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 الدورة السادسة والسبعون 

 من جدول األعمال 119و  15البندان 

التنفيذ والمتابعة المتكامالن والمنسقققققنان لنتامؤ المت م ا   
ال ميسقققققققية ومت م ا  النمة التا  عند ا اتمد المت دة  ا  

 ين االقتصادي واالجتماعا والميادين المتصلة بهما الميدان 

 متابعة نتامؤ مت م  قمة اتلفية 
   

 2022  حزي ان/يونيه   7  ق ار ا خذ ه الجمعية العامة  ا   
  

 ([ A/76/L.58دون اإلحالة إلى لجنة رئيسية ) ]   
  

 إعالن التندم الم  ز الصادر عن منتدى استع اض الهج ة الدولية - 76/266
 

 إن الجمعية العامة 

ــادر عن منـتد  ادــــــــــــــتهزال الدجزة اـلدولـية اـل   اعتمـد  المنـتد    ن   إعالن التقـد  المحز  الاــــــــــــ
 بايغته الواردة في مزفق ه ا القزار.

 76الجلسة الهامة 
 2022حزيزان/يونيه  7

 
 

 الم  ق
 إعالن التندم الم  ز الصادر عن منتدى استع اض الهج ة الدولية  

 
والحكومات والممثلين الســــــــــامين، المجتمهين في مقز األمم المتحدة  نيويور   نحن، رؤدــــــــــا  الدول   - 1

في المنتد  األول الدتهزال الدجزة الدولية، المهقود تحت رعاية الجمعية    2022أيار/مايو  20إلى   17 من
ز  في تنفي   الهامة، تاـميما منا على تهزيز التهاون بأـ ن الدجزة الدولية بجميأ أبهادها، لمناةأـة التقد  المح

https://undocs.org/ar/A/76/L.58
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ــ نــه،    ( 1) جميأ جوانــا االتفــاع الهــالمي من أجــ  الدجزة اممنــة والمنممــة والنمــاميــة وتبــادل المهلومــات بأـــــــــــــ
، وبمأــــــارعة جميأ ألــــــحا  الماــــــلحة  ( 2) 2030ذلك جوانبه المتهلقة بخطة التنمية المســــــتدامة لها   في بما

 المهنيين، نهتمد إعالن التقد  المحز  امتي ناه.
 

 مندمة  
نؤعد من جديد االتفاع الهالمي من أج  الدجزة اممنة والمنممة والنمامية، المهزوف أيضـــــــا بادـــــــم   - 2

  عـــانون األول/  19المؤرخ    73/195اتفـــاع مزابش بأـــــــــــــــــ ن الدجزة، ونأــــــــــــــيز إلى ةزار الجمعيـــة الهـــامـــة  
 تمو /  19المؤرخ    73/326ت فيـه االتفـاع الهـالمي، و لى ةزار الجمعيـة الهـامـة  ، الـ   أةز  2018 ديســــــــــــــمبز

 بأ ن الأك  والجوانا التنميمية لمنتديات ادتهزال الدجزة الدولية. 2019يوليه 

ــتند إلى مجموعة م - 3 ــا أن االتفاع الهالمي يســـــــــ ــاملة  ونؤعد من جديد أيضـــــــــ ن المبادئ التوجيدية الأـــــــــ
ــول القانونية،   ــيادة القانون ومزاعاة األلـ ــيادة الوونية، ودـ ــان، والتهاون الدولي، والسـ والمتزابطة: محورية اإلنسـ
ــام  للحكومة   ــاني، ومزاعاة األوفال، والندل الأـ ــتدامة، وحقوع اإلنســـان، ومزاعاة المنمور الجنسـ والتنمية المسـ

 بمله.ب بملدا، وندل المجتمأ ب 

ونحن ماممون على تحقيق األهداف المسطزة في االتفاع الهالمي وعلى الوفا  بااللتزامات المهلنة  - 4
ــاملة الجامهة، ومأ مبادئه التوجيدية، وندجه المتوام ، وذلك  تيســـيز الدجزة   ــيا مأ رؤية االتفاع الأـ فيه، تمأـ

اختالف مســــــــــــتويات مداراتدم في التنمية اممنة والمنممة والنمامية، وتأــــــــــــجيأ إدــــــــــــدامات المداجزين على  
، والحد من الدجزة  2030المســتدامة على األلــهدة المحلي والووني واإلةليمي والهالمي، في إوار خطة عا  

 غيز النمامية والتقلي  من أثزها السلبي.

بهضنا   ونقز بمسؤولياتنا المأتزعة بهضنا تجا  بهض بافتنا دوال أعضا  في األمم المتحدة لمزاعاة - 5
م ب ن جميأ المداجزين، باـزف النمز عن وعـهدم من حي   الحتياجات وشـواغ  بهض بأـ ن الدجزة، ونسـل  

الدجزة، لدم حقوع تندرج عــمن حقوع اإلنســان، ونؤعد من جديد عــزورة حماية دــالمة المداجزين وعزامتدم، 
األدـادـية لجميأ المداجزين، باـزف النمز  وااللتزا  الأـام  باحتزا  وحماية و عمال حقوع اإلنسـان والحزيات 

 عن وعهدم من حي  الدجزة، ودون أ  نوع من التمييز، مأ تهزيز أمن مجتمهاتنا ورفاهدا وا دهارها عافة.

ونؤعـد من جـديـد أهميــة التهــاون الـدولي لتيســــــــــــــيز الدجزة اممنــة والمنممــة والنمــاميــة، بمــا في ذلـك  - 6
 هجزة خاعهة للتخطيط وحسن اإلدارة وفقا للقانون الدولي.وزيق تنفي  ديادات توف   عن

ونهتزف  دور المداجزين اإليجا ي وبإدـــــــــــــداماتدم في تحقيق النمو الأـــــــــــــام  والتنمية المســـــــــــــتدامة  - 7
ــد، بمـا في ذـلك ـبإثزا  المجتمهـات ـبالقـدرات البأــــــــــــــزـية  في البلـدان األلــــــــــــــلـية وبلـدان الهبور وبلـدان المقاــــــــــــ

 ية والثقافية.االةتااد - واالجتماعية

ونأــيد بالدور اإليجا ي لماليين المداجزين وبإدــداماتدم في التاــد  لجائحة مزل فيزون عورونا   - 8
( والتهافي مندا، بما في ذلك باـــــفتدم من الهاملين األدـــــادـــــيين، ونم  في حالة من القلق البال  19-)بوفيد

ــدة التهزل لووفيدمما للجائحة من أثز شـــــديد وغيز متنادـــــا على المداجزين، بما ف ، 19-ي ذلك بســـــبا شـــ
والتمييز، والهنف، وفقدان الوظائف، ودـزةة الزواتا، وتأـتت األدـز لفتزات وويلة، ومحدودية دـب  الحاـول  

 __________ 

 ، المزفق.73/195القزار  (1) 

 .70/1القزار  (2) 
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على خدمات الزعاية الاـــــــحية وغيزها من الخدمات األدـــــــادـــــــية أو ادـــــــتحالة الحاـــــــول عليدا، بما في ذلك 
ليم ورعاية األوفال، وبســـــــــــــبا تهزعـــــــــــــدم لما يدفهدم إلى الهودة خدمات اللقاحات والحماية االجتماعية والته

 ظزوف غيز آمنة وال تحفظ عزامتدم. في

على لـــــــــهيد   2020مليون شـــــــــخه عانوا مداجزين دوليين في عا   281وندر  أن ما ياـــــــــ  إلى   - 9
التحويالت المالية في المائة عانوا دون دـن الهأـزين، وأن   15في المائة مندم من النسـا  والفتيات و    48الهالم،  

 ليون دوالر   751 إردــال أبثز من ب ماــدرد دعم بال د األهمية لردــز والمجتمهات المحلية، حي  ةا  المداجزون  
 إلى  لداندم األللية.   2021من دوالرات الواليات المتحدة من التحويالت المالية في عا  

لمدـاجزين في جميأ القطـاعـات، ونأــــــــــــــدد ونهتزف بقيمـة وعزامـة الهمـ  اـل   يقو  ـبه جميأ الهمـال ا - 10
على أهمية تهزيز ظزوف الهم  المناــــــــــــــفة والهم  الالئق وعلى التمســــــــــــــك بمهاييز الهم  الدولية، ونهتزف 
ــا، في ه ا الاـــــدد، بالهم  ال   تقو  به الهامالت المداجزات، بما في ذلك في أعمال الزعاية المدفوعة   أيضـــ

ــمن األجز وغيز المدفوعة األجز، والهم  ا ــدد على عــــــزورة أن يضــــ ــاد غيز النمامي، ونأــــ لمنزلي، واالةتاــــ
 القانون حمايتدن من الهنف والتحزش واالدتغالل.

ويســـاورنا القلق من أن عددا متزايدا من األوفال المداجزين، بمن فيدم األوفال غيز الماـــحوبين   ويدم   - 11
يســية عن رعايتدم، يتهزعــون بأــدة للمخاوز خالل  أو أولئك المفاــولون عن والديدم أو عمن يتولى المســؤولية الزئ 

 رحلة هجزتدم، ونؤعد من جديد التزامنا بحماية حقوع الطف  وتمسكنا بمبدأ ماالح الطف  الفضلى. 

ــحية، وانهدا   - 12 ــادية، والفقز، وحاالت الطوارئ الاــــ ــاورنا القلق من أثز األ مات المالية واالةتاــــ ويســــ
يـة والمدـاجزين، فضــــــــــــــال عن الووارج الطبيعيـة المفـاجئـة والبطيئـة المدور،  األمن الغـ ائي على الدجزة الـدول

ــانات وندرة  ــارة لتغيز المناخ والتدهور البيئي، مث  التاـــــحز وتدهور األراعـــــي والجفاف وال يضـــ وامثار الضـــ
 الميا  وارتفاع مستو  دطح البحز، باعتبار ما ل لك من آثار محتملة على الدجزة والمداجزين.

م ب همية تديئة المزوف الســيادــية واالةتاــادية واالجتماعية والبيئية المواتية لوي يعيش النان ل  ونســ  - 13
حياة دـــــــــــلمية ومنتجة وةا لة لالدـــــــــــتمزار في  لداندم، وليتمكنوا من تحقيق تطلهاتدم الأـــــــــــخاـــــــــــية، ونهلن،  

الهبور وبلدان  الاـــــــــدد، تضـــــــــامننا الهميق مأ المداجزين المحالـــــــــزين في ظزوف مت  مة في  لدان ه ا في
 نهلن دعمنا لدم. المقاد، عما

ونؤعـد من جـديـد مســــــــــــــؤوليتنـا الجمـاعيـة عن الحفـاج على حيـاة جميأ المدـاجزين واتخـاذ اإلجزا ات   - 14
من أن المتو   دالال مـة لمنأ فـقدان األرواف في لــــــــــــــفوفدم، إذ ال يزال يســــــــــــــاورـنا ةلق ـبال  في هـ ا الاــــــــــــــد

المدــاجزين ال يزالون يدحاــــــــــــــون بــامالف عــ  عــا  على وول الطزع المحفوفــة بــالمخــاوز   المفقودين من أو
مدـاجزا    8  436 لـدان الهبور وبلـدان المقاـــــــــــــــد، حيـ  تفيـد التقـاريز أن أبثز من   البز والبحز، وعـ ا في في

 إلى  2019مدـــاجزا فدقـــدوا في رحالت الهبور على الاــــــــــــــهيـــد الهـــالمي من عـــا     5  534فـــارةوا الحيـــاة وأن  
 .2021 عا 

ــزية والتمييز الهناــــــــــــز  وعزا ية   - 15 ــكال التهبيز التي تنم عن الهناــــــــــ وندين األفهال والمماهز وأشــــــــــ
ــلبية التي عثيزا  ــد المداجزين والمغتزبين، والقوالا النمطية الســـــــ األجانا وما يتاـــــــــ    لك من تهاـــــــــا عـــــــ

 تدلاق  دم على أدس مندا الدين أو المهتقد. ما

ــا القلق إ - 16 ــة  ويســــــــــــــــاورنـ ــاجزين والجزائم المزتوبـ ــة وبتدزيـــا المدـ ــاميـ ــالدجزة غيز النمـ بـ ــا يزتبط   ا  مـ
المداجزين من مخاوز، بما في ذلك على المداجزين، حي  ال تزال ه   المخاوز ماـــــــدر تدديد عبيز   عـــــــد
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لحياة المداجزين ورفاهدم، وهو ما يســــتدعي تقييمدا والتاــــد  لدا بأــــك  منســــق على المســــتو  الدولي و يا  
 ون مهزَّ  ومتهدد األوزاف  ين البلدان األللية وبلدان الهبور وبلدان المقاد.تها

ونحيط علما مأ التقديز بالهمليات اإلةليمية الدــتهزال تنفي  االتفاع الهالمي، وبهمليات ادــتهزال   - 17
ــتخدا  خطط التنفي  ــأ وادـــ ــان ووعي، في وعـــ ــهيد الووني، بما في ذلك، على أدـــ    التقد  المحز  على الاـــ

الوونية وتهميم مزاعاة االتفاع الهالمي في الخطط والتأــــــــزيهات، باالعتماد على إدــــــــدامات جميأ ألــــــــحا   
الماــــــــــــلحة المهنيين وعلى مأــــــــــــارعتدم المجدية، بما في ذلك إدــــــــــــدامات ومأــــــــــــارعة المداجزين، فضــــــــــــال  

 البزلمانات والحكومات المحلية، وفق ندل شام  للحكومة ب بملدا وللمجتمأ ب بمله. عن

ونهز  عن تقديزنا لهم  البلدان الداعمة لالتفاع الهالمي ومجموعة ألـــــــــــــدةا  الدجزة، بما في ذلك  - 18
مـبادرتدـا الزامـية إلى تـبادل األفوـار واـلدرون المســــــــــــــتفـادة والممـاردــــــــــــــات الواعـدة ـلدعم تنفـي  االتفـاع الهـالمي، 

 .2022آذار/مارن  25داعمة المهقود في  إعالن الزباط المهتمد خالل االجتماع الو ار  األول للبلدان ال مث 

عن تنفيـ     2021عـانون األول/ديســــــــــــــمبز    27ونحيط علمـا مأ التقـديز  تقزيز األمين الهـا  المؤرخ   - 19
، وبما ورد فيه من إرشــــــــــــادات للمداوالت التي تجز  خالل المنتد ، بما في ذلك األولويات ( 3) االتفاع الهالمي

 تد  النمز فيدا.السياداتية التي يتهين على المن 

ونهز  عن تقــديزنـا للهمــ  الـ   تقو  بـه شــــــــــــــبكــة األمم المتحــدة المهنيــة بـالدجزة دعمــا مندــا لتنفيــ    - 20
االتفاع الهالمي، بما في ذلك إنأـا  آلية  نا  القدرات، وهي تت لف من الاـندوع االدـتئماني المتهدد الأـزعا   

 للدجزة ومزعز الزبط الأبكي المهني بالدجزة.
 

 التندم الم  ز  ا  نفيذ اال فاق العالما والت ديا  التا  عت ضه والثغ ا  التا  عت يه  
ــ ت في تنفي  االتفاع  - 21 ــات الجيدة التي نأـــــ نهز  عن تقديزنا للجدود الوثيزة والتقد  المحز  والمماردـــــ

ــد  الهالمي وفي تحقيق هدفنا الجماعي المتمث  في الندول بالدجزة اممنة والمنممة والن  مامية، وفي التاـــــــ
والتهـــافي مندـــا من ةبـــ  الحكومـــات الوونيـــة والمحليـــة ومنمومـــة األمم المتحـــدة وغيزهـــا   19-لجـــائحـــة عوفيـــد

المنممـات الدولـية واإلةليمـية، والمدـاجزين، والمغتزبين، والمجتمأ المـدني، والمجتمهـات المحلـية، ومنممـات   من
ودـــــــــــــاط األباديمية، والقطاع الخاي، والبزلمانيين، والنقابات،  المداجزين والمغتزبين، والمنممات الدينية، واأل

والمؤدـــــــــســـــــــات الوونية لحقوع اإلنســـــــــان، وودـــــــــائط اإلعال ، والجدات الفاعلة في مجال الهم  اإلنســـــــــاني، 
 والمتطوعين، وألحا  المالحة المهنيين امخزين.

فوائد الدجزة اممنة والمنممة والنمامية ويساورنا القلق من أن ما يدحز  من تقد  في تيسيز وتسخيز  - 22
ـةد أعـادت تأــــــــــــــكـي  عثيز من جواـنا الدجزة    19-بطي  ومتـفاوت في عثيز من المجـاالت، وأن جـائحـة عوفـيد

ــلبا على التقد  المحز ، وأنتجت حاالت جديدة من عــــــهف المداجزين وفاةمت القائم مندا.   الدولية، وأثزت دــــ
ــا  مزيد ا من الجدود إلعداد خطط ادـــتجابة وونية وموحة  ددف تنفي  االتفاع  ويتهين أن تب ل الدول األعضـ

م  وجود تحديات وثغزات في تنفي  االتفاع الهالمي يمكن أن تهز  في جانا مندا إلى محدودية  الهالمي. ونسل  
الموارد والقدرات الوونية، فضــــــــــــــال عن عد  عفاية التنســــــــــــــيق داخ  الحكومات وفيما  يندا، ومأ ألــــــــــــــحا   

 ة المهنيين.المالح

 __________ 

 (3) A/76/642. 
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ــا  ةزرت، في ةزار الجمعية الهامة  - 23 ل جميأ أهداف االتفاع 73/326ون ع ِّز ب ن الدول األعضــ ، تناود
 في أربهة اجتماعات موائد مستديزة خالل المنتد . 23الهالمي الـ 

 
 (4)(18و   12و   6و   5و   2  )ات داف  1اجتماع المامدة المستدي ة    

لقـد أدحز  تقـد  في تهميم مزاعـاة الدجزة الـدوليـة في خطط التنميـة والســــــــــــــيـادـــــــــــــــات القطـاعيـة على  - 24
ــيادـــات التويم مأ تغيز المناخ  ــتزاتيجيات ودـ ــتويات المحلي والووني واإلةليمي والهالمي، وع لك في ادـ المسـ

اتفاةات ثنائية و ةليمية لدجزة اليد الهاملة، وفي الجدود الزامية  والتخ يم من آثار . وأدحز  تقد  أيضا في إ زا  
إلى تبســــيط اإلجزا ات اإلدارية المتاــــلة بالدجزة، واإلجزا ات الزامية إلى منأ حاالت الضــــهف التي يواجددا 
المداجزون والحد مندا، وال دـــــــــــيما من يوجد مندم في وعـــــــــــأ غيز ةانوني، بما في ذلك عن وزيق تيســـــــــــيز 

على مزعز نمامي، وتيســيز دخولدم إلى االةتاــاد الزدــمي ودــوع الهم ، وادــتفادتدم من الخدمات  حاــولدم  
األدادية وفقا للتأزيهات الوونية.  يد أن توافز ومزونة مسارات الدجزة النمامية ال يزاالن محدودين في عثيز 

 من الحاالت.

خزون تقدما في تهزيز التوظيم وأحز ت الدول األعضـــا  والقطاع الخاي وألـــحا  الماـــلحة ام - 25
المناـف واألخالةي والهم  الالئق للهمال المداجزين، ومهاييز الهم  الدولية، وعـمان احتزا  حقوع اإلنسـان 
ــو  التوظيم أو حمزها، وتهزيز القدرات في مجال تفتيش الهم . وارتفهت  وحمايتدا و عمالدا، وتخ يض ردـــــــــ

ــتخدا  التونولوجيات الزةمية خال ــبة ادـــ ــفافية على نســـ ــفا  الفهالية والأـــ ــدم في إعـــ ل الجائحة، األمز ال   أدـــ
إجزا ات الدجزة، و ن عان ذلك ةد أثار أيضـــــــــا مخاوف بأـــــــــ ن أثز الفجوة الزةمية على عثيز من المداجزين،  

 فضال عن التحديات المتهلقة بمزاعاة حق المداجزين في الخاولية وحماية البيانات الأخاية.

تيســــــــــــــيز االعتزاف بــالمؤهالت والمدــارات األبــاديميــة والمدنيــة للهمــال المدــاجزين وأحز  تقــد  في   - 26
 والمداجزين الهائدين.

وتهد امثار الضــــارة لتغيز المناخ والتدهور البيئي والووارج الطبيعية من  ين عوام  الدجزة، وتت ثز   - 27
ولم تون الجدود المب ولة للتخ يم   الهوام  بالســـــــــياةات االةتاـــــــــادية واالجتماعية والســـــــــيادـــــــــية والديمغزافية.

امثار الضــــــــــــــارة لتغيز المناخ والتويم مهدا عافية، بما في ذلك في مجال تموي  المناخ، وهو ما اعتدزف  من
ــة   في به ــاددــــــ ــزينالدورة الســــــ ــ ن تغيز المناخ   والهأــــــ لمؤتمز األوزاف في اتفا ية األمم المتحدة اإلوارية بأــــــ

والتداعيات الســــــلبية  19-خ. وةد عأــــــفت جدود التاــــــد  لجائحة عوفيدإوار من ميثاع غالدــــــكو للمنا وفي
لتغيز المناخ والاــدمات الأــاملة عن الفجوات التي ال تزال ةائمة في توةأ األحداج التي يمكن أن تؤد  إلى 

 تحزعات عبيزة للمداجزين واالدتهداد لتلك التحزعات واالدتجابة لدا.

المدـاجزين ومؤهالتدم يحـد من إمكـاـناتدم، ومن الفواـئد التي يمكن    وعـد  االعتزاف المتـبادل بمدـارات - 28
أن يحاــــــــلوا عليدا من عملدم، فضــــــــال عن مســــــــاهماتدم في التنمية المســــــــتدامة، ويتز  المداجزين عزعـــــــة  
ــة الهامالت المداجزات، يواجدون ظزوف عم   ــتغالل. وال يزال الهديد من الهمال المداجزين، وخالـــــــــ لالدـــــــــ

ودـــــــزةة الزواتا، واالدـــــــتغالل في الهم ، وتدني األجور، والفاـــــــ  من الهم  ألدـــــــبا   محفوفة بالمخاوز،  
 __________ 

ــلبية والهوام  الديكلية التي تضـــــطز النان إلى مغادرة  لدهم األلـــــلي  الددف  2الددف   (4)  : تهزيز توافز ومزونة 5: تقليه الدوافأ الســـ
ــائــ  الدجزة النمــا : تيســــــــــــــيز التوظيم المناــــــــــــــف واألخالةي، وعــــــــــــــمــان المزوف التي توفــ  الهمــ  الالئق   6ميــة  الدــدف  ودـــــــــــــ

تهزيز درجــة اليقين و مكــانيــة التنبؤ بــالنتــائل في إجزا ات الدجزة من أجــ  الفز  والتقييم واإلحــالــة على نحو منــادـــــــــــــــا   :12 الدــدف
 .متبادل بالمدارات والمؤهالت والوفا اتاالدتثمار في تنمية المدارات وتيسيز االعتزاف ال :18 الددف

https://undocs.org/ar/A/RES/73/326
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ــال الطوي  األمد عن أدــــزهم،   تمييزية، وحجا االدــــتحقاةات، واإلجا ة القســــزية غيز مدفوعة األجز، واالنفاــ
ئل  . وفي عثيز من الحـــاالت، ال يكون ممكنـــا التنبؤ  نتـــا19-وهي علدـــا أمور تفـــاةمـــت خالل جــائحـــة عوفيـــد

إجزا ات الدجزة، إذ تســــــــمح بمســــــــتويات عالية من اإلجزا ات التقديزية غيز الضــــــــزورية، مما يقول دــــــــيادة 
 القانون واإلجزا ات القانونية الواجبة.

ــتثمار،  - 29 ــادية، وعد  عفاية االدـ ــول على التهليم الجيد والفزي االةتاـ ويهد االفتقار إلى فزي الحاـ
افأ الزئيســـــية التي تضـــــطز الأـــــبا  على مغادرة  لداندم األلـــــلية بحثا فضـــــال عن تخلف النمو، من  ين الدو 

ــ لــك، فــإنــه من األهميــة بمكــان تهزيز التنميــة المســــــــــــــتــدامــة، وتوليــد فزي الهمــ ،  عن فزي أفضـــــــــــــــ . ول
 الفجوات الزةمية، وتمكين الأبا  من المأارعة الواملة في مجتمهاتدم. ودد

 
 (5)(21و   13و   11و   10و   9و   8و   4ات داف  )  2اجتماع المامدة المستدي ة    

لقد أعد ألـــــحا  الماـــــلحة توجيدات لوعـــــأ آليات بح  عبز وونية، وتهزيز التهاون التأـــــغيلي   - 30
عبز الحدود وتبادل المهلومات، وب ل جدود أخز  منســـقة دوليا بأـــ ن المداجزين المفقودين. وأنأـــئت مزالـــد  

 يانات الدجزة، وأحز  تقد  في الحد من حاالت تدزيا المداجزين وفي تحسـين ةدرة الدول األعضـا  على  لجمأ 
 تحـدـيد شـــــــــــــبكـات مدزبي المدـاجزين ومن يقومون  تنميمدـا، وفي تحـدـيد احتـياجـات المدـاجزين في هـ ا الاــــــــــــــدد 

 واالدتجابة لدا.

التهــــاون عبز - 31 ــا  جدودا متزايــــدة لتهزيز  الــــدول األعضـــــــــــــــ أجــــ  منأ االتجــــار   وتبــــ ل  الحــــدود من 
ــحايا االتجار   ــول عــ ــاعدة وحاــ ــاتدم، وتوفيز المســ ــخاي ومقاعــ ــخاي، والتحقيق مأ المتجزين باألشــ باألشــ

الخــدمــات في ظزوف آمنــة. وتبــ ل جدود لتحــديــ  نقــاط الهبور الحــدوديــة، بمــا في ذلــك   علىبــاألشــــــــــــــخــاي  
للحد من احتجا  المداجزين، بما في ذلك وزيق تبســــــــــيط اإلجزا ات وتحســــــــــين البنية التحتية والمهدات،  عن
. وةد اتخ ت بهض الدول األعضا   19-وزيق تنفي   دائ  غيز حبسية لالحتجا  في دياع جائحة عوفيد عن

خطوات إلندا  احتجا  األوفال المداجزين، ودفهت ةدما بالجدود الزامية إلى حماية واحتزا  ماـــــــــــالح الطف   
زعــــــتدا الجائحة، علقت بهض الدول األعضــــــا  مؤةتا عمليات اإلعادة الفضــــــلى. وادــــــتجابة للتحديات التي ف

القسـزية وودـهت من نطاع المسـاعدة المقدمة إلى المداجزين الهائدين. ودعمت بهض الدول األعضـا  عملية 
إعادة اإلدماج واعتزفت بفزلــــة االدــــتفادة من المدارات والمهارف التي ابتســــبدا رعاياها الهائدون. ومأ ذلك، 

 ال هنا  تحديات في جميأ ه   المجاالت.ال تز 

ــل - 32 ن عن ذويدم،  و وةد أحز  تقد  في تزويد المداجزين، بمن فيدم األوفال غيز الماـــحوبين والمنفاـ
بالوثائق الال مة ووثائق الســــــج  المدني. ومأ ذلك، ال تزال هنا  تحديات فيما يتهلق بالتهاون الدولي بأــــــ ن 

 وثائق السـفز، حي  ال تزال دول أعضـا  عثيزة تفتقز إلى نمم تسـجي  مدني   تحديد هوية المواونين وتزويدهم
ةوية أو إلى القدرة على إلــــــــــــــدار وثائق الدوية والســــــــــــــفز. وال يزال المداجزون يواجدون مخاوز ووال رحلة  

ــول إلى المهلوما ت، الدجزة، ويزجأ ذلك إلى االفتقار إلى ما يثبت الدوية القانونية، وعد  عفاية فزي الولــــــــــ
أو عد  إمكانية التنبؤ فيما يتهلق بإجزا ات الدجزة. وةد أثزت بهض الســـــــــــيادـــــــــــات والمماردـــــــــــات والمزوف  

 __________ 

: إنقاذ األرواف البأـزية وب ل جدود منسـقة  8: ـعمان حيا ة جميأ المداجزين ما يثبت هويتدم القانونية ووثائق عافية  الددف  4الددف   (5) 
منأ   :10ا المداجزين  الددف  : تهزيز التدا يز عبز الوونية لمكافحة تدزي9على الاهيد الدولي بأ ن المداجزين المفقودين  الددف  

ــياع الدجزة الدولية  الددف   ــا  عليه في دـــــ ــقة   11االتجار باألشـــــــخاي ومكافحته والقضـــــ : إدارة الحدود بطزيقة متواملة وآمنة ومنســـــ
: التهـاون في تيســــــــــــــيز عودة  21: عـد  اللجو  إلى احتجـا  المدـاجزين إال عمالذ أخيز، والهمـ  على إيجـاد ـ داـئ   الدـدف 13الدـدف 

 .المداجزين والسماف  دخولدم من جديد باورة آمنة تاون عزامتدم، وع لك إعادة إدماجدم إدماجا مستداما  
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المزتبطة باحتجا  المداجزين، بما في ذلك الحزمان التهســـــــــــفي من الحزية واالبتماج وةلة فزي الحاـــــــــــول  
 على نما  الطف . وع لك ،على الخدمات األدادية، على لحة المداجزين البدنية والهقلية ورفاهدم

ــول عليدا،  - 33 ــانية والحاــــــ ــاعدة اإلنســــــ ــول إلى المســــــ ــهوبة في الولــــــ وال يزال المداجزون يجدون لــــــ
ذلـك جدود البحـ  واإلنقـاذ والزعـايـة الطبيـة، وهو مـا يخلق حـاالت من الضــــــــــــــهف ويزيـد من حـدتدـا.   في بمـا

ــبكات التدزيا وتقديم المســـ  ــاني الخاله  وأدحز  تقد  محدود في التمييز  ين أنأـــطة شـ اعدة ذات الطابأ اإلنسـ
للمدــاجزين على وول وزةــات محفوفــة بــالمخــاوز وفي ظزوف أخز  تتهزل فيدــا حيــاتدم أو دــــــــــــــالمتدم 

 للخطز. ففي عثيز من الحاالت، اعتبز تقديم ه   المساعدة عمال غيز ةانوني.

ــد - 34 ــ  والهبور والمقاــــ ــفز من ةب   لدان المنأــــ ــة على الســــ ــد    وأدت القيود المفزوعــــ في إوار التاــــ
إلى خلق ومفاةمة حاالت الضهف التي يواجددا المداجزون، والتحديات التي تواجه الهودة  19-لجائحة عوفيد

والـدخول من جـديـد، في عثيز من الحـاالت، بمـا في ذلـك بســــــــــــــبـا عـد  عفـايـة الجدود المبـ ولـة إلدارة الحـدود  
ت المنبثـقة عن الـقانون الدولي. وفي بهض الحـاالت،  الوونـية بطزيـقة متوـامـلة وآمـنة ومنســـــــــــــــقة تحتز  االلتزاما

أجبزت الدول األعضــــــــــا  المداجزين على الهودة ةســــــــــزا  دون مزاعاة عافية للمخاوز الاــــــــــحية أو اإلجزا ات  
ــة  ــلى. وفي ظ  القيود المفزوعـــ ــالح األوفال الفضـــ ــمانات اإلجزائية، بما في ذلك ماـــ القانونية الواجبة والضـــ

قيود، بما في ذلك إغالع الحدود و جزا ات اإلغالع الأـــــام ، فضـــــال عن محدودية  على الســـــفز وغيزها من ال
 القدرات، تقلات أما  المداجزين الزاغبين في الهودة فزي الهودة والدخول من جديد.

وةـد ثـبت أن الهودة واـلدخول من جـدـيد واإلدمـاج المســـــــــــــــتدا ، في ظزوف آمـنة تحفظ عزامـة األفزاد،   - 35
ــفز  إوار االمتثال  في ــهوبات وتهقيدات. فالســــــــ ــه لــــــــ ــان، مبتغى تهتزعــــــــ التا  للقانون الدولي لحقوع اإلنســــــــ
ــار أبهــد منــاال خالل جــائحــة عوفيــد في . وأحز  تقــد  محــدود في تهزيز 19-ظزوف أبثز ةــا ليــة للتنبؤ لـــــــــــــ

ة  التهـاون الثـنائي والتهـاون اـلدولي لتحـدـيد إجزا ات واعــــــــــــــحـة ومتفق عليدـا توـف  مزاعـاة الضــــــــــــــمـاـنات الـقانونيـ 
 حالة ع  فزد على حدة واليقين القانوني. وتضمن النمز في

والفقز وعد  المســاواة واالدــتبهاد االةتاــاد  والهنف، بما في ذلك الهنف الجنســي والجنســاني، وهي  - 36
أمور ادـتفحلت خالل الجائحة، من  ين عوام  الخطز الزئيسـية لالتجار باألشـخاي، وال دـيما بالنسـبة للنسـا  

إلى تهقيد دـــب  الولـــول إلى عـــحايا االتجار بالبأـــز وتقديم  19-واألوفال والأـــبا . وةد أدت جائحة عوفيد
الـــدعم لدم. ففي بهض الحـــاالت، ادــــــــــــــتخـــدمـــت اعتبـــارات الاــــــــــــــحـــة الهـــامـــة لتبزيز االحتجـــا  أو التزحيـــ  

ــا تحديات عملية في عـــمان  دائ  لالحتجا  ف غيز ــا  أيضـ ي إوار االحتزا   القانوني. وواجدت الدول األعضـ
ــان، وال دــــــــــــــيمـا فيمـا يتهلق  توفيز المزوف المعيأـــــــــــــــية المالئمـة وتمكين المدـاجزين   الوـامـ  لحقوع اإلنســــــــــــ

 الحاول على خدمات مزاعية للمنمور الجنساني ومتمحورة حول اإلنسان. من
 

 (6)(22و   20و   19و   16و   15و   14)ات داف    3اجتماع المامدة المستدي ة    
ــلي من خالل آليات  - 37 ــية،    “ مزابز الخدمات المتواملة ” في بهض الحاالت، َتهز   الدعم القناــــ االفتزاعــــ

أيضــــا إلى   19- والتنســــيق علي الاــــهيدين اإلةليمي ودون اإلةليمي، والتهاون القناــــلي. وةد أدت جائحة عوفيد 

 __________ 

: تيســـــــــيز حاـــــــــول المداجزين على 15: تهزيز الحماية والمســـــــــاعدة والتهاون القناـــــــــلي على امتداد دورة الدجزة  الددف  14الددف   (6) 
: إيجاد 19المجتمهات من تحقيق االندماج التا  والتمادـــــك االجتماعي  الددف  : تمكين المداجزين و 16الخدمات األدـــــادـــــية  الددف  

: تأـــــــجيأ 20المزوف التي تســـــــاعد المداجزين والمغتزبين على المســـــــاهمة الواملة في التنمية المســـــــتدامة في جميأ البلدان  الددف  
: إنأـا  آليات من أج   22ماج المالي للمداجزين  الددف  إردـال التحويالت المالية  ودـائ  أدـزع وأبثز أمانا  وأة  علفة، وتيسـيز االند

 تحوي  ادتحقاةات الضمان االجتماعي واالدتحقاةات المكتسبة.
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ن أج  مســاعدة المداجزين على  تهزيز التهاون القناــلي  ين الدول لحماية مواونيدا ومســاعدتدم، بما في ذلك م 
الهودة الطوعية في ظزوف آمنة تحفظ عزامتدم. وبد لت جدود أيضــــا لبنا  ةدرات الدوائز القناــــلية. وةدمت عدة  
 دوائز ةنالية خدماتدا بالودائ  االفتزاعية لتقزيا الخدمات من والبيدا في دياع انخفال الخدمة الحضورية. 

 فزي متســاوية وآمنة لجميأ المداجزين، باــزف النمز عن وعــهدم منوالجدود الزامية إلى توفيز   - 38
حي  الدجزة، لوي يحاـــلوا على الخدمات األدـــادـــية الميســـورة التولفة، بما في ذلك خدمات الزعاية الاـــحية  
ــتحقاةات البطالة   ــول على ادــ واللقاحات، فضــــال عن الجدود الزامية إلى تزويد جميأ المداجزين بفزي الحاــ

جتمـاعـية الوـافـية، دون التهزل لخطز االعتـقال واالحتجـا  والتزحـي  في دـــــــــــــــياع الدجزة اـلدولـية، والحمـاـية اال
 ، وال ديما على الاهيد المحلي.19-إنما هي جدود ال  د مندا في إوار التاد  بفهالية لجائحة عوفيد

التدريا اللغو     وأدحزِّ  تقد  أيضـــا في تهزيز اإلدماج والتمادـــك االجتماعي، بما في ذلك من خالل - 39
وتحســين فزي الحاــول على التدريا المدني والهمالة والتهليم واإلدماج االجتماعي وتدا يز الحماية، وع لك 
من خالل حمالت التوعية المجتمعية، القائمة على المســـــــــــــاواة وعد  التمييز ودـــــــــــــب  تهزيز االحتزا  المتبادل 

 مهات المقاد والمداجزين، بما في ذلك القبول بالتنوع.للثقافات والتقاليد والهادات الخالة بك  ٍّ من مجت 

وأدحزِّ  تقـد  في توفيز خـدمـات الزعـاـية الاــــــــــــــحـية، بمـا في ذلـك خـدمـات الاــــــــــــــحـة الهقلـية والـدعم  - 40
والمسـاعدة النفسـيان االجتماعيان للمتضـزرين من الجائحة، بما في ذلك من خالل الجدود التي تب لدا شـبكات 

ــا المغتزبين والمجتمهات  ــات رةمية. وأدحزِّ  تقد  أيضــــــــ ـِـ مناــــــــ ــانية وتنأــــــــ المحلية التي تقو  بمبادرات إنســــــــ
ــاد ، فضــــــــــال عن أهمية  في االعتزاف بما يجلبه المغتزبون من رأن مال بأــــــــــز  وثقافي واجتماعي واةتاــــــــ

أــــمول  مأــــارعتدم وتحويالتدم المالية في االدــــتزاتيجيات اإلنمائية الوونية، وفي البزامل الزامية إلى تحســــين ال
 المالي ومحو األمية لد  الهمال المداجزين وأدزهم.

وفي الوةت نفســـــه، يجد عثيز من المداجزين وأدـــــزهم لـــــهوبة في الحاـــــول في ظزوف آمنة على  - 41
 19-الخدمات األدــادــية، مث  خدمات الزعاية الاــحية، على الزغم من تهزعــدم بأــك  غيز متنادــا لووفيد

الوظائف األدادية. ولم يكن المداجزون في حاالت عثيزة يدأملون بأك     بسبا ظزوفدم المعيأية وعملدم في
والهالج منه والتلقيح عــد ، فضـال   19-مندجي في الســيادــات والبزامل المتهلقة باختبارات الوأــف عن عوفيد

عمـا يتاـــــــــــــــ  بـالجـائحـة من تـدا يز الـدعم االجتمـاعي االةتاــــــــــــــاد  وتـدا يز التهـافي، على الزغم من فقـدان 
زين وظائفدم ودخلدم. وعثيزا ما ظلت إمكانية الحاـــــــــول في ظزوف آمنة على الخدمات األدـــــــــادــــــــية  المداج

ــأ   أو الحماية االجتماعية أو المســـــــــــاعدة الال مة للتهافي مقتاـــــــــــزة على المداجزين ال ين يوجدون في وعـــــــــ
 ةانوني،  ينما ظ  المداجزون ال ين يوجدون في وعأ غيز ةانوني في حالة من الضهف.

أعلن الهديد من البلدان أن التحويالت المالية خدمات أدــــــــــادــــــــــية وخففت من اإلجزا ات التنميمية و  - 42
ــو  المهامالت أو تنا لت 19-خالل جائحة عوفيد ، ويســــــــــــزت المزيد من الزةمنة، وةدمت حوافز، وألغت ردــــــــــ

  الثال  من في المائة خالل الفاـــــــ  6,3تولفة إردـــــــال التحويالت المالية ظلت عند مســـــــتو   أن عندا. غيز
 .2021 عا 

وباإلعـــــــافة إلى لـــــــمود التحويالت المالية، أتاحت الجائحة درودـــــــا بأـــــــ ن عي ية تحســـــــين دـــــــوع   - 43
التحويالت المالية، بســب  مندا تودــيأ نطاع ادــتخدا  القنوات الزةمية، وتأــجيأ اال توار والمنافســة والأــفافية، 

الي. غيز أن هـنا  تو يهـا غيز متوـافِ  ين اـلدول وخفض توـاليم المهـامالت، و ـيادة الأــــــــــــــمول الزةمي والمـ 
األعضـــــــــا  لقنوات التحويالت الزةمية، إذ تهتمد ه   التحويالت على البنية التحتية الســـــــــليمة وعلى الأـــــــــمول 
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الزةمي والمالي. وعثيز من المداجزين، وال ديما المداجزات، ال دبي  لدم إلى الحاول على الخدمات المالية 
ــتند إلى األجدزة المحمولة، مأ أندم عثيزا ما يهتمدون على تلقي التحويالت المالية إلعالة  والبيانات التي ت  ســــــــــ
 أنفسدم وأدزهم.

وعلى الزغم من أن بهض الـدول األعضـــــــــــــــا  ةـامـت بـإ زا  وتنفيـ  اتفـاةـات ثنـائيـة ومتهـددة األوزاف   - 44
ه   االدــتحقاةات و مكانية نقلدا ال يزاالن لتهزيز ةا لية ادــتحقاةات الضــمان االجتماعي للتحوي ، فإن تغطية 

 محدودين بسبا االدتبهاد وموانأ األهلية، وعد  تنفي  األوز القائمة، ومحدودية التهاون عبز الحدود.
 

 (7)(23و   17و   7و   3و   1)ات داف    4المامدة المستدي ة    
ئ  مندا إنأــا  مزابز ومزالــد  أحز  تقد  في تحســين جمأ وادــتخدا   يانات الدجزة الماــنفة،  ودــا - 45

، وع لك تهزيز أنأــــــــطة التبادل والمبادرات الثنائية  ( 8) لبيانات الدجزة ومهارفدا، مث  المزلــــــــد األفزيقي للدجزة
 واإلةليمية المتهلقة  بيانات الدجزة.

ــا ، بمـا في ذـلك الحكومـات المحلـية، وعـ ـلك  - 46 وخالل الجـائحـة، ادــــــــــــــتدـ  الهـدـيد من اـلدول األعضــــــــــــ
مبادرات للتوعية وتزجموا المهلومات   ،ات المجتمأ المدني وغيزها من ألــــــــــــــحا  الماــــــــــــــلحة المهنيينمنمم

إلى لغات متهددة للمســــــــاعدة على تحســــــــين دــــــــب  حاــــــــول المداجزين على المهلومات   19-المتهلقة بكوفيد
 وخدمات الزعاية الاحية.

ــا  إجزا ات19-وفي خضــــم جائحة عوفيد - 47 للحد من حاالت الضــــهف    ، اتخ ت بهض الدول األعضــ
التي يعيأـدا المداجزون،  ودـائ  مندا تزويدهم، بغض النمز عن وعـهدم من حي  الدجزة، بسـب  الحاـول  

وغيزها من خدمات الزعاية الاــــحية، وبتمديد فتزة الت شــــيزات   19-على الخدمات واللقاحات المتاــــلة بكوفيد
ــأ غيز ةا ــاريح اإلةامة لتجنا وةوع المداجزين في وعــ ــا    وبوةفنوني،  وتاــ ــزية، وبإنأــ عمليات الهودة القســ

آليات للتنســــــيق عبز الحدود. واتخ  الهديد من الدول األعضــــــا  وألــــــحا  الماــــــلحة المهنيين، بما في ذلك 
مجتمهـات المغتزبين، خطوات لمكـافحـة التمييز والهناــــــــــــــزيـة والهنف وعزا يـة األجـانـا ومـا يتاـــــــــــــــ   ـ لـك  

دل أمثلة لمداجزين ومجتمهات محلية يهملون مها لزيادة الأـمولية تهاـا عـد المداجزين، عن وزيق تبا من
األمابن التي يعيأــون ويهملون فيدا. وتهاون الهديد من الدول األعضــا  وألــحا  الماــلحة فيما يتهلق  في

ــاـئ  مندـا تطويز وتهزيز الحوارات والمـبادرات الثـنائـية ودون اإلةليمـية واإلةليميـ  ة   تنفـي  االتفـاع الهـالمي،  ودــــــــــــ
 واألةاليمية والهالمية، مث  االتفاةات الثنائية لدجزة اليد الهاملة والمزالد اإلةليمية المهنية بالدجزة.

وما  الت ثمة ثغزات في جمأ البيانات وتحليلدا، تهز  في عثيز من الحاالت إلى ادـتهمال ماـادر   - 48
ــبة لجمأ  يانات ــنة    ونمم عفا عليدا الزمن أو غيز متوافقة أو غيز منادــــ ــدلة المنال، وحســــ عالية الجودة، ودــــ

التوةيت، وموثوةة، وتاـنيم ه   البيانات حسـا الدخ  والجنس والهمز والهزع واأللـ  اإلثني وحالة الدجزة  
واإلعـاةـة والموةأ الجغزافي وغيز ذلـك من الخاــــــــــــــائه المدمـة في الســــــــــــــيـاةـات الوونيـة، وتهز  عـ لـك إلى 

 __________ 

: تقديم مهلومات د يقة في حين 3: جمأ  يانات د يقة وماــنفة وادــتخدامدا ع دــان للســيادــات القائمة على األدلة  الددف  1الددف   (7) 
ــهف في الدجزة والحد مندا 7لددف  ا  وةتدا في جميأ مزاح  الدجزة  ــكال  17الددف    : مهالجة أوجه الضــــــ ــا  على جميأ أشــــــ : القضــــــ

: تهزيز التهاون 23الددف    التمييز وتهزيز الخطا  الها  المســــــــــــتند إلى األدلة من أج  الت ثيز على التاــــــــــــورات الهام ة عن الدجزة 
 لنمامية.الدولي والأزابات الهالمية تحقيقا للدجزة اممنة والمنممة وا

 الاـادر عن  ASSEMBLY/AU/Dec.695 (XXXI)المزلـد األفزيقي للدجزة جدا  تابأ لالتحاد األفزيقي أنأـِ عمال بالمقزر   (8) 
 جمعية االتحاد األفزيقي.
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ــببت جائحة عوفيدمحدودية القدرات في المجال الزةمي. وت  ــيما  19-ســـ ــهوبة جمأ البيانات، ال دـــ في تفاةم لـــ
 لتهدادات السكان، وهي مادر رئيسي لبيانات الدجزة. 2020فيما يتهلق بجولة عا  

وما  الت منتأـــــــزة على نطاع وادـــــــأ حاالت ممندجة من التهاـــــــا وعزا ية األجانا والهناـــــــزية  - 49
ألخز ، وعــ لــك حــاالت التنميط الهناــــــــــــــز  واإلثني والــديني وجميأ أشــــــــــــــكــال التمييز المتهــددة والمتــداخلــة ا

للمداجزين، والمهلومات المضـــــــللة المهادية للمداجزين والولـــــــم ال   يتهزعـــــــون له، وال دـــــــيما امدـــــــيويون 
والمنحدرون من أل  آديو ، واألفارةة والمنحدرون من أل  أفزيقي، واألشخاي المنتمون إلى أةليات إثنية  

الزوايات المضــــــــللة التي تولد تاــــــــورات دــــــــلبية عن المداجزين، وتفتز  على المداجزين  ودينية، بما يأــــــــم   
ومجتمهات الأــــتات  زبطدم باألمزال أو األنأــــطة اإلجزامية، وتؤجل المأــــاعز المهادية للمداجزين وتأــــجأ  

 على الهنف عد المداجزين.

ــزعا  للدجزة عاف - 50 ــتئماني المتهدد الأــ ــندوع االدــ يا لتلبية الطلا الوبيز من الدول ولم يكن تموي  الاــ
 األعضا  وألحا  المالحة على دعم تنفي  االتفاع الهالمي.

 
اإلج اءا  الموصقققققققل بها للتعجيذ بتنفيذ اال فاق العالما و عزيز التعاون الدولا  ا مجا     

 الهج ة الدولية
نلتز  بـاالعتمـاد على الممـاردـــــــــــــــات الواعـدة من أجـ  تســــــــــــــخيز الفوائـد المتحققـة من الدجزة اممنـة  - 51

ــد  لجائحة عوفيد ــياع تدا يز التاـــ ، وبتزويد  19-والمنممة والنمامية، بما في ذلك الفوائد التي ظدزت في دـــ
ن حي  الدجزة،  جميأ المداجزين بسب  الحاول ب مان على الخدمات األدادية، بغض النمز عن وعهدم م

واالختبار والهالج بما يتماشـــى مأ التغطية الاـــحية الأـــاملة،   19-وع لك بادـــتمزارية الزعاية ولقاحات عوفيد
ــياع تحقيق خطة عا   ــياع، نلتز   تهزيز  2030وبضـــمان عد  تز  أ  أحد خلف الزعا في دـ . وفي ه ا السـ

متهلقة بالمســائ  التي تؤثز عليدم، بما في ذلك مأــارعة المداجزين باــورة هادفة في المناةأــات الســيادــاتية ال
 والتهافي مندا. 19-تدا يز التاد  لجائحة عوفيد

ــتفادة خالل جائحة عوفيد - 52 ــتهداد لحاالت    19-وبنا  على الدرون المســــــــ و درابا منا لضــــــــــزورة االدــــــــ
ــيادـــــات الدجزة، بما يتســـــق مأ االتفاع   الطوارئ الاـــــحية المقبلة، نددف إلى دمل المماردـــــات الواعدة في دـــ

ــدد، نلتز   تســــــــــــــزيأ الجدود، على جميأ المســــــــــــــتوـيا ت، إلدمـاج  الهـالمي ومـبادـئه التوجيدـية. وفي هـ ا الاــــــــــــ
االعتبارات المتهلقة بالاــحة الهامة في دــيادــات الدجزة ودمل االحتياجات الاــحية للمداجزين في الخدمات  
والســــــيادــــــات والخطط الوونية والمحلية المتاــــــلة بالزعاية الاــــــحية، بســــــب  شــــــفافة ومناــــــفة وغيز تمييزية 

 ز  أ  أحد خلف الزعا.ومحورها النان وتزاعي المنمور الجنساني والطف  واإلعاةة، وال تت 

إننا نلتز   تأـجيأ مأـارعتدم باـورة هادفة  فواعتزافا منا ب ن المداجزين جز  ال يتجزأ من مجتمهاتنا،   - 53
في وعـأ السـيادـات وتنفي ها وادـتهزاعـدا، ونجدد التزامنا  دعم الأـمولية والتالحم في المجتمهات، من خالل  

 سدم في إدماج المداجزين.ي وهو ما تهزيز توفيز المهلومات والدعم والخدمات، 

ونلتز  بالقضــا  على جميأ أشــكال التمييز، بما في ذلك الهناــزية، والهناــزية الممندجة، والتمييز   - 54
الهناــــز  وعزا ية األجانا وما يتاــــ    لك من تهاــــا، والولــــم، وخطا  الوزا ية، وجزائم الوزا ية التي 

والا النمطية الســلبية والزوايات المضــللة التي تولد تاــورات دــلبية  تســتددف المداجزين والمغتزبين، وع لك الق
عن الدجزة والمداجزين، وذللك  ودـائ  مندا ادـتهزال التأـزيهات والسـيادـات والمماردـات المنادـبة ووعـهدا 
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وتنفي ها والتزويل لخطا  عا  ةائم على األدلة، باالشتزا  مأ جدات من  يندا السلطات المحلية والمداجزون 
ومجتمهات المغتزبين وودــــــــــــــائط اإلعال ، مأ مزاعاة دور المداجزين  ولــــــــــــــفدم عوام  للتنمية المســــــــــــــتدامة  
ــا بحماية حزية التهبيز وفقا للقانون الدولي، مأ االعتزاف ب ن النقاش المفتوف  ــحا  حقوع. ونلتز  أيضــــــ وألــــــ

 والحز يساهم في تحقيق فدم شام  لجميأ جوانا الدجزة.

حقوع اإلنســان والحزيات األدــادــية لجميأ المداجزين، بما في ذلك الحقوع والحزيات  ونلتز  باحتزا  - 55
األدــــــــــــادــــــــــــية الواجبة للنســــــــــــا  واألوفال، أيا عان وعــــــــــــهدم من حي  الدجزة، وبحماية و عمال تلك الحقوع  

ليمي والحزيات، وب ن نهالل مســـــــــــ لة الدجزة الدولية عن وزيق التهاون والحوار على الاـــــــــــهيد الدولي أو اإلة
الثنائي واتباع ندل شــام  ومتوا ن، مأ اإلةزار باألدوار والمســؤوليات التي تقأ على عاتق البلدان األلــلية   أو

وبلدان الهبور وبلدان المقاـــــــد في مجال تهزيز وحماية حقوع اإلنســـــــان لجميأ المداجزين وعـــــــمان اتســـــــاع 
ات الســـــارية عليدا في مجال حقوع اإلنســـــان تأـــــزيهاتدا ودـــــيادـــــاتدا ومماردـــــاتدا المتهلقة بالدجزة مأ االلتزام

 الدولية، وذلك لتجنا الندددل التي ةد تؤد  إلى تفاةم حاالت عهف المداجزين.

ونلتز   وعــأ دــيادــات وتأــزيهات وونية في مجال الدجزة تزاعي االعتبارات الجنســانية واحتياجات  - 56
القانون الدولي بحماية حقوع اإلنسـان الواجبة  الطف ، تمأـيا  مأ االلتزامات ذات الاـلة المناـوي عليدا في 

لجميأ النسا  المداجزات واألوفال المداجزين، وال ديما الفتيات، بغض النمز عن وعهدم من حي  الدجزة.  
ــاواة  ــا  مأـــــــارعة عاملة وهادفة وعلى ةد  المســـــ وفي ه ا الاـــــــدد، نأـــــــدد على أهمية عـــــــمان مأـــــــارعة النســـــ

 مأ االعتزاف بادتقالليتدن وةدرتدن على التمثي  و يادتدن.لياغة وتنفي  ديادات الدجزة،  في

ونلتز  بحماية حقوع اإلنســــــان الواجبة لروفال المداجزين، باــــــزف النمز عن وعــــــهدم من حي    - 57
الدجزة، بما يأـــــــــم  األوفال غيز الماـــــــــحوبين   ويدم أو المنفاـــــــــلين عندم، وبحماية و عمال تلك الحقوع،  

لطف  الهليا في المقا  األول في جميأ اإلجزا ات المتاـــلة باألوفال في تأـــزيهاتنا  يكف  مزاعاة ماـــلحة ا بما
ودــيادــاتنا ومماردــاتنا، بما في ذلك ما يتهلق مندا باإلدماج والهودة وجمأ شــم  األدــز. ودــننمز من خالل  

ــبة في التقد  المحز  والتحديات المطزوحة في الهم  على إندا  مماردــــــــــــة احتجا  األوفال    امليات المنادــــــــــ
 دياع الدجزة الدولية. في

ــيما عن وزيق اإلجزا ات التي تهج   تحقيق خطة عا   - 58 ــنهز  التهاون الدولي، ال دـــــــــ ، 2030ودـــــــــ
في ذلك أهداف التنمية المســـتدامة، من خالل تنأـــيط الأـــزابة الهالمية من أج  التنمية المســـتدامة،  ددف  بما

لية التي تهوع النان عن إردـــــا  دـــــب  عيش مســـــتدامة والحفاج  القضـــــا  على الدوافأ الضـــــارة والهوام  الديك
 عليدا وتحقيق تطلهاتدم الأخاية، وتجبزهم بالتالي على مغادرة  لداندم األللية.

ودـــنهز  جدودنا الزامية إلى تحســـين وتنويأ دـــب  الدجزة اممنة والمنممة والنمامية، ألغزال مندا  - 59
دــوع الهم ، ولاــالح المداجزين ال ين يعيأــون في أوعــاع هأــة، وع لك االدــتجابة للواةأ الديمغزافي وواةأ 

للمتضـــزرين من الووارج وتغيز المناخ والتدهور البيئي،  ودـــائ  مندا الهم  بأـــك  متســـق على نطاع جميأ 
ــب    ــيز دـــــ ــين فزي التهليم، وتيســـــ المحاف  المتهددة األوزاف المهنية، و  زا  اتفاةات تنق  اليد الهاملة، وتحســـــ

دــــــتفادة من إجزا ات جمأ شــــــم  األدــــــزة من خالل تدا يز منادــــــبة تهز  إعمال الحق في الحياة األدــــــزية اال
وماــــالح الطف  الفضــــلى، وتســــوية أوعــــاع المداجزين ال ين هم في وعــــأ غيز ةانوني، تمأــــيا مأ القوانين  

اـــــــــــلة بحقوةدم الوونية. وفي ه ا الاـــــــــــدد، نلتز   تزويد المداجزين بســـــــــــب  الولـــــــــــول إلى المهلومات المت 
بــــالتوظيم الهــــادل واألخالةي،   والتزامــــاتدم خالل جميأ مزاحــــ  الدجزة، بمــــا في ذلــــك المهلومــــات المتهلقــــة 
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والمدارات، والمؤهالت، وشـــــــزوط الدخول والخزوج، وظزوف المعيأـــــــة والهم ، واألجور والمزايا، واللجو  إلى 
 القضا  والحاول على الخدمات، من  ين أمور أخز .

ز   تهزيز جدودنا الزامية إلى اتخاذ تدا يز تأــــــزيعية أو تدا يز أخز  لمنأ االتجار باألشــــــخاي ونلت  - 60
ومكافحته والقضــا  عليه، بما في ذلك الســخزة، في دــياع الدجزة الدولية،  ودــائ  مندا توثيم التهاون الثنائي  

ه ومهاةبتدم. ونلتز  ع لك واإلةليمي والدولي على التحقيق في االتجار باألشــــــــــخاي ومقاعــــــــــاة من يقومون ب 
بضــــــــــــــمان فهالية تحديد المداجزين ال ين وةهوا عــــــــــــــحايا لالتجار باألشــــــــــــــخاي وبحمايتدم ومســــــــــــــاعدتدم،  

يكون ذلك مأـــــزووا بالتهاون مأ الســـــلطات عـــــد المتجزين المأـــــتبه  دم، وذلك  ودـــــائ  مندا توفيز  أن دون 
واحتياجات األوفال من أج  تهافيدم جســديا ونفســيا  إمكانية االدــتفادة من تدا يز تزاعي االعتبارات الجنســانية 

واجتماعيا و عادة إدماجدم، وتيســــــــيز دــــــــب  اللجو  إلى القضــــــــا ، وتجنا تجزيم المداجزين عــــــــحايا االتجار  
 باألشخاي بجزائم متالة باالتجار.

ر والمقاـــد، ونلتز   توثيم الجدود المأـــتزعة،  ودـــائ  مندا التهاون الدولي  ين  لدان المنأـــ  والهبو  - 61
لمنأ تدزيا المداجزين ومكافحته، في ظ  االحتزا  التا  لحقوع اإلنســــــــــان، بحماية أرواف المداجزين وما لدم 
من حقوع اإلنســـان، وعـــمان دـــب  اللجو  إلى القضـــا  بأـــك  آمن وفهال للمداجزين عـــحايا الجزائم، وعفالة 

ــتددافدم بالتدزي  ــائيا عد  تهزل المداجزين للمالحقة الجنائية الدــــــــ ا، على الزغم من احتمال مالحقتدم ةضــــــــ
على انتدابات أخز  للقانون الووني، وع لك بمكافحة األنأطة اإلجزامية ووعأ حد إلفالت شبكات التدزيا 

 .من الهقا ، التي تهزل حياة المداجزين للخطز، وبتهزيز مسارات الدجزة اممنة والمنممة والنمامية

ميــة إلى التهــاون فيمــا يتهلق بــالهودة اممنــة والوزيمــة وبضــــــــــــــمــان مزاعــاة ونلتز   تهزيز جدودنــا الزا - 62
ــائ  مندا التقيد  تحزيم الطزد الجماعي وفقا  األلـــول القانونية، والتقييم الفزد  ودـــب  االنتاـــاف الفهالة،  ودـ

ن جديد على اللتزاماتنا في إوار القانون الدولي لحقوع اإلنســــــان، وبكفالة ادــــــتقبال مواونينا وةبول دخولدم م
النحو الواجا، في ظ  االحتزا  التا  لحق اإلنســــــــــــــان في الهودة إلى  لد  والتزا  الدول بقبول دخول مواونيدا 
من جديد، ودـــــنســـــزع جدودنا حتى يتســـــنى تقديم المســـــاعدة إلى المداجزين الهائدين في عملية إعادة إدماجدم 

 بأك  مستدا  من خالل شزابات فهالة.

ز التهاون من أج  التاــد  للهنف، بما في ذلك الهنف الجنســي والجنســاني، وللتحزش ونلتز   تهزي  - 63
ــد الهـامالت المدـاجزات، تمأـــــــــــــــيا مأ التزامـاتـنا في إوـار القـانون اـلدولي ومهـاييز الهمـ  ذات الاـــــــــــــــلة   عــــــــــــ
بالموعـــــوع، وبالقضـــــا  على حاالت الضـــــهف التي تهاني مندا الهامالت المداجزات عن وزيق تهزيز الهم   

الئق، مث  دــــيادــــات الحد األدنى لرجور، وبتيســــيز دــــب  اللجو  بأــــك  آمن وفهال إلى القضــــا ، وبحماية ال
 ودعم عحايا جميأ أشكال الهنف والمتهافين مندا، بما في ذلك التحزش.

واعتزافا منا بالدور األدـــــادـــــي ال   يؤديه إثبات الدوية القانونية في تحقيق أهداف االتفاع الهالمي،  - 64
ــيز الهودة مث  ــية والحد مندا، وتيسـ ــارات النمامية، ومنأ حاالت انهدا  الجنسـ ــتفادة من المسـ ــب  االدـ   تهزيز دـ

إننا نلتز   تســـزيأ الجدود الزامية إلى عـــمان حاـــول  فاممنة والوزيمة، وع لك إعادة اإلدماج بأـــك  مســـتدا ، 
دــــــبة، وحاــــــول مواونينا دون تمييز على جميأ المداجزين على ما يثبت هويتدم القانونية وعلى الوثائق المنا

ما يثبت جنســيتدم وغيز ذلك من الوثائق المنادــبة،  ودــائ  مندا تهزيز إجزا ات تحديد الدوية ونمم التوثيق،  
بســـــــب  مندا   ل جدود في مجال الزةمنة، وع لك القدرات القناـــــــلية والتهاون، بطزع مندا المســـــــاعدة التقنية 

 ليمية.واالتفاةات الثنائية أو اإلة
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ــفافة وآمنة ويمكن التنبؤ  دا لولـــــــــول جميأ المداجزين  زا  - 65 ونددف إلى وعـــــــــأ وتنفي  إجزا ات شـــــــ
وبحزا، بما في ذلك إجزا ات خالـة باألشـخاي ال ين يتم إنقاذهم، والتأـجيأ على تقادـم المسـؤولية في توفيز 

حـدود وعلى وول وزع الدجزة،  مكــان آمن، وفقــا لاللتزامـات المناــــــــــــــوي عليدــا في القــانون الـدولي على ال
ــ ن البحــ  عن المدــاجزين و نقــاذهم،  دــدف أولي هو حمــايــة  ووعــــــــــــــأ وتنفيــ  إجزا ات و  زا  اتفــاةــات بأـــــــــــــ

ــة   حق المدـــاجزين في الحيـــاة، تلتز   تحزيم الطزد الجمـــاعي، وتضــــــــــــــمن اتبـــاع اإلجزا ات القـــانونيـــة الواجبـ
ة، وتوف  أال يدهتبز تقديم المساعدة ذات الطابأ اإلنساني والتقييمات الفزدية، وتهز  ةدرات االدتقبال والمساعد

 الحاز  للمداجزين أمزا غيز ةانوني.

ونلتز  بموالــــــلة جدودنا الزامية إلى تيســــــيز االعتزاف المتبادل بالمدارات والوفا ات التي يكتســــــبدا   - 66
ا االةتضـــا ، ودعم المداجزون ردـــميا وبأـــك  غيز ردـــمي،  ودـــائ  مندا إلـــدار وثائق في ه ا الأـــ ن حســـ 

التــ هيــ  المدني للمدــاجزين والمدــاجزين الهــائــدين و عــادة تــ هيلدم مدنيــا، وتهزيز فزي الهمــ  الالئق، وتهزيز  
ــتحقاةات،   ــبه المداجزون الهائدون من أجور ومزايا وادــ ــتهادة ما ابتســ التهاون الدولي من أج  التمكين من ادــ

بأــــــــك  مســــــــتدا   تزويدهم بفزي الحاــــــــول على الحماية    والتأــــــــجيأ على إعادة إدماج المداجزين الهائدين
 والخدمات االجتماعية على ةد  المساواة مأ غيزهم.

ونلتز  بمضـــــــــــــــــاعفـــة جدودنـــا لخفض متودــــــــــــــط تولفـــة مهـــامالت التحويالت المـــاليـــة للمدـــاجزين   - 67
المــائــة بحلول  في    3إلى أةــ  من    2021المــائــة من المبل  المحول خالل الزبأ الثــالــ  من عــا    في 6,3 من

ــائ  مندا اعتماد حلول رةمية للتحويالت المالية توون أدـــــــــــــزع وأبثز أمانا وأرخه تولفة، 2030عا   ،  ودـــــــــــ
 وتهزيز الأمول الزةمي والمالي، وتسزيأ دب  حاول المداجزين على حسابات المهامالت.

ة واإلةليميــة واألةــاليميــة ونــدعو الهمليــات والمنــا ز والحوارات والمنتــديــات والمنممــات دون اإلةليميــ  - 68
المهنية، بما في ذلك اللجان االةتاـــــــــــادية اإلةليمية التابهة لرمم المتحدة والهمليات االدـــــــــــتأـــــــــــارية اإلةليمية  
ــتويات، إلى  ــياع ادــــــتهزال التقد  المحز  في تنفي  االتفاع الهالمي على جميأ المســــ المهنية بالدجزة، في دــــ

هلق بالتنفي  الوام  لالتفاع، بالتأــــــاور مأ جميأ ألــــــحا  الماــــــلحة  النمز في دــــــب  تهزيز التهاون فيما يت 
 درجة. 360المهنيين ووفقا لزؤية نطاةدا 

ودــــندمل الدجزة  ولــــفدا مســــ لة شــــاملة لهدة ةطاعات في خطط التنمية الوونية والتهاون اإلنمائي  - 69
ــوع، ومن خالل اإلعداد الطوعي لخطط تنفي  ــلة بالموعــــ ــاملة،  واألوز األخز  ذات الاــــ   وونية وموحة وشــــ

ــنودـــأ نطاع التهاون والأـــزابات على الاـــهيد الدولي  وفقا لندل يأـــم  الحكومة ب دـــزها والمجتمأ ب دـــز ، ودـ
ــائ  مندا تقديم المســـــــــــاعدة المالية والتقنية إلى البلدان النامية،  لتنفي  الزؤية الواردة في االتفاع الهالمي،  ودـــــــــ

البلدان نموا، والبلدان النامية غيز السـاحلية، والدول الجزرية الاـغيزة النامية، دـيما للبلدان األفزيقية، وأة    وال
 والبلدان المتودطة الدخ .

ونطلــا إلى األمين الهــا  أن يقتزف، في تقزيز  الــ   ياــــــــــــــــدر عــ  دــــــــــــــنتين، مجموعــة محــدودة  - 70
غاياتدا الواردة في خطة  المؤشــــــــزات، تســــــــتند إلى إوار المؤشــــــــزات الهالمية ألهداف التنمية المســــــــتدامة و  من
وغيز  من   2017تمو /يوليـــه    6المؤرخ    71/313على النحو الوارد في ةزار الجمعيـــة الهـــامـــة    2030 عـــا 

ى األوز ذات الاـلة بالموعـوع، وذلك لوي تنمز فيدا الدول األعضـا ، وأن يسـاعد الدول األعضـا ،  نا  عل
ولبدا، في إجزا  ادــــــــــتهزاعــــــــــات شــــــــــاملة للتقد  المحز  فيما يتهلق  تنفي  االتفاع الهالمي، وع لك أن يدرج 
 ادتزاتيجية شاملة لتحسين  يانات الدجزة المانفة على ع  من الاهيد المحلي والووني واإلةليمي والهالمي.

ــلة تهزيز القدرات الوونية، ألغزال مندا جمأ ال - 71 ــزابات الدولية لتحقيق ونلتز  بموالــــــ بيانات، والأــــــ
الزؤية الواردة في االتفاع الهالمي،  ودـــــــــائ  مندا آلية  نا  القدرات، ونأـــــــــجأ الدول األعضـــــــــا  وألـــــــــحا   
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الماـلحة على تقديم المماردـات الجيدة والدرون المسـتفادة والتحديات المطزوحة إلى مزجأ المماردـات التابأ 
ة، وعلى النمز في تقديم مســــــــاهمات مالية إلى الاــــــــندوع االدــــــــتئماني لمزعز الزبط الأــــــــبكي المهني بالدجز 

 المتهدد الأزعا  للدجزة.

ونحيط علما مأ التقديز بالجدود التي تب لدا شـــــــبكة األمم المتحدة المهنية بالدجزة في تهزيز االتســـــــاع   -  72
عي المتمثــ  في هجزة آمنــة  والتوجيــه على نطــاع المنمومــة دعمــا لتنفيــ  االتفــاع الهــالمي وتحقيق هــدفنــا الجمــا 

ومنممة ونمامية، وندعو الأــــــبكة إلى التهاون مأ الدول األعضــــــا  وألــــــحا  الماــــــلحة المهنيين على تهزيز  
 التهاون والتهلم من األةزان والمأارعة وربط الاالت على ع  من المستو  الهالمي واإلةليمي والووني والمحلي.

ــبكة   - 73 ــا   وبنا  على مبادرة الأـــ المتهلقة  تقديم التهددات، نزحا بالتهددات المقدمة من الدول األعضـــ
وألــــحا  الماــــلحة المهنيين في الفتزة التي دــــبقت المنتد  ونأــــجأ على تقديم مزيد من التهددات. ونطلا  
أيضــا إلى الأــبكة أن تقد  الدعم للدول األعضــا  وألــحا  الماــلحة المهنيين في تنفي  تهدداتدم،  نا  على 

 بدم. ونأجأ ع لك الدول على إدراج ه   التهددات وتنفي ها في ما تقدمه من تقاريز وونية ووعية.ول

ونلتز  بموالـلة تنسـيق التنفي  الخاي بااللتزامات واألهداف ذات الاـلة الواردة في االتفاع الهالمي  - 74
لمؤتمز الـدولي الثـالـ  ، وخطـة عمـ  أديس أبـابـا الاــــــــــــــادرة عن ا2030مأ تلـك الواردة في إوـار خطـة عـا   

 ( 11) 2030–2015نــدا  للحــد من مخــاوز الووارج للفتزة  ، و وــار دــــــــــــــِّ ( 10) ، واتفــاع بــاريس( 9) لتمويــ  التنميــة
 والاكو  ذات الالة المتفق عليدا دوليا وغيزها من األوز القائمة، حسا االةتضا .

ومنتديات ادـــــــتهزاعـــــــدما، وبإيال     2030ونلتز   تهزيز الاـــــــالت  ين االتفاع الهالمي وخطة عا   - 75
االعتبار الواجا لما يدحز  من تقد  ويداــــــــــادف من لــــــــــهوبات وثغزات في تنفي  االتفاع الهالمي عند إعداد 

ــاتنا الوونية الطوعية للتقد  المحز  في تنفي  خطة عا   ــتهزاعــ ــا . ونأــــجأ رئيس 2030ادــ ، حســــا االةتضــ
بكة األمم المتحدة المهنية بالدجزة إلى تقديم تقزيز  المجلس االةتاـــــــــاد  واالجتماعي على دعوة منســـــــــق شـــــــــ 

ــتو    2030الاــــالت القائمة  ين تنفي  االتفاع الهالمي وخطة عا   عن ــي الزفيأ المســ ــيادــ خالل المنتد  الســ
المهني بالتنمية المســــــــتدامة، ونأــــــــجأ الديئات الفزعية المهنية التابهة للجمعية الهامة والمجلس االةتاــــــــاد   

 المساهمة في ادتهزال تنفي  االتفاع الهالمي، وفقا لوالية ع  مندما.  واالجتماعي على

ــيات  - 76 ــبكة وغيزها من الجدات الفاعلة المهنية، تولـ ونطلا إلى األمين الها  أن يدرج،  دعم من الأـ
ــانية للمداج زين  ةا لة للتنفي  بأـــــــــ ن تهزيز التهاون فيما يتهلق بالمداجزين المفقودين وتقديم المســـــــــاعدة اإلنســـــــ

المنووبين،  ودــــــــائ  مندا التهاون مأ الجدات الفاعلة في المجال اإلنســــــــاني، في تقزيز  المقب  ال   ياــــــــدر 
 دنتين،  ددف منأ وةوع خسائز في األرواف خالل الهبور. ب 

ونطلا إلى رئيس الجمعية الهامة أن يهقد جلســــــــــــة عامة للجمعية الهامة في الناــــــــــــف الثاني من  - 77
في تقزيز األمين الها  المقب  ال   ياـــــــدر ع  دـــــــنتين عن تنفي  االتفاع الهالمي، وع لك للنمز   2024 عا 
ــحا    في ــا  وألــــ ــبكة، ولوي تهزل الدول األعضــــ ــق الأــــ ــات اإلةليمية التي يقدمدا منســــ ــتهزاعــــ نتائل االدــــ

 المالحة، على أدان ووعي، ما أحز  من تقد  في تنفي  التهددات المقدمة في دياع المنتد .
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