
متابعة تنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة 
اآلمنة والمنظمة والنظامية على المستوى 

الوطني واإلقليمي والعالمي

Date 

Location



المبادئ التوجيهية

المحور اإلنساني التعاون الدولي السيادة الوطنية
سيادة القانون واإلجراءات 

القانونية الواجبة
التنمية المستدامة

حقوق االنسان مراعاة النوع االجتماعي مراعاة األطفال النهج الحكومي المتكامل النهج المجتمعي المتكامل 



أولوية تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة 
والنظامية

هاتحدد كل دولة أولويات•

تقرر كل دولة األهداف التي تركز عليها•

حلول عملية ومصممة خصيًصا لضمان تنفيذ أكثر فعالية لألهداف ذات الصلة بالسياقات الوطنية المحددة•

ال يوجد مقاس واحد يناسب الجميع•

قيادة الدولة

أهمية اعتماد منهج كامل للحكومة وإشراك أصحاب المصلحة الحكوميين على مختلف المستويات•

المجتمع المدني، منظمات أهمية إشراك الشركاء المعنيين من غير الدول؛ األكاديمية، واإلعالم ، والنقابات •

النهج الكلي

٢٠٣٠يجب أن يتماشى التنفيذ مع جدول أعمال•

أهمية مواءمة الجهود مع أطر أخرى مثل أجندة عمل أديس أبابا•

للتنمية المستدامة ٢٠٣٠جدول أعمال

ضع الميثاق تحديد األفكار والمبادرات الملموسة، وأمثلة على الممارسات الجيدة، لو-ينصب التركيز اآلن على التنفيذ 
:العالمي حيز التنفيذ



ق دعم األمم المتحدة المنس-تنفيذ الميثاق العالمي الهجرة 
للدول األعضاء

:المنسق واألمانة العامة

 IOMالمنظمة الدولية للهجرة

اللجنة التنفيذية

•IOM, ILO, UNHCR, OHCHR, 
UNDESA, UNICEF, UNODC, UNDP

العضوية

أعضاء منظومة األمم المتحدة الذين تعتبر 
الهجرة ذات صلة بوالياتهم

علىومنسقومناسبفعالدعمتقديملضمانللهجرةالمتحدةاألممشبكةأُنشئت•

للهجرةميالعالالميثاقواستعراضومتابعةتنفيذفياألعضاءللدولالمنظومةنطاق

جميعمنوالمستفيدوناألساسيالشريكهمالحكوماتمنالمعنيينالشركاء•

تدخالتها

:الرئيسيةالعملأدوات•

القدراتبناءآلية•

الشركاءالمتعدداالستئمانيالصندوق•



األولويات: شبكة األمم المتحدة للهجرة

الوطنيدعم تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة على المستوى 

تقديم الدعم لتعزيز آليات تنسيق الهجرة على المستويين 
واإلقليميالوطني

دعم العمليات المؤسسية بما في ذلك تقرير األمين العام إلى 
الجمعية العامة بشأن االتفاق العالمي للهجرة

تطوير صوت موحد للشبكة
مراجعة ترتيبات العمل والتحضير لالجتماع 

السنوي للشبكة

دعم المفاوضات حول طرائق المنتدى الدولي 
الستعراض الهجرة

دعم تطوير خطط التنفيذ الوطنية للميثاق العالمي 
للهجرة، عند الطلب؛



آلية بناء القدرات

أن تساهم الدول األعضاء، على أساس طوعي، بالموارد الفنية والمالية والبشرية•

مركز االتصال

دعم المعلومات •
والمعرفة

يالتمويل األول

حلول موجهة •
نحو المشاريع

ة منصة المعرف
العالمية

مصدر بيانات •
مفتوح على 

اإلنترنت



الصندوق االستئماني متعدد الشركاء

صصة الصندوق االستئماني متعدد الشركاء هو آلية التمويل الوحيدة المخ•

.بالكامل لدعم العمل الجماعي لضمان الهجرة اآلمنة والمنظمة والعادية

مبادرات تم تصميم الصندوق االستئماني للهجرة المتعددة الشركاء لدعم ال•

ة على جميع المستويات وسيعطي األولوية لخمسة مجاالت مواضيعي

.رئيسية

ية وأن يجب أن تكون المشاريع المختارة للتمويل مملوكة للحكومات الوطن•

تتضمن المبادئ التوجيهية للميثاق العالمي للهجرة

.أي وقتسيتم النظر في المقترحات على أساس متجدد ويمكن تقديمها في•

تعزيز خطاب سياسة 
وتخطيط الهجرة المستندة 

إلى الحقائق والبيانات

حماية سالمة ورفاهية 
المهاجرين ، بما في ذلك 
من خالل معالجة دوافع 
ونقاط ضعف  الهجرة

معالجة الهجرة غير 
النظامية بما في ذلك من 

خالل إدارة الحدود 
ومكافحة الجريمة العابرة 

للحدود

تسهيل الهجرة النظامية 
والعمل الالئق وتعزيز 
اآلثار التنموية اإليجابية 

للتنقل البشري

تحسين االندماج 
االجتماعي للمهاجرين



ركاء في البرامج المشتركة للصندوق االستئماني المتعدد الش
المنطقة

بكة األمم مع أعضاء ش-في الحكومة ، مع السلطات المحلية ومع الشركاء المعنيين-وهذه البرامج هي نتاج عمل تعاوني من قبل شركاء وطنيين •

.المتحدة للهجرة

.ستتم مراجعة مشروعات أخرى خالل االجتماع القادم للجنة التوجيهية•

العمل المشترك بشأن احتياجات المهاجرين ومواطن الضعف في جيبوتي

IOM UNICEF UNFPA: وكاالت األمم المتحدة•

وزارة الداخلية ؛ وزارة المرأة واألسرة ؛ :الجهات الحكومية•
وزارة الزراعة والمياه الريفية ؛ وزارة الصحة؛ المعهد 

الوطني لإلحصاء ؛ هيئة حقوق االنسان؛

 ;UNFD; CARITAS; ADIM; CRD: الشركاء اآلخرون•
ROOTS

يهدف البرنامج المشترك إلى تعزيز قدرة حكومة : الهدف•
دلة جيبوتي على صياغة سياسات متماسكة وقائمة على األ

يح بشأن الهجرة وإنشاء شبكة حماية على طول الممر ، مما يت
ة زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية األساسية ، وأماكن آمن

للمهاجرين في طريقهم إلى إثيوبيا والسعودية

تحسين التماسك االجتماعي والوصول العادل للخدمات للمهاجرين في المغرب

IOM UNFPA UNHCR UNHCR: وكاالت األمم المتحدة•

وزارات الخارجية والداخلية: أصحاب المصلحة الحكوميون•
ف؛والتعليم والصحة واألسرة والتضامن واإلسكان والتوظي

المجتمع المدني واألوساط األكاديمية : الشركاء اآلخرون•
وأصحاب المصلحة المحليون

رنامج تماشيا مع االستراتيجية الوطنية ، سيسهم الب: الهدف•
المشترك في تحسين الوصول إلى الخدمات األساسية 

ل للمهاجرين والالجئين األكثر ضعفا في المغرب من خال
.مزيج من المساعدة المباشرة وتعزيز القدرات



التنفيذ الوطني للميثاق العالمي للهجرة

العالمي تعميم تنفيذ االتفاق: الهجرة والتنمية المستدامة مترابطة ومتعددة األبعاداالعتراف بأن •

وأجندة أديس أبابا٢٠٣٠للهجرة في الجهود المبذولة لتحقيق جدول أعمال 

بالتماشي مع االتفاق العالمي للهجرة إلعادة البناء بشكل١٩اكوفيدإن الدول األعضاء مدعوة لقيادة االستجابة•

:أفضل وتصور مستقبل الهجرة مع مراعاة الرؤية التي حددها هذا اإلطار

كأساس للسياسات القائمة على األدلةجمع بيانات دقيقة ومصنفة واستخدامها: 1الهدف •

معالجة أوجه الضعف في الهجرة والحّد منها: 7الهدف •

ومنّسقةإدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة: 11الهدف •

تحقيقاً للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةتعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية: 23الهدف •

المنظمة الدولية للهجرة الجهود اإلقليمية التي تقودها تساهم مخرجات شبكات األمم المتحدة الوطنية في•

نية هنالك عدد من المساعي الناجحة وال سيما أخرورشة عمل تدريبية إكترو. واإلسكوا وجامعة الدول العربية

لبناء قدرات الدول األعضاء



المراجعة الطوعية للميثاق العالمي للهجرة

ستجمع شبكة األمم 
المتحدة جميع المدخالت 
إلى صندوق النقد الدولي
الواردة من المستويات 

المحلية والوطنية 
.واإلقليمية والعالمية

ى سيتم نشر التقارير عل
موقع شبكة األمم المتحدة 

حول الهجرة

http://migrationne
twork.un.org/.

يجب أن تعكس التقارير
النهج الشامل للميثاق 
العالمي للهجرة قدر 

.اإلمكان

تشجع الدولة على 
االستفادة من دعم شبكة 
األمم المتحدة الوطنية 

إلكمال المراجعة الوطنية 
الطوعية

للهجرةالعالميالميثاقحولتأطيرهاسيتمطوعيةعمليةالمراجعة•

.للدولة(الطوعي)

:خاللمنالدعمتقديمفيالمساعدةالمتحدةاألمملشبكةيمكن•

األعضاءللدولالمناسبالدعملضمانالمتحدةاألممشركاءدعوة•

؛(ذلكإلىوما،األوراقإعدادودعم،البياناتتوفير)

؛المناسبالوقتفيالمعلوماتمشاركةضمان•

وتحليلهاالنتائجتقطيرفيالمساعدة•

http://migrationnetwork.un.org/


شبكة األمم المتحدة على المستوى الوطني واإلقليمي

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

أفريقيا الجنوبية والشرقية

وسط وغرب أفريقيا

أوروبا الوسطى والشرقية

أمريكا الوسطى والمكسيك

:شبكة األمم المتحدة على المستوى اإلقليمي

إنشاء العديد من شبكات األمم 
المتحدة على المستوى الوطني في 

بعضها حديث . المنطقة العربية
والبعض اآلخر يتمتع بتنسيق 
وتعاون أكثر تقدًما مع الدولة 

.والشركاء المعنيين اآلخرين

:شبكة األمم المتحدة على المستوى الوطني



منتدى استعراض الهجرة الدولي

ة وتبادل التقدم المنصة العالمية الحكومية الدولية الرئيسية للدول األعضاء لمناقشبمثابة منتدى استعراض الهجرة الدولي سيكون •

.جميع جوانب الميثاق العالمي للهجرة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالميةالمحرز في تنفيذ 

وعلى المستوى اإلقليمي، بدًءا . ٢٠٢٢كل أربع سنوات ، وستُعقد النسخة األولى في عام سيُعقد منتدى استعراض الهجرة الدولي •

يم والمنظمات ، بالتناوب سنويًا مع منتدى استعراض الهجرة الدولي، والعمليات والمنصات شبه اإلقليمية وعبر األقال٢٠٢٠من عام 

.مدعوة إلبالغ كل اجتماع من منتدى استعراض الهجرة الدولي

مي للهجرة ، الذي ترأسه اإلمارات العربية المتحدة هذا العام، في الميثاق العالالمنتدى العالمي للهجرة والتنميةكما تم اإلشارة إلى  •

اكات في دعم آلية منصة ذات صلة للمساهمة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة ومتابعته ومراجعته ، بما في ذلك منصة للشر/ كمنتدى 

.بناء القدرات المخطط لها



الميثاق العالمي للهجرة فيالدول الرائدة

على مجموعة من تم تحديدهم من قبل اللجنة التنفيذية للشبكة بناءً الدول الرائدة  الميثاق العالمي للهجرة •

.الدول األخرى مرحب بها للتقدم كذلك. المعايير التوجيهية

خرى من المواد اإلرشادية والمساعدة التقنية واألدوات األتعهد طوعي بحت، ستستفيد الدول األعضاء •

.بلالتي تم تطويرها بموجب خطة عمل الشبكة وستكون بمثابة أساس لعمل الشبكة في المستق

ب في الواقع أن من دعم الشبكة ويجلم تحقق دور بطولي في تنفيذ الميثاق ال يتم استبعاد البلدان التي •

.تسعى للحصول على هذا الدعم ، حسب الحاجة

، متحدةإنشاء هياكل تنسيق الشبكة على المستويين اإلقليمي والقطري لألمم السنواصل تشجيع •

اء لالتفاق باعتبارها عنصر رئيسي في توفير دعم متماسك على نطاق المنظومة لتنفيذ الدول األعض

.العالمي للهجرة ، بما في ذلك التوافق مع المبادئ التوجيهية لالتفاق

المغرب بيساو-غينيا 

السلفادور البرتغال

كندا



الدعم المتوقع : الرائدة الدول 

دعم عملية المراجعات المنتظمة . تخطيط التنفيذ الوطني
والشاملة للتقدم على المستوى الوطني ، والتي تولد 

لرؤية استراتيجية تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة تتماشى مع ا
الشاملة للميثاق العالمي للهجرة والمبادئ التوجيهية المتداخلة 

.والمتقاطعة

.  ةالدعم في تنفيذ أهداف خاضة بالميثاق العالمي للهجر
ا ذات الدعم الفني المستهدف وبناء القدرات بشأن القضاي

األولوية من خالل أنشطة مسارات العمل المواضيعية 
.للشبكة

دعم فرق األمم . تعزيز تنسيق منظومة األمم المتحدة
األمم المتحدة القطرية ، حيثما ينطبق ذلك ، وكذلك شبكات

خرى المتحدة الوطنية أو اإلقليمية ، أو هياكل التنسيق األ
يذ االتفاق التابعة لألمم المتحدة التي يتم تعبئتها لدعم تنف

.العالمي للهجرة

تحديد . زيادة إدارة المعرفة وتبادل المعلومات
الممارسات اإليجابية والدروس المستفادة من مجموعة

يم من األقال/ واسعة من الشركاء المعنيين  وعبر البلدان 
خالل منصة الميثاق العالمي للهجرة والمركز العالمي

ان للمعرفة ومركز االتصال، والتي تم تصورها لضم
إمكانية الوصول إلى المعرفة والخبرة والتجربة ذات
وير الصلة واالستفادة منها من قبل الدول األعضاء لتط

رة الميثاق العالمي للهجرة إليجاد حلول لمشطالت الهج
.المحلية

تنفيذ الدعم الفني الستعراض. تحسين الرصد واإلبالغ
بما جميع جوانب الميثاق العالمي للهجرة واإلبالغ عنه،

عام في ذلك من حيث صلته بخطة التنمية المستدامة ل
دى وسيشمل ذلك تقديم الدعم للتحضير لمنت. ٢٠٣٠

ية استعراض الهجرة الدولي وعمليات المراجعة اإلقليم
بمشاركة جميع الشركاء المعنيين



.شكرا على حسن انتباهكم


