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Превод је настао уз подршку Међународне организације за миграције (ИОМ) 
и Владе Швајцарске током трајања пројекта „Ка одрживом моделу заштите 
рањивих категорија миграната у Србији“, спровођеном у периоду од апри-
ла до септембра 2019. године. Текст превода на српски језик је незваничан 
и није нужно подржан од стране ИОМ, Владе Швајцарске нити Уједињених 
нација. Искључиво изворна верзија која следи после превода представља зва-
ничну верзију документа.
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Реч уредника

Глобални компакт о сигурним, уређеним и регуларним миграцијама на-
стао је из потребе за свеобухватнијим решавањем питања миграција, које је од 
све већег значаја у данашњем глобализованом свету. По својој природи, ради 
се о правно необавезујућем документу, али се на његову примену декларатив-
но обавезало 152 државе чланице Уједињених нација. На сваке четири годи-
не биће организован међународни форум на ком ће се оцењивати досадашња 
примена Глобалног компакта у пракси.

Усвајање Глобалног компакта о миграцијама било је предвиђено Њујор-
шком декларацијом о избеглицама и мигрантима из 2016. године. У процесу 
консултација и преговора, настао је текст који је усвојен на међувладиној кон-
ференцији 10. и 11. децембра 2018. године у Маракешу. Предложени текст је 
формално усвојен од стране Генералне скупштине Уједињених нација 19. де-
цембра 2018. године. Паралелно са процесом за усвајање овог Глобалног ком-
пакта вођен је и процес у оквиру ког је настао Глобални компакт о избеглица-
ма, који је усвојен 17. децембра 2018. године. Глобални компакт о миграцијама 
ослања се на постојеће тековине, између осталог, на Агенду за одрживи развој 
до 2030. године.

Основни разлози за усвајање овог Глобалног компакта били су жеља 
за подстицањем међународне сарадње у погледу управљања међународним 
миграцијама, олакшавање развоја нових политика у области миграција за 
државе које се сусрећу с различитим изазовима и давање простора за ње-
гово спровођење у складу с локалним околностима и могућностима. Главно 
начело на којем почива Глобални компакт јесте заштита безбедности, до-
стојанства, људских права и основних слобода свих миграната, без обзира на 
њихов тренутни правни статус. Решавање свих аспеката међународних ми-
грација – укључујући хуманитарна, развојна и питања људских права, кроз 
унапређену координацију на међународном плану, борбу с ксенофобијом, 
расизмом и дискриминацијом према мигрантима и развој механизама за 
заштиту рањивих категорија миграната, представља жељени исход примене 
Глобалног компакта. У том смислу, Глобални компакт предвиђа 23 циља, с 
пратећим активностима за њихово испуњење. Њиховом применом би се дао 
одговор на легитимне бриге држава и заједница које пролазе кроз демограф-
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ске, економске, друштвене и еколошке промене а које изазивају или су ре-
зултат миграција, ублажило би се дејство негативних покретача миграција и 
смањили би се ризици у процесу миграција.

Пред вама се налази превод Глобалног компакта на српски језик у издању 
Београдског центра за људска права. У случају недоумица, једина званична 
верзија је изворна верзија усвојеног документа на енглеском језику, као и пра-
тећи преводи на званичне језике Уједињених нација. У наставку превода на 
српски језик налази се изворна верзија на енглеском језику. Приликом израде 
превода водило се рачуна о чињеници да се ради о правном документу, те да 
превод таквог документа ипак мора примарно бити што ближи оригиналу а 
не обавезно у духу српског језика. То је важно напоменути имајући у виду да 
је текст Глобалног компакта прожет идејама и институтима који су блиски ан-
глосаксонској правној мисли.

Београдски центар за људска права поздравља чињеницу да је у Глобалном 
компакту о миграцијама јасно одређена активна улога организација цивилног 
друштва, те планира да учествује у процесу праћења и разматрања његове 
примене у Републици Србији. Иако је наша земља истовремено земља поре-
кла, транзита и одредишта миграција, одлазак више десетина хиљада људи из 
земље сваке године представља најозбиљнији демографски изазов на који још 
увек није дат адекватан одговор.

Надамо се да ће превод бити од користи свим релевантним државним ак-
терима у области управљања миграцијама, организацијама цивилног друштва, 
академској заједници, медијима и приватном сектору у раду на изради нацио-
налне иницијативе за примену Глобалног компакта.
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Седамдесет треће заседање

Тачке 14 и 119 агенде

Резолуција, усвојена од стране
Генералне скупштине 19. децембра 2018.
[без позивања на главни комитет (A/73/L.66)]
73/195. Глобални компакт о сигурним,
уређеним и регуларним миграцијама

Генерална скупштина,

Позивајући се на своју резолуцију 71/1 од 19. септембра 2016. године, 
у којој је одлучила да сазове међувладину конференцију за усвајање гло-
балног компакта о сигурним, уређеним и регуларним миграцијама, као и 
на своје резолуције 71/280 од 6. априла 2017, 72/244 од 24. децембра 2017. и 
72/308 од 6. августа 2018. године,

1. Изражава дубоку захвалност Влади и народу Марока као домаћи-
нима Међувладине конференције за усвајање Глобалног компакта 
о сигурним, уређеним и регуларним миграцијама која је одржана у 
Маракешу 10. и 11. децембра 2018. године, за пружање све потребне 
подршке;

2. Подржава Глобални компакт о сигурним, уређеним и регуларним 
миграцијама који је усвојен од стране Међувладине конференције и 
који је садржан у прилогу ове резолуције, а који ће бити познат и 
као Маракешки компакт о миграцијама.

60. пленарно заседање
19. децембар 2018. године

Уједињене нације A/RES/73/195

Генерална скупштина 11. јануар 2019.
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Прилог
Глобални компакт о сигурним,
уређеним и регуларним миграцијама

Ми, шефови држава и влада и високи представници, окупљени на сас-
танку у Мароку 10. и 11. децембра 2018. године, потврђујући Њујоршку де-
кларацију о избеглицама и мигрантима,1 решени да дамо важан допринос 
јачању сарадње у сфери међународних миграција у свим аспектима, усвоји-
ли смо овај Глобални компакт за сигурне, уређене и регуларне миграције:

Преамбула

1. Овај Глобални компакт заснива се на циљевима и начелима Повеље 
Уједињених нација.

2. Он такође почива на Универзалној декларацији о људским прави-
ма;2 Међународном пакту о грађанским и политичким правима;3 
Међународном пакту о економским, социјалним и културним пра-
вима;3 другим основним међународним уговорима о људским пра-
вима;4 Конвенцији Уједињених нација против транснационалног 
организованог криминала,5 укључујући Протокол за превенцију, 
сузбијање и кажњавање трговине људским бићима, нарочито жена-
ма и децом,6 и Протокол против кријумчарења миграната копном, 
морем и ваздухом;7 Конвенцији о ропству8 и Допунској конвенцији 
о укидању ропства, трговине робљем и установа и праксе слич-
них ропству;9 Оквирној конвенцији Уједињених нација о промени 
климе;10 Конвенцији Уједињених нација о борби против дезертифи-

1 Резолуција 71/1.
2 Резолуција 217 А (III).
3 Види резолуцију 2200 А (XXI), прилог.
4 Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације, Конвен-

ција о елиминисању свих облика дискриминације жена, Конвенција против му-
чења и других свирепих, нехуманих или понижавајућих казни или поступака, Кон-
венција о правима детета, Међународна конвенција о заштити права свих радника 
миграната и чланова њихових породица, Међународна конвенција о заштити свих 
лица од присилних нестанака, Конвенција о правима особа с инвалидитетом.

5 Уједињене нације, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
6 Ibid., vol. 2237, No. 39574.
7 Ibid., vol. 2241, No. 39574.
8 Друштво народа, Treaty Series, vol. LX, No. 1414.
9 Уједињене нације, Treaty Series, vol. 266, No. 3822.
10 Ibid., vol. 1771, No. 30822.
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кације у земљама с тешком сушом и/или дезертификацијом, посеб-
но у Африци;11 Споразуму из Париза;12 конвенцијама Међународне 
организације рада о промовисању достојанственог рада и миграција 
радне снаге;13 као и на Агенди за одрживи развој до 2030. године;14 
Акционој агенди из Адис Абебе;15 Оквиру из Сендаја за смањење 
ризика од катастрофа 2015–2030.16 и Новој урбаној агенди.17

3. Расправе о међународним миграцијама на глобалном нивоу нису 
нове. Подсећамо на напретке остварене кроз Дијалоге Уједињених 
нација на високом нивоу о међународним миграцијама и развоју 
из 2006. и 2013. године. Такође потврђујемо допринос Светског 
форума о миграцијама и развоју покренутог 2007. Ове платформе 
утрле су пут за Њујоршку декларацију о избеглицама и мигранти-
ма, којом смо се обавезали да ћемо развити Глобални компакт за 
избеглице и усвојити овај Глобални компакт за сигурне, уређене и 
регуларне миграције, у два одвојена процеса. Та два глобална ком-
пакта заједно представљају комплементарне оквире за међународну 
сарадњу који испуњавају мандате утврђене Њујоршком деклара-
цијом о избе глицама и мигрантима, а која препознаје да мигранти 
и избеглице могу бити суочени с многим заједничким изазовима и 
сличним рањивостима.

4. Избеглице и мигранти имају право на иста универзална људска пра-
ва и основне слободе, које се морају поштовати, штитити и оства-
ривати у сваком тренутку. Међутим, мигранти и избеглице су ра-
зли чите групе, на које се односе различити правни оквири. Само 
избеглице имају право на посебну међународну заштиту дефини-
сану међународним избегличким правом. Овај Глобални компакт 
се односи на мигранте и представља оквир за сарадњу у области 
мигра ција у свим њиховим аспектима.

5. Препознајемо доприносе држава чланица и других релевантних 
актера током припремног процеса за усвајање овог Глобалног ком-

11 Ibid., vol. 1954, No. 33480.
12 Усвојен у склопу Оквирне конвенције Уједињених нација о промени климе у доку-

менту FCCC/CP/2015/10/Add.1, одлука 1/CP.21.
13 Конвенција о миграцији у циљу запошљавања (ревидирана) из 1949. године (бр. 

97), Конвенција о миграцијама у условима злоупотребе и унапређењу једнаких мо-
гућности и третмана радника миграната из 1975. године (бр. 143), Конвенција број 
118 о праву на једнаке могућности и једнак третман (у оквиру социјалне сигур-
ности) из 1962. године (бр. 118), Конвенција о достојанственом раду за раднике у 
домаћинству из 2011. године (бр. 189).

14 Резолуција 70/1.
15 Резолуција 69/313, прилог.
16 Резолуција 69/283, прилог II.
17 Резолуција 71/256, прилог.
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пакта, током фазе консултација и оцене резултата, као и извештај 
Генералног секретара Уједињених нација под називом „Making 
migration work for all“.18

6. Овај Глобални компакт је прекретница у историји глобалног дија-
лога и међународне сарадње у погледу миграција. Заснован је на 
Агенди за одрживи развој до 2030. године и Акционој агенди из 
Адис Абебе и усмерен је Декларацијом о дијалогу на високом ни-
воу о међународним миграцијама и развоју усвојеној у октобру 2013. 
године.19 Заснива се на пионирском раду бившег специјалног пред-
ставника Генералног секретара за међународне миграције и развој, 
укључујући његов извештај од 3. фебруара 2017. године.20

7. Овај Глобални компакт представља правно необавезујући оквир за 
сарадњу који се надовезује на обавезе које су државе чланице дого-
вориле Њујоршком декларацијом о избеглицама и мигрантима. Он 
подстиче међународну сарадњу међу свим релевантним актерима у 
области миграција, признајући да ниједна држава не може сама да 
одговори на изазове миграција, подржава суверенитет држава и њи-
хове обавезе према међународном праву.

Наша визија и водећа начела

8. Овај Глобални компакт изражава нашу колективну посвећеност уна-
пређењу сарадње у области међународних миграција. Миграције су 
део људског искуства током историје и ми препознајемо да су оне 
извор просперитета, иновација и одрживог развоја у нашем глоба-
лизованом свету и да се ти позитивни утицаји могу оптимизовати 
бољим управљањем миграцијама. Већина миграната широм света да-
нас путује, живи и ради на сигуран, уредан и регуларан начин. Ипак, 
миграције неоспорно утичу на наше земље, заједнице, ми гранте и 
њихове породице на врло различите и понекад непредвидиве начине.

9. Кључно је да нас изазови и могућности међународних миграција ује-
дине, а не деле. Овај Глобални компакт утврђује наше опште разуме-
вање, заједничку одговорност и јединство циљева у погледу мигра-
ција, како би оне биле на добробит свих.

Опште разумевање
10. Овај Глобални компакт је резултат оствареног процеса преиспити-

вања доказа и података прикупљених током отвореног, транспарент-

18 A/72/643.
19 Резолуција 68/4.
20 Види A/71/728.
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ног и инклузивног процеса без преседана. Говорили смо о нашим 
стварностима и чули различите гласове, обогаћујући и обликујући 
наше опште разумевање овог сложеног феномена. Научили смо да су 
миграције једна од најважнијих одлика нашег глобализованог света, 
која повезује друштва унутар и између свих региона, чинећи нас све 
истовремено државама порекла, транзита и одредишта. Свесни смо 
да постоји стална потреба за међународним напорима да се ојачају 
наша знања и анализе миграција, јер ће опште разумевање унапре-
дити политике које отварају потенцијале одрживог развоја за све. 
Морамо да прикупљамо и делимо квалитетне податке. Садашњи и 
потенцијални мигранти морају да буду у потпуности информисани 
о својим правима, обавезама и могућностима за сигурне, уређене 
и регуларне миграције и да буду свесни ризика нерегуларних ми-
грација. Сви наши држављани морају да имају обезбеђен приступ 
објективним и јасним информацијама заснованим на доказима, о 
предностима и изазовима миграција, у циљу побијања обмањујућих 
наратива које стварају негативне перцепције о мигрантима.

Заједничка одговорност
11. Овај Глобални компакт нуди свестран поглед на међународне ми-

грације и увиђа да је потребан свеобухватан приступ како би се 
оптимизовале свеукупне користи од миграција, уз истовремено ре-
шавање ризика и изазова за појединце и заједнице у државама поре-
кла, транзита и одредишта. Ниједна држава не може самостално да 
се позабави изазовима и приликама овог глобалног феномена. Циљ 
овог свеобухватног приступа је да олакшамо сигурне, уређене и ре-
гуларне миграције, уз истовремено смањивање учесталости и нега-
тивних утицаја нерегуларних миграција кроз међународну сарадњу 
и комбинацију мера изнетих у овом Глобалном компакту. Ми при-
знајемо наше заједничке одговорности једних према другима, као 
државе чланице Уједињених нација, у погледу решавања међусобних 
потреба и забринутости око миграција, и свеобухватну обавезу да 
поштујемо, штитимо и остварујемо људска права свих миграната, 
без обзира на њихов правни статус, истовремено промовишући си-
гурност и просперитет свих наших заједница.

12. Овај Глобални компакт има за циљ да ублажи негативне покретаче 
и структуралне факторе који спречавају људе у изградњи и спро-
вођењу одрживог начина живота у њиховим државама порекла, на 
тај начин их приморавајући да своју будућност потраже на другом 
месту. Он има за циљ да смањи ризике и рањивости с којима се ми-
гранти сусрећу у различитим фазама миграција, поштујући, шти-
тећи и остварујући њихова људска права и пружајући им негу и 
помоћ. Он узима у обзир питања од легитимног интереса за заједни-
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це, истовремено признајући да друштва пролазе кроз демографске, 
економске, друштвене и еколошке промене у различитим размерама, 
које могу да буду од утицаја на миграције или се могу јавити као 
њихова последица. Он настоји да створи подстицајне услове који 
дозвољавају свим мигрантима да обогате наша друштва својим људ-
ским, економским и друштвеним капацитетима и да на тај начин 
олакша њихове доприносе одрживом развоју на локалном, регио-
налном и глобалном нивоу.

Јединство циљева
13. Овај Глобални компакт препознаје да су сигурне, уређене и регуларне 

миграције на добробит свих онда када се одвијају на добро информи-
сан, планиран и споразуман начин. Миграције никада не треба да буду 
чин очаја. Када је то случај, морамо да сарађујемо како бисмо одгово-
рили на потребе миграната у ситуацијама рањивости и на повезане 
изазове. Морамо заједно да радимо на стварању услова који заједни-
цама и појединцима омогућавају да живе у сигурности и достојанству 
у својим државама. Морамо да спасавамо животе и чувамо мигранте 
од опасности. Морамо да оснажимо мигранте да постану пуноправ-
ни чланови нашег друштва, истакнемо њихове позитивне доприносе 
и промовишемо инклузију и друштвену кохезију. Морамо да створи-
мо подједнако већу предвидивост и сигурност за државе, заједнице и 
мигранте. Да бисмо то постигли, обавезујемо се да олакшамо и обез-
бедимо сигурне, уређене и регуларне миграције на добробит свих.

14. Наш успех почива на међусобном поверењу, одлучности и соли-
дарности држава да испуне циљеве и обавезе садржане у овом Гло-
балном компакту. Ми се уједињујемо у духу сарадње на обострану 
корист, како бисмо одговорили на изазове и прилике миграција у 
свим њиховим аспектима кроз подељену одговорност и иновативна 
решења. Руководећи се том свешћу о заједничком циљу, предузима-
мо овај историјски корак, потпуно свесни да је Глобални компакт за 
сигурне, уређене и регуларне миграције прекретница, али не и крај 
наших напора. Опредељени смо да наставимо мултилатерални дија-
лог при Уједињеним нацијама путем периодичног и ефикасног ме-
ханизма за праћење и разматрање, осигуравајући да се речи у овом 
документу преведу у конкретне активности на добробит милиона 
људи у сваком делу света.

15. Сагласни смо да се овај Глобални компакт заснива на скупу међу-
собних и међузависних водећих начела:

(a) Усредсређеност на људе. Глобални компакт носи снажну људску 
димензију, својствену самом искуству миграције. Он промови-
ше добробит миграната и чланова заједнице у државама поре-
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кла, транзита и одредишта. Као резултат тога, брига о поједин-
цима чини сам смисао Глобалног компакта;

(b) Међународна сарадња. Глобални компакт је правно необавезујући 
оквир за сарадњу који признаје да ниједна држава не може сама 
да одговори на изазове миграција због својствене транснацио-
налне природе овог феномена. Он захтева међународну, реги-
оналну и билатералну сарадњу и дијалог. Ауторитет Компакта 
почива на споразумној природи, веродостојности, колективном 
власништву, заједничкој примени, праћењу и разматрању;

(c) Национални суверенитет. Глобални компакт потврђује сувере-
но право држава да одреде своју националну миграциону поли-
тику, као и њихово право да управљају миграцијама у оквиру 
своје надлежности, у складу с међународним правом. У оквиру 
својих суверених надлежности, државе могу да праве разлику 
између регуларног и нерегуларног правног статуса, укључујући 
и кроз одређивање законодавних и стратешких мера за спро-
вођење Глобалног компакта, узимајући у обзир различите на-
ционалне стварности, политике, приоритете и услове за улазак, 
боравак и рад, у складу с међународним правом;

(d) Владавина права и процесне гаранције. Глобални компакт при-
знаје да су поштовање владавине права, процесних гаранција и 
несметаног приступа правосуђу основни за све аспекте упра-
вљања миграцијама. То значи да држава, јавне и приватне уста-
нове и субјекти, као и сами појединци, одговарају према зако-
нима који се јавно објављују, примењују једнако према свима, 
који су темељ независног правосуђа, и који су у складу с међу-
народним правом;

(e) Одрживи развој. Глобални компакт се заснива на Агенди за 
одржи ви развој до 2030. године, надограђујући се на прихвата-
ње миграција као вишедимензионалне стварности од велике важ-
ности за одрживи развој држава порекла, транзита и одредишта, 
која захтева јасне и свеобухватне одговоре. Миграције доприносе 
позитивним развојним резултатима и остваривању циљева Аген-
де за одрживи развој до 2030. године, посебно када се њима пра-
вилно управља. Глобални компакт тежи да искористи потенцијал 
миграција за остварење свих циљева одрживог развоја, као и ути-
цај који ће ово достигнуће имати на ми грације у будућности;

(f) Људска права. Глобални компакт заснован је на међународном 
праву људских права и подржава принципе заштите стечених 
права и недискриминације. Имплементацијом Глобалног ком-
пакта обезбеђујемо ефикасно поштовање, заштиту и оствари-
вање људских права свих миграната, без обзира на њихов прав-
ни статус, у свим фазама миграционог циклуса. Такође, изнова 
потврђујемо приврженост елиминисању свих облика дискрими-
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нације, укључујући расизам, ксенофобију и нетолеранцију пре-
ма мигрантима и њиховим породицама;

(g) Родна одговорност. Глобални компакт обезбеђује услове да се људ-
ска права жена, мушкараца, девојчица и дечака поштују у свим 
фазама миграција, да се њихове специфичне потребе правилно 
разумеју и решавају и да се они оснажују као покретачи проме-
не. Глобални компакт укључује родну перспективу и промовише 
родну равноправност и оснаживање свих жена и девојчица, при-
знајући њихову независност, деловање и лидерство, како се на 
мигранткиње не би више примарно гледало кроз улогу жртве;

(h) Осетљивост према деци. Глобални компакт промовише посто-
јеће међународноправне обавезе у вези с правима детета и по-
др жава начело најбољег интереса детета у сваком тренутку 
као примарног критеријума у свим ситуацијама које се односе 
на децу у контексту међународних миграција, укључујући не-
праћену и раздвојену децу;

(i) Укључивање свих структура власти. Глобални компакт гледа на 
миграције као вишедимензионалну стварност која не може да 
буде у надлежности само једног сектора извршне власти. Да би 
се развиле и примениле ефикасне миграционе политике и прак-
тичне мере, потребан је приступ који укључује све структуре 
власти како би се осигурала хоризонтална и вертикална усагла-
шеност политике у свим секторима и на свим нивоима власти;

(j) Укључивање целог друштва. Глобалним компактом охрабрују се 
широка партнерства која укључују различите субјекте у циљу 
давања одговора на изазове миграција у свим аспектима, по-
средством укључивања самих миграната, дијаспоре, локалног 
становништва, цивилног друштва, академске заједнице, приват-
ног сектора, народних посланика, синдиката, националних тела 
за заштиту људских права, медија и других субјеката у процес 
регулисања миграција.

Наш оквир за сарадњу

16. Њујоршком декларацијом о избеглицама и мигрантима усвојили смо 
политичку декларацију и низ обавеза. Потврђујући ту декларацију 
у целини, проширујемо је утврђивањем следећег оквира за сарадњу 
који се састоји од 23 циља, модалитета примене, као и начела праћења 
и разматрања. Сваки циљ садржи обавезу коју смо преузели, након 
које следи низ активности које се сматрају релевантним политичким 
инструментима и најбољом праксом. Да бисмо испунили 23 циља, ос-
лањаћемо се на ове активности како бисмо остварили сигурне, уређе-
не и регуларне миграције током целог миграционог циклуса.



17

Глобални ком
пакт о сигурним

, уређеним
 и регуларним

 м
играцијам

а

Циљеви сигурних, уређених и регуларних миграција

1. Прикупљање и коришћење тачних и разврстаних података као основа за поли-
тике засноване на доказима

2. Смањивање негативних покретача и структуралних фактора који приморавају 
људе да напуштају своје државе порекла

3. Пружање тачних и благовремених информација током свих миграционих фаза
4. Обезбеђивање доказа о правном идентитету и одговарајуће документације за 

све мигранте
5. Увећање расположивости и флексибилности путева за регуларне миграције
6. Олакшавање поштеног и праведног запошљавања и омогућавање услова за 

достојанствен рад
7. Проучавање и смањивање фактора рањивости у миграцијама
8. Спасавање живота и успостављање координисаних међународних напора за 

налажење несталих миграната
9. Јачање наднационалног одговора на кријумчарење миграната
10. Спречавање, сузбијање и искорењивање трговине људима у контексту међуна-

родних миграција
11. Управљање границама на интегрисан, сигуран и координисан начин
12. Јачање правне сигурности и предвидивости у миграционим поступцима за од-

говарајуће прегледе, процене и упућивање
13. Коришћење миграционог притвора само као крајње мере и развијање алтерна-

тива
14. Унапређење конзуларне заштите, помоћи и сарадње током целог миграционог 

циклуса
15. Омогућавање приступа основним услугама за мигранте
16. Оснаживање миграната и друштва да остваре пуну укљученост и друштвену 

кохезију
17. Елиминисање свих облика дискриминације и промовисање јавног дискурса 

заснованог на доказима ради обликовања перцепције миграција
18. Улагање у развој вештина и олакшавање међусобног признавања вештина, 

квалификација и компетенција
19. Стварање услова за мигранте и заједнице у дијаспори да у потпуности допри-

несу одрживом развоју у свим државама
20. Промовисање бржег, сигурнијег и јефтинијег преноса новчаних дознака и под-

стицање финансијске укључености миграната
21. Сарадња на олакшавању сигурног и достојанственог повратка и реадмисије, 

као и одрживе реинтеграције
22. Успостављање механизама за преносивост права из социјалног осигурања и 

остварених накнада
23. Јачање међународне сарадње и глобалних партнерстава за сигурне, уређене и 

регуларне миграције
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Циљеви и опредељења

Циљ 1: Прикупљање и коришћење тачних и разврстаних података као 
основа за политике засноване на доказима

17. Обавезујемо се на јачање глобалне базе доказа о међународним ми-
грацијама кроз унапређивање и улагање у прикупљање, анализу и 
чињење доступним тачних, поузданих, упоредивих података, развр-
станих према полу, добу, правном статусу и другим карактеристи-
кама које су релевантне у националним контекстима, истовремено 
задржавајући право на приватност у складу с међународним правом 
људских права и заштитом података о личности. Даље, обавезује-
мо се да ћемо обезбедити да ови подаци подстичу истраживање, 
воде креирању доследних политика заснованих на доказима и до-
бро информисаном јавном дискурсу, као и да омогућавају ефикасно 
праћење и процену остваривања ових опредељења током времена.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) разрада и спровођење свеобухватне стратегије за унапређивање 
података о миграцијама на локалном, националном, регионал-
ном и глобалном нивоу, уз учешће свих релевантних актера, под 
вођ ством Статистичке комисије Уједињених нација, хармониза-
цијом методологија за прикупљање података и јачањем анализе 
и ширења података и показатеља о миграцијама;

(b) унапређивање међународне упоредивости и компатибилности 
статистика о миграцијама и националних система података, 
укључујући кроз даљи развој и примену статистичке дефини-
ције међународног мигранта, разраду скупа стандарда за ме-
рење броја миграната и миграционих токова и документовање 
миграционих узорака и трендова, карактеристика миграната, 
као и покретача за миграције и њиховог утицаја;

(c) развој глобалног програма за изградњу и унапређивање нацио-
налних капацитета за прикупљање, анализу и ширење података 
ради њихове размене, решавање питања недостајућих података 
и процењивање кључних трендова у миграцијама, који подсти-
че сарадњу између релевантних актера на свим нивоима, пружа 
наменску обуку, финансијску подршку и техничку помоћ, ко-
ристи нове изворе података, укључујући тзв. велике податке, уз 
редовну проверу од стране Статистичке комисије;

(d) прикупљање, анализирање и коришћење података о ефектима и 
користима миграција, као и о доприносу миграната и дијаспоре 
одрживом развоју, у циљу информисаног спровођења Агенде за 
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одрживи развој до 2030. године и повезаних стратегија и програ-
ма на локалном, националном, регионалном и глобалном нивоу;

(e) подршка даљем развоју и сарадњи између постојећих глобалних 
и регионалних база и складишта података, укључујући глобал-
ни портал Међународне организације за миграције (ИОМ) с 
подацима о миграцијама и Глобално партнерство знања Свет-
ске банке о миграцијама и развоју, с циљем систематског кон-
солидовања релевантних података на транспарентан и начин 
једноставан за употребу, истовремено подстичући међуресорну 
сарадњу како би се избегло дуплирање;

(f) успостављање и јачање регионалних центара за истраживање 
и обуку о миграцијама или опсерваторија за миграције, као 
што је Афричка опсерваторија за миграције и развој, ради при-
купљања и анализе података у складу са стандардима Уједиње-
них нација, укључујући најбоље праксе, доприносе миграната, 
свеукупне економске, социјалне и политичке користи и изазо-
ве миграција у државама порекла, транзита и одредишта, као и 
покретаче миграција, у циљу успостављања заједничких страте-
гија и увећања вредности разврстаних података о миграцијама, 
у координацији с постојећим регионалним и субрегионалним 
механизмима;

(g) унапређивање прикупљања података на националном нивоу ин-
тегрисањем тема повезаних с миграцијама у националне пописе 
становништва, што је раније могуће, попут података о држа ви 
рођења, држави рођења родитеља, држављанству, држави бора-
вишта пет година пре пописа, последњем датуму доласка и раз-
лозима миграције, како би се осигурала благовремена анализа и 
ширење резултата, разврстаних и приказаних у складу с међу-
народним стандардима, у статистичке сврхе;

(h) спровођење истраживања у домаћинствима, међу радном сна-
гом и на другим местима ради прикупљања података о соци-
јалној и економској интеграцији миграната, или додавање 
стан дардних миграционих модула у постојећа истраживања у 
до ма ћинствима зарад унапређења националне, регионалне и 
ме ђународне упоредивости и стављање прикупљених података 
на располагање кроз јавну употребу статистичких података с 
микро подацима;

(i) унапређивање сарадње између државних органа одговорних 
за вођење података о миграцијама и националних статистич-
ких канцеларија ради израде статистика везаних за миграције, 
укљу чујући кроз употребу административних евиденција у ста-
тистичке сврхе, као што су граничне евиденције, визе, дозволе 
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боравка, базе података становништва и други релевантни изво-
ри, уз истовремено очување права на приватност и заштиту по-
датака о личности;

(j) развој и коришћење миграционих профила за појединачне др-
жаве, који садрже разврстане податке о свим аспектима реле-
вантним за миграције у националном контексту, укључујући 
и оне о потребама тржишта рада, потражњи и доступности 
вештина, економским, еколошким и друштвеним утицајима ми-
грација, трошковима преноса дознака, здравственој заштити, 
обра зовању, занимању, животним и радним условима, зарада-
ма и потребама миграната и заједница држава пријема, с циљем 
ра звоја миграционих политика заснованих на доказима;

(k) сарадња с релевантним актерима у државама порекла, транзи та 
и одредишта на питањима развоја истраживања, студија и ана-
лиза о повезаности миграција и три димензије одрживог разво-
ја, доприносу и вештинама миграната и дијаспоре, као и њихо-
вим везама с државама порекла и одредишта.

Циљ 2: Смањивање негативних покретача и структуралних фактора 
који приморавају људе да напуштају своје државе порекла

18. Обавезујемо се на стварање повољних политичких, економских, 
социјалних и еколошких услова како би људи водили мирне, про-
дуктивне и одрживе животе у сопственој држави и остваривали 
своје личне тежње, истовремено осигуравајући да их очај и погор-
шање глобалног контекста не присиљавају на потрагу за животом 
на другом месту путем нерегуларних миграција. Даље се обавезује-
мо на благовремену и потпуну примену Агенде за одрживи развој 
до 2030. године, као и на унапређивање и улагање у спровођење 
других постојећих оквира, како би се унапредио свеукупни утицај 
Глобалног компакта ради олакшања сигурних, уређених и регулар-
них миграција.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) промовисање примене Агенде за одрживи развој до 2030. годи-
не, укључујући и циљеве одрживог развоја и Акциону агенду из 
Адис Абебе, уз опредељење да се прво делује према онима који 
су највише заостали, као и Споразуму из Париза и Оквиру из 
Сендаја за смањење ризика од катастрофа 2015–2030;

(b) улагање у програме који убрзавају испуњење циљева одржи-
вог развоја од стране држава, с циљем отклањања негативних 
покретача и структуралних фактора који присиљавају људе да 
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напу сте државе порекла, укључујући путем искорењивања сиро-
маштва, сигурности хране, заштите здравља и хигијенских усло-
ва, образовања, инклузивног економског раста, инфраструк-
туре, урбаног и руралног развоја, осигуравања запослености, 
достојанственог рада, родне равноправности и оснаживања 
жена и девојчица, отпорности и смањења ризика од катастро-
фа, ублажавања и прилагођавања климатским променама, 
решавања питања социоекономских ефеката свих облика на-
сиља, недискриминације, владавине права и доброг управљања, 
приступа правосуђу и заштити људских права, као и стварања 
и одржавања мирних и инклузивних друштава с ефикасним, од-
говорним и транспарентним институцијама;

(c) успостављање или јачање механизама за праћење и предвиђање 
развоја ризика и претњи који би могли да допринесу изазивању 
миграционих кретања, јачање система раног упозоравања, из-
рада поступака и мера за ванредне ситуације, покретање хит-
них операција и подршка за опоравак након кризе, у блиској 
сарадњи с другим државама и уз њихову подршку, као и уз 
подршку релевантних националних и локалних власти, нацио-
налних институција за људска права и цивилног друштва;

(d) улагање у одрживи развој на локалном и националном нивоу 
у свим регионима, омогућујући свим људима да унапреде свој 
живот и испуне своје тежње, кроз подстицање трајног, инклу-
зивног и одрживог економског раста, укључујући приватне и 
стране директне инвестиције и трговинске повластице, ради 
стварања повољних услова који омогућују заједницама и поје-
динцима да искористе могућности у својим државама и покрену 
одрживи развој;

(e) улагање у развој људског капитала кроз промовисање предузет-
ништва, образовања, стручног усавршавања и оспособљавања 
и програма развоја вештина и партнерстава, стварања продук-
тивног запошљавања у складу с потребама тржишта рада, као 
и у сарадњи с приватним сектором и синдикатима, с циљем 
смањења незапослености младих, избегавања одлива мозгова 
и оптимизације прилива мозгова у државама порекла и иско-
ришћавања демографских дивиденди;

(f) јачање сарадње између хуманитарних и развојних актера, укљу-
чујући и кроз промовисање заједничких анализа, мулти-до-
наторског приступа и вишегодишњих циклуса финансирања, 
ради развоја дугорочних одговора и исхода који обезбеђују по-
штовање права погођених особа, отпорност и капацитете ста-
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новништва, као и економско и социјално самопоуздање, притом 
водећи рачуна да те активности узимају у обзир миграције;

(g) узимање у обзир миграната у националној спремности за реа-
говање у ванредним ситуацијама, укључујући и узимање у об-
зир релевантних препорука консултативних процеса вођених 
од стране државе, као што су Смернице за заштиту миграната у 
државама у којима се одвијају сукоби или природне катастрофе 
(смернице иницијативе Међународне организације за миграције 
(ИОМ) – „Migrants in Countries in Crisis Initiative Guidelines“);

Природне катастрофе, штетни утицаји климатских промена и 
деградације животне средине

(h) јачање заједничких анализа и размена информација ради бољег 
мапирања, разумевања, предвиђања и решавања питања ми-
грационих кретања, попут оних која могу произаћи из изненад-
них или спорих природних катастрофа, штетних утицаја кли-
матских промена, деградације животне средине, као и других 
несигурних ситуација, уз обезбеђивање ефикасног поштовања, 
заштите и остваривања људских права свих миграната;

(i) развијање стратегија за прилагођавање и отпорност на при-
родне катастрофе које наступају изненада или споро, штетне 
утицаје климатских промена, деградацију животне средине, као 
што су дезертификација, деградација земљишта, суша и пораст 
нивоа мора, узимајући у обзир потенцијалне последице за ми-
грације, препознајући притом да је прилагођавање у држави по-
рекла приоритет;

(j) интегрисање разматрања расељавања у стратегије приправности 
за катастрофе и промовисање сарадње с околним и другим ре-
левантним државама ради припреме за рано упозоравање, пла-
нирање за непредвиђене ситуације, прикупљање залиха, меха-
низме координације, планирање евакуације, прихвата и помоћи 
и информисање јавности;

(k) усклађивање и развој приступа и механизама на субрегиона л-
ном и регионалном нивоу за решавање питања рањивости особа 
које су погођене изненадним или спорим наступом природних 
катастрофа, обезбеђујући им приступ хуманитарној помоћи 
која задовољава њихове основне потребе уз пуно поштовање 
њихових права, ма где год се налазили, и кроз промовисање 
одрживих исхода који повећавају отпорност и самопоуздање, 
узимајући у обзир капацитете свих укључених држава;

(l) израда доследних приступа за решавање изазова миграционих 
кретања у контексту изненадних или спорих наступа природ-
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них катастрофа, укључујући узимање у обзир релевантних пре-
порука консултативних процеса које води држава, као што је 
Агенда за заштиту прекогранично расељених особа у контексту 
природних катастрофа и климатских промена и Платформа о 
питањима расељења повезаних с природним катастрофама.

Циљ 3: Пружање тачних и благовремених информација током свих 
миграционих фаза

19. Обавезујемо се да ћемо ојачати наше напоре да пружимо, учини-
мо доступним и ширимо тачне, благовремене, доступне и транспа-
рентне информације о миграционим аспектима за и између држа-
ва, заједница и миграната током свих миграционих фаза. Надаље се 
обавезујемо да ћемо те информације користити за развој миграцио-
них политика које пружају висок степен предвидивости и сигурно-
сти за све укључене актере.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) покретање и објављивање централизоване и јавно доступне 
на ционалне интернет странице како би се учиниле доступним 
информације о могућности регуларних миграција, као што су 
закони и политике одређене државе у области миграција, усло-
ви за добијање визе, формалности око подношења захтева, кри-
теријуми за накнаде и конверзију, услови за добијање радне 
дозволе, услови стручних квалификација, оцена квалификација 
и еквиваленције, могућности за обуке и студирање, трошкови 
и услови живота, како би се мигрантима омогућило доношење 
информисаних одлука;

(b) промовисање и унапређивање систематске билатералне, регио-
налне и међународне сарадње и дијалога за размену информа-
ција о миграционим трендовима, укључујући путем заједнич-
ких база података, интернет платформи, међународних центара 
за обуку и мрежа за везу, истовремено подржавајући право на 
приватност и заштиту података о личности;

(c) успостављање отворених и доступних информативних тачака 
дуж релевантних миграционих рута, које могу да упуте мигран-
те на подршку и саветовање које је родно одговорно и осетљиво 
према деци, понуде могућност за комуникацију с конзуларним 
представницима државе порекла и учине доступним релевант-
не информације, укључујући оне о људским правима и основ-
ним слободама, одговарајућој заштити и помоћи, могућностима 
и начинима регуларних миграција и могућностима повратка, на 
језику који та особа разуме;
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(d) пружање циљаних, приступачних и свеобухватних информаци-
ја новопридошлим мигрантима, које су родно одговорне и 
осетљиве према деци, као и правних смерница о њиховим пра-
вима и обавезама, укључујући о поштовању националних и ло-
калних закона, добијању радних и боравишних дозвола, конвер-
зији статуса, регистрацији код власти, приступу правосуђу ради 
обраћања судовима поводом повреда права, као и о приступу 
основним услугама;

(e) промовисање вишејезичних и родно одговорних информатив-
них кампања заснованих на доказима и организовање догађаја 
у циљу подизања свести, као и организовање обука за оријента-
цију у државама порекла пре одласка из њих, у сарадњи с локал-
ним властима, конзуларним и дипломатским представништви-
ма, приватним сектором, академском заједницом, мигрантским 
и исељеничким организацијама и цивилним друштвом, у циљу 
промовисања сигурних, уређених и регуларних миграција, као и 
истицања ризика повезаних с нерегуларним и несигурним ми-
грацијама.

Циљ 4: Обезбеђивање доказа о правном идентитету и одговарајуће 
документације за све мигранте

20. Обавезујемо се на остваривање права свих појединаца на правни 
идентитет тако што ћемо свим нашим држављанима пружити доказ 
о држављанству и одговарајућу документацију, како би се национал-
ним и локалним властима омогућило утврђивање правног идентите-
та мигранта приликом уласка, током боравка и повратка, и како би 
се обезбедили ефективни миграциони поступци, ефикасно пружање 
услуга и унапређена јавна сигурност. Надаље се обавезујемо да од-
говарајућим мерама осигурамо да се мигрантима омогући приступ 
адекватној документацији и исправама из матичних евиденција, као 
што су изводи из матичних књига рођених, умрлих и венчаних, у 
свим фазама миграција, као средство за оснаживање миграната за 
ефикасно остваривање њихових људских права.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) унапређивање система матичних евиденција, с посебним фоку-
сом на укључивање нерегистрованих особа и наших држављана 
који живе у другим државама, укључујући и пружање релевант-
них личних идентификационих докумената и извода из матич-
них евиденција, као и кроз јачање способности и улагање у ин-
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формационо-комуникациона технолошка решења, уз очување 
права на приватност и заштиту података о личности;

(b) усклађивање путних исправа у складу с одредбама Међуна-
родне организације за цивилно ваздухопловство зарад олакша-
вања интероперабилног и универзалног препознавања путних 
исправа, као и зарад борбе против крађе идентитета и фалси-
фиковања докумената, укључујући и кроз улагање у дигитали-
зацију и јачање механизама за размену биометријских података, 
уз исто времено очување права на приватност и заштиту подата-
ка о личности;

(c) обезбеђивање одговарајуће, благовремене, поуздане и доступ-
не конзуларне документације за држављане који живе у другим 
државама, укључујући и лична идентификациона документа 
и путне исправе, користећи информациону и комуникациону 
технологију, као и кроз допирање до локалних заједница, посеб-
но у удаљеним подручјима;

(d) олакшавање приступа личним документима, попут пасоша и ви-
за, и обезбеђивање да релевантни прописи и услови за издава ње 
тих исправа буду недискриминаторни, тако што ће се вршити 
родно одговорне и старосно осетљиве провере како би се спре-
чио повећан ризик од рањивости током миграционог циклуса;

(e) јачање мера за смањење апатридије, укључујући и уписивањем 
чињенице рођења миграната у матичне књиге рођених, омогућа-
вањем да жене и мушкарци могу под истим условима да прено-
се држављанство својој деци, као и давањем држављанства деци 
рођеној на територији друге државе, посебно у ситуацијама 
када би дете иначе било апатрид, у потпуности поштујући људ-
ско право на држављанство и у складу с националним законо-
давством;

(f) преиспитивање и ревидирање услова за доказивање држављан-
ства у центрима за пружање услуга, како би се осигурало да 
мигрантима без доказа о држављанству или правном идентите-
ту не буде онемогућен приступ основним услугама нити да им 
се ускрате њихова људска права;

(g) унапређивање постојећих пракси на локалном нивоу које омо-
гућавају учествовање у животу заједнице, попут интеракције 
с властима, и приступ релевантним службама, издавањем ре-
гистрационих докумената свим особама које живе у одређеној 
области, укључујући и мигрантима, који садрже основне личне 
податке, а које не дају право на држављанство или боравак.
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Циљ 5: Увећање расположивости и флексибилности путева за регуларне 
миграције

21. Обавезујемо се на прилагођавање опција и путева за регуларне ми-
грације на начин који олакшава мобилност радне снаге и достојан-
ствен рад и који одражава демографске и реалности на тржишту 
рада, оптимизује могућности образовања, подржава право на поро-
дични живот, и одговара на потребе миграната у ситуацији рањи-
вости, с циљем да се прошире и учине разноврснијим путеви за си-
гурне, уређене и регуларне миграције.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) развијање билатералних, регионалних и мултилатералних спо-
разума о мобилности радне снаге, заснованих на људским пра-
вима и родној одговорности, који ће садржати стандардне усло-
ве запошљавања за поједине секторе, у сарадњи с релевантним 
актерима, ослањајући се на релевантне стандарде, смернице и 
начела Међународне организације рада, у складу с међународ-
ним правом у погледу људских права и радног права;

(b) олакшавање регионалне и међурегионалне покретљивости рад-
не снаге путем међународних и билатералних споразума о са-
радњи, попут режима слободног кретања, либерализације ви-
зних режима или издавања виза које важе за више земаља, као и 
оквира за сарадњу у погледу мобилности радне снаге, у складу 
с националним приоритетима, потребама локалног тржишта и 
понудом вештина;

(c) преиспитивање и ревизија постојећих могућности и путева за 
регуларне миграције, с циљем оптимизације усклађености ве-
штина на тржиштима рада и решавања питања демогра фских 
стварности и развојних изазова и могућности, у складу с 
потре бама локалних и националних тржишта рада и понудом 
вештина, у договору с приватним сектором и другим реле-
вантним актерима;

(d) израда флексибилних шема мобилности радне снаге за мигран-
те, родно одговорних и заснованих на људским правима, и у 
складу с потребама локалних и националних тржишта рада и 
понудом вештина на свим нивоима, укључујући привремене, 
сезонске, кружне и убрзане програме на подручјима с недоста-
цима радне снаге, пружањем флексибилних, конвертибилних и 
недискриминаторних могућности добијања виза и дозвола, по-
пут дозвола за трајни или привремени рад или ради студија с 
могућношћу вишеструког улаза, за потребе посла, посета, ула-
гања и предузетништва;
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(e) промовисање ефикасног усклађивања вештина у националној 
привреди посредством укључивања локалних власти и других 
релевантних актера, посебно приватног сектора и синдиката, у 
анализу локалног тржишта рада, идентификацију вештина које 
недостају, дефинисање потребних профила вештина и евалуаци-
ју ефикасности политика миграција радне снаге, како би се оси-
гурала тржишно прилагођена мобилност уговорне радне сна ге 
регуларним путевима;

(f) подстицање ефикасних и ефективних програма усклађивања 
ве штина скраћивањем рокова за издавање виза и дозвола за 
стандардна одобрења запошљавања и омогућавањем убрзаног и 
олакшаног издавања виза и дозвола за поуздане послодавце;

(g) развој или унапређење постојећих националних и регионалних 
пракси за прихват и боравак у одговарајућем трајању на основу 
саосећања, хуманитарних или других обзира према мигрантима 
који су присиљени да напусте своје државе порекла због изне-
надних природних катастрофа и других несигурних ситуација, 
као што су давање хуманитарних виза, омогућавање приватног 
спонзорства, приступ образовању за децу и издавање привре-
мених радних дозвола, све док прилагођавање или повратак у 
државу порекла нису могући;

(h) сарадња у проналажењу, развоју и јачању решења за мигранте 
који су приморани да напусте своје земље због споро насту-
пајућих природних катастрофа, негативних утицаја климатских 
промена и деградације животне средине, као што су дезерти-
фикација, деградација земљишта, суша и пораст нивоа мора, 
укључујући и осмишљавањем планираних пресељења и визних 
могућности, у случајевима кад прилагођавање или повратак у 
њихову државу порекла није могућ;

(i) олакшавање приступа поступцима за спајање породице за ми-
гранте са свим нивоима квалификација одговарајућим мерама 
које промовишу остваривање права на породични живот и нај-
боље интересе детета, укључујући кроз преиспитивање и реви-
зију важећих услова, на пример у погледу прихода, познавања 
језика, дужине боравка, одобрења рада и приступа социјалном 
осигурању и услугама;

(j) проширивање доступних опција за академску мобилност, укљу-
чујући билатералне и мултилатералне споразуме који олакша-
вају академску размену, попут стипендија за ученике и академ-
ске стручњаке, гостујуће професуре, заједничке програме обуке 
и међународне истраживачке могућности, у сарадњи с академ-
ским установама и другим релевантним актерима.
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Циљ 6: Олакшавање поштеног и праведног запошљавања и 
омогућавање услова за достојанствен рад

22. Обавезујемо се да ћемо преиспитати постојеће механизме запошља-
вања, како бисмо гарантовали да буду поштени и праведни и како 
бисмо заштитили све раднике мигранте од свих облика експлоа-
тације и злостављања у циљу гарантовања достојанственог рада и 
увећања социоекономских доприноса миграната у државама поре-
кла и одредишта.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) промовисање потписивања, ратификације, приступања и при-
мене релевантних међународних инструмената који се односе 
на међународне миграције радника, права радника, достојан-
ствен рад и принудни рад;

(b) унапређење рада постојећих билатералних, субрегионалних и 
регионалних платформи које су превазишле препреке и иден-
ти фиковале најбоље праксе у подручју мобилности радне сна-
ге, олакшавајући међурегионални дијалог у циљу размене овог 
знања и промовисања пуног поштовања људских права и пра-
ва радника миграната на свим нивоима квалификација, укљу-
чујући раднике мигранте који раде у домаћинствима;

(c) унапређивање прописа о јавним и приватним агенцијама за за-
пошљавање како би се ускладили с међународним смерницама 
и најбољим праксама и како би се посредницима и послодавци-
ма забранило да наплаћују или пребацују наплаћивање накнада 
за запошљавање или повезаних трошкова на раднике мигранте 
и како би се спречили задуживање, експлоатација и принуд-
ни рад, укључујући кроз успостављање обавезних и извршних 
механизама за ефикасно регулисање и надзор индустрије запо-
шљавања;

(d) успостављање партнерстава са свим заинтересованим страна-
ма, укључујући послодавце, организације и синдикате радника 
миграната, како би се обезбедило да радници мигранти имају 
писане уговоре и да буду упознати с њиховим одредбама, про-
писима који се односе на међународно запошљавање и запо-
шљавање у држави одредишта, њиховим правима и обавезама, 
као и да знају како да остваре приступ ефикасним жалбеним 
механизмима и механизмима за обештећење, и то на језику 
који разумеју;

(e) доношење и примена националних закона који санкционишу 
кршење људских и радних права, посебно у случајевима принуд-
ног и дечјег рада, уз сарадњу с приватним сектором, укључујући 
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послодавце, посреднике, подизвођаче и добављаче, како би се 
изградила партнерства која промовишу услове за достојанствен 
рад, спречавају злоупотребу и експлоатацију и осигуравају да 
су улоге и одговорности у склопу процеса посредовања и запо-
шљавања јасно одређене, чиме се повећава транспарентност;

(f) јачање примене поштеног и праведног посредовања и достојан-
ствених радних норми и политика кроз унапређење способ-
ности инспектора рада и других органа власти с циљем бољег 
надзора посредника, послодаваца и пружалаца услуга у свим 
секторима, осигуравајући поштовање међународног права људ-
ских права и радног права, како би се спречили сви облици ек-
сплоатације, ропства и принудног, обавезног или дечјег рада;

(g) развијање и ојачавање миграција радне снаге праведног и етич-
ког процеса посредовања који омогућава мигрантима да мењају 
послодавце и услове или дужину боравка уз минимално адми-
нистративно оптерећење, истовремено промовишући веће мо-
гућности за достојанствен рад и поштовање међународних људ-
ских права и радног права;

(h) предузимање мера којима се забрањује одузимање или задржа-
вање уговора о раду без пристанка, као и путних или личних 
докумената миграната, у циљу спречавања злоупотреба, свих 
облика експлоатације, принудног, обавезног и дечјег рада, изну-
де и других ситуација личне зависности, како би се мигрантима 
омогућило да у потпуности остварују своја људска права;

(i) пружање радницима мигрантима, који су уговорно запослени и 
који примају новчану накнаду, једнаких радних права и заштите 
у одговарајућем сектору, као што су права на правичне и по-
вољне услове рада, на једнаку зараду за рад једнаке вредности, 
на слободу мирног окупљања и удруживања, као и на највиши 
могући стандард физичког и менталног здравља, укључујући и 
механизме заштите плата, социјални дијалог и чланство у син-
дикатима;

(j) обезбеђивање сигурног приступа ефикасним механизмима при-
јављивања, подношења притужби и механизмима за обеш те ћење 
за мигранте који раде неформално у случајевима експлоа тације, 
злостављања или повреда њихових права на радном месту, на 
начин који не погоршава рањивости оних миграната који јавно 
укажу на такве праксе и који им омогућава учествовање у одгова-
рајућим судским поступцима у држави порекла или одредишта;

(k) ревизија релевантних националних закона о раду, политика и 
програма запошљавања како би се осигурало да уважавају спе-
цифичне потребе и доприносе радница мигранткиња, посебно 
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домаћица и жена које раде неквалификоване послове, као и 
усва јање посебних мера за спречавање, пријављивање, реша-
вање и осигуравање делотворног правног лека за све облике 
експлоатације и злостављања, укључујући сексуално и родно 
засновано насиље, као основу за промовисање родно одговор-
них политика мобилности радне снаге;

(l) израда и унапређивање националних политика и програма који 
се односе на међународну мобилност радне снаге, укључујући 
узимање у обзир релевантних препорука Општих начела и опе-
ративних смерница Међународне организације рада за праведно 
посредовање при запошљавању, Руководећих начела Уједиње-
них нација о бизнису и људским правима,21 као и Међународног 
система савесног посредовање при запошљавању (ИРИС) Међу-
народне организације за миграције (ИОМ).

Циљ 7: Проучавање и смањивање фактора рањивости у миграцијама

23. Обавезујемо се да ћемо одговарати на потребе миграната који се су-
очавају са ситуацијама рањивости које могу да настану из околности 
у којима путују или услова с којима се суочавају у државама поре-
кла, транзита и одредишта, помажући им и штитећи њихова људска 
права, у складу с нашим међународноправним обавезама. Надаље се 
обавезујемо да ћемо увек подржавати најбоље интересе детета, као 
примарни аспект у ситуацијама када су у питању деца, и да ћемо 
примењивати родно одговорни приступ у решавању рањивости и 
одговору на мешовита кретања.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) преиспитивање релевантних политика и пракси како би се оси-
гурало да оне не стварају, не погоршавају или случајно не по-
већавају рањивост миграната, укључујући и примену приступа 
који се заснива на људским правима, родној одговорности и од-
говорности према особама с инвалидитетом, осетљивости пре-
ма добу и деци;

(b) успостављање свеобухватних политика и развој партнерстава 
који мигрантима у ситуацији рањивости, без обзира на прав-
ни статус, пружају потребну подршку у свим фазама миграција, 
кроз идентификацију и помоћ и заштиту њихових људских пра-
ва, посебно у случајевима који се односе на жене у опасности, 
децу, нарочито када су непраћена или раздвојена од њихових 

21 Руководећа начела о бизнису и људским правима: спровођење „заштити, поштуј, 
отклони“ оквира Уједињених нација (A/HRC/17/31, прилог).
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породица, припаднике етничких и верских мањина, жртве на-
сиља, укључујући сексуално и родно засновано насиље, старије 
особе, особе с инвалидитетом, особе које су дискриминисане 
по било ком основу, аутохтоно становништво, раднике суоче-
не с експлоатацијом и злостављањем, кућне помоћнице, жртве 
трговине људима и мигранте изложене експлоатацији и зло-
стављању у контексту кријумчарења миграната;

(c) развој родно одговорних миграционих политика ради решава-
ња посебних потреба и рањивости жена, девојчица и дечака ми-
граната, укључујући помоћ, здравствену заштиту, психоло шка и 
друга саветовања, као и приступ правосуђу и ефикасним прав-
ним лековима, посебно у случајевима сексуалног и родно засно-
ваног насиља, злостављања и експлоатације;

(d) преиспитивање релевантних важећих закона о раду и радних 
услова како би се препознале и ефикасно решиле рањивости 
и злоупотребе радника миграната свих нивоа квалификација, 
укључујући и раднике на пословима у домаћинству, као и оне 
који раде у сивој економији, у сарадњи с релевантним актерима, 
посебно приватним сектором;

(e) укључивање деце миграната у националне системе заштите деце 
кроз успостављање ефикасних поступака за заштиту деце ми-
граната у релевантним законодавним, управним и судским по-
ступцима и одлукама, као и у свим миграционим политикама и 
програмима који утичу на децу, укључујући политике конзулар-
не заштите и оквире прекограничне сарадње, како би се обезбе-
дило да се најбољи интереси детета на одговарајући начин инте-
гришу, доследно тумаче и примењују у координацији и сарадњи 
с органима власти за заштиту деце;

(f) пружање заштите непраћеној и раздвојеној деци у свим фазама 
миграција успостављањем специјализованих поступака за њи-
хову идентификацију, упућивање, негу и спајање породице, као 
и пружање приступа услугама здравствене заштите, укључујући 
ментално здравље, образовању, правној помоћи и праву да буду 
саслушана у управним и судским поступцима, укључујући брзо 
именовање стручног и непристраног старатеља, као основног 
средства за решавање њихових појединачних рањивости и ди-
скриминације, заштиту од свих облика насиља и омогућавање 
приступа одрживим решењима која су у њиховом најбољем ин-
тересу;

(g) обезбеђивање приступа јавној или приступачној независној 
правној помоћи и заступању у судским поступцима, који их се 
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тичу, за мигранте, као и у свим повезаним судским или управ-
ним поступцима, како би се осигурало да сви мигранти свуда 
буду препознати као једнаки пред законом, и да правосуђе буде 
вођено принципима непристрасности и недискриминације;

(h) развој доступних и брзих поступака за прелазак из једног у 
други правни статус и информисање миграната о њиховим 
правима и обавезама како би се избегле ситуације у којима 
би се нашли у нерегуларном статусу у држави одредишта, с 
циљем умањења нестабилности њиховог статуса и умањења 
рањивости повезаних с тим, а такође стварања могућности за 
спровођење појединачне процене статуса, укључујући мигран-
те који су изгубили правни статус, без страха од произвољног 
протеривања;

(i) развој постојеће праксе за додатне могућности миграната с 
не регуларним статусом у погледу спровођења појединачне 
про цене, која би за резултат имала могућност легализације 
бо равка, имајући у виду да се свака таква процена спроводи 
за себно у сваком одвојеном случају и уз јасне и транспарентне 
критеријуме, посебно у ситуацијама које се тичу деце, младих 
и породица, као механизма за смањење рањивости миграната 
и начина за утврђивање прецизних података о становништву 
за државу;

(j) примена конкретних мера подршке, за омогућавање мигранти-
ма који су се нашли у кризној ситуацији у државама транзита 
и одредишта, приступа конзуларној заштити и хуманитарној 
помоћи, укључујући посредством олакшавања прекограничне и 
шире међународне сарадње, а такође посредством укључивања 
миграната у планове за припрему и одговор на кризне ситуа-
ције, као и посткризне активности;

(k) укључивање локалних органа власти и релевантних актера у 
идентификацију, упућивање и помоћ мигрантима у ситуацији 
рањивости, путем договора с националним телима за заштиту, 
правну помоћ и пружање услуга, као и ангажовање мобилних 
тимова, ако постоје, за решавање таквих ситуација;

(l) развој националних стратегија и програма за унапређивање на-
ционалних мера реаговања на потребе миграната у ситуацијама 
рањивости, узимајући у обзир релевантне препоруке из Начела 
и смерница, поткрепљених практичним саветима, за заштиту 
људских права миграната у рањивим ситуацијама Глобалне гру-
пе за миграције.
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Циљ 8: Спасавање живота и успостављање координисаних 
међународних напора за налажење несталих миграната

24. Обавезујемо се да ћемо сарађивати на међународном плану са ци-
љем спасавања живота и спречавања смрти и повреда миграната, 
појединачним или заједничким операцијама за трагање и спасавање, 
стандардизованим прикупљањем и разменом релевантних инфор-
мација, преузимањем колективне одговорности за очување живота 
свих миграната, у складу с међународним правом. Надаље, обавезује-
мо се да ћемо радити на идентификацији умрлих или несталих и да 
ћемо радити на олакшавању комуникације с погођеним породицама.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) развијање поступака и споразума о трагању и спасавању мигра-
ната, с примарним циљем заштите права миграната на живот, 
који подразумевају забрану колективног протеривања, јамче 
про цесне гаранције и појединачне процене у сваком случају, 
уна пређују капацитете за прихват и помоћ и обезбеђују да се 
пру жање помоћи искључиво хуманитарне природе мигрантима 
не може сматрати незаконитим;

(b) спровођење анализе утицаја миграционих политика и закона 
у циљу потврђивања да они не повећавају или стварају ризик 
од нестанка миграната, укључујући и кроз идентификовање 
опа сних транзитних рута које мигранти користе, сарадњу с 
дру гим државама, релевантним актерима и међународним 
органи зацијама у идентификацији контекстуалних ризика и 
успо стављање механизама за спречавање и одговор на такве си-
туа ције, с посебном пажњом на децу мигранте, нарочито непра-
ћену и раздвојену децу мигранте;

(c) омогућавање мигрантима да без одлагања ступе у контакт са 
својим породицама како би их обавестили да су живи, кроз 
олакшавање приступа средствима комуникације дуж рута и на 
одредиштима, укључујући и места притвора, као и кроз олакшан 
приступ конзуларним представништвима, локалним властима и 
организацијама које могу да пружају помоћ у комуникацији с 
породицом, посебно у случајевима непраћене и раздвојене деце, 
као и адолесцената;

(d) успостављање транснационалних канала за координацију, укљу-
чујући путем конзуларне сарадње и одређивањем контакт осо-
ба и координационих тела за породице у потрази за несталим 
мигрантима, уз помоћ којих породице стално могу да добију 
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информације о статусу потраге, као и друге релевантне инфор-
мације, поштујући њихово право на приватност и заштиту по-
датака о личности;

(e) прикупљање, централизација и систематизовање података о 
мртвим телима и омогућавање да место сахрањивања може би-
ти пронађено у складу с општеприхваћеним међународним фо-
рензичким стандардима, као и успостављање наднационалних 
канала за координацију како би се олакшала идентификација и 
пружање информација породицама;

(f) улагање свих напора, укључујући међународну сарадњу, за на-
лажење, идентификацију и репатријацију посмртних остатака 
преминулих миграната у њихове државе порекла, поштујући 
жеље ожалошћених породица, а у случају неидентификованих 
особа олакшавање идентификације и накнадног прибављања 
посмртних остатака, уз правилно и достојанствено третирање 
посмртних остатака с пуним поштовањем.

Циљ 9: Јачање наднационалног одговора на кријумчарење миграната

25. Обавезујемо се да ћемо јачати заједничке напоре на спречавању и су-
збијању кријумчарења миграната јачањем капацитета и међународ-
ном сарадњом како би се кријумчарење миграната спречило, истра-
жило, процесуирало и казнило с циљем окончања некажњавања 
кријумчарских мрежа. Надаље се обавезујемо да мигранти неће бити 
кривично гоњени због чињенице да су били предмет кријумчарења, 
без обзира на потенцијално гоњење због других кршења национал-
ног законодавства. Исто тако се обавезујемо да ћемо радити на иден-
тификацији кријумчарених миграната како бисмо заштитили њихова 
људска права, узимајући у обзир посебне потребе жена и деце и по-
мажући посебно оним мигрантима који су били предмет кријумча-
рења у веома тешким околностима, у складу с међународним правом.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) промовисање ратификације, приступања и спровођења Прото-
кола против кријумчарења миграната копном, морем и вазду-
хом, којим се допуњује Конвенција Уједињених нација против 
транснационалног организованог криминала;

(b) коришћење транснационалних, регионалних и билатералних 
ме ха низама за размену релевантних информација и података о 
кријумчарским рутама, начину деловања и финансијским тран-
сакцијама кријумчарских мрежа, рањивости с којима се суоча-
вају кријумчарени мигранти, као и других података за разбијање 
кријумчарских мрежа и унапређење заједничких одговора;
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(c) развој протокола о сарадњи дуж миграционих рута, који су род-
но одговорни и осетљиви према деци, који дефинишу мере за 
адекватну идентификацију и помоћ кријумчареним мигрантима 
корак по корак, у складу с међународним правом, као и олак-
шавање прекограничне примене закона и обавештајну сарадњу 
у циљу спречавања и сузбијања кријумчарења миграната ради 
заустављања некажњавања кријумчара и спречавања нерегу-
ларних миграција, истовремено обезбеђујући да мере против 
кријумчарења у потпуности поштују људска права;

(d) усвајање законодавних и других мера потребних за утврђивање 
кријумчарења миграната као кривичног дела учињеног с циљем 
стицања директне или индиректне финансијске или друге мате-
ријалне користи за кријумчара, као и предвиђање квалификова-
ног кривичног дела када се ради о кријумчарењу миграната под 
отежавајућим околностима, у складу с међународним правом;

(e) осмишљавање, преиспитивање или измена важећих политика и 
поступака за разликовање кривичног дела кријумчарења мигра-
ната од кривичног дела трговине људима користећи исправне 
дефиниције и примењујући различите одговора на ова одвојена 
кривична дела, истовремено препознајући да и кријумчарени 
мигранти могу да постану жртве трговине људима и да им је 
стога неопходна одговарајућа заштита и помоћ;

(f) предузимање мера за спречавање кријумчарења миграната то-
ком миграционог циклуса у партнерству с другим државама и 
релевантним актерима, укључујући кроз сарадњу у областима 
развоја, јавног информисања, правосуђа као и кроз обуке и из-
градње техничких капацитета на државном и локалном нивоу, 
посвећујући посебну пажњу географским областима из којих се 
нерегуларне миграције систематски јављају.

Циљ 10: Спречавање, сузбијање и искорењивање трговине људима у 
контексту међународних миграција

26. Обавезујемо се на усвајање законодавних и других мера за спреча-
вање, сузбијање и искорењивање трговине људима у контексту међу-
народних миграција кроз јачање капацитета и међународне сарадње 
у погледу истраживања, процесуирања и кажњавања трговине људи-
ма, обесхрабрујући потражњу која подстиче експлоатацију која води 
трговини људима и окончавајући некажњивост мрежа за трговину 
људима. Даље се обавезујемо да ћемо унапредити идентификацију, 
заштиту и пружање помоћи миграната који су постали жртве тргови-
не људима, посебну пажњу посвећујући женама и деци.
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Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) промовисање, ратификација, приступање и примена Протокола 
за превенцију, сузбијање и кажњавање трговине људским бићи-
ма, нарочито женама и децом, којим се допуњује Конвенција 
Уједињених нација против транснационалног организованог 
кри минала;

(b) промовисање примене Глобалног акционог плана за борбу про-
тив трговине људима22 и уважавање препорука из алата Канцела-
рије Уједињених нација за питања дроге и криминала (УНОДЦ) 
за борбу против трговине људима и других релевантних докуме-
ната УНОДЦ-а приликом израде и примене националних и ре-
гионалних стратегија и мера које се односе на трговину људима;

(c) надгледање нерегуларних миграционих рута које мреже за тр-
говину људима могу да искористе за регрутовање и виктимиза-
цију кријумчарених или нерегуларних миграната, у циљу јачања 
билатералне, регионалне и међурегионалне сарадње на превен-
цији, истраживању и кривичном гоњењу починилаца, као и на 
идентификацији, заштити и пружању помоћи жртвама тргови-
не људима;

(d) дељење релевантних информација и података преко трансна-
ционалних и регионалних механизама, укључујући о начину 
деловања, економским моделима и условима који погодују кри-
јумчарским мрежама, јачање сарадње између свих релевантних 
актера, укључујући финансијске обавештајне службе, регулатор-
на и финансијска тела, с циљем идентификације и заустављања 
финансијских токова повезаних с трговином људима, као и уна-
пређење правосудне сарадње и спровођења судских одлука како 
би се гарантовала одговорност и окончала некажњивост;

(e) спровођење мера за решавање питања посебне рањивости жена, 
мушкараца, девојчица и дечака, без обзира на њихов правни 
статус, који су постали или су у опасности да постану жртве 
трговине људима и других облика експлоатације, омогућавањем 
приступа правосуђу и обезбеђивањем могућности за безбедно 
пријављивање без страха од притвора, удаљења или казне, уз 
фокус на превентивно деловање, спречавање, идентификацију, 
пружање адекватне заштите и помоћи, као и решавање питања 
специфичних облика злостављања и експлоатације;

(f) дефинисање трговине људима у законодавству, миграционим 
политикама и планирању, као и у судским поступцима, у складу 

22 Резолуција 64/293.
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с међународним правом, како би се разликовала кривична дела 
трговине људима од кријумчарења миграната;

(g) јачање законодавства и релевантних поступака за ефикасније 
кривично гоњење трговаца људима, као и избегавање кримина-
лизације миграната који су жртве трговине људима и обезбе-
ђивање одговарајуће заштите и помоћи за жртве, неусловљене 
сарадњом с властима у борби против осумњичених трговаца 
људима;

(h) пружање заштите и помоћи мигрантима који су постали жртве 
трговине људима, као што су мере за физички, психолошки и 
социјални опоравак, као и мере које им омогућавају да остану у 
држави одредишта, привремено или трајно, у одговарајућим слу-
чајевима, олакшавајући жртвама приступ правосуђу, укљу чујући 
обештећење и компензацију, у складу с међународним правом;

(i) стварање националних и локалних информационих система 
и програма обуке којима се упозоравају и образују грађани, 
послодавци и јавни службеници, као и полицијски службеници, 
и ојачавају капацитети за препознавање знакова трговине љу-
дима, као што су принудни, обавезни или дечји рад, у државама 
порекла, транзита и одредишта;

(j) улагање у кампање подизања свести миграната и потенцијалних 
миграната о ризицима и опасностима трговине људима, као и 
пружање информација мигрантима о предупређивању актив-
ности везаних за трговину људима и њиховом пријављивању, у 
сарадњи с релевантним актерима.

Циљ 11: Управљање границама на интегрисан, сигуран
и координисан начин

27. Обавезујемо се да ћемо управљати нашим државним границама 
на координисан начин, подстичући билатералну и регионалну са-
радњу, водећи рачуна о безбедности држава, заједница и мигра-
ната и олакшавајући сигурно и регуларно прекогранично кретање 
људи, уз спречавање нерегуларних миграција. Даље се обавезујемо 
на спровођење недискриминаторних, родно одговорних политика 
и политика осетљивих према деци у погледу управљања границама 
у складу с начелом националног суверенитета, владавином права, 
међународноправним обавезама, људским правима свих миграната, 
без обзира на њихов правни статус.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) унапређење међународне, регионалне и међурегионалне сара-
дње у погледу управљања границама, узимајући у обзир специ-
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фичну ситуацију транзитних земаља, у погледу правилне иден-
тификације, правовременог и ефикасног упућивања, помоћи и 
одговарајуће заштите миграната у ситуацијама рањивости на 
међународним границама или у њиховој близини, у складу с 
међународним правом људских права, применом тзв. укључи-
вања свих структура власти које подразумева укљученост свих 
нивоа власти, применом заједничке прекограничне обуке и под-
стицањем мера за јачање капацитета;

(b) успостављање одговарајућих структура и механизама за ефи-
касно и интегрисано управљање границама обезбеђивањем све-
обухватних и ефикасних поступака за прелазак државне грани-
це, укључујући и провере долазећих лица унапред, пре њиховог 
доласка, дељење информација унапред од стране превозника и 
коришћење информационих и комуникационих технологија, уз 
поштовање начела недискриминације и права на приватност и 
заштиту података о личности;

(c) преиспитивање и ревизија одговарајућих националних посту-
пака за прелазак државне границе, поступака за појединачну 
процену у сваком случају и саслушања, како би се обезбедиле 
процесне гаранције на међународним границама, као и да се 
са свим мигрантима поступа у складу с међународним правом 
људских права, укључујући кроз сарадњу с националним тели-
ма за заштиту људских права и другим релевантним актерима;

(d) развој споразума о техничкој сарадњи који омогућују држава-
ма да траже и нуде ресурсе, опрему и другу техничку помоћ с 
циљем јачања управљања границама, посебно у областима по-
траге и спасавања, као и у другим ванредним ситуацијама;

(e) обавештавање и одређивање органа надлежног за заштиту де це 
без одлагања у поступцима за утврђивање најбољег интере са де-
тета у тренутку када непраћено или раздвојено дете пређе међу-
народну границу, у складу с међународним правом, укључујући 
и обуку граничних службеника о правима детета и поступци-
ма осетљивим према деци, као што су они за спречавање раз-
двајања породица и за спајање раздвојених породица;

(f) преиспитивање и ревидирање релевантних закона и прописа 
како би се утврдило да ли су санкције прикладне за решавање 
питања нерегуларног уласка или боравка и да, ако јесу, буде 
обезбеђена њихова сразмерност, недискриминаторност и пуна 
усклађеност с процесним гаранцијама и другим обавезама које 
произлазе из међународног права;

(g) унапређивање прекограничне сарадње између суседних и дру-
гих држава, која се односи на лечење особа које прелазе или 
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желе да пређу међународне границе, узимајући у обзир реле-
вантне препоруке Канцеларије Високог комесара Уједињених 
нација за људска права из Препоручених начела и смерница о 
људским правима на међународним границама приликом утвр-
ђивања најбољих пракси.

Циљ 12: Јачање правне сигурности и предвидивости у миграционим 
поступцима за одговарајуће прегледе, процене и упућивање

28. Обавезујемо се ћемо радити на јачању правне сигурности и предви-
дивости миграционих поступака развијањем и унапређивањем ефи-
касних механизама заснованих на људским правима за аде кватне, 
благовремене и појединачне процене свих миграната у сврху иден-
тификације и олакшавања приступа одговарајућим поступцима 
упућивања, у складу с међународним правом.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) повећање транспарентности и доступности миграционих по-
ступака кроз саопштавање услова за улазак, пријем, боравак, 
рад, студирање или друге активности, као и кроз увођење тех-
нологије за поједностављивање поступака за подношење захте-
ва како би се избегла непотребна одлагања и трошкови за држа-
ве и мигранте;

(b) осмишљавање и спровођење регионалних и међурегионалних 
специјализованих обука о људским правима и поступању у слу-
чајевима психолошких траума, намењених припадницима слу-
жби за прву помоћ и државним службеницима, укључујући 
по ли цију, граничне службенике, конзуларне представнике и 
правосудне органе, како би се олакшала и стандардизовала 
идентификација и упућивање, као и одговарајућа помоћ и са-
ветовање на културолошки осетљив начин, за жртве трговине 
људима, мигранте у ситуацијама рањивости, укључујући и децу, 
посебно непраћену и раздвојену децу, и особе погођене било 
којим обликом експлоатације и злостављања везаних за кријум-
чарење миграната под отежавајућим околностима;

(c) успостављање родно одговорних механизама и механизама који 
су осетљиви према деци, укључујући унапређене поступке за 
процењивање на границама и местима првог уласка, применом 
стандардизованих оперативних процедура развијених у коор-
динацији с локалним властима, националним институцијама за 
људска права и међународним организацијама као и цивилним 
друштвом;

(d) идентификација деце миграната без одлагања на местима првог 
уласка у транзитним државама и државама одредишта, а уколи-
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ко се ради о непраћеној или раздвојеној деци, да се хитно упуте 
на институције задужене за заштиту деце и друге релевантне 
пружаоце услуга, као и да им се одреди стручан и непристрасан 
старатељ, да се заштити јединство породице и да се према сва-
ком ко легитимно тврди да је дете поступа као према таквом, 
осим ако се другачије не утврди мултидисциплинарном и неза-
висном проценом узраста која је осетљива према деци;

(e) примерено, благовремено и ефикасно саопштавање и чињење 
до ступним одговарајућих информација о правима и обавеза-
ма према националним законодавствима и поступцима, укљу-
чујући и оне о условима уласка и боравка, о доступним облици-
ма заштите, као и могућностима за повратак и реинтеграцију, а 
у контексту мешовитих кретања.

Циљ 13: Коришћење миграционог притвора само као крајње мере и 
развијање алтернатива

29. Обавезујемо се да ћемо обезбедити да свако притварање у контексту 
међународних миграција буде у складу с начелом владавине права, 
да не буде произвољно, да се заснива на закону, нужности, сразмер-
ности и појединачној процени, да га спроводе овлашћена службена 
лица, да траје што краће, без обзира на то ли се дешава у тренут-
ку уласка, у транзиту, или у поступцима враћања, као и без обзира 
на врсту места где се притвор догоди. Даље се обавезујемо да ћемо 
дати предност алтернативним решењима за притвор, без лишавања 
слободе, која су у складу с међународним правом, као и да ћемо на 
свако притварање миграната примењивати приступ заснован на 
поштовању људских права и да ћемо притвор користити само као 
крајње средство.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) коришћење постојећих релевантних механизама за остваривање 
људских права зарад унапређења независног праћења притво-
ра миграната, водећи рачуна да то буде крајња мера, да не дође 
до кршења људских права и да државе промовишу, примењују 
и развијају алтернативна решења за притвор, дајући предност 
мерама пружања бриге у заједници, посебно у случајевима који 
укључују породице и децу, а које искључују лишавање слободе;

(b) обједињавање свеобухватног скупа за ширење најбољих прак-
си у области алтернативних решења за притвор заснованих на 
људским правима, у контексту међународних миграција, укљу-
чујући олакшавање редовних размена и развијање иници јатива 
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заснованих на успешним праксама између држава, као и између 
држава и релевантних актера;

(c) преиспитивање и ревизија релевантног законодавства, полити-
ка и пракси повезаних с миграционим притвором како би се 
осигурало да мигранти не буду произвољно притварани, да 
одлу ке о притварању буду засноване на закону, да буду пропор-
ционалне, с легитимном сврхом и да се доносе на појединачној 
основи, у потпуности у складу с процесним гаранцијама и ме-
рама заштите, као и да се миграциони притвор не користи као 
средство одвраћања или као облик свирепог, нечовечног или 
понижавајућег поступања према мигрантима, у складу с међу-
народним правом људских права;

(d) обезбеђивање приступа правосуђу за све мигранте у државама 
транзита и одредишта који су или могу бити предмет притвора, 
укључујући и омогућавање приступа бесплатним или повољ-
ним правним саветима и помоћи стручног и независног адвока-
та, као и приступ информацијама и право на редовно преиспи-
тивање одлуке о притвору;

(e) информисање свих миграната који се налазе у притвору о разло-
зима њиховог притвора, на језику који разумеју, и олакшавање 
остваривања њихових права, укључујући и комуникацију с од-
говарајућим конзуларним или дипломатским представништви-
ма без одлагања, с правним заступницима и члановима породи-
це, у складу с међународним правом и процесним гаранцијама;

(f) смањење негативних и потенцијално трајних ефеката притвора 
на мигранте гарантовањем примене процесних гаранција и на-
чела сразмерности, најкраћег временског трајања, мера заштите 
телесног и менталног интегритета и минимално – приступа хра-
ни, основној здравственој нези, правном саветовању и помоћи, 
информацијама и комуникацији, као и адекватном смештају, у 
складу с међународним правом људских права;

(g) спровођење миграционог притвора од стране свих органа вла-
сти и приватних актера задужених за спровођења миграционог 
притвора, на начин који је усклађен с људским правима и кроз 
обучавање о питањима недискриминације и превенције произ-
вољног хапшења и притвора у контексту међународних мигра-
ција, као и кроз одговорност за кршења или злоупотребе људ-
ских права;

(h) заштита и поштовање права и најбољег интереса детета у свим 
случајевима, без обзира на његов правни статус, кроз обез-
беђивање доступности и приступачности различитих алтер-
нативних решења за притвор невезаних за лишавање слободе, 
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дајући предност пружању бриге у заједници, како би се обезбе-
дио приступ образовању и здравству и поштовало право на по-
родични живот и заједништво, као и путем рада на окончању 
праксе притварања деце у контексту међународних миграција.

Циљ 14: Унапређење конзуларне заштите, помоћи и сарадње током 
целог миграционог циклуса

30. Обавезујемо се да ћемо ојачати конзуларну заштиту и помоћ на-
шим држављанима у иностранству, као и конзуларну сарадњу међу 
државама, у циљу боље заштите права и интереса свих миграната 
у сваком тренутку, и да ћемо ојачати функције конзуларних пред-
ставништава с циљем унапређења интеракције између миграната 
и државних органа у државама порекла, транзита и одредишта, у 
складу с међународним правом.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) сарадња на изградњи конзуларних капацитета, обуци конзулар-
них службеника, промовисању заједничког пружања конзулар-
них услуга у случајевима кад поједине државе немају довољно 
капацитета, укључујући техничку помоћ и израду билатералних 
и регионалних споразума о различитим аспектима конзуларне 
сарадње;

(b) укључивање релевантног конзуларног и миграционог особља 
у постојеће глобалне и регионалне форуме о миграцијама ра-
ди размене информација и најбољих пракси о питањима од 
обостраног интереса која се односе на грађане у иностранству 
и дају допринос развоју свеобухватне миграционе политике за-
сноване на доказима;

(c) склапање билатералних или регионалних споразума о конзулар-
ној помоћи и заступању на местима где државе показују инте-
рес за јачање ефикасних конзуларних услуга везаних за мигра-
ције, али немају дипломатско или конзуларно присуство;

(d) јачање конзуларних капацитета са циљем идентификације, за-
штите и помоћи нашим држављанима у иностранству који се 
налазе у рањивој ситуацији, укључујући и жртве кршења људ-
ских и радних права или злостављања, жртве кривичних дела, 
жртве трговине људима, мигранте који су предмет кријумча-
рења под отежавајућим околностима, као и раднике мигранте 
експлоатисане у поступку запошљавања, кроз пружање обука за 
конзуларне службенике о активностима у том погледу, имајући 
у виду поштовање људских права, родну одговорност и осетљи-
вост према деци;
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(e) омогућавање нашим држављанима у иностранству да се, у бли-
ској сарадњи с конзуларним, националним и локалним власти-
ма, а такође и релевантним мигрантским организацијама, ре-
гиструју при држави порекла, ради олакшавања информисања, 
пружања услуга и помоћи мигрантима у кризним ситуацијама 
и како би се мигрантима обезбедила доступност релевантних и 
благовремених информација, на пример успостављањем линије 
за помоћ и консолидацијом националних дигиталних база пода-
така, притом штитећи право на приватност и заштиту података 
о личности;

(f) пружање конзуларне заштите нашим држављанима кроз пру-
жање савета, укључујући о локалним законима и обичајима, 
интеракцији с властима, финансијској укључености и предузет-
ништву, као и издавањем релевантне документације, као што су 
путне исправе, или конзуларних идентификационих докумена-
та који могу олакшати приступ услугама, помоћи у хитним си-
туацијама, отварање банковних рачуна и приступ услугама ве-
заним за слање дознака.

Циљ 15: Омогућавање приступа основним услугама за мигранте

31. Обавезујемо се да ћемо обезбедити свим мигрантима, без обзира 
на њихов правни статус, остваривање људских права безбедним 
приступом основним услугама. Даље се обавезујемо на јачање си-
стема пружања инклузивних услуга за мигранте, притом не оспора-
вајући чињеницу да држављани и регуларни мигранти могу имати 
право на свеобухватније пружање услуга, осигуравајући притом да 
свако различито поступање мора бити засновано на закону, пропор-
ционално, с легитимним циљем и у складу с међународним правом 
људских права.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) доношење закона и предузимање мера како пружање услуга не 
би доводило до дискриминације миграната по основу расе, боје 
коже, пола, језика, вере, политичког или другог уверења, нацио-
налног или социјалног порекла, имовинског статуса, рођења, 
инвалидности или на некој другој основи, без обзира на слу-
чајеве у којима би се могло применити различито пружање 
услу га на основу правног статуса;

(b) обезбеђивање да сарадња између пружалаца услуга и мигра-
ционих власти не појачава рањивост нерегуларних миграната 
угрожавањем сигурног приступа основним услугама или про-
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тивправном повредом људских права на приватност, слободу и 
безбедност на местима пружања основних услуга;

(c) успостављање и јачање холистичких и лако доступних услу-
жних тачака на локалном нивоу, које укључују мигранте, пру-
жају релевантне информације о основним услугама на начин 
који је родно одговоран и осетљив према особама с инвалиди-
тетом и према деци, олакшавајући им безбедан приступ;

(d) успостављање или овлашћивање независних институција на на-
ционалном или локалном нивоу, као што су националне инсти-
туције за заштиту људских права, за примање, истраживање и 
праћење притужби о ситуацијама у којима се мигрантима систе-
матски ускраћује или омета приступ основним услугама, и олак-
шавање приступа обештећењу, као и рад на промени праксе;

(e) укључивање здравствених потреба миграната у националне и 
локалне политике и планове здравствене заштите, попут јачања 
капацитета за пружање услуга, кроз олакшавање приступачног 
и недискриминаторног приступа, смањивањем баријера у кому-
никацији као и кроз обуке за пружаоце здравствене заштите о 
културно осетљивом пружању услуга, у циљу промовисања фи-
зичког и менталног здравља миграната и заједнице у целини, 
узимајући у обзир релевантне препоруке из Оквира приоритета 
и водећих начела за унапређење здравља избеглица и миграната 
Светске здравствене организације;

(f) обезбеђивање инклузивног и правичног квалитетног образо-
вања за мигрантску децу и младе, као и олакшавање приступа 
могућностима целоживотног учења, кроз јачање капаците та 
обра зовних система и олакшавање недискриминаторног при-
ступа развоју у раном детињству, формалним образовањем, 
неформалним програмима образовања за децу којима је фор-
мални систем недоступан, стручним усавршавањем и оспосо-
бљавањем, техничким образовањем и учењем језика, као и под-
стицање партнерстава са свим заинтересованим странама које 
могу да подрже ова настојања.

Циљ 16: Оснаживање миграната и друштва да остваре пуну укљученост 
и друштвену кохезију

32. Обавезујемо се да ћемо подстицати инклузивна и кохезивна дру-
штава кроз оснаживање миграната да постану активни чланови 
друштва кроз промовисање реципрочног ангажмана заједнице и 
миграната у остваривању њихових права и обавеза једних према 
другима, укључујући поштовање националних закона и поштовање 
обичаја државе одредишта. Даље се обавезујемо да ћемо радити на 



45

Глобални ком
пакт о сигурним

, уређеним
 и регуларним

 м
играцијам

а

јачању добробити свих чланова друштва кроз смањивање неједна-
кости, избегавајући поларизацију и повећавајући поверење јавности 
у политике и институције везане за миграције, у складу с признањем 
да су потпуно интегрисани мигранти у бољем положају да доприне-
су благостању.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) промовисање међусобног поштовања култура, традиција и оби-
чаја заједница одредишта и миграната разменом и применом 
најбољих пракси интеграционих политика, програма и актив-
ности, укључујући и начине промовисања прихватања различи-
тости и олакшавања друштвене кохезије и укључености;

(b) развијање свеобухватних програма заснованих на потребама 
пре одласка и по доласку, који могу да укључују права и обавезе, 
основну језичку обуку, као и упућивање у друштвене норме и 
обичаје у држави одредишта;

(c) развијање краткорочних, средњорочних и дугорочних циље-
ва националних политика у погледу укључивања миграната у 
друштва, укључујући и интеграцију у тржиште рада, спајање по-
родице, образовање, недискриминацију и здравље, укључујући 
кроз подстицање партнерстава с релевантним актерима;

(d) рад на инклузивним тржиштима рада и пуном учешћу радника 
миграната у формалној економији кроз олакшавање приступа 
достојанственом раду и радним местима за која су најквали-
фикованији, у складу с потребама локалног и националног тр-
жишта рада и понудом вештина;

(e) оснаживање мигранткиња кроз уклањање родно заснованих 
ди скриминаторних ограничења на формално запослење, осигу-
рањем права на слободу удруживања и олакшавањем приступа 
релевантним основним услугама, као мера за промовисање њи-
ховог вођства и гарантовања њиховог пуног, слободног и рав-
ноправног учешћа у друштву и економским активностима;

(f) успостављање центара или програма у заједници на локалном 
нивоу ради олакшања учешћа миграната у друштву државе 
пријема кроз укључивање миграната, чланова заједнице, исеље-
ничких организација, удружења миграната и локалних власти у 
међукултурни дијалог, размене искустава, програме менторства 
и развој пословних веза које унапређују резултате интеграције и 
подстичу међусобно поштовање;

(g) коришћење вештина, познавање културе и језика које поседују 
мигранти и заједница пријема кроз развој и промовисање међу-
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собног обучавања и размена, као и путем родно одговорних 
курсева и радионица на тему професионалне и грађанске инте-
грације;

(h) подршка мултикултуралним активностима кроз спорт, музику, 
уметност, кулинарске фестивале, волонтирање и друге друштве-
не догађаје који ће олакшати међусобно разумевање и уважа-
вање култура миграната и заједнице у држави одредишта;

(i) промовисање школских окружења која су гостољубива и бе-
збедна и подржавање тежњи деце миграната кроз унапређење 
односа унутар школске заједнице, интегрисање података о ми-
грацијама заснованих на доказима у образовне планове и до-
дељивањем посебних средстава за школе с високом концен-
трацијом деце миграната за интеграционе активности у циљу 
промовисања поштовања различитости и укључивости и зарад 
спречавања свих облика дискриминације, укључујући и раси-
зам, ксенофобију и нетолеранцију.

Циљ 17: Елиминисање свих облика дискриминације и промовисање 
јавног дискурса заснованог на доказима ради обликовања перцепције 
миграција

33. Обавезујемо се да ћемо елиминисати све облике дискриминације, 
осудити и супротставити се изразима, поступцима и појавама ра-
сизма, расне дискриминације, насиља, ксенофобије и повезаних 
нетрпељивости према свим мигрантима, у складу с међународним 
правом људских права. Даље се обавезујемо да ћемо промовиса-
ти отворени јавни дискурс, заснован на доказима, о миграција-
ма и мигрантима, у сарадњи са свим деловима друштва, а који ће 
створити реалнију, хуманију и конструктивнију перцепцију у том 
погледу. Такође се обавезујемо да ћемо заштитити слободу изража-
вања у складу с међународним правом, препознајући да отворена 
и слободна расправа доприноси свеобухватном разумевању свих 
аспеката миграција.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) доношење, примењивање и очување закона којима се кажњавају 
злочини из мржње и кривична дела из мржње против мигра-
ната под отежавајућим околностима, обучавање државних слу-
жбеника и припадника полиције да идентификују, спрече и од-
говоре на таква кривична дела и друга дела насиља која циљају 
мигранте, као и пружање здравствене, правне и психосоцијалне 
помоћи жртвама;
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(b) оснаживање миграната и заједница да се супротставе било ко-
јим делима подстицања на насиље која су усмерена према миг-
рантима, информишући их о механизмима за заштиту и гаран-
товање да они који активно учествују у извршењу злочина из 
мржње који циљају мигранте одговарају, у складу с национал-
ним законодавством, уз поштовање међународног права људ-
ских права, посебно права на слободу изражавања;

(c) промовисање независног, објективног и квалитетног извешта-
вања медијских кућа, укључујући информације са интернета, 
кроз сензибилизацију и едукацију запослених у медијима о пи-
тањима и терминологији везаним за миграције, развојем етич-
ких стандарда извештавања и оглашавања и кроз заустављање 
финансирања јавним средствима медија који систематски про-
мовишу нетолеранцију, ксенофобију, расизам и друге облике 
дискриминације према мигрантима, уз пуно поштовање слобо-
де медија;

(d) успостављање механизама за спречавање, откривање и реаговање 
на расно, етничко и верско профилисање миграната од стра не 
државних власти, као и систематских случајева нетолеранције, 
ксенофобије, расизма и свих других вишеструких и испре-
плетаних облика дискриминације, у партнерству с национал-
ним институцијама за људска права, укључујући кроз праћење 
и објављивање анализе трендова, као и кроз обезбеђивање ефи-
касног приступа жалбеним механизмима и обештећењу;

(e) омогућавање мигрантима, а посебно мигранткињама, приступа 
националним и регионалним жалбеним механизмима и меха-
низмима за обештећење у циљу промовисања одговорности и 
решавања питања владиних поступака везаних за дискримина-
торна дела и појаве према мигрантима и њиховим породицама;

(f) промовисање кампања за подизање свести које су усмерене ка 
заједницама у државама порекла, транзита и одредишта како би 
се јавно мњење информисало о позитивним доприносима си-
гурних, уређених и регуларних миграција, на основу доказа и 
чињеница, а ради окончања расизма, ксенофобије и стигматиза-
ције свих миграната;

(g) ангажовање миграната и водећих личности у политичкој, вер-
ској и локалној заједници, као и просветних радника и пружала-
ца услуга, у процесе откривања и спречавања случајева нетоле-
ранције, расизма, ксенофобије и других облика дискриминације 
против миграната и дијаспоре, и подршку активностима у ло-
калним заједницама за промовисање међусобног поштовања, 
укључујући у контексту изборних кампања.
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Циљ 18: Улагање у развој вештина и олакшавање међусобног 
признавања вештина, квалификација и компетенција

34. Обавезујемо се да ћемо улагати у иновативна решења која олакша-
вају међусобно признавање вештина, квалификација и компетенција 
радника миграната на свим нивоима и да ћемо промовисати развој 
вештина које су тражене на тржишту зарад оптимизације запошљи-
вости миграната на формалним тржиштима рада у државама одре-
дишта као и у државама порекла по повратку, као и да ћемо обезбе-
дити достојанствен рад у миграцијама радне снаге.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) развој стандарда и смерница за међусобно признавање страних 
квалификација и неформално стечених вештина у различитим 
секторима у сарадњи с одговарајућим индустријама у циљу обе-
збеђивања компатибилности широм света на основу постојећих 
модела и најбољих пракси;

(b) промовисање транспарентности сертификација и компатибилно-
сти националних оквира за квалификацију усаглашавањем стан-
дардних критеријума, показатеља и параметара оцењивања и 
ства рањем и јачањем националних мера за профилисање вешти-
на, регистара или институција, како би се олакшале ефикасне про-
цедуре међусобног признавања на свим нивоима квалификација;

(c) склапање билатералних, регионалних или мултилатералних 
споразума о међусобном признавању или укључивању одредаба 
о признавању у друге споразуме, попут споразума о мобилности 
ра дне снаге или трговинских споразума, како би се обезбеди-
ла еквиваленција или упоредивост у националним системима, 
као што су аутоматски или управљани механизми за међусобно 
признавање;

(d) коришћење технологије и дигитализације за свеобухватније 
вред новање и међусобно признавање вештина на основу фор-
малних докумената о квалификацијама, као и неформално сте-
чених компетенција и професионалних искустава на свим ни-
воима квалификација;

(e) изградња глобалних партнерстава међу државама у погледу ве-
штина за јачање капацитета државних органа и других реле-
вантних актера, укључујући приватни сектор и синдикате, као 
и подстицање развоја вештина радника у државама порекла и 
миграната у државама одредишта с циљем припреме полазника 
таквих обука за запошљавање у свим државама учесницама;

(f) промовисање међуинституционалних мрежа и програма сарад-
ње за партнерства између приватног сектора и образовних 
инсти туција у државама порекла и одредишта како би се омо-
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гућиле прилике за обострано корисно стицање вештина за 
мигранте, заједнице и партнере, уз ослонац на најбоље праксе 
Пословног механизма који је израђен у контексту Глобалног фо-
рума за миграције и развој;

(g) ангажовање у билатералним партнерствима и програмима у са-
радњи с релевантним актерима који промовишу развој вештина 
и мобилност, попут програма студентских размена, стипендија, 
професионалних програма размене и стажирања који укључују 
могућност за кориснике да након успешног завршетка ових 
програма траже запослење и ангажују се у предузетништву;

(h) сарадња са приватним сектором и послодавцима за омогућа-
вање лако доступних и родно одговорних програма за развој и 
усклађивање вештина на даљину или путем интернета за све ни-
вое квалификација, укључујући рано учење језика струке, обуку 
на радном месту и приступ напредним програмима обуке, како 
би се унапредила њихова могућност запошљавања у секторима 
у којима постоји потражња радне снаге, на основу стручног по-
знавања динамике тржишта рада, посебно за промовисање еко-
номског оснаживања жена;

(i) унапређење способности радника миграната за прелажење с јед-
ног посла, или послодавца, на други стављањем на располагање 
документације којом се признају вештине стечене на радном 
месту или кроз обуку, у циљу оптимизације користи стечених 
од усавршавања;

(j) развој и промовисање иновативних начина за међусобно при-
знавање и процену оцене формално и неформално стечених 
вештина, укључујући кроз благовремене и комплементарне обу-
ке за тражиоце посла, менторство и програме стажирања како 
би се у потпуности признала постојећа документа о квалифика-
цијама и пружале потврде о стручности за потврђивање ново-
стечених вештина;

(k) успостављање механизама за проверу докумената о квалифика-
цијама и информисање миграната о томе како да своје вештине 
и квалификације могу да процене пре одласка из државе поре-
кла, укључујући и током поступка запошљавања или у раној 
фази по доласку у државу одредишта, како би се унапредила 
њихова запошљивост;

(l) сарадња с релевантним актерима у циљу промовисања мера за 
документацију и информисање, с циљем давања опште предста-
ве о претходном раду, вештинама и квалификацијама радника, 
које су признате у државама порекла, транзита и одредишта, на 
основу којих би се омогућило послодавцима да врше процену 
пријава за посао поднетих од стране радника миграната.
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Циљ 19: Стварање услова за мигранте и заједнице у дијаспори да у 
потпуности допринесу одрживом развоју у свим државама

35. Обавезујемо се да ћемо оснаживати мигранте и дијаспоре с циљем 
увећања њиховог доприноса развоју и да ћемо предности миграција 
користити као извор одрживог развоја, потврђујући да су миграције 
вишедимензионална стварност од велике важности за одрживи ра-
звој земаља порекла, транзита и одредишта.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) осигурање пуне и ефикасне примене Агенде за одрживи развој 
до 2030. године и Акционе агенде из Адис Абебе подстицањем 
и олакшавањем позитивних ефеката миграција на остваривање 
свих циљева одрживог развоја;

(b) интегрисање миграција у развојно планирање и секторске по-
литике на локалном, националном, регионалном и глобалном 
нивоу, узимајући у обзир релевантне постојеће смернице и 
пре поруке за политике, као што је Приручник Глобалне групе 
за миграције (ГМГ) за укључивање миграција у развојно пла-
нирање, у циљу јачања усклађености политика и ефикасности 
развојне сарадње;

(c) улагање у истраживање о утицају нефинансијских доприноса 
које мигранти и дијаспора дају одрживом развоју у држава-
ма порекла и одредишта, као што су пренос знања и вештина, 
друштвени и грађански ангажман и културна размена, у циљу 
развоја политика заснованих на доказима и активирања глобал-
них дискусија о политикама;

(d) олакшавање доприноса миграната и дијаспоре њиховим држа-
вама порекла, укључујући успостављање или јачање структура 
или механизама власти на свим нивоима, као што су наменске 
канцеларије или координациона тела за дијаспору, саветодав-
ни одбори влада за политику према дијаспори, како би владе 
водиле рачуна о потенцијалу миграната и дијаспоре приликом 
креирања политика о миграцијама и развоју, као и одређивање 
контакт особа за дијаспору у дипломатским или конзуларним 
представништвима;

(e) развој циљаних програма за подршку и финансијских произво-
да који мигрантима и дијаспори олакшавају улагања и преду-
зетништво, укључујући пружањем административне и правне 
подршке приликом отварања предузећа, одобравањем подудар-
ног почетног финансирања, успостављањем веза с дијаспором и 
стварањем развојних и инвестиционих фондова за дијаспору и 
организовањем наменских привредних сајмова;
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(f) пружање лако доступних информација и смерница, укључујући 
преко дигиталних платформи, као и прилагођених механизама 
за координисан и ефикасан финансијски, добровољни или фи-
лантропски ангажман миграната и дијаспоре, посебно у ванред-
ним ситуацијама хуманитарне природе у њиховим државама по-
рекла, укључујући ангажовањем конзуларних представништава;

(g) омогућавање политичког учешћа и ангажмана миграната у њи-
ховим државама порекла, укључујући мировне процесе и про-
цесе помирења, изборе и политичке реформе, на пример кроз 
успостављање бирачких спискова за држављане у иностранству 
и путем парламентарне заступљености, у складу с националним 
законодавством;

(h) промовисање миграционих политика које оптимизују предно сти 
дијаспоре за државе порекла и одредишта и њихове заједни це, 
олакшавањем флексибилних модалитета путовања, рада и ула-
гања уз минимална административна оптерећења, укључујући 
преиспитивање и ревизију визних политика и прописа који се 
тичу боравка и држављанства;

(i) сарадња с другим државама, приватним сектором и удружењи-
ма послодаваца како би се мигрантима и дијаспори омогућило 
да спроводе њихове професионалне активности и да их ан-
гажују у преносу знања у државама порекла, посебно у високо-
технолошким областима и областима у којима влада велика 
потражња, без обавезног губитка запослења, боравишта или 
стечених социјалних погодности;

(j) изградња партнерства између локалне власти, локалних зајед-
ница, приватног сектора, дијаспоре, завичајних удружења и 
удружења миграната с циљем промовисања преноса знања и 
вештина између њихових земаља порекла и земаља одредишта, 
кроз мапирање дијаспоре и вештина у њој, као средства за одр-
жавање везе између дијаспоре и државе порекла.

Циљ 20: Промовисање бржег, сигурнијег и јефтинијег преноса новчаних 
дознака и подстицање финансијске укључености миграната

36. Обавезујемо се ћемо промовисати бржи, сигурнији и јефтинији пре-
нос новчаних дознака даљим развојем постојеће повољне политике 
и регулаторног окружења које омогућава конкуренцију, регулацију и 
иновације на тржишту новчаних дознака и пружањем родно одговор-
них програма и инструмената који унапређују финансијску укључе-
ност миграната и њихових породица. Даље се обавезујемо на опти-
мизацију трансформативног утицаја новчаних дознака на добробит 
радника миграната и њихових породица, као и на одрживи развој 
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држава, поштујући чињеницу да новчане дознаке чине важан извор 
приватног капитала и да се не могу изједначавати с другим међуна-
родним финансијским токовима, попут директних страних улагања, 
развојне помоћи или других јавних извора финансирања за развој.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) израда мапе пута за смањење трансакционих трошкова новча-
них дознака миграната на мање од три процента и елиминисање 
коридора за трансфер новчаних дознака с трошковима већим 
од пет одсто до 2030. године у складу с циљем 10.ц Агенде за 
одрживи развој до 2030. године;

(b) промовисање и подршка Међународног дана породичних новча-
них дознака Уједињених нација и Глобалног форума о дознакама, 
инвестицијама и развоју Међународног фонда за пољопривред-
ни развој као важних платформи за изградњу и јачање парт-
нерстава за иновативна решења за јефтинији, бржи и сигурнији 
пренос новчаних дознака са свим релевантним актерима;

(c) усклађивање прописа који регулишу тржиште новчаних дозна-
ка и повећање интероперабилности инфраструктуре за новчане 
дознаке дуж трансферних коридора, водећи рачуна да мере за 
борбу против незаконитих финансијских токова и прања новца 
не ометају новчане дознаке миграната путем непотребних, пре-
комерних или дискриминаторних политика;

(d) стварање повољне политике и регулаторног оквира који промо-
вишу конкурентно и иновативно тржиште новчаних дознака, 
затим уклањање непотребних препрека небанкарским пружао-
цима услуга из области новчаних дознака у погледу приступа 
инфраструктури платног промета, применом пореских олакши-
ца или подстицаја на пренос новчаних дознака, промовисање 
приступа тржишту различитих пружалаца услуга, подстицање 
приватног сектора на проширење услуга из области новчаних 
дознака, повећавање сигурности и предвидивости трансакција 
мале вредности уз свест о бризи за умањење ризика и развијање 
методологије за разликовање новчаних дознака од незаконитих 
токова, у договору с пружаоцима услуга из области новчаних 
дознака и финансијским регулаторима;

(e) развој иновативних технолошких решења за пренос новчаних 
дознака, попут мобилних плаћања, дигиталних алата или елек-
тронског банкарства, како би се умањили трошкови, увећала 
брзина, унапредила безбедност, подигла стопа преноса редов-
ним путевима и отворили родно одговорни канали за дистри-
буцију деловима становништва које је недовољно обухваћено, 
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укључујући особе у руралним подручјима, особе с ниским ни-
воом писмености и особе с инвалидитетом;

(f) омогућавање приступа информацијама о трошковима преноса 
новчаних дознака, разврстаних према пружаоцима услуга и ка-
налима за пренос, као што су интернет странице за упоређи-
вање, с циљем повећања транспарентности и конкуренције на 
тржишту преноса новчаних дознака и кроз промовисање фи-
нансијске писмености и укључености миграната и њихових по-
родица путем образовања и обука;

(g) израда програма и инструмената за промовисање инвестиција 
од пошиљалаца новчаних дознака у локални развој и преду-
зетништво у државама порекла, на пример кроз механизме за 
доделу бесповратних средстава, обвезница издатих од стране 
локалне самоуправе и партнерстава с завичајним удружењима, 
како би се унапредио потенцијал за трансформацију новчаних 
дознака изван појединачних домаћинстава радника миграната 
на свим нивоима квалификација;

(h) омогућавање мигранткињама приступа обукама из области фи-
нансијске писмености и формалних система за пренос новчаних 
дознака, као и отварању банковних рачуна, поседовању и упра-
вљању сопственом финансијском имовином, улагању и посло-
вању као средствима за решавање питања родних неједнакости 
и подстицање активног учешћа у привредном животу;

(i) омогућавање приступа и развој банкарских решења и финан-
сијских инструмената намењених мигрантима, укључујући до-
маћинства с ниским приходима и домаћинства која воде жене, 
као што су банковни рачуни који дозвољавају директне депози-
те од стране послодавца, штедни рачуни, зајмови и кредити, у 
сарадњи с банкарским сектором.

Циљ 21: Сарадња на олакшавању сигурног и достојанственог повратка 
и реадмисије, као и одрживе реинтеграције

37. Обавезујемо се да ћемо олакшати и сарађивати у циљу безбедног и 
достојанственог повратка и да ћемо пружити процесне гаранције, 
спроводити појединачне процене у сваком случају и омогућити право 
на ефикасни правни лек, придржавајући се забране колективног про-
теривања и враћања миграната када постоје стварни и предвидиви 
ризици по живот или од мучења и других свирепих, нечовечних и по-
нижавајућих поступања или кажњавања, или од друге непоправљи-
ве штете, у складу с нашим обавезама према међународном праву 
људских права. Даље се обавезујемо да ћемо омогућити повратак и 
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реадмисију наших држављана, уз пуно поштовање људског права на 
повратак у сопствену државу и обавезе држава на прихват својих др-
жављана. Осим тога, обавезујемо се да ћемо радити на стварању по-
годних услова за личну безбедност, економско оснаживање, као и ин-
теграцију и друштвену кохезију у заједници, ради остварења одрживе 
реинтеграције миграната по повратку у њихове матичне државе.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) развој и примена билатералних, регионалних и мултилатерал-
них оквира и споразума за сарадњу, укључујући споразуме о 
реадмисији, обезбеђујући безбедан и достојанствен повратак и 
реадмисију миграната у њихове државе, у пуној сагласности с 
међународним правом људских права, укључујући и права де-
тета, одређивањем јасних и међусобно договорених поступака 
с процедуралним гаранцијама за вршење појединачне процене 
у сваком случају и правну сигурност, као и кроз укључивање 
одредаба које олакшавају одрживу реинтеграцију;

(b) промовисање програма повратка и реинтеграције који су родно 
одговорни и осетљиви према деци, који могу да укључе прав-
ну, социјалну и финансијску подршку, уз гаранцију да се сваки 
повратак у контексту таквих добровољних програма одвија на 
основу слободног и информисаног претходно датог пристанка 
мигранта, као и да се мигрантима повратницима пружи помоћ 
у процесу реинтеграције кроз ефикасна партнерства, како би се 
избегло да буду расељени по повратку у државу порекла;

(c) сарадња у идентификацији држављана и издавање путних 
испра ва за сигуран и достојанствен повратак и прихват у слу-
чају особа које немају законско право да бораве на територији 
друге државе, успостављањем поузданих и ефикасних начина 
идентификације наших држављана, као што су додавање био-
метријских идентификатора у регистре становништва или ди-
гитализација матичних књига, уз пуно поштовање права на 
приватност и заштиту података о личности;

(d) подстицање институционалних контаката између конзуларних 
служби и релевантних званичника земаља порекла и одредишта 
и пружањем адекватне конзуларне помоћи мигрантима који се 
враћају, пре самога повратка, кроз омогућавање приступа до-
кументацији, путним исправама и другим услугама, како би се 
обезбедила предвидивост, безбедност и достојанство приликом 
повратка и реадмисије;

(e) сигуран и достојанствен повратак миграната који немају за-
конско право боравка на територији друге државе тек након 
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спровођења појединачне процене, од стране надлежних тела, уз 
брзу и ефикасну сарадњу између држава порекла и одредишта, 
и приступ свим примењивим правним лековима које је могуће 
исцрпити, у складу с процесним гаранцијама и осталим обаве-
зама које проистичу из међународног права људских права;

(f) успостављање или ојачавање националних механизама за пра-
ћење повратка, у сарадњи с релевантним актерима, који пру-
жају независне препоруке о начинима и средствима за јачање 
одговорности, како би се гарантовала сигурност, достојанство и 
људска права свих повратника;

(g) спровођење поступака за повратак и реадмисију који укључују 
децу тек након што се утврде најбољи интереси детета, узи-
мајући у обзир право на породични живот, јединство породице, 
као и да родитељ, законски старатељ или овлашћени службеник 
прати дете током целог поступка за повратак, осигуравајући да 
у држави порекла након повратка постоје одговарајући аран-
жмани за пријем, негу и реинтеграцију;

(h) олакшавање одрживе реинтеграције миграната повратника у
живот заједнице пружањем једнаког приступа социјалној за-
штити и услугама, правосуђу, психо-социјалној помоћи, стру-
чном усавршавању и образовању, могућностима за запошља-
вање и достојанствен рад, признавању вештина стечених у 
иностранству и финансијским услугама, како би у потпуности 
развијали своје предузетништво, вештине и људски капитал као 
активни чланови друштва и како би допринели одрживом ра-
звоју у држави порекла након повратка;

(i) идентификација и решавање потреба заједница у које се мигран-
ти враћају, укључивањем одговарајућих одредаба у националне 
и локалне стратегије развоја, планирање инфраструктуре, бу-
џетска издвајања и друге релевантне одлуке о политикама, у са-
радњи с локалним властима и релевантним актерима.

Циљ 22: Успостављање механизама за преносивост права
из социјалног осигурања и остварених накнада

38. Обавезујемо се да ћемо помагати радницима мигрантима на свим 
нивоима квалификација у погледу приступа социјалној заштити у 
државама одредишта и у погледу коришћења преносивости при-
мењивих права из социјалног осигурања и остварених накнада у 
својим државама порекла или када одлуче да се запосле у другој 
држави.
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Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) успостављање или одржавање недискриминаторних национал-
них система социјалне заштите, укључујући одређивање мини-
малног нивоа социјалне заштите за држављане и мигранте, у 
складу с Препоруком Међународне организације рада о мини-
муму социјалне заштите (бр. 202);

(b) склапање реципрочних билатералних, регионалних или мулти-
латералних споразума о социјалном осигурању којима се за 
раднике мигранте на свим нивоима квалификација омогућава 
преносивост остварених накнада које се односе на примењиви 
минимални ниво социјалне заштите у тим државама, важећа 
права из социјалног осигурања, као што су пензије, здравстве-
на заштита и друге остварене накнаде, или интегрисање таквих 
одредаба у друге релевантне споразуме, попут оних о дугороч-
ним и привременим миграцијама радника;

(c) интегрисање одредаба о преносивости права и остварених нак-
нада у националне оквире социјалног осигурања, одређивање 
контакт особа и координационих тела у државама порекла, 
транзита и одредишта које омогућују остварење захтева ми-
граната у погледу преносивости, решавање потешкоћа с који-
ма се могу суочити жене и старије особе у приступу социјалној 
заштити и успостављање наменских инструмената, као што су 
социјални фондови за мигранте у државама порекла из којих се 
пружа помоћ радницима мигрантима и њиховим породицама.

Циљ 23: Јачање међународне сарадње и глобалних партнерстава за 
сигурне, уређене и регуларне миграције

39. Обавезујемо се да ћемо се међусобно подржавати у остварењу циље-
ва из овог Глобалног компакта кроз појачану међународну сарадњу, 
обновљено глобално партнерство и у духу солидарности, изнова 
потврђујући принципијелни значај свеобухватног и интегрисаног 
приступа како би се олакшале сигурне, уређене и регуларне мигра-
ције, препознајући да је свака наша држава истовремено држава по-
рекла, транзита и одредишта. Даље се обавезујемо да ћемо заједнич-
ки радити решавању изазова с којима се суочава било која држава, 
у циљу спровођења овог Глобалног компакта, с посебном пажњом 
према конкретним изазовима с којима се суочавају посебно африч-
ке државе, најнеразвијеније државе, државе у развоју без излаза на 
море, мале острвске државе у развоју и државе са средњим ниво-
ом дохотка. Такође се обавезујемо да ћемо промовисати узајамну 
комплементарност Глобалног компакта и постојећих међународних 
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правних и политичких оквира, усклађивањем примене овог Глобал-
ног компакта с тим оквирима, посебно Агендом за одрживи развој 
до 2030. године и Акционом агендом из Адис Абебе и њиховим при-
знањем да су миграције и одрживи развој вишедимензионални и 
међузависни.

Следеће активности ће служити као основа за остваривање овог циља:

(a) подршка другим државама у заједничком спровођењу Глобал-
ног компакта, укључујући пружање финансијске и техничке 
помоћи, у складу с националним приоритетима, политикама, 
акционим плановима и стратегијама, кроз приступ који по-
дразумева укљученост свих структура власти и целог друштва;

(b) повећање међународне и регионалне сарадње како би се убр-
зала примена Агенде за одрживи развој до 2030. године у гео-
графским подручјима одакле се систематски јављају нерегулар-
не миграције због сталног споја сиромаштва, незапослености, 
климатских промена и катастрофа, неједнакости, корупције, 
лошег управљања, и других структурних фактора, а путем од-
говарајућих оквира за сарадњу, иновативних партнерстава и 
укључивањем свих релевантних актера, подржавајући принцип 
националне и опште одговорности;

(c) укључивање и подршка локалним властима у идентификацији 
потреба и прилика за међународну сарадњу ради ефикасног 
спровођења Глобалног компакта и интегрисања њихових пер-
спектива и приоритета у развојне стратегије, програме и плани-
рање миграција, као средства за обезбеђење доброг управљања 
и усклађености политика на свим нивоима власти и међу свим 
секторима, као и повећање ефикасности и утицаја међународне 
развојне сарадње;

(d) употреба механизама за јачање капацитета и унапређење по-
стојећих инструмената за јачање капацитета надлежних тела 
мобилизацијом техничких, финансијских и људских ресурса 
држава, међународних финансијских институција, приватног 
сектора, међународних организација и других извора, како би 
се свим државама помогло у испуњавању циљева наведених у 
овом Глобалном компакту;

(e) склапање билатералних, регионалних или мултилатералних 
обо страно корисних, прилагођених и транспарентних партнер-
става, у складу с међународним правом, која развијају циљана 
решења за питања миграционих политика која су од заједничког 
интереса и која користе могућности и решавају изазове мигра-
ција у складу с Глобалним компактом.
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Примена

40. За ефикасну примену Глобалног компакта, потребни су нам усклађе-
ни напори на глобалном, регионалном, националном и локалном 
нивоу, укључујући у оквиру система Уједињених нација.

41. Обавезујемо се да ћемо испунити циљеве и обавезе који су изнети 
у Глобалном компакту, у складу с нашом визијом и водећим наче-
лима, предузимајући ефикасне кораке на свим нивоима како бисмо 
олакшали сигурне, уређене и регуларне миграције у свим фазама. 
Спроводићемо Глобални компакт у нашим државама, као и на ре-
гионалном и глобалном нивоу, узимајући у обзир различите нацио-
налне реалности, капацитете и нивое развоја, поштујући национал-
не политике и приоритете. Поново потврђујемо нашу посвећеност 
међународном праву и наглашавамо да Глобални компакт треба 
примењивати на начин који је у складу с нашим правима и обавеза-
ма из међународног права.

42. Спроводићемо Глобални компакт путем појачане билатералне, реги-
оналне и мултилатералне сарадње и глобалног партнерства у духу 
солидарности. Наставићемо да унапређујемо постојеће механизме, 
платформе и оквире за решавање питања везаних за миграције у 
свим димензијама. Признајући централну улогу међународне са-
радње у погледу ефикасног испуњења циљева и обавеза, настојаћемо 
да ојачамо наше ангажовање на нивоу сарадње север – југ и југ – југ 
као и трилатералне сарадње и помоћи. Наши напори у погледу са-
радње биће усклађени с Агендом за одрживи развој до 2030. године 
и Акционом агендом из Адис Абебе.

43. Одлучујемо да успоставимо механизам за јачање капацитета у Ује-
дињеним нацијама, кроз унапређивање постојећих иницијатива, 
који подржава напоре држава чланица да примене Глобални ком-
пакт. Он омогућава државама чланицама, Уједињеним нацијама и 
другим релевантним актерима, укључујући приватни сектор и фи-
лантропске фондације, да добровољно допринесу техничким, фи-
нансијским и људским ресурсима у циљу јачања капацитета и под-
стицања мултипартнерске сарадње. Механизам за јачање капацитета 
састојаће се од:

(a) Информационог чворишта које омогућује прилагођена и инте-
грисана решења на основу потражње кроз:

(i) саветовања, процене и обраде захтева поднетих од стране 
држава за развој решења;
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(ii) идентификовање главних извршних партнера унутар и из-
ван система Уједињених нација, у складу с њиховим ком-
паративним предностима и оперативним капацитетима;

(iii) повезивање захтева са сличним иницијативама и решењи-
ма за међусобну размену и потенцијалну репликацију, где 
постоје и ако су релевантни;

(iv) обезбеђивање услова за спровођење од стране различитих 
агенција и заинтересованих страна;

(v) идентификовање могућности финансирања, укључујући 
кроз покретање фонда за почетно финансирање;

(b) Фонда за почетно финансирање који ће реализовати пројектно 
оријентисана решења, кроз:

(i) пружање почетног капитала где је то потребно, за ини-
цијално покретање одређеног пројекта;

(ii) допуњавање других извора финансирања;
(iii) примање добровољних финансијских доприноса држава 

чла ница, Уједињених нација, међународних финансијских 
институција и других заинтересованих страна, укључујући 
приватни сектор и филантропске фондације;

(c) Глобалне платформе знања као мрежног отвореног извора пода-
така, кроз:

(i) складиштење постојећих доказа, пракси и иницијатива;
(ii) олакшавање доступности знања и размене решења;
(iii) коришћење Платформе за партнерства Глобалног форума за 

миграције и развој (ГФМД) и других релевантних извора.

44. Спроводићемо Глобални компакт у сарадњи и партнерству с ми-
грантима, цивилним друштвом, мигрантским и дијаспорским орга-
низацијама, верским организацијама, локалним властима и заједни-
цама, приватним сектором, синдикатима, народним посланицима, 
националним телима за заштиту људских права, Међународним по-
кретом Црвеног крста и Црвеног полумесеца, академским заједни-
цама, медијима и другим релевантним актерима.

45. Поздрављамо одлуку Генералног секретара о успостављању мреже 
Уједињених нација за миграције с циљем обезбеђивања ефикасне 
и доследне системске подршке за спровођење, укључујући механи-
зам за јачање капацитета, као и праћење и разматрање Глобалног 
компакта, као одговора на потребе држава чланица. У вези с тим, 
истичемо:
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(a) Међународна организација за миграције (ИОМ) вршиће функ-
цију координатора и секретаријата мреже;

(b) мрежа ће се у потпуности ослањати на техничку стручност и 
искуства релевантних субјеката у систему Уједињених нација;

(c) рад мреже биће у потпуности усклађен с постојећим механи-
змима координације и репозиционирања развојног система Ује-
дињених нација.

46. Тражимо од Генералног секретара да, ослањајући се на мрежу, по-
днесе извештај Генералној скупштини на сваке две године о спро-
вођењу Глобалног компакта, активностима система Уједињених 
на ција у том погледу, као и о функционисању институционалних 
механизама.

47. Признајући даље важну улогу процеса и платформи које воде држа-
ве на глобалном и регионалном нивоу у унапређивању међународ-
ног дијалога о миграцијама, позивамо Глобални форум за миграције 
и развој, регионалне консултативне процесе и друге глобалне, ре-
гионалне и субрегионалне форуме да омогуће размену искустава од 
значаја за спровођење Глобалног компакта, размену добрих пракси у 
погледу политика и сарадње, да промовишу иновативне приступе и 
подстичу вишестрана партнерства око конкретних политичких пи-
тања.

Праћење и разматрање

48. Разматраћемо напредак остварен на локалном, националном, регио-
налном и глобалном нивоу у примени Глобалног компакта у оквиру 
Уједињених нација, кроз вођство држава и уз учешће свих релевант-
них актера. Слажемо се с међувладиним мерама које ће нам помоћи 
у испуњавању наших циљева и обавеза у погледу праћења и разма-
трања.

49. Имајући у виду да међународне миграције захтевају форум на гло-
балном нивоу кроз који државе чланице могу да дају оцену напретка 
у примени и усмере правац рада Уједињених нација, одлучили смо 
следеће:

(a) Дијалог на високом нивоу о међународним миграцијама и ра-
звоју, који се тренутно одржава током сваког четвртог заседања 
Генералне скупштине, промениће своју намену и бити преиме-
нован у „Форум за разматрање међународних миграција“;

(b) Форум за разматрање међународних миграција служиће као 
примарна међувладина глобална платформа за расправу држава 
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чланица и извештавање о напретку у спровођењу свих аспеката 
Глобалног компакта, укључујући и његов однос према Агенди 
за одрживи развој до 2030. године, уз учешће свих релевантних 
актера;

(c) Форум за разматрање међународних миграција одржаваће се на 
сваке четири године, почев од 2022. године;

(d) Форум за разматрање међународних миграција расправљаће о 
примени Глобалног компакта на локалном, националном, реги-
оналном и глобалном нивоу и омогућиће интеракцију с другим 
релевантним актерима ради унапређивања постигнућа и иден-
тификовања прилика за даљу сарадњу;

(e) Сваки Форум за разматрање међународних миграција резулти-
раће заједничком међувладином изјавом о напретку, коју може 
да разматра високи политички форум за одрживи развој.

50. С обзиром на то да се већина међународних миграција одвија уну-
тар појединих делова света, позивамо релевантне субрегионалне, 
регионалне и међурегионалне процесе, платформе и организације, 
укључујући регионалне привредне комисије Уједињених нација или 
регионалне консултативне процесе, да дају оцену примене Глобалног 
компакта у појединим регионима, почевши од 2020. године, наизме-
нично с расправама на глобалном нивоу у четворогодишњим интер-
валима, како би се ефикасно припремило свако издање Форума за 
разматрање међународних миграција, уз учешће свих релевантних 
актера.

51. Позивамо Глобални форум за миграције и развој да обезбеди про-
стор за годишњу неформалну размену о примени Глобалног компа-
кта, као и да извештава о налазима, најбољим праксама и иновати-
вним приступима Форуму за разматрање међународних миграција.

52. Препознајући важан допринос иницијатива које у вези с међуна-
родним миграцијама предузимају државе, позивамо форуме попут 
Међународног дијалога о миграцијама Међународне организације 
за миграције (ИОМ), регионалних консултативних процеса и дру-
ге да допринесу Форуму за разматрање међународних миграција 
пружањем релевантних података, доказа, најбољих пракси, инова-
тивних приступа и препорука које се односе на примену Глобалног 
компакта за сигурне, уређене и регуларне миграције.

53. Охрабрујемо све државе чланице да, што је пре изводљиво, израде 
амбициозне националне иницијативе за примену Глобалног ком-
пакта и да врше редовне и инклузивне процене оствареног напретка 
на националном нивоу, на пример путем добровољне израде и при-
мене националног плана за спровођење. Такве процене би требало 
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да се ослањају на доприносе свих заинтересованих страна, као и 
парламената и локалних власти и да служе ефикасном информисању 
држава чланица приликом учешћа на Форуму за разматрање међу-
народних миграција и другим релевантним форумима.

54. Тражимо да председник Генералне скупштине у 2019. години покре-
не и закључи отворене, транспарентне и инклузивне међувладине 
консултације како би се утврдили прецизни модалитети и органи-
зациони аспекти Форума за разматрање међународних миграција 
и артикулисало како ће се доприноси регионалних и других реле-
вантних процеса узимати у обзир на Форумима, у циљу даљег ја-
чања опште ефикасности и доследности мера праћења и разматрања 
изло жених у Глобалном компакту.
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Seventy-third session

Agenda items 14 and 119

Resolution adopted by the General Assembly
on 19 December 2018
[without reference to a Main Committee (A/73/L.66)]
73/195. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

The General Assembly,

Recalling its resolution 71/1 of 19 September 2016, in which it decided to 
convene an intergovernmental conference to adopt a global compact for safe, or-
derly and regular migration, as well as its resolutions 71/280 of 6 April 2017, 
72/244 of 24 December 2017 and 72/308 of 6 August 2018,

1. Expresses its profound gratitude to the Government and the people of Mo-
rocco for hosting the Intergovernmental Conference to Adopt the Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, held in Marrakech on 
10 and 11 December 2018, and for providing all the necessary support;

2. Endorses the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration 
adopted by the Intergovernmental Conference as contained in the annex 
to the present resolution, and which will also be known as the Marrakech 
Compact on Migration.

60th plenary meeting
19 December 2018

United Nations A/RES/73/195

General Assembly Distr.: General
 11 January 2019
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Annex
Global Compact for Safe, Orderly and
Regular Migration

We, the Heads of State and Government and High Representatives, meeting 
in Morocco on 10 and 11 December 2018, reaffirming the New York Declaration 
for Refugees and Migrants1 and determined to make an important contribution 
to enhanced cooperation on international migration in all its dimensions, have 
adopted this Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration:

Preamble

1. This Global Compact rests on the purposes and principles of the Charter of 
the United Nations.

2. It also rests on the Universal Declaration of Human Rights;2 the International 
Covenant on Civil and Political Rights;3 the International Covenant on Eco-
nomic, Social and Cultural Rights;3 the other core international human rights 
treaties;4 the United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime,5 including the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking 
in Persons, Especially Women and Children,6 and the Protocol against the 
Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air;7 the Slavery Convention8 and 
the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, 
and Institutions and Practices Similar to Slavery;9 the United Nations Frame-
work Convention on Climate Change;10 the United Nations Convention to 
Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought 

1 Resolution 71/1.
2 Resolution 217 A (III).
3 See resolution 2200 A (XXI), annex.
4 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Conven-
tion against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
Convention on the Rights of the Child, International Convention on the Protection of 
the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, International Con-
vention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, and Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities.

5 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
6 Ibid., vol. 2237, No. 39574.
7 Ibid., vol. 2241, No. 39574.
8 League of Nations, Treaty Series, vol. LX, No. 1414.
9 United Nations, Treaty Series, vol. 266, No. 3822.
10 Ibid., vol. 1771, No. 30822.
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and/or Desertification, Particularly in Africa;11 the Paris Agreement;12 and 
the International Labour Organization conventions on promoting decent 
work and labour migration,13 as well as on the 2030 Agenda for Sustainable 
Development;14 the Addis Ababa Action Agenda of the Third International 
Conference on Financing for Development;15 the Sendai Framework for Dis-
aster Risk Reduction 2015–2030;16 and the New Urban Agenda.17

3. Discussions about international migration at the global level are not new. 
We recall the advances made through the United Nations High-level Di-
alogues on International Migration and Development in 2006 and 2013. 
We also acknowledge the contributions of the Global Forum on Migra-
tion and Development, launched in 2007. These platforms paved the way 
for the New York Declaration for Refugees and Migrants, through which 
we committed to elaborate a global compact on refugees and to adopt this 
Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, in two separate 
processes. The two global compacts, together, present complementary in-
ternational cooperation frameworks that fulfil their respective mandates 
as laid out in the New York Declaration for Refugees and Migrants, which 
recognizes that migrants and refugees may face many common challenges 
and similar vulnerabilities.

4. Refugees and migrants are entitled to the same universal human rights 
and fundamental freedoms, which must be respected, protected and ful-
filled at all times. However, migrants and refugees are distinct groups gov-
erned by separate legal frameworks. Only refugees are entitled to the spe-
cific international protection defined by international refugee law. This 
Global Compact refers to migrants and presents a cooperative framework 
addressing migration in all its dimensions. 

5. As a contribution to the preparatory process for this Global Compact, we rec-
ognize the inputs shared by Member States and relevant stakeholders during 
the consultation and stocktaking phases, as well as the report of the Secre-
tary-General entitled “Making migration work for all”.18

11 Ibid., vol. 1954, No. 33480.
12 Adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change in 

FCCC/CP/2015/10/Add.1, decision 1/CP.21.
13 Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97), Migrant Workers (Sup-

plementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143), Equality of Treatment (Social Secu-
rity) Convention, 1962 (No. 118), and Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).

14 Resolution 70/1.
15 Resolution 69/313, annex.
16 Resolution 69/283, annex II.
17 Resolution 71/256, annex
18 A/72/643.
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6. This Global Compact is a milestone in the history of the global dialogue and 
international cooperation on migration. It is rooted in the 2030 Agenda for 
Sustainable Development and the Addis Ababa Action Agenda, and informed 
by the Declaration of the High-level Dialogue on International Migration and 
Development, adopted in October 2013.19 It builds on the pioneering work 
of the former Special Representative of the Secretary-General on Migration, 
including his report of 3 February 2017.20

7. This Global Compact presents a non-legally binding, cooperative frame-
work that builds on the commitments agreed upon by Member States in 
the New York Declaration for Refugees and Migrants. It fosters interna-
tional cooperation among all relevant actors on migration, acknowledg-
ing that no State can address migration alone, and upholds the sovereign-
ty of States and their obligations under international law.

Our vision and guiding principles

8. This Global Compact expresses our collective commitment to improving 
cooperation on international migration. Migration has been part of the 
human experience throughout history, and we recognize that it is a source 
of prosperity, innovation and sustainable development in our globalized 
world, and that these positive impacts can be optimized by improving 
migration governance. The majority of migrants around the world today 
travel, live and work in a safe, orderly and regular manner. Nonetheless, 
migration undeniably affects our countries, communities, migrants and 
their families in very different and sometimes unpredictable ways.

9. It is crucial that the challenges and opportunities of international migra-
tion unite us, rather than divide us. This Global Compact sets out our 
common understanding, shared responsibilities and unity of purpose re-
garding migration, making it work for all.

Common understanding

10. This Global Compact is the product of an unprecedented review of evi-
dence and data gathered during an open, transparent and inclusive pro-
cess. We shared our realities and heard diverse voices, enriching and 
shaping our common understanding of this complex phenomenon. We 
learned that migration is a defining feature of our globalized world, con-
necting societies within and across all regions, making us all countries of 

19 Resolution 68/4.
20 See A/71/728.
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origin, transit and destination. We recognize that there is a continuous 
need for international efforts to strengthen our knowledge and analysis 
of migration, as shared understandings will improve policies that unlock 
the potential of sustainable development for all. We must collect and 
disseminate quality data. We must ensure that current and potential mi-
grants are fully informed about their rights, obligations and options for 
safe, orderly and regular migration, and are aware of the risks of irregular 
migration. We also must provide all our citizens with access to objective, 
evidence-based, clear information about the benefits and challenges of 
migration, with a view to dispelling misleading narratives that generate 
negative perceptions of migrants.

Shared responsibilities

11. This Global Compact offers a 360-degree vision of international migra-
tion and recognizes that a comprehensive approach is needed to optimize 
the overall benefits of migration, while addressing risks and challenges 
for individuals and communities in countries of origin, transit and desti-
nation. No country can address the challenges and opportunities of this 
global phenomenon on its own. With this comprehensive approach, we 
aim to facilitate safe, orderly and regular migration, while reducing the 
incidence and negative impact of irregular migration through interna-
tional cooperation and a combination of measures put forward in this 
Global Compact. We acknowledge our shared responsibilities to one an-
other as States Members of the United Nations to address each other’s 
needs and concerns over migration, and an overarching obligation to re-
spect, protect and fulfil the human rights of all migrants, regardless of 
their migration status, while promoting the security and prosperity of all 
our communities.

12. This Global Compact aims to mitigate the adverse drivers and structur-
al factors that hinder people from building and maintaining sustainable 
livelihoods in their countries of origin, and so compel them to seek a fu-
ture elsewhere. It intends to reduce the risks and vulnerabilities migrants 
face at different stages of migration by respecting, protecting and fulfill-
ing their human rights and providing them with care and assistance. It 
seeks to address legitimate concerns of communities, while recognizing 
that societies are undergoing demographic, economic, social and envi-
ronmental changes at different scales that may have implications for and 
result from migration. It strives to create conducive conditions that ena-
ble all migrants to enrich our societies through their human, economic 
and social capacities, and thus facilitate their contributions to sustainable 
development at the local, national, regional and global levels.
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Unity of purpose

13. This Global Compact recognizes that safe, orderly and regular migration 
works for all when it takes place in a well-informed, planned and con-
sensual manner. Migration should never be an act of desperation. When 
it is, we must cooperate to respond to the needs of migrants in situations 
of vulnerability, and address the respective challenges. We must work to-
gether to create conditions that allow communities and individuals to live 
in safety and dignity in their own countries. We must save lives and keep 
migrants out of harm’s way. We must empower migrants to become full 
members of our societies, highlight their positive contributions, and pro-
mote inclusion and social cohesion. We must generate greater predictabil-
ity and certainty for States, communities and migrants alike. To achieve 
this, we commit to facilitate and ensure safe, orderly and regular migra-
tion for the benefit of all.

14. Our success rests on the mutual trust, determination and solidarity of 
States to fulfil the objectives and commitments contained in this Global 
Compact. We unite, in a spirit of win-win cooperation, to address the 
challenges and opportunities of migration in all its dimensions through 
shared responsibility and innovative solutions. It is with this sense of 
common purpose that we take this historic step, fully aware that the 
Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration is a milestone, 
but not the end to our efforts. We commit to continue the multilater-
al dialogue at the United Nations through a periodic and effective fol-
low-up and review mechanism, ensuring that the words in this docu-
ment translate into concrete actions for the benefit of millions of people 
in every region of the world.

15. We agree that this Global Compact is based on a set of cross-cutting and 
interdependent guiding principles:

(a) People-centred. The Global Compact carries a strong human dimen-
sion, inherent to the migration experience itself. It promotes the 
well-being of migrants and the members of communities in coun-
tries of origin, transit and destination. As a result, the Global Com-
pact places individuals at its core;

(b) International cooperation. The Global Compact is a non-legally bind-
ing cooperative framework that recognizes that no State can address 
migration on its own because of the inherently transnational nature 
of the phenomenon. It requires international, regional and bilater-
al cooperation and dialogue. Its authority rests on its consensual 
nature, credibility, collective ownership, joint implementation, fol-
low-up and review;
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(c) National sovereignty. The Global Compact reaffirms the sovereign 
right of States to determine their national migration policy and their 
prerogative to govern migration within their jurisdiction, in con-
formity with international law. Within their sovereign jurisdiction, 
States may distinguish between regular and irregular migration sta-
tus, including as they determine their legislative and policy measures 
for the implementation of the Global Compact, taking into account 
different national realities, policies, priorities and requirements for 
entry, residence and work, in accordance with international law;

(d) Rule of law and due process. The Global Compact recognizes that re-
spect for the rule of law, due process and access to justice are funda-
mental to all aspects of migration governance. This means that the 
State, public and private institutions and entities, as well as persons 
themselves, are accountable to laws that are publicly promulgated, 
equally enforced and independently adjudicated, and are consistent 
with international law;

(e) Sustainable development. The Global Compact is rooted in the 2030 
Agenda for Sustainable Development, and builds upon its recogni-
tion that migration is a multidimensional reality of major relevance 
for the sustainable development of countries of origin, transit and 
destination, which requires coherent and comprehensive responses. 
Migration contributes to positive development outcomes and to re-
alizing the goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
especially when it is properly managed. The Global Compact aims 
to leverage the potential of migration for the achievement of all Sus-
tainable Development Goals, as well as the impact this achievement 
will have on migration in the future;

(f) Human rights. The Global Compact is based on international human 
rights law and upholds the principles of non-regression and non-dis-
crimination. By implementing the Global Compact, we ensure effec-
tive respect for and protection and fulfilment of the human rights of 
all migrants, regardless of their migration status, across all stages of 
the migration cycle. We also reaffirm the commitment to eliminate 
all forms of discrimination, including racism, xenophobia and intol-
erance, against migrants and their families;

(g) Gender-responsive. The Global Compact ensures that the human 
rights of women, men, girls and boys are respected at all stages of 
migration, that their specific needs are properly understood and ad-
dressed and that they are empowered as agents of change. It main-
streams a gender perspective and promotes gender equality and the 
empowerment of all women and girls, recognizing their independ-
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ence, agency and leadership in order to move away from addressing 
migrant women primarily through a lens of victimhood;

(h) Child-sensitive. The Global Compact promotes existing international 
legal obligations in relation to the rights of the child, and upholds 
the principle of the best interests of the child at all times, as a prima-
ry consideration in all situations concerning children in the context 
of international migration, including unaccompanied and separated 
children;

(i) Whole-of-government approach. The Global Compact considers that 
migration is a multidimensional reality that cannot be addressed by 
one government policy sector alone. To develop and implement ef-
fective migration policies and practices, a whole-of-government ap-
proach is needed to ensure horizontal and vertical policy coherence 
across all sectors and levels of government;

(j) Whole-of-society approach. The Global Compact promotes broad 
multi-stakeholder partnerships to address migration in all its di-
mensions by including migrants, diasporas, local communities, civil 
society, academia, the private sector, parliamentarians, trade unions, 
national human rights institutions, the media and other relevant 
stakeholders in migration governance.

Our cooperative framework

16. With the New York Declaration for Refugees and Migrants, we adopted 
a political declaration and a set of commitments. Reaffirming that Dec-
laration in its entirety, we build upon it by laying out the following coop-
erative framework, comprising 23 objectives, implementation, as well as 
follow-up and review. Each objective contains a commitment, followed by 
a range of actions considered to be relevant policy instruments and best 
practices. To fulfil the 23 objectives, we will draw from these actions to 
achieve safe, orderly and regular migration along the migration cycle.
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Objectives for safe, orderly and regular migration

1. Collect and utilize accurate and disaggregated data as a basis for evidence-based 
policies

2. Minimize the adverse drivers and structural factors that compel people to leave 
their country of origin

3. Provide accurate and timely information at all stages of migration
4. Ensure that all migrants have proof of legal identity and adequate documentation
5. Enhance availability and flexibility of pathways for regular migration
6. Facilitate fair and ethical recruitment and safeguard conditions that ensure decent 

work
7. Address and reduce vulnerabilities in migration
8. Save lives and establish coordinated international efforts on missing migrants
9. Strengthen the transnational response to smuggling of migrants
10. Prevent, combat and eradicate trafficking in persons in the context of international 

migration
11. Manage borders in an integrated, secure and coordinated manner
12. Strengthen certainty and predictability in migration procedures for appropriate 

screening, assessment and referral
13. Use migration detention only as a measure of last resort and work towards alterna-

tives
14. Enhance consular protection, assistance and cooperation throughout the migration 

cycle
15. Provide access to basic services for migrants
16. Empower migrants and societies to realize full inclusion and social cohesion
17. Eliminate all forms of discrimination and promote evidence-based public dis-

course to shape perceptions of migration
18. Invest in skills development and facilitate mutual recognition of skills, qualifica-

tions and competences
19. Create conditions for migrants and diasporas to fully contribute to sustainable de-

velopment in all countries
20. Promote faster, safer and cheaper transfer of remittances and foster financial inclu-

sion of migrants
21. Cooperate in facilitating safe and dignified return and readmission, as well as sus-

tainable reintegration
22. Establish mechanisms for the portability of social security entitlements and earned 

benefits
23. Strengthen international cooperation and global partnerships for safe, orderly and 

regular migration
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Objectives and commitments

Objective 1: Collect and utilize accurate and disaggregated data as a basis for 
evidence-based policies

17. We commit to strengthen the global evidence base on international migra-
tion by improving and investing in the collection, analysis and dissemina-
tion of accurate, reliable and comparable data, disaggregated by sex, age, 
migration status and other characteristics relevant in national contexts, 
while upholding the right to privacy under international human rights law 
and protecting personal data. We further commit to ensure that this data 
fosters research, guides coherent and evidence-based policymaking and 
well-informed public discourse, and allows for effective monitoring and 
evaluation of the implementation of commitments over time.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Elaborate and implement a comprehensive strategy for improving 
migration data at the local, national, regional and global levels, with 
the participation of all relevant stakeholders, under the guidance of 
the Statistical Commission of the United Nations, by harmonizing 
methodologies for data collection, and strengthening analysis and 
dissemination of migration-related data and indicators;

(b) Improve international comparability and compatibility of migration 
statistics and national data systems, including by further developing 
and applying the statistical definition of an international migrant, 
elaborating a set of standards to measure migrant stocks and flows, 
and documenting migration patterns and trends, characteristics of 
migrants, as well as drivers and impacts of migration;

(c) Develop a global programme to build and enhance national capac-
ities in data collection, analysis and dissemination to share data, 
address data gaps and assess key migration trends, that encourag-
es collaboration between relevant stakeholders at all levels, provides 
dedicated training, financial support and technical assistance, lever-
ages new data sources, including big data, and is reviewed by the Sta-
tistical Commission on a regular basis;

(d) Collect, analyse and use data on the effects and benefits of migration, 
as well as the contributions of migrants and diasporas to sustainable 
development, with a view to informing the implementation of the 
2030 Agenda for Sustainable Development and related strategies and 
programmes at the local, national, regional and global levels;

(e) Support further development of and collaboration between existing 
global and regional databases and depositories, including the Inter-
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national Organization for Migration (IOM) Global Migration Data 
Portal and the World Bank Global Knowledge Partnership on Migra-
tion and Development, with a view to systematically consolidating 
relevant data in a transparent and user-friendly manner, while en-
couraging inter-agency collaboration to avoid duplication;

(f) Establish and strengthen regional centres for research and training 
on migration or migration observatories, such as the African Obser-
vatory for Migration and Development, to collect and analyse data in 
line with United Nations standards, including on best practices, the 
contributions of migrants, the overall economic, social and political 
benefits and challenges of migration in countries of origin, transit 
and destination, as well as drivers of migration, with a view to estab-
lishing shared strategies and maximizing the value of disaggregated 
migration data, in coordination with existing regional and subre-
gional mechanisms;

(g) Improve national data collection by integrating migration-relat-
ed topics into national censuses, as early as practicable, such as on 
country of birth, country of birth of parents, country of citizenship, 
country of residence five years prior to the census, most recent ar-
rival date and reason for migrating, to ensure timely analysis and 
dissemination of results, disaggregated and tabulated in accordance 
with international standards, for statistical purposes;

(h) Conduct household, labour force and other surveys to collect infor-
mation on the social and economic integration of migrants or add 
standard migration modules to existing household surveys to im-
prove national, regional and international comparability, and make 
collected data available through public use of statistical microdata 
files;

(i) Enhance collaboration between State units responsible for migra-
tion data and national statistical offices to produce migration-relat-
ed statistics, including by using administrative records for statistical 
purposes, such as border records, visas, resident permits, population 
registers and other relevant sources, while upholding the right to pri-
vacy and protecting personal data;

(j) Develop and use country-specific migration profiles, which include 
disaggregated data on all migration-relevant aspects in a national 
context, including those on labour market needs, demand for and 
availability of skills, the economic, environmental and social impacts 
of migration, remittance transfer costs, health, education, occupa-
tion, living and working conditions, wages, and the needs of migrants 
and receiving communities, in order to develop evidence-based mi-
gration policies;
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(k) Cooperate with relevant stakeholders in countries of origin, transit and 
destination to develop research, studies and surveys on the interrela-
tionship between migration and the three dimensions of sustainable 
development, the contributions and skills of migrants and diasporas, 
as well as their ties to the countries of origin and destination.

Objective 2: Minimize the adverse drivers and structural factors that compel 
people to leave their country of origin

18. We commit to create conducive political, economic, social and environ-
mental conditions for people to lead peaceful, productive and sustainable 
lives in their own country and to fulfil their personal aspirations, while 
ensuring that desperation and deteriorating environments do not compel 
them to seek a livelihood elsewhere through irregular migration. We fur-
ther commit to ensure timely and full implementation of the 2030 Agen-
da for Sustainable Development, as well as to build upon and invest in 
the implementation of other existing frameworks, in order to enhance the 
overall impact of the Global Compact to facilitate safe, orderly and regu-
lar migration.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Promote the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, including the Sustainable Development Goals and 
the Addis Ababa Action Agenda, and the commitment to reach the 
furthest behind first, as well as the Paris Agreement and the Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030;

(b) Invest in programmes that accelerate States’ fulfilment of the Sus-
tainable Development Goals with the aim of eliminating the adverse 
drivers and structural factors that compel people to leave their coun-
try of origin, including through poverty eradication, food security, 
health and sanitation, education, inclusive economic growth, infra-
structure, urban and rural development, employment creation, de-
cent work, gender equality and empowerment of women and girls, 
resilience and disaster risk reduction, climate change mitigation and 
adaptation, addressing the socioeconomic effects of all forms of vio-
lence, non-discrimination, the rule of law and good governance, ac-
cess to justice and protection of human rights, as well as creating and 
maintaining peaceful and inclusive societies with effective, accounta-
ble and transparent institutions;

(c) Establish or strengthen mechanisms to monitor and anticipate the 
development of risks and threats that might trigger or affect migra-
tion movements, strengthen early warning systems, develop emer-
gency procedures and toolkits, launch emergency operations and 
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support post-emergency recovery, in close cooperation with and in 
support of other States, relevant national and local authorities, na-
tional human rights institutions and civil society;

(d) Invest in sustainable development at the local and national levels in 
all regions, allowing all people to improve their lives and meet their 
aspirations, by fostering sustained, inclusive and sustainable eco-
nomic growth, including through private and foreign direct invest-
ment and trade preferences, to create conducive conditions that al-
low communities and individuals to take advantage of opportunities 
in their own countries and drive sustainable development;

(e) Invest in human capital development by promoting entrepreneur-
ship, education, vocational training and skills development pro-
grammes and partnerships, productive employment creation, in line 
with labour market needs, as well as in cooperation with the private 
sector and trade unions, with a view to reducing youth unemploy-
ment, avoiding brain drain and optimizing brain gain in countries of 
origin, and harnessing the demographic dividend;

(f) Strengthen collaboration between humanitarian and development 
actors, including by promoting joint analysis, multi-donor approach-
es and multi-year funding cycles, in order to develop long-term re-
sponses and outcomes that ensure respect for the rights of affected 
individuals, resilience and coping capacities of populations, as well as 
economic and social self-reliance, and by ensuring that these efforts 
take migration into account;

(g) Account for migrants in national emergency preparedness and re-
sponse, including by taking into consideration relevant recommen-
dations from State-led consultative processes, such as the Guidelines 
to Protect Migrants in Countries Experiencing Conflict or Natural 
Disaster (Migrants in Countries in Crisis Initiative Guidelines);

Natural disasters, the adverse effects of climate change, and environmental 
degradation

(h) Strengthen joint analysis and sharing of information to better map, 
understand, predict and address migration movements, such as those 
that may result from sudden-onset and slow-onset natural disasters, 
the adverse effects of climate change, environmental degradation, as 
well as other precarious situations, while ensuring effective respect 
for and protection and fulfilment of the human rights of all migrants;

(i) Develop adaptation and resilience strategies to sudden-onset and 
slow-onset natural disasters, the adverse effects of climate change, 
and environmental degradation, such as desertification, land degra-
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dation, drought and sea level rise, taking into account the potential 
implications for migration, while recognizing that adaptation in the 
country of origin is a priority;

(j) Integrate displacement considerations into disaster preparedness 
strategies and promote cooperation with neighbouring and other rel-
evant countries to prepare for early warning, contingency planning, 
stockpiling, coordination mechanisms, evacuation planning, recep-
tion and assistance arrangements, and public information;

(k) Harmonize and develop approaches and mechanisms at the subre-
gional and regional levels to address the vulnerabilities of persons 
affected by sudden-onset and slow-onset natural disasters, by ensur-
ing that they have access to humanitarian assistance that meets their 
essential needs with full respect for their rights wherever they are, 
and by promoting sustainable outcomes that increase resilience and 
self-reliance, taking into account the capacities of all countries in-
volved;

(l) Develop coherent approaches to address the challenges of migration 
movements in the context of sudden-onset and slow-onset natural 
disasters, including by taking into consideration relevant recommen-
dations from State-led consultative processes, such as the Agenda for 
the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of 
Disasters and Climate Change, and the Platform on Disaster Dis-
placement.

Objective 3: Provide accurate and timely information at all stages
of migration

19. We commit to strengthen our efforts to provide, make available and dis-
seminate accurate, timely, accessible and transparent information on mi-
gration-related aspects for and between States, communities and migrants 
at all stages of migration. We further commit to use this information to 
develop migration policies that provide a high degree of predictability 
and certainty for all actors involved.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Launch and publicize a centralized and publicly accessible national 
website to make information available on regular migration options, 
such as on country-specific immigration laws and policies, visa re-
quirements, application formalities, fees and conversion criteria, 
employment permit requirements, professional qualification require-
ments, credential assessment and equivalences, training and study 
opportunities, and living costs and conditions, in order to inform the 
decisions of migrants;
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(b) Promote and improve systematic bilateral, regional and international 
cooperation and dialogue to exchange information on migration-re-
lated trends, including through joint databases, online platforms, in-
ternational training centres and liaison networks, while upholding 
the right to privacy and protecting personal data;

(c) Establish open and accessible information points along relevant 
migration routes that can refer migrants to child-sensitive and gen-
der-responsive support and counselling, offer opportunities to com-
municate with consular representatives of the country of origin, and 
make available relevant information, including on human rights and 
fundamental freedoms, appropriate protection and assistance, op-
tions and pathways for regular migration, and possibilities for return, 
in a language that the person concerned understands;

(d) Provide newly arrived migrants with targeted, gender-responsive, 
child-sensitive, accessible and comprehensive information and le-
gal guidance on their rights and obligations, including on compli-
ance with national and local laws, obtaining of work and resident 
permits, status adjustments, registration with authorities, access to 
justice to file complaints about rights violations, as well as access to 
basic services;

(e) Promote multilingual, gender-responsive and evidence-based in-
formation campaigns and organize awareness-raising events and 
pre-departure orientation training in countries of origin, in cooper-
ation with local authorities, consular and diplomatic missions, the 
private sector, academia, migrant and diaspora organizations and 
civil society, in order to promote safe, orderly and regular migration, 
as well as to highlight the risks associated with irregular and unsafe 
migration.

Objective 4: Ensure that all migrants have proof of legal identity and 
adequate documentation

20. We commit to fulfil the right of all individuals to a legal identity by pro-
viding all our nationals with proof of nationality and relevant documen-
tation, allowing national and local authorities to ascertain a migrant’s le-
gal identity upon entry, during stay and for return, as well as to ensure 
effective migration procedures, efficient service provision and improved 
public safety. We further commit to ensure, through appropriate meas-
ures, that migrants are issued adequate documentation and civil registry 
documents, such as birth, marriage and death certificates, at all stages of 
migration, as a means to empower migrants to effectively exercise their 
human rights.
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To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Improve civil registry systems, with a particular focus on reaching 
unregistered persons and our nationals residing in other countries, 
including by providing relevant identity and civil registry docu-
ments, strengthening capacities, and investing in information and 
communications technology solutions, while upholding the right to 
privacy and protecting personal data;

(b) Harmonize travel documents in line with the specifications of the 
International Civil Aviation Organization to facilitate interoperable 
and universal recognition of travel documents, as well as to combat 
identity fraud and document forgery, including by investing in dig-
italization, and strengthening mechanisms for biometric data-shar-
ing, while upholding the right to privacy and protecting personal 
data;

(c) Ensure adequate, timely, reliable and accessible consular documen-
tation to our nationals residing in other countries, including identity 
and travel documents, making use of information and communica-
tions technology, as well as community outreach, particularly in re-
mote areas;

(d) Facilitate access to personal documentation, such as passports and 
visas, and ensure that relevant regulations and criteria for obtaining 
such documentation are non-discriminatory, by undertaking a gen-
der-responsive and age-sensitive review in order to prevent increased 
risk of vulnerabilities throughout the migration cycle;

(e) Strengthen measures to reduce statelessness, including by registering 
migrants’ births, ensuring that women and men can equally confer 
their nationality on their children, and providing nationality to chil-
dren born in another State’s territory, especially in situations where a 
child would otherwise be stateless, fully respecting the human right 
to a nationality and in accordance with national legislation;

(f) Review and revise requirements to prove nationality at service de-
livery centres to ensure that migrants without proof of nationality 
or legal identity are not precluded from accessing basic services nor 
denied their human rights;

(g) Build upon existing practices at the local level that facilitate partic-
ipation in community life, such as interaction with authorities and 
access to relevant services, through the issuance of registration cards 
to all persons living in a municipality, including migrants, that con-
tain basic personal information, while not constituting entitlements 
to citizenship or residency.
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Objective 5: Enhance availability and flexibility of pathways for regular 
migration

21. We commit to adapt options and pathways for regular migration in a 
manner that facilitates labour mobility and decent work reflecting demo-
graphic and labour market realities, optimizes education opportunities, 
upholds the right to family life, and responds to the needs of migrants 
in a situation of vulnerability, with a view to expanding and diversifying 
availability of pathways for safe, orderly and regular migration.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Develop human rights-based and gender-responsive bilateral, re-
gional and multilateral labour mobility agreements with sector-spe-
cific standard terms of employment in cooperation with relevant 
stakeholders, drawing on relevant International Labour Organization 
(ILO) standards, guidelines and principles, in compliance with inter-
national human rights and labour law;

(b) Facilitate regional and cross-regional labour mobility through inter-
national and bilateral cooperation arrangements, such as free move-
ment regimes, visa liberalization or multiple-country visas, and la-
bour mobility cooperation frameworks, in accordance with national 
priorities, local market needs and skills supply;

(c) Review and revise existing options and pathways for regular migra-
tion, with a view to optimizing skills-matching in labour markets 
and addressing demographic realities and development challenges 
and opportunities, in accordance with local and national labour mar-
ket demands and skills supply, in consultation with the private sector 
and other relevant stakeholders;

(d) Develop flexible, rights-based and gender-responsive labour mo-
bility schemes for migrants, in accordance with local and national 
labour market needs and skills supply at all skills levels, including 
temporary, seasonal, circular and fast-track programmes in areas 
of labour shortages, by providing flexible, convertible and non-dis-
criminatory visa and permit options, such as for permanent and 
temporary work, multiple-entry study, business, visit, investment 
and entrepreneurship;

(e) Promote effective skills-matching in the national economy by in-
volving local authorities and other relevant stakeholders, particularly 
the private sector and trade unions, in the analysis of the local la-
bour market, identification of skills gaps, definition of required skills 
profiles, and evaluation of the efficacy of labour migration policies, 
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in order to ensure market-responsive contractual labour mobility 
through regular pathways;

(f) Foster efficient and effective skills-matching programmes by reduc-
ing visa and permit processing time frames for standard employment 
authorizations, and by offering accelerated and facilitated visa and 
permit processing for employers with a track record of compliance;

(g) Develop or build on existing national and regional practices for ad-
mission and stay of appropriate duration based on compassionate, 
humanitarian or other considerations for migrants compelled to 
leave their countries of origin owing to sudden-onset natural disas-
ters and other precarious situations, such as by providing humani-
tarian visas, private sponsorships, access to education for children, 
and temporary work permits, while adaptation in or return to their 
country of origin is not possible;

(h) Cooperate to identify, develop and strengthen solutions for migrants 
compelled to leave their countries of origin owing to slow-onset nat-
ural disasters, the adverse effects of climate change, and environmen-
tal degradation, such as desertification, land degradation, drought 
and sea level rise, including by devising planned relocation and visa 
options, in cases where adaptation in or return to their country of 
origin is not possible;

(i) Facilitate access to procedures for family reunification for migrants 
at all skills levels through appropriate measures that promote the re-
alization of the right to family life and the best interests of the child, 
including by reviewing and revising applicable requirements, such as 
on income, language proficiency, length of stay, work authorization, 
and access to social security and services;

(j) Expand available options for academic mobility, including through 
bilateral and multilateral agreements that facilitate academic ex-
changes, such as scholarships for students and academic profes-
sionals, visiting professorships, joint training programmes and in-
ternational research opportunities, in cooperation with academic 
institutions and other relevant stakeholders.

Objective 6: Facilitate fair and ethical recruitment and safeguard conditions 
that ensure decent work

22. We commit to review existing recruitment mechanisms to guarantee that 
they are fair and ethical, and to protect all migrant workers against all 
forms of exploitation and abuse in order to guarantee decent work and 
maximize the socioeconomic contributions of migrants in both their 
countries of origin and destination.
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To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Promote signature and ratification of, accession to and implemen-
tation of relevant international instruments related to international 
labour migration, labour rights, decent work and forced labour;

(b) Build upon the work of existing bilateral, subregional and regional 
platforms that have overcome obstacles and identified best practic-
es in labour mobility, by facilitating cross-regional dialogue to share 
this knowledge, and to promote full respect for the human and la-
bour rights of migrant workers at all skills levels, including migrant 
domestic workers;

(c) Improve regulations on public and private recruitment agencies in 
order to align them with international guidelines and best practices, 
and prohibit recruiters and employers from charging or shifting re-
cruitment fees or related costs to migrant workers in order to prevent 
debt bondage, exploitation and forced labour, including by establish-
ing mandatory, enforceable mechanisms for effective regulation and 
monitoring of the recruitment industry;

(d) Establish partnerships with all relevant stakeholders, including em-
ployers, migrant workers’ organizations and trade unions, to ensure 
that migrant workers are provided with written contracts and are 
made aware of the provisions therein, the regulations relating to in-
ternational labour recruitment and employment in the country of 
destination, and their rights and obligations, as well as of how to ac-
cess effective complaint and redress mechanisms, in a language they 
understand;

(e) Enact and implement national laws that sanction human and labour 
rights violations, especially in cases of forced and child labour, and 
cooperate with the private sector, including employers, recruiters, 
subcontractors and suppliers, to build partnerships that promote 
conditions for decent work, prevent abuse and exploitation, and en-
sure that the roles and responsibilities within the recruitment and 
employment processes are clearly outlined, thereby enhancing sup-
ply chain transparency;

(f) Strengthen the enforcement of fair and ethical recruitment and de-
cent work norms and policies by enhancing the abilities of labour in-
spectors and other authorities to better monitor recruiters, employ-
ers and service providers in all sectors, ensuring that international 
human rights and labour law is observed to prevent all forms of ex-
ploitation, slavery, servitude and forced, compulsory or child labour;

(g) Develop and strengthen labour migration and fair and ethical re-
cruitment processes that allow migrants to change employers and 
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modify the conditions or length of their stay with minimal admin-
istrative burden, while promoting greater opportunities for decent 
work and respect for international human rights and labour law;

(h) Take measures that prohibit the confiscation or non-consensu-
al retention of work contracts and travel or identity documents 
from migrants, in order to prevent abuse, all forms of exploitation, 
forced, compulsory and child labour, extortion and other situations 
of dependency, and to allow migrants to fully exercise their human 
rights;

(i) Provide migrant workers engaged in remunerated and contractual 
labour with the same labour rights and protections extended to all 
workers in the respective sector, such as the rights to just and fa-
vourable conditions of work, to equal pay for work of equal value, 
to freedom of peaceful assembly and association, and to the highest 
attainable standard of physical and mental health, including through 
wage protection mechanisms, social dialogue and membership in 
trade unions;

(j) Ensure that migrants working in the informal economy have safe ac-
cess to effective reporting, complaint and redress mechanisms in cas-
es of exploitation, abuse or violations of their rights in the workplace, 
in a manner that does not exacerbate vulnerabilities of migrants who 
denounce such incidents and allows them to participate in respective 
legal proceedings whether in the country of origin or the country of 
destination;

(k) Review relevant national labour laws, employment policies and pro-
grammes to ensure that they include considerations of the specific 
needs and contributions of women migrant workers, especially in 
domestic work and lower-skilled occupations, and adopt specific 
measures to prevent, report, address and provide effective remedy 
for all forms of exploitation and abuse, including sexual and gen-
der-based violence, as a basis to promote gender-responsive labour 
mobility policies;

(l) Develop and improve national policies and programmes relating to 
international labour mobility, including by taking into consideration 
relevant recommendations of the ILO General Principles and Oper-
ational Guidelines for Fair Recruitment, the United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights21 and the IOM Interna-
tional Recruitment Integrity System (IRIS).

21 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 
“Protect, Respect and Remedy” Framework (A/HRC/17/31, annex).
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Objective 7: Address and reduce vulnerabilities in migration

23. We commit to respond to the needs of migrants who face situations of 
vulnerability, which may arise from the circumstances in which they trav-
el or the conditions they face in countries of origin, transit and destina-
tion, by assisting them and protecting their human rights, in accordance 
with our obligations under international law. We further commit to up-
hold the best interests of the child at all times, as a primary considera-
tion in situations where children are concerned, and to apply a gender-re-
sponsive approach in addressing vulnerabilities, including in responses to 
mixed movements.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Review relevant policies and practices to ensure that they do not 
create, exacerbate or unintentionally increase vulnerabilities of mi-
grants, including by applying a human rights-based, gender– and 
disability-responsive, as well as age– and child-sensitive approach;

(b) Establish comprehensive policies and develop partnerships that 
provide migrants in a situation of vulnerability, regardless of their 
migration status, with necessary support at all stages of migration, 
through identification and assistance, as well as protection of their 
human rights, in particular in cases related to women at risk, chil-
dren, especially those unaccompanied or separated from their fami-
lies, members of ethnic and religious minorities, victims of violence, 
including sexual and gender-based violence, older persons, persons 
with disabilities, persons who are discriminated against on any basis, 
indigenous peoples, workers facing exploitation and abuse, domestic 
workers, victims of trafficking in persons, and migrants subject to 
exploitation and abuse in the context of smuggling of migrants;

(c) Develop gender-responsive migration policies to address the par-
ticular needs and vulnerabilities of migrant women, girls and boys, 
which may include assistance, health care, psychological and other 
counselling services, as well as access to justice and effective reme-
dies, especially in cases of sexual and gender-based violence, abuse 
and exploitation;

(d) Review relevant existing labour laws and work conditions to identify 
and effectively address workplace-related vulnerabilities and abuses 
of migrant workers at all skills levels, including domestic workers, 
and those working in the informal economy, in cooperation with rel-
evant stakeholders, particularly the private sector;

(e) Account for migrant children in national child protection systems 
by establishing robust procedures for the protection of migrant chil-
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dren in relevant legislative, administrative and judicial proceedings 
and decisions, as well as in all migration policies and programmes 
that impact children, including consular protection policies and ser-
vices, as well as cross-border cooperation frameworks, in order to 
ensure that the best interests of the child are appropriately integrated, 
consistently interpreted and applied in coordination and cooperation 
with child protection authorities;

(f) Protect unaccompanied and separated children at all stages of mi-
gration through the establishment of specialized procedures for their 
identification, referral, care and family reunification, and provide ac-
cess to health-care services, including mental health, education, legal 
assistance and the right to be heard in administrative and judicial 
proceedings, including by swiftly appointing a competent and im-
partial legal guardian, as essential means to address their particular 
vulnerabilities and discrimination, protect them from all forms of 
violence and provide access to sustainable solutions that are in their 
best interests;

(g) Ensure that migrants have access to public or affordable independent 
legal assistance and representation in legal proceedings that affect 
them, including during any related judicial or administrative hear-
ing, in order to safeguard that all migrants, everywhere, are recog-
nized as persons before the law and that the delivery of justice is im-
partial and non-discriminatory;

(h) Develop accessible and expedient procedures that facilitate transi-
tions from one status to another and inform migrants of their rights 
and obligations, so as to prevent migrants from falling into an irreg-
ular status in the country of destination, to reduce precariousness 
of status and related vulnerabilities, as well as to enable individual 
status assessments for migrants, including for those who have fallen 
out of regular status, without fear of arbitrary expulsion;

(i) Build on existing practices to facilitate access for migrants in an ir-
regular status to an individual assessment that may lead to regular 
status, on a case-by-case basis and with clear and transparent cri-
teria, especially in cases where children, youth and families are in-
volved, as an option for reducing vulnerabilities, as well as for States 
to ascertain better knowledge of the resident population;

(j) Apply specific support measures to ensure that migrants caught up 
in situations of crisis in countries of transit and destination have ac-
cess to consular protection and humanitarian assistance, including 
by facilitating cross-border and broader international cooperation, as 
well as by taking migrant populations into account in crisis prepar-
edness, emergency response and post-crisis action;
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(k) Involve local authorities and relevant stakeholders in the identifica-
tion, referral and assistance of migrants in a situation of vulnerabil-
ity, including through agreements with national protection bodies, 
legal aid and service providers, as well as the engagement of mobile 
response teams, where they exist;

(l) Develop national policies and programmes to improve national re-
sponses that address the needs of migrants in situations of vulner-
ability, including by taking into consideration relevant recommen-
dations of the Global Migration Group’s Principles and Guidelines, 
Supported by Practical Guidance, on the Human Rights Protection 
of Migrants in Vulnerable Situations.

Objective 8: Save lives and establish coordinated international efforts on 
missing migrants

24. We commit to cooperate internationally to save lives and prevent migrant 
deaths and injuries through individual or joint search and rescue opera-
tions, standardized collection and exchange of relevant information, as-
suming collective responsibility to preserve the lives of all migrants, in 
accordance with international law. We further commit to identify those 
who have died or gone missing, and to facilitate communication with af-
fected families.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Develop procedures and agreements on search and rescue of mi-
grants, with the primary objective of protecting migrants’ right to 
life, that uphold the prohibition of collective expulsion, guarantee 
due process and individual assessments, enhance reception and as-
sistance capacities, and ensure that the provision of assistance of an 
exclusively humanitarian nature for migrants is not considered un-
lawful;

(b) Review the impacts of migration-related policies and laws to ensure 
that these do not raise or create the risk of migrants going missing, 
including by identifying dangerous transit routes used by migrants, 
by working with other States as well as relevant stakeholders and in-
ternational organizations to identify contextual risks and establishing 
mechanisms for preventing and responding to such situations, with 
particular attention to migrant children, especially those unaccom-
panied or separated;

(c) Enable migrants to communicate with their families without delay 
to inform them that they are alive by facilitating access to means of 
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communication along routes and at their destination, including in 
places of detention, as well as access to consular missions, local au-
thorities and organizations that can provide assistance with family 
contacts, especially in cases of unaccompanied or separated migrant 
children, as well as adolescents;

(d) Establish transnational coordination channels, including through con-
sular cooperation, and designate contact points for families looking for 
missing migrants, through which families can be kept informed on the 
status of the search and obtain other relevant information, while re-
specting the right to privacy and protecting personal data;

(e) Collect, centralize and systematize data regarding corpses and ensure 
traceability after burial, in accordance with internationally accepted 
forensic standards, and establish coordination channels at the trans-
national level to facilitate identification and the provision of infor-
mation to families;

(f) Make all efforts, including through international cooperation, to re-
cover, identify and repatriate to their countries of origin the remains 
of deceased migrants, respecting the wishes of grieving families, and, 
in the case of unidentified individuals, facilitate the identification 
and subsequent recovery of the mortal remains, ensuring that the 
remains of deceased migrants are treated in a dignified, respectful 
and proper manner.

Objective 9: Strengthen the transnational response to smuggling of migrants

25. We commit to intensify joint efforts to prevent and counter smuggling 
of migrants by strengthening capacities and international cooperation to 
prevent, investigate, prosecute and penalize the smuggling of migrants in 
order to end the impunity of smuggling networks. We further commit 
to ensure that migrants shall not become liable to criminal prosecution 
for the fact of having been the object of smuggling, notwithstanding po-
tential prosecution for other violations of national law. We also commit 
to identify smuggled migrants to protect their human rights, taking into 
consideration the special needs of women and children, and assisting in 
particular those migrants subject to smuggling under aggravating cir-
cumstances, in accordance with international law.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Promote ratification of, accession to and implementation of the Pro-
tocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, sup-
plementing the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime;
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(b) Use transnational, regional and bilateral mechanisms to share rele-
vant information and intelligence on smuggling routes, modus op-
erandi and financial transactions of smuggling networks, vulnerabil-
ities faced by smuggled migrants, and other data to dismantle the 
smuggling networks and enhance joint responses;

(c) Develop gender-responsive and child-sensitive cooperation proto-
cols along migration routes that outline step-by-step measures to ad-
equately identify and assist smuggled migrants, in accordance with 
international law, as well as to facilitate cross-border law enforce-
ment and intelligence cooperation in order to prevent and counter 
smuggling of migrants so as to end impunity for smugglers and 
prevent irregular migration, while ensuring that counter-smuggling 
measures are in full respect for human rights;

(d) Adopt legislative and other measures as may be necessary to establish 
the smuggling of migrants as a criminal offence, when committed 
intentionally and in order to obtain, directly or indirectly, a finan-
cial or other material benefit for the smuggler, and include enhanced 
penalties for smuggling of migrants under aggravating circumstanc-
es, in accordance with international law;

(e) Design, review or amend relevant policies and procedures to distin-
guish between the crimes of smuggling of migrants and trafficking 
in persons by using the correct definitions and applying distinct re-
sponses to these separate crimes, while recognizing that smuggled 
migrants might also become victims of trafficking in persons, there-
fore requiring appropriate protection and assistance;

(f) Take measures to prevent the smuggling of migrants along the migra-
tion cycle, in partnership with other States and relevant stakeholders, 
including by cooperating in the fields of development, public infor-
mation, justice, as well as training and technical capacity-building at 
the national and local levels, paying special attention to geographical 
areas from which irregular migration systematically originates.

Objective 10: Prevent, combat and eradicate trafficking in persons in the 
context of international migration

26. We commit to take legislative or other measures to prevent, combat and 
eradicate trafficking in persons in the context of international migration 
by strengthening capacities and international cooperation to investigate, 
prosecute and penalize trafficking in persons, discouraging demand that 
fosters exploitation leading to trafficking, and ending impunity of traf-
ficking networks. We further commit to enhance the identification and 
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protection of, and assistance to, migrants who have become victims of 
trafficking, paying particular attention to women and children.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Promote ratification of, accession to and implementation of the Pro-
tocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Espe-
cially Women and Children, supplementing the United Nations Con-
vention against Transnational Organized Crime;

(b) Promote the implementation of the United Nations Global Plan of 
Action to Combat Trafficking in Persons22 and take into consider-
ation relevant recommendations of the United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC) Toolkit to Combat Trafficking in Per-
sons and other relevant UNODC documents when developing and 
implementing national and regional policies and measures relating 
to trafficking in persons;

(c) Monitor irregular migration routes which may be exploited by hu-
man trafficking networks to recruit and victimize smuggled or ir-
regular migrants, in order to strengthen cooperation at the bilateral, 
regional and cross-regional levels on prevention, investigation and 
prosecution of perpetrators, as well as on identification and protec-
tion of, and assistance to, victims of trafficking in persons;

(d) Share relevant information and intelligence through transnational 
and regional mechanisms, including on the modus operandi, eco-
nomic models and conditions driving trafficking networks, strength-
en cooperation between all relevant actors, including financial in-
telligence units, regulators and financial institutions, to identify and 
disrupt financial flows associated with trafficking in persons, and 
enhance judicial cooperation and enforcement so as to ensure ac-
countability and end impunity;

(e) Apply measures that address the particular vulnerabilities of women, 
men, girls and boys, regardless of their migration status, who have 
become or are at risk of becoming victims of trafficking in persons 
and other forms of exploitation, by facilitating access to justice and 
safe reporting without fear of detention, deportation or penalty, fo-
cusing on prevention, identification, appropriate protection and as-
sistance, and addressing specific forms of abuse and exploitation;

(f) Ensure that definitions of trafficking in persons used in legislation, 
migration policy and planning, as well as in judicial prosecutions, are 
in accordance with international law, in order to distinguish between 
the crimes of trafficking in persons and smuggling of migrants;

22 Resolution 64/293.
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(g) Strengthen legislation and relevant procedures to enhance prosecu-
tion of traffickers, avoid criminalization of migrants who are victims 
of trafficking in persons for trafficking-related offences, and ensure 
that the victim receives appropriate protection and assistance, not 
conditional upon cooperation with the authorities against suspected 
traffickers;

(h) Provide migrants who have become victims of trafficking in persons 
with protection and assistance, such as measures for physical, psy-
chological and social recovery, as well as measures that permit them 
to remain in the country of destination, temporarily or permanently, 
in appropriate cases, facilitating victims’ access to justice, including 
redress and compensation, in accordance with international law;

(i) Create national and local information systems and training pro-
grammes which alert and educate citizens, employers, as well as pub-
lic officials and law enforcement officers, and strengthen capacities 
to identify signs of trafficking in persons, such as forced, compulsory 
or child labour, in countries of origin, transit and destination;

(j) Invest in awareness-raising campaigns, in partnership with relevant 
stakeholders, for migrants and prospective migrants on the risks and 
dangers of trafficking in persons, and provide them with information 
on preventing and reporting trafficking activities.

Objective 11: Manage borders in an integrated, secure and coordinated 
manner

27. We commit to manage our national borders in a coordinated manner, 
promoting bilateral and regional cooperation, ensuring security for States, 
communities and migrants, and facilitating safe and regular cross-border 
movements of people while preventing irregular migration. We further 
commit to implement border management policies that respect national 
sovereignty, the rule of law, obligations under international law, and the 
human rights of all migrants, regardless of their migration status, and are 
non-discriminatory, gender-responsive and child-sensitive.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Enhance international, regional and cross-regional border manage-
ment cooperation, taking into consideration the particular situation 
of countries of transit, on proper identification, timely and efficient 
referral, assistance and appropriate protection of migrants in situa-
tions of vulnerability at or near international borders, in compliance 
with international human rights law, by adopting whole-of-govern-
ment approaches, implementing joint cross-border training and fos-
tering capacity-building measures;
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(b) Establish appropriate structures and mechanisms for effective inte-
grated border management by ensuring comprehensive and efficient 
border crossing procedures, including through pre-screening of ar-
riving persons, pre-reporting by carriers of passengers, and use of 
information and communications technology, while upholding the 
principle of non-discrimination, respecting the right to privacy and 
protecting personal data;

(c) Review and revise relevant national procedures for border screening, 
individual assessment and interview processes to ensure due process 
at international borders and that all migrants are treated in accord-
ance with international human rights law, including through coop-
eration with national human rights institutions and other relevant 
stakeholders;

(d) Develop technical cooperation agreements that enable States to re-
quest and offer assets, equipment and other technical assistance to 
strengthen border management, particularly in the area of search 
and rescue as well as other emergency situations;

(e) Ensure that child protection authorities are promptly informed and 
assigned to participate in procedures for the determination of the 
best interests of the child once an unaccompanied or separated child 
crosses an international border, in accordance with international law, 
including by training border officials in the rights of the child and 
child-sensitive procedures, such as those that prevent family separa-
tion and reunite families when family separation occurs;

(f) Review and revise relevant laws and regulations to determine wheth-
er sanctions are appropriate to address irregular entry or stay and, 
if so, to ensure that they are proportionate, equitable, non-discrim-
inatory and fully consistent with due process and other obligations 
under international law;

(g) Improve cross-border collaboration among neighbouring and other 
States relating to the treatment given to persons crossing or seeking 
to cross international borders, including by taking into consideration 
relevant recommendations from the Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights Recommended Principles 
and Guidelines on Human Rights at International Borders when 
identifying best practices.

Objective 12: Strengthen certainty and predictability in migration procedures 
for appropriate screening, assessment and referral

28. We commit to increase legal certainty and predictability of migration 
procedures by developing and strengthening effective and human rights-
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based mechanisms for the adequate and timely screening and individual 
assessment of all migrants for the purpose of identifying and facilitating 
access to the appropriate referral procedures, in accordance with interna-
tional law.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Increase transparency and accessibility of migration procedures by 
communicating the requirements for entry, admission, stay, work, 
study or other activities, and introducing technology to simplify ap-
plication procedures, in order to avoid unnecessary delays and ex-
penses for States and migrants;

(b) Develop and conduct intra– and cross-regional specialized human 
rights and trauma-informed training for first responders and gov-
ernment officials, including law enforcement authorities, border of-
ficials, consular representatives and judicial bodies, to facilitate and 
standardize identification and referral of, as well as appropriate as-
sistance and counselling in a culturally sensitive way to, victims of 
trafficking in persons, migrants in situations of vulnerability, includ-
ing children, in particular those unaccompanied or separated, and 
persons affected by any form of exploitation and abuse related to 
smuggling of migrants under aggravating circumstances;

(c) Establish gender-responsive and child-sensitive referral mechanisms, 
including improved screening measures and individual assessments 
at borders and places of first arrival, by applying standardized op-
erating procedures developed in coordination with local authorities, 
national human rights institutions, international organizations and 
civil society;

(d) Ensure that migrant children are promptly identified at places of first 
arrival in countries of transit and destination, and, if unaccompanied 
or separated, are swiftly referred to child protection authorities and 
other relevant services as well as appointed a competent and impar-
tial legal guardian, that family unity is protected, and that anyone 
legitimately claiming to be a child is treated as such unless otherwise 
determined through a multidisciplinary, independent and child-sen-
sitive age assessment;

(e) Ensure that, in the context of mixed movements, relevant informa-
tion on rights and obligations under national laws and procedures, 
including on entry and stay requirements, available forms of protec-
tion, as well as options for return and reintegration, is appropriately, 
promptly and effectively communicated, and is accessible.
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Objective 13: Use immigration detention only as a measure of last resort and 
work towards alternatives

29. We commit to ensure that any detention in the context of international 
migration follows due process, is non-arbitrary, is based on law, necessity, 
proportionality and individual assessments, is carried out by authorized 
officials and is for the shortest possible period of time, irrespective of 
whether detention occurs at the moment of entry, in transit or in pro-
ceedings of return, and regardless of the type of place where the deten-
tion occurs. We further commit to prioritize non-custodial alternatives 
to detention that are in line with international law, and to take a human 
rights-based approach to any detention of migrants, using detention as a 
measure of last resort only.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Use existing relevant human rights mechanisms to improve inde-
pendent monitoring of migrant detention, ensuring that it is a meas-
ure of last resort, that human rights violations do not occur, and that 
States promote, implement and expand alternatives to detention, 
favouring non-custodial measures and community-based care ar-
rangements, especially in the case of families and children;

(b) Consolidate a comprehensive repository to disseminate best practic-
es of human rights-based alternatives to detention in the context of 
international migration, including by facilitating regular exchang-
es and the development of initiatives based on successful practices 
among States, and between States and relevant stakeholders;

(c) Review and revise relevant legislation, policies and practices related 
to immigration detention to ensure that migrants are not detained 
arbitrarily, that decisions to detain are based on law, are proportion-
ate, have a legitimate purpose, and are taken on an individual basis, 
in full compliance with due process and procedural safeguards, and 
that immigration detention is not promoted as a deterrent or used 
as a form of cruel, inhumane or degrading treatment of migrants, in 
accordance with international human rights law;

(d) Provide access to justice for all migrants in countries of transit and 
destination who are or may be subject to detention, including by fa-
cilitating access to free or affordable legal advice and assistance of a 
qualified and independent lawyer, as well as access to information 
and the right to regular review of a detention order;

(e) Ensure that all migrants in detention are informed about the reasons 
for their detention, in a language they understand, and facilitate the 
exercise of their rights, including to communicate with the respec-
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tive consular or diplomatic missions without delay, legal representa-
tives and family members, in accordance with international law and 
due process guarantees;

(f) Reduce the negative and potentially lasting effects of detention on 
migrants by guaranteeing due process and proportionality, that it is 
for the shortest period of time, that it safeguards physical and mental 
integrity, and that, at a minimum, access to food, basic health care, 
legal orientation and assistance, information and communication as 
well as adequate accommodation is granted, in accordance with in-
ternational human rights law;

(g) Ensure that all governmental authorities and private actors duly 
charged with administering immigration detention do so in a way 
consistent with human rights and are trained on non-discrimination 
and the prevention of arbitrary arrest and detention in the context of 
international migration, and are held accountable for violations or 
abuses of human rights;

(h) Protect and respect the rights and best interests of the child at all 
times, regardless of migration status, by ensuring availability and ac-
cessibility of a viable range of alternatives to detention in non-cus-
todial contexts, favouring community-based care arrangements, that 
ensure access to education and health care, and respect the right to 
family life and family unity, and by working to end the practice of 
child detention in the context of international migration.

Objective 14: Enhance consular protection, assistance and cooperation 
throughout the migration cycle

30. We commit to strengthen consular protection of and assistance to our 
nationals abroad, as well as consular cooperation between States, in order 
to better safeguard the rights and interests of all migrants at all times, and 
to build upon the functions of consular missions to enhance interactions 
between migrants and State authorities of countries of origin, transit and 
destination, in accordance with international law.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Cooperate to build consular capacities, train consular officers, pro-
mote arrangements for providing consular services collectively 
where individual States lack capacity, including through technical 
assistance, and develop bilateral or regional agreements on various 
aspects of consular cooperation;

(b) Involve relevant consular and immigration personnel in existing 
global and regional forums on migration in order to exchange in-
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formation and best practices about issues of mutual concern that 
pertain to citizens abroad and contribute to comprehensive and evi-
dence-based migration policy development;

(c) Conclude bilateral or regional agreements on consular assistance and 
representation in places where States have an interest in strengthen-
ing effective consular services related to migration, but do not have a 
diplomatic or consular presence;

(d) Strengthen consular capacities in order to identify, protect and assist 
our nationals abroad who are in a situation of vulnerability, includ-
ing victims of human and labour rights violations or abuse, victims 
of crime, victims of trafficking in persons, migrants subject to smug-
gling under aggravating circumstances, and migrant workers exploit-
ed in the process of recruitment, by providing training to consular 
officers on human rights-based, gender-responsive and child-sensi-
tive actions in this regard;

(e) Provide our nationals abroad with the opportunity to register with 
the country of origin, in close cooperation with consular, national 
and local authorities, as well as relevant migrant organizations, as a 
means to facilitate information, services and assistance to migrants 
in emergency situations and ensure migrants’ accessibility to relevant 
and timely information, such as by establishing helplines and consol-
idating national digital databases, while upholding the right to priva-
cy and protecting personal data;

(f) Provide consular support to our nationals through advice, including 
on local laws and customs, interaction with authorities, financial in-
clusion and business establishment, as well as through the issuance 
of relevant documentation, such as travel documents and consular 
identity documents that may facilitate access to services, assistance 
in emergency situations, the opening of a bank account, and access 
to remittance facilities.

Objective 15: Provide access to basic services for migrants

31. We commit to ensure that all migrants, regardless of their migration 
status, can exercise their human rights through safe access to basic ser-
vices. We further commit to strengthen migrant-inclusive service deliv-
ery systems, notwithstanding that nationals and regular migrants may 
be entitled to more comprehensive service provision, while ensuring 
that any differential treatment must be based on law, be proportionate 
and pursue a legitimate aim, in accordance with international human 
rights law.
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To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Enact laws and take measures to ensure that service delivery does not 
amount to discrimination against migrants on the grounds of race, 
colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or 
social origin, property, birth, disability or other grounds irrespective 
of cases where differential provision of services based on migration 
status might apply;

(b) Ensure that cooperation between service providers and immigration 
authorities does not exacerbate vulnerabilities of irregular migrants 
by compromising their safe access to basic services or by unlawfully 
infringing upon the human rights to privacy, liberty and security of 
person at places of basic service delivery;

(c) Establish and strengthen holistic and easily accessible service points 
at the local level that are migrant-inclusive, offer relevant informa-
tion on basic services in a gender– and disability-responsive as well 
as child-sensitive manner, and facilitate safe access thereto;

(d) Establish or mandate independent institutions at the national or lo-
cal level, such as national human rights institutions, to receive, inves-
tigate and monitor complaints about situations in which migrants’ 
access to basic services is systematically denied or hindered, facilitate 
access to redress, and work towards a change in practice;

(e) Incorporate the health needs of migrants into national and local 
health-care policies and plans, such as by strengthening capacities 
for service provision, facilitating affordable and non-discriminatory 
access, reducing communication barriers, and training health-care 
providers on culturally sensitive service delivery, in order to promote 
the physical and mental health of migrants and communities overall, 
including by taking into consideration relevant recommendations 
from the World Health Organization Framework of Priorities and 
Guiding Principles to Promote the Health of Refugees and Migrants;

(f) Provide inclusive and equitable quality education to migrant children 
and youth, as well as facilitate access to lifelong learning opportuni-
ties, including by strengthening the capacities of education systems 
and by facilitating non-discriminatory access to early childhood de-
velopment, formal schooling, non-formal education programmes for 
children for whom the formal system is inaccessible, on-the-job and 
vocational training, technical education and language training, as 
well as by fostering partnerships with all stakeholders that can sup-
port this endeavour.
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Objective 16: Empower migrants and societies to realize full inclusion and 
social cohesion

32. We commit to foster inclusive and cohesive societies by empowering mi-
grants to become active members of society and promoting the recipro-
cal engagement of receiving communities and migrants in the exercise of 
their rights and obligations towards each other, including observance of 
national laws and respect for customs of the country of destination. We 
further commit to strengthen the welfare of all members of societies by 
minimizing disparities, avoiding polarization and increasing public con-
fidence in policies and institutions related to migration, in line with the 
acknowledgement that fully integrated migrants are better positioned to 
contribute to prosperity.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Promote mutual respect for the cultures, traditions and customs of 
communities of destination and of migrants by exchanging and im-
plementing best practices on integration policies, programmes and 
activities, including on ways to promote acceptance of diversity and 
facilitate social cohesion and inclusion;

(b) Establish comprehensive and needs-based pre-departure and 
post-arrival programmes that may include rights and obligations, ba-
sic language training, as well as orientation about social norms and 
customs in the country of destination;

(c) Develop national short-, medium– and long-term policy goals re-
garding the inclusion of migrants in societies, including on labour 
market integration, family reunification, education, non-discrimi-
nation and health, including by fostering partnerships with relevant 
stakeholders;

(d) Work towards inclusive labour markets and full participation of mi-
grant workers in the formal economy by facilitating access to decent 
work and employment for which they are most qualified, in accord-
ance with local and national labour market demands and skills supply;

(e) Empower migrant women by eliminating gender-based discrimina-
tory restrictions on formal employment, ensuring the right to free-
dom of association and facilitating access to relevant basic services, 
as measures to promote their leadership and guarantee their full, free 
and equal participation in society and the economy;

(f) Establish community centres or programmes at the local level to fa-
cilitate migrant participation in the receiving society by involving 
migrants, community members, diaspora organizations, migrant 
associations and local authorities in intercultural dialogue, sharing 
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of stories, mentorship programmes and development of business ties 
that improve integration outcomes and foster mutual respect;

(g) Capitalize on the skills, cultural and language proficiency of mi-
grants and receiving communities by developing and promoting 
peer-to-peer training exchanges, gender-responsive, vocational and 
civic integration courses and workshops;

(h) Support multicultural activities through sports, music, arts, culinary 
festivals, volunteering and other social events that will facilitate mu-
tual understanding and appreciation of migrant cultures and those of 
destination communities;

(i) Promote school environments that are welcoming and safe, and sup-
port the aspirations of migrant children by enhancing relationships 
within the school community, incorporating evidence-based infor-
mation about migration into education curricula, and dedicating 
targeted resources to schools with a high concentration of migrant 
children for integration activities in order to promote respect for di-
versity and inclusion, and to prevent all forms of discrimination, in-
cluding racism, xenophobia and intolerance.

Objective 17: Eliminate all forms of discrimination and promote evidence-
based public discourse to shape perceptions of migration

33. We commit to eliminate all forms of discrimination, condemn and coun-
ter expressions, acts and manifestations of racism, racial discrimination, 
violence, xenophobia and related intolerance against all migrants in con-
formity with international human rights law. We further commit to pro-
mote an open and evidence-based public discourse on migration and 
migrants in partnership with all parts of society, that generates a more 
realistic, humane and constructive perception in this regard. We also 
commit to protect freedom of expression in accordance with internation-
al law, recognizing that an open and free debate contributes to a compre-
hensive understanding of all aspects of migration.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Enact, implement or maintain legislation that penalizes hate crimes 
and aggravated hate crimes targeting migrants, and train law en-
forcement and other public officials to identify, prevent and respond 
to such crimes and other acts of violence that target migrants, as well 
as to provide medical, legal and psychosocial assistance for victims;

(b) Empower migrants and communities to denounce any acts of incite-
ment to violence directed towards migrants by informing them of 
available mechanisms for redress, and ensure that those who active-
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ly participate in the commission of a hate crime targeting migrants 
are held accountable, in accordance with national legislation, while 
upholding international human rights law, in particular the right to 
freedom of expression;

(c) Promote independent, objective and quality reporting of media out-
lets, including Internet-based information, including by sensitizing 
and educating media professionals on migration-related issues and 
terminology, investing in ethical reporting standards and advertis-
ing, and stopping allocation of public funding or material support to 
media outlets that systematically promote intolerance, xenophobia, 
racism and other forms of discrimination towards migrants, in full 
respect for the freedom of the media;

(d) Establish mechanisms to prevent, detect and respond to racial, eth-
nic and religious profiling of migrants by public authorities, as well 
as systematic instances of intolerance, xenophobia, racism and all 
other multiple and intersecting forms of discrimination, in partner-
ship with national human rights institutions, including by tracking 
and publishing trend analyses, and ensuring access to effective com-
plaint and redress mechanisms;

(e) Provide migrants, especially migrant women, with access to nation-
al and regional complaint and redress mechanisms with a view to 
promoting accountability and addressing governmental actions re-
lated to discriminatory acts and manifestations carried out against 
migrants and their families;

(f) Promote awareness-raising campaigns targeted at communities of 
origin, transit and destination in order to inform public perceptions 
regarding the positive contributions of safe, orderly and regular mi-
gration, based on evidence and facts, and to end racism, xenophobia 
and stigmatization against all migrants;

(g) Engage migrants, political, religious and community leaders, as well 
as educators and service providers, to detect and prevent incidences 
of intolerance, racism, xenophobia and other forms of discrimina-
tion against migrants and diasporas, and support activities in local 
communities to promote mutual respect, including in the context of 
electoral campaigns.

Objective 18: Invest in skills development and facilitate mutual recognition 
of skills, qualifications and competences

34. We commit to invest in innovative solutions that facilitate mutual recog-
nition of skills, qualifications and competences of migrant workers at all 
skills levels, and promote demand-driven skills development to optimize 
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the employability of migrants in formal labour markets in countries of 
destination and in countries of origin upon return, as well as to ensure 
decent work in labour migration.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Develop standards and guidelines for the mutual recognition of 
foreign qualifications and non-formally acquired skills in different 
sectors in collaboration with the respective industries with a view to 
ensuring worldwide compatibility based on existing models and best 
practices;

(b) Promote transparency of certifications and compatibility of national 
qualifications frameworks by agreeing on standard criteria, indica-
tors and assessment parameters, and by creating and strengthening 
national skills profiling tools, registries or institutions in order to 
facilitate effective and efficient mutual recognition procedures at all 
skills levels;

(c) Conclude bilateral, regional or multilateral mutual recognition agree-
ments or include recognition provisions in other agreements, such as 
labour mobility or trade agreements, in order to provide equivalence 
or comparability in national systems, such as automatic or managed 
mutual recognition mechanisms;

(d) Use technology and digitalization to evaluate and mutually recognize 
skills more comprehensively on the basis of formal credentials as 
well as non-formally acquired competences and professional experi-
ence at all skills levels;

(e) Build global skills partnerships among countries that strengthen 
training capacities of national authorities and relevant stakeholders, 
including the private sector and trade unions, and foster skills devel-
opment of workers in countries of origin and migrants in countries 
of destination with a view to preparing trainees for employability in 
the labour markets of all participating countries;

(f) Promote inter-institutional networks and collaborative programmes 
for partnerships between the private sector and educational institu-
tions in countries of origin and destination to enable mutually ben-
eficial skills development opportunities for migrants, communities 
and participating partners, including by building on the best practic-
es of the Business Mechanism developed in the context of the Global 
Forum on Migration and Development;

(g) Engage in bilateral partnerships and programmes in cooperation 
with relevant stakeholders that promote skills development, mobil-
ity and circulation, such as student exchange programmes, schol-
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arships, professional exchange programmes and trainee– or ap-
prenticeships that include options for beneficiaries, after successful 
completion of these programmes, to seek employment and engage 
in entrepreneurship;

(h) Cooperate with the private sector and employers to make available 
easily accessible and gender-responsive remote or online skills devel-
opment and matching programmes to migrants at all skills levels, in-
cluding early and occupation-specific language training, on-the-job 
training and access to advanced training programmes, to enhance 
their employability in sectors with demand for labour on the basis 
of the industry’s knowledge of labour market dynamics, especially to 
promote the economic empowerment of women;

(i) Enhance the ability of migrant workers to transition from one job 
or employer to another by making available documentation that rec-
ognizes skills acquired on the job or through training in order to 
optimize the benefits of upskilling;

(j) Develop and promote innovative ways to mutually recognize and as-
sess formally and informally acquired skills, including through time-
ly and complementary training for job seekers, mentoring, and in-
ternship programmes in order to fully recognize existing credentials 
and provide certificates of proficiency for the validation of newly ac-
quired skills;

(k) Establish screening mechanisms for credentials and offer informa-
tion to migrants on how to have their skills and qualifications as-
sessed and recognized prior to departure, including in recruitment 
processes or at an early stage after arrival to improve employability;

(l) Cooperate to promote documentation and information tools, in 
partnership with relevant stakeholders, that provide an overview of 
a worker’s credentials, skills and qualifications, recognized in coun-
tries of origin, transit and destination, in order to enable employers 
to evaluate the suitability of migrant workers in job application pro-
cesses.

Objective 19: Create conditions for migrants and diasporas to fully 
contribute to sustainable development in all countries

35. We commit to empower migrants and diasporas to catalyse their develop-
ment contributions, and to harness the benefits of migration as a source 
of sustainable development, reaffirming that migration is a multidimen-
sional reality of major relevance to the sustainable development of coun-
tries of origin, transit and destination.
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To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Ensure the full and effective implementation of the 2030 Agenda for 
Sustainable Development and the Addis Ababa Action Agenda by 
fostering and facilitating the positive effects of migration for the real-
ization of all Sustainable Development Goals;

(b) Integrate migration into development planning and sectoral policies 
at the local, national, regional and global levels, taking into consid-
eration relevant existing policy guidelines and recommendations, 
such as the Global Migration Group’s Mainstreaming Migration into 
Development Planning: A Handbook for Policymakers and Practi-
tioners, in order to strengthen policy coherence and effectiveness of 
development cooperation;

(c) Invest in research on the impact of non-financial contributions of 
migrants and diasporas to sustainable development in countries of 
origin and destination, such as knowledge and skills transfer, social 
and civic engagement, and cultural exchange, with a view to develop-
ing evidence-based policies and strengthening global policy discus-
sions;

(d) Facilitate the contributions of migrants and diasporas to their coun-
tries of origin, including by establishing or strengthening govern-
ment structures or mechanisms at all levels, such as dedicated di-
aspora offices or focal points, diaspora policy advisory boards for 
Governments to account for the potential of migrants and diasporas 
in migration and development policymaking, and dedicated diaspo-
ra focal points in diplomatic or consular missions;

(e) Develop targeted support programmes and financial products that 
facilitate migrant and diaspora investments and entrepreneurship, 
including by providing administrative and legal support in busi-
ness creation and granting seed capital-matching, establish diaspora 
bonds, diaspora development funds and investment funds, and or-
ganize dedicated trade fairs;

(f) Provide easily accessible information and guidance, including 
through digital platforms, as well as tailored mechanisms for the co-
ordinated and effective financial, voluntary or philanthropic engage-
ment of migrants and diasporas, especially in humanitarian emer-
gencies in their countries of origin, including by involving consular 
missions;

(g) Enable political participation and engagement of migrants in their 
countries of origin, including in peace and reconciliation processes, 
in elections and political reforms, such as by establishing voting reg-
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istries for citizens abroad, and through parliamentary representation, 
in accordance with national legislation;

(h) Promote migration policies that optimize the benefits of diasporas 
for countries of origin and destination and their communities, by fa-
cilitating flexible modalities to travel, work and invest with minimal 
administrative burdens, including by reviewing and revising visa, 
residency and citizenship regulations, as appropriate;

(i) Cooperate with other States, the private sector and employers’ organ-
izations to enable migrants and diasporas, especially those in highly 
technical fields and in high demand, to carry out some of their pro-
fessional activities and engage in knowledge transfer in their home 
countries, without necessarily losing employment, residence status 
or earned social benefits;

(j) Build partnerships between local authorities, local communities, the 
private sector, diasporas, hometown associations and migrant or-
ganizations to promote knowledge and skills transfer between their 
countries of origin and their countries of destination, including by 
mapping the diasporas and their skills, as a means to maintain the 
link between diasporas and their country of origin.

Objective 20: Promote faster, safer and cheaper transfer of remittances and 
foster financial inclusion of migrants

36. We commit to promote faster, safer and cheaper remittances by further 
developing existing conducive policy and regulatory environments that 
enable competition, regulation and innovation on the remittance mar-
ket and by providing gender-responsive programmes and instruments 
that enhance the financial inclusion of migrants and their families. We 
further commit to optimize the transformative impact of remittances on 
the well-being of migrant workers and their families, as well as on the 
sustainable development of countries, while respecting that remittances 
constitute an important source of private capital and cannot be equated 
to other international financial flows, such as foreign direct investment, 
official development assistance or other public sources of financing for 
development.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Develop a road map to reduce the transaction costs of migrant re-
mittances to less than 3 per cent and eliminate remittance corridors 
with costs higher than 5 per cent by 2030 in line with target 10.c of 
the 2030 Agenda for Sustainable Development;
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(b) Promote and support the United Nations International Day of Fami-
ly Remittances and the International Fund for Agricultural Develop-
ment Global Forum on Remittances, Investment and Development 
as an important platform to build and strengthen partnerships for 
innovative solutions on cheaper, faster and safer transfer of remit-
tances with all relevant stakeholders;

(c) Harmonize remittance market regulations and increase the inter-
operability of remittance infrastructure along corridors by ensuring 
that measures to combat illicit financial flows and money-laundering 
do not impede migrant remittances through undue, excessive or dis-
criminatory policies;

(d) Establish conducive policy and regulatory frameworks that promote 
a competitive and innovative remittance market, remove unwarrant-
ed obstacles to non-bank remittance service providers in accessing 
payment system infrastructure, apply tax exemptions or incentives to 
remittance transfers, promote market access to diverse service pro-
viders, incentivize the private sector to expand remittance services, 
and enhance the security and predictability of low-value transactions 
by bearing in mind de-risking concerns, and developing a methodol-
ogy to distinguish remittances from illicit flows, in consultation with 
remittance service providers and financial regulators;

(e) Develop innovative technological solutions for remittance transfer, 
such as mobile payments, digital tools or e-banking, to reduce costs, 
improve speed, enhance security, increase transfer through regular 
channels and open up gender-responsive distribution channels to 
underserved populations, including persons in rural areas, persons 
with low levels of literacy and persons with disabilities;

(f) Provide accessible information on remittance transfer costs by pro-
vider and channel, such as comparison websites, in order to increase 
the transparency and competition on the remittance transfer market, 
and promote financial literacy and inclusion of migrants and their 
families through education and training;

(g) Develop programmes and instruments to promote investments from 
remittance senders in local development and entrepreneurship in 
countries of origin, such as through matching-grant mechanisms, 
municipal bonds and partnerships with hometown associations, in 
order to enhance the transformative potential of remittances beyond 
the individual households of migrant workers at all skills levels;

(h) Enable migrant women to access financial literacy training and for-
mal remittance transfer systems, as well as to open a bank account 
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and own and manage financial assets, investments and businesses as 
means to address gender inequalities and foster their active partici-
pation in the economy;

(i) Provide access to and develop banking solutions and financial in-
struments for migrants, including low-income and female-headed 
households, such as bank accounts that permit direct deposits by 
employers, savings accounts, loans and credits in cooperation with 
the banking sector.

Objective 21: Cooperate in facilitating safe and dignified return and 
readmission, as well as sustainable reintegration

37. We commit to facilitate and cooperate for safe and dignified return and 
to guarantee due process, individual assessment and effective remedy, by 
upholding the prohibition of collective expulsion and of returning mi-
grants when there is a real and foreseeable risk of death, torture and other 
cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, or other irrep-
arable harm, in accordance with our obligations under international hu-
man rights law. We further commit to ensure that our nationals are duly 
received and readmitted, in full respect for the human right to return to 
one’s own country and the obligation of States to readmit their own na-
tionals. We also commit to create conducive conditions for personal safe-
ty, economic empowerment, inclusion and social cohesion in communi-
ties, in order to ensure that reintegration of migrants upon return to their 
countries of origin is sustainable.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Develop and implement bilateral, regional and multilateral coopera-
tion frameworks and agreements, including readmission agreements, 
ensuring that return and readmission of migrants to their own coun-
try is safe, dignified and in full compliance with international human 
rights law, including the rights of the child, by determining clear 
and mutually agreed procedures that uphold procedural safeguards, 
guarantee individual assessments and legal certainty, and by ensur-
ing that they also include provisions that facilitate sustainable reinte-
gration;

(b) Promote gender-responsive and child-sensitive return and reintegra-
tion programmes that may include legal, social and financial sup-
port, guaranteeing that all returns in the context of such voluntary 
programmes effectively take place on the basis of the migrant’s free, 
prior and informed consent, and that returning migrants are assisted 
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in their reintegration process through effective partnerships, includ-
ing to avoid their becoming displaced in the country of origin upon 
return;

(c) Cooperate on identification of nationals and issuance of travel doc-
uments for safe and dignified return and readmission in cases of 
persons who do not have the legal right to stay on another State’s 
territory, by establishing reliable and efficient means of identifica-
tion of our own nationals such as through the addition of biometric 
identifiers in population registries, and by digitalizing civil registry 
systems, with full respect for the right to privacy and protection of 
personal data;

(d) Foster institutional contacts between consular authorities and rele-
vant officials from countries of origin and destination, and provide 
adequate consular assistance to returning migrants prior to return 
by facilitating access to documentation, travel documents and other 
services, in order to ensure predictability, safety and dignity in return 
and readmission;

(e) Ensure that the return of migrants who do not have the legal right to 
stay on another State’s territory is safe and dignified, follows an in-
dividual assessment, is carried out by competent authorities through 
prompt and effective cooperation between countries of origin and 
destination, and allows all applicable legal remedies to be exhausted, 
in compliance with due process guarantees and other obligations un-
der international human rights law;

(f) Establish or strengthen national monitoring mechanisms on return, 
in partnership with relevant stakeholders, that provide independent 
recommendations on ways and means to strengthen accountability, 
in order to guarantee the safety, dignity and human rights of all re-
turning migrants;

(g) Ensure that return and readmission processes involving children 
are carried out only after a determination of the best interests of the 
child and take into account the right to family life and family unity, 
and that a parent, legal guardian or specialized official accompanies 
the child throughout the return process, ensuring that appropriate 
reception, care and reintegration arrangements for children are in 
place in the country of origin upon return;

(h) Facilitate the sustainable reintegration of returning migrants into 
community life by providing them with equal access to social protec-
tion and services, justice, psychosocial assistance, vocational train-
ing, employment opportunities and decent work, recognition of skills 
acquired abroad, and financial services, in order to fully build upon 



108

G
lo

ba
l C

om
pa

ct
 fo

r S
af

e,
 O

rd
er

ly
 a

nd
 R

eg
ul

ar
 M

ig
ra

tio
n

their entrepreneurship, skills and human capital as active members 
of society and contributors to sustainable development in the coun-
try of origin upon return;

(i) Identify and address the needs of the communities to which mi-
grants return by including respective provisions in national and local 
development strategies, infrastructure planning, budget allocations 
and other relevant policy decisions and cooperating with local au-
thorities and relevant stakeholders.

Objective 22: Establish mechanisms for the portability of social security 
entitlements and earned benefits

38. We commit to assist migrant workers at all skills levels to have access to 
social protection in countries of destination and profit from the portability 
of applicable social security entitlements and earned benefits in their coun-
tries of origin or when they decide to take up work in another country.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Establish or maintain non-discriminatory national social protection 
systems, including social protection floors for nationals and mi-
grants, in line with the ILO Social Protection Floors Recommenda-
tion, 2012 (No. 202);

(b) Conclude reciprocal bilateral, regional or multilateral social security 
agreements on the portability of earned benefits for migrant workers 
at all skills levels, that refer to applicable social protection floors in 
the respective States and applicable social security entitlements and 
provisions, such as pensions, health care or other earned benefits, 
or integrate such provisions into other relevant agreements, such as 
those on long-term and temporary labour migration;

(c) Integrate provisions on the portability of entitlements and earned 
benefits into national social security frameworks, designate focal 
points in countries of origin, transit and destination that facilitate 
portability requests from migrants, address the difficulties women 
and older persons can face in accessing social protection, and estab-
lish dedicated instruments, such as migrant welfare funds in coun-
tries of origin, that support migrant workers and their families.

Objective 23: Strengthen international cooperation and global partnerships 
for safe, orderly and regular migration

39. We commit to support each other in the realization of the objectives and 
commitments laid out in this Global Compact through enhanced inter-
national cooperation, a revitalized global partnership and, in the spirit of 
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solidarity, reaffirming the centrality of a comprehensive and integrated 
approach to facilitate safe, orderly and regular migration and recogniz-
ing that we are all countries of origin, transit and destination. We further 
commit to take joint action, in addressing the challenges faced by each 
country, to implement this Global Compact, underscoring the specific 
challenges faced in particular by African countries, least developed coun-
tries, landlocked developing countries, small island developing States and 
middle-income countries. We also commit to promote the mutually re-
inforcing nature between the Global Compact and existing internation-
al legal and policy frameworks, by aligning the implementation of this 
Global Compact with such frameworks, particularly the 2030 Agenda for 
Sustainable Development as well as the Addis Ababa Action Agenda, and 
their recognition that migration and sustainable development are multi-
dimensional and interdependent.

To realize this commitment, we will draw from the following actions:

(a) Support other States as we collectively implement the Global Com-
pact, including through the provision of financial and technical as-
sistance, in line with national priorities, policies, action plans and 
strategies, through a whole-of-government and whole-of-society ap-
proach;

(b) Increase international and regional cooperation to accelerate the im-
plementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development in ge-
ographical areas from which irregular migration systematically origi-
nates owing to consistent impacts of poverty, unemployment, climate 
change and disasters, inequality, corruption and poor governance, 
among other structural factors, through appropriate cooperation 
frameworks, innovative partnerships and the involvement of all rel-
evant stakeholders, while upholding national ownership and shared 
responsibility;

(c) Involve and support local authorities in the identification of needs 
and opportunities for international cooperation for the effective im-
plementation of the Global Compact and integrate their perspectives 
and priorities into development strategies, programmes and plan-
ning on migration, as a means to ensure good governance as well as 
policy coherence across levels of government and policy sectors, and 
maximize the effectiveness and impact of international development 
cooperation;

(d) Make use of the capacity-building mechanism and build upon other 
existing instruments to strengthen the capacities of relevant author-
ities by mobilizing technical, financial and human resources from 
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States, international financial institutions, the private sector, interna-
tional organizations and other sources in order to assist all States in 
fulfilling the commitments outlined in this Global Compact;

(e) Conclude bilateral, regional or multilateral mutually beneficial, tai-
lored and transparent partnerships, in line with international law, 
that develop targeted solutions to migration policy issues of common 
interest and address opportunities and challenges of migration in ac-
cordance with the Global Compact.

Implementation

40. For the effective implementation of the Global Compact, we require con-
certed efforts at the global, regional, national and local levels, including a 
coherent United Nations system.

41. We commit to fulfil the objectives and commitments outlined in the 
Global Compact, in line with our vision and guiding principles, by taking 
effective steps at all levels to facilitate safe, orderly and regular migration 
at all stages. We will implement the Global Compact, within our own 
countries and at the regional and global levels, taking into account differ-
ent national realities, capacities and levels of development, and respecting 
national policies and priorities. We reaffirm our commitment to interna-
tional law and emphasize that the Global Compact is to be implemented 
in a manner that is consistent with our rights and obligations under inter-
national law.

42. We will implement the Global Compact through enhanced bilateral, re-
gional and multilateral cooperation and a revitalized global partnership in 
a spirit of solidarity. We will continue building on existing mechanisms, 
platforms and frameworks to address migration in all its dimensions. 
Recognizing the centrality of international cooperation for the effective 
fulfilment of the objectives and commitments, we will strive to reinforce 
our engagement in North-South, South-South and triangular cooperation 
and assistance. Our cooperation efforts in this regard will be aligned with 
the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Addis Ababa Ac-
tion Agenda.

43. We decide to establish a capacity-building mechanism in the United Na-
tions, building upon existing initiatives, that supports efforts of Member 
States to implement the Global Compact. It allows Member States, the 
United Nations and other relevant stakeholders, including the private sec-
tor and philanthropic foundations, to contribute technical, financial and 
human resources on a voluntary basis in order to strengthen capacities 
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and foster multi-partner cooperation. The capacity-building mechanism 
will consist of:

(a) A connection hub that facilitates demand-driven, tailor-made and 
integrated solutions, by:

(i) Advising on, assessing and processing country requests for the 
development of solutions;

(ii) Identifying main implementing partners within and outside of 
the United Nations system, in line with their comparative ad-
vantages and operational capacities;

(iii) Connecting the request to similar initiatives and solutions for 
peer-to-peer exchange and potential replication, where existing 
and relevant;

(iv) Ensuring effective set-up for multi-agency and multi-stake-
holder implementation;

(v) Identifying funding opportunities, including by initiating the 
start-up fund;

(b) A start-up fund for initial financing to realize project-oriented solu-
tions, by:

(i) Providing seed funding, where needed, to jump-start a specific 
project;

(ii) Complementing other funding sources;
(iii) Receiving voluntary financial contributions by Member States, 

the United Nations, international financial institutions and oth-
er stakeholders, including the private sector and philanthropic 
foundations;

(c) A global knowledge platform as an online open data source, by:

(i) Serving as a repository of existing evidence, practices and initi-
atives;

(ii) Facilitating the accessibility of knowledge and sharing of solu-
tions;

(iii) Building on the Global Forum on Migration and Development 
Platform for Partnerships and other relevant sources.

44. We will implement the Global Compact in cooperation and partnership 
with migrants, civil society, migrant and diaspora organizations, faith-
based organizations, local authorities and communities, the private sec-
tor, trade unions, parliamentarians, national human rights institutions, 
the International Red Cross and Red Crescent Movement, academia, the 
media and other relevant stakeholders.
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45. We welcome the decision of the Secretary-General to establish a Unit-
ed Nations network on migration to ensure effective and coherent sys-
tem-wide support for implementation, including the capacity-building 
mechanism, as well as follow-up and review of the Global Compact, in 
response to the needs of Member States. In this regard, we note that:

(a) IOM will serve as the coordinator and secretariat of the network;
(b) The network will fully draw from the technical expertise and experi-

ence of relevant entities within the United Nations system;
(c) The work of the network will be fully aligned with existing coor-

dination mechanisms and the repositioning of the United Nations 
development system.

46. We request the Secretary-General, drawing on the network, to report to 
the General Assembly on a biennial basis on the implementation of the 
Global Compact, the activities of the United Nations system in this re-
gard, as well as the functioning of the institutional arrangements.

47. Further recognizing the important role of State-led processes and plat-
forms at the global and regional levels in advancing the international di-
alogue on migration, we invite the Global Forum on Migration and De-
velopment, regional consultative processes and other global, regional and 
subregional forums to provide platforms to exchange experiences on the 
implementation of the Global Compact, share good practices on policies 
and cooperation, promote innovative approaches, and foster multi-stake-
holder partnerships around specific policy issues.

Follow-up and review

48. We will review the progress made at the local, national, regional and 
global levels in implementing the Global Compact in the framework of 
the United Nations through a State-led approach and with the participa-
tion of all relevant stakeholders. For follow-up and review, we agree on 
intergovernmental measures that will assist us in fulfilling our objectives 
and commitments.

49. Considering that international migration requires a forum at the global 
level through which Member States can review the implementation pro-
gress and guide the direction of the work of the United Nations, we de-
cide that:

(a) The High-level Dialogue on International Migration and Develop-
ment, currently scheduled to take place every fourth session of the 
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General Assembly, shall be repurposed and renamed “International 
Migration Review Forum”;

(b) The International Migration Review Forum shall serve as the pri-
mary intergovernmental global platform for Member States to dis-
cuss and share progress on the implementation of all aspects of 
the Global Compact, including as it relates to the 2030 Agenda for 
Sustainable Development, and with the participation of all relevant 
stakeholders;

(c) The International Migration Review Forum shall take place every 
four years beginning in 2022;

(d) The International Migration Review Forum shall discuss the im-
plementation of the Global Compact at the local, national, regional 
and global levels, as well as allow for interaction with other relevant 
stakeholders with a view to building upon accomplishments and 
identifying opportunities for further cooperation;

(e) Each edition of the International Migration Review Forum will result 
in an intergovernmentally agreed Progress Declaration, which may 
be taken into consideration by the high-level political forum on sus-
tainable development.

50. Considering that most international migration takes place within re-
gions, we invite relevant subregional, regional and cross-regional pro-
cesses, platforms and organizations, including the United Nations re-
gional economic commissions or regional consultative processes, to 
review the implementation of the Global Compact within the respective 
regions, beginning in 2020, alternating with discussions at the global 
level at a four-year interval, in order to effectively inform each edition 
of the International Migration Review Forum, with the participation of 
all relevant stakeholders.

51. We invite the Global Forum on Migration and Development to provide a 
space for annual informal exchange on the implementation of the Global 
Compact, and to report the findings, best practices and innovative ap-
proaches to the International Migration Review Forum.

52. Recognizing the important contributions of State-led initiatives on inter-
national migration, we invite forums such as the IOM International Dia-
logue on Migration, regional consultative processes and others to contrib-
ute to the International Migration Review Forum by providing relevant 
data, evidence, best practices, innovative approaches and recommenda-
tions as they relate to the implementation of the Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration.
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53. We encourage all Member States to develop, as soon as practicable, ambi-
tious national responses for the implementation of the Global Compact, 
and to conduct regular and inclusive reviews of progress at the nation-
al level, such as through the voluntary elaboration and use of a national 
implementation plan. Such reviews should draw on contributions from 
all relevant stakeholders, as well as parliaments and local authorities, and 
serve to effectively inform the participation of Member States in the In-
ternational Migration Review Forum and other relevant forums.

54. We request the President of the General Assembly to launch and con-
clude, in 2019, open, transparent and inclusive intergovernmental con-
sultations to determine the precise modalities and organizational as-
pects of the International Migration Review Forums and articulate how 
the contributions of the regional reviews and other relevant processes 
will inform the Forums, as a means to further strengthen the overall ef-
fectiveness and consistency of the follow-up and review outlined in the 
Global Compact.
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