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 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةاعتماد 

دولة االتفاق العالمي التاريخي إلدارة الهجرة في مدينة مراكش بالمملكة المغربية يوم  461تبنت 
مليون مهاجر في  852مساعدة الوعد األساسي لالتفاق ديسمبر/كانون األول، ومن شانه  41

 .تحقيق الحياة أكثر أمنًا وكرامةً 

 أطلق األمين العام أيضًا شبكة األمم المتحدة للهجرة بهدف مساعد الدول في االتفاق العالمي.
 بالذكرىم 8142ديسمبر/كانون األول  41احتفل القادة والشخصيات البارزة أيضًا يوم اإلثنين 

 جالوالر  النساء من الماليين أثار الذي ،اإلنسان لحقوق العالمي لإلعالن السبعين السنوية
 .والظلم والتمييز واالستغالل القمع رفضو  بحقوقهم، للمطالبة

 والمهاجرين في الالجئينبشأن  نيويورك إعالن باإلجماع المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت
 في جديدتين عالميتين اتفاقيتين اعتمادهذا ما أدى إلى و . م8146 /كانون األولسبتمبر 41
 والمنظمة اآلمنة الهجرة بشأن عالمي واتفاق الالجئين نبشأ عالمي ميثاق: م8142 عام

 العالميين االتفاقين إلى نيالمؤدي اإلجراءين كوني بأنأيضًا  العامة الجمعيةوجهت و . والنظامية
 وضع بمهمة الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم ةيمفوض وُكلفت". ومستقلة ومميزة منفصلة"

 اآلخرين، المصلحة وأصحاب الدول مع بالتشاور الالجئين نبشأ جديد عالمي ميثاق واقتراح
 واقترح. نيويورك إعالن في المبين لالجئين ستجابةالشامل لال طاروذلك على أساس اإل

 عام في المتحدة لألمم العامة الجمعية إلى السنوي تقريره في نهائياً  نصاً  السامي المفوض
 السنوي القرار مع بالتزامن العام، نهاية قبل العامة الجمعية أمام االتفاق عرضوسيُ  م8142
 العامة الجمعية توافق أن المتوقع منو . الالجئين لشؤون السامي المتحدة األمم مفوض لمكتب
 م.8142 عام نهاية قبل الالجئينبشأن  العالمي الميثاق على
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 بالهجرة عنيالم المتحدة لألمم العام لألمينقدم كل من الممثل الخاص  خرى،األ ناحيةال منو 
 ،في العملية الحكومية الدولية للميثاق العالمي للهجرة الخدمة للهجرة الدولية والمنظمة الدولية
ت الفرصة تيحأُ  ،الميثاق العالمي للهجرة تطوير عملية الدولة تشرف على أن من الرغم على

القائمة على و  يةالعلم والمؤسسات المدني المجتمعمثاًل ) المختلفين المصلحة أصحابلعديد من ل
 للمساهمة (أنفسهم والمهاجرين الخاص والقطاع المحلية، والسلطات والبرلمانات، المعرفة،
 في المتحدة األمم لدى وسويسرا للمكسيك الدائمون الممثلون وقام. تهموخبر أفكارهم و  بآرائهم
 41.1 الهدف معالميثاق العالمي للهجرة أن يتسق  أن المفترض من. العمليةتسهيل ب نيويورك

 على بالتعاون األعضاء الدول فيها التزمت التي م8101 لعام المستدامة التنمية خطة من
 إلعالن الثاني الملحق في نطاقه وُوصف .اآلمنة والنظامية الهجرة لتسهيل الدولي المستوى
 عالنإ يدعو الدولية، الهجرة لبيانات تحديدا أكثر وبشكل. والمهاجرين جئيناللا بشأن نيويورك
 :الهجرة بيانات ضمان إلى الدول والمهاجرين لالجئين نيويورك

 وغير المنتظمة التدفقات عن معلومات وتتضمن والسن، الجنس حسب مصنفة"
 واحتياجات بالبشر، واالتجار الالجئين، وحركات للهجرة االقتصادية واآلثار المنتظمة،
 ."القضايا من وغيرها المضيفة والمجتمعات والمهاجرين الالجئين،

العالمي  لالتفاق الزمني والجدول هذه اإلجراءات على المتحدة األمم في األعضاء الدول وافقت
 مرحلة) مراحل ثالث خالل من العالمي االتفاق وضع مرو . م8141 عام أوائل في للهجرة
 ارإصد تم الدولية، الحكومية للمفاوضات متابعةً (. التفاوض ومرحلة التقييم ومرحلة التشاور
 80 المشروع يقدمو . م8142 عام /تموزيوليو 44 فيلالتفاق العالمي للهجرة  النهائية المسودة

 من مجموعة تعتبر بموجبها والتيالنظامية و  والمنظمة اآلمنة الهجرة لتحقيق النطاق واسع هدفا
 أهميةوتم التاكيد على  .الممارسات أفضلتُقترح و  صلةال ذات سياسةال أدوات اإلجراءات
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 الهجرة لبيانات العالمية البوابة ضرورة وكذلك الوثيقة، في مستنيرةال سياساتبال الخاصة لبياناتا
 المناسب الوقت فيبشكل صحيح ونشرها  بياناتال على للحفاظ البيانات مستودعات من وغيرها

دارة التعاون تحسينفي  للهجرة العالمي االتفاق هدفيتثمل و . الشراكة إطار في  تحركات وا 
 لسيادة التام االحترام مع قانوناً  ملزم غير أنه العالمي االتفاق يوضح كماو  الحدود، عبر لناسا

 على الضغط تخفيف( a: )يلي ما لالتفاق األربعة الرئيسية األهداف وتشمل. الدول جميع
 حلول إلى الوصول نطاق توسيع( c ؛ذاتهم على الالجئين اعتماد تعزيز( b المضيفة؛ البلدان
 .وكرامة بأمان للعودة المنشأ دول في الظروف دعم( d الثالثة؛ انالبلد

 على منها العديد تساعد والتي ،ا االتفاقهذ من دول 41 من أكثر انسحبت ذلك، ومع
 إلى تتحولألنها  الهجرة، لمناقشة الوقت ضرورة نفهم أن المهم منال شك فيه أنه . التفاوض

يعتبر و . واإلرهاب التهريب مثل الحدود عبر مشروعةال غير نشطةاأل زيادةبسبب  عالمي توتر
 ًا في هذا الصدد.كبير  اً تقدم العالمي التفاقلعتماد هذا اال


