
 

 
 2017أكتوبر تشرين األول/

 المنظمة الدولية للهجرة
 تكميلي لتقرير األمين العام لألمم المتحدة إسهام

 :نظاميةوالاالتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة  بشأن

 التزامات قابلة للتنفيذ

المنظمةّالدوليةّللهجرةّأنّتقدمّهذهّاالستجابةّالتكميليةّلطلبّممثلّاألممّالمتحدةّالخاصّّيسرّ 

ّلألمينّالعامّالمعنيّ ّلالدوليةّبالهجرة تفاقّاالعنّإلسهامّفيّتقريرّاألمينّالعامّلألممّالمتحدة

ّوالنظاميةالعالميّ ّوالمنظمة ّاآلمنة ّوتضمنتّاالتفاقّالعالمي)ّمنّأجلّالهجرة ّالتيّ(. الوثيقة

الدوليةقد متهّا االتفاقّوعناصرّهيكلّتوصياتّبشأن2017ّّسبتمبر/أيلول20ّّفيّللهجرّةّالمنظمّة

ّإلیّاعتباراتّعامّ ّ،وإطارّمتابعةّواستعراضّالتنفيذّهووسائلّتنفيذالعالميّ بشأنّّةباإلضافة

لقابلةّللتنفيذ،ّتزاماتّاتوصياتّإضافيةّبشأنّااللهذهّالوثيقةّّتضمنتااللتزاماتّالقابلةّللتنفيذ.ّو

هجرةّيةّلللمنظمةّالدولالذيّيفيدّبأنهّيتعي نّعلىّاّتمشياّمعّالتفاصيلّالواردةّفيّقرارّالطرائق

.ّعالمياالتفاقّالللدولّاألعضاءّفيّتطويرّالدعمّالتقنيّوالدعمّفيّمجالّالسياسةّالعامةّتقديمّ

ةّالفاعلهاّمنّالجهاتّالحکوماتّوغيرمعّهجرةّلیّعملّالمنظمةّالدوليةّللتستندّهذهّالوثيقةّو

ّالّكامةحبشأنّ علیّالمستوياتّالعالميةّمنّخاللّالسياساتّوالبحوثّوالعملياتّهجرةّوإدارة

لتيّأجريتّمنذّامناقشاتّالواإلقليميةّوالوطنيةّوالمحلية.ّويستندّالتقريرّبصفةّخاصةّإلىّنتائجّ

صحابّالمصلحةّاآلخرينّمنّخاللّالسياساتّمعّالحكوماتّبالتعاونّمعّأ،ّبشأن2001ّعامّ

الحوارّالدوليّبشأنّالهجرةّالذيّتضطلعّبهّالمنظمةّالدوليةّللهجرة.ّكماّأنهاّتشيرّبانتظامّإلىّ

تقريرّسوثيرالندّوتستندّإليه،ّبماّيتماشىّمعّالرؤيةّاالستراتيجيةّللمنظمةّالدوليةّللهجرةّبشأنّ

 .الهجرةّالمدارةّإدارةّجيدةّ

المنظمة الدولية للهجرة بشأن الهيكل/العناصر  موجز: توصياتملّخص 

 ستعرا /االالمتابعةوالتنفيذ/

20ّ:ّاقترحتّالمنظمةّالدوليةّللهجرة،ّفيّتقريرهاّالذيّقدمتهّفيّالهيكلّوالعناصر

وعلىّ؛ّاسوالنّاإلنسانقضاياّحقوقّّالتركيزّعلىعلىّالعالميّأيلول/سبتمبر،ّأنّيؤكدّاالتفاقّ

للمهاجرينّوالمجتمعات؛ّوأنهّكبيرّبالنسبةّّإيجابيةّإلىّحد ّلةّمسأوّ،منهّأنّالهجرةّأمرّالّمفرّ 

نأنّتجرةّهجاهّالمهاجرين.ّواقترحتّالمنظمةّالدوليةّلليّللتمييزّوالتعصبّت ّيجبّالتصد ّ ّتضم 

فرادّمنّاألسياديّفيّتحديدّالدولّالّالعالميّحقّ ّيهاّاالتفاقعلرتكزّالمبادئّالرئيسيةّالتيّي

،ّبماّيتماشیّمعّالقانونّالدولي؛ّيجوزّلهمّالدخولّإلىّأراضيهاّواإلقامةّفيهاغيرّالرعاياّالذينّ

ّا أنّتقبلّالدولّعودةّمواطنيها؛ّوأنّتعملّالحكوماتّوألشخاصّفيّالعودةّإلىّبلدانهم؛ّوحق 
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ةّفوائدّاإليجابي،ّومعّالجهاتّالفاعلةّغيرّالحكومية،ّعلىّتقاسمّالمسؤوليةّعنّتحقيقّالمعا ّ

 .للهجرةّوالتصديّلتحدياتهاّبروحّمنّالتضامنّالحقيقي

20ّفيّّالوثيقةّالتيّقد متهاهجرةّفيّ:ّاقترحتّالمنظمةّالدوليةّللالتنفيذّوالمتابعةّواالستعراض

ملّمنتدىّشايضطلعّفيّنطاقهّ،ّالعالمياستعراضّاالتفاقّسبتمبرّإطاراّلمتابعةّوأيلول/

ّ(المتعلقةّبالهجرةخبراتّالمعظمّتوجدّهّفيّجنيفّ)حيثّمقرّ ّيكون،ّوشفافّبينّالحکومات

ّ:ماّيليبّآليةّالمتابعةّهذهضطلعّ.ّوستاالتفاقّالعالميّاللتزاماتّمنتظمةّمرحليةّباستعراضات

داريةّالهيئةّاإلّ،ياراتّالتيّتمّتحديدهاالنظمّواآللياتّالقائمة.ّوتشملّالخاالستنادّإلىّّّ •

حوارّالمنظمةّالدوليةّوللمنظمةّالدوليةّللهجرة،ّوهيّمجلسّالمنظمةّالدوليةّللهجرة؛ّ

 .والمنتدىّالعالميّالمعنيّبالهجرةّوالتنميةّ؛)الحوارّالدولي(ّالهجرةّبشأنللهجرةّ

ةّتضمينّمشارکةّ •   منّجانبّاألممّالمتحدةّوالشرکاءّاإلقليميينّوالمجتمعّالمدنيّهام 

منّأصحابّّهموغيرهاجرينّوالشتاتّواألوساطّاألکاديميةّوالموالقطاعّالخاصّ

 .وجنسانيّعيالمصلحة،ّوضمانّتمثيلّمتوازنّجغرافيّومواضي

"ّلكيّ"ترقى،ّةوالوطنيّةاإلقليميّةالفاعلالجهاتّ"ّقاعدةإلىّ"إيجادّالس ب لّللوصولّ •  

ميّاالتفاقّالعالتنفيذّّأنشطةّّالكثيرّمنإذّإنّهذهّالجهاتّالفاعلةّإلىّالمستوىّالعالمي،ّ

 .سيحدثّبالضرورةّعلىّالمستويينّالوطنيّواإلقليمي

ّالمستوياتعلى2030ّّلعامّّالمستدامةتنفيذّواستعراضّخطةّالتنميةّاالتفاقّبربطّ •  

ّالمتعلقةّةالمستدامأهدافّالتنميةّاالتفاقّالعالميّبتنفيذّإذّإنّوالوطنية،ّّواإلقليميةّالعالمية

 ا .بالهجرةّسوفّيعززّبعضهاّبعض

شأنّبّاآلخرينتنميةّالقدراتّللدولّوأصحابّالمصلحةّتنفيذّلتحديدّوّيالءّاألولويةإ •  

 .التقنيةّالمجاالتسياساتّالهجرةّوالتشريعاتّوالمؤسسات،ّوفيّمجموعةّمنّ

ماّفيّوالوطنية،ّبّواإلقليميةعلىّالمستوياتّالعالميةّّالوكاالتإدراجّتنسيقّقويّبينّّّّ •

أصحابّالمصلحةّالمحليين،ّبعدّاستعراضّهياكلّالتنسيقّالقائمةّمثلّذلكّالشراكاتّمعّ

منّأجلّّالمتحدةّالجهودّالتيّتقومّبهاّاألممونتائجّّالفريقّالعالميّالمعنيّبالهجرة

ّيالمتحدة،ّبماّفّاألمممنّدخولّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّفيّمنظومةّّواالستفادة،ّاإلصالح

لىّعذلكّعنّطريقّالتنسيقّبينّالوكاالت،ّفضالّعنّاألفرقةّالعاملةّالمعنيةّبالهجرةّ

 .الصعيدينّالوطنيّواإلقليمي

إدراجّآليةّلتمويلّجملةّأمورّمنهاّجمعّالبياناتّوتحليلهاّوالعملياتّوالحواراتّبينّ •   

اقّاالتفالعالميّواستعراضّالتزاماتّّبّالمصلحةّالمتعددينّالتيّأطلقهاّاالتفاقأصحا

 .والثغراتّوتوفيرّبناءّالقدراتّالمتفانيةّعندّالحاجةعقباتّبهدفّتحديدّالالعالميّ

سةبأمانةّدعمهّ •    ،ّوعلىّاستعدادّمنظمةّالدوليةّللهجرةّفيّوضعّجيدالعدّ ،ّتمكر 

ّ.تهالقياد

 توصيات بشأن االلتزامات القابلة للتنفيذ
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االلتزاماتّالقابلةّللتنفيذّضمنّالمجموعاتّّهجرةّإدراجالدوليةّللتقترحّالمنظمةّ

لهجرةّاآلمنةّوالمنظمةّلاألساسّالضروریّّالمواضيعيةّالتالية،ّالتيّتشک  لّمعا ّ

داَرةّإدارةّجي دةأيّّ-والنظامية  :الهجرةّالم 

 دّبالمعاييرّالدوليةّوحمايةّحقوقّاإلنسانّللمهاجرين؛التقي ّّ-1ّ

 إدارةّالهجرة؛فيّنظمّوطنيةّشاملةّومتوازنةّوتعملّبشكلّّ-2ّ

 الرفاهّاالجتماعيّواالقتصاديّللمهاجرينّوالمجتمع؛ّ-3ّ

 األزمات؛ّتّالمتعلقةّبالتنقالأبعادّّ-4ّ

ّالتعاونّالدوليّبشأنّالهجرةّوإدارتها.ّ-5ّ

 
 مراعاة المعايير الدولية وحماية حقوق المهاجرين -1

اّ اني،ّاإلنسالقانونّالالجئين،ّوقوانينّلقواعدّومعاييرّحقوقّاإلنسانّالدولية،ّوالمتثالّيعدّ 

العمل،ّوالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنية،ّوالقانونّالدبلوماسيّوالقنصلي،ّوالمهاجرين،ّقوانينّو

إدارةّجيدة.ّويجبّأنّّت داروفيّسياقّالهجرة،ّأمرّضروريّلنظمّإدارةّالهجرةّالوطنيةّالتيّ

وإنفاذّالقوانينّوالسياساتّواإلجراءاتّمعّاالحترامّالكاملّوالحمايةّالكاملةّلحقوقّّتنفيذتمشىّي

ّاإلنسانّوالحرياتّاألساسيةّللمهاجرين.
 

 دولية:المعاييرّال

مواءمةّالتشريعاتّالوطنيةّمعّااللتزاماتّوالمعاييرّالمتعلقةّبحمايةّحقوقّالمهاجرينّفيّّ•ّ

ّفيّ ذلكّالمعاييرّالراميةّإلىّمكافحةّالتمييزّوكراهيةّاألجانبّالقانونّالدوليّذيّالصلة،ّبما

 والعنصرية،ّوضمانّوصولّالمهاجرينّإلىّالعدالة.

 بناءّالقدرةّعلىّتنفيذّهذاّالتشريع.ّ•ّ

تدريبّالمسؤولينّالذينّيتصلونّبالمهاجرينّ)مسؤوليّالجمارك/الحدودّومقدميّالخدماتّّ•ّ

سينالصحيةّواالجتماعيةّوالم انّحقوقّاإلنسقوانينّالشرطةّوالقضاةّوغيرهم(ّعلىّوضباطّّدر 

الدوليةّوالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةّوالعملّوغيرّذلكّمنّالقوانينّذاتّالصلة،ّوكيفيةّتحديدّ

 منّالحماية.،ّومساعدةّالمهاجرينّذويّاالحتياجاتّالخاصةّحالة،ّواإلالفحصالهوية،ّو

 oّّا ّنقاط ّمثل ّالعالية ّالمخاطر ّذات ّالمناطق ّوالمواقعّاستهداف ّالحدودية لعبور

ّالا ّمنّّاألخرىستراتيجية ّوالمناطقّالمتضررة ّاألزماتعلىّطولّطرقّالهجرة

مرتفعاّمثلّالعملّالمنزليّوصناعةّالجنسّّاإلساءةوالصناعاتّالتيّيكونّفيهاّخطرّ

 .األسماكوالبناءّوالتصنيعّوالزراعةّوصيدّ

 :هويةال

 إنشاءّنظمّوطنيةّللتسجيلّالمدني.ّ•ّ

 إثباتّهويتهمّالقانونية.وثائقّبّاألشخاصتزويدّجميعّّ•ّ

وضعّتفاهماتّمشتركةّبشأنّالمعاييرّاألساسيةّلوثائقّالهويةّونظمّإدارةّالهويةّ)مثلّنطاقّ•ّ

ّمنّ ّوغيرها ّالبيومترية ّوالمعلومات ّللوثائق ّاألمنية ّوالسمات ّإدراجها ّالمراد المعلومات
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بّس،ّوماّإلىّذلك(ّ،ّمعّإيالءّاالهتمامّالمنابطريقةّأسرعّودق ةّأكبرالتكنولوجياتّلتأكيدّالهويةّ

 الخصوصية.ّشاغللم

ويةّالوطنيةّونظمّإعادةّالقبول،ّبماّفيّذلكّه،ّمنّخاللّتعزيزّالهويةتحسينّقدراتّإدارةّال•ّ

 منّخاللّالتعلمّمنّاألقرانّوتنميةّالقدراتّالمخصصة.

ّ ّإمكانيةّتوفيرّ• نّأجلّمالتسجيلّالسريعّوالشاملّللوافدينّالجددّلضمانّاإلحاالتّالمناسبة،

ّ.هاوالحلولّالمستدامة،ّودعمّجمعّالبياناتّوتحليلّالتکاملتوجيهّ

 

ّاعتباراتّالحمايةّالخاصة:
ّ •ّ ّا طالع ّالموادّعلىّالمهاجرين ّمنّخالل ّالقانونية، ّومساراتّالهجرة ّومسؤولياتهم حقوقهم

ّومراكزّ ّووكاالتّالهجرة ّالمكاتبّالقنصلية ّقبل ّمن ّوصولهم ّوعند ّالمنشأ ّفيّبلدان المقدمة

 الصحيةّوالتعليميةّوإنفاذّالقانونّوغيرها.مساعدةّالمهاجرينّومقدميّالخدماتّهيئاتّو

 فيّالعبورّوعندّالوصول.ّوإنقاذّاألرواحالطوارئّحاالتّتوفيرّخدماتّ•ّ

ورةّتمييزيّللمهاجرينّالذينّيصلونّبصّمنّدونّاألساسيةّلب يّاالحتياجاتإنشاءّنظمّاستقبالّت•ّ

ّالشربّوالمأوىّفيّتدفقاتّأوّّنظاميةغيرّ ّفيّذلكّالغذاءّومياه ّبما ةّوالرعايّالالئقكبيرة،

 الصحية.

ّ •ّ ّومقدميّالخدمات، ّإلىّالسلطاتّالمعنية ّآلياتّاإلحالة ّوتعزيز ّمثال ّإنشاء ّمسيلملتّبالنسبة

ّ ّواألطفال، ّممنّلهمّاللجوء، ّوغيرهم ّواألشخاصّذويّاإلعاقة، ّاالتجارّالمحتملين، وضحايا

 خاصة.حقوقّواحتياجاتّ

فيهّاّ• الحاالتّالتيّتزيّد المخاطرّومواطنّالضعف،ّمثلّنوعّالجنسّوالعمرّالقيامّبفحصّلتحديّد

يتصلّبهّمنّاستغاللّوإساءة،ّمواصلةّوالصحةّوعواملّأخرى،ّو االهتمامّبالعنفّالجنسانيّومّا

ةّقدروالالقدرةّعلىّالصمودّوالّسيماّفيّسياقاتّاألزماتّوحاالتّالضعفّالشديد،ّمعّمراعاةّ

 .لدىّالمهاجرينّعلىّالتصرف

تنظيمّالعملّالذيّيمكنّأنّيكونّ"مخفيا"،ّمثلّالعملّبمنّمخاطرّاالستغاللّواإلساءةّّالحد ّ•ّ

ّوالحد ّ ّّالمنزلي، ّمثوتوفيرّبدائلّلهاّآلياتّالكفالةّعلىّيدّصاحبّعملّواحدمنّاستخدام لّ،

 .نةرّ ن ظمّتأشيراتّالعملّالمَّواعتمادّالرعايةّالقائمةّعلىّالقطاع،ّوتنقلّالموظفين،ّ

وضعّمبادئّتوجيهيةّغيرّملزمةّلحمايةّالمهاجرينّفيّالحاالتّالمعرضةّللخطرّمنّخاللّ•ّ

نّمنّفيّالبلدانّالتيّتعانيّوالمهاجررةّ"مبادعمليةّتقودهاّالدولة،ّاستناداّإلىّجملةّأمورّمنهاّ

نانسن"ّونزاعاتال ومبادئّمبادرّة البيئةّ،ّفاقّالعالمياالت ّّ، الفريقّّ-"ّ،يمةسلالمأمونةّوال"ومبادرّة

ّومساعدةّ ّبشأنّحماية ّللهجرة ّالدولية ّوكتيبّالمنظمة ّاحتجازّاألطفال، ّالمعنيّبإنهاء العامل

 المهاجرينّفيّالحاالتّالضعيفة.

oّّّتتضمنّالمبادئّالتوجيهيةّتفاهماتّمشترکةّوممارساتّفعالةّبشأنّأنواعّالضعف

 تتطلبّالحماية،ّخارجّنطاقّحمايةّالالجئين.والحاالتّالضعيفةّالتيّ
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oّّالدول بالحمايةّباالستعراضاتتلتزّم المتعلقّة المشتركةّبينّالوكاالتّلسياساتهّا ّالوطنيّة

ّوتنفيذهاّ ّالتوجيهية ّالمبادئ ّوضع ّفي ّالمتعددين ّالمصلحة ّأصحاب ّمشاركة وتشجع

 الحقا.

 احتجازّالمهاجرين:

وتعزيزّبدائلّاحتجازّالمهاجرينّفيماّيتعلقّبالجرائمّاإلدارية،ّوالّسيماّعندّوصولهمّتحديدّ•ّ

ّمثلّمراكزّاالستقبالّ ّمعّالتزاماتّاإلبالغّّ)شبه(وطردهم، المفتوحةّأوّالمساكنّالمجتمعية،

ضمانّالمراجعةّالقضائيةّالدوريةّالحتجازّواإلنفاذ.ّالمتعل قةّمخاطرّالوإدارةّالقضاياّللحدّمنّ

 المهاجرين،ّبماّفيّذلكّالحدودّالزمنية.

إنهاءّاحتجازّاألطفالّفيّالهجرة؛ّوضمانّوجودّنظمّاستقبالّكافيةّوخياراتّللرعايةّلألطفالّ•ّ

 المهاجرين،ّبماّفيّذلكّفيّالنظمّالوطنيةّلحمايةّالطفل.

ّاالتجارّباألشخاصّوتهريبّالمهاجرين
لينّوحمايتهمّومساعدتهم،ّلتحديدّضحاياّاالتجارّوغيرهمّمنّالمهاجرينّالمستغَّّآلياتّإنشاء•ّ

ّفيّذلكّ خطوطّهاتفيةّمباشرةّإنشاءّبوضمانّحصولهمّعلىّالمساعدةّوسبلّاالنتصاف،ّبما

ّغيرهموّاالتجارّلضحاياّللهجرةّالدوليةّللمنظمةّالتابعّالعالميةّالمساعدةّصندوقّودعمّللضحايا

ّخاصلألشفيّحاالتّالطوارئّّالمساعدةّتقديمّييسرّالذيّالضعيفة،ّالحاالتّفيّالمهاجرينّمن

ّاآلمنّالمأوىّتوفيرّذلكّفيّبماّأخرى،ّضعفّحاالتّفيّيعيشونّالذينّاألشخاصّأوّبهمّرجَّالمت ّ

ّطوعيةالّالعودةّفيّوالمساعدةّالقانونيةّوالمساعدةّواالجتماعيّالنفسيّوالدعمّالطبيةّوالرعاية

 .اإلدماجّوإعادة

ّفيّالعاملينّلجميعّالئقةّعملّوظروفّأجورّضمانّأجلّمنّالخاصّالقطاعّودعمّإشراكّّ•

ّالتوظيفّذلكّفيّبماّوالعالمية،ّواإلقليميةّالوطنيةّالمستوياتّعلىّبه،ّالخاصةّالتوريدّسالسل

 .واألخالقيّالعادل

منّالطلبّعلىّالسلعّوالخدماتّالتيّّواتخاذّتدابيرّملموسةّللحد ّالقضاءّعلىّعمالةّاألطفالّّّ•

ّاألشخاصّالمّ  ّالمستغَّجَّت ّينتجها ّوالمهاجرون ّبهم ّالظروفّّ،ونل ّر ّبشأن ّتثقيفّالجمهور مثل

ّإنتاجّبعضّالسلعّوالخدماتّلتمكينّالمستهلكينّمنّاتخاذّقراراتّ االستغالليةّالتيّيمكنّفيها

 مستنيرةّبشأنّاستهالكّهذهّالمواد.

ّخاللّمنّبذلكّالمرتبطةّوالمخاطرّالمهاجرينّوتهريبّباألشخاصّاالتجاروقوعّّمنّالحد ّّّ•

ّحمايةلّالمقصدّبلدانّوفيّالجرائمّهذهّلمنعّوالعبورّالمنشأّبلدانّفيّمستهدفةّإعالميةّحمالت

 .مرتكبيهاّومحاكمةّالضحايا

ّومقاضاةّباألشخاصّواالتجارّالمهاجرينّتهريبّجرائمّمكافحةّعلىّالدولّقدراتّبناءّّ•

ّالدوليّنالقانوّمثلّمجاالتّفيّالتقنيةّالمساعدةّتقديمّخاللّمنّفعاليةّأكثرّنحوّعلىّمرتكبيها

ّوإجراءّالتحقيقّومهاراتّالمخاطرّوتحليلّاالستخباريةّالمعلوماتّوجمعّالدوليةّوالممارسة

 .المقابالت

ّاإلجراميةّعاتالجماّالستهدافّاإلنفاذّوتعزيزّ،الدوليةّالمعاييرّمعّتتفقّتشريعاتّوتنفيذّوضعّ•

ّالقدراتّوتنميةّالفعالةّالممارساتّوتبادلّاألقرانفيماّبينّّالتعلمّخاللّمنّذلكّفيّبماّالمنظمة،
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ّمنّوغيرهاّالهجرةّبشأنّاإلقليميةّاالستشاريةّالعملياتّخاللّمنّالمقدمةّتلكّمثلّالمخصصة

 .ةّواألقاليميةاإلقليميّالتعاونّآليات

ّراقبةمهيئاتّوّالقانونّوإنفاذّالقضائيةّالسلطاتّبينّاألطرافّومتعددةّثنائيةّآلياتّإنشاءّ•

ّضمانوّالتنفيذيةّاألنشطةّوتنسيقّالمعلوماتّلتبادلّالصلةّذاتّاألخرىّالفاعلةّوالجهاتّالحدود

 .المقاضاةّجهودّودعمّاألفرادّحماية

االستنادّرّواالتجارّبالبشالمتعلقةّبمكافحةّالتعاونيةّقاعدةّالبياناتّالمستودعّالعالميّلتوسيعّ•ّ

ّإلىّ(الضحاياّحاالتعنّّبياناتالّمثل)ّالصلةّذاتّالبياناتّبمجموعاتعنّطريقّالمساهمةّإليهّ

ّعلوماتمّعلىّحالياّتحتويّالتيّاإللكترونيةّوالمنصةّ،المفتوحوّاألطرافّالمتعددّالمصدرّهذا

ّمنّاناتللبيّالتحليليّاالستخدامّوتشجيعّبالبشر،ّاالتجارّمنّالناجينّمنألف60ّّّمنّأكثرّعن

ّ.األدلةّعلىّالقائمةّوالبرامجّالسياساتّوضعّأجل
المجتمع بأسره من أجل إنشاء نظم إدارة شاملة ومتوازنة تشمل ن ه ج و جامعةة يج حكومه  توظيف ن   - 2

 وشاملة إلدارة الهجرة

بمجموعة واسعة من مجاالت السياسة العامة، بما فيها حقوق اإلنسان  تتصلا كانت الهجرة لمّ 
والتنمية والعمل والبيئة والصحة والتعليم والجريمة وغير ذلك الكثير، فإن الحوار والتعاون بين 

، نظرا ألن البشر هم في صميم ثمّ أمر أساسي.  -بأسرهاأي الحكومة  -مختلف أجزاء الحكومة 
اركة الحكومة مع الجهات الفاعلة األخرى )المنظمات الدولية واإلقليمية سياسة الهجرة، فإن مش

والمنظمات غير الحكومية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ووسائط اإلعالم 
الفعالة سياسات الهجرة  يعّد أمر حاسم في المجتمع بأسرهفإن مشاركة ، (والمهاجرين أنفسهم

 الشاملة والمتوازنة.و

ّ ّوالتکي ّّالتأکدّمن• ّالمستدامة ّبشأنّالتنمية المناخ،ّّرفّمعّتغي ّأنّالسياساتّالوطنيةّوالمحلية

ّتشملّ ّاالجتماعية( ّوالحماية ّوالتوظيفّوالصحة ّالتعليم ّ)مثل ّالقطاعية ّالسياسات ّعن فضال

جرة"(ّوضمانّإدماجّالمهاجرينّوالهجرة،ّبماّه)"عالمةّالّهجرةدينامياتّالمراعاتهاّلّمراجعة

ودعمّتوسيعّنطاقّالمشاريعّالتجريبيةّالمتعلقةّّ-فيّذلكّالعواملّالدافعةّللهجرّة الهجرة"ّ؛ "تعميّم

بتعميمّالهجرةّفيّالتخطيطّاإلنمائيّالوطنيّوالمحلي،ّوفيّاستراتيجياتّالتكيفّمعّتغيرّالمناخ،ّ

إلىّالمنهجياتّمنّجانبّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّوغي منّالكياناتّذاتّالصلة،ّاستنادّا ّقائمةالرهّا

 والدروسّالمستفادة.

ّ ّالمستدامةّ• ّالتنمية ّعلى ّالمحتمل ّأثرها ّتحليل ّبعد ّوتنفيذها ّالهجرة ّسياسات ّوضع ضمان

 والسياساتّالقطاعيةّوضمانّاتساقّالسياساتّوأوجهّالتآزرّوالتكامل.

ّ ّإرشاداتّومعاييرّبشأنّالهجرة• ّومؤشراتّّاستخدام ّالهجرة ّمثلّإطارّحوكمة ّجيدا المدارة

 حوكمةّالهجرة،ّوتقييمّمدىّكفايةّسياساتّوهياكلّالهجرةّالوطنية.

ن ه جّالباعّإقامةّنظمّتنسيقّمنتظمةّبينّالوزاراتّأوّبينّاإلداراتّوالحفاظّعليهاّلضمانّات ّ•ّ

 :الحكوميةّالجامعةّ

oّّوقّاإلنسانّجرةّوالتنميةّوحقهفيّالسياسةّالمتعلقةّبالّةالمشارکالجهاتّينبغيّأنّيشملّالتنسيق

منّالقطاعاتّذاتّهاّوالتعليمّوالصحةّوالشرطةّوالعملّوالصحةّواالستجابةّللکوارثّوغير

 السياساتّفيّجميعّالقطاعات.رةّبشکلّمناسبّفيّلهجواّهاجرينالصلةّلضمانّإدراجّالم
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قضاياّالهجرةّوسياساتها،ّبماّفيّذلكّعلىّإجراءّمشاوراتّمنتظمةّمعّالسلطاتّالمحليةّبشأنّ•ّ

 الصعيدينّالوطنيّوعبرّالوطني،ّبماّيتفقّوالتوصياتّالواردةّفيّالخطةّالحضريةّالجديدة.

ّ ّالمدنيّ• ّوالمجتمع ّالحكومية ّالفاعلة ّالجهات ّبين ّشراكات ّوإقامة ّمنتظمة ّمشاورات إجراء

حققّتّجامعةنفيذهاّلضمانّاتباعّنهجّمجتمعيةّوالقطاعّالخاصّبشأنّوضعّسياساتّالهجرةّوت

 التوازنّوالقدرةّعلىّالتنبؤّوالتماسكّاالجتماعي.

ّ ّالقدراتّ• ّتنمية ّخالل ّمن ّالهجرة، ّإدارة ّعلى ّوالمحلية ّوالوطنية ّاإلقليمية ّالقدرات تعزيز

ّاألقرانّوتقاسمّأفضلّالممارسات،ّمنّخاللّالعملياتّفيماّبينالمخصصة،ّبماّفيّذلكّالتعلمّ

ّالتشاوريةّاإلقليميةّوآلياتّالتعاونّبينّالدولّبشأنّالهجرة.

 تعزيز الرفاه االجتماعي واالقتصادي للمهاجرين والمجتمع - 3

الجديدة يؤدي إلى منافع هائلة في ديارهم إن الترحيب بالقادمين الجدد ومساعدتهم على التكيف 
التدابير التي تسمح للمهاجرين بالعمل، والذهاب إن للمهاجرين والمجتمعات التي ينضمون إليها. 

 إلىتزيد فراد أسرهم والمجيء بأإلى المدرسة، والحصول على الخدمات الصحية واالجتماعية، 
من حاالت التمييز وكراهية األجانب، تقّلل أقصى حد من المساهمات التي يقدمها المهاجرون و
ستقرار واالبادلين، والتماسك االجتماعي، المتاألمر الذي يعزز بدوره التفاهم واالحترام 

 سياسي.ال

 المساراتّالقانونية:

،ّوتقييمّفعاليةّسياساتّالهجرةّبانتظامّمنّأجلّتعزيزّبرامجّالتنميةّجامعاستخدامّنهجّمجتمعيّ•ّ

منّالبطالةّبينّالمواطنين؛ّّمعالجةّاألهدافّالقصيرةّاألجلّ)مثلّالحد ّصرّعلىّيقتالوطنية،ّالّ

 أيضاّاألولوياتّالطويلةّاألجل.وإنماّيعالجّالثغراتّفيّالعمل(،ّّوسد ّ

ّ ّالديمغرافيةّ• ّواالتجاهات ّوالتعليم ّالعمل ّمجاالت ّفي ّوالسياسات ّاألولويات ّبين التوفيق

ّالقدرةّ ّالعملّواالبتكارّوتطويرّالقطاعاتّاالقتصاديةّاالستراتيجيةّودعم والتغيراتّفيّعالم

ذلكّقنواتّالهجرةّالقانونيةّعلىّجميعّمستوياتّالمهارات،ّكجزءّمنّّالتنافسيةّالعالمية،ّبماّفي

 أدواتّالسياساتّالوطنية.

 :ماّيليّإنشاءّمساراتّمالئمةّللهجرةّالقانونيةّيمكنّالوصولّإليهاّمنّأجل•ّ

oّّضمانّوجودّمجموعاتّعملّمتوازنةّفيّجميعّمستوياتّالمهاراتّبحيثّتحصل

ّوتعالجّاالتجاهاتّالديموغرافية،ّالبلدانّوالشركاتّعلىّالعمالّ الذينّيحتاجونّإليها

نقلّالناسّإلىّمواقعّتوجدّفيهاّوظائفّتناسبّمهاراتهمّسواءّكانتّعاليةّأوّمتوسطةّتو

 أوّأقلّمهارة؛

oّّالمّهيلتس ّفرصّالتدريب ّذلك ّفي ّبما ّالطالب، ّتنقل ّالمعلوماتّهني وتکنولوجيا

ّ)ب(ّمنّأهداف4ّالغايةّّعلميةّبماّيتماشیّمعندسيةّوالهواالتصاالتّوالبرامجّالفنيةّوال

 التنميةّالمستدامة.

oّّتدابيرّّخالل،ّبماّفيّذلكّمنّاألسرشملّّسياساتّلمّ ّبات باعّاالجتماعيتعزيزّالتماسك

علىّوجهّالسرعة،ّّالالجئينمنّأجلّجمعّشملّأسرّّاألسررةّمثلّبرنامجّمساعدةّميسّ 

ّ؛النظاميةغيرّالتحركاتّالمستمرةّمنّضغطّّوالحد ّ
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oّّصةّأوّالرعايةّالخاتوفيرّالتأشيراتّأوّبإصدارّتوفيرّالحمايةّاإلنسانيةّو/أوّالمؤقتة

جرينّغيرّالمحميينّبموجبّقانونّالالجئينّالمتعلقةّبالمهامنّالتدابيرّذلكّّغيراتخاذّ

للدخولّأوّالبقاءّوالعملّ)حسبّاالقتضاء(ّفيّالمجتمعاتّالمضيفةّمثلّضحاياّاالتجارّ

ّوالمهاجرينّالذينّتعانيّ ّالذينّيحتاجونّإلىّالحماية، واألطفالّغيرّالمصحوبينّأو

بلدانهمّاألصليةّمنّأزمة،ّبماّفيّذلكّالكوارثّالطبيعية،ّاستناداّإلىّمعاييرّواضحةّ

 ّومتسقةّويمكنّالتنبؤّبها؛

oّ ّّفّمعّآثارّتغيرّالمناخ.تکي ّللجرةّکاستراتيجيةّهلللّب ّاستکشافّس

وكفالةّالمواردّالكافيةّللمؤسساتّالوطنيةّوالقوانينّوالسياساتّوالممارساتّالمخصصةّتحديدّ•ّ

إلعدادّالمهاجرينّللحياةّوالعملّفيّالخارج،ّبماّفيّذلكّتوفيرّالمعلوماتّقبلّالمغادرةّوالتوجيهّ

وإصدارّالشهاداتّوالمعلوماتّعنّالحقوقّوالمسؤولياتّالقانونية،ّّ،والتدريبّعلىّالمهارات

 فيّذلكّالمساعدةّالقنصليةّوالحماية.ّبما

للتعاونّالثنائيّواإلقليميّبينّبلدانّالمنشأّوبلدانّالمقصد،ّومعّأصحابّالعملّإنشاءّآلياتّ•ّ

 وأصحابّالعملّلتسهيلّالهجرةّالعادلةّواألخالقيةّوالكفؤةّالقائمةّعلىّالحقوق.

المساعدةّبماّفيّذلكّأوقاتّاالنتظار،ّوالتأشيرات،ّإعدادّتعزيزّالكفاءةّالتشغيليةّوالشفافيةّفيّ•ّ

ّفيّاللغاتّاألصلية.

 القطاعّالخاص:

ّرقّ المسؤوليةّالمؤسسيةّفيّالقضاءّعلىّالّ-مبادرةّكريستمنّقبيلّتدابيرّالدعمّوتوسيعّنطاقّ•ّ

التيّأطلقتهاّمؤخراّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّوالتيّتوفرّإطاراّتشغيلياّشامالّللتعاملّّ-جارواالت ّ

 :ماّيليّطاعّالخاصّمنّأجلمعّالق

)أ(ّإقامةّشراكاتّاستراتيجيةّوعمليةّالمنحىّمعّالشركاتّالتجاريةّمنّأجلّتحقيقّأقصىّ

 واالتجار؛ّالس َخَرةقدرّمنّالتأثيرّفيّمكافحةّ

فيّذلكّالتدريبّوالبحوثّّ-توفيرّمجموعةّمنّالحلولّالعمليةّ(ب) الشرکّ-بمّا اتّلمساعدّة

،ّوتعزيزّالشفافيةّواالمتثالّداخلّسالسلّالتوريدّههاأفضلّللمخاطرّالتيّتواجّهمعلیّف

 ؛ّهاالخاصةّب

ّالحكوماتّ ّذلك ّفي ّبما ّالمصلحة، ّأصحاب ّمختلف ّبين ّوالتنسيق ّالتعاون ّتيسير )ج(

 :يةالمسائلّالتالّ؛ّبماّفيّذلكّالتدابيرّالراميةّإلىوالمجتمعّالمدنيّوالصناعاتّواألعمال

 ّسّ ال ّعلى ّالحد ّب ّتدريب ّالرقّ ّل ّمخاطر ّاليوميةّّمن ّعملياتهم ّفي واالتجار

وسالسلّالتوريد،ّبماّفيّذلكّالتوجيهّبشأنّكيفيةّاالمتثالّللتشريعاتّالجديدةّ

والمتطلباتّالتجارية،ّفضالّعنّالنصائحّالعمليةّبشأنّكيفيةّّقّ لمكافحةّالرّ 

 ردين؛الموتّدنىّمستوياأفضلّألتنفيذّممارساتّالتوظيفّاألخالقيةّومراقبةّ

 ّ،ّالمهاجرين ّللعمال ّالوصول ّوبعد ّالمغادرة ّقبل ّالتوجيهي ّالتدريب توفير

لمساعدةّأصحابّالعملّعلىّتطويرّآلياتّلتزويدّالعمالّالمحتملينّبمعلوماتّ

ّوالوعيّبحقوقّاإلنسانّ ّوشروطّالعقد ّوالعمل، دقيقةّعنّظروفّالمعيشة
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ّالعمل ّبيئات ّمع ّأفضل ّالتكيفّبشكل ّأجل ّمن ّّوالعمل، ّبعيدا ّعنالجديدة

 ؛ّدريارهم

 ّالتوظيفّاألخالقي،ّتحديدّمواقعّسالسلّالتوريد معودعّم  ّ الّتمشيا دوليّالنظاّم

(ّ ّالتوظيف ّلنزاهة ّالمصلحةّنظام ّألصحاب ّطوعي ّنظام ّوهو أيرس(،

ّالشركاتّعلىّ ّالتوظيفّلمساعدة ّالشهاداتّلمستخدمي ّإلصدار المتعددين

ّ ّسالسل ّفي ّالمحتملة ّالمخاطر ّووضعّتحديد ّبالعمالة ّالخاصة التوريد

ّالعادلّ ّللتوظيف ّالتوجيهية ّللمبادئ ّامتثاال ّالمخاطر ّلتخفيف استراتيجيات

ّومدوناتّ ّاستعراضّسياساتها ّفي ّالشركات ّودعم ّالدولية، ّالعمل لمنظمة

قواعدّالسلوكّالخاصةّبهاّمنّأجلّتوضيحّمعاييرّوتوقعاتّالشركةّلجميعّ

 الموردينّبوضوح.

 اعياالندماجّاالجتم

ّالمبادئوّاألولوياتّإطار"ّمعّيتفقّبما)ّوالصحةّالتعليمّإلىّالوصولّبإمكانيةّالمهاجرينّتزويدّ•

ّاألخرىّاالجتماعيةّالخدماتتوفيرّوّ،(70/15ّالعالميةّالصحةّجمعيةّاعتمدتهّالذي"ّالتوجيهية

ّواإلدماجّالناجح،ّالتكاملتعزيزّوّالهجرة،ّوضعّعنّالنظرّبغضّ ّتمييزي،ّغيرّأساسّعلى

 .المستدامةّالتنميةّأهدافّتحقيقّضرورةّمعّيتسقّبماّاالجتماعي،

ّدريبالتّذلكّفيّبماّالجنسانية،ّلالعتباراتّومراعيةّيصاخصّ ّمصممةّلإلدماجّخدماتّتوفيرّ•

ّوالدعمّالعملّسوقّدعمّخدماتّمنّوغيرهاّ،المستهدفةّوالمهنيةّاللغويةّالمهاراتّعلى

 .المختلفةّالمهاجرينّبمجموعاتّالخاصةّواالحتياجاتّالخصائصّإلىّاستناداّاالجتماعي،

 .بالمهاراتّالمتبادلّواالعترافّالشهاداتّإلصدارّآلياتّإنشاءّ•

لكيّّالدوليةّالعملّمنظمةّاتفاقياتّفيّعليهاّالمنصوصّاألساسيةّالعملّحقوقّنطاقّتوسيعّ•

ّفيوضعّعنّالنظرّبغضّ ّاألشخاصّجميعّتشملَّ ّالتوظيفّممارساتّوضمانّالهجرةّهم

ّ.المهاجرينّلجميعّالالئقّالعملّوظروفّاألخالقية

ّوضعتهّالذيّالتوظيفّلنزاهةّالدوليّالنظامّمثلّقي،خالألاّالتوظيفّبشأنّدوليةّمعاييرّاعتمادّ•

ّالعملّلمنظمةّالعامةّوالمبادئّالمتعددينّالمصلحةّأصحابّتحالفّمعّللهجرةّالدوليةّالمنظمة

 .العادلّللتوظيفّالتشغيليةّالتوجيهيةّوالمبادئّالدولية

ّاألنظمةّيثحّمنّالمهاجرينّللعمالّدنياّمعاييرّتضعّوإقليميةّثنائيةّاتفاقاتّوتنفيذّإبرامّدعمّ•

 .العملّوظروف

ّألطراف،اّوالمتعددّالثنائيّالصعيدينّعلىّوالمقصد،ّالمنشأّبلدانّبينّتوظيفّاتفاقاتإبرامّّ•

ّالدوليّيفبالتوظّالمتعلقةّالمبادئّإلىّ،مثال ّّتستند،ّاألخالقيّللتوظيفّمدوناتّوضعّعنّفضال

ّيراعيّذيالّاألخالقيّالتوظيفّلضمانّالعالمية،ّالصحةّمنظمةّوضعتهاّالتيّالصحيينّللعاملين

 .الوطنّفيّالمهاجرينّمساهماتّويسهلّالمنشأّبلدانّفيّالبشريّالمالّرأسّاحتياجات

ّعنّةاإليجابيّللرواياتّالمنتظمّاالنتقالّوسائلّتطويرّعلىّالمحليةّالمعإلاّوسائلّمعّالعملّ•

 .األجانبّوكراهيةّوالعنصريةّللتمييزّالتصديّأجلّمنّوالهجرةّالمهاجرين
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 :التنميةّمجالّفيّفاعلةّكجهاتّالمهاجرينّتمكين

ّشيراتتأّعنّفضالّوالمتعددة،ّالمزدوجةّالجنسيةّعلىّالحصولّفرصّفيّعالتوسّ ّاستكشافّ•

منشأّالّبلدانّمنّكلّفيّالمهاجرينّمساهماتّيعززّمماّالمنشأ،ّبلدانّإلىّكروابطّالمتعددّالدخول

ّةمشاركّأشكالّمنّذلكّوغيرّالبالدّخارجّالتصويتّالمثالّسبيلّعلىّالمضيفة،ّوالبلدان

 .المغتربين

الممكنة،ّإنشاءّآلياتّلالعترافّبالمهاراتّوالمؤهالت،ّبماّفيّذلكّ"جوازاتّسفرّالمهارات"ّ•ّ

ّواالتفاقاتّالمعاييرّخاللّمنّذلكّفيّبما،ّ“هدرّاألدمغة”وّفقدانّالمهاراتمنّّمنّأجلّالحد ّ

 .والعالميةّواإلقليميةّالثنائية

ّههذّوإقرارّالخارج،ّفيّومؤهالتهمّمهاراتهمّمستوىّلرفعّللمهاجرينّآلياتّإنشاءّفيّالنظرّ•

ّمجالّفيّالشراكاتّخاللّمنّذلكّفيّبماّديارهم،ّإلىّعودتهمّعندّمنهاّواالستفادةّالمهارات

 .والصناعاتّالمضيفةّالمنشأّوالبلدانّبلدانّبينّالتعاونّاتفاقاتإبرامّوّالمهارات

شراكاتّفعالةّمعّالمهاجرينّوجماعاتّالشتات،ّبماّفيّإقامةّلالتصاالتّوفع الةّوضعّآلياتّ•ّ

ّوزاراتّ ّإنشاء ّخالل ّمن ّذلك ّمخصصة ّبالمغتربين ّالمنتظمت عنى ّومعهمّوالتواصل تحديدّ،

عضاءّالشتاتّواالستثمارّفيّخلقّفرصّألدائمّالوالفعليّمؤقتة،ّالعودةّالالمهارات،ّوتسهيلّ

ّ.وتنميتهاّداخلّبلدّالمنشأالعملّ

الفرارّعبرّالحدود،ّوالقيامّبعملياتّنقلّمقررةّوعادلةّوطوعيةّ)داخلية(ّّدوافعالتخفيفّمنّ•ّ

فيّذلكّالجفافّوالفيضاناتّفيّالمناطقّالمعرّ  بمّا المحاصيلّوضةّللكوارثّالبيئيةّوتغيرّالمناخّ،

 والتصحرّوالتدهورّواآلثارّالمتصلةّبها.ّةالمنتظمالَجدبَةّ

ردّجرةّغيرّالنظاميةّوالتشدوافعّالهللسکانّالمعرضينّلعيشيةّالمخدماتّالوفرصّالتوفيرّ•ّ

 .المناخبتغي رّقةّالتنقالتّالمتعل ّالبيئيّوّهوروالتد

هواّتوفيرّالحمايةّالمبكرةّللمواطنينّالذينّأجبرواّأوّأ ّ•ّ علىّالفرارّأوّمغادرةّمنازلهمّأوّكر 

أماكنّإقامتهمّالمعتادةّنتيجةّأوّلتفاديّآثارّالنزاعّالمسلحّأوّحاالتّالعنفّالمعممّأوّانتهاكاتّ

لحدودّقبلّأنّيعبرواّا،ّتلكّالتيّيصنعهاّاإلنسانالطبيعيةّأوّنتيجةّالكوارثّحقوقّاإلنسانّأوّ

 منّالهجرةّغيرّالنظامية.ّالدوليةّكوسيلةّللحد ّ

 تعزيز التعاون الدولي بشأن الهجرة وإدارتها - 5

أكثر من تنطوي على وغالبا ما  -الهجرة الدولية بطبيعتها على أكثر من دولة واحدة تنطوي 
ة الدول مصلحلجميع ن العديد من الدول في طريقهم إلى وجهتهم. ولمهاجرا إذ قد يعبر – تيندول

أن في أن تحترم حقوقهم؛ وو؛ الحماية من اإليذاءمشتركة في ضمان حماية المهاجرين من 
من الهجرة. ومن الضروري تعزيز التعاون على حد سواء ن والمجتمعات المهاجرويستفيد 

ى في العودة إل لتحقيق ذلك. ولجميع األشخاص الحقّ الثنائي واإلقليمي واألقاليمي والعالمي 
بلدهم األصلي، ويقع على عاتق الدول التزام بقبول عودة مواطنيها وحماية حقوق العائدين 

 وكرامتهم واحترامها وإعمالها.

ّالمبادئّالعامة:
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اتّرسإعادةّتأكيد/اعتمادّخطةّبرنّالدوليةّإلدارةّالهجرة،ّالتيّتتضمنّتفاهماتّمشتركةّومما•ّ

 فعالةّإلدارةّالهجرةّبشكلّشاملّومتوازن.

األقاليمّوفيماّبينها،ّمنّخاللّالعملياتّالتشاوريةّاإلقليميةّبشأنّداخلّإنشاءّوتعزيزّالتبادلّ•ّ

لتبادلّالممارساتّ العالميّ، فضالّعنّالتبادلّعلىّالصعيّد الهجرة،ّوالمنتدياتّاألقاليميةّوغيرهاّ،

ّذاتّاالهتمامّالمشترك،ّوالعملّمنّخاللّ ؤىالفعالة،ّوتحديدّالقضايا متباينةّلمواصلةّبناءّّر 

 مة.ياتّعلىّالصعيدينّاإلقليميّوالدوليّبشأنّالهجرةّاآلمنةّوالمنظمةّوالكرالتعاونّوالقدر

 التعاونّبشأنّالتنقل:ّ

بينّالدولّلتيسيرّالهجرّةّ• المدارةّلمخططةّواةّالبشريّتوالتنقالإنشاءّوتعزيزّآلياتّللتعاونّفيمّا

الصعيدينّالثنائيّواإلقليمي،ّبماّفيّذلكّمنّخاللّتنفيذّنظمّإقليميةّللحركةّإدارةّجيدة،ّعلىّ

 والتكامل؛حرةّال

oّّتحديدّومعالجةّالحواجزّالتيّتحولّدونّتنفيذهاّالفعال،ّبماّفيّذلكّمنّخاللّالتعلمّمن

َسةراتّد ّوبناءّق ّّالن َظراء ّ.مكر 

ّ •ّ ّص  ّعلىّإقامة ّوالتكاملّاالقتصاديّوآلياتّالهجرة ّواإلقليمية ّالحرة ّآلياتّالتجارة التّبين

ّيتماشىّمعّالمعاييرّالصعيدينّالعالميّ واإلقليميّمنّأجلّتيسيرّالتعاونّفيّمجالّالتنقلّبما

 الدوليةّللعملّومعاييرّحقوقّاإلنسان.

ّ ّالالزمةّفيمنّلمهاجرينّتمك نّاتيسيرّالترتيباتّالثنائيةّواإلقليميةّالتيّ• بلدانّّذويّالخبرة

ّبسهولةّأكبر،ّمماّيساهمّفيّكالّالبلدين.منّالتنق لّالمنشأّوبلدانّالمقصدّ

 :القبولّوإعادةّالعودة

وضعّتفاهماتّمشتركةّواتفاقاتّمتوازنةّوقابلةّللتنبؤّبشأنّالعودةّاإلنسانيةّوالكريمةّوإعادةّ•ّ

شخاصّالذينّالّيستوفونّمعاييرّالدخولّأوّالبقاءّأوّالحمايةّالقبولّوإعادةّاإلدماجّالمستدامّلأل

 الدولية.

كانّينبغيّإعادةّالطفل،ّّالتأكدّمنّأنهّعندّالبتّ •ّ إذّا نظرّتحديدّالمصلحةّالفضلى،ّوالّيجبفيّمّا

 فيّوحدةّاألسرةّعلىّالنحوّالواجب.

ّيلهکخيارّمفضلّلتسّجرةهتضمينّمساعدةّالعودةّالطوعيةّوإعادةّاإلدماجّفيّنظمّإدارةّال•ّ

ّالم ّلالحتياجاتّهعودة ّلالستجابة ّعالمية ّتمويل ّآلية ّوإنشاء ّوکريمة، ّإنسانية ّبطريقة اجرين

 .العودةّالطوعيةّوإعادةّاإلدماجفيّالمفاجئةّو/أوّغيرّالمتوقعةّ

 .وّالواجبعلىّالنحّبطريقةّتراعيّالقدرةّاالستيعابيةّلبلدّالمنشأعملياتّالعودةّضمانّتنفيذّ•ّ

 الجهودّاإلقليمية:

األخرىّبينّالعملياتّالتشاوريةّمبادالتّاتّالمنتظمةّوأفضلّالممارساتّوالتيسيرّالمعلوم•ّ

ّ ّالتيّتقودها ّالتعل ّّالدولاإلقليمية ّلتسهيل ّالهجرة ّبشأن ّبينّاألقاليم منّّموالمنتدياتّالمشتركة

ّوتنميةّالقدراتّومواءمةّالممارساتّداخلّالمناطقّوفيماّبينها.ّن َظراءال

،ّمنّأجلّاءحسبّاالقتض،ّيمكنّتفعيلها،ّفيماّبينهاداخلّاألقاليمّوّلجهاتّالتنسيقإنشاءّشبكاتّ•ّ

 معالجةّالقضاياّالناشئة،ّبماّفيّذلكّفيّسياقّحركاتّالهجرةّالكبيرةّو/أوّغيرّالنظامية.
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ّ •ّ ّالروابط ّوتعزيز ّإقامة ّاللجان ّّاإلقليميةّاالقتصاديةبين ّوالمنتدياتلالتابعة ّالمتحدة، ّألمم

لتآزرّلبناءّاحري ةّالحركةّوآلياتّّاإلقليميحولّالهجرة،ّوالتكاملّّاإلقليمية،ّوالندواتّاإلقليمية

 القائمةّعلىّالحقوق.وّتشجعّعلىّالتنميةالتيّوتعزيزّالنتائجّ

التعاونّاإلقليميّوالمنتدياتّالعالميةّللحوارّوالتعاونّبشأنّإقامةّمبادالتّمنتظمةّبينّآلياتّ•ّ

 الهجرة،ّبماّفيّذلكّالقضاياّالمواضيعيةّذاتّاالهتمامّالمشترك.

المنتظمةّمعّالقطاعّالخاصّوالمجتمعّّآلياتّالتشاورتشجيعّّ• آلياتّللمشاركّة علىّإنشاّء اإلقليميّة

 المدني.

ّ •ّ ّآليات ّالتشاورإنشاء ّّآليات ّجانبإاإلقليمية ّتقودّلى ّالتي ّالقائمة ّالتشاور دولّالّهاآليات

 .االتفاقّالعالميوالمشارکةّفيّخططّتنفيذّ

 جميع المواضيع( )عنالبيانات 

ن المزيد م االتفاق العالمياللتزامات  المناسبينمن المرجح أن تتطلب المتابعة واالستعرا  
االستثمار في جمع البيانات وتحليلها. وهناك حاجة لدعم الجهود الرامية إلى جمع البيانات 

ة؛ والحركات النظامية وغير المتعلقة بالهجرة وتبادلها وتطبيقها، بما في ذلك االتجاهات العامّ 
الجنس والعمر بما في ذلك المهارات،  وبيانات واالقتصادية االجتماعية والبياناتالنظامية؛ 

الجنس والعمر والبيانات المصنفة حسب الحالة؛  واللغات والخبرة في العمل والتعليم، فضال عن

واآلثار االجتماعية والصحية ضعف المهاجرين؛ وحاالت محددات رفاه المهاجرين؛ و
لى عمن أجل تيسير تصميم السياسات القائمة ّواالقتصادية والثقافية للهجرة وعالقتها بالتنمية،

، بما يتماشى مع األهداف اإلنمائية الوطنية، وتعزيز دوافع الهجرةة، بما في ذلك على األدلّ 
دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة لبعض الوقت إلى وقد الحماية واإلدماج من المهاجرين. 
الصعيد الوطني وقابلة للمقارنة على الصعيد مناسبة على فة بيانات ومؤشرات موثوقة ومصن  

الدولي، بما في ذلك بيانات عن مساهمات المهاجرين في التنمية المستدامة، من أجل دعم عملية 
ة. ويوفر هذا المنتدى فرصة جديدة للمجتمع الدولي لالتفاق رسم السياسات القائمة على األدلّ 

ّعلى مجموعة من األولويات لتحسين البيانات المتعلقة بالهجرة.
ّ

ّ ّةبالهجرّالمتعلقةّالبياناتّجمعّعلىّالوطنيةّالقدراتّلبناءّصمخصّ ّعالميّبرنامجّوضع•

 .قةمنسّ ّأوّدةموحّ ّبطريقةّوتحليلهاّونشرها

ّدوليّدىمنتّإنشاءّخاللّمنّمبتكرةّمبادراتّتبادلّلدعمّالبياناتبشأنّّوالتعاونّالحوارّتعزيزّ•

ّهجرةالّإحصاءاتّحولّالدوليّالملتقىّفيّالمثال،ّسبيلّعلىّالهجرة،ّإحصاءاتّلبناءّمخصص

ّمنستنظمّالتي ّةومنظمّللهجرةّالدوليةّالمنظمةوّ،إدارةّالشؤونّاالقتصاديةّواالجتماعيةّهّكل 

 .2018ّعامّوالتنميةّالتعاون

ّسيرها،تفّأوّإليهاّالوصولّويصعبّمبعثرةّتزالّماّالتيّالهجرة،عنّّالبياناتّتبادلّتشجيعّ•

ّهاوضعتّالتيّالهجرةّبياناتلّالعالميةّالبوابةّمثلّالقائمة،ّالمبادراتّوتطويرّدعمّخاللّمن

 .أخرىّوكاالتّمعّشراكةّفيّللهجرة،ّالدوليةّالمنظمة
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ّاصالخّالقطاعّمعّالشراكاتّخاللّمنّالهجرةّلقياس"ّالضخمةّالبيانات"ّإمكاناتّمنّاالستفادةّ•

 .اآلخرينّالمصلحةّوأصحاب

ّهجرة،الّإدارةّتعزيزّفيّتحرزهّالذيّالتقدمّعنّالحكوماتالتقاريرّالطوعيةّالتيّتقد مهاّّدعمّ•

 .هجرةللّالدوليةّالمنظمةّوضعتهاّالتيّالهجرةّحوكمةّمؤشراتّمنّاالستفادةّخاللّمنّذلكّفيّبما

ّسريةاألّالمسوحّذلكّفيّبماّالمختلفة،ّالبياناتّمصادرّفيّبالهجرةّالمتعلقةّالمسائلّإدراجّ•

ّوفقاّناسبالمّالوقتّفيّمفصلةّنتائجّونشرّتحليلّوضمانّمماثلة،الّططَّخّ الوّالوطنيةّوالتعدادات

 .2020لعامّّوالمساكنّلسكانبشأنّتعدادّاّالمتحدةّاألممّوتوصياتّالمبادئّلمشروع

 .الهجرةّبياناتّبشأنّالعالميةّالتنميةّمركزّتوصياتّتنفيذّ•

ّوالجهودّالعملّوخططّالمستدامةّالتنميةّأهدافّواستعراضّمتابعةّرطّ أ ّّمعّروابطّإقامةّ•

ّالوطنيةّتوياتالمسّعلىّبالهجرةّالمتصلةّوالسياساتّبالبياناتّالمتعلقةّالقدراتّلتنميةّالمشتركة

 .االستفادةّمنهاوّوالعالميةّواإلقليمية

تنطويّّتيالّالمجاالتّعلىّالتركيزّمعّالبياناتّلجمعّمبتكرةّأساليبّتطويرّومواصلةّاستخدامّ•

قّالتاليةّذلكّفيّبماّالبيانات،ّفيّثغراتّأكبرّعلى  :بالط ر 

oّّالمساهمةّخاللّمنّمنهاّواالستفادةّبالبشرّاالتجارّمكافحةّبياناتّقاعدةّتوسيع

ّالشبكيّ(ّفيّالمنتدىالضحاياّحالةبالمتعل قةّّبياناتالّمثل)ّالصلةّذاتّالبياناتّبمجموعات

 المتعددين؛ّالمصلحةّأصحابالذيّيجمعّهذاّوالمصدرّالمفتوحّ

oّّّ ّتوسيع ّالمشردين ّلتتبع ّومصفوفة ّإليها ّاتجاهاتّاالستناد ّبهاّوّالمشردينلتتبع التنبؤ

 ؛االحتياجاتوتحديدّ

oّّعلىّةالهجرّاتجاهاتّعلىّوالكوارثّالبيئيّوالتدهورّالمناخّتغيرّآثارّعلىّدلةاألّتعزيز

ّعمالألّاألدلةّمنّمتخصصّبرنامجّخاللّمنّوالوطنيةّواإلقليميةّالعالميةّالمستويات

ة ّالتيّكتلّمثلّالوطنيةّالتقييماتّخاللّومنّالمتاحةّالمنهجياتّغرارّعلىّ،السياساتّالعام 

 .للهجرةّالدوليةّالمنظمةّوضعتها

oّّر؛للخطّالمهاجرينّلتعرضّالوقائيةّوالعواملّالمخاطرّلتقييمّأساسيةّمؤشراتّوضع

 منتظمة؛ّتحليليةّتقاريرّوتقديمّالمهاجرينّضعفّعنّعالميةّبياناتّقاعدةّووضع

oّّوضعّبحسّاألعمالّوريادةّباالستثمارّالمتعلقةّالبياناتّتصنيفّممكنا،ّذلكّكانّحيثما

ّ.السياساتّوضعّوتيسيرّالتنميةّفيّالمغتربينّمساهماتّولتحسينّالهجرة،


