
 

 

 

GLOBALNE POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZNEJ, 

UPORZĄDKOWANEJ I LEGALNEJ MIGRACJI 

 
PROJEKT – WERSJA OSTATECZNA 

11 lipca 2018 r. 

 

My, Szefowie Państw i Rządów i Wysocy Przedstawiciele, na spotkaniu w Maroku w dniach 10–11 

grudnia 2018 r., potwierdzając Deklarację nowojorską w sprawie uchodźców i migrantów i zdecydowani 

wnieść istotny wkład we wzmocnioną współpracę w dziedzinie międzynarodowej migracji we wszystkich 

jej wymiarach, przyjmujemy niniejsze globalne porozumienie na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i 

legalnej migracji: 

 

PREAMBUŁA 

1. Niniejsze globalne porozumienie opiera się na celach i zasadach zawartych w Karcie Narodów 

Zjednoczonych. 

2. Opiera się także na Powszechnej deklaracji praw człowieka; Międzynarodowym pakcie praw 

obywatelskich i politycznych; Międzynarodowym pakcie praw gospodarczych, społecznych i 

kulturalnych; pozostałych podstawowych traktatach praw człowieka1; Konwencji Narodów 

Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, w tym Protokole 

o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, 

Protokole przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną; Konwencji w 

sprawie niewolnictwa oraz Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu 

niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa; Ramowej konwencji ONZ w 

sprawie zmian klimatu; porozumieniu paryskim2; konwencjach Międzynarodowej Organizacji 

Pracy na rzecz upowszechniania godnej pracy i migracji zarobkowej3; a także na Agendzie na 

rzecz zrównoważonego rozwoju 2030; Programie działań z Addis Abeby; ramach z Sendai 

dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych oraz Nowej agendzie miejskiej. 

3. Dyskusje dotyczące migracji międzynarodowej na szczeblu globalnym nie są nowym 

zjawiskiem. Przypominamy postępy poczynione dzięki dialogom ONZ wysokiego szczebla na 

temat międzynarodowej migracji i rozwoju w 2006 i 2013 r. Uznajemy również wkład 

Światowego Forum Migracji i Rozwoju zainicjowanego w 2007 r. Platformy te utorowały drogę 

                                                      

1 Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, Konwencja w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet, Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania albo karania, Konwencja o prawach dziecka, Międzynarodowa konwencja o ochronie praw 
wszystkich pracowników migrujących i członków ich rodzin, Międzynarodowa konwencja o ochronie wszystkich osób przed 
wymuszonym zaginięciem, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.  

2 Przyjęte zgodnie z Ramową konwencją ONZ w sprawie zmian klimatu w FCCC/CP/2015/10/Add.1, decyzja 1/CP.21. 

3 Konwencja nr 97 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca pracowników migrujących z 1949 r., Konwencja nr 143 
dotycząca pracowników migrujących z 1975 r., Konwencja nr 118 dotycząca równości traktowania z 1962 r., Konwencja nr 
189 dotycząca pracowników domowych z 2011 r. 
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Deklaracji nowojorskiej w sprawie uchodźców i migrantów, za pośrednictwem której 

zobowiązaliśmy się do przyjęcia globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, 

uporządkowanej i legalnej migracji w ramach dwóch odrębnych procesów. Te dwa globalne 

porozumienia stanowią łącznie uzupełniające się ramy międzynarodowej współpracy, 

wypełniające swoje odnośne mandaty określone w Deklaracji nowojorskiej w sprawie 

uchodźców i migrantów, które uznają, że migranci i uchodźcy mogą napotykać wiele wspólnych 

wyzwań i wykazywać zbliżoną podatność na zagrożenia.  

4. Uchodźcy i migranci mają prawo do tych samych uniwersalnych praw człowieka i 

podstawowych wolności, które muszą być niezmiennie respektowane, chronione i realizowane. 

Migranci i uchodźcy stanowią jednak dwie różne grupy, do których zastosowanie mają odrębne 

ramy prawne. Jedynie uchodźcy mają prawo do szczególnej ochrony międzynarodowej 

określonej w przepisach międzynarodowego prawa uchodźczego. Niniejsze globalne 

porozumienie odnosi się do migrantów i stanowi ramy współpracy w zakresie migracji we 

wszystkich jej wymiarach.  

5. Jako wkład w proces przygotowawczy globalnego porozumienia uznajemy wkłady ze strony 

państw członkowskich i odnośnych stron zainteresowanych udostępniane w trakcie faz 

konsultacji i podsumowań, a także sprawozdanie Sekretarza Generalnego, „Migracja z 

korzyścią dla wszystkich” („Making Migration Work for All”). 

6. Niniejsze globalne porozumienie jest kamieniem milowym w historii światowego dialogu i 

współpracy międzynarodowej w dziedzinie migracji. Wywodzi się z Agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030 i Programu działań z Addis Abeby oraz czerpie z Deklaracji 

dialogu wysokiego szczebla na temat międzynarodowej migracji i rozwoju przyjętej w 

październiku 2013 r. Opiera się na pionierskiej pracy byłego specjalnego przedstawiciela 

Sekretarza Generalnego ds. międzynarodowej migracji i rozwoju, w tym na jego sprawozdaniu 

z dnia 3 lutego 2017 r.  

7. Niniejsze globalne porozumienie określa niewiążące prawnie ramy współpracy oparte na 

zobowiązaniach uzgodnionych przez państwa członkowskie w Deklaracji nowojorskiej w 

sprawie uchodźców i migrantów. Sprzyja ono współpracy międzynarodowej wszystkich 

odnośnych podmiotów w dziedzinie migracji, uznając, że żadne państwo nie może zajmować 

się kwestią migracji w pojedynkę, a także podtrzymuje suwerenność państw i ich zobowiązań 

na mocy prawa międzynarodowego. 

 

NASZA WIZJA I ZASADY PRZEWODNIE 

8. Niniejsze globalne porozumienie jest wyrazem naszego zbiorowego zobowiązania do 

wzmocnienia współpracy w dziedzinie migracji międzynarodowej. W ujęciu historycznym 

migracja stanowi część ludzkiego doświadczenia i uznajemy, że jest źródłem dobrobytu, 

innowacji i zrównoważonego rozwoju w naszym zglobalizowanym świecie oraz że jej pozytywne 

oddziaływanie można zoptymalizować poprzez ulepszenie zarządzania migracją. Obecnie 

większość migrantów na całym świecie podróżuje, żyje i pracuje w sposób bezpieczny, 

uporządkowany i legalny. Niemniej migracja niezaprzeczalnie wywiera wpływ a nasze kraje, 

społeczności, migrantów i ich rodziny w bardzo różny i czasem nieprzewidywalny sposób.  

9. Kluczowe jest, aby wyzwania i szanse, jakie niesie ze sobą międzynarodowa migracja, łączyły 

nas, a nie dzieliły. Niniejsze globalne porozumienie określa nasze wspólne rozumienie, wspólne 

obowiązki i jedność celu w odniesieniu do migracji, tak aby przynosiła wszystkim korzyść. 
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Wspólne rozumienie 

10. Niniejsze globalne porozumienie jest owocem bezprecedensowego przeglądu dowodów i 

danych zgromadzonych w trakcie otwartego, przejrzystego i szeroko zakrojonego procesu. 

Zaprezentowaliśmy własne realia i wysłuchaliśmy różnych stanowisk, co wzbogaciło i 

ukształtowało nasze wspólne rozumienie tego złożonego zjawiska. Dowiedzieliśmy się, że 

migracja jest determinującym czynnikiem w naszym zglobalizowanym świecie, łączącym 

społeczeństwa w obrębie regionów i pomiędzy nimi, czyniącym wszystkie nasze kraje krajami 

pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia. Uznajemy nieustanną potrzebę podejmowania 

międzynarodowych działań na rzecz poszerzania naszej wiedzy i analizy migracji, gdyż wspólne 

rozumienie wzmocni polityki, które uwalniają potencjał zrównoważonego rozwoju dla 

wszystkich. Musimy gromadzić i rozpowszechniać dane wysokiej jakości. Musimy 

zagwarantować, że aktualni i potencjalni migranci są w pełni informowani o ich prawach, 

obowiązkach i możliwościach bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji oraz że są 

świadomi ryzyka związanego z migracją nieuregulowaną. Musimy również zapewnić wszystkim 

naszym obywatelom dostęp do obiektywnych, opartych na dowodach i przejrzystych informacji 

na temat korzyści i wyzwań migracji, co pozwoli rozproszyć wprowadzające w błąd narracje, 

które generują negatywną percepcję migrantów.  

Wspólne obowiązki 

11. Niniejsze globalne porozumienie prezentuje panoramiczny obraz międzynarodowej migracji i 

uznaje konieczność przyjęcia kompleksowego podejścia w celu zoptymalizowania ogólnych 

korzyści płynących z migracji, przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii ryzyka i wyzwań dla 

osób i społeczności w krajach pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia. Żaden kraj nie może w 

pojedynkę zajmować się wyzwaniami i szansami, jakie niesie ze sobą to globalne zjawisko. 

Celem niniejszego kompleksowego podejścia jest ułatwienie bezpiecznej, uporządkowanej i 

legalnej migracji, przy jednoczesnym zredukowaniu występowania migracji nieuregulowanej i 

jej negatywnego wpływu, poprzez współpracę międzynarodową i połączone środki 

przedstawione w niniejszym globalnym porozumieniu. Uznajemy nasze wspólne wzajemne 

obowiązki, jako państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, w zakresie 

uwzględniania wzajemnych potrzeb i obaw dotyczących migracji oraz uznajemy nadrzędne 

zobowiązanie do przestrzegania, ochrony i realizacji praw człowieka w przypadku wszystkich 

migrantów, niezależnie od ich statusu imigracyjnego, przy jednoczesnym propagowaniu 

bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich naszych społeczności. 

12. Niniejsze globalne porozumienie ma na celu złagodzenie niekorzystnych czynników 

napędzających i czynników strukturalnych, które utrudniają ludziom budowanie i utrzymywanie 

stabilnych warunków bytowych w ich krajach pochodzenia, i tym samym zmuszają ich do 

szukania przyszłości gdzie indziej. Porozumienie ma w zamierzeniu zmniejszyć ryzyko i 

podatność migrantów na zagrożenia na różnych etapach migracji poprzez przestrzeganie, 

ochronę i realizację ich praw człowieka i zapewnienie im opieki i pomocy. Porozumienie dąży 

do uwzględnienia zasadnych obaw społeczności, uznając przy tym, że społeczeństwa 

przechodzą demograficzne, gospodarcze, społeczne i środowiskowe przemiany na różną skalę, 

mogące mieć następstwa dla migracji i mogące z niej wynikać. Stara się stworzyć sprzyjające 

warunki, które umożliwią wszystkim migrantom ubogacanie naszych społeczeństw, dzięki 

potencjałowi ludzkiemu, ekonomicznemu i społecznemu migrantów, a tym samym ułatwią ich 

wkład w zrównoważony rozwój na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym.  

Jedność celu 

13. Niniejsze globalne porozumienie uznaje, że bezpieczna, uporządkowana i legalna migracja 

przynosi korzyści wszystkim, kiedy odbywa się w sposób świadomy, zaplanowany i oparty na 
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konsensusie. Migracja nigdy nie powinna być aktem desperacji. Jeśli nim jest, musimy 

współdziałać, aby reagować na potrzeby migrantów w sytuacjach podatności na zagrożenia i 

podejmować odpowiednie wyzwania. Musimy pracować razem na rzecz stworzenia warunków 

umożliwiających społecznościom i jednostkom bezpieczne i godne życie w ich własnych 

krajach. Musimy ratować istnienia i chronić migrantów przed niebezpieczeństwami. Musimy 

umożliwiać migrantom stawanie się pełnoprawnymi członkami naszych społeczeństw, 

podkreślać ich pozytywny wkład i promować włączenie i spójność społeczną. Musimy 

generować większą przewidywalność i pewność, zarówno dla państw i społeczności, jak i dla 

migrantów. W tym celu zobowiązujemy się do ułatwienia i zagwarantowania bezpiecznej, 

uporządkowanej i legalnej migracji z korzyścią dla wszystkich. 

14. Nasz sukces zależy od wzajemnego zaufania, determinacji i solidarności państw w realizowaniu 

celów i zobowiązań zawartych w niniejszym globalnym porozumieniu. Jednoczymy się w duchu 

współpracy niosącej wszystkim korzyści, aby podjąć wyzwania i wykorzystać szanse, jakie 

niesie ze sobą migracja we wszystkich jej wymiarach, w ramach wspólnej odpowiedzialności i 

innowacyjnych rozwiązań. Z tymże poczuciem wspólnego celu podejmujemy ten historyczny 

krok, w pełni świadomi, że globalne porozumienie na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i 

legalnej migracji jest kamieniem milowym, ale nie końcem naszych starań. Zobowiązujemy się 

do kontynuowania wielostronnego dialogu na szczeblu Organizacji Narodów Zjednoczonych, w 

ramach okresowych i skutecznych działań następczych i mechanizmu przeglądu, gwarantując, 

że słowa zawarte w niniejszym dokumencie przełożą się na konkretne działania z korzyścią dla 

milionów ludzi w każdym regionie świata. 

15. Uzgadniamy, że niniejsze globalne porozumienie opiera się na zestawie przekrojowych i 

wzajemnie zależnych zasad przewodnich: 

Skoncentrowanie na człowieku: globalne porozumienie ma silny wymiar ludzki, który jest 

nieodłącznym aspektem doświadczenia migracji jako takiego. Promuje dobrostan migrantów i 

członków społeczności w krajach pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia. W związku z tym 

globalne porozumienie stawia jednostkę w centrum.  

Współpraca międzynarodowa: globalne porozumienie stanowi niewiążące prawnie ramy 

współpracy, które uznają, że żadne państwo nie może zajmować się kwestią migracji w 

pojedynkę z uwagi na nieodłącznie transnarodowy charakter tego zjawiska. Wymaga ono 

międzynarodowej, regionalnej i dwustronnej współpracy i dialogu. Jego autorytet zasadza się 

na opartej na konsensusie naturze, wiarygodności, wspólnej własności, wspólnym wdrażaniu, 

działaniach następczych i przeglądzie.  

Suwerenność państw: globalne porozumienie potwierdza suwerenne prawo państw do 

ustalania krajowej polityki migracyjnej i ich prerogatywę do regulowania migracji w ramach ich 

jurysdykcji, zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego. W ramach suwerennej jurysdykcji 

państwa mogą dokonywać rozróżnienia pomiędzy legalnym a nieuregulowanym statusem 

migracyjnym, w tym przy ustalaniu środków prawnych i politycznych na rzecz wdrażania 

globalnego porozumienia, z uwzględnieniem różnych narodowych realiów, polityk, priorytetów i 

wymogów wjazdu, pobytu i pracy, zgodnie z prawem międzynarodowym.  

Praworządność i sprawiedliwość proceduralna: globalne porozumienie uznaje, że 

przestrzeganie praworządności, sprawiedliwości proceduralnej i dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich aspektów zarządzania migracją. 

Oznacza to, że państwo, instytucje i podmioty publiczne i prywatne, a także same osoby są 

odpowiedzialne w świetle oficjalnie ogłaszanych przepisów prawa, na równi egzekwowanych i 

niezależnie osądzanych, a także zgodnych z prawem międzynarodowym.  
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Zrównoważony rozwój: globalne porozumienie jest zakorzenione w Agendzie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030 i opiera się na zawartym w niej stwierdzeniu, zgodnie z którym 

migracja jest wielowymiarową rzeczywistością o kapitalnym znaczeniu dla zrównoważonego 

rozwoju krajów pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia, wymagającą spójnego i kompleksowego 

reagowania. Migracja przyczynia się do pozytywnych wyników rozwoju i do realizacji celów 

Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, szczególnie jeśli jest prawidłowo zarządzana. 

Globalne porozumienie ma na celu wykorzystanie potencjału migracji do osiągnięcia wszystkich 

celów zrównoważonego rozwoju, a także wpływu, jaki ich realizacja będzie wywierać na 

migrację w przyszłości. 

Prawa człowieka: globalne porozumienie opiera się na międzynarodowym prawie dotyczącym 

praw człowieka i gwarantuje poszanowanie zasady nieobniżania poziomu ochrony i zasady 

niedyskryminacji. Wdrażając globalne porozumienie zapewniamy skuteczne przestrzeganie, 

ochronę i realizację praw człowieka w przypadku wszystkich migrantów, niezależnie od ich 

statusu imigracyjnego i na wszystkich etapach cyklu migracji. Potwierdzamy także 

zobowiązanie do wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji, w tym rasizmu, ksenofobii i 

nietolerancji wobec migrantów i ich rodzin. 

Uwzględnienie aspektu płci: globalne porozumienie gwarantuje, że prawa człowieka kobiet, 

mężczyzn, dziewcząt i chłopców są przestrzegane na wszystkich etapach migracji, ich 

konkretne potrzeby są właściwie rozumiane i uwzględniane oraz że wzmocniona zostaje ich 

pozycja jako sprawców przemian. Popularyzuje podejście uwzględniające problematykę płci, 

promuje równouprawnienie płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt, poprzez 

uznanie ich niezależności, sprawczości i przywództwa w celu odejścia od traktowania kwestii 

kobiet-migrantów głównie przez pryzmat bycia ofiarami. 

Podejście dostosowane do dziecka: globalne porozumienie promuje istniejące międzynarodowe 

zobowiązania prawne w odniesieniu do praw dziecka i niezmiennie podtrzymuje zasadę dobra 

dziecka jako nadrzędny wzgląd we wszelkich sytuacjach dotyczących dzieci w kontekście 

migracji międzynarodowej, w tym dzieci bez opieki i dzieci odseparowanych od rodziców. 

Podejście obejmujące całą administrację rządową: w globalnym porozumieniu uznaje się, że 

migracja jest wielowymiarową rzeczywistością, która nie może być uwzględniana tylko w jednym 

sektorze polityki rządu. W celu opracowania i wdrożenia efektywnych polityk i praktyk 

migracyjnych, niezbędne jest przyjęcie podejścia obejmującego całą administrację rządową dla 

zapewnienia horyzontalnej i wertykalnej spójności polityki we wszystkich sektorach i na 

wszystkich szczeblach rządu. 

Podejście obejmujące całe społeczeństwo: globalne porozumienie promuje wielopodmiotowe 

partnerstwa w celu zajęcia się migracją we wszystkich jej wymiarach z uwzględnieniem 

migrantów, diaspory, społeczności lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, środowiska 

akademickiego, sektora prywatnego, parlamentarzystów, związków zawodowych, krajowych 

instytucji praw człowieka, mediów i innych odpowiednich podmiotów zainteresowanych 

zarządzaniem migracją.  

 

NASZE RAMY WSPÓŁPRACY 

16. Wraz z Deklaracją nowojorską w sprawie uchodźców i migrantów przyjęliśmy deklarację 

polityczną i zestaw zobowiązań. Potwierdzając Deklarację w całości, opieramy się na niej przy 

ustanawianiu poniższych ram współpracy obejmujących 23 cele, wdrażanie, a także działania 

następcze i przegląd. Każdy cel zawiera zobowiązanie, po którym następuje szereg działań 
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uznawanych za istotne instrumenty polityki i najlepsze praktyki. W celu zrealizowania 23 celów 

będziemy korzystać z tych działań dla osiągnięcia bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej 

migracji na całym cyklu migracji. 

Cele na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji 

(1) Gromadzenie i wykorzystywanie precyzyjnych i zdezagregowanych danych jako 

podstawa polityk opartych na dowodach 

(2) Zminimalizowanie niekorzystnych czynników napędzających i czynników 

strukturalnych zmuszających ludzi do opuszczania kraju pochodzenia 

(3) Udzielanie na czas precyzyjnych informacji na wszystkich etapach migracji 

(4) Zagwarantowanie, że wszyscy migranci mają dowód prawnej tożsamości i adekwatną 

dokumentację 

(5) Wzmocnienie dostępności i elastyczności mechanizmów legalnej migracji 

(6) Ułatwienie sprawiedliwej i etycznej rekrutacji i zabezpieczenie warunków 

gwarantujących godną pracę 

(7) Uwzględnienie podatności na zagrożenia w migracji i jej obniżenie 

(8) Ratowanie istnień i wprowadzanie skoordynowanych międzynarodowych działań na 

rzecz zaginionych migrantów 

(9) Wzmocnienie transnarodowego reagowania na przemyt migrantów 

(10) Zapobieganie, zwalczanie i wyeliminowanie handlu ludźmi w kontekście migracji 

międzynarodowej 

(11) Zarządzanie granicami w sposób zintegrowany, bezpieczny i skoordynowany 

(12) Wzmocnienie pewności i przewidywalności w procedurach migracyjnych w celu 

odpowiedniej kontroli, oceny i przekazywania spraw 

(13) Stosowanie umieszczania w ośrodku strzeżonym jedynie w ostateczności i praca nad 

alternatywnymi rozwiązaniami 

(14) Wzmocnienie ochrony konsularnej, pomocy i współpracy w całym cyklu migracji 

(15) Zapewnianie migrantom dostępu do podstawowych usług 

(16) Wzmacnianie pozycji migrantów i społeczeństw w celu osiągnięcia pełnego włączenia 

społecznego i pełnej spójności społecznej  

(17) Eliminacja wszelkich form dyskryminacji i promowanie debaty publicznej opartej na 

dowodach mającej na celu kształtowanie postrzegania migracji  

(18) Inwestowanie w rozwój umiejętności i ułatwienie wzajemnego uznawania 

umiejętności, kwalifikacji i kompetencji 

(19) Tworzenie migrantom i diasporze warunków do wnoszenia pełnego wkładu w 

zrównoważony rozwój we wszystkich krajach 

(20) Promowanie szybszego, bezpieczniejszego i tańszego transferu przekazów i 

sprzyjanie finansowemu włączeniu migrantów 

(21) Współpraca przy ułatwianiu bezpiecznego i godnego powrotu i readmisji, a także 

trwałej reintegracji 
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(22) Ustanowienie mechanizmów na rzecz przenoszenia uprawnień do zabezpieczenia 

społecznego i uzyskanych świadczeń 

(23) Wzmocnienie współpracy międzynarodowej i partnerstw globalnych na rzecz 

bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji 

 

 

CELE I ZOBOWIĄZANIA 

CEL 1: Gromadzenie i wykorzystywanie precyzyjnych i zdezagregowanych danych jako 

podstawa polityk opartych na dowodach 

17. Zobowiązujemy się do wzmocnienia globalnej bazy dowodowej w dziedzinie migracji poprzez 

ulepszenie i inwestowanie w gromadzenie, analizę i rozpowszechnianie precyzyjnych, 

wiarygodnych, porównywalnych danych, posegregowanych ze względu na płeć, wiek, status 

imigracyjny i inne cechy mające znaczenie w narodowych kontekstach, przy jednoczesnym 

utrzymaniu prawa do prywatności na mocy międzynarodowego prawa dotyczącego praw 

człowieka i ochrony danych osobowych. Ponadto zobowiązujemy się do zagwarantowania, że 

dane te sprzyjają badaniom, służą spójnemu i opartemu na dowodach kształtowaniu polityki 

oraz świadomego dyskursu publicznego i pozwalają na efektywne monitorowanie i ocenę 

realizacji zobowiązań w czasie. 

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań: 

a) opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii na rzecz ulepszania danych dotyczących 

migracji na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym, z udziałem wszelkich 

odpowiednich podmiotów zainteresowanych, pod kierownictwem Komisji Statystycznej 

poprzez zharmonizowanie metodologii gromadzenia danych i wzmocnienie analizy i 

rozpowszechniania danych i wskaźników związanych z migracją;  

b) poprawa międzynarodowej porównywalności i zgodności statystyk dotyczących migracji 

oraz krajowych systemów danych, w tym poprzez dalsze rozwijanie i stosowanie 

statystycznej definicji migranta międzynarodowego, opracowanie zestawu norm do pomiaru 

liczebności i przepływów migracyjnych, a także dokumentowanie modeli i tendencji 

migracyjnych, cech migrantów, a także czynników napędzających i skutków migracji; 

c) opracowanie globalnego programu budowania i wzmacniania krajowych zdolności 

gromadzenia danych, analizy i rozpowszechniania w celu udostępniania danych, 

uwzględniania luk w danych i oceny kluczowych trendów migracyjnych, przy czym program 

ten sprzyjałby współpracy pomiędzy odnośnymi podmiotami zainteresowanymi na 

wszystkich szczeblach, zapewniłby specjalne szkolenie, wsparcie finansowe i pomoc 

techniczną, pozwoliłby na wykorzystywanie nowych źródeł danych, w tym dużych zbiorów 

danych i program ten byłby obejmowany regularnym przeglądem przeprowadzanym przez 

Komisję Statystyczną; 

d) gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie danych dotyczących skutków i korzyści, jakie 

niesie migracja, a także wkładu migrantów i diaspory w zrównoważony rozwój, z myślą o 

wkładzie we wdrażanie Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i powiązanych 

strategii i programów na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym  

e) wspieranie dalszego rozwoju i współpracy pomiędzy istniejącymi światowymi i regionalnymi 

bazami danych i repozytoriami, także z globalnym portalem danych IOM dotyczących 

migracji (ang.: IOM Global Migration Data Portal) oraz partnerstwem Banku Światowego na 
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rzecz globalnej wiedzy o migracji i rozwoju (ang.: World Bank Global Knowledge 

Partnership on Migration and Development), z myślą o systematycznej konsolidacji 

istotnych danych w sposób przejrzysty i przyjazny użytkownikowi, przy jednoczesnym 

sprzyjaniu współpracy między agencjami dla uniknięcia powielania działań; 

f) tworzenie i wzmocnienie regionalnych ośrodków badawczo-szkoleniowych w dziedzinie 

migracji lub obserwatoriów, na przykład afrykańskiego obserwatorium ds. migracji i rozwoju 

(African Observatory for Migration and Development), w celu gromadzenia i analizy danych 

zgodnie z normami Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym dotyczącymi najlepszych 

praktyk, wkładów dotyczących migrantów, ogólnych korzyści i wyzwań ekonomicznych, 

społecznych i politycznych, jakie niesie ze sobą migracja dla krajów pochodzenia, tranzytu 

i przeznaczenia, a także czynników napędzających migrację, z myślą o ustanowieniu 

wspólnych strategii i maksymalnym zwiększeniu wartości zdezagregowanych danych 

dotyczących migracji, w koordynacji z istniejącymi mechanizmami regionalnymi lub 

subregionalnymi; 

g) usprawnienie gromadzenia danych krajowych poprzez wcielenie, możliwie jak najszybciej, 

zagadnień związanych z migracją do krajowych spisów ludności, np. danych dotyczących 

kraju urodzenia, kraju urodzenia rodziców, kraju obywatelstwa, kraju pobytu pięć lat przed 

przeprowadzeniem spisu, daty ostatniego przyjazdu i przyczyny migracji – w celu 

zagwarantowania terminowej analizy i rozpowszechniania rezultatów, zdezagregowanych i 

ujętych tabelarycznie zgodnie z normami międzynarodowymi, do celów statystycznych; 

h) prowadzenie badań dotyczących gospodarstw domowych, siły roboczej i innych badań w 

celu gromadzenia informacji na temat integracji społecznej i gospodarczej migrantów lub 

dodanie standardowych modułów migracyjnych do istniejących badań gospodarstw 

domowych w celu ulepszenia krajowej, regionalnej i międzynarodowej porównywalności i 

udostępniania zgromadzonych danych poprzez publicznie dostępne pliki danych 

jednostkowych;  

i) zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami państwowymi odpowiadającymi za dane 

dotyczące migracji i krajowymi urzędami statystycznymi w celu sporządzania statystyk 

dotyczących migracji, w tym poprzez wykorzystywanie rejestrów administracyjnych do 

celów statystycznych, na przykład rejestrów granicznych, wiz, dokumentów pobytowych, 

rejestrów ludności i innych odpowiednich źródeł, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa 

do prywatności i ochrony danych osobowych; 

j) opracowanie i korzystanie z profili migracyjnych, które obejmują zdezagregowane dane 

dotyczące wszelkich aspektów dotyczących migracji w kontekście krajowym, w tym 

odnoszących się do potrzeb rynku pracy, popytu i dostępności umiejętności, skutków 

gospodarczych, środowiskowych i społecznych migracji, kosztów przekazów pieniężnych, 

zdrowia, edukacji, zawodu, warunków życia i pracy, płac i potrzeb migrantów oraz 

społeczności przyjmujących, w celu opracowania polityk migracyjnych opartych na 

dowodach;  

k) współpraca z odpowiednimi podmiotami zainteresowanymi w krajach pochodzenia, tranzytu 

i przeznaczenia w zakresie rozwoju badań, tworzenia opracowań i sondaży dotyczących 

współzależności pomiędzy migracją a trzema wymiarami zrównoważonego rozwoju, 

wkładem i umiejętnościami migrantów i diaspory, a także ich powiązaniami z krajami 

pochodzenia i przeznaczenia. 

 

CEL 2: Zminimalizowanie szkodliwych czynników napędzających i czynników strukturalnych 

skłaniających ludzi do opuszczania kraju pochodzenia 
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18. Zobowiązujemy się do stworzenia ludziom sprzyjających warunków politycznych, 

gospodarczych, społecznych i środowiskowych, umożliwiających im prowadzenie spokojnego, 

produktywnego i stabilnego życia we własnym kraju i realizowanie osobistych aspiracji, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu, że desperacja i pogarszające się warunki nie zmuszą ich do 

poszukiwania źródła utrzymania gdzie indziej poprzez uciekanie się do migracji 

nieuregulowanej. Zobowiązujemy się ponadto do zagwarantowania terminowego i pełnego 

wdrożenia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, a także do korzystania z innych 

istniejących ram i inwestowania w ich wdrażanie dla wzmocnienia całościowego oddziaływania 

globalnego porozumienia w celu ułatwiania bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji. 

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) promowanie wdrażania Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w tym realizacji 

celów zrównoważonego rozwoju i Programu działań z Addis Abeby, a także zobowiązanie 

się do dotarcia do tych, którzy pozostają najbardziej w tyle, jak również wspieranie 

wdrażania porozumienia paryskiego4 i ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka 

klęsk żywiołowych w latach 2015–2030;  

b) inwestowanie w programy, które przyspieszają realizację przez państwa celów 

zrównoważonego rozwoju z myślą o wyeliminowaniu negatywnych czynników 

napędzających i czynników strukturalnych, które zmuszają ludzi do opuszczania kraju 

pochodzenia, w tym poprzez eliminację ubóstwa, bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie i 

higienę, edukację, wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, infrastrukturę, 

rozwój obszarów miejskich i wiejskich, tworzenie miejsc pracy, godną pracę, 

równouprawnienie płci, a także wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt, odporność i 

zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, łagodzenie zmiany klimatu, 

przeciwdziałanie skutkom społeczno-ekonomicznym wszelkich form przemocy i 

niedyskryminacji, praworządność i dobre rządzenie, dostęp do wymiaru sprawiedliwości i 

ochronę praw człowieka, a także tworzenie i utrzymywanie pokojowych i sprzyjających 

włączeniu społeczeństw ze skutecznie działającymi, odpowiedzialnymi i przejrzystymi 

instytucjami;  

c) ustanowienie lub wzmocnienie mechanizmów monitorowania i przewidywania rozwoju 

ryzyka i zagrożeń, które mogą wywoływać ruchy migracyjne lub wywierać na nie wpływ, 

ulepszenie systemów wczesnego ostrzegania, opracowanie procedur awaryjnych i 

zestawów narzędzi, uruchomienie działań nadzwyczajnych i wsparcie odbudowy 

pokryzysowej, w ścisłej współpracy i przy wsparciu innych państw, odnośnych władz 

krajowych i lokalnych, krajowych instytucji praw człowieka, a także społeczeństwa 

obywatelskiego;  

d) inwestowanie w zrównoważony rozwój na szczeblu lokalnym i krajowym we wszystkich 

regionach, umożliwiający wszystkim ludziom poprawę ich życia i realizację aspiracji, 

poprzez wspieranie trwałego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, w tym poprzez prywatne i bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

oraz preferencje handlowe, w celu utworzenia sprzyjających warunków umożliwiających 

społecznościom i jednostkom wykorzystywanie szans w ich krajach i stymulowanie 

zrównoważonego rozwoju; 

e) inwestowanie w kapitał ludzki poprzez promowanie przedsiębiorczości, edukacji, szkolenia 

zawodowego, programów i partnerstw w zakresie rozwoju umiejętności, produktywnego 

tworzenia miejsc pracy zgodnie z potrzebami rynku pracy, a także we współpracy z 

sektorem prywatnym i związkami zawodowymi, z myślą o obniżeniu bezrobocia młodzieży, 

                                                      

4 Przyjęte zgodnie z Ramową konwencją ONZ w sprawie zmian klimatu w FCCC/CP/2015/10/Add.1, decyzja 1/CP.21. 
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przy jednoczesnym unikaniu drenażu mózgów i optymalizacji pozyskiwania mózgów w 

krajach pochodzenia i przy okiełznaniu dywidendy demograficznej; 

f) wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami humanitarnymi i rozwojowymi, w tym 

poprzez promowanie wspólnej analizy, podejście obejmujące wielu darczyńców i 

wieloletnie cykle finansowania w celu opracowania długookresowego reagowania i 

osiągania wyników, które zagwarantują przestrzeganie praw osób pokrzywdzonych, 

budowanie wśród ludności odporności i zdolności do radzenia sobie, gospodarczej i 

społecznej samodzielności oraz poprzez zagwarantowanie, że starania te biorą pod uwagę 

migrację;  

g) uwzględnienie migrantów w krajowej gotowości i reagowaniu na wypadek sytuacji 

nadzwyczajnych, w tym poprzez uwzględnienie odpowiednich zaleceń z procesów 

konsultacyjnych pod przewodnictwem państw, na przykład wytycznych dotyczących 

ochrony migrantów w krajach dotkniętych konfliktem lub klęską żywiołową (wytyczne 

MICIC) 

Klęski żywiołowe, niekorzystne skutki zmian klimatu i degradacja środowiska 

h) wzmocnienie wspólnej analizy i dzielenia się informacjami w celu lepszego mapowania, 

rozumienia, przewidywania i uwzględniania ruchów migracyjnych, na przykład tych, które 

mogą wynikać z nagłego pojawienia się i powolnego narastania klęsk żywiołowych, 

niekorzystnych skutków zmian klimatu, degradacji środowiska, a także innych niepewnych 

sytuacji, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego przestrzegania, ochrony i realizacji 

praw człowieka w przypadku wszystkich migrantów; 

i) opracowanie strategii adaptacji i odporności na wypadek nagłych i powolnie narastających 

klęsk żywiołowych, niekorzystnych skutków zmian klimatu i degradacji środowiska, na 

przykład pustynnienia, degradacji gleby, suszy i podnoszenia się poziomu mórz, z 

uwzględnieniem potencjalnych konsekwencji dla migracji, przy jednoczesnym uznaniu, że 

adaptacja w kraju pochodzenia stanowi priorytet; 

j) włączenie względów dotyczących wysiedlania do strategii gotowości na wypadek klęsk 

żywiołowych i promowanie współpracy z krajami sąsiadującymi i innymi odnośnymi krajami 

w zakresie przygotowywania wczesnego ostrzegania, planowania ewentualnościowego, 

gromadzenia zapasów, mechanizmów koordynacji, planowania ewakuacji, uzgodnień 

dotyczących przyjmowania i pomocy oraz informacji publicznej; 

k) zharmonizowanie i opracowanie podejścia i mechanizmów na szczeblu subregionalnym i 

regionalnym w celu uwzględnienia podatności na zagrożenia osób dotkniętych nagłymi i 

powoli narastającymi klęskami żywiołowymi poprzez zagwarantowanie, że mają dostęp do 

pomocy humanitarnej, która zaspokaja ich podstawowe potrzeby z pełnym 

przestrzeganiem praw, bez względu na ich miejsce pobytu oraz poprzez promowanie 

trwałych wyników, które zwiększają odporność i samodzielność, z uwzględnieniem 

zdolności wszystkich odnośnych krajów;  

l) opracowanie spójnego podejścia do podejmowania wyzwań związanych z ruchami 

migracyjnymi w kontekście nagłego występowania i powolnego narastania klęsk 

żywiołowych, w tym poprzez uwzględnienie odpowiednich zaleceń w ramach kierowanych 

przez państwa procesów konsultacyjnych, takich jak Agenda na rzecz ochrony 

transgranicznych wysiedleńców w kontekście klęsk żywiołowych i zmiany klimatu (ang.: 

Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters 

and Climate Change), a także Platforma na rzecz wysiedlania z powodu klęsk żywiołowych 

(ang.: Platform on Disaster Displacement) 
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CEL 3: Udzielanie na czas precyzyjnych informacji na wszystkich etapach migracji 

19. Zobowiązujemy się do zintensyfikowania naszych starań na rzecz dostarczania, udostępniania 

i rozpowszechniania precyzyjnych, terminowych, przystępnych i przejrzystych informacji na 

temat aspektów związanych z migracją, przeznaczonych dla państw i wymienianych między 

państwami, społecznościami i migrantami na wszystkich etapach migracji. Zobowiązujemy się 

ponadto do wykorzystywania tych informacji w celu opracowywania polityk migracyjnych 

zapewniających wysoki poziom przewidywalności i pewności dla wszystkich zaangażowanych 

podmiotów.  

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) uruchomienie i upowszechnienie scentralizowanej i publicznie dostępnej krajowej strony 

internetowej w celu udostępniania informacji na temat możliwości legalnej migracji, na 

przykład na temat właściwych dla danego kraju przepisów i polityk imigracyjnych, 

wymogów wizowych, formalności dotyczących składania wniosków, opłat i kryteriów 

konwersji, wymogów dotyczących uzyskiwania zezwoleń na pracę, wymogów dotyczących 

kwalifikacji zawodowych, oceny kwalifikacji i równoważności, szkolenia i możliwości 

kształcenia, a także kosztów i warunków życia, aby migranci świadomie mogli podejmować 

decyzje; 

b) promowanie i ulepszenie systematycznej dwustronnej, regionalnej i międzynarodowej 

współpracy i dialogu w celu wymiany informacji na temat tendencji związanych z migracją, 

w tym poprzez wspólne bazy danych, platformy online, międzynarodowe ośrodki 

szkoleniowe i sieci łącznikowe, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania prawa do 

prywatności i ochrony danych osobowych; 

c) utworzenie wzdłuż ważnych szlaków migracyjnych otwartych i dostępnych punktów 

informacyjnych, które mogą odsyłać migrantów do wsparcia i doradztwa dostosowanego 

do dzieci i uwzględniającego aspekt płci, mogą oferować możliwości skontaktowania się z 

przedstawicielami konsularnymi kraju pochodzenia i udostępniać istotne informacje, w tym 

na temat praw człowieka i podstawowych wolności, odpowiedniej ochrony i pomocy, 

możliwości i mechanizmów legalnej migracji, a także możliwości powrotu, w języku 

zrozumiałym dla zainteresowanej osoby;  

d) zapewnienie nowo przybyłym migrantom ukierunkowanych, uwzględniających aspekt płci, 

dostosowanych do dzieci, przystępnych i wyczerpujących informacji i wytycznych 

prawnych dotyczących ich praw i obowiązków, w tym na temat przestrzegania krajowych i 

lokalnych przepisów prawa, uzyskiwania pozwoleń na pracę i pobyt, dostosowania statusu, 

rejestracji przez organy, dostępu do wymiaru sprawiedliwości w celu składania skarg 

dotyczących naruszania praw, a także dostępu do podstawowych usług; 

e) promowanie wielojęzycznych, uwzględniających aspekt płci i opartych na dowodach 

kampanii informacyjnych i organizowanie wydarzeń podnoszących świadomość i 

prowadzonych przed wyjazdem szkoleń ukierunkowujących w krajach pochodzenia, we 

współpracy z władzami lokalnymi, misjami konsularnymi i dyplomatycznymi, sektorem 

prywatnym, środowiskiem akademickim, organizacjami migrantów i diaspory oraz 

społeczeństwem obywatelskim, w celu promowania bezpiecznej, uporządkowanej i 

legalnej migracji, a także naświetlenia ryzyka powiązanego z nieuregulowaną i 

niebezpieczną migracją; 

 

CEL 4: Zagwarantowanie, że wszyscy migranci mają dowód prawnej tożsamości i adekwatną 

dokumentację 
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20. Zobowiązujemy się do zagwarantowania wszystkim osobom prawa do tożsamości prawnej 

poprzez zapewnienie wszystkim naszym obywatelom dowodu potwierdzającego obywatelstwo 

i odpowiedniej dokumentacji, co umożliwi organom krajowym i lokalnym zweryfikowanie 

tożsamości prawnej migranta w momencie wjazdu, podczas pobytu i w przypadku powrotu, a 

także zagwarantowanie skutecznych procedur migracyjnych, sprawnego świadczenia usług i 

większego bezpieczeństwa publicznego. Zobowiązujemy się ponadto do zagwarantowania, za 

pomocą odpowiednich środków, że migrantom wydawana będzie odpowiednia dokumentacja i 

dokumenty z rejestru stanu cywilnego, takie jak akt urodzenia, ślubu i zgonu, na wszystkich 

etapach migracji, jako sposób wzmocnienia pozycji migrantów w celu skutecznego korzystania 

z ich praw człowieka.  

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) ulepszenie systemów rejestru cywilnego, ze szczególnym skupieniem się na dotarciu do 

osób niezarejestrowanych i naszych obywateli przebywających w innych krajach, w tym 

poprzez dostarczenie odpowiednich dokumentów tożsamości i dokumentów z rejestru 

cywilnego, zwiększanie zdolności i inwestowanie w rozwiązania z dziedziny technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania prawa do 

prywatności i ochrony danych osobowych; 

b) zharmonizowanie dokumentów podróży zgodnie ze specyfikacjami Organizacji 

Międzynarodowej Lotnictwa Cywilnego w celu ułatwienia interoperacyjnego i 

powszechnego uznawania dokumentów podróży, a także zwalczania oszust dotyczących 

tożsamości i fałszowania dokumentów, w tym poprzez inwestowanie w cyfryzację i 

wzmocnienie mechanizmów udostępniania danych biometrycznych, przy jednoczesnym 

zapewnieniu przestrzegania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;  

c) zagwarantowanie odpowiedniej, terminowej, wiarygodnej i przystępnej dokumentacji 

konsularnej naszym obywatelom przebywającym w innych krajach, w tym dokumentów 

tożsamości i podróży, wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także 

działań informacyjnych skierowanych do społeczności, w szczególności na obszarach 

oddalonych; 

d) ułatwienie dostępu do dokumentacji osobistej, takiej jak paszporty i wizy, a także 

zagwarantowanie, że odpowiednie regulacje i kryteria uzyskania tej dokumentacji są 

niedyskryminujące, poprzez przeprowadzanie uwzględniającego aspekt płci i wieku 

przeglądu w celu zapobiegania podwyższonej podatności na zagrożenia w całym cyklu 

migracji;  

e) wzmocnienie środków na rzecz redukcji bezpaństwowości, w tym poprzez rejestrowanie 

narodzin migrantów, zagwarantowanie, że kobiety i mężczyźni na równi mogą 

przekazywać obywatelstwo dzieciom, zapewnienie obywatelstwa dzieciom urodzonym na 

terytorium innego państwa, szczególnie w sytuacjach, w których dziecko w przeciwnym 

razie pozostałoby bezpaństwowcem, z pełnym poszanowaniem prawa człowieka do 

przynależności państwowej i zgodnie z przepisami krajowymi; 

f) dokonanie przeglądu i zmiana wymogów potwierdzania obywatelstwa w ośrodkach 

doręczania w celu zagwarantowania, że migrantom bez dowodu potwierdzającego 

obywatelstwo lub tożsamość prawną nie uniemożliwia się dostępu do podstawowych usług 

ani nie odmawia im praw człowieka; 

g) korzystanie z praktyk na szczeblu lokalnym ułatwiających uczestnictwo w życiu 

społeczności, takie jak interakcja z władzami i dostęp do istotnych usług, poprzez 

wydawanie kart rejestracyjnych wszystkim osobom żyjącym w danej gminie, w tym 

migrantom, zawierających podstawowe dane osobowe, niestanowiących jednak 

uprawnień do obywatelstwa lub pobytu; 
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CEL 5: Wzmocnienie dostępności i elastyczności mechanizmów legalnej migracji 

21. Zobowiązujemy się do dostosowania możliwości i mechanizmów legalnej migracji w sposób, 

który ułatwia mobilność pracowników i godne zatrudnienie, odzwierciedla rzeczywistość 

demograficzną i sytuację na rynku pracy, optymalizuje możliwości kształcenia, zapewnia prawo 

do poszanowania życia rodzinnego i zaspokaja potrzeby migrantów w sytuacji podatności na 

zagrożenia, z myślą o rozszerzeniu i dywersyfikacji dostępności mechanizmów bezpiecznej, 

uporządkowanej i legalnej migracji.  

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) opracowanie opartych na prawach człowieka i uwzględniających aspekt płci dwustronnych, 

regionalnych i wielostronnych umów dotyczących mobilności pracowników z właściwymi 

dla danego sektora standardowymi warunkami zatrudnienia, we współpracy z odnośnymi 

podmiotami zainteresowanymi, w oparciu o odpowiednie normy, wytyczne i zasady MOP, 

zgodnie z międzynarodowymi prawami człowieka i prawem pracy; 

b) ułatwienie regionalnej i ponadregionalnej mobilności pracowników poprzez 

międzynarodowe i dwustronne porozumienia w sprawie współpracy, takie jak reżimy 

swobodnego przepływu, liberalizacja wizowa lub wspólne wizy do wielu krajów, a także 

ramy współpracy w zakresie mobilności pracowników, zgodnie z priorytetami krajowymi, 

potrzebami lokalnego rynku i podaży umiejętności; 

c) przeprowadzenie przeglądu i zmiana istniejących możliwości i mechanizmów legalnej 

migracji w celu zoptymalizowania dopasowywania umiejętności na rynkach pracy, 

uwzględniania realiów demograficznych oraz wyzwań i szans w dziedzinie rozwoju, 

zgodnie z lokalnymi i krajowymi potrzebami rynku pracy i podażą umiejętności, w 

konsultacji z sektorem prywatnym i innymi odnośnymi podmiotami zainteresowanymi; 

d) opracowanie elastycznych opartych na prawach i uwzględniających aspekt płci systemów 

mobilności pracowników dla migrantów, zgodnie z lokalnymi i krajowymi potrzebami rynku 

pracy i podażą umiejętności na wszystkich poziomach kwalifikacji, w tym programów 

tymczasowych, sezonowych, cyrkulacyjnych i szybkich w dziedzinach, w których występuje 

niedobór siły roboczej, poprzez zapewnienie elastycznych, zamiennych i 

niedyskryminacyjnych opcji wizowych i możliwości uzyskiwania pozwoleń, na przykład na 

pracę stałą i tymczasową, wielokrotny wjazd w celach edukacyjnych, biznesowych, 

zwiedzania, inwestycji i przedsiębiorczości;   

e) promowanie skutecznego dopasowywania umiejętności w gospodarce krajowej poprzez 

angażowanie władz lokalnych i innych odnośnych podmiotów zainteresowanych, w 

szczególności sektora prywatnego i związków zawodowych w analizę lokalnego rynku 

pracy, identyfikację niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej, określenie wymaganych 

profili kompetencji i ocenę skuteczności polityk dotyczących migracji pracowników, w celu 

zagwarantowania reagującej na zmiany rynkowe kontraktowej mobilności pracowników za 

pośrednictwem legalnych mechanizmów;  

f) wspieranie sprawnych i skutecznych programów dopasowywania umiejętności poprzez 

skrócenie ram czasowych rozpatrywania w przypadku wiz i pozwoleń dla standardowych 

zezwoleń na zatrudnienie i poprzez oferowanie przyspieszonego i ułatwionego 

rozpatrywania w przypadku wiz i pozwoleń dla pracowników o udokumentowanej 

zgodności; 

g) opracowanie lub wykorzystanie istniejących krajowych i regionalnych praktyk 

przyjmowania i pobytu o stosownym czasie trwania w oparciu o empatyczne, humanitarne 
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i inne względy w przypadku migrantów zmuszonych do opuszczenia krajów pochodzenia 

z uwagi na nagłe klęski żywiołowe i inne niepewne sytuacje, na przykład poprzez 

zapewnienie wiz humanitarnych, prywatnego sponsorowania, dostępu do edukacji dzieci i 

tymczasowych zezwoleń na pracę, jeżeli adaptacja w kraju pochodzenia lub powrót do 

niego nie są możliwe;  

h) współpraca w zakresie identyfikowania, opracowywania i wzmacniania rozwiązań na rzecz 

migrantów zmuszonych do opuszczania krajów pochodzenia z uwagi na występowanie 

powolnie narastających klęsk żywiołowych, niekorzystnych skutków zmian klimatu i 

degradacji środowiska, na przykład pustynnienia, degradacji gleby, suszy i podnoszenia 

się poziomu mórz, z uwzględnieniem opracowywania opcji planowanej relokacji i opcji 

wizowych w przypadkach, w których adaptacja w kraju pochodzenia lub powrót do niego 

nie są możliwe; 

i) ułatwienie dostępu do procedur łączenia rodzin dla migrantów na wszystkich poziomach 

kwalifikacji poprzez odpowiednie środki propagujące realizację prawa do życia rodzinnego 

i dobra dziecka, w tym poprzez dokonanie przeglądu i zmiany obowiązujących wymogów, 

na przykład dotyczących dochodu, biegłości językowej, długości pobytu, pozwolenia na 

pracę i dostępu do zabezpieczenia społecznego i usług;  

j) rozszerzenie dostępnych możliwości mobilności w środowisku akademickim, w tym w 

ramach dwustronnych i wielostronnych umów ułatwiających wymianę między uczelniami, 

na przykład stypendia dla studentów i pracowników akademickich, wizytujące profesury, 

wspólne programy szkoleniowe i międzynarodowe możliwości badawcze, we współpracy 

z instytucjami akademickimi i innymi podmiotami zainteresowanymi. 

 

CEL 6: Ułatwienie sprawiedliwej i etycznej rekrutacji i zabezpieczenie warunków 

gwarantujących godną pracę 

22. Zobowiązujemy się do dokonania przeglądu istniejących mechanizmów rekrutacji dla 

zagwarantowania, że są sprawiedliwe i etyczne oraz do ochrony wszystkich pracowników 

migrujących przed wszelkimi formami wykorzystywania i nadużyć w celu zapewnienia godnej 

pracy i maksymalnego zwiększenia wkładu społeczno-gospodarczego migrantów zarówno w 

ich krajach pochodzenia, jak i przeznaczenia. 

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) promowanie podpisywania, ratyfikacji, przystępowania i wdrażania odpowiednich aktów 

międzynarodowych związanych z międzynarodową migracją pracowników, prawami 

pracowniczymi, godną pracą i pracą przymusową; 

b) wykorzystywanie działania istniejących dwustronnych, subregionalnych i regionalnych 

platform, które pokonały przeszkody i zidentyfikowały najlepsze praktyki w zakresie 

mobilności pracowników poprzez ułatwienie ponadregionalnego dialogu umożliwiającego 

dzielenie się tą wiedzą oraz propagowanie pełnego przestrzegania praw człowieka i praw 

pracowniczych pracowników migrujących na wszystkich poziomach kwalifikacji, 

uwzględniając migrujących pracowników domowych;  

c) poprawa regulacji dotyczących publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia, w celu 

uzgodnienia ich z międzynarodowymi wytycznymi i najlepszymi praktykami, 

uniemożliwienia rekruterom i pracodawcom naliczania lub zmieniania opłat rekrutacyjnych 

lub powiązanych kosztów obciążających pracowników migrujących w celu uniemożliwiania 

przymusowego „odpracowywania długu”, wyzysku i pracy przymusowej, w tym poprzez 
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ustanowienie obowiązkowych, możliwych do wyegzekwowania mechanizmów na rzecz 

skutecznego regulowania i monitorowania branży rekrutacyjnej; 

d) ustanawianie partnerstw z wszelkimi podmiotami zainteresowanymi, w tym pracodawcami, 

pracownikami migrującymi, organizacjami i związkami zawodowymi dla zagwarantowania, 

że pracownicy migrujący otrzymują umowy na piśmie i zapoznają się z zawartymi w nich 

postanowieniami, są świadomi regulacji dotyczących międzynarodowej rekrutacji siły 

roboczej i zatrudnienia w kraju przeznaczenia, praw i obowiązków pracowników 

migrujących, a także sposobu, w jaki uzyskać dostęp do skutecznych mechanizmów skarg 

i dochodzenia roszczeń, w zrozumiałym dla pracowników języku; 

e) przyjmowanie i wprowadzanie w życie przepisów krajowych, które nakładają kary za 

naruszanie praw człowieka i praw pracowniczych, szczególnie w przypadkach pracy 

przymusowej i pracy dzieci, a także współpraca z prywatnym sektorem, w tym 

pracodawcami, rekruterami, podwykonawcami i dostawcami na rzecz budowania 

partnerstw, które promują godne warunki pracy, zapobiegają nadużyciom i wyzyskowi, a 

także gwarantują, że role i obowiązki w ramach procesów rekrutacyjnych i dotyczących 

zatrudnienia są jasno określone, dzięki czemu wzrasta przejrzystość łańcucha dostaw; 

f) wzmocnienie egzekwowania sprawiedliwej i etycznej rekrutacji oraz standardów i polityk w 

zakresie godnej pracy poprzez wzmacnianie zdolności inspektorów pracy i innych organów 

dla lepszego monitorowania rekruterów, pracodawców i usługodawców we wszystkich 

sektorach, przy zagwarantowaniu, że międzynarodowe prawa człowieka i prawa 

pracownicze są respektowane w celu zapobiegania wszelkim formom wyzysku, 

niewolnictwa, poddaństwa oraz pracy przymusowej, obowiązkowej lub pracy dzieci; 

g) rozwój i ulepszenie procesów migracji pracowników oraz sprawiedliwych i etycznych 

procesów rekrutacji, które umożliwiają migrantom zmianę pracodawców i zmianę 

warunków lub długości ich pobytu przy minimalnym obciążeniu administracyjnym, a 

jednocześnie promują możliwości zapewnienia godnej pracy i przestrzegania 

międzynarodowych praw człowieka i praw pracowniczych;  

h) podjęcie środków, które uniemożliwiają konfiskatę lub pozaumowne zatrzymywanie umów 

o pracę oraz dokumentów podróży lub dokumentów tożsamości migrantów w celu 

zapobiegania nadużyciom, wszelkim formom wyzysku, pracy przymusowej, obowiązkowej 

i pracy dzieci, wymuszeniom i innym sytuacjom zależności oraz umożliwienie migrantom 

pełne korzystanie z praw człowieka; 

i) zapewnienie pracownikom migrującym zaangażowanym w zarobkową i opartą na umowie 

pracę tych samych praw i zabezpieczeń, jakie obejmują wszystkich pracowników w danym 

sektorze, na przykład praw do sprawiedliwych i sprzyjających warunków pracy, równych 

wynagrodzeń za pracę o takiej samej wartości, do swobody pokojowego gromadzenia się 

i stowarzyszania oraz do możliwie najwyższego do osiągnięcia standardu zdrowia 

fizycznego i psychicznego, w tym poprzez mechanizmy ochrony płac, dialog społeczny i 

członkostwo w związkach zawodowych; 

j) zagwarantowanie, że migranci pracujący w gospodarce nieformalnej mają bezpieczny 

dostęp do skutecznych mechanizmów zgłaszania, skarg i dochodzenia roszczeń w 

przypadkach wyzysku, nadużyć lub naruszeń ich praw w miejscu pracy, w sposób, który 

nie zaostrza podatności na zagrożenia migrantów ujawniających takie incydenty i 

umożliwia im uczestniczenie we właściwych postępowaniach prawnych, zarówno w kraju 

pochodzenia, jak i przeznaczenia; 

k) przegląd odnośnych krajowych przepisów prawa pracy, polityk i programów na rzecz 

zatrudnienia w celu zagwarantowania, że uwzględniają one konkretne potrzeby i wkład 

pracowników migrujących będących kobietami, szczególnie w pracy w gospodarstwie 

domowym i zawodach o niskim poziomie kwalifikacji, oraz przyjęcie określonych środków 
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pozwalających na zapobieganie, zgłaszanie, uwzględnianie i zapewnienie skutecznego 

środka prawnego w przypadku wszelkich form wyzysku i nadużyć, w tym przemocy 

seksualnej i przemocy ze względu na płeć, jako podstawa promowania polityk na rzecz 

mobilności pracowników z uwzględnieniem aspektu płci;   

l) opracowanie i ulepszanie polityk i programów krajowych dotyczących międzynarodowej 

mobilności pracowników, w tym poprzez uwzględnienie odnośnych zaleceń zawartych w 

Ogólnych zasadach i wytycznych operacyjnych MOP dotyczących sprawiedliwej rekrutacji 

(ang.: ILO General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment), 

Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz systemu rekrutacji IRIS IOM 

(ang.: International Recruitment Integrity System);  

 

CEL 7: Uwzględnienie podatności na zagrożenia w migracji i jej obniżenie 

23. Zobowiązujemy się do zaspokajania potrzeb migrantów, którzy stoją w obliczu podatności na 

zagrożenia, jakie mogą występować w wyniku okoliczności, w których migranci podróżują lub 

warunków, z jakimi mierzą się w krajach pochodzenia, tranzytu lub przeznaczenia, poprzez 

udzielenie im pomocy i ochrony praw człowieka zgodnie z ich obowiązkami na mocy prawa 

międzynarodowego. Zobowiązujemy się ponadto do zapewnienia nieustannej ochrony 

interesów dzieci jako nadrzędnego względu w sytuacjach dotyczących dzieci oraz do 

stosowania podejścia uwzględniającego aspekt płci przy rozwiązywaniu problemu podatności 

na zagrożenia, w tym w reakcji na mieszany ruch migracyjny.  

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) przegląd odnośnych polityk i praktyk przeprowadzony w celu zagwarantowania, że nie 

tworzą one, nie zaostrzają ani w sposób niezamierzony nie zwiększają podatności 

migrantów na zagrożenia, w tym poprzez zastosowanie podejścia opartego na prawach 

człowieka, uwzględniającego aspekt płci i niepełnosprawność, a także podejścia 

uwzględniającego wiek i podejścia dostosowanego do dzieci; 

b) ustanowienie kompleksowych polityk i rozwijanie partnerstw, które zapewniają migrantom 

w sytuacji podatności na zagrożenia, niezależnie od ich statusu migracyjnego, niezbędne 

wsparcie na wszystkich etapach migracji, poprzez identyfikację i pomoc, a także ochronę 

praw człowieka, w szczególności w przypadkach dotyczących zagrożonych kobiet, dzieci, 

zwłaszcza dzieci bez opieki lub odseparowanych od rodzin, członków mniejszości 

etnicznych lub wyznaniowych, ofiar przemocy, w tym przemocy seksualnej i przemocy ze 

względu na płeć, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób dyskryminowanych na 

jakimkolwiek tle, rdzennych mieszkańców, pracowników borykających się z wyzyskiem i 

nadużyciami, pracowników domowych, ofiar handlu ludźmi oraz migrantów będących 

ofiarami wyzysku i nadużyć w kontekście przemytu migrantów; 

c) opracowanie polityk migracyjnych uwzględniających aspekt płci w celu zajęcia się 

konkretnymi potrzebami i słabościami migrujących kobiet, dziewcząt i chłopców, przy czym 

polityki te mogą obejmować pomoc, opiekę zdrowotną, pomoc psychologa i inne usługi 

doradztwa, a także dostęp do wymiaru sprawiedliwości i skutecznych środków prawnych, 

szczególnie w przypadkach przemocy seksualnej, przemocy ze względu na płeć, w 

przypadku nadużyć i wyzysku; 

d) przegląd odnośnych istniejących przepisów prawa pracy i warunków pracy w celu 

zidentyfikowania i skutecznego uwzględnienia podatności na zagrożenia i nadużyć wobec 

pracowników migrujących na wszystkich poziomach kwalifikacji, w tym pracowników 
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domowych i pracujących w gospodarce nieformalnej, we współpracy z odpowiednimi 

podmiotami zainteresowanymi, w szczególności z sektorem prywatnym;  

e) uwzględnienie dzieci migrantów w krajowych systemach ochrony dzieci poprzez 

ustanowienie solidnych procedur na rzecz ochrony dzieci migrantów w odnośnych 

postępowaniach i decyzjach ustawodawczych, administracyjnych i sądowych, a także 

wszelkich politykach i programach migracyjnych, które mają wpływ na dzieci, w tym 

politykach i służbach ochrony konsularnej, a także ramach współpracy transgranicznej w 

celu zagwarantowania, że interes dziecka jest właściwie uwzględniany, spójnie 

interpretowany i realizowany w porozumieniu i współpracy z organami ochrony dzieci; 

f) ochrona dzieci bez opieki i dzieci odseparowanych od rodziców na wszystkich etapach 

migracji poprzez ustanowienie specjalistycznych procedur ich identyfikacji, 

przekierowywania, opieki nad nimi i łączenia rodzin oraz zapewnienie dostępu do usług 

opieki zdrowotnej, w tym zdrowia psychicznego, edukacji, pomocy prawnej i prawa do bycia 

wysłuchanym w postępowaniach administracyjnych, w tym poprzez niezwłoczne 

wyznaczenie kompetentnego i bezstronnego opiekuna prawnego jako zasadniczy sposób 

zaradzenia ich szczególnej podatności na zagrożenia, ochrony przed wszelkimi formami 

przemocy i zapewnienia dostępu do trwałych rozwiązań leżących w najlepszym interesie 

dziecka;  

g) zagwarantowanie dostępu migrantów do publicznej lub przystępnej niezależnej pomocy 

prawnej i reprezentowania w postępowaniach sądowych, które ich dotyczą, w tym w trakcie 

wszelkich powiązanych rozpraw sądowych lub administracyjnych dla zagwarantowania, że 

wszyscy migranci i wszędzie są uznawani przed prawem za osoby oraz że wymierzanie 

sprawiedliwości odbywa się w sposób bezstronny i niedyskryminacyjny;  

h) opracowanie dostępnych i stosownych procedur ułatwiających przejście z jednego statusu 

do drugiego i informowanie migrantów o ich prawach i obowiązkach, ażeby uniemożliwić 

migrantom nadanie im nieuregulowanego statusu w kraju przeznaczenia, zmniejszyć 

niepewność statusu i powiązanej z nim podatności na zagrożenia, a także zapewnić 

indywidualne oceny statusu migrantów, także tych, którzy utracili legalny status, bez obawy 

o niesłuszne wydalenie;  

i) korzystanie z istniejących praktyk dla ułatwienia dostępu migrantom o nieuregulowanym 

statusie do indywidualnej oceny, która może prowadzić do nadania im legalnego statusu, 

na zasadzie rozpatrywania każdego przypadku z osobna i z zastosowaniem 

jednoznacznych i przejrzystych kryteriów, szczególnie w przypadkach dotyczących dzieci, 

młodzieży i rodzin, jako możliwość zmniejszenia podatności na zagrożenia, a także 

zapewnienia państwu szerszej wiedzy na temat zamieszkującej ludności; 

j) stosowanie szczególnych środków wsparcia dla zagwarantowania, że migranci, którzy 

znajdą się w sytuacjach kryzysu w krajach tranzytu i przeznaczenia, mają dostęp do 

ochrony konsularnej i pomocy humanitarnej, w tym poprzez ułatwienie i rozszerzenie 

międzynarodowej współpracy transgranicznej, a także poprzez uwzględnienie populacji 

migrantów w działaniach z zakresu gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, 

reagowania kryzysowego i działań pokryzysowych;  

k) angażowanie władz lokalnych i odnośnych podmiotów zainteresowanych w identyfikację, 

odsyłanie i pomoc migrantom w sytuacjach podatności na zagrożenia, w tym poprzez 

umowy z krajowymi organami ochrony, podmiotami świadczącymi pomoc prawną i 

usługodawcami, a także angażowanie mobilnych zespołów reagowania, jeżeli istnieją;  

l) opracowanie krajowych polityk i programów na rzecz poprawy krajowych reakcji 

uwzględniających potrzeby migrantów w sytuacjach podatności na zagrożenia, w tym 

poprzez uwzględnianie odpowiednich zaleceń w Zasadach i wytycznych Grupy ds. 

Globalnej Migracji, uzupełnionych przez praktyczne wskazówki dotyczące ochrony praw 
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człowieka migrantów w sytuacjach podatności na zagrożenia (ang.: Global Migration Group 

Principles and Guidelines, Supported by Practical Guidance, on the Human Rights 

Protection of Migrants in Vulnerable Situations); 

 

CEL 8: Ratowanie istnień i wprowadzanie skoordynowanych międzynarodowych działań na 

rzecz zaginionych migrantów 

24. Zobowiązujemy się do współpracy międzynarodowej w celu ratowania istnień i zapobiegania 

zgonom i obrażeniom migrantów, poprzez indywidualne lub wspólne operacje poszukiwawczo-

ratownicze, standaryzację gromadzenia i wymiany istotnych informacji, ponoszenie zbiorowej 

odpowiedzialności z tytułu ochrony życia wszystkich migrantów, zgodnie z przepisami prawa 

międzynarodowego. Zobowiązujemy się ponadto do identyfikowania tych, którzy zmarli lub 

zaginęli i do ułatwienia komunikacji z rodzinami, które ucierpiały. 

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) opracowanie procedur i umów dotyczących poszukiwania i ratowania migrantów, gdzie 

głównym celem jest ochrona prawa migrantów do życia, z utrzymaniem zakazu zbiorowego 

wydalenia, z zagwarantowaniem sprawiedliwości proceduralnej i indywidualnych ocen, 

poprawa zdolności przyjmowania i pomocy, a także zagwarantowanie, że udzielanie 

pomocy o charakterze wyłącznie humanitarnym w przypadku migrantów nie jest uznawane 

za niezgodne z prawem; 

b) przegląd skutków polityk i przepisów prawa dotyczących migracji w celu zagwarantowania, 

że nie stanowią lub nie tworzą one ryzyka zaginięcia migrantów, w tym poprzez 

identyfikowanie niebezpiecznych tras tranzytowych uczęszczanych przez migrantów, 

poprzez współpracę także z innymi państwami i podmiotami zainteresowanymi oraz 

organizacjami międzynarodowymi w przedmiocie identyfikacji ryzyka kontekstowego i 

ustanawiania mechanizmów zapobiegania i reagowania w takich sytuacjach, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na dzieci migrantów, szczególnie dzieci bez opieki i 

odseparowane od rodziców; 

c) umożliwienie migrantom niezwłocznego kontaktu z rodzinami w celu poinformowania ich, 

że żyją, poprzez ułatwienie dostępu do środków komunikacji wzdłuż szlaków i w miejscach 

przeznaczenia, w tym w miejscach zatrzymań, a także dostępu do misji konsularnych, 

lokalnych władz i organizacji, które mogą zapewnić pomoc w kontakcie z rodziną, 

szczególnie w przypadku dzieci migrantów bez opieki i odseparowanych od rodziców, a 

także nastolatków; 

d) utworzenie transnarodowych kanałów koordynacji, w tym w ramach współpracy 

konsularnej i wyznaczenie punktów kontaktowych dla rodzin poszukujących zaginionych 

migrantów, dzięki którym rodziny mogą być na bieżąco informowane o statusie poszukiwań 

i uzyskać istotne informacje, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do prywatności i 

ochrony danych osobowych; 

e) gromadzenie, centralizowanie i systematyzowanie danych dotyczących zwłok i 

zagwarantowanie identyfikowalności po pochówku, zgodnie z przyjętymi na arenie 

międzynarodowej standardami kryminalistycznymi oraz utworzenie kanałów koordynacji 

na szczeblu transnarodowym w celu ułatwienia identyfikacji i udzielania informacji 

rodzinom; 

f) podejmowanie wszelkich starań, w tym poprzez współpracę międzynarodową, w zakresie 

odzyskiwania, identyfikacji i repatriacji zwłok zmarłych migrantów do krajów ich 

pochodzenia, z uszanowaniem woli pogrążonych w żałobie rodzin oraz, w przypadku osób 
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niezidentyfikowanych, ułatwienie identyfikacji i późniejszego odzyskania zwłok, przy 

zagwarantowaniu, że zwłoki zmarłych migrantów są traktowane w sposób godny, z 

szacunkiem i prawidłowo.  

 

CEL 9: Wzmocnienie transnarodowego reagowania na przemyt migrantów 

25. Zobowiązujemy się do zintensyfikowana starań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemytu 

migrantów poprzez wzmocnienie zdolności i współpracy międzynarodowej w zakresie 

prewencji, dochodzenia, ścigania i karania przemytu migrantów w celu położenia kresu 

bezkarności sieci przemytniczych. Zobowiązujemy się ponadto do zagwarantowania, że 

migranci nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności w postępowaniu karnym za to, że byli 

obiektem przemytu, niezależnie od potencjalnego ścigania z tytułu innych naruszeń prawa 

krajowego. Zobowiązujemy się także do zidentyfikowania przemyconych migrantów w celu 

ochrony ich praw człowieka, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb kobiet i dzieci i z 

udzieleniem pomocy w szczególności przemycanym migrantom w okolicznościach 

obciążających, zgodnie z prawem międzynarodowym.  

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) promowanie, ratyfikacja, akcesja i wdrażanie Protokołu przeciwko przemytowi migrantów 

drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych 

przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (UNTOC); 

b) korzystanie z transnarodowych, regionalnych i dwustronnych mechanizmów wymiany 

istotnych informacji i danych wywiadowczych dotyczącymi tras przemytu, sposobu 

działania i operacji finansowych sieci przemytniczych, podatności na zagrożenia, w obliczu 

których stoją przemycani migranci, a także innych danych w celu rozbicia sieci 

przemytniczych i ulepszenia wspólnego reagowania; 

c) opracowanie uwzględniających aspekt płci i dostosowanych do dzieci protokołów 

współpracy wzdłuż szlaków migracyjnych, obejmujących stopniowe środki umożliwiające 

odpowiednią identyfikację i pomoc przemycanym migrantom, zgodnie z prawem 

międzynarodowym, a także ułatwienie transgranicznego egzekwowania prawa i 

współpracy wywiadowczej w celu zapobiegania przemytowi migrantów i zwalczania go, w 

celu położenia kresu bezkarności przemytników i uniemożliwieniu migracji nieuregulowanej 

przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że środki przeciwdziałania przemytowi w pełni 

przestrzegają praw człowieka; 

d) przyjęcie środków ustawodawczych i innych środków, jakie mogą być niezbędne do 

uznania przemytu migrantów za przestępstwo, jeśli popełniany jest w sposób umyślny i w 

celu uzyskania, bezpośrednio lub pośrednio, korzyści finansowej lub innej korzyści 

materialnej na rzecz przemytnika, a także wprowadzenia zaostrzonych kar z tytułu 

przemytu migrantów w okolicznościach obciążających, zgodnie z przepisami prawa 

międzynarodowego; 

e) opracowanie, przegląd lub zmiana odnośnych polityk i procedur w celu dokonania 

rozróżnienia pomiędzy przestępstwami przemytu migrantów i handlu ludźmi poprzez 

stosowanie poprawnych definicji i stosowanie odrębnych reakcji na te odmienne 

przestępstwa, przy jednoczesnym uznaniu, że przemycani migranci mogą również stać się 

ofiarami handlu ludźmi, a zatem wymagają odpowiedniej ochrony i wsparcia;  

f) podjęcie środków na rzecz zapobiegania przemytowi migrantów w ramach całego cyklu 

migracji, w partnerstwie z innymi państwami i odpowiednimi podmiotami 

zainteresowanymi, w tym poprzez współpracę w dziedzinie rozwoju, informacji 
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publicznych, wymiaru sprawiedliwości, a także szkolenia i technicznego budowania 

zdolności na szczeblu krajowym i lokalnym, zwrócenie szczególnej uwagi na obszary 

geograficzne, z których migracja nieuregulowana wywodzi się w sposób systematyczny. 

 

CEL 10: Zapobieganie, zwalczanie i wyeliminowanie handlu ludźmi w kontekście migracji 

międzynarodowej 

26. Zobowiązujemy się do podejmowania środków ustawodawczych lub innych środków w celu 

zapobiegania, zwalczania i wyeliminowania handlu ludźmi w kontekście migracji 

międzynarodowej poprzez zwiększenie zdolności i zacieśnienie współpracy międzynarodowej 

w zakresie przeprowadzania dochodzenia, ścigania i karania handlu ludźmi, obniżenia popytu, 

który sprzyja wyzyskowi prowadzącemu do handlu i położenia kresu bezkarności sieci 

zajmujących się przemytem. Zobowiązujemy się ponadto do ulepszenia identyfikacji i ochrony, 

a także pomocy na rzecz migrantów, którzy stali się ofiarami handlu ludźmi, ze szczególnym 

uwzględnieniem kobiet i dzieci. 

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) promowanie, ratyfikacja, przystępowanie i wdrażanie Protokołu o zapobieganiu, 

zwalczaniu, oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi - protokół 

dodatkowy do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej 

przestępczości zorganizowanej (UNTOC); 

b) promowanie wdrażania globalnego planu działania na rzecz zwalczania handlu ludźmi 

(ang.: Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons) i uwzględnianie odnośnych 

zaleceń zestawu narzędzi UNODC do zwalczania handlu ludźmi oraz innych istotnych 

dokumentów UNODC przy opracowywaniu i wdrażaniu krajowych i regionalnych polityk i 

środków dotyczących handlu ludźmi. 

c) monitorowanie szlaków migracji nieuregulowanej, które mogą być wykorzystywane przez 

sieci zajmujące się handlem ludźmi do naboru i wiktymizacji przemycanych migrantów lub 

migrantów o nieuregulowanym statusie, w celu wzmocnienia współpracy na szczeblu 

dwustronnym regionalnym i ponadregionalnym w zakresie zapobiegania, dochodzenia i 

ścigania sprawców, a także identyfikacji, ochrony i pomocy ofiarom handlu ludźmi; 

d) udostępnianie istotnych informacji i danych wywiadowczych w ramach mechanizmów 

transnarodowych i regionalnych, w tym dotyczących sposobów działania, modeli 

gospodarczych i warunków napędzających sieci przemytnicze, zacieśnienie współpracy 

pomiędzy wszystkimi odpowiednimi podmiotami, w tym jednostkami wywiadu 

gospodarczego, regulatorami i instytucjami finansowymi w zakresie identyfikowania i 

zakłócania przepływów finansowych powiązanych z handlem ludźmi i wzmocnienie 

współpracy sądowej i egzekwowania z myślą o zapewnieniu rozliczalności i 

wyeliminowaniu bezkarności; 

e) stosowanie środków, które uwzględniają konkretne słabości kobiet, mężczyzn, dziewcząt i 

chłopców, niezależnie od ich statusu migracyjnego, i których dotyczy ryzyko zostania 

ofiarami handlu ludźmi oraz inne formy wyzysku, poprzez ułatwienie dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości i bezpieczne zgłaszanie bez strachu o zatrzymanie, deportację lub karę, 

skupienie się na prewencji, identyfikacji, odpowiedniej ochronie i pomocy oraz 

uwzględnieniu konkretnych form nadużyć i wyzysku;  

f) zagwarantowanie, że definicje handlu ludźmi stosowane w prawodawstwie, polityce 

migracyjnej i planowaniu, a także w postępowaniach sądowych są zgodne z prawem 
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międzynarodowym, tak aby dokonać rozróżnienia pomiędzy przestępstwami handlu ludźmi 

a przemytem migrantów; 

g) wzmocnienie ustawodawstwa i odpowiednich procedur na rzecz lepszego ścigania 

handlarzy ludźmi, unikania kryminalizacji migrantów będących ofiarami handlu ludźmi z 

tytułu przestępstw związanych z handlem ludźmi, a także zagwarantowanie, że ofiary 

otrzymują odpowiednią ochronę i pomoc, która nie jest zależna od współpracy z władzami 

skierowanej przeciwko osobom podejrzanym o handel ludźmi; 

h) zapewnienie migrantom, którzy stali się ofiarami handlu ludźmi, ochrony i pomocy - 

środków na rzecz odzyskania zdrowia fizycznego, psychologicznego i społecznego, a 

także środków, które umożliwiają im pozostanie w kraju przeznaczenia, tymczasowo lub 

na stałe, w odpowiednich przypadkach, z ułatwieniem dostępu ofiar do wymiaru 

sprawiedliwości, w tym do środków odszkodowawczych i kompensacyjnych, zgodnie z 

prawem międzynarodowym; 

i) tworzenie krajowych i lokalnych systemów informacyjnych i programów szkoleniowych, 

które ostrzegają i edukują obywateli, pracodawców, a także urzędników państwowych i 

funkcjonariuszy organów ścigania, oraz wzmacniają zdolności w zakresie identyfikowania 

oznak handlu ludźmi, takich jak praca przymusowa, obowiązkowa lub praca dzieci, w 

krajach pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia; 

j) inwestowanie w kampanie szerzenia świadomości, w partnerstwie z odnośnymi 

podmiotami zainteresowanymi, na rzecz migrantów i potencjalnych migrantów, w 

przedmiocie ryzyka i niebezpieczeństw handlu ludźmi i zapewnienie im informacji na temat 

zapobiegania działalności przemytniczej i zgłaszania jej; 

 

CEL 11: Zarządzanie granicami w sposób zintegrowany, bezpieczny i skoordynowany 

27. Zobowiązujemy się do zarządzania naszymi granicami kraju w sposób skoordynowany, 

promując współpracę dwustronną i regionalną, zapewniając bezpieczeństwo państwom, 

społecznościom i migrantom i ułatwiając bezpieczne i regularne ruchy transgraniczne ludzi, przy 

jednoczesnym zapobieganiu nieuregulowanej migracji. Zobowiązujemy się ponadto do 

wdrażania polityk zarządzania granicami, respektujących narodową suwerenność, 

praworządność, obowiązki na mocy prawa międzynarodowego, prawa człowieka w przypadku 

wszystkich migrantów, niezależnie od ich statusu migracyjnego, przy czym są one 

niedyskryminacyjne, uwzględniające aspekt płci i dostosowane do dziecka.  

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) wzmocnienie międzynarodowej, regionalnej i transregionalnej współpracy w dziedzinie 

zarządzania granicami, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji krajów tranzytu, w 

przedmiocie właściwej identyfikacji, terminowego i sprawnego przekierowywania, pomocy 

i odpowiedniej ochrony migrantów w sytuacjach podatności na zagrożenia na granicach 

lub w pobliżu granicach międzynarodowe prawych, zgodnie z międzynarodowym prawem 

dotyczącym praw człowieka, poprzez przyjęcie podejścia obejmującego całą administrację 

rządową, wdrażanie szkoleń transgranicznych i wspieranie środków z zakresu budowania 

zdolności; 

b) utworzenie odpowiednich struktur i mechanizmów na rzecz skutecznie zintegrowanego 

zarządzania granicami poprzez zagwarantowanie kompleksowych i sprawnych procedur 

przekraczania granic, w tym poprzez wstępną kontrolę osób przybywających, wstępne 

zgłaszanie przez przewoźników pasażerów i korzystanie z technologii informacyjno-
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komunikacyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu zasady niedyskryminacji i poszanowaniu 

prawa do prywatności i ochrony danych osobowych; 

c) przeprowadzenie przeglądu i zmiana odnośnych krajowych procedur kontroli granicznej, 

procesów indywidualnej oceny i wywiadu dla zapewnienia sprawiedliwości proceduralnej 

na granicach międzynarodowych oraz zagwarantowania, że wszyscy migranci są 

traktowani zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka, w tym 

poprzez współpracę z krajowymi instytucjami praw człowieka i innymi odpowiednimi 

podmiotami zainteresowanymi; 

d) opracowanie umów współpracy technicznej umożliwiających państwom wnioskowanie i 

oferowanie aktywów, sprzętu i innej pomocy technicznej w celu wzmocnienia zarządzania 

granicami, w szczególności w obszarze badań i ratownictwa, a także w innych sytuacjach 

nadzwyczajnych; 

e) zagwarantowanie, że organy ochrony dzieci są niezwłocznie informowane i przydzielane 

do uczestnictwa w procedurach określania interesów dziecka, kiedy dziecko bez opieki lub 

odseparowane od rodziców przekroczy granicę międzynarodową, zgodnie z prawem 

międzynarodowym, w tym poprzez szkolenie funkcjonariuszy straży granicznej z praw 

dziecka i procedur dostosowanych do dzieci, na przykład zapobiegających separacji rodzin 

i zapewniających łączenie rodzin, w przypadku gdy nastąpi separacja; 

f) dokonanie przeglądu i zmiany odnośnych przepisów ustawowych i wykonawczych w celu 

ustalenia, czy sankcje są odpowiednie dla uwzględniania nielegalnego wjazdu lub pobytu, 

a jeśli tak, zagwarantowanie, że są proporcjonalne, sprawiedliwe, niedyskryminujące i w 

pełni zgodne ze sprawiedliwością proceduralną i innymi obowiązkami nałożonymi na mocy 

prawa międzynarodowego;  

g) poprawa współpracy transgranicznej pomiędzy sąsiadującymi i innymi państwami w 

odniesieniu do traktowania osób przekraczających lub ubiegających się o przekroczenie 

granic międzynarodowych, w tym poprzez uwzględnienie odnośnych zaleceń z zalecanych 

zasad i wytycznych w sprawie praw człowieka i granic międzynarodowych (ang.: 

Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders) Biura 

Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka przy identyfikowaniu 

najlepszych praktyk; 

 

CEL 12: Wzmocnienie pewności i przewidywalności w procedurach migracyjnych na rzecz 

odpowiedniego badania, oceny i odsyłania 

28. Zobowiązujemy się do zwiększenia pewności prawa i przewidywalności procedur migracyjnych 

poprzez opracowanie i wzmocnienie skutecznych i opartych na prawach człowieka 

mechanizmów na rzecz adekwatnej i terminowej kontroli i indywidualnej oceny wszystkich 

migrantów do celu identyfikowania i ułatwiania dostępu do odpowiednich procedur odsyłania, 

zgodnie z prawem międzynarodowym. 

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) zwiększenie przejrzystości i dostępności procedur migracyjnych poprzez przekazywanie 

wymogów dotyczących wjazdu, przyjmowania, pobytu, pracy, nauki lub innych działań, a 

także wprowadzenie technologii uproszczenia procedur składania wniosków w celu 

uniknięcia zbędnych opóźnień i wydatków ze strony państw i migrantów; 

b) opracowanie i prowadzenie wewnątrz- i ponadregionalnych specjalistycznych szkoleń z 

zakresu praw człowieka i szkoleń uwzględniających zjawisko traumy dla osób niosących 
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pierwszą pomoc i urzędników państwowych, w tym organów ścigania, funkcjonariuszy 

służb granicznych, przedstawicieli konsularnych i organów sądowych, dla ułatwienia i 

standaryzacji identyfikacji i przekierowywania osób, a także udzielania odpowiedniej 

pomocy i doradztwa, w sposób uwzględniający specyfikę kulturową, ofiarom handlu ludźmi, 

migrantom w sytuacjach podatności na zagrożenia, w tym dzieciom, w szczególności 

dzieciom bez opieki lub odseparowanym od rodziców oraz osobom dotkniętym dowolną 

formą wyzysku lub nadużyć związaną z przemytem migrantów w okolicznościach 

obciążających; 

c) ustanowienie mechanizmów uwzględniających aspekt płci i dopasowanych do dzieci, w 

tym ulepszonych środków kontroli i indywidualnych ocen na granicach i miejscach 

pierwszego przyjazdu, poprzez zastosowanie znormalizowanych procedur działania 

opracowanych w porozumieniu z władzami lokalnymi, krajowymi instytucjami praw 

człowieka, organizacjami międzynarodowymi i społeczeństwem obywatelskim; 

d) zagwarantowanie, że dzieci migranci są niezwłocznie identyfikowane w miejscach 

pierwszego przyjazdu w krajach tranzytu i przeznaczenia oraz, w przypadku gdy dzieci są 

pozbawione opieki lub odseparowane od rodziców, są niezwłocznie odsyłane do organów 

opieki nad dziećmi i innych odpowiednich służb, a także zostaje im wyznaczony 

kompetentny i bezstronny opiekun prawny, że jedność rodziny jest chroniona oraz że 

każdy, kto w sposób zasadny twierdzi, że jest dzieckiem, jest traktowany jako takie, o ile 

nie ustalono inaczej w drodze interdyscyplinarnej, niezależnej oceny dostosowanej do 

wieku dziecka;  

e) zagwarantowanie, że w kontekście ruchów mieszanych, istotne informacje na temat praw 

i obowiązków na mocy prawa i procedur krajowych, w tym wymogów wjazdu i pobytu, 

dostępnych form ochrony, a także możliwości powrotu i reintegracji, są adekwatnie, 

terminowo i skutecznie przekazane i przystępne. 

 

CEL 13: Stosowanie umieszczania w ośrodku detencyjnym jedynie w ostateczności i 

pracowanie nad alternatywami 

29. Zobowiązujemy się do zagwarantowania, że wszelkie umieszczanie w ośrodku detencyjnym w 

kontekście międzynarodowej migracji odbywa się zgodnie ze sprawiedliwością proceduralną, 

jest niearbitralne, oparte na prawie, konieczności, proporcjonalności i indywidualnych ocenach, 

jest realizowane przez upoważnionych urzędników i obejmuje możliwie jak najkrótszy czas, 

niezależnie od tego, czy umieszczenie w ośrodku wystąpi w momencie wjazdu, tranzytu czy 

postępowań w sprawie powrotu i niezależnie od rodzaju miejsca, w którym następuje 

umieszczenie w ośrodku. Zobowiązujemy się ponadto do nadania priorytetu nieizolacyjnym 

względem detencji alternatywom, które są zgodne z prawem międzynarodowym oraz do 

przyjęcia opartego na prawach człowieka podejścia do każdego zatrzymania migrantów, do 

stosowania detencji wyłącznie w ostateczności. 

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) wykorzystywanie istniejących odpowiednich mechanizmów praw człowieka w celu poprawy 

niezależnego monitorowania przetrzymywania migrantów, przy zagwarantowaniu, że jest 

to środek ostateczny, naruszenia praw człowieka nie występują, a państwa promują, 

wdrażają i rozszerzają alternatywy dla detencji, opowiadając się za niepolegającymi na 

pozbawieniu wolności środkami i bazującymi na społeczności ustaleniami dotyczącymi 

opieki, szczególnie w przypadku rodzin i dzieci; 
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b) konsolidacja kompleksowego repozytorium w celu rozpowszechniania najlepszych praktyk 

opartych na prawach alternatyw dla umieszczania w ośrodkach strzeżonych w kontekście 

migracji międzynarodowej, w tym poprzez ułatwienie regularnej wymiany informacji i 

rozwoju inicjatyw w oparciu o skuteczne praktyki w państwach, pomiędzy państwami i 

podmiotami zainteresowanymi; 

c) przeprowadzenie przeglądu i zmiana odnośnego ustawodawstwa, polityk i praktyk 

związanych z detencją migrantów w celu zagwarantowania, że migranci nie są 

zatrzymywani niesłusznie, decyzje o umieszczeniu w ośrodku strzeżonym mają podstawy 

prawne, są proporcjonalne, mają uzasadniony cel i są podejmowane w oparciu o 

indywidualne przypadki, w pełnej zgodności ze sprawiedliwością proceduralną i gwarancją 

proceduralną, oraz że zatrzymania migrantów nie są propagowane jako środek 

odstraszający lub stosowane jako forma okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania migrantów, zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka; 

d) zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim migrantom w krajach tranzytu 

i przeznaczenia, którzy są lub mogą podlegać detencji, w tym poprzez ułatwienie dostępu 

do darmowych lub przystępnych porad prawnych i pomocy wykwalifikowanego i 

niezależnego prawnika, a także dostępu do informacji i prawa do regularnego przeglądu 

środka zabezpieczającego; 

e) zagwarantowanie, że wszyscy migranci w ośrodkach strzeżonych są informowani o 

powodach ich zatrzymania, w języku dla nich zrozumiałym, a także ułatwienie 

wykonywania ich praw, w tym niezwłocznego skontaktowania się z odpowiednimi misjami 

konsularnymi lub dyplomatycznymi, przedstawicielami prawnymi i członkami rodziny, 

zgodnie z prawem międzynarodowym i gwarancjami sprawiedliwości proceduralnej;  

f) złagodzenie negatywnych i potencjalnie trwałych skutków zatrzymywania migrantów 

poprzez zagwarantowanie sprawiedliwości proceduralnej i proporcjonalności, zgodnie z 

którymi zatrzymanie trwa przez jak najkrótszy okres, zabezpieczona zostaje integralność 

cielesna i psychiczna oraz, jako minimum, dostęp do żywności, podstawowa opieka 

zdrowotna, doradztwo i pomoc prawna, informacja i komunikacja, a także zapewnione 

zostaje odpowiednie zakwaterowanie, zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym 

praw człowieka; 

g) zagwarantowanie, że wszystkie organy administracji rządowej i podmioty prywatne 

upoważnione do zarządzania detencją migrantów, czynią to w sposób zgodny z prawami 

człowieka i są przeszkolone w zakresie niedyskryminacji, zapobiegania arbitralnym 

aresztowaniom i detencji w kontekście migracji międzynarodowej i ponoszą 

odpowiedzialność za naruszenia lub nadużycia praw człowieka; 

h) niezmienna ochrona i przestrzeganie praw i interesów dziecka, niezależnie od jego statusu 

migracyjnego, poprzez zagwarantowanie dostępności i przystępności wiarygodnego 

zakresu alternatyw dla umieszczania w ośrodkach strzeżonych w kontekstach braku 

pozbawienia wolności, sprzyjających uzgodnienia dotyczące opieki środowiskowej 

zapewniające dzieciom dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, a także przestrzeganie 

prawa do życia rodzinnego i jedności rodziny oraz poprzez pracę na rzecz wyeliminowania 

praktyk umieszczania dzieci w ośrodkach strzeżonych w kontekście migracji 

międzynarodowej; 

 

CEL 14: Wzmocnienie ochrony konsularnej, pomocy i współpracy w całym cyklu migracji 

30. Zobowiązujemy się do wzmocnienia ochrony konsularnej i pomocy naszym obywatelom za 

granicą, a także do współpracy konsularnej między państwami w celu zapewnienia lepszej 
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ochrony praw i interesów wszystkich migrantów przez cały czas oraz korzystania z funkcji misji 

konsularnych dla wzmocnienia interakcji pomiędzy migrantami a organami państwowymi w 

krajach pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia, zgodnie z prawem międzynarodowym. 

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) współpraca na rzecz budowania zdolności konsularnych, szkolenie urzędników 

konsularnych, promowanie porozumień dotyczących świadczenia usług konsularnych 

zbiorowo tam, gdzie państwo nie ma takiej możliwości, w tym poprzez pomoc techniczną 

oraz opracowanie dwustronnych lub regionalnych umów dotyczących rozmaitych aspektów 

współpracy konsularnej;  

b) zaangażowanie odnośnego personelu konsularnego i imigracyjnego na istniejących 

globalnych i regionalnych forach migracji w celu wymiany informacji i najlepszych praktyk 

w zakresie kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, dotyczących 

obywateli za granicą i wnoszenie wkładu w rozwój kompleksowej i opartej na dowodach 

polityki migracyjnej;  

c) zawieranie dwustronnych lub regionalnych porozumień dotyczących pomocy konsularnej i 

przedstawicielstwa konsularnego w miejscach, w których w interesie państw leży 

wzmacnianie usług konsularnych związanych z migracją, lecz w których państwa te nie 

posiadają przedstawicielstwa dyplomatycznego ani konsularnego;  

d) wzmacnianie zdolności konsularnych w celu identyfikacji i ochrony własnych obywateli za 

granicą, którzy znajdują się w sytuacji zagrożenia, oraz świadczenia im pomocy, w tym w 

przypadku osób dotkniętych pogwałceniem lub naruszeniem praw człowieka lub prawa 

pracy, ofiar przestępstw, ofiar handlu ludźmi, migrantów będących przedmiotem przemytu 

w okolicznościach obciążających i pracowników migrujących wykorzystywanych w 

procesie rekrutacji, poprzez zapewnianie w tym zakresie szkoleń dla urzędników 

konsularnych dotyczących podejmowania działań opartych na prawach człowieka, 

uwzględniających aspekt płci i dostosowanych do dziecka; 

e) zapewnianie własnym obywatelom za granicą możliwości zarejestrowania się w kraju 

pochodzenia w ścisłej współpracy z organami konsularnymi, krajowymi i lokalnymi, a także 

stosownymi organizacjami zajmującymi się migracją, aby ułatwić przekazywanie 

migrantom informacji, świadczenie na ich rzecz usług i udzielanie im pomocy w sytuacjach 

nadzwyczajnych oraz aby zapewnić im dostęp do odpowiednich i terminowych informacji, 

np. poprzez uruchomienie infolinii i skonsolidowanie krajowych cyfrowych baz danych, przy 

jednoczesnym zachowaniu prawa do prywatności i ochrony danych osobowych; 

f) zapewnianie własnym obywatelom wsparcia konsularnego w formie poradnictwa, w tym w 

zakresie miejscowych praw i zwyczajów, interakcji z organami, włączenia społecznego pod 

względem finansowym i zakładania firmy, a także poprzez wydawanie odpowiednich 

dokumentów, takich ja dokumenty podróży i konsularne dokumenty tożsamości, które 

mogą ułatwić dostęp do usług, dostęp do pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, otwarcie 

rachunku bankowego i dostęp do możliwości wykonywania przekazów emigrantów. 

 

CEL 15: Zapewnianie migrantom dostępu do podstawowych usług 

31. Zobowiązujemy się do zapewnienia, aby wszyscy migranci, niezależnie od ich statusu 

imigracyjnego, mogli wykonywać swoje prawa człowieka za sprawą bezpiecznego dostępu do 

podstawowych usług. Ponadto zobowiązujemy się do usprawnienia systemów świadczenia 

usług sprzyjających włączeniu migrantów, niezależnie od faktu, że obywatele i migranci o 

uregulowanym statusie mają prawo do bardziej kompleksowego świadczenia usług, 
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zapewniając jednocześnie, aby wszelkie odmienne traktowanie miało podstawę w prawie, było 

proporcjonalne, było uzasadnione celem zgodnym z prawem, oraz aby było zgodne z 

międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka.  

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) uchwalanie praw i podejmowanie działań służących zapewnieniu, aby świadczenie usług 

nie prowadziło do dyskryminacji migrantów wynikającej z powodów rasy, koloru skóry, płci, 

języka, religii, przekonań politycznych lub innych, pochodzenia narodowego lub 

społecznego, majątku, urodzenia, niepełnosprawności lub z innych powodów, niezależnie 

od przypadków, w których może mieć zastosowanie odmienne świadczenie usług w 

oparciu o status imigracyjny; 

b) zapewnianie, aby współpraca między usługodawcami a organami imigracyjnymi nie 

prowadziła do zwiększenia podatności migrantów o nieuregulowanym statusie na 

zagrożenia, sprawiając, że bezpieczny dostęp do podstawowych usług byłby utrudniony, 

lub bezprawnie naruszając prawa człowieka do prywatności, wolności i bezpieczeństwa 

osób w miejscach świadczenia podstawowych usług; 

c) ustanowienie i wzmocnienie kompleksowych i łatwo dostępnych punktów usługowych na 

szczeblu lokalnym, które sprzyjają włączeniu migrantów, oferują stosowne informacje 

dotyczące podstawowych usług w sposób uwzględniający aspekt płci i niepełnosprawności 

a także dostosowany do dziecka, oraz ułatwiają bezpieczny dostęp do takich informacji;  

d) ustanowienie lub upoważnienie niezależnych instytucji na szczeblu krajowym lub lokalnym, 

takich jak krajowe instytucje praw człowieka, mających otrzymywać, badać i monitorować 

skargi dotyczące sytuacji, w których systematycznie odmawia się migrantom dostępu do 

podstawowych usług lub utrudnia się taki dostęp, ułatwiać dostęp do procedury 

odwoławczej i prowadzić prace mające na celu zmianę praktyki; 

e) włączenie potrzeb zdrowotnych migrantów do krajowych i lokalnych polityk i planów w 

zakresie opieki zdrowotnej, np. poprzez wzmocnienie zdolności świadczenia usług, 

ułatwienie dostępu w przystępnych cenach i na niedyskryminujących warunkach, 

ograniczenie barier komunikacyjnych oraz szkolenie świadczeniodawców w zakresie 

świadczenia usług z uwzględnieniem aspektu kulturowego, aby promować zdrowie 

fizyczne i psychiczne migrantów i społeczności jako ogółu, w tym uwzględniając 

odpowiednie zalecenia zawarte w Ramowych priorytetach i wytycznych w zakresie 

promocji zdrowia uchodźców i migrantów Światowej Organizacji Zdrowia; 

f) zapewnianie dzieciom i młodzieży migrantom włączającej i sprawiedliwej edukacji wysokiej 

jakości, a także ułatwianie dostępu do możliwości uczenia się przez całe życie, w tym dzięki 

wzmacnianiu zdolności systemów edukacji i ułatwianiu dostępu na niedyskryminujących 

warunkach do rozwoju we wczesnym dzieciństwie, kształcenia formalnego, programów 

kształcenia pozaformalnego w przypadku dzieci, dla których system formalny nie jest 

dostępny, szkolenia w miejscu pracy i szkolenia zawodowego, kształcenia technicznego i 

szkolenia językowego, a także dzięki sprzyjaniu partnerstwom ze wszystkimi 

zainteresowanymi stronami, które mogą służyć wsparciem w tych staraniach. 

 

CEL 16: Wzmacnianie pozycji migrantów i społeczeństw w celu osiągnięcia pełnego 

włączenia społecznego i pełnej spójności społecznej  

32. Zobowiązujemy się do wspierania spójnych społeczeństw sprzyjających włączeniu 

społecznemu poprzez wzmacnianie pozycji migrantów tak, aby stali się oni aktywnymi 

członkami społeczeństwa, oraz promowanie wzajemnego zaangażowania społeczności 
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przyjmujących i migrantów w wykonywaniu wzajemnych praw i obowiązków, w tym w 

przestrzeganiu krajowych przepisów i poszanowaniu zwyczajów w kraju przeznaczenia. 

Ponadto zobowiązujemy się do wzmacniania dobrostanu wszystkich członków społeczeństw 

poprzez minimalizowanie dysproporcji, przeciwdziałanie polaryzacji i zwiększanie zaufania 

publicznego do polityk i instytucji związanych z migracją, przyznając przy tym, że w pełni 

zintegrowani migranci mają większą możliwość przyczyniania się do osiągnięcia dobrobytu.  

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) promowanie wzajemnego szacunku dla kultur, tradycji i zwyczajów społeczności 

docelowych oraz migrantów poprzez wymianę i wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie 

polityk, programów i działań związanych z integracją, w tym w zakresie sposobów 

promowania akceptacji różnorodności i ułatwiania spójności społecznej i włączenia 

społecznego; 

b) ustanowienie kompleksowych programów przed wyjazdem i po przybyciu do kraju 

przeznaczenia opartych na potrzebach, które to programy mogą obejmować prawa i 

obowiązki, podstawowe szkolenie językowe, a także wprowadzenie na temat norm i 

zwyczajów społecznych w kraju przeznaczenia;  

c) opracowanie krajowych celów polityki krótko-, średnio-, i długoterminowej dotyczących 

włączania migrantów do społeczeństw, w tym w zakresie integracji na rynku pracy, łączenia 

rodzin, edukacji, niedyskryminacji i zdrowia, m.in. poprzez sprzyjanie partnerstwom ze 

stosownymi zainteresowanymi stronami; 

d) prowadzenie prac na rzecz rynku pracy sprzyjającego włączeniu społecznemu i pełnego 

uczestnictwa pracowników migrujących w gospodarce formalnej poprzez ułatwienie 

dostępu do godnej pracy i do zatrudnienia zgodnego z ich najlepszymi kwalifikacjami, 

zgodnie z popytem na krajowym i lokalnym rynku pracy oraz z podażą umiejętności; 

e) wzmacnianie pozycji kobiet migrantów poprzez eliminację ograniczeń powodujących 

dyskryminację ze względu na płeć w zatrudnieniu formalnym, zapewnianie prawa do 

wolności zrzeszania się oraz ułatwianie dostępu do odpowiednich podstawowych usług, 

jako środki służące promowaniu postaw przywódczych i zagwarantowaniu ich pełnego i 

równego uczestnictwa w społeczeństwie i w gospodarce; 

f) ustanowienie ośrodków lub programów wspólnotowych na szczeblu lokalnym, aby ułatwić 

migrantom uczestnictwo w społeczeństwie docelowym, angażując migrantów, członków 

społeczności, organizacje diaspory, stowarzyszenia migrantów i samorządy terytorialne do 

podejmowania dialogu międzykulturowego, dzielenia się historiami, uczestnictwa w 

programach mentorskich i rozwijania więzi biznesowych, które posłużą poprawie wyników 

integracji i wspieraniu wzajemnego szacunku;  

g) wykorzystywanie umiejętności oraz biegłości kulturowej i językowej migrantów i 

społeczeństw docelowych dzięki opracowywaniu i promowaniu szkoleń opartych na 

wymianie partnerskiej oraz kursów i warsztatów uwzględniających aspekt płci, 

zawodowych i związanych z integracją obywatelską; 

h) wspieranie działań wielokulturowych poprzez organizację festiwali sportowych, 

muzycznych, artystycznych, kulinarnych, prowadzenie wolontariatu i inne wydarzenia 

społeczne, które ułatwią wzajemne zrozumienie i docenienie kultur migrantów i kultur 

społeczności docelowych; 

i) promowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego oraz wspieranie aspiracji 

dzieci migrantów poprzez wzmacnianie relacji w obrębie szkolnej społeczności, włączanie 

do programów nauczania informacji na temat migracji opartych na dowodach oraz 

dedykowanie szkołom o dużej koncentracji dzieci migrantów specjalnie ukierunkowanych 
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zasobów na potrzeby działań integracyjnych mających na celu promowanie szacunku dla 

różnorodności i włączenia społecznego oraz zapobieganie wszelkim formom 

dyskryminacji, w tym rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji.  

 

CEL 17: Eliminacja wszelkich form dyskryminacji i promowanie debaty publicznej opartej na 

dowodach mającej na celu kształtowanie postrzegania migracji  

33. Zobowiązujemy się do eliminowania wszelkich form dyskryminacji, potępiania i zwalczania 

wypowiedzi i działań o charakterze rasistowskim oraz przejawów rasizmu, dyskryminacji 

rasowej, przemocy, ksenofobii i powiązanej z nimi nietolerancji względem wszystkich 

migrantów, zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka. Ponadto 

zobowiązujemy się do promowania otwartej debaty publicznej opartej na dowodach, dotyczącej 

migracji i migrantów, w partnerstwie z wszystkimi częściami społeczeństwa, która doprowadzi 

do realistycznego, humanitarnego i konstruktywnego postrzegania tej kwestii. Zobowiązujemy 

się również do ochrony wolności wypowiedzi zgodnie z prawem międzynarodowym, uznając, 

że otwarta i swobodna debata przyczynia się do kompleksowego zrozumienia wszystkich 

aspektów migracji.  

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) uchwalanie, wdrażanie lub utrzymywanie przepisów karzących za przestępstwa z 

nienawiści i kwalifikowane przestępstwa z nienawiści wymierzone przeciwko migrantom, 

oraz szkolenie służb wymiaru sprawiedliwości i innych urzędników publicznych, aby 

identyfikowali takie przestępstwa i inne czyny przemocy wymierzone przeciwko migrantom, 

przeciwdziałali im i reagowali na nie, a także zapewnianie ofiarom pomocy medycznej, 

prawnej i psychologicznej; 

b) wzmacnianie pozycji migrantów i społeczeństw, aby zgłaszali wszelkie przypadki 

nawoływania do przemocy skierowanej przeciwko migrantom, poprzez informowanie ich 

na temat dostępnych mechanizmów odwoławczych, oraz zapewnianie, aby osoby biorące 

aktywny udział w popełnianiu przestępstw z nienawiści skierowanych przeciwko migrantom 

ponieśli za to odpowiedzialność zgodnie z przepisami krajowymi, przy jednoczesnym 

przestrzeganiu międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, w szczególności 

prawa do wolności wypowiedzi; 

c) promowanie niezależnych i obiektywnych przekazów medialnych o wysokiej jakości, w tym 

informacji internetowych, m.in. poprzez uwrażliwianie i edukowanie dziennikarzy na temat 

kwestii związanych z migracją i terminologii w tym zakresie, inwestowanie w etyczne 

standardy pracy reporterskiej i reklam, oraz zaprzestanie alokacji funduszy publicznych lub 

przydzielania materialnego wsparcia na rzecz mediów systematycznie promujących 

nietolerancję, ksenofobię, rasizm i inne formy dyskryminacji przeciwko migrantom, przy 

pełnym poszanowaniu wolności mediów; 

d) ustanowienie mechanizmów zapobiegania profilowaniu migrantów przez organy publiczne 

w kontekście rasowym, etnicznym i religijnym, a także systematycznym przypadkom 

nietolerancji, ksenofobii, rasizmu i wszelkich innych powtarzających się wielokrotnie i 

nakładających się form dyskryminacji, wykrywania takich przypadków i reagowania na nie, 

w partnerstwie z krajowymi instytucjami praw człowieka, w tym poprzez śledzenie i 

publikowanie analiz tendencji oraz zapewnianie dostępu do skutecznych mechanizmów 

składania skarg i mechanizmów odwoławczych; 

e) zapewnianie migrantom, zwłaszcza kobietom migrantom, dostępu do krajowych i 

regionalnych mechanizmów składania skarg i mechanizmów odwoławczych w celu 



 

 

 

29 

 

promowania odpowiedzialności za czyny i realizacji rządowych działań związanych z 

aktami i przejawami dyskryminacji skierowanymi przeciwko migrantom i ich rodzinom; 

f) promowanie kampanii mających na celu zwiększanie świadomości skierowanych do 

społeczeństw pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia, aby ukształtować publiczne 

postrzeganie dotyczące pozytywnego wkładu, jaki wnosi bezpieczna, uporządkowana i 

legalna migracja, w oparciu o dowody i fakty, i aby zatrzymać rasizm, ksenofobię i 

stygmatyzację skierowane przeciwko wszystkim migrantom; 

g) angażowanie migrantów, politycznych i religijnych przywódców i przywódców 

społeczności, a także edukatorów i usługodawców, aby wykrywali przypadki nietolerancji, 

rasizmu, ksenofobii i innych form dyskryminacji skierowanej przeciwko migrantom i 

diasporze i zapobiegali takim przypadkom, a także by wspierali działania prowadzone w 

społecznościach lokalnych służące promowaniu wzajemnego szacunku, w tym w 

kontekście kampanii wyborczych. 

 

CEL 18: Inwestowanie w rozwój umiejętności i ułatwienie wzajemnego uznawania 

umiejętności, kwalifikacji i kompetencji 

34. Zobowiązujemy się do inwestowania w innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają wzajemne 

uznawanie umiejętności, kwalifikacji i kompetencji pracowników migrujących na wszystkich 

poziomach kwalifikacji, oraz do promowania rozwoju umiejętności uwzględniającego popyt, aby 

zoptymalizować zdolność do zatrudnienia migrantów na formalnych rynkach pracy w krajach 

przeznaczenia i w krajach pochodzenia po powrocie, a także do zapewniania godnej pracy w 

ramach migracji zarobkowej; 

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) opracowanie norm i wytycznych w zakresie wzajemnego uznawania zagranicznych 

kwalifikacji i umiejętności zdobytych w sposób nieformalny w różnych sektorach we 

współpracy z odpowiednimi branżami przemysłu w celu zapewnienia ogólnoświatowej 

zgodności w oparciu o istniejące modele i najlepsze praktyki; 

b) promowanie przejrzystości certyfikacji i zgodności krajowych ram kwalifikacji poprzez 

uzgodnienie standardowych kryteriów, wskaźników i parametrów oceny, oraz poprzez 

utworzenie i wzmacnianie krajowych narzędzi służących profilowaniu umiejętności, 

rejestrów lub instytucji, aby ułatwić skuteczne i efektywne wzajemne uznawanie procedur 

na wszystkich poziomach kwalifikacji; 

c) zawieranie dwustronnych, regionalnych lub wielostronnych umów w sprawie wzajemnego 

uznawania lub włączenie postanowień dotyczących uznawania do innych umów, takich jak 

umowy o mobilności pracowników lub umowy handlowe w celu zapewnienia 

równoważności lub porównywalności w systemach krajowych, takich jak mechanizmy 

automatycznego lub regulowanego wzajemnego uznawania; 

d) wykorzystywanie technologii i cyfryzacji do oceny i wzajemnego uznawania kwalifikacji w 

sposób bardziej kompleksowy, w oparciu o kwalifikacje formalne, jak również kompetencje 

zdobyte w sposób nieformalny i doświadczenie zawodowe na wszystkich poziomach 

kwalifikacji; 

e) budowanie globalnych partnerstw w zakresie umiejętności wśród państw, które 

wzmacniają zdolności szkoleniowe organów krajowych i odpowiednich zainteresowanych 

stron, w tym sektora prywatnego i związków zawodowych, oraz wspieranie rozwoju 

umiejętności pracowników w krajach pochodzenia i migrantów w krajach przeznaczenia w 
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celu przygotowania uczestników szkoleń tak, aby posiadali zdolność do zatrudnienia na 

rynkach pracy we wszystkich uczestniczących państwach; 

f) promowanie międzyinstytucjonalnych sieci i programów współpracy na rzecz partnerstwa 

między sektorem prywatnym a instytucjami oświatowymi w krajach pochodzenia i 

przeznaczenia w celu zapewnienia migrantom, społecznościom i uczestniczącym 

partnerom możliwości rozwoju umiejętności przynoszących wzajemne korzyści, w tym w 

oparciu o najlepsze praktyki modelu biznesowego opracowanego w kontekście 

Światowego Forum Migracji i Rozwoju; 

g) zaangażowanie w dwustronne partnerstwa i programy we współpracy ze stosownymi 

zainteresowanymi stronami, promujące rozwój umiejętności, mobilność i przepływ, takie 

jak programy wymiany studenckiej, stypendia, programy wymiany zawodowej i staże lub 

przygotowanie zawodowe umożliwiające beneficjentom, po pozytywnym ukończeniu 

programu, ubiegać się o zatrudnienie i zaangażować się w przedsiębiorczość; 

h) współpraca z sektorem prywatnym i pracodawcami w celu udostępnienia migrantom łatwo 

dostępnych programów rozwoju umiejętności i dostosowywania umiejętności do potrzeb 

rynku pracy, które uwzględniają aspekt płci, w formie zdalnej lub online, na wszystkich 

poziomach kwalifikacji, w tym wczesnych szkoleń językowych i szkoleń językowych 

dostosowanych do danego zawodu, szkoleń w miejscu pracy i dostępu do 

zaawansowanych programów szkolenia, aby zwiększyć ich zdolność do zatrudnienia w 

sektorach, w których istnieje popyt na pracę, szczególnie aby promować wzmacnianie 

pozycji gospodarczej kobiet;  

i) zwiększanie możliwości pracowników migrujących do przekwalifikowania zawodowego lub 

zmiany pracodawcy poprzez udostępnienie dokumentacji uznającej umiejętności zdobyte 

podczas pracy lub w ramach szkolenia, aby zoptymalizować korzyści doskonalenia 

zawodowego; 

j) opracowanie i promowanie innowacyjnych sposobów służących wzajemnemu uznawaniu i 

wzajemnej ocenie umiejętności nabytych w sposób formalny i nieformalny, w tym poprzez 

prowadzenie okresowych i uzupełniających szkoleń dla osób poszukujących pracy, 

mentoring i programy stażowe, co umożliwi pełne uznawanie istniejących kwalifikacji i 

przyznawanie certyfikatów biegłości służących potwierdzaniu nowo nabytych umiejętności; 

k) ustanowienie mechanizmów kontroli kwalifikacji i oferowanie migrantom informacji 

dotyczących tego, w jaki sposób mogą ubiegać się o ocenę i uznanie ich umiejętności i 

kwalifikacji przed wyjazdem, w tym podczas procesu rekrutacyjnego lub na wczesnym 

etapie zaraz po przyjeździe, aby poprawić swoją zdolność do zatrudnienia; 

l) współpraca mająca na celu promowanie narzędzi gromadzących dokumentację i 

informacje, w partnerstwie ze stosownymi zainteresowanymi stronami, które oferują 

przegląd referencji, umiejętności i kwalifikacji pracownika uznanych w kraju pochodzenia, 

tranzytu i przeznaczenia, aby umożliwić pracodawcom ocenę adekwatności kwalifikacji 

pracowników migrujących podczas procesu rekrutacyjnego. 

 

CEL 19: Tworzenie migrantom i diasporze warunków do pełnego wkładu w zrównoważony 

rozwój we wszystkich krajach 

35. Zobowiązujemy się do wzmocnienia pozycji migrantów i diaspory, aby zachęcić ich do 

wnoszenia wkładu w rozwój oraz aby wykorzystywać korzyści płynące z migracji jako źródło 

zrównoważonego rozwoju, potwierdzając, że migracja jest wielowymiarową rzeczywistością o 
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kapitalnym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju krajów pochodzenia, tranzytu i 

przeznaczenia. 

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) zapewnienie pełnego i skutecznego wdrożenia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2030 i Programu działań z Addis Abeby poprzez wspieranie i ułatwianie pozytywnego 

wpływu migracji na realizację wszystkich celów zrównoważonego rozwoju; 

b) włączenie migracji do planowania rozwoju i polityk sektorowych na szczeblu lokalnym, 

krajowym, regionalnym i globalnym, przy uwzględnieniu odpowiednich istniejących 

wytycznych i zaleceń w zakresie polityki, takich jak podręcznik Światowej Grupy ds. 

Migracji zatytułowany „Uwzględnianie aspektu migracji w planowaniu rozwoju” (ang.: 

Mainstreaming Migration into Development Planning), w celu zwiększenia spójności 

polityki i skuteczności współpracy na rzecz rozwoju; 

c) inwestowanie w badania nad wpływem wkładu niefinansowego migrantów i diaspory w 

zrównoważony rozwój w krajach pochodzenia i przeznaczenia, takiego jak transfer wiedzy 

i umiejętności, aktywność społeczna i obywatelska oraz wymiana kulturowa, mające na 

celu opracowanie polityk opartych na dowodach i wzmocnienie globalnej debaty 

politycznej;  

d) ułatwianie migrantom i diasporze wnoszenia wkładu do ich krajów pochodzenia, w tym 

poprzez ustanowienie lub wzmacnianie struktur lub mechanizmów rządowych na 

wszystkich szczeblach, takich jak biura lub punkty kontaktowe dedykowane diasporze, 

rady doradcze ds. polityki diaspory pomagające rządom w uwzględnianiu potencjału 

migrantów i diaspory przy tworzeniu polityki migracyjnej i polityki rozwoju, oraz punkty 

kontaktowe dedykowane diasporze przy misjach dyplomatycznych lub konsularnych; 

e) opracowywanie ukierunkowanych programów wsparcia i produktów finansowych 

ułatwiających migrantom i diasporze inwestowanie i działalność przedsiębiorczą, w tym 

poprzez zapewnianie wsparcia administracyjnego i prawnego w rozpoczynaniu 

działalności gospodarczej, przyznawanie pomocy w dopasowaniu funduszy kapitału 

zalążkowego, ustanowienie obligacji diaspory i funduszu rozwoju i funduszy 

inwestycyjnych diaspory oraz organizacja dedykowanych targów handlowych; 

f) zapewnienie łatwo dostępnych informacji i wytycznych, w tym za pośrednictwem platform 

cyfrowych, a także dopasowanych mechanizmów służących skoordynowanemu i 

skutecznemu finansowemu, wolontariackiemu lub charytatywnemu zaangażowaniu 

migrantów i diaspory, szczególnie jeżeli wystąpią nadzwyczajne sytuacje humanitarne w 

ich krajach pochodzenia, w tym poprzez zaangażowanie misji dyplomatycznych; 

g) umożliwienie migrantom udziału w życiu politycznym i zaangażowania w ich krajach 

pochodzenia, w tym w procesach pokojowych i pojednawczych, w wyborach i reformach 

politycznych, np. poprzez ustanowienie rejestrów głosowania dla obywateli 

przebywających za granicą, oraz za pośrednictwem reprezentacji parlamentarnej, zgodnie 

z przepisami krajowymi; 

h) promowanie polityki migracyjnej, która optymalizuje korzyści wnoszone przez diasporę do 

krajów pochodzenia i przeznaczenia oraz do jej społeczności poprzez ułatwianie 

korzystania z elastycznych form podróży, pracy i inwestowania obejmujących minimalne 

obciążenie administracyjne, w tym w stosownych przypadkach poprzez przegląd i rewizję 

przepisów dotyczących wiz, pobytu i obywatelstwa;  

i) współpraca z innymi państwami, sektorem prywatnym i organizacjami pracodawców 

mająca na celu umożliwienie migrantom i diasporze, szczególnie tym, którzy pracują w 

wysoce technicznych branżach i na których istnieje wysokie zapotrzebowanie, 
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prowadzenie części swojej działalności zawodowej i angażowanie się w transfer wiedzy w 

swoich krajach pochodzenia bez konieczności utraty zatrudnienia, statusu pobytu lub 

uzyskanych świadczeń społecznych; 

j) budowanie partnerstw między władzami lokalnymi, społecznością lokalną, sektorem 

prywatnym, diasporami, stowarzyszeniami w miastach rodzinnych i organizacjami 

migrantów w celu promowania transferu wiedzy i umiejętności między ich krajami 

pochodzenia a krajami przeznaczenia, w tym poprzez identyfikację i grupowanie 

umiejętności diaspor, jako środek utrzymania powiązań między diasporami a ich krajem 

pochodzenia. 

 

CEL 20: Promowanie szybszego, bezpieczniejszego i tańszego transferu przekazów i 

sprzyjanie finansowemu włączeniu migrantów 

36. Zobowiązujemy się do promowania szybszych, bezpieczniejszych i tańszych przekazów 

poprzez dalszy rozwój istniejącej sprzyjającej polityki i otoczenia regulacyjnego, które 

umożliwiają konkurencję, regulację i innowację na rynku przekazów, oraz poprzez zapewnianie 

programów i instrumentów uwzględniających aspekt płci, które sprzyjają włączeniu 

finansowemu migrantów i ich rodzin. Ponadto zobowiązujemy się do optymalizacji 

transformacyjnego wpływu przekazów na dobrostan pracowników migrujących i ich rodzin, a 

także na zrównoważony rozwój państw, uznając jednocześnie, że przekazy stanowią ważne 

źródło prywatnego kapitału i nie można ich przyrównywać do innych międzynarodowych 

przepływów finansowych, takich jak bezpośrednie inwestycje zagraniczne, oficjalna pomoc 

rozwojowa czy inne publiczne źródła finansowania przeznaczonego na rozwój. 

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) opracowanie planu działania służącego zmniejszeniu kosztów transakcyjnych 

zagranicznych przekazów pieniężnych migrantów do mniej niż 3% i wyeliminowaniu 

kanałów, w których te koszty przekraczają 5% do 2030 r. zgodnie z celem 10.c Agendy na 

rzecz zrównoważonego rozwoju 2030;  

b) promowanie i wspieranie Międzynarodowego Dnia Przekazów Rodzinom Organizacji 

Narodów Zjednoczonych i Globalnego Forum na rzecz Przekazów, Inwestycji i Rozwoju 

IFAD jako ważnych platform służących budowaniu i wzmacnianiu partnerstw na rzecz 

innowacyjnych rozwiązań w zakresie tańszego, szybszego i bezpieczniejszego transferu 

przekazów ze wszystkimi stosownymi zainteresowanymi stronami; 

c) harmonizacja przepisów regulujących rynek przekazów i zwiększenie interoperacyjności 

infrastruktury przekazów wzdłuż kanałów poprzez zapewnienie, aby środki mające na celu 

zwalczanie nielegalnych przepływów finansowych i prania pieniędzy nie utrudniały 

przekazów migrantów za sprawą nadmiernej, przesadnej lub dyskryminującej polityki;  

d) ustanowienie sprzyjającej polityki i sprzyjających ram regulacyjnych promujących 

konkurencyjny i innowacyjny rynek przekazów, niwelowanie nieuzasadnionych przeszkód 

w dostępie do infrastruktury systemu płatności dla usługodawców niebędących bankami 

świadczących usługi przekazów, stosowanie zwolnień od podatku lub zachęt do transferu 

przekazów, promowanie dostępu do rynku dla różnych usługodawców, zachęcanie sektora 

prywatnego do rozszerzenia zakresu usług przekazów, oraz zwiększenie bezpieczeństwa 

i przewidywalności transakcji o niskiej wartości, poprzez uwzględnienie kwestii 

ograniczenia ryzyka i opracowanie metodyki odróżniania przekazów od nielegalnych 

przepływów, w konsultacji z usługodawcami świadczącymi usługi przekazów i organami 

regulacyjnymi zajmującymi się finansami;  
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e) opracowywanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie transferu 

przekazów, takich jak płatności mobilne, narzędzia cyfrowe czy bankowość elektroniczna, 

mających na celu ograniczenie kosztów, przyspieszenie, zwiększenie bezpieczeństwa, 

zwiększenie transferu uregulowanymi kanałami i otwarcie sieci dystrybucji 

uwzględniających aspekt płci dla populacji o niedostatecznym zasięgu sieci, w tym dla osób 

zamieszkujących obszary wiejskie, osób charakteryzujących się ograniczoną 

umiejętnością czytania i pisania oraz osób z niepełnosprawnościami; 

f) zapewnienie, aby informacje na temat kosztów transferu przekazów usługodawcy i kanału 

były dostępne, np. w formie stron internetowych służących porównywaniu ofert, aby 

zwiększyć przejrzystość i konkurencyjność na rynku transferu przekazów, oraz 

promowanie wiedzy finansowej i włączenia migrantów i ich rodzin dzięki kształceniu i 

szkoleniu; 

g) opracowywanie programów i instrumentów służących promowaniu inwestycji 

pochodzących od nadawców przekazów w ramach lokalnego rozwoju i lokalnej 

przedsiębiorczości w kraju pochodzenia, np. przy pomocy mechanizmów dopasowywania 

dotacji, obligacji komunalnych i partnerstw ze stowarzyszeniami w miastach rodzinnych, 

aby rozszerzyć potencjał transformacyjny przekazów poza poszczególne gospodarstwa 

domowe pracowników migrujących na poziomach kwalifikacji; 

h) umożliwienie kobietom migrantom dostępu do szkoleń z zakresu wiedzy finansowej i do 

formalnych systemów transferu przekazów, jak również otwarcia rachunku bankowego, 

posiadania aktywów finansowych, inwestycji i firmy oraz zarządzania nimi, jako środek 

niwelujący różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i sprzyjający ich aktywnemu 

uczestnictwu w gospodarce; 

i) zapewnienie migrantom, w tym gospodarstwom domowym o niskich dochodach i 

utrzymywanych przez kobiety, dostępu do rozwiązań z zakresu bankowości i instrumentów 

finansowych oraz opracowywanie takich rozwiązań i instrumentów takich jak rachunki 

umożliwiające pracodawcy bezpośrednią wpłatę, rachunki oszczędnościowe, pożyczki i 

kredyty we współpracy z sektorem bankowym. 

 

CEL 21: Współpraca przy ułatwianiu bezpiecznego i godnego powrotu i readmisji, a także 

trwałej reintegracji  

37. Zobowiązujemy się do ułatwiania bezpiecznego i godnego powrotu i do współpracy w tym 

zakresie oraz do zagwarantowania sprawiedliwości proceduralnej, indywidualnej oceny i 

skutecznego środka odwoławczego poprzez podtrzymywanie zakazu zbiorowego wydalania 

cudzoziemców i zakaz zawracania migrantów, jeżeli istnieje realne i możliwe do przewidzenia 

ryzyko śmierci, tortur, i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania, 

lub innej nieodwracalnej krzywdy, zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z 

międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka. Ponadto zobowiązujemy się do 

zapewnienia, aby nasi obywatele byli należycie przyjmowani, również w ramach readmisji, przy 

pełnym poszanowaniu prawa człowieka do powrotu do własnego kraju i obowiązku państwa 

przyjmowania własnych obywateli w ramach readmisji. Zobowiązujemy się również do 

stworzenia warunków sprzyjających bezpieczeństwu osobistemu, wzmacnianiu pozycji 

gospodarczej, włączeniu społecznemu i spójności społecznej w społecznościach w celu 

zapewnienia, aby po powrocie do krajów pochodzenia reintegracja migrantów przebiegała w 

sposób zrównoważony.  

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  
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a) opracowanie i wdrożenie dwustronnych, regionalnych i wielostronnych ram współpracy i 

porozumień, w tym porozumień o readmisji, w celu zapewnienia, aby powrót i readmisja 

migrantów do ich kraju przebiegały w sposób bezpieczny, godny i całkowicie zgodny z 

międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka, w tym praw dziecka, poprzez 

określenie jasnych i wzajemnie uzgodnionych procedur podtrzymujących gwarancje 

proceduralne, gwarantujących indywidualną ocenę i pewność prawa, oraz poprzez 

zapewnienie, aby obejmowały one również postanowienia ułatwiające zrównoważoną 

reintegrację; 

b) promowanie programów powrotu i readmisji uwzględniających aspekt płci i dostosowanych 

do dziecka, które mogą obejmować wsparcie prawne, społeczne i finansowe, przy 

zapewnieniu gwarancji, aby wszystkie powroty w ramach takich dobrowolnych programów 

odbywały się na podstawie dobrowolnej zgody po uprzednim poinformowaniu, oraz aby 

powracający migranci mieli zapewnioną pomoc w procesie reintegracji dzięki skutecznym 

partnerstwom, w tym dzięki uniknięciu sytuacji przesiedlenia ich w kraju pochodzenia po 

powrocie;  

c) współpraca w identyfikacji obywateli i w wydawaniu dokumentów podróży do celów 

bezpiecznego i godnego powrotu i bezpiecznej i godnej readmisji w przypadkach osób 

nieposiadających legalnego prawa pozostania na terytorium innego państwa, poprzez 

ustanowienie rzetelnych i skutecznych środków identyfikacji własnych obywateli, np. dzięki 

dodaniu identyfikatorów biometrycznych do rejestrów ludności oraz dzięki cyfryzacji 

systemów rejestru stanu cywilnego, przy pełnym poszanowaniu prawa do prywatności i 

ochrony danych osobowych; 

d) wspieranie kontaktów instytucjonalnych między organami konsularnymi a stosownymi 

urzędnikami z krajów pochodzenia i przeznaczenia, oraz zapewnianie powracającym 

migrantom odpowiedniej pomocy konsularnej przed powrotem poprzez ułatwienie im 

dostępu do dokumentacji, dokumentów podróży i innych usług, aby zapewnić im 

przewidywalność, bezpieczeństwo i godność w trakcie powrotu i readmisji; 

e) zapewnienie, aby powrót migrantów, którzy nie posiadają legalnego prawa pozostania na 

terytorium innego państwa, przebiegał w sposób bezpieczny i godny, następował po 

dokonaniu indywidualnej oceny, był przeprowadzany przez właściwe organy przy sprawnej 

i skutecznej współpracy między krajami pochodzenia i przeznaczenia, oraz aby pozwalał 

na skorzystanie ze wszystkich mających zastosowanie środków odwoławczych, zgodnie z 

gwarancjami sprawiedliwości proceduralnej i innymi obowiązkami wynikającymi z 

międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka; 

f) ustanowienie lub wzmacnianie krajowych mechanizmów monitoringu powrotów, w 

partnerstwie ze stosownymi zainteresowanymi stronami, które to mechanizmy dostarczą 

niezależnych zaleceń dotyczących sposobów i środków zwiększenia odpowiedzialności w 

celu zagwarantowania wszystkim powracającym migrantom bezpieczeństwa, godności i 

przestrzegania praw człowieka; 

g) zapewnienie, aby procesy powrotu i readmisji obejmujące dzieci prowadzone były 

wyłącznie po określeniu najlepszego interesu dziecka, uwzględniały prawo do życia 

rodzinnego, jedność rodziny oraz konieczność, aby podczas całego procesu powrotu 

dziecku towarzyszył rodzic, prawny opiekun lub specjalny urzędnik, przy jednoczesnym 

zapewnieniu, aby po powrocie w kraju pochodzenia dostępne były odpowiednie dla dzieci 

warunki przyjęcia, opieki i reintegracji; 

h) ułatwianie powracającym migrantom zrównoważonej reintegracji w życiu społeczności 

poprzez zapewnienie im równego dostępu do ochrony socjalnej i usług społecznych, 

wymiaru sprawiedliwości, pomocy psychologicznej i społecznej, szkolenia zawodowego, 

możliwości zatrudnienia i godnej pracy, uznania umiejętności nabytych zagranicą oraz 
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usług finansowych, aby po powrocie w pełni wykorzystać przedsiębiorczość, umiejętności 

i kapitał ludzki tych migrantów jako aktywnych członków społeczności i osób wnoszących 

wkład w zrównoważony rozwój w kraju pochodzenia; 

i) określenie potrzeb społeczności, do których powracają migranci, i odpowiedzenie na te 

potrzeby poprzez uwzględnienie odpowiednich przepisów w krajowych i lokalnych 

strategiach, planowaniu infrastruktury, alokacji budżetu i innych stosownych decyzjach 

dotyczących polityki, oraz poprzez współpracę z władzami lokalnymi i odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami. 

 

CEL 22: Ustanowienie mechanizmów na rzecz przenoszenia uprawnień do zabezpieczenia 

społecznego i uzyskanych świadczeń 

38. Zobowiązujemy się do pomocy pracownikom migrującym na wszystkich poziomach kwalifikacji 

w uzyskaniu dostępu do ochrony socjalnej w krajach przeznaczenia i w korzystaniu z możliwości 

przenoszenia mających zastosowanie uprawnień do zabezpieczenia społecznego i uzyskanych 

świadczeń w swoich krajach pochodzenia lub gdy zdecydują się na podjęcie pracy w innym 

kraju. 

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) ustanowienie lub utrzymanie niedyskryminacyjnych krajowych systemów ochrony 

socjalnej, w tym podstawy zabezpieczenia socjalnego dla obywateli i migrantów zgodnie z 

Zaleceniem MOP nr 202 dotyczącym podstawy zabezpieczenia socjalnego; 

b) zawarcie wzajemnych dwustronnych, regionalnych lub wielostronnych porozumień o 

zabezpieczeniu społecznym dotyczących przenoszenia uzyskanych świadczeń przez 

pracowników migrujących na wszystkich poziomach kwalifikacji, które to porozumienia 

odnoszą się do podstawy zabezpieczenia społecznego mającej zastosowanie w danych 

państwach, mających zastosowanie uprawnień do zabezpieczenia społecznego i 

przepisów zabezpieczenia społecznego, takich jak emerytury, opieka zdrowotna i inne 

uzyskane świadczenia, lub włączenie takich postanowień do innych odpowiednich 

porozumień, takich jak porozumienia w sprawie długoterminowej i czasowej migracji 

zarobkowej; 

c) włączenie przepisów dotyczących przenoszenia uprawnień i uzyskanych świadczeń do 

krajowych ram zabezpieczenia społecznego, wyznaczenie punktów kontaktowych w 

krajach pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia, które ułatwiałyby migrantom składanie 

wniosków, niwelowanie trudności, jakie mogą napotkać kobiety i osoby starsze w dostępie 

do ochrony socjalnej, oraz ustanowienie dedykowanych instrumentów, takich jak fundusze 

na rzecz opieki społecznej migrantów w krajach pochodzenia, które służą wsparciu 

pracowników migrujących i ich rodzin.  

 

 

CEL 23: Wzmocnienie współpracy międzynarodowej i partnerstw globalnych na rzecz 

bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji 

39. Zobowiązujemy się do wzajemnego wsparcia w realizacji celów i zobowiązań określonych w 

niniejszym globalnym porozumieniu dzięki większej współpracy międzynarodowej, ożywionemu 

partnerstwu globalnemu i w duchu solidarności, potwierdzając centralną pozycję 
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kompleksowego i zintegrowanego podejścia mającego na celu ułatwienie bezpiecznej, 

uporządkowanej i legalnej migracji, oraz przyznając, że każdy z krajów jest krajem pochodzenia, 

tranzytu i przeznaczenia. Ponadto zobowiązujemy się do wspólnego stawiania czoła 

wyzwaniom, które napotyka każde z państw przy wdrażaniu niniejszego globalnego 

porozumienia, szczególnie podkreślając wyzwania, przed którymi stoją w szczególności 

państwa afrykańskie, kraje najsłabiej rozwinięte, rozwijające się kraje śródlądowe, małe 

rozwijające się państwa wyspiarskie i kraje o średnich dochodach. Zobowiązujemy się również 

do promowania wzajemnego wzmacniania między globalnym porozumieniem a istniejącymi 

międzynarodowymi ramami prawnymi i ramami polityki, dostosowując wdrażanie niniejszego 

globalnego porozumienia do tych ram, szczególnie do Agendy na rzecz zrównoważonego 

rozwoju 2030, a także do Programu działań z Addis Abeby, oraz do uznawanego w nich faktu, 

że migracja i zrównoważony rozwój są wielowymiarowe i współzależne. 

Zobowiązanie to będziemy realizować za pośrednictwem następujących działań:  

a) wspieranie innych państw, jako że wspólnie wdrażamy globalne porozumienie, w tym 

poprzez świadczenie pomocy finansowej i technicznej, zgodnie z krajowymi priorytetami, 

planami działania w zakresie polityki i strategiami, z zastosowaniem podejścia 

obejmującego całą administrację rządową i podejścia obejmującego ogół społeczeństwa; 

b) zwiększanie międzynarodowej i regionalnej współpracy mającej na celu przyspieszenie 

wdrożenia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 na obszarach geograficznych, 

które stanowią źródło systematycznej migracji nieuregulowanej z uwagi na konsekwentny 

wpływ, wśród innych czynników strukturalnych, ubóstwa, bezrobocia, zmiany klimatu i 

klęsk żywiołowych, nierówności, korupcji, niewłaściwego zarządzania, za pośrednictwem 

odpowiednich ram współpracy, innowacyjnych partnerstw i zaangażowania wszystkich 

stosownych zainteresowanych stron, przy jednoczesnym podtrzymaniu krajowej własności 

i wspólnej odpowiedzialności; 

c) angażowanie i wspieranie władz lokalnych w określaniu potrzeb i możliwości współpracy 

międzynarodowej na rzecz skutecznego wdrażania globalnego porozumienia oraz 

włączenie ich perspektywy i priorytetów do strategii rozwoju, programów i planowania 

dotyczących migracji, jako środek zapewnienia dobrego zarządzania, a także spójności 

polityki na różnych szczeblach zarządzania i w różnych sektorach polityki, jak również 

maksymalizacja skuteczności i wpływu międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju; 

d) wykorzystywanie mechanizmu budowania zdolności i innych istniejących instrumentów w 

celu wzmocnienia zdolności odpowiednich organów poprzez mobilizację zasobów 

technicznych, finansowych i ludzkich z międzynarodowych instytucji finansowych państw, 

sektora prywatnego, organizacji międzynarodowych i innych źródeł, aby zapewnić 

wszystkim państwom pomoc w wypełnianiu zobowiązań określonych w niniejszym 

globalnym porozumieniu;  

e) zawieranie dwustronnych, regionalnych lub wielostronnych, wzajemnie korzystnych, 

dostosowanych i przejrzystych partnerstw, zgodnie z prawem międzynarodowym, w 

ramach których opracowywane są rozwiązania ukierunkowane na kwestie polityki 

migracyjnej leżące we wspólnym interesie, oraz zajmowanie się szansami i wyzwaniami 

związanymi z migracją zgodnie z globalnym porozumieniem.  
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WDRAŻANIE 

40. W celu zapewnienia skutecznego wdrożenia globalnego porozumienia konieczne są wspólne 

starania na szczeblu globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym, w tym spójny system 

Organizacji Narodów Zjednoczonych.  

41. Zobowiązujemy się do realizacji celów i zobowiązań określonych w globalnym porozumieniu 

zgodnie z naszą wizją i z naszymi zasadami przewodnimi, podejmując skuteczne kroki na 

wszystkich szczeblach, aby ułatwić bezpieczną, uporządkowaną i legalną migrację na 

wszystkich etapach. Wdrożymy globalne porozumienie we własnych państwach oraz na 

szczeblu regionalnym i globalnym, uwzględniając różnice w krajowych realiach, zdolnościach i 

w poziomie rozwoju, a także szanując krajowe polityki i priorytety. Potwierdzamy nasze 

zobowiązanie względem prawa międzynarodowego i podkreślamy, że globalne porozumienie 

ma zostać wdrożone w sposób, który jest spójny z naszymi prawami i obowiązkami 

wynikającymi z prawa międzynarodowego. 

42. Wdrożymy globalne porozumienie dzięki wzmożonej dwustronnej, regionalnej i wielostronnej 

współpracy oraz ożywionemu partnerstwu globalnemu, prowadzonym w duchu solidarności. 

Będziemy nadal wykorzystywać istniejące mechanizmy, platformy i ramy, aby zająć się kwestią 

migracji we wszystkich jej wymiarach. Uznając centralną pozycję, jaką zajmuje współpraca 

międzynarodowa w skutecznej realizacji celów i zobowiązań, będziemy dążyć do wzmocnienia 

naszego zaangażowania we współpracę i pomoc północ-południe, południe-południe i 

współpracę i pomoc trójstronną. Nasze starania związane ze współpracą w tym względzie 

dostosujemy do Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i do Programu działań z Addis 

Abeby.  

43. Decydujemy się na ustanowienie w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych mechanizmu 

budowania zdolności, bazując na istniejących inicjatywach, który posłuży wspieraniu państw 

członkowskich we wdrażaniu globalnego porozumienia. Umożliwi on państwom członkowskich, 

Organizacji Narodów Zjednoczonych i innym stosownym zainteresowanym stronom, w tym 

sektorowi prywatnemu i fundacjom charytatywnym, wnoszenie dobrowolnego wkładu w postaci 

zasobów technicznych, finansowych i ludzkich, aby wzmacniać zdolności i wspierać współpracę 

między wieloma partnerami. Mechanizm budowania zdolności będzie obejmował: 

a) centrum łączności, które ułatwia znajdowanie dostosowanych i zintegrowanych rozwiązań 

uwzględniających popyt, poprzez: 

i. poradnictwo w sprawie wniosków państw dotyczących opracowywania rozwiązań, 

ocenę i rozpatrywanie takich wniosków; 

ii. identyfikowanie głównych partnerów wykonawczych w systemie Organizacji 

Narodów Zjednoczonych i poza tym systemem, zgodnie z ich przewagami 

komparatywnymi i zdolnościami operacyjnymi; 

iii. w stosownych przypadkach łączenie wniosków dotyczących podobnych inicjatyw i 

rozwiązań, jeżeli takie istnieją, do celów partnerskiej wymiany i powielania 

potencjału; 

iv. zapewnianie skutecznej struktury do wdrażania obejmującego wiele agencji i wiele 

zainteresowanych stron; 

v. identyfikowanie możliwości finansowania, w tym poprzez zakładanie funduszy na 

rozpoczęcie działalności; 
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b) fundusz na rozpoczęcie działalności oferujący wstępne finansowanie na realizację 

rozwiązań nastawionych na projekty, poprzez: 

i. zapewnianie w miarę potrzeby kapitału zalążkowego na rozpoczęcie konkretnego 

projektu; 

ii. uzupełnianie innych źródeł finansowania; 

iii. przyjmowanie dobrowolnych wkładów finansowych od państw członkowskich, 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, międzynarodowych instytucji finansowych i 

innych zainteresowanych stron, w tym od sektora prywatnego i fundacji 

charytatywnych; 

c) globalną platformę wiedzy w formie internetowego źródła otwartych danych, która:  

i. służy jako repozytorium istniejących dowodów, praktyk i inicjatyw; 

ii. ułatwia dostęp do wiedzy i dzielenie się rozwiązaniami; 

iii. wykorzystuje Platformę na rzecz Partnerstwa Światowego Forum Migracji i Rozwoju 

oraz inne istotne źródła. 

44. Wdrożymy globalne porozumienie we współpracy i w partnerstwie z migrantami, 

społeczeństwem obywatelskim, organizacjami migrantów i diaspory, organizacjami 

wyznaniowymi, lokalnymi władzami i społecznościami, sektorem prywatnym, związkami 

zawodowymi, parlamentarzystami, krajowymi instytucjami praw człowieka, Międzynarodowym 

Ruchem Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, środowiskiem akademickim, mediami 

i innymi stosownymi zainteresowanymi stronami. 

45. Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Sekretarza Generalnego dotyczącą ustanowienia sieci 

ds. migracji Organizacji Narodów Zjednoczonych mającej na celu zapewnienie skutecznego i 

spójnego wsparcia we wdrażaniu w ramach całego systemu, w tym mechanizmu budowania 

zdolności, a także w działaniach następczych i przeglądzie globalnego porozumienia w 

odpowiedzi na potrzeby państw członkowskich. W tym względzie zauważamy, że: 

a) IOM będzie pełniła funkcję koordynatora i sekretariatu sieci; 

b) sieć będzie w pełni wykorzystywała techniczną wiedzę fachową i doświadczenie 

stosownych podmiotów w obrębie systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych; 

c) działania sieci będą w pełni dostosowane do istniejących mechanizmów koordynacji i do 

zmian w pozycji systemu rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

46. Zwracamy się do Sekretarza Generalnego, korzystając z sieci, aby co dwa lata przedkładał 

Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ sprawozdanie z wdrażania globalnego porozumienia, działań w 

ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych w tym zakresie, a także funkcjonowania 

ustaleń instytucjonalnych. 

47. Uznając ponownie znaczenie roli platform i procesów kierowanych przez państwa na szczeblu 

globalnym i regionalnym w prowadzeniu międzynarodowego dialogu dotyczącego migracji, 

zachęcamy Światowe Forum Migracji i Rozwoju, Regionalne Procesy Konsultacyjne i inne 

globalne, regionalne i subregionalne fora do zapewnienia platform wymiany doświadczeń w 

zakresie wdrażania globalnego porozumienia, wymiany dobrych praktyk dotyczących polityki i 

współpracy, promowania innowacyjnych podejść i wspierania partnerstw obejmujących wiele 

zainteresowanych stron skupionych wokół szczególnych kwestii polityki. 
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DZIAŁANIA NASTĘPCZE I PRZEGLĄD 

48. Będziemy dokonywać przeglądu postępów we wdrażaniu globalnego porozumienia 

poczynionych na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym w ramach Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, stosując podejście zakładające kierowanie przez państwo i przy 

uczestnictwie wszystkich stosownych zainteresowanych stron. W odniesieniu do działań 

następczych i przeglądu zgadzamy się na stosowanie środków międzyrządowych, przy pomocy 

których będziemy realizować nasze cele i zobowiązania.  

49. Uwzględniając, że migracja międzynarodowa wymaga istnienia forum na szczeblu globalnym, 

za pośrednictwem którego państwa członkowskie mogą kontrolować postępy we wdrażaniu i 

nadawać kierunek pracom Organizacji Narodów Zjednoczonych, zdecydowaliśmy, że: 

a) dokonuje się zmiany celu dialogu wysokiego szczebla na temat międzynarodowej migracji 

i rozwoju, który obecnie zaplanowany jest na co czwartą sesję Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ, i który otrzymuje nazwę „Forum Przeglądu Międzynarodowej Migracji”; 

b) Forum Przeglądu Międzynarodowej Migracji pełni funkcję głównej międzyrządowej 

globalnej platformy dla państw członkowskich, aby mogły omawiać postępy we wdrażaniu 

wszystkich aspektów globalnego porozumienia i dzielić się swoimi postępami, w tym 

omawiać w jaki sposób są one powiązane z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2030, i przy uczestnictwie wszystkich stosownych zainteresowanych stron; 

c) Forum Przeglądu Międzynarodowej Migracji odbywa się co cztery lata, począwszy od 2022 

r.; 

d) Forum Przeglądu Międzynarodowej Migracji omawia wdrażanie globalnego porozumienia 

na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym, a także umożliwia interakcje z 

innymi stosownymi zainteresowanymi stronami mające na celu czerpanie z osiągnięć i 

określenie możliwości dalszej współpracy; 

e) każda edycja Forum Przeglądu Międzynarodowej Migracji zakończy się uzgodnioną 

międzyrządową Deklaracją o postępach, która może zostać uwzględniona przez Forum 

Polityczne Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju. 

50. Uznając, że większość migracji międzynarodowej odbywa się w obrębie regionów, zachęcamy 

stosowne subregionalne, regionalne i międzyregionalne procesy, platformy i organizacje, w tym 

Regionalne Komisje Gospodarcze Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Regionalne 

Procesy Konsultacyjne, do dokonywania przeglądu wdrażania globalnego porozumienia w 

obrębie odpowiednich regionów począwszy od 2020 r., naprzemiennie z odbywającymi się co 

cztery lata dyskusjami na szczeblu globalnym, aby w skuteczny sposób dostarczać informacje 

na potrzeby każdej edycji Forum Przeglądu Międzynarodowej Migracji, przy uczestnictwie 

wszystkich stosownych zainteresowanych stron. 

51. Zachęcamy Światowe Forum Migracji i Rozwoju do zapewnienia przestrzeni do corocznej 

nieformalnej wymiany informacji na temat wdrażania globalnego porozumienia oraz do 

przedstawiania wniosków, najlepszych praktyk i innowacyjnego podejścia podczas Forum 

Przeglądu Międzynarodowej Migracji. 

52. Uznając istotny wkład inicjatyw kierowanych przez państwa w międzynarodową migrację, 

zachęcamy fora, takie jak dialog na temat międzynarodowej migracji IOM, Regionalne Procesy 

Konsultacyjne, i innych do wnoszenia wkładu w Forum Przeglądu Międzynarodowej Migracji 

poprzez dostarczanie stosownych danych, dowodów, najlepszych praktyk, innowacyjnego 

podejścia i zaleceń, które odnoszą się do wdrażania globalnego porozumienia na rzecz 

bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji. 
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53. Zachęcamy wszystkie państwa członkowskie do możliwie najszybszego opracowania 

ambitnych krajowych odpowiedzi na wdrażanie globalnego porozumienia oraz do prowadzenia 

regularnych i włączających przeglądów postępów na szczeblu krajowym, np. poprzez 

przygotowywanie dobrowolnych opracowań i stosowanie krajowego planu wdrażania. 

Przeglądy takie powinny opierać się na wkładzie wnoszonym przez wszystkie stosowne 

zainteresowane strony, a także przez parlamenty i władze lokalne, i powinny służyć 

skutecznemu zebraniu informacji, które posłużą następnie podczas uczestnictwa państw 

członkowskich w Forum Przeglądu Międzynarodowej Migracji i innych stosownych forach.  

54. Zwracamy się do przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ o uruchomienie i 

zakończenie w 2019 r. otwartych, przejrzystych i włączających międzyrządowych konsultacji, 

aby określić dokładne warunki i organizacyjne aspekty funkcjonowania Forum Przeglądu 

Międzynarodowej Migracji, oraz aby wskazać sposoby, w jakie wkład pochodzący z 

regionalnych przeglądów i innych stosownych procesów będzie źródłem informacji dla Forum, 

przy czym konsultacje te posłużą jako środek dalszego wzmocnienia ogólnej skuteczności i 

spójności działań następczych i przeglądu określonych w globalnym porozumieniu.  


