Översättares kommentar: Notera särskilt skrivning i paragraf 41 under avsnitt
”GENOMFÖRANDE”
Ur paragraf 41:
”Vi förbinder oss att uppfylla de mål och åtaganden som anges i "Global Compact" …”
”Vi ska genomföra "Global Compact" i våra egna länder…”
Men i paragraf 7 lyder tvärtom att ”Global Compact presenterar en icke-juridiskt bindande
samarbetsram..” Det är paragraf 7 som man ständigt refererar till för att vilseleda.
Vad är betydelsen av att vi förbinder oss att genomföra ett icke-juridiskt bindande
avtal? En mycket motsägelsefull och bedräglig skrivning där alla våra medier
och
regeringsrepresentanter bara
talar
om den
ena delen
av
överenskommelsen.
Översättningen har tagits fram under några dagar i slutet av nov. 2018. Den är gjord av tre Swebbtv-följare som
ett första utkast för att öka förståelsen av avtalet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utkast svensk översättning 30 nov 2018
20 juli, 2018
Ers Excellens,
Jag har äran att låta er ta del av ett brev daterat 17 juli 2018 från hans excellens José
Gómez-Conacho, Mexicos ständiga representant och hans excellens Jürg Lauber,
Schweiz ständiga representant, mötesledare för mellanstatliga samråd och
förhandlingar avseende frågor som rör "Global Compact" för säker, ordnad och laglig
migration, regeringskonferensen liksom den förberedande processen gällande
mellanstatligt framförhandlade och överenskomna resultat i enlighet med resolution
A/RES/72/244, punkt 6. I enlighet med generalförsamlingens resolution 72/244
överlämnar jag detta överenskomna resultat till den internationella konferensen för
antagande.
Jag vill tacka mötesledarna för deras outtröttliga insats att göra förhandlingarna
framgångsrika. Jag vill också uttrycka min uppskattning till alla delegationer och
inblandade aktörer för gott samarbete och konstruktivt engagemang under hela
processen.
Högaktningsfullt,

Alla ständiga representanter och ständiga observatörer i Förenta Nationerna New York

New York, 17 juli 2018

Ers Excellens,
Vi skriver till er i vår förmåga som medförenare att leda de mellanstatliga samråden och förhandlingarna om
frågor som rör Global Compact för säker, ordnad och regelmässig migration, regeringskonferensen, liksom
deras förberedande process

Efter slutförandet av de mellanstatliga förhandlingarna om Global Compact för säker, ordnad och regelmässig
migration på fredag, juli 13, 2018, är vi glada att nu kunna skicka dig mellanstatligt förhandlade och
överenskommelse om resultatet i enlighet med resolution A / RES / 72/244, punkt 6, för ytterligare åtgärder.
Detta överenskomna mål är resulterat från en öppen, transparent och inkluderande förberedelseprocess och sex
omgångar av mellanstatliga förhandlingar, som kännetecknats av en konstruktiv anda och sofistikerad debatt.
Vi är djupt tacksamma för det engagemang medlemsstaterna har visat under hela processen och är övertygade om att
detta kontinuerliga engagemang av alla berörda aktörer kommer att bli en faktor för framtida dialog och samarbete på
alla nivåer.

Vid detta tillfälle vill vi uttrycka vår uppriktiga tacksamhet till dig, ers excellens, för det förtroende du och
din föregångare har förtjänat att leda de mellanstatliga förhandlingarna, liksom för förvaltning under
de senaste 18 månaderna av den förberedande processen som ledde till antagandet av Global Compact
för säker, ordnad och regelmässig migration vid regeringskonferensen i Marrakech,
Marocko, den 1011 december 2018.

Vänligen acceptera, ers Excellens, försäkran om vårt högsta beaktande.

Juan José Gómez Camacho

Ambassadör och ständig representant för
Mexiko till Förenta nationen

Jürg Lauber
Ambassadör och ständig representant för
Schweiz till Förenta Nationen

Utkast svensk översättning 30 nov 2018

HE Miro Lajčák
Ordförande i FN: s generalförsamling

GLOBAL COMPACT för säker, ordnad och regelmässig migration

Mellanstatliga förhandlingar och enat utfall
13 juli 2018

Vi, stats- och regeringscheferna och de höga representanterna, som träffades i Marocko den 10-11 december 2018,
bekräftar New York-deklarationen för flyktingar och migranter och är fast beslutna att göra ett viktigt bidrag till ett
förstärkt samarbete om internationell migration i alla dess dimensioner, antager Global Compact för säker, ordnad och
regelmässig migration:

INLEDNING

1. Global Compact vilar på de grunder och principer i Förenta nationernas stadga.
2. Den vilar också på den universala deklarationen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen
om medborgerliga och politiska rättigheter; den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter; samt andra centrala internationella fördrag om mänskliga rättigheter 1; FN: s konvention mot
gränsöverskridande organiserad brottslighet, protokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel

med människor särskilt kvinnor och barn och protokollet mot smuggling av migranter land-, luft- och sjövägen;
slaveriet Konventionen och tilläggskonventionen om avskaffande av slaveri, slavhandel, och institutioner och
slaveriliknande förhållanden; FN: s ramkonvention om klimatförändringar; FN: s konvention för utbredning av öken;
Parisavtalet 2; Internationella arbetsorganisationens konventioner om anständigt arbete och arbetskraftsinvandring 3;
liksom 2030 Agenda för hållbar utveckling; Addis Abeba Action Agenda; Sendai-ramverket för minskning av
katastrofrisker och den nya stadsagendan.

3. Diskussioner om internationell migration på global nivå är inte nya. Vi minns de framsteg som gjorts genom FN:s
dialoger på hög nivå om internationell migration och utveckling under 2006 och 2013.
Vi erkänner också bidragen från det globala forumet för migration och utveckling som lanserades 2007. Dessa
plattformar banade väg för New York-deklarationen för flyktingar och invandrare, genom vilka vi strävar efter att
utveckla en "Global Compact" för flyktingar och att anta denna Global Compact för säker, ordnad och regelmässig
migration, i två separata processer.
De två globala pakterna presenterar tillsammans kompletterande internationella samarbetsramar som uppfyller deras
respektive mandat enligt New York-deklarationen för flyktingar och migranter, som erkänner att invandrare och
flyktingar kan möta många gemensamma utmaningar och liknande sårbarheter.

(1 Rasdiskrimineringskonventionen, kvinnokonventionen, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning, Barnkonventionen, internationella konventionen om skydd av rättigheter för alla
migrerande arbetare och deras familjer, konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden,
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

2 Antagits i enlighet med UNFCCC i FCCC / CP / 2015/10 / Add.1, beslut 1 / CP.21.
3 Migration för sysselsättning Konventionen från 1949 (No.97), Migrant Workers Convention 1975 (No.143), likabehandling
konventionen 1962 (No.118), Konventionen om anständigt arbete för hushållsarbetare av 2011 (No.189).)

4. Flyktingar och invandrare har rätt till samma universella mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, som
måste respekteras, skyddas och uppfyllas vid alla tidpunkter. Men migranter och flyktingar är olika grupper som
regleras av separata rättsliga ramar. Endast flyktingar har rätt till den specifika internationellt skydd enligt
definitionen i internationell flyktingrätt. Denna Global Compact avser migranter och presenterar ett kooperativt
ramverk för att behandla migration i alla dess dimensioner.
5. Som ett bidrag till den förberedande processen för denna Global Compact erkänner vi de insatser som delas av
medlemsstaterna och berörda intressenter under samråds- och lagerfaserna samt generalsekreterarens rapport,
"Att göra migrationsarbete för alla".

6. Global Compact är en milstolpe i historien om den globala dialogen och det internationella samarbetet om
migration. Den har sitt ursprung i 2030-agendan för hållbar utveckling och Addis Abeba-handlingsagendan och
informeras av förklaringen från dialogen om internationell migration och utveckling på hög nivå som antogs i oktober
2013. Den bygger på det banbrytande arbetet utfört av den tidigare special representanten för generalsekreteraren för
internationell migration och utveckling, inklusive hans rapport från den 3 februari 2017.

7. Global Compact presenterar en icke-juridiskt bindande samarbetsram som bygger på de åtaganden som
överenskommits av medlemsstaterna i New York-deklarationen för flyktingar och invandrare. Det främjar
internationellt samarbete mellan alla relevanta aktörer angående migration, och erkänner att ingen stat ensam kan
hantera global migration, och upprätthåller staternas suveränitet och deras skyldigheter enligt folkrätten.

Vår vision och riktlinjer
8. Global Compact uttrycker vårt kollektiva engagemang för att förbättra samarbetet om internationell migration.
Migration har varit en del av den mänskliga erfarenheten genom historien och vi inser att det är en källa till välstånd,
innovation och hållbar utveckling i vår globaliserade värld och att dessa positiva effekter kan optimeras genom att
förbättra migrationsstyrningen. Majoriteten av migranter runt om i världen idag reser, bor och arbetar på ett säkert,
ordnat och regelbundet sätt.
Ändå påverkar migration otvetydigt våra länder, samhällen, invandrare och deras familjer på mycket olika och ibland
oförutsägbara sätt.

9. Det är viktigt att utmaningarna och möjligheterna av den internationella migrationen förenar oss, snarare än
splittrar oss. Global Compact beskriver vår gemensamma förståelse, delade ansvar och enhet med syfte om
migration, vilket gör det till ett arbete för alla.

Gemensam förståelse

10. Global Compact är en produkt av en aldrig tidigare skådad granskning av bevis och data som samlats in under
en öppen, transparent och inkluderande process. Vi delade våra verkligheter och hörde olika röster, berikades och
formade vår gemensamma förståelse för detta komplicerade fenomen. Vi lärde oss att migration är ett avgörande
inslag i vår globaliserade värld, vilket ansluter samhällen inom och över alla regioner, vilket gör oss till alla
ursprungsländer, transit och destination.
Vi inser att det finns ett kontinuerligt behov av internationella insatser för att stärka vår kunskap och analys av
migration, eftersom delade förståelser kommer att förbättra politiken som låser upp potentialen för hållbar utveckling
för alla. Vi måste samla och sprida kvalitetsdata. Vi måste se till att nuvarande och potentiella invandrare är fullt
informerade om sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter till säker, ordnad och regelmässig migration och är
medvetna om riskerna med icke regelmässig migration. Vi måste också ge alla våra medborgare tillgång till objektiv,
bevisbaserad, tydlig information om fördelarna och utmaningarna för migration, i syfte att undanröja vilseledande
berättelser som skapar negativa uppfattningar av invandrare.

Delat ansvar

11. Global Compact erbjuder en 360-graders vision om internationell migration och erkänner att det behövs ett
övergripande tillvägagångssätt för att optimera de övergripande fördelarna med migration samtidigt som man tar itu
med risker och utmaningar för individer och samhällen i ursprungs-, transit- och destinationsländerna. Inget land kan
själv ta itu med utmaningarna och möjligheterna i detta globala fenomen. Med detta omfattande tillvägagångssätt

strävar vi efter att underlätta säker, ordnad och regelmässig invandring samtidigt som förekomsten och negativ
påverkan av icke regelmässig migration minskas genom internationellt samarbete och en kombination av åtgärder
som presenteras i denna Global Compact. Vi erkänner vårt gemensamma ansvar gentemot varandra som
medlemsstater i Förenta nationerna för att ta itu med varandras behov och oro över migrationen och en övergripande
skyldighet att respektera, skydda och uppfylla alla invandrares mänskliga rättigheter, oavsett deras migrationsstatus,
samtidigt som de främjar säkerheten och välståndet i alla våra samhällen.

12. Global Compact syftar till att mildra de negativa drivkrafterna och strukturella faktorer som hindrar människor från
att bygga och upprätthålla en hållbar försörjning i sina ursprungsländer, vilket tvingar dem att söka en framtid på
annat håll. Den avser att minska de risker och sårbarheter som invandrare möter i olika stadier av migration genom att
respektera, skydda och uppfylla deras mänskliga rättigheter och ge dem omsorg och hjälp.
Det syftar till att ta itu med legitima bekymmer i samhällen, samtidigt som man erkänner att samhällen nu genomgår
demografiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förändringar på olika nivåer som kan ha konsekvenser för och
vara resultatet av migration. Den strävar efter att skapa förutsättningar som möjliggör för alla invandrare att berika
våra samhällen genom sin mänskliga, ekonomiska och sociala kapacitet och därmed underlätta deras bidrag till
hållbar utveckling på lokal, nationell, regional och global nivå.

Enighet om syfte

13. Global Compact erkänner att säker, ordnad och regelmässig migration fungerar för alla när den sker på ett
välinformerat, planerat och konsensuellt sätt. Migration ska aldrig vara en akt av desperation. När så är fallet måste vi
samarbeta för att möta invandrarnas behov i sårbarhetssituationer och ta itu med de respektive utmaningarna.
Vi måste arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar som gör det möjligt för samhällen och individer att leva i
säkerhet och värdighet i sina egna länder. Vi måste rädda liv och se till att migranter inte kommer till skada. Vi måste
ge migranter möjlighet att bli fulla medlemmar i våra samhällen, belysa deras positiva bidrag och främja integration
och social sammanhållning. Vi måste skapa större förutsägbarhet och säkerhet för stater, samhällen och invandrare
likaså. För att uppnå detta förbinder vi oss att underlätta och säkerställa säker, ordnad och regelmässig migration som
är till gagn för alla.

14. Vår framgång bygger på statens förtroende, beslutsamhet och solidaritet för att uppfylla målen och åtagandena i
denna Global Compact. Vi förenar, i en anda av win-win-samarbete, att ta itu med migrations utmaningar och
möjligheter i alla dess dimensioner genom delat ansvar och innovativa lösningar. Det är med denna känsla av
gemensamt syfte att vi tar detta historiska steg, fullt medveten om att Global Compact för säker, ordnad och
regelmässig migration är en milstolpe, men inte slutet på våra ansträngningar.
Vi förbinder oss att fortsätta den multilaterala dialog i FN genom en regelmässig och effektiv uppföljnings- och
granskningsmekanism som säkerställer att orden i detta dokument översätts till konkreta åtgärder, till förmån för
miljontals människor i varje region i världen.

15. Vi är överens om att Global Compact bygger på en uppsättning tvärgående och ömsesidigt beroende principer:

Folk-centrerad: Global Compact har en stark mänsklig dimension och faktor, som ligger i själva
migrationsupplevelsen. Det främjar migranternas välbefinnande och medlemmarna i samhällena av ursprungs-,
transit- och destinationsländerna. Som ett resultat av detta är individen kärnan av Global Compact.

Internationellt samarbete: Global Compact är ett icke-juridiskt bindande kooperativt ramverk som erkänner att
ingen stat kan hantera migration på egen hand på grund av fenomenets inneboende transnationella karaktär.

Det kräver internationellt, regionalt och bilateralt samarbete och dialog. Dess auktoritet ligger på dess samtycke,
trovärdighet, kollektiva ägande, gemensamma genomförande, uppföljning och granskning.

Nationell suveränitet: Global Compact bekräftar staternas suveräna rätt att bestämma sin nationella
migrationspolitik och deras privilegium att styra migration inom deras jurisdiktion, i enlighet med internationell rätt.
Inom sin suveräna jurisdiktion kan stater skilja mellan regelmässig och icke regelmässig migrationsstatus, bland
annat när de bestämmer sina lagstiftnings- och politiska åtgärder för genomförandet av Global Compact, med
hänsyn till olika nationella realiteter, politik, prioriteringar och krav för inresa, uppehåll och arbete , i enlighet med
internationell rätt.

Lagstiftning och rättvis process: Global Compact erkänner att respekten för rättsstatsprincipen,
rättvis process och tillgång till rättslig prövning är grundläggande för alla aspekter av
migrationsstyrning. Det innebär att staten, offentliga och privata institutioner och enheter samt
personer själva är ansvariga för lagar som offentliggörs, är lika verkställda och oberoende avgörande
och överensstämmer med internationell rätt.

Hållbar utveckling: Global Compact bygger på 2030-agendan för hållbar utveckling och bygger på dess
erkännande av att migration är en multidimensionell verklighet av stor betydelse för en hållbar
utveckling av ursprungs-, transit- och destinationsländerna, vilket kräver sammanhängande och
omfattande svar. Migration bidrar till positiva utvecklingsresultat och för att uppnå målen för 2030agendan för hållbar utveckling, särskilt när det hanteras på rätt sätt. Global Compact syftar till att utnyttja
migrationspotentialen för att uppnå alla hållbara utvecklingsmål, liksom den inverkan som denna
prestation kommer att få på migrationen i framtiden.

Mänskliga rättigheter: Global Compact bygger på internationell människorättslagstiftning och följer
principerna om icke-regression och icke-diskriminering. Genom att implementera Global Compact
säkerställer vi att alla invandrare, oavsett deras migrationsstatus, i alla stadier av migrationscykeln
effektivt respekteras, skyddas och får sina mänskliga rättigheter uppfyllda. Vi bekräftar också
åtagandet att eliminera alla former av diskriminering, inklusive rasism, främlingsfientlighet och
intolerans mot invandrare och deras familjer.

Könsperspektiv: Global Compact säkerställer att kvinnors, mäns, flickors och pojkars mänskliga
rättigheter respekteras i alla stadier av migration, deras specifika behov förstås och hanteras ordentligt
och att de är bemyndigade som agenter för förändring. Det främjar ett genusperspektiv, främjar
jämställdhet, förstärkande och upplyftande av alla kvinnor och tjejer,
erkänna deras oberoende och ledarskap för att flytta fokus ifrån stereotypen av invandrarkvinnor
som offer.

Barnkänslig: Global Compact främjar befintliga internationella rättsliga skyldigheter i relation till barnets
rättigheter och upprätthåller principen om barnets bästa alltid, som ett primärt övervägande i alla
situationer som rör barn i samband med internationella migrering, inklusive ensamstående och
separerade barn.

Hela regeringens tillvägagångssätt: Global Compact anser att migration är en flerdimensionell
verklighet som inte kan lösas av en enda politisk sektor ensam. För att utveckla och genomföra
effektiva migrationspolicies och praxis behövs en helhetssyn för att säkerställa horisontell och vertikal
politisk sammanhang över alla sektorer och nivåer av regeringen.

Hela samhällets tillvägagångssätt: Global Compact främjar breda partnerskap för flera intressenter för
att hantera migration i alla dess dimensioner genom att inkludera invandrare, diasporor, lokalsamhällen,
det civila samhället, akademin, den privata sektorn, parlamentarikerna, fackföreningarna, de nationella
mänskliga rättigheterna , media och andra relevanta intressenter i migrationsstyrning.

Vår samarbetsram
16. Med New York-deklarationen för flyktingar och migranter antog vi en politisk deklaration och en rad åtaganden. Vi
bekräftar den förklaringen i sin helhet genom att lägga fram följande samarbetsramar bestående av 23 mål,
genomförande samt uppföljning och granskning. Varje mål innehåller ett åtagande, följt av en rad åtgärder som anses
vara relevanta politiska instrument och bästa praxis. För att uppfylla de 23 målen kommer vi att dra av dessa åtgärder
för att uppnå säker, ordnad och regelmässig migrering längs migrationscykeln.

Mål för säker, ordnad och regelmässig Migration
1. Samla in och utnyttja korrekta och uppdelade uppgifter som ligger till grund för evidensbaserad linje
2. Minimera skadliga rutiner och strukturella faktorer som tvingar människor att lämna sitt ursprungsland
3. Ge korrekt och aktuell information i alla skeden av migration
4. Se till att alla migranter har bevis för juridisk person och adekvat dokumentation
5. Förbättra tillgängligheten och flexibiliteten av vägar för laglig migration
6. Underlätta rättvisa och etiska rekryteringar och skyddsåtgärder, samt förhållanden som säkerställer anständigt
arbete
7. Adressera och minska sårbarheter i migration
8. Rädda liv och skapa samordnade internationella ansträngningar om försvunna migranter
9. Stärka gränsöverskridande svar på människosmuggling
10. Förebygga, bekämpa och utrota människohandel i samband med internationell migration

11. Hantera gränser på ett integrerat, säkert och samordnat sätt
12. förstärka säkerhet och förutsägbarhet i försök migrations för lämplig screening, bedömning och remiss
13. Använd migrationförvar endast som en sista utväg och arbeta för alternativ
14. Förbättra konsulärt skydd, stöd och samarbete i hela migrationscykeln
15. Ge tillgång till grundläggande tjänster för invandrare
16. Stöd och förstärk migranter och samhällen för att uppnå fullskalig inkludering och social sammanhållning
17. Eliminera alla former av diskriminering och främja evidensbaserade offentliga samtal för att forma uppfattningar
om migration
18. Satsa på kompetensutveckling och underlätta ömsesidigt erkännande av färdigheter, kvalifikationer och meriter
19. Skapa förutsättningar för migranter och diasporor att fullt ut bidra till en hållbar utveckling i alla länder
20. Främja snabbare, säkrare och billigare överföring av penningremiss och främja ekonomisk inkludering för
invandrare
21. Samarbeta för att underlätta säker och värdig återvändande och återtagande samt en hållbar återintegration
22. Fastställa mekanismer för mobilitet av sociala trygghetsrättigheter och intjänade förmåner
23. Stärka internationellt samarbete och globala partnerskap för säker, ordnad och regelmässig migration

MÅL OCH ÅTAGANDEN
MÅL 1: Samla in och använda exakta och disaggregerade data som grund för bevisbaserat
system

17. Vi förbinder oss att stärka den globala bevisbasen för internationell migration genom att förbättra och investera i
insamling, analys och spridning av exakta, tillförlitliga, jämförbara data, uppdelade efter kön, ålder, migrationsstatus
och andra egenskaper som är relevanta i nationella sammanhang, samtidigt som vi behåller rätten till integritet enligt
internationell människorättslagstiftning och skydd av personuppgifter. Vi förpliktar oss vidare att se till att denna data
främjar forskning, vägnar sammanhängande och bevisbaserat policyutformning och välinformerad offentlig
diskussion och möjliggör effektiv övervakning och utvärdering av genomförandet av åtaganden med tiden.

För att förverkliga detta åtagande kommer vi att dra av följande åtgärder:
A) Utarbeta och genomföra en övergripande strategi för att förbättra migrations uppgifter på lokal, nationell, regional
och global nivå, med deltagande av alla berörda parter, under ledning av FN: s statistikkommission, genom att
harmonisera metoder för datainsamling och stärka analys och spridning av migrationsrelaterade uppgifter och
indikatorer.

B) Förbättra internationell jämförbarhet och överensstämmelse med migrationsstatistik och nationella datasystem,
bland annat genom att vidareutveckla och tillämpa den statistiska definitionen av en internationell invandrare,
utarbeta en uppsättning standarder för att mäta invandrarbestånd och flöden samt dokumentera migrationsmönster
och trender, migranters egenskaper, samt drivrutiner och effekter av migration.

C) Utveckla ett globalt program för att bygga upp och förbättra den nationella kapaciteten i datainsamling, analys och
spridning för att dela data, ta itu med dataluckor och bedöma viktiga migrationsutvecklingar, som uppmuntrar till
samarbete mellan relevanta intressenter på alla nivåer, ger särskild utbildning, ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd,
utnyttjar nya datakällor, inklusive stora data, och granskas regelbundet av FN: s statistiska kommission.
D) Samla in, analysera och använda data om effekterna och fördelarna med migration samt bidrag från invandrare och
diasporor till en hållbar utveckling i syfte att informera genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling och
relaterade strategier och program på lokal, nationell, regional och global nivå.

E) Stödja vidare utveckling och samarbete mellan befintliga globala och regionala databaser och depåer, inklusive IOM
Global Migration Data Portal och Världsbankens Global Knowledge Partnership on Migration and Development, i syfte
att systematiskt konsolidera relevanta data på ett öppet och användarvänligt sätt , samtidigt som man uppmuntrar
samarbete mellan myndigheter för att undvika dubbelarbete.
F) Upprätta och stärka regionala centrum för forskning och utbildning angående migration eller observatorier för
migration, såsom det afrikanska observatoriet för migration och utveckling, att samla in och analysera data i enlighet
med FN: s standarder, inklusive bästa praxis, migranternas bidrag, den övergripande ekonomiska sociala och
politiska fördelar och utmaningar för migrering i ursprungs-, transit- och destinationsland samt migrationsförare i
syfte att fastställa gemensamma strategier och maximera värdet av uppdelade migrationsdata i samordning med
befintliga regionala och subregionala mekanismer.

G) Förbättra den nationella insamlingen genom att integrera migrationsrelaterade frågor i nationella
räkningar, så tidigt som praktiskt möjligt, till exempel på födelseland, födelseland föräldrar,
medborgarskapsland, hemland fem år före folkräkningen senast ankomstdatum och anledningen till att
migrera för att säkerställa snabb analys och spridning av resultat, uppdelade och i tabellform i enlighet
med internationella normer, för statistiska ändamål
H) Håll hushålls, arbetskrafts och andra undersökningar för att samla information om migranters sociala och
ekonomiska integration eller lägga till standardmigrationsmoduler i befintliga hushållsundersökningar för att förbättra
nationell, regional och internationell jämförbarhet och göra insamlade data tillgängliga genom offentlig användning av
statistiska mikrodatafiler.

I) Förbättra samarbetet mellan statliga enheter som ansvarar för datamigrering och nationella statistikkontor att
producera migrationsrelaterad statistik, bland annat med hjälp av administrativa uppgifter för statistiska ändamål,
såsom gränsposter, visum, uppehållstillstånd, befolkningsregister och andra relevanta källor, samtidigt upprätthålla
rätten till privatliv och skydd av personuppgifter.

J) utveckla och använda landspecifika migrationsprofiler, som omfattar uppdelade uppgifter om alla
migrationsrelevanta aspekter i ett nationellt sammanhang, inklusive de på arbetsmarknadens behov, efterfrågan och
tillgången på kompetens, de ekonomiska, miljömässiga och sociala effekterna av migration, remittering
överföringskostnader, hälsa, utbildning, yrke, levnads- och arbetsvillkor, löner och behov invandrare och ta emot
samhällen i syfte att utveckla evidensbaserad migrationspolitik.

K) Samarbeta med relevanta intressenter i ursprungs-, transit- och destinationsländerna för att utveckla forskning,
studier och undersökningar om sambandet mellan migration och de tre dimensionerna av hållbar utveckling,
migranters och diasporas bidrag och färdigheter samt deras band till länderna i Ursprung och destination.

MÅL 2: Minimera skadliga drivrutiner och strukturella faktorer som tvingar människor att
lämna sitt ursprungsland

18. Vi förbinder oss att skapa politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar för att människor ska
leda fredliga, produktiva och hållbara liv i sitt eget land och att uppfylla sina personliga önskemål, samtidigt som man
säkerställer att desperation och försämrade miljöer inte tvingar dem att söka försörjning någon annanstans genom
icke regelmässig migration. Vi förpliktar oss vidare att se till att 2030-agendan för hållbar utveckling införs 2030 och
att bygga vidare på och investera i genomförandet av andra befintliga ramar för att förbättra den övergripande effekten
av Global Compact för att underlätta säker, ordnad och regelmässig migrering.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att dra av följande åtgärder:
A) Främja genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling, inklusive målen för hållbar utveckling
och Addis Abeba-handlingsagendan, och åtagandet att nå det längsta bakom första, liksom Parisavtalet4
och Sendai-ramverket för katastrofreducering 2015-2030

B) Investera i program som accelererar staternas uppfyllande av målen för hållbar utveckling i syfte att
eliminera de negativa drivkrafterna och strukturella faktorer som tvingar människor att lämna sitt
ursprungsland, bland annat genom fattigdomsutrotning, livsmedelssäkerhet, hälsa och sanitet,
utbildning, inklusive ekonomisk tillväxt, infrastruktur, stads- och landsbygdsutveckling, skapande av
sysselsättning, anständigt arbete, jämställdhet och bemyndigade av kvinnor och flickor, motståndskraft
och minskning av katastrofer, minskning och anpassning av klimatförändringar, adressering av de
socioekonomiska effekterna av alla former av våld, icke-diskriminering, lag och gott styre, tillgång till
rättslig prövning och skydd för mänskliga rättigheter samt skapa och upprätthålla fredliga och
inkluderande samhällen med effektiva, ansvarsfulla och transparenta institutioner

C) Upprätta eller stärka mekanismer för att övervaka och förutse utvecklingen av risker och hot som kan
utlösa eller påverka migrationsrörelser, stärka tidiga varningssystem, utveckla nödprocedurer och
verktygsverktyg, starta akutoperationer och stödja efterhjälpsåterhämtning i nära samarbete med och
stödja av andra stater, relevanta nationella och lokala myndigheter, nationella mänskliga rättigheter
institutioner och civila samhället

D) Investera i hållbar utveckling på lokal och nationell nivå i alla regioner, så att alla människor kan
förbättra sina liv och möta deras önskemål, genom att främja hållbar, inkluderande och hållbar
ekonomisk tillväxt, bland annat genom privata och utländska direktinvesteringar och
handelspreferenser, för att skapa förutsättningar som tillåta samhällen och individer att utnyttja
möjligheterna i sina egna länder och driva en hållbar utveckling

E) Investera i utveckling av mänskliga kapital genom att främja entreprenörskap, utbildning,
yrkesutbildning och kompetensutvecklingsprogram och partnerskap,
produktivtsysselsättningsskapande, i linje med arbetsmarknadens behov samt i samarbete med
den privata sektorn och fackföreningar, i syfte att minska ungdomar arbetslöshet, undviker
hjärnavloppet och optimerar hjärnans vinst i ursprungsländerna och utnyttjar den demografiska
utdelningen

F) Stärka samarbetet mellan humanitära och utvecklingsaktörer, bland annat genom att främja
gemensam analys, mångsidiga tillvägagångssätt och fleråriga finansieringscykler för att utveckla
långsiktiga svar och resultat som säkerställer respekten för de berörda människornas rättigheter,
motståndskraft och förmåga att hantera befolkning, såväl som ekonomisk och social självförtroende,
och genom att se till att dessa insatser tar hänsyn till migration

G) Redogöra för migranter i den nationella beredskapen och reaktionen, bland annat genom att ta
hänsyn till relevanta rekommendationer från statliga rådgivande processer, såsom riktlinjerna för
skydd av migranter i länder som upplever konflikter eller naturkatastrofer (MICIC-riktlinjer)

Naturkatastrofer, de negativa effekterna av klimatförändringar och miljöförstöring
H) Stärka gemensam analys och informationsutbyte för att bättre kartlägga, förstå, förutse och ta itu
med migrationsrörelser, som de som kan bero på plötsliga och långsamma naturkatastrofer, de
negativa effekterna av klimatförändringar, miljöförstöring och andra osäkra situationer , samtidigt som
man säkerställer en effektiv respekt, skydd och fullgörande av mänskliga rättigheter för alla invandrare

I) Utveckla strategier för anpassning och motståndskraft mot plötsliga och katastrofala naturkatastrofer,
de negativa effekterna av klimatförändringar och miljöförstöring, såsom ökenspridning, markförstöring,
torka och havsnivå, med beaktande av de potentiella konsekvenserna för migrationen, medan erkänna
att anpassningen i ursprungslandet är en prioritet

J) Integrera överföringshänsyn i katastrofberedskapsstrategier och främja samarbete med grannländer
och andra berörda länder för att förbereda sig för tidig varning, beredskapsplanering, lagring,
samordningsmekanismer, evakueringsplanering, mottagnings- och biståndsarrangemang och offentlig
information

K) Harmonisera och utveckla tillvägagångssätt och mekanismer på subregionala och regionala nivåer för
att ta itu med sårbarheten för personer som drabbas av plötsliga och katastrofala katastrofer med
långsam utveckling genom att säkerställa att de har tillgång till humanitärt bistånd som uppfyller deras
grundläggande behov med full respekt för deras rättigheter, oavsett var de är, och genom att främja
hållbara resultat som ökar motståndskraften och självförtroendet, med beaktande av kapaciteten hos
alla berörda länder

L) Utveckla sammanhängande strategier för att ta itu med utmaningarna av migrationsrörelser i
samband med plötsliga och långsamma naturkatastrofer, bland annat genom att ta hänsyn till relevanta

rekommendationer från statsledda rådgivande processer, såsom agendan för skydd av
gränsöverskridande Personer inom ramen för katastrofer och klimatförändringar och plattformen om
katastrofförskjutning

MÅL 3: Ge noggrann och snabb information i alla stadier av migration

19. Vi förbinder oss att stärka våra insatser för att tillhandahålla och sprida korrekt, snabb, tillgänglig
och transparent information om migrationsrelaterade aspekter för och mellan stater, samhällen och
migranter i alla stadier av migration. Vi förbinder oss vidare att använda denna information för att
utveckla migrationspolitik som ger en hög grad av förutsägbarhet och säkerhet för alla berörda aktörer.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att dra av följande åtgärder:
A)Starta och publicera en centraliserad och offentligt tillgänglig nationell webbplats för att göra
information tillgänglig om vanliga migrationsalternativ, t.ex. om landsspecifika invandringslagar och policies, visumkrav, ansökningsformaliteter, avgifter och konverteringskriterier, krav på arbetstillstånd,
krav på yrkeskvalifikationer, referens bedömning och jämställdhet, utbildnings- och studiemöjligheter
samt levnadskostnader och villkor för att informera migranters beslut

B) Främja och förbättra systematiskt bilateralt, regionalt och internationellt samarbete och dialog för att
utbyta information om migrationsrelaterade trender, bland annat genom gemensamma databaser,
onlineplattformar, internationella utbildningscenter och kontaktnät, samtidigt som rätten till integritet
skyddas och personuppgifter skyddas

C) Upprätta öppna och tillgängliga informationspunkter längs relevanta migrationsvägar som kan
hänvisa migranter till barnkänsligt och könsrelaterat stöd och rådgivning, erbjuda möjligheter att
kommunicera med konsulära representanter i ursprungslandet och göra tillgänglig information
tillgänglig, inklusive om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, lämpligt skydd och hjälp,
alternativ och vägar för regelmässig migration och möjligheter till återvändande på ett språk som den
berörda personen förstår
D) Tillhandahålla nyanlända migranter med målinriktad, könsrelaterad, barnkänslig, tillgänglig och
omfattande information och juridisk vägledning om deras rättigheter och skyldigheter, inklusive
överensstämmelse med nationella och lokala lagar, inhämtande av arbete och uppehållstillstånd,
statusjusteringar, registrering hos myndigheter , tillgång till rättvisa att lämna in klagomål om brott mot
rättigheter samt tillgång till grundläggande tjänster

E) Främja flerspråkiga, könsrelaterade och bevisbaserade informationskampanjer och organisera
medvetenhetshändelser och orienteringsutbildning före avgång i ursprungsländer, i samarbete med
lokala myndigheter, konsulära och diplomatiska beskickningar, den privata sektorn, akademin,

migrant och diasporaorganisationer och det civila samhället för att främja en säker, ordnad och
regelmässig migration samt att markera riskerna i samband med icke regelmässig och osäker migration

MÅL 4: Se till att alla invandrare har bevis på juridisk identitet och tillräcklig dokumentation
20. Vi förbinder oss att uppfylla alla människors rätt till en juridisk identitet genom att ge alla våra
medborgare bevis på nationalitet och relevant dokumentation, så att nationella och lokala myndigheter
kan fastställa en migrants juridiska identitet vid inresa, vistelse och återvändande samt för att
säkerställa effektiva migrationsförfaranden, effektiv tillhandahållande av tjänster och förbättrad
allmän säkerhet. Vi förpliktar oss vidare att genom lämpliga åtgärder säkerställa att migranter utfärdar
adekvata dokumentations- och civila registerdokument, såsom födelse-, äktenskaps- och dödsintyg i alla
stadier av migration, som ett medel för att bemyndiga migranter att effektivt utöva sina mänskliga
rättigheter.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att dra av följande åtgärder:
A) Förbättra civila registersystem med särskilt fokus på att nå oregistrerade personer och våra
medborgare bosatta i andra länder, bland annat genom att tillhandahålla relevanta identitets- och civila
registerdokument, stärka kapaciteten och investera i informations- och
kommunikationstekniklösningar samtidigt som rätten till integritet och skydda personliga data

B) Harmonisera resedokument i enlighet med Internationella civila luftfartsorganisationens
specifikationer för att underlätta driftskompatibelt och universellt erkännande av resedokument samt
bekämpa identitetsbedrägerier och dokumentförfalskning, bland annat genom att investera i
digitalisering och stärka mekanismer för biometrisk datadelning, samtidigt som rätten till integritet
skyddas och personuppgifter skyddas

C) Säkerställa tillräcklig, aktuell, tillförlitlig och tillgänglig konsulär dokumentation till våra medborgare
bosatta i andra länder, inklusive identitets- och resedokument, utnyttja informations- och
kommunikationsteknik samt samhällsutredningar, särskilt i avlägsna områden

D) Underlätta tillgången till personlig dokumentation, till exempel pass och visum, och se till att relevanta
bestämmelser och kriterier för att erhålla sådan dokumentation är icke-diskriminerande genom att göra
en könsrelaterad och åldersgränsad granskning för att förhindra ökad risk för sårbarhet under hela
migrationscykeln

E) Stärka åtgärder för att minska statslöshet, bland annat genom att registrera migranters födslar, för
att se till att kvinnor och män lika väl kan ge sina barn nationalitet och ge medborgarskap till barn som är
födda på en annan stats territorium, särskilt i situationer där ett barn annars skulle vara statslöst, samt
respektera den mänskliga rätten till medborgarskap och i enlighet med nationell lagstiftning

F) Granska och revidera krav för att bevisa nationalitet vid serviceleveranscentra för att säkerställa att
migranter utan bevis på nationalitet eller juridisk identitet inte är uteslutna från att få tillgång till
grundläggande tjänster eller förneka sina mänskliga rättigheter

G) Bygga vidare på befintlig praxis på lokal nivå som underlättar deltagande i samhällslivet, såsom
samverkan med myndigheter och tillgång till relevanta tjänster, genom utfärdande av registreringskort
till alla personer som bor i en kommun, inklusive invandrare, som innehåller grundläggande
personuppgifter men utgör inte rättigheter för medborgarskap eller uppehållstillstånd

MÅL 5: Förbättra tillgänglighet och flexibilitet avseende laglig migration

21. Vi förbinder oss att anpassa alternativen och vägarna för regelmässig migration på ett sätt som
underlättar arbetskraftens rörlighet och anständigt arbete som återspeglar demografiska och
arbetsmarknadsrealiteter, optimerar utbildningsmöjligheter, upprätthåller rätten till familjeliv och svarar
migranternas behov i en sårbarhetssituation , i syfte att expandera och diversifiera tillgängligheten av
vägar för säker, ordnad och regelmässig migrering.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att dra av följande åtgärder:

A) Utveckla människorättsbaserade och könsrelaterade bilaterala, regionala och multilaterala avtal om
arbetarrörlighet med sektorspecifika anställningsvillkor i samarbete med relevanta intressenter, med
tillämpning av relevanta ILO-standarder, riktlinjer och principer, i enlighet med internationell
människorätt och arbetsrätt

B) Underlätta regional och tvärregional arbetskraftens rörlighet genom internationella och bilaterala
samarbetsordningar, såsom fri rörlighet, visumliberalisering eller multilaterala visum samt
samarbetsramar för arbetarrörlighet, i enlighet med nationella prioriteringar, lokala marknadsbehov och
kompetensförsörjning

C) Granska och revidera befintliga alternativ och vägar för regelmässig migrering i syfte att optimera
kompetensmatchning på arbetsmarknaden, ta itu med demografiska realiteter och
utvecklingsutmaningar och möjligheter i enlighet med lokala och nationella arbetsmarknadskrav och
kompetensförsörjning i samråd med den privata sektorn och andra relevanta intressenter

D) Utveckla flexibla, rättighetsbaserade och könsrelaterade arbetsmobilitetssystem för invandrare i
enlighet med lokala och nationella arbetsmarknadsbehov och kompetensförsörjning på alla
kompetensnivåer, inklusive tillfälliga, säsongs-, cirkulära och snabbspåriga program inom områden
med brist på arbetskraft , genom att tillhandahålla flexibla, konvertibla och icke-diskriminerande
viserings- och tillståndsalternativ, t.ex. för permanent och tillfälligt arbete, studier med flera studier,

företag, besök, investeringar och entreprenörskap

E) Främja effektiva färdigheter som matchar i den nationella ekonomin genom att involvera lokala
myndigheter och andra relevanta intressenter, särskilt den privata sektorn och fackföreningarna, i
analysen av den lokala arbetsmarknaden, identifiering av kompetenshål, definition av nödvändiga
färdighetsprofiler och utvärdering av Effektiviteten av arbetskraftsmigrationspolitiken, för att
säkerställa en marknadsresponsiv kontraktsmässig rörlighet för arbetstagare genom regelbundna
vägar

F) Främjande av effektiva program för kompetensutveckling genom att minska viseringen och tillåta
behandlingstider för standardanställningar, och genom att erbjuda accelererad och underlättad visering
och tillåta behandling av arbetsgivare med en uppföljning av överensstämmelse

G) Utveckla eller bygga vidare på befintliga nationella och regionala praxis för upptagande och vistelse av
lämplig varaktighet utifrån medkännande, humanitära eller andra överväganden för migranter som är
tvungna att lämna sina ursprungsland på grund av naturkatastrofer som plötsligt uppstått och andra
osäkra situationer, t.ex. genom att tillhandahålla humanitära viseringar, privata sponsringar, tillgång till
utbildning för barn och tillfälliga arbetstillstånd, medan anpassning till eller återvändande till sitt
ursprungsland inte är möjligt

H) Samarbeta för att identifiera, utveckla och stärka lösningar för invandrare som är tvungna att lämna
sina ursprungsland på grund av naturkatastrofer som är svaga, de negativa effekterna av
klimatförändringar och miljöförstöring, såsom ökenspridning, markförstöring, torka och havsnivå ,
bland annat genom att utforma planerade omlokaliseringar och viseringsalternativ, om det inte går att
anpassa sig till eller återvända till ursprungslandet

I) Underlätta tillgången till förfaranden för familjeåterförening för migranter på alla kompetensnivåer
genom lämpliga åtgärder som främjar upprättandet av rätten till familjeliv och barnets bästa, bland annat
genom att granska och revidera tillämpliga krav, såsom inkomst, språk kompetens, vistelsetid,
arbetstillstånd och tillgång till social trygghet och tjänster

J) Utöka tillgängliga alternativ för akademisk rörlighet, bland annat genom bilaterala och multilaterala
avtal som underlättar akademiska utbyten, t.ex. stipendier för studenter och akademiker,
besöksprofessorer, gemensamma utbildningsprogram och internationella forskningsmöjligheter i
samarbete med akademiska institutioner och andra berörda intressenter

MÅL 6: Underlättar rättvis och etisk rekrytering och skyddsåtgärder som
säkerställer anständigt arbete

22. Vi förbinder oss att se över befintliga rekryteringsmekanismer för att garantera att de är rättvisa och

etiska och att skydda alla migrerande arbetstagare mot alla former av utnyttjande och missbruk för att
garantera anständigt arbete och maximera de socioekonomiska bidragen hos invandrare i både
ursprungsländerna och destination.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att dra av följande åtgärder:
A) Främja underskrift, ratificering, anslutning och genomförande av relevanta internationella
instrument som rör internationell arbetskraftmigration, arbetsrättigheter, anständigt arbete och
tvångsarbete
B) Bygga på arbetet med befintliga bilaterala, subregionala och regionala plattformar som har överbryggat hinder och
identifierat bästa praxis rörande arbetskraftens rörlighet genom att underlätta den interregionala dialogen för att dela
denna kunskap och att främja full respekt för arbetstagarnas arbetstagares och arbetstagarnas rättigheter på alla
kompetensnivåer, inklusive migrantarbetare
C) Förbättra reglerna för offentliga och privata rekryteringsbyråer för att anpassa dem till internationella riktlinjer och
bästa praxis, förbjuda rekryterare och arbetsgivare att ta ut eller flytta rekryteringsavgifter eller därmed
sammanhängande kostnader till migrerande arbetstagare för att förhindra skuldbindning, utnyttjande och
tvångsarbete , bland annat genom att fastställa obligatoriska, verkställbara mekanismer för effektiv reglering och
övervakning av rekryteringsindustrin
D) upprätta partnerskap med alla relevanta intressenter, inklusive arbetsgivare, migrerande arbetstagarorganisationer
och fackföreningar, för att se till att migrerande arbetstagare tillhandahålls skriftliga avtal och får kännedom om
bestämmelserna däri, bestämmelserna om internationell arbetskraftsrekrytering och anställning i landet destination,
deras rättigheter och skyldigheter, samt hur man får tillgång till effektiva klagomål och rättighetsmekanismer, på ett
språk de förstår
E) Genomföra och implementera nationella lagar som sanktionerar brott mot mänskliga rättigheter och
arbetsrättigheter, särskilt i samband med tvångs- och barnarbete, och samarbetar med den privata sektorn, inklusive
arbetsgivare, rekryterare, underentreprenörer och leverantörer, att skapa partnerskap som främjar förutsättningar för
anständigt arbete, förhindra missbruk och utnyttjande och se till att rollerna och ansvarsområdena inom rekryteringsoch sysselsättningsförfarandena klart framgår, vilket därigenom förbättrar insynen i försörjningskedjan
F) Stärka efterlevnaden av rättvis och etisk rekrytering och anständiga arbetsnormer och -policies genom att förbättra
arbetsinspektörernas och andra myndigheters förmåga att bättre övervaka rekryterare, arbetsgivare och
tjänsteleverantörer inom alla sektorer, se till att internationell mänsklig rättighet och arbetsrätt följs förhindra alla
former av exploatering, slaveri, servitiv och tvångs-, tvångs- eller barnarbete
G) Utveckla och stärka arbetskraftmigration och rättvisa och etiska rekryteringsprocesser som gör att migranter kan
ändra arbetsgivare och ändra villkoren eller vistelsens längd med minimal administrativ börda samtidigt som man
främjar större möjligheter till anständigt arbete och respekt för internationell människorätt och arbetsrätt
H) vidta åtgärder som förbjuder konfiskering eller icke-konsekvent lagring av arbetskontrakt samt rese- eller
identitetshandlingar från invandrare för att förhindra övergrepp, alla former av utnyttjande, tvångs-, tvångs- och
barnarbete, utpressning och andra situationer med beroende, och att tillåta invandrare att fullt ut utöva sina mänskliga
rättigheter
I) Tillhandahålla migrerande arbetstagare som deltar i ersättning och avtalsarbete med samma arbetsrätt och skydd
som utökas till alla arbetstagare inom respektive sektor, såsom rätten till rättvisa och gynnsamma anställningsvillkor,

lika lön för lika arbete, frihet fredlig sammansättning och förening och den högsta uppnåeliga standarden för fysisk
och psykisk hälsa, bland annat genom löneskyddsmekanismer, social dialog och medlemskap i fackföreningarna
J) Se till att migranter som arbetar i den informella ekonomin har säker tillgång till effektiva rapporterings-, klagomåloch rättighetsmekanismer vid exploatering, missbruk eller kränkningar av deras rättigheter på arbetsplatsen på ett
sätt som inte förvärrar sårbarheter hos invandrare som avvisar sådana incidenter och tillåta dem att delta i respektive
rättsliga förfarande, antingen i ursprungslandet eller i destinationslandet
K) Granska relevanta nationella arbetslagar, sysselsättningspolitik och program för att se till att de inbegriper
överväganden om kvinnliga migrerande arbetstagares särskilda behov och bidrag, särskilt inom hushållsarbete och
lågutbildade yrken, och vidta specifika åtgärder för att förebygga, rapportera, adressera och tillhandahålla effektiv
botemedel mot alla former av utnyttjande och missbruk, inklusive sexuellt och könsbaserat våld, som grund för att
främja könsrelaterad arbetskraftens rörelsepolitik
L) Utveckla och förbättra nationella policies och program som rör internationell rörlighet för arbetstagare, bland annat
genom att ta hänsyn till relevanta rekommendationer från ILO: s allmänna principer och operativa riktlinjer för rättvis
rekrytering, FN: s vägledande principer för näringsliv och mänskliga rättigheter samt IOM International Recruitment
Integritetssystem (IRIS)

MÅL 7: Adressera och minska sårbarheter vid migrering
23. Vi förbinder oss att svara på migranternas behov som möter sårbarhetssituationer, vilka kan uppstå på grund av
omständigheterna i vilka de reser eller de villkor de står inför i ursprungs-, transit- och destinationsländerna genom att
hjälpa dem och skydda sina mänskliga rättigheter i enlighet med våra skyldigheter enligt internationell rätt. Vi
förpliktar oss vidare att alltid behålla barnets bästa, som ett primärt övervägande i situationer där barn är berörda och
att tillämpa ett könsrelaterat förhållningssätt när det gäller att ta itu med sårbarheter, bland annat i svar på blandade
rörelser.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att dra av följande åtgärder:

A) Granska relevanta strategier och metoder för att säkerställa att de inte skapar, förvärrar eller oavsiktligt ökar
sårbarheten hos migranter, bland annat genom att tillämpa en mänsklig rättighetsbaserad, köns- och
invaliditetsreaktion samt en ålders- och barnkänslig inställning
B) Fastställa övergripande policies och utveckla partnerskap som ger migranter i en sårbarhetsituation, oavsett deras
migrationsstatus, nödvändigt stöd i alla faser av migration genom identifikation och hjälp samt skydd av deras
mänskliga rättigheter, särskilt i fall relaterade till kvinnor i riskzonen, barn, särskilt de som är ensamstående eller
separerade från deras familjer, medlemmar av etniska och religiösa minoriteter, offer för våld, inklusive sexuellt och
könsbaserat våld, äldre personer, personer med funktionshinder, personer som diskrimineras utifrån någon basis,
arbetstagare som utsätts för utnyttjande och missbruk, hushållsarbetare, offer för människohandel och invandrare
som utsätts för utnyttjande och missbruk i samband med smuggling av migranter
C) Utveckla könsrelaterad migrationspolitik för att ta itu med de särskilda behov och sårbarheter som
invandrarkvinnor, flickor och pojkar har, som kan omfatta hjälp, hälso- och sjukvård, psykologiska och andra
rådgivningstjänster samt tillgång till rättvisa och effektiva rättsmedel, särskilt i fall av sexuellt och könsbaserat våld,
missbruk och utnyttjande
D) Granska relevanta befintliga arbetslagar och arbetsvillkor för att identifiera och effektivt ta itu med
arbetsplatsrelaterade sårbarheter och missbruk av migrerande arbetstagare på alla kompetensnivåer, inklusive

hushållsarbetare och dem som arbetar i den informella ekonomin, i samarbete med relevanta intressenter, särskilt den
privata sektor
E) Redogöra för migranters barn i nationella barnskyddssystem genom att upprätta robusta förfaranden för skydd av
migrantbarn i relevanta rättsliga, administrativa och rättsliga förfaranden och beslut, samt i alla migrationspolitiska
åtgärder och program som påverkar barn, inklusive konsulära skyddspolitik och tjänster, liksom gränsöverskridande
samarbetsramar för att säkerställa barnets bästa är lämpligt integrerade, konsekvent tolkas och tillämpas i
samordning och samarbete med barnskyddsmyndigheter
F) Skydda ensamkommande och separerade barn i alla stadier av migration genom inrättandet av specialiserade
förfaranden för identifiering, hänvisning, vård och familjeåterförening samt ge tillgång till vård, inklusive psykisk
hälsa, utbildning, rättshjälp och rätten att vara hörs i administrativa och rättsliga förfaranden, bland annat genom att
snabbt utse en behörig och opartisk förmyndare som väsentliga medel för att ta itu med deras särskilda sårbarheter
och diskriminering, skydda dem från alla typer av våld och ge tillgång till hållbara lösningar som är i deras bästa
intresse.
G) Se till att invandrare har tillgång till offentligt eller överkomligt självständigt rättsligt bistånd och representation i
rättsliga förfaranden som påverkar dem, inklusive vid någon tillhörande rättslig eller administrativ utfrågning, för att
säkerställa att alla invandrare överallt erkänns som personer före lagen och att Rättvisa är opartisk och ickediskriminerande
H) Utveckla tillgängliga och ändamålsenliga förfaranden som underlättar övergångar från en status till en annan och
informerar invandrare om sina rättigheter och skyldigheter för att förhindra att migranter faller i icke regelmässig
status i destinationslandet för att minska osäkerhet om status och relaterade sårbarheter, såväl som att möjliggöra
individuella statusbedömningar för invandrare, även för dem som har blivit statslösa, utan rädsla för godtycklig
utvisning
I) Bygga vidare på befintliga metoder för att underlätta tillgången för migranter i en icke regelmässig status till en
individuell bedömning som kan leda till regelmässig status från fall till fall och med klara och transparenta kriterier,
särskilt i fall där barn, ungdomar och familjer är inblandade , som ett alternativ för att minska sårbarheten, liksom för
staterna för att få bättre kunskap om den boende befolkningen
J) Tillämpa särskilda stödåtgärder för att se till att invandrare som gripits upp i krissituationer i transit- och
destinationsländerna har tillgång till konsulärt skydd och humanitärt bistånd, bland annat genom att underlätta
gränsöverskridande och bredare internationellt samarbete samt genom att ta invandrarbefolkningar i konto i
krishantering, akutmottagning och efter krisåtgärder
K) Involvera lokala myndigheter och relevanta intressenter när det gäller att identifiera, hänskjuta och bistå migranter i
en sårbarhetssituation, bland annat genom avtal med nationella skyddsorgan, rättshjälp och tjänsteleverantörer, samt
engagemang från mobila svarlag, där de finns
L) Utveckla nationella policies och program för att förbättra de nationella svaren som tillgodoser invandrarnas behov i
sårbarhetssituationer, bland annat genom att ta hänsyn till relevanta rekommendationer från principerna och
riktlinjerna för den globala migrationsgruppen som stöds av praktisk vägledning om skydd för invandrare för
mänskliga rättigheter i utsatta situationer

MÅL 8: Rädda liv och skapa samordnade internationella insatser för försvunna
migranter

24. Vi förbinder oss att samarbeta internationellt för att rädda liv och förebygga migranters dödsfall och personskador
genom individuella eller gemensamma sök- och räddningsåtgärder, standardiserad insamling och utbyte av relevant
information, förutsatt att det är kollektivt ansvar att bevara alla migranters liv i enlighet med internationell rätt.
Vi förpliktar oss vidare att identifiera de som har dött eller försvunnit och att underlätta kommunikationen med berörda
familjer.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att dra av följande åtgärder:
A) Utveckla förfaranden och avtal om sökning och räddning av migranter, med det primära målet att skydda
invandrarnas rätt till liv som upprätthåller förbudet mot kollektiv utvisning, garantera förfallna processer och
individuella bedömningar, förbättra mottagnings- och biståndskapaciteten och se till att bestämmelsen av hjälp av
uteslutande humanitär karaktär för migranter anses inte vara olaglig
B) Granska effekterna av migrationsrelaterade policies och lagar för att säkerställa att dessa inte ökar eller skapar risk
för att migranterna saknas, bland annat genom att identifiera farliga transitrutter som används av migranter, genom att
arbeta med andra stater samt relevanta intressenter och internationella organisationer för att identifiera kontextuella
risker och inrättande av mekanismer för att förebygga och reagera på sådana situationer, med särskild
uppmärksamhet på invandrarbarn, särskilt de som är ensamma eller separerade
C) Gör det möjligt för migranter att utan dröjsmål kommunicera med sina familjer för att informera dem om att de lever
genom att underlätta tillgången till kommunikationsmedel längs rutter och på deras destination, inklusive på plats för
internering, samt tillgång till konsulära uppdrag, lokala myndigheter och organisationer som kan hjälpa till med
familjekontakter, särskilt i fall av ensamkommande eller separerade invandrarbarn, liksom ungdomar
D) upprätta transnationella samordningskanaler, bland annat genom konsulärt samarbete, och utse kontaktpunkter för
familjer som söker försvunna invandrare, genom vilka familjer kan hållas informerade om sökandets status och få
annan relevant information, med respekt för rätten till privatliv och skydd personlig information
E) Samla in, centralisera och systematisera uppgifter om lik och säkerställa spårbarhet efter begravning i enlighet med
internationellt accepterade rättsmedicinska normer och upprätta samordningskanaler på gränsöverskridande nivå för
att underlätta identifiering och information till familjer
F) Göra alla ansträngningar, inklusive genom internationellt samarbete, för att återställa, identifiera och repatriera
resterna av avlidna migranter till sina ursprungsland, med respekt för de sörjande familjernas önskemål och, när det
gäller oidentifierade personer, underlätta identifiering och efterföljande återhämtning av kvarlevorna, vilket
säkerställer att resterna av avlidna migranter behandlas på ett värdigt, respektfullt och korrekt sätt

MÅL 9: Stärka det transnationella svaret på smuggling av migranter

25. Vi åtar oss att intensifiera gemensamma insatser för att förebygga och motverka smuggling av migranter genom
att stärka kapaciteten och internationellt samarbete för att förhindra, utreda, åtala och bestraffa smuggling av
migranter för att få slut på straffriheten för smuggling av nätverk. Vi åtar oss vidare att se till att migranter inte får bli
föremål för straffrättsliga åtal för att de har blivit föremål för smuggling, trots eventuella åtal för andra brott mot
nationell lagstiftning. Vi åtar oss också att identifiera smugglade invandrare för att skydda sina mänskliga rättigheter,
med beaktande av kvinnors och barns särskilda behov och särskilt hjälpa de invandrare som är föremål för smuggling
under försvårande omständigheter i enlighet med internationell rätt

För att uppnå detta engagemang kommer vi att dra av följande åtgärder:

A) Främja ratifikation, anslutning och genomförande av protokollet mot smuggling av migranter via land, hav och luft,
kompletterande FN: s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (UNTOC)
B) Använd transnationella, regionala och bilaterala mekanismer för att dela relevant information och underrättelse om
smugglingsvägar, modus operandi och finansiella transaktioner av smugglingsnät, sårbarheter som smugglade
invandrare utsätts för och andra uppgifter för att avveckla smugglingsnätverk och förbättra gemensamma svar
C) Utveckla könsrelaterade och barnkänsliga samarbetsprotokoll längs migrationsvägar som beskriver stegvisa
åtgärder för att på ett adekvat sätt identifiera och hjälpa smugglade migranter i enlighet med internationell rätt samt att
underlätta gränsöverskridande brottsbekämpning och efterlysnings samarbete för att förhindra och motverka
smuggling av migranter i syfte att sluta straffrihet för smugglare och förhindra olaglig migration samtidigt som man
säkerställer att åtgärder mot smuggling är i full respekt för de mänskliga rättigheterna
D) Anta lagar och andra åtgärder som kan vara nödvändiga för att upprätta smuggling av migranter som brott, när de
är avsiktligt avsedda och för att direkt eller indirekt få en ekonomisk eller annan materiell nytta för smugglaren och
inkludera förbättrade påföljder för smuggling av migranter under försvårande omständigheter, i enlighet med
internationell rätt
E) Utforma, granska eller ändra relevanta strategier och förfaranden för att skilja mellan smuggling av migranter och
människohandel med hjälp av de korrekta definitionerna och tillämpa tydliga svar på dessa separata brott, samtidigt
som man inser att smugglade invandrare också kan bli offer för handel med personer, vilket därför kräver lämpligt
skydd och hjälp
F) vidta åtgärder för att förhindra smuggling av migranter längs migrationscykeln i samarbete med andra stater och
relevanta intressenter, bland annat genom att samarbeta inom utveckling, offentlig information, rättvisa samt
utbildning och teknisk kapacitetsuppbyggnad på nationell och lokal nivå, särskild uppmärksamhet på geografiska
områden från vilka icke regelmässig migration systematiskt kommer från.

MÅL 10: Förhindra, bekämpa och utrota handel med personer i samband med
internationell migration
26. Vi förbinder oss att vidta lagstiftning eller andra åtgärder för att förebygga, bekämpa och utrota människohandel i
samband med internationell migration genom att stärka kapaciteten och internationellt samarbete för att utreda, åtala
och bestraffa människohandel, motverka efterfrågan som främjar exploatering som leder till handel, och slutar
straffrihet i handelnät. Vi åtar oss vidare att förbättra identifieringen och skyddet av och biståndet till migranter som
har blivit offer för handel med särskild uppmärksamhet åt kvinnor och barn.

För att uppnå detta engagemang kommer vi att dra av följande åtgärder:
A) Främja, ratificera, ansluta och genomföra protokollet för att förebygga, undertrycka och bestraffa handel med
personer, särskilt kvinnor och barn, som kompletterar FN: s konvention mot gränsöverskridande organiserad
brottslighet (UNTOC)

B) Främja genomförandet av den globala handlingsplanen för att bekämpa människohandel och ta hänsyn till
relevanta rekommendationer från UNODC-verktyget för att bekämpa handel med personer och andra relevanta
UNODC-dokument när man utvecklar och genomför nationell och regional politik och åtgärder i samband med
människohandel personer

c)

Övervaka illegala migrationsvägar som kan utnyttjas av människohandeln för att rekrytera och lura
smugglade eller illegala migranter i syfte att stärka samarbetet på bilaterala, regionala och
tvärregionala nivåer för att förebygga, utreda och åtala förövarna samt att identifiera, skydda och ge
hjälp till offer för människohandeln

d)

Utbyta relevant information och kunskap genom transnationella och regionala mekanismer, bland
annat om modus operandi, ekonomiska modeller och villkor som driver människohandeln, stärka
samarbetet mellan alla inblandade aktörer, som finansiella underrättelseorgan, tillsynsmyndigheter
och finansinstitut, för att identifiera och störa finansiella flöden i samband med människohandel,
och stärka det rättsliga samarbetet och verkställigheten i syfte att säkerställa ansvarsskyldighet och
sätta stopp för straffriheten

e)

Tillämpa åtgärder som riktar sig mot kvinnors, mäns, flickors och pojkars sårbarhet, oavsett deras
migrationsstatus, som har blivit eller riskerar att bli offer för människohandel och andra former av
exploatering genom att underlätta tillgången till rättslig prövning och säker rapportering utan rädsla
för frihetsberövande, utvisning eller straff, med fokus på förebyggande, identifiering, lämpligt
skydd och bistånd och hantering av specifika former av övergrepp och utnyttjande

f)

Säkerställa att de definitioner av människohandel som används i lagstiftning, migrationspolitik och
planering samt i rättsliga åtal är förenliga med internationell rätt för att skilja mellan brott avseende
människohandel och smuggling av migranter

g)

Stärka lagstiftningen och relevanta procedurer för att förbättra lagföringen av människosmugglare,
undvika kriminalisering av migranter som är offer för människohandel för sådana brott och se till
att offret får lämpligt skydd och lämplig hjälp, inte villkorat av samarbete med myndigheterna mot
misstänkta människosmugglare

h)

Ge migranter som har blivit offer för människohandel skydd och hjälp, som åtgärder för fysisk,
psykologisk och social återhämtning samt åtgärder som gör att de kan stanna kvar i
destinationslandet, tillfälligt eller permanent i tillämpliga fall, underlätta brottsoffrets tillgång till
rättslig prövning, som rättegång och ersättning, i enlighet med internationell rätt

i)

Skapa nationella och lokala informationssystem och utbildningsprogram som uppmärksammar och
utbildar medborgare, arbetsgivare, offentliga tjänstemän och brottsbekämpande myndigheter, som
stärker kapaciteten för att identifiera tecken på människohandel, t.ex. tvångs- eller barnarbete, i
ursprungs-, transit- och destinationsländerna

j)

Investera i informationskampanjer, i samarbete med inblandade aktörer, för migranter och
potentiella migranter om riskerna och farorna med människohandel och förse dem med information
om hur man förebygger och rapporterar om smugglingsverksamhet

MÅL 11: Kontrollera gränser på ett integrerat, säkert och samordnat sätt
27. Vi förbinder oss att kontrollera våra nationella gränser på ett samordnat sätt, främja bilateralt och
regionalt samarbete, säkerställa säkerhet för stater, samhällen och migranter och underlätta att människor
säkert och regelbundet kan förflytta sig över gränser mellan länder och samtidigt förhindra olaglig
migration. Vi förbinder oss vidare att genomföra gränskontroller som respekterar nationell suveränitet,
rättsstatsprincipen, internationella lagar, mänskliga rättigheter för alla migranter oavsett deras
migrationsstatus, och som är ickediskriminerande, jämställdhetsbejakande och särskilt lyhörda för barns
behov.
För att förverkliga åtagandet, kommer vi att lita till följande punkter:

c)

Övervaka illegala migrationsvägar som kan utnyttjas av människohandeln för att rekrytera och lura
smugglade eller illegala migranter i syfte att stärka samarbetet på bilaterala, regionala och

tvärregionala nivåer för att förebygga, utreda och åtala förövarna samt att identifiera, skydda och ge
hjälp till offer för människohandeln
d)

Utbyta relevant information och kunskap genom transnationella och regionala mekanismer, bland
annat om modus operandi, ekonomiska modeller och villkor som driver människohandeln, stärka
samarbetet mellan alla inblandade aktörer, som finansiella underrättelseorgan, tillsynsmyndigheter
och finansinstitut, för att identifiera och störa finansiella flöden i samband med människohandel,
och stärka det rättsliga samarbetet och verkställigheten i syfte att säkerställa ansvarsskyldighet och
sätta stopp för straffriheten

e)

Tillämpa åtgärder som riktar sig mot kvinnors, mäns, flickors och pojkars sårbarhet, oavsett deras
migrationsstatus, som har blivit eller riskerar att bli offer för människohandel och andra former av
exploatering genom att underlätta tillgången till rättslig prövning och säker rapportering utan rädsla
för frihetsberövande, utvisning eller straff, med fokus på förebyggande, identifiering, lämpligt
skydd och bistånd och hantering av specifika former av övergrepp och utnyttjande

f)

Säkerställa att de definitioner av människohandel som används i lagstiftning, migrationspolitik och
planering samt i rättsliga åtal är förenliga med internationell rätt för att skilja mellan brott avseende
människohandel och smuggling av migranter

g)

Stärka lagstiftningen och relevanta procedurer för att förbättra lagföringen av människosmugglare,
undvika kriminalisering av migranter som är offer för människohandel för sådana brott och se till
att offret får lämpligt skydd och lämplig hjälp, inte villkorat av samarbete med myndigheterna mot
misstänkta människosmugglare

h)

Ge migranter som har blivit offer för människohandel skydd och hjälp, som åtgärder för fysisk,
psykologisk och social återhämtning samt åtgärder som gör att de kan stanna kvar i
destinationslandet, tillfälligt eller permanent i tillämpliga fall, underlätta brottsoffrets tillgång till
rättslig prövning, som rättegång och ersättning, i enlighet med internationell rätt

i)

Skapa nationella och lokala informationssystem och utbildningsprogram som uppmärksammar och
utbildar medborgare, arbetsgivare, offentliga tjänstemän och brottsbekämpande myndigheter, som
stärker kapaciteten för att identifiera tecken på människohandel, t.ex. tvångs- eller barnarbete, i
ursprungs-, transit- och destinationsländerna

j)

Investera i informationskampanjer, i samarbete med inblandade aktörer, för migranter och
potentiella migranter om riskerna och farorna med människohandel och förse dem med information
om hur man förebygger och rapporterar om smugglingsverksamhet

MÅL 11: Kontrollera gränser på ett integrerat, säkert och samordnat sätt
27. Vi förbinder oss att kontrollera våra nationella gränser på ett samordnat sätt, främja bilateralt och
regionalt samarbete, säkerställa säkerhet för stater, samhällen och migranter och underlätta att människor
säkert och regelbundet kan förflytta sig över gränser mellan länder och samtidigt förhindra olaglig
migration. Vi förbinder oss vidare att genomföra gränskontroller som respekterar nationell suveränitet,
rättsstatsprincipen, internationella lagar, mänskliga rättigheter för alla migranter oavsett deras
migrationsstatus, och som är ickediskriminerande, jämställdhetsbejakande och särskilt lyhörda för barns
behov.
För att förverkliga åtagandet, kommer vi att lita till följande punkter:

a)

Förbättra internationellt, regionalt och tvärregionalt samarbete avseende gränskontroller med
beaktande av den särskilda situationen i transitländerna, korrekt identifiering, snabb och effektiv
vidareslussning, hjälp och lämpligt skydd för migranter i utsatta lägen vid eller nära internationella
gränser, i enlighet med internationell lag om mänskliga rättigheter, genom strategier som inbegriper
hela statsförvaltningen, genomföra gemensamma gränsöverskridande utbildningar och främja
kapacitetsuppbyggande åtgärder

b)

Inrätta lämpliga strukturer och mekanismer för effektiv integrerad gränskontroll genom att
säkerställa omfattande och effektiva gränsöverskridande procedurer, bland annat genom
förhandsgranskning av ankommande personer, förhandsrapportering av passagerare och
användning av informations- och kommunikationsteknik, samtidigt som principen upprätthålls om
ickediskriminering med respekt för rätten till integritet och skydd av personuppgifter

c)

Granska och revidera relevanta nationella processer för gränskontroll, individuell bedömning och
intervjuprocesser för att säkerställa korrekta processer vid internationella gränser och att alla
migranter behandlas i enlighet med internationell lag om mänskliga rättigheter, bland annat genom
samarbete med nationella människorättsinstitutioner och andra inblandade aktörer

d)

Utveckla tekniska samarbetsavtal som gör det möjligt för stater att begära och erbjuda resurser,
utrustning och annat tekniskt bistånd för att stärka gränskontrollen, särskilt när det gäller sök- och
räddningsinsatser samt vid andra nödsituationer

e)

Säkerställa att barnskyddsmyndigheter omedelbart informeras och får delta i processer för att
bestämma barnets bästa när barn utan medföljande vuxen eller barn som skiljts från sin familj
passerar en internationell gräns i enlighet med internationell rätt, bland annat genom att utbilda
tjänstemän om barnets rättigheter och barnorienterade processer, som de som förhindrar
familjeseparation och som återförenar familjer när familjeseparation förekommer

f)

Granska och revidera relevanta lagar och förordningar för att avgöra om sanktioner är lämpliga för
att hantera illegal migration eller vistelse och i så fall se till att de är proportionella, rättvisa,
ickediskriminerande och helt förenliga med korrekt rättsförfarande och andra skyldigheter enligt
internationell rätt

g)

Förbättra gränsöverskridande samarbete mellan grannländer och andra stater avseende den
behandling som personer får som korsar eller försöker korsa internationella gränser, bland annat
genom att – i syfte att fastställa bästa metod – beakta relevanta rekommendationer från OHCHR:s
rekommenderade principer och riktlinjer för mänskliga rättigheter vid internationella gränser

MÅL 12: Stärka säkerheten och förutsägbarheten i migrationsprocedurerna för lämplig kontroll, bedömning
och vidareslussning
28. Vi förbinder oss att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten i migrationsprocessen genom att utveckla
och stärka effektiva mekanismer baserade på mänskliga rättigheter för en adekvat och snabb kontroll och
individuell bedömning av alla migranter för att identifiera och underlätta tillgången till lämpliga
förfaranden för vidareslussning i enlighet med internationell rätt.
För att förverkliga åtagandet, kommer vi att lita till följande punkter:
a)

Öka öppenheten och tillgängligheten till migrationsprocessen genom att informera om kraven för
inresa, inresegodkännande, vistelse, arbete, studier och annan verksamhet och inför

teknik som förenklar ansökningsförfarandena för att undvika onödiga förseningar och kostnader för
stater och migranter
b)

Utveckla och genomföra mellan- och interregional utbildning avseende mänskliga rättigheter och
trauman för såväl dem som är först på plats som för statstjänstemän, t.ex. brottsbekämpande
myndigheter, gränspersonal, konsulära representanter och rättsliga instanser, för att underlätta och
standardisera identifiering och vidareslussning av, liksom lämplig hjälp och rådgivning på kulturellt
korrekt nivå avseende offer för människohandel, migranter i utsatta lägen, inklusive barn, särskilt
de som är utan medföljande vuxen eller barn som skiljts från sin familj, och personer som drabbats
av någon form av utnyttjande och övergrepp i samband med smuggling av migranter under
försvårande omständigheter

c)

Upprätta jämställdhetsbejakande och barnorienterade mekanismer för vidareslussning, bland annat
förbättrade kontrollåtgärder och individuella bedömningar vid gränser och platser för första
ankomst genom tillämpning av standardiserade operativa förfaranden som utvecklats tillsammans
med lokala myndigheter, nationella människorättsinstitutioner, internationella organisationer och
det civila samhället

d)

Säkerställa att migrerande barn omedelbart identifieras på platser för första ankomst i transit- och
destinationsländerna och, om det gäller barn utan medföljande vuxen eller som skiljts från sin
familj, att de snabbt hänvisas till barnskyddsmyndigheter och andra relevanta organ liksom att en
behörig och opartisk vårdnadshavare utses, att familjen som enhet är skyddad, och att alla som på
ett legitimt sätt hävdar att de är barn behandlas som sådana om inte annat bestäms genom en
tvärvetenskaplig, oberoende och barnorienterad åldersbedömning

e)

Se i samband med blandad förflyttning till att relevant information om rättigheter och skyldigheter
enligt nationella lagar och förfaranden, som inrese- och vistelsekrav, tillgängliga skyddsåtgärder,
samt alternativ för återvändande och återintegration, är kommunicerad i rätt tid på ett lämpligt och
effektivt sätt.

MÅL 13: Använd internering endast som sista utväg och arbeta med att hitta alternativ
29. Vi förbinder oss att se till att internering i samband med internationell migration följer ett korrekt
rättsförfarande, är icke godtycklig, baserad på lag, nödvändighet, proportionalitet och individuella
bedömningar och utförs av bemyndigade tjänstemän och på kortast möjliga tid, oavsett om
frihetsberövandet inträffar vid inresa, transitering eller återvändande, och oavsett var interneringen äger
rum. Vi förbinder oss vidare att prioritera icke-frihetsberövande alternativ till internering, som
överensstämmer med internationell rätt och ett synsätt grundat på mänskliga rättigheter, där internering
av migranter används endast som sista utväg.
För att förverkliga åtagandet, kommer vi att lita till följande punkter:
a)

Använda befintliga och relevanta mekanismer för mänskliga rättigheter för att förbättra oberoende
övervakning av internering av migranter i syftet att se till att internering används endast som sista
utväg och att kränkningar av de mänskliga rättigheterna inte uppstår, och att staterna främjar,
genomför och utvidgar alternativ till frihetsberövande, främjar icke-frihetsberövande åtgärder och
vårdmodeller ute i samhället, särskilt när det gäller familjer och barn

b)

Sammanställa en omfattande databas med bästa metoder avseende alternativ till internering
baserade på mänskliga rättigheter i samband med internationell migration, bland annat genom att
underlätta regelbundna utbyten och utveckla initiativ baserade på framgångsrika metoder i staterna
och mellan stater och inblandade aktörer
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c)

Granska och revidera relevant lag, principer och rutiner i samband med internering av migranter för
att se till att de inte interneras godtyckligt, att beslut om frihetsberövande grundas på lag, är
proportionerliga, har ett legitimt syfte och att besluten fattas individuellt på ett processkorrekt och
rättssäkert sätt och att internering av migranter inte används i avskräckande syfte eller används som
en form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling av migranter i enlighet med
internationell lag om mänskliga rättigheter

d)

Ge tillgång till rättvisa för alla migranter i transit- och destinationsländerna som är eller kan bli
föremål för internering, bland annat genom att underlätta tillgången till fri eller juridisk rådgivning
till rimlig kostnad och hjälp av en kvalificerad och oberoende advokat samt tillgång till information
och rätten att regelbundet granska en frihetsberövande åtgärd

e)

Se till att alla internerade migranter informeras om orsakerna till interneringen på ett språk som de
förstår och underlätta för dem att utöva sina rättigheter, som att utan dröjsmål få kommunicera med
konsulära eller diplomatiska beskickningar, lagliga representanter och familjemedlemmar i enlighet
med internationell rätt och rättssäkerhetsgarantier

f)

Minska de negativa och potentiellt varaktiga effekterna av internering av migranter genom att
garantera rättssäkerhet och proportionalitet, att det är för kortast möjliga tid med skydd för fysisk
och mental integritet och att åtminstone tillgång till mat, grundläggande hälso- och sjukvård,
juridisk rådgivning och hjälp, information och kommunikation samt lämpligt boende garanteras i
enlighet med internationell lag om mänskliga rättigheter

g)

Säkerställa att alla myndigheter och privata aktörer som vederbörligen har fått i uppdrag att hantera
interneringen av migranter gör det på ett sätt som överensstämmer med de mänskliga rättigheterna
och är utbildade avseende ickediskriminering, förebyggande av godtycklig internering och
internering i samband med internationell migration och hålls ansvariga för kränkningar eller
missbruk av mänskliga rättigheter

h)

Skydda och respektera barnets rättigheter och barnets bästa hela tiden, oavsett dess
migrationsstatus, genom att säkerställa tillgång och tillgänglighet till många alternativ till
internering i ickefrihetsberövande sammanhang, för att främja vårdmodeller ute i samhället, som
säkerställer åtkomst till utbildning och hälso- och sjukvård och som respekterar barnets rätt till
familjeliv och familjesammanhållning och genom att arbeta för att internering av barn i samband
med internationell migration ska upphöra

MÅL 14: Förbättra konsulärt skydd, hjälp och samarbete under hela migrationscykeln
30. Vi förbinder oss att stärka det konsulära skyddet av och biståndet till våra medborgare utomlands, liksom
det konsulära samarbetet mellan staterna för att bättre skydda alla migranters rättigheter och intressen
och att bygga på de konsulära uppdragens funktioner för att förbättra samspelet mellan migranter och
statliga myndigheter i ursprungs-, transit- och destinationsländerna i enlighet med internationell rätt.
För att förverkliga åtagandet, kommer vi att lita till följande punkter:
a)

Samarbeta för att bygga upp konsulär kapacitet, utbilda konsulattjänstemän, främja arrangemang
för att kollektivt tillhandahålla konsulära tjänster där enskilda stater saknar kapacitet, bland annat
genom tekniskt bistånd, och att utveckla bilaterala eller regionala avtal avseende olika aspekter av
konsulärt samarbete

b)

Involvera relevanta konsulattjänstemän och immigrationspersonal i globala och regionala
migrationsforum för att utbyta information och bästa metoder vad gäller frågor av gemensamt
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intresse som rör medborgare utomlands och som bidrar till en omfattande och evidensbaserad
utveckling av migrationspolitiken
c)

Inleda bilaterala eller regionala avtal om konsulärt bistånd och representation på platser där staterna
har ett intresse av att stärka effektiva konsulära tjänster som rör migration, men där diplomatisk
eller konsulär närvaro saknas

d)

Stärka den konsulära kapaciteten för att identifiera, skydda och hjälpa våra medborgare utomlands
som befinner sig i utsatta lägen, som kränkning eller missbruk av arbetstagares rättigheter, brott
mot de mänskliga rättigheterna, offer för brottslighet, offer för människohandel, migranter som
smugglas under försvårande omständigheter, och migrerande arbetstagare som utnyttjas i
rekryteringsprocessen, genom att i detta hänseende utbilda konsulattjänstemän avseende åtgärder
som baseras på mänskliga rättigheter och som är jämställdhetsbejakande och särskilt lyhörda för
barns behov.

e)

Ge våra medborgare utomlands möjlighet att registrera sig i ursprungslandet i nära samarbete med
konsulära, nationella och lokala myndigheter samt relevanta migrantorganisationer som ett medel
för att underlätta för migranter att ta del av information, tjänster och hjälp i nödsituationer och
säkerställa migranters tillgänglighet till relevant och aktuell information, t.ex. genom att upprätta
hjälplinjer och sammanställa nationella digitala databaser, samtidigt som rätten till integritet och
skydd av personuppgifter upprätthålls

f)

Ge konsulärt stöd till våra medborgare genom rådgivning, inklusive lokala lagar och seder,
samverkan med myndigheter, ekonomisk integration och etablering av företag samt genom att
utfärda relevant dokumentation som resedokument och konsulära identitetshandlingar, som kan
underlätta tillgången till tjänster, hjälp i nödsituationer, öppnande av bankkonto och tillgång till
betalningsmöjligheter

MÅL 15: Ge migranter tillgång till grundläggande tjänster
31. Vi förbinder oss att se till att alla migranter, oavsett deras migrationsstatus, kan använda sina mänskliga
rättigheter genom säker tillgång till grundläggande tjänster. Vi förbinder oss vidare att stärka
migrantinkluderande tjänsteleveranssystem, trots att medborgare och lagliga migranter kan ha rätt till ett
mer omfattande tjänsteutbud samtidigt som det säkerställs att all särbehandling måste grundas på lag,
vara proportionerlig, följa ett legitimt syfte i enlighet med internationell lag om mänskliga rättigheter.
För att förverkliga åtagandet, kommer vi att lita till följande punkter:
a)

Stifta lagar och vidta åtgärder för att säkerställa att tillhandahållandet av tjänster inte utgör
diskriminering av migranter på grund av ras, färg, kön, språk, religion, politisk eller annan åsikt,
nationellt eller socialt ursprung, egendom, födelse, funktionshinder eller andra skäl oavsett sådana
fall där ett differentierat tillhandahållande av tjänster baserad på migrationsstatus kan förekomma

b)

Säkerställa att samarbetet mellan tjänsteleverantörer och immigrationsmyndigheter inte förvärrar
sårbarheten hos illegala migranter genom att äventyra deras säkra tillgång till grundläggande
tjänster eller olagligen åsidosätta de mänskliga rättigheterna avseende integritet, frihet och säkerhet
för personer på platser för grundläggande tjänster

c)

Upprätta och stärka holistiska, lättillgängliga och migrantinkluderande serviceställen på lokal nivå,
erbjuda relevant information om grundläggande tjänster på ett jämställdhetsbejakande sätt som är
särskilt lyhört för funktionshindrades och barns behov och underlätta säker tillgång till den

d)

Upprätta eller bemyndiga oberoende institutioner på nationell eller lokal nivå, som
nationella institutioner för mänskliga rättigheter, att ta emot, utreda och övervaka klagomål om
situationer
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där migranters tillgång till grundläggande tjänster systematiskt nekas eller hindras, underlätta
möjligheten till prövning och verka för en förändring i praktiken
e)

Integrera migranternas hälsobehov med nationell och lokal politik och planer för hälso- och
sjukvård, till exempel genom att stärka kapaciteten för tillhandahållande av tjänster, underlätta
prisöverkomlig och ickediskriminerande tillgång, minska kommunikationshinder och utbilda
vårdgivare avseende kulturellt känslig service för att övergripande främja fysisk och psykisk hälsa
hos migranter och samhälle, bland annat genom att ta beakta relevanta rekommendationer från
"WHO Framework of Priorities and Guiding Principles to Promote the Health of Refugees and
Migrants"

f)

Ge inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet till migrantbarn och ungdomar samt
underlätta tillgången till möjligheter till livslångt lärande, bland annat genom att stärka
utbildningssystemens kapacitet och genom att underlätta ickediskriminerande tillgång till tidig
barndomsutveckling, formell skolgång, informella utbildningsprogram för barn för vilka det
formella systemet är otillgängligt, utbildning på arbetsplatsen och yrkesutbildning, teknisk
utbildning och språkutbildning samt genom att främja partnerskap med alla inblandade aktörer som
kan stödja detta arbete

MÅL 16: Stöd migranter och samhälle för att uppnå full integration och social sammanhållning
32. Vi förbinder oss att främja inkluderande och sammanhållna samhällen genom att bemyndiga migranter
att bli aktiva medlemmar i samhället och främja ömsesidigt engagemang för att ta emot grupper och
migranter i utövandet av sina rättigheter och skyldigheter gentemot varandra, bland annat genom att följa
nationell lag och visa respekt för destinationslandets seder och bruk. Vi förbinder oss vidare att stärka
alla samhällsmedlemmars välstånd genom att minimera skillnader, undvika polarisering och öka
allmänhetens förtroende för politik och institutioner som rör migration, i linje med tanken att fullt
integrerade migranter har bättre förutsättningar att bidra till välståndet.
För att förverkliga åtagandet, kommer vi att lita till följande punkter:
a)

Främja ömsesidig respekt för migranters och destinationsländers kulturer, traditioner och seder
genom utbyte och tillämpning av bästa metoder avseende politik, program och verksamheter för
integration, bland annat genom att främja acceptans av mångfald och underlätta social
sammanhållning och inkludering

b)

Upprätta omfattande och behovsbaserade program avseende före och efter ankomst, som kan
innefatta rättigheter och skyldigheter, grundläggande språkutbildning, samt orientering om sociala
normer och seder i destinationslandet

c)

Utveckla nationella politiska mål på kort, medellång och lång sikt för att inkludera migranter i
samhället, som integration på arbetsmarknaden, familjeåterförening, utbildning, ickediskriminering
och hälsa, bland annat genom att främja partnerskap med inblandade aktörer

d)

Arbeta för inkluderande arbetsmarknader och fullt deltagande av migrerande arbetstagare i den
formella ekonomin genom att underlätta tillgången till värdigt arbete och anställning för vilka de är
mest kvalificerade, i enlighet med den lokala och nationella arbetsmarknadens krav och behov av
kompetens

e)

Främja kvinnliga migranter genom att eliminera könsbaserade diskriminerande begränsningar vad
gäller formell anställning, säkerställa rätten till föreningsfrihet och underlätta tillgången till
relevanta grundläggande tjänster som åtgärder för att främja deras ledarskap och garantera deras
fulla och fria deltagande på lika villkor i samhället och ekonomin
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f)

Upprätta gemenskapscentrum eller program på lokal nivå för att underlätta migranters deltagande i
det mottagande samhället genom att involvera migranter, medlemmar i samhället,
diasporaorganisationer, migrantorganisationer och lokala myndigheter i interkulturell dialog, utbyte
av berättelser, mentorprogram och utveckling av affärsförbindelser som förbättrar
integrationsresultaten och främjar ömsesidig respekt

g)

Utnyttja migranternas och mottagande samhällens kompetens, kulturella och språkliga färdigheter
genom att utveckla och främja direkt utbildningsutbyte liksom jämställdhetsbejakande,
yrkesrelaterade integrationskurser och seminarier också i medborgarkunskap

h)

Stöd mångkulturell verksamhet genom idrott, musik, konst, kulinariska festivaler, volontärarbete
och andra sociala evenemang som underlättar ömsesidig förståelse och uppskattning av
migrantkulturer och destinationsländernas kulturer

i)

Främja skolmiljöer som är välkomna och säkra, och stöd migrantbarnens ambitioner genom att
förbättra relationerna inom skolan, utnyttja evidensbaserad information om migration i
utbildningsplaner och avsätt riktade resurser till skolor med hög koncentration av migrantbarn för
integrationsaktiviteter för att främja respekt för mångfald och inkludering och för att förhindra alla
former av diskriminering som rasism, främlingsfientlighet och intolerans

MÅL 17: Eliminera alla former av diskriminering och främja ett evidensbaserat offentligt samtal för att
påverka uppfattningarna om migration
33. Vi förbinder oss att eliminera alla former av diskriminering, fördöma och motverka uttryck, handlingar
och manifestationer av rasism, rasdiskriminering, våld, främlingsfientlighet och därtill hörande
intolerans mot alla migranter i enlighet med internationell lag om mänskliga rättigheter Vi förbinder oss
vidare att främja ett öppet och evidensbaserat offentligt samtal om migration och migranter i partnerskap
med alla delar av samhället, för att ge en mer realistisk, human och konstruktiv uppfattning i detta
avseende. Vi förbinder oss också att skydda yttrandefriheten i enlighet med internationell rätt och
erkänna att en öppen och fri debatt bidrar till en övergripande förståelse för alla aspekter av migration.
För att förverkliga åtagandet, kommer vi att lita till följande punkter:
a)

Stifta, genomföra eller upprätthålla lag som straffar hatbrott och grova hatbrott mot migranter, och
utbilda brottsbekämpande myndigheter och andra offentliga tjänstemän i att identifiera, förebygga
och reagera på sådana brott och andra våldshandlingar som riktar sig mot migranter, samt att
tillhandahålla medicinskt, juridiskt och psykosocialt stöd till offer

b)

Stöd migranter och grupper att fördöma alla former av uppmaning till våld riktade mot migranter
genom att informera dem om tillgängliga mekanismer för prövning och se till att de som aktivt
deltar i hatbrott riktade mot migranter hålls ansvariga i enlighet med nationell lag, samtidigt som
internationell lag om mänskliga rättigheter upprätthålls, särskilt rätten till yttrandefrihet

c)

Främja oberoende, objektiv och kvalitativ nyhetsrapportering hos medierna, inklusive
internetbaserad information, bland annat genom att medvetandegöra och utbilda journalister om
migrationsrelaterade frågor och terminologi, investera i etiska rapporteringsstandarder och reklam
och stoppa allokering av offentlig finansiering eller materiellt stöd till medier som systematiskt
främjar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och andra former av diskriminering gentemot
migranter, med full respekt för mediernas frihet
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d)

Upprätta mekanismer för att förhindra, upptäcka och reagera på rasmässig, etnisk och religiös
profilering av migranter, liksom systematisk intolerans, främlingsfientlighet, rasism och alla andra
och överlappande former av diskriminering i samarbete med nationella människorättsinstitutioner,
t.ex. genom att spåra och publicera trendanalyser och säkerställa tillgång till effektiva mekanismer
för klagomål och prövning

e)

Ge migranter, särskilt kvinnliga migranter, tillgång till nationella och regionala mekanismer för
klagomål och prövning i syfte att främja ansvarsskyldighet och främja statliga åtgärder som rör
diskriminerande handlingar och manifestationer mot migranter och deras familjer

f)

Främja upplysningskampanjer riktade mot ursprungs-, transit- och destinationsländerna för att
informera allmänheten om de positiva bidragen som säker, ordnad och laglig migration medför,
baserad på bevis och fakta och att få ett slut på rasism, främlingsfientlighet och stigmatisering av
alla migranter

g)

Engagera migranter, politiska och religiösa ledare och lokala beslutsfattare samt utbildare och
tjänsteleverantörer att upptäcka och förebygga intolerans, rasism, främlingsfientlighet och andra
former av diskriminering av migranter och diasporor, och stöd lokal verksamhet för att främja
ömsesidig respekt, t.ex. i samband med valkampanjer

MÅL 18: Investera i kompetensutveckling och underlätta ömsesidigt erkännande av kompetens,
kvalifikationer och kunnande
34. Vi förbinder oss att investera i innovativa lösningar som underlättar ömsesidigt erkännande av
migrerande arbetstagares kompetens, kvalifikationer och kunnande på alla kompetensnivåer och att
främja efterfrågedriven kompetensutveckling som optimerar migranternas anställbarhet på formella
arbetsmarknader i destinationsländer och i ursprungsländerna vid återvändandet, samt att säkerställa
värdigt arbete vid arbetskraftsmigration.
För att förverkliga åtagandet, kommer vi att lita till följande punkter:
a)

Utveckla standarder och riktlinjer för ömsesidigt erkännande av utländska kvalifikationer och
informellt förvärvade färdigheter inom olika sektorer i samarbete med respektive branscher för att
säkerställa global kompatibilitet baserad på befintliga modeller och bästa metoder

b)

Främja öppenhet för certifieringar och kompatibilitet avseende nationella kvalifikationsramverk
genom att komma överens om standardkriterier, indikatorer och bedömningsparametrar och genom
att skapa och stärka profileringsverktyg, register och institutioner för nationell kompetens för att
underlätta effektiva och snabba förfaranden för ömsesidigt erkännande på alla kompetensnivåer

c)

Inleda bilaterala, regionala eller multilaterala avtal om ömsesidigt erkännande eller ta med
erkännandeparagrafer i andra avtal, som arbetskraftens rörlighet eller i handelsavtal, för att
tillhandahålla likvärdighet eller jämförbarhet i nationella system, t.ex. automatiska eller
administrerade mekanismer för ömsesidigt erkännande

d)

Använda teknik och digitalisering för att mer ingående utvärdera och ömsesidigt erkänna
kompetens baserat på formella referenser samt informellt förvärvade färdigheter och
yrkeserfarenhet på alla kompetensnivåer

e)

Bygga globala kompetenspartnerskap mellan länder som stärker de nationella myndigheternas och
de inblandade aktörernas utbildningskapacitet, inklusive den privata sektorn och fackföreningar,
och främja kompetensutveckling av arbetstagare i ursprungsländerna och migranter i
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destinationsländerna i syfte att förbereda praktikanter för anställbarhet på arbetsmarknaderna i alla
deltagande länder
f)

Främja interinstitutionella nätverk och samarbetsprogram för partnerskap mellan den privata
sektorn och utbildningsinstitutionerna i ursprungs- och destinationsländerna för att möjliggöra
ömsesidigt fördelaktiga möjligheter till kompetensutveckling för migranter, samhället och
deltagande partner, bland annat genom att bygga på de bästa metoderna för affärsmekanismer
utvecklade inom ramen för "Global Forum on Migration and Development"

g)

Engagera sig i bilaterala partnerskap och program i samarbete med inblandade aktörer som främjar
kompetensutveckling, rörlighet och omsättning, som studentutbytesprogram, stipendier,
professionella utbytesprogram och praktik- eller lärlingsutbildning som inkluderar möjligheter till
stödmottagare, och att efter framgångsrikt genomförande av dessa program söka arbete och syssla
med entreprenörskap

h)

Samarbeta med den privata sektorn och arbetsgivarna för att tillhandahålla lättillgänglig och
jämställdhetsbejakande kompetensutveckling och matchningsprogram online eller på distans för
migranter på alla kompetensnivåer, inklusive tidig och yrkesspecifik språkutbildning, utbildning på
arbetsplatsen och tillgång till avancerade utbildningsprogram, för att förbättra deras anställbarhet i
sektorer med efterfrågan på arbetskraft baserat på branschens kunskap
om
arbetsmarknadsdynamiken, särskilt för att främja kvinnornas ekonomiska egenmakt

i)

Förbättra migrerande arbetares möjlighet att övergå från ett jobb till ett annat eller från en
arbetsgivare till en annan genom att göra dokumentation tillgänglig som erkänner kompetens som
förvärvats på jobbet eller genom utbildning för att optimera fördelarna med fortbildning

j)

Utveckla och främja innovativa sätt att ömsesidigt erkänna och bedöma formellt och informellt
förvärvad kompetens, bland annat genom snabb och kompletterande utbildning för arbetssökande,
mentorskap och praktikprogram för att fullt ut erkänna befintliga referenser och ge
behörighetsbevis som verifiering av nyförvärvad kompetens

k)

Upprätta kontrollmekanismer avseende referenser och ge information till migranter om hur man får
sina färdigheter och kvalifikationer bedömda och erkända före utresa i rekryteringsprocesser eller i
ett tidigt skede efter ankomst för att förbättra anställbarheten

l)

Samarbeta för att främja utveckling av dokumentations- och informationsverktyg i samarbete med
inblandade aktörer, som ger en överblick över arbetstagarens referenser, kompetens och
kvalifikationer som är erkända i ursprungs-, transit- och destinationsländerna för att göra det
möjligt för arbetsgivarna att utvärdera de migrerande arbetarnas lämplighet i
jobbansökningsprocesserna

MÅL 19: Skapa förutsättningar för migranter och diasporor att fullt ut bidra till en hållbar utveckling i alla
länder
35. Vi förbinder oss att bemyndiga migranter och diasporor att förmedla sina bidrag till utvecklingen och
utnyttja fördelarna med migration som en källa till hållbar utveckling och bekräfta att migration är en
multidimensionell verklighet av stor betydelse för en hållbar utveckling av ursprungs-, transit- och
destinationsländerna
För att förverkliga åtagandet, kommer vi att lita till följande punkter:
a)

Se till att 2030-agendan för hållbar utveckling och "Addis Abeba Action Agenda" genomförs
fullständigt och effektivt genom att främja och underlätta de positiva effekterna av migration för att
uppnå alla mål för hållbar utveckling
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b)

Integrera migration med utvecklingsplanering och sektorspolitik på lokal, nationell, regional och
global nivå, med beaktande av relevanta policyriktlinjer och rekommendationer som "GMG
Handbook on Mainstreaming Migration into Development Planning" för att stärka
policysamstämmighet och effektivitet i utvecklingssamarbetet

c)

Investera i forskning om effekterna av migranternas och diasporornas icke-finansiella bidrag till
hållbar utveckling i ursprungs- och destinationsländer som kunskaps- och kompetensöverföring,
socialt och medborgerligt engagemang och kulturutbyte i syfte att utveckla evidensbaserad politik
och stärka de globala politiska diskussionerna

d)

Underlätta migranternas och diasporornas bidrag till sina ursprungsländer, bland annat genom att
upprätta eller stärka statliga strukturer eller mekanismer på alla nivåer, som dedikerade rådgivande
organ för diasporapolitik som hjälper regeringar att ta hänsyn till potentialen hos migranter och
diasporor vid beslutsfattande avseende migration och utveckling, och dedikerade kontaktpunkter
för diasporor hos diplomatiska eller konsulära beskickningar

e)

Utveckla riktade stödprogram och finansiella produkter som underlättar migranters och diasporors
investeringar och entreprenörskap, bland annat genom att ge administrativt och rättsligt stöd för att
bilda nya företag, bevilja såddkapital, skapa diasporaobligationer och utvecklingsfonder för
diasporor, investeringsfonder och organisera särskilda mässor

f)

Tillhandahålla lättillgänglig information och vägledning, bland annat genom digitala plattformar
liksom skräddarsydda mekanismer för ett samordnat och effektivt ekonomiskt, frivilligt eller
filantropiskt engagemanget för migranter och diasporor, särskilt avseende humanitära
nödsituationer i deras ursprungsländer bland annat genom att involvera konsulära beskickningar

g)

Möjliggöra för migranter att delta politiskt i sina ursprungsländer, som i freds- och
försoningsprocesser, i val och politiska reformer, t.ex. genom att upprätta röstregister för
medborgare utomlands och genom parlamentarisk representation i enlighet med nationell lag

h)

Främja en migrationspolitik som optimerar fördelarna med diasporor för ursprungs- och
destinationsländerna och deras samhällen genom att flexibla bestämmelser avseende resor, arbete
och investeringar med minimala administrativa bördor, bland annat genom att i tillämpliga fall
granska och revidera viserings-, bosättnings- och medborgarskapsbestämmelserna

i)

Samarbeta med andra stater, den privata sektorn och arbetsgivarorganisationerna för att möjliggöra
för migranter och diasporor, särskilt de inom högteknologiska områden och med hög efterfrågan,
att utöva delar av sin yrkesverksamhet och engagera sig i kunskapsöverföring med sina hemländer
utan att nödvändigtvis förlora sysselsättning, uppehållstillstånd eller intjänade sociala förmåner

j)

Bygg upp partnerskap mellan lokala myndigheter, lokalsamhällen, den privata sektorn, diasporor,
hembygdsföreningar och migrantorganisationer för att främja kunskaps- och kompetensöverföring
mellan ursprungs- och destinationsländerna, bland annat genom att kartlägga diaspororna och deras
kompetens som ett medel för att upprätthålla länken mellan diaspororna och ursprungsländerna

MÅL 20: Främja snabbare, säkrare och billigare överföring av pengar och underlätta ekonomisk integration
av migranter
36. Vi förbinder oss att främja snabbare, säkrare och billigare överföring av pengar genom att vidareutveckla
dagens regelverk och lagstiftande miljöer för att möjliggöra konkurrens, reglering
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och innovation på marknaden för penningöverföring och genom att tillhandahålla
jämställdhetsbejakande program och instrument som förbättrar den ekonomiska integrationen av
migranter och deras familjer. Vi förbinder oss vidare att optimera den omvälvande inverkan som
penningöverföring kan ha vad gäller välbefinnandet hos migrerande arbetstagare och deras familjer
liksom länders hållbara utveckling, samtidigt som vi respekterar att överföringar utgör en viktig källa till
privat kapital och inte kan likställas med andra internationella finansiella flöden, som utländska
direktinvesteringar, officiellt utvecklingsbistånd och andra offentliga finansieringskällor för utveckling.
För att förverkliga åtagandet, kommer vi att lita till följande punkter:
a)

Utveckla en färdplan som minskar transaktionskostnaderna för migranters penningöverföringar till
under 3 procent och eliminera överföringskorridorer med kostnader över 5 procent år 2030 i linje
med mål 10.c i 2030-agendan för hållbar utveckling

b)

Främja och stödja FN:s "International Day of Family Remittances" och "IFAD Global Forum on
Remittances Investment and Development" som en viktig plattform för alla inblandade aktörer vad
gäller att bygga och stärka partnerskap för innovativa lösningar avseende billigare, snabbare och
säkrare penningöverföringar

c)

Harmonisera marknadslagarna gällande penningöverföring och öka samverkan i
överföringsinfrastrukturen längs korridorerna genom att se till att åtgärder vidtas för att bekämpa
olagliga finansiella flöden och att penningtvätt inte hindrar migranters överföringar genom
otillbörlig, överdriven eller diskriminerande politik

d)

Upprätta politiska och rättsliga ramar som främjar en konkurrenskraftig och innovativ marknad för
penningöverföring, avlägsna obehöriga hinder för leverantörer av överföringstjänster som ligger
utanför banksystemet för att få tillgång till betalningssystemets infrastruktur, tillämpa
skattebefrielser eller incitament för överföringar, främja marknadstillträde till olika
tjänsteleverantörer, stimulera den privata sektorn att bygga ut tjänsterna för penningöverföring och
förbättra säkerheten och förutsägbarheten för transaktioner med lågt värde genom att väga in
hänsyn till riskminskning och utveckla en metod för att särskilja överföringar från olagliga flöden i
samråd med betalningsleverantörer och finansiella tillsynsmyndigheter

e)

Utveckla innovativa tekniska lösningar för överföring av pengar, till exempel mobila betalningar,
digitala verktyg eller e-banking, för att minska kostnaderna, förbättra hastigheten, förbättra
säkerheten, öka antalet överföringar genom lagliga kanaler och öppna jämställdhetsbejakande
distributionskanaler för missgynnade områden, t.ex. för personer på landsbygden, personer med låg
utbildning och personer med funktionshinder

f)

Tillhandahålla lättillgänglig information om överföringskostnader hos leverantörer och kanaler,
som jämförelsewebbplatser, för att öka öppenheten och konkurrensen på marknaden för
penningöverföring och främja förmågan att förstå finansiell information och inkludering av
migranter och deras familjer genom utbildning

g)

Utveckla program och instrument för att främja investeringar från penningöverföraren i lokal
utveckling och entreprenörskap i ursprungsländerna, t.ex. genom stödsystem, kommunala
obligationer och partnerskap med hembygdsföreningar, för att öka omvandlingspotentialen för
överföringar bortom enskilda migrerande arbetstagares hushåll på olika kompetensnivåer

h)

Gör det möjligt för kvinnliga migranter att få tillgång till ekonomisk utbildning och formella
system för överföring av pengar liksom att öppna ett bankkonto, äga och förvalta finansiella
tillgångar, investeringar och företag som medel för att komma till rätta med den bristande
jämställdheten och främja ett aktivt deltagande i ekonomin

i)

Ge tillgång till och utveckla banklösningar och finansiella instrument för migranter, t.ex. för hushåll
med låga inkomster och kvinnliga familjeförsörjare, som bankkonton som möjliggör
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direkta insättningar från arbetsgivaren, sparkonton, lån och krediter i samarbete med banksektorn

MÅL 21: Samarbeta för att underlätta ett säkert och värdigt återvändande och återtagande liksom en hållbar
återintegration
37. Vi förbinder oss att underlätta och samarbeta för ett säkert och värdigt återvändande och för att garantera
korrekta processer, individuell bedömning och effektiva åtgärder genom att upprätthålla förbudet mot
kollektiv utvisning och att skicka tillbaka migranter när det finns en verklig och förutsebar risk för död,
tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning eller annan irreparabel
skada, i enlighet med våra skyldigheter och i enlighet med internationell lag om mänskliga rättigheter.
Vi förbinder oss vidare att se till att våra medborgare är vederbörligen mottagna och återtagna med full
respekt för den mänskliga rätten att återvända till sitt eget land och skyldigheten för stater att återta sina
egna medborgare. Vi förbinder oss också att skapa förutsättningar för personlig säkerhet, ekonomisk
egenmakt, inkludering och social sammanhållning i samhället för att säkerställa en hållbar
återintegrering av migranter vid återvändande till ursprungsländerna
För att förverkliga åtagandet, kommer vi att lita till följande punkter:
a)

Utveckla och genomföra bilaterala, regionala och multilaterala samarbetsramar och avtal, inklusive
återtagandeavtal, säkerställa att återvändande och återtagande av migranter till sitt eget land är
säkert, värdigt och i full överensstämmelse med internationell lag om mänskliga rättigheter,
inklusive barns rättigheter, genom att fastställa klara och ömsesidigt överenskomna förfaranden
som upprätthåller rättssäkerheten, garanterar individuell bedömning med bestämmelser som
underlättar hållbar återintegrering

b)

Främja jämställdhetsbejakande program för återvändande och återintegrering, som också är särskilt
lyhörda för barns behov, som kan omfatta juridiskt, socialt och ekonomiskt stöd, vilket garanterar
att allt återvändande inom ramen för sådana frivilliga program effektivt genomförs på grundval av
migrantens
fria förhandsgodkännande, och att återvändande migranter biträds i deras
återintegrationsprocess genom effektiva partnerskap, bland annat för att undvika att de blir
fördrivna i ursprungslandet vid återvändandet.

c)

Samarbeta vad gäller identifiering av medborgare och utfärdande av resedokument för ett säkert
och värdigt återvändande och återtagande när det gäller personer som inte har rättslig rätt att vistas
på en annan stats territorium, genom att etablera tillförlitliga och effektiva identifieringsmetoder för
egna medborgare, t.ex. genom biometrisk identifikation i befolkningsregistren och genom
digitalisering av folkbokföring med full respekt för rätten till integritet och skydd av
personuppgifter

d)

Främja institutionella kontakter mellan konsulära myndigheter och relevanta tjänstemän från
ursprungs- och destinationslandet och ge adekvat konsulärt bistånd till återvändande migranter före
återvändandet genom att underlätta tillgången till dokumentation, resedokument och andra tjänster
för att säkerställa förutsägbarhet, säkerhet och värdighet i återvändandet och återtagandet

e)

Säkerställa att återvändandet av migranter, som inte har rättslig rätt att vistas på en annan stats
territorium, är säkert och värdigt, bedöms individuellt, utförs av behöriga myndigheter genom ett
snabbt och effektivt samarbete mellan ursprungs- och destinationsland och tillåter användning av
alla tillämpliga rättsmedel tills de uttömts i enlighet med systemets rättssäkerhetsgarantier och
andra skyldigheter i enlighet med internationell lag om mänskliga rättigheter

f)

Upprätta eller stärka nationella övervakningsmekanismer vid återvändandet i samarbete med
inblandade aktörer, som ger oberoende rekommendationer om sätt och medel

29

att stärka ansvarsskyldigheten och garantera säkerhet, värdighet och mänskliga rättigheter för alla
återvändande migranter
g)

Säkerställa att återvändande- och återtagandeprocesser som involverar barn utförs först efter att
man bestämt vad som är bäst för barnet, där hänsyn tas till rätten till familjeliv, familjen som enhet
och att en förälder, vårdnadshavare eller specialiserad tjänsteman följer barnet genom hela
återvändandeprocessen där man ser till att lämpliga mottagnings-, vård- och
återintegrationsarrangemang för barn är på plats i ursprungslandet vid återvändandet

h)

Underlätta en hållbar återintegrering av återvändande migranter i samhällslivet genom att ge dem
lika tillgång till socialt skydd och sociala tjänster, rättvisa, psykosocialt bistånd, yrkesutbildning,
sysselsättningsmöjligheter och värdigt arbete, erkännande av kompetens tillägnad utomlands och
finansiella tjänster, för att fullt ut utnyttja deras entreprenörskap, kompetens och humankapital som
aktiva medlemmar i samhället och som sådana bidra till en hållbar utveckling i ursprungslandet vid
återvändandet

i)

Identifiera och tillgodose behoven hos de samhällen som migranterna återvänder till genom att ta
med tillämpliga bestämmelser i nationella och lokala utvecklingsstrategier, i infrastrukturplanering,
budgetanslag och andra relevanta politiska beslut och samarbeta med lokala myndigheter och
inblandade aktörer

MÅL 22: Fastställa mekanismer för överförbarhet av socialförsäkringsrättigheter och intjänade förmåner
38. Vi förbinder oss att hjälpa migrerande arbetstagare på alla kompetensnivåer att få tillgång till socialt
skydd i destinationsländerna och dra nytta av överförbarheten av gällande socialförsäkringsrättigheter
och intjänade förmåner i ursprungslandet eller när de väljer att arbeta i annat land.
För att förverkliga åtagandet, kommer vi att lita till följande punkter:
a)

Upprätta eller upprätthålla ickediskriminerande nationella sociala trygghetssystem, som socialt
grundskydd för medborgare och migranter i enlighet med ILO:s rekommendation 202 om socialt
grundskydd.

b)

Inleda ömsesidiga bilaterala, regionala eller multilaterala avtal om social trygghet avseende
överförbarhet av intjänade förmåner för migrerande arbetstagare på alla kompetensnivåer, som
hänvisar till tillämpliga sociala grundskydd i respektive stater, gällande socialförsäkringsrättigheter
och bestämmelser, som pensioner, sjukvård eller andra intjänade förmåner, eller integrera sådana
bestämmelser med andra relevanta överenskommelser, t.ex. sådana som rör långsiktig och tillfällig
arbetskraftmigration

c)

Integrera bestämmelser om överförbarhet av rättigheter och intjänade förmåner med nationella
ramverk för social trygghet, utse kontaktpunkter i ursprungs-, transit- och destinationsländerna som
underlättar överföringsförfrågningar från migranter, hantera de svårigheter som kvinnor och äldre
kan möta för att få tillgång till sociala trygghetssystem och etablera särskilda instrument, som
migrationsfonder i ursprungsländerna, som stöder migrerande arbetstagare och deras familjer
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MÅL 23: Stärka internationellt samarbete och globala partnerskap för säker, ordnad och laglig migration
39. Vi förbinder oss att stödja varandra för att uppnå de mål och åtaganden som anges i denna "Global
Compact" genom ett förstärkt internationellt samarbete, ett återupplivat globalt partnerskap i en anda av
solidaritet, vilket bekräftar vikten av ett omfattande och integrerat tillvägagångssätt för att underlätta
säker, ordnad och laglig migration, och erkänner att vi alla är ursprungs-, transit- och destinationsländer.
Vi förbinder oss vidare att vidta gemensamma åtgärder för att ta itu med de utmaningar som varje land
står inför för att genomföra denna "Global Compact" med betoning på de specifika utmaningar som
framför allt gäller afrikanska länder, minst utvecklade länder, utvecklingsländer utan kust, små ö-stater
och medelinkomstländer. Vi förbinder oss också att främja den ömsesidigt förstärkande karaktären
mellan "Global Compact" och befintliga internationella juridiska och politiska ramverk genom att
anpassa genomförandet av denna "Global Compact" till sådana ramverk, särskilt 2030-agendan för
hållbar utveckling samt "Addis Abeba Action Agenda" och deras erkännande av att migration och
hållbar utveckling är flerdimensionell och ömsesidigt beroende.
För att förverkliga åtagandet, kommer vi att lita till följande punkter:
a)

Stödja andra stater när vi gemensamt genomför "Global Compact" bland annat genom att
tillhandahålla finansiellt och tekniskt bistånd i linje med nationella prioriteringar, handlingsplaner
och strategier för politiken genom arbetssätt som inbegriper hela statsförvaltningen och hela
samhället.

b)

Öka internationellt och regionalt samarbete för att påskynda genomförandet av 2030-agendan
för hållbar utveckling i geografiska områden där icke regelmässig migration systematiskt uppstår
på grund av fattigdom, arbetslöshet, klimatförändringar och katastrofer, ojämlikhet, korruption,
dåligt samhällsstyre, bland andra strukturella faktorer, genom lämpliga samarbetsramar, innovativa
partnerskap och deltagande av alla inblandade aktörer, samtidigt som man behåller nationellt
ägande och delat ansvar

c)

Involvera och stödja lokala myndigheter för att identifiera behov och möjligheter till internationellt
samarbete för att effektivt genomföra "Global Compact" och integrera de egna perspektiven och
prioriteringarna i utvecklingsstrategier, program och planering för migration som ett sätt att
säkerställa gott samhällsstyre och politik samstämmighet mellan regeringar och politikområden,
och maximera effektiviteten och effekterna av det internationella utvecklingssamarbetet

d)

Använd mekanismen för kapacitetsuppbyggnad och utnyttja andra instrument för att stärka de
behöriga myndigheternas kapacitet genom att mobilisera tekniska, ekonomiska och mänskliga
resurser från staternas internationella finansinstitut, den privata sektorn, internationella
organisationer och andra källor för att hjälpa alla stater att uppfylla de åtaganden som beskrivs i
denna "Global Compact"

e)

Inleda bilaterala, regionala eller multilaterala partnerskap som är ömsesidigt fördelaktiga,
skräddarsydda och transparenta i enlighet med internationell rätt, som utvecklar riktade lösningar
på migrationspolitiska frågor av gemensamt intresse och som tar upp möjligheter och utmaningar
för migration enligt "Global Compact"
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GENOMFÖRANDE
40. För att effektivt genomföra "Global Compact" krävs samordnade insatser på global, regional, nationell
och lokal nivå liksom ett enhetligt FN-system.
41. Vi förbinder oss att uppfylla de mål och åtaganden som anges i "Global Compact" i linje med vår vision
och våra riktlinjer, genom att vidta effektiva åtgärder på alla nivåer för att underlätta säker, ordnad och
laglig migration. Vi ska genomföra "Global Compact" i våra egna länder och på regional och global nivå
med hänsyn tagen till olika nationella realiteter, olika kapacitet och skilda utvecklingsnivåer med respekt
för nationell politik och nationella prioriteringar. Vi bekräftar vårt åtagande avseende internationell rätt
och betonar att "Global Compact" ska genomföras på ett sätt som överensstämmer med våra rättigheter
och skyldigheter enligt internationell rätt.
42. Vi kommer att genomföra "Global Compact" genom ett förbättrat bilateralt, regionalt och multilateralt
samarbete och ett återupplivat globalt partnerskap i en anda av solidaritet. Vi kommer att fortsätta att
bygga på befintliga mekanismer, plattformar och ramverk för att hantera migration i alla dess
dimensioner. Vi erkänner vikten av internationellt samarbete för att effektivt uppnå målen och
åtagandena och vi strävar efter att stärka vårt engagemang vad gäller Nord-Syd, Syd-Syd och triangulärt
samarbete och bistånd. Våra samarbetsinsatser i detta avseende kommer att anpassas till 2030-agendan
för hållbar utveckling och "Addis Abeba Action Agenda".
43. Vi beslutar att upprätta en mekanism för kapacitetsuppbyggnad i FN med utgångspunkt i befintliga
initiativ, som stöder medlemsstaternas insatser i genomförandet av "Global Compact". Det gör det
möjligt för medlemsstaterna, FN och andra inblandade aktörer, inklusive den privata sektorn och
filantropiska stiftelser, att frivilligt bidra med tekniska, ekonomiska och mänskliga resurser för att stärka
kapaciteten och främja samarbetet mellan flera partner. Mekanismen för kapacitetsuppbyggnad består
av:
a) Ett verksamhetsnav som underlättar efterfrågestyrda, skräddarsydda och integrerade lösningar,
genom:

b)

i.

rådgivning, bedömning och behandling av frågor från olika länder avseende utveckling av
lösningar

ii.

att identifiera de viktigaste genomförandepartnerna inom och utanför Förenta Nationernas
system, i linje med deras komparativa fördelar och operativa kapacitet

iii.

koppla samma begäran med liknande initiativ och lösningar för direkt utbyte och potentiell
replikering där sådant finns och är relevant

iv.

säkerställa ett effektivt flerpartsgenomförande där också myndigheter ingår

v.

identifiera finansieringsmöjligheter, bland annat genom att lansera en startfond

En startfond för inledande finansiering för att realisera projektorienterade lösningar genom att:
i.

tillhandahålla startfinansiering, vid behov, för att snabbstarta specifika projekt

ii.

komplettera med andra finansieringskällor

iii.

c)

ta emot frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstaterna, Förenta Nationerna,
internationella finansinstitut och andra intressenter, inklusive den privata sektorn och
filantropiska stiftelser

En global kunskapsplattform i form av en öppen online-datakälla genom att:
i.

fungera som en databas för bevis, metoder och initiativ
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ii.

underlätta tillgänglighet till kunskap och utbyte av lösningar

iii.

bygga på GFMD-plattformen för partnerskap och andra relevanta källor

44. Vi kommer att genomföra "Global Compact" i samarbete och partnerskap med migranter, det civila
samhället, migrant- och diasporagrupper, religiösa organisationer, lokala myndigheter och samhällen,
den privata sektorn, fackföreningar, parlamentariker, nationella människorättsinstitutioner,
Internationella Röda korset och Röda halvmånen, den akademiska världen, medier och andra inblandade
aktörer
45. Vi välkomnar generalsekreterarens beslut att inrätta ett FN-nätverk för migration för att säkerställa ett
effektivt och enhetligt systemövergripande stöd för genomförandet, inklusive mekanismen för
kapacitetsuppbyggnad, samt uppföljning och översyn av "Global Compact" för att möta
medlemsstaternas behov. I detta avseende noterar vi att:
a)

IOM kommer att fungera som koordinator och sekretariat för nätverket

b)

nätverket kommer helt och hållet att dra nytta av den tekniska kompetensen och erfarenheten hos
relevanta enheter inom FN-systemet

c)

nätverksarbetet kommer att vara helt anpassat till nuvarande samordningsmekanismer och till
ompositionering av FN:s utvecklingssystem

46. Vi uppmanar generalsekreteraren att, med hjälp av nätverket, rapportera till generalförsamlingen
vartannat år avseende genomförandet av "Global Compact", verksamheten i FN-systemet i detta
hänseende, liksom hur de institutionella arrangemangen fungerar.
47. Vi erkänner vidare den viktiga rollen hos statsstyrda processer och plattformar på global och regional
nivå för att främja den internationella dialogen om migration. Därför bjuder vi in "Global Forum on
Migration and Development" (det globala forumet för frågor om internationell migration och utveckling)
och andra globala, regionala och interregionala forum för att tillhandahålla plattformar för
erfarenhetsutbyte avseende genomförandet av "Global Compact", utbyta fungerande metoder vad gäller
politik och samarbete, främja innovativa strategier och främja partnerskap med flera intressenter kring
specifika politiska frågor.

UPPFÖLJNING OCH
ÖVERSYN
48. Vi kommer att se över de framsteg som gjorts på lokal, nationell, regional och global nivå avseende
genomförandet av ”Global Compact” inom ramen för FN genom en statsstyrd strategi där alla
inblandade aktörer deltar. För uppföljning och översyn är vi överens om att mellanstatliga insatser
behövs som hjälper oss att uppfylla våra mål och åtaganden.
49. Med tanke på att internationell migration kräver ett forum på global nivå genom vilket medlemsstaterna
kan granska hur genomförandeprocessen går och styra riktningen av FN:s arbete, beslutat vi att:
a)

FN:s högnivådialog om internationell migration och utveckling, som för närvarande är planerad att
äga rum varje fjärde session i generalförsamlingen, ska återupprättas och byta namn till
"International Migration Review Forum"

b)

"International Migration Review Forum" ska fungera som den primära mellanstatliga globala
plattformen för medlemsstaterna för att diskutera och informera om framsteg avseende
genomförandet av alla delar av "Global Compact", också det som avser 2030-agendan för hållbar
utveckling, där alla inblandade aktörer deltar.
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c)

"International Migration Review Forum" ska äga rum vart fjärde år och börja 2022

d)

"International Migration Review Forum" ska diskutera genomförandet av "Global Compact” på
lokal, nationell, regional och global nivå, och underlätta dialog med andra inblandade aktörer i syfte
att dra nytta av varandras framgångar och identifiera möjligheter till fortsatt samarbete

e)

Varje utgåva av "International Migration Review Forum" leder till en mellanstatlig överenskommen
framstegsförklaring, som kan beaktas av "High Level Political Forum on Sustainable Development"
(FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling).

50. Med tanke på att det mesta av internationell migration äger rum inom vissa regioner, bjuder vi in relevanta
regionala och interregionala processer, plattformar och organisationer, inklusive FN:s regionala
ekonomiska kommissioner eller regionala rådgivande processer, för att se över genomförandet av "Global
Compact" inom respektive region att börja 2020, avlöst av diskussioner på global nivå med
fyraårsintervall för att effektivt informera varje utgåva av "International Migration Review Forum", där
alla inblandade aktörer deltar.
51. Vi bjuder in "Global Forum on Migration and Development" för att ge utrymme för ett årligt informellt
utbyte om genomförandet av "Global Compact" och rapportera om resultaten, bästa metoder och
innovativa tillvägagångssätt för "International Migration Review Forum".
52. Vi erkänner de viktiga bidragen från statsstyrda initiativ avseende internationell migration, så vi bjuder in
forum som "IOM International Dialogue on Migration, Regional Consultative Processes" och andra att
bidra till "International Migration Review Forum" med relevanta data, bevis, bästa metoder, innovativa
tillvägagångssätt och rekommendationer som avser genomförandet av "Global Compact" för säker,
ordnad och laglig migration.
53. Vi uppmuntrar alla medlemsstater att så snart som möjligt utarbeta ambitiösa nationella åtgärder
avseende genomförandet av "Global Compact" och att genomföra regelbundna och inkluderande
utvärderingar av framstegen, till exempel genom att en nationell handlingsplan utarbetas frivilligt. Sådana
utvärderingar bör utgå från bidrag från alla inblandade aktörer såväl som parlament och lokala
myndigheter, och bidra till att effektivt informera om medlemsstaternas deltagande i "International
Migration Review Forum" och andra relevanta forum.
54.

Vi uppmanar generalförsamlingens ordförande att under 2019 inleda transparenta och inkluderande
mellanstatliga samråd för att utfärda exakta bestämmelser och organisatoriska aspekter avseende
"International Migration Review Fora" och formulera hur bidrag från regionala genomgångar och andra
relevanta processer ska informera "Fora" som ett sätt att ytterligare stärka den övergripande effektiviteten
och enhetligheten avseende den uppföljning och översyn som beskrivs i ”Global Compact”.
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