ﺗﻌﮭدات اﺳﺗﺎﻧﺑول
در ﻗﺑﺎل
ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﺷورھﺎی ﺟﺎده اﺑرﯾﺷم در ﺧﺻوص ﻣﮭﺎﺟرت
ﻣﺎ ،وزﯾران ﻣﺳﺋول از ﻣﮭﺎﺟرت و اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟرت از ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻓراﯾﻧد ﺑوداﭘﺳت و ﮐﺷورھﺎی ﻧﺎظر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،آﻟﺑﺎﻧﯽ ،آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ،ﺑﻼروس ،ﺑﻠژﯾﮏ ،ﺑوﺳﻧﯽ و ھرزﮔوﯾن ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن ،ﮐرواﺳﯽ ،داﻧﻣﺎرک ،اﺳﺗوﻧﯽ ،ﻓﻧﻼﻧد،
ﻓراﻧﺳﮫ ،ﮔرﺟﺳﺗﺎن ،آﻟﻣﺎن ،ﯾوﻧﺎن ،ﻋراق ،ﻗرﻗﯾزﺳﺗﺎن ،ﻟوﮐزاﻣﺑورگ ،ﻣﺎﻟت ،ﻣوﻟداوی ،ﻣوﻧﺗﮫﻧﮕرو ،ھﻠﻧد ،ﻣﻘدوﻧﯾﮫ ﺷﻣﺎﻟﯽ،
ﻧروژ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﭘرﺗﻐﺎل ،روﻣﺎﻧﯽ ،ﻓدراﺳﯾون روﺳﯾﮫ ،ﺻرﺑﺳﺗﺎن ،اﺳﻠووﻧﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،ﺳوﺋد ،ﺳوﺋﯾس ،ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن ،ﺗرﮐﯾﮫ،
اوﮐراﯾن ،ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و ازﺑﮑﺳﺗﺎن ،در ﺣﺿور ﮐﻣﯾﺳﯾون اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺳﺋول از ﻣﮭﺎﺟرت و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣرﺑوطﮫ
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ھﺳﺗﯾم؛
در ﺗﺎرﯾﺦ  20ﻓورﯾﮫ  2019ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺣﻘﻖ »ﺷﺷﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس وزﯾران ﻓراﯾﻧد ﺑوداﭘﺳت« در اﺳﺗﺎﻧﺑول ﮔردھم آﻣدهاﯾم؛
از ﺗرﮐﯾﮫ ،ﺑﮫﻋﻧوان رﺋﯾس ﻓراﯾﻧد ﺑوداﭘﺳت و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﯽ و ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ از ﮐﻧﻔراﻧس و ﻧﺷﺳتھﺎی ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ،ھﻣﭼﻧﯾن
از ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن ،ﺑﮫﻋﻧوان ﻧﺎﯾب رﺋﯾس اﯾن ﻓراﯾﻧد و ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻧﺟﺎم ﺣﻣﺎﯾتھﺎی ﻻزم و ﻧﯾز از دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ ﻓراﯾﻧد ICMPD
)ﻣرﮐز ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ( ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓراھم ﮐردن ﺗﻣﮭﯾدات اداری و ﻣﺎدی ﮐﻣﺎل ﺗﺷﮑر را دارﯾم؛
ﺑﮫ ﻧﻘش ﻣﻧﺣﺻرﺑﮫﻓرد و ﺗﺄﺛﯾر زﯾﺎد ﻓراﯾﻧد ﺑوداﭘﺳت و ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﺷورھﺎی ﺟﺎده اﺑرﯾﺷم در ﺧﺻوص ﻣﮭﺎﺟرت و ﺑﮫ
ﭘﯾﺷرﻓت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣدﯾرﯾت ﻣﮭﺎﺟرت در ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﺎده اﺑرﯾﺷم
اذﻋﺎن دارﯾم؛
ﺑر ﻧﯾﺎز ﻣداوم ﺑﮫ اﺟرای ھﻣﺎھﻧﮓ ،ﻣﺗﻌﺎدل و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیﺷده در ﺧﺻوص ﺷش ھدف اوﻟوﯾتدار ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺳﺎل 2013
وزﯾران درﺑﺎره »ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﺷورھﺎی ﺟﺎده اﺑرﯾﺷم« ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم؛
ﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫطور ھﻣزﻣﺎن ﮐﺷور ﻣﺑدأ ،ﺗراﻧزﯾت و ﻣﻘﺻد ھﺳﺗﻧد؛
آﮔﺎه ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﺎده اﺑرﯾﺷم در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟران
ﻧﺎﻣﻧظم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد و ﻣﯾزﺑﺎن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎر ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺿﺎﻓﯽ را
در ﺧﺻوص اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑر دوش ﻣﺳﺋوﻟﯾن اراﺋﮫدھﻧده ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽﮔذارد؛
ﺑﺣران اﺧﯾر ﻣﮭﺎﺟرت و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و درسھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻣوارد ﮔرﻓﺗﮫاﯾم و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻘش اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﮐﺷورھﺎی
ﻋﺿو آن در ﻣدﯾرﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﮐﺷورھﺎی ﻣﺑدأ و ﺗراﻧزﯾت را در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم؛
ﻧظر ﺑﮫ ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽھﺎی ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﻋﻣده در ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑر ﻟزوم ﺗﺟدﯾد ﺗﻌﮭدات ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽورزﯾم ،ﭼرا ﮐﮫ اﯾن
ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽھﺎ ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻓراﯾﻧد ﺑوداﭘﺳت را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽدھﻧد؛

1اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﺑﻧﮕﻼدش و اﯾران ﻧﺎظران ﻓراﯾﻧد ﺑوداﭘﺳت ھﺳﺗﻧد و در روﯾدادھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺷرﮐت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
 2دﯾﮕر ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻓراﯾﻧد ﺑوداﭘﺳت و ﮐﺷورھﺎی ﻧﺎظر ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ روﯾدادھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﻣﻠﺣﻖ ﺷوﻧد و در آﻧﮭﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
 3ﻓدراﺳﯾون روﺳﯾﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺗﻔﺳﯾری را اراﺋﮫ ﮐرده اﺳت.
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ﺑﮫﻋﻼوه ،ﻧﻘش ﻣﮭم ﻣﻧطﻘﮫ درﯾﺎی ﺳﯾﺎه و ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻧوب ﺷرق اروﭘﺎ را در ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽھﺎی ﻣﮭﺎﺟران و
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷوﯾم؛
از ﺗرﮐﯾﮫ ،ﮐﺷورھﺎی ﺟﺎده اﺑرﯾﺷم و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﻘش ﺳﺎزﻧدهای ﮐﮫ در ﯾﺎﻓﺗن راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑرای
ﻣدﯾرﯾت ﺟرﯾﺎنھﺎی ﻋظﯾم ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ در ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ داﺷﺗﻧد ،ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم؛
اذﻋﺎن دارﯾم ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﺎده اﺑرﯾﺷم در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ارزﺷﻣﻧد و داﻧش ﭼﺷﻣﮕﯾری را در ﺧﺻوص
ﻣدﯾرﯾت ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽھﺎی ﻋظﯾم ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟران ﮐﺳب ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد آنھﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕران ﻗرار دھﻧد 4؛
در اﯾن ﺧﺻوص ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو »ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎده اﺑرﯾﺷم در ﺧﺻوص ﻣﮭﺎﺟرت« ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺑﺎدل
اطﻼﻋﺎت و ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﭘردازﻧد و ظرﻓﯾت ﺧود را ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﭼﻧﯾن ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ ارﺗﻘﺎ دھﻧد؛
ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دﯾدﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺑﺎره ﻣﮭﺎﺟرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﺑﮫ زﻧﺟﯾره ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐل ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﻋﻧﺎﺻر آن ﻋﺑﺎرت ھﺳﺗﻧد از :ﻋﻠل اﯾن ﻣﮭﺎﺟرتھﺎ و ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽھﺎی ﻣداوم ﻣﮭﺎﺟران ،ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﭼﻧﯾن ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ از
ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎزﮔﺎری ،ﺑﺎزﮔﺷت اﯾﻣن و ﭘﺎﯾدار و ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺟدد ،ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﺣﻘوق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﻣﮭﺎﺟران ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد؛
اذﻋﺎن دارﯾم ﮐﮫ آوارﮔﯽ اﺟﺑﺎری ،از ﺟﻣﻠﮫ آوارﮔﯽ داﺧﻠﯽ ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر ﺟرﯾﺎنھﺎی ﻣﮭﺎﺟرت ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد و ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ
ﺑﺎ اﺻول راھﻧﻣﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود؛
اذﻋﺎن دارﯾم ﮐﮫ از زﻣﺎن ﺑرﮔزاری »ﮐﻧﻔراﻧس ﭘﯾﺷﯾن وزﯾران« در ﺳﺎل  ،2013ﭼﺎرﭼوبھﺎ و اﺳﻧﺎد ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﮭﻣﯽ ﺑﮫ
ﺗﺻوﯾب رﺳﯾدهاﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻣدﯾرﯾت ﻣﮭﺎﺟرت در ﺳطوح ﻣﻠﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫای و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯾرﮔذار ﺑودهاﻧد ﮐﮫ ازﺟﻣﻠﮫ آنھﺎ دﺳﺗور
ﮐﺎر  2030در ﺧﺻوص ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار اﺳت ﮐﮫ در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  2015ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد و ﺣﺎوی ﺟدﯾدﺗرﯾن اھداف ﺗوﺳﻌﮫ
ﭘﺎﯾدار ) (SDGsﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار  10.8و  8.7آن ﺑﺎ ﻣوﺿوع اﯾن ﻓراﯾﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣرﺗﺑط ھﺳﺗﻧد .ﻧﻣوﻧﮫ
دﯾﮕر آن ﻧﯾز ﺗﻌﮭدات ﻣﺻوب در ﻧﺷﺳت ﺳران ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﺳﺎل  2016اﺳت؛
ﺑر ﻧﻘش ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻧﯾوﯾورک در ﻣورد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟران ﮐﮫ در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  2016ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ،ﺗﺻوﯾب
دو ﭘﯾﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﭘﯾﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﻣن ،ﻣﻧظم و ﻗﺎﻧوﻧﯽ« و »ﭘﯾﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن« ﺑود ،ﺑدون
ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﺗﻌﺻﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻣﺗﻔﺎوت دوﻟتھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﭘﯾﻣﺎن ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽورزﯾم؛
ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻓراﯾﻧد ﺑوداﭘﺳت از ﻣﮭﺎرت ،اﺑزار و ارﺟﺣﯾﺗﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ﺗواﻧﺳﺗﮫ طﯽ ﺳﺎلھﺎ
ﮔﻔﺗﮕو و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ در اروﭘﺎ و آﺳﯾﺎ و ﺑﮫوﯾژه در ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﺎده اﺑرﯾﺷم ،ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ را در ﻣﺣﻖ ﺳﺎﺧﺗن ﺗﻌﮭدات
و ﭼﺎرﭼوبھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ واﻗﻌﯾتھﺎی ﻣﻧطﻘﮫای اﯾﻔﺎ ﮐﻧد؛
ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ »ﻓراﯾﻧد ﺑوداﭘﺳت« ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت و ﮔﺳﺗرش درک ﻣﺷﺗرک ﺑرای اﯾﺟﺎد ﭼﺎرﭼوبھﺎی ﻣﻠﯽ و
ﻗﺎﻧوﻧﯽ روﺷن ،ﺟﺎﻣﻊ و ﺷﻔﺎف ﺑرای ھﻣﮫ ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻣﮭﺎﺟرت و ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺗﻼش ﮐﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را در ﻧظر ﺑﮕﯾرد و ﺑﮫ ظرﻓﯾتﺳﺎزی در ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﺎده اﺑرﯾﺷم از طرﯾﻖ ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﮐﻠﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ،ھﻣﮑﺎری و ظرﻓﯾتﺳﺎزی ﻧﮭﺎدی اداﻣﮫ دھد؛
ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺣث روﺷن و آزاد ﺑﮫ درک ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد؛

 4ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟران ﺗوﺳط ﭼﺎرﭼوبھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫای اداره ﻣﯽﺷوﻧد و ﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾن وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟراﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻗﺎﻧون
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ھﺳﺗﻧد در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﺷود.
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اذﻋﺎن دارﯾم ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟرتھﺎی ﻣﻧظم و ﻣدﯾرﯾتﺷده ﺑر ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺄﺛﯾری ﻣﺛﺑت دارد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﻧﻔﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﺎﻣﻧظم را ﻧﯾز ﻗﺑول دارﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟرت را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺿرورت ،ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎب ﺗﺑدﯾل
ﮐﻧﯾم؛
اذﻋﺎن دارﯾم ﮐﮫ ﺧطرات ﺷدﯾد اﯾﺟﺎدﺷده ﺗوﺳط ﺷﺑﮑﮫھﺎی ﺟﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ در ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﺎﻣﻧظم دﺧﯾل ھﺳﺗﻧد ،روی
اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ و اﻣﻧﯾت ﺷﮭروﻧدان و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮭﺎﺟران ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد؛
ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻟزامآور ﻧﯾﺳت ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط ھر ﮐﺷور ﺷرﮐتﮐﻧﻧده و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣرﺑوطﮫ و ﺑدون اﯾﺟﺎد ﺧﻠل در ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ آن ﮐﺷور اﺟرا ﺧواھد ﺷد و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ دوﻟتھﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺣوزه ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺧود ﻣﯾﺎن ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﻧظم و ﻧﺎﻣﻧظم ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﯾل ﺷوﻧد؛
ﺑر اھﻣﯾت ﺗﻘوﯾت ھﻣﮑﺎریھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﮭﺎﺟرت ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽورزﯾم؛
ﻋﻧﺎﺻر ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻣورد ﻣدﯾرﯾت ﻣﮭﺎﺟرت را ﺑﮫ ﺷﮑل ذﯾل ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽﺷوﯾم )و در ﻋﯾن ﺣﺎل در ﻧظر
دارﯾم ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﮐﺷورھﺎی ﺷرﮐتﮐﻧﻧده از ﻟﺣﺎظ اﻣﺿﺎی اﯾن اﺳﻧﺎد و ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ آنھﺎ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت(:
-

-

-

-

»اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر« ﮐﮫ ﻣﺳﻠم ﻣﯽداﻧد ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎﯾد در ﺳرزﻣﯾﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓراد از ﺟﻣﻠﮫ
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﮑﻣل و ﻣﺗﻣم ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﮭﺎﺟران اﺣﺗرام ﺑﮕذارﻧد،
طﺑﻖ ﻣﺎده » 13اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر« ) ،(1948ھر ﻓردی ﺣﻖ دارد ھر ﮐﺷوری ازﺟﻣﻠﮫ ﻣوطن ﺧود را
ﺗرک ﮐﻧد و ﻣﺟددا ً ﺑﮫ آن ﺑﺎزﮔردد
طﺑﻖ ﻣﺎده )» 14 (2اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر« ) ،(1948ھر ﻓردی ﺣﻖ دارد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
و از آن ﺑﮭره ﺑﺑرد،
ھر دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧود ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ را
در ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﺑﭘذﯾرد و ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺟﺎزه ﻣﺎﻧدن ﺑدھد،
دوﻟتھﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﮭدات ﻗﺎﺑلاﺟرای ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،دارای ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت و ﮐﻧﺗرل
ﻣرزھﺎی ﺧود و اﺟرای روﯾﮫھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﻣرزی ھﺳﺗﻧد،
دوﻟتھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺗﺑﺎع ﺧود اﺟﺎزه ورود ﻣﺟدد دھﻧد و ﻣطﻣﺋن ﺷوﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﺗﺄﯾﯾد ﺗﺎﺑﻌﯾت اﯾن اﻓراد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ ،ﺣﻘوق ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﻋرﻓﯽ و ﺗواﻓﻖﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘذﯾرش ﻣﺟدد ﻣرﺑوطﮫ ،روﻧد ﭘذﯾرش اﯾن اﻓراد ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﺑدون ھﯾﭻ ﺗﺄﺧﯾر ﻏﯾرﺿروری اﻧﺟﺎم ﺷود،
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻋﻠﯾﮫ ﺟراﺋم ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺗﮫ ﻓراﻣﻠﯽ و ﭘروﺗﮑل ﺿﻣﯾﻣﮫ آن در ﻣورد ﭘﯾﺷﮕﯾری،
ﺟﻠوﮔﯾری و ﻣﺟﺎزات ﺗﺟﺎرت اﻧﺳﺎن ،ﺑﮫ وﯾژه ﺗﺟﺎرت زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن و ﭘروﺗﮑل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق
ﻣﮭﺎﺟران از راھﮭﺎی زﻣﯾﻧﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ و ھواﯾﯽ،
اﺻطﻼح »ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ« ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﮫﻣوﺟب ﮐﻧواﻧﺳﯾون  1951ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد درﺑﺎره
وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﭘروﺗﮑل ﺿﻣﯾﻣﮫ  1967آن ﮐﮫ ﺷﺎﻣل وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﻧﯾز اَﺷﮑﺎل ﮐﺎرﺑردی ﻣﮑﻣل،
ﻣﺗﻣم ﯾﺎ ﻣوﻗت ﺣﻣﺎﯾت اﺳت،
اﺻل ﻋدم اﺧراج ذﮐرﺷده در ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺣﻘوق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺣﻘوق
ﻓﺳﺦﻧﺎﺷدﻧﯽ درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود،
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻘوق ﮐودک ﮐﮫ ﺑر اھﻣﯾت ﺣﻣﺎﯾت ﻣداوم از ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﮐودک ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد.
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در ﺧﺻوص اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ذﯾل ﺗواﻓﻖ ﻧﻣودﯾم
اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﯽ ﻣﺷﺗرک در ﺟﮭت ﺗﺄﯾﯾد و اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ »دﻋوت ﺑﮫ اﻗدام« ﮐﮫ ﭘﯾرو اھداف اوﻟوﯾتدار
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ وزﯾران اﺳﺗﺎﻧﺑول اراﺋﮫ ﺷده و ھر ﮐدام از آﻧﮭﺎ دارای اھﻣﯾت ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ اﺳت:
 oﻣﻣﺎﻧﻌت از ﻣﮭﺎﺟرتھﺎی ﻧﺎﻣﻧظم و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ،ﺗﺳﮭﯾل ﺑﺎزﮔﺷت و ﭘذﯾرش ﻣﺟدد ﻣﮭﺎﺟران ﻧﺎﻣﻧظم و
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺑﮑﮫھﺎی ﺟرم دﺧﯾل در ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮭﺎﺟران،
 oﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﺑﮭﺗر و ارﺗﻘﺎی ﺷراﯾط ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرتھﺎ و ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ،
 oﺣﻣﺎﯾت از ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﮭﺎﺟران و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض ،ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫھراﺳﯽ،
 oﺗﻘوﯾت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺛﺑت ﻣﮭﺎﺟرت در اﻣر ﺗوﺳﻌﮫ ،ھم در ﮐﺷور ﻣﺑدأ و ھم در ﮐﺷور ﻣﻘﺻد،
 oﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺗﺟﺎرت اﻧﺳﺎن و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ،ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻋﻠل رﯾﺷﮫای آن و ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ از
اﻓرادی ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﺟﺎرت اﻧﺳﺎن ﺷدهاﻧد،
 oاﻓزاﯾش ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺣﻘوق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ.
و
اﻧﺟﺎم ﺗﻌﮭدات اﺻﻠﯽ ﺑرای ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﻧﺟﺎم ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﻣن ،ﻣﻧظم و ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺣوزه ﺟﺎده اﺑرﯾﺷم:
ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻣﺷﺎرﮐت
 ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ و ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ،ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾﻖ ھﻣﮑﺎری و ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻣﺑدأ ،ﺗراﻧزﯾت وﻣﻘﺻد دﺧﯾل در ﻣﮭﺎﺟرت اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر اﺳت.
 ھﻧﮕﺎم ﺗﻧظﯾم و اﺟرای ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺑﺎ ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﻣرﺑوطﮫ ،از روﯾﮑرد ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ در ﺳطوح ﺟﮭﺎﻧﯽ،ﻣﻧطﻘﮫای و ﻣﺣﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﺷد.
 ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در ﻓراﯾﻧد ﺑوداﭘﺳت ،راهﺣلھﺎی ﻣﺷﺗرک را ﺑرای ﻣﺳﺎﺋل ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ دارایﻧﻔﻊ ھﻣﮕﺎﻧﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﮫ ﺗروﯾﺞ ﺧواھد داد.
 ﭼﺎرﭼوبھﺎی ھﻣﮑﺎری ﺑﮫﺧوﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎنﮔذاریﺷده در ﺣوزه ﻣﮭﺎﺟرت ﭘﺎﯾدار ﺷده و ﺟﻧﺑﮫ ﮐﺎرﺑردی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺟﺎﻣﻊ ﻣﮭﺎﺟرت
 ﻣدﯾرﯾت ﻣﮭﺎﺟرت و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﺎﯾد ﺟﺎﻣﻊ ،ﮐﺎﻣل ،ھﻣﮫﺟﺎﻧﺑﮫ و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺣﺳﺎس ﺑﺎﺷد. ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺟﺎﻣﻊ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﺗﻘوﯾت ﺗﻣﺎم روﯾﮑردھﺎی دوﻟﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ازطرﯾﻖ روﯾﮑرد ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﺑﺎ ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت و اﯾن روﯾﮑرد از طرﯾﻖ ظرﻓﯾتﺳﺎزی
ﻣداوم ،ھﻣﮑﺎری ﻣﻧطﻘﮫای و ﺗﺑﺎدل ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﯾوهھﺎ ﺑﮫدﺳت ﺧواھد آﻣد.
 -در ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎ و اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ از روﯾﮑردی ﻣردمﻣﺣور ﭘﯾروی ﺧواھد ﺷد.
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ﺗﻌﮭد ﺑﮫ اﺣﺗرامﮔذاری ،ﺣﻣﺎﯾت و ﻋﻣل ﮐردن ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر و آزادیھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن در ﺳطﺢ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
 ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﮭﺎﺟران ،ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ و اﺟرای ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﭘﺎﯾدار از اھﻣﯾﺗﯽ وﯾژه ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺣﻘوق ﺑﺷر و آزادیھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن ھﻣﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
و ﻣﮭﺎﺟران و ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ،ﺻرف ﻧظر از وﺿﻌﯾت آﻧﺎن ،ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﮔﯾرد ،ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﺣﻘوق ﺗﻣﺎم ﮐودﮐﺎن ﺑدون ھﻣراه و ﻧﯾز ﮐودﮐﺎن دور اﻓﺗﺎده از ﺧﺎﻧوادهھﺎﯾﺷﺎن ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﻣﮏ ھﺳﺗﻧد ،ﻣورد
ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﮔﯾرد .ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﮐودک در اوﻟوﯾت ﺧواھد ﺑود.
 ﺑﮫﻋﻼوه ،طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ و ﺗﻌﮭدات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﯾناﻟﻣﻠل ،از ﻧﯾﺎزھﺎی وﯾژه ھﻣﮫ ﻣﮭﺎﺟران و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن درﺷراﯾط آﺳﯾبﭘذﯾر ﻣﺣﻔﺎظت ﺧواھد ﺷد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﺷود ﮐﮫ از ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ
آﺑروﻣﻧداﻧﮫ ﭘﯾروی ﮔردد و ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﺧﺎص ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﺗوﺟﮫ ﺷود.
ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
 اﺻول ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺎﯾد راھﻧﻣﺎی ﮐﺎر ﻓراﯾﻧد ﺑوداﭘﺳت و ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﺷورھﺎی ﺟﺎده اﺑرﯾﺷم درﺧﺻوص ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﺎﺷد.
 ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ھﻣﮑﺎری در ﺳطﺢ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم اﻣوری ﭼون ﺗﺿﻣﯾن ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﻣن ،ﻣﻧظم و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ورﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در ﻣوارد ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت ،ﻧﺎﻣﻧظم و ﺟرﯾﺎن ﻣﮭﺎﺟرتھﺎی ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ،اﻓزاﯾش
ﮐﻧﺗرل ﻣرزی ،اﻓزاﯾش ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﺎن ﻧﯾروھﺎی ﻣﺟری ﻗﺎﻧون و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮭﺎﺟران و ﺗﺟﺎرت اﻧﺳﺎن،
ﺿروری ھﺳﺗﻧد.
 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺑﺣرانھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎرآﻣد ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ھﺷدارزودھﻧﮕﺎم اﺳت.
ﺗﻌﮭد ﺑﮫ داﻧش
 ﻓﻘدان داﻧش ﮐﺎﻓﯽ و ﺑرﻗرار ﻧﮑردن ارﺗﺑﺎط در ﺗﻣﺎم ﺳطوح – ﺳﯾﺎﺳتﮔذاران ،ﺟواﻣﻊ ،ﻣﮭﺎﺟران ،ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎنﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن  -طراﺣﯽ ،اﺟرا و ﭘﯾﮕﯾری ﻣﻧﺎﺳب ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﻣﯽاﻧدازد .در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺗﻌﮭدی راﺳﺦ ﺑرای اﻓزاﯾش ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧش از طرﯾﻖ ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و اﻧﺗﺷﺎر آﻧﮭﺎ در ﺗﻣﺎم
ﺳطوح و اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎ و اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود وﺟود دارد.
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دﻋوت ﺑﮫ اﻗدام  -ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ
اﺳﺗﺎﻧﺑول2019/02/20 ،
ﻣﻘدﻣﮫ
دﻋوت ﺑﮫ اﻗدام ،ﺗﮑﻣﯾلﮐﻧﻧده »ﺗﻌﮭدات اﺳﺗﺎﻧﺑول درﺑﺎره ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎده اﺑرﯾﺷم در ﺧﺻوص ﻣﮭﺎﺟرت« اﺳت  -اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
ﺳﯾﺎﺳﯽ در »ﺷﺷﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس وزﯾران« ﺗوﺳط ﮐﺷورھﺎی ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در ﻓراﯾﻧد ﺑوداﭘﺳت ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ »دﻋوت ﺑﮫ اﻗدام« ،اﻗداﻣﺎت ﮐﻠﯾدی ﻣﻧﺷﺎ ﮔرﻓﺗﮫ از ﺷش ھدف اوﻟوﯾتدار را ﺑﮫﺻورت ﻓﮭرﺳتوار ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾن ﺷش ھدف اوﻟوﯾتدار در ﺳﺎل  2013در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ وزﯾران ﻓراﯾﻧد ﺑوداﭘﺳت ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﺷورھﺎی ﺟﺎده اﺑرﯾﺷم
در ﺧﺻوص ﻣﮭﺎﺟرت« در اﺳﺗﺎﻧﺑول ﻣورد ﺗواﻓﻖ ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ ھر ﮐدام از آﻧﮭﺎ دارای اھﻣﯾت ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ اﺳت.
ھدف اوﻟوﯾتدار  - 1ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﻣﮭﺎﺟرتھﺎی ﻧﺎﻣﻧظم و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ،ﺗﺳﮭﯾل ﺑﺎزﮔﺷت و ﭘذﯾرش ﻣﺟدد ﻣﮭﺎﺟران ﻧﺎﻣﻧظم
و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺑﮑﮫھﺎی ﺟرم دﺧﯾل در ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮭﺎﺟر
 .1ﺗﻘوﯾت ﺑﯾﺷﺗر اﻗداﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫای در ﺑراﺑر ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﺎﻣﻧظم و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮭﺎﺟر از طرﯾﻖ اﻓزاﯾش ھﻣﮑﺎری و
ﺑﮭﺑود ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم ذﯾﻧﻔﻌﺎن در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫای و ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ؛
 .2اﻓزاﯾش ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﻣﺟری ﻗﺎﻧون در ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﮫای و دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺟراﯾم ﻣرﺗﺑط
ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت از ﺟﻣﻠﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮭﺎﺟران و ﺟﻌل ﻣدارک و ﻧﯾز ردﯾﺎﺑﯽ ﺟرﯾﺎنھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﺷروع ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣزاﯾﺎی ﻣﺎدی
و ﻣﺻﺎدره درآﻣدھﺎی ﺑﮫ دﺳتآﻣده از طرﯾﻖ اﻋﻣﺎل ﻣﺟرﻣﺎﻧﮫ؛
 .3ﺗﻘوﯾت ھﻣﮑﺎری ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣرزی ﺑﮫﻣﻧظور ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﺎﻣﻧظم و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮭﺎﺟر و در ﻋﯾن
ﺣﺎل رﻋﺎﯾت اﺻل ﻋدم اﺧراج و ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﺳطﺢ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ؛
 .4اﯾﺟﺎد ﺑﺳﺗرھﺎی ﻣﻧﻌطف و ﺳرﯾﻊ ﺑرای ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت ،ﺗﺟرﺑﮫ و داﻧش ﻓﻧﯽ ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻣﺑدا ،ﺗراﻧزﯾت و ﻣﻘﺻد و
ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺟری ﻗﺎﻧون ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣدارک ﺳﻔر و ﻣدارک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ،
ﻣدارک واﺳطﮫ ﯾﺎ ﻣدارک اﺻﻠﯽ را ﺑﺎ اﺣﺗرام ﮐﺎﻣل ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ﺣﻔﺎظت از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ اﻓراد
ﺑﮫ ﻋﮭده دارﻧد؛
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 .5ﺗﻘوﯾت ھﻣﮑﺎریھﺎی ﻣﻧطﻘﮫای و دوﺟﺎﻧﺑﮫ و اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ﺑﺎزﮔﺷت و ﭘذﯾرش ﻣﺟدد ﺑﮫﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳرﯾﻊ و
ﺻدور ﻣدارک ﺳﻔر از طرﯾﻖ راھﮑﺎرھﺎی ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ) (ICTو ھﻣﭼﻧﯾن از طرﯾﻖ ﻣذاﮐره،
ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری و اﺟرای ﺗواﻓﻖﻧﺎﻣﮫھﺎ ﯾﺎ ﻣﻘدﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﻣﺟدد و /ﯾﺎ روﯾﮫھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد ) (SOPدر
ﻣورد ﺑﺎزﮔﺷت و ﭘذﯾرش ﻣﺟدد ،در اﻧطﺑﺎق ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﮭد ھر ﮐﺷور ﺑرای
ﭘذﯾرش ﻣﺟدد اﺗﺑﺎع ﺧود ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﻘوق ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﻋرﻓﯽ؛
 .6ﺣﻣﺎﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ از اﻓراد ﻋودتﮐﻧﻧده ﺑﮫﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﺛﺑﺎت در ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺟدد آنھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن
ﺗﻘوﯾت اﻧﻌطﺎفﭘذﯾری آنھﺎ از طرﯾﻖ ﺗروﯾﺞ ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻓردی و ﻣﺣﻠﯽ و ﺑررﺳﯽ اﻗداﻣﺎت ﺑرای ھداﯾت ﺑﮭﺗر
روﻧد ﺑﺎزﮔﺷت و ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺟدد؛
 .7اوﻟوﯾت دادن ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و ﺗﻘوﯾت ظرﻓﯾت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻠﯽ و ﮐﻧﺳوﻟﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺳﺎﯾر
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺑﺎزﮔﺷتھﺎ و درﻋﯾن ﺣﺎل اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﺎزﮔﺷت اﺟﺑﺎری ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
و ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﻣوارد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ و ھﻧﮕﺎﻣﯽﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﮔزﯾﻧﮫھﺎی دﯾﮕر ﻧﺎﮐﺎرآﻣد ﺑﺎﺷد؛
 .8ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺷﺗر ﻋﻠل رﯾﺷﮫای ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﺎﻣﻧظم و آوارﮔﯽ ،ﺗﺑﺎدل ﺑﯾﺷﺗر اطﻼﻋﺎت و ﺗﺟرﺑﮫھﺎ در اﯾن ﺧﺻوص ﺑﮫﻣﻧظور
ﺷﮑلدھﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎ؛
 .9آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ و اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ،ﺻﺣﯾﺢ ،ﺷﻔﺎف و ﺑﮫﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟران ﺑﺎﻟﻘوه و ﺣﻘﯾﻘﯽ در ﻣورد رﯾﺳﮏھﺎ و
ﺧطرات ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﺎﻣﻧظم از طرﯾﻖ ﮐﻣﭘﯾنھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ؛
.10

ارﺗﻘﺎی ﭘروژهھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫای و ﻣﻠﯽ )ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ( ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻋﻠل رﯾﺷﮫای ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﺎﻣﻧظم و آوارﮔﯽ

اﺟﺑﺎری در ﺣوزهھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،اﻣﻧﯾﺗﯽ ،آﻣوزﺷﯽ و ﻣﺣﯾطﯽ؛
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.11

ﺑررﺳﯽ اﺑزارھﺎی ﺑﺎزدارﻧده ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺳوء ﮐﺎرﺑرد ﺑﺳﺗرھﺎی ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﻧظم ﯾﺎ ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و

در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺣﺎﻓظت از ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ.

ھدف اوﻟوﯾتدار  - 2ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﺑﮭﺗر و ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرتھﺎ و ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ
 .1اﺳﺗﻔﺎده ﺑﯾﺷﺗر از داﻧش ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ راهھﺎی ﻣوﺟود ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﻧظم ،ﺗروﯾﺞ اﯾن داﻧش و در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﺎزار
ﮐﺎر ﻣﻠﯽ ﮐﺷورھﺎ و ﺷﻔﺎفﺗر ﮐردن ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﭘذﯾرش و اﻗﺎﻣت؛
 .2ﺑررﺳﯽ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣوﺟود در ﺟﮭت ﭘﯾوﻧد ﻣﺟدد ﺧﺎﻧواده ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟران ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ ھر ﮐﺷور و
ھﻣﭼﻧﯾن اﻟزاﻣﺎت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣرﺑوطﮫ؛
 .3اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ،ﺻﺣﯾﺢ و ﺑﮫﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟران ﺑﺎﻟﻘوه و ﺣﻘﯾﻘﯽ در ﻣورد ﻗواﻧﯾن ،ﻣﻘررات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﮭﺎﺟرت
ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣﻧظم ،ازﺟﻣﻠﮫ اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﭘﯾش از ﺳﻔر در ﻣورد ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن و ﻧﺣوه ﺳﺎزﮔﺎری در آن ﮐﺷور و
ھﻣﭼﻧﯾن اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮭﺎﺟران از اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣورد ﺣﻘوﻗﺷﺎن ﺑرﺧوردارﻧد؛
 .4ارﺗﻘﺎء و ﺗوﺳﻌﮫ اﺑزارھﺎی زﯾر ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب :ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر ،ﺗواﻓﻖﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽ ﻧﯾروی ﮐﺎر ،طرح
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ در ﺧﺻوص ﻣﮭﺎﺟرتھﺎی ﻣﮑرر و ﻣوﻗت ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺑزارھﺎ؛
 .5ﺗﻼش ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﯾوهھﺎی ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﮭﺎرتھﺎ و ﺗﺳﮭﯾل ﺑﺎزﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﺻﻼﺣﯾتھﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ،
اﻋﺗﺑﺎرﺳﻧﺟﯽ ﻣدارک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟران و ﺗﺿﻣﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﯾﻧﮫ از ﻣﮭﺎرتھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ؛
 .6ﺑﮭﺑود اﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﮭﺎرتھﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺟدد ،ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ھر دو ﮐﺷور ﻓرﺳﺗﻧده و ﭘذﯾرﻧده؛
 .7اﻓزاﯾش ﻧوآوری و ﺗروﯾﺞ اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﺗر از اﺑزارھﺎی ﻣوﺟود ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ
ﺟﺎده اﺑرﯾﺷم و ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطﻖ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻓراﯾﻧد ﺑوداﭘﺳت ،از ﺟﻣﻠﮫ اراﺋﮫ ﺑورﺳﯾﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و طراﺣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﮐﺎرآﻣوزی در ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﮫای و ﻣﻠﯽ؛
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 .8ﺑررﺳﯽ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻧﺗﻘﺎل ﻣزاﯾﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺣﻘوق ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻘرری ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ
ﺑرای ﻣﮭﺎﺟران ﻣﻧظم در ﭼﺎرﭼوب ﺗواﻓﻖﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣوﺟود و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت ھر ﮐﺷور؛
 .9ﺗﺳﮭﯾل ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽ ﺧوب ﻣدﯾرﯾتﺷده ﺑرای ﻣﺳﺎﻓران ﺣﻘﯾﻘﯽ  -از ﺟﻣﻠﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﭘژوھﺷﮕران و ﺗﺎﺟران  -و ﺷﻔﺎفﺗر
ﮐردن ﻗواﻧﯾن و روﯾﮫھﺎی ﻣرﺑوطﮫ؛
.10

ﺗوﺳﻌﮫ اﻗداﻣﺎت و ﺑﮭﺑود ﺑﺎزرﺳﯽھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﯾروی ﮐﺎر و ﮐﺎھش ﺳوءاﺳﺗﻔﺎدهھﺎ و

ﻣوارد ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﻧﻘض ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔران ﻣﮭﺎﺟر در طول ﻓراﯾﻧد اﺳﺗﺧدام و در ﺣﯾن اﻧﺟﺎم ﮐﺎر.
ھدف اوﻟوﯾتدار  - 3ﺣﻣﺎﯾت از ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﮭﺎﺟران و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭘدﯾدهھﺎﯾﯽ ﭼون ﺗﺑﻌﯾض ،ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫھراﺳﯽ
 .1اﺷﺗراکﮔذاری ﺷﯾوهھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺟواﻣﻊ ﭘذﯾرﻧده در ﺧﺻوص ﺳﺎزﮔﺎرﮐردن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟران
ﻣﻧظم و ﻧﯾز ﺗوﺳﻌﮫ اﺑزار و اﻗداﻣﺎت ﺳﺎزﮔﺎرﮐﻧﻧده ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺗﺷوﯾﻖ آنھﺎ ﺑﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ﻓﻌﺎل در ﺟﻧﺑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ زﻧدﮔﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﭘذﯾرﻧده و ﺗروﯾﺞ اطﻼﻋﺎت در ﻣورد رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ و اﺣﺗرام ﺑﮫ آداب
و رﺳوم ﮐﺷور ﻣﻘﺻد؛
 .2ﺑﮫﻣﻧظور دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟران و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻣﻧظم ﺑﺎﯾد ﻋﻼوه ﺑر اﯾﺟﺎد ﻣﮑﺎﻧﯾﺳمھﺎی اطﻼﻋﺎت رﺳﻣﯽ و ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد در
ﻣورد ﺣﻘوق و اﻟزاﻣﺎت آنھﺎ ،اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ اﯾن اﻓراد ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻓراھم ﺷود و در ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت از آﻧﮭﺎ روشھﺎ و
ﻓنآوریھﺎی ﻧوﯾن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود؛
 .3اداﻣﮫ ﮐﻣﭘﯾنھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد اﯾﺟﺎد ﺳﺎزﮔﺎری و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض ،ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫھراﺳﯽ و ﺗﻌﺻبھﺎی
ﻣرﺑوطﮫ؛
 .4ﺣﻣﺎﯾت از دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﮭﺎﺟران و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻣﻧظم ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ و ﻣورد ﻟزوم ،از ﺟﻣﻠﮫ :ﺗﺣﺻﯾل ،ﮐﺎرآﻣوزی،
ﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻗﺿﺎﯾﯽ و ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑرای ﮔروهھﺎی آﺳﯾبﭘذﯾر؛
 .5ﺗوﺳﻌﮫ و ﺣﻔظ اﻗداﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و اداری ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض ،ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ،ﺑﯾﮕﺎﻧﮫھراﺳﯽ و ﺗﻌﺻبھﺎی ﻣرﺑوطﮫ و
اﯾﺟﺎد ظرﻓﯾت ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ اﯾن اھداف؛
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 .6ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ و ﺟواﻣﻊ دﯾﺎﺳﭘورا و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟتھﺎی ﻣﯾزﺑﺎن ﺑرای ﻧظﺎرت و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺣوادث ﻣرﺗﺑط
ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض ،ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ،ﺑﯾﮕﺎﻧﮫھراﺳﯽ و ﺗﻌﺻبھﺎی ﻣرﺑوطﮫ؛
 .7ﺣﻣﺎﯾت از ﻣدارس و ﺳﺎﯾر ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑرای ارﺗﻘﺎء آﮔﺎھﯽ و ﺗﺄﯾﯾد اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ ﺑﺣث ﺻرﯾﺢ و آزاد ﺑﮫ
درک ﺟﺎﻣﻊ از ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺑﻌﯾض ،ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ،ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھراﺳﯽ و ﺗﻌﺻبھﺎی
ﻣرﺑوطﮫ.

ھدف اوﻟوﯾتدار  - 4ﺗﻘوﯾت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺛﺑت ﻣﮭﺎﺟرت در اﻣر ﺗوﺳﻌﮫ ،در ھر دو ﮐﺷور ﻣﺑدأ و ﻣﻘﺻد
 .1ﺣﻣﺎﯾت از اﯾﺟﺎد ﻓرﺻتھﺎی ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺑدأ و ﺟواﻣﻊ ﻣﯾزﺑﺎن ﺑﮫﻣﻧظور اﻓزاﯾش اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺧود و ﮐﺎھش
واﺑﺳﺗﮕﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﯾﺷﺗر ﮐردن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗوﺳﻌﮫای در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺑدأ و ﻣﯾزﺑﺎن ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر اﻓراد آواره از
طرﯾﻖ اﻗداﻣﺎت اﺑﺗﮑﺎری ﻣﺎﻟﯽ؛
 .2ھداﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﻧظم ﺑﮫ ﺳوی ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺗوﺳﻌﮫﻣﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ و ﻧﯾﺎزھﺎی
ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻠﯽ در ھﻧﮕﺎم ﺗدوﯾن ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ؛
 .3ﺗﺳﮭﯾل و اﻓزاﯾش اﻧﺗﻘﺎل ﺳرﯾﻊ ،ارزان و اﻣن ﭘولھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫھﺎ و از طرﯾﻖ ﺑﺳﺗرھﺎﯾﯽ ﭼون اراﺋﮫ
آﻣوزش در زﻣﯾﻧﮫ ﺳواد ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﮭﺑود اﺳﺗﻔﺎده از ﭘول ﻧﻘد و اﻧﺗﻘﺎل ﻣﮭﺎرتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ دﺳتآﻣده ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺗوﺳﻌﮫ
اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾدار در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺑدأ ،ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣﺎھﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑودن اﯾن داراﯾﯽھﺎ؛
 .4ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺟواﻣﻊ دﯾﺎﺳﭘورا و اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﺗر از ﻣﺷﺎرﮐت آنھﺎ در ﺗوﺳﻌﮫ و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﺳﺗﻔﺎده از روشھﺎی ﻣﻧﺎﺳب
ﺑرای ﺗروﯾﺞ ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺛﺑت ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﻧظم ﺑر ﺗوﺳﻌﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺑدأ ،ﺗراﻧزﯾت و ﻣﻘﺻد؛
 .5ﺗوﺳﻌﮫ و اﺟرای اﻗداﻣﺎت ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﻧﻔﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﺑر ﮐﺷورھﺎی ﻣﺑدأ ،ﻣﺎﻧﻧد ﻓرار ﻣﻐزھﺎ و
ﺗﺄﺛﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر ﺧﺎﻧواده ﻣﮭﺎﺟران و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر ﮐﺷورھﺎی ﻣﻘﺻد ،ﻧظﯾر ﺗﺄﺛﯾرات ﺑر ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺳﯾﺳﺗمھﺎی
رﻓﺎھﯽ؛
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 .6ﺑﮭﺑود ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ و ﺗﻼش ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺑدأ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی
ﺣﻣﺎﯾﺗﮕراﻧﮫای ﮐﮫ ھدﻓﺷﺎن اﯾﺟﺎد ﻓرﺻتھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ،اﻓزاﯾش ﺳواد ﻣﺎﻟﯽ ،اﻓزاﯾش ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎی ﺑﺳﯾﺎر
ﮐوﭼﮏ ،ﮐوﭼﮏ و ﻣﺗوﺳط ) (SMEاز طرﯾﻖ ﺷﯾوهھﺎﯾﯽ ﭼون دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ُﺧرد و وامھﺎی ُﺧرد ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ وﯾژه ﺑﮫ ﻗﺷرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد زﻧﺎن ،ﺟواﻧﺎن ،اﻓراد ﻧﺎﺗوان و ﺟﻣﻌﯾتھﺎی روﺳﺗﺎﯾﯽ اﺳت.

ھدف اوﻟوﯾتدار  - 5ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺗﺟﺎرت اﻧﺳﺎن و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ،ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻋﻠل رﯾﺷﮫای آن و ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ
از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺗﺟﺎرت اﻧﺳﺎن
 .1ﺗداوم ﺗوﺳﻌﮫ اﺳﺗراﺗژیھﺎ و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫای ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺟﺎرت اﻧﺳﺎن و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ آن ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﻣﺣﺎﻓظت از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز وﯾژه ﺑر ﻗﺷرھﺎی آﺳﯾبﭘذﯾر و ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت ﺗﻣﺎم ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﻣرﺑوطﮫ .اﺳﺗراﺗژیھﺎ ﺑﺎﯾد
ﺷﺎﻣل اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺟﺎرت اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﺑﺎﺷد؛
 .2ﺣﻣﺎﯾت از ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳمھﺎی ﺑﺎز ﭘسﻓرﺳﺗﺎدن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺗﺟﺎرت اﻧﺳﺎن در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﻓراﻣﻠﯽ و در ﻋﯾن ﺣﺎل اﻓزاﯾش
ظرﻓﯾت ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری )ﻣﺟدد( در ﺟﺎﻣﻌﮫ از طرﯾﻖ روشھﺎﯾﯽ ﭼون
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﺧش آﻣوزش؛
 .3ﺗﻘوﯾت ظرﻓﯾت ﻧﯾروھﺎی ﻣﺟری ﻗﺎﻧون ،ﻣدﯾرﯾت ﻣرزھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣؤﺛر ،ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺎﻧوﻧﯽ
و ﻣﺟﺎزات ﺗﺎﺟران اﻧﺳﺎن و اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای ﻣﺧﺗل ﮐردن ﺷﯾوه ﻋﻣل ﺗﺎﺟران اﻧﺳﺎن از طرﯾﻖ ﻣﺟﺎزات ﻋﺎﻣﻼن
و ﺣﻣﺎﯾت از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن و ﺣﻘوق آنھﺎ.

ھدف اوﻟوﯾتدار  - 6اﻓزاﯾش ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺣﻘوق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
 .1اﯾﺟﺎد و ﺗداوم ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھدف ظرﻓﯾتﺳﺎزی در زﻣﯾﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺑدا ،ﺗراﻧزﯾت و ﻣﻘﺻد؛
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 .2ﺗداوم و ﺑﮭﺑود ﺑﯾﺷﺗر روﯾﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ،ﻓراھم آوردن ﺷراﯾط ﭘذﯾرش
ﻣﻧﺎﺳب و ﻣدارک ﻻزم ﺑرای آنھﺎ و اراﺋﮫ راهﺣلھﺎی ﭘﺎﯾدار ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎزﮔﺷت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ،ﺳﺎزﮔﺎری
در ﺳطﺢ ﻣﺣﻠﯽ ،اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺑﮫﺻورت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و راهھﺎی ﻣﮑﻣل ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت؛
 .3ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾزﺑﺎن ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ھﺳﺗﻧد از طرﯾﻖ اﻓزاﯾش
ھﻣﮑﺎری در زﻣﯾﻧﮫ اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ،ﮔﺳﺗرش ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد و اراﺋﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﻓﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ
ﮐﺷورھﺎی ﻣﯾزﺑﺎن؛
 .4ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ،ﺣﻣﺎﯾت و اﺟرای اﻗداﻣﺎت ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن از ﺟﻣﻠﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑﻼﺗﮑﻠﯾف
ھﺳﺗﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽھﺎی دﺳﺗﮫﺟﻣﻌﯽ و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ.
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