدون يف حالة ضتف، مبن فيهم ضحايا االنتها ات أو التملاوزات
التمال، وضــحايا للملرظة، وضــحايا لالجتار  األشــ،اص، واملهاجرون الذين يتترضــون للتهريض يف ظروف 
قســــــتلزم قشــــــديد عدو ة اجلناة، والتمال املهاجرون الذين يتترضــــــون لالســــــت الل يف أثنال عملية التوظيف، 

يف هذا الصدد من إجرالات مستندة إىل  اختاذ ا يتتل وذل   توفمل التدريض للموظ ل الدنصليل  شأن م
 حدو  اإلنسان ومراعية لالعتبارات اجلنسانية ومالئمة لعط ال؛

إقاحة ال رصـــــة ملواطنينا املديمل يف اخلارج للتســـــملية يف البلد األصـــــلي، وذل   التتاون  )هـ( 
املهاجرين ذات الصــــلة،  اعتبار ذل   الوثيق مد الســــلطات الدنصــــلية والوطنية واحمللية، فيلــــال عن منومات

وســـــــيلة لتيســـــــمل قوفمل املتلومات واخلدمات واملســـــــاعدة للمهاجرين يف حاالت الطوارئ، وليلـــــــمان إمكانية 
وصــــــــــــول املهاجرين إىل املتلومات امل يدة يف الوق  املناســــــــــــض،  طر  منها إنشــــــــــــال  طوط هاق ية لطلض 

 ؛طنية، مد صون احلق يف اخلصوصية وتاية البيانات الش،صيةاملساعدة، وقوحيد قواعد البيانات الرقمية الو 
قددمي الدعم الدنصــــلي ملواطنينا من  الل املشــــورة، مبا يف ذل  املشــــورة  شــــأن الدوانل  )و( 

واألعراف احمللية، والتتامة مد الســــــلطات، واإلدماج املايل، وإنشــــــال األعمال التملارية، و ذل  من  الل 
، مثة وثائق الســــــــ ر ووثائق ااوية الدنصــــــــلية الع ظكن أن قســــــــهة احلصــــــــول على إصــــــــدار الوثائق الالزمة

 اخلدمات، واملساعدة يف حاالت الطوارئ، وفتجت حساب مصريف، والوصول إىل مرافق التحويالت املالية.
 

 : تيسير حصول المهاجرين على الخدمات األساسية 15الهدف   
رين، أيـا  ـان وضـــــــــــــــتهم من حيـا ااملرة، من  ـارســــــــــــــــة نلتزم  ـالتمـة على  كل مجيد املهـاج - 31

ونلتزم  .حدوقهم الع قد ة ضــــــمن حدو  اإلنســــــان من  الل الوصــــــول ا من إىل اخلدمات األســــــاســــــية
 ــذلــ   تتزيز نوم قدــدمي اخلــدمــات الشـــــــــــــــــاملــة للمهــاجرين، ح  وإن  ــان حيق للمواطنل واملهــاجرين 

احلرص على أن يكون أي فر  يف املتاملة مســــــتندال إىل النواميل احلصــــــول على  دمات أ ثر اوال، مد 
 الدانون وغمل مبالغ في ، وأن يكون ال ر  من  مجديق هدف مشرو ، وفدا للدانون الدويل حلدو  اإلنسان.

 وللوفال هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
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 ييز ضــــــد املهاجرين على ســــــن قوانل واختاذ قدا مل قك ة أال يشــــــوب قددمَي اخلدمات  )أ( 
أساس االنتمال الترقي أو اللون أو اجلنس أو الل ة أو الدين أو الرأي السياسي أو غمل ، أو األصة الدومي 
أو االجتماعي، أو الثروة أو املولد أو اإلعاقة، أو غمل ذل  من األســـــــــــباب،   د النور عن احلاالت الع 

 أساس الوضد من حيا ااملرة؛ وز فيها الت ريق يف قددمي اخلدمات على 
ضـــــمان أال يؤدي التتاون  ل اجلهات الع قددم اخلدمات وســـــلطات ااملرة إىل ق اقم  )ب( 

أوج  ضـــــــــــــــتف املهاجرين غمل النواميل من  الل املســـــــــــــــاس  امكانية حصـــــــــــــــوام ا من على اخلدمات 
إلنســــان وقتتلق هت   األســــاســــية، أو التتدي  شــــكة غمل قانون على حدوقهم الع قندرج ضــــمن حدو  ا
 اخلصوصية وضمان احلرية واألمن الش،صي يف أما ن قددمي اخلدمات األساسية؛

إنشال وقتزيز مرا ز  دمات متكاملة يسهة الوصول إليها على املستو  احمللي وقكون  )ج( 
لالعتبارات م توحة يف وج  املهاجرين، وقددم املتلومات الالزمة عن اخلدمات األســـــــــاســـــــــية  طريدة مراعية 

اجلنســـــــانية وملبية الحتياجات ذوي اإلعاقة، و ذل   طريدة مراعية للط ة، وقيســـــــر احلصـــــــول ا من على 
 قل  اخلدمات؛

إنشــال مؤســســات مســتدلة أو ق ويد املوجود منها على الصــتيد الوطع أو احمللي، مثة  )د( 
ند أو يترقة فيها، املؤســـســـات الوطنية حلدو  اإلنســـان، من أجة قلدي الشـــكاو  املتتلدة   احلاالت الع ظل

 شكة  نهج، وصول املهاجرين إىل اخلدمات األساسية، والتحديق يف قل  احلاالت ورصدها، ومن أجة 
 قيسمل الوصول إىل سبة ج  اليلرر، والتمة على إحداث ق يمل يف املمارسة؛

احمللية املتتلدة دمج االحتياجات الصــــحية للمهاجرين يف الســــياســــات واخلطط الوطنية و  )ه( 
الوصول إىل اخلدمات  طريدة  قسهية الرعاية الصحية، من قبية قتزيز الددرات الالزمة لتددمي اخلدمات، و 

ميســــــرة وغمل  ييزية، واحلد من حواجز التواصــــــة، وقدريض اجلهات املددمة خلدمات الرعاية الصــــــحية على 
أجة قتزيز الصــــــــحة اجلســــــــدية والتدلية للمهاجرين قددمي اخلدمات الصــــــــحية املراعية لل وار  الثدافية، من 

وايفتمتات عموما،  وســـــــائة منها مراعاة التوصـــــــيات ذات الصـــــــلة املســـــــتداة من إطار األولويات واملبادئ 
 التوجيهية للنهو   صحة الالجئل واملهاجرين الذي أعدق  منومة الصحة التاملية؛

والشــباب املهاجرين وينصــ هم، فيلــال  قوفمل قتليم جيد على حنو يشــمة مجيد األط ال )و( 
عن قيسمل الوصول إىل فرص التتلم مد  احلياة،  سبة منها قتزيز قدرات النوم التتليمية، وقيسمل إمكانية 
ئة يف مرحلة الط ولة املبكرة، والتتليم النوامي، و رامج التتليم  الوصـــــــــــــــول دون  ييز إىل  دمات التنشـــــــــــــــ

ليهم الوصـــــــــــــــول إىل النوــام التتليمي الرمسي، والتــدريــض أثنــال التمــة الرمسي لعط ــال الــذين يتتــذر ع غمل
والتدريض املهع، والتتليم التدع والتدريض الل وي، و ذل  عن طريق قتزيز الشـــــــــــــرا ات مد مجيد اجلهات 

 صاحبة املصلحة الع ظكنها دعم هذا املستى.
 

 التماسك االجتماعي الكاملين: تمكين المهاجرين والمجتمعات من تحقيق االندماج و 16الهدف   
نلتزم  تتزيز  تمتات متماســـــــــــــكة وغمل إقصـــــــــــــائية من  الل  كل املهاجرين ليصـــــــــــــبحوا أفرادا  - 32

ناشــــــــــــطل يف ايفتمد، ومن  الل قتزيز الت اعة  ل ايفتمتات املســــــــــــتدبدلة واملهاجرين يف  ارســــــــــــة حدو  
 .يد  الدوانل الوطنية واحرتام عادات  لد املدصـــــــــــــــدمنهما وأدال واجباق  جتا  ا  ر، مبا يف ذل  التد  ة

ونلتزم  ذل   تتزيز رفاهية مجيد أفراد ايفتمتات عن طريق قدلية ال وار ، وق ادي االســـــــــــــــتدطاب، وزيادة 
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ثدة اجلمهور يف الســـــــياســـــــات واملؤســـــــســـــــات ذات التالقة  ااملرة، مبا يتماشـــــــى والتســـــــليم  أن املهاجرين 
 اإلسهام يف االزدهار.املند ل  اما أقدر على 

 وللوفال هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
قتزيز االحرتام املتبادل للثدافات والتداليد والتادات اخلاصـــة  كةن من  تمتات املدصـــد  )أ( 

واملهاجرين، عن طريق قبادل وقطبيق أفيلــــــــة املمارســــــــات  شــــــــأن ســــــــياســــــــات اإلدماج و را   وأنشـــــــطت ، 
 ل   شأن سبة قتزيز قبول التنو  وقسهية التماس  واإلدماج االجتماعيل؛ذ يف مبا

وضـــــــــــــــد  رامج ملا قبة امل ادرة و رامج ملا  تد الوصـــــــــــــــول قكون شـــــــــــــــاملة وقائمة على  )ب( 
االحتياجات، وظكن أن قشــــــمة احلدو  وااللتزامات، والتدريض الل وي األســــــاســــــي، فيلــــــال عن التتريف 

 عية يف  لد املدصد؛ التداليد واألعراف االجتما
وضـــــــــد أهداف ســـــــــياســـــــــاقية وطنية لعمد الدصـــــــــمل واملتوســـــــــطة والطويلة قتتلق  ادماج  )ج( 

املهاجرين يف ايفتمتات، مبا يف ذل  أهداف اإلدماج يف ســـــــــو  التمة، وو اة األســـــــــر، والتتليم، وعدم 
 حبة املصلحة؛التمييز، والصحة، وذل   وسائة منها قتزيز الشرا ات مد اجلهات املتنية صا

الســـــــتي إىل إقامة أســـــــوا  عمة شـــــــاملة للملميد وإىل مجديق املشـــــــار ة الكاملة للتمال  )د( 
املهاجرين يف االقتصــــاد الرمسي عن طريق قيســــمل احلصــــول على التمة الالئق والتمالة الع يكونون مؤهلل 

 هارات املتاحة؛اا أ ثر من غملها، وذل  وفدا ملتطلبات سو  التمة احمللية والوطنية وامل
 كل النسال املهاجرات من  الل إزالة الديود التمييزية الدائمة على أساس نو  اجلنس  )هـ( 

يف  ال التمالة الرمسية، ومن  الل ضـــــــــــــمان احلق يف حرية قكوين اجلمتيات، وقيســـــــــــــمل احلصـــــــــــــول على 
وارهن الديادية وضـــمان مشـــار تهن اخلدمات األســـاســـية الالزمة، وذل  يف إطار التدا مل الرامية إىل قتزيز أد

 الكاملة واحلرة على قدم املساواة يف ايفتمد واالقتصاد؛
إنشــــــــــــال مرا ز أو  رامج  تمتية على املســــــــــــتو  احمللي لتســــــــــــهية مشــــــــــــار ة املهاجرين  )و( 

طات ايفتمتات املســـــــــتدبدلة عن طريق إشـــــــــراك املهاجرين وأفراد ايفتمتات احمللية ومنومات امل رت ل ورا  يف
املهاجرين والســــلطات احمللية يف احلوار  ل الثدافات، وقبادل اخل ات، وال امج اإلرشــــادية، وقطوير الروا ط 

 التملارية، مبا يؤدي إىل مجسل نتائج اإلدماج وقتزيز االحرتام املتبادل؛
االســـــــــــــــت ــادة من املهــارات ومن الك ــالات الل ويــة والثدــافيــة للمهــاجرين وللمملتمتــات  )ز( 

ستدبدلة، عن طريق قطوير وقتزيز قبادل ال رص التدريبية  ل األقران، وإقامة دورات وحلدات عمة مراعية امل
 للمنوور اجلنسان يف  ال اإلدماج املهع واملدن؛

دعم األنشـــــــطة املتتددة الثدافات من  الل األلتاب الرياضـــــــية، واملوســـــــيدى، وال نون،  )ا( 
ر الت اهم وقددير ثدافات ومهرجانات الطهي، وثدافة التطو   ، وغملها من املناســـــبات االجتماعية الع قيســـــ 

 املهاجرين وثدافات  تمتات املدصد؛
قشـــــــــــــــمليد البيئات املدرســـــــــــــــية املت تحة على ال مل وا منة الع قدعم قطلتات األط ال  )ط( 

متلومات مدعومة املهاجرين من  الل قتزيز التالقات ضــــــــمن البيئة املدرســــــــية، وقيلــــــــمل مناهج التتليم 
 أدلة  شـــــــــــــأن ااملرة، وختصـــــــــــــيص موارد موج هة للمدارس الع قيلـــــــــــــم جتمتات  بملة لعط ال املهاجرين 
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أجة إقامة أنشـــــــطة اإلدماج، وذل  هبدف قتزيز احرتام التنو  واإلدماج، ومند مجيد أشـــــــكال التمييز،  من
 مبا يف ذل  التنصرية و راهية األجانض والتتصض.

 
ضيييييييييياء على جميع أشييييييييييكال التمييز وتعزيز الخطاب العام المسييييييييييتند إلى األدلة : الق17الهدف   

 أجل التأثير على التصورات العاّمة عن الهجرة من
نلتزم  الديلـــال على مجيد أشـــكال التمييز، وندين ونناهد أشـــكال التتبمل واألفتال واملواهر الع  - 33

ألجانض، وما يتصــة  ذل  من قتصــض ضــد مجيد قنم عن التنصــرية والتمييز التنصــري، والتنف، و راهية ا
ونلتزم  ذل   تشمليد  طاب عام من تجت  .املهاجرين، وذل  مبا يتوافق مد الدانون الدويل حلدو  اإلنسان

على ا  ر ومبع على األدلة  شــــــأن ااملرة واملهاجرين، وذل   الشــــــرا ة مد مجيد شــــــرائجت ايفتمد، األمر 
ونلتزم  .صدد قصورات أ ثر إ ا ية وأ ثر واقتية ومجليا  احلس اإلنسانالذي من شأن  أن يشيد يف هذا ال

أييلـــــــا هتماية حرية التتبمل وفدا للدانون الدويل، إدراك منا  أن النداح امل توا واحلر يؤدي إىل فهم شـــــــامة 
 جلميد جوانض ااملرة.

 وللوفال هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
شــــــــــــريتات قتاقض على جرائم الكراهية وجرائم الكراهية املشــــــــــــددة الع ســــــــــــن وقن يذ ق )أ( 

وقدريض املســؤولل عن إن اذ الدانون،  ،قســتهدف املهاجرين، أو مواصــلة قن يذ الدائم من هذ  التشــريتات
وغملهم من املوظ ل احلكوميل، على  شـــــف ومند هذ  اجلرائم وغملها من أعمال التنف الع قســـــتهدف 

 االجتماعية لليلحايا؛ -وقددمي املساعدة الطبية والدانونية والن سية  ،على التصدي اااملهاجرين، و 
 كل املهــاجرين وايفتمتــات احملليــة ح  قكون ال ئتــان قــادرقل على إدانــة أي أعمــال  )ب( 

من أعمال التحريد على التنف املوجهة ضـــــــــــــــد املهاجرين، وذل   ارشـــــــــــــــادها فيما  ص آليات اجل  
املتاحة، وضــــــــــمان مســــــــــاللة اجلهات املشــــــــــارد ة فتليا يف ارقكاب أي من جرائم الكراهية الع قســــــــــتهدف 
املهاجرين، وذل  وفدا ملا قنص علي  التشـــــــــــــــريتات الوطنية، مد احرتام الدانون الدويل حلدو  اإلنســـــــــــــــان، 

 سيما احلق يف حرية التتبمل؛ وال
النوعية الذي قدوم    الدنوات اإلعالمية، قتزيز اإل الغ املســــــــــــتدة واملوضــــــــــــوعي واجليد  )ج( 

يف ذل  املواد اإلعالمية الع قلنشــــــــــــر على اإلنرتن ،  ســــــــــــبة منها قوعية وقثديف التاملل يف الوســــــــــــط  مبا
اإلعالمي  شــــــــأن املســــــــائة واملصــــــــطلحات املتتلدة  ااملرة، واالســــــــتثمار يف متايمل اإل الغ األ القية ويف 

أو الدعم املادي للدنوات اإلعالمية الع قتمة  شـــــــــــــــكة  نهج على إذ ال اإلعالن، ووقف التموية التام 
التتصــــــض و راهية األجانض والتنصــــــرية وغمل ذل  من أشــــــكال التمييز ضــــــد املهاجرين، مد االحرتام التام 

 حلرية اإلعالم؛
إنشـــــال آليات ملند التنميط التنصـــــري واإلثع والديع للمهاجرين من جانض الســـــلطات  )د( 

ة، والكشـــف عن حاالت التنميط قل ، والتصـــدي اا، و ذل  احلاالت املمنهملة للتتصـــض و راهية التام
األجانض والتنصـــرية، وســـائر أشـــكال التمييز املتتددة واملتدا لة، وذل   الشـــرا ة مد املؤســـســـات الوطنية 

إىل آليات حلدو  اإلنســــان،  وســــائة منها قتبد مجليالت االجتاهات الســــائدة ونشــــرها، وضــــمان الوصــــول 
 فتالة لتددمي الشكاو  وج  اليلرر؛
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 كل املهاجرين، وال سيما النسال املهاجرات، من الوصول إىل آليات الشكاو  واجل   )ه( 
على الصتيدين الوطع واإلقليمي، هبدف قتزيز املساللة، والتصدي ل جرالات احلكومية املتتلدة  األعمال 

 ملهاجرين وأسرهم؛التمييزية واملواهر الع قستهدف ا
قتزيز تالت التوعية املوجهة إىل ايفتمتات األصـــــــــــــــلية و تمتات التبور واملدصـــــــــــــــد،  )و( 

يلسرتشد هبا يف قشكية التصورات التامة  شأن املساهات اإل ا ية للهملرة ا منة واملنومة والنوامية،  لكي
 األجانض والوصم ضد مجيد املهاجرين؛ استنادا إىل األدلة واحلدائق، ومن أجة إرال التنصرية و راهية

إشـــــــــــــراك املهاجرين والديادات الســـــــــــــياســـــــــــــية والزعامات الدينية والديادات ايفتمتية، و ذل   )ز( 
الش،صيات الرت وية واجلهات املددمة لل،دمات، يف الكشف عن حاالت التتصض والتنصرية و راهية األجانض 

وامل رت ل، ويف مند حدوثها، وقددمي الدعم الالزم لالضطال   أنشطة وغملها من أشكال التمييز ضد املهاجرين 
 .يف ايفتمتات احمللية قرمي إىل قتزيز االحرتام املتبادل، مبا يف ذل  يف سيا  احلمالت االنت،ا ية

 
 : االستثمار في تنمية المهارات وتيسير االعتراف المتبادل بالمهارات والمؤهالت والكفاءات18الهدف   

نلتزم  االســـــــتثمار يف احللول املبتكرة الع قســـــــهة االعرتاف املتبادل مبهارات اليد التاملة املهاجرة  - 34
ومؤهال ـا و  ـالا ـا على مجيد املســـــــــــــــتويـات املهـاريـة، وقتزيز قنميـة املهـارات الدـائمـة على الطلـض، ا ت ال 

لدان املدصـد ويف البلدان األصـلية عند مجسـل قا لية التوظيف لد  املهاجرين يف أسـوا  التمة الرمسية يف  
 التودة، و ذل  ا ت ال قأمل التمة الالئق يف سيا  هملرة اليد التاملة.

 وللوفال هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
وضد متايمل ومبادئ قوجيهية لالعرتاف املتبادل  املؤهالت األجنبية واملهارات املكتسبة  )أ( 

ية يف خمتلف الدطاعات،  التتاون مد الدطاعات املتنية ا ت ال   الة االنســملام على الصــتيد  طر  غمل رمس
 التاملي، استنادا إىل النماذج الدائمة وأفيلة املمارسات؛

قتزيز شــــــــ افية الشــــــــهادات واالنســــــــملام يف أطر املؤهالت الوطنية عن طريق االق ا  على  )ب( 
إنشال وقتزيز األدوات أو السملالت أو املؤسسات الوطنية اخلاصة متايمل ومؤشرات قدييم موحدة، وعن طريق 

 ؛ توصيف املهارات، من أجة قيسمل إجرالات االعرتاف املتبادل   تاليةحل و  الةحل يف مجيد املستويات املهارية
إ رام اق اقات ثنائية أو إقليمية أو متتددة األطراف  شأن االعرتاف املتبادل، أو قيلمل  )ج( 
عرتاف يف اق ــاقــات أ ر ، من قبيــة اق ــاقــات قندــة التمــالــة أو االق ــاقــات التملــاريــة، وذلــ  أحكــام اال

أجة قوفمل التكافؤ أو الدا لية للمدارنة يف النوم الوطنية، من قبية آليات االعرتاف املتبادل، ســـــــــــــــوال  من
 منها ا لية أو املدارة؛

االعرتاف املتبادل هبا  صـــــــورة أاة، اســـــــت،دام التكنولوجيا والرقمنة يف قدييم املهارات و  )د( 
وذل  على أســــــاس شــــــهادات االعتماد الرمسية، و ذل  قدييم الك الات واخل ات املهنية املكتســــــبة  طر  

 غمل رمسية واالعرتاف هبا، على مجيد املستويات املهارية؛
لـد   إقـامـة شـــــــــــــــرا ـات عـامليــة للمهــارات فيمــا  ل البلــدان مبـا يتزز الدــدرات التــدريبيــة )ه( 

الســــلطات الوطنية واجلهات املتنية صــــاحبة املصــــلحة، مبا يف ذل  الدطا  اخلاص والندا ات، وقتزيز قنمية 
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مهارات اليد التاملة يف البلدان األصلية واملهاجرين يف  لدان املدصد، ا ت ال إعداد املتدر ل من أجة  لوغ 
 ؛قا لية التوظيف يف أسوا  التمة يف مجيد البلدان املشار ة

قشـــمليد الشـــبكات املشـــرت ة  ل املؤســـســـات، وال امج التتاونية للشـــرا ات  ل الدطا   )و( 
اخلاص واملؤســـســـات التتليمية يف البلدان األصـــلية و لدان املدصـــد، لكي يتســـم للمهاجرين وللمملتمتات 

ادلة،  وسائة منها امليلي ة واجلهات الشريكة املشار ة االست ادة من فرص قنمية املهارات ذات املن تة املتب
االنت ا   املمارســــــات ال يلــــــلى املتبتة يف آلية األعمال التملارية املوضــــــوعة يف ســــــيا  املنتد  التاملي املتع 

  ااملرة والتنمية؛
إقامة شــــــــــــــرا ات و رامج ثنائية  التتاون مد اجلهات املتنية صــــــــــــــاحبة املصــــــــــــــلحة، هبدف  )ز( 

ا، من قبية  رامج التبادل الطال ، واملنجت الدراســية، و رامج قبادل التشــمليد على قنمية املهارات وقندلها ودورار
اخل ات ال نية، والتدريض أو التدر ب املهع، على أن قتيجت هذ  الشــرا ات وال امج  يارات للمســت يدين منها 

 ؛ تد إ ام قل  ال امج  نملاا، هتيا  تارون  ل البحا عن عمة ومباشرة األعمال احلرة
تاون مد الدطا  اخلاص ومد أر اب التمة على إقاحة  رامج، سوال عن  لتد أو على الت )ا( 

رة ومراعية لالعتبارات اجلنســـــــــــــانية، ل ائدة  اإلنرتن ، يف  ال قنمية املهارات وميلـــــــــــــاها ا،  طريدة ميســـــــــــــ 
املتتلق  املهـاجرين على مجيد املســـــــــــــــتويـات املهـاريـة، مبـا يف ذلـ  التـدريـض الل وي املبكر والتـدريـض الل وي

 تمة متل، والتدريض أثنال التمة، وفرص االســــــــت ادة من  رامج قدريبية متددمة، من أجة قتزيز قا ليتهم 
للتوظيف يف قطاعات ذات طلض على التمالة استنادا إىل مترفة الدطا   ديناميات سو  التمة، و اصة 

 من أجة قتزيز  كل املرأة اقتصاديا؛
هاجرين على االنتدال من وظي ة إىل أ ر  أو من صــــــاحض عمة قتزيز قدرة التمال امل )ط( 

إىل آ ر، عن طريق إقــاحــة الوثــائق الع قثبــ  املهــارات املكتســـــــــــــــبــة أثنــال التمــة أو من  الل التــدريــض، 
 أجة مجديق أقصى است ادة من مزايا االرقدال  املهارات؛ من

 املهارات املكتســــــبة  طر  قطوير وقشــــــمليد األ ذ  ســــــبة مبتكرة يف االعرتاف املتبادل  )ي( 
رمسيــة وغمل رمسيــة وقدييمهــا،  وســــــــــــــــائــة منهــا التــدريــض التكميلي واجليــد التوقيــ  للبــاحثل عن وظــائف، 
والتوجي ، و رامج التدريض الدا لي، من أجة االعرتاف الكامة  الشـــــــــــــــهادات احلالية، ومنجت شـــــــــــــــهادات 

 الك الة الع قثب  املهارات املكتسبة حديثا؛
آليات ل حص الشـــــــــهادات املتتمدة وقددمي املتلومات للمهاجرين عن الكي ية إنشـــــــــال  )ك( 

الع يتم هبـــا قدييم مهـــارا م ومؤهال م واالعرتاف هبـــا قبـــة امل ـــادرة، مبـــا يف ذلـــ  يف عمليـــات التوظيف 
 مرحلة مبكرة  تد الوصول، هبدف مجسل قا ليتهم للتوظيف؛ يف أو

وثيق واإلعالم،  الشــــــــرا ة مد اجلهات املتنية صــــــــاحبة التتاون من أجة قتزيز أدوات الت )ل( 
املصـــــــــــــــلحة، هتيا قتطي هذ  األدوات حملة عامة عن شـــــــــــــــهادات التامة ومهاراق  ومؤهالق  املترتف هبا 

البلدان األصــــــــلية ويف  لدان التبور واملدصــــــــد، وذل  من أجة  كل أصــــــــحاب التمة من قدييم مد   يف
 ت قددمي الطلبات التمة.ماللمة التمال املهاجرين يف عمليا
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: خلق ظروف تسيييييييييييياعد المهاجرين والمغتربين على المسيييييييييييياهمة الكاملة في التنمية 19الهدف   
 المستدامة في جميع البلدان

نلتزم  تمكل املهاجرين وامل رت ل من أجة مج يز مســــــــاها م يف التنمية، وقســــــــ،مل منافد ااملرة  - 35
املســـــتدامة، مد إعادة التأ يد على  ون ااملرة حديدةل متتددة األ تاد ذات أهية  اعتبارها مصـــــدرال للتنمية 

     يف التنمية املستدامة للبلدان األصلية و لدان التبور واملدصد.
 وللوفال هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
و طة عمة أديس  2030ضــمان التن يذ الكامة وال تال خلطة التنمية املســتدامة لتام  )أ( 

 أ ا ا، عن طريق قتزيز وقيسمل ا ثار اإل ا ية للهملرة من أجة مجديق مجيد أهداف التنمية املستدامة؛
دمج ااملرة يف ختطيط التنمية والســـــــــــــياســـــــــــــات الدطاعية على الصـــــــــــــتد احمللي والوطع  )ب( 

املتتلدة  الســـــــياســـــــات، مثة منشـــــــور واإلقليمي والتاملي، مد مراعاة املبادئ التوجيهية والتوصـــــــيات الدائمة 
ــــــــــــــــة لصــانتي الســياســات  ايفموعة التاملية املتنية  ااملرة، املتنون )إدماج ااملرة يف الت،طيط اإلمنائي: دليـ

ـــهــــــــا(،   Mainstreaming Migration into Development Planning: A Handbook forو ــــــــارســـــــــــــــــي

Policymakers and Practitionersا  السياسات وفتالية التتاون اإلمنائي؛، من أجة قتزيز اقس 
االســـــــــــــتثمار يف البحوث الع قتناول قأثمل املســـــــــــــاهات غمل املالية للمهاجرين وامل رت ل  )ج( 

التنمية املســـــــــتدامة يف البلدان األصـــــــــلية و لدان املدصـــــــــد، من قبية ندة املتارف واملهارات، واملشـــــــــار ة  يف
الثدايف، ا ت ال وضــــــــد ســــــــياســــــــات قائمة على األدلة وقتزيز املناقشــــــــات الع االجتماعية واملدنية، والتبادل 
 قتناول السياسات التاملية؛

قيســـمل مســـاهات املهاجرين وامل رت ل يف  لدارم األصـــلية،  وســـائة منها إنشـــال هيا ة  )د( 
و مرا ز اقصــــال أو آليات حكومية، أو قتزيز الدائم منها، على مجيد املســــتويات، من قبية إقامة مكاقض أ

خمصـــــــصـــــــة للم رت ل، و الس اســـــــتشـــــــارية متنية  الســـــــياســـــــات املتتلدة  امل رت ل لكي قتمكن احلكومات 
االســـــــــت ادة من إمكانات املهاجرين وامل رت ل يف عملية رســـــــــم الســـــــــياســـــــــات املتتلدة  ااملرة والتنمية،  من

 لية؛ومرا ز اقصال خمصصة للم رت ل يف البتثات الد لوماسية أو الدنص
ر اســـــــــــــــتثمارات املهاجرين وامل رت ل  )ه(  وضـــــــــــــــد  رامج دعم هادفة ومنتملات مالية قيســـــــــــــــ 

ومزاولتهم لععمال احلرة،  ســــــــــــبة منها قوفمل الدعم اإلداري والدانون يف  ال قنويم املشــــــــــــاريد التملارية، 
ناديق اســـــتثمار وقددمي منجت مســـــاوية لرأس املال األويل، وإنشـــــال ســـــندات للم رت ل، وصـــــناديق قنمية وصـــــ

 للم رت ل، وقنويم متار  جتارية خمصصة؛
قوفمل متلومات وقوجيهات يســــــــهة الوصــــــــول إليها،  وســــــــائة منها املنصــــــــات الرقمية،  )و( 

اخلملية املنســــــــــــــدة وال تالة للمهاجرين  وأالتطوعية  وأو ذل  آليات مصــــــــــــــممة من أجة املشــــــــــــــار ة املالية 
ئ اإلنســــــــانية الع قدد يف  لدارم األصــــــــلية،  ســــــــبة منها إشــــــــراك وامل رت ل، وال ســــــــيما يف حاالت الطوار 

 البتثات الدنصلية؛
 كل املهاجرين من االخنراط واملشـــــــار ة الســـــــياســـــــية يف  لدارم األصـــــــلية، مبا يف ذل   )ز( 

املشـــــار ة يف عمليات الســـــالم واملصـــــاحلة، ويف االنت،ا ات واإلصـــــالحات الســـــياســـــية،  ســـــبة منها إنشـــــال 
 ا بل  اصة  املواطنل يف اخلارج، ومن  الل التمثية ال ملان، وفدا للتشريتات الوطنية؛سملالت للن
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قتزيز ســــــــــــياســــــــــــات ااملرة الع مجدق االســــــــــــت ادة املثلى من املنافد الع  لبها امل رت ون  )ا( 
مة للبلدان األصــــــــــلية و لدان املدصــــــــــد و تمتا م احمللية، من  الل قيســــــــــمل أســــــــــاليض مرنة للســــــــــ ر والت

واالستثمار  أقة قدر من األعبال اإلدارية،  وسائة منها مراجتة وقنديجت اللوائجت اخلاصة  التأشملات واإلقامة 
 واجلنسية، حسض االقتيلال؛

التتاون مد الدول األ ر  ومد الدطا  اخلاص ومنومات أصـــــــــــحاب األعمال لتمكل  )ط( 
الع يوجد عليها طلض  بمل، من مباشـــــرة  تد املهاجرين وامل رت ل، وال ســـــيما ذوو الت،صـــــصـــــات التدنية 

أنشـــــطتهم املهنية واملشـــــار ة يف ندة املترفة يف  لدارم األصـــــلية، دون احلاجة  اليلـــــرورة إىل فددان الوظي ة 
 اإلقامة أو االستحداقات االجتماعية املكتسبة؛ أو

اص وامل رت ل إقامة الشـــــــــــــــرا ات  ل الســـــــــــــــلطات احمللية وايفتمتات احمللية والدطا  اخل )ي( 
واجلمتيات التاملة يف مســدط رأســهم ومنومات املهاجرين، من أجة التشــمليد على ندة املترفة واملهارات 
 ل  لدارم األصـــــــــلية و لدان مدصـــــــــدهم،  وســـــــــائة منها مجديد أما ن قواجد امل رت ل ومهارا م،  اعتبار 

 .ذل  وسيلة للمحافوة على الصلة  ل امل رت ل و لدهم األصلي
 

: تشييييجيع إرسييييال التحويالت المالية بوسييييائل أسييييرأ وأكثر أماناس وأقل كلفة، وتيسييييير 20الهدف   
 االندماج المالي للمهاجرين

نلتزم  تشــــــــــــمليد التحويالت املالية األ ثر ســــــــــــرعة وأمانال واألقة  ل ة عن طريق مواصــــــــــــلة قطوير  - 36
نويمية والع قنوم ســــــــــــو  التحويالت املالية البيئات الدائمة املواقية من حيا الســــــــــــياســــــــــــات واجلوانض الت

وقشـــــــــــملد على املنافســـــــــــة واال تكار، ومن  الل إقاحة  رامج وأدوات مراعية للمنوور اجلنســـــــــــان قيســـــــــــر 
ونلتزم  ــذلــ   تتويم األثر امل يلـــــــــــــــي إىل التحول الــذي مجــدثــ   .االنــدمــاج املــايل للمهــاجرين وأســـــــــــــــرهم

ن وأســـــــــــــــرهم، ويف التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة يف البلــدان، مد األ ــذ التحويالت املــاليــة يف رفــا  التمــال املهــاجري
االعتبار أن التحويالت املالية مصــــــــدر هام لرأس املال اخلاص وأن  ال ظكن مســــــــاوا ا  التدفدات املالية  يف

الدولية األ ر ، مثة االســــــتثمار املباشــــــر األجنع أو املســــــاعدة اإلمنائية الرمسية أو غمل ذل  من املصــــــادر 
 لتموية التنمية. التامة

 وللوفال هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
وضـــــــــــــــد  ــــــارطــــــة طريق خل د قكــــــاليف متــــــامالت مجويالت املهــــــاجرين إىل أقــــــة  )أ( 

 2030يف املــائــة هتلول عــام  5املــائــة، وإل ــال قنوات التحويالت املــاليــة الع قر و قكــالي هــا على  يف 3 من
 ؛2030من  طة التنمية املستدامة لتام  ج-10 اشيال مد ال اية 

قتزيز ودعم يوم األمم املتحدة الدويل للتحويالت املالية التائلية واملنتد  التاملي املتع  )ب( 
 التحويالت املالية واالســـــــــــتثمار والتنمية التا د للصـــــــــــندو  الدويل للتنمية الزراعية  اعتبار  إطارا هامال لبنال 

جة إ اد حلول مبتكرة لتحويالت مالية أقة قكل ة وأ ثر ســـــــــــــــرعة وأمانال الشـــــــــــــــرا ات وقوطيدها من أ
 مجيد اجلهات صاحبة املصلحة املتنية؛ مد

موالمة أنومة أســـــــــــــــوا  التحويالت املالية وزيادة قا لية التشـــــــــــــــ ية البيع للبنية التحتية  )ج( 
تــدا مل الراميــة إىل مكــافحــة للتحويالت على مــد  قنوات التحويالت املــاليــة عن طريق   ــالــة أال قؤدي ال
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من التدفدات املالية غمل املشــــــــــــــروعة وغســــــــــــــة األموال إىل عرقلة مجويالت املهاجرين  ســــــــــــــبض قطبيق   ة
 سياسات غمل ضرورية أو م رطة أو  ييزية؛

وضـــــد أطر ســـــياســـــاقية وقنويمية مواقية قتزز التنافســـــية واال تكار يف ســـــو  التحويالت  )د( 
غمل امل رة الع قتو  وصـــــــول مددمي  دمات التحوية املايل من غمل املصـــــــارف إىل املالية، وقزية احلواجز 

البنيـة التحتيـة لنوم الدفد، وقطبيق إع ـالات أو حوافز ضـــــــــــــــريبيـة على التحويالت املاليـة، وقتزيز إمكانية 
وصــــــول خمتلف مددمي اخلدمات إىل الســــــو ، ومج يز الدطا  اخلاص لتوســــــيد نطا   دمات التحويالت 

الية، ومجســـــــــل األمن وإمكانية التنبؤ فيما يتتلق  املتامالت املتدنية الديمة من  الل وضـــــــــد الشـــــــــواغة امل
النــامجــة عن خت يف امل،ــاطر يف احلســـــــــــــــبــان، وإعــداد منهمليــة للتمييز  ل التحويالت املــاليــة والتــدفدــات 

 تنويمية املالية؛املشروعة، وذل   التشاور مد مددمي  دمات التحويالت املالية واايئات ال غمل
وضـــد حلول قكنولوجية مبتكرة للتحويالت املالية، مثة الدفد  واســـطة األجهزة احملمولة  )ه( 

أو األدوات الرقمية أو املتامالت املصـــرفية اإللكرتونية، من أجة   د التكاليف، وزيادة الســـرعة، وقتزيز 
قوزيد مراعية لالعتبارات اجلنســــــانية للســــــكان األمن، وزيادة التحويالت ع  الدنوات التادية، وفتجت قنوات 

الذين يتانون من ندص يف اخلدمات، مبن فيهم األش،اص يف املناطق الري ية واألش،اص الذين ال  يدون 
 اإلملام  الدرالة والكتا ة واألش،اص ذوو اإلعاقة؛

ات قوفمل متلومات ســـــــــــــهلة املنال عن قكاليف التحويالت املالية حســـــــــــــض مددمي اخلدم )و( 
وقنوات التحويالت، من قبية املواقد الشـــــــــبكية الع جتري مدارنات،   ية مجســـــــــل الشـــــــــ افية وزيادة املنافســـــــــة 

 ؛سو  التحويالت املالية، وقتزيز اإلملام  األمور املالية، وإدماج املهاجرين وأسرهم  واسطة التتليم والتدريض يف
التحويالت املالية يف التنمية احمللية وريادة وضد  رامج وأدوات لتتزيز استثمارات مرسلي  )ز( 

األعمال يف  لدان املنشــــــأ،  ســــــبة منها آليات املنجت املدا لة والســــــندات البلدية والشــــــرا ات مد اجلمتيات 
التاملة يف مســـدط رأس مرســـلي التحويالت،   ية قتزيز قدرة التحويالت املالية على إحداث مجو ل يتملاوز 

 تمال املهاجرين من مجيد مستويات املهارات؛فراد  األسر املتيشية لل
 كل النســال املهاجرات من احلصــول على قدريض ل ملام  األمور املالية ونوم التحويالت  )ا( 

املالية الرمسية، وفتجت حســــاب مصــــريف وامتالك أصــــول مالية واســــتثمارات وأعمال جتارية وإدار ا،  اعتبار ذل  
 ؛اة  ل اجلنسل وقشمليد مشار ة املرأة   تالية يف احلياة االقتصاديةوسيلة ملتاجلة أوج  عدم املساو 

إقاحة إمكانية وصــــول املهاجرين إىل حلول مصــــرفية وأدوات مالية وقطويرها لصــــاحلهم،  )ط( 
مبا يشمة األسر املتيشية املن، يلة الد ة واألسر املتيشية الع قتليها نسال، عة غرار احلسا ات املصرفية 

ألر اب التمة الديام  ايداعات مباشـــــــــــرة، وحســـــــــــا ات االد ار، والدرو  واالئتمانات  التتاون الع جتيز 
 الدطا  املصريف. مد

: التعاون في تيسييييير عودة المهاجرين والسييييماح بوعادة دخولهم بصييييورة آمنة تصييييون 21الهدف   
 كرامتهم وكذلك إعادة إدماجهم إدماجا مستداماس 

منة والكرظة والتتاون لتحديدها، و يلـــــمان مراعاة األصـــــول الدانونية وأ ذ نلتزم  تيســـــمل التودة ا  - 37
حالة  ة فرد على حدة واإلنصـــاف ال تلي، وذل  هتور الطرد اجلماعي وحور إعادة املهاجرين م  ولجد 
 طر فتلي ومتوقد يهددهم  املوت أو يترضـــــــهم للتتذيض وغمل  من ضـــــــروب املتاملة أو التدو ة الداســـــــية 
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إنســــــــــــانية أو املهينة، أو أي ضــــــــــــرر آ ر يتتذر ج  ، وفدال اللتزاماقنا مبوجض الدانون الدويل حلدو  الال أو
ونلتزم  ذل   ك الة اســـــتدبال مواطنينا والســـــماا ام  الد ول  ددال حســـــض األصـــــول املرعية  .اإلنســـــان

ونلتزم  .واطنيها  التودةظة االحرتام التام  حلق اإلنســــــــان يف التودة إىل  لد  وواجض الدول  الســــــــماا مل يف
أييلال  تهيئة الوروف املواقية للسالمة الش،صية، والتمكل االقتصادي، واإلدماج، والتماس  االجتماعي 
 يف ايفتمتات احمللية، من أجة ضمان استدامة إعادة إدماج املهاجرين لد  عود م إىل  لدارم األصلية.

 الات التالية:وللوفال هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجر  
وضـــــــــــــــد وقن يــذ أطر واق ــاقــات قتــاون ثنــائيــة وإقليميــة ومتتــددة األطراف، مبــا يف ذلــ   )أ( 

اق اقات قســـــــــــــــمجت  الد ول  ددال، ح  إذا عاد املهاجرون إىل  لدارم د لوها  أمان ويف ظروف مج   
الط ة، من  الل مجديد   رامتهم و تثة امتثاالل قامال للدانون الدويل حلدو  اإلنســــــــان، مبا يشــــــــمة حدو 

إجرالات واضــــحة ومت ق عليها قك ة مراعاة األصــــول الدانونية وقيلــــمن النور يف حالة  ة فرد على حدة 
ر إعادة  واليدل الدانون، ومن  الل التأ د من أن قل  األطر واالق اقات قتيلــــــــمن أييلــــــــال أحكامال قيســــــــ 

 اإلدماج  صورة مستدامة؛
لتودة وإعادة اإلدماج قراعي املنوور اجلنســــان واألط ال، التشــــمليد على وضــــد  رامج ل )ب( 

وظكن أن قشـــــــــــــــمــة الــدعم الدــانون واالجتمــاعي واملــايل على حنو ييلـــــــــــــــمن أن قتم مجيد حــاالت التودة 
ســـــيا  هذ  ال امج الطوعية مبوافدة املهاجرين احلرة واملســـــبدة واملســـــتنملة، وأن يلدى املهاجرون التائدون  يف

ية إعادة إدماجهم من  الل شـــــرا ات فتالة،   ية مجديق غايات منها ق ادي قشـــــردهم املســـــاعدة يف عمل
  لدان املنشأ عند عود م؛ يف

التتاون على مجديد هوية املواطنل وقزويدهم  وثائق الســـــــــــــ ر ليتمكنوا من التودة  أمان  )ج( 
ال يتمتتون  احلق  ويف ظروف مج    رامتهم وقســـــــــمجت ام  الد ول  ددال يف حاالت األشـــــــــ،اص الذين

الدانون يف البدال يف إقليم دولة أ ر ، من  الل إرسال سبة موثوقة وفتالة لتحديد هوية مواطنينا  طرائق 
منها إضــــــافة متلومات  يومرتية حمد دة للهوية يف ســــــملالت الســــــكان، ومن  الل رقمنة نوم الســــــملالت 

 لبيانات الش،صية؛املدنية، مد االحرتام التام للحق يف اخلصوصية وتاية ا
قتزيز االقصــاالت املؤســســية  ل الســلطات الدنصــلية واملوظ ل املتنيل يف  لدان املنشــأ  )د( 

واملدصــــــــد، وقوفمل ما يك ي من املســــــــاعدة الدنصــــــــلية للمهاجرين التائدين قبة عود م من  الل قيســــــــمل 
ية التنبؤ واألمان والكرامة حصــــــــــوام على الوثائق ووثائق الســــــــــ ر واخلدمات األ ر ،   ية ضــــــــــمان إمكان

 التودة والسماا  الد ول  ددال؛ يف
 كل املهــــاجرين الــــذين ال يتمتتون  ــــاحلق الدــــانون يف البدــــال يف إقليم دولــــة أ ر   )ه( 

التودة  ــأمــان ويف ظروف مج    رامتهم،  تــد قدييم حــالــة  ــة فرد منهم على حــدة، على أن يكون  من
من  الل التتاون الســـــــــــريد وال تال  ل  لدان املنشـــــــــــأ واملدصـــــــــــد،  ذل  على يد الســـــــــــلطات امل،تصـــــــــــة

اســـتن اد مجيد ســـبة االنتصـــاف الدانونية الســـارية، امتثاالل ليلـــمانات مراعاة األصـــول الدانونية وســـائر  و تد
 االلتزامات مبوجض الدانون الدويل حلدو  اإلنسان؛

را ة مد اجلهات املتنية صاحبة إنشال أو قتزيز آليات رصد وطنية  اصة  التودة،  الش )و( 
املصــلحة، لتددمي قوصــيات مســتدلة  شــأن الســبة والوســائة الك يلة  تتزيز املســاللة، من أجة ضــمان أمن 

 مجيد املهاجرين التائدين وصون  رامتهم وحدوقهم اإلنسانية؛
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ذ إال   )ز(  تد التـأ د من أن عمليـات التودة والد ول  ددال الع قشـــــــــــــــمـة أط ـاالل ال قن ـَّ
التأ د من أرا مجدق مصـــاحل األط ال ال يلـــلى وقراعي حدهم يف احلياة األســـرية ووحدة األســـرة، وأن أحد 
الوالدين أو وصـــيال قانونيال أو مســـؤوالل مت،صـــصـــال يرافدهم يف مجيد مراحة التودة،  ا ييلـــمن قن يذ قرقيبات 

 ود م؛االستدبال والرعاية وإعادة اإلدماج لعط ال يف  لد املنشأ لد  ع
قيســــــــــــــمل اندماج املهاجرين التائدين يف احلياة ايفتمتية  صــــــــــــــورة مســــــــــــــتدامة من  الل  )ا( 

قزويدهم   رص متســــــــاوية للحصــــــــول على احلماية واخلدمات االجتماعية، والتدالة، واملســــــــاعدة الن ســـــــية 
ســـــــــــــــبة يف اخلارج، االجتماعية، والتدريض املهع، وفرص التمة والتمة الالئق، واالعرتاف  املهارات املكتو 

واخلدمات املالية، من أجة االســـــــــــــــت ادة  الكامة  ا لديهم من قدرة على مباشـــــــــــــــرة األعمال احلرة، ومن 
مهارات ورأس مال  شــــري  وصــــ هم أعيلــــال نشــــطل يف ايفتمد ومســــاهل يف التنمية املســــتدامة يف البلد 

 األصلي عند عود م؛
ليـة الع يتود إليهـا املهـاجرون من  الل إدماج مجديد وقلبيـة احتيـاجات ايفتمتـات احمل )ط( 

أحكام ذات صـــــــــلة يف االســـــــــرتاقيمليات اإلمنائية الوطنية واحمللية، ويف  طط البنية التحتية، وخمصـــــــــصـــــــــات 
امليزانية، وســــــــائر الدرارات ذات الصــــــــلة املتتلدة  الســــــــياســــــــات، ومن  الل التتاون مد الســــــــلطات احمللية 

 .واجلهات املتنية صاحبة املصلحة
 

 : إنشاء آليات من أجل تحويل استحقاقات الضمان االجتماعي واالستحقاقات المكتسبة22الهدف   
نلتزم مبســاعدة التمال املهاجرين يف مجيد مســتويات املهارات للحصــول على احلماية االجتماعية  - 38

واالســتحداقات املكتســبة يف  لدان املدصــد واالســت ادة من إمكانية ندة اســتحداقات اليلــمان االجتماعي 
 السارية يف  لدارم األصلية أو عندما يدررون التمة يف  لد آ ر.

 وللوفال هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
إنشـــــــــــــــال نوم تاية اجتماعية وطنية غمل  ييزية أو قتهدها، مبا يشـــــــــــــــمة احلدود الدنيا  )أ( 

ين،  شـــــــــيال مد قوصـــــــــية منومة التمة الدولية  شـــــــــأن األرضـــــــــيات للحماية االجتماعية للمواطنل واملهاجر 
 (؛202)رقم  2012الوطنية للحماية االجتماعية، 

إ رام اق اقات متبادلة ثنائية أو إقليمية أو متتددة األطراف قتتلق  اليلــــمان االجتماعي  )ب( 
املهارات، قشــــــمل إىل  شــــــأن إمكانية ندة االســــــتحداقات املكتســــــبة للتمال املهاجرين يف مجيد مســــــتويات 

احلدود الدنيا للحماية االجتماعية الســـــــــــــــارية يف  ة دولة من الدول واســـــــــــــــتحداقات وأحكام اليلـــــــــــــــمان 
االجتماعي الســـــــارية، مثة املتاشـــــــات التداعدية والرعاية الصـــــــحية وغملها من االســـــــتحداقات املكتســـــــبة، 

ات املتتلدة هبملرة اليد التاملة الطويلة إدماج هذ  األحكام يف سائر االق اقات ذات الصلة، مثة االق اق أو
 األمد واملؤقتة؛

إدراج أحكام قتتلق  امكانية ندة االســـتحداقات واملزايا املكتســـبة ضـــمن أطر اليلـــمان  )ج( 
االجتماعي الوطنية، وقتيل جهات قنسيق يف  لدان املنشأ والتبور واملدصد قتوىل قيسمل طلبات الندة الع 

د  للمصــــاعض الع ظكن أن قترت  النســــال واملســــنل يف وصــــوام إىل احلماية يددمها املهاجرون، وقتصــــ
االجتماعية، وإنشال أدوات خمصصة، مثة صناديق الرعاية االجتماعية للمهاجرين، يف  لدان املنشأ هتيا 

 قددم الدعم للتمال املهاجرين وأسرهم.
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 ا للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية: تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية تحقيق23الهدف   

نلتزم  أن يدعم  تيلـــــــنا  تيلـــــــال يف مجديق األهداف والوفال  االلتزامات املنصـــــــوص عليها يف هذا  - 39
االق ا  التاملي عن طريق قتزيز التتاون الدويل، وقنشـــــــــــــــيط الشـــــــــــــــرا ة التاملية، والتأ يد من جديد،  روا 

ومتكامة يف قيســمل ااملرة ا منة واملنومة والنوامية، واالعرتاف التيلــامن، على أهية اقبا  رج شــامة  من
ونلتزم  ذل   اختاذ إجرالات مشــــــــــرت ة، يف إطار  . أننا مجيتال  لدان منشــــــــــأ و لدان عبور و لدان مدصــــــــــد

التصـــــدي للتحديات الع يواجهها  ة  لد، من أجة قن يذ هذا االق ا  التاملي، والتأ يد على التحديات 
 قواج  البلدان األفريدية وأقة البلدان منوال والبلدان النامية غمل الســاحلية والدول اجلزرية الصــ ملة اخلاصــة الع

ونلتزم أييلـــــــــال  تتزيز طا د التكامة  ل االق ا  التاملي واألطر الدانونية  .النامية والبلدان املتوســـــــــطة الد ة
الق ا  التاملي مد هذ  األطر، وال ســـيما  طة والســـياســـاقية الدولية الدائمة، عن طريق موالمة قن يذ هذا ا

، و طة عمة أديس أ ا ا، واالعرتاف  أن ااملرة والتنمية املســتدامة متتددقا 2030التنمية املســتدامة لتام 
 األ تاد ومرتا طتان.

 وللوفال هبذا االلتزام، سنستند إىل اإلجرالات التالية: 
لتاملي  صـــــــــــــــورة مجاعية،  ســـــــــــــــبة منها قددمي دعم الدول األ ر   ينما نن ذ االق ا  ا )أ( 

املســـــــــاعدة املالية والتدنية،  شـــــــــيال مد األولويات والســـــــــياســـــــــات و طط التمة واالســـــــــرتاقيمليات الوطنية، 
  الل رج يشمة احلكومة  أسرها وايفتمد  أسر ؛ من

 2030ام زيادة التتاون الدويل واإلقليمي لتســـريد وقملة قن يذ  طة التنمية املســـتدامة لت )ب( 
يف املناطق اجل رافية الع قكون دوما َمصــــــــــدرال للهملرة غمل النوامية  ســــــــــبض ا ثار املرتا طة لل در والبطالة، 
وق مل املناخ والكوارث، وعدم املســــــــاواة، وال ســــــــاد وســــــــول احلو مة، من  ل عوامة هيكلية أ ر ، وذل  

ار ة مجيد اجلهات املتنية صـــاحبة املصـــلحة،  الل أطر التتاون املناســـبة، والشـــرا ات اال تكارية، ومشـــ من
 مد احرتام اإلمساك  زمام األمور على املستو  الوطع واملسؤولية املشرت ة؛

إشـــــــراك ودعم الســـــــلطات احمللية يف مجديد االحتياجات وال رص املتاحة للتتاون الدويل  )ج( 
وأولويا ا يف اســـــــــــــــرتاقيمليات التنمية  من أجة قن يذ االق ا  التاملي قن يذال فتاالل ومراعاة وجهات نورها

وال امج واخلطط املتتلدة  ااملرة  اعتبار ذل  وســــــــيلة لك الة احلو مة الرشــــــــيدة، واقســــــــا  الســــــــياســــــــات 
خمتلف الدطاعات احلكومية والســـــــــياســـــــــاقية، وإلضـــــــــ ال أقصـــــــــى حد من ال تالية على التتاون الدويل  ع 
 تاون؛ ال التنمية ومجديق أقصى أثر من هذا الت يف

االست ادة من آلية  نال الددرات واالستناد إىل الصكوك الدائمة األ ر  من أجة قتزيز  )د( 
قدرات السلطات املتنية عن طريق قتبئة املوارد التدنية واملالية والبشرية من الدول واملؤسسات املالية الدولية 

د الدول يف الوفال  االلتزامات والدطا  اخلاص واملنومات الدولية ومصـــــــــــــــادر أ ر ،   ية مســـــــــــــــاعدة مجي
 احملددة يف هذا االق ا  التاملي؛

إقامة شـــــــــــــرا ات ثنائية أو إقليمية أو متتددة األطراف ذات من تة متبادلة ومصـــــــــــــممة  )ه( 
 صيصال اذ  ال اية وقتسم  الش افية،  شيال مد الدانون الدويل، قلتو ى يف إطارها حلول حمددة األهداف 

 ســـياســـة ااملرة ذات االهتمام املشـــرتك وقتناول ال رص والتحديات املتتلدة  ااملرة وفدال للمســـائة املتتلدة 
 لالق ا  التاملي.
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 التنفيذ  
يســـتلزم قن يذ االق ا  التاملي قن يذال فتاالل قيلـــافر جهودنا على الصـــتد التاملي واإلقليمي والوطع  - 40

 مم املتحدة.واحمللي، مبا يف ذل  ضمان االنسملام ضمن منوومة األ
وحنن ملتزمون  تحديق األهداف وااللتزامات الواردة يف االق ا  التاملي،  شـــــيال مد رؤيتنا ومبادئنا  - 41

التوجيهية، عن طريق اختاذ قدا مل فتالة على مجيد املســـــــــــــــتويات من أجة قيســـــــــــــــمل ااملرة ا منة واملنومة 
 لداننا وعلى الصـــــــــــــــتيدين اإلقليمي والتاملي،  وســـــــــــــــنن ذ االق ا  التاملي يف .والنوامية يف مجيد مراحلها

ونؤ د  .مراعاة الواقد املتيش يف  ة  لد وقدراق  ومستو  قنميت  واحرتام السياسات واألولويات الوطنية مد
من جديد التزامنا  الدانون الدويل، ونشـــــــــــــــدد على أن االق ا  التاملي يتتل قن يذ  على حنو ينســـــــــــــــملم 

 جض الدانون الدويل.حدوقنا والتزاماقنا مبو  مد
وســــــــــــنن ذ االق ا  التاملي عن طريق قتزيز التتاون الثنائي واإلقليمي واملتتدد األطراف وقنشــــــــــــيط  - 42

وسنواصة االست ادة من ا ليات واملنا ر واألطر الدائمة ملتاجلة مسألة  .الشرا ة التاملية  روا من التيلامن
احملوري الــذي يؤديــ  التتــاون الــدويل يف مجديق األهــداف والوفـال وإدرا ــا منــا للــدور  .ااملرة بميد أ تــادهــا

 االلتزامات  صــــــورة فتالة، ســــــنســــــتى إىل قتزيز اخنراطنا يف التتاون واملســــــاعدة  ل  لدان الشــــــمال و لدان 
وســـندوم مبوالمة جهود التتاون الع نبذاا يف هذا  .اجلنوب وفيما  ل  لدان اجلنوب وعلى الصـــتيد الثالثي

 و طة عمة أديس أ ا ا. 2030د مد  طة التنمية املستدامة لتام الصد
وندرر إنشـــــــــــــــال آلية لبنال الددرات يف األمم املتحدة،  االســـــــــــــــت ادة من املبادرات الدائمة، قدعم  - 43

وقتيجت هذ  ا لية للدول األعيلـــال واألمم املتحدة  .جهود الدول األعيلـــال الرامية إىل قن يذ االق ا  التاملي
اجلهات املتنية صـــاحبة املصـــلحة، مبا يف ذل  الدطا  اخلاص واملؤســـســـات اخلملية، املســـاهة  املوارد وســـائر 

 .التدنية واملالية والبشـــــــــرية على أســـــــــاس طوعي من أجة قتزيز الددرات ومجســـــــــل التتاون املتتدد الشـــــــــر ال
 وستتألف آلية  نال الددرات  ا يلي:

ر التوصـــــــة إىل حلول )أ(  قائمة على الطلض ومكي ة وفق االحتياجات  مر ز قواصـــــــة ييســـــــ 
 ومتكاملة،  السبة التالية:

 إســـــــــــــدال املشـــــــــــــورة  شـــــــــــــأن الطلبات الع قددمها البلدان لوضـــــــــــــد حلول، وقدييم هذ  ‘1’ 
 وجتهيزها؛ الطلبات

مجديد اجلهات الرئيســــــــــية الشــــــــــريكة يف التن يذ دا ة منوومة األمم املتحدة و ارجها،  ‘2’ 
 النسبية وقدرا ا التن يذية؛ شيال مد مزاياها 

ر ط الطلبــات مببــادرات وحلول  ــاثلــة من أجــة قبــاداــا  ل األقران وإمكــانيــة قكرارهــا،  ‘3’ 
 م  ولجدت مبادرات وحلول من هذا الدبية و ان  ذات صلة؛

 ؛  الة  نية فتالة للتن يذ الذي قشارك في  و االت متتددة وجهات متتددة صاحبة مصلحة ‘4’ 
 مجديد فرص التموية،  سبة منها افتتاا صندو   دل التمة؛ ‘5’ 
إنشــــــــال صــــــــندو  لبدل التمة من أجة قوفمل التموية األو يل لتن يذ احللول الدائمة على  )ب( 

 مشاريد، من  الل ما يلي:
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 قوفمل التموية األويل، عند احلاجة، من أجة إطال  مشرو  حمدد؛ ‘1’ 
  ؛استكمال مصادر التموية األ ر  ‘2’ 
استالم الت عات املالية الع قددمها الدول األعيلال واألمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية  ‘3’ 

 ؛واجلهات األ ر  صاحبة املصلحة، مبا يف ذل  الدطا  اخلاص واملؤسسات اخلملية
إنشـــــــال منصـــــــة عاملية للمتارف قكون مصـــــــدرال م توحال للبيانات على شـــــــبكة اإلنرتن   )ج( 

 ق:طري عن
 أدال دور مستود  للدائم من األدلة واملمارسات واملبادرات؛ ‘1’ 
 قيسمل إمكانية الوصول إىل املتارف وقبادل احللول؛ ‘2’ 
االســـــت ادة من من  الشـــــرا ات التا د للمنتد  التاملي املتع  ااملرة والتنمية واملصـــــادر  ‘3’ 

 األ ر  ذات الصلة.
اون والشـــــــــرا ة مد املهاجرين وايفتمد املدن، ومنومات املهاجرين وســـــــــنن ذ االق ا  التاملي  التت - 44

وامل رت ل، واملنومات الدينية، والســـــــــــــــلطات احمللية وايفتمتات احمللية، والدطا  اخلاص، وندا ات التمال، 
وال ملانيل، واملؤســــــــــــســــــــــــات الوطنية حلدو  اإلنســــــــــــان، واحلر ة الدولية للصــــــــــــليض األتر وااالل األتر، 

 وساط األ ادظية، ووسائط اإلعالم، وغملها من اجلهات املتنية صاحبة املصلحة.واأل
ونرحض  درار األمل التام إنشـال شـبكة قا تة لعمم املتحدة متنية  ااملرة من أجة ضـمان دعم  - 45

 تة االق ا  التن يذ دعمال فتاالل ومتســدال على نطا  املنوومة، مبا يف ذل  آلية  نال الددرات، إضــافة إىل متا
 ويف هذا السيا ، نالح  ما يلي: .التاملي واستتراض  لتلبية احتياجات الدول األعيلال

 ستؤدي املنومة الدولية للهملرة دور منس ق الشبكة وأمانتها؛ )أ( 
ســـــــــــــــتســـــــــــــــت يد الشـــــــــــــــبكة  الكامة من اخل ة التدنية والتملر ة الع قتمتد هبا الكيانات  )ب( 

 املتحدة؛ الصلة يف منوومة األمم ذات
ســــــيتوالم عمة الشــــــبكة  الكامة مد آليات التنســــــيق الدائمة ومد إعادة قنويم منوومة  )ج( 

 األمم املتحدة اإلمنائية.
ونطلض إىل األمل التام أن يددم إىل اجلمتية التامة قدريرال  ة ســــنتل عن قن يذ االق ا  التاملي،  - 46

، إضـــــافةل إىل أدال الرتقيبات املؤســـــســـــية،  االســـــتناد إىل وعن أنشـــــطة منوومة األمم املتحدة يف هذا الصـــــدد
 عمة الشبكة.

م  ــذلــ   ــالــدور املهم الــذي قؤديــ  التمليــات واملنتــديــات الع قدودهــا الــدول على وإذ نســـــــــــــــل   - 47
الصــــتيدين التاملي واإلقليمي يف النهو   احلوار الدويل  شــــأن ااملرة، ندعو املنتد  التاملي املتع  ااملرة 

مية والتمليات التشـــــــــــــــاورية اإلقليمية، واملنتديات التاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية األ ر  إىل قوفمل والتن
منا ر لتبادل اخل ات  شـــأن قن يذ االق ا  التاملي، وقبادل املمارســـات اجليدة  شـــأن الســـياســـات والتتاون، 

لحة فيما يتتلق مبسائة حمددة يف  ال والتتريف  النهج املبتكرة، وقوطيد الشرا ات املتتددة أصحاب املص
 السياسة التامة.
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 المتابعة واالستعراض  
ســـنســـتتر  التددم احملرز على الصـــتد احمللي والوطع واإلقليمي والتاملي يف قن يذ االق ا  التاملي  - 48

 .املصــــلحةضــــمن إطار األمم املتحدة من  الل رج قدود  الدول ومبشــــار ة مجيد اجلهات املتنية صــــاحبة 
وألغرا  املتا تة واالســــــــــتترا ، نوافق على التدا مل احلكومية الدولية الع ســــــــــتســــــــــاعدنا يف مجديق أهدافنا 

 والوفال  التزاماقنا.
وإننا وإذ نر  أن ااملرة الدولية قتطلض وجود منتد  على الصتيد التاملي ظكن للدول األعيلال  - 49

  يذ وقوجي  عمة األمم املتحدة، ندرر ما يلي:من  الل  استترا  التددم احملرز يف التن
ق يمل ال ر  من احلوار الرفيد املستو   شأن ااملرة الدولية والتنمية، املدرر إقامت  حاليال  )أ( 

 ؛“منتد  استترا  ااملرة الدولية”مرة  ة أر د دورات من دورات اجلمتية التامة، وأن قتاد قسميت  
ملرة الدولية املن  التاملي احلكومي الدويل الرئيســي للدول أن يكون منتد  اســتترا  اا )ب( 

األعيلال ملناقشة التددم احملرز يف قن يذ مجيد جوانض االق ا  التاملي وقبادل املتلومات  شأن ، مبا يف ذل  
 ، ومبشار ة مجيد اجلهات املتنية صاحبة املصلحة؛2030جوانب  املتتلدة ةطة التنمية املستدامة لتام 

 ؛2022أن يتدد منتد  استترا  ااملرة الدولية  ة أر د سنوات ا تدال من عام  )ج( 
أن يناقش منتد  اســـــــــــتترا  ااملرة الدولية قن يذ االق ا  التاملي على الصـــــــــــتد احمللي  )د( 

والوطع واإلقليمي والتاملي، وأن يتيجت الت اعة مد اجلهات املتنية األ ر  صاحبة املصلحة،   ية االست ادة 
 اإلاازات ومجديد ال رص املتاحة لزيادة التتاون؛ من

أن يصــــدر عن  ة اجتما  ملنتد  اســــتترا  ااملرة الدولية إعالن  شــــأن التددم احملرز  )ه( 
يلت ق علي  على املســتو  احلكومي الدويل، وظكن أن يأ ذ  يف االعتبار املنتد  الســياســي الرفيد املســتو  

 املتع  التنمية املستدامة.
وإننا وإذ نر  أن ااملرة الدولية مجدث يف متومها ضـــــــــــــــمن املناطق اإلقليمية، ندعو التمليات  - 50

واملنتديات واملنومات دون اإلقليمية واإلقليمية واألقاليمية، مبا يف ذل  اللملان االقتصادية اإلقليمية التا تة 
منطدة  قن يذ االق ا  التاملي دا ة  ةلعمم املتحدة أو التمليات التشاورية اإلقليمية، إىل استترا  حالة 

،  التناوب مد املناقشـــــــــــات الع جتري على الصـــــــــــتيد التاملي 2020من املناطق اإلقليمية، اعتبارال من عام 
  رتة فاصــــــــلة من أر د ســــــــنوات، من أجة إرشــــــــاد  ة اجتما  ملنتد  اســــــــتترا  ااملرة الدولية على حنو 

 بة املصلحة.فتال، مبشار ة مجيد اجلهات املتنية صاح
وندعو املنتد  التاملي املتع  ااملرة والتنمية إىل قوفمل حيز للتباحا غمل الرمسي الســـــنوي  شـــــأن قن يذ  - 51

 .االق ا  التاملي، وإطال  منتد  استترا  ااملرة الدولية على النتائج وأفيلة املمارسات والنهج املبتكرة
قدودها الدول يف  ال ااملرة الدولية من إســـــــــــــهامات  وإننا وإذ نســـــــــــــلم مبا قددم  املبادرات الع - 52

هامة، ندعو احملافة، مثة احلوار الدويل  شـــــــــــــــأن ااملرة الذي قديم  املنومة الدولية للهملرة، والتمليات 
التشـــــــاورية اإلقليمية، وغملها، إىل املســـــــاهة يف منتد  اســـــــتترا  ااملرة الدولية عن طريق قددمي ما يكون 

واألدلة وأفيلــــــة املمارســــــات والنهج املبتكرة والتوصــــــيات املتتلدة  تن يذ االق ا  التاملي  م يدا من البيانات
 من أجة ااملرة ا منة واملنومة والنوامية.
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ونشملد مجيد الدول األعيلال على إعداد  طط استملا ة وطنية طموحة لتن يذ االق ا  التاملي،  - 53
املة للتددم احملرز على الصــتيد الوطع،  ســبة منها يف أقرب وق   كن، وإجرال اســتتراضــات منتومة وشــ

وينب ي أن قســـــت يد هذ  االســـــتتراضـــــات من مســـــاهات  .الديام طوعا  وضـــــد  طة قن يذ وطنية وقن يذها
مجيد اجلهات املتنية صـــــاحبة املصـــــلحة، ومن ال ملانات والســـــلطات احمللية، وأن قســـــهم   تالية يف إرشـــــاد 

 د  استترا  ااملرة الدولية وسائر احملافة ذات الصلة.مشار ة الدول األعيلال يف منت
مشـــــــــــــاورات حكومية دولية  2019ونطلض إىل رئيســـــــــــــة اجلمتية التامة أن قطلق وختتتم يف عام  - 54

م توحة وشـــــ افة وشـــــاملة لتحديد الطرائق واجلوانض التنويمية ملنتديات اســـــتترا  ااملرة الدولية وصـــــياغة 
نتديات من مســاهات االســتتراضــات اإلقليمية وســائر التمليات ذات الصـلة، الطريدة الع ســتســت يد هبا امل

  اعتبارها وسيلة لزيادة قتزيز فتالية واقسا  املتا تة واالستترا  املبينل يف االق ا  التاملي.

 


