ممول من االتحاد األوروبي
ّ

الهجرة تجعل المدن تنمو؛ المدن تجعل الهجرة تُزهر
اليوم العالمي للمهاجرين 2020
 #WeTogetherنتشارك نحن ً
الدول لتطوير
معا ،قادة المدن ،تحت رعاية المدن المتحدة والحكومات المحلية ) ،(UCLGوالمركز
ي
ز  .ز
ز
ز
ز
ول للمهاجرين،
سياسات الهجرة ) (ICMPDوموئل األمم المتحدة ( ،)UN Habitatيف االلتام بتحسي إدارة الهجرة الحضية يف اليوم الد ي
نؤكد عىل دورنا الريادي ف خلق مجتمعات ر
أكث شمولية.
ي
لقد شكلت الهجرة مدننا وجعلتها مراكز للفرص واالبتكار .نحن ف طليعة التنقل ر
البشي ،وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة وتحقيق
ي
العالم بشأن الالجئي ،جدول أعمال  ،2030إتفاق باريس ،واألجندة
العالم للهجرة ،االتفاق
جداول األعمال العالمية (الميثاق
ي
ي
الحضية الجديدة).
ولك
االجتماع ،تعزيز التنوع
رئيس نحو التحول
ه عامل
ي
الثقاف ،وتعزيز االبتكار وتمكي االقتصادات .ي
ي
ي
الهجرة ،ظاهرة طبيعية ،ي
ر
ر
ر
يحدث هذا ،نحتاج إىل تطوير المجتمعات عىل أساس القيم المشثكة ،واالستعداد لمواجهة التحديات المشثكة وااللثام بتوفث فرص
متكافئة داخل أراضينا .إن الشعور المتجدد بالثقة والعدالة والمعاملة بالمثل لجميع السكان هو أمر بالغ األهمية لتحقيق هذه األهداف.
بصفتنا حكومات محلية وإقليمية ،فإننا زف وضع فريد لتعزيز العيش ً
معا بنجاح وتوفت فرص متساوية للوصول إل حقوق اإلنسان والخدمات
ي
ز
ز
ز
األساسية للجميع يف مجتمعاتنا .نهدف إل المساهمة يف إعادة التوازن للسد حول الهجرة من خالل االستفادة من إمكانات المهاجرين يف
ز
إفادة المدن واقتصاداتها ومجتمعاتها .ف الوقت نفسه ،ال نخجل من معالجة المخاوف ر
المسوعة لسكاننا من خالل تقديم األدوات المتاحة
ي
لنا لمعالجة المخاوف والتصورات ز
المتايدة.
ز
ز
الت تدعم
لقد كثفنا ،يف مواجهة الوباء ،إظهار القيادة الحيوية يف االستجابة الحتياجات جميع سكاننا .نواصل تنفيذ السياسات والمبادرات ي
ز
ر
معيس مالئم للصحة والرفاهية ،بما يف
القانون ،الحق يف مستوى
عالمية حقوق اإلنسان ،وتضمن أن لكل فرد ،بغض النظر عن الوضع
ي
ي
ً
ذلك الغذاء والملبس والمسكن ،الرعاية الطبية والخدمات االجتماعية الالزمة .فضال عن ذلك ،نحن نعزز قيم التضامن والشعور باالنتماء
ز
والالجئي ليكونوا ً
ز
ز
التعاف من فتوس كوفيد .19
جزءا من خطط االستجابة لحاالت الطوارئ وخطط
تمكي المهاجرين
من خالل
ي
ً
ز
ستظل الهجرة حقيقة واقعة ،فرصة ،وتحد ًيا تواجهه المدن .ال يمكننا أن نتك وحدنا يف هذه العملية .تتطلب التدابت الفعالة للدماج نظام
ز
حوكمة ذو تعدد أصحاب المصلحة مع دعم من الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية .يجب أن تتأمل سياسات الهجرة يف مساهمات
المدن واحتياجاتها ،ويجب تطويرها وتنفيذها بموارد كافية ،وهو تحد ال يزال ً
كثتا ما يتم التقليل من شأنه.

العالم للمهاجرين:
يف اليوم
ي


نعيد التأكيد عىل أن المدن ر
ر
وحت إذا كانت صالحيات الهجرة تقع عىل عاتق
ملثمة بضمان حصول الجميع عىل الحقوق،
ً
الحكومات الوطنية ،فإن تأثثها محىل ،مما يجعل المدن ً
رئيسيا يف الهجرة؛
العبا
ي



باالعثاف ر
ر
العالم لالجئي،
العالم للهجرة ،الميثاق
المثايد بدور المدن يف تنفيذ جداول األعمال العالمية مثل الميثاق
نقر
ي
ي
األجندة الحضية الجديدة ،وخطة عام 2030؛



ُ
نذكر بأنه من خالل جعل الهجرة تزهر لصالح الجميع ،تساهم الحكومات المحلية واإلقليمية يف تنفيذ جداول األعمال
العالمية هذه؛



ندعو المنظمات الدولية إىل مواصلة وزيادة دعمها لتمكي الحكومات المحلية واإلقليمية ،يف جهودها لجعل المدن
والمستوطنات ر
البشية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة لجميع سكانها؛



ر
باالعثاف بالدور الريادي للمدن يف إدارة الهجرة وإدراجها يف جميع مستويات عملية صنع القرار؛
نطالب الحكومات الوطنية



• ن رلثم بالمساهمة يف تحسي إدارة الهجرة ،حماية حقوق اإلنسان ورفاهية المهاجرين والالجئي وجميع المقيمي يف نهاية
ر
ر
الت تركز عىل تحقيق
المطاف ،بناء مجتمعات قائمة عىل القيم المشثكة والفرص المتساوية للجميع ،وتنفيذ المشاري ع ي
التوازن للشد حول الهجرة ومعالجة مخاوف سكاننا.

العالم للمهاجرين
اليوم
ي
الهجرة ز
بي المدن المتوسطية ()MC2CM
ز
نفذ يف إطار الحوار حول الهجرة العابرة للمتوسط ()MTM

