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  1397/ دي/ 21برابر   2019/ 1/  11تاريخ :                                                                         مجمع عمومي                
 
  
  
  

    73جلسه شماره 
    119و  14 موارددستور جلسه: 

  
 )1395 /آذر 25ا /(برابر ب 2018دسامبر  19مصوب مجمع عمومي   قطعنامه

  ] (A/73/L.66)اصلي اي  به كميته ارجاعبدون [
  

  و متعارف  منظم  ،جهاني براي مهاجرت ايمن مان يپ. 195/73
  

  ،يعموم مجمع
  

پيمان   يك  يب تصو  جهت   يدولت   ين ب   يكنفرانس  يلبه تشك  يم، كه در آن تصم 2016سپتامبر    19مصوب    1/71قطعنامه  عطف به  
ا  ي برا  يجهان متعارف  منظم    ،مني مهاجرت  استاتخاذ  و  همچنشده  و  ها  ين،  ،  2017  يلآور  6مصوب      71/280  ي قطعنامه 
  ، 2018آگوست  6مصوب   72/308و  2017دسامبر  24  مصوب 72/244
  
در    كه  ايمن، منظم و متعارفمهاجرت   يجهان  يمانپ  يبتصو  يدولت  ين كنفرانس ب   يزباني م  يلاز دولت و مردم مراكش به دل . 1

  ؛تسپاسگزار اس  ياربس  الزم    هاي يبانيپشت ن تمامي  در اختيار گذاشتو    ،برگزار شدمراكش    شهر  در  2018دسامبر    11و    10تاريخ
  
به نحوي كه در ضميمه قطعنامه حاضر    ،را  »ي دولت  ينكنفرانس ب«  مصوب  ايمن، منظم و متعارفمهاجرت    يجهان  يمانپ . 2

  . شناخته خواهد شدنيز مهاجرت  خصوص مراكش درپيمان  عنوان ا باين پيمان و  نمايددرج شده است، تائيد مي 
 

  يجلسه عموم نشصتمي 
  2018دسامبر  19 
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  ضميمه   
   ايمن، منظم و متعارف  مهاجرت  يجهان يمان پ

  
مجدداً    برگزار شد،  در مراكش  كه   2018دسامبر    11و    10  جلسه  در  ي حاضرعالي رتبه   يندگان ها و دولت ها و نماكشورما، سران  

همكاري بهتر در زمينه    تحقق  درمشاركت    عزم خود براي   اب نموديم و    ييدرا تأ   1پناهندگان و مهاجران  ي برا  يويوركن   يهاعالم
  را تصويب نموده ايم. ايمن، منظم و متعارف مهاجرت  يجهان  يمانپاين  ،المللي در همه ابعاد مهاجرت بين 

  
  مقدمه 

  
  شده است.   مدونمنشور سازمان ملل متحد  اصولو اهداف  بر اساس  جهاني اين پيمان)   1
 
و    يحقوق مدن   يالملل  ينب  ميثاق،  2حقوق بشر  يجهان   يهاعالم  موارد ذيل تدوين گشته است:   بر اساس  اين پيمانهمچنين  )    2
  يونكنوانس  ،4حقوق بشر بنيادين    يالملل  ينبمعاهدات  ساير  ،  يو فرهنگ  ي، اجتماعي حقوق اقتصاد  يالملل  ينب   ميثاق؛  3ياسي س

زنان   يژه، سركوب و مجازات قاچاق انسان، به ويري پروتكل جلوگ  به همراه  ،5فراملي  يافتهسازمان    يمجرا  يهسازمان ملل متحد عل
لغو برده    يليتكم  يونو كنوانس  8يبرده دار  يونكنوانس   ،7و هوا  يا، درينزم  يققاچاق مهاجران از طر، و پروتكل منع  6و كودكان

، 10يمياقل  ييرات تحد در مورد تغچارچوب سازمان ملل م  يونكنوانس  ،9يمشابه برده دار  اقدامات  ونهادها  ، تجارت برده، و  ي دار
، به  كنندتجربه مي  ي جد  ييزا  يابانب  يا/و  يكه خشكسال  ييدر كشورها  ييزا  يابانمقابله با ب   ي برا  متحد  سازمان ملل  يونكنوانس

، 13رانرگكاو مهاجرت    ستهيشاكار    جيتروكار در مورد    يالملل  ين سازمان ب  هاي نامهمقاولهو    ،12يستوافق نامه پار  ؛11يقادر آفر  يژهو
تامين    يالملل  ين كنفرانس ب   ين سوممنتج از    آبابا   يسآداقدام    دستور   ،14يدار توسعه پا   ي برا  2030دستور كار سال    همچنين و  

  17.ي نوينشهر و دستوركار   ،203016- 2015 يابال ريسككاهش  ي برا  )Sendai(سِنداي چارچوب  ،15توسعه مالي 
 
سطوح    در  حاصل از گفتگوها  هاي   يشرفت . ما پيستن  يدي موضوع جد  ،ياندر سطح جه  يالملل  ين در مورد مهاجرت بگفتگو)    3

  شق ن  ينما همچن.  كنيمخاطرنشان مي  را  2013و    2006  ي و توسعه در سالها  ي الملل  ينبمهاجرت    ينهسازمان ملل در زم  عالي
جهت  را    سازوكارها مسير  ينا  كنيم. مي  تصديقرا  ،  است  آغاز به كار نموده  2007مهاجرت و توسعه كه در سال    يجهان  انجمن

در مورد    ي جهانپيمان    يممتعهد شد   به واسطه آنما  كه  نمودند    هموارپناهندگان و مهاجران    ي برا  يويوركناعالميه    [صدور] 
 

1 Resolution 71/1.    
2 Resolution 217 A (III). 
3 See resolution 2200 A (XXI), annex. 
4 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Convention on the Rights of the Child, International 

Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance, and Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 
5 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.   
6 Ibid., vol. 2237, No. 39574. 
7 Ibid., vol. 2237, No. 39574. 
8 League of Nations, Treaty Series, vol. LX, No. 1414.   
9 United Nations, Treaty Series, vol. 266, No. 3822.   
10 Ibid., vol. 1771, No. 30822.   
11 Ibid., vol. 1954, No. 33480.   
12 Adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change in FCCC/CP/2015/10/Add.1, decision 1/CP.21.   
13 Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97), Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143), Equality of 
Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118), and Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).   
14 Resolution 70/1.   
15 Resolution 69/313, annex.   
16 Resolution 69/283, annex II.   
17 Resolution 71/256, annex.   
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، در كنار  يجهان   پيماندو  اين  .  يم كن  يبدر دو روند جداگانه تصوايمن، منظم و متعارف را  مهاجرت    يجهان  يمانپپناهندگان و  
  يانيه مطابق آنچه در برا  به هر پيمان    مربوط  رسالت دهند كه    يرا ارائه ميك ديگر    مكمل  يالملل  ينب  ي همكار  ي هاهم، چارچوب

مهاجران و پناهندگان    مي شناسد كه رسميت  محقق مي نمايد و اين امر را به    ،ذكر شده است   پناهندگان و مهاجران  ي برا  يويوركن
   .  ده هستني مواجمشابه ي هابا چالش ها و آسيب پذيري 

 
 

، محافظت  مورد احترام همواره يد برخوردار هستند كه با يكساني بنيادين ي ها  ي پناهندگان و مهاجران از حقوق بشر و آزاد)   4
قانوني  مشمول چارچوب هاي  هستند كه    متمايزي   ي ، مهاجران و پناهندگان گروه هابا اين حال  بخشي قرار گيرند.  و تحقق
  پناهندگان  يالملل  ينتوسط قانون ب  كه  خاص    لملليا  ينب  يت از حما  هستند كه  پناهندگاناين تنها    .واقع ميشوند اي  جداگانه

پرداختن   يبرا   ي چارچوب همكار  يكو  پردازد  مهاجران مي  به موضوع    ، يجهان  پيمان    ين. اباشندمي  برخوردار  ،تعريف شده است 
 دهد.  يمهاجرت ارائه مموضوع همه ابعاد به 

 
  ين، و همچنبا ما در ميان گذاشتند  تشريك مساعيو    همفكري مراحل    يط  ان مرتبطنفع  ي عضو و ذ  ي كشورها  كهي  مطالب  ما)    5

سهيم در روند آماده سازي   عنوان يكي از منابعرا، به    » همهبراي    هاجرتمنمودن    كارآمد«با عنوان  سازمان ملل    يركلگزارش دب
 18. شناسيم به رسميت مياين پيمان جهاني، 

 
پايه و اساس  در مورد مهاجرت است.    يالملل  ينب  ي ها  ي و همكار  يجهان  ي گفتگو  يخدر تار  ينقطه عطف   يجهانپيمان    ينا)    6

در مورد    باالدستي   ي گفتگو  يهاعالماز  و  دارد  آبابا    يسو برنامه اقدام آد  يدارتوسعه پا  ي برا  2030در دستور كار    يشهراين پيمان  
  پيشگامانهكوشش  مبناي  بر  پيمان    ين. اتاثير پذيرفته است  ،19شد   تصويب  2013  و توسعه كه در اكتبر  يالملل  ين بمهاجرت  

گيرد، تهيه شده  در بر ميرا    2017  يهفور  3  يخ در تار  ي گزارش و  كه  مهاجرتامور  سازمان ملل در    يركلسابق دب  يژهو  يندهنما
  20. است

 
بر اساس تعهدات مورد  و    الزام آور نمي باشدوقي  قحاز لحاظ  كه    است  ي چارچوب همكار  يك  ارائه دهنده  يجهانپيمان    ينا)    7

 يهمكارپيمان جهاني، ترويج دهنده    ين. ابنا شده استپناهندگان و مهاجران  در زمينه    يويوركن  يانيهعضو در ب  ي توافق كشورها
با    ييند به تنهاوات  ينم  دولتي  هيچاست و اين امر را به رسميت مي شناسد كه  مهاجرت    ينه در زمفعاالن  مه  ميان ه  يالملل  ين ب

 .  گذارددر چارچوب حقوق بين الملل احترام مي تعهدات آنها موضوع مهاجرت مواجه شود و به اقتدار دولت ها و 

 
  :  ما  يراهبردو اصول  نش يب

  
 ي است. مهاجرت بخش  يالملل  نيمهاجرت ب  نهيدر زم  ي بهبود همكار  ي ما برا  يتعهد جمع منعكس كننده    يپيمان جهان  اين)    8

جهاني    ي ايدن   در  داريو توسعه پا  ي ، نوآورييمنبع شكوفا  مهاجرتكه  اين مهم    بوده است و ما  خيدر طول تار  تياز تجربه بشر
. اكثر مهاجران  شناسيم را به رسميت مي  توانند بهينه شوندميمثبت    رات يتأث  ن يا  مهاجرت  كالن  تيريمدما است و با بهبود  شده  

  بر  ي قابل انكار ريطور غ  به، مهاجرت معهذاكنند.   يو كار م  ي سفر، زندگ متعارف، منظم و منيا ي در سراسر جهان امروز به روش
 . هستند يني ب  شيپ رقابل يمتفاوت و گاه غ اريبس اتريتاث  نيا كه گذارد  يم  ريتاث آنها خانواده و مهاجران  ،جوامع كشورها،

 
18 A/72/643.   
19 Resolution 68/4.   
20 See A/71/728.   
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آن كه ما را از هم دور   ي به جا  يالملل  ينمهاجرت ب   ي چالش ها و فرصت هاحائز اهميت مي باشد كه    ياربساين مساله  )    9
در مورد را  مشترك و وحدت هدف ما    ي ها  يتدرك مشترك، مسئول  ،يپيمان جهان  يناو متحد نمايد.  تر  به يكديگر نزديك  كنند،

 مند شوند.  همگان از  مهاجرت بهره تا سازدروشن ميمهاجرت 

  
  مشترك  درك

 
 ير ، شفاف و فراگروشنروند    يك  يشده ط   يجمع آور   ي سابقه شواهد و داده ها  يب  ينيازبمحصول ب  يپيمان جهان  ينا)    10

واقعيت هاي خود را به اشتراك گذاشتيم    ،راستاي غني كردن و شكل دادن درك مشتركمان از اين پديده ي پيچيده در  است.  
ما است، كه جوامع    دنياي جهاني شده  ننده ي تعيين ك  ويژگيكه مهاجرت    يمما آموخت  .گوش فرا داديم  متفاوتنقطه نظرات  به  و  

.  مي سازدمبدل  و مقصد    گذار (ترانزيت)مبدا،    ي كشورها  به  كند، و همه ما را   ي متصل مبه هم  مناطق    فراتر از همهرا در داخل و  
رك  ، زيرا دنياز مستمر براي تالش هاي بين المللي به منظور تقويت دانش و تحليل هاي مهاجرتي را به رسميت مي شناسيمما  

 يداده ها  مي بايست. ما  بخشد  يبهبود م،  پذير مي نمايدامكان  همه    ي را برا  يدارتوسعه پا  يلكه پتانس  ييها  ياستس  ،مشترك
بالقوه به طور كامل در   مهاجران  و  يكه مهاجران كنون  يمحاصل كن  يناناطم  يد . ما بانماييممنتشر    و    ي را جمع آور  يفيتبا ك

غير متعارف    هاجرتم  ريسك هاي آگاه هستند و از    متعارف ، منظم و  يمنمهاجرت ا  ي خود برا  ي ها   ينهزمورد حقوق، تعهدات و گ
در اختيار شهروندان   مستدل، مستند و شفافي  اطالعات،  چالش هاي مهاجرتبايد درمورد منافع و  همچنين ما    .باشندمي   آگاه

 .  محو نمائيم  را ايجاد مي كننداز مهاجران  ياشت منفكه برد اي گمراه كننده ار دهيم تا ابهامات و روايت هاي خود قر

  
  مشترك  يها  تيمسئول

 
جامع براي بهينه    ي رويكرد   اتخاذ  نياز بهدهد و    ي ارائه م  يالملل  يناز مهاجرت ببينشي كامالً فراگير    ي پيمان جهان  ينا)    11

را مهاجرت  كلي  منافع  شناسد   سازي  مي  رسميت  حال   به  عين  در  چالش   و  و  ها  فراروي   ريسك  در    هاي  اجتماعات  و  افراد 
 يده پد  ينا  ي فرصت هاو  چالش ها    ييبه تنها  تواند  ينم  ي كشور  يچه  دهد.ميمورد توجه قرار  را  كشورهاي مبدا، گذار و مقصد  

  به همراه كاهش  متعارف، منظم و  يمنمهاجرت ا  يلجامع، هدف ما تسه  يكردرو   يناز ا   گيري بهره. با  را مديريت كند   يجهان
بين المللي و تركيبي از اقدامات مطرح شده در اين از طريق همكاري    ،ت منفي ناشي از مهاجرت غير متعارفاثيرا ات و تاتفاق

توجه    ي عضو سازمان ملل متحد برا  هاي دولتبه عنوان    در قبال يكديگرمشترك خود    ي ها  يتمسئول  به  ما  است.  پيمان جهاني 
مسئوليت جامع خود نسبت به احترام، حمايت و در همين راستا  و ميدار اشعار رتدر مورد مهاج يكديگرهاي دغدغه و يازها به ن 

مهاجرانتضمين   تمام  بشر  آنان  را  حقوق  مهاجرتي  وضعيت  از  و  و  پذيرفته    ،فارغ  امنيت  ترويج  در   تمام  شكوفاييبراي    افراد 
    اجتماعات خود مي كوشيم.  

 
 ي در كشورها يدارپا يشتمع حراستو  ايجادكه مردم را از  ي ساختار  با هدف كاهش عوامل نامطلوب و ي پيمان جهان ينا)   12
قصد    پيمان  ينا  .، تدوين شده استجستجو كنند  يگري د  ي را در جا  يندهكند كه آ  يها را مجبور مآن  ودارد    يخود باز م  ياصل

پيش روي   ي ها  يري پذ  يبآسو    ريسك هاو ارائه مراقبت و كمك به آنها،    ي آنهاحقوق بشرتحقق  و  حمايت  دارد با احترام،  
 اهتمام مورد  را    اجتماعاتموجه    ي ها  يكند تا نگران  يتالش مپيمان    ينمهاجران را در مراحل مختلف مهاجرت كاهش دهد. ا

 را  ، اجتماعي، محيط زيستيتغييرات جمعيتي، اقتصادي هاي مختلف  جوامع در مقياس  اذعان دارد كه  و در عين حال   قرار دهد
  مساعدي  يطشرامي نمايد تا  پيمان تالش    يناممكن است متاثر از مهاجرت بوده يا بر آن تاثير داشته باشند.  كه  تجربه مي نمايند  



 از زبان انگليسي به فارسي  رسمي ترجمه 

 

 44 از 5 صفحه

 

  بخشند   اغنخود    يو اجتماع  ي ، اقتصاديانسان  ي ها  يت ظرف  يقجوامع ما را از طرباشند  همه مهاجران قادر    در آن  كه كند  ايجاد  
 نمايد.  يلرا تسه ي و جهان ي ، منطقه اي، مليسطح محل در يدارتوسعه پادر ايجاد آنها  مشاركت لذا و

  
    حدت هدف و
  

همگان را منتقع  زماني  متعارف  ، منظم و  يمنمهاجرت ااين امر را به رسميت مي شناسد كه    حاضر،   يموافقت نامه جهان)    13
از روي استيصال    يدنباهرگز    مهاجرتصورت پذيرد.    مبناي رضايت  برشده و    يزي آگاهانه، برنامه ركامالً  كه به صورت    سازدمي

و    يمكن  ي همكار   ي يرپذ  يبآس   يطشرا  رمهاجران د  يازهاي به ن  ييپاسخگو  ي برا  يد ، ما باچنين حالتي  بروز. در صورت  گيردانجام  
  اجتماعات و افراد كه    نماييمفراهم    يطيتا شرا  يم كن  ي همكار  يكديگر   با  يد. ما بانماييمبرطرف  براي آن ها  را    مربوطه  ي چالش ها

را    هاآن  و  يمرا نجات ده  جان مهاجرين  يد كنند. ما با  يزندگ   انساني   شان  برخورداري از  با   وامنيت  با    هاي خوددر كشوربتوانند  
مثبت    ايفاي نقش،  ينددرآما    جوامعكامل    يتعضوكه به    توانمند كنيممهاجران را    يد. ما بايمدور كنمسيرهاي مخاطره آميز  از  
 و مهاجران   اجتماعات،  هادولت  ي برا  يد. ما باانسجام اجتماعي بپردازيمو  در جامعه  آنها  مشاركت  رويج  ت  بهو    را برجسته كردهها  آن

من، منظم و  يكه مهاجرت ا  يمشو  يهدف، ما متعهد م  ينبه ا  يابي دست  ي . برانمائيم ايجاد    ي بيشتر  بيني پذيري قطعيت و پيش
 . يمكن  ينو تضم يلتسهمنظور انتفاع همه   را به متعارف

 
  يجهان  مانيپ  نيتحقق اهداف و تعهدات مندرج در ا  ي ها برادولت   يو همبستگ  راسخما به اعتماد متقابل، عزم    يتموفق)    14

مهاجرت را در همه ابعاد آن از از]    ي[ناش  ي چالش ها فرصت ها و    تا،  ميشو  يمتحد م برد  -برد  ي همكار  هيبا روحدارد. ما    ي بستگ
را    يخيگام تار  نيكه ما ا  با چنين ادراكي از هدف مشترك استمديريت نماييم.    نوآورانه  ي و راه حل ها  ت يمسئول  ميتسه  قيطر
نقطه عطف به شمار   كي  متعارف، منظم و  مني مهاجرت ا   ي برا  يجهان  مانيپگرچه  كه    ميكامالً آگاه هست  در حاليكه  ،ميدار  يبرم
  رادر سازمان ملل متحد    چندجانبه  ي گفتگوهاكه    ميوش  يما متعهد م   شود.محسوب نمي   ما  يتالش ها  انيپا  نقطه  ، اماآيدمي
كه كلمات   ميحاصل كن  نانياطمموضوع    ني ا  از و    ميده  ادامه  يني بازب  ي سازوكارها  ي و دوره ا و    اثر بخش  ي ها  ي ريگيپ  قالب  در

  .  شود ي ها نفر در هر منطقه از جهان مبدل م ون يليمنافع م در جهت يسند به اقدامات مشخص نيموجود در ا
  

  ا شده است: بن وابسته به هم مرتبط و از اصول   ي بر اساس مجموعه ا يجهانپيمان  يناكه   هستيمما موافق )   15
 

  . ي مردم محورالف)   
  يمهاجران و اعضارفاه  باعث    امر  ين. انشات گرفته است  تجربه مهاجرتاز ذات  است كه    ي قو  يبعد انسان   ي دارا  ي جهان پيمان  اين  

  ؛ دهد يخود قرار م  مركز توجه را در هاانسان يجهانپيمان ، يجهدر نتمي باشد.   و مقصدگذار ا، مبد ي در كشورها اجتماعات
 

  . يالملل نيب ي همكارب)   
الزام آور نمي باشد و اين موضوع را به رسميت مي شناسد كه  حقوقي  بوده كه از لحاظ    ي چارچوب همكار  يك  يجهان پيمان  اين  

به  توجه  م  با  پديده  فراملي  دولتيهاجرتماهيت  هيچ  شود  نمي  ،  مواجه  آن  با  تنهايي  به  همكار  ينا .  تواند  مستلزم  و    ي امر 
  ي، اجرا جمعي  يتمالك   ،مقبوليت،  يتوافق  يتبه ماهاين پيمان    رايياج  قدرتو دوجانبه است.    ي ، منطقه ايالملل  ينب  ي هاگفتگو

  ؛دارد يآن بستگ ينيو بازب يگيري مشترك، پ
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  .  يمل   حاكميتج)   
  تعيين قوانين مديريت و  براي    هاآن  ي انحصارو حق    يمهاجرت مل  ياستس  يين كشورها در تع  حاكميت، مجدداً بر حق  اناين پيم

در توانند    يم  هادولتكند.    يم  ييدتأ  ،الملل  ين ب  حقوق  با اصول  (به شرط) مطابقت  ،خود  قلمرو حاكميتيمهاجرت در حوزه  
حاكميتيحوزه   شوند تمايز    نامتعارف  و  متعارفمهاجرت    ميانخود،    قلمرو    يجهان  يمانپاين    ي اجرا  ي برا  كههمانطور    قائل 

ها و   يتها، اولو  ياست، س يمختلف مل   ي ها  يتبا در نظر گرفتن واقع  خود را  ي گذار  است يو س  ي قانون گذار  بهاقدامات مربوط  
    ؛كنند، تعيين مييالملل  ينب  ينمطابق با قوان   اشتغالورود، اقامت و  يطشرا

  
  . يقانون صحيح فاتيتشر  رعايت قانون و تيحاكمد)   

 ابعاد  يهكل  در به عدالت    يو دسترس  دادرسي  يقانون  يفاتتشررعايت  قانون،  حاكميت    كه احترام به  داردياذعان م  يجهانپيمان  
و نهادها، همانند    هاي عمومي و خصوصي موسسه،  دولتكه  است    آن  ي اه معنب  ينا  دارد.  ياساس  ، نقش مهاجرتمديريت كالن  

  شوند   ي طور مستقل قضاوت مبه  ،  شوند  ي اجرا مطور يكسان  ه  ب،  شوند  يمنتشر م  به صورت عمومي  كه   يني قوانبرابر  در  اشخاص  
    ؛هستند، پاسخگو مي باشندمنطبق با قوانين بين المللي و 
  

  .  داريتوسعه پاه)   
حقيقت كه در اين دستور كار به رسميت   اين دارد و براساس ريشه يدارتوسعه پا ي برا 2030دستور كار  اصول  در ي جهان يمانپ

و  رد،  داو مقصد    گذارمبدا،    يكشورها  يدارتوسعه پاارتباط عمده اي با    واست    ي چند بعد  يتواقع يككه مهاجرت  شناخته شده  
رو جامع  ي ها  پاسخبه    از اين  و تحقق اهداف   پيامدهاي به    ،مهاجرت.  بنا شده است  ،نيازمند است  يمنسجم و  توسعه   مثبت 
استفاده از    يجهان پيمان  هدف    .شود  يريتمد  ي كه به درست  باالخص زماني  ،كند  يكمك م  يدارتوسعه پا  ي برا  2030  دستوركار

به   يندهمهاجرت در آ  برايدستاورد    ينكه ا  يري تأث  ينو همچن  يداربه همه اهداف توسعه پا  يابيدست  ي مهاجرت برا  يلپتانس
   ؛بنا شده است ، داشتدنبال خواهد 

 
  حقوق بشر.  و)   

،  يجهان  يمانپ  ي . با اجرا بنا شده است  يضو عدم تبعرفت  س  پَ و اصول عدم    حقوق بشر  يالملل  ين ب   ينبراساس قوان  يجهان  يمانپ
 ي مهاجرت  يتنظر از وضعقوق بشر همه مهاجران، صرف  ح  تحقق اثربخشو  حمايت  و    يترعا   از  ما در تمام مراحل چرخه مهاجرت

  هراسي   يگانه، ب ي، از جمله نژادپرستيضبردن همه انواع تبع  ين از ب  ي بر تعهد خود برا  مجدداً. ما  يمكن  يحاصل م  يناناطم  اهآن
  ؛ يمكن  ي م يدها تأكآن ي مهاجران و خانواده ها  به نسبت  عدم تسامح و تساهلو 
 

 . تيجنس به توجهز)   

اين شود،    يم  يتام مراحل مهاجرت رعاكند كه حقوق بشر زنان، مردان، دختران و پسران در تم  يم  ينتضم  يجهانپيمان  اين  
  كنشگران به عنوان  آنها  و    گيردمورد اهتمام قرار ميدرك و    يبه درست   مذكور اقشار  خاص    يازهاي ن پيمان تضمين مي نمايد كه  

ان و همه زن  ي ساز  توانمندجنسيتي توجه نموده و مروج برابري جنسيتي،    عد[پيمان] به بُ   ين. ا[مثبت] توانمند مي گردند  تغيير
از ديدگاه غالب قرباني بودن زنان مهاجر را به رسميت مي    فاصله گرفتنها در  آن  ، توانمندي و راهبري استقالل و  است  تران  دخ

    ؛شناسد 
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  .انبه كودك توجهح)   

فعت  رجحان حداكثر من و اصل    دهد  يم  يجدر رابطه با حقوق كودك را تروموجود    يالملل  ينب  يتعهدات قانون   يجهانپيمان  اين  
بدون همراه [از والدين و  مربوط به كودكان    يطدر همه شرا   ،يمالحظه اصل  يك به عنوان  را همواره    [در تصميم گيري]  كودك

   ؛در نظر مي گيرد يالملل ينمهاجرت ب ينهدر زمخويشاوندان جدا شده] و كودكان جدا شده [از والدين] 
  

    .دولت تيبا تمام ي كرديروط)   

تواند نميبخش سياست گذاري دولت به تنهايي    يك  صرفاً  كه  كندتلقي مي  ي چند بعد  يتواقع  يك  را  مهاجرت  ،يپيمان جهان  اين  
زم  ال   با تماميت دولت  ي يكردروها و اقدامات مهاجرتي،  گذاري  اثربخش سياست  ايجاد و عملياتي نمودن    ي برااز عهده آن بر آيد.  

 ؛حاصل شود يناناطم لتها و سطوح دوبخش تمام ها درگذاري  سياست  ي و عمود ياست تا از انسجام افق

 
 . تماميت جامعه مشاركت ي باكرديرو   )ي 

ترويج مي نمايد. اين امر    در تمام ابعاد آن   مهاجرتموضوع  پرداختن به    ي را برا  ي چند ذينفعيگستردهمشاركت    يجهانان  پيم
طريق   كشور [مبدا]مهاجران،  نمودن    دخيلاز  از  خارج  مهاجران  مدنيمحلاجتماعات  ،  جامعه  جامعه  دانشگاهي ،  بخش  اني ،   ،

مرتبط در مديريت كالن  ينفعانذ يرسا وحقوق بشر، رسانه ها  يمل ي ، نهادهاتجاري  ي ها يه، اتحادمجلس يندگان، نمايخصوص
    .مهاجرت صورت مي گيرد

  
  چارچوب همكاري هاي ما  

  
مجدد  ييد. با تأ اتخاذ نموديمتعهدات را  ي سر يكو  ياسيس نيه ايب يك، ما يويوركپناهندگان و مهاجران ن يانيهبصدور با )   16
بر مبناي   د راآنها مي باش  پيگيري و بازبيني، عملياتي نمودن،  هدف  23شامل  كه  ذيل    ي ، ما چارچوب همكاريانيهب آن  تماميت  بر  

مرتبط   ابزاربه عنوان  كه  ود دارد  جواز اقدامات  ي  يف تعهد است و به دنبال آن ط  يكهر هدف شامل  بيانيه استوار نموده ايم.  آن  
به مهاجرت    يابي دست  ي اقدامات برا  ين، ما از امذكورهدف    23تحقق    ي برامي گردند.    تلقيو نمونه اقدامات موفق  گذاري    ياستس
 كرد. يم طول چرخه مهاجرت استفاده خواه متعارف در، منظم و يمنا

  
    متعارف ، منظم و منيمهاجرت اي براي نيل به  اهداف

  
  مستدل   مستند و اري هاي ذبه عنوان مبناي سياست گشده    يكو تفك يقدق ي داده هاآوري و استفاده از ع جم . ١
    را مجبور به ترك كشور مبدا خود مي نمايند  حداقل نمودن عوامل نامطلوب و ساختاري كه انسان ها . ٢
  ارائه اطالعات دقيق و به هنگام در تمامي مراحل مهاجرت  . ٣
    هستند يو مدارك كاف يقانون يتهومدرك اثبات   ي دارا ينكه تمام مهاجران ا  از نمودنحاصل   يناناطم  . ۴
  در راه هاي مهاجرت متعارفبهبود دسترسي و انعطاف  . ۵
    كند وجود كار شايسته را تضمين مي كه  تسهيل گزينش [و استخدام] عادالنه و اخالقي و تضمين شرايطي . ۶
  و كاهش آسيب پذيري ها در مهاجرت مديريت  . ٧
  هماهنگ در زمينه مهاجران مفقود شده  بين المللي تالش هاي برقرار نمودن ن] و [مهاجرا نجات جان . ٨
  فراملي به [موضوع] قاچاق مهاجران   تقويت پاسخ هاي  . ٩

  يالملل ينكن كردن قاچاق انسان در چارچوب مهاجرت ب يشه، مبارزه و ريري گپيش . ١٠
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  و هماهنگ  يمن، ايكپارچهصورت به مديريت مرزها  . ١١
 و ارجاع مناسب يابي، ارزي غربالگرپذيري رويه هاي مهاجرتي به منظور   ينيب  يشو پ قطعيت  يتتقو . ١٢

از بازداشتگاه مهاجران   . ١٣ عنوان آخر  تنهااستفاده  يافتن و ايجادو    [موجود]گزينه    ينبه  براي   ي ها  ينهگز  تالش 
  جايگزين

  مهاجرت در طول چرخهبهبود حمايت ها، مساعدت ها و همكاري هاي كنسولي  . ١۴

 ن اراي مهاجرب پايه به خدمات   يدسترسنمودن فراهم  . ١۵

   [در جوامع] و انسجام اجتماعي  مهاجران  شمول كاملتوانمند سازي مهاجران و جوامع به منظور تحقق   . ١۶

  درك [صحيح] از مهاجرتبه گفتگوهاي عمومي مستدل به منظور شكل دادن  يجو ترو يضتبعانواع حذف  . ١٧

به رسميت شناختن متقابل مهارت ها، مدارك و توانمندي تسهيل    سرمايه گذاري در ايجاد و توسعه مهارت و . ١٨
    هاي [مهاجران توسط كشورها]

 ، توسعه پايداردر راستاي ور كامل ايجاد شرايطي براي مهاجران و جوامع مهاجران خارج از كشور كه بتوانند به ط . ١٩
    ايفاي نقش كننددر تمامي كشورها 

مهاجران در    وجوه ارسالي [براي مهاجران] و شامل نمودنتر و ارزان تر  سريع تر، ايمن  ترويج و كمك به انتقال   . ٢٠
  كشور ماليتوسعه 

و همينطور    هاآن  شان انساني حفظ  با    ايمن ومهاجران به صورت  همكاري براي تسهيل پذيرش مجدد و بازگشت   . ٢١
     ]گردندي كه به آن بازميادغام مجدد پايدار آنان [در كشور

  مهاجران عايدي  تامين اجتماعي و  استحقاقات  قابليت انتقالبرقرارسازي منظور  ساز و كارهايي به ايجاد . ٢٢

    متعارفمنظم و  ،يمنمهاجرت ا  ي برا  يجهان  ي و مشاركت ها  يالملل ينب ي ها ي همكار يتتقو . ٢٣
 
 

 اهداف و تعهدات  

مستند   يها  يگذار  استي س  يشده به عنوان مبنا  كيو تفك  قيدق  يو استفاده از داده ها  يجمع آور:   1شماره  هدف  
  و مستدل 

  
در   گذاري  مهاجرت بين المللي را از طريق بهبود و سرمايهدر خصوص  جهاني    مستنداتو    تا شواهد  يم شو  يما متعهد م)    17

مورد اطمينان و قابل مقايسه تقويت نمائيم. اين داده ها مي بايست بر اساس جنسيت،    ،داده هاي دقيقانتشار  جمع آوري، تحليل،  
 افراد حريم خصوصيحافظت از مو در عين حال،  شوند عيت مهاجرتي و ساير ويژگي هاي مرتبط در حوزه ملي تفكيكسن، وض

داده    يناكه    يمشو  يمتعهد مما  همچنين    صورت پذيرد.  يالملل  نيقواعد حقوق بشر ب   مطابقبايد    مرتبط با آنان  فردي  اطالعاتو  
  مورد استفاده قرار مي گيرند وبر شواهد    ي منسجم و مبتن  گذاري   ياستس، رهنمون شدن  يقاتتحقانجام    در جهت كمك بهها  
راستاي گفتگوهاي عمومي مستدل به كار گرفته مي شوند و انجام پايش و ارزيابي اجراي تعهدات را در طول زمان ميسر مي    در
 د.  ننماي

  
  را به عمل خواهيم آورد: ذيل ما اقدامات  تعهد،  ينتحقق ا  براي 
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،  يو جهان  ي ، منطقه اي، مليح محلودر سط  يمهاجرت  ي بهبود داده ها  ي جامع برا  ي استراتژعملياتي نمودن يك  و    تصريح    الف)
هاي جمع آوري  از طريق همسو نمودن روشسازمان ملل متحد،    ي آمار  يسيونكم  يت، تحت هدامرتبط  ينفعانذ  يهبا مشاركت كل

  ؛ي مرتبط به مهاجرتداده ها و شاخص هاانتشار داده ها، تقويت تحليل ها و 

 
موارد ذيل    ي آماري داده هاي ملي مهاجرتي و داده هاي بين المللي كه اين امر شاملسازگارو  پذيري    يسهمقابهبود  ب)    
 اندازهبه منظور  از استانداردها    ي مجموعه ا   صريحتو    يالملل  ينمهاجر ب  يك  ي آمار  يفرو استفاده از تع  يشترتوسعه ب:  ميشود

مهاجران   ي ها   يژگيو،  مهاجرتي  و روندهاي   سازي الگوها  ر زمان معين] و جريان هاي مهاجرتي، مستند اجران [دجمعيت مه  يري گ
   ؛مهاجرت يراتو تأثمهاجرت عوامل محرك  ينو همچن

 
ه  و به اشتراك گذاري داد انتشار  به منظور ايجاد و بهبود ظرفيت هاي ملي در جمع آوري، تحليل،    يبرنامه جهان  يك   تدوينج)    

مربوطه را در همه    ينفعانذ  ين ب  ي كه همكارو سنجش روندهاي كليدي مهاجرت    هاداده  درو برطرف نمودن خالء    ها، توجه
داده   استفاده از منابع جديد داده ها مانند   ،يو كمك فن   يمال  يباني، پشتختصاصيا[موضوعي]  كند، آموزش    يم  يقسطوح تشو

    ؛توسط كميسيون آماري مورد بازبيني قرار مي گيردمنظم  . اين برنامه به صورت(Big data)بزرگ  ي ها
  

جوامع مهاجران مشاركت مهاجران و    ينمهاجرت و همچن  ياي و مزا  يراتو استفاده از داده ها در مورد تأثتحليل  ،  ي جمع آورد)    
مرتبط   ي و برنامه ها  ها  ي تراتژ و اس  يدارتوسعه پا  ي برا  2030برنامه    ي اجرا   ي ساز  مستدل  ، با هدفيداردر توسعه پاخارج از كشور  
   ؛يو جهان  ي ا ه، منطقي، مليدر سطح محل

 
سازمان    ي»مهاجرتداده هاي    ي پورتال جهان«از جمله    ي و منطقه ا  ي جهان  ي داده ها  يگاهپا  يشترب   ي از توسعه و همكارحمايت  ه)    

، با هدف  بانك جهاني مي باشد  علق به» كه متدر مورد مهاجرت و توسعه   يمشاركت دانش جهان« و   (IOM) مهاجرت  يالملل  ينب
تشويق    كاري   موازي همكاري بين آژانسي به منظور كاهش  كه    ي، در حالبا كاربري آسانصورت شفاف و  بداده ها    نظام مندادغام  

   ؛گرددمي 

 
تقو  يجاداو)     ا  يتو  منطقه  در  يقتحق  ي برا  ي مراكز  آموزش  يا    و  مهاجرت  هازمينه  مانند    ي رصدخانه  رصدخانه  «مهاجرت 

متحد. اين داده ها    سازمان ملل  ي داده ها مطابق با استانداردها  يلو تحل  يهو تجز  ي جمع آور  ي ، برا»يقامهاجرت و توسعه آفر
اقتصادي، اجتماعي و سياسي مهاجرت در   يكل منافع و ها چالش، نقش مهاجران، هاترين رويهموفق :شامل موارد ذيل مي باشد 

مهاجرت. اين امر با هدف ايجاد استراتژي هاي مشترك و حداكثر نمودن ارزش داده د، پيشرانه هاي  بدا، گذار و مقصكشورهاي م
   ؛منطقه اي مي باشد ساز و كارهاي موجود منطقه اي و فرو  با  هماهنگيو هاي مهاجرتي تفكيك شده 

 
.  در سريع ترين زمان ممكن  يمل  ي ها  ي با ادغام مباحث مربوط به مهاجرت در سرشمار  يمل  ي داده ها  ي بهبود جمع آورز)    

،  ي كه فرد شهروند آنجا مي باشدكشور،  ينتولد والد  محل  تولد، كشور  محل  كشوراين داده ها مي توانند شامل موراد ذيل باشند:  
به موقع و انتشار   يلو تحل  يهتجز. اين امر  مهاجرت  يلو دل  ورود  يختار  آخرين،  ي كشور محل اقامت پنج سال قبل از سرشمار

   ؛تضمين مي نمايد ي اهداف آمار ي برا يالملل ينب ي مطابق با استانداردهارا شده  ي و جدول بند يكتفك  يجتان

 
اطالعات در مورد ادغام   ي جمع آور  ي ها برا  ي نظرسنج  يركار و سا  يروي مربوط به خانوار، ن  ي ها   مطالعات و پژوهشانجام  ح)    

 يسهبهبود مقا  ي موجود خانوار برا  ي ها  يبه نظرسنج  يدارد مهاجرتتاناس  ي هابخش  افزودن    يامهاجران    ي و اقتصاد  ياجتماع
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در طريق فايل هاي    از  شده  ي جمع آور   ي داده ها  دنقرار داعموم  و در دسترس    يالملل  ين و ب  ي ، منطقه ايمل  پذيري در سطح
    ؛ي خردبر دارنده داده ها

 
مربوط به    هايآمار  ايجاد  ي برا  يآمار مل  مهاجرت و دفاتر  ي داده هاگردآوري    مسئول  يدولت  نهادهاي   ينب  ي همكار  بهبودط)    

،  رواديد،  ي مرز  [تردد]  ، مانند سوابقي اهداف آمار  يبرا  ي استفاده از سوابق ادار . اين امر مي تواند به عنوان مثال از طريق  مهاجرت
داده هاي  و    رعايت شده بايست    يخصوص  يمحر   قكه حيدر حال  مرتبط صورت پذيردمنابع    يرو سا  يتاقامت، ثبت جمعاجازه  

   ؛شخصي افراد حفاظت شوند

 
مربوط به    ي در مورد تمام جنبه ها   يكي تفك  ي كشور، كه شامل داده ها  ي مختصمهاجرت  ي ها  يلو استفاده از پروفا  يجاداي)   

و    يطيمح  يستز  و  ي اقتصاد  يرات، تأثخاص  ي مهارت ها  و وجودبازار كار، تقاضا    يازرد نموا  .گرددمي  يمل  حوزهمهاجرت در  
 يازهاين،  و كار، دستمزد  يزندگ  يط، شرااشتغال،  آموزش، بهداشت،  وجوه [توسط مهاجران]انتقال    ي ها  ينهمهاجرت، هز  ياجتماع

اري هاي مستدل و مستند  ذمي توانند به ايجاد سياست گ جمله داده هائي هستند كه    اجتماعات ميزبان مهاجران از  مهاجران و
     ؛كمك كنند

 
ها در مورد ارتباط   ي، مطالعات و نظرسنجيقاتتحقايجاد    ي و مقصد براگذار  مبدا،    ي در كشورها  مرتبط  ينفعانذا  ب  ي همكارك)   

و   اجتماعات مهاجران خارج از كشور  مهاجران و  ي ، مشاركت ها و مهارت هاگانهدر ابعاد سه  يدارمهاجرت و توسعه پا  ينمتقابل ب 
  .صد مبدا و مق  ي كشورها هآنها بوابستگي  ينهمچن

  
كه انسان ها را مجبور به ترك كشور مبدا خود    يحداقل نمودن عوامل نامطلوب و ساختار :  2هدف شماره  

  ند ينما يم
  

تا بتوانند    يم فراهم كنها  انسان  ي را برا  يطيمح  يستو ز  ي، اجتماعي ، اقتصادياسيمناسب س   يط شرا  يمشو  يما متعهد م)    18
در همين    و  خود را برآورده كنند  يشخص  هاي آرمانداشته باشند و    ي يدارو پاثمربخش  ،  يزمسالمت آم   يدر كشور خود زندگ

به  از طريق مهاجرت غير متعارف  تا    نكندنااميدي و وخامت شرايط زيست محيطي آنها را مجبور  كه    تضمين مي نمائيم   راستا
  ي برا  2030كامل دستور كار    وقع وبه م  ي تا از اجرا  يمشو  يمتعهد م   ينما همچنباشند.    ي دنبال يافتن معيشت در جاي ديگر

تا تاثير كلي پيمان  گذاري نماييم  ها سرمايه  آن  بر  استفاده وموجود    ي چارچوب ها  يرسااز    و،  كردهحاصل    يناناطم   يداراتوسعه پ
   براي تسهيل مهاجرت ايمن، منظم و متعارف را افزايش دهيم. جهاني مهاجرت 

  
  : به عمل خواهيم آوردما اقدامات ذيل را تعهد،  ينتحقق ا  براي 

  
 يآبابا، و تعهد برا  يسو برنامه اقدام آد  يداراهداف توسعه پاشامل  ،  يدارتوسعه پا  ي برا  2030  دستوركار  ي اجراو    يجترو   الف)  

  يا بال  ريسككاهش    ي برا)  Sendaiسِنداي (و چارچوب    يستوافق نامه پار  ين، و همچنكمك به مغفول ترين افراد در وهله اول
  ؛ 2015-2030

 
كه   ي بردن عوامل نامطلوب و عوامل ساختار  ينرا با هدف از ب  يداراهداف توسعه پا  در برنامه هايي كه تحقق  ي گذار  يهسرماب)    

، ييغذا  يتبردن فقر، امن   يناز ب مي باشد:    . اين امر شامل موارد ذيلنمايد  يعكند، تسر  يمردم را مجبور به ترك كشور مبدا م
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[توسعه]  ،  ادالنه [كه به صورت يكسان براي همه ايجاد موقعيت نمايد]با تسهيم ع   ي شد اقتصاد، آموزش، رسالمت و بهداشت
شهر  يرساختز توسعه  روستا  ي ها،  اييو  كردن]  اشتغال،    يجاد،  برابرشايستهكار  [فراهم  توانمندساز  يتيجنس  ي ،  و    ي و  زنان 

 ي اجتماع -ي پرداختن به اثرات اقتصاد،  اقليمي  راتييتغنسبت    ي و سازگار  آثار  ، كاهشيابالريسك  و كاهش    ي دختران، تاب آور 
  ينو همچن  از حقوق بشر   يتبه عدالت و حما  ي خوب، دسترس  مديريت كالن  قانون و  يت، حاكمعدم تبعيضانواع خشونت ها،  

،  بخشاثر  هاآنو نهادهاي موجود در  دهند  قرار ميدر اختيار همگان    برابر مشاركت،  فرصت   كه  يز جوامع صلح آم  و حفظ  يجادا
    ؛پاسخگو و شفاف باشند

  
 يا مهاجرت ايجاد كه ممكن است باعث ريسك ها و مخاطراتي   ينيب  يشو پ پايش ي برا ييسازوكارها يتتقو يا  برقرارسازي ج)   

 يات، شروع عملراهكارهاي مورد نياز در زمان اضطرارو    يه هارو سامانه هاي هشدار زودهنگام، ايجاد    يتتقوبر آن گردد،    يرتأث
نهادهاي  ،  ها دولت  يرساهمياري  و با    يكنزد  ي همكارشرايط اضطرار با  از    سپ   ي بهبودشرايط  از    يبانيو پشت  ياضطرار ن  ريتم

   ؛ و جامعه مدني  ،مرتبط ملي و محلي، نهادهاي حقوق بشري ملي

  
خود    يد تا زندگاجازه ده  همه افرادگونه اي كه به  به    در همه مناطق  يو مل  يدر سطح محل   يداردر توسعه پا  ي گذار   يهسرما    د)  

كه براي همه به    يدارپا  ي رشد اقتصاد  يتتقو  كمك به  به واسطهاين امر  .  ندبخش  تحققخود را    هاي آرمانرا بهبود بخشند و  
 ي و خارج  يخصوص   يممستق   ي گذار  يهسرماتوان به  اين موارد مي  از جمله،  گردد، محقق مي مي نمايدفرصت  صورت يكسان ايجاد  

 ي موجود در كشورها  ي دهد تا از فرصت ها  يامكان را م  ينو افراد ا  اجتماعاتمناسب كه به    يطشرا  يجاد، اي ر ات تجايحو ترج
    ؛اشاره داشت ، ببرند يشرا پ يدارخود استفاده كرده و توسعه پا

 
توسعه مهارت    ي و برنامه ها  ي آموزش، آموزش حرفه ا،  ينيكارآفرترويج    از طريق  يانسان  يهدر توسعه سرما  ي گذار  يهسرماه)    

با  تجاري  ي ها يه و اتحاد يبا بخش خصوص  يهمكار ينبازار كار و همچن يازهاي مطابق با ن  اشتغال مولد يجادها و مشاركت ها، ا
استفاده  مبدا و    ي كشورهادر    جذب سرمايه انساني  ي ساز  ينهبه  ،خروج سرمايه انسانياز    جلوگيري جوانان،    يكاري كاهش ب   هدف

 ؛كشورها تيجمع ي ساختار سن  ريياز تغ يشوه نا بالق ي اقتصاد رشداز 

 
ي با  يكردهايمشترك، رو  يلو تحل  يهتجز  يجتروكه دربردارنده    فعاالن امور بشر دوستانه و امور توسعه  ينب  ي همكار  يتتقوو)    

به حقوق رام  كه احت  ،مدت  يطوالن  يجنتا  و  برقراري اقداماتبه منظور    يمال  ينچند ساله تأم  يو چرخه ها   تعدد حاميان مالي
كه در    از اين  ينان و اطم  يو اجتماع  ي اقتصاد  استقالل   ،مقابله با چالش در انسان ها  ي ها  يت و ظرف  ي ، تاب آوريدهد  يبافراد آس

    ؛دنبرداشته باش  را در مد نظر قرار گرفته استمهاجرت تمامي اين موضوعات 

 
پيشنهاداتي    اين گونه اقدامات مي تواند شامل  زمان اضطرار.  و آماده سازي هاي ملي در  اقدامات  مهاجران در لحاظ نمودن  ز)    

كه   اي  فرآيندهاي باشد  دهند    دولتي  مشاوره  مي  هاارائه  دستورالعمل  كشورهاحمايت    ي مانند  در  مهاجران  تجربه  كه    يياز 
     ؛ دچار بحران هستند)كه    در كشورهائي  مهاجران  در مورددستورالعمل مبتكرانه  (  اندرا از سر گذرانده  يعي طب  بالياي   يا  مخاصمات
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 محيط زيست  فرسايش اقليمي و  اتتغييرنامطلوب آثار بالياي طبيعي، 

 
به  بهتر    يدگيو رس  ينيب   يش، درك، پبه تصوير كشيدن  ي اطالعات برا  ي مشترك و به اشتراك گذار  يلو تحل  يهتجز  يت تقو   ح)  

 ييرات تغ  نامطلوب  آثار  يا  و آهسته  يناگهان   يعيطب   ياي بال  از  ي كه ممكن است ناش  ي ، مانند موارديمهاجرتجا به جايي هاي  
و  يتاز رعاكه  به گونه اي صورت گيرند  بايست  اين اقدامات  باشد.    متغير  ي ها  يتموقع  يرسا  ياو    يستز  يطمحفرسايش  ،  اقليمي

  ؛شوداطمينان حاصل همه مهاجران  براي  و تحقق حقوق بشر يتحما

  
ات  ييرو آهسته، اثرات نامطلوب تغ  يناگهان  يعيطب  يايبالدر حوزه    تاب آوري و  سازگاري  راي  مناسب ب  ي ها  ياستراتژ  ينتدو ط)    

با در نظر گرفتن    همراه  ،ياسطح در  يشو افزا   ي ، خشكسالينزمفرسايش  ،  ييزا  يابانمانند ب   يستز  يطمح  اقليمي و فرسايش
  ؛در كشور مبدا] طيشرا به كانما صورت در[سازگاري با اولويت دادن به ، انمهاجر ي بالقوه برا  يامدهاي پ

 
  يه همسا  ي با كشورها  ي همكار  و ترويج  يادر برابر بال  يآمادگ  هاي ي در استراتژ   اجباري  ييادغام مالحظات مربوط به جابجاي)    
سا هاي]    ي برا  تبط مر  ي كشورها   يرو  [سامانه  نمودن  رزودهنگام  ي هشدارهافراهم  برنامه  ذخاحتياطي  يزي ،  ،  ي ساز  يره، 

رساني  و اطالعات    ،و كمك  يرشپذساز و كار هاي [الزم] به منظور    ،انسان ها  يهتخلبراي    يزي ، برنامه ريهماهنگ  ي اسازوكاره
 ؛يعموم

 
 يبافراد آسهاي    يري پذ  يبرفع آس  ي برا  ي و منطقه ا  ي منطقه افرو  در سطح    و سازوكارهاها  رويكرد و توسعه    يهماهنگك)    

آنها    ياساس  يازهاي بشردوستانه كه ن   ي آنها به كمك ها  ياز دسترس  يناناطمحصول ، با  و آهسته  يناگهان يعيطب  ياي از بال  يدهد
تاب    يشكه باعث افزا  ي يدارپا  يجنتااين امر با ارتقاء    .كند  يبرآورده مفارغ از محلي كه حضور دارند،  حقوق آنها  كامل  رعايت  را با  

 ؛ تحقق مي يابد يردرگ ي شورهاهمه ك ي ها يتبا در نظر گرفتن ظرف و شود  يم ييخوداتكا آوري و

 
  يعي طب  ياي بالهنگام حادث شدن  مهاجرت در  جا به جايي هاي    ي به چالش ها  يدگيرس  ي منسجم برا  ل)   ايجاد رويكردهاي 

دستور «فرآيندهاي مشورتي كه توسط دولت ها برگزار مي شود مانند  مربوطه از    ي ها  يهبا در نظر گرفتن توص  و آهسته،  يناگهان
جايي   و سازوكار جابه  »كنندها عبور مياز مرز  به دليل باليا و تغييرات اقليمي  جا به جا شده كه  ز افراد باالجباركار حمايت ا

 اجباري به دليل باليا. 

  
  مراحل مهاجرت   يدر تمام ، و به هنگام  قيارائه اطالعات دق: 3هدف شماره  

  
، به هنگام، قابل  اطالعات دقيقانتشار  در دسترس قرار دادن و    ،اقدامات خود در زمينه فراهم نمودنتعهد مي نماييم  ما  )    19

و اجتماعات و مهاجران كه در تمامي مراحل مهاجرت به ها  آن يا ميان  ها  دولت  شفاف در مورد موضوعات مهاجرتي  و  دسترس
استفاده    يمهاجرت  ي ها  ياستس  ايجاد  ي اطالعات برا  ينكه از ا  يم شو  ي متعهد م  ين ما همچن  تقويت نمائيم. را  دست مي آيد،  

 . كند يفراهم م دست اندركاران همه  ي برارا قطعيت و  ينيب يشاز پ ييكه درجه باال  يمكن
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  ما اقدامات ذيل را به عمل خواهيم آورد: تعهد،  ينتحقق ا  براي 
 

اين سايت   رد  .كه در دسترس همه باشد  ،اطالع رساني عمومي در مورد آنو  يك وب سايت ملي متمركز    ي راه انداز الف)    
  ياست و س  ين قوان ذيل به صورت پيوسته در مورد گزينه هاي مهاجرتي در دسترس عموم قرار مي گيرد:  اطالعاتي مانند موارد  

،  [واحد پولي]  يلها و ضوابط تبد  ينهدرخواست، هز  ي]ر[مراحل ادا  يفات، تشررواديداخذ    يطكشور، شرامختص    يمهاجرت  ي ها
  ي، يلو تحص  يآموزش  ي ، فرصت هامدارك و مستندات  ي معادل ساز  و  يابيارز،  متقاضيان  ي ا  رفهحالزامات  كار،    مجوز اخذ    يطشرا
   ؛اطالعات كافي تصميم بگيرندكمك مي نمايد تا با داشتن افراد  . اين اطالعات به ي زندگ يطها و شرا ينهو هز

 
ه منظور تبادل اطالعات در حوزه روندهاي ب)   ترويج و بهبود همكاري ها و گفتگوهاي دو جانبه، منطقه اي و بين المللي ب

و شبكه    يالملل  ين مراكز آموزش بپايگاه داده هاي مشترك، بسترهاي برخط (آنالين)،    مهاجرتي كه اين امر مي تواند در قالب 
    ؛رعايت گردد يشخص ي از داده ها ظتو حاف يخصوص يمق حرفرآيندها مي بايست ح كه در تمامي اين باشد  يارتباط ي ها

 
مهاجران را به حمايت و  تواند  بمربوط به مهاجرت كه    يرهاي در طول مس  يآزاد و قابل دسترس مراكز اطالع رساني    يجاداج)    

 يبرقراربه منظور  مهاجران    ي را برا  ييفرصت ها  بايست  مي  اين مراكز  . ارجاع دهندمحور و با اهتمام به جنسيت،    ي كودكمشاوره
مهاجر  كه شخص    يبه زبانموارد ذيل باشد را  كه مي تواند شامل  ي  كند و اطالعاتدا فراهم  ر مبكشو  يكنسول  يندگانارتباط با نما

نظر دهند:    ،مورد  قرار  اختيار وي  در  نمايد  مي  بهدرك  مربوط  بشر و آزاد   اطالعات  مناسب و    يتحما  ، ياساس  ي ها  ي حقوق 
   ؛و امكان بازگشت  متعارفمهاجرت راه هاي ها و   ينهمساعدت، گز

 
  به مهاجران تازه وارد   ،كودكان حساس نسبت به  ،جنسيت مهاجربا اهتمام به  متناسب سازي شده   و  اطالعات هدفمند  ئهاراد)    

  يناز قوان  يروي پ. اين امر شامل موارد ذيل مي گردد:  هايشان  هاي نسبت به حقوق و مسئوليت  قانونيراهنمايي هاي    ي ارائه  و  
نظام حقوقي  به    ي، دسترسنهاد هاي دولتي  نزد، ثبت نام  تطبيق وضعيت [مهاجرتي]  كار و اقامت،  ي ، اخذ مجوزهايو محل  يمل
   ؛پايهبه خدمات   يدسترس ينو همچن آناندر مورد نقض حقوق  يتطرح شكا ي برا

 
سازمان دهي نشست  با اهتمام به جنسيت مهاجر و اطالعات مستند و مستدل، و  چند زبانه،  ه)   ترويج جلسات اطالع رساني  

، برگزاري دوره هاي آمادگي پيش از عزيمت، در كشور مبدا و با همكاري مقامات محلي، نمايندگي  به منظور افزايش آگاهيهايي  
جامعه مدني به    و  دانشگاهيان، مهاجران و سازمان هاي مهاجران خارج از كشورهاي كنسولي و ديپلماتيك، بخش خصوصي،  

تعارف و  ازي شده باشد. اين امر به منظور ترويج مهاجرت ايمن، منظم و م نحوي كه براي افراد با جنسيت متفاوت متناسب س
     صورت مي گيرد.همينطور برجسته نمايي مخاطرات همراه با مهاجرت غير متعارف و ناامن 

  
و مدارك    يقانون  تيمدرك اثبات هو   يتمام مهاجران دارا  نكه يحاصل نمودن از ا  نان ياطم:  4هدف  شماره  

  هستند   يكاف
  

حق تمام افراد نسبت به دارا بودن يك هويت قانوني را از طريق موارد ذيل محقق نمائيم: ارائه  كه    يمشو  يا متعهد مم  )   20
اتباع كشور خود به همراه مستندات مربوطه، اجازه به مقامات ملي و محلي براي تاييد هويت قانوني    راي مدركي دال بر مليت ب

 از رويه هاي اثربخش مهاجرت، ارائه خدمات حصول اطمينان  در حين بازگشت و همچنين  مهاجران در بدو ورود، در طول اقامت،  
عمومي.    كارآمد ايمني  بهبود  همچنو  م  ينما  طر  يمشو  يمتعهد  از  م  يقكه  كلتاقدامات  در  مهاجرت،  يهناسب،  براي    مراحل 
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به گونه اي كه مهاجران براي ر نماييم  صادرا  تولد، ازدواج و مرگ    مانند اسناد ثبت وقوع  اسناد سجليمهاجران مدارك الزم و  
    بهرمند شدن اثر بخش از حقوق انساني خود توانمند گردند. 

  
  ذيل را به عمل خواهيم آورد: ما اقدامات  تعهد،  ينتحقق ا  براي 

  
و اتباع    ]فاقد مدارك [هويتيبه اشخاص    كمك رسانيبر    يژه، با تمركز و]ثبت احوالسامانه هاي ثبت شهروندي [بهبود    الف)   

شهروندي مدارك ثبت  و    يتي ارائه اسناد هوموارد ذيل گردد:  اين اقدامات مي تواند شامل  اقامت دارند،    يگرد  ي ما كه در كشورها 
ارتباطات  يفناور  ي در راه حل ها  ي گذار  يهها و سرما  يتظرف  يتمربوطه، تقو  ]ثبت احوال[   يمحرحق    رعايتبا    اطالعات و 

 ؛ يت شخصو محافظت از اطالعا يخصوص

 
و    ييشناسا  يلتسه  ي برا  هوانوردي غيرنظاميبين المللي    سازمانهاي  استاندارد  در راستاي   يمسافرتمدارك  يكسان سازي  ب)    

 يجيتالدر د  ي ارذگ  يهسرمااز طريق    و اسناد  يتهو  جعلمبارزه با    ينو همچنسرتاسر دنيا    مدارك مسافرتي در  راستي آزمائي
و حفاظت از   يخصوص  يمحق حر] با رعايت  يومتريكب زيست سنجي [  ي داده ها  گذاري   تراكاش  به  ي سازوكارها  يت، و تقوي ساز

 ؛ياطالعات شخص

 
  .اقامت دارند  يگرد  ي اتباع ما كه در كشورها  ي براج)   تضمين مستندات كنسولي كافي، به هنگام، مورد اطمينان و قابل دسترس  

كمك   ين و همچن  اطالعات و ارتباطات  ي استفاده از فناور،  يو مسافرت   يتياسناد هوموارد ذيل باشد:    اين اسناد مي تواند شامل
   ؛برندبه سر ميدور دست  اجتماعاتساني كه در رساني به ك

 
مربوط    يارهاي كه مقررات و معنمودن از اينحاصل    ينانو اطم  رواديدگذرنامه و  د)   تسهيل دسترسي به مستندات فردي مانند  

تا   ميسر مي گردد  و جنسيت  سن  لحاظرويه ها از  اين امر از طريق بازبيني    شوند.اجرا مي  يضعبدون تب  ي اسناد  ينبه اخذ چن
    ؛گردداز ريسك آسيب پذيري بيشتر در چرخه مهاجرت جلوگيري 

  
ثبت   د:صورت پذيرموارد ذيل    از طريقمي تواند    مهماين    ه)   تقويت اقداماتي كه تعداد افراد فاقد تابعيت را كاهش مي دهد.

 ين خود را به فرزندان خود اعطا كنند و همچن  يتتابع  برابرتوانند به طور    يزنان و مردان م  كه  يناز ا  ينانمهاجران، اطم  تولد
  ير غ  ركه كودك د  يطيدر شرا  يژهبه وديگري متولد شده اند  دولت  ي كه در قلمرو  فرزندانبه    يت تابعامكان اعطاء  فراهم نمودن  

صورت    قانون ملي  و با رعايت  نسبت به داشتن مليت    رعايت كامل حق انساني   يد بااين امر با  .بود خواهد    فاقد تابعيت   صورت  ينا
    ؛پذيرد

 
 اثبات   مهاجران فاقد مدرك  كه   يناز ا  يناناطم  ي در مراكز ارائه خدمات برا  يتدر الزامات اثبات تابع  نظر  يدو تجد  ي بازنگرو)    

   ؛محروم نمي گردندخود  ياز حقوق انسان ياو شوند  منع نمي پايهدمات به خ  ياز دسترس ،يقانون يتهوفاقد  يا يتمل

 
با  تعامل    كند از جملهتسهيل    را  به گونه اي كه مشاركت در زندگي اجتماعي  يموجود در سطح محلز)   استفاده از اقدامات  

 يشهردار حوزه    يكدر  اد ساكن  همه افر   ي ثبت نام برا  ي صدور كارت ها  يقاز طر  مرتبطخدمات    و دسترسي به  مسئوالن دولتي
فردي پايه  اطالعات    دربرگيرنده  مي تواند،  راي افرادب  اقامت  يا  يحق شهرونددون ايجاد  باين گونه كارت ها    .مهاجران  از جمله

 . باشد 
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  مهاجرت متعارف. ي و انعطاف در راه ها  يبهبود دسترس:  5هدف شماره  
  

  ييايپو  كننده  ليتسهكه    سازگار نماييم  ي را به گونه ا  متعارفمهاجرت    ي هاكار  راهها و    نهيكه گز  ميشو  يما متعهد م)     21
 ي ها  تيموقع  ،كند  منعكس و نسبت جمعيتي نيروي كار را    كار  بازار  قيحقا  كه  باشد ]  ي[انسان  شايستهكار  ايجاد    كار و   ي روين

  پاسخ   ريپذ  بي آس  طيشرا  در  مهاجران  ي ازهاي ن  به  ،مدنظر داشته باشد  را  يخانوادگ  ي زندگ  داشتن  حق  ،سازد  نه ي به  را  يآموزش
  منظم و متعارف داشته باشد.   من،يا مهاجرت ي و تنوع وجود راه ها گسترشبه   ي نگاه  و دهد[مناسب] 

  
  آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا
 

باشد.    رابري جنسيتب  و  بر حقوق بشر  يمبتن   هك،  نيروي كارتحرك  و چندجانبه    ي منطقه ا،  دوجانبه  توافقنامه هاي انعقاد  الف)    
اين توافقنامه ها مي بايست بر اساس شرايط استخدام استاندارد مختص هر بخش [بازار كار] و با همكاري ذينفغان مرتبط بر  

  بشر وحقوق    الملليبا قوانين بين  كه  منعقد شوندي  ورالعمل ها و اصولي استانداردهاي مرتبط سازمان بين المللي كار، دستامبن
    ؛باشند داشته  كار انطباق 

 
  مانند   همكاري دوجانبهو    بين المللي   ي ساز و كارهااز طريق  و بين منطقه اي    اي در سطح منطقهنيروي كار  تحرك  ب)   تسهيل  

تحرك  در زمينه  ي همكار   ي و چارچوب ها  ي چند كشور  رواديدهاي   صدور  يا  رواديد  ي آزاد، آزادساز  جابه جايي  ي ها  يمرژ   برقراري 
   ؛مهارت ها عرضهو  يبازار محل يازهاي ، نيمل ي ها يتمطابق با اولو كار يروي ن

  
گزينش بر مبني    ي ساز  ينهبا هدف به   متعارفمهاجرت    ي موجود براراه هاي  ها و    ينهگزنسبت به    يدنظرو تجدج)   بازبيني  

 ي بازار كار محل   ي توسعه مطابق با تقاضاها  ي ها  و چالش ها و فرصت  يتيجمع  ي ها   يتكار و پرداختن به واقع  ي در بازارها   مهارت
 ؛ مرتبط ينفعانذ يرو سا يمهارت، با مشورت با بخش خصوص  عرضهو  يو مل

 
توجه نيز  افراد  جنسيتي    برابري   [انسان ها] كه بهبر حقوق    يمبتن و    نيروي كار به صورت منعطف  تحرك  ي طرح هاايجاد  د)    

اين امر  ني شوند.  يپيش ب   ح ودر تمام سط  ها  مهارت  عرضهو    ي و مل  يبازار كار محل  اي يازه مطابق با ن  بايد  نمايد. اين طرح ها
اين   اجرا مي گردد.كار    يروي كمبود نكه در حوزه هاي داراي    مي باشد شده    يعسرتو  چرخشي  ،  يموقت، فصل  ي برنامه هاشامل  
همچون  منعطف، قابل تبديل، غير تبعيض آميز    ذيل محقق نمود: مجوزها و رواديدهاي مختلف،موارد  در قالب  را مي توان  مقوله  

   ؛، سرمايه گذاري يا كارآفرينيي تحصيلي، كاري، بازديد الورود ريكثدائم و موقت، رواديد  مجوز يا رواديد

 
  يژه، به وتبطمر  ينفعانذ  يرو سا  يمقامات محلمشاركت  از طريق    ياقتصاد مل  گزينش مبتني بر مهارت در  يه)    ترويج اثر بخش

 صريح مهارت هاي مورد نياز و ، تتعيين خالء مهارتي،  يبازار كار محلتجاري در تجزيه و تحليل    ي ها  يهو اتحاد  يصخصو  بخش
مبتني   كه نيروي كارتضمين روابط قراردادي تحرك  منظورامر به . اين كار نيروي مهاجرت در زمينه  ها ياستس  ييكارا يابيارز

   ؛گيردصورت مي ،رفبر [نياز] بازار از طريق راه هاي متعا

 
  زمان پردازش   كاهش   بر مبناي مهارت از طريق  استخدامو    گزينشكارآمد در زمينه  و)    كمك به توسعه برنامه هاي اثربخش و  

رواديد و مجوز    صدور  ي تسريع و تسهيل شدهاز طريق ارائه فرآيند    ،هاي استخدام استانداردمجوزمجوز و رواديد براي    و صدور
   ؛نموده اندقوانين مرتبط تبعيت  كه سابقه آنان نشان مي دهد هميشه از ياني براي كارفرما
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ملي و منطقه اي براي پذيرش و حضور [در كشور] براي بازه زماني معين و بر مبناي    موجود  اقدامات  از  انتفاعز)    ايجاد يا  
  ،هاني يا ساير شرايطِ بي ثبات كنندهاي طبيعي ناگبه دليل باليبشر دوستانه، يا ساير مالحظاتي كه مهاجران را    اقتضائات   ،شفقت

 يت ، حماردوستانه بشرواديدهاي  رائه  ذيل محقق گردد: ا  به طرق  ناچار به ترك كشور مبدا خويش نموده است. اين امر مي تواند 
  اري زگسا  كه مشروط بر آن  )در كشور مقصد (موقت  كار    ي كودكان و مجوزها  ي برا  يلبه تحص  ي، دسترس يخصوص[بخش]    يمال

   ؛نباشد  ميسر جا به آنبازگشت   يادر كشور مبدا با شرايط موجود 

 
تقوييشناسا  ي برا  ي همكارح)     و  توسعه  حل  يت،  دلكه    يمهاجرانبراي  هايي    راه  بال  يلبه  آهسته  اثرات  يعيطب   ياي وقوع   ،

مجبور به   ياسطح در يشو افزا ي، خشكسالينزمفرسايش ، ييزا يابانمانند ب  يستز يطمحفرسايش و  مييات اقلييرنامطلوب تغ
گزينه  و وجود    هاي برنامه ريزي شده  ييجابجا  هايي براي تدوين طرحشده اند. اين گونه اقدامات شامل  ترك كشور مبدا خود  

جا    با شرايط موجود در كشور مبدا يا بازگشت به آنسازگاري    كه   مشروط بر اين  ، رواديد مي باشد  براي صدور انواع  هاي مختلف
   ؛ نباشدميسر 

 
از طريق اقدامات متناسب به گونه اي    يح مهارتودر تمام سط  انمهاجر  ي برا  خانوادهبه  مجدد    يوستنپتسهيل رويه هاي  ط)    

الزامات    در  نظركه حق داشتن زندگي خانوادگي محقق شده و حداكثر انتفاع كودكان لحاظ گردد. اين امر شامل بازبيني و تجديد  
    ؛مي باشد  ياجتماعتامين به خدمات  يمجوز كار و دسترس  حضور،دت به زبان، م درآمد، تسلطمرتبط مانند 

 
براي تسهيل چند جانبه    يادو    ي توافق نامه هاكه مي تواند از طريق    دانشگاهيانتحرك    ي موجود برا  ي ها  ينهگزي)   گسترش  

 يد ، بازديدانشگاهمتخصصين  و    ياندانشجو   ي ابر  يليبورس تحصه  ئارامحقق گردد. اين امر مي تواند در قالب    يتبادالت دانشگاه
دانشگاهي ها،  اساتيد  ها  يآموزش  ي برنامه  فرصت  و  همكار  يالملل  ينب  ياتيقتحق  ي مشترك  سا  يدانشگاهنهادهاي    ي با   ير و 

  ط صورت پذيرد. بتمر نفعاني ذ
 

را    ستهيشا كه وجود كار  ي طيشرا   نيو تضم  ي[و استخدام] عادالنه و اخالق   نش ي گز  ل يتسه:  6هدف شماره 
    كند يم  ن يتضم

  
بودن  يو اخالق عادالنهتا  يمقرار ده يني را مورد بازب  گزينش [و استخدام] براي  موجود ي ها روشكه   يمشو يما متعهد م)   22

  نماييم. با اين كار ما حمايت  استفاده   و يا سوءبهره كشي  مهاجر در برابر انواع    نيروي هاي كار  يهو از كل  يم كن  ين آنها را تضم
 كشور مبدارا در    رانهاجاجتماعي م-ي سهم اقتصادو  تضمين  ن  را براي مهاجرا[انساني]    شايستهكار  يط  تالش خواهيم نمود شرا

     رسانيم.  حداكثربه   و مقصد

  
  آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا
 

رتبط به مهاجرت بين المللي نيروي كار، حقوق نيروي ن المللي م[حقوقي] بي  اسنادو اجراي    الحاق  ،ترويج امضا، تصويبالف)    
  ؛[انساني] و كار اجباري شايسته   كار، كار 

 
يابند و اقدامات موفق   ند بر چالش ها توفقاهب)   استفاده از بسترهاي موجود دو جانبه، فرو منطقه اي و منطقه اي كه موفق شد

واسطه تسهيل گفتگوي هاي ميان منطقه اي به منظور به اشتراك ه  ند. اين امر بنيروي كار را تعيين نموده اتحرك  در زمينه  
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مهارتي  حقوق  ترويج رعايت كامل حقوق بشر و  گذاري دانش و مهاجر]  نيروي كار مهاجر در تمامي سطوح  عملي   [كارگران 
     ؛گيردمي  در بررا نيز  خانگيكارهاي كسب و اغل در مهاجران ش گردد ومي
 
و  آنها با دستورالعمل ها  راستا نمودن  منظور هم  بهيروي كار  جذب نخصوصي و دولتي  مقررات حاكم بر آژانس هاي  بهبود      )ج

(يا هزينه هاي مرتبط) يا انتقال   استخدام ي ها ينههزدريافت از  يانو كارفرماگزينش كنندگان و منع   يالملل ينباقدامات موفق 
مهاجران در دام بدهي، بهره كشي و كار اجباري جلوگيري اين امر از گرفتار شدن  .  كارگران مهاجر مي باشد  اين هزينه ها به  

حقق  از طريق ايجاد سازوكار اجباري و الزم االجرا براي قانونمند نمودن و پايش اثربخش صنعت گزينش و استخدام، ت  و  مي نمايد
   ؛ مي يابد

 
با   مشاركت  ايجاد  كارفرماتبطمر  ينفعانذ  يه كلد)    جمله  از  هان اي،  سازمان  اتحاد  ي ،  و  مهاجر    يبرا   تجاري   ي ها  يهكارگران 

آگاه  مندرج در آن،  مطلع شدن آنان از شرايط    و  كارگران مهاجر  ي برا  ي كتب  ي قراردادهاموارد ذيل: منعقد شدن  از    يناناطم
نسبت به    مهاجر  مطلع نمودن  ، در كشور مقصد  يالملل  ينكار ب   يروي استخدام نگزينش و  مقررات مربوط به  ها از    نمودن آن
و جبران خسارت به   يتشكاسازوكارهاي اثربخش  به    ينحوه دسترسنسبت به    بخشي  دات خود و همچنين آگاهيهحقوق و تع

   ؛متوجه مي شوندها  كه آن  يزبان

 
 كان كودكارو    يدر موارد كار اجبار  يژهكه موارد نقض حقوق بشر و حقوق كارگران را به و  يمل   ينقوان  يو اجرا  تصويب  ه)    

به    كنندگان  ينو تأم   يفرع  يمانكارانپ  گزينش كنندگان،،  ياناز جمله كارفرما  يبا بخش خصوص همكاري  كند و    يممجازات  
اطمينان  و  [انساني]، جلوگيري از سوء استفاده و بهره كشي   شايسته منظور ايجاد مشاركت و ترويج شرايطي [مناسب] براي كار

  يجهدر نتشفاف تصريح شده است تا  يت ها در فرآيندهاي گزينش و استخدام به صورت  حاصل نمودن از اينكه نقش ها و مسئول
   ؛يابدافزايش  [نيروي كار]  ينتأم يرهزنج  يتشفاف

 
[انساني] از طريق بهبود توانايي   شايستههاي گزينش اخالقي و عادالنه و كار  گذاري  تقويت و اعمال هنجارها و سياست  و)     

و ارائه دهندگان خدمات در تمامي بخش  مقامات به منظور پايش بهتر گزينش كنندگان، كارفرمايان،    هاي بازرسان كار و ساير
بهره كشي، برده    انواعكار به منظور جلوگيري از تمام  قوانين  بشر بين المللي و    ها با اطمينان حاصل نمودن از رعايت حقوق

  ؛، كار اجباري يا كودك كاربودن داري، رعيت

 
خويش را    تا كارفرماي دهد  آيندهاي مهاجرت نيروي كار و استخدام اخالقي كه به مهاجران اجازه ميو تقويت فر  ز)    ايجاد

همراه   بايد  تغيير دهند. اين امرممكن،    ترين فرايند اداري طي نمودن كوتاه  خويش را با  اقامت  عوض كنند و شرايط يا طول مدت  
  ؛گردد كار محقققانون [انساني] و احترام براي حقوق بشر بين المللي و   هشايست با ترويج موقعيت هاي بيشتر براي كار

 
به منظور    مهاجران  يتيهو  يا   يكار و اسناد مسافرت  ي قراردادها  بدون رضايتِ  ي نگهدار  يا  يفتوقاي منع  اتخاذ تدابيري برح)    

  بهامر  . اين  ها   يوابستگ  انواع  يرو سا  ي اخاذ،  نكودكاكار  ،  ي كار اجبار انواع بهره كشي،  ،  سوء استفادهجلوگيري از موارد ذيل:  
   ؛منتفع شونددهد تا از حقوق بشر خود به طور كامل  مي مهاجران اجازه

  
براي كه تمام كارگران ديگر در همان بخش از آن منتفع هستند  مساوي با آنچه فراهم نمودن حقوق و حمايت هاي كاري ط)   

آزادي در اجتماعات  يكسان براي كار با ارزش يكسان،  درآمد  مانند موارد ذيل:    ، ند درآمدزاشاغل در فرآي  قراردادِي  كارگران مهاجر
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مسالمت آميز، باالترين استاندارد ممكن در بهداشت فيزيكي و رواني از جمله از طريق سازوكارهاي حمايت دستمزد، گفتگوي  
 ؛ اجتماعي و عضويت در اتحاديه هاي تجاري 

 
دسترسي ايمن و اثربخش به سازوكار گزارش دهي، شكايت  در بخش غير رسمي اقتصاد  جران شاغل  هام  كه  از اين  ينانطماي)    

پذيري در موارد بهره كشي، سوء استفاده، نقض حقوق افراد در محل كار به گونه اي كه آسيب    از جمله  و جبران خسارت دارند
فرآيندهاي قانوني مرتبط در كشور  ا اجازه دهد تا در  آنه  و به  تشديد نكند  ،هاي مهاجراني كه چنين مواردي را گزارش مي دهند

   ؛مبدا يا مقصد شركت كنند 

 
 و مشاركتخاص    ي يازهانكه    از اين  يناناطم  حصول  به منظور  ياستخدامو برنامه هاي    ها  ياستكار، س   يمل  ينقوان بازبيني  ك)    
اقدامات  . اين امر همچنين به منظور اتخاذ  اندده  شلحاظ    ،و مشاغل كم مهارت  يدر مشاغل خانگ  يژهكارگر مهاجر، به و  زنان

برطرف نمودن هرگونه بهره كشي و سوء استفاده و همينطور فراهم نمودن راهكار اثربخش براي و    ، گزارشيري جلوگ  ي برا  خاص
براي كه شامل خشونت بر مبناي جنسيت و خشونت جنسي مي باشد. اين راهكارها به عنوان مبنايي  است  چنين پديده هايي  

   ؛قرار خواهند گرفت ،عد جنسيت توجه دارندبُ به نيروي كار كه تحرك اري هاي ذويج سياست گ تر

 
  ي ها  يهتوص  در نظر گرفتنكه شامل    يالملل  يننيروي كار ب  تحرك  مربوط به يمل  ي ها و برنامه ها  ياستو بهبود س  ينتدول)    

سازمان   ي استخدام عادالنه، اصول راهنما  ي برا  ياتيعمل  ي العمل هدستوراو  )  ILOسازمان بين المللي كار ( يط به اصول كلتبمر
  باشد. ، مي )IRIS( يكپارچه استخدام بين المللي سامانه و 21و حقوق بشركسب و كار   ينهدر زم متحد ملل 

 
  ها در مهاجرت   يريپذ  بيو كاهش آس  ت يريمد : 7هدف شماره   

  
پاسخ دهيم. اين وضعيت ممكن  برند،  به سر مي  يت آسيب پذيري  ضعو  دري كه  مهاجراننياز  كه به    يمشو  يما متعهد م)    23

يا شرايطي كه در كشور مبدا، گذار يا مقصد با آن مواجه مي شوند. اين پاسخ    كند است ناشي از شرايطي باشد كه در آن سفر مي  
  يمتعهد م   يناست. ما همچن  حقوق بين المللها مطابق با تعهدات ما تحت    حقوق بشر آنها و حمايت از    از طريق كمك به آن

مي  ذينفع  باالخص زماني كه كودكان   ، كنيمحراست يك مالحظه اصلي كودك را در هر زمان به عنوان حداكثر منافع كه  يمشو
كه به صورت همزمان و به داليل . همچنين در مواجهه با آسيب پذيري ها از جمله در پاسخ به جابه جايي مختلط افرادي  باشند

  ه نمائيم كه به مالحظات افراد با جنسيت مختلف توجه نمايد.  زها عبور مي نمايند، از رويكردهايي استفادمختلف از مر
 

  آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا
  

سيب پذيري ها براي مهاجران ايجاد آ  كه آن  نمودن از اينحاصل    يناناطمتبط جهت  مراقدامات  ها و    ياستس الف)   بازبيني  
اين گونه اقدامات  د يا به صورت ناخواسته آسيب پذيري مهاجران را بيشتر نمي نمايد.  ن عيت آنها را وخيم تر نمي كننكرده و يا وض

افراد سن    ينو همچن  خواهراد توانافو  جنسيت  توجه به موضوعات  بر حقوق بشر،    ي مبتن  ي هايكرد استفاده از رومي تواند شامل  
   ؛ باشدان و كودك

 

 
21 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” 
Framework (A/HRC/17/31, annex).   
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، صرف نظر از  قرار دارند  يرپذ  يبآس  شرايطكه در  براي مهاجراني  هايي كه  و توسعه مشاركتجامع    ي ها  ياستس  يجاداب)    
اين كار از طريق شناسايي و كمك رساني    حمايت هاي مورد نياز ارائه دهد.  ،در تمامي مراحل مهاجرت ها،  آن  [اقامتي]   وضعيت
كودكاني    يژهبه و و  زنان در معرض خطر، كودكان    ذيل صورت مي گيرد:در موارد    يژهبه و  ،ها  آن  از حقوق بشر  يتحما  ينو همچن

  يخشونت از جمله خشونت جنس   يان ، قربانيو مذهب   يقوم  ي ها   يتاقل  ي خود هستند، اعضاپدر و مادر و خويشاوندان  جدا از  كه  
، مردم  يرندگ  ي قرار م  يضتبع  اليل مختلف موردد  بهكه    ي ، افراديتمعلول  ي ، افراد مسن، افراد داراخشونت بر مبناي جنسيت  و

حوزه كه در    يقاچاق انسان و مهاجران  يان، قربانياستفاده روبرو هستند، كارگران خانگ و سوء  بهره كشي كه با    ي ، كارگرانيبوم
 ؛ قرار گرفته اندو يا سوء استفاده   بهره كشيمورد قاچاق مهاجران 

 
پذيري مهاجران با جنسيت مختلف از جمله زنان، دختران، پسران توجه    ياز و آسيببه موضوع ن ي كه  يها  ياستسج)   ايجاد  

خدمات   يرو سا  يروانشناسمشاوره  ،  يبهداشت   ي كمك، مراقبت ها  موارد ذيل باشد:  گونه اقدامات مي تواند شامل  اين  مي نمايد.
  ، جنسيتي  خشونت بر مبناي   و  يخشونت جنس  موارددر    يژهبه و  راهكارهاي اثر بخشبه عدالت و    يدسترس  ينو همچن  ي مشاوره ا

  ؛ بهره كشيو سوء استفاده 
  

محيط كار و سوء به منظور تعيين و برطرف نمودن اثربخش آسيب پذيري هاي مرتبط به  كار    يطو شرا  ينقوان بازبيني  د)    
  ي كار م اقتصاد    غير رسمي بخش  كه در    يو كسان  يجمله كارگران خانگاستفاده از كارگران مهاجر در تمامي سطوح مهارتي از  

   ؛محقق مي گرددي  بخش خصوص يژهبه ومرتبط  ينفعانذ با  ي همكارامر از طريق اين . كنند 

 
از   يتحما   ي برايه هاي مستحكم  رو   يجادااز طريق    از كودكان  يتحما  يملسامانه هاي  در    كودكان مهاجرلحاظ نمودن      )ه

  يها و برنامه ها  ياستدر تمام س  ينهمچنقضائي و تصميم گيري مرتبط و    ،ي فرآيند هاي قانون گذاري، ادار   كودكان مهاجر در
و    يكنسولي  يتحما  و خدمات  ها  ياستس  ايجاداين گونه اقدامات مي تواند شامل  .  گذار هستند  يركه بر كودكان تأث  يمهاجرت
منافع كودك به طور مناسب  كه حداكثر  مسئله باشد    از اين  حصول اطمينانچارچوب هاي همكاري مرزي به منظور    ينهمچن

   ؛به كار گرفته مي شود ،مستمر تفسير شده و با هماهنگي و همكاري مقامات حمايت از كودكانو 

 
رويه    يجاداپدر و مادر و خويشاوندان هستند در تمامي مراحل مهاجرت از طريق موارد ذيل:  جدا از  حمايت از كودكاني كه  و)    
از    يبهداشت  ي به خدمات مراقبت ها  يدسترسفراهم نمودن  خانواده،    هب  الحاقمراقبت و  ، ارجاع،  ييشناسا  ي برا   يتخصص  هاي 

گونه اقدامات مي تواند   اين.  ييو قضا  اداري فرآيندهاي    در  شنيده شدن  حق  و  يحقوق  معاضدتجمله بهداشت روان، آموزش،  
كه  باشد  ييهايضتبعو  ها يري پذ يبآس رفع ي برا  ياساسراهي طرف به عنوان  يو ب صالح يسرپرست قانون  سريع تعيينشامل 

كه    يدارپا  ي به راه حل ها  يدسترسفراهم نمودن  ها در برابر انواع خشونت ها و    محافظت از آن  و همچنين   در معرض آن هستند 
 ؛را شامل گردد  باشد به نفع آنها

 
آن ها تاثير گذار است، مانند جلسات در مراحل دادرسي قانوني كه بر شرايط  مهاجران  كه    نمودن از اينحاصل    يناناطمز)    

و اين  مستقل دسترسي دارند يعموميا  قابل استطاعت  يحقوق و نماينده هاي [وكيل] ها معاضدتبه  قضائي يا اداري، استماع
رابر كه مهاجران در هرجايي كه هستند به عنوان يك انسان [مانند ساير افراد] در بمي باشد    مهم اين    پاسداري ازنظور  به مامر  

   ؛گردد مي برقرار  بعيضشوند و عدالت به صورت بي طرفانه و بدون تمي  قانون به رسميت شناحته  
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ز  كند و مهاجران را ا   يلرا تسه  يگرد  يتبه وضع  مهاجرتي  يتوضع  يككه انتقال از    سريعقابل دسترس و    ي ها  يهرو  يجاداح)    
گيري از تبديل شدن وضعيت يك مهاجر به يك صورت مي گيرد: جلوامر به داليل ذيل  . اين  ها آگاه سازد  حقوق و تعهدات آن

وضعيت نامتعارف در كشور مقصد، كاهش عدم ثبات وضعيت مهاجرتي و آسيب پذيري هاي ناشي از آن، ايجاد توانايي ارزيابي 
شده اند بدون  ضعيت متعارف خارج  كه از وقرار مي گيرند    افرادي شمول  سنجش وضعيت مهاجرت فردي براي مهاجران كه در  

   ؛كه براي آنان ايجاد ترس از اخراج خودسرانه ايجاد گردد اين

 
استفاده از اقدامات موجود به منظور تسهيل دسترسي مهاجران در وضعيت نامتعارف به ارزيابي هاي انفرادي كه منجر به  ط)    

در    يژهبه و  صورت گيرد  روشن و شفاف  اي يارهمورد به مورد و با معبه صورت  اين روش ها بايست  .  وضعيت متعارف مي گردد
  ينها و همچن  يري ب پذيكاهش آس  ي برا  يا  ينهبه عنوان گز. اين امر  هستند  يركه كودكان، جوانان و خانواده ها درگ  ي موارد

   ؛كشور استفاده مي شوددر آن  ساكن  يتجمعدانش بهتر نسبت به  كسب ه منظورب هادولت ي برا

 
 گذار در شرايط بحراني در كشورهاي  شده  گرفتار  كه مهاجران    طمينان از اينمايتي ويژه به منظور ابه كار بستن اقدامات حك)    

هاي   ي همكار  يلتسه  از طريقاين گونه اقدامات مي تواند  دسترسي دارند.  بشردوستانه    ي و كمك هابه حمايت كنسولي    و مقصد 
در آماده سازي براي بحران، پاسخ لحاظ نمودن مهاجران  صورت پذيرد كه شامل    يالملل  ينبمرزي و همكاري هاي گسترده تر  

    ؛به شرايط داراي فوريت و اقدامات پس از بحران مي شود
  

شامل    كه  يرپذ  يبآس  يط، ارجاع و كمك به مهاجران در شراييشناسا  درمرتبط    نفعان  ي و ذ  ي مقامات محلنمودن  دخيل  ل)    
  اريستيم هاي    ينو همچن  يحقوق  هاي معاضدتارائه دهندگان خدمات و  ،  يمل  يحمايت  ي توافق با نهادهاموارد ذيل مي گردد:  

   ؛مرتبط در صورت وجود

 
مي توجه    يري پذ  يبآس  يطمهاجران در شرا   يازهاي كه به ن   ي مل  ي اپاسخ هبهبود    ي برا  يمل  ي ها و برنامه ها   ياستس  ينتدوم)    
  ي عمل   ي راهنما  به  همراه  ،  ياصول گروه مهاجرت جهانو    دستورالعمل هاط به  تبمر  ي ها  يهاز جمله در نظر گرفتن توص،  نمايد
 ي. يرپذ يب آس يطدر شرا مهاجراناز حقوق بشر   يتدر مورد حما آن

 

مهاجران    نهيهماهنگ در زم  يالملل  ني ب  ينجات جان [مهاجران] و برقرار نمودن تالش ها:  8هدف شماره  
  مفقود شده. 

  
، مشترك  يا  انفرادي جستجو و نجات    ياتعمل  يقاز طر تا    لي همكاري نمائيمبه صورت بين الملكه    يمشو  يمتعهد مما      )24

مرتبط اطالعات  گذاري  اشتراك  به  و  استاندارد  به صورت  داده  آوري  و  را    مهاجرانجان    ، جمع  مرگ  از  و  آنان    آسيب   حفظ 
ما  .  كنيمان محافظت  م مهاجرجان تمااز    ،بق حقوق بين المللا طم  مسئول هستيم كه   و مشتركاً  ما منفرداً.  جلوگيري نمائيم 

 . يمكن  يلرا تسه يدهد يبآس ي و ارتباط با خانواده ها ييمفقود شده را شناسا ياكه افراد درگذشته   يمشو يمتعهد م چنينهم

 
  آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا
  

مهاجران،   براي   زندگي  از حق  يتحما  ياصل  هاجران، با هدفجستجو و نجات م يي براي  هاها و موافقت نامه  رويه    ينتدوالف)    
  يرش پذ  ي ها   يتظرفدهنده  ، افزايش  ي فرد  ي ها  يابيو ارزتضمين كننده تشريفات قانوني صحيح    ،يخراج جمعكننده اكه منع  
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غير   ،مهاجراناين حقيقت مي باشد كه ارائه خدمات داراي ماهيت صرف بشر دوستانه به    ضامنرساني مي باشد. اين امر  و كمك  
   ؛ قانوني نمي باشد 

 
موارد خطر مفقود شدن    ينكه ا  از اين  يناناطمحصول  به منظور  مربوط به مهاجرت    ينها و قوان  ياستس  يراتتأثبازبيني  ب)    

كه توسط  باشد  ي  خطرناكگذار    يرهاي مس  ييشناسااين اقدامات مي تواند شامل  .  دنكرده يا افزايش نمي دهن  يجاد جران را ا مها
  ييشناسا  ي برا  يالملل  ينب  ي فعان مربوطه و سازمانهاينذ  ين كشورها و همچن  يرسا  ي با همكاراين اقدام    .شود  يتفاده مهاجران اسم

ويژه  پذيرد وصورت مي  يطيشرا  ينبه چن پاسخ  و    يشگيري پ  ي برا  ييسازوكارهاجهت ايجاد  [زمينه اي]  خطرات   به   ايتوجه 
   ؛داردمبذول مي دان خود جدا شده اند كه از والدين و خويشاون كودكان مهاجر

 
ها را از زنده بودن    و آن  نمايندخود ارتباط برقرار    ي با خانواده ها بتوانندبدون تاخير    توانمند نمودن مهاجران به نحوي كهج)    

اه هاي مهاجرتي مسيرها و مقصدها و بازداشت گ  لخود مطلع نمايند. اين امر از طريق تسهيل دسترسي به وسايل ارتباطي در طو 
كه كمك مي اين موضوع شامل دسترسي به نمايندگي هاي كنسولي، مقامات محلي و سازمان هايي مي باشد    ميسر مي گردد.

كودكاني كه از والدين و خويشاوندان خود جدا شده  مورد  نمايند تا [مهاجران] با خانواده خود تماس داشته باشند باالخص در  
  ؛اند و همينطور نوجوانان

 
ايجاد كانال هاي همكاري فراملي از طريق همكاري هاي كنسولي و تخصيص اطالعات تماس براي خانواده هايي كه به دنبال  د)    

اطالعات    يرو ساشوند  مطلع    براي عزيزان خود  جستجو  يتاز وضعبتوانند  خانواده ها  آنها    يقاز طرمهاجران مفقود شده هستند كه  
   ؛ رعايت شوند يشخص ي از داده ها افظتو مح يخصوص يمحق حرنكه وط بر آرا دريافت نمايند مشرمربوطه 

 
پس  اطمينان از قابليت پيگيري و رديابي  حصول  به منظور    اجسادجمع آوري، متمركز نمودن و ساماندهي كردن اطالعات  ه)    

  ي در سطح فرامل   يهماهنگ  ي ال ها انك  يجاد، و ايالملل  ين شده در سطح ب   يرفتهپذ  يقانون   يپزشك  ي مطابق با استانداردها  از دفن
  ؛ارائه اطالعات به خانواده هاو  ييشناسا يلتسه ي برا

 
بازيابي،  و)     منظور  به  بين المللي  هاي  همكاري  از طريق  از جمله  تالش  اجساد و بازگرداندن    شناساييمبذول داشتن تمام 

و  آنان    ييشناساتسهيل  در مورد افراد ناشناس،  ر مبدا.  مهاجران با رعايت احترام به خواسته هاي خانواده هاي داغدار به كشو
دانه، محترمانه و مناسب  آبرومنبه صورت    مهاجراند  اجسااي  ي با بقا  نمودن از اينكهحاصل    نينااطم  ود آنان  اجسابقاياي    بازيابي
 شود. مي  برخورد

  
  ؛به [موضوع] قاچاق مهاجران يفرامل ي پاسخ ها تيتقو : 9  هدف شماره 

  
تالش هاي مشترك خود را تشديد نمائيم تا از قاچاق مهاجران جلوگيري نموده و با آن مبارزه  كه    يم شو  يم  تعهد ما م)    25
م. اين امر از طريق تقويت ظرفيت ها و همكاري هاي بين المللي به منظور اجتناب، بررسي، پيگرد قانوني و مجازات قاچاق  ينمائ

كه    يمحاصل كن   يناناطمتا    يمشو  يم   دمتعه  ين ما همچنخاتمه دهيم.  اق  قاچ  شبكه  ي فرماني كي بانسان صورت مي گيرد تا به  
، به استثناي مواردي كه مهاجران قرار نمي گيرند  پيگرد قضائي كيفري مورد    قرار گرفته اند   قاچاقمورد    اينكه  يل مهاجران به دل

 قوق بشر آنشناسايي نماييم تا از حرا    هشد  مهاجران قاچاقكه    يمشو  ي متعهد م  ينما همچن.  قوانين ملي را نقض كرده باشند
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باالخص مهاجراني كه  زنان و كودكان و    يژهو  يازهاي گرفتن نبا در نظر  و اين كار را    كنيم حمايت  بق حقوق بين الملل  ا طمها  
 . انجام مي دهيم ،قاچاق در شرايط وخيم قرار گرفته اندموضوع عمليات 

  
  آورد:  ميهعمل خوارا به  ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا
  

الحاقيبتصوترويج  الف)     اجرا   ،  طر   ي و  از  مهاجران  قاچاق  با  مبارزه  درينزم  يقپروتكل  عنوان    يا،  به  هوا  مكمل  (سند)  و 
 ؛ يفرامل يافتهسازمان  يمجرا يهسازمان ملل متحد عل  يونكنوانس

 
  يرهاي مسبه  آگاهي نسبت  العات و  گذاشتن اط  به اشتراك  ي برا  و دو جانبه  ي ، منطقه ايفراملاستفاده از سازوكارهاي  ب)    

  يناز ب  ي داده ها برا  يرمهاجران قاچاق و سا  ي ها  يري پذ  يبقاچاق، آس   ي شبكه ها  ي و معامالت مال  ياتيعمل  ي ها   قاچاق، روش
  ؛مشترك ي هاواكنش   يتقاچاق و تقو ي بردن شبكه ها

 
توجه داشته و كودك    يتجنسبه موضوع  كه    هاي مهاجرتدر طول مسير  با كشور هاي ديگر  ي همكارشيوه نامه هاي    يهتهج)    

به قدم و در را به صورت قدم  شناسايي و كمك كافي به مهاجران قاچاق شده  باشد به گونه اي كه فعاليت هاي [الزم] براي  
باشد    عاتياطالو همكاري    ي مرز  نوقان  اين امر مي بايست تسهيل كننده اجراي    همچنين راستاي حقوق بين الملل تصريح كند.  

قاچاق   موضوع  از  به  تا  تا  گردد  مبارزه  آن  با  يا  شده  پيشگيري  از  كيفرماني  بيمهاجر  و  شده  داده  پايان  مهاجران  قاچاقچيان 
به طور    انمبارزه با قاچاق مهاجرما براي    اقدامات  تضمين مي نمائيم كه  ما در عين حال  .مهاجرت غير متعارف پيشگيري شود

    ؛ انطباق داشته باشند حقوق بشربا قواعد كامل  

  
جرم   كه  مشروط بر آن،  يفري جرم ك  يكقاچاق مهاجران به عنوان    يينتع  ي برا  ي اقدامات ضرور  يرو سا  ي قانون  ير اتخاذ تدابد)    

همچنين در   . باشد  ارتكاب يافته  يقاچاقچ  ي برا  يگرد  مي رمستقي غ   اي  مي مستق  ي ماد يا  يمنافع مالكسب  و به منظور    عمدي باشد
الملل آن را به عنوان قاچاق  براي قاچاقچيان مهاجران در خصوص مواردي كه قواعد حقوق بين ن علل مشدده مجازاتنظر گرفت

       ؛كنندمهاجران در شرايط وخيم تلقي مي
  

ه  قاچاق مهاجران و قاچاق انسان با استفاد  يمجرا  تميز دادن  ي برا  تبطمر  ي ها  يهها و رو  ياستاصالح س   بازبيني يا،  يطراحه)    
به رسميت شناخته شود مي بايست  اين موضوع    حالعين  در    .جداگانه  يمجرا  ينبه ا  يزمتما  ي ا پاسخ هو اعمال    يحصح  يفاز تعار

 ؛ و كمك مناسب دارند حمايتبه   يازن نابراين، بشوند انسان قاچاق  ي ممكن است قربان  يزنشده  مهاجران قاچاق كه 

 
مرتبط.    مهاجرت  دورهدر طول  مهاجران    از قاچاق  يري جلوگ  ي برااتخاذ اقداماتي  و)     با همكاري كشورهاي ديگر و ذينفعان 

در سطوح    ي فن  ي ها  يتظرف  يجاد، عدالت، آموزش و اياطالعات عموم  ،توسعه  ي ها  ينهمشاركت در زماينگونه اقدامات شامل  
آغاز   جا  از آن  نظام يافتهور  ط  بهمتعارف  كه مهاجرت نا  ياييبه مناطق جغرافامر مي بايست  اين  مي گردد كه در    يو محل  يمل

    توجه ويژه داشت. ،مي شود
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  . يالملل ن يكن كردن قاچاق انسان در چارچوب مهاجرت ب شهيمبارزه و ر   ، يريشگيپ :10هدف شماره 
  

ا در  ن رو آكنيم  ، با آن مبارزه  كردهاقداماتي را اتخاذ نمائيم كه از قاچاق انسان پيشگيري  قوانين و    يم شو  ي ما متعهد م)     26
. اين امر از طريق تقويت ظرفيت ها و همكاري هاي بين المللي به منظور پيگيري،  ييمحوزه مهاجرت بين المللي ريشه كن نما

ما با  كه ايجاد كننده بهره كشي و نهايتاً منجر به قاچاق انسان مي گردد.  است    ييتقاضا  كاهش و   دادرسي، مجازات قاچاق انسان
به زنان و كودكان،   يژهكه با توجه و  عالوه بر آن تعهد مي نماييم.  خاتمه دهيم  قاچاق  ي شبكه ها  مانيكيفر بياين اقدامات به  

   . بخشيمبهبود  قاچاق شده اند يرا كه قربان  يمهاجرانكمك رساني به  و  شناسايي، حمايت

  
  آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا
  

ترويج   ايبتصوالف)    اجرالحا،  و  ومانع  ،  يشگيري پپروتكل    ي ق  به  انسان،  قاچاق  مجازات  كودكان،    يژهو  و  مكمل  زنان  كه 
   ؛مي باشد يفرامل يافتهسازمان  يمجرا يهسازمان ملل متحد عل  يونكنوانس

 
 آژانس   ي ها   يه در نظر گرفتن توص  با  22مبارزه با قاچاق انسان  ي برا  متحد  اقدام سازمان ملل  ي برنامه جهان  ي اجرا   يجترو ب)    

«جعبه ابزار مبارزه با قاچاق انسان» و ساير   كتاب كابردي   به همراه  (UNODC)مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد  
  منتشر شده   نساندر مورد قاچاق ا  ي و منطقه ا  يو اقدامات مل  ها ياستس  ي و اجرا  يندر هنگام تدواسنادي كه توسط اين آژانس  

   ؛است

 
كردن مهاجران   يو قربان گزينش ي قاچاق انسان برا ي كه ممكن است توسط شبكه هامتعارف مهاجرت نا يرهاي مسپايش ج)    
 ين و ب  ي ح دو جانبه، منطقه اودر سط  ي همكار  يتبه منظور تقو. اين عمل  يرداستفاده قرار گ  ء مورد سومتعارف  نا  يا  شده  قاچاق

قاچاق انسان و كمك به   ياناز قربان  يتو حما  ييشناسا  ينو همچن  خاطيان  محاكمه  وپيگيري  ،  يشگيري پ   ينهدر زم  ي منطقه ا
    ؛پذيردصورت مي آنها

 
مي تواند    اطالعاتاين گونه  .  ي و منطقه ا  يفرامل  ي سازوكارها  يقاز طر  تبطمر  هاي آگاهيو    به اشتراك گذاشتن اطالعاتد)    

  ين ب  ي همكار  يتتقواين امر از طريق  باشد.     قاچاق  ي هاشبكه    براي عوامل محركه  و    ي اقتصاد  ي ، مدل هانحوه انجام كارشامل  
و قطع قاچاقچيان  منجر به شناسايي    ليكننده ها و موسسات ما  يم، تنظياطالعات مال  ي از جمله واحدها،  فعاالن مرتبطهمه  

    ؛دشويمآنان كيفرماني بي ي خاتمهو اعمال قانون و تضمين پاسخگويي  و بهبود مرتبط با قاچاق انسانجريان مالي 

 
شدن قاچاق   يكه در معرض خطر قربانرا    يزنان، مردان، دختران و پسران  يژهو  ي ها  يري پذ  يبآسبه كار بستن اقداماتي كه  ه)    

از طريق   بايد  اين امر.  نمايد  مرتفع ها،    آن  ي مهاجرت  يت صرف نظر از وضع  ،را  قرار گرفته اند   بهره كشي اشكال    يرانسان و سا
كه تمركز   طرد يا جريمه شدن صورت گيرد به طوري   ،ت، گزارش دهي ايمن و بدون ترس از بازداشتتسهيل دسترسي به عدال

    ؛تمركز گردد بر پيشگيري، شناسايي، حمايت متناسب، كمك رساني و بر طرف نمودن انواع خاص سوء استفاده و بهره كشي 

 

 
22 Resolution 64/293.   
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سياست ها و برنامه ريزي مهاجرتي و همينطور دادرسي   ،قوانينتعريف قاچاق انسان در    كه  نمودن از اينحاصل    يناناطمو)    
  ؛مطابق حقوق بين الملل مي باشد به گونه اي كه ميان جرائم قاچاق انسان و قاچاق مهاجر تميز داده شود  ،هاي قضائي 

 
كه قرباني قاچاق  اجتناب از مجرم تلقي كردن مهاجراني    و  يانقاچاقچ محاكمه    بهبود   ي برا  مرتبط  ي ها  يهو رو  ينقوان  يت تقوز)    

  ، بدون منوط كردن همكاري قرباني با مقامات   كه  انسان يا جرائم مرتبط به آن هستند. همچنين اطمينان حاصل كردن از اين
     ؛حمايت مناسب دريافت مي نمايدوي  ،عليه  قاچاقچي مظنون

 
  اين گونه اقدامات مي تواند شامل ده اند.  شن  چيان انساقاچاق  يكه قربان   يمهاجراني  فراهم نمودن حمايت و كمك رساني براح)     

به طور موقت    ، در موارد مناسبدهد  يكه به آنها اجازه م  ياقدامات  اتخاذ  قرباني باشد.  يو اجتماع  ي، روانفيزيكي  بهبود وضعيت
  ين بحقوق  ق با  مطاب  ]،خسارتكه مي تواند شامل جبران [به عدالت    يانقربان  يدسترس تسهيل    و  قصد بماننددائم در كشور م  يا

   ؛باشد الملل

 
و   يمقامات دولت  ينو همچن  يانكه شهروندان، كارفرما  يآموزش  ي و برنامه ها  يو محل  يمل  ياطالعات  ي هاسامانه    يجاداط)     

 و   ي مانند كار اجبار  انسان  عالئم قاچاق   ييشناسا  ي ها برا  يتظرفتقويت  دهد و    يو آموزش م  آگاهيرا    مسئولين اجراي قانون
   ؛در كشورهاي مبدا، گذار و مقصد اندككوكار 

 
  با مشاركت ذي نفعان براي مهاجران و مهاجران بالقوه  نشست ها و جلسات اطالع رساني    جهت برگزاري   ي سرمايه گذاري)     

 مرتبط در مورد ريسك و خطر قاچاق انسان و فراهم نمودن اطالعات در مورد پيشگيري و گزارش دهي فعاليت هاي قاچاق.
 

    و هماهنگ منيا كپارچه، يمرزها به صورت    تيريمد : 11ماره هدف ش
  

همكاري هاي دوجانبه و منطقه اي را    ،مديريت نمائيم   طور سازمان يافتهد مي شويم كه مرزهاي ملي خود را به  ه)   ما متع27
يمن انسان ها از مرز را ترويج دهيم و از ايمني كشورها و اجتماعات و مهاجران اطمينان حاصل كنيم، جابه جايي متعارف و ا

  شويم كه متعهد مي  ي  مرز  يريتمد  ي ها  ياستسبه اجراي    ين ما همچنتسهيل و از مهاجرت غير متعارف جلوگيري نمائيم.  
رعايت فارغ از وضعيت مهاجرتي آنان    ،حقوق بشر مهاجران را  و  حقوق بين الملل  منتج ازقانون، تعهدات    يتكمااقتدار ملي، ح

  داشته باشند.   به موضوع جنسيت و كودكان توجهنسبت  غير تبعيض آميز بوده و  بايد ت هااين سياس .مي نمايد
  
  آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا
  

بهبود همكاري هاي مديريت مرزي بين المللي، منطقه اي و بين منطقه اي با در نظر گرفتن شرايط خاص كشورهاي الف)    
المللي بين  و منطبق با قواعد   به هنگام، كمك و حمايت متناسب [سازوكار] ارجاع كارآمد و  ارد ذيل: شناسايي مناسب،  گذار در مو

اتخاذ از طريق  برند،  به سر مي   براي مهاجراني كه در شرايط آسيب پذيري در مرزهاي بين المللي يا در نزديك آنها حقوق بشر  
   ؛آموزش هاي مرزي مشترك و توسعه و حمايت از اقدامات ظرفيت سازي  اجراي  ،تمامي اركان دولت مشاركت رويكرد

 
جامع و كارآمد    ي ها  يهروحاصل نمودن از    ينانبا اطم  ي مرز  منسجم   يريتمد  ي برا  اثربخش  ي ساختارها و سازوكارها  يجاداب)     
مرزيبراي   شامل    .تردد  تواند  مي  اقدامات  گونه  افراد،  ي غربالگريند  آفراين  ورود  از  نقل  شركت  از  گزارش  ارائه    قبل  و  حمل 
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  صلاانجام مي شوند كه  به گونه اي    باشد. اين اقدامات  اطالعات و ارتباطات  ي و استفاده از فناور پيش از ورود مسافر    مسافران
   ؛تضمين مي گردد يشخص ي و محافظت از داده ها يخصوص يماحترام به حق حر رعايت شده و يضعدم تبع

 
اجراي  از    يناناطم  ي مصاحبه برا  يندهاي آو فر  ي فرد  يابيمرز، ارزدر    ي غربالگربه    مربوط  يمل  ي ها  يهور  ي و بازنگرمرور  ج)    

 اين   .شود  ي حقوق بشر رفتار م  يالملل  ينب  ين با همه مهاجران مطابق با قوان  كه  ينو ا  يالملل  ين ب  ي در مرزهاتشريفات حقوقي  
  ؛ان مرتبط انجام مي گيردذينفع  يرو سا بشر وقحق يمل ي با نهادها ي همكار يقطر ازگونه اقدامات 

 
تا به منظور تقويت مديريت مرزي خود، باالخص    سازد  قادررا  كه دولت ها  گونه اي  ه  ب  يفن  ي همكار   ي توافق نامه هاايجاد  د)    

    ؛ نمايند  را ارائه نموده و درخواست  ي فن  ي كمك ها  يرو سا  ، تجهيزاتهاي ماليكمكدر زمينه جستجو و نجات و شرايط بحراني،  

 
الدين و  جدا شده از وكودك    يكبه محض عبور    ،كه مقامات ذي صالح حمايت از كودكان  نمودن از اينحاصل    ينان اطم    )ه

، مشاركت  تعيين حداكثر منافع كودكمطابق حقوق بين الملل در راستاي    مطلع مي گردند و،  يالملل  يناز مرز بخويشاوندان  
صورت مي  محور    مرزي در زمينه حقوق كودكان و رويه هاي كودكماموران  ردي مانند آموزش  موا    از طريقاين امر    كنند. مي

    ؛آنان مجدد لحاقا(تالش براي) در صورت جدايي،  و[اعضاي] خانواده  كودك از از جدايياجتناب پذيرد مانند 

 
اقامت    ياورود  براي  [فعلي]    مجازات  ياآ  دمشخص شو  جهت آن كه  هب  و مقررات مربوطه  ينقوانمورد  بازبيني و تجديد نظر در  و)    
انطباق    ومساوات، عدم تبعيض    ،ناسب نمودن از تحاصل    ينان، اطمندمناسب بو  صورت  و دريا نه  است    مناسب  متعارفغير  

  ؛است يالملل ينتعهدات مقررات ب يرو سا دادرسي ينيآبا اصل رعايت آن كامل 

 
 يالملل  ينب  ي كه از مرزها  ي در رابطه با برخورد با افراد   هادولت  يرو سا  يههمسا  هاي دولت  يندر ب  ي مرزهاي    ي بهبود همكارز)     

حقوق بشر   يعال  يسارياي كم  دفتربه    مربوط  ي ها  يهقصد عبور از آن را دارند، از جمله با در نظر گرفتن توص  يا كنند    يعبور م
تعيين بهترين اقدامات خصوص  ي بين المللي در  در زمينه اصول و دستورالعمل هاي حقوق بشر در مرزها  سازمان ملل متحد

 موفق.  

  
شماره   پ   تيقطع  ت يتقو :  12هدف  غربالگر  ي مهاجرت  ي ها  ه يرو  ي ريپذ  ي نيب   ش يو  منظور  و    ياب يارز   ، يبه 
  ارجاع مناسب 

  
حقوقي  ، پيش بيني پذيري و قطعيت  بر حقوق بشر  يبتناثربخش م  ي سازوكارها  يتبا توسعه و تقو  كه  تعهد مي نماييمما  )    28

  يي همه مهاجران به منظور شناسا  ي فرد  يابيو به موقع و ارزكافي    ي غربالگررويه هاي مهاجرتي را افزايش دهيم. اين امر به منظور  
  پذيرد. صورت مي الملل  ينب  حقوقمطابق با  مناسب ارجاع ي ها يهبه رو يدسترس  يلو تسه

  
  آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا
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افزايش شفافيت و دستيابي به رويه هاي مهاجرتي از طريق اطالع رساني نسبت به الزامات ورود، پذيرش، حضور، كار،  الف)    
سازي رويه هاي درخواست به منظور اجتناب از تاخير و هزينه   تحصيل يا ساير فعاليت ها و استفاده از فناوري به منظور ساده 

    ؛و مهاجران هادولتبراي غيرضرور هاي 

 
  [مواجهه با]   آموزش هاي حقوق بشر،    ي تخصصمنطقه اي و بين منطقه اي در زمينه هاي    ي ها آموزش  ي و اجرا  ينتدوب)     

هستند و مقامات دولتي از جمله مقامات  در پاسخگوئي به اين گونه حوادث  براي كساني كه در خط مقدم    آسيب هاي روحي
و ارجاع، و   ييشناسا  ي و استانداردساز  يلتسهاين امر به منظور  يي.  قضا  ي و نهادها  يكنسول  يندگان، نماي مقامات مرزانتظامي،  

، از  يرپذ  يبآس   يطقاچاق انسان، مهاجران در شرا  يانقربان  ي برا  ،حساس به فرهنگ  يو مشاوره مناسب به روش  مكك  ينهمچن
استفاده در ارتباط و سوء  بهره كشي  كه تحت هر نوع    ي د ، و افراجدا شده از والدين و خويشاوندانكودكان    يژهجمله كودكان، به و

    ؛رديپذيصورت م ،قرار گرفته اند يموخ يطشرامهاجر در  با قاچاق

 
اقدامات بهبود    مي تواند شامل روش ها  اين گونه  توجه دارد.  جنسيت و كودكان  موضوع  به  كه  ارجاع    ي ها  يزممكان   يجاداج)     
همكاري از طريق اجراي رويه هاي اجرايي استاندارد ايجاد شده با  باشد كه  يا محل ورود اوليه  زها  در مرافراد    يابيو ارز  ي غربالگر
   ؛ميسر مي شود يمدنجامعه و  يالملل ينب ي حقوق بشر، سازمان ها يمل  ي نهادها، مقامات محليميان 

  
  يم  ييو مقصد شناسا  گذار  ي ه كشورهاب  يهورود اولمبادي  كودكان مهاجر به سرعت در  نمودن از اينكه  حاصل    يناناطمد)     

عدم عنوان  داشتن    شوند و در صورت  به  خويشاوندان  سرهمراهوالدين يا  سا  يعاً،  كودكان و  محافظت از  مراجع  خدمات    يربه 
 تا از وحدت خانواده حفاظت گردد؛ گردد  ميبراي آن ها تعيين  طرف    ي صالح و ب  يسرپرست قانون   يكشوند و    يمربوطه ارجاع م 

 عكس آن از طريق فرآيند   كه  ينمگر اعنوان كودك رفتار شود  كودك است به  كه  كند   يادعا م  مشروعر  كه به طو  يهركسو با  
  ؛تعيين سن ثابت شود كودك محور

 
تضمين از اطالع رساني و در دسترس بودن اطالعات مناسب، فوري و اثر بخش در زمينه حقوق و تعهدات و رويه هاي ه)    

ن الملل از جمله در مورد الزامات ورود و حضور در يك كشور، انواع حمايت هاي موجود، گزينه هاي بازگشت  مرتبط در حقوق بي
  و ادغام مجدد در زمينه مهاجرت مختلط.  

  

  افتني   ي[موجود] و تالش برا  نهيگز  ني استفاده از بازداشتگاه مهاجران تنها به عنوان آخر :   13شماره  هدف  
  ؛ني گزي جا يها نه يگز جاد ي و ا
  

بر اساس   ي الملل  ينمهاجرت بدر حوزه    هرگونه بازداشت  كه    يمحاصل كن  يناناطم  تا از اين امر    يمشو  يما متعهد م)    29
توسط مقامات مجاز  و صرفا  است    ي فرد  ي ها   يابي تناسب و ارزم ،  ي ، ضرورمحور   قانون   ،خودسرانه  ير ، غتشريفات حقوقي الزم

صورت گرفته در مراحل بازگشت   گذار يابازداشت در لحظه ورود، در  ين كها ز رف نظر اص ،. اين گونه بازداشت هاشود يانجام م
  پذيرند.   انجام  ممكن  يزمان  مدت  ينتركوتاه  ي برا  بايد صرفاً ست  اتفاق افتاده ا  جا  كه بازداشت در آن  يو بدون توجه به نوع مكان 

 يو برا  اولويت قرار دهيمر  داست،  حقوق بين الملل  با  را كه مطابق    بازداشت  يرغ  ي ها  ينهكه گز  يمشو  يمتعهد م  ين ما همچن
 . يم استفاده كن  گزينه ينبه عنوان آخر  تنها و از بازداشت يمبر حقوق بشر اتخاذ كن يمبتن  يكردي هرگونه بازداشت مهاجران، رو
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  آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا
  

 حصول   به منظور  مهاجرانگاه  بهبود نظارت مستقل در بازداشت  ي مربوط به حقوق بشر براموجود    ي ها  يسممكاناستفاده از  الف)    
صورت   اجراي اين عمليات  در حيننقض حقوق بشر  و    براي برخورد با مهاجران استگزينه  آخرين  اقدام    ينكه ا  از اين  يناناطم

  ي ، اجرا و گسترش ميجبازداشت را ترو  يگزينجااي  گزينه ه  كشورهااين امر تضمين كننده اين موضوع است كه  .  نمي پذيرد
عي هستند باالخص در مواردي كه مرتبط  ي غير از بازداشت و ساز و كارهاي بر مبناي مراقبت هاي اجتمااقداماتطرفدار  و    دهند

  ؛ كودكان مي باشدخانواده ها و به 

 
مهاجرت حوزه  در  هاي بازداشت  براي جايگزين  حقوق بشر  مبتني بر  بهترين اقدامات موفق  منابع مختلف براي انتشار  تجميع  ب)    

ميان ابتكارات بر اساس روش هاي موفق در  ايجاد  و  پيوسته  تسهيل تبادالت  كه مي تواند شامل موارد ذيل باشد:    بين المللي
    ؛تبطذينفعان مريا بين كشور ها و رها كشو

 
مهاجران ه  ك  يناز ا  يناناطم  يبراان  به بازداشت مهاجردامات مرتبط  ، سياست ها و اقگذاري قانون  نظر در    يدو تجد  بينيبازج)    

  ،بودهمتناسب  و    در مورد بازداشت براساس قانون  يري گ   يمتصمه  ك  همچنين براي اطمينان از اينو    خودسرانه بازداشت نشوند
كامل    يتبا رعابايست    مي  گونه بازداشت ها  . اين[و نه گروهي] صورت مي گيردموردي  باشد و به صورت    مشروع  يهدفداراي  
به عنوان    انبازداشت مهاجركه  بايست اطمينان حاصل شود  مي  انجام شوند. همچنين    ي ا   هيرو  ي و ضمانت ها  يقانون  يفاتتشر
مطابق  و استفاده از آن    صورت نگيرد  با مهاجران    يرآميزتحق  يا  يرانساني، غيرحمانهرفتار ببراي    يا نشود    يجعامل بازدارنده ترو  يك
    ؛باشدحقوق بشر  يالملل ين ب  ينقوانبا 

 
ممكن است در   ياو مقصد كه در بازداشت هستند    گذار  ي مهاجران در كشورها  يهكل  ي به عدالت برا  يدسترسفراهم نمودن  د)     

باشند  بازداشت  تواند    معرض  مي  باشد:    شاملكه  ذيل  مشاوره    يدسترس  يلتسه موارد  قابل    يا  يگانرا  يحقوقمعاضدت  و  به 
به اطالعات و حق   ي دسترسبه گونه اي كه توسط وكيل واجد شرايط و مستقل صورت گيرد. اين امر در بر دارنده    عاتاستطا

   ؛باشدمي   بازداشتدستور منظم بازبيني  

 
مطلع  متوجه مي شوند  كه    ي بازداشت خود به زبانليل  از دتمام مهاجران در بازداشت  كه    نمودن از اينحاصل    يناناطمه)    

  يندگان نمابا    يربدون تأخارتباط  شامل  كه بهره مند شدن از حقوق فردي آنها تسهيل شده است. اين امر    اند و اينگرديده  
 ين يآ  رعايت  نماينده حقوقي و اعضاي خانواده، در راستاي حقوق بين الملل و تضمين  ها وآن  متبوع  دولت  يپلماتيكدكنسولي يا  

   ؛مي باشد دادرسي

 
اجراي تشريفات قانوني، تناسب،    ينتضمموارد ذيل:    از طريقمهاجران    بر  و بالقوه ماندگار بازداشت  يرات منفياثكاهش تو)    

تضمين شده    يهاول  يبهداشت   ي غذا، مراقبت هادسترسي به    ،يو روح   يسالمت جسمحداقل نمودن زمان بازداشت به گونه اي كه  
، در راستاي متناسبدادن اطالعات و ارتباطات و محل سكونت  دسترس قرارحقوقي، در معاضدت و  قانون [فرآيند]   يي باشناآو 

    ؛صورت گيرد حقوق بين الملل
ان بازداشت مهاجرموظف به انجام امور  كه    يخصوص   فعاالن بخشو    يمقامات دولت  كه تمام  نمودن از اينحاصل    يناناطم ز)    

و    يري از دستگ  يري و جلوگ  يضدر مورد عدم تبع  ،دهندمي  حقوق بشر انجام  موازين  منطبق با    يرا به روشامر    يناهستند،  
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  در برابر موارد نقض يا سوء استفاده از حقوق بشر پاسخگواند و    يدهآموزش د  يالملل  ين مهاجرت ب  حوزه بازداشت خودسرانه در  
 ؛خواهند بود

 
آنان و از طريق تضمين تي  مهاجر  يت نظر گرفتن وضعبدون در    انكودك  حداكثر انتفاعو    حمايت و رعايت هميشگي حقوقح)     

سمت   به  گرايش  و  حمايت  و  بازداشتي،  غير  اقدامات  و  [مهاجران]  بازداشت  براي  جايگزين  هاي  گزينه  به  دسترسي  و  وجود 
  بر مبناي اجتماعات [شهروندي] كه از دسترسي به آموزش، خدمات بهداشتي، احترام به حق زندگي خانوادگي و سازوكارهاي  

رت بين المللي جصل مي نمايد. اين امر شامل تالش براي خاتمه به بازداشت كودكان در حوزه مهاوحدت خانواده اطمينان حا
 مي گردد.  

 
  در طول چرخه مهاجرت  يكنسول ي ها يها، مساعدت ها و همكار  تي هبود حماب: 14هدف شماره 

  
كه خارج از كشور هستند تقويت  خود  اتباع     كه حمايت ها و كمك هاي كنسولي خود را نسبت به    يمشو  يما متعهد م)    30

بهتري حقوق و منافع تمام مهاجران را    نحونموده و همچنين همكاري هاي كنسولي خود با كشورهاي ديگر را بهبود دهيم تا به  
مبدا، گذار هاي  دولتتضمين نمائيم و همچنين با استفاده از وظايف كنوني نمايندگي هاي كنسولي تعامالت مهاجران و مقامات  

 قصد را در راستاي حقوق بين الملل بهبود دهيم.  و م

  
 آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا

 
، ترويج سازوكارهايي به منظور  كنسولگري ، آموزش مسئوالن  كنسولي   هاي   افزايش ظرفيتبه منظور ايجاد و  همكاري  الف)    

اين امر مي تواند شامل كمك هاي فني،    ،به تنهايي كافي نيستها  ولتدارائه خدمات كنسولي مشترك در زماني كه ظرفيت  
  ؛ايجاد توافق نامه هاي دوجانبه يا منطقه اي در مورد زمينه هاي مختلف كنسولي شود

 
جهاني و منطقه اي در زمينه مهاجرت به منظور تبادل    ي زگردهايمدخيل نمودن كارمندان كنسولي و مهاجرتي مرتبط در  ب)    
ي مشترك مي باشد از جمله شهروندان خارج از قدامات موفق در مورد موضوعاتي كه دغدغهدر مورد بهترين ا  اتات و نظراطالع

 ؛ كشور و كمك به توسعه سياست هاي مستدل و جامع مهاجرتي

 
ايل به تقويت اثربخش  تمها  دولت انعقاد توافقات دو جانبه يا منطقه اي در مورد كمك ها و نمايندگي كنسولي در جاهايي كه  ج)    

   ؛نسولي مرتبط به مهاجرت دارند اما داراي حضور ديپلماتيك يا كنسولي نيستند خدمات ك

 
خود كه در خارج از كشور هستند و در شرايط  اتباع    تقويت ظرفيت هاي كنسولي به منظور شناسايي، حمايت، كمك به  د)     

وء استفاده از حقوق بشر يا حقوق كار، قربانيان جرم، قربانيان قاچاق انسان،  قربانيان نقض يا سآسيب پذيري قرار گرفتند از جمله  
رد بهره كشي  افرادي كه در معرض قاچاق مهاجر در شرايط وخيم قرار گرفته اند، كارگران مهاجري كه در فرآيند گزينش مو

داماتي كه بر مبناي حقوق بشر بوده و به  واقع شده اند. اين امر از طريق فراهم نمودن آموزش به مسئولين كنسولي در مورد اق
  ؛موضوعات جنسيت و كودكان توجه دارد، ميسر مي گردد
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  ي ، مليبا مقامات كنسول  يكنزد   ي مكارهاز طريق  خود كه در خارج از كشور هستند تا  اتباع    براي فراهم نمودن اين امكان  ه)     
خدمت و ياري ارائه  بتوان در زمان اضطرار، اطالع رساني،  تا  ايند  ثبت نام نم  مربوط به مهاجران  ي سازمان ها  ينو همچن  يو محل

ان  رساني به مهاجران در شرايط اضطراري را تسهيل نمود. در ضمن اين امر به منظور اطمينان حاصل نمودن از دسترسي مهاجر
ال ملي، با رعايت حق به حريم به اطالعات مرتبط و به هنگام از طريق ايجاد خطوط كمك رساني، تجميع پايگاه داده هاي ديجيت

  ؛شخصي و حفاظت از داده هاي شخصي، صورت مي گيرد

 
  ي مال  امورمحلي، تعامل با مقامات،  هاي  عرفخود از طريق راهنمايي در مورد قوانين و  اتباع  فراهم نمودن كمك كنسولي به  و)     

ي و مدارك هويتي كنسولي كه مي تواند دسترسي  ، و همينطور صدور مدارك مرتبط مانند مدارك مسافرتكسب و كار  يجادو ا
    به تسهيالت براي ارسال وجود مالي.  به خدمات و كمك در شرايط اضطراري را تسهيل كند، گشايش حساب بانكي و دسترسي

  
  مهاجران يبرا ه يبه خدمات پا يفراهم نمودن دسترس : 15هدف شماره 

  
از حقوق  توانند    ي، مها ي آنمهاجرت  يته همه مهاجران، صرف نظر از وضعك  يم حاصل كن   يناناطمكه    يمشو  يما متعهد م )    31

خود ارائه خدمات    سامانه هاي كه  عالوه بر آن تعهد مي نماييم  منتفع گردند.    پايه  خدماتبشر خود از طريق دسترسي ايمن به  
متعارف  و مهاجران    تبعه كشور  هك  عليرغم اين،  تقويت كنيمسيستم هاي عرضه ي خدمات مهاجران،    دخيل كردن  را در راستاي 
اشند. در همين راستا تضمين مي نمائيم كه هرگونه رفتار غير يكسان مي بايست بر مبناي  ب  فراتريوق  حقداراي  ممكن است  

   بين المللي حقوق بشر را دنبال نمايد.قوانين قانون و متناسب باشد و هدفي مشروع را در راستاي 

  
 آورد:  ميرا به عمل خواه ليات ذتعهد، ما اقدام نيتحقق ا  ي برا

  
تبعيض نسبت به    بروز    ارائه خدمات منجر به    هك  اتخاذ تدابيري به منظور اطمينان حاصل كردن از اينوضع قوانين و  الف)     

  ،خواهيتوانمهاجران بر مبناي نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا ساير عقايد، مليت يا جامعه مبدا، دارايي، تولد،  
   ؛گرددمقررات خدمات رساني ترجيحي اعمال مي ،ليل وضعيت مهاجرتيبه دمگر در مواردي كه  يا ساير زمينه ها نشود،

 
مهاجران غير    آسيب پذيري   ي ارائه دهندگان خدمات و مقامات مهاجرت  ين ب  ي همكاركه    نمودن از اينحاصل    ينانطماب)    

قض  تحت تاثير قرار گيرد و منجر به ن  پايهها به خدمات    دسترسي ايمن آنود كه  نمي ش  و باعث  متعارف را تشديد نمي كند
   ؛نمي شود پايهخدمات ارائه شخصي در مكان هاي  يتو امن  ي ، آزاديخصوص يمحر رحق بآنان از لحاظ  حقوق بشر يرقانونيغ

 
ارائه   ،نيز شود  شامل مهاجران  و  باشند  قابل دسترس  يبه راحت  كه  يدر سطح محلخدمات جامع  ارائه  نقاط    يتو تقو  يجاداج)    

اساس  خدمات  به  مربوط  ش   ياطالعات  مختص  كه    ي ا  يوهبه  داشته  خواهانتوانو    انكودكنيازهاي  نظر  در  تسهيل  و  باشد    را 
  ؛خدماتبه  يمنا يدسترس

 
پذيرش، بررسي، پايش  ، به منظور  ي نهادهاي مستقل در سطح ملي يا محلي مانند نهادهاي حقوق بشر  الزام  يااستقرار  د)    

لش مواجه گرديده اشكايات در مورد شرايطي كه دسترسي مهاجران به خدمات اساسي به صورت نظام مند قطع شده يا با چ
   ؛كوشش شودها يه رومحقق گرديده و براي تغيير در  شرايط جبران خسارتاست تا دسترسي به 
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تقويت ظرفيت  خدمات بهداشتي از طريق  ملي و محلي  برنامه هاي    و  اهاجران در سياست هلحاظ نمودن نيازهاي بهداشتي مه)    
ه كنندگان خدمات  ئارا، آموزش  موانع ارتباطي ، كاهش  استطاعت بدون تبعيض و قابل    خدمات ذيل: تسهيل دسترسيه  ئاراهاي  

مورد   در  بهبهداشتي  به صورت حساس  فرهنگ    ارائه خدمات  منظور ارتقاء سالمت جسم  مهاجرانموضوع  ي و رواني كلي  به 
اولويت ها و اصول  در مورد چارچوب    بهداشتجهاني  پيشنهادات سازمان  «مي بايست  . براي اين منظور  مهاجران و اجتماعات

   ؛هيممد نظر قرار درا  »سالمت پناهندگان و مهاجران ءراهنما براي ارتقا 

 
  يادگيري  ي به فرصت ها   يدسترس  يلتسه  ينهمچنو    رمهاجو جوانان  تحصيل با كيفيت منصفانه براي فرزندان  فراهم نمودن  و)    

ذيل:  مادام العمر   موارد  طريق  تسه  يآموزش  ي ها  يستمس  ي ها  يتظرف  يتتقواز  تبع  يدسترس  يلو  هاي  به    يضبدون  برنامه 
  ي كودكان   ي برا  يرسم  يرغدسترسي به برنامه هاي تحصيلي  ،  يرسم  يالترشد كودك، تحصمراحل ابتدايي  آموزشي مرتبط به  

و آموزش زبان و    ي، آموزش فني حرفه ا حين كار و آموزش  آموزش در    ،قابل دسترسي نيستها    آن  ي برا  يرسم  يستمكه س
 .  كنند  يتتالش حما ينتوانند از ا يكه م ينفعانيمشاركت با تمام ذكمك و حمايت از  ينهمچن

  
شماره   ساز :  16هدف  مهاجرا  يتوانمند  كامل  شمول  تحقق  منظور  به  جوامع  و  و  مهاجران  جوامع]  [در  ن 

     يانسجام اجتماع
  

اين امر از كه   ها كمك نمائيم  حمايت كرده و به آنباشد  مهاجران پذيراي  منسجمي كه تا از جوامع يم شو يما متعهد م)    32
ا  ر و مهاجران    پذيرندهجوامع    همچنين ما  طريق توانمند سازي مهاجران صورت مي پذيرد تا آنها بتوانند عضو فعال جامعه شده 

متقابل از حقوق خود منتفع شده و مسئوليت هاي خويش را نسبت به يكديگر انجام دهند كه    طوره  بتشويق خواهيم نمود كه  
كه رفاه همه   يمشو  يمتعهد م  ين. ما همچنمي گردد  جامعه مقصدو احترام به آداب و رسوم    يمل  ينانقو  يتعااين امر شامل ر

ها   ياستبه س نسبت   ياعتماد عموم  يششدن و افزا  ياز دو قطب  يري جلوگابرابري ها،  از طريق حداقل نمودن ن  را  جوامع  ي اعضا
در جامعه ادغام به طور كامل  مهاجراني كه  افزايش دهيم. اين درحالي است كه ما تاييد مي نمائيم  مربوط به مهاجرت    ي و نهادها
  .  دارندقرار  در موقعيت بهتري براي مشاركت  در خوشبختي [خود و جامعه]  شده اند 

  
 آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا

  
اقدامات   ينبهتراز طريق اجراي    مهاجران  مقصد و  اجتماعاتب و رسوم  فرهنگ ها، سنت ها و آدااحترام متقابل به  ترويج  الف)    
  تنوع و تسهيل همبستگي وترويج پذيرش  ل  مي تواند شامامر  اين  .  مهاجر  ادغامفعاليت هاي    ي برنامه ها  و  ها  ياست در سموفق  
   ؛باشد ]در جامعه مقصد  انمهاجر [با حضور شدنه يكپارچ

 
  آگاهي بخشي نسبت به  و پس از ورود كه ممكن است شامل  يمتقبل از عز  يازهاي بر ن   يجامع و مبتن   ي برنامه ها  يجاداب)    

 ؛ در كشور مقصد باشد يرها و آداب و رسوم اجتماعهنجايادگيري   ينزبان و همچن يآموزش مقدمات مسئوليت ها،حقوق و 

 
از طريق موارد ذيل:   جامعه مقصدمهاجران در    نسبت به لحاظ نمودن  يمدت ملبلند  و    يانم   ،كوتاهايجاد اهداف سياستي  ج)    
ق كمك و حمايت از  اين امر مي تواند از طري.  و بهداشت   يضخانواده، آموزش، عدم تبع  يونددر بازار كار، پ نمودن مهاجران  ادغام

  ؛امكان پذير شود تبطمر ينفعانذبا مشاركت 
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بازار كار    ي مطابق با تقاضاها   كشور  يدر اقتصاد رسمبا مشاركت كامل نيروي كار مهاجر    يركار فراگبازار  براي تحقق  تالش  د)    
    ؛كامالً مناسب آن باشند كه  انساني و اشتغالي شايسته از طريق تسهيل دسترسي به كار مهارت هاعرضه و  يو مل يمحل

 
از حق   ينان، حصول اطميدر استخدام رسم  ييت جنس   يزآم  يضتبع  ي ها  يتحذف محدود  يقزنان مهاجر از طر  ي توانمندسازه)    
آزاد  ،  مشاركت كامل  ينو تضم  راهبري   ءارتقا  ي برا  ي، به عنوان اقداماتتبطمر  يبه خدمات اساس   ي دسترس  يلو تسه  انجمن  ي آزاد 

  ؛كشور و اقتصاد جامعهدر  زنانو برابر 

 
نمودن دخيل  با  جامعه پذيرنده  مشاركت مهاجران در    يلتسه  ي براو سراهاي محلي    ياجتماعو برنامه هاي  مراكز    يجاداو)    

اعضا كشور،    ي مهاجران،  از  خارج  مهاجران  اجتماعات  هااجتماعات،  محل  ي انجمن  مقامات  و  بين    ي هاگفتگودر    يمهاجران 
  يتوسعه روابط تجار   و  [منتورينگ]  ارشاد و راهنمايي  ي برنامه ها،  [و تجربيات زندگي]داستان ها    ي ك گذار ، به اشترايفرهنگ
 ؛كند يم يتبخشد و احترام متقابل را تقو  يادغام را بهبود م يجكه نتا

 
ترويج توسعه و    يقز طرا  اجتماعات پذيرندهمهاجران و    يو زبان  يفرهنگتوانمندي هاي  ،  نمودن روي مهارت هاگذاري  سرمايه  ز)    

اقتضائات مربوط به جنسيت را مدنظر قرار كه  شغلي  و  و كارگاه هاي ادغام مدني    ، دوره هاتعامالت ميان فرديآموزش ها و  
   ؛دهندمي

 
 يدادهايرو  يرو ساشدن    ، داوطلبي آشپز  ي ، هنر، جشنواره هايقيورزش، موس  يقاز طر  يچند فرهنگ  ي ها  يتفعالحمايت از  ح)    
 ؛ كند  يم   يلمقصد را تسهاجتماعات متقابل فرهنگ مهاجران و  آگاهي كه درك و ياعاجتم

 
كه پذيرا و ايمن هستند به گونه اي كه از آرزوهاي كودكان مهاجر حمايت مي نمايد و اين امر از    ترويج محيط مدارسيط)    
شواهد مستدل در مورد موضوعات مهاجرت در  وارد نمودن اطالعات و  .  مي شودمحقق    جامعه مدرسه  نها باآروابط    يتتقوطريق  

فعاليت هايي  ترغيب  و  كز باالي كودكان مهاجر وجود دارد  مطالب آموزشي و تخصيص منابع هدفمند به مدارسي كه در آنجا تمر
براي  احترام  و  مهاجران  ادغام  موجب  شوند    تنوع  كه  مي  جامعه  در  ها  كه  فرهنگ  هايي  فعاليت  جمله    يضتبعانواع  از  و  از 

 جلوگيري مي نمايد.   ]فرهنگ هاي غريبه[ و عدم تحمل يزي ست يگانه، ب يژادپرستن

  
شماره   تبع :  17هدف  انواع  ترو  ضيحذف  درك    يعموم  يگفتگوها  جيو  به  دادن  شكل  منظور  به  مستدل 

    ] از مهاجرت.حي [صح
  

و اعمال و  يد ابراز عقاريشه كن نمائيم،  ها را  يض انواع تبع، حقوق بشر يالملل ين ب  ينما متعهد مي شويم كه مطابق با قوان)   33
محكوم و با آن به همه مهاجران را  نسبت    تسامح و تساهلو عدم  هراسي    يگانهخشونت، ب،  ي نژاد  يضتبع،  ينژادپرست مظاهر  

باره مهاجرت و مهاجران را با مشاركت همه بخشمستدل درو  يعموم ي كه گفتگو يمشو يمتعهد م ينما همچنمبارزه نمائيم. 
متعهد    ين . ما همچنگردد  يجادا  ينهزم  ينسازنده تر در او برداشتي  تر    يتر، انسان  ينانهواقع ب   يبرداشتتا    يمده  يججامعه ترو  ي اه
ت را همه جوانب مهاجر در فهميدنبحث آزاد حمايت كنيم و نقش [مثبت]   يانب ي آزاد از الملل ينب  حقوقمطابق با   يمشو يم

    به رسميت مي شناسيم.
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  آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيق ا تحق ي برا
  

اين امر شامل  .  مهاجران را مجازات كند  عليهتنفر مشدده    و جرائمتنفر    بر مبتني مئجراتصويب، اجرا و حفظ قوانيني كه  الف)    
اقدامات خشونت   يرو سا جرائمي ين چن پاسخ به و  يشگيري پ در مورد شناسايي،  يمقامات دولت يرو سا يانتظام  يروهاي نآموزش 

فراهم نمودن خدمات پزشكي، حقوقي، روانشناسي براي قربانيان نيز در ذيل اين  .  دهد  يكه مهاجران را هدف قرار م  است  ي يزآم
   ؛موضوع قرار مي گيرد

 
سازي مهب)     نمايندمهاجران را    يهخشونت عل  بروزاجران و جوامع تا هرگونه اقدام به  توانمند  را از وجود  ها    آنو    محكوم 

مبتني بر نفرت  جرائم  در ارتكاب  فعاالنه  كه    ي افرادكه    نمودن از اينحاصل    يناناطممطلع نمائيم و    جبران خسارتسازوكارهاي  
و با رعايت قوانين بين المللي حقوق بشر و حق   يمل  قوانين مطابق با    نمايند،مشاركت مي  را هدف قرار مي دهد،مهاجران  كه  

   ؛نماييم خگور قانون پاسآزادي بيان، در براب

 
كه شامل موارد   ينترنتا   موجود دراطالعات  از جمله    رسانه هاخبرگزاري ها و  از    يفيتو با ك  ينيگزارش مستقل، عترويج  ج)    

ذيل مي شود: حساس سازي و آموزش متخصصين رسانه ها در مورد موضوعات مرتبط به مهاجرت و واژگان مربوطه، سرمايه  
  يي رسانه ها  نسبت به   ي ماد  يتحما  يااردهاي گزارش دهي و تبليغات، متوقف نمودن تخصيص منابع عمومي  در استاند گذاري  

 ي م   يجنسبت به مهاجران را ترو  يضاشكال تبع  يرو سا  ي، نژادپرستهراسي  يگانه، ب ساهلتسامح و تعدم  نظام مند  طور  ه  كه ب
 ؛ صورت پذيرد رسانه ها ي احترام كامل به آزاد با اين امر مي بايست   ،دهند

 
و   يمهاجران توسط مقامات دولت  يو مذهب  ي، قومي نژادپاسخ به تفكيك  و    يي، شناسايري جلوگ  ي براايجاد سازوكارهايي  د)    

مندموارد  همچنين   ب  نظام  تحمل،  نژادپرستهراسي  يگانهعدم  سا  ي،  طريق  اشكال    يرو  از  امر  اين  تبعيض.  مرتبط  و  چندگانه 
تحليل چنين روندهايي منتشر مي گردد. در ضمن، از دسترسي به سازوكار با  شده و  رديابي  شر  ب  حقوقي ملي  نهادها مشاركت  

   ؛اثربخش شكايت و جبران خسارت اطمينان حاصل مي شود

 
هدف  با    ،باالخص زنان  ،به سازوكارهاي ملي و منطقه اي شكايت و جبران خسارت براي مهاجران  يدسترسفراهم نمودن  ه)     
 ؛ آنها  ي مهاجران و خانواده ها  يه عل  يزآم   يضبه اعمال و مظاهر تبع نسبت    ياقدامات دولت  دنمورد توجه قرارداو    پاسخگويي ء  ارتقا

 
ايمن، منظم و  مهاجرت  نقش مثبت  مورد  در  نمودن اذهان عمومي    آگاهكه هدف آن ها  نشست هاي اطالع رساني    يجتروو)    

در    همه مهاجراننسبت به    بدنام سازي و    هراسي  يگانه، ب ينژادپرست ده  پديدادن به    يانو پا  يقبر اساس شواهد و حقامتعارف  
   ؛مي باشد و مقصد گذار ، جامعه مبدا

 
به منظور  و ارائه دهندگان خدمات  آموزش دهندگان    ينو جامعه و همچن  ي، مذهبياسيرهبران سنمودن مهاجران،  دخيل  ز)    

جلوگ   يي شناسا عدم    يري و  موارد  بروز  تساهلاز  و  بينژادپرست ،  تسامح  ساهراسي    يگانه ،  تبع  يرو  و    مهاجران   يه عل  يض اشكال 
كه در سطح اجتماعات محلي صورت مي گيرد تا احترام متقابل را   اجتماعات مهاجران خارج از كشور و حمايت از فعاليت هايي

   .ترويج دهندي مبارزات انتخاباتاز جمله در 
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شناختن متقابل مهارت ها،    تيبه رسم  ليمهارت و تسهو توسعه    جاديدر ا  يگذار   هيسرما:  18هدف شماره  
 [مهاجران توسط كشورها].     يها  يمدارك و توانمند

  
  ي ها   يستگيها و شا  يت، صالحبه رسميت شناختن متقابل مهارت هاكه    نوين  ي تا در راه حل ها  يمشو  يما متعهد م)    34

مهارت   نمائيم. همچنين متعهد مي شويم كه ايجادگذاري    سرمايه   ،كند   يم  يلتسه  يح مهارتوكارگران مهاجر را در تمام سط
  يمقصد و كشورها   ي كشورها  دركار    يرسم  ي مهاجران در بازارها پذيري  اشتغال    ي ساز  ينهبه  ي را برا [در بازار]    داراي تقاضا  ي ها

   حاصل مي نمائيم. انساني در چرخه مهاجرت نيروي كار اطمينان  شايسته  ز وجود كارترويج دهيم و ا ،مبدا پس از بازگشت

 
 آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا

  
كه به    ييهامهارتمدارك [تحصيلي] خارجي و  شناخت متقابل  به رسميت    يبراهايي    استانداردها و دستورالعملايجاد  الف)     

است.   شده  كسب  مختلف  هاي  بخش  در  رسمي  غير  طريق  طور  از  امر  اطمو  مربوطه    يعصنا  با  ي همكاراين  هدف  از   ينانبا 
  ؛اقدامات موفق صورت مي پذيرد ينموجود و بهتر ي هامدل جهاني و بر مبناي  ي سازگار

 
توافق موارد ذيل محقق مي شود: ترويج شفافيت در امور گواهينامه ها و سازگاري چارچوب هاي ملي مدارك كه از طريق ب)   

رزيابي استاندارد و ايجاد و تقويت ابزارهاي طبقه بندي ملي مهارتها، دفاتر ثبت، يا نهادهايي پارامترهاي ا  و  بر معيارها، شاخص ها
    ؛يتمامي سطوح مهارت [مهاجران در] رسميت شناختن متقابل  براي بهو اثربخش به منظور تسهيل رويه هاي كارا 

 
متقابل يا لحاظ نمودن شروط به رسميت شناختن    منعقد نمودن توافقنامه هاي دوجانبه يا چندجابنه به رسميت شناحتن ج)     

نيروي كار و تجارت، به منظور فراهم نمودن معادل يا سازگاري در سامانه هاي    تحرك  در ساير توافقنامه ها مانند توافقنامه هاي 
  ؛ملي، مانند سازوكارهاي به رسميت شناختن متقابل مديريت شده يا خودكار

  
  ينامهمتقابل مهارت ها به طور جامع تر بر اساس گواه  به رسميت شناسيو    يابيارز  ي برا  ي ساز  يجيتالو د  ي راواز فناستفاده  د)     

همچن  يرسم  ي ها ا  يتصالح  ينو  حرفه  تجربه  و  است  ي ها  شده  كسب  رسمي  غير  صورت  به  مهارت    ،كه  سطوح  تمام   در 
 ؛ [مهاجران]

 
ها به گونه اي كه ظرفيت آموزش دهي مقامات ملي و ذينفعان  كشورايجاد مشاركت جهاني در زمينه مهارت ها و در ميان  ه)    

. همچنين كمك و حمايت از توسعه  گرددمي  را شامل  اتحاديه هاي تجاري   و  اين امر بخش خصوصي  ،مرتبط را افزايش داده
اي استخدام در ا برافراد در حال آموزش رمهارت هاي كارگران در كشور مبدا و مهاجران در كشورهاي مقصد با اين منظور كه  

   ؛سازد دهمابازار كار كشورهاي شركت كننده آ

 
در   يسسات آموزشوو م  يبخش خصوص  ينمشاركت ب همكاري به منظور    ي و برنامه ها   موسسات  ين ب  ي شبكه ها  يجتروو)     

  مشاركت  يو شركا  اجتماعاتمهاجران،    ي سودمند متقابل برا  ي توسعه مهارت ها  ي فرصت ها  يجادا  جهتمبدا و مقصد    ي كشورها
در زمينه سازوكارهاي كسب و كار كه در نشست جهاني مهاجرت   اقدامات موفق  يناستفاده از بهتر  اين امر در بر دارنده.  كننده

  ؛ و توسعه ايجاد گرديده، مي باشد
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ارد ذيل كمك  به مو  به گونه اي كهمربوطه    نفعان  ي ذ  ي دو جانبه با همكار  ي برنامه ها نقش فعال در مشاركت ها و  ايفاي  ز)     
تبادل برنامه هاي تبادل دانشجو، بورس تحصيلي، برنامه هاي    در خصوص  پويايي [انسان ها] از جمله،  ها  مهارتتوسعه    كند:

وره،  حرفه اي، برنامه هاي كارآموزي و آموزشي كه مي تواند شامل گزينه هايي براي كارآموزان باشد كه پس از خاتمه موفق د
   ؛دنفعاليت هاي كارآفرينانه داشته باش اجازه جستجوي كار و يا 

 
برنامه هاي   ،توجه به موضوع جنسيت  ،به منظور فراهم نمودن دسترسي ساده  يانو كارفرما  ي با بخش خصوصهمكاري  ح)    

برنامه  مل موارد ذيل باشد:  توسعه مهارت و تطبيق مهارت برخط (آنالين) براي مهاجران در تمام سطوح مهارتي كه مي تواند شا
  يش افزا  ي فته برا يشرپ   يآموزش  ي به برنامه ها  يابي كار و دستحين ، آموزش در  حرفه محور[تخصصي]    و زبان   يهموزش زبان اولآ

  يتوانمندترويج    ي برا  يژهبازار كار، به و  ياپو  يكار بر اساس دانش صنعت  يروي ن  ي با تقاضا   ييهادر بخشمهاجران  استخدام    يتقابل
   ؛زنان ي اقتصاد

 
وي در شغل   كسب شده   ي مهارت هاه  كمستنداتي  ئه  ايا كارفرما از طريق ارشغل    تغييرتوانايي كارگران مهاجر در  بهبود  ط)     

  ؛يا دوره آموزشي را به رسميت مي شناسد تا مزاياي افزايش مهارت هاي فرد بهينه گردد

 
مهارت هاي كسب شده به صورت رسمي و  هاي نوآورانه براي به رسميت شناختن متقابل و ارزيابي    ايجاد و ترويج روشك)     

  ارشاد و راهنمايي [منتورينگ]   ي برنامه هاي جويندگان كار،  غير رسمي از جمله خاتمه به موقع دوره هاي آموزش تكميلي برا
به    و كارآموزي براي به رسميت شناختن كامل گواهينامه ها و ارائه گواهينامه هاي مهارت براي اعتبار بخشي به مهارت هايي كه

   ؛تازگي كسب شده اند

 
به رسميت شناخته  و    يابيارز  ي اطالعات به مهاجران در مورد چگونگارائه  و  ها    ينامه گواه  ي غربالگر   سازوكارهاي   يجادال)     
  يپس از ورود برا   يهدر مراحل اول  يامراحل استخدام  طي  ، از جمله در  يمتها قبل از عز  آن  ي ها  يتمهارت ها و صالحشدن  

  ؛استخدام يتبهبود قابل

  
كلياتي از كه منعكس كننده  همكاري به منظور ترويج ابزارهاي مستند سازي و اطالع رساني با مشاركت ذينفعان مرتبط  م)    

گواهينامه هاي نيروي كار، مهارت ها و صالحيت هاي وي باشد كه در كشور مبدا، گذار و مقصد به رسميت شناخته شده اند تا  
  .  قرار دهندرزيابي مورد ا ،شغل خواستدر مراحل در را اجر اسب بودن كارگران مهبتوانند من يانكارفرما

  
مهاجران و جوامع مهاجران خارج از كشور كه بتوانند به طور كامل در    يبرا  يطي شرا  جاد يا:  19هدف شماره  

  نقش كنند  ي فايكشورها ا ي در تمام  دار،يتوسعه پا   يراستا
  

نقش خود در توسعه و بتوانند  اجتماعات مهاجران خارج از كشور را توانمند نمائيم تا  و  كه مهاجران    يمشو  يما متعهد م)    35
بهره مند شدن از مزاياي مهاجرت به عنوان منبعي براي توسعه پايدار را تسريع نمايند با تاكيد بر اين حقيقت كه مهاجرت يك 

 توسعه پايدار كشورهاي مبدا، گذار و مقصد دارد.  مي باشد كه ارتباط چشمگيري با  (چندبعدي) واقعيت داراي چندين بعد

 
  آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا
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از طريق كمك و حمايت  آبابا    يسو دستور كار آددار  يبراي توسعه پا  2030كار  دستوراطمينان از اجراي كامل و اثربخش  الف)    
  ؛اهداف توسعه پايدارتاثيرات مثبت براي تحقق تمامي  و تسهيل

 
با در نظر گرفتن    يو جهان  ي منطقه ا،  يملبخشي در سطح محلي،    ي ها  ياستتوسعه و س  ي ادغام مهاجرت در برنامه ها ب)    

«محوريت دادن مهاجرت در برنامه ريزي هاي توسعه اي: موجود مانند  مرتبط  گذاري  دستورالعمل ها و توصيه هاي سياست  
انسجام   يتبه منظور تقوگرديده است. اين امر  تدوين  مهاجرت  جهاني  روه  و فعاالن» كه توسط گاران  گذكتابچه اي براي سياست  

   ؛اي مي باشد توسعه ي همكار يو اثربخش ]گذاري [  ياستس

 
توسعه    اجتماعات مهاجران خارج از كشور برمهاجران و    يمالنقش آفريني هاي غير    يردر مورد تأث  يقدر تحق  ي گذار   يهسرماج)    

، با هدف  يفرهنگت  و تبادال   يو مدن  يانتقال دانش و مهارت، تعامل اجتماع  از طريق مواردي مانند  مبدا و مقصد  ي كشورهايدارپا
   ؛يجهان اري مهاجرتي در سطح] ذ[گ ياستسگفتگوهاي پيرامون   يتتقوو  و مستدل مستندسياست هاي  يجادا

 
 ياساختارها    يتتقواز طريق ايجاد يا    مبدا  ي به كشورهااز كشور    اجتماعات مهاجران خارجمهاجران و    ي كمك ها  يلتسهد)     

ر تخصيص داده شده است،  دفاتر يا افردي كه به امور اجتماعات مهاجران خارج از كشودر تمام سطوح مانند    يدولت   ي سازوكارها
 لحاظ نمودنكشور به منظور  در مورد اجتماعات مهاجران خارج از  گذاري  براي دولت ها در زمينه سياست    يمشورت  ي هاهيـأت  
، انتخاب نمايندگاني در نمايندگي  گذاري اجتماعات مهاجران خارج از كشور در مهاجرت و توسعه سياست    مهاجران و  يل پتانس

   ؛هاي ديپلماتيك و كنسولي براي اين موضوع

 
  يني و كارآفر  ي ارذگ  يهند كه سرماهدفمو تسهيالت مالي    يبانيپشت  ي توسعه برنامه هاايجاد برنامه هاي حمايتي هدفمند  ه)    

  يجاد در ا   يو قانون  ي ادار حمايت    شود:موارد ذيل مي  اين امر شاملنمايد.  اجتماعات مهاجران خارج از كشور را تسهيل  مهاجران و  
[صادر شده توسط كشور براي جذب منابع مالي از  اوراق قرضه    يجاد، ااوليهحمايتي    يهسرما  تامينكمك به  كسب و كارها و  

براي اجتماعات مهاجران خارج از   ي گذار  يهسرما  ي ها  دوقو صن ه  توسع  ي ها  ، صندوقخارج از كشورطريق] اجتماعات مهاجران  
   ؛باالخص در اين زمينههاي تجاري  يشگاهنما يو سازمانده كشور 

 
  ين و همچن  يجيتالد  هاي از جمله از طريق بسترباشند  مهاجران    در دسترس  يي كه به آساني ها  ييارائه اطالعات و راهنماو)   

هماهنگ و اثربخش مهاجران و اجتماعات مهاجران خارج از كشور در زمينه هاي    شمول  سازوكارهاي متناسب سازي شده براي  
مالي، داوطلبانه و بشردوستانه باالخص در فوريت هاي بشر دوستانه در كشورهاي مبدا كه مي تواند شامل لحاظ نمودن نمايندگي  

   ؛ باشد هاي كنسولي نيز 

 
، فرآيندهاي صلح و سازش مشاركت آنان در  از طريق  مبدا خود    ي كشورها  با  و تعامل مهاجران  ياسي س  ايجاد امكان مشاركت    ز)

و يا شهروندان خارج از كشور    ي براصندوق هاي اخذ راي    يجادا  گونه اقدامات مي تواند شامل  اين.  ياسي ستحوالت  انتخابات و  
   ؛باشد بر حسب قوانين ملي آن كشورپارلمان  مجلس ياداشتن نماينده در 

 
به نحوي كه منافع اجتماعات مهاجران خارج از كشور را براي كشورهاي مبدا و مقصد بهينه    يمهاجرت ي ها  ياستسترويج  ح)    

فرآيند   با حداقل  ي گذار  يه، كار و سرمامسافرتي  يرانعطاف پذشيوه هاي    يلتسهنمايد و اين امر شامل موارد ذيل مي گردد:  
   ؛نحوي متناسببه ، ي شهروند  ينقوان، اقامت و  [فرآيند] رواديدنظر در  يدو تجد ي، از جمله با بررساداري 
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اجتماعات مهاجران مهاجران و    قادر ساختن    ي برا  ييكارفرما  ي و سازمان ها  ي ، بخش خصوصهادولت  يربا سا  ي همكارط)    
  يت از فعال  يانجام برخ به منظور  ،  هستند   وروبر  يادز  ي و با تقاضا  ي فن  يارسب  ي ها   ينهدر زمكه  هايي    خارج از كشور باالخص آن

  يا   ياقامت  عيتاز دست دادن شغل، وض  نياز بهخود بدون    ي كشورها در  انتقال دانش  در  حضور داشتن  خود و    ي حرفه ا  ي ها
 ؛ كه تا آن زمان كسب گرديده است ياجتماع ياي مزا

 
 ي، انجمن هاكشوراجتماعات مهاجران خارج از  ،  ي، بخش خصوص يمحلاجتماعات  ،  يمقامات محلميان  مشاركت    يجاداي)    
از جمله  ،  مهاجرانمقصد    ي مبدا و كشورها  ي كشورها  ينانتقال دانش و مهارت ها بترويج    ي مهاجران برا  ي و سازمان ها  شهري 

بين اجتماعات ارتباط  حفظ  راي  به عنوان راهي باجتماعات مهاجران خارج از كشور    [موجود ميان]  مستند نمودن مهارت هاي 
   مهاجران خارج از كشور و كشورهاي مبدا آنان. 

 
مهاجران] و شامل    ي[برا  يتر و ارزان تر وجوه ارسال   منيتر، ا   ع يو كمك به انتقال سر  جي ترو:  20هدف شماره  

  كشور  ي نمودن مهاجران در توسعه مال
  

تر از طريق موارد ذيل ترويج تر، ايمن تر، و ارزانسريع  را به نحون]  [توسط مهاجرا  ارسال وجوه مالي  يم شو  يما متعهد م)    36
محيط تنظيم كننده [مقرراتي] براي ايجاد رقابت، تنظيم مقررات و نوآوري در و  كمك كننده    ي ها   ياستسبيشتر  توسعه  دهيم:  

ملي مهاجران و خانواده    پذيرشاس بوده و  عد جنسيتي حسبازار وجوه ارسالي از طريق فراهم نمودن برنامه ها و ابزارهايي كه به بُ
اثيرات وجوه ارسالي بر رفاه كارگران مهاجر و  ناشي از ت  كه تحوالت    يمشو  يمتعهد م   ينما همچنها را بهبود مي بخشد.    آن

ارسالي را بهينه نمائيم. اين امر با درك اين موضوع صورت مي پذيرد كه وجوه    ها و همچنين توسعه پايدار كشورها  خانواده آن
خارجي  گذاري  منبع مهم سرمايه شخصي تلقي مي گردد و نمي تواند برابر با ساير جريان هاي مالي بين المللي مانند سرمايه  

 ، كمك رسمي توسعه يا منابع عمومي تامين مالي توسعه ديگر در نظر گرفته شود. مستقيم

  
  آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا
  

حذف مسيرهاي ارسال درصد و    3به كمتر از  ان  مهاجروجوه ارسالي    يمعامالت  ي ها  ينهكاهش هزايجاد نقشه راهي براي  الف)    
 ؛ 2030دستوركار توسعه پايدار C .10مطابق با هدف   2030درصد تا سال  5باالتر از وجه با هزينه 

 
دوق بين المللي براي توسعه كشاورزي، نشست جهاني وجوه  ترويج و حمايت از روز جهاني وجوه ارسالي خانوار و صنب)     

براي ارسال خالقانه  و توسعه، به عنوان بسترهاي مهمي براي ايجاد و تقويت مشاركت براي راهكارهاي  گذاري  ارسالي، سرمايه  
   ؛حضور تمام ذينفعان مرتبط تر و ايمن تر با تر، سريع وجود به صورت ارزان

 
ارسال وجه. براي نيل در مسيرهاي    مرتبطارسالي و افزايش تعامل ميان زيرساخت هاي    هت بازار وجوسازي مقررا  يكسانج)     

  ه مبارزه با جريان هاي غير قانوني مالي و پولشويي منجر به توقف ارسال وجو   اقداماتبه اين هدف بايد اطمينان حاصل نمود كه  
اتفاق مي   يزآم  يضتبع يااز حد  يش، ب هاي مبالغه آميزگذاري است  كه معموال اين تاثير از طريق سي نمي گردد سط مهاجرانتو

   ؛افتد
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براي ارسال وجوه، حذف موانع    نوآورانهرقابتي و  براي ايجاد بازار    سودمندو مقرراتي  گذاري  ايجاد چارچوب هاي سياست  د)     
ي  اتيمال  ي ها   ت يمعاف  اعمالپرداخت،  غيرموجه براي عرضه كنندگان خدمات غير بانكي در دسترسي به زيرساخت هاي سامانه  

خدمات [مرتبط]، ترغيب بخش خصوصي به  متنوع  وجوه ارسالي، ترويج دسترسي به عرضه كنندگان  انتقال  براي    ييمشوق ها  يا
ي با مبالغ كم با در نظر گرفتن دغدغه  يارسالي، بهبود امنيت و پيش بيني پذيري تراكنش ها  هخدمات مرتبط به وجوتوسعه  

از طريق مشاوره با عرضه كنندگان  ارسالي و جريانات [مالي] غير قانوني  وجوه  ش ريسك، ايجاد روشي براي تميز دادن اي كاهه
 ؛ بازار مالي]خدمات ارسال وجه و تنظيم كنندگان مقرراتي [ 

ديجيه)      ابزارهاي  موبايل،  طريق  از  پرداخت  مانند  وجوه  انتقال  براي  فناوري  نوآورانه  راهكارهاي  بانكداري ايجاد  براي  تال 
اينترنتي، كاهش هزينه ها، بهبود سرعت، افزايش امنيت، افزايش انتقال از طريق كانال هاي متعارف و گشايش كانال هاي توزيعي  

سيتي توجه داشته و براي جمعيتي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته اند، شامل نمودن افراد ساكن در مناطق  عد جنكه به بُ
   ؛خواهتوانراد كم سواد و افراد روستايي، اف

 
مانند سايت  بر مبناي ارائه دهنده خدمات و كانال انتقال  وجوه  در مورد  هزينه ارسال  قابل دسترسي  اطالعات    فراهم نمودنو)     

مهاجران   هاي مقايسه خدمات، به منظور افزايش شفافيت و رقابت در بازار انتقال وجوه مالي و ترويج سواد مالي و شامل نمودن
   ؛و خانواده هاي آنان از طريق تعليم و آموزش

 
در   ينيو كارآفر  يدر توسعه محل  وجوه مالي   ارسال كنندگان توسط    ي گذار  يهسرما ترويج  ي راب   ييبرنامه ها و ابزارهاايجاد  ز)     

 ي، اوراق قرضه شهردارورد نيازم  يمالحمايتي از طريق اعطاي بخشي از منبع  كمك    ي استفاده از سازوكارهامانند:    مبدا  ي كشورها
ح فردي و  سطاز    فراترارسالي    هايجاد تغييرات مثبت ناشي از وجو  سيلپتان  يشبه منظور افزا  ي شهر  ي و مشاركت با انجمن ها

   ؛يخانوار كارگران مهاجر در تمام سطوح مهارت

 
مي ارسال وجوه، گشايش حساب بانكي،  در دسترسي به آموزش سواد مالي، سامانه هاي رسزنان مهاجر  توانمند نمودن  ح)    

جنسيتي، كمك و حمايت از مشاركت  تملك و مديريت دارائي، سرمايه گزاري و كسب و كارها به عنوان ابزاري براي رفع نا برابري  
   ؛آنها در اقتصاد

  
بانكي و ابزارهاي مالي براي مهاجران از جمله خانواط)     رهاي كم درآمد و زنان  فراهم نمودن دسترسي و ايجاد راهكارهاي 

اندازي، وام و    سرپرست خانوار، مانند حساب بانكي كه امكان واريز مستقيم توسط كارفرما را ميسر مي نمايد، حساب هاي پس
 اعتبارات از طريق همكاري با بخش بانكداري. 

 
ظ شان  و با حف  من يمجدد و بازگشت مهاجران به صورت ا  رش يپذ  ليتسه  يبرا  يهمكار :   21هدف شماره  

  ] گردند يكه به آن بازم  يآنان [در كشور  دار ي ادغام مجدد پا  نطور همي  و  ها   آن  يانسان
  

از انجام تشريفات قانوني،    ، همكاري نمائيم  در اين راستا ما تعهد مي نمائيم بازگشت ايمن و در شان [انساني] را تسهيل و  )     37
اين امر از طريق منع اخراج گروهي، بازگشت مهاجران در زماني كه    راهكارهاي اثر بخش، اطمينان حاصل كنيم.  و  ارزيابي فردي 

ريسك مرگ واقعي و قابل پيش بيني براي آنها وجود دارد، شكنجه و ساير رفتارهاي خشونت آميز، غير انساني و تحقير كننده  
بشر صورت مي پذيرد. ما همچنين    بين المللي حقوققوانين  اي تعهدات ما در  ه يا ساير آسيب هاي جبران ناپذير در راستييا تنب
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حال حق بازگشت  عين  در  دهيم و  مورد پذيرش مجدد قرار    را  ها  خود را به طور كامل پذيرفته و آن   اتباع  د مي شويم كههمتع
  كنيم.  به طور كامل رعايترا  باشد    ها به كشور خود و تعهد كشورها به پذيرش مجدد تبعه خود كه بخشي از حقوق بشر مي  آن

انسجام  شامل شدن [مهاجران] و  ،  ي اقتصاد  يتوانمندسازفردي،    يمنيا   ي را برا  يمناسب  يطشرا  يمشو  يمتعهد م  ينچنما هم
ار يدمبدا پا  ي كه ادغام مجدد مهاجران پس از بازگشت به كشورها  يمحاصل كن   ينانتا اطم  يمكن  يجادااجتماعات  در    ياجتماع
  است. 

 
  آورد:  ميه عمل خواهرا ب ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا
  

پذيرش   ي از جمله توافق نامه هاايجاد و اجراي چارچوب هاي همكاري و توافق نامه هاي دوجانبه، منطقه اي و چندجانبه  الف)     
ان انساني و با رعايت كامل  به كشور خويش ايمن، در ش   مهاجرپذيرش مجدد    كه  ينابه منظور اطمينان حاصل كردن از    مجدد

لمللي حقوق بشر، از جمله حقوق كودكان، مي باشد. اين امر از طريق تصويب رويه هاي روشن و مورد پذيرش  بين ا  قوانين  
كه شرايط   قطعيت حقوقي را از طريق تضمين اين  و  متقابل صورت مي پذيرد كه تضمين هاي رويه اي، تضمين ارزيابي فردي 

    ؛نيز لحاظ مي گردد، ميسر مي سازد تسهيل ادغام مجدد

 
ممكن است شامل حمايت   وان توجه مي نمايد  و كودك  يتجنسموضوع    بهكه  ادغام مجدد  ترويج برنامه هاي بازگشت و      ب)  

اثر به طور  اي    داوطلبانهي  برنامه ها   ينچنحيطه  بازگشت ها در  كند كه تمام    ينو تضماجتماعي و مالي گردد  ،  هاي حقوقي
در فرآيند    يمهاجران بازگشت   كه   ينو ا  شود  ي و آگاهانه انجام م بازگشت]    پيش [از فرآيند،  آزادانه  ضايتمبناي ربر  بخش و  

ها در كشور مبدا در بدو   بازگشت خود كمك مي شوند و اين كمك از طريق مشاركت ها و جلوگيري از جابه جايي اجباري آن
   ؛ورود صورت مي گيرد

 
پذيرش مجدد ايمن و در شان انساني در مورد افرادي    همكاري در تشخيص اتباع و صدور اسناد مسافرتي براي بازگشت وج)    

د. اين امر از طريق ايجاد روش هاي مورد اطمينان و كارآمد براي شناسايي  نكه حق قانوني براي حضور در قلمرو كشور ديگر ندار
دن سامانه  و ديجيتالي نمو  ي زيست سنجي (بيومتريك) در ثبت احوال جمعيتتبعه كشورهاي خود مانند تشخيص دهنده ها

    ؛گيردصورت مي هاي ثبت احوال مدني با رعايت كامل حق حريم خصوصي و حفاظت از داده هاي شخصي

 
خدمات د)     نمودن  فراهم  و  مقصد  و  مبدا  مقامات كشورهاي  و  كنسولي  مقامات  بين  سازماني  ارتباطات  به  حمايت  و  كمك 

آغاز فرآيند بازگشت از طريق تسهيل دسترسي به مستندات    كنسولي كافي به مهاجريني كه در حال بازگشت هستند پيش از
پيش بيني پذيري، ايمني و شان انساني افراد در حاصل نمودن از    [الزم]، اسناد مسافرتي و ساير خدمات، به منظور اطمينان

  ؛حين بازگشت و پذيرش مجدد

 
در شان و    يمنرا ندارند، ا  يگري در قلمرو كشور دور  حض  يكه حق قانون   يكه بازگشت مهاجران  نمودن از ايناطمينان حاصل  ه)     

از ارزبازگشت مهاجر    كه   و اين  استانساني   مقامات صالح ، توسي فرد  يابيپس  طر  و  ط    ين ب اثربخش  و    يعسر  ي همكار  يقاز 
رار گيرد كه  اين امر مي بايست اجازه دهد تمام راهكارهاي قانوني موجود مورد استفاده ق.  شود  يمبدا و مقصد انجام م   ي كشورها

   ؛بين المللي حقوق بشر مي باشدقوانين و ساير تعهدات تحت  دادرسي آييناين مقوله در انطباق با تضمين هاي انجام 
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عان مرتبط كه توصيه هاي مستقل در مورد شيوه  فمشاركت با ذينايجاد يا تقويت سازوكارهاي ملي پايش بازگشت از طريق  و)      
ويي، به منظور تضمين ايمني، شان انساني و حقوق بشر تمام مهاجران در حال بازگشت ارائه مي  ها و روش هاي تقويت پاسخگ

  ؛دهد

 
شود    ي انجام مكودك    تعيين حداكثر انتفاعكودكان فقط پس از  پذيرش مجدد  بازگشت و    يندهاي فراكه    از اين  ينان اطمز)      

در  مقام متخصص    يك  يا  قانوني   سرپرستوالدين،  كه    و اينبدهد  مد نظر  قرار  را در    هو وحدت خانواد  يخانوادگ  يو حق زندگ
سازوكارهاي مراقبتي و ادغام مجدد براي  در ضمن پذيرش متناسب در بازگشت،    و  مي باشند  ودككهمراه  تمام مراحل بازگشت  

    ؛كودكان در زمان بازگشت به كشور مبدا مهيا مي باشد

 
 يتبه حمادر حال بازگشت به زندگي اجتماعي از طريق فراهم نمودن دسترسي برابر  تسهيل ادغام مجدد پايدار مهاجران  ح)     

 يو كار مناسب، شناخت مهارت ها  يشغل  ي ، فرصت هاي ، آموزش حرفه اياجتماع -ي، عدالت، كمك روانيو خدمات اجتماع
ها  يني، مهارت و سرمايه انساني آن. اين امر به منظور استفاده كامل از كارآفردارد يكسب شده در خارج از كشور و خدمات مال

   ؛به عنوان عضو فعال جامعه و كمك كننده به توسعه پايدار كشور مبدا در بدو بازگشت مي باشد

 
تعيين و برطرف نمودن نيازهاي اجتماعاتي كه مهاجران به آنجا باز مي گردند كه شامل لحاظ نمودن شرايط مرتبط در ط)     

و همكاري با مقامات  گذاري  ، برنامه ريزي زيرساختي، تخصيص بودجه و ساير تصميمات سياست  راهبردهاي توسعه ملي و محلي
 محلي و ذينفعان مرتبط مي باشد.  

  
و     ياجتماع   ني انتقال استحقاقات تام  تيقابل  يبه منظور برقرارساز   ييساز و كارها  جاديا:  22اره  هدف شم 

  مهاجران ي ديعا
  

 ي در كشورها  ياجتماع  يتتا بتوانند از حما  يم كمك كن  يح مهارتورگران مهاجر در تمام سطكه به كا  يم شو  يما متعهد م)     38
مبدأ خود    ي در كشورها   [مهاجران]عايدي  و    ي اجتماع  ينتأم  استحقاقات جابه جايي    يتقابلبرقراري  مقصد برخوردار شوند و از  

   .منتفع شوندد، يرنگ  يم يگركشور د يكبه كار در  يمكه تصم يزمان يا

  
  آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا
  

الف)    ايجاد يا حفظ سامانه هاي حمايت اجتماعي ملي غير تبعيض آميز از جمله حداقل حمايت اجتماعي براي اتباع كشور  
(شماره    2012  سال   مصوب   »توصيه سازمان بين المللي كار در مورد حداقل حمايت اجتماعي«معين و مهاجران در راستاي  

    ؛)202

 
كسب شده توسط    عايدي   ييجابجا   يت قابل با    چندجانبه  يا  ي دوجانبه، منطقه اب)   منعقد نمودن توافق نامه هاي تامين اجتماعي  

حداقل حمايت اجتماعي قابل اجرا در كشورهاي مرتبط و  مربوط به  اين مزايا مي تواند  ي.  ح مهارتوكارگران مهاجر در تمام سط
  توسط   كسب شده  عوايد  يرسا  يا  يبهداشتمراقبت هاي  ،  ازنشستگيحقوق بجتماعي مانند  ي تامين اقابل اجراو حقوق  شرايط  

  درج  فرد باشد. اين امر مي تواند از طريق ادغام اين شرايط در ساير توافق نامه ها مانند مهاجرت موقت يا بلند مدت نيروري كار
 ؛گردد
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بليت انتقال حقوق و مزاياي كسب شده توسط فرد در چارچوب هاي تامين اجتماعي ملي،  قامقررات    و همگرا نمودن  درجج)    
ي مبدا، گذار و مقصد كه درخواست هاي انتقال چنين مواردي را از سمت مهاجران دريافت و تسهيل افرادي در كشورهاانتساب  
.  د ننمايبرطرف    با آن روبرو شوند   ياجتماع  ي اه  ايتبه حم  ي توانند در دسترس  ي را كه زنان و افراد مسن م  يمشكالت   و  نمايند

ها    جران در كشورهاي مبدا كه از كارگران مهاجر و خانواده آنايجاد ابزارهاي مختص به اين مقوله مانند صندوق هاي رفاه مها 
  . حمايت مي نمايد

  
شماره   ها  ي الملل  نيب  ي ها  يهمكار   تيتقو :  23هدف  مشاركت  ا   يبرا  ي جهان  ي و  و    منظم   من،يمهاجرت 

  متعارف 
  

 ينب  ي همكار  يتتقو  به يكديگر در تحقق اهداف و تعهدات مندرج در اين پيمان جهاني از طريق  تا    يمشو  يما متعهد م)    39
  يل تسه  ي برا  منسجم و جامع  يكردرو   يكمحوريت  مجدد بر    يدتأك  و  جهاني  يهمبستگ  يهروحمشاركت جهاني، و با  و با    يالملل

كمك نمائيم. در اين راستا، اين امر را به رسميت مي شناسيم كه همه ما كشورهاي مبدا، گذار    متعارف و    م ، منظيمنمهاجرت ا
هر    ي رو  يشپ  ي ها  ، در جهت پرداختن به چالشيجهان  يمانپ  ينا  ياجرا  ي برا   يمشو  يمتعهد م  ينما همچنو مقصد هستيم.  

افته،  يكمتر توسعه    ي ، كشورهايقاييآفر  ي ورها كش  ويژهبه  را كه    يخاص  ي ها  و چالش  يمرا انجام ده  يمشتركات  كشور، اقدام
  و هستند،  كوچك    يراجزكه به شكل  در حال توسعه    ي ، كشورهاب هاي درياييآبدون دسترسي به  درحال توسعه    ي كشورها

ندگي  ماهيت تقويت كن كه    يمشو  يمتعهد م  ين. ما همچنمورد توجه قرار دهيماند را  با آن مواجهدرآمد متوسط  با    كشور هاي 
بين المللي موجود را از طريق همسو سازي اين پيمان  گذاري  قابل ميان اين پيمان جهاني و چارچوب هاي قانوني و سياست  مت

  و   براي توسعه پايدار  2030از ميان اين چارچوب ها باالخص مي توان به دستوركار  .  جهاني با چنين چارچوب هايي ترويج كنيم
  موضوعاتي  . اين موضوع مي بايست به رسميت شناخته شود كه مهاجرت و توسعه پايدارآبابا اشاره نموددستوركار اقدام آديس  

 .  دارندوابستگي متقابل نسبت به يكديگر چند بعدي بوده و 

  
  آورد:  ميرا به عمل خواه ليتعهد، ما اقدامات ذ نيتحقق ا  ي برا
  

كه اين امر از طريق فراهم   يم كن   يرا اجرا م  ينجها   پيماناين    يعكه ما به طور جم  يدر حالحمايت از ساير كشورها  الف)    
  از طريق رويكرد كه    راهبردها    و  نمودن كمك هاي مالي و فني در راستاي اولويت هاي ملي، سياست ها، برنامه هاي عملياتي

   ؛پذيرد مي و جامعه صورت مشاركت كامل دولت 

 
در مناطق   يدارتوسعه پابراي    2030  ع اجراي دستوركاربه منظور تسري  ي و منطقه ا  يالملل  ين ب  يها  ي همكار  يشافزا ب)    
مهاجرت    ياييجغراف به    كه  متعارف  س غير  و    يستماتيكطور  فساد  نابرابري،  باليا،  اقليمي،  تغييرات  بيكاري،  فقر،  داليل  به  و 

ساختاري،   عوامل  ساير  و  ضعيف،  كالن  اين  شود  ي م  يناشمديريت  تواند  امر.  طر  مي  مناسب،    ي همكار  ي ها  چارچوب  يقاز 
 ؛انجام پذيرد يت مسئولتسهيم و  يمل  يتمالكتبط و با رعايت مر ينفعانذ يهنوآورانه و مشاركت كل ي ها مشاركت

 
  ي جهاناين پيمان  موثر    ي اجرا  ي برا  يالملل  ينب  ي همكار  ي و فرصت ها  يازهان   ييدر شناسا  يمقامات محل  يتمشاركت و حماج)    

 يله در مورد مهاجرت، به عنوان وس  يزي ، برنامه ها و برنامه راي توسعه    ي ها  ي ر استراتژ ا دكشوره  ي ها  يتو اولو  ديدگاه ها ادغام  و  
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و    ياستگذاري س  ي ها  در سطوح مختلف دولت و بخشها    ياستانسجام س  ينو همچن مطلوب  مديريت كالن  از    ينان اطم  ي برا   ي ا
   ؛توسعه يالملل ينب هاي  ي همكار يرو تأث  يبه حداكثر رساندن اثربخش

 
  نابع م  جيبسبراي تقويت ظرفيت هاي مقامات مرتبط از طريق  موجود    ي ابزارهاسازي و    يتظرفهاي    يسممكان استفاده از    د)    

 ي برا  منابع   يرو سا  يالملل  ينب   ي ها  سازمان   ، ي ، بخش خصوصيالملل  ينب  يسسات مالو ها، م  طرف دولتاز    يو انسان  ي ، ماليفن
      ؛ يجهان پيمان يندر ا كمك به همه كشورها در انجام تعهدات ذكر شده 

 
و  و شفاف    داراي انتفاع متقابل، متناسب سازي شده  چند جانبه  يا  ي دو جانبه، منطقه ا  مشاركتقراردادهاي    منعقد كردنه)    

مورد  كه    يمهاجرت  ياستمسائل مربوط به س  ي برا  هدفمند  ي اه حل ها به نحوي كه ايجاد كننده ر  الملل  ين ب  ين مطابق با قوان 
    .توجه نمايد نيجها اين پيماندر راستاي مهاجرت ي و فرصت هااين امر مي بايست به چالش ها  .ل استتوجه متقاب

  
  پياده سازي  

  
مؤثر  40 جهاني )   براي اجراء  شاملِ يك  اين پيمان  محلي،  ملي و  اي،  منطقه  سطح جهاني،  در  هماهنگ  تالش  ، ما نيازمند 

 سيستم منسجم سازمان ملل متحد هستيم.   

 
در راستاي دورنما و اصول راهنماي خود، محقق ،  تا اهداف و تعهدات مندرج در اين پيمان جهاني را  يمشو  يما متعهد م   )  41

گام هايي اثر بخش در تمامي سطوح و به منظور تسهيل مهاجرت ايمن، منظم و متعارف نمائيم و اين امر را از طريق برداشتن  
ن جهاني را در كشورهاي خود و در سطوح منطقه اي و جهاني و با در نظر گرفتن  در تمامي مقاطع ميسر مي سازيم. ما پيما

اولويت ها و سياست هاي ملي اجرا مي    يافتگي كشور و احترام بهواقعيت هاي متفاوت ملي، ظرفيت ها، سطوح مختلف توسعه
شود    ياجرا م  ي اين پيمان جهاني به روش  كه  يم كن  يم   يدو تأك  صحه گذاشتهالملل    ينتعهد خود به حقوق ببر  ما مجدداً  نمائيم.  

 الملل سازگار باشد.  ينبذيل حقوق كه با حقوق و تعهدات ما 

 
شده    يااح  ي جهانمشاركت  و  تقويت شده  و چندجانبه    ي دوجانبه، منطقه ا  ي ها  ي همكار  يقما اين پيمان جهاني را از طر)    42

روح نموداجرا    ي،همبستگ  يهبا  به  خواهيم  پرداختن  ما  آنوع  موض.  ابعاد  تمام  در  سازوكارها،    را  مهاجرت  اساس  و  بر  بسترها 
اهداف و    موثرتحقق    ي برا  يلملل ا  ينب  ي ها  ي همكار   به رسميت شناختن محوريتداد. ما با    يمادامه خواه  ،موجود  ي چارچوب ها 

جنوب،  -شمال  ثي)،سه جانبه (مثل   ي و كمك ها  ي همكارمشاركت خود در  كرد تا    يمتالش خواه  [اين پيمان جهاني]   تعهدات
آبابا همسو    يسآد  اقدام  و دستوركار  2030  يداربا دستور كار توسعه پا  ينهزم  ينما در ا  ي . همكاريمكن   يتتقورا  جنوب  -جنوب

 .بودخواهد 

 
كه    يمكن  يجاد امتحد  در سازمان ملل  سازي   يتظرف  ي براسازوكاري  بر ابتكارات موجود،    يهتكبا  )   ما تصميم مي گيريم كه43
[اين پيمان]، اعضاي عضو    ي به كشورهااين امر  كند.    يبانياين پيمان جهاني پشت  ي اجرا   ي عضو برا  ي كشورها  ي الش هااز ت

بشردوستانه اجازه مي دهد تا بر مبناي داوطلبانه   نيادهاي و ب   ي، از جمله بخش خصوص طبتمرينفعان  ذ  يرو سا  سازمان ملل متحد
به همكاري هاي شراكتي چند جانبه، كمك هاي فني، مالي  و نيروي انساني و به منظور تقويت ظرفيت ها و حمايت و كمك  

 د: خود را ارائه دهند. سازوكار ظرفيت سازي شامل موارد ذيل خواهد بو
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متناسب سازي شده و منسجم را از طريق موارد ذيل تسهيل مي  ،  محور  تقاضا  ي راه حل ها ارائه  كه  شاهراه ارتباطي    الف)    يك 
  نمايد: 

i . ؛ه دادن در مورد سنجش و پردازش درخواست كشورها براي راهكارهاي توسعه اي مشاور   
ii . بر اساس مزاياي رقابتي و ظرفيت  ،  متحدسازمان ملل    يستمداخل و خارج سي اجرائي در  اصل  ي شركا  يي شناسا

  ؛هاي عملياتي آنها
iii .   ميان افراد متناظر و الهام گرفتن  ارتباط دادن درخواست دريافتي با ابتكارات يا راهكارهاي مشابه براي تبادل نظر

   ؛ در جايي كه امكان چنين كاري وجود داشته باشد و دو مقوله مرتبط باشند

iv . دن از چيدماني كه چندين آژانس سازمان ملل در آن حضور داشته باشند و اجرايي كه توسط  اطمينان حاصل نمو
   ؛چندين ذينفع صورت مي گيرد

v .  ؛ باشد هياول هيسرما ني تام صندوق جادياتواند شامل  يم  كهشناسائي منابع تامين سرمايه  
  

  از طريق: پروژه محور  ي ه حل هاحقق راي به منظور تمال كمك ي براتامين مالي اوليه صندوق   ب)   ايجاد يك
i .  ،؛پروژه خاص يك سريع شروع ي ، برااوليهبودجه   ينتأمدر صورت نياز  

ii . ؛استفاده از ساير منابع مالي تكميلي    

iii . ملل    ي كشورها  ازداوطلبانه    يمال  ي ها   كمك  يافتدر سازمان  مو عضو،  مالمتحد،  سا  يالملل  ينب  يسسات    ير و 
   ؛بشردوستانه يادهاي و بن  ياز جمله بخش خصوص  ينفعانذ

 
 عي با دسترسي آزاد به داده ها به صورت برخط (آنالين) از طريق: بج)   ايجاد بستر جهاني براي دانش مرتبط به عنوان من

i .  ؛مستندات و شواهد، اقدامات و ابتكارات موجودسازي ذخيره منبعي براي  

ii . ؛راه حل ها ي اربه دانش و به اشتراك گذ ي دسترس يلهتس 

iii . استفاده از بستر نشست جهاني مهاجرت و توسعه براي مشاركت و ساير منابع مرتبط.   

  
، و اجتماعات مهاجران خارج از كشور  نها، سازمايمدن  جامعه  و مشاركت مهاجران،    يهمكار  با  ما اين پيمان جهاني را  )    44

حقوق    يمل  ي مجلس، نهادها  يندگاننماتجاري،    ي ها  يه، اتحاد يخصوص، بخش  ي و اجتماعات، مقامات محلمحور  باور  ي سازمانها
  مرتبط اجراء  ينفعانذ  يررسانه ها و سا  ها و دانشگاهيان،  هالل احمر، دانشگاه  ، سازمانسرخصليب    يالملل  ينبشر، سازمان ب
 خواهيم نمود.  

  
از وجود حمايت  تا    يمكن  يمهاجرت استقبال م  در موردمتحد  شبكه سازمان ملل    يك  يجاددر مورد ا  يركل دب  يمما از تصم)    45

اثربخش و منسجم و سازوكاري براي اجراي پيمان جهاني كه شامل سازوكارهاي ظرفيت سازي و پيگيري ها و بازبيني ها در 
   ي عضو، اطمينان حاصل نمائيم. در اين راستا، موارد ذيل را مد نظر قرار مي دهيم:پاسخ به نيازهاي كشورها

   
 ؛خواهد كرد يتشبكه فعالاين   يرخانهعنوان هماهنگ كننده و دب ) بهIOMسازمان بين المللي مهاجرت (الف)   

 ؛ل متحد استفاده خواهد كردسازمان مل  يستم مربوطه در س ي و تجربه نهادها يشبكه به طور كامل از تخصص فن  يناب)   

 همراستا مي باشد.  توسعه سازمان ملل  يستمستغيير و بهينه سازي موجود و  يهماهنگ ي كار شبكه كامالً با سازوكارها ج)   
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،  جهاني  اين پيمان  ي در مورد اجرا هر دو سال يك بار گزارشي  ،  بر اساس شبكه مذكور،  يمكن  يكل درخواست م  يرما از دب)    46
ت سازماني [صورت گرفته]، به  هاي سيستم سازمان ملل متحد در اين زمينه و همچنين در مورد نحوه عملكرد و تمهيدا  فعاليت

 مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه دهد.

  
  يشبردپي به منظور  و منطقه ا  يدر سطح جهان  دولت ها در راهبري فرآيندها و بسترهانقش مهم  به رسميت شناختن  با  )    47

  ير و سا  ي منطقه ا  ي مشاوره ا  آيندهاي فرما از نشست جهاني مهاجرت و توسعه،  مهاجرت،  موضوع    در مورد  يالملل  ينب  هاي وگفتگ
اين پيمان    ي در مورد اجرا  ياتتبادل تجرب  ي برا  يي تا بسترها  يمكن  يعوت مد  ي منطقه ا  وو فر  ي ، منطقه ايجهاننشست هاي  

كمك و حمايت نوآورانه و    يكردهاي رو  يجتروورد سياست گزاري ها و همكاري ها،  اقدامات مثبت در ماشتراك گذاشتن  ، به  جهاني
    از مشاركت هاي داراي چندين ذينفع در مورد موضوعات معين سياست گزاري، ايجاد نموده يا تخصيص دهند.

  
  بازبيني و   پيگيري

  
سازمان در چارچوب  و  اين پيمان جهاني    ي را را در اج  يو جهان  ي ، منطقه اي، مليسطوح محلمحقق شده در    يشرفتهاي ما پ)    48

پيگيري و    ي . برامورد بازبيني قرار خواهيم داد  مربوطه   ينفعانذ  يهو با مشاركت كلها،  دولت    ي هبر ار  يكردرو  يقملل متحد از طر
 . كمك كنند مان اهداف و تعهدات  محقق شدن كه به ما در  يمكن يتوافق م يدولت  ين، ما در مورد اقدامات بينيبازب

  
عضو   ي آن كشورها  يقه از طراست ك  يمجمع در سطح جهان  يك   وجود  يازمندن  يالملل  ينمهاجرت باين امر كه  با توجه به  )    49

  كه: يريمگ  يم يمما تصمهدايت كنند، را متحد كار سازمان ملل سمت و سوي و نمايند  ياجرا را بررس يشرفتبتوانند پ
  

مهاجرت  الف)   گفتگوي باالدستي كه در حال  بين المللي    در مورد  اجالس مجمع نشست    ينهر چهارمحاضر در  و توسعه، 
خواهد   ييرتغ  اهدافش بازتعريف و نام آن نيز به «نشست بازبيني مهاجرت بين المللي»شود،  مي  برگزار  ي سازمان ملل متحد  عموم
  ؛يافت

 
گفتگو و به  به منظور    ،عضو  ي كشورها  ي برا  ي تدول  ينب   جهاني   ي اصل  به عنوان بسترب)    نشست بازبيني مهاجرت بين المللي  

پيشرفت   گزاري  ها  يهكل  ي اجرااشتراك  جهاني    ي جنبه  پيمان  توسعه اين  دستوركار  مباحث  جمله  از  شود  مي  گرفته  بكار 
    ؛[در امر مهاجرت]  مربوطه ينفعانذ يهو مشاركت كل 2030پايدار

 
  ؛ خواهد شد برگزار  2022و از سال  ج)   نشست بازبيني مهاجرت بين المللي هر چهار سال يكبار

  
بحث    يو جهان  ي ، منطقه ايمل  ي، اين پيمان جهاني در سطوح محل  ي در مورد اجرا د)   نشست بازبيني مهاجرت بين المللي  

ف بهرمندي از موفقيت ها و شناسايي موقعيت ها براي را با هد  ينفعانذ  يرامكان تعامل با سا. اين مجمع همچنين  خواهد كرد
    ؛ي بيشتر فراهم مي نمايدهمكار

 
ها منجر خواهد دولت    ينب [اجراي پيمان جهاني]    يشرفتپ  يهاعالمانتشار  به    دوره از نشست بازبيني مهاجرت بين المللير  ه)   ه
مالحظه مورد  اين اعالميه به عنوان ماخذي براي نشست هاي سياست گزاري باالدستي در مورد توسعه پايدار  كه ممكن است    شد

 گرفته شود.  قرار 



 از زبان انگليسي به فارسي  رسمي ترجمه 

 

 44 از 44 صفحه

 

  
  منطقه   فرويندهاي  ، ما از فرايردگ  يصورت مدرون منطقه ها  در    يالملل  ينب  ي مهاجرتها  اين موضوع كه اكثربا توجه به  )    50

متحد    سازمان ملل  ي منطقه ا  ي اقتصاد  ي ها  يسيونكم  سترهاي مرتبط و سازمان ها از جملهي، ب منطقه ا  ينو ب، منطقه اي  ي ا
  2020منطقه اي  دعوت مي نمائيم تا اجراي پيمان جهاني در منطقه هاي مرتبط به خود را از سال    يا فرآيندهاي مشاوره اي 
متناوب با  مورد بازبيني قرار دهند   سال يكبار برگزار مي شود هماهنگ كنند تا    4ي كه هر  سطح جهانگفتگوهاي  و به طور 

 مرتبط در اختيار قرار دهند.   نفعانيذبا مشاركت تمام اطالعات كافي را براي برگزاري نشست بازبيني مهاجرت بين المللي 

  
ورد اجراي  )   ما از نشست جهاني مهاجرت و توسعه دعوت مي نمائيم تا فضائي را براي تبادل غيررسمي اطالعات ساالنه، در م51

بيني مهاجرت بين المللي  پيمان جهاني و گزارش در مورد يافته ها، بهترين اقدامات و رويكردهاي نوآورانه نسبت به نشست باز
  تخصيص دهد.  

 
كه نسبت به مهاجرت بين المللي بوده و راهبري آنها   ابتكاراتيدولت ها در    مشاركت نقشاهميت  رسميت شناختن  به  با )   52

ي  با دولت ها مي باشد، ما از نشست هايي مانند گفتگوي بين المللي مهاجرت [كه توسط سازمان بين المللي مهاجرت برگزار م
المللي از طريق    گردد]، فرآيندهاي مشاوره اي منطقه اي و ساير نشست ها، دعوت مي نمائيم تا در نشست بازبيني مهاجرت بين

فراهم ساختن داده هاي مرتبط، شواهد، بهترين اقدامات، رويكردهاي نوآورانه و توصيه هاي خود، تا جايي كه مرتبط به    و  تامين
 رت ايمن، منظم و متعارف مي باشد، مشاركت نمايند.  اجراي پيمان جهاني براي مهاج

 
پاسخ هاي ملي آرمان گرايانه براي اجراي پيمان   زودترين زمان ممكن  كه در  مي نمائترغيب مي  عضو را    ي ما همه كشورها)    53

داوطلبانه و استفاده  جهاني تدوين كنند و بازبيني هاي منظم و همه جانبه از پيشرفت اجرا در سطح ملي را از طريق شرح و بسط  
ي نفعان از جمله مجلس و مقامات محلي از برنامه اجرايي ملي، انجام دهند. چنين بازبيني هايي مي بايست از مشاركت تمامي ذ

استفاده نموده و براي اطالع رساني اثر بخش براي شركت كشورهاي عضو در نشست بازبيني مهاجرت بين المللي و ساير نشست  
  ار گرفته شود.  هاي مرتبط به ك

 
جلسات مشورتي ميان كشورِي باز، شفاف و همه ،  2019كه در سال    يم كن  يدرخواست م   يمجمع عموم   يسما از رئ)     54

جانبه اي را به منظور تعيين دقيق نحوه انجام و ابعاد سازماني نشست بازبيني مهاجرت بين المللي را آغاز نموده و در همان سال  
ط در اطالع رساني  ر ضمن، ما درخواست مي نمائيم كه نقش بازبيني هاي منطقه اي و ساير فرآيندهاي مرتببه سرانجام برساند. د

به نشست ها [نشست بازبيني مهاجرت بين المللي]، به عنوان روشي براي تقويت اثربخشي و پيوستگي كلي پيگيري ها و بازبيني  
 هاي اشاره شده در پيمان جهاني، تصريح گردد. 

  
  

  تهران   – ن بين المللي مهاجرت سازما -
  

 **************************************************  
  اين ترجمه بنا به درخواست متقاضي از سند منگنه شده و ضميمه از زبان انگليسي به فارسي انجام و در نفس ترجمه معتبر مي باشد.  

  1400ارديبهشت  –تهران 
 


