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DE PRESIDENT 

VAN DE 

ALGEMENE VERGADERING 

 

 
11 juli 2018 

 

Excellentie, 

 

Ik heb de eer u een brief van 11 juli 2018 te doen toekomen van Z.E. Mr. Juan José Gómez-Camacho, 

Permanent Vertegenwoordiger van Mexico en H.E. Mr. Jürg Lauber, Permanent vertegenwoordiger van 

Zwitserland, co-facilitators van het intergouvernementeel overleg en onderhandelingen over aangelegen-

heden in verband met het "Global Compact" voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie, de intergou-

vernementele conferentie, alsmede van hun voorbereidende proces, waarbij de definitieve tekst van het 

"Global Compact voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie". 

 

Ter herinnering: de co-facilitatoren zullen op vrijdag 13 juli in de 

Trusteeship Council om 11.00 uur. 

 

Gelieve te aanvaarden, Excellentie, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting 

 

                                                             
 

 

 

 
Alle permanente vertegenwoordigers en Permanente Waarnemers bij de Verenigde Naties New York            
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                                  New York, 11 juli 2018 

 

Excellentie, 

 

Wij schrijven u in onze hoedanigheid van co-facilitators voor het leiden van het intergouvernemen-

tele overleg en de onderhandelingen over kwesties in verband met het Wereldpact voor veilige, 

ordelijke en regelmatige migratie, de Intergouvernementele Conferentie, alsmede het voorberei-

dende proces daarvan. 

 

Als resultaat van een open, transparant en inclusief voorbereidingsproces en na zes ronden van in-

tergouvernementele onderhandelingen, zijn wij verheugd u het definitieve ontwerp van het "Global 

Compact voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie. 

 

Wij zullen op vrijdag 13 juli 2018 om 11.00 uur in de kamer van de Raad van trustees in het hoofd-

kwartier van de Verenigde Naties een bijeenkomst beleggen om de intergouvernementele onder-

handelingen af te ronden in aanwezigheid van de lidstaten en waarnemers, de voorzitter van de 

Algemene Vergadering, de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, en de 

secretaris-generaal van de Intergouvernementele Conferentie. Wij nodigen tevens alle relevante be-

langhebbenden uit om de bijeenkomst bij te wonen. 

 

Bij deze gelegenheid willen wij onze diepe erkentelijkheid betuigen aan alle delegaties die gedu-

rende de afgelopen 18 maanden hebben bijgedragen en deelgenomen aan het voorbereidingsproces 

dat heeft geleid tot de aanneming van het Global Compact voor veilige, ordelijke en regelmatige 

migratie.  

 

Gelieve te aanvaarden, Excellentie, de verzekering van onze bijzondere hoogachting. 

 

 
 
Juan José Gómez Camacho    Jürg Lauber 

Ambassadeur en permanent vertegenwoordiger van  Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger van 

Zwitserland bij de Verenigde Naties   Mexico bij de Verenigde Naties 

 

 

 

 

Permanente en waarnemersmissies 

bij de Verenigde Naties 
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N E W Y O R K 

 

WERELDWIJD PACT VOOR VEILIGE, ORDELIJKE EN REGELMATIGE 

MIGRATIE 

 

DEFINITIEF ONTWERP 

 

11 juli 2018 

 

Wij, de staatshoofden en regeringsleiders en hoge vertegenwoordigers, bijeen in Marokko op 10 en 

11 december 2018, herbevestigend de Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten 

en vastbesloten om een belangrijke bijdrage te leveren aan versterkte samenwerking inzake interna-

tionale migratie in al haar dimensies hebben dit Global Compact voor veilige, ordelijke en regelma-

tige migratie aangenomen: 

 

INLEIDING 

 

1. Dit Global Compact berust op de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde 

Naties. 

 

2. Het is tevens gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;  

 

Het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten;  

Het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten;  

de andere belangrijke internationale mensenrechtenverdragen[1] het Verdrag van de Verenigde Naties 

tegen Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, met inbegrip van het Protocol inzake 

de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kin-

derhandel, en het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht; het 

Verdrag inzake slavernij en het Aanvullend Verdrag inzake de afschaffing van slavernij, de slavenhan-

del en instellingen en praktijken die gelijkenis vertonen met slavernij het Raamverdrag van de 

Verenigde Naties inzake klimaatverandering;  

Het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming; de Overeenkomst van Parijs 

[2];  

De Internationale Arbeidsorganisatie verdragen inzake de bevordering van fatsoenlijk werk en arbeids-

migratie [3];  

Alsmede over de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling;  

De Addis Abeba-actieagenda;  

Het Sendai kader voor de beperking van het risico op rampen, en de nieuwe stedelijke agenda. 

 

3. Discussies over internationale migratie op mondiaal niveau zijn niet nieuw. Wij herinneren aan de 

vooruitgang die is geboekt dankzij de VN-dialogen op hoog niveau over internationale migratie en 

ontwikkeling in 2006 en 2013. Wij erkennen ook de bijdragen van het Wereldforum over migratie en 

ontwikkeling, dat in 2007 van start is gegaan. Deze platforms hebben de weg gebaand voor de Verkla-

ring van New York voor vluchtelingen en migranten, waarmee wij ons ertoe verbonden een Compact 

voor vluchtelingen uit te werken en dit Global Compact voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie 

aan te nemen. Migratie, in twee afzonderlijke processen. De twee "Global Compacts" vormen samen 

https://www.un.org/en/about-us/un-charter
https://www.un.org/en/about-us/un-charter
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complementaire kaders voor internationale samenwerking die voldoen aan hun respectieve mandaten 

zoals uiteengezet in de verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten, waarin wordt er-

kend dat migranten en vluchtelingen te maken kunnen krijgen met veel gemeenschappelijke uitdagin-

gen en vergelijkbare kwetsbaarheden. 

 

1. Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, Verdrag inzake 

de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, Verdrag tegen foltering en andere 

wrede, onmenselijke of onterende behandeling of Verdrag inzake de rechten van het kind, Internatio-

naal Verdrag inzake de bescherming van de rechten van alle migrerende van alle migrerende werkne-

mers en hun gezinsleden, Internationaal Verdrag ter bescherming van alle personen tegen gedwongen 

Verdwijning, Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

2. Goedgekeurd in het kader van het UNFCCC in FCCC/CP/2015/10/Add.1, besluit 1/CP.21. 

3. Verdrag inzake arbeidsmigratie van 1949 (nr. 97), Verdrag inzake migrerende werknemers van 1975 

(nr. 143), Verdrag inzake gelijke behandeling van 1962 (nr. 118). Behandelingsverdrag van 1962 (nr. 

118), Verdrag inzake fatsoenlijk werk voor huishoudelijk personeel van 2011 (nr. 189). 
     

 

4. Vluchtelingen en migranten hebben recht op dezelfde universele mensenrechten en fundamentele vrij-

heden, die te allen tijde moeten worden geëerbiedigd, beschermd en nageleefd. Migranten en vluchte-

lingen zijn echter verschillende groepen die onder verschillende rechtskaders vallen. Alleen vluchte-

lingen hebben recht op de specifieke internationale bescherming zoals omschreven in het internationale 

vluchtelingenrecht. Dit Global Compact heeft betrekking op migranten en biedt een samenwerkings-

kader dat migratie in al haar dimensies aanpakt. 

 

5. Als bijdrage aan het voorbereidingsproces voor dit Global Compact erkennen wij de inbreng die de 

lidstaten en de belanghebbenden tijdens de raadplegings- en inventarisatiefase en de inventarisatie, 

alsmede het verslag van de secretaris-generaal, "Migratie tot een succes maken voor iedereen". 

 

6. Dit Global Compact is een mijlpaal in de geschiedenis van de wereldwijde dialoog en internationale 

samenwerking inzake migratie. Het is geworteld in de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling en 

de Actieagenda van Addis Abeba, en is gebaseerd op de Verklaring van de Dialoog op hoog niveau 

over Internationale migratie en ontwikkeling, die in oktober 2013 is aangenomen. Zij bouwt voort op 

het baanbrekende werk van de voormalige speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor 

internationale migratie en Ontwikkeling, met inbegrip van zijn verslag van 3 februari 2017. 

 

7. Dit Global Compact biedt een niet juridisch bindend, op samenwerking gebaseerd kader dat voort-

bouwt op de verbintenissen die de lidstaten zijn aangegaan in de Verklaring van New York voor vluch-

telingen en voor vluchtelingen en migranten. Het bevordert de internationale samenwerking tussen alle 

relevante actoren op het gebied van migratie, erkent dat geen enkele staat migratie alleen kan aanpak-

ken en handhaaft de soevereiniteit van staten en hun verplichtingen uit hoofde van het internationaal 

recht. 

 

ONZE VISIE EN LEIDENDE BEGINSELEN 

 

8. Dit Wereldpact geeft uitdrukking aan ons collectief engagement om de samenwerking op het gebied 

van internationale migratie te verbeteren. Migratie is door de geschiedenis heen een deel van de 

menselijke ervaring geweest, en wij erkennen dat het een bron van welvaart is, innovatie en duur-

zame ontwikkeling in onze geglobaliseerde wereld, en dat deze positieve effecten kunnen worden ge-

optimaliseerd door de migratiegovernance te verbeteren. De meeste migranten in de wereld reizen van-

daag, wonen en werken op een veilige, ordelijke en regelmatige manier. Niettemin, heeft migratie on-

tegenzeggelijk gevolgen voor onze landen, gemeenschappen, migranten en hun gezinnen op zeer ver-

schillende en soms onvoorspelbare manieren. 

https://gcnetherlands.nl/?utm_source=Adwords%2FGCNL&utm_medium=Adwords%2FGCNL&utm_campaign=Adwords%2FGCNL&utm_id=cpc&utm_term=Adwords%2FGCNL&utm_content=Adwords%2FGCNL
https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/addis-iied.pdf
https://www.unhcr.org/584689257.pdf
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9. Het is van cruciaal belang dat de uitdagingen en kansen van internationale migratie ons verenigen, in 

plaats van ons te verdelen. In dit Global Compact wordt onze gemeenschappelijke visie uiteengezet, 

gedeelde verantwoordelijkheden en een gemeenschappelijk doel op het gebied van migratie, zodat het 

voor iedereen werkt. 

 

Gemeenschappelijk begrip 

 

10. Dit Wereldpact is het resultaat van een ongekende evaluatie van bewijsmateriaal en gegevens, verza-

meld tijdens een open, transparant en inclusief proces. Wij hebben onze realiteiten gedeeld en uiteen-

lopende stemmen gehoord, waardoor ons gemeenschappelijk begrip van dit complexe fenomeen is 

verrijkt en gestalte heeft gekregen. Wij hebben geleerd dat migratie een kenmerk is van onze gegloba-

liseerde wereld, die samenlevingen binnen en tussen alle regio's met elkaar verbindt, en ons allen tot 

landen van herkomst, doorreis en bestemming maakt. Wij erkennen dat er een voortdurende behoefte 

is aan internationale inspanningen om onze kennis en analyse van migratie te versterken, aangezien 

gedeelde inzichten het beleid zullen verbeteren dat het potentieel van duurzame ontwikkeling voor 

allen. Wij moeten kwaliteitsgegevens verzamelen en verspreiden. Wij moeten ervoor zorgen dat hui-

dige en potentiële migranten volledig geïnformeerd zijn over hun rechten, plichten en opties voor vei-

lige, ordelijke en reguliere migratie, en zich bewust zijn van de risico's van illegale migratie. Ook 

moeten wij al onze burgers toegang bieden tot objectieve, op feiten gebaseerde, duidelijke informatie 

over de voordelen en uitdagingen van migratie, om misleidende verhalen te ontkrachten die negatieve 

percepties van migranten oproepen. 

 

Gedeelde verantwoordelijkheden 

 

11. Dit Wereldpact biedt een 360-gradenvisie op internationale migratie en erkent dat een alomvattende 

aanpak nodig is om de algemene voordelen van migratie te optimaliseren, en tegelijkertijd risico's en 

uitdagingen voor individuen en gemeenschappen in landen van herkomst, doorreis en bestemming. 

Geen enkel land kan de uitdagingen en kansen van dit wereldwijde fenomeen alleen aanpakken. Met 

deze alomvattende aanpak beogen wij een veilige, ordelijke en reguliere migratie te vergemakkelijken, 

en tegelijkertijd de incidentie en de negatieve impact van illegale migratie te verminderen door inter-

nationale samenwerking en een combinatie van maatregelen die in dit Compact. Wij erkennen onze 

gedeelde verantwoordelijkheden jegens elkaar als lidstaten van de Verenigde Naties om tegemoet te 

komen aan elkaars behoeften en zorgen op het gebied van migratie, en een overkoepelende verplichting 

om de mensenrechten van alle migranten te eerbiedigen, te beschermen en na te leven, ongeacht hun 

ongeacht hun migratiestatus, en tegelijkertijd de veiligheid en welvaart van al onze gemeenschappen 

te bevorderen. 

 

12. Dit Wereldpact is erop gericht de negatieve factoren en structurele factoren te verminderen die mensen 

belemmeren een duurzaam bestaan op te bouwen en te behouden in hun landen van herkomst, en zij 

daardoor gedwongen worden elders een toekomst te zoeken. Het is de bedoeling om de risico's en 

kwetsbaarheden migranten in de verschillende fasen van de migratie door hun mensenrechten te eer-

biedigen, te beschermen en rechten van de mens te eerbiedigen, te beschermen en na te leven, en hun 

zorg en bijstand te verlenen. Zij trachten tegemoet te komen aan legitieme zorgen van gemeenschap-

pen, in het besef dat samenlevingen demografische, economische, sociale en ecologische veranderin-

gen op verschillende schaal ondergaan die gevolgen kunnen hebben voor en voortvloeien uit migratie. 

Zij streeft ernaar gunstige voorwaarden te scheppen die alle migranten in staat stellen onze samenle-

vingen te verrijken door hun menselijke, economische en sociale capaciteiten, en aldus hun bijdragen 

aan duurzame ontwikkeling op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau. 

 

Eenheid van doel 
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13. Dit Global Compact erkent dat veilige, ordelijke en regelmatige migratie voor iedereen werkt wanneer 

zij plaatsvindt op een goed geïnformeerde, geplande en op consensus gebaseerde manier. Migratie mag 

nooit een wanhoopsdaad zijn. Wanneer dat wel het geval is, moeten we samenwerken om tegemoet te 

komen aan de behoeften van migranten in kwetsbare situaties, en de respectieve problemen aan te 

pakken. Wij moeten samenwerken om voorwaarden te scheppen die gemeenschappen en individuen in 

staat stellen in veiligheid en waardigheid in hun eigen in hun eigen land kunnen leven. Wij moeten 

levens redden en voorkomen dat migranten gevaar lopen. Wij moeten migranten in staat stellen mi-

granten in staat stellen volwaardige leden van onze samenlevingen te worden, hun positieve bijdragen 

benadrukken, en integratie en sociale cohesie bevorderen. Wij moeten zorgen voor meer voorspelbaar-

heid en zekerheid voor zowel staten, gemeenschappen als migranten. Om dit te bereiken, verbinden 

wij ons ertoe te zorgen voor veilige, ordelijke en reguliere migratie te vergemakkelijken en te waar-

borgen, in het belang van allen. 

 

14. Ons succes berust op het wederzijds vertrouwen, de vastberadenheid en de solidariteit van de staten 

om de doelstellingen en verbintenissen die in dit Global Compact zijn vervat, na te komen. Wij ver-

enigen ons, in een geest van win-win samenwerking, om de uitdagingen en kansen van migratie in al 

haar dimensies aan te pakken door middel van gedeelde verantwoordelijkheid en innovatieve oplos-

singen. Het is met dit gevoel van een gemeenschappelijk doel dat wij deze historische stap zetten, in 

het volle besef dat het Wereldpact voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie een mijlpaal is, maar 

niet het einde van onze inspanningen. Wij verbinden ons ertoe de multilaterale dialoog in de Verenigde 

Naties voort te zetten door middel van een periodiek en doeltreffend follow-up- en toetsingsmecha-

nisme en ervoor te zorgen dat de woorden in dit document worden omgezet in concrete acties ten 

behoeve van miljoenen mensen in alle regio's van de wereld. 

 

15. Wij zijn het erover eens dat dit Wereldpact gebaseerd is op een reeks horizontale en onderling afhan-

kelijke leidende beginselen: 

 

Gericht op de mens: Het Wereldpact heeft een sterke menselijke dimensie, die inherent is aan de mi-

gratie-ervaring zelf. Het bevordert het welzijn van migranten en de leden van gemeenschappen in de 

landen van herkomst, doorreis en bestemming. Als gevolg daarvan stelt het Global Compact de mens 

centraal. 

 

Internationale samenwerking: Het Wereldpact is een niet-juridisch bindend samenwerkingskader dat 

erkent dat geen enkele staat migratie in zijn eentje kan aanpakken, gezien de inherente transnationale 

aard van het verschijnsel. Het vereist internationale, regionale en bilaterale samenwerking en dialoog. 

Het gezag ervan berust op het consensuele karakter, de geloofwaardigheid, de collectieve eigendom, 

gezamenlijke uitvoering, follow-up en herziening. 

 

Nationale soevereiniteit: Het Wereldpact herbevestigt het soevereine recht van staten om hun hun na-

tionale migratiebeleid en hun prerogatief om migratie binnen hun rechtsgebied te regelen, in overeen-

stemming met het internationale recht. Binnen hun soevereine jurisdictie kunnen staten onderscheid 

maken onderscheid maken tussen de status van reguliere en irreguliere migratie, ook bij het vaststellen 

van hun wetgevende en beleidsmaatregelen voor de uitvoering van het Global Compact, rekening hou-

dend met de verschillende nationale realiteiten, beleid, prioriteiten en vereisten voor binnenkomst, ver-

blijf en werk, overeenkomstig in overeenstemming met het internationale recht. 

 

Rechtsstaat en eerlijke rechtsgang: Het Global Compact erkent dat eerbiediging van de rechtsstaat, een 

eerlijke rechtsgang en toegang tot de rechter van fundamenteel belang zijn voor alle aspecten van mi-

gratiebeheer. Dit betekent dat de staat, openbare en particuliere instellingen en entiteiten, alsmede per-

sonen zelf zich moeten houden aan wetten die in het openbaar zijn uitgevaardigd, gelijkelijk worden 
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gehandhaafd en onafhankelijk en onafhankelijk worden berecht, en die stroken met het internationaal 

recht. 

 

Duurzame ontwikkeling: Het Wereldpact is geworteld in de 2030 Agenda voor Duurzame Ont-

wikkeling, en bouwt voort op de erkenning daarin dat migratie een multidimensionale realiteit 

is die van groot van groot belang is voor de duurzame ontwikkeling van landen van herkomst, 

doorreis en bestemming, die een samenhangend en alomvattend antwoord vereist.  Migratie 

draagt bij tot positieve ontwikkelingsresultaten en aan de verwezenlijking van de doelstellingen 

van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling, vooral wanneer migratie goed wordt beheerd. 

Het Global Compact wil het potentieel van migratie benutten van migratie te benutten voor de 

verwezenlijking van alle duurzame-ontwikkelingsdoelen, alsook voor het effect dat deze verwe-

zenlijking zal hebben op migratie in de toekomst. 

 

Mensenrechten: Het Wereldpact is gebaseerd op internationale mensenrechtenwetgeving en handhaaft 

de beginselen van non-regressie en non-discriminatie. Door het Wereldpact uit te voeren zorgen wij 

voor de daadwerkelijke eerbiediging, bescherming en naleving van de mensenrechten van alle migran-

ten, ongeacht hun migratiestatus, in alle fasen van de migratiecyclus. Wij bevestigen tevens de verbin-

tenis om alle vormen van discriminatie, waaronder racisme, vreemdelingenhaat en onverdraagzaam-

heid jegens migranten en hun gezinnen, uit te bannen. 

 

Genderbewust: Het Global Compact zorgt ervoor dat de mensenrechten van vrouwen, mannen, 

meisjes en jongens in alle fasen van de migratie worden geëerbiedigd, dat hun specifieke behoef-

ten naar behoren worden begrepen en aangepakt, en dat zij als actoren van verandering worden 

gesterkt. Het pact is gebaseerd op een genderperspectief en bevordert gendergelijkheid en de 

empowerment van alle vrouwen en meisjes, en erkent hun onafhankelijkheid, hun invloed en 

hun leiderschap, zodat niet langer migrantenvrouwen niet langer primair door de bril van het 

slachtofferschap te bekijken. 

 

Kindgevoelig: Het Wereldpact bevordert de bestaande internationale wettelijke verplichtingen met be-

trekking met betrekking tot de rechten van het kind, en houdt te allen tijde vast aan het beginsel van 

het belang van het kind als een primaire overweging in alle situaties betreffende kinderen in de context 

van internationale migratie, met inbegrip van niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen.  

 

Overheidsbrede aanpak: Het Wereldpact is van mening dat migratie een multidimensionale realiteit is 

die niet door één beleidssector alleen kan worden aangepakt. Op een doeltreffend migratiebeleid en 

een doeltreffende migratiepraktijk te ontwikkelen en uit te voeren, is een regering brede benadering 

nodig om te zorgen voor horizontale en verticale beleidscoherentie in alle sectoren en overheidsni-

veaus. 

 

Benadering van de hele samenleving: Het Global Compact bevordert brede partnerschappen met meer-

dere belanghebbenden partnerschappen met meerdere belanghebbenden om migratie in al zijn dimen-

sies aan te pakken door migranten, diaspora, lokale gemeenschappen, het maatschappelijk middenveld, 

de academische wereld, de particuliere sector, parlementsleden, vakbonden, nationale mensenrechten-

instellingen, de media en andere relevante belanghebbenden bij governance. 
 

Ons samenwerkingskader 

 
16. Met de Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten hebben wij een politieke verklaring 

en een reeks toezeggingen aangenomen. Wij herbevestigen die verklaring in haar geheel en bouwen 

erop voort door het volgende samenwerkingskader dat bestaat uit 23 doelstellingen, uitvoering, 
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alsmede follow-up en evaluatie. Elke doelstelling bevat een verbintenis, gevolgd door een reeks acties 

die als relevante beleidsinstrumenten en beste praktijken worden beschouwd. Om de 23 doelstellingen 

te verwezenlijken zullen wij ons op deze acties baseren om te komen tot een veilige, ordelijke en re-

gelmatige migratie in de gehele migratiecyclus cyclus. 

 

Doelstellingen voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie 

 

1. Nauwkeurige en uitgesplitste gegevens verzamelen en gebruiken als basis voor een empi-

risch onderbouwd beleid 

2. Minimaliseren van de negatieve factoren en structurele factoren die mensen ertoe brengen 

hun land van herkomst te verlaten 

3. Tijdig en accuraat informatie te verstrekken in alle fasen van de migratie 

4. Ervoor te zorgen dat alle migranten over een bewijs van legale identiteit en adequate docu-

mentatie beschikken 

5. De beschikbaarheid en flexibiliteit van trajecten voor reguliere migratie te vergroten 

6. Eerlijke en ethische aanwerving te vergemakkelijken en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te 

waarborgen 

7. Kwetsbare punten van migratie aanpakken en verminderen 

8. Levens redden en gecoördineerde internationale inspanningen leveren om vermiste migran-

ten op te sporen 

9. De transnationale reactie op migrantensmokkel versterken 

10. Mensenhandel in de context van internationale migratie voorkomen, bestrijden en uitroeien 

11. De grenzen op een geïntegreerde, veilige en gecoördineerde manier beheren 

12. De zekerheid en voorspelbaarheid van migratieprocedures versterken met het oog op een 

passende screening, beoordeling en doorverwijzing 

13. Detentie van migranten alleen gebruiken als laatste redmiddel en werken aan alternatieven 

14. De consulaire bescherming, bijstand en samenwerking gedurende de hele migratiecyclus 

verbeteren cyclus 

15. Toegang tot basisdiensten voor migranten bieden 

16. Migranten en samenlevingen mondiger maken om volledige inclusie en sociale cohesie te 

bewerkstelligen. 

17. Alle vormen van discriminatie uitbannen en een empirisch onderbouwde publieke discussie 

bevorderen om de perceptie van migratie vorm te geven 

18. Investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en vergemakkelijken van de wederzijdse 

erkenning van vaardigheden, kwalificaties en en competenties 

19. De voorwaarden te scheppen waaronder migranten en diasporagemeenschappen ten volle 

kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling in alle landen 

20. Snellere, veiligere en goedkopere overmakingen bevorderen en de financiële insluiting van 

migranten 

21. Samenwerken aan het vergemakkelijken van veilige en waardige terugkeer en overname, 

alsmede duurzame herintegratie 

22. Mechanismen in te stellen voor de overdraagbaarheid van socialezekerheidsrechten en uit-

keringen 

23. De internationale samenwerking en mondiale partnerschappen voor veilige, ordelijke en re-

guliere migratie 
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DOELSTELLINGEN EN VERPLICHTINGEN 

 

DOELSTELLING 1: Nauwkeurige en uitgesplitste gegevens verzamelen en gebruiken als basis 

voor empirisch onderbouwd beleid 

 

17. Wij verbinden ons ertoe de empirische basis over internationale migratie wereldwijd te versterken door 

te investeren in het verzamelen, analyseren en verspreiden van nauwkeurige, betrouwbare en vergelijk-

bare gegevens, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratiestatus en andere kenmerken die in de nationale 

context van belang zijn, met inachtneming van het recht op privacy uit hoofde van de internationale 

mensenrechtenwetgeving en bescherming van persoonsgegevens. Voorts verbinden wij ons ertoe ervoor 

te zorgen dat deze gegevens onderzoek bevorderen, richting geven aan een coherente en empirisch on-

derbouwde beleidsvorming en aan een goed geïnformeerde openbare discussie, en een doeltreffende 

monitoring en evaluatie van de uitvoering van de toezeggingen in de tijd mogelijk maken. Om deze 

verbintenis na te komen, zullen wij ons baseren op de volgende acties: 

 

a. Een alomvattende strategie voor de verbetering van migratiegegevens op lokaal, nationaal, regio-

naal en mondiaal niveau uitwerken en uitvoeren, met medewerking van alle belanghebbenden en 

onder leiding van de Statistische Commissie van de Verenigde Naties, door de methoden voor het 

verzamelen van gegevens te harmoniseren en de analyse en verspreiding van migratie gerelateerde 

gegevens en indicatoren te versterken 

 

b. De internationale vergelijkbaarheid en compatibiliteit van migratiestatistieken en nationale gege-

venssystemen te verbeteren, onder meer door het verder ontwikkelen en toepassen van de statisti-

sche definitie van een internationale migrant, het uitwerken van een reeks normen voor het meten 

van migrantenbestanden en -stromen en het documenteren van migratiepatronen en -trends, ken-

merken van migranten, alsmede drijvende krachten achter en gevolgen van migratie 

 

c. Een algemeen programma ontwikkelen om de nationale capaciteit op het gebied van gegevensver-

zameling op te bouwen en te vergroten analyse en verspreiding van gegevens, om gegevens te 

delen, lacunes in de gegevens aan te pakken en belangrijke migratietrends te beoordelen trends te 

beoordelen, dat de samenwerking tussen de belanghebbenden op alle niveaus aanmoedigt, voorziet 

in specifieke opleiding, financiële steun en technische bijstand biedt, gebruik maakt van nieuwe 

gegevensbronnen waaronder "big data", en dat regelmatig wordt geëvalueerd door de Statistische 

Commissie van de Verenigde Naties regelmatige basis 

 

d. Gegevens verzamelen, analyseren en gebruiken over de effecten en voordelen van migratie, alsook 

over de bijdragen van migranten en diasporagemeenschappen aan duurzame ontwikkeling, met het 

oog op de uitvoering van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling en daarmee verband hou-

dende strategieën en programma's op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau 

 

e. De verdere ontwikkeling van en samenwerking tussen bestaande mondiale en regionale databan-

ken en -depots, waaronder het IOM Global Migration Data Portal en het mondiale Bank Global 

Knowledge Partnership on Migration and Development, met het oog op relevante gegevens syste-

matisch te consolideren op een transparante en gebruikersvriendelijke manier, en tegelijkertijd sa-

menwerking tussen instanties aan te moedigen om doublures te voorkomen 

 

f. Regionale centra voor onderzoek en opleiding inzake migratie of waarnemingscentra voor migra-

tie, zoals het Afrikaans waarnemingscentrum voor migratie en ontwikkeling, om gegevens te ver-

zamelen en te analyseren overeenkomstig de normen van de Verenigde Naties, onder meer inzake 

beste praktijken, de bijdragen van migranten, de algemene economische, sociale en politieke voor-

delen en uitdagingen van migratie in de landen van herkomst, doorreis en bestemming, alsook over 
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de drijvende krachten achter migratie, met het oog op de vaststelling van gezamenlijke strategieën 

en de maximalisering van de waarde van uitgesplitste migratiegegevens, in coördinatie met be-

staande regionale en sub regionale mechanismen 

 

g. De nationale gegevensverzameling te verbeteren door migratie gerelateerde onderwerpen te inte-

greren in nationale tellingen, zo vroeg als praktisch mogelijk is, zoals over geboorteland, geboor-

teland van de ouders, land van staatsburgerschap, land van verblijf vijf jaar voorafgaand aan de 

telling, meest recente aankomstdatum en reden van migratie, met het oog op tijdige analyse en 

verspreiding van de resultaten, uitgesplitst en getabelleerd overeenkomstig internationale normen, 

voor statistische doeleinden 

 

h. Enquêtes onder huishoudens en arbeidskrachten en andere enquêtes uit te voeren om informatie te 

verzamelen over de sociale en economische integratie van migranten of standaardmodules over 

migratie toe te voegen aan bestaande aan bestaande enquêtes onder huishoudens om de nationale, 

regionale en internationale vergelijkbaarheid te verbeteren, en stellen de verzamelde gegevens be-

schikbaar te stellen door middel van bestanden met statistische microgegevens die door het publiek 

kunnen worden gebruikt 

 

i. De samenwerking tussen nationale eenheden die verantwoordelijk zijn voor migratiegegevens en 

nationale bureaus voor de statistiek om statistieken over migratie op te stellen, onder meer door 

gebruik te maken van administratieve bestanden voor statistische doeleinden, zoals grensregisters, 

visa, verblijfsvergunningen, bevolkingsregisters en andere relevante bronnen, met inachtneming 

van het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens 

 

j. Land specifieke migratieprofielen op te stellen en te gebruiken, die uitgesplitste gegevens bevatten 

over alle voor migratie relevante aspecten in een nationale context, waaronder die betreffende ar-

beidsmarktbehoeften, de vraag naar en beschikbaarheid van vaardigheden, de economische, soci-

ale en milieugevolgen van migratie, de kosten van overmakingen, gezondheid, onderwijs, beroep, 

leef- en werkomstandigheden, lonen en de behoeften van migranten en ontvangende gemeenschap-

pen, teneinde een empirisch onderbouwd migratiebeleid te ontwikkelen 

 

k. Samen te werken met de belanghebbenden in de landen van herkomst, doorreis en bestemming 

om onderzoek, studies en enquêtes te ontwikkelen over het onderlinge verband tussen migratie en 

de drie dimensies van duurzame ontwikkeling, de bijdragen en vaardigheden van migranten en 

diaspora, alsmede over hun banden met de landen van herkomst en bestemming 

 

DOELSTELLING 2: De negatieve prikkels en structurele factoren die mensen ertoe brengen 

hun land van oorsprong te verlaten, zoveel mogelijk beperken hun land van herkomst te verlaten 

 

18. Wij verbinden ons ertoe gunstige politieke, economische, sociale en milieuomstandigheden te schep-

pen waarin mensen in hun eigen land een vreedzaam, productief en duurzaam leven kunnen leiden en 

hun persoonlijke aspiraties kunnen vervullen, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat wanhoop en ver-

slechterende omstandigheden hen er niet toe dwingen elders middelen van bestaan te zoeken door mid-

del van illegale migratie. Voorts verbinden wij ons ertoe te zorgen voor een tijdige en volledige uit-

voering van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling, en voort te bouwen op en te investeren in 

de uitvoering van andere bestaande kaders, teneinde het algehele effect van het Global Compact ter 

bevordering van veilige, ordelijke en reguliere migratie te vergroten. Om dit engagement te verwezen-

lijken, zullen wij ons baseren op de volgende acties: 

 

a) Bevorderen van de uitvoering van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling, met inbegrip van 

de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en de actieagenda van Addis Abeba, en de toezegging om 
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de verst achtergeblevenen het eerst te bereiken, alsmede de Overeenkomst van Parijs [4] en het 

Kader van Sendai voor de beperking van het risico op rampen 2015-2030 

 

b) Te investeren in programma's die de verwezenlijking van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen 

door de staten versnellen doelstellingen met het oog op het wegnemen van de negatieve factoren en 

structurele factoren die mensen ertoe brengen hun land van herkomst te verlaten, onder meer door 

uitbanning van armoede, voedselzekerheid gezondheid en sanitaire voorzieningen, onderwijs, in-

clusieve economische groei, infrastructuur, stedelijke en plattelandsontwikkeling ontwikkeling, het 

scheppen van werkgelegenheid, fatsoenlijk werk, gendergelijkheid en empowerment van vrouwen 

en meisjes, weerbaarheid en rampenrisico vermindering, beperking van en aanpassing aan klimaat-

verandering aanpassing, aanpak van de sociaaleconomische gevolgen van alle vormen van geweld, 

non-discriminatie, rechtsstaat en goed bestuur, toegang tot de rechter en bescherming van de men-

senrechten rechten, alsmede de totstandbrenging en instandhouding van vreedzame en inclusieve 

samenlevingen met doeltreffende verantwoording plichtige en transparante instellingen 

 

c) Mechanismen in te stellen of te versterken om toezicht te houden op en te anticiperen op de ontwik-

keling van risico's en bedreigingen die migratiebewegingen op gang kunnen brengen of kunnen 

beïnvloeden, de systemen voor vroegtijdige waarschuwing systemen, het ontwikkelen van noodpro-

cedures en gereedschapskisten, het starten van noodoperaties en het herstel na de noodsituatie te 

ondersteunen, in nauwe samenwerking met en met de steun van andere staten, bevoegde nationale 

en lokale autoriteiten, nationale mensenrechteninstellingen en het maatschappelijk middenveld 

d) Investeren in duurzame ontwikkeling op lokaal en nationaal niveau in alle regio's, zodat alle mensen 

hun leven kunnen verbeteren en hun aspiraties kunnen verwezenlijken, door duurzame, inclusieve 

en duurzame economische groei te bevorderen, onder meer via particuliere en buitenlandse directe 

investeringen en handelspreferenties, om gunstige voorwaarden te scheppen die gemeenschappen 

en individuen in staat stellen de kansen in hun eigen land te benutten en duurzame ontwikkeling te 

stimuleren 

 

e) Te investeren in de ontwikkeling van menselijk kapitaal door ondernemerschap, onderwijs, pro-

gramma's en partnerschappen voor beroepsopleiding en de ontwikkeling van vaardigheden te be-

vorderen, productieve werkgelegenheid te scheppen, in overeenstemming met de behoeften van de 

arbeidsmarkt en in samenwerking met de particuliere sector en de vakbonden, teneinde de jeugd-

werkloosheid terug te dringen, braindrain te voorkomen en de brain gain in de landen van herkomst 

te optimaliseren, en gebruik te maken van het demografisch dividend 

 

f) De samenwerking tussen humanitaire en ontwikkelingsactoren versterken, onder meer door geza-

menlijke analyses, multi donorbenaderingen en meerjarige financieringscycli te bevorderen, ten-

einde antwoorden en resultaten op lange termijn te ontwikkelen die eerbiediging van de rechten van 

de getroffen van de getroffen personen, de veerkracht en het aanpassingsvermogen van de bevol-

kingsgroepen, alsook de economische en sociale zelfredzaamheid, en door ervoor te zorgen dat bij 

deze inspanningen rekening wordt gehouden met migratie 

 

g) Rekening te houden met migranten bij de voorbereiding en reactie op nationale noodsituaties, onder 

meer door rekening te houden met relevante aanbevelingen van door de staat geleide raadplegings-

processen, zoals de Richtsnoeren voor de bescherming van migranten in door conflicten of natuur-

rampen getroffen landen (MICIC-richtsnoeren)  

 

natuurrampen, de nadelige gevolgen van klimaatverandering en de aantasting van het milieu 

 

h) De gezamenlijke analyse en uitwisseling van informatie te versterken om migratiebewegingen beter 

in kaart te brengen, te begrijpen, te voorspellen en migratiebewegingen beter in kaart te brengen, te 
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begrijpen, te voorspellen en aan te pakken, zoals die welke het gevolg kunnen zijn van plotseling 

optredende of langzaam optredende natuurrampen, de nadelige gevolgen van klimaatverandering, 

aantasting van het milieu, enz., en andere precaire situaties, en tegelijkertijd te zorgen voor de daad-

werkelijke eerbiediging, bescherming en naleving van de mensenrechten van alle migranten 

 

i) Aanpassings- en veerkrachtstrategieën te ontwikkelen voor plotseling optredende en plotseling op-

tredende rampen, de nadelige gevolgen van de klimaatverandering en de aantasting van het milieu, 

zoals woestijnvorming, bodemaantasting, droogte en stijging van de zeespiegel, rekening houdend 

met de mogelijke gevolgen voor migratie, waarbij wordt erkend dat aanpassing in het land van her-

komst een prioriteit is 

 

j) Integratie van migratieoverwegingen in strategieën voor rampenparaatheid en bevordering van sa-

menwerking met buurlanden en andere betrokken landen met het oog op vroegtijdige waarschu-

wing, rampenplannen, het aanleggen van voorraden, coördinatiemechanismen, evacuatieplannen re-

gelingen voor opvang en bijstand, en publieksvoorlichting 

 

k) Harmoniseren en ontwikkelen van benaderingen en mechanismen op sub regionaal en regionaal 

niveau om de kwetsbaarheid aan te pakken van personen die worden getroffen door plotseling op-

tredende en langzaam optredende door ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot humanitaire bij-

stand die voorziet in hun humanitaire hulp die voorziet in hun essentiële behoeften met volledige 

eerbiediging van hun rechten, waar zij zich ook bevinden, en door het bevorderen van duurzame 

resultaten te bevorderen die de veerkracht en de zelfredzaamheid vergroten, rekening houdend met 

de capaciteiten van alle betrokken landen 

 

l) Een samenhangende aanpak te ontwikkelen om de problemen van migratiebewegingen in de van 

plotseling optredende en langzaam optredende natuurrampen, onder meer door rekening te houden 

met relevante aanbevelingen van door de staten geleide raadplegingsprocessen, zoals de Agenda 

voor de bescherming van grensoverschrijdende ontheemden in de context van rampen en klimaat-

verandering, en het Platform inzake de verplaatsing van personen in geval van rampen 

 

[4] Goedgekeurd in het kader van het UNFCCC in FCCC/CP/2015/10/Add.1, besluit 1/CP.21. 

 

 

 

DOELSTELLING 3: Juiste en tijdige informatie verstrekken in alle fasen van de migratie 

 

19. Wij verbinden ons ertoe onze inspanningen op te voeren om nauwkeurige, tijdige, toegankelijke en 

transparante informatie over migratie gerelateerde aspecten te verstrekken, beschikbaar te stellen en te 

verspreiden voor en tussen staten, gemeenschappen en migranten in alle fasen van de migratie. Voorts 

verbinden wij ons ertoe deze informatie te gebruiken om een migratiebeleid te ontwikkelen dat een 

hoge mate van voorspelbaarheid en zekerheid biedt aan alle betrokken actoren. Om deze verbintenis 

na te komen, zullen wij de volgende acties ondernemen: 

 

a) Opzetten en openbaar maken van een gecentraliseerde en voor het publiek toegankelijke nationale 

website om informatie beschikbaar te stellen over reguliere migratiemogelijkheden, zoals over lan-

den specifieke immigratie wetgeving en beleid, visumvereisten, aanvraagformaliteiten, leges en om-

zettingscriteria vereisten voor werkvergunningen, beroepskwalificatievereisten, diploma's beoorde-

ling en gelijkwaardigheid, opleidings- en studiemogelijkheden, en kosten en voorwaarden, teneinde 

de beslissingen van migranten te onderbouwen 
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b) De systematische bilaterale, regionale en internationale samenwerking en dialoog te bevorderen en 

te dialoog met het oog op de uitwisseling van informatie over migratiegerelateerde trends, onder 

meer door middel van gezamenlijke databanken, onlineplatforms, internationale opleidingscentra 

en verbindingsnetwerken, met inachtneming van eerbiediging van het recht op privacy en bescher-

ming van persoonsgegevens 

 

c) Langs relevante migratieroutes open en toegankelijke informatiepunten op te zetten die migranten 

kunnen doorverwijzen naar kind- en gender gerelateerde hulp en advies, en mogelijkheden bieden 

om in contact te treden met consulaire vertegenwoordigers van het land van herkomst, en relevante 

informatie beschikbaar stellen, onder meer over mensenrechten en fundamentele vrijheden, pas-

sende bescherming en bijstand, opties en trajecten voor reguliere migratie, en mogelijkheden voor 

terugkeer, in een taal die de betrokkene begrijpt 

 

d) Nieuwaangekomen migranten gerichte, gendergerichte, kindvriendelijke toegankelijke en alomvat-

tende informatie en juridische begeleiding over hun rechten en plichten, onder meer over het naleven 

van nationale en lokale wetten, het verkrijgen van werk- en verblijfsvergunningen, statusaanpassin-

gen, registratie bij de autoriteiten, toegang tot de rechter voor het indienen van klachten over schen-

dingen van rechten, alsmede over de toegang tot basisdiensten 

 

e) meertalige, genderbewuste en op feiten gebaseerde informatiecampagnes bevorderen en bewustma-

kingsevenementen en oriëntatie cursussen voorafgaand aan het vertrek organiseren in de landen van 

landen van herkomst, in samenwerking met lokale autoriteiten, consulaire en diplomatieke missies, 

de particuliere sector, de academische wereld, migranten- en diasporaorganisaties en het maatschap-

pelijk middenveld, ter bevordering van veilige, ordelijke en reguliere migratie te bevorderen, en de 

risico's van onregelmatige en onveilige migratie 

 

DOELSTELLING 4: Ervoor zorgen dat alle migranten een bewijs van legale identiteit en ade-

quate documentatie 

 

20. Wij verbinden ons ertoe te voldoen aan het recht van eenieder op een wettige identiteit door al onze 

onderdanen te voorzien van een bewijs van nationaliteit en relevante documentatie te verstrekken, zo-

dat de nationale en lokale autoriteiten de legale identiteit van een migrant vast te stellen bij binnen-

komst, tijdens verblijf en bij terugkeer, alsmede te zorgen voor effectieve migratieprocedures, effici-

ente dienstverlening en verbeterde openbare veiligheid. Wij verbinden ons er voorts toe er door middel 

van passende maatregelen voor te zorgen dat aan migranten adequate documentatie en documenten uit 

de burgerlijke stand, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, in in alle fasen van de migratie, 

als een middel om migranten in staat te stellen hun mensenrechten daadwerkelijk uit te oefenen. Rech-

ten effectief kunnen uitoefenen. Om deze toezegging gestand te doen, zullen wij ons op de volgende 

acties baseren: 

 

a) De systemen van de burgerlijke stand verbeteren, met bijzondere aandacht voor het bereiken van 

niet-geregistreerde personen en onze onderdanen die in andere landen verblijven, onder meer door 

relevante identiteits- en akten van de burgerlijke stand te verstrekken, de capaciteit te versterken en 

te investeren in oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, met inacht-

neming van het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens 

 

b) Reisdocumenten harmoniseren overeenkomstig de specificaties van de Internationale Burgerlucht-

vaart Organisatie, om de interpretabele en universele erkenning van reisdocumenten te vergemak-

kelijken, alsmede om identiteitsfraude en vervalsing van documenten te bestrijden, onder meer door 

te investeren in digitalisering en versterking van mechanismen voor het delen van biometrische ge-

gevens, met inachtneming van het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens 
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c) Zorgen voor adequate, tijdige, betrouwbare en toegankelijke consulaire documentatie voor onze on-

derdanen die in andere landen verblijven, met inbegrip van identiteits- en reisdocumenten, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van informatie- en communicatietechnologie, alsmede van gemeenschaps-

voorlichting, met name in afgelegen gebieden 

 

d) De toegang tot persoonlijke documenten, zoals paspoorten en visa, vergemakkelijken en ervoor zor-

gen dat de desbetreffende voorschriften en criteria voor het verkrijgen van dergelijke documentatie 

niet-discriminerend zijn, door een gender- en leeftijdsbewuste evaluatie uit te voeren om te voorko-

men dat risico van kwetsbaarheid gedurende de gehele migratiecyclus te voorkomen 

 

e) De maatregelen ter vermindering van staatloosheid versterken, onder meer door de geboorten van 

migranten te registreren, ervoor te zorgen dat vrouwen en mannen hun nationaliteit in gelijke mate 

aan hun kinderen kunnen toekennen, en de nationaliteit te verlenen aan kinderen die op het grond-

gebied van een andere staat zijn geboren, met name in situaties waarin een kind anders staatloos zou 

zijn, met volledige eerbiediging van het recht van de mens op een nationaliteit en in overeenstem-

ming met de nationale wetgeving 

 

f) De vereisten voor het aantonen van de nationaliteit in dienstverleningscentra herzien, om ervoor te 

zorgen dat migranten zonder bewijs van nationaliteit of wettelijke identiteit niet worden uitgesloten 

van de toegang tot toegang tot basisvoorzieningen en hun mensenrechten niet worden ontzegd 

 

g) Voortbouwen op bestaande praktijken op lokaal niveau die deelname aan het gemeenschapsleven 

vergemakkelijken, zoals interactie met de autoriteiten en toegang tot relevante diensten, door de 

afgifte van registratiekaarten aan alle personen die in een gemeente wonen, met inbegrip van mi-

granten, die persoonlijke basisinformatie, maar geen recht op burgerschap of verblijf 

 

DOELSTELLING 5: Verbeteren van de beschikbaarheid en flexibiliteit van trajecten voor re-

guliere migratie 

 

21. Wij verbinden ons ertoe de opties en trajecten voor reguliere migratie aan te passen op een wijze die 

bevorderlijk is voor arbeidsmobiliteit en fatsoenlijk werk, rekening houdend met de demografische 

situatie en de situatie op de arbeidsmarkt, worden vergemakkelijkt, de onderwijsmogelijkheden opti-

maliseert, het recht op een gezinsleven handhaaft, en beantwoordt aan de behoeften van migranten in 

een situatie van kwetsbaarheid, met het oog op het uitbreiden en diversifiëren van de beschikbaarheid 

van trajecten voor veilige, ordelijke en reguliere migratie. Om dit engagement te verwezenlijken, zullen 

wij ons baseren op de volgende acties: 

 

a) Ontwikkelen van bilaterale, regionale en multilaterale arbeidsmobiliteitsovereenkomsten die geba-

seerd zijn op mensenrechten en genderaspecten overeenkomsten inzake arbeidsmobiliteit met sec-

torspecifieke standaardarbeidsvoorwaarden, in samenwerking met de belanghebbenden, op basis 

van de desbetreffende normen, richtsnoeren en beginselen van de IAO-beginselen, in overeenstem-

ming met de internationale mensenrechten en het internationale arbeidsrecht 

 

b) vergemakkelijking van regionale en interregionale arbeidsmobiliteit via internationale en bilaterale 

samenwerkingsregelingen, zoals regelingen voor vrij verkeer, visumliberalisering of visa voor 

meerdere landen, en samenwerkingskaders voor arbeidsmobiliteit, in overeenstemming met natio-

nale prioriteiten, plaatselijke marktbehoeften en aanbod van vaardigheden 

 

c) de bestaande opties en trajecten voor reguliere migratie te evalueren en te herzien, teneinde de af-

stemming van vaardigheden op de arbeidsmarkt te optimaliseren, in te spelen op demografische 

realiteiten en ontwikkelingsuitdagingen en -kansen, in overeenstemming met de vraag op de 
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plaatselijke en de nationale arbeidsmarkt en het aanbod van vaardigheden, in overleg met de parti-

culiere sector en andere relevante belanghebbenden 

 

d) Ontwikkelen van flexibele, op rechten gebaseerde en gender responsieve regelingen voor arbeids-

mobiliteit voor flexibele, op rechten gebaseerde en gendergerichte arbeidsmobiliteitsregelingen 

voor migranten te ontwikkelen, overeenkomstig de vraag op de lokale en nationale arbeidsmarkt en 

het aanbod van vaardigheden op alle vaardigheidsniveaus, waaronder tijdelijke, seizoens- en circu-

laire programma's, en versnelde programma's in gebieden met een tekort aan arbeidskrachten, door 

te voorzien in flexibele, converteerbare en niet-discriminerende visum- en vergunningen opties, zo-

als voor vast en tijdelijk werk, meervoudige studie, zakenreizen, bezoek, investeringen en onderne-

merschap 

 

e) Een doeltreffende afstemming van vraag en aanbod op het gebied van vaardigheden in de nationale 

economie bevorderen door de plaatselijke autoriteiten en andere belanghebbenden, met name de 

particuliere sector en de vakbonden, te betrekken bij de analyse van de plaatselijke arbeidsmarkt, 

het in kaart brengen van vaardigheidstekorten, het vaststellen van vereiste vaardigheidsprofielen en 

de evaluatie van de doeltreffendheid van het arbeidsmigratiebeleid, met het oog op een marktge-

richte contractuele arbeidsmobiliteit via reguliere trajecten  

 

f) Efficiënte en effectieve programma's voor de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

te bevorderen door de behandelingstermijnen voor standaard werkvergunningen te verkorten, en 

door versnelde en vergemakkelijkte visum- en vergunningsprocedures voor werkgevers met een 

trackrecord van naleving 

 

g) Het ontwikkelen van of voortbouwen op bestaande nationale en regionale praktijken voor toelating 

en verblijf van verblijf van passende duur op grond van medelijden, humanitaire of andere overwe-

gingen voor migranten die gedwongen worden hun land van herkomst te verlaten als gevolg van 

plotseling optredende natuurrampen en andere precaire situaties, bijvoorbeeld door het verstrekken 

van humanitaire visa, particuliere sponsoring, toegang tot onderwijs voor kinderen, en tijdelijke 

werkvergunningen, terwijl aanpassing in of terugkeer naar hun land van herkomst niet mogelijk is 

 

h) Samen te werken om oplossingen te vinden, te ontwikkelen en te versterken voor migranten die 

gedwongen zijn hun land van herkomst moeten verlaten als gevolg van natuurrampen die zich lang-

zaam voordoen, de nadelige gevolgen van klimaatverandering en aantasting van het milieu, zoals 

woestijnvorming, bodemaantasting, droogte en zeespiegelstijging, onder meer door het uitwerken 

van geplande herhuisvesting en visumopties, in gevallen wanneer aanpassing in of terugkeer naar 

het land van herkomst niet mogelijk is 

 

i) De toegang tot procedures voor gezinshereniging voor migranten op alle vaardigheidsniveaus te ver-

gemakkelijken door middel van passende maatregelen die de verwezenlijking van het recht op een 

gezinsleven en het belangen van het kind, onder meer door de toepasselijke vereisten te herzien en 

te herzien, zoals inzake inkomen, taalvaardigheid, verblijfsduur, werkvergunning, en toegang tot 

sociale zekerheid en diensten 

 

j) De beschikbare mogelijkheden voor academische mobiliteit uit te breiden, onder meer via bilaterale 

en multilaterale overeenkomsten die academische uitwisselingen vergemakkelijken, zoals studie-

beurzen voor studenten en academische beroepsbeoefenaren, gasthoogleraarschappen, gezamen-

lijke opleidingsprogramma's, en internationale onderzoeksmogelijkheden, in samenwerking met 

academische instellingen en andere belanghebbenden 
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DOELSTELLING 6: Eerlijke en ethische aanwerving vergemakkelijken en de voorwaarden 

voor fatsoenlijk werk waarborgen 

 

22. Wij verbinden ons ertoe de bestaande aanwervingsmechanismen te herzien om te garanderen dat zij 

eerlijk en ethisch zijn, en alle migrerende werknemers te beschermen tegen alle vormen van uitbuiting 

en misbruik, teneinde fatsoenlijk werk te garanderen en de sociaaleconomische bijdrage van migranten 

in zowel hun land van herkomst als hun land van bestemming te maximaliseren. 

 

Om dit engagement te verwezenlijken, zullen wij ons op de volgende acties baseren: 

 

a) Bevordering van de ondertekening, bekrachtiging, toetreding en uitvoering van de relevante inter-

nationale instrumenten in verband met internationale arbeidsmigratie, arbeidsrechten, fatsoenlijk 

werk en gedwongen arbeid 

 

b) Voortbouwen op het werk van bestaande bilaterale, sub regionale en regionale platforms die obsta-

kels hebben overwonnen en beste praktijken op het gebied van arbeidsmobiliteit hebben geïdentifi-

ceerd, door een regio-overschrijdende dialoog te faciliteren om deze kennis te delen, en de volledige 

eerbiediging van de mensen- en arbeidsrechten van migrerende werknemers op alle vaardigheids-

niveaus, met inbegrip van migrerend huishoudelijk personeel 

 

c) De regelgeving inzake openbare en particuliere wervingsbureaus te verbeteren, teneinde deze in 

overeenstemming te brengen met internationale richtsnoeren en beste praktijken, en verbieden dat 

wervingsbureaus en werkgevers aanwervingskosten of aanverwante kosten in rekening te brengen 

of door te schuiven naar migrerende werknemers, teneinde schuldslavernij, uitbuiting en dwangar-

beid te voorkomen schuldslavernij, uitbuiting en dwangarbeid te voorkomen, onder meer door de 

vaststelling van verplichte, afdwingbare mechanismen voor effectieve regulering van en toezicht op 

de wervingsindustrie 

 

d) Partnerschappen op te zetten met alle relevante belanghebbenden, waaronder werkgevers, migre-

rende werknemers organisaties en vakbonden, om ervoor te zorgen dat migrerende werknemers 

schriftelijke contracten krijgen en op de hoogte worden gebracht van de daarin vervatte bepalingen, 

de regelgeving met betrekking tot internationale arbeidsbemiddeling en tewerkstelling in het land 

van bestemming, hun rechten en plichten, alsmede over de toegang tot effectieve klachten- en be-

roepsprocedures, in een taal die zij begrijpen 

 

e) Nationale wetten vast te stellen en uit te voeren die schendingen van mensenrechten en arbeidsrech-

ten bestraffen, met name in gevallen van dwang- en kinderarbeid, en samen te werken met de par-

ticuliere sector, waaronder werkgevers, recruiters, onderaannemers en leveranciers, om partner-

schappen op te bouwen die de voorwaarden voor fatsoenlijk werk bevorderen, misbruik en uitbui-

ting voorkomen, en ervoor zorgen dat de taken en verantwoordelijkheden binnen de aanwervings- 

en tewerkstellingsprocessen duidelijk worden omschreven, waardoor de transparantie van de toele-

veringsketen wordt vergroot 

 

f) De handhaving van normen en beleid inzake eerlijke en ethische aanwerving en fatsoenlijk werk te 

versterken beleid door arbeidsinspecteurs en andere autoriteiten beter in staat te stellen om wervers, 

werkgevers en dienstverleners in alle sectoren beter te controleren en ervoor te zorgen dat de inter-

nationale mensenrechten en het arbeidsrecht worden nageleefd om alle vormen van uitbuiting te 

voorkomen, slavernij, dienstbaarheid, en gedwongen, verplichte of kinderarbeid 

 

g) Arbeidsmigratie en eerlijke en ethische aanwervingsprocedures ontwikkelen en versterken die die 

migranten in staat stellen van werkgever te veranderen en de voorwaarden of duur van hun verblijf 
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te wijzigen met zo min mogelijk administratieve rompslomp, en tegelijkertijd meer kansen op fat-

soenlijk werk en eerbiediging van de internationale mensenrechten en arbeidswetgeving 

 

h) Maatregelen te nemen die de inbeslagneming of het niet-vrijwillig inhouden van arbeidscontracten 

verbieden, en reis- of identiteitsdocumenten van migranten, ter voorkoming van misbruik, alle vor-

men van uitbuiting, gedwongen, verplichte en kinderarbeid, afpersing en andere situaties van afhan-

kelijkheid, en om migranten in staat te stellen hun mensenrechten ten volle uit te oefenen 

 

i) Migrerende werknemers die betaalde arbeid en arbeid op contractbasis verrichten, dezelfde arbeids-

rechten en -bescherming die gelden voor alle werknemers in de betrokken sector, zoals het recht op 

rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden, op gelijke beloning voor gelijkwaardig werk, op 

vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging, en op de hoogst bereikbare norm van lichame-

lijke en geestelijke gezondheid, onder meer door mechanismen voor loonbescherming, sociale dia-

loog en lidmaatschap van vakbonden 

 

j) Ervoor te zorgen dat migranten die in de informele economie werken, veilig toegang hebben tot 

effectieve meldings-, klachten- en verhaalmechanismen in geval van uitbuiting, misbruik of schen-

dingen van hun rechten op de werkplek, op een wijze die de kwetsbaarheid van migranten die der-

gelijke incidenten aanklagen, niet vergroot, en hen in staat te stellen deel te nemen aan de desbe-

treffende gerechtelijke procedures, zowel in het land van herkomst als in het land van bestemming 

 

k) Relevante nationale arbeidswetten, werkgelegenheidsbeleid en -programma's te herzien om ervoor 

te zorgen dat dat daarin rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en bijdragen van 

vrouwelijke migranten vrouwen, met name in huishoudelijk werk en in laaggeschoolde beroepen, 

en specifieke maatregelen om alle vormen van uitbuiting en misbruik, waaronder seksuele en gen-

dermisbruik, te voorkomen, te melden, aan te pakken en er effectief iets aan te doen uitbuiting en 

misbruik, met inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld, als basis voor de bevordering 

van een op gender afgestemd arbeidsmobiliteitsbeleid 

 

m) Nationale beleidsmaatregelen en programma's in verband met de internationale arbeidsmobiliteit te 

ontwikkelen en te verbeteren internationale arbeidsmobiliteit, onder meer door rekening te houden met 

de desbetreffende aanbevelingen van de IAO Algemene beginselen en operationele richtsnoeren voor 

eerlijke aanwerving, de richtsnoeren van de Verenigde Naties richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 

mensenrechten, en het IOM International Recruitment Integriteitssysteem (IRIS) 

 

DOELSTELLING 7: Kwetsbaarheden op migratiegebied aanpakken en verminderen 

 

23. Wij verbinden ons ertoe tegemoet te komen aan de behoeften van migranten die zich in een kwetsbare 

situatie bevinden, die kan kunnen voortvloeien uit de omstandigheden waarin zij reizen of uit de om-

standigheden waarmee zij worden geconfronteerd in de landen van herkomst, doorreis en bestemming, 

door hen bij te staan en hun mensenrechten te beschermen, in overeenkomstig onze verplichtingen uit 

hoofde van het internationale recht. Wij verbinden ons er voorts toe te allen tijde het beste belangen 

van het kind te allen tijde te eerbiedigen, als eerste overweging in situaties waarbij kinderen betrokken 

zijn betrokken zijn, en een genderbewuste aanpak te volgen bij het aanpakken van kwetsbare situaties, 

ook bij reacties op gemengde bewegingen. 

 

Om deze verbintenis na te komen, zullen wij ons baseren op de volgende acties: 

 

a) Relevant beleid en relevante praktijken evalueren om ervoor te zorgen dat zij geen kwetsbaarheden 

van kinderen veroorzaken, verergeren of kwetsbaarheden van migranten niet creëert, verergert of 
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onbedoeld vergroot, onder meer door een op mensenrechten gebaseerde aanpak te hanteren die re-

kening houdt met gender en handicaps, alsmede met leeftijd en kinderen 

 

b) Alomvattende beleidsmaatregelen vast te stellen en partnerschappen te ontwikkelen die migranten 

in een kwetsbaar bevinden, ongeacht hun migratiestatus, de nodige steun krijgen in alle fasen van 

de migratie, door noodzakelijke ondersteuning in alle fasen van de migratie, door identificatie en 

bijstand, alsmede bescherming van hun mensenrechten, met name in gevallen die verband houden 

met vrouwen in risicosituaties, kinderen, in het bijzonder kinderen niet-begeleide of van hun familie 

gescheiden kinderen, leden van etnische en religieuze minderheden, slachtoffers van geweld, met 

inbegrip van seksueel en op gender gebaseerd geweld, ouderen personen met een handicap, perso-

nen die op enigerlei basis worden gediscrimineerd, inheemse volkeren, werknemers die het slacht-

offer zijn van uitbuiting en misbruik, huishoudelijk personeel, slachtoffers van mensenhandel per-

sonen, en migranten die het slachtoffer zijn van uitbuiting en misbruik in het kader van de smokkel 

van migranten 

 

c) Een op gender afgestemd migratiebeleid te ontwikkelen om in te spelen op de specifieke behoeften 

en kwetsbaarheden van migrantenvrouwen, -meisjes en -jongens, die bijstand, gezondheidszorg, 

psychologische en andere adviesdiensten kunnen omvatten, alsmede toegang tot de rechter en ef-

fectieve rechtsmiddelen, met name in gevallen van seksueel en gender gerelateerd geweld, misbruik 

en uitbuiting d) de bestaande arbeidswetgeving en arbeidsomstandigheden te herzien om de kwets-

baarheid en het misbruik van migrerende werknemers op alle vaardigheidsniveaus, met inbegrip 

van huishoudelijk personeel en werknemers in de informele economie, op de werkplek in kaart te 

brengen en doeltreffend aan te pakken, in samenwerking met de belanghebbenden, met name de 

particuliere sector 

 

e) In de nationale stelsels voor kinderbescherming rekening te houden met migrantenkinderen door 

solide procedures voor de bescherming van migrantenkinderen vast te stellen in de desbetreffende 

wetgevings-, administratieve en gerechtelijke procedures en besluiten, alsmede in alle migratiebe-

leidsmaatregelen en -programma's die gevolgen hebben voor kinderen, met inbegrip van consulaire 

beschermingsmaatregelen en -diensten, en grensoverschrijdende samenwerkingskaders, om ervoor 

te zorgen dat de belangen van het kind op passende wijze worden geïntegreerd, consequent geïnter-

preteerd en toegepast worden in coördinatie en samenwerking met kinderbeschermingsautoriteiten 

 

f) Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen in alle fasen van de migratie te beschermen 

door gespecialiseerde procedures voor hun identificatie, doorverwijzing, verzorging en gezinshere-

niging hereniging, en toegang te verlenen tot gezondheidszorg, waaronder geestelijke gezondheids-

zorg, onderwijs, rechtsbijstand en het recht om te worden gehoord in administratieve en gerechte-

lijke procedures, onder meer door de snelle aanstelling van een bekwame en onpartijdige wettelijke 

voogd, als essentiële middelen om hun bijzondere kwetsbaarheid en discriminatie aan te pakken, 

hen te beschermen tegen alle vormen van geweld, en toegang te bieden tot duurzame oplossingen 

die in hun belang zijn belang zijn 

 

g) Ervoor te zorgen dat migranten toegang hebben tot openbare of betaalbare onafhankelijke rechtsbij-

stand en vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures die hen betreffen, met inbegrip van alle 

daarmee verband houdende gerechtelijke of administratieve procedures, om te waarborgen dat alle 

migranten, overal, voor de wet als personen worden erkend en dat de rechtspraak onpartijdig en 

niet-discriminerend is h) toegankelijke en vlotte procedures te ontwikkelen die de overgang van de 

ene status naar de andere vergemakkelijken en migranten informeren over hun rechten en plichten, 

om te voorkomen dat migranten in het land van bestemming in een onregelmatige status terechtko-

men, om de onzekerheid van status en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid te verminderen, 
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alsmede individuele statusbeoordelingen mogelijk te maken voor migranten, ook degenen die uit de 

reguliere status zijn geraakt, zonder vrees voor willekeurige uitzetting 

 

i) voort te bouwen op bestaande praktijken om de toegang van migranten in een onregelmatige status 

tot een individuele beoordeling die kan leiden tot een reguliere status, per geval en met duidelijke 

en transparante criteria te vergemakkelijken, met name in gevallen waarbij kinderen, jongeren en 

gezinnen betrokken zijn, als een optie om kwetsbaarheden te verminderen, en om de staten in staat 

te stellen een beter beeld te krijgen van de in het land verblijvende bevolking j) specifieke steun-

maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat migranten die in crisissituaties terechtkomen in lan-

den van doorreis en bestemming toegang hebben tot consulaire bescherming en humanitaire bij-

stand, onder meer door grensoverschrijdende en bredere internationale samenwerking te vergemak-

kelijken, en door rekening te houden met migrantenpopulaties bij de voorbereiding op crises, de 

reactie op noodsituaties en de maatregelen na een crisis 

 

k) Lokale autoriteiten en relevante belanghebbenden te betrekken bij het identificeren, doorverwijzen 

en bijstand aan migranten die zich in een kwetsbare situatie bevinden, onder meer door overeen-

komsten met nationale beschermingsinstanties, rechtsbijstandverleners en dienstverleners, alsmede 

door de inschakeling van mobiele responsteams, indien deze bestaan 

 

l) Nationaal beleid en nationale programma's te ontwikkelen ter verbetering van de nationale respons 

die gericht is op behoeften van migranten in kwetsbare situaties, onder meer door rekening te hou-

den met relevante aanbevelingen van de beginselen en richtsnoeren van de Wereldmigratiegroep, 

Ondersteund door praktische richtsnoeren, inzake de bescherming van de mensenrechten van mi-

granten in kwetsbare situaties  

 

DOELSTELLING 8: Levens redden en gecoördineerde internationale inspanningen inzake ver-

miste migranten leveren 

 

24. Wij verbinden ons ertoe internationaal samen te werken om levens te redden en de dood en verwondin-

gen van migranten te voorkomen door middel van individuele of gezamenlijke zoek- en reddingsope-

raties, gestandaardiseerde verzameling en uitwisseling van relevante informatie, waarbij wij de collec-

tieve verantwoordelijkheid op ons nemen om het leven van alle migranten te vrijwaren, in overeen-

stemming met het internationaal recht. Voorts verbinden wij ons ertoe diegenen te identificeren die 

zijn overleden of vermist te identificeren en de communicatie met de betrokken families te vergemak-

kelijken. 

 

Om deze verbintenis na te komen, zullen wij ons baseren op de volgende acties: 

 

a) Ontwikkeling van procedures en overeenkomsten inzake opsporing en redding van migranten, met 

als hoofddoel doel hebben het recht op leven van migranten te beschermen, waarbij het verbod op 

collectieve uitzetting wordt gehandhaafd, een eerlijke rechtsgang en individuele beoordelingen 

waarborgen, de opvang- en bijstandscapaciteit capaciteiten, en ervoor zorgen dat het verlenen van 

bijstand van uitsluitend humanitaire aard karakter voor migranten niet als onwettig wordt be-

schouwd 

 

b) De effecten van migratie gerelateerd beleid en migratie gerelateerde wetten te evalueren om ervoor 

te zorgen dat deze niet leiden tot het risico dat migranten vermist raken niet vergroten of doen ont-

staan, onder meer door het in kaart brengen van gevaarlijke door migranten gebruikte gevaarlijke 

doorgangsroutes in kaart te brengen, door samen te werken met andere staten en relevante belang-

hebbenden en internationale organisaties om context gebonden risico's in kaart te brengen en me-

chanismen in te stellen om dergelijke situaties te voorkomen en erop te reageren, met bijzondere 
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aandacht voor migrantenkinderen, in het bijzonder kinderen die niet begeleid of van hun familie 

gescheiden zijn 

 

c) Migranten in staat te stellen onverwijld met hun familie te communiceren om hen te laten weten dat 

zij in leven zijn door de toegang tot communicatiemiddelen langs de routes en op hun bestemming, 

ook in detentiecentra, alsmede toegang tot consulaire vertegenwoordigingen, lokale autoriteiten en 

organisaties die hulp kunnen bieden bij familiecontacten, in het bijzonder in het geval van niet-

begeleide of van hun familie gescheiden migrantenkinderen, alsmede adolescenten 

 

d) Transnationale coördinatiekanalen opzetten, onder meer via consulaire samenwerking, en contact-

punten aan te wijzen voor gezinnen die op zoek zijn naar vermiste migranten, via welke gezinnen 

op de hoogte kunnen worden gehouden van de stand van de zoekactie en andere relevante informatie 

kunnen verkrijgen, met eerbiediging van het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens 

 

e) Gegevens met betrekking tot lijken te verzamelen, te centraliseren en te systematiseren en de tra-

ceerbaarheid na de begrafenis, in overeenstemming met internationaal aanvaarde forensische nor-

men, en het opzetten coördinatiekanalen op transnationaal niveau om de identificatie en de verstrek-

king van informatieverstrekking aan families te vergemakkelijken 

 

f) Alles in het werk stellen, ook via internationale samenwerking, om de stoffelijke overschotten van 

overledenen te recupereren, te identificeren en de stoffelijke resten van overleden migranten te re-

cupereren, te identificeren en naar hun land van herkomst te repatriëren, met inachtneming van de 

wensen van de rouwende families, en, in het geval van niet-geïdentificeerde personen, de identifi-

catie en de daaropvolgende recuperatie van het stoffelijk overschot te vergemakkelijken, waarbij 

ervoor wordt gezorgd dat het stoffelijk overschot van overleden migranten op een waardige, res-

pectvolle en passende wijze worden behandeld  

 

DOELSTELLING 9: Versterken van de transnationale reactie op het smokkelen van migranten 

 

25. Wij verbinden ons ertoe de gezamenlijke inspanningen ter voorkoming en bestrijding van migranten-

smokkel op te voeren door de capaciteiten en de internationale samenwerking ter voorkoming van, 

onderzoek naar, vervolging van en bestraffing van migrantensmokkel te versterken, teneinde een eind 

te maken aan de straffeloosheid van smokkelnetwerken. Voorts verbinden wij ons ertoe ervoor te zor-

gen dat migranten niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd omdat zij het voorwerp van smokkel 

zijn geweest, niettegenstaande mogelijke vervolging wegens andere schendingen van het nationale 

recht. Wij verbinden ons er tevens toe gesmokkelde migranten te identificeren teneinde hun mensen-

rechten te beschermen, rekening houdend met de bijzondere behoeften van vrouwen en kinderen, en in 

het bijzonder bijstand te verlenen aan in het bijzonder die migranten bij te staan die het slachtoffer zijn 

van mensensmokkel onder verzwarende omstandigheden, overeenkomstig het internationale recht. 

 

Om deze verbintenis na te komen, zullen wij ons baseren op de volgende acties: 

 

a) Bevordering van de bekrachtiging, toetreding en uitvoering van het Protocol tegen de smokkel van 

migranten over land, over zee en door de lucht, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde 

Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad (UNTOC) 

 

b) Gebruik te maken van transnationale, regionale en bilaterale mechanismen voor het uitwisselen van 

relevante informatie en informatie en inlichtingen over smokkelroutes, modus operandi en financi-

ele transacties van smokkel netwerken, kwetsbare punten van gesmokkelde migranten en andere 

gegevens om de smokkelnetwerken te ontmantelen smokkelnetwerken te ontmantelen en de geza-

menlijke reacties te versterken 
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c) Gender- en kindgerichte samenwerkingsprotocollen te ontwikkelen langs migratieroutes waarin 

stapsgewijze maatregelen worden beschreven om gesmokkelde migranten adequaat te identificeren 

en te helpen gesmokkelde migranten adequaat te identificeren en bij te staan, overeenkomstig het 

internationale recht, en om grensoverschrijdende rechtshandhaving en samenwerking tussen inlich-

tingendiensten te vergemakkelijken, teneinde de smokkel van migranten te voorkomen, teneinde 

een einde te maken aan de straffeloosheid voor mensensmokkelaars en illegale migratie te voorko-

men, en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat mensensmokkelbestrijdingsmaatregelen volledig in over-

eenstemming zijn met de mensenrechten 

 

d) De nodige wetgevende en andere maatregelen vast te stellen om het smokkelen van migranten als 

strafbaar feit aan te merken, wanneer het opzettelijk wordt gepleegd en met het oogmerk om, direct 

of indirect, een financieel of ander materieel voordeel voor de smokkelaar te behalen, en om zwaar-

dere strafverzwaring voor het smokkelen van migranten onder verzwarende omstandigheden, in 

overeenstemming met internationaal recht 

 

e) Beleid en procedures te ontwikkelen, te herzien of te wijzigen om onderscheid te maken tussen van 

migrantensmokkel en mensenhandel door de juiste definities te gebruiken en het toepassen van af-

zonderlijke reacties op deze afzonderlijke misdrijven, waarbij wordt erkend dat gesmokkelde mi-

granten ook slachtoffer kunnen worden van mensenhandel, en derhalve behoefte hebben aan pas-

sende bescherming en bijstand nodig hebben 

 

f) Maatregelen te nemen om de smokkel van migranten tijdens de gehele migratiecyclus te voorkomen, 

in partnerschap met andere staten en belanghebbenden, onder meer door samen te werken op het 

gebied van ontwikkeling, voorlichting van het publiek, justitie, alsmede opleiding en technische 

capaciteitsopbouw op nationaal en lokaal niveau, met bijzondere aandacht voor de geografische 

gebieden van waaruit waar illegale migratie systematisch vandaan komt 

 

DOELSTELLING 10: Voorkomen, bestrijden en uitroeien van mensenhandel in het kader van 

Internationale migratie 

 

26. Wij verbinden ons ertoe wetgevende of andere maatregelen te nemen ter voorkoming, bestrijding en 

uitroeiing van mensenhandel in personen in de context van internationale migratie door versterking 

van de capaciteiten en de internationale samenwerking om mensenhandel te onderzoeken, te vervolgen 

en te bestraffen, de vraag te ontmoedigen die uitbuiting in de hand werkt en leidt tot mensenhandel, en 

een einde te maken aan de straffeloosheid van mensenhandel netwerken. Wij verbinden ons er voorts 

toe de identificatie en bescherming van, alsmede de bijstand aan migranten 26. Wij verbinden ons ertoe 

wetgevende of andere maatregelen te nemen ter voorkoming, bestrijding en uitroeiing van mensenhan-

del in personen in de context van internationale migratie door versterking van de capaciteiten en de 

internationale samenwerking om mensenhandel te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen, de vraag 

te ontmoedigen die uitbuiting in de hand werkt en leidt tot mensenhandel, en een einde te maken aan 

de straffeloosheid van mensenhandel netwerken. Wij verbinden ons er voorts toe de identificatie en 

bescherming van, alsmede de bijstand aan migranten die die het slachtoffer zijn geworden van men-

senhandel, met bijzondere aandacht voor vrouwen en kinderen. 

 

Om deze verbintenis na te komen, zullen wij ons baseren op de volgende acties: 

 

a) Bevordering, bekrachtiging, toetreding en uitvoering van het Protocol inzake de voorkoming, be-

strijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot 

aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad 

(UNTOC) 
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b) De uitvoering van het Wereldactieplan ter bestrijding van mensenhandel te bevorderen en rekening 

te houden met de relevante aanbevelingen van de UNODC Toolkit to Combat Trafficking in Persons 

en andere relevante UNODC-documenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van nationaal en regio-

naal beleid en maatregelen met betrekking tot mensenhandel  

 

c) Toezicht houden op onregelmatige migratieroutes die door netwerken van mensenhandelaars kunnen 

worden misbruikt om te werven en het slachtoffer te maken van gesmokkelde of irreguliere migran-

ten, met het oog op een versterkte samenwerking op bilateraal, regionaal en regio-overschrijdend 

niveau inzake preventie, onderzoek en vervolging van de daders, alsook bij de identificatie van en 

de bescherming en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel 

 

d) Relevante informatie en inlichtingen te delen via transnationale en regionale mechanismen, onder 

meer over de modus operandi, economische modellen en omstandigheden die mensenhandel net-

werken, versterking van de samenwerking tussen alle betrokken actoren, waaronder financiële in-

lichtingeneenheden, regelgevers en financiële instellingen, met het oog op het opsporen en verstoren 

van financiële stromen die verband houden met mensenhandel, en de justitiële samenwerking en 

handhaving versterken met als doel verantwoording af te leggen en een einde te maken aan straffe-

loosheid 

 

e) Maatregelen toe te passen die gericht zijn op de bijzondere kwetsbaarheid van vrouwen, mannen, 

meisjes en jongens ongeacht hun migratiestatus, die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden 

van mensenhandel en andere vormen van uitbuiting door de toegang tot de rechter te vergemakke-

lijken en veilig aangifte te doen zonder vrees voor detentie, deportatie of bestraffing, met de nadruk 

op preventie identificatie, passende bescherming en bijstand, en het aanpakken van specifieke vor-

men van misbruik en uitbuiting 

 

f) Ervoor te zorgen dat definities van mensenhandel die worden gebruikt in wetgeving, migratiebeleid 

en planning, alsook bij gerechtelijke vervolgingen, in overeenstemming zijn met het internationale 

recht, teneinde om een onderscheid te maken tussen de misdrijven mensenhandel en het smokkelen 

van migranten 

 

g) De wetgeving en de relevante procedures aanscherpen om de vervolging van mensenhandelaars te 

verbeteren, te voorkomen dat strafbaarstelling van migranten die het slachtoffer zijn van mensen-

handel voor met mensenhandel verband houdende strafbare feiten, en ervoor te zorgen dat het 

slachtoffer passende bescherming en bijstand krijgt, die niet afhankelijk wordt gesteld van samen-

werking met de autoriteiten tegen vermoedelijke mensenhandelaars 

 

h) Bescherming en bijstand te bieden aan migranten die het slachtoffer zijn geworden van mensenhan-

del bijstand, zoals maatregelen voor fysiek, psychologisch en sociaal herstel, alsmede maatregelen 

die hen in staat stellen tijdelijk of permanent in het land van bestemming te blijven permanent in het 

land van bestemming te verblijven, en de toegang van slachtoffers tot de rechter te vergemakkelij-

ken, met inbegrip van rechtsmiddelen en schadeloosstelling, overeenkomstig het internationale 

recht 

 

i) Nationale en lokale informatiesystemen en opleidingsprogramma's op te zetten om burgers, werkge-

vers, overheidsfunctionarissen en rechtshandhavingsfunctionarissen worden gewaarschuwd en op-

geleid, en de capaciteiten versterken om tekenen van mensenhandel, zoals gedwongen, verplichte 

of kinderarbeid, in landen van oorsprong, doorvoer en bestemming 
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j) Te investeren in bewustmakingscampagnes, in partnerschap met de belanghebbenden, voor migran-

ten en toekomstige migranten over de risico's en gevaren van mensenhandel, en hen informatie te 

verstrekken over het voorkomen en melden van mensenhandel activiteiten 

 

DOELSTELLING 11: De grenzen op een geïntegreerde, veilige en gecoördineerde manier behe-

ren 

 

27. Wij verbinden ons ertoe onze nationale grenzen op gecoördineerde wijze te beheren, bilaterale en regi-

onale samenwerking te bevorderen, de veiligheid van staten, gemeenschappen en migranten te waar-

borgen, en veilig en regelmatig grensoverschrijdend personenverkeer te vergemakkelijken en illegale 

migratie te voorkomen. Voorts verbinden wij ons ertoe een grensbeheerbeleid te voeren dat de natio-

nale soevereiniteit, de rechtsstaat, de verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht en de men-

senrechten van alle migranten, ongeacht hun migratiestatus, eerbiedigt, niet-discriminerend is en in-

speelt op gender- en kindervraagstukken. 

 

Om dit engagement te verwezenlijken, zullen wij ons baseren op de volgende acties: 

 

a) De internationale, regionale en regio-overschrijdende samenwerking op het gebied van grensbeheer 

versterken, rekening houdend met de bijzondere situatie van landen van doorreis, op het gebied van 

identificatie, tijdige en efficiënte doorverwijzing, bijstand en passende bescherming van migranten 

in kwetsbare situaties aan of nabij internationale grenzen, met inachtneming van de internationale 

de internationale mensenrechtenwetgeving, door een Overheidsbrede aanpak te volgen, gezamen-

lijke grensoverschrijdende opleidingen te organiseren en capaciteitsopbouwende maatregelen te sti-

muleren 

 

b) Totstandbrenging van passende structuren en mechanismen voor doeltreffend geïntegreerd grensbe-

heer door te zorgen voor alomvattende en efficiënte procedures voor grensoverschrijding, onder 

meer door het vooraf screenen van aankomende personen, het vooraf melden door vervoerders van 

passagiers, en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie, met inachtneming van het 

non-discriminatiebeginsel, eerbiediging van het recht op privacy en bescherming van persoonsge-

gevens 

 

c) Toetsen en herzien van de nationale procedures voor grenscontroles, individuele beoordelings- en 

ondervragingsprocedures om een eerlijke rechtsgang aan de internationale grenzen te waarborgen 

en dat alle migranten worden behandeld overeenkomstig de internationale mensenrechtenwetge-

ving, onder meer door samenwerking met nationale mensenrechteninstellingen en andere relevante 

belanghebbenden 

 

d) Technische samenwerkingsovereenkomsten te ontwikkelen die staten in staat stellen middelen te 

vragen en aan te bieden uitrusting en andere technische bijstand ter versterking van het grensbeheer, 

met name op het gebied van opsporing en redding, alsmede in andere noodsituaties 

 

e) Ervoor zorgen dat de autoriteiten voor kinderbescherming onmiddellijk worden geïnformeerd en 

worden aangewezen om deel te nemen aan procedures om te bepalen wat de belangen van het kind 

zijn zodra een niet-begeleide of van hun familie gescheiden kinderen een internationale grens over-

schrijden, overeenkomstig het internationaal recht, onder meer door grensfunctionarissen op te lei-

den op het gebied van de rechten van het kind en kindgerichte procedures, zoals procedures ter 

voorkoming van scheiding van gezinnen en gezinshereniging wanneer zich scheiding van gezinnen 

voordoet 
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f) De relevante wet- en regelgeving te toetsen en te herzien om te bepalen of sancties passend zijn om 

onregelmatige binnenkomst of onregelmatig verblijf aan te pakken en, indien dat het geval is, ervoor 

te zorgen dat deze evenredig, billijk en niet-discriminerend zijn, en volledig in overeenstemming 

met een eerlijke rechtsgang en andere verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht 

 

g) de grensoverschrijdende samenwerking tussen buurlanden en andere staten te verbeteren met be-

trekking tot de behandeling van personen die internationale grenzen overschrijden of trachten te 

overschrijden, onder meer door rekening te houden met de aanbevelingen van het OHCHR-begin-

selen en richtsnoeren inzake mensenrechten aan internationale grenzen bij het vaststellen van beste 

praktijken 

 

DOELSTELLING 12: Versterken van de zekerheid en voorspelbaarheid in migratieprocedures 

voor passende screening, beoordeling en doorverwijzing  

 

28. Wij verbinden ons ertoe de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid van migratieprocedures te vergroten 

door de ontwikkeling en te versterken met doeltreffende en op de mensenrechten gebaseerde mecha-

nismen voor de adequate en tijdige screening en individuele beoordeling van alle migranten met het 

oog op het vaststellen van de juiste verwijzingsprocedures en het vergemakkelijken van de toegang 

daartoe, in overeenstemming met het internationale recht. 

 

Om dit engagement te verwezenlijken, zullen wij ons baseren op de volgende acties: 

 

a) De transparantie en toegankelijkheid van migratieprocedures vergroten door de vereisten voor bin-

nenkomst, toelating, verblijf, werk, studie of andere activiteiten mee te delen, en door de invoering 

van technologie om aanvraagprocedures te vereenvoudigen, teneinde onnodige vertragingen en kos-

ten voor staten en migranten te vermijden 

 

b) Het ontwikkelen en verzorgen van intra- en regio-overschrijdende gespecialiseerde opleidingen op 

het gebied van mensenrechten en traumaverwerking voor eerstehulpverleners en overheidsfunctio-

narissen, waaronder rechtshandhaving autoriteiten, grensbeambten, consulaire vertegenwoordigers 

en gerechtelijke instanties, om de identificatie en doorverwijzing van, alsmede passende bijstand en 

begeleiding te vergemakkelijken en te standaardiseren op een cultuurgevoelige manier, aan slacht-

offers van mensenhandel, migranten in kwetsbaarheid, met inbegrip van kinderen, in het bijzonder 

kinderen zonder begeleiding of van wie zij gescheiden leven, en personen die het slachtoffer zijn 

van enige vorm van uitbuiting en misbruik in verband met het smokkelen van migranten onder 

verzwarende omstandigheden 

 

c) Op gender en kind afgestemde verwijzingsmechanismen in te stellen, met inbegrip van verbeterde 

screeningsmaatregelen en individuele beoordelingen aan de grenzen en op de plaatsen van eerste 

aankomst, door gestandaardiseerde operationele procedures toe te passen die zijn ontwikkeld in co-

ordinatie met lokale autoriteiten, nationale mensenrechteninstellingen, internationale organisaties 

en het maatschappelijk middenveld  

 

d) Ervoor te zorgen dat migrantenkinderen onmiddellijk worden geïdentificeerd op de plaatsen van 

eerste aankomst in de landen van transit- en bestemmingslanden, en, indien zij niet begeleid zijn of 

van hun familie zijn gescheiden, snel worden doorverwezen naar kinderbeschermingsautoriteiten 

en andere relevante diensten, en een bevoegde en dat de eenheid van het gezin wordt beschermd, en 

dat eenieder die zich terecht als kind een kind te zijn als zodanig wordt behandeld, tenzij anders 

wordt bepaald door een multidisciplinaire, onafhankelijke en kindgevoelige leeftijdsbeoordeling 
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e) Ervoor te zorgen dat in de context van gemengde bewegingen relevante informatie over rechten en 

verplichtingen uit hoofde van de nationale wetgeving en procedures, met inbegrip van de vereisten 

inzake binnenkomst en verblijf, beschikbare vormen van bescherming, alsmede opties voor terug-

keer en herintegratie op passende, tijdige en doeltreffende wijze gecommuniceerd, en toegankelijk 

 

DOELSTELLING 13: Vreemdelingenbewaring alleen gebruiken als laatste redmiddel en stre-

ven naar alternatieven 

 

29. Wij verbinden ons ertoe te waarborgen dat bewaring in het kader van internationale migratie procedure 

verloopt, niet willekeurig is, gebaseerd is op de wet en op noodzakelijkheid, evenredigheid en indivi-

duele beoordelingen, wordt uitgevoerd door bevoegde ambtenaren, en voor een zo kort mogelijke pe-

riode, ongeacht of de bewaring plaatsvindt op het moment van binnenkomst, tijdens de doorreis of bij 

de terugkeer, en ongeacht het soort plaats waar de detentie plaatsvindt. Voorts verbinden wij ons ertoe 

voorrang te geven aan niet tot vrijheidsbeneming strekkende alternatieven voor detentie die in over-

eenstemming zijn met het internationaal recht, en een op de mensenrechten gebaseerde aanpak te han-

teren op mensenrechten gebaseerde benadering te hanteren ten aanzien van de detentie van migranten, 

en detentie slechts als laatste redmiddel te gebruiken alleen als laatste redmiddel. 

 

Om deze verbintenis na te komen, zullen wij ons baseren op de volgende acties: 

 

a) Gebruik maken van bestaande relevante mensenrechtenmechanismen om het onafhankelijke toe-

zicht op detentie van migranten te verbeteren, door ervoor te zorgen dat detentie een laatste redmid-

del is, dat mensenrechtenschendingen niet plaatsvinden, en dat staten alternatieven voor detentie 

bevorderen, uitvoeren en uitbreiden, de voorkeur geven aan niet tot vrijheidsbeneming strekkende 

maatregelen en op de gemeenschap gebaseerde zorgregelingen, met name in het geval van gezinnen 

en kinderen 

 

b) Een alomvattende databank opzetten voor het verspreiden van beste praktijken van op mensenrech-

ten gebaseerde alternatieven voor detentie in de context van internationale migratie, onder meer 

door het faciliteren van regelmatige uitwisselingen en het ontwikkelen van initiatieven op basis van 

succesvolle praktijken tussen staten onderling en tussen staten en relevante belanghebbenden 

 

c) Toetsing en herziening van de wetgeving, het beleid en de praktijken op het gebied van detentie om 

ervoor te zorgen dat migranten niet willekeurig worden gedetineerd, dat besluiten tot detentie geba-

seerd zijn op de wet, evenredig zijn, een legitiem doel hebben en op individuele basis worden ge-

nomen op individuele basis worden genomen, met volledige inachtneming van het recht op een 

eerlijk proces en procedurele waarborgen, en dat immigratie detentie niet wordt bevorderd als een 

afschrikmiddel of wordt gebruikt als een vorm van wrede, onmenselijke of vernederende behande-

ling van migranten, in overeenstemming met de internationale mensenrechtenwetgeving 

 

d) Toegang tot de rechter te verschaffen aan alle migranten in landen van doorreis en bestemming die 

kunnen worden gedetineerd, onder meer door de toegang te vergemakkelijken tot gratis of betaal-

baar juridisch advies en bijstand van een gekwalificeerde en onafhankelijke advocaat, alsmede toe-

gang tot informatie en het recht op regelmatige toetsing van een detentiebevel 

 

e) ervoor te zorgen dat alle in bewaring gehouden migranten worden geïnformeerd over de redenen 

van hun bewaring, in in een taal die zij begrijpen, en de uitoefening van hun rechten vergemakke-

lijken, waaronder het recht om onverwijld te communiceren met de respectieve consulaire of diplo-

matieke missies, wettelijke vertegenwoordigers en familieleden, overeenkomstig het internationaal 

recht en de procedurele waarborgen 
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f) De negatieve en mogelijk blijvende gevolgen van detentie voor migranten te beperken door een 

eerlijk proces en evenredigheid te waarborgen, dat de detentie zo kort mogelijk duurt de fysieke en 

mentale integriteit wordt gewaarborgd, en dat ten minste toegang wordt verleend tot voedsel, ele-

mentaire gezondheidszorg, juridische oriëntatie en bijstand, informatie en communicatie, alsmede 

passende huisvesting wordt verleend, overeenkomstig de internationale mensenrechtenwetgeving 

 

g) Ervoor te zorgen dat alle overheidsinstanties en particuliere actoren die naar behoren belast zijn met 

het beheer van met het beheer van de vreemdelingenbewaring, dit doen op een wijze die in over-

eenstemming is met de mensenrechten en worden opgeleid inzake non-discriminatie, het voorko-

men van willekeurige arrestatie en detentie in de context van internationale migratie, en ter verant-

woording worden geroepen voor schendingen of misbruiken van mensenrechten  

 

h) De rechten en belangen van het kind te allen tijde te beschermen en te eerbiedigen, ongeacht hun 

migratiestatus, door te zorgen voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van een haalbaar aanbod 

van alternatieven voor detentie in een niet tot vrijheidsbeneming strekkende context, waarbij de 

voorkeur wordt gegeven aan op de gemeenschap gebaseerde zorgregelingen die die toegang tot on-

derwijs en gezondheidszorg waarborgen, en hun recht op een gezinsleven en door te werken aan het 

beëindigen van de praktijk van detentie van kinderen in het kader van internationale migratie 

 

DOELSTELLING 14: De consulaire bescherming, bijstand en samenwerking gedurende de hele 

migratiecyclus 

 

30. Wij verbinden ons ertoe de consulaire bescherming van en de bijstand aan onze onderdanen in het 

buitenland, alsmede en de consulaire samenwerking tussen staten te versterken, teneinde de rechten en 

belangen van alle migranten te allen tijde, en voort te bouwen op de functies van consulaire missies ter 

verbetering van de interactie tussen migranten en de autoriteiten van de landen van herkomst, doorreis 

en bestemming, overeenkomstig het internationale recht. 

 

Om dit engagement te verwezenlijken, zullen wij ons baseren op de volgende acties: 

 

a) Samenwerken om consulaire capaciteiten op te bouwen, consulaire ambtenaren op te leiden, rege-

lingen te bevorderen voor het collectief verlenen van consulaire diensten wanneer afzonderlijke 

staten over onvoldoende capaciteit beschikken, onder meer door middel van technische bijstand, en 

bilaterale of regionale overeenkomsten te sluiten over diverse aspecten van consulaire samenwer-

king 

 

b) Het betrokken consulaire en immigratiepersoneel betrekken bij bestaande mondiale en regionale 

fora over migratie om informatie en beproefde methoden uit te wisselen over kwesties van weder-

zijds belang die betrekking hebben op burgers in het buitenland en bij te dragen tot een alomvattend 

en empirisch onderbouwd migratiebeleid  

 

c) Sluiting van bilaterale of regionale overeenkomsten inzake consulaire bijstand en vertegenwoordi-

ging op plaatsen waar staten belang hebben bij versterking van effectieve consulaire diensten op 

migratiegebied, maar geen diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging hebben 

 

d) De consulaire capaciteiten versterken om onze onderdanen in het buitenland die die zich in een 

kwetsbare situatie bevinden, met inbegrip van slachtoffers van schendingen van mensenrechten en 

arbeidsrechten of misbruik, slachtoffers van misdrijven, slachtoffers van mensenhandel, migranten 

die het slachtoffer zijn van smokkel onder verzwarende omstandigheden, en migrerende werkne-

mers die worden uitgebuit tijdens het proces van rekrutering, door consulaire ambtenaren een op-

leiding te geven in mensenrechten-, gender- en kindgerichte acties op dit gebied 
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e) Onze onderdanen in het buitenland de mogelijkheid bieden zich bij het land van herkomst te laten 

registreren, in nauwe samenwerking met consulaire, nationale en lokale autoriteiten, alsmede met 

relevante migranten organisaties, als middel om informatie, diensten en bijstand aan migranten in 

noodsituaties te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat migranten toegang hebben tot relevante 

en tijdige informatie, bijvoorbeeld door hulplijnen op te zetten en nationale digitale gegevensbanken 

te consolideren, met eerbiediging van het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens 

 

f) Consulaire bijstand verlenen aan onze onderdanen door middel van advies, onder meer over plaat-

selijke wetten en douane, contacten met de autoriteiten, financiële integratie en vestiging van on-

dernemingen, alsmede door de afgifte van relevante documenten, zoals reisdocumenten en consu-

laire identiteitsdocumenten die de toegang tot diensten kunnen vergemakkelijken, bijstand in nood-

situaties, het openen van een bankrekening en de toegang tot geld overmakingsfaciliteiten 

 

DOELSTELLING 15: Migranten toegang bieden tot basisdiensten 

 

31. Wij verbinden ons ertoe te waarborgen dat alle migranten, ongeacht hun migratiestatus, hun mensen-

rechten kunnen uitoefenen door veilige toegang tot basisdiensten. Wij verbinden ons er voorts toe de 

dienstverleningssystemen te versterken die exclusief voor migranten zijn, niettegenstaande het feit dat 

onderdanen en reguliere migranten recht kunnen hebben op uitgebreidere dienstverlening, waarbij er-

voor moet worden gezorgd dat elke gedifferentieerde behandeling gebaseerd moet zijn op de wet, 

evenredig moet zijn en een legitiem doel moet nastreven, in overeenstemming met de internationale 

mensenrechtenwetgeving. 

 

Om deze verbintenis na te komen, zullen wij ons baseren op de volgende acties: 

 

a) Wetten vaststellen en maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening niet neerkomt 

op discriminatie van migranten op grond van ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst politieke of 

andere overtuiging, nationale of sociale afkomst, eigendom, geboorte, handicap of andere gronden 

ongeacht de gevallen waarin differentiële dienstverlening op grond van migratiestatus van toepas-

sing zou kunnen zijn 

 

b) Ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen dienstverleners en immigratieautoriteiten de kwets-

baarheid van illegale migranten niet vergroot door hun veilige toegang tot basisvoorzieningen in 

gevaar te brengen toegang tot basisdiensten in gevaar brengt of onrechtmatig inbreuk maakt op de 

mensenrechten op privacy, vrijheid en veiligheid van persoon op plaatsen waar basisdiensten wor-

den verleend 

 

c) holistische en gemakkelijk toegankelijke servicepunten op lokaal niveau in te stellen en te verster-

ken, die inclusief migranten zijn, relevante informatie over basisdiensten verstrekken op een wijze 

die rekening houdt met gender, handicaps en kinderen, en de veilige toegang daartoe vergemakke-

lijken 

 

d) Op nationaal of lokaal niveau onafhankelijke instellingen op te richten of te machtigen, zoals natio-

nale mensenrechteninstellingen, om klachten in ontvangst te nemen, te onderzoeken en te controle-

ren over situaties waarin de toegang van migranten tot basisdiensten systematisch wordt geweigerd 

of belemmerd, de toegang tot rechtsmiddelen te vergemakkelijken, en te werken aan een verande-

ring in de praktijk 

 

e) De gezondheidsbehoeften van migranten op te nemen in nationale en lokale beleidslijnen en plannen 

voor gezondheidszorg plannen, bijvoorbeeld door het versterken van de capaciteit voor 
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dienstverlening, het vergemakkelijken van betaalbare en niet-discriminerende toegang, verminde-

ring van communicatiebarrières, en opleiding van zorgverleners over cultuurgevoelige dienstverle-

ning, teneinde de lichamelijke en geestelijke gezondheid van migranten en gemeenschappen in het 

algemeen te bevorderen, onder meer door rekening te houden met relevante aanbevelingen van het 

WHO-kader van prioriteiten en leidende beginselen voor Bevordering van de gezondheid van vluch-

telingen en migranten 

 

f) Inclusief en billijk kwaliteitsonderwijs voor migrantenkinderen en -jongeren aan te bieden, alsmede 

de toegang tot mogelijkheden voor een leven lang leren te vergemakkelijken, onder meer door de 

capaciteiten van onderwijsstelsels en door niet-discriminerende toegang tot de vroege kinderjaren 

ontwikkeling, formeel onderwijs en niet-formele onderwijsprogramma's voor kinderen voor wie het 

formele systeem ontoegankelijk is, opleiding op de werkplek en beroepsopleiding, technisch onder-

wijs en taalonderwijs, alsmede door het bevorderen van partnerschappen met alle belanghebbenden 

die dit streven kunnen ondersteunen 

 

DOELSTELLING 16: Migranten en samenlevingen mondiger maken om volledige insluiting en 

sociale cohesie te bewerkstelligen 

 

32.  Wij verbinden ons ertoe inclusieve en samenhangende samenlevingen te bevorderen door migranten 

in staat te stellen actief leden van de samenleving te maken en de wederzijdse betrokkenheid van ont-

vangende gemeenschappen en van ontvangende gemeenschappen en migranten bij de uitoefening van 

hun rechten en plichten jegens elkaar, met inbegrip van de eerbiediging van de nationale wetgeving en 

eerbiediging van de gebruiken van het land van bestemming. Wij verbinden ons er voorts toe het wel-

zijn van alle leden van samenlevingen te versterken door ongelijkheden zoveel mogelijk te beperken, 

polarisatie te voorkomen polarisatie te voorkomen en het vertrouwen van het publiek in het beleid en 

de instellingen in verband met migratie te vergroten, in in overeenstemming met de erkenning dat 

volledig geïntegreerde migranten beter in staat zijn bij te dragen tot welvaart. 

 

Om dit engagement te verwezenlijken, zullen wij ons baseren op de volgende acties: 

 

a) Bevorderen van wederzijds respect voor de culturen, tradities en gewoonten van gemeenschappen 

van gemeenschappen van bestemming en van migranten door het uitwisselen en toepassen van beste 

praktijken inzake integratie integratiebeleid, -programma's en -activiteiten, onder meer over manie-

ren om de aanvaarding van diversiteit te bevorderen en sociale cohesie en integratie te bevorderen 

 

b) Alomvattende en op de behoeften afgestemde programma's voor en na aankomst bij het vertrek op 

te zetten die rechten en plichten kunnen omvatten, alsook basistaalonderricht en oriëntatie op sociale 

normen en gewoonten in het land van bestemming 

 

c) Nationale beleidsdoelstellingen op korte, middellange en lange termijn te ontwikkelen met betrek-

king tot de integratie van migranten in de samenleving, onder meer wat betreft integratie in de ar-

beidsmarkt, gezinshereniging, onderwijs non-discriminatie en gezondheid, onder meer door part-

nerschappen aan te gaan met relevante belanghebbenden 

 

d) te werken aan inclusieve arbeidsmarkten en volledige participatie van migrerende werknemers in de 

formele economie, door de toegang te vergemakkelijken tot fatsoenlijk werk en werk waarvoor zij 

het meest gekwalificeerd zijn, overeenkomstig de vraag op de plaatselijke en de nationale arbeids-

markt en het aanbod van vaardigheden 

 

e) Meer zeggenschap te geven aan migrantenvrouwen door op gender gebaseerde discriminerende be-

perkingen op formele werkgelegenheid op te heffen, het recht op vrijheid van vereniging te 
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waarborgen en de toegang tot relevante basisdiensten te vergemakkelijken, als maatregelen om hun 

leiderschap te bevorderen en hun volledige, vrije en gelijke participatie aan de samenleving en de 

economie te garanderen. 

 

f) Oprichting van gemeenschapscentra of programma's op lokaal niveau om de participatie van mi-

granten te vergemakkelijken door migranten, leden van de gemeenschap, diaspora organisaties, mi-

grantenverenigingen en lokale autoriteiten te betrekken bij interculturele dialoog, het delen van ver-

halen, mentorschapsprogramma's, en de ontwikkeling van zakelijke banden die de integratieresul-

taten verbeteren en wederzijds respect bevorderen 

 

g) Gebruik te maken van de vaardigheden, culturele kennis en taalvaardigheid van migranten en ont-

vangende gemeenschappen door het ontwikkelen en bevorderen van uitwisselingen in het kader van 

intercollegiale opleidingsprogramma's, gendergerichte, beroepsgerichte en inburgeringscursussen 

en workshops 

 

h) Multiculturele activiteiten ondersteunen door middel van sport, muziek, kunst, culinaire festivals, 

vrijwilligerswerk en andere sociale evenementen die het wederzijds begrip en de wederzijdse waar-

dering van migrantenculturen en die van de gemeenschappen van bestemming zullen bevorderen. 

 

i) Schoolomgevingen te bevorderen die gastvrij en veilig zijn, en de aspiraties van migrantenkinderen 

te ondersteunen door de relaties binnen de schoolgemeenschap te verbeteren, empirisch onder-

bouwde informatie over migratie in de onderwijsprogramma's op te nemen, en scholen met een hoge 

concentratie migrantenkinderen gerichte middelen te verstrekken voor integratieactiviteiten in dis-

criminatie, waaronder racisme, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid 

 

DOELSTELLING 17: Alle vormen van discriminatie uitbannen en een empirisch onderbouwd 

discours om de perceptie van migratie vorm te geven 

 

33. Wij verbinden ons ertoe alle vormen van discriminatie uit te bannen, uitingen, handelingen en uitingen, 

daden en uitingen van racisme, rassendiscriminatie, geweld, vreemdelingenhaat en daarmee samen-

hangende onverdraagzaamheid tegen alle migranten in overeenstemming met de internationale men-

senrechtenwetgeving. Wij verbinden ons er voorts toe een open en op feiten gebaseerd openbaar debat 

over migratie en migranten te bevorderen, in partnerschap met alle geledingen van de samenleving, dat 

leidt tot een realistischer, menselijker en constructiever beeld van dit verband. Wij verbinden ons er 

tevens toe de vrijheid van meningsuiting te beschermen in overeenstemming met het internationale 

recht, in het besef dat een open en vrij debat bijdraagt tot een alomvattend begrip van alle aspecten van 

migratie. 

 

Om deze verbintenis na te komen, zullen wij de volgende acties ondernemen 

 

a) Wetgeving vaststellen, uitvoeren of handhaven die haatmisdrijven en verergerde haatmisdrijven 

misdrijven tegen migranten strafbaar stelt, en rechtshandhavingsinstanties en andere overheidsfunc-

tionarissen opleidt in het herkennen dergelijke misdrijven en andere tegen migranten gerichte ge-

welddaden te herkennen, te voorkomen en erop te reageren, en om medische, juridische en psycho-

sociale bijstand te verlenen aan slachtoffers 

 

b) Migranten en gemeenschappen in staat te stellen geweld tegen migranten te veroordelen tegen mi-

granten door hen te informeren over de beschikbare verhaalmechanismen, en ervoor te zorgen dat 

degenen die actief deelnemen aan het plegen van tegen migranten gerichte haatmisdrijven overeen-

komstig de nationale wetgeving ter verantwoording worden geroepen, onder eerbiediging van de 

internationale mensenrechtenwetgeving, in het bijzonder het recht op vrijheid van meningsuiting 
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c) Onafhankelijke, objectieve en kwaliteitsvolle berichtgeving door mediakanalen, met inbegrip van 

informatie op het internet, te bevorderen, onder meer door mediaprofessionals bewust te maken van 

en voor te lichten over migratie gerelateerde vraagstukken en terminologie, door te investeren in 

ethische normen voor verslaggeving en reclame, en door een einde te maken aan de toekenning van 

overheidsfinanciering of materiële steun aan mediakanalen die stelselmatig onverdraagzaamheid, 

vreemdelingenhaat, racisme en andere vormen van discriminatie jegens migranten propageren, met 

volledige eerbiediging van de vrijheid van de media 

 

d) Mechanismen in te stellen voor het voorkomen, opsporen en bestrijden van het opstellen van raciale, 

etnische en religieuze profielen van migranten door overheidsinstanties, alsmede systematische ge-

vallen van onverdraagzaamheid, vreemdelingenhaat, racisme en alle andere meervoudige en onder-

ling samenhangende vormen van discriminatie, in partnerschap met nationale mensenrechteninstel-

lingen, onder meer door het opsporen en publiceren van trends in kaart te brengen en te publiceren, 

en de toegang tot doeltreffende klachten- en beroepsprocedures te waarborgen 

 

e) Migranten, en met name migrantenvrouwen, toegang te bieden tot nationale en regionale klachten- 

en verhaalmechanismen met het oog op het bevorderen van de verantwoordingsplicht en het aan-

pakken van overheidsmaatregelen in verband met discriminerende handelingen en uitingen tegen 

migranten en hun gezinnen 

 

f) Bewustmakingscampagnes te bevorderen, gericht op gemeenschappen van herkomst, doorreis en 

bestemming, om het publiek te informeren over de positieve bijdragen van veilige, ordelijke en 

ordelijke en regelmatige migratie, op basis van feiten en feiten, en om een einde te maken aan ra-

cisme, vreemdelingenhaat en stigmatisering jegens alle migranten 

 

g) Migranten, politieke, religieuze en gemeenschapsleiders, alsmede opvoeders en dienstverleners om 

gevallen van onverdraagzaamheid, racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van discriminatie 

van migranten en diasporagemeenschappen, en activiteiten in lokale gemeenschappen om weder-

zijds respect te bevorderen, onder meer in de context van verkiezingscampagnes 

 

DOELSTELLING 18: Investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en de wederzijdse erken-

ning van vaardigheden vergemakkelijken, kwalificaties en competenties 

 

34. Wij verbinden ons ertoe te investeren in innovatieve oplossingen die de wederzijdse erkenning van 

vaardigheden van vaardigheden, kwalificaties en competenties van migrerende werknemers op alle 

vaardigheidsniveaus, en de vraag gestuurde ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen om de in-

zetbaarheid van migranten op formele arbeidsmarkten in in de landen van bestemming en in de landen 

van herkomst na terugkeer, alsmede om fatsoenlijk werk bij arbeidsmigratie. 

 

Om dit engagement te verwezenlijken, zullen wij ons op de volgende acties baseren: 

 

a) Normen en richtsnoeren ontwikkelen voor de wederzijdse erkenning van buitenlandse kwalificaties 

en niet-formeel verworven vaardigheden in verschillende sectoren in samenwerking met de respec-

tieve sectoren met het oog op wereldwijde compatibiliteit op basis van bestaande modellen en beste 

praktijken 

 

b) De transparantie van certificeringen en de compatibiliteit van nationale kwalificatiekaders te bevor-

deren kaders door overeenstemming te bereiken over standaardcriteria, indicatoren en beoordelings-

parameters, en door nationale instrumenten, registers of instellingen voor vaardigheidsprofilering te 
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creëren en te versterken teneinde effectieve en efficiënte procedures voor wederzijdse erkenning op 

alle vaardigheidsniveaus te vergemakkelijken 

 

c) Het sluiten van bilaterale, regionale of multilaterale overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning 

of het opnemen van erkenningsbepalingen op te nemen in andere overeenkomsten, zoals arbeids-

mobiliteits- of handelsovereenkomsten, met het oog op de gelijkwaardigheid of vergelijkbaarheid 

van nationale stelsels, zoals automatische of beheerde wederzijdse erkenningsmechanismen 

 

d) Technologie en digitalisering te gebruiken om vaardigheden vollediger te evalueren en wederzijds 

te erkennen op basis van formele geloofsbrieven, maar ook op basis van niet-formeel verworven 

competenties en beroepservaring op alle vaardigheidsniveaus 

 

e) Mondiale partnerschappen voor vaardigheden tussen landen op te zetten die de opleidingscapacitei-

ten van nationale autoriteiten en relevante belanghebbenden, waaronder de particuliere sector en 

vakbonden, versterken en de ontwikkeling van vaardigheden van werknemers in landen van her-

komst en migranten in landen van bestemming, met het oog op de voorbereiding van cursisten op 

inzetbaarheid op de arbeids markten van alle deelnemende landen 

 

f) Bevorderen van interinstitutionele netwerken en samenwerkingsprogramma's voor partnerschappen 

tussen de particuliere sector en onderwijsinstellingen in landen van herkomst en bestemming om tot 

wederzijds voordeel strekkende mogelijkheden voor de ontwikkeling van vaardigheden voor mi-

granten, gemeenschappen en deelnemende partners, onder meer door voort te bouwen op de beste 

praktijken van het Business mechanisme dat in het kader van het Wereldforum voor migratie en 

ontwikkeling is ontwikkeld 

 

g) Bilaterale partnerschappen en programma's aan te gaan in samenwerking met de belanghebbenden 

die de ontwikkeling van vaardigheden, mobiliteit en circulatie bevorderen, zoals uitwisselingspro-

gramma's voor studenten, studiebeurzen, beroepsuitwisselingsprogramma's en stageplaatsen of sta-

geplaatsen die de begunstigden de mogelijkheid bieden om na succesvolle afronding van deze pro-

gramma's, werk kunnen zoeken en een eigen zaak kunnen beginnen  

 

h) Samenwerking met de particuliere sector en werkgevers om gemakkelijk toegankelijke en gender-

gerichte programma's voor de ontwikkeling en afstemming van vaardigheden op afstand of online 

beschikbaar te stellen aan migranten op alle vaardigheidsniveaus, met inbegrip van vroegtijdige en 

beroeps specifieke taalcursussen, opleidingen op de werkplek en toegang tot geavanceerde oplei-

dingsprogramma's, om hun inzetbaarheid in sectoren met vraag naar arbeidskrachten op basis van 

de kennis van de arbeidsmarkt marktdynamiek, met name om de economische positie van vrouwen 

te versterken 

 

i) Verbetering van het vermogen van migrerende werknemers om van baan of werkgever te veranderen 

door documentatie beschikbaar te stellen waarin de tijdens het werk of door opleiding verworven 

vaardigheden opleiding, teneinde de voordelen van bij- en nascholing te optimaliseren 

 

j) Innovatieve manieren te ontwikkelen en te bevorderen om formeel en informeel verworven vaardig-

heden wederzijds te erkennen en te en informeel verworven vaardigheden wederzijds te erkennen 

en te beoordelen, onder meer door middel van tijdige en aanvullende opleiding voor werkzoeken-

den, mentorschap en stageprogramma's, teneinde bestaande diploma's en het verstrekken van be-

kwaamheidscertificaten voor de validering van nieuwverworven vaardigheden 

 

k) Mechanismen voor de screening van geloofsbrieven in te voeren en informatie aan migranten aan te 

bieden over hoe zij hun vaardigheden en kwalificaties vóór vertrek kunnen laten beoordelen en 
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erkennen, ook bij aanwervingsprocedures of in een vroeg stadium na aankomst om de inzetbaarheid 

te verbeteren 

 

l) samen te werken aan de bevordering van documentatie- en informatiehulpmiddelen, in partnerschap 

met de betrokken belanghebbenden, die een overzicht bieden van de geloofsbrieven, vaardigheden 

en kwalificaties van een werknemer, die in de landen van herkomst, doorreis en bestemming worden 

erkend, teneinde werkgevers in staat te stellen de geschiktheid van migrerende werknemers in sol-

licitatieprocedures te beoordelen 

 

DOELSTELLING 19: De voorwaarden scheppen waaronder migranten en diasporagemeen-

schappen ten volle kunnen bijdragen tot duurzame ontwikkeling in alle landen 

 

35. Wij verbinden ons ertoe migranten en diasporagemeenschappen in staat te stellen hun ontwikkelings-

bijdragen te katalyseren en de voordelen van migratie als bron van duurzame ontwikkeling aan te wen-

den, waarbij wij opnieuw bevestigen dat migratie een multidimensionale realiteit is die van groot be-

lang is voor de duurzame ontwikkeling van de landen van herkomst, doorreis en bestemming 

 

Om dit engagement te verwezenlijken, zullen wij ons baseren op de volgende acties 

 

a) Zorgen voor de volledige en effectieve uitvoering van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling 

en de actieagenda van Addis Abeba door de positieve effecten van migratie op de verwezenlijking 

van alle duurzame-ontwikkelingsdoelen te bevorderen en te faciliteren 

 

b) Migratie te integreren in ontwikkelingsplanning en sectoraal beleid op lokaal, nationaal regionaal 

en mondiaal niveau, rekening houdend met relevante bestaande beleidsrichtsnoeren en aanbevelin-

gen, zoals het GMG Handboek on Mainstreaming Migration into Development Planning ontwikke-

lingsplanning, teneinde de coherentie van het beleid en de doeltreffendheid van ontwikkelingssa-

menwerking 

 

c) Te investeren in onderzoek naar het effect van niet-financiële bijdragen van migranten en diaspora 

aan duurzame ontwikkeling in de landen van herkomst en bestemming, zoals de overdracht van 

kennis en overdracht van vaardigheden, sociale en maatschappelijke betrokkenheid, en culturele 

uitwisseling, met het oog op de ontwikkeling van empirisch onderbouwd beleid en de versterking 

van wereldwijde beleidsdiscussies d) de bijdragen van migranten en diasporagemeenschappen aan 

hun landen van herkomst te faciliteren, onder meer door het opzetten of versterken van overheids-

structuren of -mechanismen op alle niveaus, zoals speciale diasporabureaus of -contactpunten, ad-

viesraden voor diasporabeleid regeringen om rekening te houden met het potentieel van migranten 

en diasporagemeenschappen in het migratie- en ontwikkelingsbeleid, en speciale diaspora-contact-

punten in diplomatieke of consulaire missies 

 

e) Doelgerichte steunprogramma's en financiële producten te ontwikkelen die investeringen en onder-

nemerschap door migranten en diaspora vergemakkelijken, onder meer door het verlenen van ad-

ministratieve en juridische bijstand bij het opzetten van bedrijven, het verstrekken van zaaikapitaal-

matching, het oprichten van diaspora-obligaties en diasporaontwikkelingsfondsen, investerings-

fondsen, en het organiseren van speciale handelsbeurzen 

 

f) Het verstrekken van gemakkelijk toegankelijke informatie en begeleiding, onder meer via digitale 

platforms, alsmede op maat gesneden mechanismen voor de gecoördineerde en doeltreffende finan-

ciële, vrijwillige of filantropische betrokkenheid van migranten en diasporagemeenschappen, met 

name bij humanitaire noodsituaties in hun landen van herkomst, onder meer door consulaire missies 

in te schakelen 
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g) Politieke participatie en engagement van migranten in hun landen van herkomst mogelijk te maken, 

onder meer bij vredes- en verzoeningsprocessen, bij verkiezingen en politieke hervormingen, zoals 

door het instellen van stemregisters voor burgers in het buitenland, en door parlementaire vertegen-

woordiging, in overeenstemming met de nationale wetgeving  

 

h) Migratiebeleid te bevorderen dat de voordelen van de diaspora voor de landen van herkomst en 

bestemming en hun gemeenschappen, door het vergemakkelijken van flexibele modaliteiten om te 

reizen, te werken en te te investeren met zo weinig mogelijk administratieve rompslomp, onder meer 

door herziening en herziening van de visum-, verblijfs- en verblijfs- en burgerschapsregelingen, 

waar nodig 

 

i) Samen te werken met andere staten, de particuliere sector en werkgeversorganisaties om migranten 

en diasporagemeenschappen, met name in zeer technische sectoren en sectoren waar veel vraag naar 

is een deel van hun beroepsactiviteiten te verrichten en zich bezig te houden met kennisoverdracht 

in hun in hun land van herkomst, zonder noodzakelijkerwijs hun baan, verblijfsstatus of sociale 

uitkeringen te verliezen uitkeringen 

 

j) Partnerschappen opbouwen tussen lokale overheden, lokale gemeenschappen, de particuliere sector 

diaspora, verenigingen van herkomst en migrantenorganisaties om de overdracht van kennis en 

overdracht van vaardigheden tussen hun landen van herkomst en landen van bestemming te bevor-

deren, onder meer door het in kaart brengen van de diasporagemeenschappen en hun vaardigheden, 

als middel om de band tussen de diasporagemeenschappen en hun land van herkomst 

 

DOELSTELLING 20: Snellere, veiligere en goedkopere overmakingen bevorderen en de finan-

ciële insluiting van migranten stimuleren 

 

36. Wij verbinden ons ertoe snellere, veiligere en goedkopere geldovermakingen te bevorderen door de 

verdere ontwikkeling van bestaande gunstige beleids- en regelgevingskaders die concurrentie, regule-

ring en innovatie op de markt voor geldovermakingen mogelijk te maken en door te voorzien in gen-

dergerichte programma's en instrumenten die de financiële insluiting van migranten en hun gezinnen 

bevorderen. Voorts verbinden wij ons ertoe het transformerende effect van geldovermakingen op het 

welzijn van migrerende van migrerende werknemers en hun gezinnen, alsmede op de duurzame ont-

wikkeling van landen, met inachtneming van dat geldovermakingen een belangrijke bron van particu-

lier kapitaal vormen, en niet kunnen worden gelijkgesteld met andere internationale geldstromen, zoals 

directe buitenlandse investeringen, officiële ontwikkelingshulp, of andere publieke bronnen van ont-

wikkelingsfinanciering. 

 

Om deze verbintenis na te komen, zullen wij ons baseren op de volgende acties: 

 

a) Een routekaart ontwikkelen om de transactiekosten van geldovermakingen door migranten terug te 

brengen tot minder dan 3 procent en geldovermakings corridors met kosten van meer dan 5 procent 

tegen 2030 te elimineren, overeenkomstig doelstelling 10.c van de 2030-agenda voor duurzame 

ontwikkeling  

 

b) Bevorderen en ondersteunen van de Internationale Dag van Dag van de Familie Overmakingen en 

het IFAD Global Forum on Remittances, Investment and Development als een belangrijk platform 

voor het opbouwen en versterken van partnerschappen voor innovatieve oplossingen voor goedko-

pere, snellere en veiligere geldovermakingen met alle relevante belanghebbenden 
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c) De marktvoorschriften voor geldovermakingen harmoniseren en de interoperabiliteit van de infra-

structuur voor geldovermakingen infrastructuur langs de corridors door ervoor te zorgen dat maat-

regelen ter bestrijding van illegale geldstromen en het witwassen van geld de overmakingen van 

migranten niet belemmeren door onterechte, buitensporige of discriminerend beleid 

 

d) Gunstige beleids- en regelgevingskaders tot stand te brengen die een concurrerende en innovatieve 

markt voor geldovermakingen bevorderen, ongerechtvaardigde belemmeringen voor niet-bancaire 

dienstverleners bij de toegang tot de infrastructuur van betalingssystemen, belastingvrijstellingen of 

belastingvrijstellingen of -prikkels toe te passen op geldovermakingen, de markttoegang voor di-

verse dienstverleners te bevorderen de particuliere sector ertoe aan te zetten de geldovermakings-

diensten uit te breiden, en de veiligheid en de veiligheid en voorspelbaarheid van transacties van 

geringe waarde te verbeteren door rekening te houden met risicovermindering, en een methode te 

ontwikkelen om geldovermakingen te onderscheiden van illegale stromen, in overleg met aanbie-

ders van overmakingsdiensten en financiële regelgevers 

 

e) Innovatieve technologische oplossingen voor geldovermakingen ontwikkelen, zoals mobiele beta-

lingen, digitale instrumenten of e-bankieren, om de kosten te verminderen, de snelheid te verbeteren, 

de veiligheid te vergroten de overmakingen via reguliere kanalen te vergroten en gendergerichte 

distributiekanalen te openen distributiekanalen open te stellen voor onderbedeelde bevolkingsgroe-

pen, met inbegrip van personen in plattelandsgebieden, personen met een geletterdheid en personen 

met een handicap 

 

f) Toegankelijke informatie te verstrekken over de kosten van geldovermakingen per verstrekker en 

kanaal, zoals vergelijkingswebsites, om de transparantie en de concurrentie op de markt voor geld-

overmakingen te vergroten, en de financiële basiskennis en de integratie van migranten en en hun 

gezinnen door middel van onderwijs en opleiding 

 

g) Programma' s en instrumenten ontwikkelen ter bevordering van investeringen van geldovermakings-

kantoren in lokale ontwikkeling en ondernemerschap in de landen van herkomst, bijvoorbeeld door 

middel van matching-subsidiemechanismen, gemeentelijke obligaties en partnerschappen met ver-

enigingen van geboorteleden, teneinde het transformatiepotentieel van geldovermakingen te verg-

roten, ook buiten de individuele huishoudens van migrerende werknemers op vaardigheidsniveaus 

 

h) Migrantenvrouwen toegang bieden tot financiële-alfabetiseringscursussen en formele overmakings-

systemen, alsook tot het openen van een bankrekening, het bezitten en beheren van financiële activa, 

investeringen en ondernemingen, als middel om genderongelijkheden aan te pakken en hun actieve 

deelname aan de economie te bevorderen. 

 

i) Toegang te verschaffen tot en te zorgen voor de ontwikkeling van bankoplossingen en financiële 

instrumenten voor migranten, met inbegrip van gezinnen met een laag inkomen en een vrouw aan 

het hoofd, zoals bankrekeningen die bijvoorbeeld bankrekeningen die rechtstreekse stortingen door 

werkgevers mogelijk maken, spaarrekeningen, leningen en kredieten in samenwerking met de bank-

sector 

 

DOELSTELLING 21: Samenwerken bij het bevorderen van veilige en waardige terugkeer en 

overname, alsmede en duurzame re-integratie 

 

37. Wij verbinden ons ertoe een veilige en waardige terugkeer te vergemakkelijken en daaraan mee te 

werken, en een behoorlijke een eerlijke rechtsgang, individuele beoordeling en een daadwerkelijk 

rechtsmiddel te waarborgen, door het verbod op collectieve uitzetting en het terugsturen van migranten 

wanneer er een reëel en te voorzien risico bestaat van overlijden, foltering en andere wrede, 
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onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing, of andere onherstelbare schade, overeenkomstig 

onze verplichtingen uit hoofde van de internationale mensenrechtenwetgeving. Voorts verbinden wij 

ons ertoe ervoor te zorgen dat onze onderdanen naar behoren worden opgevangen en overgenomen, 

met volledige eerbiediging van het recht van de mens om terugkeer naar het eigen land en de verplich-

ting van staten om hun eigen onderdanen over te nemen. Wij verbinden ons er tevens toe verbinden 

wij ons ertoe gunstige voorwaarden te scheppen voor persoonlijke veiligheid, economische emancipa-

tie, integratie en sociale samenhang in gemeenschappen, teneinde ervoor te zorgen dat de re-integratie 

van migranten na terugkeer naar hun land van herkomst duurzaam is. 

 

Om dit engagement te verwezenlijken, zullen wij ons op de volgende acties baseren: 

 

a) Ontwikkelen en uitvoeren van bilaterale, regionale en multilaterale samenwerkingskaders en -over-

eenkomsten, met inbegrip van overnameovereenkomsten overeenkomsten, waaronder overname-

overeenkomsten, die ervoor zorgen dat de terugkeer en overname van migranten naar hun eigen 

land veilig en waardig verloopt en volledig in overeenstemming is met de internationale mensen-

rechten, waaronder de rechten van het kind, door duidelijke en onderling overeengekomen proce-

dures vast te stellen die procedurele waarborgen bieden, individuele beoordelingen en rechtszeker-

heid, en door ervoor te zorgen dat zij ook bepalingen bevatten die een duurzame re-integratie 

 

b) Op gender en kinderen afgestemde terugkeer- en re-integratie programma's te bevorderen, die juri-

dische, sociale en financiële steun kunnen omvatten, waarbij wordt gewaarborgd dat alle terugkeer 

in het kader van van dergelijke vrijwillige programma's daadwerkelijk plaatsvindt op basis van de 

vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de migrant, en dat terugkerende migranten 

in hun re-integratieproces worden bijgestaan proces door middel van doeltreffende partnerschappen, 

onder meer om te voorkomen dat zij na terugkeer ontheemd raken in het land van herkomst worden 

verplaatst 

 

c) Samenwerken bij de identificatie van onderdanen en de afgifte van reisdocumenten voor een veilige 

en waardige terugkeer en overname in gevallen van personen die niet het wettelijke recht hebben 

om op het grondgebied van een andere staat, door betrouwbare en doeltreffende middelen vast te 

stellen voor de identificatie van eigen onderdanen, bijvoorbeeld door de toevoeging van biometri-

sche identificatiemiddelen in bevolkingsregisters en door de digitalisering van de registers van de 

burgerlijke stand, met volledige eerbiediging van het recht op privacy en bescherming van persoons-

gegevens 

 

d) Bevorderen van institutionele contacten tussen consulaire autoriteiten en betrokken ambtenaren van 

landen van herkomst en bestemming, en het verlenen van adequate consulaire bijstand aan terugke-

rende migranten vóór de terugkeer door de toegang tot documenten, reisdocumenten en andere dien-

sten, teneinde de voorspelbaarheid, veiligheid en waardigheid bij terugkeer en overname te waar-

borgen  

 

e) ervoor te zorgen dat de terugkeer van migranten die geen wettelijk recht hebben om op het grond-

gebied van een andere staat te verblijven, veilig en waardig is, op een individuele beoordeling be-

rust, door de bevoegde autoriteiten wordt uitgevoerd door middel van een snelle en doeltreffende 

samenwerking tussen de landen van herkomst en bestemming, en de mogelijkheid biedt om alle 

toepasselijke rechtsmiddelen uit te putten, met inachtneming van de waarborgen inzake een eerlijke 

rechtsgang, en andere verplichtingen op grond van de internationale mensenrechtenwetgeving 

 

f) Nationale monitoringmechanismen voor terugkeer instellen of versterken, in partnerschap met de 

belanghebbenden, die onafhankelijke aanbevelingen doen over manieren en middelen om de 
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verantwoordingsplicht te versterken, teneinde de veiligheid, de waardigheid en de mensenrechten 

van alle terugkerende migranten 

 

g) Ervoor zorgen dat terugkeer- en overnameprocessen waarbij kinderen betrokken zijn, pas worden 

uitgevoerd nadat het belang van het kind is bepaald, rekening wordt gehouden met het recht op een 

gezinsleven, de eenheid van het gezin, en dat een ouder, een wettelijke voogd of een gespeciali-

seerde ambtenaar het kind vergezelt gedurende het gehele terugkeerproces, waarbij ervoor wordt 

gezorgd dat er passende regelingen voor opvang, zorg en re-integratie regelingen voor kinderen bij 

terugkeer in het land van herkomst van kracht zijn 

 

h) De duurzame re-integratie van terugkerende migranten in het gemeenschapsleven vergemakkelijken 

door hun gelijke toegang te verlenen tot sociale bescherming en diensten, justitie, psychosociale 

bijstand, beroepsopleiding, arbeidskansen en fatsoenlijk werk, erkenning van in het buitenland ver-

worven vaardigheden, en financiële diensten, zodat zij ten volle kunnen bouwen aan hun onderne-

merschap, vaardigheden en menselijk kapitaal als actieve leden van de samenleving en bijdragers 

aan duurzame ontwikkeling in het land van herkomst na hun terugkeer 

 

i) de behoeften van de gemeenschappen waarnaar migranten terugkeren in kaart te brengen en aan te 

pakken door bepalingen op te nemen in nationale en lokale ontwikkelingsstrategieën, infrastructuur-

planning begrotingstoewijzingen en andere relevante beleidsbeslissingen en door samen te werken 

met lokale autoriteiten en belanghebbenden 

 

DOELSTELLING 22: Mechanismen vaststellen voor de overdraagbaarheid van socialezeker-

heidsrechten en verdiende voordelen 

 

38. Wij verbinden ons ertoe migrerende werknemers op alle vaardigheidsniveaus te helpen toegang te krij-

gen tot sociale bescherming in landen van bestemming en te profiteren van de overdraagbaarheid van 

toepasselijke socialezekerheidsrechten en verdiende voordelen in hun land van herkomst of wanneer 

zij besluiten in een ander land gaan werken. 

 

Om deze verbintenis na te komen, zullen wij ons op de volgende acties baseren: 

 

a) Invoering of handhaving van niet-discriminerende nationale sociale beschermingsstelsels, met inbe-

grip van sociale beschermingsniveaus voor eigen onderdanen en migranten, in overeenstemming 

met Aanbeveling 202 van de IAO betreffende Verdiepingen van sociale bescherming 

 

b) Sluiten van wederzijdse bilaterale, regionale of multilaterale sociale zekerheids overeenkomsten 

inzake de overdraagbaarheid van uitkeringen voor migrerende werknemers op alle vaardigheidsni-

veaus, die verwijzen naar de toepasselijke sociale beschermingsniveaus in de respectieve staten, 

toepasselijke sociale zekerheidsaanspraken en bepalingen, zoals pensioenen, gezondheidszorg of 

andere arbeids gebonden uitkeringen, of waarin dergelijke bepalingen op te nemen in andere rele-

vante overeenkomsten, zoals die betreffende langdurige en tijdelijke arbeidsmigratie 

 

c) Bepalingen inzake de overdraagbaarheid van rechten en uitkeringen in de nationale socialezeker-

heidsstelsels, contactpunten aan te wijzen in landen van herkomst, doorreis en bestemming die ver-

zoeken van migranten om overdraagbaarheid vergemakkelijken, de moeilijkheden aanpakken die 

vrouwen en ouderen kunnen ondervinden bij de toegang tot sociale bescherming, en specifieke in-

strumenten, zoals welzijnsfondsen voor migranten in de landen van herkomst, ter ondersteuning van 

migrerende werknemers en hun gezinnen 
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DOELSTELLING 23: Versterken van internationale samenwerking en mondiale partnerschap-

pen voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie 

 

39. Wij verbinden ons ertoe elkaar te steunen bij de verwezenlijking van de doelstellingen en verbintenissen 

die in dit Global Compact door middel van versterkte internationale samenwerking, een gerevitaliseerd 

wereldwijd partnerschap en in een geest van solidariteit, waarbij wij opnieuw het centrale belang be-

vestigen van een alomvattende en geïntegreerde aanpak ter bevordering van veilige, ordelijke en regu-

liere migratie, en erkennende dat wij alle landen van herkomst, doorreis en bestemming zijn. Voorts 

verbinden wij ons ertoe gezamenlijk op te treden bij de aanpak van de uitdagingen waarmee elk land 

wordt geconfronteerd bij de uitvoering van dit Global Compact, waarbij wij de nadruk leggen op spe-

cifieke uitdagingen voor met name Afrikaanse landen, minst ontwikkelde landen, niet aan zee gren-

zende ontwikkelingslanden, kleine eilandstaten in ontwikkeling, en middeninkomenslanden. Wij ver-

binden ons er tevens toe het wederzijds versterkende karakter van het Global Compact en de bestaande 

internationale juridische en beleidskaders te bevorderen, door de uitvoering van dit Global Compact af 

te stemmen op dergelijke kaders, in het bijzonder de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling en de 

actieagenda van Addis Abeba, en de erkenning daarin dat migratie en duurzame ontwikkeling multidi-

mensionaal en onderling afhankelijk zijn. 

 

Om dit engagement te verwezenlijken, zullen wij ons baseren op de volgende acties: 

 

a) Andere staten steunen bij de collectieve uitvoering van het Global Compact, onder meer door het 

verstrekken van financiële en technische bijstand, overeenkomstig de nationale prioriteiten, beleids-

lijnen actieplannen en strategieën, via een aanpak die de gehele regering en de gehele samenleving 

omvat 

 

b) De internationale en regionale samenwerking te intensiveren om de uitvoering te versnellen van de 

2030-agenda voor duurzame ontwikkeling in geografische gebieden waar illegale migratie syste-

matisch haar oorsprong vindt als gevolg van de samenhangende gevolgen van armoede, werkloos-

heid klimaatverandering en rampen, ongelijkheid, corruptie, slecht bestuur, naast andere structurele 

factoren, door middel van passende samenwerkingskaders, innovatieve partnerschappen en de be-

trokkenheid van alle belanghebbenden, met inachtneming van de nationale eigen verantwoordelijk-

heid en gedeelde verantwoordelijkheid 

 

c) De plaatselijke autoriteiten te betrekken en te steunen bij het bepalen van de behoeften aan en de 

mogelijkheden voor internationale samenwerking voor de effectieve uitvoering van het Global 

Compact en hun vooruitzichten en prioriteiten te integreren in ontwikkelingsstrategieën, program-

ma's en planning inzake migratie, als een middel om goed bestuur en beleidscoherentie op alle be-

stuursniveaus en in alle beleidssectoren, en de doeltreffendheid en het effect van de internationale 

ontwikkelingssamenwerking 

 

d) Gebruik te maken van het mechanisme voor capaciteitsopbouw en voort te bouwen op andere be-

staande instrumenten om de capaciteit van de betrokken autoriteiten te versterken door technische, 

financiële en personele middelen van de internationale financiële instellingen van de staten, de par-

ticuliere sector, internationale organisaties en andere bronnen aan te boren, teneinde alle staten bij 

te staan bij het nakomen van de in dit "Global Compact" geschetste verbintenissen 

 

e) Bilaterale, regionale of multilaterale partnerschappen aan te gaan die wederzijds voordeel opleveren, 

toegesneden zijn op en transparant zijn, in overeenstemming zijn met het internationale recht, en 

gericht oplossingen uitwerken voor migratiebeleidskwesties van gemeenschappelijk belang en de 

kansen en uitdagingen van migratie aanpakken overeenkomstig het Wereldpact. 
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UITVOERING 

 

40. Voor een effectieve uitvoering van het Global Compact zijn gecoördineerde inspanningen nodig op 

mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau, met inbegrip van een coherent systeem van de 

Verenigde Naties.  

 

41. Wij verbinden ons ertoe de in het Global Compact vervatte doelstellingen en verbintenissen na te ko-

men, in overeenstemming met onze visie en leidende beginselen, door op alle niveaus doeltreffende 

stappen te ondernemen om veilige, ordelijke en regelmatige migratie in alle stadia te vergemakkelijken. 

Wij zullen het Global Compact uitvoeren, in onze eigen landen en op regionaal en mondiaal niveau, 

rekening houdend met de verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en ontwikkelingsniveaus, en 

met inachtneming van het nationale beleid en de nationale prioriteiten. Wij bevestigen opnieuw onze 

gehechtheid aan het internationaal recht en benadrukken dat het Global Compact moet worden moet 

worden uitgevoerd op een wijze die strookt met onze rechten en verplichtingen uit hoofde van het 

internationale recht. 

 

42. Wij zullen het Global Compact uitvoeren door middel van versterkte bilaterale, regionale en multilate-

rale samenwerking en een gerevitaliseerd wereldwijd partnerschap in een geest van solidariteit. Wij 

zullen blijven voortbouwen op bestaande mechanismen, platforms en kaders om migratie in al zijn 

dimensies aan te pakken. Wij erkennen het cruciale belang van internationale samenwerking voor de 

effectieve verwezenlijking van de doelstellingen en verbintenissen, zullen wij ernaar streven onze inzet 

voor Noord-Zuid-, Zuid-Zuid- en driehoeks samenwerking en -bijstand te versterken. Onze samenwer-

kingsinspanningen in dit verband zullen worden afgestemd op de 2030-agenda voor duurzame ontwik-

keling en de actieagenda van Addis Abeba Agenda. 

 

43. Wij besluiten in de Verenigde Naties een mechanisme voor capaciteitsopbouw in te stellen, voortbou-

wend op bestaande initiatieven, ter ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten om het Global 

Compact uit te voeren. Het biedt de lidstaten, de Verenigde Naties en andere belanghebbenden, waar-

onder de particuliere sector en filantropische stichtingen, op vrijwillige basis technische, financiële en 

menselijke bij te dragen om op vrijwillige basis capaciteiten te versterken en samenwerking tussen 

meerdere partners te bevorderen. Het mechanisme voor capaciteitsopbouw zal bestaan uit: 

 

a) Een verbinding hub die vraag gestuurde, op maat gesneden en geïntegreerde oplossingen vergemak-

kelijkt, door: 

I.     het adviseren over, het beoordelen van en het verwerken van verzoeken van landen om de 

wikkeling van oplossingen 

II.    het aanwijzen van de belangrijkste uitvoerende partners binnen en buiten het systeem van de 

Verenigde Naties systeem, in overeenstemming met hun comparatieve voordelen en operati-

onele capaciteiten 

III.    het verbinden van het verzoek met soortgelijke initiatieven en oplossingen voor uitwisseling    

onder gelijken en mogelijke navolging, indien bestaand en relevant 

IV.   te zorgen voor een doeltreffende opzet van de uitvoering door meerdere instanties en belang- 

hebbenden 

V.  vaststelling van financieringsmogelijkheden, onder meer door het opstartfonds op te richten 

 

b) Een startfonds voor initiële financiering om projectgerichte oplossingen te realiseren, door 

I.  het verstrekken van zaaikapitaal, waar nodig, om een specifiek project een vliegende start te 

geven 

II.  andere financieringsbronnen aan te vullen 



DECREET TER BEVORDERING VAN DE OMVOLKINGSMETHODIEK/ HET MARAKESH-VOD 

 

39 

 

III.  vrijwillige financiële bijdragen te ontvangen van de lidstaten, de Verenigde Naties internati-

onale financiële instellingen, en andere belanghebbenden, waaronder de particuliere sector en 

filantropische stichtingen 

 

c) Een wereldwijd kennisplatform als online open gegevensbron, door 

I.  te fungeren als een opslagplaats voor bestaande gegevens, praktijken en initiatieven 

II.  de toegang tot kennis en het delen van oplossingen te vergemakkelijken 

III.  voort te bouwen op het GFMD-platform voor partnerschappen en andere relevante bronnen 

 

44. Wij zullen het Global Compact uitvoeren in samenwerking en partnerschap met migranten, de maat-

schappelijk samenleving, migranten- en diasporaorganisaties, religieuze organisaties, lokale autoritei-

ten en gemeenschappen, de particuliere sector, vakbonden, parlementsleden, nationale mensenrechten 

instellingen, het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan, de academische wereld, de media 

en andere relevante belanghebbenden. 

 

45. Wij zijn ingenomen met het besluit van de secretaris-generaal om een netwerk van de Verenigde Naties 

inzake migratie op te richten migratie op te richten om te zorgen voor doeltreffende en samenhangende 

systeem brede ondersteuning van de uitvoering, met inbegrip van het mechanisme voor capaciteitsop-

bouw, alsmede de follow-up en toetsing van het "Global Compact", in in antwoord op de behoeften 

van de lidstaten. In dit verband nemen wij er nota van dat: 

 

a) de IOM zal fungeren als coördinator en secretariaat van het netwerk 

b) het netwerk ten volle gebruik zal maken van de technische deskundigheid en ervaring van de be-

trokken entiteiten binnen het stelsel van de Verenigde Naties 

c) het werk van het netwerk volledig in overeenstemming zal worden gebracht met de bestaande coör-

dinatiemechanismen en de herpositionering van het ontwikkelingssysteem van de Verenigde Naties 

 

46. Wij verzoeken de secretaris-generaal om, steunend op het netwerk, aan de Algemene Vergadering ver-

slag uit te brengen tweejaarlijks verslag uit te brengen aan de Algemene Vergadering over de uitvoering 

van het Global Compact, de activiteiten van het stelsel van de Verenigde VN-stelsel in dit verband, 

alsmede over de werking van de institutionele regelingen. 

 

47. Erkennen voorts de belangrijke rol van door staten geleide processen en platforms op mondiaal en 

regionale niveaus bij het bevorderen van de internationale dialoog over migratie, verzoeken wij het 

Wereldforum over migratie en ontwikkeling, regionale raadplegingsprocessen en andere mondiale, re-

gionale en sub regionale fora om platforms te bieden voor de uitwisseling van ervaringen met de uit-

voering van het Global Compact uit te wisselen, goede praktijken inzake beleid en samenwerking uit 

te wisselen, innoverende benaderingen te bevorderen, en partnerschappen met meerdere belangheb-

benden rond specifieke beleidskwesties aan te moedigen. 

 

FOLLOW-UP EN EVALUATIE 

 

48. Wij zullen de vooruitgang evalueren die op plaatselijk, nationaal, regionaal en mondiaal niveau is ge-

boekt bij de uitvoering van het Global Compact in het kader van de Verenigde Naties via een door de 

staten geleide aanpak en met deelneming van alle relevante belanghebbenden. Met het oog op follow-

up en toetsing komen wij het volgende overeen intergouvernementele maatregelen die ons zullen hel-

pen bij het nakomen van onze doelstellingen en verbintenissen. 

 

49. Overwegende dat internationale migratie een forum op mondiaal niveau vereist via hetwelk de lidstaten 

de voortgang van de uitvoering kunnen evalueren en richting kunnen geven aan het werk van de 

Verenigde Naties werk van de Verenigde Naties, besluiten wij dat: 
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a) De dialoog op hoog niveau over internationale migratie en ontwikkeling, die volgens de huidige 

planning elke vierde zitting van de Algemene Vergadering plaatsvindt, een nieuwe functie krijgt en 

wordt omgedoopt tot "Internationaal forum voor de evaluatie van migratie". 

b) het International Migration Review Forum zal fungeren als het belangrijkste intergouvernementele 

mondiale platform voor de lidstaten om de voortgang bij de uitvoering van alle aspecten van het 

Global Compact te bespreken en uit te wisselen, onder meer met betrekking tot de 2030-agenda 

voor duurzame ontwikkeling, en met deelname van alle relevante belanghebbenden 

c) Het International Migration Review Forum vindt om de vier jaar plaats, te beginnen in 2022  

d) Het Forum ter evaluatie van de internationale migratie bespreekt de uitvoering van het pact op lo-

kaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau, en biedt ruimte voor interactie met andere belang-

hebbenden, teneinde voort te bouwen op de bereikte resultaten en mogelijkheden voor verdere sa-

menwerking vast te stellen 

e) elke editie van het Internationaal Migratiebeoordelingsforum zal resulteren in een intergouverne-

menteel overeengekomen voortgangsverklaring, die in aanmerking kan worden genomen door het 

Politiek Forum op hoog niveau voor duurzame ontwikkeling 

 

50. Aangezien de meeste internationale migratie binnen regio's plaatsvindt, verzoeken wij de betrokken sub 

regionale, regionale en interregionale processen, platforms en organisaties, met inbegrip van de Regi-

onale Economische Commissies van de Verenigde Naties of Regionale Raadgevende Processen, om 

de uitvoering de uitvoering van het Global Compact binnen de respectieve regio's, te beginnen in 2020 

afgewisseld met besprekingen op mondiaal niveau om de vier jaar, met het oog op een doeltreffende 

informatieverstrekking van informatie te voorzien voor elke editie van het International Migration Re-

view Forum, met deelneming van alle relevante belanghebbenden. 

 

51. Wij verzoeken het Wereldforum voor migratie en ontwikkeling een ruimte te bieden voor jaarlijkse 

informele uitwisseling over de uitvoering van het Global Compact, en verslag uit te brengen over de 

bevindingen, beste praktijken beste praktijken en innovatieve benaderingen aan het Internationaal Mi-

gratiebeoordelingsforum.  

 

52. Wij erkennen de belangrijke bijdragen van door staten geleide initiatieven inzake internationale migra-

tie, en wij nodigen wij fora, zoals de Internationale dialoog over migratie van de IOM, regionale en 

andere fora om bij te dragen aan het Forum voor de evaluatie van de internationale migratie door het 

verstrekken van relevante gegevens, bewijsmateriaal, beste praktijken, innovatieve benaderingen en 

aanbevelingen te verstrekken, voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van het Wereldpact 

voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie. 

 

53. Wij moedigen alle lidstaten aan om, zo spoedig als haalbaar is, ambitieuze nationale reacties op te 

stellen voor de uitvoering van het Global Compact, en regelmatig en alomvattend van de vorderingen 

op nationaal niveau, bijvoorbeeld door de vrijwillige opstelling en toepassing van een nationaal uit-

voeringsplan. Dergelijke evaluaties moeten gebaseerd zijn op bijdragen van alle relevante belangheb-

benden, alsook parlementen en lokale autoriteiten, en dienen als effectieve informatiebron voor de 

deelname van de lidstaten aan het International Migration Review Forum en andere relevante fora. 

 

54.  Wij verzoeken de voorzitter van de Algemene Vergadering om in 2019 open, transparante en inclusieve 

intergouvernementele raadplegingen te starten en af te ronden, transparant en inclusief intergouverne-

menteel overleg op gang te brengen en af te ronden om de precieze modaliteiten en organisatorische 

aspecten van de internationale toetsingsfora inzake migratie, en om te bepalen hoe de bijdragen van de 

regionale toetsingen en andere relevante processen de fora zullen informeren, als een middel om de 

algemene doeltreffendheid en consistentie van de follow-up en toetsing die in het Global Compact zijn 

uiteengezet. 


