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1. والخلفیة والسیاقمالحظات تمھیدیة،   	
	

1.1.  والجذب"دفع"ال آلیاتنتیجة لتعدد  فریقیاأالھجرة في بزیادة العقدالماضیتمیّز 
إضافة واإلرھابوالفقروعدماالستقرارالسیاسینزاعات ال،"والجذبفعدال" وتشملبعضعوامل.المعقّدة

اإلغراء بوجود  أصبحونتیجةلذلك،. األصلیةبلدانالفیواالقتصادیة انعدامالفرصاالجتماعیةإلى 
بالغ عامل ،المضیفة بلدانفي الأفضل، من بین أمور أخري، یاةأونوعیةحأكبر فرصاقتصادیة

مھاجرین.للبالنسبة األھمیة  	
	

1.2. بالنسبة ٮالغیابشبھالكامللخیاراتالھجرةالقانونیة،بمافیذلكأدّ  
،ممابلدانالمقصدرةبشكلمتزایدمنأجاللوصوإللٮیخطلمسالكوأسالیبطالبیاللجوء،إلٮاستخدامالمھاجرینل

 الھجرةمنأفریقیاإلٮأوروباخسائرنتج عنعالوةعلٮذلك،. جرینابینوالمتیجعلھمعرضةللمھرّ 
.باستخداموسائطنقلغیرآمنةشاسعةمائیةأوصحراویةمسطّحاتفیاألرواح،حیثیعبرالمھاجرونكبیرة 	

 
1.3. العاشر إلٮإعطاءمعنٮللھدفوالقانونیةمةیسعٮاالتفاقالعالمیالمقترحبشأنالھجرةاآلمنةوالمنظّ  

 10.7في الفقرة منأھدافالتنمیةالمستدامةالذیینص)10(
 والمسؤولینوالقانونیینمینواآلمنیناللمنظّ لھجرةوالتنقّ تسھیالعلٮتحدیدا

. دة اإلدارةوجیّ لھاطخطّ مالسیاساتالھجرة ،بمافیذلكمنخاللتنفیذلألشخاص
 المعنون1/71،وافقتالجمعیةالعامةلألممالمتحدةمنخالاللقرارتطلعوإلعطاءمعنٮوتأثیرلھذاال

بشأن إعالننیویورك"
التفاقالعالمیبشأنالھجرةاآلمنةحوالعلٮإجراءمشاوراتومفاوضاتحكومیةدولیة،"الجئینوالمھاجرینلا

.والقانونیةمةوالمنظّ  	
 

1.4. إلٮمعالجةجمیعجوانبالھجرةالدولیةوتحدیدمجموالقانونیةیسعٮاالتفاقالعالمیبشأنالھجرةاآلمنةوالمنظمة 
وعةمنالمبادئوااللتزاماتوالتفاھماتبینالدوالألعضاءفیمایتعلقبالھجرةالدولیةبجمیعأبعادھاوتحسینإدارت

.ھاوتعزیزالتنسیقوالشراكةبینالمجاالتاألخرٮذاتاالھتمامالمشترك 	
 

1.5. ماالتفاقالعالمیبشأنالھجرةاآلمنةوالمنظّ إزاءموّحداالتحاداألفریقیإلٮاعتمادموقفأفریقییسعٮفیضوءذلك، 
خالل العتمادھالموّحدظرفیالموقفاألفریقینّ تم السی. والقانونیةة

على المشاوراتمعالدوالألعضاء عقباختتام 2018 لعاموالمؤتمرالدورتینالعادیتینللمجلسالتنفیذی
.مستویاتالمختلف 	

 
1.6. اللبشریوحریةتنقلجمیعاألاالتفاقالعالمیبشأنالھجرةبحقیقةأنالتنقّ موّحدإزاءسیسترشداعتمادموقفأفریقی 

ؤسسة فیمعاھدةأبوجاالمالمتوخاةأفریقیاالمتكاملةٮركائزحدإالنشخاصداخاللقارةیشكّ 
 ةاألفریقیاالقتصادیةلجماعةل
التجارةالحرةالیةاتفاقالُملحقبألشخاصتنقال،والمفاوضاتالجاریةبشأنالبروتوكواللمتعلقبحریة)1991(
.نرید"أفریقیاالتی"حول  2063 أجندةومؤخرایة،قار 	

 
1.7. كما وأنتنعكسشواغلھامشترك إلٮضمانأنیكونألفریقیاصوتالموقف األفریقیالموّحدیھدف 

. لھجرةحوال صوبوضعاالتفاقالعالميینبغی
.والتعاوننقطةمرجعیةللخطاباتالوطنیةوالقاریةوالعالمیةفیالمستقبلبشأنإدارةالھجرةمثّلیوس  
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الدیباجة 	

:الھجرةبمسائل المكلّفون الدول األعضاء في االتحاد األفریقي نحن وزراء   

 بقرارالجمعیةالعامةلألممالمتحدةالمعنونبنرحّ إذ 
مشتركة عملیةمفاوضاتحكومیةوإطالق،"إعالننیویوركبشأنالالجئینوالمھاجرین"

والقانونیة؛الھجرةاآلمنةوالمنظمةبشأنتفضیإلٮاعتماداتفاقعالمی  

عددالشباب؛زیادةألثرغیرالمتكافئللعولمةعلٮآفاقأفریقیافیمواجھةاإذ ندركو  

- البیئيتدھورالوسوءالحكموتغیرالمناخونزاعات الأنّ نعي إذ و یتزاید فیھا لضمانعدمكفایةالفرصفیقارةتجتمعكلھا 
- الشبابعدد ؛داخألفریقیاومنھاالقانونیةھیاألسبابالرئیسیةالكامنةوراءالھجرةغیر   

نعي إذ و
؛بحزموبصورة عاجلةالقانونیةدارةالھجرةبشكلفعال،یجببالضرورةمعالجةاألسبابالجذریةللھجرةغیرھوإلأنّ كذلك  

 ضحمایةالناستقوّ حیث وبلغت نسبامنذرة بالخطرأخذتفیاآلونةاألخیرةأبعاداخطیرةالقانونیةالھجرةغیرأنّ ندركوإذ
 تطلبھذاالوضعیسیادةالقانون،وأنّ وھم یتنقلونوتحقیق 

إلنسان؛اطارحقوق إلقةالضیّ نھجشاملإلدارةالھجرةضمنالحدوداتخاذ  

نسلم وإذ
إخطرانھجالھجرةاالنتقائیةالتیتتبعھاالبلدانالمتقدمةوالبلدانالنامیة،والتیتستھدفالمھاراتوالمواھباألفریقیة،تشكلبأنّ 

آفاقالتنمیةفیأفریقیا؛على ضافیا  

المراعي االقتصادیالنموّ من شأن أنّ ااعتبارنضعفینوإذ
أنیساعدعلٮا،ةوالتجارةوالعمالةوالسیاساتاالجتماعیةواالقتصادیةالفعالةلفقراءمنخالالالستثماراتاإلنتاجیّ لمصالحا

؛القانونیةلحدمنانتشارالھجرةغیر  

؛فیالقارةمنأجلتحقیقأھدافالتنمیةالمستدامةذوي المھاراتبضرورةاإلبقاءعلٮالعمالروإذنذكّ   

ذالو،ربان،جنوبأفریقیاوفید2002الدورةالعادیةاألولٮللمجلسالتنفیذیلالتحاداألفریقیالتیعقدتفییولیومقررإلٮوإذنشیر
فیبرامجاالتحاد؛في المھجرفریقییناألإلٮإشراكي یدعو  

	AU/Dec.26الصادر عن الجمعیة برقم  2003یولیومابوتوالصادرفیقمة مقررإلٮوإذنشیركذلك
(II)فیبناءاالتحاداألفریقي؛األفریقیین في المھجرعلٮمشاركةینصّ لاللقانونالتأسیسیالذیعدّ و  

حول االتفاقالعالمیإزاءالموّحداعتمادالموقفاألفریقیفیرغبة منّاو
كما التي یتضمنھا  شواغلاللضمانانعكاسوالقانونیةالھجرةاآلمنةوالمنظمة

علٮالمستوٮالعالمیوالمحافاللدولیةاألخرى؛ینبغی  

كان القانونیةالتركیزعلٮالتصدیللھجرةغیرالدافع الرئیسي وراء أنّ إذ عن قلقنا نعربوإذ
بدال عتباراتاألمنومراقبةالحدودال
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والتحویالتالمالیةواإلدمالعماللمربحإدماجالھجرةفیاالستراتیجیاتاإلنمائیةالتیتشمالواإلنمائیةاألوسعنطاقااألطرمن
؛ألشخاصتنقالإمكانیة والمھنیینمنجمیعمستویاتالمھارات،وترتیباتحریةالتنقلونشرجالمالی  

 Assembly/AU/Dec.607 (XXVII) 2016 التحاداألفریقیلعاممقررمؤتمراإلٮوإذنشیر
المعتمد في  Assembly/AU/Dec.607 (XXVIII)المقرر رقم  وفي وقت الحق ،رواندا،اليجمدفیكیذیاعتُ لا

علٮالنحوالمتوخٮفیالمیثاقاألفأفریقیابوضعبروتوكولبشأنحریةتنقالألشخاصفیالمفوضیةافكلّ نلذیلاو،أدیسأبابا،إثیوبیا
 للجماعةاالقتصادیةاألفریقیةؤسسة الم 1991 ،ومعاھدة1981 ریقیلحقوقاإلنسانوالشعوبلعام

،والمضیقدمافیعملیةإطالقجوازالسفراألفریقي؛)معاھدةأبوجا(  

واالستفادة مشتركة االقتصادیةاإلقلیمیةوغیرھامنالمنظماتالحكومیةالالمجموعاتإنجازاتمساھمةبعترف نوإذ
بشكلجیدفیالقارة؛تتم إدارتھماتنقلوھجرةاتتدریجیلعملیالتحقیقلمنأجالھامن  

. مختلفاألطرالقانونیةوالسیاسیةالقائمةالتیاعتمدتھاالدوالألعضاءإلدارةالھجرةوالتنقلفیالقارةعلى  وإذنؤّكد
نازحین ،واتفاقیةكمبااللحمایةال2063 وأجندةوتشملھذھالوثائقالقانونالتأسیسیلالتحاداألفریقي،

حول داخلیاومساعدتھم،واتفاقیةنیامی
إزاء الموّحدحلسیاساتالھجرةفیأفریقیا،والموقفاألفریقیلحدود،وبروتوكولمابوتو،واإلطارالمنقّ لبراعالالتعاون

االتحاداألفریقي لھجرةوالتنمیة،واستراتیجیةا
لمنظومة المماثلةمثالھمبادراتوالتحاداألفریقیاالحدود،وغیرھامنصكوكإلدارة

المشترك برنامجال،والمالیة لحكم،والمعھداألفریقیللتحویالتةلاألفریقیوالمنظومةمواألمن،األفریقیةللسل
من لھجرة،وخطةالحداألدنٮل
.فیأفریقیاتطویرالبنیةالتحتیةالشاملللتنمیةالزراعیة،وبرنامجاألفریقی،واتفاقالتجارةالحرة،والبرنامجلتكاملا  

أحكام سیاسات االتحاد األفریقي الھجرة ولالتفاق العالمي بشأن المجاالت المواضیعیة الستة تماشیا مع 
، اتّفقنا على ما یلي:القائمة  

العكسیة بمافیذلكاآلثار،التصدیلدوافعالھجرة: 1المواضیعيالمجال ألف. 
اإلنسان،وعدمالمساواةبینالجنسینوغیرھامنأوجھعدمالمساوایصنعھالتغیرالمناخوالكوارثالطبیعیةواألزماتالتی

.النزاعاتالنزاعات وتسویتھاة،منخالاللحمایةوالمساعدةوالتنمیةالمستدامةوالقضاءعلٮالفقرومنع  

بطریقة ،قانونیةأوغیرقانونیةالتییمكنأنتؤدیإلٮالھجرة،سواءكانتلمتعددةالعواماللبلداناألفریقیةمعالجةیتعینعلٮا
:الدوالألعضاءبمایليتعترفوفیضوءذلك،. مناسبة  

1. تتوقف  
اإلنذارالمبكةنظمأ،فضالعنآلیاتاألمناإلقلیمیوالنزاعاتالةللھجرةعلٮتعزیزاآللیاتالرامیةإلٮمنعنشوباإلدارةالفعّ 
. فیحاالتالطوارئة رواالستجاب

لقضاء دارةالھجرةووضعالسیاساتفیالقارة،والسیمافیمجاالإلوھناكحاجةأیضاإلٮاتباعنھجشاملومتعددالقطاعات
. الھجرةالخاصةب بیاناتالالفقروجمععلٮ
تلك  وتسخیرفوائدھا إبرازعن فضالوخارجھا،السلبیللھجرةفیالقارةللتصّورجھودللتصدیلأیضابذالینبغی
.الفوائد 	

	



لھجرةبشأنا العالمياالتفاق  إزاءالموقف األفریقي الموّحد  

5	
	

2. صراع طال أمدھا ت إلى حاالوالتدخالت العسكریة في أفریقیا من جانب البلدان الغربیة  أفضت العملیات 
مما أدى إلى نشوء أزمة الھجرة في القارة. 	

	
3. فعالة وسیلة،وإدارتھاوتسویتھاالنزاعاتتعزیزالتعاونبیناألممالمتحدةواالتحاداألفریقیفیمجالمنعیعدّ  

.اإلنذارالمبكرةنظمأتعزیزآلیاتاألمناإلقلیمیوولمنھا،والحدّ عنالھجرةالناشئةلمنعاألزمات 	
 

4. التیتتعاملمعھجرةالیدالعاملةفیأفریقیالتمكینھامنالتعاملبفعالیةمالمعنیةالمؤسساتالوطنیةاتتعزیزقدر/دعمتحسین 
ذات صلة بالعملوصیاغةسیاسةوطنیةوإقلیمیةسلیمةذات الصلةعالقضایا

.للھجرةدوافعكبالعملمنأجلتعزیزالتنمیةالمستدامةوالقضاءعلٮالفقر 	
 

5. البیني اإلقلیمي تعزیزالتعاون 
ضمانالعودةالسللالمستقبلةلیسفقطلتعزیزحمایةالمھاجرینفیالبلدانالمستقبلة،بألیضاوبینالبلدانالمرسلةواألقالیمی

.أوطانھمسةللمھاجرینوإعادةإدماجھمفی 	
 

6. تنقل لعملوالھجرةلتسھیللالمشتركبرنامجالتنفیذبروتوكولحریةتنقالألشخاصوضرورة 
.فیالقارةاألشخاصحركةحریةو 	

 
7. تشجیع ونظمالتعلیملدمجالمثاللعلیالالبتكارواإلبداعمنأجلتحویاللتركیزمناالعتمادعلٮالعمالةالرسمیةمراجعة 

برامج التعلیم العالي وفقا  مواءمةأیضا بصورة أكبر.عتمادعلٮالذاتالمبادرة واالعقلیةعلٮالشباباألفریقي 
- 2016فریقیا (علیم القاري اللي واستراتیجیة التفریقي لتنسیق التعلیم العاالستراتیجیة االتحاد اال 2025 (

 علىوسیشجعذلكأیضاوھذا سوف یشجع أیضا قابلیة المھارات في جمیع أنحاء القارة.
.لمھاراتعبرالقارةانتقاالإمكانیة 	

 
8. ھي واستراتیجیاتبناءالسالمالبیئةوحمایةالرشیدالحكمنّ أ 

.مجاالتینبغیالنظرفیھاعلٮالصعیدینالقاریواإلقلیمیفیإطارالتنقلوالھجرةفیأفریقیا 	
 

9. یتعین على  
للتصدیبفعالیةألبعادتغیھماوتنفیذتغیرالمناخواستراتیجیتھإزاءالحالیالموّحدالدوالألعضاءاعتمادالموقفاألفریقی

.إلٮسیاساتعلٮالمستوٮالوطنيیتدرجالذییمكنبعدذلكأنورھعلٮالھجرة،یأثترالمناخو 	
 

نوع  حسبالمفّصلةالدوالألعضاءتعزیزجمعالبیانات یتعین على .10
. فیأفریقیالھجرةبشأن اةقائمةعلٮاألدلةوتطلعیّ وھادفةتكونوتحلیلھاونشرھامنأجلوضعسیاساتوالسنّ الجنس

(السیما أھدافالتنمیةالمستدامةبشأنعلٮتحقیقالتزاماتھاألعضاءوینبغیأنیستھدفجمعالبیاناتمساعدةالدوال
.ھاومعالجتھاوفھمفیسیاساتالھجرةالخاصةبھا الثغرات،وكذلكتقییم)10.7الھدف 	

 
الخاصة حقوقاإلنسانمسائل معالجة: 2 المجال المواضیعيباء. 

األجانبوالتمییزوكرھجمیعالمھاجرینبمافیذلكاإلدماجاالجتماعیوالتماسكوجمیعأشكااللتمییز،بمافیذلكالعنصریةب
.بوالتعصّ الجنسانی  
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) ھاالحائزین علیوغیرلوثائق الالزمةعلى والحائزین القانونیینوغیرالقانونیین( أصبحتحمایةجمیعالمھاجرین
. ةلكیینظرفیھاجمیعأصحابالمصلحةمسألةحتمیّ 

كما شاملةومتكاملةلحقوقاإلنساناتتطلبمعالجةالثغراتالقائمةفیحمایةجمیعالمھاجرین،والسیماالفئاتالضعیفة،أطرو
.األطرالقانونیةالدولیةواإلقلیمیةالسیاساتوعلیھتنص  

:علٮھذاالنحو،تعترفالدوالألعضاءبمایلي  

 مصلحةالتھتمبأن  على،الحمایةعلٮالمستویینالوطنیواإلقلیميتعمیمللھجرةلسیاسةوضع .11
 معتوفیرھمعددزیادة بسببوذوي اإلعاقةینوالمسنّ المرأةلطفالألفریقیوالمجموعاتالضعیفةاألخرٮبمافیذلكالعلیال
 توفیر راعيتعبور واستقبالمراكز

الجنسانیة الخاصةاحتیاجاتھموینبغیأنتأخذالمساعدةفیاالعتبارأیضا.حمایةال
.والتعلیموالمأوٮوالحمایةمنانتھاكاتحقوقاإلنسانالمناسبةمنحیثتوفیرالرعایةالصحیةبالسنّ المتعلقةو 	

	
وال سیما في البلدان التي تمر بأزمات أو إنشاء آلیة لمعالجة مسألة حمایة حقوق المھاجرین العابرین  .12

نزاعات. 	
 

سلبیة المعاملة الإنشاء آلیة لمعالجة السرد اإلعالمي السلبي الذي ینحاز ضد المھاجرین ویؤدي إلى  .13
وتجریم المھاجرین. 	

	
العنصریة بما فیھا القضاء على جمیع أشكال التمییز التماسك االجتماعي ودماج االجتماعي وضمان اإل .14
عن طریق االستراتیجیات التالیة: ،األجانبكره و 	

المساواة حقوقاإلنسانوالكرامةاإلنسانیةواالحترام المطلقلالقانونیةضجھودمكافحةالھجرةغیرتقوّ ضمانأالّ  )1
المعاملةأمامالقانون؛في  	

	
االلتزامبضمانحصولجمیعالمھاجرینعلٮخدماتالرعایةالصحیةوالخدماتاالجتماعیةاألخرٮبمافیذلكالضمانا )2

الجتماعیوالحصولعلٮالخدماتالقانونیة،علٮنحومالئمومناسبوبأسعارمعقولة؛ 	
	

علٮالنحوالمنصوصعلیھفیاالتفاقیاتالدولیةلحقوقاإلنسانووممارستھاااللتزامباحترامحقوقاإلنسانوحمایتھا )3
ل؛االعمحقوق 	

	
لوتنفیذھا؛اااللتزامباتخاذإجراءاتللتصدیقعلٮاالتفاقیاتالدولیةلحقوقاإلنسانوحقوقالعم )4 	

	
لعنصریةوكرھاألجانبفیالدوالألعضاء؛لمعالجةاوضعسیاسات )5 	

	
؛حقوقھمالتام لحتراماالمع لینومساعدتھمبكرامةومعاملةجمیعالعائدینوالمرحّ  )6 	

	
تعزیزاالتفاقاتالثنائیةوالمتعددةاألطرافداخاللقارةلضمانحمایةالعمااللمھاجرین؛ )7 	

	
وضمانتنفیذھا؛ةدوبلدانالمقصالوضعسیاساتمحددةتستھدفحمایةالفئاتالضعیفةفیبلدانالعبورو )8 	
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ضمانإدراجالمھاجرینفینظمتحدیدالھویةوالتوثیقالداخلیةفیالبلدانالمضیفةمنأجلزیادةاالعترافبھموتوفیرال )9

؛خدماتاألساسیةلھم 	
	

بما في  فیإنفاذالقانون،بناءقدراتالمسؤولینالقضائیینوموظّ  )10
.إلحالةللتحدیدضحایااالتجارووضعنظم،حقوقاإلنسانوحمایةالمھاجرینحولوضعبرامجتدریبیةذلك 	

 
.المعاصرةتھریبالمھاجرینواالتجارباألشخاصوأشكااللرقّ : 3المجال المواضیعيجیم.   

تھریبالبشرواالتجاربھمفیالقارة،فضالعنضعفالنساءیسببھاالواسعةالنطاقالنتھاكاتحقوقاإلنسانالتیبالمخاوفاعترافا
فقت الدول األعضاء على ما یلي:اتبین، والمھرّ جرینالمتأمام ابصفة خاصة واألطفال  

الخاصةالتوظیفلضمانعملوكاالتھاوتنفیذاتخاذخطواتنحووضعسیاساتوآلیاترصدوطنیةوثنائیةومتعددةاألطراف .15
.لافیإطارالمعاییروالمبادئالتوجیھیةالدولیةبمافیذلكحمایةحقوقاإلنسانوحقوقالعم 	

	
اإلجراءات التالیة:اتخاذ ومساعدتھم من خالل دعم حمایة الضحایااتخاذ التدابیر المناسبة ل .16 	

 مراعاةال،معلھم المساعدةوالحمایةالمناسبةلتقدیمتحدیدضحایااالتجار )1
.حتیاجاتھمالخاصةومواطنضعفھموحقوقھمالتامةال 	

بلالاتخاذالتدابیرالمناسبةلحمایةضحایااالتجاروتزویدھمبمعلوماتعنحقوقھمالقانونیةوغیرھافیبلدانالعبورو )2
.فیحالةالعودةصلي بلداألال،فضالعنةدوالمقصدان 	

 
الفاعلةذاتالصلةمنحیثبناءالقدراتعناصربذلجھودنشطةلدعمأجھزةإنفاذالقانونووكاالتمراقبةالحدودوغیرھامنال .17

إجراء فیجھودشغیلیة واالستخباراتوتباداللمعلوماتوتنسیقاألنشطةالت
.الوطنیةفیالقارةةللحدود براعاللجریمةالمنظمةلمواجھةاوالمحاكمةاتالتحقیق 	

	
.التجاربالنساءواألطفاللمعالجةاوالسنّ الجنسنوع خاصة بةاتخاذخطواتنحووضعسیاساتوطنی .18 	

 
ة براعالألممالمتحدةلمكافحةالجریمةالمنظمةالتفاقیةاالتوقیعوالتصدیقوالتنفیذالكامل .19

للالتفاقیة،وبرخاصةالنساءواألطفال،المكمّ ووبروتوكولمنعوقمعومعاقبةاالتجارباألشخاص،،الوطنیةللحدود
المكّمل ،والبحروالجوّ وتوكولمكافحةتھریبالمھاجرینعنطریقالبرّ 

قیةاألممالمتحدةلمكافحةالجریمةالمنظمةالعابرة التفا
.،فضالعنالصكوكالقانونیةاإلقلیمیةوالدولیةاألخرٮذاتالصلةللحدودالوطنیة 	

 
المھاجرین ب جاردعمالتعاونوالتنسیقعلٮالمستویاتالوطنیةواإلقلیمیةوالقاریةبشأنمنعاالت .20

، من خالل ما یلي:،والسیماالنساءواألطفالھموتھریب 	
التي  مبادراتالدعم )1

 مفوضیةاالتحاداألفریقيمبادرةبمافیذلكأفریقیا،االتحاداألفریقیالتیتھدفإلٮمعالجةھذھالمشكلةفییقودھا
لمكافحة 
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ادج،ومبادرةاالتحاداألفریقیوالقرناألفریقیبشأناالتجاربالبشروتھریبالمھاجرین،وتنفیذخطةعملوااالتجار
.النساءواألطفالوخاصة،فیأفریقیامنعتھریباألشخاصواالتجاربھمل 2006 ولعامجو 	

	
الفرعیة  ةواإلقلیمیةواإلقلیمیةالثنائیالمستویاتتشجیعالتعاونعلٮ )2

،وحمایة والمحاكمةاتالتحقیقإجراء والحظربشأنجمیعجوانباالتجاربالبشر،بمافیذلك
مشتركة لمنظماتالحكومیةالالذي تضطلع بھ الدورالھامبالكامالعكسبما یومساعدتھم،الضحایا

.مدنيالمجتمعالوالمنظماتغیرالحكومیةوغیرھامنأعضاء 	
	

االقتصادیةاإلقلیمیةبمافیذلكتنفیذالصكوكالقانوالمجموعاتالتجاربالبشرعلٮمستوٮتتصدٮلدعمالمبادراتالتی )3
بھدف نیةمثاللمساعدةالقانونیةالمتبادلةوتقالیدھافیالمسائاللجنائیة

.باألشخاصالتصدیلتھریبالبشرواالتجار 	
 
 
	

إدارة الھجرة.التعاون الدولي و: 4دال. المجال المواضیعي  

تحسینبناءالتآزربینالدوالألعضاءبشأنإدارةالھجرةوالتنقل،فضالعنتعزیزنظمإدارةالحدودوجلضرورةإدراكامنھا
:وااللتزاماتالتالیةالطلباتالدوالألعضاءتمقدّ ،ھاوتنسیقمعالبیانات  

 
. بالصكوكالقانونیةوالسیاسیةالدولیةواإلقلیمیةالمتعلقةبالھجرةوالسیمابشأنحمایةالمھاجرینااللتزام .21

.وسیكفلذلكحمایةحقوقاإلنسانلجمیعالمھاجرینداخاللوالیاتالقضائیةللدوالألعضاء 	
	

من خالل وطنیةوإقلیمیةوأقالیمیةوعابرةللقاراتبشأنالھجرةالتزاماتالتعھد ب .22
حوارسیاسیوتنفیذیشاملومتوازنومستنیرلتحدیدالقضایاذاتاالھتمامالمشتركواعتمادالردودواالستراتیجیاتالمنا

.أواآللیاتالفعالةالتیتعودبالنفععلٮجمیعأصحابالمصلحة/سبةو 	
 

بلدان وصلیة لبلداناأللالمجتمعالدولیعلٮتنفیذالتزاماتھبدعمالجھوداإلنمائیةحثّ  .23
حول 2015 والمساھمةفیتحقیقأھدافالتنمیةالمستدامةوخطةعمألدیسأبابالعام،العبور

أن ھذھالتنمیةن من شأ أنّ االعترافبو،وخطةعمالسطنبول،تمویاللتنمیة
.مةھمفیالھجرةالقانونیةوالطوعیةوالمنظّ اتس 	

 
مسائل التي تراعیبالحاجةإلٮبناءالقدراتفیمجاإلدارةالھجرةبمافیذلكالممارساتاالعتراف .24

.لحمایةوالممارساتالقائمةعلٮحقوقاإلنسان،وفقالاللتزاماتالقانونیةالدولیةوالقوانینالوطنیةواالجنسین 	
 

لماعودةلتعزیزاستراتیجیاتمستدامةللعودةوإعادةاإلدماجفیمابینالدوالألعضاءبھدفوضعإجراءاتفعالةومستدامة .25
بلدان الالعبوروبلدان وصلیةاألبلدانالتطلبالتعاونوالتفاھمالمتبادلبینمما ی، ھمإدماجوإعادةالقانونیینھاجرینغیر
.ةدوالمقص 	

 



لھجرةبشأنا العالمياالتفاق  إزاءالموقف األفریقي الموّحد  

9	
	

مع أخذ ةیعشرإلٮاالعترافالمناسببالفوائدالمحتملةللھجرةوتدفقاتالھجرةالالدعوة .26
. في الحسبانالشواغالألمنیةللدوالألعضاء

.وتلتزمالدوالألعضاءأیضابإیجادتوازنبینالشواغالألمنیةالوطنیةوالتزاماتھاالدولیةبحمایةالمھاجرین 	
 

لھجرةوالتجارةوحریةتنقلقةسَّ تھجالمتیتعززالنّ المساعدةفیتعزیزمبادراتالتكامالإلقلیمیودعمالجھوداإلقلیمیةال .27
.الألشخاصفیأفریقیا 	

 

المزورة. التنقلم إدارة الحدود من أجل تیسیر التنقل السلس وتحدید وثائق ظُ البیني بین نُ  الترابطتشجیع  .28 	
 

إنشاء آلیة تنسیق وطنیة وإقلیمیة بشأن الھجرة مع تشجیع عملیات الحوار القائمة في الوقت نفسھ من أجل  .29
أفضل الممارسات في القارة. وتبادلتعزیز أوجھ التآزر  	

 

المنتظمة المساراتالھجرة غیر القانونیة و:  5 ھاء. المجال المواضیعي  

الذي معاالعترافالواجببالتحدی
 تدابیرالاتخاذ أھمیةعنعدمتنظیمالھجرة،فإنّ الناتجةفیالقارةوالفرصالضائعةالقانونیةالھجرةغیرتطرحھ
أمر المھاجرین،لجمیع العمالومعحمایةحقوقاإلنسانوقانونیةمةتكفلھجرةالیدالعاملةبطریقةآمنةومنظّ التی

.بھالیمكناالستھانة  
:علٮھذاالنحو،تلتزمالدوالألعضاءباالضطالعبمایلي  

 2015 لھجرةالعمااللذیاعتمدتھالدوالألعضاءفيالمشتركبرنامجالدعموتعزیز .30
.لتنفیذهمنخاللضمانتوافرالمواردالكافیة 	

	
.امبشأنالھجرةوتنفیذھذات الصلة قاریةالسیاساتوالبالتصدیقعلٮالبروتوكواللمتعلقبحریةتنقالألشخاصااللتزام .31 	

 
اإلقلیمي واألقالیمي إنشاءمنبرلتشجیعالحوار .32

ومنعاالتجاربالبش،لالتوظیفعادلةوتحترمحقوقاإلنسانوحقوقالعموسبالالھجرةةنظمأالمتوازنمنأجلضمانأنتكون
.ستحقاقاتالضماناالجتماعيإمكانیة تحویال،فضالعنضمانلقسريروالعمال 	

 
ستیعاب ھجرةالیدالعاملةمنأجالالخاصةب حصاءاتاإلبیاناتوالاالستثمارفیجمعالبیاناتوبناءالمعارفبشأن .33

ة ستجابتعزیزاال ضمانبغیة وحمایةالعمااللمھاجرین،ثارالھجرةعلٮأسواقالعملوالتنمیةالمستدامةأكبرآل
.السیاساتمناسبة على مستوٮال 	

 
،منأجلضمانأنتصبحالھجرصلیةبلداناألالفرصالعماللالئقفینقصوضعسیاساتلمعالجةاألسبابالجذریةللھجرةمثل .34

.أمرا حتمیاةخیاراحقیقیاولیس 	
 

العمال تنقل التدریبالمھنیوتنمیةالمھاراتونقاللمھاراتلتسھیلالخاصةب والمبادئالتوجیھیةبرامجوضعال .35
.المھاجرین 	
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مجموعة من المواھب لتحدید المھارات الالزمة في القارة ومواصلة السعي إلى التفاوض مع بقیة  تطویر .36
العالم على االعتراف بھا. 	

 
المھارات المطلوبة وكیفیة الحصول علیھا. حول توفیر التمویل الالزم لتشجیع البحوث في قارتنا .37 	

 
وصول  وضمانآلیاتالشكاوٮوضع .38

بمافیذلكحاالتالوالنزیھةمنخالاللوساطةالرسمیةوالمحاكمالمستقلةمعقولةفیالوقتالمناسبوبأسعارلیھاإالمھاجرین
.الھجرةأواإلقامةوضعالنظرعنالجنسیةأوبغضّ ،تحرشالجنسي 	

 
البلدان ، في ، بما في ذلك النساء والشبابالمھاجرین والمغتربین مساھمات:  6المجال المواضیعيواو. 

المرسلة والمضیفة والمستقبلة. 	

وتعترفالدوالألعضاءبالمساھمةالكبیرةللمھاجرینوالمغتربینفیالقارةسواءعلٮالمستوٮالجزئیمنخالاللتحویالتالمالیة
. بلدانھماألصلیةلةاألجنبیالعملةیمنخالاللمساعدةفیبناءاحتیاطیاتوكذلكعلٮالمستوٮالكلّ األعمالمشاریع

:التالیةسھامات اإلألعضاءمالدوالقدّ ت،فیھ مساعدةالوفیالقارة المغتربینإسھامومنأجلزیادةتسخیر  

العاملین ،والسیماالمھجرفیاألفریقیینوضعسیاساتتھدفإلٮالحدمنارتفاعتكلفةالتحویالتالمالیة،فضالعنتمكین .39
رتفع یالتي والعالیةالفنیةفیالمجاالت
.بالضرورة،مناالضطالعببعضأنشطتھمالمھنیةفیبلدانھماألصلیةدونالحاجةللتخلیعنعملھمفیالخارجعلیھاالطلب 	

	
صلیة بلداناألالوثیقبینالتعاونبالھممھاراتعلٮوالتعرف الخاصة بالمغتربینبیاناتالدعمزیادة .40

.صلیةبلداناألالاحتیاجاتسوقالعملفیمع والبلدانالمضیفةمنأجلضمانمطابقةمھاراتالمغتربین 	
 

مزید التحقیق  .41
لتعزیزالمغتربینالتنسیقبینوزاراتالخارجیةوالوكاالتاألخرٮالعاملةفیمجااللھجرةفیتجمیعالمعلوماتوالبیاناتعنمن

.مشاركتھم 	
 

إمكانیة دةوضمانالموحّ الخارجیةدعماالعترافبالمؤھالتاألكادیمیة .42
.االقتصادیةاإلقلیمیةوالمجموعاتالدوالألعضاءإلٮلمھاراتوالمنافعالمكتسبةنقال 	

 
.منأجلخفضتكالیفالتحویالتالمالیةامعملھالدعوةإلٮتقدیمالدعمللمعھداألفریقیللتحویالتالمالیةوالمؤسساتالمالیةفی .43 	


