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 والخلفية والسياقمالحظات تمهيدية،  .0
 

 والجذب"دفع"ال آلياتنتيجة لتعدد  فريقياأالهجرة في بزيادة العقدالماضيتميّز .1.1

ضافة إواإلرهابوالفقروعدماالستقرارالسياسينزاعات ال،"والجذبفعدال" وتشملبعضعوامل.المعقّدة

وجود اإلغراء ب أصبحونتيجةلذلك،. األصليةبلدانالفيواالقتصادية انعدامالفرصاالجتماعيةإلى 

الغ بعامل ،المضيفة بلدانفي الأفضل، من بين أمور أخري، ياةأونوعيةحأكبر فرصاقتصادية

 مهاجرين.للبالنسبة األهمية 
 

بالنسبة ىالغيابشبهالكامللخياراتالهجرةالقانونية،بمافيذلكأدّ  .1.1

،ممالدانالمقصدبرةبشكلمتزايدمنأجاللوصوإللىيخطلمسالكوأساليبطالبياللجوء،إلىاستخدامالمهاجرينل

 الهجرةمنأفريقياإلىأوروباخسائرنتج عنعالوةعلىذلك،. جرينابينوالمتيجعلهمعرضةللمهرّ 

 .ةباستخداموسائطنقلغيرآمنشاسعةمائيةأوصحراويةمسّطحاتفياألرواح،حيثيعبرالمهاجرونكبيرة
 

ر العاشإلىإعطاءمعنىللهدفوالقانونيةمةيسعىاالتفاقالعالميالمقترحبشأنالهجرةاآلمنةوالمنظّ  .1.1

 11.1في الفقرة منأهدافالتنميةالمستدامةالذيينص(11)

 والمسؤولينوالقانونيينمينواآلمنيناللمنظّ لهجرةوالتنقّ تسهيالعلىتحديدا

. دة اإلدارةوجيّ لهاطخطّ مالسياساتالهجرة ،بمافيذلكمنخاللتنفيذلألشخاص

 المعنون1/11،وافقتالجمعيةالعامةلألممالمتحدةمنخالاللقرارتطلعوإلعطاءمعنىوتأثيرلهذاال

بشأن إعالننيويورك"

نةالتفاقالعالميبشأنالهجرةاآلمحوالعلىإجراءمشاوراتومفاوضاتحكوميةدولية،"الجئينوالمهاجرينلا

 .والقانونيةمةوالمنظّ 
 

دمجمإلىمعالجةجميعجوانبالهجرةالدوليةوتحديوالقانونيةيسعىاالتفاقالعالميبشأنالهجرةاآلمنةوالمنظمة .1.1

وعةمنالمبادئوااللتزاماتوالتفاهماتبينالدوالألعضاءفيمايتعلقبالهجرةالدوليةبجميعأبعادهاوتحسينإدار

 .تهاوتعزيزالتنسيقوالشراكةبينالمجاالتاألخرىذاتاالهتمامالمشترك
 

ممنةوالمنظّ االتفاقالعالميبشأنالهجرةاآلإزاءموّحداالتحاداألفريقيإلىاعتمادموقفأفريقييسعىفيضوءذلك، .1.1

خالل العتمادهالموّحدظرفيالموقفاألفريقينّ تم السي. والقانونيةة

على المشاوراتمعالدوالألعضاء عقباختتام 1112 لعاموالمؤتمرالدورتينالعاديتينللمجلسالتنفيذي

 .مستوياتالمختلف
 

وحريةتنقلجميعاألاللبشرياالتفاقالعالميبشأنالهجرةبحقيقةأنالتنقّ موّحدإزاءسيسترشداعتمادموقفأفريقي .1.1

ؤسسة فيمعاهدةأبوجاالمالمتوخاةأفريقياالمتكاملةىركائزحدإالنشخاصداخاللقارةيشكّ 

 ةاألفريقياالقتصاديةلجماعةل

التجارةالحرةايةاتفاقالُملحقبألشخاصتنقال،والمفاوضاتالجاريةبشأنالبروتوكواللمتعلقبحرية(1991)

 .نريد"أفريقياالتي"حول  1111 أجندةومؤخراية،لقار
 

ما كوأنتنعكسشواغلهامشترك إلىضمانأنيكونألفريقياصوتالموقف األفريقيالموّحديهدف .1.1

. لهجرةحوال صوبوضعاالتفاقالعالميينبغي

 .عاونوالتنقطةمرجعيةللخطاباتالوطنيةوالقاريةوالعالميةفيالمستقبلبشأنإدارةالهجرةمثّليوس
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 الديباجة

 :الهجرةبمسائل المكل فون الدول األعضاء في االتحاد األفريقي نحن وزراء 

 بقرارالجمعيةالعامةلألممالمتحدةالمعنونبنرح  إذ 

مشتركة عمليةمفاوضاتحكوميةوإطالق،"إعالننيويوركبشأنالالجئينوالمهاجرين"

 والقانونية؛الهجرةاآلمنةوالمنظمةبشأنتفضيإلىاعتماداتفاقعالمي

 عددالشباب؛زيادةألثرغيرالمتكافئللعولمةعلىآفاقأفريقيافيمواجهةاإذ ندركو

تزايد فيها يلضمانعدمكفايةالفرصفيقارةتجتمعكلها - البيئيتدهورالوسوءالحكموتغيرالمناخونزاعات الأنّ نعي إذ و

 ؛داخألفريقياومنهاالقانونيةهياألسبابالرئيسيةالكامنةوراءالهجرةغير - الشبابعدد

حزموبصورة بالقانونيةدارةالهجرةبشكلفعال،يجببالضرورةمعالجةاألسبابالجذريةللهجرةغيرهوإلأنّ كذلكنعي إذ و

 ؛عاجلة

 حمايةالناسضتقوّ حيث وبلغت نسبامنذرة بالخطرأخذتفياآلونةاألخيرةأبعاداخطيرةالقانونيةالهجرةغيرأنّ ندركوإذ

طارحقوق إلةقالضيّ نهجشاملإلدارةالهجرةضمنالحدوداتخاذ تطلبهذاالوضعيسيادةالقانون،وأنّ وهم يتنقلونوتحقيق 

 إلنسان؛ا

نسلم وإذ

إطراخنهجالهجرةاالنتقائيةالتيتتبعهاالبلدانالمتقدمةوالبلدانالنامية،والتيتستهدفالمهاراتوالمواهباألفريقية،تشكلبأنّ 

 آفاقالتنميةفيأفريقيا؛على ضافيا

المراعي االقتصاديالنموّ من شأن أنّ ااعتبارنضعفينوإذ

أنيساعدعلى،ةوالتجارةوالعمالةوالسياساتاالجتماعيةواالقتصاديةالفعالةلفقراءمنخالالالستثماراتاإلنتاجيّ لمصالحا

 ؛القانونيةالحدمنانتشارالهجرةغير

 ؛فيالقارةمنأجلتحقيقأهدافالتنميةالمستدامةذوي المهاراتبضرورةاإلبقاءعلىالعمالروإذنذك  

ذالو،ربان،جنوبأفريقياوفيد1111الدورةالعاديةاألولىللمجلسالتنفيذيلالتحاداألفريقيالتيعقدتفييوليومقررإلىوإذنشير

 فيبرامجاالتحاد؛في المهجرفريقييناألإلىإشراكي يدعو

 AU/Dec.26الصادر عن الجمعية برقم  1111يوليومابوتوالصادرفيقمة مقررإلىوإذنشيركذلك
(II)فيبناءاالتحاداألفريقي؛األفريقيين في المهجرعلىمشاركةينصّ لاللقانونالتأسيسيالذيعدّ و 

حول االتفاقالعالميإزاءالموّحداعتمادالموقفاألفريقيفيرغبة من او

كما التي يتضمنها  شواغلاللضمانانعكاسوالقانونيةالهجرةاآلمنةوالمنظمة

 علىالمستوىالعالميوالمحافاللدوليةاألخرى؛ينبغي

كان القانونيةالتركيزعلىالتصديللهجرةغيرالدافع الرئيسي وراء أنّ إذ عن قلقنا نعربوإذ

بدال عتباراتاألمنومراقبةالحدودال
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تالماليةواإلدماوالتحوياللعماللمربحإدماجالهجرةفياالستراتيجياتاإلنمائيةالتيتشمالواإلنمائيةاألوسعنطاقااألطرمن

 ؛ألشخاصتنقالإمكانية والمهنيينمنجميعمستوياتالمهارات،وترتيباتحريةالتنقلونشرجالمالي

 Assembly/AU/Dec.607 (XXVII) 1111 التحاداألفريقيلعاممقررمؤتمراإلىوإذنشير

المعتمد في  Assembly/AU/Dec.607 (XXVIII)المقرر رقم  وفي وقت الحق ،رواندا،اليجمدفيكيذياعتُ لا

لىالنحوالمتوخىفيالميثاقاألعأفريقيابوضعبروتوكولبشأنحريةتنقالألشخاصفيالمفوضيةافكلّ نلذيلاو،أديسأبابا،إثيوبيا

 للجماعةاالقتصاديةاألفريقيةؤسسة الم 1991 ،ومعاهدة1921 فريقيلحقوقاإلنسانوالشعوبلعام

 ،والمضيقدمافيعمليةإطالقجوازالسفراألفريقي؛(معاهدةأبوجا)

فادة واالستمشتركة االقتصاديةاإلقليميةوغيرهامنالمنظماتالحكوميةالالمجموعاتإنجازاتمساهمةبعترف نوإذ

 بشكلجيدفيالقارة؛تتم إدارتهماتنقلوهجرةاتتدريجيلعمليالتحقيقلمنأجالهامن

 .مختلفاألطرالقانونيةوالسياسيةالقائمةالتياعتمدتهاالدوالألعضاءإلدارةالهجرةوالتنقلفيالقارةعلى  وإذنؤك د

نازحين ،واتفاقيةكمبااللحمايةال1111 وأجندةوتشملهذهالوثائقالقانونالتأسيسيلالتحاداألفريقي،

حول داخلياومساعدتهم،واتفاقيةنيامي

إزاء لموّحداحلسياساتالهجرةفيأفريقيا،والموقفاألفريقيلحدود،وبروتوكولمابوتو،واإلطارالمنقّ لبراعالالتعاون

االتحاداألفريقي لهجرةوالتنمية،واستراتيجيةا

لمنظومة المماثلةمثالهمبادراتوالتحاداألفريقياالحدود،وغيرهامنصكوكإلدارة

مشترك البرنامجال،والمالية لحكم،والمعهداألفريقيللتحويالتةلاألفريقيوالمنظومةمواألمن،األفريقيةللسل

من لهجرة،وخطةالحداألدنىل

 .فيأفريقياةتطويرالبنيةالتحتيالشاملللتنميةالزراعية،وبرنامجاألفريقي،واتفاقالتجارةالحرة،والبرنامجلتكاملا

أحكام سياسات االتحاد األفريقي الهجرة ولالتفاق العالمي بشأن المجاالت المواضيعية الستة تماشيا مع 

 ، ات فقنا على ما يلي:القائمة

العكسية بمافيذلكاآلثار،التصديلدوافعالهجرة: 0المواضيعيالمجال ألف. 

اإلنسان،وعدمالمساواةبينالجنسينوغيرهامنأوجهعدمالمساوايصنعهالتغيرالمناخوالكوارثالطبيعيةواألزماتالتي

 .النزاعاتالنزاعات وتسويتهاة،منخالاللحمايةوالمساعدةوالتنميةالمستدامةوالقضاءعلىالفقرومنع

بطريقة ،قانونيةيرأوغقانونيةالتييمكنأنتؤديإلىالهجرة،سواءكانتلمتعددةالعواماللبلداناألفريقيةمعالجةيتعينعلىا

 :الدوالألعضاءبمايليتعترفوفيضوءذلك،. مناسبة

تتوقف  .1

اإلنذارالمبكةنظمأ،فضالعنآلياتاألمناإلقليميوالنزاعاتالةللهجرةعلىتعزيزاآللياتالراميةإلىمنعنشوباإلدارةالفعّ 

. فيحاالتالطوارئة رواالستجاب

لقضاء دارةالهجرةووضعالسياساتفيالقارة،والسيمافيمجاالإلوهناكحاجةأيضاإلىاتباعنهجشاملومتعددالقطاعات

. الهجرةالخاصةب بياناتالالفقروجمععلى

تلك  تسخيروفوائدها إبرازعن فضالوخارجها،السلبيللهجرةفيالقارةللتصّورجهودللتصديلأيضابذالينبغي

 .الفوائد
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ل أمدها صراع طات إلى حاالوالتدخالت العسكرية في أفريقيا من جانب البلدان الغربية  أفضت العمليات .1

 مما أدى إلى نشوء أزمة الهجرة في القارة.
 
فعالة ةوسيل،وإدارتهاوتسويتهاالنزاعاتتعزيزالتعاونبيناألممالمتحدةواالتحاداألفريقيفيمجالمنعيعدّ  .1

 .اإلنذارالمبكرةنظمأتعزيزآلياتاألمناإلقليميوولمنها،والحدّ عنالهجرةالناشئةلمنعاألزمات
 

املبفعاليةمالتيتتعاملمعهجرةاليدالعاملةفيأفريقيالتمكينهامنالتعالمعنيةالمؤسساتالوطنيةاتتعزيزقدر/دعمتحسين .1

ذات صلة بالعملوصياغةسياسةوطنيةوإقليميةسليمةذات الصلةعالقضايا

 .للهجرةدوافعكبالعملمنأجلتعزيزالتنميةالمستدامةوالقضاءعلىالفقر
 

البيني اإلقليمي تعزيزالتعاون .1

ضمانالعودةالسلالمستقبلةليسفقطلتعزيزحمايةالمهاجرينفيالبلدانالمستقبلة،بأليضاوبينالبلدانالمرسلةواألقاليمي

 .أوطانهملسةللمهاجرينوإعادةإدماجهمفي
 

تنقل لعملوالهجرةلتسهيللالمشتركبرنامجالتنفيذبروتوكولحريةتنقالألشخاصوضرورة .1

 .فيالقارةاألشخاصحركةحريةو
 

تشجيع ونظمالتعليملدمجالمثاللعليالالبتكارواإلبداعمنأجلتحوياللتركيزمناالعتمادعلىالعمالةالرسميةمراجعة .1

الي وفقا برامج التعليم الع مواءمةأيضا بصورة أكبر.عتمادعلىالذاتالمبادرة واالعقليةعلىالشباباألفريقي 

( 6162- 6102يقيا )فرعليم القاري اللي واستراتيجية التفريقي لتنسيق التعليم العاالستراتيجية االتحاد اال

 علىوسيشجعذلكأيضاوهذا سوف يشجع أيضا قابلية المهارات في جميع أنحاء القارة.

 .لمهاراتعبرالقارةانتقاالإمكانية
 

هي واستراتيجياتبناءالسالمالبيئةوحمايةالرشيدالحكمنّ أ .2

 .مجاالتينبغيالنظرفيهاعلىالصعيدينالقاريواإلقليميفيإطارالتنقلوالهجرةفيأفريقيا
 

يتعين على  .9

ديبفعاليةألبعادتللتصهماوتنفيذتغيرالمناخواستراتيجيتهإزاءالحاليالموّحدالدوالألعضاءاعتمادالموقفاألفريقي

 .إلىسياساتعلىالمستوىالوطنييتدرجالذييمكنبعدذلكأنورهعلىالهجرة،يأثتغيرالمناخو
 

نوع  حسبالمفّصلةالدوالألعضاءتعزيزجمعالبيانات يتعين على .11

. يأفريقيافلهجرةبشأن اةقائمةعلىاألدلةوتطلعيّ وهادفةتكونوتحليلهاونشرهامنأجلوضعسياساتوالسنّ الجنس

)السيما ةأهدافالتنميةالمستدامبشأنعلىتحقيقالتزاماتهاألعضاءوينبغيأنيستهدفجمعالبياناتمساعدةالدوال

 .هاومعالجتهاوفهمفيسياساتالهجرةالخاصةبها الثغرات،وكذلكتقييم(11.1الهدف
 

الخاصة حقوقاإلنسانمسائل معالجة: 7 المجال المواضيعيباء. 

جانبوالتمييزاألوكرهجميعالمهاجرينبمافيذلكاإلدماجاالجتماعيوالتماسكوجميعأشكااللتمييز،بمافيذلكالعنصريةب

 .بوالتعص  الجنساني



 لهجرةبشأنا العالمياالتفاق  إزاءالموقف األفريقي الموّحد

6 
 

( هازين عليالحائوغيرلوثائق الالزمةعلى والحائزين القانونيينوغيرالقانونيين) أصبحتحمايةجميعالمهاجرين

. ةلكيينظرفيهاجميعأصحابالمصلحةمسألةحتميّ 

كما وقاإلنسانشاملةومتكاملةلحقاتتطلبمعالجةالثغراتالقائمةفيحمايةجميعالمهاجرين،والسيماالفئاتالضعيفة،أطرو

 .األطرالقانونيةالدوليةواإلقليميةالسياساتوعليهتنص

 :علىهذاالنحو،تعترفالدوالألعضاءبمايلي

 مصلحةالتهتمبأن  على،الحمايةعلىالمستويينالوطنيواإلقليميتعميمللهجرةلسياسةوضع .11

 معتوفيرهمعدديادة زبسببوذوي اإلعاقةينوالمسنّ المرأةلطفالألفريقيوالمجموعاتالضعيفةاألخرىبمافيذلكالعليال

الجنسانية لخاصةااحتياجاتهموينبغيأنتأخذالمساعدةفياالعتبارأيضا.حمايةال توفير راعيتعبور واستقبالمراكز

 .والتعليموالمأوىوالحمايةمنانتهاكاتحقوقاإلنسانالمناسبةمنحيثتوفيرالرعايةالصحيةبالسنّ المتعلقةو
 
وال سيما في البلدان التي تمر بأزمات أو إنشاء آلية لمعالجة مسألة حماية حقوق المهاجرين العابرين  .11

 نزاعات.
 

تجريم سلبية والمعاملة الإنشاء آلية لمعالجة السرد اإلعالمي السلبي الذي ينحاز ضد المهاجرين ويؤدي إلى  .11

 المهاجرين.
 
ة العنصريبما فيها القضاء على جميع أشكال التمييز التماسك االجتماعي ودما  االجتماعي وضمان اإل .11

 عن طريق االستراتيجيات التالية: ،األجانبكره و

لمساواة احقوقاإلنسانوالكرامةاإلنسانيةواالحترام المطلقلالقانونيةضجهودمكافحةالهجرةغيرتقوّ ضمانأالّ  (أ

 المعاملةأمامالقانون؛في 
 

االلتزامبضمانحصولجميعالمهاجرينعلىخدماتالرعايةالصحيةوالخدماتاالجتماعيةاألخرىبمافيذلكالضمان (ب

 االجتماعيوالحصولعلىالخدماتالقانونية،علىنحومالئمومناسبوبأسعارمعقولة؛
 

انوعلىالنحوالمنصوصعليهفياالتفاقياتالدوليةلحقوقاإلنسوممارستهاااللتزامباحترامحقوقاإلنسانوحمايتها ( 

 ل؛االعمحقوق
 

 لوتنفيذها؛اااللتزامباتخاذإجراءاتللتصديقعلىاالتفاقياتالدوليةلحقوقاإلنسانوحقوقالعم (د
 

 لعنصريةوكرهاألجانبفيالدوالألعضاء؛لمعالجةاوضعسياسات (ه
 

 ؛حقوقهمالتام لحتراماالمع لينومساعدتهمبكرامةومعاملةجميعالعائدينوالمرحّ  (و
 

 تعزيزاالتفاقاتالثنائيةوالمتعددةاألطرافداخاللقارةلضمانحمايةالعمااللمهاجرين؛ (ز
 

 فيذها؛وضمانتنةدوبلدانالمقصالوضعسياساتمحددةتستهدفحمايةالفئاتالضعيفةفيبلدانالعبورو (ح
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ضمانإدراجالمهاجرينفينظمتحديدالهويةوالتوثيقالداخليةفيالبلدانالمضيفةمنأجلزيادةاالعترافبهموتوفيرالخ (ط

 ؛دماتاألساسيةلهم
 

بما في  فيإنفاذالقانون،بناءقدراتالمسؤولينالقضائيينوموظّ  (ي

 .الةإلحللتحديدضحايااالتجارووضعنظم،حقوقاإلنسانوحمايةالمهاجرينحولوضعبرامجتدريبيةذلك
 

 .المعاصرةتهريبالمهاجرينواالتجارباألشخاصوأشكااللرق  : 3المجال المواضيعيجيم. 

عنضعفالنساءتهريبالبشرواالتجاربهمفيالقارة،فضاليسببهاالواسعةالنطاقالنتهاكاتحقوقاإلنسانالتيبالمخاوفاعترافا

 فقت الدول األعضاء على ما يلي:اتبين، والمهرّ جرينالمتأمام ابصفة خاصة واألطفال

الخاصةلتوظيفالضمانعملوكاالتهاوتنفيذاتخاذخطواتنحووضعسياساتوآلياترصدوطنيةوثنائيةومتعددةاألطراف .11

 .لافيإطارالمعاييروالمبادئالتوجيهيةالدوليةبمافيذلكحمايةحقوقاإلنسانوحقوقالعم
 
 اإلجراءات التالية:اتخاذ ومساعدتهم من خالل دعم حماية الضحايااتخاذ التدابير المناسبة ل .11

 مراعاةال،معلهم المساعدةوالحمايةالمناسبةلتقديمتحديدضحايااالتجار (أ

 .حتياجاتهمالخاصةومواطنضعفهموحقوقهمالتامةال
لااتخاذالتدابيرالمناسبةلحمايةضحايااالتجاروتزويدهمبمعلوماتعنحقوقهمالقانونيةوغيرهافيبلدانالعبورو (ب

 .فيحالةالعودةصلي بلداألال،فضالعنةدوالمقصبلدان
 

لقدراالفاعلةذاتالصلةمنحيثبناءاعناصربذلجهودنشطةلدعمأجهزةإنفاذالقانونووكاالتمراقبةالحدودوغيرهامنال .11

إجراء فيجهودشغيلية تواالستخباراتوتباداللمعلوماتوتنسيقاألنشطةالت

 .الوطنيةفيالقارةةللحدود براعاللجريمةالمنظمةلمواجهةاوالمحاكمةاتالتحقيق
 
 .التجاربالنساءواألطفاللمعالجةاوالسنّ الجنسنوع خاصة بةاتخاذخطواتنحووضعسياساتوطني .12
 

ة براعالألممالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةالتفاقيةاالتوقيعوالتصديقوالتنفيذالكامل .19

اقية،وبرللالتفخاصةالنساءواألطفال،المكمّ ووبروتوكولمنعوقمعومعاقبةاالتجارباألشخاص،،الوطنيةللحدود

المكّمل ،والبحروالجوّ وتوكولمكافحةتهريبالمهاجرينعنطريقالبرّ 

قيةاألممالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةالعابرة التفا

 .،فضالعنالصكوكالقانونيةاإلقليميةوالدوليةاألخرىذاتالصلةللحدودالوطنية
 

المهاجرين ب جاردعمالتعاونوالتنسيقعلىالمستوياتالوطنيةواإلقليميةوالقاريةبشأنمنعاالت .11

 ، من خالل ما يلي:،والسيماالنساءواألطفالهموتهريب
التي  مبادراتالدعم (أ

 حاداألفريقيمفوضيةاالتمبادرةبمافيذلكأفريقيا،االتحاداألفريقيالتيتهدفإلىمعالجةهذهالمشكلةفييقودها

لمكافحة 

ادج،ومبادرةاالتحاداألفريقيوالقرناألفريقيبشأناالتجاربالبشروتهريبالمهاجرين،وتنفيذخطةعملوااالتجار

 .النساءواألطفالوخاصة،فيأفريقيامنعتهريباألشخاصواالتجاربهمل 1111 ولعامجو
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الفرعية  ةواإلقليميةواإلقليميةالثنائيالمستوياتتشجيعالتعاونعلى (ب

،وحماية والمحاكمةاتالتحقيقإجراء والحظربشأنجميعجوانباالتجاربالبشر،بمافيذلك

مشتركة لمنظماتالحكوميةالالذي تضطلع به الدورالهامبالكامالعكسبما يومساعدتهم،الضحايا

 .مدنيالمجتمعالوالمنظماتغيرالحكوميةوغيرهامنأعضاء
 

يذالصكوكالقانواالقتصاديةاإلقليميةبمافيذلكتنفالمجموعاتالتجاربالبشرعلىمستوىتتصدىلدعمالمبادراتالتي ( 

بهدف نيةمثاللمساعدةالقانونيةالمتبادلةوتقاليدهافيالمسائاللجنائية

 .باألشخاصالتصديلتهريبالبشرواالتجار
 

 

 
 إدارة الهجرة.التعاون الدولي و: 4دال. المجال المواضيعي

تحسينبناءالتآزربينالدوالألعضاءبشأنإدارةالهجرةوالتنقل،فضالعنتعزيزنظمإدارةالحدودو لضرورةإدراكامنها

 :وااللتزاماتالتاليةالطلباتالدوالألعضاءتمقدّ ،هاوتنسيقمعالبيانات

 

 .بالصكوكالقانونيةوالسياسيةالدوليةواإلقليميةالمتعلقةبالهجرةوالسيمابشأنحمايةالمهاجرينااللتزام .11

 .وسيكفلذلكحمايةحقوقاإلنسانلجميعالمهاجرينداخاللوالياتالقضائيةللدوالألعضاء
 
من خالل وطنيةوإقليميةوأقاليميةوعابرةللقاراتبشأنالهجرةالتزاماتالتعهد ب .11

حوارسياسيوتنفيذيشاملومتوازنومستنيرلتحديدالقضاياذاتاالهتمامالمشتركواعتمادالردودواالستراتيجياتالمن

 .أواآللياتالفعالةالتيتعودبالنفععلىجميعأصحابالمصلحة/اسبةو
 

بلدان وصلية لبلداناأللالمجتمعالدوليعلىتنفيذالتزاماتهبدعمالجهوداإلنمائيةحثّ  .11

حول 1111 والمساهمةفيتحقيقأهدافالتنميةالمستدامةوخطةعمألديسأبابالعام،العبور

أن هذهالتنميةن من شأ أنّ االعترافبو،وخطةعمالسطنبول،تموياللتنمية

 .مةهمفيالهجرةالقانونيةوالطوعيةوالمنظّ اتس
 

مسائل التي تراعيبالحاجةإلىبناءالقدراتفيمجاإلدارةالهجرةبمافيذلكالممارساتاالعتراف .11

 .لحمايةوالممارساتالقائمةعلىحقوقاإلنسان،وفقالاللتزاماتالقانونيةالدوليةوالقوانينالوطنيةواالجنسين
 

لماعودةلتعزيزاستراتيجياتمستدامةللعودةوإعادةاإلدماجفيمابينالدوالألعضاءبهدفوضعإجراءاتفعالةومستدامة .11

بلدان الالعبورودان بلوصليةاألبلدانالتطلبالتعاونوالتفاهمالمتبادلبينمما ي، همإدماجوإعادةالقانونيينهاجرينغير

 .ةدوالمقص
 

مع أخذ ةيعشرإلىاالعترافالمناسببالفوائدالمحتملةللهجرةوتدفقاتالهجرةالالدعوة .11

. في الحسبانالشواغالألمنيةللدوالألعضاء

 .وتلتزمالدوالألعضاءأيضابإيجادتوازنبينالشواغالألمنيةالوطنيةوالتزاماتهاالدوليةبحمايةالمهاجرين
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جارةوحريةتنقللهجرةوالتلقةس  تهجالمتيتعززالنّ المساعدةفيتعزيزمبادراتالتكامالإلقليميودعمالجهوداإلقليميةال .11

 .األشخاصفيأفريقيا
 

 المزورة. تنقلالم إدارة الحدود من أجل تيسير التنقل السلس وتحديد وثائق ظُ البيني بين نُ  الترابطتشجيع  .12
 

إنشاء آلية تنسيق وطنية وإقليمية بشأن الهجرة مع تشجيع عمليات الحوار القائمة في الوقت نفسه من أجل  .19

 أفضل الممارسات في القارة. وتبادلتعزيز أوجه التآزر 
 

 المنتظمة المساراتالهجرة غير القانونية و:  5 هاء. المجال المواضيعي

الذي معاالعترافالواجببالتحدي

 يرتدابالاتخاذ أهميةعنعدمتنظيمالهجرة،فإنّ الناتجةفيالقارةوالفرصالضائعةالقانونيةالهجرةغيرتطرحه

ر أمالمهاجرين،لجميع العمالومعحمايةحقوقاإلنسانوقانونيةمةتكفلهجرةاليدالعاملةبطريقةآمنةومنظّ التي

 .بهاليمكناالستهانة

 :علىهذاالنحو،تلتزمالدوالألعضاءباالضطالعبمايلي

 1111 لهجرةالعمااللذياعتمدتهالدوالألعضاءفيالمشتركبرنامجالدعموتعزيز .11

 .لتنفيذهمنخاللضمانتوافرالمواردالكافية
 
 .امشأنالهجرةوتنفيذهبذات الصلة قاريةالسياساتوالبالتصديقعلىالبروتوكواللمتعلقبحريةتنقالألشخاصااللتزام .11
 

اإلقليمي واألقاليمي إنشاءمنبرلتشجيعالحوار .11

االتجاربالبومنع،لالتوظيفعادلةوتحترمحقوقاإلنسانوحقوقالعموسبالالهجرةةنظمأالمتوازنمنأجلضمانأنتكون

 .ستحقاقاتالضماناالجتماعيإمكانية تحويال،فضالعنضمانلقسريشروالعمال
 

ستيعاب هجرةاليدالعاملةمنأجالالخاصةب حصاءاتاإلبياناتوالاالستثمارفيجمعالبياناتوبناءالمعارفبشأن .11

ة جابستتعزيزاال ضمانبغية وحمايةالعمااللمهاجرين،ثارالهجرةعلىأسواقالعملوالتنميةالمستدامةأكبرآل

 .السياساتمناسبة على مستوىال
 

ضمانأنتصبحالهجر،منأجلصليةبلداناألالفرصالعماللالئقفينقصوضعسياساتلمعالجةاألسبابالجذريةللهجرةمثل .11

 .أمرا حتمياةخياراحقيقياوليس
 

العمال ل تنقالتدريبالمهنيوتنميةالمهاراتونقاللمهاراتلتسهيلالخاصةب والمبادئالتوجيهيةبرامجوضعال .11

 .المهاجرين
 

مجموعة من المواهب لتحديد المهارات الالزمة في القارة ومواصلة السعي إلى التفاوض مع بقية  تطوير .11

 العالم على االعتراف بها.
 

 المهارات المطلوبة وكيفية الحصول عليها. حول توفير التمويل الالزم لتشجيع البحوث في قارتنا .11
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وصول  وضمانآلياتالشكاوىوضع .12

مافيذلكحاالتبوالنزيهةمنخالاللوساطةالرسميةوالمحاكمالمستقلةمعقولةفيالوقتالمناسبوبأسعارليهاإالمهاجرين

 .الهجرةأواإلقامةوضعالنظرعنالجنسيةأوبغضّ ،التحرشالجنسي
 

البلدان ، في ، بما في ذلك النساء والشبابالمهاجرين والمغتربين مساهمات:  6المجال المواضيعيواو. 

 المرسلة والمضيفة والمستقبلة.

وتعترفالدوالألعضاءبالمساهمةالكبيرةللمهاجرينوالمغتربينفيالقارةسواءعلىالمستوىالجزئيمنخالاللتحويالتالمالية

. ليةبلدانهماألصلةاألجنبيالعملةيمنخالاللمساعدةفيبناءاحتياطياتوكذلكعلىالمستوىالكلّ األعمالمشاريع

 :التاليةسهامات اإلألعضاءمالدوالقدّ ت،فيه مساعدةالوفيالقارة المغتربينإسهامومنأجلزيادةتسخير

العاملين ،والسيمالمهجرافياألفريقيينوضعسياساتتهدفإلىالحدمنارتفاعتكلفةالتحويالتالمالية،فضالعنتمكين .19

رتفع يالتي والعاليةالفنيةفيالمجاالت

 .الضرورةب،مناالضطالعببعضأنشطتهمالمهنيةفيبلدانهماألصليةدونالحاجةللتخليعنعملهمفيالخارجعليهاالطلب
 
ة صليبلداناألالوثيقبينالتعاونبالهممهاراتعلىوالتعرف الخاصة بالمغتربينبياناتالدعمزيادة .11

 .صليةبلداناألالاحتياجاتسوقالعملفيمع والبلدانالمضيفةمنأجلضمانمطابقةمهاراتالمغتربين
 

مزيد التحقيق  .11

لتعزيزلمغتربيناالتنسيقبينوزاراتالخارجيةوالوكاالتاألخرىالعاملةفيمجااللهجرةفيتجميعالمعلوماتوالبياناتعنمن

 .مشاركتهم
 

إمكانية دةوضمانالموحّ الخارجيةدعماالعترافبالمؤهالتاألكاديمية .11

 .االقتصاديةاإلقليميةوالمجموعاتالدوالألعضاءإلىلمهاراتوالمنافعالمكتسبةنقال
 

 .يفالتحويالتالماليةمنأجلخفضتكالامعملهالدعوةإلىتقديمالدعمللمعهداألفريقيللتحويالتالماليةوالمؤسساتالماليةفي .11


