
 

 

 

 

GÜVENLİ, SİSTEMLİ VE DÜZENLİ GÖÇ İÇİN KÜRESEL MUTABAKAT 

 

HÜKÜMETLERARASI MÜZAKERE EDİLEN VE MUTABIK KALINAN  

NİHAİ BELGE 

 

13 TEMMUZ 2018 

 

10-11 Aralık 2018 tarihlerinde biraraya gelen Devlet ve Hükümet Başkanları ile üst düzey 

temsilciler olarak,  Mülteci ve Göçmenlere Yönelik New York Deklarasyonunu hatırlayarak ve 

bütün boyutuyla uluslararası göçe yönelik geliştirilen işbirliğine önemli katkı sağlamaya kararlı 

olarak Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç için Küresel Mutabakatı kabul ediyoruz. 

 

 

GİRİŞ 

 

1.  Küresel Mutabakat Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerine dayanır. 

 

2. Mutabakat aynı zamanda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine; Kişisel ve Siyasal Haklar 

Uluslararası Sözleşmesine; Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası 

Sözleşmesine; diğer çekirdek uluslararası insan hakları antlaşmalarına; Özellikle Kadın 

ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesi, Durdurulması ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokole, 

Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolu de kapsayan Sınır 

aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine, Kölelik Sözleşmesine ve 

Esaretin, Esir Ticaretinin ve Esarete Benzer Uygulamaların ve Kurumların 

Kaldırılmasına Dair Ek Sözleşmeye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesine, Paris Anlaşmasına, insan onuruna yakışan çalışma ve iş hareketliliğini 

destekleyen Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerine, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Gündemine, Addis Ababa Eylem Gündemine, Sendai Afet Riski Azaltma Çerçevesine 

ve New York Kent Gündemine dayanır. 

3. Küresel düzeyde uluslararası göçe yönelik tartışmalar yeni değildir. BM Üst Düzey 

Uluslararası Göç Diyalogları ve 2006 ile 2013 yıllarındaki kalkınma diyaloğu yoluyla 
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kaydedilen ilerlemeleri hatırlatırız. Ayrıca, 2007 yılında başlatılan Küresel Göç ve 

Kalkınma Forumunun katkılarının da farkındayız. Bu platformlar, iki ayrı süreç 

içerisinde Mültecilere Yönelik Küresel İşbirliğini detaylandırma ve Güvenli, Sistemli ve 

Düzenli Göç için Küresel Mutabakatını kabul etme taahhüdünde bulunduğumuz mülteci 

ve göçmenlere yönelik New York Deklarasyonunun önünü açmıştır. Göçmenlerin ve 

mültecilerin birçok ortak sorun ve benzer hassasiyetler yaşayabileceğini kabul eden bu 

iki küresel mutabakat kendi sorumluluklarını, mülteci ve göçmenlere yönelik New York 

Deklarasyonunda ortaya konan şekilde yerine getirecekleri tamamlayıcı uluslararası 

işbirliği çerçeveleri sunmaktadır. 

 

4. Göçmenler ve mülteciler her zaman saygı duyulması, korunması ve yerine getirilmesi 

gereken aynı evrensel insan haklarına ve temel özgürlüklere sahiptirler. Ancak, 

göçmenler ve mülteciler ayrı yasal çerçeveler ile yönetilen ayrı gruplardır. Sadece 

mülteciler, uluslararası mülteci hukuku ile tanımlanan özel uluslararası koruma hakkına 

sahiptirler. Bu Küresel Mutabakat göçmenlere atıfta bulunmakta ve göçü tüm 

boyutlarıyla ele alan bir işbirliği çerçevesi sunmaktadır.  

 

5. Bu Küresel Mutabakata yönelik hazırlayıcı sürece bir katkı olarak,  istişare ve durum 

değerlendirme süreçlerinde Üye Devletler ve ilgili paydaşlar tarafından paylaşılan 

tavsiyelerin yanı sıra Genel Sekreterliğin “Göç Hepimizin İşidir” raporunu kabul 

ediyoruz.  

 

6. Bu Küresel Mutabakat, küresel göç diyaloğunun ve göçe yönelik uluslararası işbirliği 

tarihinin bir kilometre taşıdır. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Addis Ababa 

Eylem Gündemine dayanmakta ve Ekim 2013 tarihinde kabul edilen Üst düzey 

Uluslararası Göç ve Kalkınma Diyaloğu Deklarasyonu tarafından bilgilendirme 

yapılmaktadır. 3 Şubat 2017 tarihli raporu da dâhil olmak üzere Uluslararası Göç ve 

Kalkınma Genel Sekreterliği eski Özel Temsilcisi’nin öncü çalışması üzerine 

oluşturulmaktadır.  

 

7. Bu Küresel Mutabakat, Mülteci ve Göçmenlere Yönelik New York Deklarasyonundaki 

Üye Devletlerin mutabık kaldığı taahhütler üzerinde oluşturulan yasal olarak bağlayıcı 

olmayan işbirliği çerçevesi sunar. Tek başına hiçbir devletin göçün üstesinden 

gelemeyeceğinin farkında olarak ilgili bütün göç aktörleri arasındaki uluslararası 

işbirliğini geliştirir ve devletlerin egemenliğini ve uluslararası hukuk çerçevesindeki 

yükümlülüklerini savunur. 
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VİZYONUMUZ VE YÖNLENDİRME İLKELERİMİZ 

8. Bu Küresel Mutabakat, uluslararası göçe yönelik işbirliğinin iyileştirilmesinde ortak 

taahhütlerimizi ifade eder. Göç, tarih boyunca insan deneyiminin bir parçası olmuştur ve 

küreselleşen dünyamızda refahın, yeniliğin ve sürdürebilir kalkınmanın bir kaynağı 

olduğunu ve bu olumlu etkilerin göç yönetimini geliştirerek en iyi şekilde 

kullanılabileceğini kabul ediyoruz. Bugün dünya genelindeki göçmelerin büyük bir 

kısmı seyahat eder, yaşamını sürdürür ve güvenli, usulüne uygun ve düzenli bir şekilde 

yaşar. Her şeye rağmen göç, ülkeleri, toplulukları, göçmenleri ve ailelerini çok farklı ve 

bazen de beklenmedik bir şekilde etkiler.   

9. Uluslararası göçün zorluklarının ve fırsatlarının bizi bölmek yerine birleştirmesi hayati 

öneme sahiptir. Küresel Mutabakat, göçü hepimizin işi haline getirerek ortak anlayış, 

paylaşılan sorumluluk ve göç amaçlı birleşmeyi hedefler. 

Ortak Anlayış 

10. Bu Küresel İşbirliği,  açık, şeffaf ve kapsayıcı bir süreç içerisinde emsali görülmemiş 

eleştirinin ve veri toplamanın bir ürünüdür. Gerçekliklerimizi paylaştık ve bu karmaşık 

olguya yönelik ortak anlayışımızı zenginleştirerek ve şekillendirerek çeşitli seslere kulak 

verdik. Göçün, bütün bölgeler içerisinde veya bölgeler arası toplumları birbirine 

bağlayan;  bizleri menşe, transit ve varış ülkeleri yapan küreselleşen dünya özelliği 

olarak tanımlandığını öğrendik. Ortak anlayışın, hepimiz için sürdürülebilir kalkınma 

olasılığını ortaya çıkaran politikaları geliştireceğinden dolayı göç bilgisi ve analizini 

güçlendirmeye yönelik uluslararası girişimlere daimi ihtiyacın olduğunu kabul ediyoruz. 

Kaliteli veri toplamalı ve paylaşmalıyız. Mevcut veya potansiyel göçmenlerin düzensiz 

göçün risklerinin farkında olmalarını ve hakları, yükümlülükleri ve güvenli, usulüne 

uygun ve düzenli göç seçenekleri ile ilgili tam anlamıyla bilgilendirilmelerini 

sağlamalıyız.  Göçmenlere yönelik olumsuz algılar yaratan yanıltıcı anlatımları yok etme 

amacıyla, bütün vatandaşlarımızın göçün yarattığı fayda ve zorluklara yönelik nesnel, 

kanıta dayalı, açık bilgiye erişmesini de sağlamalıyız. 

 

Paylaşılan Sorumluluk 

11. Bu Küresel Mutabakat, uluslararası göçe 360 derecelik bakış açısı sunar ve kişiler ve 

menşe, transit ve varış ülkelerindeki topluluklara yönelik risk ve zorlukları ele alırken 
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göçün genel faydalarını en iyi şekilde kullanmak amacıyla kapsamlı bir yaklaşıma 

ihtiyaç duyulacağının farkındadır.  Hiçbir ülke bu küresel göç olgusunun zorlukları ve 

fırsatlarını tek başına ele alamaz. Bu kapsamlı yaklaşım ile düzensiz göç olaylarını ve 

olumsuz yansımalarını uluslararası işbirliği ve bu Küresel Mutabakatta ortaya konan 

tedbirler yoluyla azaltırken güvenli, usule uygun ve düzenli göçe olanak sağlamayı 

amaçlamaktayız. BM Üye Devletleri olarak, birbirimizin göçe ilişkin ihtiyaç ve 

kaygılarını ve tüm toplulukların güvenlik ve refahını desteklerken, göçmenlik statülerine 

bakmaksızın tüm göçmenlerin insan haklarına saygı duyma, koruma ve ifa etme amaçlı 

kapsayıcı bir görevi ele almada paylaşılmış sorumluluğumuzun farkındayız.  

12. Bu Küresel Mutabakat, menşe ülkelerinde insanların sürdürülebilir geçim kaynaklarını 

sağlamasına veya sürdürmesine mani olan ve böylece insanların başka yerlerde 

geleceklerini aramak zorunda bırakarak ters yönde etki yaratan yapısal faktörlerin 

hafifletilmesini amaçlar. Mutabakat; göçmenlerin insan haklarına saygı duyarak, 

koruyarak ve hakları ifa ederek ve onlara bakım ile destek sağlayarak farklı göç 

aşamalarıyla karşı karşıya kalan göçmenlerin risklerinin ve hassasiyetlerinin 

azaltılmasını amaçlar. Mutabakat; toplumların göçten kaynaklanmış ve göçün 

yansımaları olabilecek, farklı boyutlarda demografik, ekonomik, sosyal ve çevresel 

değişiklikler yaşadığını kabul ederken toplulukların haklı kaygılarını ele almak için çaba 

sarf eder. Mutabakat, göçmenlerin insani, ekonomik ve sosyal kapasiteleri sayesinde 

toplumlarımızın zenginleştirmesini sağlayan bu nedenle yerel, ulusal, bölgesel ve 

küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya katkıları olanaklı hale getiren koşulların 

oluşturulması için çaba sarf eder.  

Amaç Birliği 

13. Bu Küresel Mutabakat; güvenli, usule uygun ve düzenli göçün bilgili, planlı ve karşılıklı 

mutabakata dayalı bir anlayışlı gerçekleşmesi halinde hepimiz için iyi olacağının 

farkındadır. Göç asla bir çaresizlik davranışı olmamalıdır. Öyle olması halinde, hassas 

durumdaki göçmenlerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve bu sorunların üstesinden gelmek 

için işbirliği yapmamız gerekmektedir. Toplulukların ve bireylerin kendi ülkelerinde 

güvenli ve onurlu bir şekilde yaşamalarını olanaklı hale getirecek koşullar oluşturmak 

için birlikte çalışmalıyız. Toplumlarımızın tam üyesi olması için göçmenlere yetki 

vermeliyiz, olumlu katkılarına vurgu yapmalıyız ve toplumla kaynaşmalarını ve 

uyumlarını desteklemeliyiz. Devletlere, topluluklara ve aynı şekilde göçmenlere yönelik 

daha öngörülebilirlik ve kesinlik sağlamalıyız. Bunu gerçekleştirmek amacıyla, 

hepimizin yararına güvenli, usulüne uygun ve düzenli göçü kolaylaştırmayı ve sağlamayı 
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taahhüt ediyoruz.  

14. Başarımız, bu Küresel Mutabakata dâhil edilen hedeflerin ve taahhütlerin 

uygulanmasına yönelik Devletlerin karşılıklı güven, kararlılık ve dayanışmasına 

bağlıdır. Paylaşılan sorumluluk ve yenilikçi çözümler yoluyla tüm boyutlarıyla göçün 

zorlukları ve fırsatlarını ele almak için kazan-kazan işbirliği ruhuyla birleşiyoruz. Bu 

ortak amaç hissiyle bu tarihi adımı atıyoruz ve Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç için 

Küresel Mutabakatın kilometre taşı olduğunun fakat girişimlerimizin son olmadığının 

farkındayız. Mekanizmaların düzenli ve etkin izlenmesi ve gözden geçirilmesi yoluyla 

bu belgedeki sözlerin dünyanın her bölgesindeki milyonlarca insanın yararına yönelik 

somut eylemler olarak yorumlanmasını sağlayarak BM’ deki çok taraflı diyaloğun 

sürdürülmesini taahhüt ediyoruz.  

15. Bu Küresel Mutabakatın bir dizi ortak ilgi alanına ve bağımsız kılavuz ilkelere dayandığı 

konusunda mutabıkız: 

İnsan Odaklı: Küresel Mutabakat, göç deneyiminin kendi doğasında olan güçlü bir 

insani boyut taşır. Göçmenlerin ve menşe, transit ve varış ülkesindeki toplumların 

refahını destekler. Bunun neticesinde, Küresel Mutabakat bireyi merkeze alır.  

Uluslararası İşbirliği: Küresel Mutabakat doğası gereği ulus ötesi yapısı sebebiyle 

göçün üstesinden tek başına hiçbir devletin gelemeyeceğinin farkında olan, yasal 

bağlayıcılığı olmayan bir işbirliği çerçevesidir. Uluslararası, bölgesel ve ikili işbirliği ve 

diyalog gerektirir. Yetkisi; karşılıklı mutabakata dayalı yapısına, güvenilirliğine, ortak 

mülkiyete, ortak uygulamaya, izleme ve gözden geçirmeye dayanmaktadır.  

Ulusal Egemenlik: Küresel Mutabakat Devletlerin, ulusal göç politikalarını belirlemeye 

ve uluslararası hukukla uyumlu olarak kendi yargı yetkileri içinde göçü yönetme 

yetkilerine yönelik egemenlik hakkını teyit eder.  Devletler kendi yargı yetkileri içinde, 

uluslararası hukuk uyarınca ülkeye girişe, ikamete ve çalışmaya yönelik farklı ulusal 

gerçekleri, politikaları, öncelikleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurarak Küresel 

Mutabakatın uygulanmasına yönelik yasama ve politika önlemlerine karar verdikleri gibi 

düzenli ve düzensiz göç statülerini birbirinden ayırabilirler.  

Hukukun Üstünlüğü ve Kanuni Prosedür: Küresel Mutabakat hukukun üstünlüğüne, 

kanuni prosedüre ve adalete erişime saygının göç yönetiminin bütün açıları için esas 

olduğunu kabul eder.  Bu; kamu ve özel kurumların, teşebbüslerin ve kişilerin halka açık 

bir şekilde yayımlanan, herkese eşit bir şekilde uygulanan ve bağımsız bir şekilde karar 

veren ve de uluslararası hukukla uyumlu olan kanunlar önünde sorumlu tutulması 
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anlamına gelir.  

Sürdürülebilir Kalkınma: Küresel Mutabakat kaynağını 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Gündeminden alır ve tutarlı ve kapsamlı müdahaleler gerektiren göçün menşe, transit ve 

varış ülkelerinin sürdürülebilir kalkınması için çok boyutlu temel bir gerçeklik olduğunu 

kabul etmeye dayanır. Göç, olumlu kalkınma çıktılarına ve özellikle iyi yönetildiğinde, 

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin hedeflerini hayata geçirmeye katkıda 

bulunur. Küresel Mutabakat, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tümünün yerine 

getirilmesi için göç potansiyelinin yanı sıra bu başarının gelecekte göçe yönelik etkisini 

güçlendirmeyi amaçlamaktadır.  

İnsan Hakları: Küresel Mutabakat, uluslararası insan hakları hukukuna dayanmakta ve 

geriye götürülmezlik ve ayrımcılık yapmama ilkelerini savunmaktadır. Küresel 

Mutabakatın uygulanmasıyla, göç statülerine bakılmaksızın göç döngüsünün bütün 

aşamalarında göçmenlerin insan haklarına etkin uyumunu, bu hakları korunması ve ifa 

edilmesini sağlarız. Aynı zamanda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve göçmenlere ve 

ailelerine karşı hoşgörüsüzlük de dâhil olmak üzere her türlü ayrımcılığı ortadan 

kaldırma taahhüdünü yineleriz.  

Cinsiyet Hassasiyeti: Küresel Mutabakat, göçün bütün aşamalarında kadınların, 

erkeklerin, kız ve erkek çocuklarının insan haklarının gözetilmesini temin eder ve bu 

kişilere bir değişim elçiliği görevi verir. Toplumsal cinsiyet görüşünü yaygın hale getirir, 

toplumsal cinsiyet eşitliğini ve mağdur bakış açısıyla öncelikle kadın göçmenlerden yola 

çıkmada kadınların bağımsızlığını, temsilciliğini ve önderliğini kabul ederek tüm 

kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesine destekler.  

Çocuk Hassasiyeti: Küresel Mutabakat, çocuk haklarına ilişkin mevcut uluslararası 

yasal yükümlülükleri destekler ve her zaman, çocuğun yüksek yararı ilkesini, 

uluslararası göç bağlamında refakatsiz ve ailelerinden ayrı düşmüş çocuklar da dâhil 

olmak üzere çocuklara ilişkin tüm durumlarda öncelikli olarak savunur. 

 

Bütüncül hükümet yaklaşımı: Küresel Mutabakat, göçün tek bir hükümetin kendi 

politika dairesinde ele alınamayacağı çok boyutlu bir gerçeklik olduğunu düşünür. Etkin 

göç politika ve uygulamalarını geliştirmek ve yürütmek için bütüncül hükümet 

yaklaşımının hükümetin her kademesinde ve bütün iş kolları arasında yatay ve dikey 

politika tutarlılığı sağlamasına ihtiyaç duyulur.  

Bütüncül toplum yaklaşımı: Küresel Mutabakat; göçmenleri, diasporaları, yerel 
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toplulukları, sivil toplumu, akademiyi, özel sektörü, parlamenterleri, işçi sendikalarını, 

Ulusal İnsan Hakları Kurumlarını, medyayı ve göç yönetimindeki diğer ilgili aktörleri 

dâhil ederek göçü bütün boyutları ile ele almak amacıyla geniş ve çok taraflı ortaklıkları 

destekler.  

İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVEMİZ  

16. Mülteci ve göçmenlere yönelik New York Deklarasyonuyla, siyasi bir deklarasyonu ve 

birtakım taahhütleri kabul ettik. Deklarasyonu bütünüyle yeniden teyit ederek, 23 

hedeften, uygulamadan, izleme ve gözden geçirmeden oluşan aşağıdaki işbirliği 

çerçevesini düzenleyerek üzerine inşa ettik. Her bir hedef ilgili politika belgesi ve en iyi 

uygulama olarak değerlendirilen bir dizi eylem tarafından takip edilen bir taahhüt içerir. 

23 hedefi yerine getirmek için, göç döngüsü içerisinde güvenli, usulüne uygun ve 

düzenli göçte başarı elde etmek amacıyla bu eylemlerin taslağını oluşturacağız. 

 

Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç için Hedefler 

(1) Kanıta dayalı politikalara dayanarak doğru ve bölümlere ayrılmış verilerin 

 toplanması ve bu verilerden yararlanılması  

(2) İnsanları menşe ülkelerinden ayrılmaya zorlayan ters etki yaratan etkenleri ve 

yapısal faktörlerin asgariye indirilmesi 

(3) Göçün bütün aşamalarında doğru ve zamanlı bilginin temin edilmesi  

(4) Bütün göçmenlere yasal bir kimlik ve uygun belgelendirme sağlanması  

(5) Düzenli göç yollarının uygunluğunun ve esnekliğinin geliştirilmesi  

(6) İnsana yakışan işin temini için adil ve etik istihdam ile güvenlik koşullarının   

 kolaylaştırılması 

(7) Göçteki hassasiyetin ele alınması ve azaltılması  

(8) Hayatların kurtarılması ve kayıp göçmenler için koordinasyonlu  

 uluslararası girişimlerin oluşturulması 

(9) Göçmen kaçakçılığına karşı uluslararası müdahalenin güçlendirilmesi 

(10) Uluslararası göç bağlamında insan ticaretinin önlenmesi, ortadan kaldırılması ve  

 insan ticaretiyle mücadele edilmesi 

(11) Sınırların entegre, güvenli ve eşgüdüm içerisinde yönetilmesi 

(12) Uygun izleme, değerlendirme ve yönlendirme için göç usullerinde kesinliğin ve  

 öngörülebilirliğin güçlendirilmesi 

(13)  Göçmenlerin gözaltına alınmasının son çare tedbiri olarak kullanılması ve alternatif  
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 seçenekler üzerinde çalışılması 

(14) Göç döngüsünde diplomatik koruma, yardım ve iş birliğinin artırılması 

(15) Göçmenlerin temel sosyal hizmetlere erişimlerinin sağlanması  

(16) Tam kaynaşma ve sosyal uyumun gerçekleşmesi için göçmenlerin ve toplumların  

 güçlendirilmesi 

(17)  Ayrımcılığın bütün türlerinin ortadan kaldırılması ve göç algısını şekillendirmesi 

için gerçeklere dayalı kamu söyleminin desteklenmesi 

(18) Becerilerin geliştirilmesi için yatırım yapma ve becerilerin, niteliklerin ve 

yeterliliklerin karşılıklı tanınmasını kolaylaştırma 

(19) Bütün ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya tam katkı sağlamak için göçmenlere ve 

diasporalara yönelik koşulların oluşturulması 

(20) Göçmenlerin finansal katılımlarının ve daha hızlı, güvenli ve ucuz işçi dövizi 

transferlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi 

(21) Sürdürülebilir entegrasyonun yanı sıra güvenli ve insan onuruna yakışan geri dönüş 

ve geri kabulün kolaylaştırılmasında işbirliğinin sağlanması 

(22) Kazanılmış hak ve sosyal güvenlik yardımlarının taşınabilmesine yönelik 

mekanizmaların oluşturulması 

(23) Güvenli, usule uygun ve düzenli göçe yönelik uluslararası işbirliği ve küresel 

ortaklığın güçlendirilmesi 

HEDEFLER VE TAAHHÜTLER 

HEDEF 1: Kanıta dayalı politikalara dayanarak doğru ve bölümlere ayrılmış verilerin  

        toplanması ve bu verilerden yararlanılması  

17. Uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde özel hayatın gizliliğini destekleyip 

kişisel verileri korurken cinsiyet, yaş göçmenlik statüsü ve ulusal bağlamda ilgili diğer 

özelliklere göre ayrılmış doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilen verilerin toplanmasına, 

analiz edilmesine ve yayılmasına yönelik iyileştirme ve yatırım yaparak uluslararası göç 

bazlı küresel kanıtı güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz. Ayrıca bu verinin araştırmayı 

geliştirmesi, tutarlı ve kanıta dayalı politika oluşturmasını ve iyi oluşturulmuş kamusal 

söyleme yön vermesini ve taahhütlerin zamanla uygulanmasının değerlendirilmesini ve 
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etkin bir şekilde izlenmesini olanaklı hale getirmesi taahhüdünde bulunuyoruz. 

Bu taahhütleri yerine getirmek için aşağıdaki eylemlerden yararlanacağız: 

a) Göçe ilişkin verinin ve göstergelerin toplanmasını, analiz edilmesini ve yayılmasını 

güçlendirerek ve veri toplama metodolojilerini uyumlu hale getirerek Birleşmiş 

Milletler İstatistik Komisyonu'nun öncülüğünde ilgili tüm paydaşların katılımıyla yerel, 

ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde göç verisinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı 

bir strateji hazırlanması ve uygulanması, 

b) Uluslararası göçmenin istatistiksel tanımını daha da geliştirip uygulayarak, göç 

stoklarını ve akışlarını ölçmek için bir dizi standart detaylandırarak ve göç özelliklerini 

ve eğilimlerini, göçmenlerin niteliklerini ve göç etmenlerini ve etkilerini belgeleyerek 

göç istatistiklerinin ve ulusal veri sistemlerinin uluslararası düzeyde karşılaştırıla 

bilirliğinin ve uyumluluğunun geliştirilmesi, 

c) Bütün düzeylerde ilgili paydaşlar arasında işbirliğini destekleyen, özel eğitim, mali 

yardım ve teknik destek sağlayan, büyük bir veriyi ve bu verinin düzenli olarak BM 

İstatistik Komisyonu tarafından gözden geçirilmesini de kapsayan yeni kaynakları 

güçlendiren ana göç eğilimlerini değerlendirmek, veri boşluğunu ele almak ve veri 

paylaşmak amacıyla verilerin toplanmasında, analiz edilmesinde ve yayılmasında 

ulusal kapasiteler oluşturup geliştirmek için küresel programın geliştirilmesi  

d) Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Gündeminin ve ilgili strateji ve programların uygulanmasını canlandırmak amacıyla 

göçün etkilerinin ve faydalarının yanı sıra göçmenlerin ve diasporaların sürdürülebilir 

kalkınmaya etkileri hakkındaki verinin toplanması, analiz edilmesi ve kullanılması, 

e) Tekrardan kaçınmak için kurumlar arası işbirliğini desteklerken şeffaf ve kullanıcı 

dostu bir yaklaşımla ilgili verinin sistematik olarak toplanması amacıyla IOM Küresel 

Göç Veri Portalı ve Dünya Bankası Göç ve Kalkınma Hakkında Küresel Bilgi Ortaklığı 

da dâhil olmak üzere mevcut küresel ve bölgesel veri tabanları ve depoların daha da 

geliştirilmesi ve bunlar arasındaki işbirliğinin desteklenmesi, 

f) Ortak stratejilerin tesis edilmesi ve mevcut bölgesel ve alt bölgesel mekanizmaların 

koordinasyonunda bölümlere ayrılmış göç veri değerini en üst düzeye taşıma gayesiyle 

göç faktörlerinin yanı sıra menşe, transit ve varış ülkelerindeki göçmenlerin genel 

iktisadi, sosyal ve siyasi faydaları ve sorunları, en iyi uygulamalar, göçmenlerin 

katkıları da dâhil olmak üzere BM standartları doğrultusunda verilerin toplanması ve 

analiz edilmesine yönelik Göç ve Kalkınmaya yönelik Afrika Gözlemi gibi göç 

hakkında araştırmaya ve eğitime yönelik bölgesel merkezlerin ya da göç gözlem 
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evlerinin tesis edilmesi ve güçlendirilmesi, 

g) İstatistiksel amaçlarla uluslar arası standartlar uyarınca ayrım (veriyi kategorilere 

ayırma) ve çapraz tablolama ile birlikte zamanlı analiz ve sonuçları temin etmek 

amacıyla doğum ülkesi, ailesinin doğum ülkesi, vatandaşı olduğu ülke, nüfus 

sayımından önce 5 yıldır ikamet etmekte olduğu ülke, en son varış tarihi ve göç nedeni 

gibi göçle ilgili konuları ulusal nüfus sayımlarına entegre ederek,  ulusal verilerin 

toplanması iyileştirme, 

h) Göçmenlerin sosyal ve ekonomik entegrasyonuna yönelik bilgi toplamak veya ulusal, 

bölgesel ve uluslararası uyumu, iyileştirme ve toplanan veriyi istatistiksel mikro veri 

dosyalarının kamu kullanımı yoluyla erişilir kılmak için mevcut gündelik (ev işleri) iş 

araştırmalarına standart göç modülleri eklemeye yönelik gündelik işlere, iş gücüne ve 

diğer araştırmalara ilişkin çalışmaların yürütülmesi, 

i) Özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması gözetilirken, sınır kayıtları, vize, 

ikamet izinleri, nüfus kayıtları ve diğer ilgili kaynaklar gibi idari kayıtları istatistiksel 

amaçlarla kullanarak göç istatistiklerinin oluşturulmasında göç verisinden sorumlu 

Devlet birimleri ve ulusal istatistik memurları arasında işbirliğinin artırılması,  

j) Kanıta dayalı göç politikaları oluşturmak için göçmenler ve kabul eden toplulukların 

ihtiyaçlarının ve iş piyasası ihtiyacı, beceri talebi ve mevcut beceriler, göçün iktisadi, 

çevresel ve sosyal etkileri, para havale ücretleri, sağlık, eğitim, istihdam, yaşam ve 

çalışma koşulları, ücretler de dâhil olmak üzere ulusal bağlamda göçe ilişkin tüm 

durumlar hakkında bölümlere ayrılmış verilerin bulunduğu ülke özelinde göç 

profillerinin geliştirilmesi, 

k) Göç ve sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu, göçmenlerin ve diasporaların katkılarının 

ve becerilerinin yanı sıra bu kişilerin menşe ve varış ülkeleriyle olan bağlantıları, 

aralarındaki karşılıklı ilişki hakkında araştırmalar, çalışmalar ve anketler düzenlemek 

için menşe, transit ve varış ülkelerinde ilgili paydaşlarla işbirliği yapılması.   

 

 

 

HEDEF 2: İnsanları menşe ülkelerinden ayrılmaya zorlayan ters etki yaratan etkenlerin  

       ve yapısal faktörlerin asgariye indirilmesi 

18. Umutsuzluk ve kötüleşen çevrenin insanları düzensiz göç yoluyla herhangi bir yerde 

geçim kaynağı arama zorunda bırakmamasını sağlarken insanların kendi ülkelerinde 
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barış içerisinde, üretken ve sürdürülebilir bir yaşam idame etmelerine ve bireysel 

arzularını yerine getirmelerine yönelik yardımcı siyasi, iktisadi, sosyal ve çevresel 

koşulların oluşturulması taahhüdünde bulunuyoruz. Güvenli, usulüne uygun ve düzenli 

göçü kolaylaştırmak amacıyla Küresel Mutabakatın genel etkisini artırmak için mevcut 

diğer çerçevelere dayanmasının ve bunların uygulanmasına yatırım yapmanın yanı sıra 

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin zamanına uygun ve tam olarak 

uygulanmasını da taahhüt ediyoruz. 

Bu taahhütleri yerine getirmek için aşağıdaki eylemlerden yararlanacağız: 

a) Paris Anlaşması ve 2015-2030 Afet Risklerinin Azaltılması için Sendai Çerçevesinin 

yanı sıra Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini, Addis Adaba Eylem Gündemini ve 

önce geride kalan hedeflere ulaşmak amacıyla, bu gündemin taahhüdünü kapsayan 

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin uygulanmasının desteklenmesi 

b) Etkin, hesap verebilir ve şeffaf kurumlarla barışçıl ve kapsayıcı toplumların 

oluşturulmasının ve bu toplumların korunmasının yanı sıra yoksulluğun ortadan 

kaldırılması, gıda güvenliği, sağlık ve hıfzıssıhha, kapsayıcı ekonomik büyüme, 

altyapı, kentsel ve kırsal kalkınma, istihdam yaratma,  insana yaraşır iş, cinsiyet eşitliği 

ve kadınların ve kız çocukların güçlendirilmesi, dirençlilik ve afet riskinin azaltılması, 

iklim değişikliğini azaltma ve buna adapte olma, şiddetin her türünün sosyoekonomik 

etkilerini ele alma, ayrımcılık yapmama, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetim, adalete 

erişim ve insan haklarını koruma da dâhil olmak üzere insanları menşe ülkelerinden 

ayrılmaya zorlayan ters etki yaratan faktörler ile yapısal faktörleri ortadan kaldırmak 

amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerine getirilmesini hızlandıran 

programlara yatırım yapılması  

c) Diğer devletlerin, ilgili ulusal ve yerel makamların, Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının 

ve sivil toplumun desteğiyle ve yakın işbirliğiyle göç hareketlerini tetikleyecek veya 

etkileyebilecek risk ve tehdit gelişiminin izlenmesi ve öngörülmesi; erken uyarı 

sisteminin güçlendirilmesi, acil durum sürecinin ve araç takımının geliştirilmesi; acil 

durum faaliyetlerinin başlatılması ve acil durum sonrası toparlanmanın desteklenmesi 

amacıyla mekanizmaların tesis edilmesi ve güçlendirilmesi  

d) Toplumların ve bireylerin kendi ülkelerindeki fırsatlardan yararlanmalarına ve 

sürdürülebilir kalkınmayı yönlendirmelerine olanak sağlayan yardımcı koşullar 

oluşturmak için özel sektör, doğrudan yabancı yatırımı ve ticari ayrıcalıklar yoluyla 

sürdürülebilir, kapsayıcı ve güçlendirilebilir ekonomik büyümeyi destekleyerek tüm 

 insanların yaşamlarını iyileştirmesine ve isteklerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan 
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yerel ve ulusal seviyede tüm bölgelerde sürdürülebilir kalkınma için yatırım yapılması 

e) Genç işsizliğin azaltılması, menşe ülkelerde beyin göçünün önlenmesi ve beyin 

kazanımının en iyi şekilde kullanılması ve demografik bölünmeyi dizginlemek 

amacıyla özel sektörle ve sendikalarla işbirliği içerisinde iş piyasasının ihtiyaçları 

doğrultusunda girişimciliği, eğitimi, mesleki eğitim ve beceri gelişimi programlarını 

ve ortaklığı, üretken istihdam yaratmayı destekleyerek beşeri sermaye geliştirmeye 

yatırım yapılması, 

f) İktisadi ve sosyal yeterliliğin yanı sıra etkilenen bireylerin haklarına saygı 

duyulmasını, nüfusların dirençliliğini ve başa çıkma kapasitelerini korumak için uzun 

vadeli müdahalelerin ve sonuçların geliştirilmesi amacıyla ortak analizlerin, çok 

donörlü yaklaşımların ve çok yıllı fonlama döngülerinin desteklenmesi ve insani 

aktörler ile kalkınma aktörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi 

g) Çatışmanın veya Doğal Afetin Yaşandığı Ülkelerde Göçmenleri Koruma Yönergeleri 

(MICIC Yönergeleri) gibi devlet kaynaklı istişari süreçlerden gerekli tavsiyeleri göz 

önünde bulundurmak da dâhil olmak üzere ulusal acil durum hazırlığı ve 

müdahalesinde göçmenlerin hesaba katılması, 

 

Doğal afetler, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve çevrenin bozulması 

 

h) Tüm göçmenlerin insan haklarına saygıyı, bu hakları korumayı ve ifa etmeyi temin 

ederken doğal afetlerin ani ve yavaş başlangıcından, iklim değişikliğinin olumsuz 

etkilerinden, çevrenin bozulmasından kaynaklanmış olabilecek göç hareketlerini daha 

iyi planlamak, anlamak, tahmin etmek ve ele almak için ortak analizin ve bilgi 

paylaşımının güçlendirilmesi, 

i) Menşe ülkedeki adaptasyonun öncelik olduğunu kabul ederken göçün olası sonuçlarını 

göz önünde bulundurarak çölleşme, arazi bozunumu, kuraklık ve deniz seviyesi 

yükselmesi gibi doğal afetlerin ani ve yavaş başlangıcına, iklim değişikliğinin olumsuz 

etkilerine ve çevrenin bozulmasına yönelik adaptasyon ve direnç stratejilerinin 

geliştirilmesi, 

j) Yerinden olma durum değerlendirmelerinin afet hazırlığı stratejisine entegre edilmesi 

ve erken uyarı, beklenmedik durum planlaması, depolama, koordinasyon 

mekanizmaları, tahliye planı ve kabul ve destek düzenlemeleri ve kamuyu 

bilgilendirme hazırlığı amacıyla komşu ülkelerle ve ilgili diğer ülkelerle protokoller 

yapılması 
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k) Her nerede olurlarsa olsunlar haklarına tam saygı duyarak temel ihtiyaçlarını 

karşılayan insani desteğe erişimlerini sağlayarak ve ilgili tüm ülkelerin kapasitelerini 

göz önünde bulundurarak dirençliliği ve kendi kendine yeterliliği artıran sürdürülebilir 

sonuçları destekleyerek ani ve yavaş başlayan doğal afetlerden etkilenen kişilerin 

hassasiyetlerini ele almak için bölgesel ve alt bölgesel düzeyde yaklaşımların ve 

mekanizmaların uyumlaştırılması ve geliştirilmesi, 

l) Afet ve İklim Değişikliği Bağlamında Sınır Ötesi Yerinden Olmuş Kişilerin 

Korunması Gündemi ve Afet kaynaklı Yerinden Olma Platformu gibi devlet kaynaklı 

istişare süreçlerinden gerekli tavsiyeleri de göz önünde bulundurmak üzere doğal 

afetlerin ani ve yavaş başlangıcı bağlamında göç hareketlerinin zorluklarını ele almak 

için tutarlı yaklaşımların geliştirilmesi 

 

HEDEF 3: Göçün bütün aşamalarında doğru ve zamanlı bilginin temin edilmesi  

19. Göçün tüm aşamalarında devletler, topluluklar ve göçmenler için/arasında göçün bütün 

aşamalarını göz önünde bulundurarak göç hususlarında doğru, zamanlı, erişilebilir ve 

şeffaf bilginin temini, hazır hale getirilmesi ve yeterince yayılmasına yönelik 

girişimlerin güçlendirilmesi taahhüdünde bulunuyoruz. Bu bilgiyi, öngörülebilirliği ve 

kesinliği üst düzeyde temin eden göç politikalarının geliştirilmesi amacıyla müdahil olan 

bütün aktörler için kullanma taahhüdünde bulunuyoruz.  

Bu taahhütleri yerine getirmek için aşağıdaki eylemlerden yararlanacağız: 

a) Göçmenlerin kararını bildirmesi amacıyla ülke özelinde göç hukuku ve politikaları, 

vize gereklilikleri, başvuru usulleri, ücretler ve dönüşüm kriterleri, çalışma izni 

gereklilikleri, mesleki nitelik koşulları, yeterlilik değerlendirme ve eşdeğerlilik,  

eğitim ve çalışma imkânları ve yaşam maliyetleri ve koşulları gibi düzenli göç 

opsiyonları hakkındaki bilgiyi kullanıma sunmak için merkezi ve kamuya açık ulusal 

bir web sitesinin açılması ve halka duyurulması, 

b) Özel hayatın gizliliğini destekleyip kişisel verileri korurken ortak veri tabanları, 

çevrimiçi platformlar, uluslararası eğitim merkezleri ve temas iletişim ağı yoluyla 

göçe yönelik eğilimler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için sistematik olarak 

ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin ve diyaloğun desteklenmesi ve geliştirilmesi,  

c) İlgili göç güzergâhları üzerinde, göçmenlere çocuk ve cinsiyet hassasiyeti odaklı bir 

destek ve rehberlik sunan, menşe ülkelerdeki konsolosluk temsilcileri ile iletişime 

geçme fırsatı sağlayan ve söz konusu kişilerin anladığı bir dilde insan hakları ve temel 
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özgürlükler, uygun koruma ve destek, düzenli göçe yönelik seçenekler ve yollar ve 

geri dönüş olasılıklarını da kapsayan bilgiyi hazır hale getiren bilgi merkezlerinin 

oluşturulması 

d) Yeni gelmiş göçmenlere; temel hizmetlere erişimin yanı sıra ulusal ve yerel yasalara 

uyum, çalışma veya ikamet izinlerinin alınması, statü düzenlemeleri, yetkililerle kayıt, 

hak ihlalleriyle ilgili şikâyet oluşturma da dâhil olmak üzere amacına uygun, cinsiyet 

duyarlı, çocuk dostu, erişilebilir ve kapsamlı bilgi ve yasal rehberliğin temin edilmesi  

e) Çok dilde, cinsiyet duyarlı ve kanıta dayalı bilgi kampanyalarının desteklenmesi ve 

yerel makamlar, konsolosluk temsilcileri ve diplomatik temsilciler, özel sektör, 

akademi, göç ve diaspora kuruluşları ve sivil toplum ile işbirliği içerisinde güvenli, 

usule uygun ve düzenli göçü desteklemek ve düzensiz ve güvenli olmayan göçle 

bağlantılı riskleri vurgulamak amacıyla menşe ülkelerindeyken farkındalık oluşturma 

etkinliklerinin ve çıkış öncesi oryantasyon eğitimlerinin düzenlenmesi 

HEDEF 4: Bütün göçmenlere yasal bir kimlik ve uygun belgelendirme sağlanması  

20. Tüm vatandaşlarımıza uyruklarını gösteren belge ve gerekli dökümantasyonları temin 

ederek, ulusal ve yerel yetkililere etkin göç usulleri, etkili hizmet sunma ve gelişmiş 

kamu güvenliği sunmanın yanı sıra göçmenin ülkeye girişi, ülkede kalışı ve geri 

dönüşü için yasal kimliğini belirleme imkânı sunarak tüm bireylerin yasal kimlik 

haklarını yerine getirme taahhüdünde bulunuyoruz. Ayrıca, göçmenlerin insan 

haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını güçlendirmek amacıyla göçün bütün 

aşamalarında doğum, evlilik, ölüm belgeleri gibi gerekli dokümantasyon ve nüfus 

kayıt belgelerinin göçmenlere uygun tedbirler yoluyla sağlanması taahhüdünde de 

bulunuyoruz.    

Bu taahhütleri yerine getirmek için aşağıdaki eylemlerden yararlanacağız: 

a) Özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması gözetilirken, ilgili kimlik ve nüfus 

kayıt belgelerini sunarak, kapasiteleri güçlendirerek ve bilgi ve iletişim teknolojisi 

çözümlerine yatırım yaparak özellikle kaydı olmayan kişilere ve diğer ülkelerde 

ikamet eden vatandaşlarımıza ulaşmaya odaklanarak nüfus kayıt sistemlerinin 

geliştirilmesi, 

b) Özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması gözetilirken biyometrik verilerin 

paylaşılmasına yönelik mekanizmaların dijital hale getirilmesine ve güçlendirilmesine 

yatırım yaparak kimlik ve belge sahteciliği ile mücadelenin yanı sıra seyahat 

belgelerinin birlikte işlem görebilirliğini ve evrensel tanınırlığını kolaylaştırmak için 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün standartları doğrultusunda seyahat 
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belgelerinin uyumlaştırılması 

c) Özellikle uzak bölgelerdeki topluluklar olmak üzere topluluklara yardımın yanı sıra 

kimlik ve seyahat belgelerinin, bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımı da dâhil 

olmak üzere diğer ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımıza yeterli, zamanlı, güvenilir 

ve erişilebilir konsolosluk belgelerine erişimin sağlanması  

d) Pasaport ve vize gibi kişisel belgelere erişimin kolaylaştırılması ve göç döngüsü 

boyunca artan hassasiyet riskinin önlenmesi için cinsiyete ve yaşa duyarlı bir inceleme 

taahhüt ederek bu belgeleri edinmeye yönelik ilgili yönetmeliklerin ve kriterlerin 

ayrımcı nitelikte olmamalarının sağlanması 

e) Bir milletin insan haklarına saygı duyarak ve ulusal mevzuat uyarınca göçmenlerin 

doğumlarını kaydederek, kadın ve erkeğin uyruklarını çocuklarına eşit derecede 

vermesini sağlayarak ve özellikle aksi söz konusu olduğunda çocuğun vatansız 

kalacağı durumlarda başka ülke toprağında doğan çocuğa vatandaşlık vererek 

vatansızlığı azaltmaya yönelik tedbirlerin güçlendirilmesi  

f) Yasal bir kimliği ya da tüzel kişiliği olmayan göçmenlerin temel hizmetlere 

erişimlerden men edilmemesini veya insan haklarından mahrum bırakılmamasını 

sağlamak için hizmet sunma merkezlerinde uyruğun kanıtına yönelik koşulların 

gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi 

g) Göçmenler de dâhil olmak üzere bir bölgede yaşayan tüm insanlara, vatandaşlık ve 

ikamet hakkı vermeden, temel kişisel bilgiler içeren kayıt kartlarının verilmesiyle 

yetkililerle etkileşim içinde olma ve ilgili hizmetlere erişim gibi toplum hayatına 

katılımı yerel düzeyde kolaylaştıran mevcut uygulamalara dayandırılması 

 

HEDEF 5: Düzenli göç yollarının uygunluğunun ve esnekliğinin geliştirilmesi  

21. Güvenli, usule uygun ve düzenli göç yollarının uygunluğunun genişletilmesi ve 

çeşitlendirilmesi amacıyla, demografik ve küresel iş piyasası gerçekliğini yansıtan 

işgücü hareketliliğine ve insan onuruna yakışır işe olanak sağlayacak, eğitim fırsatlarını 

uygun hale getirecek, aile hayatı hakkını savunacak ve hassasiyet durumunda 

göçmenlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenli göç opsiyonlarının ve 

yöntemlerinin uyumlu hale getirilmesi taahhüdünde bulunuyoruz.  

 

Bu taahhütleri yerine getirmek için aşağıdaki eylemlerden yararlanacağız: 

 

a) Uluslararası insan hakları ve iş kanun ile uyumlu olarak ilgili paydaşlarla işbirliği 
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içerisinde ve ilgili ILO standartları, kılavuzlar ve ilkeler yardımıyla insan hakları 

odaklı ve cinsiyet hassasiyeti taşıyan sektöre özel standart çalışma süreleri ile ilgili 

ikili, bölgesel ve çoklu iş hareketliliği anlaşmalarının geliştirilmesi   

b) Ulusal öncelikler, yerel pazar ihtiyaçları ve beceri temini ile uyumlu olarak serbest 

dolaşım rejimi, vize serbestîsi veya çok ülkeli vizeler ve iş hareketliliğine yönelik 

işbirliği çerçeveleri gibi uluslararası ve ikili işbirliği anlaşmaları yoluyla bölgesel ve 

bölgesel üstü iş hareketliliğini olanaklı hale getiren mekanizmaların uyumlaştırılması  

c) Özel sektör ve ilgili diğer paydaşlarla istişare halinde, yerel ve ulusal iş gücü piyasası 

talepleri ve beceri temini doğrultusunda, iş piyasasındaki beceri eşleşmesini en uygun 

şekilde kullanmak,  demografik gerçekleri ve kalkınma sorunlarını ve fırsatlarını ele 

almak amacıyla mevcut opsiyonların ve düzenli göçe ilişkin yolların incelenmesi ve 

gözden geçirilmesi   

d) Bütün düzeylerde yerel ve ulusal iş piyasasının ihtiyaçları ve beceri temini 

doğrultusunda, daimi ve geçici çalışma vizesi, çok girişli öğrenci vizesi,  iş, ziyaret, 

yatırım ve girişimcilik gibi esnek, değiştirilebilir ve ayrım gütmeyen vize ve izin 

seçenekleri oluşturarak iş gücü eksikliği yaşanan alanlarda geçici, mevsimlik, 

döngüsel ve hızlı değerlendirme programları da dâhil olmak üzere göçmenlere yönelik 

esnek haklara dayanan ve cinsiyet hassasiyeti taşıyan iş hareketliliği planlarının 

geliştirilmesi 

e) Düzenli yollarla pazar uyumlu sözleşmeden doğan iş gücü hareketliliğini sağlamak 

için yerel iş piyasası analizinde yetenek açığının belirlenmesine, gerekli beceri 

profillerinin çıkarılmasına ve iş göçü politikasının etkinliğinin değerlendirilmesine 

yönelik başta özel sektör ve sendikalar olmak üzere yerel yetkilileri ve ilgili diğer 

paydaşları dâhil ederek ulusal düzeyde etkin beceri eşleşiminin desteklenmesi 

f) Standart istihdam yetkilerine yönelik vize ve izin işlem zamanını azaltarak ve geçmiş 

performans uyumuyla birlikte işverenlere yönelik hızlandırılmış ve kolaylaştırılmış 

vize ve izin işlemleri sunarak verimli ve etkili beceri eşleştirme programlarının 

geliştirilmesi 

g) Menşe ülkelerine uyum ve geri dönüşün mümkün olmadığı durumlarda, ani-başlayan 

doğal afetlerden ve diğer tehlikeli durumlardan dolayı menşe ülkelerini terk etmek 

zorunda kalmış göçmenler için insani vize, özel sponsorluk, çocukların eğitime erişimi 

ve geçici çalışma izinleri gibi merhamet, insaniyet ve diğer hassasiyetler temelinde 

kabule ve uygun süreliğe ülkede kalışa yönelik mevcut ulusal ve bölgesel 

uygulamaların geliştirilmesi ve bunlara eklemeler yapılması 

h) Menşe ülkelerine uyum ve geri dönüşün mümkün olmadığı durumlarda, ani başlayan 
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doğal afetlerden, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden ve çölleşme, arazi 

bozunumu, kuraklık ve deniz seviyesi yükselmesi gibi çevresel bozunumlardan dolayı 

menşe ülkelerini terk etmek zorunda kalmış göçmenler için planlı yeniden 

yerleştirmenin ve vize seçeneklerinin düzenlenmesi de dâhil olmak üzere çözümler 

belirleme, geliştirme ve güçlendirme konusunda işbirliği yapılması 

i) Gelir, dil yeterliği, kalış süresi, çalışma yetkisi ve sosyal güvenlik ve hizmetlere erişim 

gibi uygunluk koşullarını gözden geçirmek ve değiştirmek de dâhil olmak üzere aile 

yaşamı hakkının hayata geçirilmesini ve çocuğun yüksek yararını destekleyen uygun 

tedbirler yoluyla bütün beceri düzeylerindeki göçmenlerin aile birleşimi usullerine 

erişimlerinin kolaylaştırılması  

j) Akademik kurumlar ve diğer paydaşlarla iş birliği halinde, öğrenciler ve 

akademisyenler için burs, misafir akademisyen, ortak eğitim programları ve 

uluslararası araştırma fırsatları gibi akademik değişime olanak sağlayacak ikili ve 

çoklu anlaşmalar yoluyla akademik hareketliliğe yönelik mevcut seçeneklerin 

genişletilmesi 

HEDEF 6: İnsana yakışır işin temini için adil ve etik istihdam ile güvenlik koşullarının 

kolaylaştırılması        

22. Mevcut işe alım mekanizmalarının adil, etik olduğuna dair güvence vermek ve 

sömürünün ve istismarın bütün türlerine karşı bütün göçmenleri korumak ve insan 

onuruna yakışan iş güvencesi vermek ve menşe ve varış ülkelerindeki göçmenlerin sosyo-

ekonomik etkilerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla mevcut işe alım mekanizmalarının 

gözden geçirilmesi taahhüdünde bulunuyoruz.   

 

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız: 

a) Uluslararası iş göçü, çalışma hakları, insana yakışır iş ve zorla çalıştırmaya yönelik 

ilgili uluslararası belgelerin imzalanması, onaylanması, kabul edilmesi ve 

uygulanmasının teşvik edilmesi 

b) Çalışma hareketliliğindeki engellerin üstesinden gelen ve iyi uygulamaları tespit eden 

mevcut iki taraflı, alt bölgesel ve bölgesel platformların çalışmalarına destek olunması 

ve söz konusu bu bilgiyi paylaşmak ve ev hizmetlerinde çalışan göçmenler de dâhil 

bütün beceri düzeylerindeki göçmen çalışanların insan ve çalışma haklarına tam 

anlamıyla riayet edilmesini desteklemek amacıyla bölgeler arası diyaloğun 

kolaylaştırılması 

c) Etkin düzenlemeye yönelik zorunlu, uygulanabilir mekanizmaların oluşturulması ve 
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işe alım endüstrisinin izlenmesi yolu da dâhil olmak üzere; borç esareti, sömürü ve 

zorla çalıştırmayı önlemek amacıyla işe alım yapanların ve işverenlerin göçmen 

işçileri borçlandırmalarının veya işe giriş harçlarını veya ilgili diğer masrafları onlara 

yansıtmalarının önüne geçilmesi ve uluslararası kılavuz ilkelere ve en iyi 

uygulamalara riayet etmelerinin sağlanması amacıyla kamu ve özel istihdam 

kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi  

d) Göçmenlerin anladıkları bir dilde göçmen işçilere yazılı sözleşmeler sunulması ve bu 

sözleşmelerde yer alan hükümler, uluslararası istihdama ilişkin düzenlemeler 

hakkında ve hedef ülkedeki işleri, hakları ve yükümlülükleri konusunda 

bilgilendirilmelerinin sağlanması ve etkili şikâyet ve tazminat mekanizmalarına erişim 

yolları hakkında işverenler, göçmen işçi örgütleri ve işçi sendikaları dâhil bütün ilgili 

paydaşlarla ortaklıkların tesis edilmesi  

e) İnsana yakışır iş şartlarının teşvik edilmesi, istismar ve sömürünün önüne geçilmesi 

için ortaklıkların kurulması ve işe alım ve istihdam süreçlerinde görev ve 

yükümlülüklerin açık bir şekilde ortaya konulmasının temin edilmesi; dolayısıyla 

tedarik zincirinde şeffaflığın sağlanması amacıyla özellikle zorla çalıştırma ve çocuk 

işçiliği vakalarında insan ve işçi hakları ihlallerine kısıtlama getiren iç hukukun 

yürürlüğe konulması ve uygulanması ve işverenlerin, işe alım sorumlularının, alt 

işverenlerin ve tedarikçilerin de dâhil olduğu özel sektör ile işbirliği yapılması,  

f) Tüm sömürü biçimleri, kölelik, esaret ve zorla, zorunlu çalıştırma veya çocuk 

işçiliğinin önlenmesi için uluslararası insan hakları ve çalışma hukukunun dikkate 

alınmasını sağlayarak tüm sektörlerdeki işe alma sorumlularının, işverenlerin ve 

hizmet sağlayıcılarının daha iyi izlenmesine yönelik iş denetçilerinin ve diğer 

makamların ehliyetlerini geliştirerek adil ve etik istihdam ile insana yakışır iş normları 

ve politikalarının tatbikinin güçlendirilmesi   

g) İnsana yakışır iş için daha büyük fırsatları ve uluslararası insan hakları ve çalışma 

hukukuna saygıyı teşvik ederek emek göçünün ve göçmenlerin işverenlerini 

değiştirmelerine ve en az idari yükümlülük ile şartlarını ve kalış süreleri üzerinde 

değişiklik yapmalarına izin veren adil ve etik işe alım süreçlerinin geliştirilmesi ve 

güçlendirilmesi  

h) İstismar ve tüm sömürü biçimleri, zorla, zorunlu çalıştırma ve çocuk işçiliği, haraca 

bağlama ve diğer bağımlılık durumlarının önüne geçilmesi ve göçmenlerin insan 

haklarını tam anlamıyla kullanmalarını sağlamak amacıyla göçmenlerin iş 

sözleşmelerine,  seyahat veya kimlik belgelerine devlet dışı kuruluşların el koymasını 

veya tutmasını engelleyecek tedbirlerin alınması 
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i) Ücret koruma mekanizmaları, sosyal diyalog ve işçi sendikalarına üyelik de dâhil 

olmak üzere adil ve uygun çalışma koşulları, eşit işe eşit ücret hakkı, barışçıl toplanma 

ve birleşme özgürlüğü, beden ve ruh sağlığına yönelik en yüksek erişebilir 

standartlarda olma gibi ilgili sektörlerdeki tüm işçilere sağlanacak aynı çalışma hakları 

ve korumaları ile birlikte göçmenlerin karşılığı ödenen ve sözleşmeye bağlanmış işlere 

girebilmelerinin sağlanması      

j) Resmi olmayan ekonomide çalışan göçmenlerin sömürü, istismar veya çalışma 

yerlerindeki haklarının ihlal edilmesi durumunda bu vakaları ihbar eden göçmenlerin 

savunmasızlıklarını artırmayacak ve menşei ya da hedef ülkedeki ilgili yasal süreçlere 

katılmalarını sağlayacak şekilde etkili raporlama, şikayet ve tazminat 

mekanizmalarına güvenli erişimlerinin sağlanması 

k) Özellikle ev işinde ve düşük vasıflı işlerde çalışan kadın göçmen çalışanlarının özel 

ihtiyaçlarının ve katkılarının değerlendirilmesini kapsayan ulusal çalışma yasaları, 

istihdam politika ve programlarının gözden geçirilmesi ve cinsiyete duyarlı çalışma 

hareketliliği politikalarına temel teşkil edecek bir şekilde cinsel ve toplumsal cinsiyet 

odaklı şiddet dâhil tüm sömürü ve istismar biçimlerinin önlenmesi, raporlanması, ele 

alınması ve bunlara karşılık etkili hukuk yollarının sağlanması amacıyla özel 

tedbirlerin kabul edilmesi 

l) Adil İstihdama Yönelik ILO Genel Prensipler ve Operasyonel Kılavuz İlkeleri, BM İş 

Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeler ve IOM Uluslararası İstihdam Entegre 

Sisteminin (IRIS) ilgili tavsiyelerinin de göz önünde bulundurulması dâhil olmak 

üzere uluslararası iş hareketliliği ile ilgili ulusal politikalar ve programların 

geliştirilmesi ve iyileştirilmesi 

HEDEF 7: Göçteki hassasiyetlerin ele alınması ve azaltılması  

23. Seyahat ettikleri şartlardan veya menşei, transit veya hedef ülkelerde karşılaştıkları 

şartlardan kaynaklanabilecek savunmasız durumlar ile karşılaşabilecek göçmenlerin 

ihtiyaçları konusunda onlara yardım ederek ve uluslararası hukukun getirdiği 

yükümlülüklerimiz ile uyumlu olacak şekilde onları koruyarak cevap vermeyi taahhüt 

ediyoruz. Ayrıca, çocuğu ilgilendiren meselelerde her zaman çocuğun yüksek yararının 

öncelikli olarak değerlendirilmesi ve karma hareketliliğe müdahaleler de dâhil olmak 
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üzere hassasiyeti ele almada cinsiyete duyarlı yaklaşımların uygulanması taahhüdünde 

bulunuyoruz.  

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız: 

a) Yaşa ve çocuğa duyarlı bir yaklaşımın yanında insan hakları odaklı, cinsiyete ve 

engelliye duyarlı bir yaklaşımın uygulanması yolu da dâhil; göçmenlerde hassasiyet 

yaratmayacak, hassasiyetlerini kötü bir duruma sokmayacak ya da artırmayacak 

şekilde ilgili politika ve uygulamaların gözden geçirilmesi 

b) Kimlik tespiti ve yardım edilmesi yoluyla aynı zamanda da özellikle risk altında 

bulunduğu durumlarda kadınlara, özellikle refakatsiz veya ailelerinden ayrı düşmüş 

çocuklara, etnik ve dini azınlık üyelerine, cinsel ve toplumsal cinsiyet odaklı şiddet 

dâhil şiddet mağdurlarına, yaşlı insanlara, engelli bireylere, her ne sebeple olursa olsun 

ayrımcılığa uğramış kişilere, yerli (indigenous) insanlara, sömürü ve istismara uğrayan 

işçilere, ev işçilerine, insan ticareti mağdurlarına ve göçmen kaçakçılığı bağlamında 

sömürü ve istismara uğrayan göçmenlere koruma sağlayarak hassas durumda bulunan 

göçmenlere göçmenlik statülerine bakılmaksızın göçün tüm aşamalarında gerekli 

desteği sağlayan kapsamlı politikaların oluşturulması ve ortaklıkların geliştirilmesi 

c) Göçmen kadınların, kız ve erkek çocukların özel ihtiyaçlarına ve hassasiyetlerine 

cevap verecek şekilde yardım, sağlık hizmetleri, psikolojik ve diğer danışmanlık 

hizmetleri, özellikle de cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, istismar ve sömürü 

vakalarında adil ve etkin iç hukuk yollarına erişimin de içinde yer alabileceği cinsiyete 

duyarlı göç politikalarının geliştirilmesi 

d) Özellikle özel sektörle olmak üzere ilgili paydaşlar ile işbirliği içerisinde ev işçileri ve 

resmi olmayan ekonomilerde çalışanlar da dâhil olmak üzere tüm beceri 

seviyelerindeki göçmen işçilerin işyerinden kaynaklı hassasiyetlerinin ve istismar 

edilmesinin tespit edilmesi ve etkili bir şekilde ele alınması için mevcut ilgili çalışma 

hukuku ve çalışma şartlarının gözden geçirilmesi  

e) Göçmen çocukların ilgili hukuki, idari ve adli süreçlerde ve kararlarda aynı zamanda 

çocukları etkileyen tüm göçmen politika ve programlarında konsolosluk koruma 

politikaları ve hizmetleri de dâhil olmak üzere ve sınır ötesi iş birliği çerçevelerinde 

çocuğun yüksek yararının uygun bir şekilde uyumlulaştırılması, tutarlı bir şekilde 

yorumlanması ve çocuk koruma makamları ile koordinasyon ve iş birliği içerisinde 

uygulanmasını sağlamak için çocuğun korunmasında sağlam usuller oluşturarak ulusal 

çocuk koruma sistemlerinde çocuk göçmenlerin göz önünde bulundurulması 

f) Çocukların kimlik tespitinin yapılması, sevk edilmesi, bakımı ve aile birleşimiyle ilgili 
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özel usullerin oluşturulması yoluyla göçün bütün aşamalarında refakatsiz ve ailesinden 

ayrı düşmüş çocukların korunması ve ruhsal sağlık dâhil sağlık hizmetlerine, eğitime 

erişimlerini, özel hassasiyetlerini ve ayrımcılıklarını ele almada önemli bir araç olarak 

yetkili ve tarafsız bir yasal vasiye hızlı bir şekilde başvurmak da dâhil adli yardım ve 

idari ve adli davalarda ifade verme hakkının sağlanması, tüm şiddet biçimlerinden 

korunması ve yüksek yararını içeren sürdürülebilir çözümlere erişim sağlanması 

g)  Tüm göçmenlerin her yerde kanun önünde insan olarak tanınmalarını temin etmek ve 

adaletin dağıtılmasında tarafsız ve ayrımcı olunmamasını sağlamak amacıyla herhangi 

bir adli veya idari duruşma da dâhil olmak üzere göçmenleri etkileyen hukuki 

davalarda göçmenlerin kamusal veya uygun fiyatlı bağımsız yasal yardıma ve 

temsilciliğe erişmelerinin sağlanması  

h) Göçmenlerin hedef ülkede düzensiz bir statüye düşmelerini engellemek, statünün 

riskli durumunu ve ilgili hassasiyeti azaltmak, aynı zamanda keyfi sınır dışı korkusu 

olmaksızın düzenli statüden düşen göçmenler de dâhil olmak üzere göçmenlerin 

bireysel statü değerlendirmelerini yapmak amacıyla bir statüden diğerine geçişleri 

kolaylaştıracak erişilebilir ve elverişli usullerin geliştirilmesi ve göçmenlerin hakları 

ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi 

i) Özellikle kadın, genç ve ailelerin söz konusu olduğu durumlarda hassasiyetleri 

azaltacak bir seçenek olarak ve aynı zamanda Devletlerin de ülkede kalan nüfus ile 

ilgili daha iyi bilgi sahibi olması adına; düzensiz statüdeki göçmenlerin düzenli bir 

statüye geçmelerini sağlayabilecek bireysel değerlendirmeye erişimlerinin vaka 

bazında ve açık ve şeffaf kriterler ışığında kolaylaştırılması   

j) Sınır ötesi ve daha geniş uluslararası korumanın olanaklı hale getirilmesi de dâhil 

olmak üzere aynı zamanda göçmen nüfuslarında krize hazırlık, acil duruma müdahale 

ve kriz sonrası müdahaleyi de göz önünde bulundurarak transit ve hedef ülkelerde kriz 

durumlarında yakalanan göçmenlerin konsolosluk koruması ve insani yardıma 

erişimlerinin sağlanması için özel destek tedbirlerinin uygulanması 

k) Mümkün olması halinde mobil müdahale ekiplerinin katılımının yanı sıra ulusal 

koruma kuruluşları, yasal yardım ve hizmet sağlayıcıları ile anlaşmalar yoluyla 

göçmenlerin hassasiyet durumlarında göçmenlerin tespiti, sevki ve göçmenlere destek 

olunması konusunda yerel makamların ve ilgili paydaşların dâhil edilmesi  

l) Küresel Göç Grubu İlkelerinin ve Kılavuz İlkelerinin, Hassas Durumlarda 

Göçmenlerin İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Uygulama Kılavuzunda yer alan 

ilgili tavsiyeleri göz önünde bulundurarak hassas durumlardaki göçmenlerin 

ihtiyaçlarını ele alan ulusal müdahaleleri iyileştirecek ulusal politikalar ve 
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programların geliştirilmesi 

 

HEDEF 8: Hayatların kurtarılması ve kayıp göçmenler için  

       koordinasyonlu uluslararası girişimlerin oluşturulması 

 

24.  Uluslararası hukuk uyarınca göçmenlerin hayatlarını korumanın kolektif bir sorumluluk 

olduğunu göz önünde tutarak; bireysel veya ortak arama ve kurtarma faaliyetleri, standart 

hale getirilmiş bilgi birikimi ve paylaşımı yoluyla göçmenlerin yaşamlarını kurtarma ve 

ölümlerini ve yaralanmalarını önleme konusunda uluslararası işbirliği yapma 

taahhüdünde bulunuyoruz. Ayrıca, ölen veya kaybolan göçmenlerin kimliğini tespit etme 

ve etkilenen ailelerle iletişimin kolaylaştırılması taahhüdünde bulunuyoruz.  

 

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız: 

a) Toplu sınır dışının yasaklanması, usule uygun prosedürler ve bireysel 

değerlendirmenin temin edilmesi, kabul ve yardım kapasitelerinin artırılması yönünde 

göçmenlerin yaşam haklarının korunması ve insani yardımın doğasına münhasıran 

göçmenlere yardım edilmesinin kanun dışı olarak görülmemesi temel hedefiyle 

göçmenlerin arama ve kurtarılması konusunda usul ve anlaşmaların geliştirilmesi  

b) Bağlamsal risklerin tespit edilmesi için diğer Devletler ve ilgili paydaş ve uluslararası 

örgütler ile birlikte çalışarak ve özellikle refakatsiz ve ailelerinden ayrı düşmüş 

çocuklar ile göçmen çocuklara özel önem göstererek söz konusu bu durumları 

önlemek ve müdahalede bulunmak için mekanizmalar geliştirmek yoluyla göçmenler 

tarafından kullanılan tehlikeli transit rotaların da tespit edilmesi dâhil göçmenlerin 

kaybolma riskinin doğmaması veya oluşmamasını temin etmek amacıyla göçle ilişkili 

politikaların ve yasaların etkilerinin gözden geçirilmesi  

c) Özellikle refakatsiz ve ailesinden ayrı düşmüş göçmen çocuklar ve erginler ile ilgili 

durumlarda ve aileler ile irtibat kurulmasında yardım sağlayabilecek konsolosluk 

temsilcilerine, yerel makamlara ve kuruluşlara erişimin yanı sıra gözetim yerleri de 

dâhil güzergâhlar üzerinde ve varış yerlerinde iletişim araçlarına erişimi 

kolaylaştırarak göçmenlere ailelerini sağ olduklarına dair gecikme olmaksızın 

bilgilendirme imkânının sağlanması 

d) Konsolosluk işbirliği yolu da dâhil uluslar ötesi koordinasyon kanallarının 
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oluşturulması ve kaybolan göçmenlerin aileleri için aramanın durumu ile ilgili 

ailelerin bilgilendirilebileceği ve gerekli diğer bilgilerin alınabileceği aynı zamanda 

kişisel verilerin gizliliğine riayet eden ve koruyan temas noktalarının belirlenmesi  

e) Ceset verilerinin toplanması, merkezileştirilmesi ve sistematik hale getirilmesi ve 

uluslararası kabul gören adli standartlar uyarınca gömme sonrasında takibin 

sağlanması ve tespitin kolaylaştırılması ve ailelere bilgi teminini kolaylaştırmak için 

uluslar ötesi düzeyde koordinasyon kanallarının oluşturulması 

f) Uluslararası işbirliği yoluyla acılı ailenin isteklerine saygı duyarak, ölmüş olan kişinin 

kalıntılarının iyi hale getirilmesi, tespitinin yapılması ve menşe ülkeye geri 

gönderilmesi için tüm çabanın gösterilmesi ve tespiti yapılamamış bireylerin olması 

durumunda ölen göçmenlerin kalıntılarına onurlu, saygılı ve düzgün bir şekilde 

muamele edildiğinden emin olunarak ölüm kalıntılarının tespitinin yapılmasını ve 

daha sonrasında iyi hale getirilmesinin kolaylaştırılması 

 

HEDEF 9.  Göçmen kaçakçılığına karşı uluslar ötesi müdahaleyi güçlendirme 

25. Kaçakçılık ağlarının cezasız kalmasına son vermek için göçmenlerin kaçakçılığa konu 

edilmesinin önüne geçilmesi, soruşturulması, yargılanması ve cezalandırılması konusunda 

kapasitelerin ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi yoluyla göçmen kaçakçılığını 

önlemek ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele etmek için ortaklaşa çabaların artırılmasını 

taahhüt ediyoruz. Ayrıca göçmenlerin göçmen kaçakçılığına konu olmalarından ötürü cezai 

kovuşturmaya tabi olmayacaklarını fakat iç hukuktaki diğer ihlallerden dolayı muhtemel 

kovuşturmalara tabi olacaklarını taahhüt ediyoruz. Bununla birlikte uluslararası hukuk 

uyarınca kadın ve çocukların özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve özellikle de 

ağır şartlarda kaçakçılığa maruz kalmış göçmenlere yardım ederek kaçakçılığa konu olmuş 

göçmenlerin insan haklarını korumak adına tespitini yapmayı taahhüt ediyoruz.  

 

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız: 

a) Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karsı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek Kara, Deniz ve 

Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karsı Protokol’ün (UNTOC), onaylanması, 

katılım sağlanması ve kabul edilmesi 

b) Göçmen kaçakçılığı yolları, yöntemleri, göçmen kaçakçılığı ağlarındaki finansal 

faaliyetler, göçmen kaçakçılığına konu olmuş göçmenlerin karşılaştığı hassas durumlar 

hakkında bilgi ve istihbarat paylaşmak ve göçmen kaçakçılığı ağlarının ortadan 
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kaldırılması ve ortak müdahale çalışmalarının artırılması amacıyla diğer verileri 

paylaşmak için uluslar ötesi, bölgesel ve ikili mekanizmaların kullanılması 

c) Uluslararası hukuka uygun şekilde göç rotaları üzerinde göçmen kaçakçılığına konu 

olmuş mağdurların yeterli bir şekilde tespit edilmesi ve yardım sağlanması için aşamalı 

tedbirlerin çerçevesini çizen cinsiyete duyarlı ve çocuğa duyarlı protokoller geliştirmek, 

ayrıca göçmen kaçakçılığı ile mücadele tedbirlerinin insan hakları ile tam uyumlu 

olacak hale getirilmesinin yanında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve göçmen 

kaçakçılarının cezasız kalmaması amacıyla göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve 

düzensiz göçü önlemek adına sınır ötesi kolluk ve istihbarat iş birliğinin kolay hale 

getirilmesinin de bu tedbirlere dâhil edilmesi    

d) Göçmen kaçakçılığının uluslararası bağlamda ve doğrudan ya da dolaylı olarak 

kaçakçının mali ve maddi menfaat elde etmesi amacıyla işlenmesi durumunda göçmen 

kaçakçılığını cezai işlem gerektiren bir suç olarak tesis edilmesinin gerekebileceği 

hukuki ve diğer tedbirlerin kabul edilmesi ve ağır şartlarda göçmenleri kaçırmanın 

cezasını uluslararası hukuka uygun olacak şekilde artırmasının buna dâhil edilmesi 

e) Göçmen kaçakçılığı ile insan ticareti suçları arasındaki ayrımın yapılması amacıyla 

bunların doğru tanımlamalarının kullanılması ve bu iki ayrı suça ayrı ayrı müdahalelerin 

uygulanması yoluyla ilgili politika ve usullerin tasarlanması, gözden geçirilmesi ve 

değişiklik yapılması ve bunu yaparken kaçakçılığa konu olmuş göçmenlerin de insan 

ticareti mağduru olabileceği dolayısıyla uygun koruma ve yardım gerektirdiğinin göz 

önünde bulundurulması  

f) Kalkınma, kamu bilgilendirmesi, adalet aynı zamanda ulusal ve yerel seviyelerde teknik 

kapasite geliştirme ve eğitim alanlarında işbirliği yolu dâhil düzensiz göçmenlerin 

sistemli olarak kaynaklandıkları coğrafi bölgelere özel önem göstererek göç döngüsü 

boyunca diğer Devletler ve ilgili paydaşlarla ortaklaşa göçmen kaçakçılığının önlenmesi 

yönünde tedbirlerin alınması 

 

 

HEDEF 10. Uluslararası göç bağlamında insan ticaretinin önlenmesi, ortadan 

kaldırılması ve insan ticaretiyle mücadele edilmesi  

 

26. İnsan ticaretini araştırmak, soruşturmak ve cezalandırmak için uluslararası işbirliğini ve 

kapasiteleri güçlendirerek ve insan ticareti ile sonuçlanan sömürüleri teşvik eden talebi 

azaltarak ve insan ticareti ağlarının cezasız kalmasının önüne geçilerek uluslararası göç 

bağlamında insan ticaretini önlemek,  mücadele etmek ve ortadan kaldırmak için yasal veya 
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diğer tedbirleri almayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca kadın ve çocuklara özel önem göstererek 

insan ticareti mağduru olmuş göçmenlerin tespit edilmesi, korunması ve yardım sağlanması 

sürecini geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. 

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız: 

a) Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek İnsan Ticaretinin, 

Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve 

Cezalandırılmasına İlişkin Protokol (UNTOC) onaylanması, katılım sağlanması ve 

uygulanmasının teşvik edilmesi 

b) İnsan Ticareti ile Mücadelede Küresel Eylem Planının uygulanmasının teşvik edilmesi 

ve İnsan Ticareti İle Mücadele Rehberinin (the Toolkit to Combat Trafficking in 

Persons) ve diğer ilgili UNODC belgelerindeki ilgili tavsiyelerin insan ticareti ile ilgili 

ulusal ve bölgesel politikalar ile tedbirler geliştirilmesi esnasında göz önünde 

bulundurulması 

c) Göçmen kaçakçılığına konu olmuş göçmenlerin veya düzensiz göçmenlerin tedarik 

edilmesi veya mağdur edilmesi yoluyla insan ticareti ağları tarafından istismar 

edilebileceği düzensiz göç rotalarının; insan ticareti suçunun önlemesi, araştırılması ve 

faillerinin kovuşturmalarında aynı zamanda mağdurların tespit edilmesi, korunması ve 

yardım edilmesi hususlarında iki taraflı, bölgesel ve bölgeler arası işbirliğinin 

güçlendirilmesi amacıyla takibinin yapılması     

d) İnsan ticareti ağlarının oluşmasına sebep olan yöntemler, ekonomik modeller ve şartları 

da kapsayacak şekilde ulus ötesi ve bölgesel mekanizmalar yoluyla ilgili bilgi ve 

istihbarat paylaşılması, insan ticaret ile ilgili mali akımları tespit etmek ve dağıtmak için 

mali istihbarat birimleri, düzenleyiciler ve mali kurumlar da dâhil ilgili tüm aktörler 

arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve hesap verilebilirliğin sağlanması ve cezasız 

kalmanın sonlanması amacıyla adli iş birliği ve uygulamaların artırılması 

e) Adalete erişimi kolaylaştırarak ve gözetim altına alınma, sınır dışı veya ceza korkusu 

olmadan güvenli raporlama yaparak, önleme, tespit, uygun koruma ve yardım 

konularına odaklanarak ve istismar ve sömürünün belli biçimlerini ele alarak; göç 

statüleri dikkate alınmaksızın insan ticareti ve diğer sömürü türleri mağduru olmuş veya 

mağdur olma riski bulunan kadınlar, erkekler, kız ve erkek çocuklarının özel hassas 

durumlarını göz önünde bulunduran tedbirlerin uygulanması 

f) İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçları arasında ayrıma gitmek için mevzuatta, göç 

politikalarında ve planlarında ve aynı zamanda adli kovuşturmalarda kullanılan insan 

ticareti tanımlarının uluslararası hukuk ile uyumlu hale getirilmesi 
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g) İnsan tacirlerinin kovuşturmasının yapılması ve insan ticareti mağduru olan 

göçmenlerin insan ticareti ile ilişkili suçlardan suçlu bulunmalarının önlenmesi için 

mevzuatın ve ilgili usullerin güçlendirilmesi ve mağdur korumanın ve şüpheli tacirlere 

karşı makamlarla iş birliği yapması şartına bağlı olmaksızın yardımın sağlanması 

h) İnsan ticareti mağduru olmuş göçmenlere fiziksel, psikolojik ve sosyal yardım tedbirleri 

gibi koruma ve yardım sağlanmasının yanında onlara hedef ülkede uygun olması halinde 

geçici veya kalıcı olarak kalmalarına izin veren ve mağdurların uluslararası hukuk 

uyarınca adalete, tazminat başvurusuna ve tazminata erişebilmelerini kolaylaştıran 

tedbirlerin sağlanması  

i) Ulusal ve yerel bilgilendirme sistemleri ile vatandaşları, işverenleri, kamu görevlilerini 

ve kolluk birimlerini harekete geçiren ve eğiten eğitim programları yapmak ve menşe, 

transit ve hedef ülkelerde zorla, zorunlu veya çocuk işçiliği gibi insan ticareti işaretlerini 

tespit etme kapasitelerinin artırılması 

j) İnsan ticareti riskleri ve tehlikelerine karşı göçmenlere ve muhtemel göçmenlere yönelik 

ilgili paydaşlar ortaklığında bilinçlendirme kampanyalarına yatırım yapmak ve bu 

kişilere insan ticareti eylemlerinin önlenmesi ve bildirilmesi konusunda bilgilendirme 

yapılması 

HEDEF 11. Sınırların entegre, güvenli ve eşgüdüm içerisinde yönetilmesi 

 

27. Devletler, topluluklar ve göçmenlerin güvenliğini sağlayarak ve düzensiz göçü önlerken 

insanların güvenli ve düzenli sınır geçiş hareketlerini kolaylaştırarak ulusal sınırlarımızı 

koordineli bir şekilde, iki taraflı ve bölgesel işbirliği içerisinde yönetmeyi taahhüt 

ediyoruz. Ayrıca ulusal egemenliğe, hukukun üstünlüğüne, uluslararası hukuk uyarınca 

yükümlülüklere ve göçmen statüleri dikkate alınmaksızın tüm göçmenlerin insan 

haklarına saygılı ve ayrımcı olmayan, cinsiyete duyarlı ve çocuğa duyarlı sınır yönetimi 

politikaları uygulamayı taahhüt ediyoruz.  

 

 

 

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız: 

a) Uluslararası insan hakları hukuku ile uyumlu olacak şekilde, bütüncül devlet 

yaklaşımının benimsenmesi, ortak sınır ötesi eğitimleri yapılması ve kapasite geliştirme 

tedbirlerinin artırılması yoluyla uluslararası sınırlarda veya uluslararası sınırların 

yakınlarında hassas durumdaki göçmenlerin doğru tespit edilmesi, zamanında ve etkili 
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yönlendirmesinin yapılması, yardım edilmesi ve düzgün korunması konularında transit 

ülkelerin özel durumlarını da dikkate alarak bölgesel ve bölgeler arası işbirliğinin 

artırılması   

b) Ayrımcılık içermeme, kişisel verilerin gizliliğine riayet etme ve koruma prensibini göz 

önünde tutarak;  ülkeye gelen kişilerin ön taramadan geçirilmesi, yolcuların taşıyıcıları 

tarafından önceden bildirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojinin kullanılması yolu da dahil 

olmak üzere kapsamlı ve etkili sınır geçiş usulleri uygulayarak etkili entegre sınır 

yönetimine elverişli yapıların ve mekanizmaların oluşturulması 

c) Uluslararası sınırlarda usulüne uygun süreçlerin sağlanması konusunda sınır tarama, 

bireysel değerlendirme ve mülakat süreçlerinde ilgili ulusal usullerin gözden geçirilmesi 

ve tekrar düzeltilmesi ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları ve diğer ilgili paydaşlar ile 

işbirliği yoluyla tüm göçmenlere uluslararası insan hakları hukukuna uygun bir şekilde 

muamele edildiğinin gözden geçirilmesi  

d) Özellikle arama kurtarma ve diğer acil durumlarda sınır yönetimini güçlendirmek için 

Devletlerin ekipmanları ve diğer teknik yardımları talep etmesi ve teklif etmesinde 

onlara destek olacak teknik işbirliği anlaşmalarının geliştirilmesi 

e) Refakatsiz bir çocuk veya ailesinden ayrı düşmüş bir çocuk uluslararası bir sınırı 

geçtiğinde uluslararası hukuk uyarınca çocuğun yüksek yararının gözetilmesi 

bakımından çocuk koruma makamlarının derhal bilgilendirilmesi ve usullere katılımının 

sağlanması ve aynı zamanda çocuk hakları ve ailenin ayrılması durumunda ailenin 

ayrılmasını önleyen ve onları tekrar birleştiren usuller gibi çocuğa duyarlı usuller 

hakkında sınır yetkililerinin eğitilmesi 

f) Düzensiz giriş ve kalışı ele alırken yaptırımların uygun olup olmadığını belirlemede 

ilgili hukuku ve düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve tekrar düzeltilmesi ve düzgün 

olması durumunda bunların orantılı, eşitlikçi, ayrımcılık içermeyen ve uluslararası 

hukukun gereklilikleri ve diğer yükümlülükleri ile tam uyum içerisinde olmasının 

sağlanması  

g) OHCHR Uluslararası Sınırlarda İnsan Hakları Üzerine Tavsiye Edilen İlkeler ve 

Rehberlerin ilgili tavsiyelerini göz önünde bulundurarak iyi uygulamaların tespitini 

yaparken uluslararası sınırları geçen veya geçmeye çalışan kişilere yönelik yapılan 

muameleye ilişkin komşu ve diğer Devletlerarasında sınır ötesi işbirliğinin 

iyileştirilmesi 

 

HEDEF 12. Uygun izleme, değerlendirme ve yönlendirme için göç usullerinde kesinliğin 

ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesi 
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28. Yeterli ve zamanında taramalarda etkili ve insan hakları odaklı mekanizmaların 

uluslararası hukuk uyarınca tespitinin yapılması ve uygun yönlendirme usullerine 

erişimlerini kolaylaştırılması amacıyla tüm göçmenlerin bireysel değerlendirmelerinin 

geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla göç usullerinin yasal kesinliğini ve 

öngörülebilirliğini artırmayı taahhüt ediyoruz.  

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız: 

a) Giriş, kabul, kalış, çalışma, eğitim ve diğer eylemler için gereklilikler konusunda 

iletişime geçerek ve Devletler ve göçmenler için gereksiz gecikmeler ve masraflardan 

kaçınmak adına başvuru usullerinin kolaylaştırılmasında teknolojinin uygulanması 

yoluyla göç usullerinde şeffaflığın ve erişilebilirliğin artırılması 

b) İnsan ticareti mağdurlarına, hassas durumdaki mültecilerin, özellikle refakatsiz ve 

ailelerinden ayrı düşmüş çocuklar dahil ağır şartlarda göçmen kaçakçılığı ile ilişkili 

herhangi bir sömürü ve istismar türüne konu olmuş kişilerin tespitlerinin, 

yönlendirmelerinin, uygun yardımı almalarının ve kültüre hassas bir şekilde 

danışmanlık verilmesinin kolaylaştırılması ve standart hale getirilmesi için kolluk 

birimleri, sınır yetkilileri, konsolosluk temsilcileri ve adli makamlar dahil ilk müdahale 

edenlere ve hükümet yetkililerine yönelik bölgesel ve bölgeler arası insan hakları temelli 

ve travma bilgisi temelli eğitimlerinin geliştirilmesi ve yapılması 

c) Yerel makamlar, Ulusal İnsan Hakları Kurumları, uluslararası örgütler ve sivil toplum 

ile eş güdüm içerisinde geliştirilmiş standart operasyon usullerinin uygulanması yoluyla 

sınırlarda ve ilk varış yerlerinde iyileştirilmiş tarama tedbirlerinin ve bireysel 

değerlendirmelerin de içinde olduğu cinsiyete duyarlı ve çocuğa duyarlı yönlendirme 

mekanizmalarının kurulması 

d) Göçmen çocukların transit ve hedef ülkelerde ilk varış yerlerinde derhal tespit edilmesi 

refakatsiz ve ailesinden ayrı düşmüş ise çocuk koruma makamlarına ve diğer ilgili 

hizmetlere hızlı bir şekilde yönlendirilmesi ve ayrıca yetkili ve tarafsız bir yasal vasi 

atanması, aile birliğinin korunmasının sağlanması, çocuk olduğunu yasalara uygun bir 

şekilde iddia eden herhangi bir kişiye çok disiplinli, bağımsız ve çocuğa duyarlı yaş 

değerlendirmesi yoluyla aksi kanıtlanmadıkça aynı şekilde muamele edilmesi 

e) Karma göç hareketleri bağlamında uluslararası hukuk ve usuller kapsamındaki haklar 

ve yükümlülüklere ilişkin bilgiler giriş ve kalış gereklilikleri dahil uygun koruma 

biçimleri ve ayrıca geri dönüş ve yeniden entegrasyon seçeneklerinin uygun, zamanında 

ve etkin bir şekilde iletilmesi ve ulaşılabilir hale getirilmesi 

HEDEF 13. Göçmenlerin gözaltına alınmasının son çare tedbiri olarak kullanılması ve 
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alternatif seçenekler üzerinde çalışılması 

 

29. Uluslararası göç çerçevesinde göçmenlerin gözaltına alınmasının kanuna uygun 

olduğunun, keyfi olmadığını, ihtiyaçtan kaynaklandığını, orantılı olduğunu ve bireysel 

değerlendirildiğini ve gözaltının giriş ve transit geçiş anında veya geri dönüş işlemleri 

esnasında gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın ve gözetimin meydana geldiği 

yerin türü dikkate almaksızın yetkili makamlar tarafından en kısa zaman zarfında 

yapıldığını teminat altına almayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca hapis içermeyen gözetime 

alternatif seçeneklerin uluslararası hukuk ile bağlantılı olmasına öncelik vermeyi ve 

gözetimi sadece son çare olarak kullanarak göçmenlerin gözaltına alınmasında insan 

hakları temelli bir yaklaşımı benimseyeceğimizi taahhüt ediyoruz.   

 

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız: 

a) Göçmenlerin gözaltına alınmasını son çare başvurulacak bir tedbir olarak görülmesi, 

insan hakları ihlallerinin gerçekleşmemesinin sağlanması ve Devletlerin özellikle aileler 

ve çocuklar olduğunda hapis içermeyen tedbirleri ve toplum tabanlı hizmet 

düzenlemelerini destekleyerek gözetime alternatif seçenekleri teşvik etmesini, 

uygulamasını ve genişletmesini sağlamasıyla göçmenlerin gözaltına alınmasında 

bağımsız denetimler geliştirmek için mevcut ilgili insan hakları mekanizmalarının 

kullanılması  

b) Devletler arasında ve Devletler ve ilgili paydaşlar arasında başarılı uygulamalara 

yönelik düzenli paylaşımların kolaylaştırılması ve girişimlerin geliştirilmesi yolu dâhil 

uluslararası göç çerçevesinde gözetime insan hakları temelli alternatiflerde iyi 

uygulamaları yaymak için kapsamlı bir veri tabanının oluşturulması  

c) Uluslararası hukuk uyarınca göçmenlerin keyfi olarak gözetim altına alınmadığı, 

gözetim kararlarının kanuna uygun, orantılı, meşru gerekçeler ile münferit olarak 

hukukun gereğini ve hukuki güvencelerin tam olarak yerine getirilerek alındığından ve 

gözetimin göçmenler için caydırıcı veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı bir 

muamele biçimi olarak kullanılmasının teşvik edilmediğinden emin olarak göçmenlerin 

gözetim altına alınması ile ilgili ilgili mevzuatı, politikaların ve uygulamaların gözden 

geçirilmesi ve tekrar düzeltilmesi  

d) Göçmenlerin hukuki danışmanlığa ve yetkin ve bağımsız bir avukat yardımına ücretsiz 

ve uygun fiyata ulaşmalarının ve ayrıca gözetim emrine ilişkin bilgilendirmeye ve 

düzenli gözden geçirme hakkına erişmelerinin kolaylaştırılması yolu dâhil gözetim 
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altında veya gözetim altına alınabilecek transit ve hedef ülkelerdeki tüm göçmenlerin 

adalete erişimlerinin sağlanması  

e) Gözetim altındaki tüm göçmenlerin gözetim gerekçeleri hakkında bilgilendirildiğinden 

emin olmak ve uluslararası hukuk ve hukukun gereği güvenceler ile uyumlu olacak 

şekilde ilgili konsolosluk ve diplomatik temsilcilikler ile gecikmeksizin, yasal 

temsilciler ve aile üyeleri ile iletişime geçme dâhil haklarından yararlanmasının 

kolaylaştırılması 

f) Uluslararası insan hakları hukuku ile uyumlu olacak şekilde gözetimin hukukun gereği 

olarak orantılı bir şekilde olduğu ve mümkün olan en kısa süre için geçerli olduğu 

fiziksel ve ruhsal bütünlüğü güvenceye aldığı ve asgari düzeyde yiyecek, temel sağlık 

hizmeti, yasal yönlendirme ve yardım, bilgi ve iletişim ve ayrıca yeterli barınmanın 

sağlandığı garanti edilerek, gözetimin göçmenler üzerinde olumsuz ve muhtemel kalıcı 

etkilerini azaltmak  

g) Göçmenlerin gözaltına alınmasını usulüne uygun olarak icra etmekle yükümlü tüm 

devlet yetkililerinin ve özel aktörlerin; gözetimi insan hakları ile tutarlı bir biçimde 

yapmasının ve uluslararası göç bağlamında ayrımcılık yapmama, keyfi tutuklama ve 

gözetimin önüne geçilmesi konularında eğitimli olmasının ve insan haklarının ihlal ve 

suiistimal edilmesi durumunda sorumlu tutulmasının sağlanması   

h) Çocukların göçmen statülerine bakılmaksızın; hapis içermeyen bağlamlarda gözetime 

alternatif geçerli seçeneklerin uygunluğunu ve erişilebilirliğini sağlayarak, eğitim ve 

sağlık hizmetlerine erişimlerini sağlayacak ve onların aile yaşamı ve aile birleşimi 

hakkına saygı duyan toplum tabanlı hizmet düzenlemelerini destekleyerek ve 

uluslararası göç bağlamında çocuk gözetimi uygulamasına son vermek için çalışarak 

daima çocuğun haklarının ve yüksek yararının korunması ve saygı duyulması  

 

 

 

 

 

 

HEDEF 14: Göç döngüsünde diplomatik koruma, yardım ve iş birliğinin artırılması 

 

30. Tüm göçmenlerin hakları ve yüksek yararını daima en iyi şekilde güvence altına almak 

için yurt dışındaki vatandaşlarımıza diplomatik koruma ve yardımı ve Devletlerarasında 

konsolosluk işbirliğini güçlendirmeyi ve göçmenler ve menşe, transit ve hedef ülkelerin 
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Devlet yetkilileri arasındaki karşılıklı ilişkileri artırmak için diplomatik temsilcilikleri bu 

konuda işlevsel olarak uluslararası hukuka uygun şekilde kullanmayı taahhüt ediyoruz:  

 

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız: 

  

a) Devletlerin konsolosluk kapasitelerini geliştirmesine, konsolosluk yetkililerini 

eğitmesinde, bireysel olarak kapasitelerinin yetersiz olduğu durumlarda toplu olarak 

konsolosluk hizmetlerinin sağlaması hususunda teknik yardım yolu dâhil anlaşmaların 

teşvik edilmesi ve konsolosluk işbirliğinin çeşitli yönlerine ilişkin ikili veya bölgesel 

anlaşmalar geliştirilmesi hususlarında işbirliğine gidilmesi 

b) Yurtdışındaki vatandaşlara ilişkin karşılıklı işbirliğini ilgilendiren konularda bilgi ve iyi 

uygulama paylaşımı yapılması adına göç konusundaki mevcut küresel ve bölgesel 

forumlara ilgili konsolosluk ve göç personelinin dâhil edilmesi ve kapsamlı ve kanıt 

temelli göç politika gelişimine katkıda bulunulması 

c) Ülkelerin göçe ilişkin etkin konsolosluk hizmeti geliştirme ilgisinin olduğu fakat 

diplomatik veya konsolosluk mevcudiyetlerinin olmadığı yerlerde konsolosluk yardımı 

ve temsilciliğine ilişkin ikili veya bölgesel anlaşmalar yapılması 

d) İnsan ve emek ihlali veya istismar mağdurları, insan ticareti mağdurları, ağır şartlarda 

göçmen kaçaklığına konu olmuş kişiler, tedarik sürecinde sömürüye konu olmuş 

göçmen işçiler dâhil olmak üzere hassas bir durumda bulunan kendi vatandaşlarımızı 

tespit etmek, korumak ve yardım etmek için konsolosluk kapasitesinin; insan hakları 

temelli, cinsiyete duyarlı ve çocuğa duyarlı olacak eylemler konusunda konsolosluk 

personeline eğitimler verilmesi yoluyla güçlendirilmesi  

e) Acil durumlarda göçmenlerin bilgilendirilmesi, onlara hizmet ve yardım götürülmesini 

kolaylaştırma aracı olarak konsolosluk, ulusal ve yerel makamlar ve ayrıca ilgili göç 

kuruluşları ile yakın iş birliği içerisinde yurtdışında bulunan vatandaşlarımıza menşe 

ülkede kaydedilmesi fırsatının sağlanması ve kişisel verilerin gizliliği ve korunması 

hakkını göz önünde bulundurarak yardım hatlarının kurulması ve ulusal dijital veri 

tabanlarının güçlendirilmesi gibi yollarla göçmenlerin ilgili ve süreli bilgiye erişimlerini 

sağlanması  

f) Vatandaşlarımıza söz konusu ülkenin hukuku ve adetleri, makamlar ile iletişime 

geçilmesi, finansal erişim ve iş kurma konuları dâhil danışmanlık verilmesi yoluyla ve 

ayrıca seyahat belgeleri gibi ilgili belgelerin çıkarılması ve acil durumlarda, bir banka 

hesabı açılmasında ve mali olanaklara erişimlerinde yardım ve hizmetlere erişimlerini 
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kolaylaştırabilecek konsolosluk kimlik belgelerinin çıkarılması yoluyla konsolosluk 

hizmetlerinin sağlanması 

 

HEDEF 15: Göçmenlerin temel hizmetlere erişimlerinin sağlanması 

 

31. Göçmen statülerine bakılmaksızın tüm göçmenlerin temel hizmetlere güvenli erişmeleri 

yoluyla kendi insan haklarından faydalanabilmesini taahhüt ediyoruz. Ayrıca vatandaş ve 

düzenli göçmenlerin daha kapsamlı hizmet olanaklarına erişebileceği fakat bunu yaparken 

farklılık içeren herhangi bir muamelenin uluslararası insan hakları hukukunun gereği 

olarak kanuna uygun, orantılı ve meşru bir amacı takip etmesi gerektiğinin sağlanması 

yoluyla göçmen içerikli hizmet dağıtım sistemlerini güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz.  

 

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız: 

a) Göçmenlik statüsüne dayanarak hizmetlerin farklı sunulmasının mümkün olabileceği 

durumlara bakılmaksızın; hizmetlerin dağıtımında ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi 

veya diğer görüş, ulusal veya sosyal köken, mülk, doğum, engellilik ya da diğer 

nedenlerden ötürü göçmenlere karşı ayrımcılığın yapılmamasını sağlayan kanunların 

yürürlüğe konulması ve tedbirlerin alınması 

b) Hizmet sağlayıcılar ile göçmen kuruluşları arasındaki işbirliğinin; göçmenlerin temel 

hizmetlere güvenli erişimlerini tehlikeye atmayarak veya temel hizmetlerin dağıtıldığı 

yerde kişilerin gizlilik, özgürlük ve güvenlik hususlarında insan haklarını kanunsuz bir 

şekilde ihlal etmeyerek düzensiz göçmenlerin hassas durumlarını artırmamasından emin 

olunması 

c) Yerel düzeyde göçmenlerin dâhil olduğu bütüncül ve kolay erişilebilir hizmet noktaları 

kurulması ve güçlendirilmesi, cinsiyete ve engelliliğe duyarlı aynı zamanda çocuğa 

duyarlı temel hizmetlere ilişkin ilgili bilgilerin sunulması ve bunlara güvenli erişimlerin 

kolaylaştırılması  

d) Göçmenlerin temel hizmetlere erişimlerinin sistemli olarak reddedildiği ya da 

engellendiği durumlar hakkında yapılan şikâyetleri almak, soruşturmak ve denetlemek 

için Ulusal İnsan Hakları kurumları gibi ulusal ve yerel düzeyde bağımsız kuruluşların 

kurulması ya da görevlendirilmesi, tazminata erişimlerin kolaylaştırılması ve 

uygulamadaki değişkenler üzerinde çalışılması 

e) Göçmenlerin ve toplulukların hepsinin fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için WHO 

Mültecilerin Ve Göçmenlerin Sağlığını Korumak İçin Öncelikler Ve Temel İlkeler 
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Çerçevesinin ilgili tavsiyelerini göz önünde bulundurma dâhil hizmet sağlanması 

yönünde kapasitelerin güçlendirilmesi, uygun fiyatlı ve ayrımcılık içermeyen 

erişimlerin kolaylaştırılması, iletişim engellerinin azaltılması ve kültüre hassas hizmet 

dağıtımlarında sağlık hizmet sağlayıcılarına eğitim verilmesi gibi göçmenlerin sağlık 

ihtiyaçlarının ulusal ve yerel sağlık hizmetleri politika ve planlarına dâhil edilmesi 

f) Eğitim sistemlerinin kapasitelerini güçlendirme ve erken çocukluk gelişimi, örgün 

eğitim ve örgün sistemin ulaşamadığı çocuklar için örgün olmayan eğitim 

programlarını, iş başı ve mesleki eğitim, teknik eğitim ve dil eğitimini kolaylaştırma ve 

ayrıca bu çabayı destekleyebilecek tüm paydaşlar ile ortaklıkları güçlendirme yolu da 

dâhil göçmen çocukların ve gençlerin hayat boyu öğrenme fırsatlarına erişimlerinin yanı 

sıra onlara kapsayıcı ve eşit eğitimin sunulması 

 

 

 

HEDEF 16: Tam kaynaşma ve sosyal uyumun gerçekleşmesi için göçmenlerin ve 

toplumların güçlendirilmesi 

 

32. Göçmenlerin toplumun aktif üyeleri olmaları için güçlendirilmesi ve kendi hakları ve 

birbirlerine karşı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hususunda göç alan toplulukların 

ve göçmenlerin karşılıklı anlaşmalarının sağlanması yoluyla ulusal hukukların 

gözetilmesi ve hedef ülkede geleneklere saygı duyulması dâhil katılımcı ve uyumlu 

toplumlar geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. Ayrıca eşitsizlikleri en aza indirerek, 

kutuplaşmayı engelleyerek, göçle ilgili konularda politikalar ve kuruluşlara olan kamu 

güvenini artırarak ve tam olarak uyum göstermiş göçmenlerin refaha daha iyi katkı 

sağlayacak durumda olacağı bilincinden hareketle tüm üye toplulukların refahını 

güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz. 

 

 

 

 

 

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız: 

a) Çeşitliliğin teşvik edilmesi ve sosyal uyum ve kaynaşmanın kolaylaştırılması yolları 

dahil entegrasyon politika, program ve eylemlerinde iyi uygulamaların paylaşılması ve 
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uygulanması yoluyla hedef ve göçmen toplulukların kültürlerine, adet ve geleneklerine 

karşılıklı saygı duyulmasının teşvik edilmesi 

b) Hakları ve yükümlülükleri, temel seviye dil eğitimlerini ve ayrıca hedef ülkedeki sosyal 

normlar ve adetlere uyum konusunu kapsayabilecek ayrılış öncesi ve varış sonrası 

kapsamlı ve ihtiyaç temelli programların yapılması 

c) Toplumlarda ve ayrıca çalışma piyasasında entegrasyon, aile birleşimi, eğitim, 

ayrımcılık yapmama ve sağlık konularında göçmenlerin uyumu ile ilgili ilgili paydaşlar 

ile ortaklıkların artırılması yolu da dahil olmak üzere kısa, orta ve uzun vadeli ulusal 

politika hedeflerinin geliştirilmesi    

d) Göçmenlerin yerel ve ulusal çalışma piyasası talepleri ve beceri talepleri ile uyumlu 

olacak şekilde en yetenekli oldukları işlere ve insana yakışır işlere erişimleri 

kolaylaştırılarak resmi ekonomi içerisinde göçmen çalışanların iş piyasasına tam 

katılımları üzerinde çalışılması 

e) Kadınların toplumda ve ekonomide tam, özgür ve eşit katılımlarını teminat altına alan 

ve liderlik yapmalarını teşvik eden tedbirler olarak resmi istihdamda cinsiyet temelli 

ayrımcılıktan kaynaklanan kısıtlamaların azaltılması, dernek özgürlüğü hakkının 

sağlanması ve ilgili temel hizmetlere erişimlerin kolaylaştırılması yoluyla kadın 

göçmenlerin güçlendirilmesi 

f) Göçmenlerin toplum üyelerinin, diaspora örgütlerin, göçmen derneklerinin ve yerel 

makamların kültürler arası diyaloglara katılımı sağlanarak, hikayeler paylaşarak, 

mentörlük programları yaparak, entegrasyon sonuçlarını ileri düzeye taşıyacak iş 

bağlantıları geliştirerek ve karşılıklı saygıyı artırarak yerel düzeyde göçmen katılımını 

kolaylaştıracak toplum merkezleri ve programların oluşturulması 

g) Akran öğrenme değişimleri, cinsiyete duyarlı, mesleki ve sivil entegrasyon kursları ve 

çalıştaylar geliştirerek ve sağlayarak göçmenlerin ve göç alan toplumların 

yeteneklerinden, kültürel ve dil yeterliliklerinden faydalanmak 

h) Spor, müzik, sanat, yemek festivalleri ve göçmen kültürleri ve onların hedef 

topluluklarının daha iyi anlaşılmasını ve değer görmesini kolaylaştıracak diğer sosyal 

faaliyetler yoluyla çok kültürlü aktivitelerin desteklenmesi 

i) Çeşitlilik ve katılıma saygının teşvik edilmesi ve ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve 

hoşgörüsüzlük dahil her türlü ayrımcılığın önlenmesi adına; okul çevresi içerisinde 

ilişkilerin artırılması, eğitim müfredatına göçle ilgili kanıt temelli bilgilerin dahil 

edilmesi ve entegrasyon için çok sayıda göçmen çocuğunun okuduğu okullara 

kaynakların aktarılması yoluyla göçmen çocukları memnuniyetle kabul eden, güvenli 

ve onların beklentilerini karşılayan okul ortamlarının oluşturulması 
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HEDEF 17. Ayrımcılığın bütün türlerinin ortadan kaldırılması ve göç algısını  

         şekillendirmesi için gerçeklere dayanan kamu söyleminin desteklenmesi 

 

33. Uluslararası insan hakları hukukun öngördüğü şekilde tüm göçmenlere karşı ırkçılık, ırk 

ayrımcılığı, şiddet, yabancı düşmanlığı ve diğer ilgili hoşgörüsüzlük ve din veya inanç 

temelli ifadeleri, eylemleri ve tezahürleri ortadan kaldırmayı, kınamayı ve bunlarla 

mücadele etmeyi taahhüt ediyoruz. Ayrıca toplumun tüm parçaları ile birlikte iş birliği 

içerisinde göç konusunda açık ve gerçeklerden yola çıkan ve bu şekilde daha gerçekçi, 

insancıl ve yapıcı bir algının oluşacağı bir söylemin teşvik edilmesini taahhüt ediyoruz. 

Bununla birlikte uluslararası hukuk uyarınca açık ve hür tartışmaların göçün bütün 

boyutlarıyla kapsamlı anlamlandırılmasına katkı sağlayacağının farkında olarak ifade 

özgürlüğünün korunmasını taahhüt ediyoruz.  

 

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız.  

a) Göçmenleri hedef alan nefret suçlarını ve daha ağır nefret suçlarını cezalandıran 

yasaların çıkarılması, uygulanması ve muhafaza edilmesi ve mağdurlara yönelik tıbbi, 

hukuki ve psiko-sosyal destek sağlanmasının yanı sıra bu suçların ve göçmenleri hedef 

alan diğer şiddet eylemlerinin tespitinin yapılması, önlenmesi ve müdahale edilmesi 

konusunda kolluk birimleri ve diğer kamu görevlilerine eğitim verilmesi 

b) Göçmenleri hedef alan nefret söylemlerinin oluşturduğu şiddetin kışkırtılması suçunu 

işleyenlerin Ulusal mevzuat gereğince sorumlu tutularak cezalandırılması, zararın 

telafisi amacıyla halihazırdaki mekanizmalar hakkında bilgilendirme yaparak 

göçmenlere yöneltilen şiddete tahrik eyleminin ihbar edilmesi ve göçmenleri hedef alan 

nefret suçunun işlenmesine aktif olarak müdahil olan kişilerin başta ifade özgürlüğü 

olmak üzere uluslararası insan hakları hukukunu uygularken ulusal mevzuat uyarınca 

da sorumlu tutulması hususlarında göçmen ve toplulukların güçlendirilmesi 

 

c) Göçle ilgili konularda ve terminolojide medya çalışanlarını duyarlı hale getirilmesi ve 

eğitilmesi, etik bilgilendirme ve reklamcılığa harcama ayırılması,  hoşgörüsüzlüğü, 

yabancı düşmanlığını, ırkçılığı ve göçmenlere yönelik diğer ayrımcılık türlerini 

sistematik olarak körükleyen yayın kuruluşlarına kamu harcamalarının ve maddi 

desteğin basın özgürlüğüne tam riayet edilerek kısıtlanması yoluyla internet tabanlı bilgi 

de dâhil olmak üzere yayın kuruluşlarında bağımsız, objektif ve nitelikli yayınlar 

yapılmasını sağlama 
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d) Ulusal İnsan Hakları Kuruluşları ile kamu makamlarının; ortaklaşa göçmenlerin ırkçı, 

dini ve etnik fişlenmeleri ve ayrıca sistematik hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı 

vakalarını, ırkçılığı, çoklu ve birbiriyle kesişen diğer ayrımcılık türlerini önlemek, tespit 

etmek ve bunlara müdahale etmek için mekanizmalar kurulması ve bu doğrultuda eğilim 

analizlerinin yapılması ve yayınlanması ile etkin şikâyet ve tazmin mekanizmalarına 

göçmenlerin erişimine sunması 

e) Bilhassa kadın göçmenler olmak üzere göçmenlere ve onların ailelerine karşı yürütülen 

ayrımcı eylemler ve davranışlarla ilgili olarak hesap verilebilirliği artırmak ve devletin 

harekete geçmesini sağlamak amacıyla ulusal ve bölgesel şikâyet ve tazmin 

mekanizmalarına göçmenlerin erişimlerinin sağlanması 

f) Kanıt ve gerçeklere dayanarak güvenli, usule uygun ve düzenli göçün olumlu katkılarına 

ilişkin genel algıyı bildirme ve göçmenlere yönelik ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve 

damgalamayı sonlandırma adına hedeflenen kaynak, transit ve varış ülkesi toplulukları 

arasında farkındalık artırma kampanyalarına teşvik edilmesi  

g) Siyasi, dini ve toplum liderlerinin, eğitimcilerin, hizmet sağlayıcılarının seçim 

kampanyaları yoluyla karşılıklı saygıyı pekiştirmek için yerel topluluklarda faaliyetlerin 

desteklenmesi, göçmen ve diasporalara karşı yapılan hoşgörüsüzlük, ırkçılık, yabancı 

düşmanlığı ve diğer ayrımcılık türlerinin tespit edilmesi ve önlenmesi adına 

göçmenlerle irtibat kurulması 

HEDEF 18: Becerilerin geliştirilmesi için yatırım yapma ve becerilerin, niteliklerin  

         ve yeterliliklerin karşılıklı tanınmasını kolaylaştırma 

34. Tüm beceri seviyelerindeki göçmen işçilerin becerilerinin, niteliklerinin ve 

yeterliliklerinin tanınmasını kolaylaştıran yenilikçi çözümlere yatırım yapacağımızı ve 

iş gücü göçünde insan onuruna yakışır iş teminin yanı sıra geri dönüş olması halinde 

varış ve kaynak ülkelerde resmi olarak iş gücü piyasasında göçmenlerin istihdam 

olanaklarını en üst düzeye çıkarma adına talep arzının yönlendirdiği becerilerin 

geliştirilmesine teşvik edeceğimizi taahhüt ediyoruz.  

 

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız: 

a) Mevcut modelleri ve iyi uygulamaları temel alarak dünya çapında uyumun sağlanması 

amacıyla ilgili endüstrilerle işbirliği içerisinde farklı sektörlerde gayri resmi olarak elde 

edilen becerilerin ve yabancı niteliklerin karşılıklı tanınmasına yönelik standartların ve 

kılavuz ilkelerin geliştirilmesi 
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b) Standart kriterler, göstergeler ve değerlendirme parametreleri üzerinde mutabık kalarak 

Ulusal Yeterlilik Çerçevelerinin uyumunun ve belgelendirmesinin şeffaflığının 

sağlanması ve bütün beceri düzeylerinde etkili ve etkin karşılıklı tanıma usullerinin 

kolaylaştırılması adına araçları, kayıtları veya kurumları belirleyen ulusal beceriler 

oluşturarak güçlendirilmesi 

c) İkili, bölgesel veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmalarının yapılması veya otomatik 

veya yönetilen karşılıklı tanıma mekanizmaları gibi ulusal sistemlerde eşdeğerliliği veya 

mukayese edilebilirliği sağlamak amacıyla işgücü hareketliliği veya ticari anlaşmalar 

gibi diğer anlaşmalara tanıma hükümlerinin dâhil edilmesi 

d) Bütün düzeylerde mesleki deneyimleri, gayri resmi şekilde edinilen yeterlilikleri ve 

resmi yeterlilik belgelerini temel alarak daha kapsamlı bir şekilde becerilerin karşılıklı 

tanınmasında ve değerlendirilmesinde teknolojinin ve dijitalleşmenin kullanılması 

e) Özel sektör ve işçi sendikalarını da dâhil olmak üzere ulusal makamlar ve ilgili 

paydaşların eğitim kapasitesini güçlendiren ülkeler arasında küresel beceri 

ortaklıklarının kurulması ve bütün katılımcı devletlerin iş gücü piyasasında 

çalıştırılması için kursiyerlerin hazırlanmasına yönelik menşe ve varış ülkelerinde 

göçmen beceri gelişimlerinin iyileştirilmesi  

f) Küresel Göç ve Kalkınma Forumu çerçevesinde geliştirilen örnek İş Mekanizmaları 

oluşturulması yoluyla göçmen, topluluklar ve katılımcı paydaşlara yönelik karşılıklı, 

faydalı beceri geliştirme fırsatlarının sağlanması amacıyla menşe ve varış ülkelerinde 

özel sektör ve eğitim kurumları arasında ortaklıklara yönelik kurumlar arası iletişim ağı 

ve işbirlikçi programlara teşvik edilmesi 

g) Programların başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından iş bulma ve girişimciliğe 

başlamaları için faydalanıcılara seçenekler sunan öğrenci değişim programları, burslar, 

mesleki değişim programları ve stajyerlik veya çıraklık gibi beceri gelişimi, hareketlilik 

ve döngüye teşvik eden ikili ortaklıklar ve programların ilgili paydaşlarla işbirliği 

içerisinde gerçekleştirilmesi 

h) Özel sektör ve işverenlerle; erişime kolay ve cinsiyete duyarlı uzaktan eğitim veya bütün 

düzeylerdeki göçmenlere yönelik çevrimiçi beceri gelişimi ve eşleştirme programları, 

erken ve meslek özelinde dil eğitimi, iş başı eğitimi ve ileri düzey eğitim programlarına 

erişimi hazır hale getirme ve özellikle kadınların ekonomik olarak güçlenmesini teşvik 

etme amacıyla iş gücü piyasası dinamiklerinin endüstri bilgisine dayanan rağbet gören 

sektörlerde istihdamı geliştirme amacıyla işbirliği yapılması 
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i) Beceri kazanımından en üst düzeyde faydalanma amacıyla eğitimler veya işe yönelik 

beceri edinimini tanıyan belgelerin sağlanması yoluyla bir işten veya işverenden başka 

bir yere geçmeleri için göçmen çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesi 

j) Hâlihazırdaki yeterlilik belgelerinin tanınması ve yeni edinilen becerilerin geçerliliğine 

yönelik mesleki sertifikaların verilmesi amacıyla iş arayanlara vakitli, tamamlayıcı 

eğitimler, mentorluk ve staj programları yoluyla resmi ve gayr-i resmi edinilen 

becerilere yönelik olarak karşılıklı tanıma ve değerlendirme amacıyla yenilikçi yolların 

geliştirilmesi ve bu yollara teşvik edilmesi 

k) İstihdam olanağını iyileştirme adına istihdam sürecini veya varış sonrası erken bir 

sürecin dâhil edilmesi yoluyla göçmenlerin beceri ve niteliklerinin değerlendirilmesine 

yönelik yeterlilik belgesi izleme mekanizmasının oluşturulması ve göçmenlere bilgi 

sunulması 

l) İş başvuru süreçlerinde işverenlerin çalışanların uygunluğunu değerlendirmesi için 

menşe, transit ve varış ülkelerinde tanınan çalışanların yeterlilik belgelerine, 

becerilerine ve niteliklerine genel bir bakış sunma adına ilgili paydaşlarla ortaklılar 

yoluyla belge ve bilgi teşviki için işbirliği yapılması   

HEDEF 19: Bütün ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya tam katkı sağlamak için 

göçmenlere ve diasporalara yönelik koşulların oluşturulması 

35. Menşe, transit ve varış ülkelerinin sürdürülebilir kalkınması için göçün çok boyutlu bir 

gerçeklik olduğunu teyit ederek sürdürülebilir kalkınma kaynağı olarak göçün faydalarından 

yararlanmayı ve kalkınmaya yönelik katkıları harekete geçirmek için tüm göçmen ve 

diasporaları güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz.  

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız.  

a) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tamamının hayata geçirilmesi amacıyla göçün 

olumlu etkilerini geliştirerek ve hızlandırarak 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 

ile Addis Ababa Eylem Gündeminin, tam ve etkin uygulanmasının sağlanması 

b) Kalkınma işbirliğinin tutarlılığı ve etkinliğini güçlendirme adına Kalkınma Planına 

Göçün Yerleştirilmesine Yönelik GMG El Kitabı gibi halihazırdaki politika 

kılavuzları ve tavsiyelerini göz önünde bulundurarak yerel, ulusal, bölgesel ve küresel 

düzeyde kalkınma planlamasına ve sektörel politikalara göçün entegre edilmesi  

c) Kanıta dayalı politikaların geliştirilmesi ve küresel politika tartışmalarının 

güçlendirilmesi bakımından menşe ve varış ülkelerinde sürdürülebilir kalkınmaya 

yönelik göçmen ve diasporaların, bilgi ve beceri paylaşımı, toplumsal ve sivil katılım 
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ile kültürel alış veriş gibi maddi olmayan katkılarının etkisi hakkındaki araştırmaya 

yatırım yapılması 

d) Yetkilendirilmiş diaspora ofisleri veya odak merkezleri, göçmen ve diasporaların 

potansiyelinin dikkate alınması için hükümetlere yönelik diaspora politikası danışma 

kurulları ve politika geliştirme ve diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinde 

yetkilendirilmiş diaspora odak merkezleri gibi bütün düzeylerdeki hükümet 

yapılarının ve mekanizmalarının oluşturulması veya güçlendirilmesi yoluyla menşe 

ülkelerdeki göçmen ve diasporaların katkılarının olanaklı hale getirilmesi 

e) İş alanı oluşturmada idari ve yasal desteğin ve çekirdek sermaye eşleştirmesinin 

sağlanması yoluyla göçmen ve diaspora yatırımları ve girişimciliğini kolaylaştıran 

hedefli destek programları ve mali ürünlerin geliştirilmesi; diaspora tahvilleri ile 

diaspora kalkınma tahvilleri, yatırım fonlarının oluşturulması ve özel ticari fuarların 

düzenlenmesi 

f) Konsolosluk temsilcilerini de dâhil ederek, menşe ülkelerde özellikle insani acil 

durumlarda  göçmen ve diasporaların koordineli ve etkili bir şekilde finansal, gönüllü 

ya da yardımsever katılımlarına yönelik uyarlanmış mekanizmalar ve dijital 

platformlar üzerinden kolaylıkla erişilebilen bilgi ve rehberliğin sağlanması 

g) Ulusal mevzuat uyarınca parlamentoda temsil, yurt dışındaki vatandaşlara yönelik oy 

kayıtlarının oluşturulması yolu ile seçimlerde, siyasi reformlarda, barış ve uzlaşma 

süreçleri dahil olmak üzere, kendi menşe ülkelerinde göçmenlerin siyasi katılım ve 

meşguliyetlerinin olanaklı hale getirilmesi 

h) Uygun görülmesi halinde vize, ikamet ve vatandaşlık düzenlemelerinin incelenmesi 

ve gözden geçirilmesi yoluyla asgari düzeyde idari yük getirecek şekilde seyahat, 

çalışma ve yatırıma ilişkin esnek yaklaşımları olanaklı hale getirerek menşe ve varış 

ülkelerindeki diaspora ve diaspora topluluklarının yararlarını en uygun hale getirecek 

göç politikalarına teşvik edilmesi 

i) Bilhassa oldukça teknik alanlar ve rağbette olan alanlar olmak üzere göçmen ve 

diasporaların bazı mesleki faaliyetlerini icra etmesi ve iş, ikamet statüsü veya 

kazanılan sosyal yardımların kaybedilmesini gerektirmeden menşe ülkeye bilgi 

aktarımını güvenceye alması amacıyla diğer ülkeler, özel sektör ve işveren örgütleriyle 

işbirliği yapılması 

j) Diasporalarla menşe ülke arasındaki bağın korunması için diasporalar ile göçmen 

becerilerinin eşleştirilmesi yoluyla menşe ve varış ülkeleri arasında bilgi ve beceri 

aktarımının desteklenmesine yönelik yerel makamlar, yerel topluluklar, özel sektör, 

diasporalar, hemşeri dernekleri ve göçmen kuruluşları arasında ortaklıkların 
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oluşturulması 

HEDEF 20: Göçmenlerin finansal katılımlarının ve daha hızlı, güvenli ve ucuz işçi dövizi  

          transferinin desteklenmesi ve geliştirilmesi  

36. İşçi dövizi piyasasında yeniliği, rekabeti ve düzenlemeyi sağlayan düzenleyici 

çevrelerin ve hâlihazırdaki yardımcı politikaların daha da geliştirilmesi ve göçmen ve 

ailelerinin finansal katılımlarını artıran cinsiyet duyarlı araç ve programların 

sağlanmasıyla daha hızlı, güvenli ve ucuz işçi dövizi transferinin teşvik edilmesini 

taahhüt ediyoruz. Ayrıca, transferlerin; özel sermayenin hatırı sayılır kaynağını 

oluşturduğuna ve doğrudan yabancı yatırımı, resmi kalkınma desteği veya kalkınmaya 

yönelik diğer kamu finansman kaynakları gibi uluslararası finansman akışıyla 

eşitlenemeyeceğine riayet ederken sürdürülebilir kalkınma ülkelerinin yanı sıra göçmen 

çalışanlar ve ailelerinin refahı için transferlerin dönüştürme etkisini en uygun hale 

getirmeyi taahhüt ediyoruz.  

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız.  

a) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin 10.c maddesi doğrultusunda göçmen işçi 

dövizi işlemi maliyetlerini %3’ten daha aza indirmek ve 2030 yılına kadar %5’ten 

daha yüksek maliyetli işçi dövizi koridorlarını elimine etmek için yol haritasının 

geliştirilmesi 

b) İlgili tüm paydaşlarla daha hesaplı, hızlı ve güvenli işçi dövizi transferi hakkında 

yenilikçi çözümlere yönelik ortaklığı inşa edip geliştirmeye yönelik önemli bir 

platform olan IFAD İşçi Dövizi, Yatırım ve Kalkınma Küresel Forumunun ve 

Birleşmiş Milletler Uluslararası İşçi Dövizleri Gününün desteklenmesi ve teşvik 

edilmesi 

c) Yasa dışı para akışıyla ve göçmen işçi dövizlerinin usulsüz, fahiş veya ayrımcı 

politikalarla önüne geçilemeyen kara para aklamayla mücadele tedbirleri alarak işçi 

dövizi piyasası düzenlemelerinin uyumlu hale getirilmesi ve işçi dövizi altyapısının 

koridorlar üzerinden birlikte işlerliğinin artırılması 

d) Rekabetçi ve yenilikçi işçi dövizi piyasasını teşvik eden, ödeme sistemi alt yapısına 

erişimde bankacılık dışı işçi dövizi hizmeti sağlayanlara yönelik teminatsız engelleri 

kaldıran, işçi dövizi transferleri için vergi muafiyeti ya da teşviki sağlayan, çeşitli 

hizmet sağlayıcılarını piyasa erişimine teşvik eden, işçi dövizi hizmetlerinin 

genişletilmesi için özel sektörü özendiren ve risk azaltma endişelerini göz önünde 

bulundurarak ve işçi dövizi hizmet sağlayıcıları ve düzenleyicileriyle istişare 
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içerisinde işçi dövizlerini yasa dışı para akışından ayırmaya yönelik bir metodolojiyi 

geliştirerek düşük değerdeki işlemlerin güvenli ve öngörülebilirliğini geliştiren 

yardımcı politika ve düzenleyici çerçevelerin oluşturulması 

e) Maliyetleri azaltmak, hızı artırmak, güvenliği geliştirmek,  transferi artırmak amacıyla 

düzenli kanallar ile kırsal bölgelerdeki insanları, okuryazarlık oranının düşük olduğu 

insanları ve engelli insanları de kapsayacak şekilde az hizmet gören nüfusa dağıtım 

yoluyla toplumsal cinsiyete duyarlı kanalları açmaya yönelik mobil ödemeler, dijital 

araçlar veya mobil bankacılık gibi işçi dövizi transferine yönelik yenilikçi teknolojik 

çözümlerin geliştirilmesi 

f) Eğitim ve öğretim yoluyla göçmenler ile ailelerinin finansal okuryazarlık ve 

katılımlarını teşvik etmek ve işçi dövizi transferi piyasasında rekabeti ve şeffaflığı 

artırmak için karşılaştırılabilen web siteleri gibi sunucu ve kanallar üzerinden işçi 

dövizi transferi maliyetleri hakkında erişilebilir bilginin sağlanması 

g) Bütün düzeylerdeki göçmenlerin bireysel hane halkının ötesinde potansiyel işçi dövizi 

dönüşümlerini artırması amacıyla eşleştirme hibe mekanizmaları, yerel yönetim 

tahvilleri, hemşeri dernekleriyle ortaklık kurulması gibi yollarla menşe ülkelerde yerel 

kalkınma ve girişimciliğin sağlanmasında işçi dövizi gönderenlerin yatırımlarını 

teşvik etmeye yönelik araç ve programların geliştirilmesi 

h) Cinsiyet eşitsizliklerini ele alma ve göçmen kadınların ekonomiye etkin katılımlarını 

artırma adına onların banka hesabı açması, mali varlıklara, yatırımlara ve bir işe sahip 

olma ve yönetmesinin yanı sıra mali okuryazarlık eğitimi ve resmi olarak işçi dövizi 

transferlerine erişimlerine olanak sağlanması 

i) Bankacılık sektörüyle işbirliği içerisinde düşük gelirli ve kadın yönetimindeki hane 

halklarının işverenlerinin doğrudan mevduat hesabı açmasına, banka hesapları, 

tasarruf hesabı, borçlanma ve kredi imkânı tanıyan bankacılık çözümleri ve mali 

araçlara erişim sağlanması ve bunların geliştirilmesi  
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HEDEF 21: Sürdürülebilir yeniden entegrasyonun yanı sıra güvenli ve insan onuruna 

yakışan geri dönüş ve geri kabulün kolaylaştırılmasında işbirliğinin sağlanması 

37. Ölüm, işkence diğer zalimane, insanlık dışı ve küçük düşürücü muamele veya ceza yada 

telafi edilemez zarara ilişkin gerçek bir risk veya öngörülebilir  bir risk olduğunda toplu 

sınır dışını veya göçmenlerin geri gönderilmesinin yasaklanmasını savunarak güvenli, 

insan onuruna yakışan geri dönüşü kolaylaştırma ve kanuni usulleri, bireysel 

değerlendirmeyi ve etkin kanun yollarını güvence altına almayı taahhüt ediyoruz. 

Ayrıca, kişinin kendi ülkesine dönmesine yönelik insan hakkına ve Devletlerin kendi 

vatandaşlarını geri kabul etme yükümlülüğüne tam anlamıyla riayet ederek 

vatandaşlarımızın usule uygun olarak teslim alınması ve geri kabul edilmesini 

sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz. Ayrıca menşe ülkelerine dönmeleri halinde 

göçmenlerin yeniden entegrasyonunun sürdürülebilirliğini sağlama adına kişisel 

güvenlik, ekonomik güçlenme, kaynaşma ve topluluklarda sosyal dayanışmaya yönelik 

uygun koşullar oluşturmayı taahhüt veriyoruz.  

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız.  

a) Çocuk hakları dâhil insan onuruna yakışır bir şekilde uluslararası insan haklarına tam 

anlamıyla uyumlu olarak göçmenlerin menşe ülkelerine geri dönüşü ve geri kabulünün 

güvenli olduğunu güvenceye alarak, usul güvencelerini destekleyen açık ve karşılıklı 

mutabık kalınan usullere karar vererek geri kabul anlaşmalarını da kapsayacak şekilde 

ikili, bölgesel ve çok taraflı işbirliği çerçeveleri ve anlaşmalarının geliştirilmesi ve 

uygulanmasını, sürdürülebilir yeniden entegrasyonu olanaklı hale getirecek hükümleri 

de kapsayacak şekilde bireysel değerlendirme ve hukuki güvenliğin teminat altına 

alınması 

 

b) Göçmenin hür, önceden alınmış rızasına dayanarak gönüllü programların etkin olarak 

uygulanması bağlamında bütün geri dönüşleri güvenceye alarak yasal, sosyal, mali 

destekler ve geri dönmeleri halinde göçmenlerin menşe ülkelerinde yerinden 

edilmelerini de önleyecek etkin ortaklıklar yoluyla yeniden entegrasyon süreçlerinde 

geri dönen göçmenlere yardım edilmesini kapsayabilen cinsiyet duyarlı ve çocuk 

dostu geri dönüş ve yeniden entegrasyon programlarının desteklenmesi  

c) Nüfus kayıtlarına biyometrik tanımlayıcıların eklenmesi gibi vatandaşların 

kimliklendirilmesinde güvenilir ve etkin araçlar oluşturarak ve gizlilik ve kişisel 

verilerin korunmasına tam anlamıyla riayet edilmesi yoluyla nüfus kayıt sistemlerini 

dijitalleştirerek kişinin bir başka Devletin topraklarında yasal kalış hakkı olmaması 
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halinde güvenli, onurlu geri dönüş ve geri kabulüne yönelik kimlik tespiti veya seyahat 

belgelerinin verilmesine yönelik işbirliği yapılması   

d) Menşe ve varış ülkelerinin konsolosluk makamları ve yetkilileri arasında kurumsal 

irtibatın geliştirilmesi ve geri dönüş ve geri kabulde öngörülebilirliği, güvenliği ve 

insanlık onurunu güvenceye alma adına dokümantasyon, seyahat belgeleri ve diğer 

hizmetlere erişimi kolaylaştırarak geri dönüş öncesi göçmenlere yeterli düzeyde 

konsolosluk desteği sağlanması 

e) Bir başka Devletin topraklarında yasal kalış hakkı olmayan göçmenlerin geri 

dönüşlerinin güvenli ve onurlu olmasını, bireysel değerlendirmenin takip edilmesini, 

menşe ve varış ülkeleri arasında hızlı ve etkin bir işbirliği yoluyla yetkili makamlar 

tarafından yürütülmesini, yargı süreci güvenceleri ve uluslararası insan haklarının 

diğer yükümlülükleri kapsamında uygulanabilen bütün yargı yollarının tüketilmesinin 

sağlanması  

f) İlgili paydaşlarla ortaklık içerisinde güvenliği, insanlık onurunu ve geri dönen bütün 

göçmenlerin insan haklarını güvenceye alma adına hesap verme yükümlülüğünü 

güçlendirmeye ilişkin yol ve araçlara yönelik bağımsız bir şekilde tavsiyeler sunan 

ulusal izleme mekanizmalarının oluşturulması ve güçlendirilmesi  

g) Geri dönüş ve geri kabul süreçlerinin; çocuğun yüksek yararının kararlaştırılmasından 

sonra yürütülmesini, aile yaşamı, aile birliğinin göz önünde bulundurulmasını ve geri 

dönüş halinde çocuk için uygun kabul, bakım ve yeniden entegrasyon 

düzenlemelerinin menşe ülkede uygulanmasını sağlayarak geri dönüş süresince 

çocuğa bir ebeveynin, yasal vasinin veya uzmanlaşmış bir yetkilinin eşlik etmesinin 

sağlanması 

h) Toplumun aktif bir ferdi ve geri dönüş halinde menşe ülkede sürdürülebilir 

kalkınmaya katkı sağlayıcısı olarak göçmenlerin tam anlamıyla girişimciliklerine, 

becerilerine ve insan kaynağına dayanarak sosyal koruma ve hizmetlere, adalete,  

psiko sosyal desteğe, mesleki eğitime, istihdam fırsatlarına, insan onuruna yakışan bir 

işe, yurtdışında edinilen becerilerin tanınmasına ve mali hizmetlere eşit erişim 

sağlayarak geri dönüş yapan göçmenlerin topluma sürdürülebilir entegrasyonunun 

sağlanması 

i) Ulusal ve yerel kalkınma stratejilerinin, altyapı planlamasının, bütçe tahsislerinin ve 

diğer ilgili politika kararlarının ilgili hükümlerini dâhil ederek ve yerel makamlar ile 

ilgili paydaşlarla işbirliğine giderek göçmeninin geri dönüş yaptığı toplulukların 

ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve ele alınması  
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HEDEF 22: Kazanılmış hak ve sosyal güvenlik yardımlarının taşınabilmesine yönelik  

         mekanizmaların oluşturulması 

38. Başka bir ülkede çalışmaya karar verdiklerinde ya da menşe ülkelerde kazanılmış hak 

ve sosyal güvenlik yardımlarının nakledilmesi yoluyla varış ülkelerinde sosyal koruma 

ve haklara erişim sağlama noktasında bütün beceri düzeylerindeki göçmen işçilere 

yardım etmeyi taahhüt ediyoruz. 

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız.  

a) Sosyal Koruma Tabanlarına yönelik 202 sayılı ILO Tavsiye Kararıyla uyumlu olarak, 

vatandaş ve göçmenlere yönelik sosyal koruma tabanları da dâhil olmak üzere ayrımcı 

olmayan ulusal sosyal koruma sistemlerinin kurulması veya sürdürülmesi 

b) İlgili Devletlerde sosyal koruma tabanı, emekli maaşı, sağlık bakım hizmetleri gibi 

sosyal güvenlik haklarına ve hükümlerine atfeden bütün düzeylerdeki göçmenlerin 

kazanılmış haklarının taşınabilirliğine dair mütekabil,  bölgesel veya çok taraflı sosyal 

güvenlik anlaşmalarının akdedilmesi veya söz konusu hükümlerin, uzun vadeli ve 

geçici iş gücü göçü gibi ilgili diğer anlaşmalara entegre edilmesi  

c) Kazanılmış hak ve yardımların nakledilme hükümlerinin ulusal sosyal güvenlik 

çerçeveleriyle entegre edilmesi, göçmenlerden gelen taşınabilirlik taleplerine imkan 

veren menşe, transit ve varış ülkelerinde odak merkezlerinin tasarlanması, sosyal 

korumaya erişimde kadın ve yaşlıların karşılaşabileceği zorlukların ele alınması, 

göçmen işçi ve ailelerine destek sunan menşe ülkelerdeki göçmen refah fonları gibi 

yetkilendirilmiş araçların oluşturulması 

 

HEDEF 23. Güvenli, usule uygun ve düzenli göçe yönelik uluslararası işbirliği ve küresel 

ortaklıkların güçlendirilmesi 

39. Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve küresel ortaklıkların yeniden canlandırılması 

yoluyla dayanışma ruhu içerisinde güvenli, usule uygun ve düzenli göçün 

kolaylaştırılması için kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımın merkeziyetini teyit ederek ve 
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hepimizin menşe, transit ve varış ülkesi olduğunu kabul ederek Küresel Mutabakat’ta 

öngörülen hedef ve taahhütlerin hayata geçirilmesinde birbirimizi desteklemeyi taahhüt 

ediyoruz. Ayrıca, özellikle Afrika ülkelerinin, en az gelişmiş ülkelerin, denize kıyısı 

bulunmayan gelişmekte olan ülkelerin, küçük ve gelişmekte olan ada Devletlerinin ve 

orta gelirli ülkelerin karşı karşıya kaldığı özel sorunların üzerinde durarak her bir 

ülkenin bu Küresel Mutabakat’ı uygularken karşılaştığı sorunları ele almada ortak 

hareket etmeyi taahhüt ediyoruz. Addis Ababa Eylemi Gündeminin yanı sıra başta 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi olmak üzere göç ve sürdürülebilir kalkınmanın çok 

boyutlu ve birbirine bağlı olduğunun tanınmasında bu çerçevelere malik Küresel 

Mutabakatın uygulanmasına uyum sağlayarak Küresel Mutabakat ile halihazırdaki 

uluslararası yasal ve politika çerçeveleri arasındaki  yapıyı karşılıklı olarak 

güçlendirilmesinin desteklenmesini taahhüt ediyoruz.  

Bu taahhüdü hayata geçirmek amacıyla, aşağıdaki eylemlerden faydalanacağız.  

a) Ulusal öncelikler, politikalar, eylem planları ve stratejiler doğrultusunda yekpare 

devlet ve yekpare toplum yaklaşımları yoluyla mali ve teknik destek temini 

yapılarak müşterek olarak Küresel Mutabakatı uygulayacak olduğumuz nedeniyle 

diğer Devletlerin desteklenmesi 

b) Sürekli olarak yoksulluğun, işsizliğin, iklim değişikliği ve afetler, eşitsizlik, 

yolsuzluk, kötü yönetim, diğer yapısal faktörler nedeniyle düzensiz göçün sistematik 

olarak kaynaklandığı bölgelerde uygun işbirliği çerçeveleri, yenilikçi ortaklıklar ve 

bütün ilgili paydaşların dâhil edilmesi ve aynı zamanda milli aidiyet ve paylaşılmış 

sorumluluğun idame ettirilmesi yoluyla 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin 

uygulanmasını hızlandırma adına uluslararası ve bölgesel işbirliğinin artırılması 

 

 

c) Küresel Mutabakatın etkin uygulanması için uluslararası işbirliğine yönelik ihtiyaç 

ve fırsatların tespit edilmesinde yerel makamların dahil edilmesi ve desteklenmesi;  

hükümet düzeylerinde ve politika sektörlerinde politika tutarlılığının yanı sıra iyi bir 

yönetim sergileme aracı olarak göçe yönelik kalkınma stratejilerine, programlarına 

ve planlamalarına makamların bakış açılarının ve önceliklerinin entegre edilmesi; 

uluslararası kalkınma işbirliğinin etkisi ve etkinliğinin en üst düzeye çıkarılması 
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d) Kapasite oluşturma mekanizmalarından faydalanılması ve bu Küresel Mutabakatta 

tasarlanan taahhütleri yerine getirmede bütün Devletlerin desteklenmesi için 

Devletlerin uluslararası kuruluşları, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve diğer 

kaynaklardan alınan teknik, mali ve insan kaynağını seferber ederek ilgili 

makamların kapasitelerinin güçlendirilmesi adına hâlihazırdaki diğer araçların baz 

alınması 

e) Uluslararası hukuk doğrultusunda, göç politikasının ortak çıkarlarına yönelik 

hedeflenen çözümleri geliştirecek ve Küresel Mutabakat uyarınca göç fırsatları ve 

zorluklarını ele alacak ikili, bölgesel veya çok taraflı karşılıklı olarak fayda 

sağlayan, uygun ve şeffaf ortaklıkların akdedilmesi 

UYGULAMA 

40. Küresel İlkeler Sözleşmesinin etkili bir şekilde uygulanması için; tutarlı bir BM sistemi 

de dâhil olmak üzere, küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeylerde uyumlu çabalara 

ihtiyaç duyuyoruz. 

41. Vizyonumuz ve rehberlik ilkelerimiz doğrultusunda bütün aşamalarda güvenli, usule 

uygun ve düzenli göçü kolaylaştırma adına bütün düzeylerde etkin adımlar atarak 

Küresel Mutabakatta çizilen hedef ve taahhütleri yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz. 

Farklı ulusal gerçeklik ve öncelikler, kalkınma düzeyleri ve ulusal politika ve 

önceliklere saygı göstererek bölgesel ve küresel düzeyde ülkelerimiz içerisinde Küresel 

Mutabakatı uygulayacağız. Uluslararası hukuka yönelik taahhütlerimizi teyit ediyoruz 

ve Küresel Mutabakatın, uluslararası hukuk kapsamındaki hak ve yükümlülüklerimizle 

tutarlı olacak şekilde uygulanacağının altını çiziyoruz.  

42. Küresel Mutabakatı; gelişmiş, ikili, bölgesel ve çok taraflı işbirliği ve dayanışma ruhu 

içerisinde yeniden canlandırılmış ortaklıklar yoluyla uygulayacağız. Göçü bütün 

boyutlarıyla ele almak için hâlihazırdaki mekanizmalar, platform ve çerçeveler 

üzerinden yapılanmayı sürdüreceğiz. Hedef ve taahhütlerin etkin bir şekilde yerine 

getirilmesine yönelik uluslararası işbirliğinin merkeziyetini tanıyarak Kuzey-Güney, 

Doğu-Batı  arasındaki meşguliyetimizi ve üçlü işbirliği ve desteğimizi güçlendirmek 

için uğraşacağız. Bu bakımdan işbirliği çabalarımız 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Gündemi ve Addis Ababa  Eylem Gündemi ile uyumlu olacaktır. 

43. Hâlihazırdaki girişimlere dayanarak Küresel Mutabakatın uygulanması için Üye 

Devletlerin çabalarını destekleyecek Birleşmiş Milletler bünyesinde kapasite oluşturma 

mekanizmalarının kurulmasına karar veriyoruz. Bu mekanizma; özel sektör, hayır 
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kuruluşları dâhil Üye Devletler, Birleşmiş Milletler ve diğer ilgili paydaşların 

kapasitelerini güçlendirmesi ve çok ortaklı işbirliğini geliştirilmesi amacıyla gönüllü 

olarak katkıda bulunmasına olanak tanır. Kapasite oluşturma mekanizması 

aşağıdakilerden oluşur: 

a) Bağlantı merkezi; taleplerin yönlendirildiği, uygun hale getirilmiş ve entegre 

edilmiş çözümleri kolaylaştırır: 

i. Çözümlerin geliştirilmesine yönelik ülke taleplerinin işleme alınması, 

değerlendirilmesi ve ülkelere tavsiyede bulunulması 

ii. Karşılaştırılabilen avantajlar ve operasyonel kapasiteler doğrultusunda BM 

sisteminin içeresinde veya dışarısında ana uygulama ortaklarının tespit 

edilmesi 

iii. Benzer girişim ve eş düzeyde değişim çözümler talepleri ile uygun ve ilgili 

olması halinde potansiyel cevaplar arasında bağlantı kurulması 

iv. Çok kuruluşlu ve çok paydaşlı uygulamaya yönelik etkim kurulumun 

sağlanması 

v. Başlangıç fonları yoluyla fonlama fırsatlarının tespit edilmesi  

b) Proje odaklı çözümleri hayata geçirme adına girişim fonlarına yönelik başlangıç 

i. İhtiyaç duyulması halinde özel projeleri hızlı bir şekilde başlatma amacıyla 

tohum aşaması yatırımcılığının sağlanması 

ii. Diğer fonlama kaynaklarının tamamlanması 

iii. Üye Devletler, BM, uluslararası finans kuruluşları ve özel sektör ve hayır 

kuruluşları da dahil olmak üzere diğer paydaşlar tarafından sağlanan gönüllü 

mali katkıların alınması 

 

c) Çevrimiçi açık veri kaynağı olarak küresel bilgilendirme platformu: 

i. Hâlihazırdaki kanıt, uygulama ve girişim havuzu olarak hizmet sunması 

ii. Bilgiye erişimin ve çözüm paylaşımının kolaylaştırılması 

iii. GFMD Ortaklık Platformu ve diğer ilgili kaynaklara dayanması 

44. Göçmenler, sivil toplum, göçmen ve diaspora kuruluşları, inanç temelli kuruluşlar, yerel 
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makamlar ve topluluklar, özel sektör, işçi sendikaları, parlamenterler, Ulusal İnsan 

Hakları Kuruluşları, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Hareketi, akademi, medya ve 

diğer ilgili paydaşlar ile işbirliği ve ortaklık içerisinde Küresel Mutabakatı 

uygulayacağız.  

45. Üye Devletlerin ihtiyaçlarına cevaben Küresel Mutabakatın izlenmesi ve 

incelenmesinin yanı sıra kapasite oluşturma mekanizması da dahil olmak üzere 

uygulama için etkin ve tutarlı bir sistem-çapında desteğin sağlanması adına Genel 

Sekreterliğin, BM göç iletişim ağı kurma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu 

bakımdan aşağıdakileri dikkate sunarız: 

a) IOM, iletişim ağının koordinatörü ve sekretaryası olarak hizmet verecektir.  

b) İletişim ağı, BM sisteminin bünyesinde bulunan teknik uzmanlık ve diğer ilgili 

teşekküllerden tam anlamıyla faydalanacaktır. 

c) İletişim ağının işi, hâlihazırdaki koordinasyon mekanizmaları ve BM Kalkınma 

Sisteminin yeniden konumlandırılmasıyla tam uyumlu olacaktır.  

46. Genel Sekreterlikten; iletişim ağından yararlanarak Küresel mutabakatın uygulanması 

ve buna ilişkin BM sisteminin faaliyetleri ve kurumsal düzenlemelerin işleyişine 

dayanarak iki yılda bir Genel Kurula bilgilendirme yapmasını talep ediyoruz.  

47. Uluslararası göç diyaloğunun geliştirilmesinde Devlet öncülüğünde küresel ve bölgesel 

süreç ve platformların önemini kabul ederek Küresel Göç ve Kalkınma Forumu, 

Bölgesel İstişare Süreçleri ve diğer küresel, bölgesel ve alt bölge forumlarını;  küresel 

Mutabakatın uygulanmasına yönelik deneyim, göç ve işbirliğine yönelik iyi 

uygulamalarını paylaşmaları için forumlar gerçekleştirmeye ve yenilikçi yaklaşımları 

desteklemeye ve özel politika meseleleri ekseninde çok paydaşlı ortaklıkları 

geliştirmeye davet ediyoruz.  

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

48. Devlet öncülüğündeki yaklaşım ve diğer bütün paydaşların katılımı yoluyla Birleşmiş 

Milletlerin çerçevesi kapsamında Küresel Mutabakatın yerel, ulusal, bölgesel ve küresel 

düzeyde kaydettiği ilerlemeyi gözden geçireceğiz. İzleme ve gözden geçirmeye 

yönelik, hedef ve taahhütleri terine getirmede bize destekleyecek hükümetler arası 

tedbirler konusunda mutabıkız.   

49. Üye Devletlerin kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirebileceği ve BM’nin çalışmasına 
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rehberlik edeceği küresel bir foruma uluslararası göçün ihtiyacı olduğunu göz önünde 

bulundurarak aşağıdaki kararları aldık:  

a) Genel Kurulun şu anda her dört oturumunda bir planlanan Üst Düzey Uluslararası 

Göç ve Kalkınma Diyaloğu amaca uygun hale getirilecek ve “Uluslararası Göç 

İnceleme Forumu” olarak yeniden adlandırılacaktır.  

b) Uluslararası Göç İnceleme Forumu; 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini 

ilgilendirdiği ve diğer bütün paydaşların katılımını kapsayan Küresel Göç 

Forumunun bütün yönleriyle uygulanmasına yönelik Üye Devletlerin, kaydedilen 

ilerlemeyi tartıştığı ve paylaşımda bulunduğu hükümetler arası temel, küresel bir 

platform olarak hizmet edecektir.  

c) Uluslararası Göç İnceleme Forumu, 2022 yılından başlayarak dört yılda bir 

gerçekleştirilecektir.  

d) Uluslararası Göç İnceleme Forumu; başarıları baz alma ve daha ileri düzey 

işbirliğine yönelik fırsatları tespit etme bakış açısıyla diğer ilgili paydaşlar arasında 

etkileşime olanak tanımasının yanı sıra yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde 

küresel Mutabakatın uygulanmasını görüşecektir.  

e) Uluslararası Göç İnceleme Forumunun her bir baskısı, Üst Düzey Siyasi ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Forumu tarafından dikkate alınabilecek hükümetler arası 

mutabık kalınan İlerleme Beyanında sonuçlandırılacaktır.  

50. Çoğu uluslararası göçün bölgeler arasında gerçekleştiği göz önünde 

bulundurulduğunda Birleşmiş Milletler Bölgesel Ekonomik Komisyonları veya 

Bölgesel İstişare Süreçler de dâhil olmak üzere ilgili alt bölgesel, bölgesel ve bölgeler 

üstü süreçleri, platformları ve örgütlerini, ilgili tüm paydaşların katılımıyla Uluslararası 

Göç Değerlendirme Forumu'nun her baskısının etkin bir şekilde bilgilendirilmesi 

amacıyla 2020 yılından başlayarak her dört yılda bir küresel düzeyde tartışmalarla, 

ilgili bölgelerde Küresel Mutabakatın uygulanmasını gözden geçirmeye davet 

ediyoruz.  

51. Küresel Göç ve Kalkınma Forumu'nu Küresel Mutabakatın uygulanması konusunda 

yıllık gayri resmi değişim için bir alan sağlamak ve Uluslararası Göç Değerlendirme 

Forumu'na bulguları, en iyi uygulamaları ve yenilikçi yaklaşımları bildirmek için davet 

ediyoruz. 

52. Devlet öncülüğündeki girişimlerin uluslararası göç konusundaki önemli katkılarını 

kabul ederek, IOM Uluslararası Göç Diyaloğu, Bölgesel İstişare Süreçler ve diğer 
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forumları Güvenli, Usule uygun ve Düzenli Göçe yönelik Küresel Mutabakatın 

uygulanmasıyla ilgili olan verileri, kanıtları, en iyi uygulamaları, yenilikçi yaklaşımları 

ve önerileri sunarak Uluslararası Göç İzleme Forumu’na katkıda bulunmaya davet 

ediyoruz. 

53. Tüm üye devletlerin, yürürlüğe girer girmez, Küresel Mutabakatın uygulanmasına 

yönelik iddialı ulusal müdahaleleri geliştirmelerini ve ulusal uygulama planının 

gönüllü olarak hazırlanması ve kullanılması gibi, ulusal düzeyde düzenli ve kapsamlı 

bir gözden geçirme çalışması yapmaya teşvik ediyoruz. Bu tür gözden geçirmeler, ilgili 

tüm paydaşların yanı sıra parlamentolar ve yerel yetkililerin katkılarından faydalanmalı 

ve Uluslararası Göç İzleme Forumu ve diğer ilgili forumlarda Üye Devletlerin 

katılımını etkin bir şekilde bilgilendirmeye hizmet etmelidir. 

54. Genel Kurul Başkanından, Uluslararası Göç İzleme Forumunun kesin kurallarını ve 

örgütsel yönlerini belirlemek için açık, şeffaf ve kapsayıcı hükümetler arası istişareleri 

2019 yılında başlatmasını ve sonuçlandırmasını ve Küresel Mutabakatta özetlenen 

izleme ve incelemenin genel etkinliğinin ve tutarlılığının daha da güçlendirilmesi 

amacıyla bölgesel incelemelerin ve ilgili diğer süreçlerin Forumu nasıl 

bilgilendireceğini açık bir şekilde ifade etmesini talep ediyoruz. 

 


