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 الوثيقة الختامية الناتجة عن القمة العالمية للشتات

اك الشتات العالمي )إعالن دبلن(   أجندة عمل مستقبلية إلشر

اك الشتات  ، أعطت الدول األعضاء وأصحاب المصلحة األولوية  (GCMمن خالل اعتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ) إلشر

ي دول المنشأ والعبور واإلقامة من خالل الهدف  
 
ي التنمية ف

 
ي التنمية    19العالمي ف

 
والذي يلزم جميع أصحاب المصلحة، أي الحكومات والجهات الفاعلة ف

ي التنمية المستدامة بشكل كامل. ويتطلب  
 
، بتهيئة الظروف المؤاتية لمساهمة المهاجرين والشتات ف ي

تحقيق رؤية السياسة التنموية هذه  والمجتمع المدن 

ل المنتدى الدولي األول لمراجعة الهجرة )
ّ
اك الشتات. وسيشك ي إشر

 
ي نتائج هذه القمة  IMRFإطاًرا سياسًيا عالمًيا للعمل المستقبلي ف

 
( فرصة للتفكير ف

ام باالنتقال إل مرحلة التنفيذ الفعلي عل أرض الواقع.   وااللي  

 عقد القمة  
ّ
من الميثاق العالمي للهجرة من طموح إل واقع. وفيما تنهض دول    19( عملية يمكن من خاللها تحويل الهدف  GDSالعالمية للشتات ) ُيعد

ة مختلفة من جائحة   ام والتعاون العالميير  للنهوض بالهدف  19-كوفيدالعالم بوتير  القمة العالمية للشتات بمثابة تأكيد عل االلي  
ّ
عد

ُ
ق  من الميثا   19، ت

ي جميع البلدان"  - العالمي للجهرة 
 
ي التنمية المستدامة بشكل كامل وف

 
وأهداف   2030وأجندة  - "تهيئة الظروف المؤاتية لمساهمة المهاجرين والشتات ف

ي ذ
 
اك الشتات والمجتمعات عير الوطنية، بما ف تاح فيه الفرصة إلشر

ُ
ي وقت ت

 
ام ف ي هذا االلي  

كاء  التنمية المستدامة الخاصة بها. يأن  لك شباب الشتات، كشر

الشتات   أموال  رؤوس  من  متنوعة  مجموعة  لحشد  والتنمية،  اإلنسانية  االستجابة  من  ي كل 
 
ية    -ف والبشر واالجتماعية  واالقتصادية  لصالح    -الثقافية 

ي دول المنشأ والمقصد ولحماية المهاجرين وإنقاذ األرواح. 
 
 المجتمعات ف

ي 
ي إطار عمل  وتتمثل رؤية الوثيقة الختامية هذه ف 

اكات ف  امج والشر إضفاء الطابع المؤسسي عل رؤوس أموال الشتات هذه وتشغيلها عير السياسات والير

ا أساسًيا عل مستوى العالم لتحقيق مجتمع متكامل يسوده  
ً
ا مسبق

ً
ط نة شر

ّ
عد المجتمعات عير الوطنية المنخرطة والممك

ُ
اإلنصاف  متماسك ومتسق. وت

 واالزدهار للجميع. 

ي الهدف  بالتا 
 ف 
ً
رة
ّ
، متجذ اك الشتات العالمي ، فنحن نؤكد دعمنا لوضع أجندة عمل مستقبلية إلشر من الميثاق العالمي للهجرة ومتمحورة حول النوايا    19لي

ي تحقيق أهداف الميثاق العالمي للهجرة األخرى ذات الصلة، وال سيما األهداف 
ا ف 

ً
ي ستساهم أيض

 : 20و  18و  17و  16و  15و  14و  8التالية، والت 

 للمنتديات والمبادرات القائمة، تسّهل أجندة العمل هذه عملية إطالق تحالف عالمي لوضع سياسات الشتات ) •
ً
( والذي سيوفر نظاًما  GDPALتكميال

 للتعاون  
ً
ي والقطاع الخاص، وذلك إلعطاء األولوية لوضع سياساتعير  بيئًيا شامال

كاء األكاديميير  والمجتمع المدن  اك   الحكومات والشر وإجراءات إشر

ي أجندات السياسة المحلية والوطنية واإلقليمية وا 
اف بمشاركة الشتات وتضمينهم ف  ي دول المنشأ والمقصد. سيؤدي ذلك إل االعي 

لعالمية  الشتات ف 

قة بجميع أشكال التنمية. 
ّ
 المتعل

ي والدولي لضمان التمكير  االقتصادي والمالي لل •
اكهم من خالل نهج  تعزيز الظروف عل المستويير  الوطت  مهاجرين والمجتمعات عير الوطنية وإلشر

ي المالية والتنمية والبنوك المر 
كزية وغرف  قائم عل الحكومة بأكملها وعل المجتمع بأكمله وكذلك من خالل التعاون مع السلطات العامة العاملة ف 

 ( وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة. MDBsف ) ( وبنوك التنمية متعددة األطرا IFIsالتجارة والمؤسسات المالية الدولية )

اتيجيات التنمية وخطط المساعدة اإلنسانية، ودمج الشتات • ي ذلك اسي 
ي تطوير السياسات، بما ف 

ي   إضفاء الطابع المؤسسي عل مشاركة الشتات ف 
ف 

اتيجيات إعادة اإلدماج المستدا   مة. تقييمات االحتياجات عل مستوى الدولة، وخطط التكامل واسي 

ي ذلك من خالل االستفادة •
ي المجتمعات، بما ف 

من    باتباع مبدأ "اعرف شتاتك"، تحسير  طريقة جمعنا لألدلة والبيانات حول الشتات ومساهماتهم ف 

 بشأن الهجرة. 
ً
ي إنشاء شد أكير توازنا

ي توفرها وسائل التواصل االجتماعي ومصادر البيانات الضخمة األخرى، والمساهمة ف 
 الفرص الت 



Adopted on 5 April 2022 

2 

 

 

 

ي الحد من الضعف المحتمل الذي قد   •
 
ي مواجهة أبرز التحديات واألزمات المجتمعية واإلنسانية وكذلك ف

 
كاء ف اف بمجتمعات الشتات كشر االعي 

ي ذلك الجائحة والرصاع وتغير 
 
 المناخ واألسباب البيئية والطبيعية األخرى ذات الصلة أو األزمات األخرى. ينجم عن حاالت محددة، بما ف

ي النهوض بالهدف   •
 
 بالتالي ف

التواصل مع عائالت المهاجرين المفقودين، مساهمير  ي عملية 
 
اك الشتات وإعطاؤهم دور رئيسي ف من الميثاق    8إشر

 العالمي للهجرة. 

، ووضع  إتاحة الموارد الالزمة لتعزيز قدرات قادة ومن • ي والمالي
ي ذلك من خالل التدريب وبرامج التبادل التعليمي والدعم التقت 

 
ظمات الشتات، بما ف

 . اف الرسمي وإضفاء الطابع المؤسسي  مبادئ توجيهية مخصصة تؤدي إل االعي 

ي ذلك من خالل االستفادة من منصة   •
 
بير  وتقديم حلول رقمية مستدامة ومصممة خصيًصا، بما ف كأداة   iDiaspora.orgتعزيز التشبيك بير  المغي 

المشاركة   ي مجال 
 
للممارسات ف الوطنية، وكذلك كمستودع  الشتات والمجتمعات عير  التشبيك والتعلم من األقران بير  منظمات  مركزية لتشجيع 

ي مجاالت الهجرة ذات الصلة، مثل تغير المناخ والبيئة والسالم واألمن ومكافحة اال الفعال
 
ها. ة للشتات ف  تجار ومكافحة التهريب وغير

ي ذلك العمر والجنس   •
 
تطوير مناهج شاملة وتحويلية تهدف إل تحفير  المشاركة النشطة للشتات لمراعاة خصوصيات المجموعات المختلفة، بما ف

ها، وتعزيز التنوع وعدم إغفال أحد. والدين واللغة و   الثقافة وغير

ي ذلك   •
 
ي مختلف المنصات والمنظمات الدولية، بما ف

 
ي إمكانية مشاركة منظمات الشتات وتمثيلها كجهات مراقبة لهيئات صنع القرار ف

 
مجلس  النظر ف

ها من المبادرات متعددة األطراف ذات الصلة.   المنظمة الدولية للهجرة وغير

ي ذلك عن طريق مكافحة جميع    تعزيز حماية •
 
الحقوق وصونها، والوصول إل الصحة والتعليم، وضمان األمن والرفاهية للمهاجرين والشتات، بما ف

، من خالل التصدي للتحير  وكراهية األجانب والعنرصية، ومن خالل تعزي ي
 
التميير  االجتماعي واالقتصادي والثقاف ، بما يشمل  التميير  ز دور  أشكال 

ا  اف  الخدمات  واالعي  الهجرة،  حالة  عن  النظر  بغض   
ً
هشاشة األكير  أعضائها  سيما  وال  ورعايتها،  الشتات  ي 

 
ف جالياتنا  لدعم  وقدراتها  لقنصلية 

ي التنمية. 
 
 باحتياجاتهم وقدرتهم عل المساهمة ف

امات إيماننا الراسخ بمشاركة مجتمعات الشتات كقوة طويلة األجل قادرة عل التأثير   ي جميع ركائز التنمية المستدامة، االجتماعية منها  تمثل هذه االلي  
ف 

ل  ئ  ز كمنسر العالمي ستير الشتات  اك  أجندة عمل مستقبلية إلشر أي  أن  الدعم هذا، نحن نفهم  بيان  ية واالقتصادية والبيئية. ومن خالل  لقواسم  والبشر

ي الدبلوماس 
كة عير االقتصادات والسياسة والمجتمعات من خالل دور الشتات ف 

 ية والتنمية. المشي 

ن بضمان ا 
َ
اٍم ُمعل ا عل الي  

ً
، تشتمل هذه الوثيقة الختامية أيض تباع نهج حوكمة شامل  ونحن ندرك كذلك أننا ال نستطيع تطوير هذه األجندة بمفردنا. بالتالي

 : اك الشتات العالمي هذه. وستشمل هذه العملية ما يلي  لتنفيذ أجندة العمل المستقبلية إلشر

ام بإعطا  • هج القائمة عل الحكومة بأكملها وعل المجتمع بأكمله لتعزيز االلي  
ُ
هج أصحاب المصلحة المتعددين ومبادراتهم وكذلك الن

ُ
ء األولوية لن

 التصاميم اإلجرائية والعملية الموضوعة لتنفيذ اإلجراءات المذكورة أعاله. 

ي تعزيز النتا  •
م للمساعدة ف 

ّ
ام بأعمال المراقبة والتقييم والتعل ة للقمة العالمية للشتات من خالل هذه الوثيقة الختامية. االلي    ئج المباشر

ات منتظمة، كل أرب  ع سنوات، ومثالًيا قبل المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة، وذلك إلنشاء   • ام بعقد القمة العالمية للشتات عل في  رابط  االلي  

 بعملية تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة وإنشاء  
ً
امات جديدة من منظور الشتات،  أكير رسمية م الُمحَرز ودعم تصميم الي  

ّ
ي التقد

فرصة للتفكير ف 

 مع االستفادة من منصات ومنظمات التنسيق اإلقليمية والدولية. 

امج وال ن نماذج السياسات والير
ّ
 القمة العالمية للشتات ليست إال بداية عملية طويلة األجل ستمك

ّ
عيد التأكيد عل أن

ُ
ي الختام، ن

 
اكات المطلوبة للنهوض  ف شر

اك الشتات.   بأجندة عمل عالمية تعاونية إلشر


