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 شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة

 خطة العمل 

 2019تموز/يوليو 

 المقدمة

 شبكة( لضمان دعم فعال ومناسب ومنسق على نطاق المنظومةالشبكة األمم المتحدة للهجرة ) أنشئت 

التفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة  ل تستجيب  نظراً ألنهاللدول األعضاء بشأن الهجرة 

من خالل  والتي تواجه مجتمعنا الدولي.  رالظواه أبرز إحدىب  ويتعلق هذا المسعى الطموح. والنظامية

، تلتزم منظومة األمم  ير مساهمتها في التنمية العالميةاتباع نهج أكثر تماسكاً في إدارة الهجرة وتسخ

أبعاده  ة الدولية بجميعالمتحدة من خالل الشبكة بإحداث فرق ملموس في تعزيز التعاون في مجال الهجر

 للجميع.  مفيدةجعل الهجرة  غيةب

على وضع الهياكل واإلجراءات لتمكينها من تنفيذ واليتها بفعالية. وكان   حتى اآلن الشبكة زيرك وانصب ت

ن بين هذه األنشطة التواصل مع المنسقين المقيمين والفرق القطرية التابعة لألمم المتحدة ، مما شجعهم  م

. كانت االستجابة  االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةعلى المشاركة في دعم تنفيذ 

(.  ستهالليصندوق االال ) شركاء للهجرةالمتعدد ال  لهذا مشجعة. من المهم أيًضا إنشاء الصندوق االستئماني

وبالمثل ، كانت هناك مشاركة مع كل من الدول األعضاء وأصحاب المصلحة ، في جنيف ، نيويورك ، 

على المستوى اإلقليمي وعلى المستوى القطري. كما كان التوظيف في أمانة الشبكة أولوية رئيسية ، مع  

شؤون الالجئين وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  إعارات مرحب بها من مفوضية األمم المتحدة ل

 وقادمة من اليونيسيف. 

مع وضع هذا األساس في مكانه الصحيح ، تركز خطة العمل األولى هذه على القضايا الرئيسية حيث 

يمكن لمنظومة األمم المتحدة أن تضيف قيمة في تحقيق نتائج ملموسة على سبيل األولوية في دعم تنفيذ 

االتفاق العالمي من أجل الهجرة ، مع إدراك أن  فاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةاالت

. في كل ما تفعله ، ستعمل   2030متجذر في خطة التنمية المستدامة لعام  اآلمنة والمنظمة والنظامية

المهاجرين ومجتمعاتهم ،   الشبكة جاهدة لدعم القوانين والمبادئ التي تدعو إلى احترام وحماية جميع

وإعمال جميع حقوق اإلنسان الخاصة بهم ، مع التركيز بشكل خاص على من هم في معظم حاالت 

 الضعف.

( خط أنابيب لألنشطة 3( مواضيعي ؛ و )2( أساسية ؛ )1تتكون خطة العمل من ثالثة عناصر: ) 

من مسارات العمل التي تركز على النواتج  المستقبلية المحتملة. في إطار األولين ، تحدد خطة العمل عددًا 

أن  الملموسة. ال يزعم أن خطة العمل عبارة عن خالصة شاملة لما تقوم به منظومة األمم المتحدة بش

 ، ولكنها تقدم عرًضا عاًما لمجموعة األنشطة التي ستشارك فيها الشبكة. الهجرة

ق على نطاق  ضمان دعم فعال ومتس في حين تمثل خطة العمل هذه التزام منظومة األمم المتحدة ب

ِّلالمنظومة بشأن الهجرة   ، فإنها تدرك صراحة أن الشبكة ال تعمل في فراغ. ومن خالله ، فإنه يفض 

لك مع نظام المنسق المقيم الجديد، ومع الدول األعضاء، ومع أصحاب  ، بما في ذ الشراكات داخل النظام

 ، بما في ذلك المجتمع المدني.المصلحة اآلخرين

 



 

، والخبرة المكتسبة  مل الكبير الذي تم إنجازه بالفعل، وهو مستمر، تعترف خطة العمل أيًضا بالعوبالمثل

الثالثة   االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةفي السعي لتحقيق جميع أهداف 

، ستعطي الشبكة  لمصلحة. عند تنفيذ خطة العمل هذه والعشرين من قبل مجموعة واسعة من أصحاب ا

، وذلك لدعم الدول األعضاء.  اء وأفضل الممارسات والعمل عليهااألولوية للبناء على الخبرات األعض

، وليس  بات المتغيرةف مع الظروف والمتطل، سوف يعطي األولوية للمرونة والقدرة على التكيالمثلوب

 أقلها احتياجات وتطلعات المهاجرين أنفسهم. 

، تدرك خطة العمل أيًضا أهمية معالجة الجوانب المتعلقة بالهجرة من الحركات المختلطة في اأخيرو

المواقف المختلفة وكذلك ضمان التكامل بين االتفاق العالمي بشأن الهجرة واالتفاق العالمي بشأن الالجئين  

 تجابة لتدفقات الهجرة المعقدة.في االس

 : األولويات األساسية 1

االتفاق العالمي من  تسمى األولويات األساسية ألنها تشكل اللبنات األساسية الهيكلية ، إما التي تطالب بها  

مباشرة أو التي تتدفق مباشرة من هذا النص ، والتي تعتبر   أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

(  1ة لتكون في وضع يمكنها من توفير الدعم الالزم للدول األعضاء. أنها تركز على ) ضرورية للشبك

( تقديم الدعم لتعزيز آليات تنسيق الهجرة على المستوى  2تطوير العناصر الثالثة آللية بناء القدرات؛ )

ثر فعالية  القطري واإلقليمي ودعم تنفيذ آلية التنسيق العالمية على المستوى القطري من خالل دمج أك

( دعم  3للقضايا المتعلقة بالهجرة في تصميم وتنفيذ أطر عمل األمم المتحدة للتعاون اإلنمائي المستدام ؛ )

، عند الطلب ؛   االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةتطوير خطط التنفيذ الوطنية لـ 

بما في ذلك تقرير األمين العام إلى الجمعية   ( دعم العمليات المؤسسية 5( تطوير صوت الشبكة ؛ )4)

المنتدى الدولي الستعراض  ( دعم المفاوضات بشأن طرائق6العامة بشأن آلية التنسيق العالمية ؛ )

استعراض ترتيبات العمل وإعداد االجتماع السنوي للشبكة. تمت مناقشة تدابير بناء الثقة   (7؛ و )الهجرة

 بشكل منفصل ، أدناه.

 

( أساسية لعمل الشبكة. يسلطون الضوء على مركزية العمل على المستوى  3( و ) 2تعد األولويات ) 

، بما يتمشى مع األولويات المحددة القطري واإلقليمي لدعم التنفيذ الفعال ألهداف آلية التنسيق العالمية 

التي حددتها الدول األعضاء ، بدعم من منظومة األمم المتحدة. إلى الحد الذي ستكون فيه خطة العمل  

الخاصة بالشبكة مدفوعة بالطلب ، من خالل هذه األولويات سيتم إنشاء هذا الطلب وحيث سيكون التأثير  

الصندوق االستئماني ى وجه الخصوص ، أن تتحقق قيمة أسرع. وسيتم من خالل هذه األولويات ، عل

. مرفق مع خطة العمل هذه قائمة باألفرقة القطرية واإلقليمية التابعة لمنظومة  المتعدد الشركاء للهجرة

 األمم المتحدة التي توجد لديها آليات لتنسيق الهجرة.

 

ا استجابة للتطورات الملحة التي عند االقتضاء ، ستتحدث الشبكة بصوت واحد حول قضايا الهجرة ، إم

تتطلب خطوات عاجلة نحو الحل ، أو في مواجهة التحديات الهيكلية أو السياسية المعقدة في هذا المجال.  

 ( تعكس هذا التعهد وسيتم وضعها في االعتبار في جميع مسارات العمل ، حسب االقتضاء.vاألولوية )

 : األولويات المواضيعية2

هدفًا ، مصمًما لضمان اتباع   23على  االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةيحتوي 

درجة ، تدعمه مبادئه التوجيهية الشاملة. لتسهيل تنفيذه ، تحدد خطة العمل هذه خمسة مجاالت   360نهج  

. لضمان اتباع نهج مواضيعية تجمع هذه األهداف معًا وتنظمها لتعزيز تعاون منظومة األمم المتحدة



 

. المجاالت الخمسة الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء للهجرةسك ، فهي نفس التجمعات الخاصة بمتما

( حماية سالمة ورفاه 2( تشجيع خطاب الهجرة القائم على الحقائق والسياسة والتخطيط ؛ )1هي: ) 

( التصدي  3الضعف في الهجرة ؛ ) المهاجرين ، بما في ذلك من خالل معالجة الدوافع وتخفيف حاالت 

( تيسير  4للهجرة غير القانونية ، بما في ذلك من خالل إدارة الحدود ومكافحة الجريمة عبر الوطنية ؛ )

( تحسين اإلدماج  5الهجرة المنتظمة والعمل الالئق وتعزيز اآلثار اإلنمائية اإليجابية لتنقل البشر ؛ و )

 االجتماعي للمهاجرين وإدماجهم. 

تحديد مسارات عمل محددة على أنها ناضجة لتطوير األدوات التي من شأنها دعم بدء التشغيل لـ  تم

من منظور مواضيعي. في حين أن األولويات  االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

قت المناسب ، ستركز األساسية ستوفر آليات لالستجابة للطلبات على الصعيدين القطري واإلقليمي في الو

األولويات المواضيعية على القضايا المواضيعية الرئيسية للهجرة التي تتطلب تطوير توجيهات مستمدة  

 من الخبرة القوية المشتركة بين الوكاالت. 

في مجاالت  -أو يتم القيام به بالفعل  -ال تشير مسارات العمل إلى اعتقاد بأنها تمثل كل ما يجب القيام به 

نها: بل تعكس تصميًما على أن هذه المساهمات تشكل مساهمات مهمة ومحددة زمنياً نحو تحقيق  كل م

. يمكن إضافة مسارات االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةأهداف معينة من و 

 عمل إضافية عند تحديدها ، كما تتحقق قدرات لدعمها بفعالية. 

 : األنشطة المستقبلية 3

حدد هذا الملحق عددًا من األنشطة المحتملة التي يمكن أن تتحول إليها الشبكة مع زيادة السعة و / أو  ي

إكمال المهام الحالية. يمكن إضافة ذلك إلى )وتنقيح( بشكل مستمر. وهي عبارة عن مجموعة من  

أو التي يمكن تكييفها مع  لتحفيز الطلبات  -المقترحات المتعلقة بأنواع الدعم التي يمكن أن تقدمها الشبكة 

والتي يمكن أن تغذي تطوير مسارات عمل جديدة عند اكتمال اآلخرين أو مع زيادة   -احتياجات معينة 

 السعة.

 األفرقة العاملة 
بالنسبة لبعض مسارات العمل األساسية والمواضيعية المحددة ، ستنشئ الشبكة مجموعات عمل ، عند 

ت والقدرات ذات الصلة ، لضمان تقديمها. ستركز مجموعات العمل هذه االقتضاء ، باالعتماد على الخبرا

على النواتج الملموسة المحددة زمنياً والتي يمكن قياس التأثير عليها. سيقدمون المشورة الفنية والمدخالت 

لحال مع جميع جوانب أنشطة حسب الحاجة ويغذون العناصر الثالثة من تدابير بناء الثقة. كما هو ا

 ، ستشرف هذه المجموعات على التعاون الوثيق مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة.ةالشبك

، ستقوم كل مجموعة عمل بتطوير خطة عمل ذات نواتج قابلة للقياس وجدول زمني عند اإلنشاءو

 إليصالها.

 آلية بناء القدرات

إلى إنشاء آلية لبناء القدرات في األمم  االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةيدعو 

االتفاق العالمي من أجل المتحدة ، بناًء على المبادرات الحالية ، التي تدعم جهود الدول األعضاء لتنفيذ 

الصندوق  ) الصندوق االستهالليمن  وتتألف آلية بناء القدرات . الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

. ويؤكد على الحاجة إلى منصة المعارف العالميةو مركز الربط( والمتعدد الشركاء للهجرة االستئماني

االعتماد على الموارد التقنية والمالية والبشرية ، على أساس طوعي ، من الدول األعضاء ومنظومة األمم  

 متعددين.المتحدة وجميع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز القدرات وتعزيز التعاون بين الشركاء ال

 



 

كاء للهجرة)الهجرة  الصندوق االستهالل   "1"   المتعدد الشر
 ( الصندوق االستئمان 

، هو آلية تمويل مجمعة لألمم المتحدة. في تصميمه ،   2019مايو  8الصندوق ، الذي أنشأته الشبكة في 

للتنمية  2030مال فإنه يميز البرامج التي تجمع منظومة األمم المتحدة والتي تتماشى تماًما مع جدول أع

المستدامة. مع بدء منظومة األمم المتحدة في تنفيذ خطة العمل هذه والمشاركة مع الدول األعضاء  

وأصحاب المصلحة في تحديد مجاالت العمل ذات األولوية في كل مجال من المجاالت المواضيعية  

بقًا سيساعد  يد هذه األنشطة مسالخمسة للصندوق ، يمكن النظر في تصميم برامج للتمويل المحتمل. إن تحد 

على زيادة اهتمام المانحين بدعم هذا   لصندوق االستئماني المتعدد الشركاء للهجرةاللجنة التوجيهية ل

وفي اعتماد نهج شامل عند  االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةالمكون المهم من 

 تمويل البرامج المتعلقة بالهجرة.

 

 مركز الربط ة المعرفة العالمية و منص "2"

االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة  عنصرين حيويين في مركز الربط عرفة وتعد المنصة العالمية للم

لضمان إمكانية االستفادة من المعرفة والخبرة والخبرات ذات الصلة في تطوير حلول   والمنظمة والنظامية

 مصممة خصيًصا استجابة لطلبات الدول األعضاء. 

االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة  من األهمية بمكان ، يجب أن تبلغ الخبرة المكتسبة في تنفيذ 

لمحور للتأكد من أن "حالة المعرفة" يتم صقلها باستمرار.  كال من النظام األساسي وا والمنظمة والنظامية

وتدعو اختصاصات فريق العمل المتعدد األطراف المعني بالهجرة إلى دمج هذه العناصر في تصميم  

 مقترحات التمويل. 

ودعم مجموعات العمل ،   كبنات أساسية لمناطق العمل األخرى ، المركززم الشبكة بتطوير المنصة وتلت

ر من خالل جمع أدلة الهجرة وسياسات وممارسات الترحيل من الخبرات الموجودة. سوف يبلغ كل مسا

 ، مع التركيز على التجارب الوطنية واإلقليمية. عمل المنبر والمحور بشكل مستمر

 كأولوية ، ستوضح الشبكة المزيد من التفاصيل حول النظام األساسي والمحور. 

 راجعة والمساءلةمال

  االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةستقوم الشبكة بعملها تمشيا مع مبادئ 

 للتنمية المستدامة.  2030بميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي وجدول أعمال   ،وتسترشد، في جملة أمور

ستكون التقارير التي يقدمها األمين العام كل سنتين إلى الجمعية العامة أساسية بالنسبة للشبكة كي تفسر  

، بمراجعة   أنشطتها. ستقوم االجتماعات السنوية للشبكة بالكامل ، بما في ذلك أصحاب المصلحة المعنيين

التقدم المحرز واستكشاف سبل تعزيز التعاون وتحديد القضايا الناشئة للنظر فيها في التكرار الالحق لخطة 

 العمل. 

عمل باستمرار، وتعديل تركيزها عند بمراجعة تنفيذ خطة ال ستقوم الشبكة من خالل لجنتها التنفيذية

 ، وتقديم تحديثات منتظمة عن التقدم المحرز. الحاجة

  



 

 األولويات األساسية

 

 إنشاء آلية لبناء القدرات  -1

ستستند تدابير بناء الثقة إلى المعرفة والمبادرات الحالية من قبل الدول األعضاء واألمم المتحدة وجميع  
أصحاب المصلحة المعنيين لدعم جهود الدول لتنفيذ آلية التنسيق العالمية ، بما في ذلك من خالل تعزيز  

 التعاون بين الشركاء المتعددين. 

سيكون  و. استهالليومنصة عالمية للمعرفة وصندوق  ،الربط مركزمن ستتألف آلية بناء القدرات 
( فعااًل في تمكين واختبار الحلول  الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء للهجرة) الصندوق االستهاللي

منصة المعرفة العالمية آللية بناء و  مركز الربط كل منسيضمن والمشتركة الموجهة نحو المشروع. 
تصميم حلول قائمة على الطلب ومصممة خصيًصا لالستجابة لحقائق الترحيل مستمدة من منصة  القدرات 

 مفتوحة المصدر سهلة االستخدام للبيانات والممارسات والمبادرات الحالية.

 

 

 تشغيله و  المتعدد الشركاء  الصندوق االستئماني إنشاء     1.1 خط العمل الرئيسي

 2020اإلنجاز بحلول أيار/مايو  الجدول الزمني 

الصندوق االستئماني المتعدد   تشغيل الصندوق االستئماني بما في ذلك من خالل اتفاقات الوكالة مع (1 األنشطة 

 .2019مايو أيار/بحلول  الشركاء للهجرة

 .2019مايو أيار/ 8تنظيم اجتماع للمدراء إلطالق الصندوق في جنيف في  (2

في   المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة تنظيم حدث جانبي مخصص خالل (3

 .2019يوليو تموز/ 16

 .2019سبتمبر أيلول/ عقد االجتماع األول للجنة التوجيهية بحلول  (4

االتفاق العالمي من   من 43، تمشيا مع الفقرة ال على نطاق الشبكةية لجمع األمووضع استراتيج (5

 .أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

 .2020مايو أيار/تطوير مصفوفة قائمة على النتائج لرصد النتائج وقياس التأثير بحلول  (6

مايو  أيار/ودعم مشاريع تجريبية لبناء القدرات لتحسين إدارة الهجرة وبدء التنفيذ بحلول  تطوير (7

2020. 

أو الجهات   الوكاالت

 الرائدة  المعنية

 الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء للهجرة ، ريثما يتم إنشاء لجنة توجيهأمانة الشبكة واللجنة التنفيذية

 ووحدة إدارة الصندوق 

أو الجهات   الوكاالت

 ة ركامش ال المعنية

 العضوية في الشبكة 

 جار   الوضع

 

 

 إنشاء مركز اتصال ومنصة معرفة عالمية وتشغيلهما  1.2  خط العمل الرئيسي

 2020اإلنجاز بحلول تموز/يوليو  الجدول الزمني 

على المنصات الحالية وتطوير نهج متماسك إلنشاء هذين العنصرين من تدابير بناء الثقة مع   البناء (1 األنشطة 



 

 :مراعاة الحاجة 

 ؛ طوير استجابات مصممة وفقًا للطلبت   •

 ؛لند لتلبية االحتياجات الميدانيةتسهيل حلول الند ل  •

 ؛ ت عالية الجودةمخرجا تمكين الوصول السريع إلى المعرفة والحلول المشتركة مع ضمان   •

 ؛ خبرة ذات الصلة في الوقت المناسبفي هذا الصدد ، وضع آلية فعالة لربط طلبات الدعم بالخبير / ال  •

 ؛ ام للممارسات والمبادرات القائمةتطوير مستودع مناسب للغرض وسهل االستخد  •

عة واسعة من المصادر  النظر في إنشاء هيكل يشكل نقطة دخول للمعرفة عالية الجودة تضم مجمو  •

 .والشركاء

 .أن تنفيذ جميع عناصر خطة العمل يغذي مركز االتصال ومنصة المعرفة الحرص على (2

، بما في ذلك في موقع ويب   مركز الربط توسيع التواجد عبر اإلنترنت لمنصة المعرفة العالمية و (3

من أجل الهجرة اآلمنة  االتفاق العالمي  يستضيف المستندات األساسية والمعلومات المتعلقة بـ

 .والشبكة والمنظمة والنظامية

 :تطوير القوالب والموارد األساسية للشركاء ، بما في ذلك (4

بهدف تجميع ، والبحوث القائمة ذات الصلة ، سية للمعرفة والممارسين والخبراءتحديد المصادر الرئي   •

 ؛قواعد بيانات الخبراء

 ؛ال سيما منصة المعرفة العالمية، وتصميم نسق وطريقة لمنتجات الشبكة  •

 .إنشاء آلية مراجعة تعاونية للمنتجات المفصلة التي تنتجها شبكة النظام األساسي

 

أو الجهات   الوكاالت

 الرائدة  المعنية

 المنظمة الدولية للهجرة 

أو الجهات   الوكاالت

 ة ركامش ال المعنية

 الشبكة العضوية في 

 جار   الوضع

 

 

 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية زيادة قدرة الدول على تنفيذ  -2

  ،مي لتنفيذ آلية التنسيق العالميةتمشيا مع دور الشبكة في توفير دعم متماسك على المستوى القطري واإلقلي
بما في ذلك من خالل تقديم التوجيه إلى فرق األمم المتحدة القطرية واإلقليمية في تطوير هياكل التنسيق  

 المتعلقة بالهجرة. 

 

المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية لدعم الدول األعضاء لتنفيذ آلية   يتم تعزيز قدرة الشبكة على 2.1 خط العمل الرئيسي

 التنسيق العالمية 

  2020اإلنجاز بحلول كانون األول/ديسمبر  الجدول الزمني 

عدد مختار من فرق األمم المتحدة القطرية أو الهياكل اإلقليمية التي تقوم بالفعل بتنسيق   تحديد (1 األنشطة 

 .ودعم الدول األعضاء في عملية الترحيل إلى تدابير دعم الشبكة الرائدة 



 

تشجيع ودعم إنشاء هياكل تنسيق شبكة إقليمية / قطرية ، وضمان التواصل مع أي آليات تنسيق   (2

 ( 2019نوفمبر تشرين الثاني/خالل تقديم المشورة والتوجيه وفقًا لذلك )بحلول الهجرة الحالية ، من 

تحديد عدد مختار من البلدان التي تعاني من حاالت ذات صلة بالهجرة لتجربة تدابير دعم الفريق   (3

تشرين  القطري للدول األعضاء من أجل زيادة قدرتها على توفير االستجابات ذات الصلة )بحلول 

 .(2019بر نوفمالثاني/

تقديم الدعم والتوجيه لمجموعات عمل الشبكات اإلقليمية في إطار المراجعة اإلقليمية لصندوق النقد   (4

 .الدولي

دعم مجموعة التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة التي تعمل في إطار أهداف الصندوق   (5

التنسيق العالمية في الجهود   االجتماعي للتنمية المستدامة مع الدعم لضمان اإلدماج الفعال آللية 

 .بما في ذلك وضع المؤشرات 2030المبذولة لتحقيق أجندة 

االتفاق  وضع إرشادات واضحة لفريق األمم المتحدة القطري حول كيفية فهم وتوضيح الروابط بين (6

 .2030وخطة التنمية المستدامة لعام   العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

وات وإرشادات ألفرقة األمم المتحدة القطرية لضمان إدراج اعتبارات الهجرة في  تطوير أد  (7

التخطيط والميزنة الوطنية للتنمية ، ووثائق التحليل القطري المشترك ، وأطر عمل األمم المتحدة  

 .للتنمية المستدامة ، وغيرها من أطر التخطيط ذات الصلة 

أو الجهات   الوكاالت

 الرائدة  المعنية

 المنظمة الدولية للهجرة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

أو الجهات   الوكاالت

 ة ركامش ال المعنية

 عضوية الشبكة 

 جار   الوضع

 

 

التفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة  تمكين الدول األعضاء من وضع وتنفيذ خطط التنفيذ الوطنية ل  2.2 خط العمل الرئيسي

 والمنظمة والنظامية 

  2020اإلنجاز بحلول كانون األول/ديسمبر  الجدول الزمني 

للدول إلعداد خطط التنفيذ الوطنية والمحلية التي تتوافق مع تخطيط    وضع مبادئ توجيهية ونماذج (1 األنشطة 

 .منظومة األمم المتحدة اإلنمائية التنمية الوطنية وإصالح

تطوير قاعدة بيانات قابلة للبحث عن خطط التنفيذ الوطنية التي سيتم وضعها في منصة المعرفة   (2

 .العالمية

بشأن إعداد خطط التنفيذ الوطنية التي تشمل جميع  تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات والمعلومات   (3

 .أصحاب المصلحة المعنيين

في نفس البلدان والمناطق التجريبية المحددة أعاله ، تقديم الدعم الموجه إلى الدول إلعداد خطط   (4

المحددة   تلبي االحتياجات  التي  الطوارئ   / التنمية  المشتركة الستجابات  الوطنية والبرمجة  التنفيذ 

 .جرين بما في ذلك تحديد فجوات البيانات وطرق معالجة تلك الفجواتللمها

،  لتخطيط والميزنة الوطنية للتنميةتطوير أدوات وإرشادات للدول لضمان إدراج المهاجرين في ا (5

 .وخطط التنمية المستدامة وغيرها من أطر التخطيط ذات الصلة

الطلب (6 عند  األعضاء،  الدول  التنسيق  دعم  آلية  تعميم  في  الوطنية  ،  المراجعة  تقارير  في  العالمية 

 .الطوعية التي تقدمها إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى

أو الجهات   الوكاالت

 الرائدة  المعنية

 مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المنظمة الدولية للهجرة 

أو الجهات   الوكاالت

 ة ركامش ال المعنية

 عضوية الشبكة 



 

 قيد اإلعداد   الوضع

  



 

 التحدث بصوت واحد  -3

تبرز اختصاصات الشبكة الحاجة إلى توفير القيادة لتعبئة العمل المنسق والتعاوني بشأن الهجرة من قبل  
 منظومة األمم المتحدة ، بما في ذلك من خالل التحدث بصوت واحد حسب االقتضاء.

الهجرة االستجابة   بخصوص مسألةتحدة بصوت واحد أن تتحدث األمم الم ويستلزم الحرص على
لظواهر الجامعة.  في الوقت المناسب وتقديم إرشادات واضحة طويلة األجل حول ا جوهريةللتطورات ال

 المواقف الجماعية التي يجب تبنيها.على مزيد من التعليقات العامة و وينطوي ذلك على

 إعداد استراتيجية تواصلية للشبكة   3 خط العمل الرئيسي

 جار  الزمني الجدول 

 .تطوير استراتيجية اتصاالت للشبكة  (1 األنشطة 

 .تطوير بيانات الشبكة بمناسبة األحداث الرئيسية (2

 .تطوير بيانات الشبكة التي تستجيب أو تتوقع التطورات الحادة في الوقت المناسب (3

تشغيلية في  تحديد المواقف التي يكون فيها بيان الشبكة ذا قيمة مضافة ووضع سياسات وتوصيات  (4

 .مثل هذه الحاالت بما في ذلك مجاالت العمل المحددة في خطة العمل

والنشرات  ، وصحائف الوقائع والرسوم البيانية، الحوار المشتركة ، أوراق الموقف إعداد نقاط (5

 ، حسب االقتضاء. يجب أن تعرض اتصاالت الشبكة المشتركة أمثلة لتنفيذالصحفية أو االفتتاحيات

ة والقطرية  على المستويات المحلي  العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةاالتفاق 

، بما في ذلك دور األمم المتحدة في  براز الحلول واإلنجازات والنتائج، مع إواإلقليمية والعالمية

  .االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية دعم تنفيذ
الجهات  أو   الوكاالت

 الرائدة  المعنية

 أعضاء الشبكة بدعم من األمانة وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية

أو الجهات   الوكاالت

 ة ركامش ال المعنية

 عضوية الشبكة 

 جار   الوضع

 

  



 

 دعم الشبكة للعمليات المؤسسية  -4

االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة  الشبكة الدعم للعمليات المؤسسية كما هو مطلوب في  قدميجب أن ت

 . والمنظمة والنظامية

 

في الوقت المناسب والفعال خالل   دعم جوهري ن على دعم األمانة وي ن المشاركي ل الميسرو حص   4.1 خط العمل الرئيسي

  المشاورات والمفاوضات لتحديد الطرائق والجوانب التنظيمية للمنتدى الدولي الستعراض الهجرة

 2019اإلنجاز بحلول تموز/يوليو  الجدول الزمني 

 .بما في ذلك تدوين المالحظات أثناء المشاورات والمفاوضات ،تقديم الدعم اللوجستي (1 األنشطة 

 .جمع مدخالت من أعضاء الشبكة والدول األعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين (2

 .مشروع القرارتحسين  م اقتراحات موضوعية لي قدت  (3

أو الجهات   الوكاالت

 الرائدة  المعنية

 االقتصادية واالجتماعية إدارة الشؤون المنظمة الدولية للهجرة و

أو الجهات   الوكاالت

 ة ركامش ال المعنية

 اللجنة التنفيذية

 جار   الوضع

 

تقرير األمين العام كل سنتين إلى الجمعية العامة بشأن تنفيذ آلية التنسيق العالمية وأنشطة منظومة        4.2  خط العمل الرئيسي

 األمم المتحدة في هذا الصدد، وكذلك سير الترتيبات المؤسسية 

 2020اإلنجاز بحلول تموز/يوليو  الجدول الزمني 

 .تنسيق فعال وفي الوقت المناسب لجميع جوانب إعداد التقرير إنشاء (1 األنشطة 

 .طلب مدخالت من أعضاء الشبكة والدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة (2

 .صياغة التقرير وتنسيق التحرير (3

 
أو الجهات   الوكاالت

 الرائدة  المعنية

ستشرف أمانة الشبكة على إعداد التقرير بناًء على مدخالت من أعضاء الشبكة وتحت التوجيه الشامل  

 .للجنة التنفيذية

أو الجهات   الوكاالت

 ة ركامش ال المعنية

 عضوية الشبكة 

 جار   الوضع

 

 الوقت المناسب استعراض ترتيبات العمل وإعداد االجتماع السنوي للشبكة في   4.3 خط العمل الرئيسي

 على أساس سنوي  الجدول الزمني 

 .2020ديسمبر كانون األول/ 18-17و  2019ديسمبر كانون األول/ 11تنظيم االجتماع السنوي في  (1 األنشطة 

مقترحات لمراجعة عضوية المفوضية األوروبية للنظر فيها من قبل لجنة الدراسات بحلول   إرسال  (2

 .2020نوفمبر تشرين الثاني/ 1وبحلول    2019نوفمبر تشرين الثاني/ 1

 .2020يناير كانون الثاني/ -تنظيم اجتماع تقييم لمناقشة المراجعة األولية لترتيبات العمل   (3



 

 .2020يونيو حزيران/للشبكة بحلول  يجريه األمين العام رسمي  استعراض أول  تقديم مدخالت إلى (4

أو الجهات   الوكاالت

 الرائدة  المعنية

 المنسق بدعم من اللجنة التنفيذية وبالتشاور مع أعضاء الشبكة 

أو الجهات   الوكاالت

 ة ركامش ال المعنية

 عضوية الشبكة 

 جار   الوضع

 

  



 

 األولويات المواضيعية 

 

 في مجال جمع البيانات وتحليلها ونشرها  ها وتعزيز  وتنفيذ برنامج عالمي لبناء القدرات الوطنية  إعداد  1 المواضيعيخط العمل 

، وتعزيز  ت المتماسكة والقائمة على األدلةتحسين جمع واستخدام البيانات الدقيقة والمفصلة كأساس للسياسا

تفاق العالمي من أجل  لال، دعماً للتنفيذ والمتابعة والمراجعة الفعّالين اب العام المستنير وتعزيز البحوثالخط

 .الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية 

االتفاق العالمي  أهداف 

من أجل الهجرة اآلمنة  

 والمنظمة والنظامية 

1  

 تعزيز خطاب الهجرة القائم على الحقائق والسياسة والتخطيط  - 1المجال المواضيعي  المجال المواضيعي 

 2020اإلنجاز بحلول كانون األول/ديسمبر  الجدول الزمني 

بحلول ديسمبر   2020توجيهية حول مسائل الهجرة في جولة التعداد السكاني لعام  إعداد مذكرة (1 األنشطة 
2019. 

بشأن إحصاءات الهجرة الدولية لتوجيه جمع البيانات وتحليلها ونشر   1998مراجعة توصيات عام  (2
 .بيانات الهجرة تحت رعاية اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة

نات الوطنية لدعم البلدان في جهودها لجمع واستخدام البيانات  تعزيز القدرات اإلحصائية وأنظمة البيا (3
االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة   و 2030والمؤشرات المتعلقة بالهجرة في سياق خطة عام 

 .والمنظمة والنظامية 

  المنتدى الدولي إلحصاءات الهجرة  عقد ،ن والتنمية في الميدان االقتصاديبالتعاون مع منظمة التعاو (4
 .كمنصة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات الوطنية 2020يناير كانون الثاني/الذي سيعقد في 

أو الجهات   الوكاالت

 الرائدة  المعنية

 ، منظمة العمل الدولية إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةالمنظمة الدولية للهجرة، 

أو الجهات   الوكاالت

 ة ركامش ال المعنية

،  متحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مكتب األمم الية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، مفوضاليونيسيف

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، هيئة األمم المتحدة للمرأة، صندوق األمم المتحدة للسكان، موئل األمم  

 ، منظمة الصحة العالمية المتحدة

 جار   الوضع

 

  



 

 

 الترويج لبدائل االحتجاز واستخدامها   2 المواضيعيخط العمل 

بدائل  تطوير  على  الدول  قدرات  تحدي   عن  تحسين  خالل  من  المهاجرين  وت احتجاز  قاب   رويجد  لة  حلول 

  ن.الضعف التي يواجهها المهاجرو أوجه للتطبيق تقلل من المخاطر و

االتفاق العالمي  أهداف 

أجل الهجرة اآلمنة   من

 والمنظمة والنظامية 

 10و  7و  13

ل التصدي  ، بما في ذلك من خال همورفاهحماية حقوق اإلنسان وسالمة المهاجرين  - 2المجال المواضيعي  المجال المواضيعي 

 وتخفيف حاالت الضعف في الهجرة   عوامللل

 2020اإلنجاز بحلول تموز/يوليو  الجدول الزمني 

مستودع شامل للممارسات الجيدة للبدائل القائمة على حقوق اإلنسان لالحتجاز في سياق   تجميع ونشر (1 األنشطة 

 .الهجرة الدولية

المساعدة في إنشاء منصة عبر األقاليم للتعلم من األقران من أصحاب المصلحة المعنيين تتألف من   (2

 .ي الصلة من المجتمع المدنيالدول التي تعمل على تطوير بدائل الحتجاز المهاجرين والخبراء ذو 

تسهيل أنشطة التعلم من األقران الحكومية مثل االجتماعات والزيارات الميدانية حول تطوير بدائل   (3

 .لالحتجاز

وغيرها من المبادرات على المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية والمحلية للعمل على   ايةدعم الدع (4

 .الهجرة إنهاء ممارسة احتجاز األطفال في سياق

أو الجهات   الوكاالت

 الرائدة  المعنية

 اليونيسيف ، مفوضية الالجئين ، المنظمة الدولية للهجرة 

أو الجهات   الوكاالت

 ة ركامش ال المعنية

 بالمخدرات والجريمة وموئل األمم المتحدة  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ومكتب األمم المتحدة المعني

  قيد اإلعداد  الوضع

 

  



 

 

ومعالجة مواطن    ،، بما في ذلك القبول واإلقامةنظاميةول لتوسيع مسارات الهجرة التعزيز قدرات الد  3 خط العمل المواضيعي

 الضعف التي يواجهها المهاجرون والحد منها 

واإلنسانية وحماية   لتيسير سبل جديدة للقبول القانوني والوصول إليه على أساس أغراض حماية الرأفة 

في مراحل مختلفة من    ، مما يقلل من المخاطر ونقاط الضعف التي يواجهها المهاجرونحقوق اإلنسان

 .حركات المختلطةت لك في حاالت ال، بما في ذمسار الهجرة

االتفاق  األهداف المتعلقة ب 

العالمي من أجل الهجرة  

اآلمنة والمنظمة  

 والنظامية 

 7و 5 

ا في ذلك من خالل التصدي  ، بمهمورفاهحماية حقوق اإلنسان وسالمة المهاجرين  - 2المجال المواضيعي  المجال المواضيعي 

 حاالت الضعف في الهجرة   من وطأة تخفيف الو  عوامللل

 2020اإلنجاز بحلول تموز/يوليو  الجدول الزمني 

بتخطيط الممارسات الحالية للقبول والبقاء على أساس االعتبارات العاطفية أو اإلنسانية أو حقوق   قم (1 األنشطة 

، بما في ذلك في حاالت الحركات  ات للمهاجرين في المواقف الضعيفةاإلنسان أو غيرها من االعتبار

 .المختلطة

ة التي  ي السياس واألدوات  رشاداتاإل  تنوير عملية إعدادممارسات جيدة لممارستين أو ثالث  تحديد (2

، بما  فعالعلى نحو  لهجرة العادية واإلقامة المنتظمةتساعد الدول على تعزيز الوصول إلى مسارات ا

 .في ذلك حلول الفحص والتقييم واإلحالة

رشادات اختبار أفضل الممارسات  إلالهجرة  ين من ممراتأو ممر ممرد ي حدت بناًء على ما تقدم،  (3

 .خلصةطوير الدروس المست وت التجريبية 

أو الجهات   الوكاالت

 الرائدة  المعنية

 مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، المنظمة الدولية للهجرة 

أو الجهات   الوكاالت

 ة ركامش ال المعنية

متحدة المعني بالمخدرات  ، مكتب األمم الية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة العمل الدوليةمفوض
، منظمة الصحة  المتحدة للمرأة، صندوق األمم المتحدة للسكان، موئل األمم المتحدة ، هيئة األمموالجريمة

 العالمية

 قيد اإلعداد   الوضع

 

  



 

خالل    4  خط العمل المواضيعي من  الهجرة  فوائد  وتعزيز  الالئق  العمل  في  للمساهمة  المنتظمة  الهجرة  وفرص  مسارات  تعزيز 

هجرة اليد العاملة وغيرها من الترتيبات ذات الصلة التي  ل الثنائية  تفاقاتاالتطوير توجيهات عالمية بشأن 

 تم اختبارها في ممرات الهجرة 

 لعمل الالئق وحركة اليد العاملة من خالل توجيهات بشأنتعزيز مسارات الهجرة المنتظمة بطريقة تسهل ا

هجرة اليد العاملة وغيرها من الترتيبات التعاونية لتعزيز أطر التعاون عبر الحدود وجعل  لالثنائية    تفاقاتاال

 .العمال المهاجرين في صميم جميع الجهود

االتفاق العالمي  أهداف 

أجل الهجرة اآلمنة   من

 والمنظمة والنظامية 

 19و  18و  6و  5

تعزيز مسارات الهجرة المنتظمة والعمل الالئق واآلثار اإلنمائية اإليجابية لتنقل   - 4المجال المواضيعي  المجال المواضيعي 

 البشر

 2020اإلنجاز بحلول تموز/يوليو  الجدول الزمني 

وغيرها من الصكوك   هجرة اليد العاملةلالثنائية  تفاقاتاال الجيدة الحالية علىخريطة الممارسات  (1 األنشطة 

 .والعمليات ذات الصلة الترتيبات التعاونية على الصعيدين الدولي واإلقليمي

 االعتماد على تحليل مقارن لتلك الممارسات لتعزيز تماسك األدوات الحالية (2

هجرة اليد  لالثنائية  تفاقاتاال م وتنفيذ ومراقبة وتقييموضع إرشادات مشتركة ، بما في ذلك كيفية تصمي  (3

 .وغيرها من الترتيبات العاملة

 .تحديد الدول العشرين لتجربة إطار التوجيه (4

أو الجهات   الوكاالت

 الرائدة  المعنية

 منظمة العمل الدولية، المنظمة الدولية للهجرة 

أو الجهات   الوكاالت

 ة ركامش ال المعنية

 الصحة العالمية منظمة 

 قيد اإلعداد   الوضع

 

  



 

 إعادة اإلدماج إضفاء االستدامة على ، ومةاكرال  المأمونة التي تكفلدة ضمان العو  5 خط العمل المواضيعي

 

  .ضمان العودة اآلمنة والكريمة للمهاجرين وإعادة اإلدماج المستدام في بلدانهم األصلية
االتفاق العالمي  أهداف 

من أجل الهجرة اآلمنة  

 والمنظمة والنظامية 

 16و  15و  12و 10و 7و 21 

بما في ذلك من خالل إدارة الحدود ومكافحة   معالجة الهجرة غير القانونية ، - 3المجال المواضيعي  المجال المواضيعي 

 الجريمة عبر الوطنية

 2020اإلنجاز بحلول تموز/يوليو  الجدول الزمني 

تحليل مبادرات العودة وإعادة اإلدماج في البلدان العشرين لتوثيق كيفية تنفيذ عمليات العودة وكيفية   (1 األنشطة 
تنفيذ تدابير إعادة اإلدماج ، بما في ذلك الثغرات في حماية حقوق اإلنسان والتعاون عبر الحدود على  

ة و أمثلة واعدة يمكن  المستويات اإلقليمية والقطرية والمحلية ، وكذلك تحديد الممارسات الجيد 
 .تكرارها في سياقات مختلفة

تحديد البلدان الرائدة العشرين / ممرات الهجرة التي يمكن للشبكة من خاللها تقديم المشورة ألفرقة   (2
األمم المتحدة القطرية والواليات لتنفيذ مبادرات العودة اآلمنة والكريمة واستراتيجيات إعادة اإلدماج  

 .بهاالمستدامة المرتبطة 

، المساعدة في إنشاء منصة عبر األقاليم للتعلم من األقران من أصحاب  2و  1استناًدا إلى النشاطين   (3
  .المصلحة المعنيين تتألف من الدول والخبراء ذوي الصلة من المجتمع المدني

أو الجهات   الوكاالت

 الرائدة  المعنية

 ، اليونيسف المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ، المنظمة الدولية للهجرة

أو الجهات   الوكاالت

 ة ركامش ال المعنية

  ، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،منظمة العمل الدولية

 موئل األمم المتحدة 

 قيد اإلعداد   الوضع

 

  



 

 

 لى الخدمات ع آمن وشامل حصول المهاجرين على نحو  الفهم المشترك لتحسين    6 خط العمل المواضيعي
 

والمجتمعات   المهاجرين  حياة  لتحسين  الشاملة  الخدمات  إلى  وفعالية  بأمان  المهاجرين  وصول  تحسين 
 .المضيفة لهم بطريقة ملموسة

االتفاق العالمي  أهداف 

أجل الهجرة اآلمنة   من

 والمنظمة والنظامية 

 19و  16و   15

 تحسين اإلدماج االجتماعي للمهاجرين وإدماجهم - 5المجال المواضيعي  المجال المواضيعي 

 2020اإلنجاز بحلول تموز/يوليو  الجدول الزمني 

، فضالً عن  ها تحديد أفضل الممارسات الحاليةالبلدان الرائدة العشرين التي يمكن من خالل تحديد (1 األنشطة 

ريب أثناء  الحواجز التي تحول دون حصول المهاجرين على الرعاية الصحية واإلسكان والتعليم والتد

  ، بما في ذلك عن طريق مراعاة االحتياجات العمل والتدريب المهني، والخدمات العامة األخرى

 .المحددة

 .تحديد الثغرات في الوصول إلى الخدمات العامة وتحديد مجاالت العمل ذات األولوية (2

 .وضع خطوات تنفيذية للحكومات لتحسين الوصول إلى الخدمات (3

أو الجهات   الوكاالت

 الرائدة  المعنية

 منظمة الصحة العالمية  

أو الجهات   الوكاالت

 ة ركامش ال المعنية

  ،مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،اليونيسيف، المنظمة الدولية للهجرة

 موئل األمم المتحدة  ،صندوق األمم المتحدة للسكان  ،هيئة األمم المتحدة للمرأة ،منظمة العمل الدولية

 قيد اإلعداد   الوضع
 

 

  



 

 

 المرفق

 للنظر فيها مستقبالً  المطروحة  المواضيعيةمسارات العمل 

 

عمر والجنس واإلعاقة  ، مصنفة حسب الجنس والتعزيز البيانات المتعلقة بالهجرةوضع برنامج عالمي ل خط العمل المواضيعي 

االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة  ) ، وجمع اإلحصاءات الجنسانيةوأسباب أخرى

 ( ج 17، الفقرة والنظامية

االتفاق  األهداف المتعلقة ب 

العالمي من أجل الهجرة  

اآلمنة والمنظمة  

 والنظامية 

1 ،3 ،17 ،23 

 تعزيز خطاب الهجرة القائم على الحقائق والسياسة والتخطيط  - 1المجال المواضيعي  المجال المواضيعي 

 عدة سنوات  اإلطار الزمني 

على المستوى الوطني   متفرقات )كتيبات ، مبادئ توجيهية ، ورش عمل ، برامج تدريب ، مسوحات  (1 األنشطة 

 .(واإلقليمي والعالمي مع مؤشرات موحدة

 . االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية  تحديد مؤشرات مشتركة ألهداف (2

الدعوة إلى دمج األسئلة األساسية الثالثة المتعلقة بالهجرة الدولية على النحو المتفق عليه في المبادئ   (3

ة بتعدادات السكان والمساكن ، بما في ذلك بلد الميالد وبلد الجنسية والسنة أو فترة  والتوصيات المتعلق

 .الوصول

تقديم الدعم لضمان تجهيز نتائج التعداد ذات الصلة بالهجرة وتحليلها ونشرها في الوقت المناسب،   (4

 .، ألغراض إحصائيةوتبويبها وفقًا للمعايير الدوليةمصنفة 

القدرات الوطنية في مجال تحليل البيانات ونشرها لتبادل البيانات ومعالجة الفجوات في  بناء وتعزيز  (5

لحة المعنيين على ، التي تشجع التعاون بين أصحاب المصوتقييم اتجاهات الهجرة الرئيسية البيانات

  وتزيد من مصادر ، وتوفر التدريب المخصص والدعم المالي والمساعدة التقنية ، جميع المستويات

 .، بما في ذلك البيانات الكبيرةالبيانات الجديدة

، مثل إطار سينداي وأهداف التنمية ات المتعلقة بحركة البشر والتشرداستعن بأشكال أخرى من البيان  (6

 ً  .المستدامة وفريق الخبراء المعني بإحصاءات الالجئين والمشردين داخليا

، صندوق  فريق الخبراء العامل( عن  ممثل  +)  هيئة األمم المتحدة للمرأة  عية، الصندوق الدولي للتنمية الزرا التعبير عن االهتمام 

 األمم المتحدة للسكان

 

  



 

 

 العوامل الهيكلية والدوافع السلبية التي تجبر الناس على مغادرة بلدهم األصلي   معالجة  خط العمل المواضيعي

االتفاق  األهداف المتعلقة ب 

العالمي من أجل الهجرة  

اآلمنة والمنظمة  

 والنظامية 

2 ،7 ،8  ،12 ،13 ،23 

وتخفيف    عواملخالل التصدي للا في ذلك من ، بمهمالمهاجرين ورفاه حماية سالمة - 2المجال المواضيعي  المجال المواضيعي 

 حاالت الضعف في الهجرة 

 ال ينطبق  اإلطار الزمني 

 .دعم البلدان لتحديد المجاالت الشديدة الخطورة وهيكل استجابات السياسات ذات الصلة  (1 األنشطة 

إجراء البحوث لتطوير فهم الدوافع الهيكلية لجميع أشكال التنقل البشري في جميع النقاط في دورة   (2

  النزوح إلعالم الخطاب القائم على األدلة

 برنامج األغذية العالمي ، صندوق األمم المتحدة للسكان التعبير عن االهتمام 

 

 الروابط بين الهجرة والتشرد والكوارث واآلثار الضارة لتغير المناخ والتدهور البيئي   معالجة خط العمل المواضيعي 

االتفاق  األهداف المتعلقة ب 

العالمي من أجل الهجرة  

اآلمنة والمنظمة  

 والنظامية 

1 ،2 ،5  ،23 

وتخفيف    عواملحماية سالمة ورفاه المهاجرين ، بما في ذلك من خالل التصدي لل - 2المجال المواضيعي  المجال المواضيعي 

 حاالت الضعف في الهجرة 

 ال ينطبق  اإلطار الزمني 

تحليل الدوافع المناخية والكوارث للهجرة )والروابط التي تربط عمل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية   (1 األنشطة 

 .(التنفيذية آللية وارسو الدولية للخسارة واألضراربشأن تغير المناخ واللجنة 

إجراء البحوث حول الروابط بين الحركات عبر الحدود والنزوح الداخلي )على سبيل المثال في   (2

 .(النزاعات وتغير المناخ وسياق الكوارث البطيء الظهور

 .الصلة  دعم البلدان لتحديد المجاالت الشديدة الخطورة وهيكل استجابات السياسات ذات (3

إجراء البحوث لتطوير فهم الدوافع الهيكلية لجميع أشكال التنقل البشري في جميع النقاط في دورة   (4

 .النزوح إلعالم الخطاب القائم على األدلة وصنع السياسات

 برنامج األغذية العالمي التعبير عن االهتمام 

 

 

 تهريب المهاجرين وفقًا لألطر الدولية ذات الصلة تعزيز قدرات الدول على مكافحة   خط العمل المواضيعي

تهريب المهاجرين نشاط إجرامي عالمي. في أسوأ األحوال ، يهدد المهربون بشكل روتيني حياة المهاجرين 

وسالمتهم ، ويخضعونهم لمعاملة ال إنسانية أو مهينة بما في ذلك االستغالل. كل عام ، يموت اآلالف من 

ف والالجئين  وتحديد  المهاجرين  التحديات  وفهم  المناسبة  التشريعات  تعد  بالمخاطر.  محفوفة  رحالت  ي 

أساس   على  المهاجرين  لتهريب  الفعالة  لالستجابة  القدرات  لبناء  األساسية  الشروط  من  الجيدة  الممارسات 



 

مع  وتمشيا   ، وضعهم  عن  النظر  بصرف   ، المهاجرين  لجميع  اإلنسان  حقوق  حماية  يشمل   ، كلي  نهج 

ال والجو  مجموعة  والبحر  البر  طريق  عن  المهاجرين  تهريب  لمكافحة  المتحدة  األمم  بروتوكول  متطلبات 

 .وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة

االتفاق  األهداف المتعلقة ب 

العالمي من أجل الهجرة  

اآلمنة والمنظمة  

 والنظامية 

 14و 11و  8و 7و  2و  1و 9

معالجة الهجرة غير القانونية، بما في ذلك من خالل إدارة الحدود ومكافحة   - 3المجال المواضيعي  المجال المواضيعي 

 الجريمة عبر الوطنية

ً  اإلطار الزمني   يؤكد الحقا

ومكافحة تهريب المهاجرين لتحديد أوجه القصور الشائعة وتعزيز التوافق   وضع خريطة لتشريع منع (1 األنشطة 

 .مع بروتوكول تهريب المهاجرين

تحديد الثغرات والممارسات الجيدة في منع ومكافحة تهريب المهاجرين على طول طرق التهريب   (2

 .الرئيسية المختارة

، وإدارة  ب مثل التشريعاتان ، وتغطي جوحول منع ومكافحة تهريب المهاجرينجمع مواد تدريبية   (3

، ونشرها على الجهات  ية المهاجرين المهربين ومساعدتهم، وكذلك حماتحقيق والمقاضاةالحدود، وال

 .الفاعلة ذات الصلة

قم بتطوير واختبار تدابير بناء القدرات في بلدان رائدة   ،بناًء على هذه األنشطة، خالل المرحلة الثانية (4

 .مختارة على المستويات الوطنية أو اإلقليمية

أو الجهات   الوكاالت

 الرائدة  المعنية

 ، المنظمة الدولية للهجرةمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

أو الجهات   الوكاالت

 ة ركامش ال المعنية

 الالجئينمفوضية شؤون 

 جار قيد التطوير / حشد الموارد    الوضع

 

  



 

واالستفادة من الموارد لتنفيذ حلول مبتكرة لخفض تكلفة التحويالت وتعظيم    ،بناء وتعزيز الشراكات خط العمل المواضيعي 

 تأثيرها على التنمية 

االتفاق  األهداف المتعلقة ب 

العالمي من أجل الهجرة  

اآلمنة والمنظمة  

 والنظامية 

19 ،20 ،23 

تيسير الهجرة المنتظمة والعمل الالئق وتعزيز اآلثار اإلنمائية اإليجابية لتنقل   - 4المجال المواضيعي  المجال المواضيعي 

 ألشخاص ا

 انسنت  -شهراً  18  اإلطار الزمني

إشراك المجتمع الدولي ، والحكومات ، والسلطات التنظيمية ، وكيانات القطاع الخاص ، ومنظمات   (1 األنشطة 

والمؤسسات األكاديمية ، وبناء وتعزيز الشراكات ، ورفع الموارد من أجل تنفيذ  المجتمع المدني ،

حلول مبتكرة لتقليل تكلفة التحويالت وزيادة تأثيرها على التنمية ، مع األخذ أيًضا االستفادة من يوم  

ار  األمم المتحدة الدولي للتحويالت األسرية والمنتدى العالمي للصندوق حول التحويالت واالستثم

 ( / ب  20، الهدف االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةمن  36الفقرة ) والتنمية

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  التعبير عن االهتمام 

 

 بناء وتعزيز اتصال مدن المنشأ والعبور والمقصد  خط العمل المواضيعي 

االتفاق  األهداف المتعلقة ب 

العالمي من أجل الهجرة  

اآلمنة والمنظمة  

 والنظامية 

1 ،2 ،3  ،4 ،5 ،15 ،19 ،21 ،22 ،23 

وتخفيف    عواملا في ذلك من خالل التصدي لل، بمهمالمهاجرين ورفاه حماية سالمة - 2المجال المواضيعي  المجال المواضيعي 

 حاالت الضعف في الهجرة 

 تيسير الهجرة المنتظمة والعمل الالئق وتعزيز اآلثار اإلنمائية اإليجابية لتنقل البشر  - 4المجال المواضيعي 

 تحسين اإلدماج االجتماعي للمهاجرين وإدماجهم - 5المجال المواضيعي 

 ال ينطبق  اإلطار الزمني 

 وتنفيذ السياسات العامة لتعزيز التعاون بين المدينة والمدينة تصميم (1 األنشطة 

 ، صندوق األمم المتحدة للسكانبرنامج األغذية العالمي التعبير عن االهتمام 

 

  



 

 حماية مصالح الطفل الفضلى في سياق الهجرة  خط العمل الشامل 

 سنة  اإلطار الزمني 

تقديم إرشادات حول كيفية تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل لألطفال المهاجرين، مع التركيز على   (1 األنشطة 

 مجموعة متنوعة من سياقات الهجرة والتجارب المختلفة للفتيات والفتيان المهاجرين

 تقديم إرشادات بشأن تنفيذ الخطط الوطنية للطفل / الشباب بشكل شامل وما يتصل بذلك (2

مجموعة األمم المتحدة الرئيسية لألطفال والشباب في تصميم برامج الهجرة وتنفيذها المشاركة مع  (3

وتقييمها، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، بهدف تحديد ومعالجة دوافع الهجرة وكذلك تحسين  

 الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 

 المواثيق العالميةمبادرة حقوق الطفل في  التعبير عن االهتمام 

 

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل   همفي  ن ودعم تمكينهن، بم  حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات خط العمل الشامل 

 الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية، في سياق الهجرة الدولية 

 سنتان -شهراً   18 اإلطار الزمني 

التفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة  إرشادات حول التنفيذ المستجيب للنوع االجتماعي ل تقديم (1 األنشطة 

، مع التركيز على  م الهجرة اآلمنة للنساء والفتياتبما في ذلك كيفية تعزيز ودع والمنظمة والنظامية 

 مجموعة متنوعة من سياقات الهجرة

 مقصدالعبور وفي ال أثناء في دعم النساء والفتيات  مارساتتجميع أفضل الم (2

 ، صندوق األمم المتحدة للسكانهيئة األمم المتحدة للمرأة التعبير عن االهتمام 

 

  



 

 إلجمالية كقضية شاملة في خطة العمل ا ل فيروس نقص المناعة البشريةجدول أعما  الحرص على إدراج خط العمل الشامل 

 سنتان -شهراً   18 اإلطار الزمني 

الحصول على الخدمات األساسية للمهاجرين ، بما في ذلك الخدمات المنقذة للحياة ، والتكيف مع   (1 األنشطة 
 .القدرات المحلية

تشجيع الهجرة المدارة بشكل   معالجة وصمة العار التي يواجهها المهاجرون في الخدمات الصحية ؛  (2
 .جيد والتي تقلل التعرض للمخاطر

إدراج فيروس نقص المناعة البشرية في التخطيط للطوارئ وتحديد الحلول المبتكرة الستمرارية   (3
 .الرعاية أثناء األزمات اإلنسانية والنزاعات الطويلة 

 .الوطنية لمكافحة اإليدزإدراج المهاجرين في برامج الحماية االجتماعية ضمن االستراتيجيات  (4

تحديد خطط التمويل الصحي التي تشمل اختبار فيروس نقص المناعة البشرية المتمركز حول   (5
المهاجرين ، والرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية ورعاية الصحة العقلية التي يمكن للجميع الوصول  

 .إليها

 .لسياسات والخطط لتقديم الخدماتتحديد احتياجات األفراد المستضعفين وإدراجهم في تصميم ا (6

االعتراف باالحتياجات المحددة للنساء والمهاجرات واألوالد المعرضين لسوء المعاملة واالستغالل   (7
 .سواء في العبور أو في وجهاتهم  -واالتجار والعنف  

8)  ARTلألشخاص "أثناء التنقل" 

 معرفة وتصورات المهاجرين لفيروس نقص المناعة البشرية  (9

 برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز التعبير عن االهتمام 

 

 

 

 


