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 الدورة الخامسة والسبعون 
 من جدول األعمال 122و  14 انالبند 

التنفيذ والمتابعة المتكامالن والمنسقققققنان لنتامؤ المت م ا  
ال ميسقققققققية ومت م ا  النمة التا  عند ا اتمد المت دة  ا 
 الميدانين االقتصادي واالجتماعا والميادين المتصلة بهما

 متابعة نتامؤ مت م  قمة اتلفية
   

 اآلمنة والمنظمة والنظامية اال فاق العالما من أجل الهج ة   
  

  ن ي  اتمين العام  
  

 موجز 
الـ   لببـف ه ـل العمة ـل الم األملن الةـا   73/195يقـدم  ذـ ا التقر ر عم ب رقراا العمة ـل الةـامـل  

ــل  ــام ـ ــل والن ـ ــل والمن مـ ــالمة من أجـــن الهعرة ا منـ ــام الةـ ــ  اه نـ ــا ســـن بــــــــــــــنتلن اتقر ر عن  ننلـ أن يوافلهـ
ــدت وأتات التر ل ا    وعن ــظل من ومل األمم المتحدة فة ذ ا الأـــ ــوـــــ لس وال  راهبـــــتنات الم عمن  أنشـــ المؤبـــ

شــــــــــــــ ةـل األمم المتحـدة المةنـ ل ـرالهعرةد وذو أول  قر ر يةـد  ننـل اب لهـ ى الوهـيل وـ د ابــــــــــــــتـند الم ابــــــــــــــهـاـما  
 د)أ(ومشاواا  موتف ضل

 
العها  صــــــــــــاي ل من  9من س انا  األمم المتحدة و  16تولل عضــــــــــــوا ومن متلن يةوملتلن توللتلن و   54وات  ابــــــــــــهاما  من   )أ( 

موجهل من منوـ  شـ ةل األمم المتحدة المةن ل رالهعرةد وابـتلتمبف ذ ى   2020أياا/مايو  15المأـبحل ابـتعارل لم سرة شـنو ل مؤا ل 
الموــــــاذما  رمشــــــاواا  مب العها  صــــــاي ل المأــــــبحلس ومنا شــــــا   ناع ل مب س انا  األمم المتحدةس ومةبوما  تاعمل وات  من 

 لبمن مل الدول ل لبهعرة وال ةثا  التارةل لهادالمةا ب اإل ب م ل 
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 مندمة  -  أوال  
  من أجــن الهعرة ا منــل والمن مــل والن ــام ــل فة المؤ مر الحةومة الــدولة  اعتلمــد اه نــام الةــالم - 1

د ــل  هعتمــات اه نــام الةــالمة من أجــن الهعرة ا منــل والمن مــل والن ــام ــل المةقوت فة مرادت رــالم ربس وأيــ 
د و ضــــــب ذ ا  2018الأــــــاتا فة سانون األول/تيوــــــمبر   73/195العمة ل الةامل فة و ف هي  فة  رااذا 

مـ ات   وجلهـ ل  10اه ـنام الةـالمة الـاااب  ةـاونـ اب لضــــــــــــــمـان الهعرة ا مـنل والمن مـل والن ـامـ لس رمـا فة اـل  
 ا ـــــافل الم ذدفاب مشـــــنوعل راجراتا  اا  صـــــبل وعمب ل لتننل  اه نام ومتارةتل وابـــــتةرا ـــــلس   23 شـــــامبل و

 لدعم المقد  من من ومل األمم المتحدةد وجلها  رشأن ا

ويوـــ ما أوات ل اتااة الشـــؤون اه تأـــاتيل واهجتمان ل راألمانل الةاملس فان التقديرا   شـــلر الم أن   - 2
مبلون مهــاجرد وعبم مــدع الةقوت القبلبــل المــا ــــــــــــــ ــلس ا تات  الهعرة   272عــدت المهــاجر ن الــدولللن ينــاذز 

ــ ل والبلت ل واهجتمان ل ةقلدابس وذو ما يلةزع جزع اب   ــ ابــ ــاتيل التة شــــهد ها الببدان   - الم الت لرا  الوــ اه تأــ
د وفة ذ ا الوــ امس يقو  اه نام الةالمة عبم اإل راا رأنل ه يمةن (1)األصــب ل ودبدان المقأــد عبم يد بــوات

أل  تولل رمنرتذا أن  ن م الهعرة رنةال ل فة غ اب  ةاون تولة فةال و اعم عبم الم ات د و ضـــــــــــــب اه نام  
عرة  الةالمة نهعاب شــام  جامةا ول لب مشــترسل من أجن منا شــل موــاعن الهعرة و قد   أتوا  لتننل  بــ ابــا  لبه

 دااة جلدابدم

ــدا رةـد بــــــــــــــنتلن من اعتمـات اه نـام الةـالمةس ين ر األملن الةـا  أوه  - 3 وفة ذـ ا التقر ر اـل   يأــــــــــــ
ــات  ه ما ــأ ها الدول األعضــــــــ ــ ل لبمعتمب الدولة وفة ا ل ا  التة أنشــــــــ يةن ل  ننل  ذ ا اه نام الةالمة رالنوــــــــ

ة ال   قل ٌم لأل ر ال   أيد ل مرض فلروس سواونا  د و ب23 وأذدافل الــــــــــــــ   10 لتحقل  م اتعل التوجله ل الــــــــــــــ 
( عبم المهـاجر نس الم جـانـب اإلجراتا  المحـدتة التة ا اـ  هـا الحةومـا  وفقـاب ل  نـام الةـالمةد  19-)دوفلـد

وأ لراس ين ر األملن الةا  فة أنشــــــــظل من ومل األمم المتحدةس مب اي ت اذتما   اا لشــــــــ ةل األمم المتحدة 
 ة وأتات التر ل ا  المؤبو لدالمةن ل رالهعر 

سان لها أ ر شـديد عبم  نقن ال شـرس لتنها أدد  فة الو ف ننوـل  19-من الوا ـ  أن جاعحل سوفلد - 4
مها المهاجرون لبمعتمةا  من   ل عمبهم فة  قديم الادما  األبـــــابـــــ ل   عبم اإلبـــــهاما  الةديدة التة يقد 

ــديــد فة يرســل التنقــن عبم  و ــدمــا  الام األمــامةد ومب اك م التثلر من ال ببــدان يــدوتذــا والت ــالؤ الشـــــــــــــ
الأـةلد الةالمةس أصـ حف امةان ل  عاو  اه نام الةالمة له ى التحديا  العديدة وا ـحلب من   ل معموعل  
من مماابــا  الدولد الد أن ذناح ياه  أت  فلها التداالر التة ا ا  ها الدول الم  نا م أوجل عد  الموــاواة  

 د(2)عتدات عبم يقوم المهاجر ن وسرامتهمس وسب نتهم ي ا هم فة رةض األي انالقاعمل واه

و ته أ ا ن أما  الحةوما  فرصٌل لأل   ازما  األموا رةز  ه ما يتةب  راهلتزاما  التة  ةهد  اها  - 5
لبمهــاجر ن   فة اه نــام الةــالمةس وسنــالــل التظبل  المتوــــــــــــــ  لم ــاتعــل التوجله ــل و بب ــل اهيت ــاجــا  المت لرة

ومعتمةا همد واكم  وافر أبــــــ اب مةقولل  دعو الم التناتلس ه  زال ذناح شــــــواكن  اعملد و برا  األملن الةا   
فة ذ ا التقر ر معموعل وابـةل من الوـ ابـا  والم اتاا  الرام ل الم  حوـلن الهعرة لأـال  العم بد وبـ ةون  

اتاا  مب التأـد  فة الو ف ننوـل ل نتهادا  الموـتمرة  من األذم ل رمةان اهبـتناتة من ذ ى الوـ ابـا  والم 

_________________ 

 دhttps://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr-2020-ar.pdf :ان ر (1) 

 دwww.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdfان ر:  (2) 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
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لحقوم المهاجر ن وافاذهمس رما فة ال  من   ل اهبــتةرا ــا  اإل ب م ل المقببل التة بــلتم فلها  قل م يالل  
الاأـــوا فة بـــ ام يالل من اه ـــظراب اهجتماعة  وجل  ننل  اه نام الةالمةد و زتات ذ ى األذم ل عبم 

ديد يلحتمن فة ظبها أن  أــــــــ   ي اة الم يلن من المهاجر ن وأبــــــــرذم وبــــــــبن ن شــــــــهم  واه تأــــــــات  الـشـــــــ 
تة أدثر من أ  و ف مضمد  ومعتمةا هم المحب ل مهدم

ــبحل راه نام الةالمة  - 6 ــاي ل المأـــــ وعموماس ين  ة التنو ل رمدع اذتما  الببدان والعها  األ رع صـــــ
الهعرة ويوسمتها والتةاون رشــــأنهاد وه ما  ةمن الدول  وشــــروعها فة اهعتمات عب ل من أجن  ةز ز بــــ ابــــا   

والعهـا  األ رع عبم  تث   جهوتذـاس بــــــــــــــتنحو من ومـل األمم المتحـدة منحم ممـا  د و ـد أيرا   قـد  منـ   
ــاس ال    لتةز ز الدعم ال    قدمل من ومل   ــب األبـــ ــ ةل األمم المتحدة المةن ل رالهعرةس يلا ول ـــ ــات شـــ انشـــ

 جن سنالل الهعرة ا منل والمن مل والن ام ل عبم جم ب الموتو ا  فة الونوا  المقببلداألمم المتحدة من أ
  

 ماذا يعنا  نفيذ اال فاق العالما للمجتمع الدولا؟  -   ثانيا  
التوجله ل وأذدافل وإجراتا ل متأصبٌل فة التزاما  وم ات     لم يأ ا اه نام الةالمة من الةد ؛ فم اتتى - 7

ــتدامل لةا   ــان و ظل التنم ل الموــ ــتند الم اإلع ن الةالمة لحقوم اإلنوــ والقانون الدولةد    2030اابــــال و وــ
و رس ز اه نام الةالمة عبم موـاعن سانف تاعماب موـاعن محوا ل رالنوـ ل لتةز ز يوسمل الهعرةس و وـبم الضـوت  

معاه  لم  حَظ يتم ا ن رما يةنة من اهذتما د و ةترف اه نام الةالمة رةوامن مهمل  حنز الهعرةس  عبم  
رمــا فة الــ    ل ر المنــاتس و قترذ ا اــاا اجراتا  جمــان ــل لبتاف   من   ــاا الــ  عبم المعتمةــا  األدثر  

 عر ل لباظر واألشااا المتنقبلند

يـدعو الم اعتمـات نهش شــــــــــــــامـن جـامبس فـان  ننلـ ى ل   عمب ـل وعبم الركم من أن اه نـام الةـالمة  - 8
 اتبف را ت ف ظروف سن توللس وذ ا وا ب يةترف رل اه نام  ذة نمواج ل  نظب  عبم جم ب الو ا ا  ان  

صــرايلد وبــ ةون الوــ ام والتعااب والمواات عناصــر أبــابــ لد فةندما يتةب  األمر رالدول العزا ل الأــ لرة 
ظات األولو ل لألذداف المتأـــبل ات لر المنات والتدذوا البلتة أمراب يلو ابد وفة الببدان التة النام لس يأـــ   اع

لهـا جـال ـا  شــــــــــــــتـا  سبلرةس  تون اإلجراتا  التة  رس ز عبم التحو    المـال ـل وإمةـان ـل اهعتراف رمةـاتلـل 
 المؤذ   واشترادا  الضمان اهجتماعة رال ل األذم لد

 نام الةالمة نظام محدوتد فأتات نل م الهعرة يببغ أفضـــــــــن تاجا ل عندما  تون ذ ى ول   لتننل  اه - 9
ــتمرة و تون  اتاة عبم التت   مب الدينام ا  واهيت اجا  والو اعب العديدةد  ــل موـــــــــ ــوت منا شـــــــــ الن م مو ـــــــــ

 وــــــتند الم  يوجد موــــــتوع مويد لتدفقا  الهعرة فة جم ب أنحات الةالمد فالهعرة عمب ل اا  تينام ل مةقدة وه
عوامن عديدةس منها الة  ا  التاا ا ل والديم راه ا وأبـــــــــــوام الةمن واهعت ااا  اإلنوـــــــــــان ل واعت ااا  يقوم  
اإلنوــان والع راه اد وإتماا المهاجر ن ل   عمب ل  ااتل المةالمس ان ذو بــبوــبل من التعااب النرتيل والنر دة؛  

ــل المهاجرون يتظوا ر ــ   من الضــــــروا  اهعتراف ادوا المهاجر ن  دما أن الوا ب ال   ية شــــ ــتمراا وأصــــ ابــــ
ــوت ذ ى   ــتقبلنس وداعت ااذم أفراتاب مهملن ه كنم عنهم فة المعتمبد وفة  ــــــ ــنهم فاعبلن موــــــ ــهم اوصــــــ أننوــــــ
الدينام لس  تون اإلجراتا  المحدتة الهدف واهبـتةرا ـا  الموـتمرة والشـامبل لبعهوت الرام ل الم  ننل  اه نام  

ل  ت   لبحةوما   حوــــــلن بــــــ ابــــــا ها واهبــــــترشــــــات اتعااب الدول األ رع و برا  المهاجر ن  الةالمة وبــــــلب
ــايـ ل المأــــــــــــــبحـل و تـننس فة نهـاـيل المظـافس ذعرة  مـنل ومن مـل ون ـامـ ل فة جم ب   والعهـا  األ رع صــــــــــــ

 الةالمد أنحات
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مقا  ا النههؤ التا اعتمقد هقا القدوع اتعوقققققققققال واي  قا من الجهقا   ا  نفيقذ  -   ثالثا  
 ال فاق العالما؟ ا 

 اتبف نلهش  ننلــ  اه نــام الةــالمةد فقــد ا تــاا  رةض الببــدان أن  ــدمش  ــدا ع ــاب أذــداف اه نــام  - 10
ــر ةا  والوــــــ ابــــــا  والمماابــــــا  العديدةد وذة ا يأــــــ   اه نام الةالمة أتاة  وج لس وذو   الةالمة فة التشــــ

ــام مب التزاما ل وإجراتا ل وإعمالهاد  ما ــة الم اه وـ ــبلن المثالس شـــرعف يةومل سندا من  اعتمات  ينضـ فةبم بـ
اه نــام الةــالمة فة  ننلــ  ابــــــــــــــترا  ع ــل ولن ــل جــديــدة لمةــافحــل اه عــاا رــال شــــــــــــــرس  ضــــــــــــــمنــف عــدتاب من  

 اه نامد أذداف

ــأ  اـبدان أ رع  لـ ا  جـدـيدة لتةز ز التنوــــــــــــــل  من أجـن  ننـل  اه نـام الةـالمةد ف - 11 ـبف وأنشــــــــــــ شــــــــــــــة 
مشـترسل الن الو ااا  بـتتةاون مب الشـ ةل الولن ل وكلرذا من العها  صـاي ل المأـبحل من  هنتا  ل ل  بـر  

ــبحل من   ــاي ل المأـ ــترا  ع ل لتننل  اه نام الةالمةد وأجر  ان  تيت يوااا  مب العها  صـ ــب ابـ أجن و ـ
  لها ا ااا أجن  حديد الةواع  التة  ةترض  ننل ذا ل  نام الةالمة فة الموـــــــــتقبنس والتة يوـــــــــتبز  التأـــــــــد

 داالر  انون ل جديدة أو  ةز ز التداالر القاعملد وأنشــأ  سلن ا  ل ل التنوــل  الولن ل المةن ل رالهعرةس وذة  ل ل  
ــب   ــاب جها  مةن ل كلر يةوم لد و ةمن المن مل الدول ل لبهعرة ويةومل الةرام مةاب عبم و ــــــــ ــم أيضــــــــ  ضــــــــ

 بم الأةلد الولنة لتننل  اه نام الةالمةدابترا  ع ل ولن ل لبهعرة بتتون األتاة الرع و ل ع

الم أذداف   وـتند  اجراتب  97وفة األشـهر التة  بف اعتمات اه نام الةالمةس يدت  يةومل البر  ال   - 12
و م نتها فة  ظل  ننل  ولن لد وفة اللونانس نن   و ااة شؤون الهعرة والبعوت عمب ل    23 اه نام الةالمة الـ

عن الث را  التة  ةتر  الو ابا  الولن ل مقاانل راه نام الةالمةس وأبنر  الةمب ل   مو   هدف الم التشف
 عن  حديد  وةل أذداف اا  أولو ل ين  ة ا ااا اجراتا  رشأنها فة الموتقبند

ولبت انا  اإل ب م ل توا  ضــــــــــظبب رل فة ذ ا الأــــــــــدتس يلا انها  ت   لبدول محن  لت اتل ا ااتد  - 13
ــةف منو  و د ــتوع القاا  الم و ـــــ ــب اس من الموـــــ ــبوـــــ ــ ل اه حات األفر قة  ظل عمن  تو م نهش  ننل   وـــــ  ـــــ

اإل ب مة  م الولنةد وا ا   الهلتل الحةوم ل الدول ل المةن ل رالتنم ل يتم ا ن  ظوا  لو ـــــــــب  ظل عمن  
 ا ب م لس فة يلن يةمن سن من  امب ا وسلن ا عبم و ب  ظل عمن ولن لد

ــن ـرالتزامـا هـا الـقانونـ ل رحمـاـيل و وفر اه ـنام ا - 14 نهـا من الوـفات عبم نحو أفضــــــــــــ لةـالمة لـبدول أتاة  مة 
جم ب المهاجر ن األلنال والشـــــ اب وإتماجهم و مةلنهم رأـــــرف الن ر عن و ـــــةهمد وسون مراعاة الموـــــاعن  

د رـالنةـن فة   المتةبقـل رـاأللنـال أيـَد الم ـات  التوجله ـل ل  نـام الةـالمة ذو فة يـد اا ـل انعـاٌ  ذـا   عوـــــــــــــــم
المشـــااسل النشـــظل لأللنال والشـــ اب اوصـــنهم أصـــحاب مأـــبحل اع وـــللن فة  ننل  اه نام الةالمة ومتارةتل 

 د(3)وابتةرا ل

فة  الضــــــــــــــل ولم يتحق  رةـد رـالتـامـن الوعـدل الـ   التلز  رـل فة اه نـام الةـالمةس وذو  عـاو  النهش  - 15
متةدت األوجل و اعم عبم يقوم اإلنوـاند كلر أن ذناح اواتا  التةامن مب الهعرة نحو نهش  ةاونة الن الدول 

نحو نهش شـــــمولة لحوسمل ذعرة الةمالل  ”واعدة عبم صـــــةلد التةاون اإل ب مةد فالمشـــــروت المنن   حف عنوان 
س عبم بـــــــــبلن المثالس يهدف الم العمب الن ابدان منظقل  (THAMM)مشـــــــــروت   “و نقبها فة شـــــــــمال أفر   ا

_________________ 
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ــمال أفر   ا لتة  ة ــر ةا  الولن ل ومةايلر الةمند وذناح أمثبل أ رع سثلرة شــــــــ من مةاب من أجن  ةز ز التشــــــــ
 عبم جهوت  ولم  ما  الم اتاة فلها شرسات توللون و ات ها شرادا  الن وساه  متةدتةد

  
 أث  م ض  ي وس كورونا على  نفيذ اال فاق العالما  -  رابعا  

ــةف الببدان فة ا ن اا ل عام  مةظ  لتنن 19-دانف جاعحل سوفلد - 16 ل  اه نام الةالمةس ولتنها و ـ
عبم أا ـــــــــــــــ ل مشــــــــــــــترسـلد اا أ بـتف أن عبم جم ب البـبدان أن  ـب ل مزـ دا من العهـد لتحقل  أذـداف اه ـنام  
الةالمةس وسانف أيضــــــــــــاب ع  ل عر بف التقد  نحو  ح  قهاد فةبم بــــــــــــبلن المثالس  أ ر جمب الب انا  المتةبقل  

ــدـيدا ـرالـتداالر المتاـ ة لمواجهـل العـاعحـلس وه1ـرالهعرة )الهـدف  بــــــــــــــ مـا ـما أ ر منهـا عبم عمبـ ا   ( ـ أ را شــــــــــــ
 د2020التةدات الولنة التة سان من المقرا اجراتذا فة عا  

وفة الةديد من الببدانس أت  اتوت النةن  عاى العاعحل الم  تث   المماابــــــا  التة  ضــــــر رحقوم   - 17
دما أن الوـــــــ ابـــــــا  أو المماابـــــــا  اإليعاا ل  لنن   (د A/HRC/45/30ان ر المهاجر ن وافاذهم وسرامتهم )

ــااة أو ه  لنن  اه جزع اس وذو ما يز د من  ةقلد الةمب ا  المعراة   ــ ابــــا  أو المماابــــا  الضــ رالتوا   مب الوــ
 اه نام الةالمةدلتقل م مدع النعاذ فة  ننل  

أذم ـــل اه نـــام الةـــالمة وفتحـــف  فـــا ـــا جـــديـــدة أمـــا   ننلـــ ى  19-ومب الـــ س أار   جـــاعحـــل سوفلـــد - 18
ــد  A/HRC/45/30 )ان ر (د وـداـ ف يةومـا  عـدـيدة فة جم ب أنحـات الةـالم  ةمـن عبم  ننـل  ـ داالر لبتأــــــــــــ

د وهي ف العها  صـاي ل المأـبحل أن جهوت الدعوة التة (4) تماشـم مب اه نام الةالمة 19-لعاعحل سوفلد
  قو  اها من  ادايل العاعحل  تو  مب اه نام الةالمة فة معاه  اع و لد

وأصـــــــ حف الدول  قبن رأذم ل أن  لتنن لبعم ب امةان ل الحأـــــــول عبم الرعايل الأـــــــح ل رأـــــــرف  - 19
(س وذو ما اعترفف رل الوـــــبظا  المحب ل من  فترة لو بلد  15يتةب  رالهعرة )الهدف الن ر عن و ـــــةهم ه ما 
من التأدلد عبم أذم ل  زو د المهاجر ن رمةبوما  مو و ل  تاذ لهم فة الو ف   19-و ات  نشــــــــة جاعحل سوفلد

ــد  لبعـاعحـل الم  بل ن اع (د سمـا أت3المنـابــــــــــــــب )الهـدف  لحـاجـل الم الظـارب المرن والمت ل ر لتـداالر التأــــــــــــ
ــن رةمبـ ا  الهعرة لمـا ـل ـل  من أذمـ ل فة وـ ف   ـبب عبـ ل البببـبل  الشـــــــــــــــناهـ ل والـقداة عبم التنبؤ ه مـا يتأــــــــــــ

 (د12الشديدة )الهدف 

فنة ـ ايبـندس عبم بــــــــــــــبلـن المـثالس عمـبف الحةومـل مب من مـل الأــــــــــــــحـل الةـالم ـل والمن مـا  كلر   - 20
ــافل الم ال س  الحةوم ل المحب ل عبم  وفلر المةبوما  لبمهاجر  ن رشــــــأن المةافحل النةالل لألمراضد وداإل ــــ

أنشــــــــــــــ  يتم  ـبن  نشــــــــــــــة العـاعحـل عدٌت من البوارا  والمرادز اإلع مـ ل العـديدةس رـما فة ال  فة أااد عـان 
المتةدتة القوم ا ( وسا ا وـــــــتان وللتوان اد و مف أيضـــــــاب ا ايل المةبوما  األبـــــــابـــــــ ل عبم   -ودول ف ا )تولل 
 د(5)جم ب الببدان نظام أوبب فة

وفة أواعن فترة  نشــــــــــــة العاعحلس أكباقف الحدوت فة جم ب أنحات الةالمد ولتن سانف  داالر اإلك م   - 21
ـ د أ ر  عبم الةـدـيد من األشــــــــــــــاـااس فـقد ـ أ ر المهـاجرون اهـا رشــــــــــــــةـن  ـااس وذو مـا يؤسـد أذمـ ل  وفلر  

_________________ 

 _https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/policy_brief-gcm_and_well_governed : انـــــــــ ـــــــــر  ( 4)  
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ض الحةوما  عبم اعاتة موالنلها الم  ملن  (د وعمبف رة14الحمايل والدعم والموـــــــاعدة القنأـــــــب ل )الهدف 
فة الاـاااس فة يلن اس ز  يةوـما  أ رع عبم  ـمدـيد الـتأشــــــــــــــلرا  لتعـنب أن يقب المـهاجرون الم  مون فة  
اـبدانهـا فة يـاه  ماـالـنل  كلر مقأــــــــــــــوتة لبقوانلند ولتن فة اـبدان أ رع عـدـيدةس ه يوــــــــــــــتظ ب المهـاجرون  

س فـالحـدوت م بقـل والتر ل ـا  الثنـاع ـل واإل ب م ـل كـاع ـل أو متو نـلد  الحأــــــــــــــول عبم ذـ ا الـدعم و  بون عـالقلن
ــ حف الحاجل مبحلب الم   اتة التةاون عبر الحدوت )الهدف  ــواكن المتةبقل  11وأصــــــ (س رما فة ال  اتماا الشــــــ

 د(6)رالأحل الةامل فة جهوت اتااة الحدوت عبم أباس من ايترا  الحقوم 

ــااا ال ين  قظةف اهم و قد  اه نام  - 22 ــأن س ف ل  بب ل اهيت اجا  النوا ل لألشـــ الةالمة التوج ل رشـــ
( ويتم  ـــــمان الةوتة ا منل والتر مل وإعاتة  15الوـــــبنس ادتا من امةان ل الحأـــــول عبم الادما  )الهدف 

  (د وفة يلن عب قف رةض الدول عمب ا ا اإلعاتة روـــــــبب ال روف كلر21اإلتماا رشـــــــةن موـــــــتدا  )الهدف 
ا منلس ا لف تول أ رع جهوتذا لتنالل يأـــــــــول الةاعدين أو األشـــــــــااا ال ين  م  ريلبهم عبم الدعم عند  
عوت همس رما فة ال  اجرات النحوا الظب ل وابــت  ال األشــااا ال ين بــ ةزلون أننوــهم أو بــلو ــةون فة  

ــب نظا ا من أجن اعاتة اإلتما اد الد أن الحال لم يةن  الحعر الأــــحة وإيواتذم رشــــةن هع  و قديم تعم أوبــ
د ل  فة جم ب الوـــ ا ا س وذناح شـــواكن متزايدة فة جم ب المنال  رشـــأن عمب ا  اإلعاتة القوـــر ل التة  تم 
ــبلن عنهم   ــحودلن ا و هم والمننأــــــــــ ــول القانون لس رما فة ال  اعاتة األلنال كلر المأــــــــــ تون مراعاة األصــــــــــ

س  19-ح ل التاه ل مما يز د من  ظر اصــــارل الةاعدين رةوفلدواإلعاتة الم ابدان  نتقر الم البنم التحت ل الأــــ 
 د(7)الم جانب الحاه  الةديدة التة يتةرض فلها الةاعدون لبةنف والوصم والتمللز

  نـاولهـاودـالن ر الم اا نـات  ظر اإلصـــــــــــــــارـل فة األمـادن المةت ـلس ا تات  أذم ـل معـاه  أ رع  - 23
ــ ما ما يتةب  م اه نام الةالمةس وه ــراذ المهاجر ن   ل  بـــــــ نها او ف  داالر ايتعا  المهاجر ن وإل م بـــــــ

 (د و وبم ال  الضوت عبم مماابا  جلدة جديدة ين  ة محادا هاد13العاعحل ) مش اب مب الهدف 

ومن المتو ب أن يةون لبرسوت اه تأــات  الةالمة أ ر  ظلر فة الموــتقبن عبم الةمال المهاجر ن:   - 24
ــاعد الاظاب   ــت ةات اهجتماعةس و حديا  التنم ل ال شـــــــر لس و راجب التحو    المال لس و أـــــ فال ظاللس واهبـــــ

د و شــــلر التعااب الوــــارقل الم التمللز  واإلجراتا  التة  حم من  دا المهاجر ن  لةتَبر سبها ماالر ي    ل
أن المهاجر ن أشـــــــــد  ضـــــــــرااب و ابـــــــــاب رالموالنلن ول   لديهم رالمقاانل مةهم ما يةنة من المواات اهجتمان ل  
واه تأـاتيل التة  تنن لهم الأـموت فة فترا  مظولل من اإلك م وال ظاللد وعاتة ما يةون المهاجرون أدبر  

شلس سما أن  أاعص الرسوت المر  م  حديداب رالشواكن الأح ل  ةنة أن  عدتاب فة أدثر  ظاعا  الةمالل ذشا
ــ  م يلن امرأةس  د يتضــــران رشــــةن كلر    8,5المهاجرا  البوا ة يشــــت بن رالةمن المنزلةس و قدا عدتذن اــــــــــــــــ

 د وسثلراب ما  وــــــت ةد الدول المهاجر ن من ن لم الحمايل اهجتمان ل و داالر التحنلز(8)متنابــــــب من األو ــــــات
يةنة اهبـــــت نات عنهم فقداَن الد ن أو الوـــــةن أو الو ـــــب من   د اه تأـــــات د ودالنوـــــ ل لبةمال المهاجر نس 

يلا الهعرةس واإلعاتة الم ةرة أو ايتمال أن  تقظب اهم الوـــــبند وفة بـــــ ام اه ـــــظراب الوابـــــب النظام فة  

_________________ 

 دwww.iom.int/sites/default/files/documents/issue_brief_cross-border_human_mobility.pdfان ر:  (6) 

 دhttps://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/arabic.pdf :ان ر (7) 

 /www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020 : انــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــر  ( 8)  

guidance-note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=227 د 

http://www.iom.int/sites/default/files/documents/issue_brief_cross-border_human_mobility.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/arabic.pdf
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/%20guidance-note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=227
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/%20guidance-note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=227


A/75/542 
 

 

20-14075 7/22 

 

ــااسل فة التةبم عن رلةدس   مبلون لنن مهاجر فة الةالم  حديا   اصـــــــل ه ما يتةب  33التةب مس يواجل  رالمشـــــ
 و لةزع ذ ى التحديا  الم النعوة الر م ل والحواجز الب و ل ومحدوتيل  وافر تعم يتنابب مب سن ياللد

ومن ماالر العاعحل اناناضل الموــــــاذما  المال ل لبمهاجر ن فة ظن الضــــــ وا المتضــــــاادل التة  - 25
س مب ايتمال  ةرض المهاجرا  (9)أفرات األبـــــرة فة الولن تعبم فة  راجب ت ن المهاجر ن و  اتة ايت اجا  

د و واجل األلنال المةالون ال ين ية شون فة الببدان األصب ل لبمهاجر ن  ظر الو وت معدتاب (10)لماالر أشد
د و تو ب  (11)فة ارا ن النقر أو البعوت الم ابــــــترا  ع ا  التت   الضــــــااة مثن عمن األلنال أو  واا األلنال

فة المــاعــل  قر  ــاب روــــــــــــــبــب  20انوــــــــــــــ ــل  2020الــدولة أن ينانض  ــدف  التحو    المــال ــل فة عــا   البنــ 
 س عبم الركم من واوت  قاا ر  نلد از اتة ذ ى التحو    الم رةض الببداند(12)العاعحل

و ــد يــد ت  رةض الــدول وس ــانــا   ــارةــل لألمم المتحــدة وجهــا  مةن ــل أ رع رــالنةــن رةض ا  ــاا  - 26
بب ل عبم المهاجر نس ومنها  نا م ماالر اهبـت  لس وذة  ةمن عبم ايعات بـبن لمواجهتهاس رما فة ال   الوـ 

( والحد  من الحاجل الم  هر ب المهاجر ن والتقبلن من  6بـبن لضـمان التوظ   المنأـف واأل   ة )الهدف 
ــر )الهدف 9و وت ذ ى الحاه  )الهدف  ــد الةمال  ( والح10( و اف    ظر اه عاا رال شـــــ د من التمللز  ـــــ

 د(13)(17المهاجر ن وكلرذم من الوةان المتنقبلن )الهدف 

وبــبظف من مل الةمن الدول ل والمن مل الدول ل لبهعرة الضــوت عبم  ــرواة اهبــتةدات لةوتة أعدات   - 27
األمم س وأدـد سثلرون فة من ومـل (14)(21دبلرة من المهـاجر ن وإعـاتة اتمـاجهم عبم نحو موــــــــــــــتـدا  )الهـدف 

المتحدة عبم أذم ل ا ايل  داالر الحمايل اهجتمان ل لعم ب الةمال المهاجر ن وأبـــــــــرذم و  وـــــــــلر يأـــــــــولهم  
د وفة يلن يتا  أاداب الةمن  رااا  لو بل األجن رشــــــأن القوة الةامبل (15)عبلهاس ر ض الن ر عن و ــــــةهم

جر ند لتن العاعحل بــبظف الضــوت س ل   التة يوــتادمونهاس من المتو ب أن  زتات يدة ا  اا التة  م  المها
ــاا من العدل الن الةمالل الماذرة وكلر الماذرة   لف الحواا فة رةض األوبـــــــــــ عبم و مل الةمالل المهاجرة ويو 

 الم يواا يرس ز عبم الةمال األبابللند
  

_________________ 

ــر (9)  ــ ـــ  _https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/policy_brief-_remittances_in_the_time_of :انـــ

covid-19.pdfد 

-www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/ 2020/guidance :انــ ــر (10) 

note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=227د 
 دwww.cgdev.org/blog/migrant-remittances-will-plummet-here-what-means-global-development :ان ر (11) 

-www.worldbank.org/en/news/video/2020/07/17/expert-answers-what-has-covid-19-meant-for :انــــ ــــر (12) 

migrants-and-remittancesد 

 دwww.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf :ان ر (13) 

 /www.ilo.org و  www.iom.int/sites/default/files/documents/05112020_lhd_covid_issue_brief_0.pdf : ان ر  (14) 

wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf د 

 دwww.iom.int/sites/default/files/institutional_statement_covid19_28052020.pdfان رس عبم ببلن المثالس  (15) 

https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/policy_brief-_remittances_in_the_time_of_covid-19.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/policy_brief-_remittances_in_the_time_of_covid-19.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/policy_brief-_remittances_in_the_time_of_covid-19.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/policy_brief-_remittances_in_the_time_of_covid-19.pdf
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/%202020/guidance-note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=227
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/%202020/guidance-note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=227
http://www.cgdev.org/blog/migrant-remittances-will-plummet-here-what-means-global-development
http://www.worldbank.org/en/news/video/2020/07/17/expert-answers-what-has-covid-19-meant-for-migrants-and-remittances
http://www.worldbank.org/en/news/video/2020/07/17/expert-answers-what-has-covid-19-meant-for-migrants-and-remittances
http://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/documents/05112020_lhd_covid_issue_brief_0.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/institutional_statement_covid19_28052020.pdf
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 ؟ التا يمكن  بّينها  ما  ا أوجه التندم الم  ز  -   خامسا  
ــتوع الدول لتننل  أذداف اه نام يرسز األملن الةا  فة ذ ا الن - 28 رت عبم الم اتاا  المتا ة عبم موـــــــــــ

 ابتناتا الم  م  مواعن موا  ة ل  تواف  مب النهش الشامن العامبد 23 الةالمة الـ
 

 عزيز االسقققققققققتنقاد قلى ال نقام  والبيقانقا   ا الخاقاا والسقققققققققيقاسقققققققققة العقامقة والتخاي   ا  - ألف 
 الهج ة مجاع

أار   جم ب الدول  قر ـ اب ه ـما أوات ل من ابـــــــــــــــهاما  إلعدات ذ ا التقر ر مشــــــــــــــااستـها فة المحـافن   - 29
ــتداملس 23الدول ل )الهدف  ــ ابـــة الره ب الموـــتوع المةنة رالتنم ل الموـ والمنتديلن الةالمللن  ( مثن المنتدع الوـ

ا واإلمااا  الةرد ل المتحدةس عبم  س الب ين  رأبـــــــــتهما ادواتو 2020و   2019لةامة رالهعرة والتنم ل  المةنللن
والحوااا الدولة الوــنو  رشــأن الهعرة والةمب ا  التشــاوا ل اإل ب م ل رشــأن الهعرة التة  قوتذا المن مل   التوالةس

ــا التزا  العمة ل الةامل   ــرادلد وعز  اه نام الةالمة أيضـ الدول ل لبهعرةس وال  سدللن عبم جهوت التةاون والشـ
من   ل  ن  م تواة مقببل لمنتدع ابـــــــــــــتةراض الهعرة الدول ل ال   يلةقد سن أادب بـــــــــــــنوا   رالتةاونس وال  

 هبتةراض التقد  المحر  ابترشاتا راهبتةرا ا  اإل ب م لد

وذـناح مؤشــــــــــــــرا  عبم أن اه ـنام الـةالمة ـسان ـلل أ ر  رادمة من يـلا التـةاون الربــــــــــــــمة وكلر   - 30
عبم بــبلن  “واألشــااا المتنقبون  19-دوفلد”لألملن الةا  المةنون الربــمةد ه ةد نشــر الموجز الوــ ابــا ة 

تولل   14د وداإل ــــــافل الم ال س التزمف يتم ا ن (16)تول الم ا ان يؤ د  وصــــــ ا ل  103المثالس انضــــــمف 
ــ    ــوا رأن  أـ ــلرة”عضـ ــ ةل األمم المتحدة المةن ل (17)ل  نام الةالمة  “نأـ د وبـــوف  تةاون ذ ى الدول مب شـ

رالهعرة فة  ةز ز أفضـن المماابـا  والت اتل الن األ ران ومواصـبل  ننل  أذداف اه نام الةالمةد سما يشـد   
د التـارةـل لبمنتـدع الةـالمة المةنة رـالهعرة والتنم ـل  ةهـدا  من المـدن التلز  فلهـا رـالتةعلـن اتننلـ   (18) ل ـل الةلمـَ

 اه نام الةالمةد

النهش الشـــــــــــامن لبمعتمب رأبـــــــــــرى عن يوااا  ان اتة يمةن فلها فض  وأبـــــــــــنر  المحافن التة  ةتمد  - 31
اهشـت اح الن الموـاعن الوـ ابـا  ل وشـؤون الوـ ابـل و ةز ز محنزا  اإلصـ ذ عبم الأـةلد الولنة والترو ش  
لبتةاون الدولةس وال  رشــــــةن عا  أو فة موــــــاعن محدتة وانظ  ا من اداعن اهيتعا  ويتم موــــــاعن اإلعاتة 

تمااد و شــــــــــــمن ذ ى الحوااا  اجتماعا  ألصــــــــــــحاب المأــــــــــــبحل المتةدتين  ةقدذا البعنل الدول ل وإعاتة اإل
س وأوجل  ةاون الن منبر التةاون الدولة رشـــــأن المهاجر ن كلر الحامبلن لبو اع  ال  مل (19)لبأـــــبلب األيمر

و ــــــــــــــ ـل األمم المتحـدة  والمعب  األواودة المةنة ـرال جتلن والمننللن وعـدت من المن مـا  األ رعس منهـا من
لشــــــــــــــؤون ال جتلنس من أجـن منـا شــــــــــــــل  ننلـ  اه حـات األواودة ل  نـام الةـالمة )واه نـام الةـالمة رشــــــــــــــأن  

_________________ 

 #: www.un.int/philippines/statements_speeches/joint-statement-impact-covid-19-migrants :انــــــــــــــ ــــــــــــــر (16) 

:~text=Excellency%2C&text=The%20statement%20welcomes%20your%20report,economies%20he

avily%20dependent%20on%20remittancesد 

ــاوس والنببلنس وسنداس والم ربس  (17)  ــن الس وكاناس وكلن ا ا وـــــــــــ ــبناتواس والوـــــــــــ ــ اس والبر  الس ودن  تيتس و ايبندس والوـــــــــــ ا لود اس وإندون وـــــــــــ
 ونل الد والمةو  س

 يشترح فة  وج ل أعمالل معب  الةلمد المةنة رالهعرةس ومن مل ’’المدن والحةوما  المحب ل المتحدة‘‘س والمن مل الدول ل لبهعرةد (18) 

-www.redcross.org.uk/-/media/documents/about-us/what-we-do/policy-into-practice-global :انـــــــــــ ـــــــــــر (19) 

compact-migration.pdfد 

http://www.un.int/philippines/statements_speeches/joint-statement-impact-covid-19-migrants#:~:text=Excellency%2C&text=The%20statement%20welcomes%20your%20report,economies%20heavily%20dependent%20on%20remittances
http://www.un.int/philippines/statements_speeches/joint-statement-impact-covid-19-migrants#:~:text=Excellency%2C&text=The%20statement%20welcomes%20your%20report,economies%20heavily%20dependent%20on%20remittances
http://www.un.int/philippines/statements_speeches/joint-statement-impact-covid-19-migrants#:~:text=Excellency%2C&text=The%20statement%20welcomes%20your%20report,economies%20heavily%20dependent%20on%20remittances
http://www.redcross.org.uk/-/media/documents/about-us/what-we-do/policy-into-practice-global-compact-migration.pdf
http://www.redcross.org.uk/-/media/documents/about-us/what-we-do/policy-into-practice-global-compact-migration.pdf
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ــ ام الهعرة وجهاٌ  أ رع (20)ال جتلن( ــات فة بـ ــ ةل النوـ ــترح مرسز ال حول المةنة رالهعرة الدول ل وشـ د واشـ
 عنوان ل فة الاا اه نام الةالمةدمب يةومل سندا من أجن ال م مرسز يلةنم رالشؤون ال

و شــــــــــــــمـن العهوت التـةاونـ ل المـب وـلل فة معـال  ةز ز اهبــــــــــــــتـنات الم الوـ اعب والبـ اـنا  فة الاظـاب   - 32
والوـ ابـل الةامل والتاظ م انشـاَت المرصـد األفر قة لبهعرة والتنم ل فة الم ربد وفة الوـ ام اا لس ابـتضـافف  

المن مل الدول ل لبهعرة وإتااة الشــــؤون اه تأــــاتيل واهجتمان ل ومن مل التةاون  يةومل مأــــرس رالتةاون مب 
والتنم ل فة الملدان اه تأــــــــــات  و حف اعايل اه حات األفر قةس المنتدع الدولة الثانة رشــــــــــأن ايأــــــــــاتا  

المتحـدة س ألبقـف من مـل األمم 2020د وفة  ااا/مـااس (21)2020الهعرة الـ   علقـد فة سـانون الثـانة/ينـاير 
لبظنولل )اللون وــــــــــف( والمن مل الدول ل لبهعرة ومنو ــــــــــ ل األمم المتحدة لشــــــــــؤون ال جتلن ومن مل التةاون  

س فة يلن (22)والتنمـ ل فة المـلدان اه تأــــــــــــــات  التحـالَف الدولة المةنة رالب انا  المتةبقل راأللنال المتنقبلن
مرصــــــــَد األمم المتحدة المةنة اتهر ب المهاجر ن فة  أنشــــــــأ مةتب األمم المتحدة المةنة رالماداا  والعر مل 

 د2019عا  

وو ـةف يةومل الوـو د ارنامعا ا ب م ا لتحوـلن ايأـاتا  الهعرة فة أفر   اس رالتةاون مب اه حات  - 33
ــبلن المثال  ــامبل رعهوت ولن ل منها عبم بـ ــتتمال ذ ى النهلش الشـ األفر قة والمن مل الدول ل لبهعرةد و عر  ابـ

 مرسز المةبوما  واإلتااة المتةبقل رالهعرة فة مالةد انشات

مبدأ أبـــــــابـــــــ اب  قو  عب ل يقوم اإلنوـــــــان  -مةافحل التمللز  ـــــــد المهاجر ن  -  17و مثن الهدف  - 34
لبمهاجر ند و ةمن الةديد من الحةوما  عبم  مب ياه  التمللزس لتن الةنأـــــــــر ل وسراب ل األجانب الواج ل 

ن فة عم  الن ا  المؤبـــــوـــــة وذما فة ال الب نتاا  حلز معتمةة كلر وات  ه ينتنة يمةن أن  تونا متوكبتل
مب ال   ــــــــــراىد ومن   ل اإلجراتا  التة يقتريها اه نام الةالمةس  توافر لبحةوما  فرصــــــــــل لتة  تون  

ر قل  حد   دوة يحت ع اهاس فتقتبب ج وا التمللز من بـــ ابـــا ها وإجراتا ها و دما ها و تواصـــن رشـــأن الهعرة رظ
 من شواكن المهاجر ن الوافدين أو الم  ملن و شعب عبم اهندمااد

بــ ما وأن المهاجر ن يواجهون بــبوساب  تزايد ه ل يدة  ومن األذم ل رمةان ا ااا اجراتا  منوــقلس ه - 35
التمللز  الةنأــر ل وسراب ل األجانبس وذو ما وصــنتل المقراة الااصــل المةن ل راألشــةال المةاصــرة لبةنأــر ل و 

ــبوح  ب رأنل بــــ ــ  ــن ا ل  من  ةأــــ كلر مبرا وكلر مقبول و تةااض مب  ”الةنأــــــر  وسلرى األجانب وما يتأــــ
د و د ن مف البعنل الولن ل التلن ل لحقوم اإلنوان (23)“التزاما  الدول رموجب القانون الدولة لحقوم اإلنوان

ــدا ي ــل سنــ ــف يةومــ ــل رشــــــــــــــــــأن الهعرة ويقوم اإلنوــــــــــــــــــاند وألبقــ ــل ا أــــــــــــــــــاه  رةنوان  يم    ون ــ مبــ
”#ImmigrationMatters“     الهعرة مهمل(  وــــــةم الم اارا  ابــــــهاما  المهاجر ن تا ن معتمةا همد و ات(

دندا أيضــاب عمب ل و ــب تللن لبتواصــن ألعبن عنل ابــم اب أ نات انةقات المنتدع الةالمة المةنة رالهعرة والتنم ل 
ــ اكل س وذو تللن يهدف الم موـــــاعدة الحة2020فة عا   وما  والمعتمب المدنة واألعمال التعاا ل عبم صـــ

_________________ 

 دhttps://picum.org/wp-content/uploads/2019/02/GCR-and-GCM-joint-event-report-1.pdf :ان ر (20) 

 دwww.iom.int/ifms/sites/ifms/files/IFMSOutcomeDocument-V2.pdf :ان ر (21) 

 د/https://data.unicef.org/resources/international-data-alliance-for-children-on-the-move :ان ر (22) 

 د https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25739& LangID=A : ان ر  ( 23)  

https://picum.org/wp-content/uploads/2019/02/GCR-and-GCM-joint-event-report-1.pdf
http://www.iom.int/ifms/sites/ifms/files/IFMSOutcomeDocument-V2.pdf
https://data.unicef.org/resources/international-data-alliance-for-children-on-the-move/
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25739&%20LangID=A
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د وألبقف منو ــــــــ ل األمم المتحدة لحقوم اإلنوــــــــان م اتاة إلعاتة صــــــــ اكل  (24) ظاب متوا ن رشــــــــأن الهعرة
 د(25)الاظاب والتواصن العماذلر  رحلا يتمحواان يول الهعرة القاعمل عبم يقوم اإلنوان

 
هد، بمقا  ا ذلقع عن ي ي  معقالجقة العوامقل المسقققققققققببقة حمقايقة سقققققققققالمقة المهقاج ين ور قا  - بال 

 للهج ة والتخفيف من حدة حاال  الهشاشة  ا سياقها
عبم النحو المبلن فة  -ان التقبلـن الم أتنم يـد ممةن من الةوامـن الوــــــــــــــبب ـل الموــــــــــــــب ـل لبهعرة  - 36

د وذةـ اس فـان الةـديـد من  2030ير  م اا  ـالـا و  قـا اتحقل   ظـل التنم ـل الموــــــــــــــتـدامـل لةـا   - (26)2 الهـدف
 األنشظل الحةوم ل الرام ل الم التأد  له ى الةوامن  ر  م راجراتا  ودرامش أ رع أوبب نظا اد

أيضـاب الم  ةز ز ا ل ا  ال  مل هبـت ام الماالر والتهديدا  التة  د  توـبب فة  2و دعو الهدف  - 37
ــبـ ل ـرأعـدات   يرسـا  الهعرة أو  ؤ ر عبلهـاد كلر أـنل مـن  اعتمـات اه ـنام الةـالمةس كـاتا الـناس اـبدانهم األصــــــــــــ

 دبلرة روبب معموعل متنوعل من الدوافب والةوامن اله ةب ل الوبب لد

ــ حف من اهعت ااا  التة  ح م راذتما    - 38 ــهاما  الوااتة من الدول الم أن الهعرة أصـــ ــلر اإلبـــ و شـــ
ها أيرلندا والدانمرح والةرام و لركلزبــــــــــــتان وموا تان اس  متزايد فة البرمعل اإلنماع لد فقد عمد  عدة ابدانس من

ــا ها الولن ل لبهعرة وكلرذا من الو اع    ــ ابــــــــــ ــتدامل فة بــــــــــ الم اتماا اه نام الةالمة وأذداف التنم ل الموــــــــــ
س وعبم وجـــل 2030التوجله ـــلد أمـــا يةومـــل الوــــــــــــــو ـــدس فهة  رع فة اه نـــام الةـــالمة امتـــداتاب لاظـــل عـــا  

ــمولل رالهدف  7ايل الاأـــــــوا امتداتا لب  ــتداملد ودالمثنس  ةمن المن مل   10المشـــــ من أذداف التنم ل الموـــــ
ــ  ألذداف التنم ل  ــ  منوــــــــ ــترا  ع ل يرات رل اجرات موــــــــ ــب الاا جديد لبنتاعش اهبــــــــ الدول ل لبهعرة عبم و ــــــــ

إلا غ عبم  الموــتدامل واه نام الةالمة وس ل  األنشــظل واألولو ا  التن  م ل األوبــب نظا ا من أجن   وــلر ا
ــاس األذداف الم سواة واه نام الةالمةد وع وة عبم ال س يرسز  قر ر  ــترسف الهعرة فة أفر   اأبـــ س ال   اشـــ

فة نشــــــــــــــرى منو ـــــــــــــــ ل اه حـات األفر قة والمن ـمل الدولـ ل لبهعرةس عبم توا الهعرة سمحرح لبتعـااة واهاتـتاا  
 د(27)لنو ل لبمهاجر ن وأبرذم ومعتمةا هم المحب لوالةمالل و قر راأل ر اإليعااة ال   يلحد ل التنقن را

ــاف أوجل الت  ا الن أذداف التنم ل  - 39 وذناح فرصـــــــــل  ملنل لبةمن رمز د من المنهع ل عبم ابـــــــــتتشـــــــ
ذدفها الويلد يتمثن الموـــــــتدامل و ننل  اه نام الةالمة ومتارةتلس مب اإل راا راهنتقاتا  الموجهل لببرامش التة  

 و تةااض مب أذداف ب ابا  ل أ رعد (28)ا  الهعرة والقاعبل رأنها  د  أ ة انتاعش عةو لفة الحد من  دفق

ــاعن التدذوا البلتة  - 40 ــامن لموـــ ــ ل التة جات اها اه نام الةالمة اإلتماال الشـــ ومن الموـــــتعدا  الرع وـــ
التناعن المةقد الن الدوافب  والتواال الظب ة ل و  ل ر المنات اوصــــــــنها توافب لبهعرة المةاصــــــــرةس ا ــــــــافل الم 

_________________ 

ــر (24)  ــ ـــــــــــــ -www.imap-migration.org/narrative/publications/shaping-public-narrative-migration-and :انـــــــــــــ

migrants-guide-promoting-balancedد 

 دwww.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/SevenKeyElements.pdf :ان ر (25) 

 )ب(د 18س المرف س النقرة 73/195ان ر  راا العمة ل الةامل  (26) 

 (27) IOM, Africa Migration Report: Challenging the Narrative (Addis Ababa, 2020)د 

 Susan Fratzke and Brian Salant, “Moving beyond ‘root causes’: the complicatedان ر عبم بــــــــــــــبلـن المثـال:  (28) 

relationship between development and migration”, Towards a Global Compact for Migration :A 
Development Perspective, No. 2 (January 2018)د 

http://www.imap-migration.org/narrative/publications/shaping-public-narrative-migration-and-migrants-guide-promoting-balanced
http://www.imap-migration.org/narrative/publications/shaping-public-narrative-migration-and-migrants-guide-promoting-balanced
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/SevenKeyElements.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
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ــاتيــل والــديم راه ــل )الهــدف  ــ ــابــــــــــــــ ــل واه تأـــــــــــــ (د و بــن اعتمــات  5س وســ لــ  الهــدف 2البلت ــل والةوامــن الوــــــــــــ
الةالمةس سان عدت من الببدان  د أتاا اعت ااا    لر المنات فة بــــــ ابــــــا ل الولن ل المتةبقل رالهعرةس   اه نام

المتةدتة القوم ا ( وفرنوـاس فة يلن صـاكف ابدان أ رع مثن   -تولل ال  أوكندا ودو وـوانا ودول ف ا ) فة رما
د و ةةف الرو يال ا عبم و ـب  (29)فانوا و ونل ال بـ ابـا    رس ز عبم التنقن ال شـر  الناجم عن عوامن الت ل

 ل   ظل عمن ولن ل  ةالش  حديدا توافب الهعرة المتأبل رالمناتد و ةمن ابلز عبم اتماا التنقن ال شر  وعمب
ــ  ل المنقحل لاظل الةمن   ــترا  علتها المنا  لد وأتمعف كوا  ماه فة الأــــ اعاتة التوللن الماظم لها فة ابــــ

ــلد و ات     2019الولن ل المتةبقل ات لر المنات لةا   ــمن التزاما  مبموبــــــ ــأن التنقن ال شــــــــر  يتضــــــ فرعاب رشــــــ
ــرت النا ش عن التواال م ــل المةن ل رالتشـ ــا فة الاا المنأـ ــاا ب  نن  فة المح م الهات  وكرب  يةومل فرنوـ شـ

أفر   ا )ودشــــــــــــةن متزايد فة شــــــــــــر ها(د وذناح ياجل مبحل لبتأــــــــــــد  ألشــــــــــــد   اا الت لر البلتة ولأة عبم  
 المعتمةا  المحب ل الضة نلد

وجاا  أيضـــــا ا ااا اجراتا  لتةز ز  ننل  اه نام الةالمة عبم نحو يراعة المن وا العنوـــــانةد فقد  - 41
مم المتحدة لبموـاواة الن العنوـلن و مةلن المرأة )ذلتل األمم المتحدة لبمرأة( عبم سنالل مشـااسل  عمبف ذلتل األ

الةام   المهاجرا  فة المشـاواا  المتةبقل اتننل  اه نام الةالمة فة منظقل  بـ ا والمح م الهات س وتعمف  
زا  سندا اتااا  يةومتها اه حاتيل مشـــروعاب فة الن عر يهدف الم  ـــمان يمايل المهاجرا  من اهعتداتد و ب

رابـــتةراض الوـــ ابـــا  والتشـــر ةا  والبرامش العديدة من من وا جنوـــانةس رما فة ال   ب  المتةبقل رالهعرةد  
وعبم الأــةلد المحبةس  شــااح اروسوــنس وكو نبرغ رالوــو دس ومدينل لوسوــمبواغس ومل نو رايظال اس واوما فة  

( ال    نن ى المن مل الدول ل لبهعرة اهدف منب الةنف العنوـــــانة فة  Equal(c)ity) “مدن الموـــــاواة ”مشـــــروت 
 معتمةا  المهاجر ن و ةز ز الدعم المقد  لبناج ا  والناجلند

ــارل رةوفلد - 42 س فان   اا العاعحل عبم 19-وفة يلن  ر نب مةده  الوه ا  الن الرجال روـــــبب اإلصـــ
ــلنس   ــنا  العنوـــ ــان ل ويامبة صـــ ــات والمثب ا  والمثبللن ومزتوجة الملن العنوـــــة وم اير  الهو ل العنوـــ النوـــ

الم اعـاتة   (30)بةفلهم المهـاجرونس يمةن أن  تون  ـابــــــــــــــ ـلس يلـا  ؤت  الزـ اتة فة يـاه  الةنف الةـاع رمن
 اأ ص المواات لمعاه  أ رع كلر  دما  الأحل العنو ل واإلنعاا لد وذوة ال مواواة الن العنولن ذ ى  

 عةـن ا  ـات نهش  ـاعم عبم الحقوم ومرات  ل عت ـااا  العنوـــــــــــــــان ـل  19-ا  ـ ة فة اه وـــــــــــــــات نت عـل لتوفلـد
 يتةب  رالهعرة  روا اب أدثر من أ  و فد ه ما

واف  الحــد من أوجــل الضــــــــــــــةف التة يواجههــا المهــاجرون  حــديــداب مب عــدت من أذــداف اه نــام  و ت - 43
 الةالمةس وذناح أمثبل عديدة عبم اهاتتاا فة جهوت مةالعل ياه  الضةفد

ه ةض الحةومــا   ــدير منــا ل  منــل لموالنلهــا الم  ملن فة ابــدان أ رعس مثــن المهــاجرا  ال  ة  - 44
د وسلن ا رأــدت ادت  شــ لن مأوع يوــتقبن  ــحايا اه عااد و ةاونف الممبتل المتحدة يعبرن عبم  رح عمبهن

لبر ظان ا الة مم وأيرلندا الشــمال ل مب العها  صــاي ل المأــبحل لو ــب م اتاة ااعدة يرات اها اعظات األولو ل 
يةومل األاتنس  لتوـو ل  ضـايا النوـات الموـتضـةنا  البوا ة يلحتعزن فة مرادز ايتعا  المهاجر ند وو ـةف 

_________________ 

ــر (29)  ــ ــــــــــــــــــ  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/20180917%20WIM%20TFD%20I.1%20 :انــــــــــــــــــ

Output%20final.pdfد 
 www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights.pdf :انــــــــــــــ ــــــــــــــر (30) 

 دwww.ohchr.org/Documents/Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf و

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/20180917%20WIM%20TFD%20I.1%20%20Output%20final.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/20180917%20WIM%20TFD%20I.1%20%20Output%20final.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf
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ــد  لتوفلد -ادعم من فر   األمم المتحدة القظر س الاااب اجتمان اب  ــاتياب لبتأـ ــرواة مةالعل   19-ا تأـ يقر رضـ
 أوجل الضةف التة  عةن الةمال المهاجر ن عر ل هنتهادا  يقوم اإلنوان فة ال  الببدد

قظب أ  ــااذمس امــا أ نــات ايبتهم وفة ســن عــا س  لزذ  أاواذ الةــديــد من المهــاجر ن وال جتلن أو  ن - 45
بـــــــــــوات عبر وبـــــــــــم ال حر   - عبم لر   الهعرة أو البعوت أو عند وصـــــــــــولهم الم وجهتهمد فالظرم ال حر ل

ــم أو عبر رحر أندمان را عاى ماللز ا  ــرم األوبـــــــ ــم الم أواودا أو عبر  ب ش عدن الم الشـــــــ األا ض المتوبـــــــ
المتةبقل رالمنقوتين والقتبمس من أمر ةا الوبظم الم الأحرات  توم راظوا ها الشديدةد والتقاا ر   -  وإندون و ا

التبرعس  وـبم الضـوت عبم المعا فل التبلرة التة ير ضـلها األفرات فة بـبلن م اتاة ابدانهمد وه  ح م  ـرواة  
 د(31)(8انقاا األاواذ راألولو ل التة  وتحقهاس عبم الركم من التةهد ا ل  فة اه نام الةالمة )الهدف 

تقديرا  المن مل الدول ل لبهعرة  شــلر الم أن  فلتز د ذ ى الأــواة  تاملد  19-و د أ ف جاعحل سوفلد - 46
اة رـاأل مـل   ل أشــــــــــــــهرذـا األولم  رمن فلهم أولتـ    -الةـدت اإلجمـالة لبمهـاجر ن الـ ين  ـأ ر   نق  هم المقر 

األمر ير  م اا  الاب و  قاب د وذ ا (32)مبلون شـــــــــــــاص  2,7يأـــــــــــــن الم يوالة  -ال ين  قظةف اهم الوـــــــــــــبن 
المتةب    7المتةب  رــالحــاجــل الم  ةز ز القــداة عبم التنبؤ فة اجراتا  التقل م والنر س ودــالهــدف  12 رــالهــدف

 المتةب  راهيتعا د 13رأوجل الضةفس والهدف 

ريلبهم وابــــــــت بف رةض الدول العاعحل لتبر ر اهبــــــــتادا  المتزايد والتمللز  هيتعا  المهاجر ن و  - 47
تون مراعاة األصـول القانون لد وفة عدت من الحاه س  امف رةض الدول اتتل   بـ ابـا ها ومماابـا ها لبحد  
من ايتعا  المهاجر ن أو اهمتنات عنل أ نات العاعحل عن لر   اعتمات وبــــــاعن اديبل  تماشــــــم مب  وجلها  

ال  فة ال الب رنضـــن جهوت الدعوة الوـــر ةل  شـــ ةل األمم المتحدة المةن ل رالهعرة رشـــأن ذ ى الموـــأللس وسان 
ــاي ــل المأــــــــــــــبحــل أو نت عــل إلجراتا   التة اــ لتهــا جهــا  المعتمب المــدنة النــاعبــل والعهــا  األ رع صـــــــــــــ

ــاع ـــل ــ ـــ   (33) ضــــــــــــــ ــ ـــان ـــا ودبع ةـــا والممبتـــل المتحـــدة والمةوــــــــــــ د ومن الببـــدان التة ا اـــ   ذـــ ا النهش ابــــــــــــ
 وال اراند والنرو ش

س سانف يةومل الممبتل المتحدة  د تشـــــــنف عدة ارامش ااعدة ه ت اا 19-لدو بن  نشـــــــة جاعحل سوف - 48
اداعن هيتعا  المهاجر نس رالتةاون مب منو ـ ل األمم المتحدة لشـؤون ال جتلند وأنشـأ  يةومل  ايبند الاااب  

دنة مشــــــــــــــترسـا الن الو ااا  من أجـن  ظبل  ـاداـعن هيتعـا  األلـنال المـهاجر نس ـرالشــــــــــــــراـدل مب المعتمب المـ 
د وعبم نظام أوبــــــــــــبس  (34)واللون وــــــــــــفس فأ امف ا ل  صــــــــــــبلب عمب ل الن  انون الهعرة و انون يمايل الظنن

و ـــــةف اللون وـــــف مب التحالف الدولة المةنة راهيتعا  منأـــــَل التةبم من األ ران المشـــــترسل الن المنال   
الدول فة التأــــــــد  لبتحديا  الةمب ل التة والمةن ل ابداعن ايتعا  األلنال المهاجر نس التة  هدف الم تعم 
س نل مف عدة مناب ا  ا ب م ل لبتةبم 2018 واجهها عند اابات اداعن هيتعا  األلنال المهاجر ند ومن  عا  

_________________ 

 د/https://missingmigrants.iom.int :ان ر (31) 

 دwww.iom.int/sites/default/files/documents/issue_brief_return_task_force.pdf :ان ر (32) 

ــر (33)  ــ ـــــــ  _https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atd :انـــــــ

policy_brief_covid-19_and_immigration_detention_0.pdfد 
 دwww.nsc.go.th/?p=2300 :ان ر (34) 

https://missingmigrants.iom.int/
http://www.iom.int/sites/default/files/documents/issue_brief_return_task_force.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atd_policy_brief_covid-19_and_immigration_detention_0.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atd_policy_brief_covid-19_and_immigration_detention_0.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atd_policy_brief_covid-19_and_immigration_detention_0.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atd_policy_brief_covid-19_and_immigration_detention_0.pdf
http://www.nsc.go.th/?p=2300


A/75/542 
 

 

20-14075 13/22 

 

ــتدامتهاس وإلم اعظات  (35)من األ ران ــتناتة من ذ ى التظواا  اإليعاا ل والةمن عبم ابــــ د و مل ياجل الم اهبــــ
 (د13تعا  كلر بال ل لبحر ل  توم رظارب معتمةة )الهدف األولو ل لبداعن ل ي

 
 معالجة الهج ة اي  النظامية بسبل منها قدارة ال دود ومكا  ة الج يمة عب  الوينية - جيد 

س ا ــــظر الةالم الم الن ر  2020نا ــــا سبلرا فة مة م عا  امب اناناض يرسل التنقن الةالم ل ان - 49
ن من   ل من وا مشـــــــــترح يرس ز عبم الأـــــــــحل الةاملد وأصـــــــــ حف الماالر  فة اتااة الحدوت والتنقن ا م

من يوــــافرون مةرذلن أو  حف  ــــ م التهديدس   يتةرض لها الموــــافرون رأــــواة كلر ن ام لس وه بــــ ما التة
 وا حل رع تد ماالر

ــ ل اه نام الةالمة   ما اـ ــــــ  - 50 ــتقر و د أدوـــــ اه ا والقانون الدولة المتةب  راه عاا راألشـــــــااا موـــــ
ــمن األمثبل عبم اإلجراتا  المتا ة فة ذ ا الأـــــــــدت التاظ م هعتمات  وانلن جديدة فة  10)الهدف  (د و شـــــــ

ــل  يةوم ل لمةافحل اه عاا   ــات جهل  نوـ ــحايا اه عاا وإنشـ ــاعدة  ـ ــبظا  الببديل عبم موـ فنبندا لمةاونل الوـ
حايا اه عاا راألشـاااس وذة  راألشـاااد و مل ابدان أ رعس وه بـ ما صـرد ا ومأـرس أنشـأ  م ج  لضـ 

مةتب    ةمن يال اب عبم  ةز ز اإلجراتا  والقداا  ال  مل لتحديد الحاه  وإتاا هاد وفة  لركلزبـتانس ابـتهن
األمم المتحــدة المةنة رــالماــداا  والعر مــل يمبــل  ون ــل عبم نظــام الببــد رــالشــــــــــــــرادــل مب الن رات الولنللن  

 والمعتمب المدنةد

توـلل اول فـ ا المتةـدتة القومـ ا  عبم  حـدـيا ابــــــــــــــترا  علتـها الرامـ ل الم التأــــــــــــــد   و ةةف يةوـمل – 51
ــب  ل ا  لحمايتهمد أما موا تان ا فقد نقحف   ــواتس رما فة ال  و ــــ ــااا و هر بهم عبم يد بــــ ل  عاا راألشــــ

المةتب   وانلنها المتةبقل اتهر ب المهاجر ن واه عاا راألشــــــــــااا رما يتماشــــــــــم مب اه نام الةالمةد وعمن 
المةنة ـرالماـداا  والعر ـمل مب الـمدعلن الـةاملن فة أمر ـةا ال  لنـ ل عبم  ةز ز التـةاون اإل ب مة ه ـما يتةب   
راه عاا راألشـااا و هر بهمس و د   الموـاعدة التقن ل الم نل ال وعدت من ابدان كرب ووبـم أفر   ا من أجن  

 مواتمل القوانلن الولن ل مب المةايلر الدول لد

(س التة يرات اها   وـــــــلر التنقن ا من والن امة ويمايل 11و قتضـــــــة اإلتااة العلدة لبحدوت )الهدف  – 52
ــان والمةايلر   ــةهمس  دا َب الموظنلن الحةومللن عبم يقوم اإلنوــــــــــ يقوم المهاجر ن ر ض الن ر عن و ــــــــــ

رما يتن  مب القانون   التوا روشديدة   الأبل وأن  تون البنم التحت ل  اتاةب عبم اتااة يرسا   نقن متشة ل اا 
عمبــف يةومــل سنــدا مب المن مــل الــدول ــل لبهعرة عبم  وفلر  ــدا ــب عبم التحق  من الو ــاع    ــد الــدولةد و 

ــاا ب    18لموظنة الحدوت المنتملن الم  ــاذمف يةومل الدانمرح فة مشـــــــــ ابدا فة نأـــــــــــف الترة ال ردةد وبـــــــــ
لتةز ز اهمتثال لحقوم اإلنوــــــان فة اتااة شــــــؤون   منو ــــــ ل يقوم اإلنوــــــان وجهوتذا فة معال انات القداا 

 الحدوت فة الشرم األوبم وشمال أفر   اد

ــاه ل عبم  ومب شـــروت عدة تول فة اعاتة فت  – 53 ــح ل ا ـ ــروا صـ يدوتذا الدول ل  دا ع ابس فلر ـــف شـ
-سوفلد الراكبلن فة الونرس مما  ات من الحاجل الم اجرات  قل ما  وا ت ااا  وفحوصا  صح ل لبتشف عن

د وددأ  سمبوتياس ادعم من من مل الأـــــــحل الةالم لس فة اجرات عمب ا  (36)وفقاب لبواع  الأـــــــح ل الدول ل 19

_________________ 

 دhttps://idcoalition.org/wp-content/uploads/2020/02/Platform-Brochure-2020-FINAL.pdf :ان ر (35) 

 دhttps://www.who.int/ar/publications/i/item/9789241580496ان ر:  (36) 

https://idcoalition.org/wp-content/uploads/2020/02/Platform-Brochure-2020-FINAL.pdf
https://www.who.int/ar/publications/i/item/9789241580496
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فحص عبم الحــدوت وفر ـــــــــــــــف الحعر الأــــــــــــــحة عبم الــ ين   هر عبلهم أعراض المرض و ــارةــف يــالــل 
 التواصندالةاعدينس وعمبف رالتوا   مب ال  مب  ظاعا  متةدتة لضمان القدا التافة من 

ــبب  - 54 ــاعن مبحلس مب اك م الحدوت روــــ ــاعن أدثر  قن ل وات  فة اه نام الةالمة موــــ ــ حف موــــ وأصــــ
وما صــــــــــايب ال  من  ةبل  لبةمن رقواعد الوــــــــــنر الةاتيلد وذ ا التدالر يوــــــــــ غ عبم اإلجراتا   19-دوفلد

ــب ل )الهدف  ــبلن المثالس  ات  سلن ا ( أذم ل 14الرام ل الم  ةز ز الحمايل والموــــاعدة القنأــ  اصــــلد فةبم بــ
 عدت المبحقلن المةنللن رالهعرة فة بنااا ها فة جم ب أنحات الةالمد

ــاا   اإل امل والةمن فة عدت من الببدان  - 55 ــا مماابـــــــــــــا  ايعاا لس يلا ملد ت   أـــــــــــ وظهر  أيضـــــــــــ
أ رعس وإن ادتوــف رةض ذ ى  األواود ل وفة اندون وــ ا و ايبند وشــلبة وموا شــلوس ونلو  بنداس من الن ابدان 

ــ  ل مؤ تل ــاعن ااتتاا ل لتعهلز التأشــــــلرا  وو اع  الوــــــنرس  (37)التداالر صــــ د وو ــــــةف ابدان أ رع سثلرة وبــــ
ــال لبحأـــول عبم مةبوما    ــات مرادز ا أـ وابـــت   لب ا  الحأـــول عبم و اع  الوـــنر عبم اإلنترنفس وإنشـ

فقامف اتوــــــــو ل و ــــــــب المهاجر ن كلر الحامبلن   عن الوــــــــنر الدولةد واذبف ابدان أ رع الم أرةد من ال 
 د(38)لبو اع  ال  مل  انون اس سما سان الحال فة ايظال ا والبر  ال و امب ا وفرنوا

ــرواة أن  تون عوتة المهاجر ن  منل  حنظ - 56 ت اه نام الةالمة عبم  ــــ ــد  لهم سرامتهم وأن  تون   و شــــ
مايل يقوم اإلنوـــان الواج ل لهمد وذ ا معال  م  الحاجل  عمب ل اعاتة اتماجهم موـــتدامل لضـــمان افاذهم وي

ه ل الم انات  واف  فة ا اات والتوصــــــــــــن الم مماابــــــــــــا  جلدة من   ل التةب م من األ راند و دعم شــــــــــــ ةل  
المتحدة المةن ل رالهعرة الدوَل فة جهوتذا لتةز ز القوانلن والوــ ابــا  والمماابــا  را ل  ــمان الةوتة   األمم

 ة  حنظ الترامل وابتدامل اعاتة اإلتماادا منل الت

ــلن عمب ل اعاتة اتماا المهاجر ن الةاعديند فو ــــــةف أااد عان  - 57 ــتثمر  عدة ابدان فة  حوــــ و د ابــــ
ن اماب التترون اب إلتااة ياه  ت ول ا ب مها معدتاب من أجن  حوــلن الدعم المقد  لبةاعديند وعقد  اللون وــف  

ــال  األلنالس  اجتماعا  مب الحةوما  و ةاو  نف مةها رشـــــأن عمب ا  الةوتة وإعاتة اإلتماا التة  راعة مأـــ
د وأصــــدا  اللون وــــفس راهشــــتراح مب المن مل الدول ل لبهعرة (39)رما فة ال  فة أمر ةا الشــــمال ل والوبــــظم

ــان والشــــــــرسات من المعتمب المدنةس  وجلها  رشــــــــأن يمايل يقوم الظنن فة الاا   ــ ل يقوم اإلنوــــــ ومنو ــــــ
 د(40)  ومماابا  الةوتة فة اه حات األواودةب ابا

و ات  العـاعحـل من الحـاذ الحـاجـل الم سنـالـل أن   ـن عوتة المهـاجر نس بــــــــــــــوات أدـانـف  وــــــــــــــر ـل  – 58
لون لس عوتة  منل  حنظ لهم سرامتهمد وعمب ا  الةوتة القوــــــــر لس ااا أبــــــــةت التةامن مةهاس  نظو  عبم   أ 

جر ن وموــــــــؤولة الحدوت وس ل  المعتمةا  المحب ل المضــــــــ نلد  ماالر ا ــــــــاه ل  هدت صــــــــحل ويقوم المها
_________________ 

ــر:  (37)  ــ ـــــ  www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/IBM/2020/en/covid-19iomissuebrief-immigrationانـــــ

consularandvisarecommendations.pdfد 

 _https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atd_policyانـــــ ـــــر:  (38) 

brief_covid-19_and_immigration_detention_0.pdf :؛ وان ر أيضــــــــاwww.theguardian.com/world/2020/sep/15/ 

foreign-covid-workers-in-france-to-be-fast-tracked-for-nationalityد 

-https://www.unicef.org/honduras/comunicados-prensa/honduras-es-sede-de-encuentro-regionalانــــــــــــ ــــــــــــر:  (39) 

sobre-retorno-y-reintegraci%C3%B3n-integral-deد 

 %https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Guidance%20in%20children%27s%20rightsانــ ــر:  (40) 

20%282019%29.pdfد 

http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/IBM/2020/en/covid-19iomissuebrief-immigrationconsularandvisarecommendations.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/IBM/2020/en/covid-19iomissuebrief-immigrationconsularandvisarecommendations.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/IBM/2020/en/covid-19iomissuebrief-immigrationconsularandvisarecommendations.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/IBM/2020/en/covid-19iomissuebrief-immigrationconsularandvisarecommendations.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atd_policy_brief_covid-19_and_immigration_detention_0.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atd_policy_brief_covid-19_and_immigration_detention_0.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atd_policy_brief_covid-19_and_immigration_detention_0.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atd_policy_brief_covid-19_and_immigration_detention_0.pdf
http://www.theguardian.com/world/2020/sep/15/foreign-covid-workers-in-france-to-be-fast-tracked-for-nationality
http://www.theguardian.com/world/2020/sep/15/foreign-covid-workers-in-france-to-be-fast-tracked-for-nationality
http://www.theguardian.com/world/2020/sep/15/foreign-covid-workers-in-france-to-be-fast-tracked-for-nationality
http://www.theguardian.com/world/2020/sep/15/foreign-covid-workers-in-france-to-be-fast-tracked-for-nationality
https://www.unicef.org/honduras/comunicados-prensa/honduras-es-sede-de-encuentro-regional-sobre-retorno-y-reintegraci%C3%B3n-integral-de
https://www.unicef.org/honduras/comunicados-prensa/honduras-es-sede-de-encuentro-regional-sobre-retorno-y-reintegraci%C3%B3n-integral-de
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Guidance%20in%20children%27s%20rights%20%282019%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Guidance%20in%20children%27s%20rights%20%282019%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Guidance%20in%20children%27s%20rights%20%282019%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Guidance%20in%20children%27s%20rights%20%282019%29.pdf
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ر  المن مل   أما الةوتة الظون لس فلن  ة   وـــلرذا را ااا  داالر صـــح ل محدتة لمنب انتشـــاا العاعحلد و د يوـــ 
ــاب( لحوالة  ــ  ممةنـ ــان الـ ــااس متم سـ ــاتة اإلتمـ ــل )وإعـ ــل لبهعرة الةوتة الظون ـ ــدول ـ ــاجر منـــ   15 000الـ مهـ

ــتوفلد  2020 ااا/مااس  د وأذااف الش ةل رالدول و ف عمب ا   19-من   ل  ظبل  ارو وسوه   اصل اــــــــــ
اإلعاتة القوــر ل   ل انتشــاا العاعحل من أجن يمايل صــحل المهاجر ن والمعتمةا  المحب ل وصــون يقوم  

د وأصــدا  منو ــ ل يقوم اإلنوــان  وجلها  رشــأن (41)اإلنوــان لعم ب المهاجر ن ر ض الن ر عن و ــةهم
س فة يلن  وفر  (42)ويقوم اإلنوـان الواج ل لبمهاجر نس رما فة ال  ما يتةب  رموـاعن اتااة الحدوت 19-دوفلد

اللون وف الدعم لبحةوما  فة جم ب المنال  من أجن اعاتة اتماا األلنال الةاعدين واألبر الةاعدةد وع وة  
ــ  ــؤون ال جتلن اعت ااا   انون ل اع وــــ ــ ل شــــ ــدا  منو ــــ ل  تةب  رامةان ل ت ول األشــــــااا  عبم ال س أصــــ

د وه يزال  ـــمان مراعاة  (43)19-المحتاجلن لبحمايل الدول ل الم األاا ـــة الولن ل فة بـــ ام التأـــد  لتوفلد
ن  حدياب موتمرابد  األصول القانون ل و وافر الدعم لعم ب الةاعدين يشة 

د فنة بــر  هنتاس و ــب مةتب وواجهف الببدان التة لها جال ا  سبلرة فة الاااا  ــ ولا  اصــل - 59
الةمـاـلل األجنبـ لس ـادعم من المن مـل اـلدولـ ل لبهعرة ومن مـل الةمـن اـلدولـ لس  ظـل ولنـ ل من أجـن التأــــــــــــــد  

 ال رض منها اعاتة الور  نتللن الةامبلن رالاااا الم ولنهم رأماند 19-لتوفلد

 موالنلها رأعدات  ـــــــامل فة تةالببدان التة  تو ب عو  دما لريف العاعحل موـــــــاعن أ اا  شـــــــواكن - 60
ــتحتاا الدول الم ارامش انماع ل  تعاو  المدفوعا  النقديل القأــــلرة  ــم راا نات مةده  ال ظاللد وبــ ــ ام يتوــ بــ
األجن وبــــــــــ ةون عبلها أن  ةم م ارامش اعاتة اإلتماا عبم نظام أوبــــــــــب فة الاا التاظ م لبتنم ل والتةافة  

 سقضـــ ل اا  ةمن وإعاتة اتماجهم ه ل اه تأـــات د وفة أفر   اس ألتاجف موـــألل عوتة المهاجر ن الم بـــوم ال
ةمن الااصــل رمنو ــ ل اه حات األفر قة يتم  بن انتشــاا العاعحل؛ وبــتأــ   ذ ى  الأولو ل فة مشــروت  ظل 

 الموألل  ض ل يابمل األذم ل فة األشهر المقببلد
 

 ى التنمية يسي  الهج ة النظامية والعمل الالم  وإب از اآلثار اإليجابية للتننل البش ي عل - داع 
د وعبم الركم من  زاـيد البببـبل (44) ـبف مرااا و ترااا أن الهعرة والتنـقن لهمـا  ـ اا ايعـااـ ل عبم التنمـ ل – 61

مها المهاجرون أ نات العاعحل من   ل عمبهم   عبم الأـةلد اه تأـات س اعترفف الببدان راإلبـهاما  التة  د 
 د(45)اعلدةمال أبابللنس وه ب ما فة  ظاعة الأحل والزا 

ت الـهدف  - 62 من اه ـنام الـةالمة عدتا من النلهش الماتبـنل لتوفلر بـــــــــــــــبن الهعرة الن ـامـ لس ادتا  5و حـد 
من ألر التتامن اإل ب مة ووصــــــوه الم اه نا ا  الثناع ل رشــــــأن ذعرة اللد الةامبلس مب التأدلد عبم  ــــــرواة  

_________________ 

-https://migrationnetwork.un.org/un-network-migration-official-statement-forced-returns-migrantsانــــــــ ــــــــر:  (41) 

must-be-suspended-times-covid-19د 

؛ www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdfانـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــر:  (42) 
-https://bangkok.ohchr.org/un-human-rights-office-urges-asia-pacific-states-to-release-detained-migrants و

suspend-forced-returns-amid-covid-19-crisisد 

 (43) https://www.refworld.org/docid/5e7132834.htmlد 

ــال:  (44)  ــن الــمــثـــــ -www.oecd-ilibrary.org/fr/how-immigrants-contribute-to-developing-countriesانــ ــر عــبــم بـــــــــــــــبــلـــــ

economies_5jfj2sg0970x.pdfد 

 دhttps://migrationdataportal.org/themes/migration-data-relevant-covid-19-pandemicان ر:  (45) 

https://migrationnetwork.un.org/un-network-migration-official-statement-forced-returns-migrants-must-be-suspended-times-covid-19
https://migrationnetwork.un.org/un-network-migration-official-statement-forced-returns-migrants-must-be-suspended-times-covid-19
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf
https://bangkok.ohchr.org/un-human-rights-office-urges-asia-pacific-states-to-release-detained-migrants-suspend-forced-returns-amid-covid-19-crisis
https://bangkok.ohchr.org/un-human-rights-office-urges-asia-pacific-states-to-release-detained-migrants-suspend-forced-returns-amid-covid-19-crisis
https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/how-immigrants-contribute-to-developing-countries-economies_5jfj2sg0970x.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/how-immigrants-contribute-to-developing-countries-economies_5jfj2sg0970x.pdf
https://migrationdataportal.org/themes/migration-data-relevant-covid-19-pandemic
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ايت اجا  انوـان ل أو من يحتاجون لحمايل  أـون  شـمن األبـر يلثما أمةن وفت   نوا  ماتبنل لمن لديهم  لم
 من لديهم لمويا   ةب م لد يقوم اإلنوان الواج ل لهم أو

و قو  الحةومـا  ـرابــــــــــــــتمراا اتةـدـين ن لم الهعرة فلهـاد و شــــــــــــــمـن الت للرا  اإليعـااـ ل األ لرة ا راا  - 63
ب امةان ل2020يةومل ألمان ا  انون ذعرة الةمالل الماذرة ) ــ  ــول عبم فرا الةمن أما    ( ال   يوبـــــــــ الحأـــــــــ

ـــ انـ ا التة أتاا  فة المـا ــــــــــــــة عـدتا من ارامش الةمـاـللس فـقد مـا المهنللن األدـنات الواـفدين الم ألمـانـ اد أ  ابــــــــــــ
جانب  ارنامعا  عر ب ا مب الوــن ال لتن  م ذعرة اللد الةامبل فة القظات الزااعة الم  2019فة عا  و ــةف 

ــلرا  مب  ــداا التأشـ ر  من مل الأـــحل الةالم ل اارا  ا نام  ناعة لتدا ب ارنامش  عر بة إلصـ ــ  األاجنتلند و وـ
 الةامبلن الأحللن الووتانللن عبم الةمن فة الممبتل الةرد ل الوةوتيلد

  وــــــــــــــلر الهعرة الن ـامـ ل موادـ اب لنونـ ل  عرـدل الهعرة التة  ـا ـــــــــــــــها المـهاجرون  ةون و ن  ة أن ي - 64
وـــــــــلن مماابـــــــــا  التوظ   والحد من الماالنا  التة ير تبها أاداب أننوـــــــــهمد فقد اس ز  عدة ابدان عبم  ح

 ت    2019(د وأت ـبف يةومـل سـندا   للرا  عبم ارـنامش الةمـال األجـاـنب المؤ تلن فة عـا  6الةمـن )الهـدف 
ــاتا  وال حـا عن عمـن ـادـين تون   لبةمـال  رح الوظـاعف فة الـتا  الةمـن التة  نظو  عبم التةرض لابــــــــــــ

اجر ن لباظرد و قو  ابدان سثلرةس ادعم من من مل الةمن الدول ل والبن  الدولةس راجرات  ةر ض و ـةهم سمه
 تاابا  ابتقأاع ل لرصد الربو  المر  ظل رالتوظ   والتتال   اا  الأبلد

ــان/أار ن   - 65 ــة فة ذ ى اإلجراتا د فنة ن وـــــ ــر   اع وـــــ س نشـــــــر  المن مل  2020والقظات الااا شـــــ
س وذة  ةمــن (46)توظ   لتةز ز يمــايــل الةمــال المهــاجر نالألادــاب الةمــن وجهــا  الــدول ــل لبهعرة  وجلهــا  

انشـاا مب القظات الااا فة  بـ ا من أجن  حديد التحديا  والمماابـا  الناشـتل لبتاف   من ا  اا الوـبب ل 
التوجلهـ ل المتةبـقل ـرالتوظ   و ةمـن من مـل الةمـن اـلدولـ لس من   ل مـ اتا هـا ومـ اتعهـا  د(47)عبم المهـاجر ن

س مب الــدول و ظــات التوظ   وأادــاب الةمــن والمن مــا  الةمــال ــل من أجــن  ةز ز ممــاابــــــــــــــــا   (48)الةــاتل
 د(49)الدول ل التوظ  

ــات س   - 66 ــد   اا الرسوت اه تأـــــ ــ اب يقة من أشـــــ ــابـــــ ن ألر التتامن اإل ب مة ياجزاب أبـــــ و مةن أن  شـــــــة 
األلر يرسا  التنقن اإل ب م لد وفة ذ ا الأــدتس تعمف من مل الةمن الدول ل ال  يلثما  شــعب ذ ى  فة رما

الهلـتَل الحةومـ ل اـلدولـ ل المةنـ ل ـرالتنمـ ل فة اعتمـاتذـا لبرو وسول رشــــــــــــــأن يرـ ل التنـقند وذـناح امةـانـ ل لتةز ز  
فترة ما رةد العاعحل  نمااا جديدة وااتتاا ل لبموـااا  الن ام ل التة  ةترف رالحقاع  اه تأـاتيل والةمال ل فة

 و ةز   فة الو ف ننول التنقن ا من والقاعم عبم الحقومد
 

_________________ 

 دhttps://iris.iom.int/covid-19-crisis-responseان ر:  (46) 

 _https://crest.iom.int/sites/default/files/document/labour_recruiter_rapid_assessment_-_executiveانـــــــــ ـــــــــر:  (47) 

summary_revised_4.pdfد 

 /www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publicationانـــــــــــــ ـــــــــــــر:  (48) 

wcms_536755.pdfد 

 /www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publicationانـــــــــــــ ـــــــــــــر:  (49) 

wcms_748839.pdfد 

https://iris.iom.int/covid-19-crisis-response
https://crest.iom.int/sites/default/files/document/labour_recruiter_rapid_assessment_-_executive_summary_revised_4.pdf
https://crest.iom.int/sites/default/files/document/labour_recruiter_rapid_assessment_-_executive_summary_revised_4.pdf
https://crest.iom.int/sites/default/files/document/labour_recruiter_rapid_assessment_-_executive_summary_revised_4.pdf
https://crest.iom.int/sites/default/files/document/labour_recruiter_rapid_assessment_-_executive_summary_revised_4.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_748839.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_748839.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_748839.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_748839.pdf
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   سين اإلدماج االجتماعا وإدماج المهاج ين  -  ال 
ل   اإلتماا اهجتماعة معرت انةةاس لحالل المهاجر ن فة المعتمب فحوـبس ان ذو يةة  أيضـا  - 67

ــلر اإلتماا   وة المعتمةا  المحب ل وافاذها عموماد وفة يل ــب الحةوما   وانلن وأن مل لت وــ ن يمةن أن  ضــ
اهجتماعة والتنقنس فان اإلتماا عمب ل  شــــــمن جم ب أفرات المعتمب و تظوا رابــــــتمرااد وفة عالم  شــــــهد ه ل  
جم ب الببدا  والمدن  قر  اب موــــــــــــتو ا  عال ل من الت لر الوــــــــــــةانةس  شــــــــــــة ن ذ ى الةمب ل جزتاب ه يتعزأ من  

 شلدة لبهعرةدالحوسمل الر 

و ــد ا اــ  عــدت من الببــدان  ــداالر لتةز ز اتمــاا المهــاجر ند فةقــب عمب ــل لتوــــــــــــــعلــن الموالنلن   – 68
  “مرسز جامب”و ــــةف يةومل ادواتوا عدتاب من البرامشس رما فة ال  انشــــات  الننزو بللن و وفل  أو ــــاعهمس

اب ل األجانب والتمللز و  وـــــلرل الحأـــــول  لمهاجر ن وال جتلن وإل م يم   لمنب سر تبب ل سافل ايت اجا  ال
عبم الادما  الحةوم ل فة معالة التةب م والأـحل معاناد وأصـدا  الحةومل أيضـا رظا ا  ذو ل عبم نن   
ــدااذا ذ ى ال ظا ا  لبموالنلند و ةة  ذ ى الم اتاا  الحاجل الم عد    ــتند ال ل عند اصـــــ ــاس ال    وـــــ األبـــــ

ــةل من ايت اجا  الوافدين  اهدتنات رعانب وايد من جوانب اإلت ــاب فة المعموعل الوابـــــــ ماا وإنما الن ر أيضـــــــ
العدت ويقو همد والدعم المقد  من المعتمب الدولة  ـــــــــــروا  لبحنال عبم ذ ا النهش و ةم قل؛ فةبم بـــــــــــبلن  
ــب المهاجر ن من المثب ا  والمثبللن ومزتوجة   ــندوم التند  لبم اتاا  المحب ل عبم و ـــــــــ المثالس اسز الأـــــــــ

لعنوــة وم اير  الهو ل العنوــان ل ويامبة صــنا  العنوــلن فة ادواتواس فقد   الدعم ال    لبحأــول  الملن ا
 عبم الادما  والوصول الم ش ةا  الدعم رالشرادل مب المعتمب المدنة المحبةد

( فة ابد اإل املس  د يلـــــــــــــــــــــحر  المهاجرون من الادما  األبـــــــابـــــــ ل 4وددون ذو ل  انون ل )الهدف  - 69
ــره لد و ن  ة أن  تنن لبمهاجر ن وال جتلن  يوـــ  وه ــارا  مأـ ــةن أو فت  يوـ تظ ةون الةثوا عبم عمن أو بـ

ــانة أو أ  عوامن أ رع   امةان ل  وــــــــعلن ــلتهم أللنالهم تون  مللز عبم أبــــــــاس جنوــــــ مواللدذم ومن  جنوــــــ
تا   هدف د و د ا ا   يةومل البر  ال اجرا(50)اوصــــــــــــف ال   دالرا ذاما لبحد من  ظر انةدا  العنوــــــــــــ ل

 زو د جم ب المهاجر ن رأا ا  الضـمان اهجتماعةس ر ض الن ر عن و ـةهم القانونةس عبم نحو يوـم    الم
لهم رالحأـــــــــول عبم الدعم اهجتماعة األبـــــــــابـــــــــةد و مةن أيضـــــــــا أن  وـــــــــهن الو اع  التنقنس فالمهاجرون  

 ولنهم لنترا   ألرةدالمظمتنون الم و ةهم القانونة يةونوا أدثر ابتةداتا لبةوتة الم 

و اع  لرعاياذاد فشـــــــــــرعف تولل اول ف ا المتةدتة اجراتا  اصـــــــــــداا الوعز    رةض الببدان األ رع  - 70
س فة يلن ـادأ  يةوـمل سلنـ ا فة ا مـنل 2019القومـ ا  فة اصــــــــــــــداا جوا ا  الوــــــــــــــنر اإللتترونـ ل فة عـا  

ــداا و اع  التوـــــعلن المدنة )شـــــه ــبلن  الوـــــع   المدن ل والتةعلن راصـــ اتا  المل ت والزواا والوفاةس عبم بـــ
ــ لس مثن و اعن المادوند س   ــب نظا اب ل عتراف راأل ب ا  الةديمل العنوــ المثال(د و ر  م ذ ى الم اتاة رعهد أوبــ

 ومنحهم العنو ل التلن لد

دون  د فالمهاجرون الواف(51)(15ان يأــول المهاجر ن عبم الادما  ل   تاعماب أمراب بــه ب )الهدف  – 71
رشــةن كلر  انونة ه يوــتظ ةون فة ال الب الحأــول عبم الرعايل الأــح ل أو اإلفأــاذ عن مةبوما  عن  
يالتهم الأــــــــح ل أو ذم يةزفون عن لبب ذ ى الرعايل أو  قديم  ب  المةبوما   شــــــــ ل اهيتعا  أو التريلن 

_________________ 

 دhttps://www.refworld.org/docid/5a0ac8f94.html ؛ وwww.refworld.org/docid/58cfab014.htmlان ر:  (50) 

-https://migrationnetwork.un.org/enhancing-access-services-migrants-context-covid-19-preparednessاـن ـر:  (51) 

prevention-and-response-and-beyondد 

http://www.refworld.org/docid/58cfab014.html
https://www.refworld.org/docid/5a0ac8f94.html
https://migrationnetwork.un.org/enhancing-access-services-migrants-context-covid-19-preparedness-prevention-and-response-and-beyond
https://migrationnetwork.un.org/enhancing-access-services-migrants-context-covid-19-preparedness-prevention-and-response-and-beyond
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روــــبب و ــــةهم سمهاجر ند  ن  لماالر من ذ ا القبل وو ب الةقودا  عبلهم أو  وفاب من أن يةر ــــهم ال   أو
ةف صــــــرد ا نظام الت ظ ل الأــــــح ل  و د ن مف  رس ا تواا   دا ب ل لبمهاجر ن لتةر نهم رحقو همس النما وبــــــ 

 د19-الشامبل يتم يتونم لبمهاجر ن اهبتناتة منها فة الاا جهوت التأد  لتوفلد

ــاب اويا و اتيل فة جهوت  ننل  اه نام ا - 72 لةالمةد فنة الم ربس عمبف  و بد  بــــــــــــبظا  المدن أيضــــــــــ
ــ ل  منال  أ رع مدينل الرداا وعدة  ــابــــــ ــاعدة والادما  األبــــــ مب عدت من س انا  األمم المتحدة لتقديم الموــــــ

ةـف اـبدـيل ـمديـنل صـــــــــــــــنا   نظـام البرامش   لبموالنلن وفـتا  المهـاجر ن عبم يـد بــــــــــــــواتد وفة  ون س وبــــــــــــــ 
 د19-سوفلداهجتمان ل لبمهاجر ن من بةان المدينل فة ب ام جاعحل 

ودـالن ر الم أن اإلتمـاا يبـدأ عبم الموــــــــــــــتوع المحبةس فـان ا  ـات نهش شـــــــــــــــامـن لبحةومـل رـأدمبهـا  - 73
لبنهوض رأذداف اه نام الةالمة ذو أمر يلو د والحةوما  المحب ل  اتاة عبم المضــــــــة  دماب رعهوت الوفات  

وـــــــــــف فة الاا من الشـــــــــــرادل مب الحةوما   رالةديد من اهلتزاما  الوااتة فة اه نام الةالمةد و ةمن اللون 
ــوا همد   المحب ل عبم  بب ل ايت اجا  األلنال ال ين يأـــــــــةب الوصـــــــــول اللهم مقاانل ر لرذم وعبم اارا  أصـــــــ

اهجتماعة لأللنال المهاجر ن الةاعدين    -  ابديل لتوفلر الدعم الننوة  38ذندوااسس  ةمن اللون وف مب   وفة
رس فة يلن ياأــــص معب  الشــــ اب فة اوبــــتو نا روــــبوفلن ا مقةدين  وكلرذم من األلنال المةر ــــلن لباظ

 لأللنال المهاجر ند

و دعم الحةوما  التنم ل أيضا من   ل اشراح معتمةا  الشتا د فقد أنشأ  يةومل سلن ا معبواب   - 74
امعا ولن ا لبم تردلن وو ــــــةف ياف ل ابــــــتثمااا  لهم رالتةاون مب المأــــــااف المحب لد وأنشــــــأ  ألمان ا ارن

 ابدا شر ةاد 22لتةز ز ا  اا اإليعاا ل لمشااسل الم تردلن فة تفب ععبل التنم ل اه تأاتيل فة 
  

 اإلج الا  التا  تخذ ا اتمد المت دة لدعد اال فاق العالما  -   سادسا  
 شبكة اتمد المت دة المعنية بالهج ة  

ــامبل لةدة  ظاعا   تظب - 75 ــألل شــــــــــ ب مةالعتها ا ااَا معموعل متنوعل من   لنهم الهعرة عبم أنها موــــــــــ
العها  صـــــــاي ل المأـــــــبحل إلجراتا  اا  صـــــــبل؛ وفة  ـــــــوت ال س سان  راا األملن الةا  انشـــــــات شـــــــ ةل  

المتحدة المةن ل رالهعرة لتةز ز الةمن المنوـ  رشـأن الهعرة تا ن من ومل األمم المتحدة مو ـب  رياب  األمم
 فة ب ام اه نام الةالمةد

ــ ةل فة أوا ر عا  و د ألن - 76 ــتف الشــ ــل  أعمالها فة يلن 2018شــ د و قو  المن مل الدول ل لبهعرة اتنوــ
ن  مانة وساه  لعنتها التننل يل ــة  ــااح (52) شـــــــ ــ ةل منتويل لعم ب س انا  األمم المتحدة سما أنها  شـــــــ د والشـــــــ

ــت ا ة مب  ل ا  التنوـــــــل  األ رع التارةل لألمم المتحدةد وذة  تبقم الدعم م ــل اها  رشـــــــةن ابـــــ ن أمانل  اصـــــ
ــؤون   ــ ل شـــــــ ــو تها موظنلن مةاا ن اللها من منو ـــــــ ــم فة عضـــــــ ــ نها المن مل الدول ل لبهعرة و ضـــــــ ــتضـــــــ  وـــــــ

 واللون وفد ال جتلن

_________________ 

الدول لس والمن مل الدول ل لبهعرةس ومنو ــ ل األمم المتحدة لحقوم اإلنوــانس ودرنامش األمم المتحدة اإلنماعةس ومنو ــ ل من مل الةمن  (52) 
ــاتيل  ــؤون اه تأـــــــــــ ــفس ومةتب األمم المتحدة المةنة رالماداا  والعر ملس وإتااة الشـــــــــــ ــؤون ال جتلنس واللون وـــــــــــ األمم المتحدة لشـــــــــــ

  ادايل العاعحلس انضـــــــــمف من مل الأـــــــــحل الةالم ل الم اجتماعا  البعنل التننل يل اناتب عبم تعوة واهجتمان ل راألمانل الةاملد ومن
 وجهف اللهاد
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وعبم مدع الوـــنتلن الما ـــلتلنس أير   الشـــ ةل  قدما مبحوظابد فقد أابـــف  ظل عمن مرس زة لدعم  - 77
ب الن س انا  األمم المتحدة عبم  الدول األعضـــــــــــــات فة  ننل ذا ل  نام  ر  التةاون الموبـــــــــــــ  الةالمةس و وـــــــــــــ 

ةف شرادا ها مب العها  صاي ل المأبحل روبن منها اشراح ذ ى العها    الأةلدين اإل ب مة والقظر س ووب 
س وو ــةف أتوا  اع وــ ل لدعم  ننل  اه نام الةالمةد وعبم الأــةلد الحةومة الدولةس (53)فة األفر ل الةامبل

مف الشـ ةل الدعَم لتن  م اهبـتةرا ـا  اإل ب م ل ل  نام الةالمةس وذة  وـتةد يال اب إلجرات مداوه  الدول   د
 األعضات رشأن اه نام رمشااسل  ذامل من العها  صاي ل المأبحلد

ــ لس أار ذا   - 78 ــاعن اع وــ ــأن موــ ــ ةل  وجلها  يلةمن اها فة من ومل األمم المتحدة رشــ ــةف الشــ و د و ــ
ــاـعن المتةبـقل ـراإلجراتا  الـبديـبل هيتعـا  المهـاجر نس رمـا فة اـل  انهـات ايتعـا  األلـنال المهـاجر نس   الموــــــــــــ
ــبب اجراتا   ــاعن  نا مف روــــ ــر لس وذة موــــ ــول عبم الادما  ودالةوتة القوــــ ــبل رامةان ل الحأــــ و ب  المتأــــ

 عبم الأةلد الولنةد 19-التأد  لتوفلد

ــا  داة األم - 79 ــ ةل أيضــــ ــبل وعز    الشــــ ــاعن المتأــــ ــأن الموــــ م المتحدة عبم التحدل رأــــــو  وايد رشــــ
عالم اس أذااف الشـــــ ةل رالمعتمب الةالمة اعتمات نهش   19-رالهعرةد وفة األيا  األولم التة  بف  نشـــــة سوفلد

د وأعقب  (54)شـامن لبعم ب ا ات التأـد  لبعاعحلس تان لب الدول الم التأـد  لبتمللز  ـد المهاجر ن ومةافحتل
 ان ا انا  وموجزا  بـ ابـا  ل عن عمب ا  الةوتة القوـر ل والتحو    المال ل و  وـلر الحأـول عبم  ال  الب

  “جبوــا  ابــتمات” س علقد  رالتزامن مةها19-الادما  وتعم العها  صــاي ل المأــبحل فة التأــد  لتوفلد
عحل عبم  جمةف أعضـــــات الشـــــ ةل مب العها  صـــــاي ل المأـــــبحل من أجن التوصـــــن لنهم أفضـــــن   اا العا

 د(55)أاض الوا ب

وعبم الأــــــــةلدين اإل ب مة والقظر  يلا يةون لتننل  اه نام الةالمة أدبر األ رس  تضــــــــ  أيضــــــــا  - 80
ب ة  لبتنوــــــــــل  فة عمن األفر ل القظر ل التارةل   31ال  مل المضــــــــــافل التة  وــــــــــهم اها الشــــــــــ ةلد فقد ألتمش 

ل عبم التحول الم مز د من التنوـــــل  فة الدعم المقد   الترياب يده م المتحدةس وال  سبرذان وا ـــــ   لألمم
 د وع وة عبم الــ س ألنشــــــــــــــتــف أو عز    منــ  ســانون الثــانة/(56)من من ومــل األمم المتحــدة رشـــــــــــــــأن الهعرة

بـتل ب ادن ا ب م ل لتنوـل  شـؤون الهعرةس وا ترن ال  أيضـا رمشـااسل نشـظل من الشـ ةل فة عدت    2020 يناير
عبم الموــــــــاعن المتأــــــــبل رالهعرة التة يعر  انشــــــــاتذا  دا ع ا فة الاا اهبــــــــتةراض  من التحالنا  القاعمل 

اإل ب مة لمن ومـل األمم المتحــدة اإلنمــاع ــلد ومن المتو ب ايرا  مز ـد من التقــد   فة الوــــــــــــــنتلن المقببتلن رةــد 
 م التعر بة المقرا   نشـ م من ومل األمم المتحدة اإلنماع ل رالتامن وإابـات ب ةبها اإل ب مة العديد ومب اإلل

 ألتوا   ننل  اه نام الةالمة التة و ةتها الش ةلد

وأير   الشــ ةل أيضــا  قدما سبلرا فة اابــات الةناصــر الث  ل  ل ل انات القداا  التة  قرا انشــاتذا   - 81
يلز افترا ــــــــــــــة لةـقد  ”وذـما  -فة اه ـنام الـةالمةد و ظـف منأــــــــــــــل المـةااف الةـالمـ ل ومرسز اه أــــــــــــــال 

 ظوا هما األولم عبم اإلنترنفس مب  تو ن شــــ ةل لبمماابــــا    -عبم صــــةلد المعتمب الدولة  “جتماعا اه
ــأن الهعرة والر مـنل   المهنـ ل من   ل محـاـفن النـقامس ومنهـا محـنن أابــــــــــــــة ـرالتةـاون مب يةومـل ألمـانـ ا رشــــــــــــ

_________________ 

 دhttps://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/documents/final_nw_workplan.pdfان ر:  (53) 

 دhttps://migrationnetwork.un.org/statements/covid-19-does-not-discriminate-nor-should-our-response-ar ان ر: (54) 

 دhttps://migrationnetwork.un.org/covid-19ان ر:  (55) 

 دhttps://migrationnetwork.un.org/country-and-regional-networksان ر:  (56) 

https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/documents/final_nw_workplan.pdf
https://migrationnetwork.un.org/statements/covid-19-does-not-discriminate-nor-should-our-response-ar
https://migrationnetwork.un.org/covid-19
https://migrationnetwork.un.org/country-and-regional-networks
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(”Migration 4.0“ــتةرا ــــا  اإل ب م ل ل   نام الةالمة من  (س الم جانب محنن بــــ ضــــم مد     قد   ل بــ
د ون راب  2022أجن  حوــــــــــــــلن المةبوما  التة ير تز عبلها عمن منتدع ابــــــــــــــتةراض الهعرة الدول ل فة عا  

لبتزايد الهاعن فة ال حول والب انا  المتةبقل رالهعرة عبم مدع الةقدين الما للنس فان منأل المةااف  واجل  
ول اهل ت عبم محتواذاس وال  من   ل ا ت اا أدثر   حدياب يتمثن فة أن  تون شامبل و وهن فة الو ف نن

 الابرا  أذم ل ادهب من معرت جمةهاد

أو صـــــــــندوم األمم المتحدة  “صـــــــــندوم ادت التشـــــــــ لن”  2019و د أنشـــــــــأ  الشـــــــــ ةل فة أياا/مايو  - 82
ــرسات لدعم اه نام الةالمة ال    بقم التزاما   اتقديم مواات رحوالة  ــتتمانة المتةدت الشـــ مبلون توها   12اهبـــ

يتم ا ند والأـــــــندوم  ديرى لعنل  وجله ل متنوعل وشـــــــامبل وذو يرسز تعمل عبم الم اتاا  المشـــــــترسل الن  
 بقم الأـندوم اهبـتتمانة  د والعها  األ رع صـاي ل المأـبحلد و الدول األعضـات ومن ومل األمم المتحدة 

 لبب  مو ن فة بنتل األولمس ه ما يةد تلل  عبم ابتعااتل لحاجل مابل لدع الدول األعضاتد 50

س أ بتف البعنل التوجله ل التزامها رالنهش الشامن العامب ال   يت ةل 2020وفة  شر ن األول/أدتودر  - 83
مة اتاأــــــــــــــ أــــــــــــــهـا األموال لمعموعـل أول ـل من البرامش المشــــــــــــــترسـل المو عـل عبم المعـاه  اه نـام الةـال

  ارنامعا ا ـاه ا   ر  30 ننل  الأـندومس وذو مقبن عبم الموا ـ ة ل الةامل الاموـل لبأـندوم اهبـتتمانةد و 
م التةب م يلنت ر اعتماتذا و  ظة لاعنلب وابــــةل من الموــــاعن ادتا من   وــــلر يأــــول األلنال المهاجر ن عب

فة  ايبند ووصــــــوهب الم مةافحل اه عاا رال شــــــر و هر ب المهاجر ن فة سوبــــــتاا ةا و ــــــمان بــــــ مل الهعرة  
ــاعدة الةديد من   ــات ال عة ينتقبن من جنوب أفر   ا وإللها وعبرذاس مه أ اذناب اتوافر التمو ن لموـــــــ لعم ب النوـــــــ

 ايعااة عبم ي اة المهاجر ن فة جم ب أنحات الةالمدالدول األعضات عبم  ننل  اه نام الةالمة وإيدال أ ر 

ةها الم  ةز ز جهوت الدول وكلرذا من العها  المةن ل صـاي ل المأـبحل  - 84 وبـتوـةم الشـ ةل مب  وبـ 
ــها للد وفة ذ ا الأـــــدتس تعا عدت من الحةوما  والعها    فة  ننل ذا ل  نام الةالمة ومتارةتها وابـــــتةرا ـــ

ةز ز عمب ا  الدعم اللوم ل المال ل والةمب ل التة يلضـظبب اها لموـاعدة الدول األعضـات  الناعبل اإل ب م ل الم  
 فة  ننل ذا ل  نام الةالمةس الم جانب ا امل شرادا   و ل الن الش ةل والةواصمد

  
 الخالصة والتوصيا   -  سابعا  

ن اعتمات اه نام الةالمة من أجن الهعرة ا منل والمن مل والن ام - 85  ل  ظوةب ذامل صــــوب  ةز ز شــــة 
التةاون الةالمة رشـأن الهعرةس وسان رمثارل تعوة الم و ـب بـ ابـا  شـامبل مر تزة عبم الحقوم لتنالل فرا  

ــلر ال ل فة النقرة اهالنعاذ لبمهاجر ن و حقل   من اه نام الةالمةس   9 تذاا لمعتمةا همد وعبم نحو ما أشـــــــ
دنــا التحــديــا   التة  شــــــــــــــةبهــا الهعرة الــدول ــل والنرا التة  ت حهــاس اــدهب من أن  من األذم ــل رمةــان أن  ويــ 

 النناد  نرم 

ــد - 86 ــل سوفلـ ــاعحـ ــد أت  جـ ــالمة فة رةض  19-و ـ ــام الةـ ــ  اه نـ ــل الم  ننلـ ــن العهوت الرام ـ الم  ةظلـ
المنــال س فة يلن ععبــف اتننلــ ى فة منــال  أ رعد ومب ابــــــــــــــتمراا  ــدان ــا  العــاعحــل رمــا لهــا من و ب  

اس وبـبن ن شـهمس يأـ   التحد  الرع وـة ال   يواجل الدول ذو س ف ل تعم التظواا  اإليعاا ل ي اة الن عبم
فة معال الوــــــ ابــــــا  الةامل والتاف   من ا  اا اه تأــــــاتيل واهجتمان لس مب  حوــــــلن التةافة من   ل  

ألملن الةا  المتةب    ـمان ايترا  يقوم اإلنوـان الواج ل لبمهاجر ند وعبم نحو ما ال نل الموجز الوـ ابـا ة ل
فرصـل إلعاتة  أـوا التنقن ال شـر  لما ه ل مأـبحل   19-المتنقبلنس  ت   أ مل سوفلداألشـااا و  19-رةوفلد
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القا ــة رةد   رح   2030العم ب مب المضــة  دماب فة الوفات راهلتزا  الرع وــة لاظل التنم ل الموــتدامل لةا  
 أيد  بف الرسبد

 
 ا نفيذ اال فاق العالم - ألف 

سقققققققققعيقا قلى   ني  ما  نقّدم و بيقة النهوض بتنفيقذ اال فقاق العقالما،  هندم قلى الدوع اتعوقققققققققال  - 87
 التوصيا  التالية:

مواصققققلة و عزيز  نفيذ اال فاق العالما لت سققققين حوكمة الهج ة والتعاون بشقققق نها على  )أ( 
المبادئ التوجيهية وات داف   جميع المستويا  من خالع وضع خا   نفيذ وينية شاملة  تماشى  مامًا مع

الواردة  ا اال فاق العالما وأ داف واايا  التنمية المسقققققققققتدامة، و عميده اعتبارا  الهج ة  ا خا  العمل 
 19- اتخ ى ذا  الصققققلة، بما  ا ذلع االسققققتجابا  السققققياسققققا ية وجهود التعا ا المتصققققلة بجام ة كو يد

 وسعيا قلى   ني  أ داف التنمية المستدامة؛

 تماشقققى مع اال فاق العالما و بنى على   19- نفيذ  دابي  وممارسقققا  للتصقققدي لكو يد )ب( 
واتشققققخام المتننلين،    19-المبادئ اتر عة المبينة  ا الموجز السققققياسققققا ا لامين العام المتعل  بكو يد

 والعمل الالم ؛بسبل منها ققامة  عاون ثناما وإقليما، باالستناد قلى المعايي  الدولية ل نوق اإلنسان 

المشققققاركة بنشققققاا  ا اليا  متابعة اال فاق العالما واسققققتع اضققققه و يسققققي  المشققققاركة   )ا( 
المجدية للجها  صققققققاحبة المصققققققل ة، وااتنام جميع الف م ذا  الصققققققلة لتعزيز ال وار المتعدد اتي اف 

 ة بهدف  عزيز  نفيذ والتعلد من اتق ان بشققق ن  اوي  الممارسقققا  والدروس المسقققتفادة والت ديا  المسقققتم
 ؛2022اال فاق العالما وضمان قج ال مناقشا  جادة  ا المنتدى الدولا الستع اض الهج ة  ا عام 

 عزيز الخااا المبنا على اتدلة بش ن الهج ة، ومواعفة الجهود ال امية قلى التصدي  )ت( 
معقا  الم ليقة الموقققققققققيفقة  اإلدمقاج والتمقاسقققققققققع االجتمقاعيين بين المجتدعد للتمييز ضقققققققققد المهقاج ين، و 

 والمهاج ين؛

النظ   ا  نظيد وزيادة الدعد المالا المنّدم لتنفيذ اال فاق العالما من خالع المسا مة  )ه( 
  ا صندوق اتمد المت دة االستئمانا المتعدد الش كال لدعد اال فاق العالما.

 
 أدال الت  يبا  المتسسية - بال 

اتعوققققال لال فاق العالما، سققققتنوم منظومة اتمد المت دة، من خالع شققققبكة  دعمًا لتنفيذ الدوع   - 88
 اتمد المت دة المعنية بالهج ة ومنّسنها، بما يلا:

التشقققققققققبع  ماما ب و  التعاون الالزمة لمواصقققققققققلة  عزيز الدعد المندم قلى الدوع لتنفيذ  )أ( 
لخا  التنفيذ الوينية وإنشقال و عزيز ييالل  اال فاق العالما، بوسقامل منها  و ي  اتدوا  والتوجيه والدعد

 لتنسي  الهج ة على الصعيدين الوينا واإلقليما على نااق المنظومة؛

الت دث بصقققققققققو  واحد بشققققققققق ن النوقققققققققايا المل ة التا  دعو قلى التعاون على نااق  )ب( 
عاجلة التا  دعو المنظومة، من أجل  سقلي  الوقول على أ وقل الممارسقا  و وجيه االنتباى قلى ال اال  ال

 قلى ا خاذ قج الا   ورية؛
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ضمان التعاون الوثي  مع اليا  التنسي  اتخ ى  ا منظومة اتمد المت دة التا  عالؤ  )ا( 
عن ي ي  السققعا   -وال سققيما نظام المنسققنين المنيمين الذي ج ى  نشققياه  -المسققامل المتصققلة بالهج ة  

 بنشاا قلى   ني  التآزر و جنب االزدواجية؛

دعد قمكانية وصققققوع جميع الجها  صققققاحبة المصققققل ة ومشققققاركتها على المسققققتويا   )ت( 
 العالمية واإلقليمية والوينية والم لية بشكل مجد دعمًا لتنفيذ اال فاق العالما.

 


