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رؤى  بالضرورة  تعكس  وال  الُكّتاب،  آراء  هَي  التقرير  هذا  في  الواردة  اآلراء  إّن 
المنّظمة الدولّية للهجرة )IOM(. كما أّن الّتسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد 
في التقرير ال ُيقَصد بها التعبير عن أّي رأي على اإلطالق من جانب المنّظمة 
أو مدينة  أو أرض  بلد  القانوني ألي  بالوضع  يتعلق  فيما   )IOM( للهجرة الدولّية 
أو منطقة، أو فيما يتعّلق بالوضع القانوني لسلطات هذه األماكن أو حدودها أو 

تخومها.

اإلنسانّية والمنتِظمة  الهجرة  أن  القائل  بالمبدأ  للهجرة ملتزمة  الدولّية  المنظمة  إن 
مفيدة لكل من المهاجرين والمجتمع. والمنّظمة الدولّية للهجرة )IOM(، على اعتبارها 
منّظمة حكومّية دولّية، تعمل مع شركائها في المجتمع الدولي على المساعدة في 
مواجهة التحديات العملّياتّية التي تواجه الهجرة وعلى تحسين الفهم لقضايا الهجرة 
على  تعمل  وأيضا  الهجرة  خالل  من  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  وتشجيع 

الحفاظ على كرامة اإلنسان ورفاه المهاجرين.
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ُمراجعُة عاٍم كامٍل – الهجرة يف الّشق األوسط وشامل إفريقيا يف العام 2014
وتركيّا3 . وباإلضافة إىل ذلك، واصل غري الّسورينّي من املُقيمني يف سوريا ُمغادرتهم 
للبالد، وخاّصة املواطنون اللّبنانيّون الذين عانوا يف محاولتهم االندماج مجّدًدا يف 
بلدهم املُثقلة أصاًل بالكثري من األعباء. وماَم زاد صعوبة ومدى تعقيد األوضاع 
يف منطقة بالد الّشام، كان تفّش العنف يف العراق مع التقّدم الذي حّققه تنظيم 
»الّدولة اإلسالميّة يف العراق والّشام«، األمر الذي أّدى إىل نزوح املزيد من الّناس 

وصل عددهم إىل مليوين شخص داخل العراق يف نهاية العام 20144. 

كانون   20 في  عليه  )حصل   http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php  -  3
الثّاني، يناير، 2015(

4 - وفقًا لمصفوفة تتبّع النّزوح الخاّصة بالُمنظّمة الدوليّة للهجرة؛ تقرير الحالة الخاّص بمكتب الُمنظّمة 
الدوليّة للهجرة في العراق رقم 12 )7 كانون األّول، ديسمبر، 2014(

لقد أصبحت القوارب التّائهة يف عرض البحر األبيض املُتوّسط، واملليئة باملُهاجرين، 
تُجّسُد دينميّات الهجرة املُعّقدة التي ُتيّز منطقة الّشق األوسط وشامل إفريقيا 
يف العام 2014. وقد وصل إىل الّشواطئ اإليطاليّة ما يزيُد عن 170 ألف ُمهاجٍر 
العام  الواصلني يف  أربعة أضعاف عدد  العام  20141، أي ما يعادل  امتداد  عىل 
اإليطاليّة  الّشواطئ  الواصلني إىل  املُهاجرين  بأّن قرابة ربع هؤالء  2013. ويُقّدر 
هم من الّسورينّي، ويليهم ُمبارشة بالعدد اإلرترييّون، بيَد أّن املُهاجرين الواصلني 
هؤالء يأتون من ُمختلف أجزاء املنطقة، مبا يف ذلك مرص واألرايض الفلسطينيّة 
العام  وشهد  كام  وخارجها.  اإلفريقيّة  الّصحراء  جنوب  بلدان  عن  فضاًل  املُحتلّة، 
2014 كذلك تزايًدا كبريًا يف أعداد الُقرّص الذين يُهاجرون مبُفردهم. ولقي قرابة 
3500 ُمهاجٍر عىل األقّل حتفهم يف القوارب املُتحطّمة، األمر الذي جعل من البحر 

األبيض املُتوّسط الحدود  األكرث دمويّة يف العامل.2

يجّسُد هؤالء الرّجال والّنساء واألطفال الذين يلجؤون إىل القوارب العابرة للمتوّسط 
هذه، مدى شّدة الرّصاعات واألزمات وعدم االستقرار الّسيايّس وال االقتصادّي التي 
تعصُف باملنطقة واملناطق املُجاورة. فالحرب يف الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة، التي 
بلغت عامها الرّابع، التزاُل ُمستمرّة ودون هوادٍة، مع تواصل العواقب اإلنسانيّة 
الوخيمة املرتتّبة عليها؛ فقد وصل عدُد األشخاص الّنازحني داخليًّا إىل ما يزيد عن 
7.6 مليون شخص، وذلك يف أواخر العام 2014، يف حني وصل عدد الّسورينّي الذين 
لبنان واألردن  البالد إىل ما يزيد عن 3.7 مليون شخص، لجأ أغلبهم إىل  غادروا 

1 - وفقًا لإلحصاءات التي جمعتها الحكومة اإليطاليّة، وزارة الّداخليّة؛ انظر مذّكرة البيان الّصحفّي 
للُمنظّمة الدوليّة للهجرة، في 16 كانون الثّاني، يناير، 2015. الّرابط أدناه؛

 http://www.iom.int/news/migrant-arrivals-sea-italy-top-170000-2014 
2 - الُمنظّمة الدوليّة للهجرة، 2014، »الرحالت القاتلة، تتبع األرواح المفقودة أثناء الهجرة«



3 الّتقريُر الّسنويُّ للعاِم 2014

تقديرات  أّن  إاّل   ،2011 العام  يف  وقعت  التي  بتلك  الحجم  حيث  من  ُمقارنتها 
املُنظّمة الدوليّة للهجرة تشري إىل أنّه بحلول نهاية العام 2014، بقي ما يزيد عن 
وقد  كام  للغاية.  الحال8  أغلبهم ضعيفو  كان  ليبيا،  يف  عالقنَي  ُمهاجٍر  ألَف   150
الذي  األمر  بهم،  واملُتجرين  البش  ُمهّريب  ليبيا من عمل  األمان يف  انعدام  سّهل 
يبدو واضًحا من أن أغلب القوارب التي تحاول عبور البحر األبيض املُتوّسط يُقال 
بأنّها غادرت من الّسواحل اللّيبيّة. هذا كام وشهدت كلٌّ من تونس واملغرب أيًضا 
األجانب  أو  اللّيبينّي  من  أكانت  سواًء  الّنظاميّة،  غري  املُختلطة  الهجرة  تدفّقات 
الهاربني من الجارة ليبيا، وذلك عرب عمليّات إنقاذ القوارب املنطلقة من الّشواطئ 
أثناء  املغرب  العالقني يف شامل  املُهاجرين  االستجابة لآلالف من  أو عرب  اللّيبيّة، 

ُمحاولتهم الوصول إىل الجيوب اإلسبانيّة

.ومع كّل ذلك، ال ُيكن تفسري الهجرة يف منطقة الّشق األوسط وشامل إفريقيا 
الطلب  بينها  التي من  املُسبّبات  العديُد من  فهناك  األزمات وحدها؛  من خالل 
عىل اليد العاملة والبحث عن فرص وسبل كسب العيش والعمل والفرص األخرى، 
املنطقة وعربها  الّنظاميّة من  الّنظاميّة وغري  للتّنّقالت  أيًضا كانت دوافًعا  والتي 
وكانت  جديدة،  هجرة  لسياساِت  اتّباًعا  البلدان  بعض  شهدت  وقد  كام  وإليها. 
غري  إطالق حملة  اململكة  قامت  البلدان، حيث  بني هذه  من  املغربيّة  اململكة 
مسبوقة من اإلصالحات وحملة تسوية أوضاٍع للُمهاجرين طالت لسنٍة كاملٍة تّت 
فيها تسوية أوضاع ما يزيُد عن 17 ألَف ُمهاجٍر موجودين يف البلد9، ليحصلوا عىل 

إقاماٍت )وذلك من بني 27 ألَف طلٍب(.

8 - تقرير الحالة لمكتب الُمنظّمة الدوليّة للهجرة في ليبيا )8 كانون الثّاني، يناير، 2015(.
9 - تقرير مركز سياسات الهجرة: االستجابة اإلقليميّة لألزمة في جنوب الّسودان )4 كانون الثّاني، 

يناير، 2015( والملّخص اإلنسانّي لألوضاع في الّسودان في العام 2014، الُمنظّمة الدوليّة للهجرة.

يف  متواٍز  بشكٍل  داخليًّا  الّنازحني  األشخاص  وعودة  الّداخيّل  الّنزوح  تواصل  لقد 
الّسودان، التي نالها أيًضا قسٌط من تداعيات الرّصاعات يف البلدان املجاورة لها؛ 
جمهوريّة  من  كّل  يف  االقتتال  أعامل  بسبب  الّسودانيّون  املُهاجرون  هرب  فقد 
إفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا والجمهوريّة العربيّة الّسوريّة، يف حني أنّه بحلول 
إىل  الحدود  عربوا  قد  سوداينٍّ  جنوب  ألف   120 قرابة  كان   ،2014 العام  نهاية 
الّسودان5. ويف الوقت ذاته، كان وضع الهجرة يف اليمن مكّونًا من عمليّات الّنزوح 
الّداخيّل والعائدين اليمنيّني من اململكة العربيّة الّسعوديّة، الذين وصل عددهم 
إىل قرابة 500 ألف ينّي يف نهاية العام 6،2014 فضاًل عن املُهاجرين القادمني من 
القرن اإلفريقّي؛ وكان عدُد القادمني من القرن اإلفريقّي، وتحديًدا من اإلثيوبيّني 
الخليج  دول  من  وغريها  الّسعوديّة  العربيّة  اململكة  نحو  املُتّجهني  والّصوماليّني 
األخرى، قرابة 91 ألف شخص، ليشّكلوا زيادة وصلت إىل %40 باملُقارنة مع العام 

2013. ولقي ما ال يقّل عن 250 ُمهاجرًا حتفهم يف خليج عدن7.

اندالع  منذ  والهدوء  االستقرار  تستعد  مل  التي  ليبيا،  شهدت  الّصدد،  نفس  ويف 
الّسياسيّة.  للّسلطة  وتفّكًكا  العنف  أعامل  يف  تجّدًدا   ،2011 العام  يف  الرّصاعات 
ُيكن  ال  عليها  املرتتّبة  والعواقب  الجديدة  األوضاع  هذه  أّن  من  الّرغم  وعىل 

5 - تقرير الحالة للُمنظّمة الدوليّة للهجرة: االستجابة اإلقليميّة لألزمة في جنوب الّسودان )4 كانون 
للهجرة،  الدوليّة  بالُمنظّمة  الخاّص  الّسودان  في  للوضع  اإلنسانّي  والملّخص   )2015 يناير،  الثّاني، 

 http://www.iom.int/cms/sudan 2014؛
6 - لقطة للُمهاجرين اليمنيّين، الُمنظّمة الدوليّة للهجرة في اليمن )تّم تحديثه في تشرين الثّاني، نوفمبر، 

2014( الّرقم لعام 2014 فقط.
بيان  2015(؛ مذّكرة  يناير،  الثّاني،  المختلطة )كانون  للهجرة  باألمانة اإلقليميّة  7 - خارطة خاّصة 

صحفّي للمنظّمة الدوليّة للهجرة )14 تشرين الثّاني، نوفمبر، 2014(. 
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)IOM( ملحة عن املنظمة الدولّية للهجرة
تأسيُسها يف  تّم  للهجرة هي منظمة بني-حكوميّة  الدوليّة  املنظمة  إّن 
العام 1951، وهي املُنظّمة الرّئيسة يف مجال الهجرة عىل ُمستوى العامل؛ 
ُمفيدٌة  هجرٌة  هي  واملَُنظّمة  اإلنسانيّة  الهجرة  أّن  مببدأ  ُملتزمة  وهي 
للجميع؛ للُمهاجرين واملُجتمعات عىل حّد سواء. وتعمُل املُنظّمة الدوليّة 
للهجرة مع رشكائها يف املُجتمع الدويّل للُمساعدة يف مواجهة التّحّديات 
العمليّاتيّة املُتنامية التي تفرضها الهجرة ولتحسني الفهم بقضايا الهجرة 
األوضاع  وصون  الهجرة  عرب  واالجتامعيّة  االقتصاديّة  التّنمية  وتشجيع 
الكرية وحقوق اإلنسان لكّل املُهاجرين. كام ويعرتُف دستور املنظمة 
الثقافيّة  والتنمية  الهجرة  بني  بالعالقة  رصيًحا  اعرتافًا  للهجرة  الدولية 

واالجتامعيّة واالقتصاديّة، باإلضافة إىل حق األشخاص بحريّة بالتنّقل.

أّما عىل ُمستوى العامل، فإّن لدى املُنظمة الدولية للهجرة عدٌد من الّدول 
األعضاء وقدره 157 دولة، و10 دول تشغل صفة مراقب؛ ذلك فضاًل عن 
أّن لديها قرابة 9000 موظّف يعملون يف أكرث من 2300 مشوع، يف أكرث 
األوسط وشامل  الّشق  منطقة  وللُمنظّمة مكاتٌب يف  مكتبًا.  من 480 
والعراق  ومرص  الجزائر  التّالية:  البلدان  من  كّل  يف  موجودة  إفريقيا 
واألردن والكويت ولبنان وليبيا واملغرب والّسودان والجمهوريّة العربيّة 
الدوليّة  للمنظّمة  اإلقليمّي  املكتُب  ويقُع  واليمن.  وتونس  الّسوريّة 
العاصمة  يف  إفريقيا،  وشامل  األوسط  الّشق  مبنطقة  الخاّص  للهجرة 

املرصيّة القاهرة. 

باإلنكليزيّة:  أو  التّايل: »#الهجرة-تعني:«  بالهاشتاغ  التّواصل االجتامعّي  الحملة عىل مواقع  املُشاركة يف  للمهاجرين عرَب  الدويل  باليوم  اليمن يحتفلون  للهجرة يف  الدوليّة  للمنظّمة  الُقطرّي  موظّفون يف املكتب 
#MigrationMeans.جميع الحقوق محفوظة © للمنظّمة الدوليّة للهجرة 2014
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وتقوم املُنظّمة الدوليّة للهجرة بتنفيذ طيٍف واسعٍ من برامجها يف كافّة 
والجاهزيّة  التّوطني  وإعادة  التنّقل  برامج  ذلك  يف  مبا  املنطقة،  أرجاء 
انتهاء  بعد  والتّعايف  االنتقال  ومرحلة  الطّوارئ  لحاالت  واالستجابة 
األزمات وصّحة الهجرة وهجرة اليد العاملة و الهجرة والتّنمية وُمكافحة 
اإلتجار بالبش وُمساعدة املُهاجرين، مبا يف ذلك املُساعدة عىل العودة 
بهم  انقطعت  والذين  العالقني  للُمهاجرين  اإلدماج  وإعادة  الطوعيّة 

الّسبل، وإدارة الحدود والهجرة وأبحاث وسياسات الهجرة.

وشامل  األوسط  الّشق  منطقة  يف  للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة  أهداُف 
إفريقيا هي:

• تعزيز القدرات واملعارف والحوارات املُتعلّقة بالهجرة وإدارة الهجرة 
والجهات  واملجتمع  الّدول  بني  بالهجرة  املُتعلّقة  الّسياسات  وصناعة 

املعنيّة وذات الّصلة يف املنطقة؛

• املُساهمة يف جعل الهجرة آمنة ومحميّة ونظاميّة، وذلك مع االحرتام 
الكامل لحقوق اإلنسان لكّل املُهاجرين وبقصد تحسني الّنتائج التّنمويّة 

للتّنمية للُمهاجرين واملُجتمعات يف بلدان األصل وبلدان املقصد؛

• تحسنُي الجاهزيّة واالستجابات املُصّممة لألبعاد املُتعلّقة بالهجرة يف 
املُتنّقلة  الّسكانيّة  املجموعات  الرّتكيز عىل  األزمات، وذلك مع  حاالت 

وضعيفة الحال واملُجتمعات املُترّضرة.

 بالّنسبة لهذا الولد، الهجرة
 تعني الّسفر. جميع الحقوق
 محفوظة  © املُنظمة الدولّية

للهجرة 2014
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1. االستجابة ألزمات الهجرة وتقديُم الحلوِل املُستدامة
الطّبيعيّة  الكوارث  إىل  باإلضافة  األمد،  وطويلة  الحاّدة  الّسياسيّة  األزمات  إّن 
والتّدهور البيئّي، هي الّدوافُع الرّئيسيّة للهجرة القرسيّة من وإىل وضمن منطقة 
الّشق األوسط وشامل إفريقيا. فقد أّدت هذه األزمات بشكٍل ُمتزايٍد إىل الهجرة 
غري الّنظاميّة املحفوفة باملخاطر، كام تبنّي، مثاًل، من تدفّقات الهجرة املُعّقدة عرب 

البحر األبيض املُتوّسط يف العام 2014.

داخليًّا، ضمن  مليون شخص سورّي   7.6 قرابة  نزح  العام 2014،  نهاية  وبحلول 
حدود الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة، يف حني سّجل ما يزيد عن 3.7 مليون سورّي 
طلبًا للحامية الّدوليّة، وذلك يف بلدان الجوار، األمُر الذي يشّكل تهديًدا، إذ أنه قد 

يطغى عىل قدرات االستجابة الوطنيّة والّدوليّة.

األمنيّة  األوضاع  نسبيًّا، تدهورت  الّسائد  االستقرار  وبعد ميّض سنواٍت من عدم 
العراقيّة  األمن  قّوات  بني  العنيفة  لالشتباكات  نتيجًة  كبريٍ،  نحٍو  عىل  العراق  يف 
وقد  والّشام.  العراق  اإلسالميّة يف  الّدولة  تنظيم  فيها  مبا  املُسلّحة،  واملجموعات 
أّدت أعامُل العنِف إىل نزوح ما يزيُد عن مليوين شخٍص داخليًّا، تّم تحديدهم من 

قبل فرق االستجابة الرّسيعة الخاّصة باملُنظّمة الدوليّة للهجرة، يف العام 2014.

هذا ويف الوقت ذاته، عاَد ما يقارب 600 ألف من اليمنيّني إىل اليمن، من اململكة 
العربيّة الّسعوديّة بني شهر حزيران، يونيو، يف العام 2013، وشهر كانون األّول، 
ديسمرب، من العام 2014، يف الحني الذي يُقّدر فيه عدُد االشخاص القادمني من 
منطقة القرن اإلفريقّي والذين وصلوا إىل اليمن يف العام 2014 بقرابة 91 ألف 
عدد  ويبلغ  ُمسبًقا،  ديارهم  إىل  عادوا  نازٍح  ألف   200 قرابة  مع وجود  شخٍص، 
ُمتوزّعني يف 12  ألف شخٍص  قرابة 300  الّنازحني داخليًّا  تبّقى من األشخاص  ما 

محافظة ينيّة.

ورغاًم من الجهود الجارية الّساعية إىل تحقيق الّسالم، إاّل أّن األزمة يف الّسودان 
كانت قد تفاقمت يف العام 2014، بسبب الرّصاع املُستمّر، وأّدت إىل ما يقارب 
 120 قرابة  تسجيل  تّم  ذلك،  إىل  وباإلضافة  جديدة.  نزوٍح  حالة  ألف   550 من 
إّما  الّسودان،  إىل  الّشامل،  إىل  وصولهم  لدى  الّسودان  جنوب  من  شخٍص  ألف 
فاّرين من الرّصاع أو كجزٍء من أمناط الهجرة املوسميّة. هذا وقد أّدت حفنة من 
سبل  فقدان  إىل  تؤّدي  التي  الّسنويّة  كالفيضانات  والبيئيّة،  املناخيّة  التّحّديات 

العيش واألرضار التي تلحق باملآوي والبنية التّحتيّة والخدمات املجتمعيّة.

أّما يف ليبيا، رسعاَن ما تحّولت األوضاع الّسياسيّة املرتّدية إىل أعامِل عنٍف جديدة، 
والعابرة  الّداخليّة  الّنزوح  حاالت  إىل  أّدى  الذي  األمر   ،2014 العام  منتصف  يف 
للحدود، األمر الذي أفىض ُمجّدًدا إىل إلحاق األرضار بالعاّمل األجانب املُهاجرين 
املُتواجدين يف البلد. ومن أحد أهّم جوانب األزمات، الذي غالبًا ما يتّم غّض الّنظر 
املُهاجرون  أعباءها  يتحّمل  والتي  األزمة  عىل  املرتتّبة  واآلثار  األرضار  نذكُر  عنه، 
الُعاّمل  يرتُك  املثال،  سبيل  عىل  ليبيا،  يف  املُتجّدد  االستقرار  عدم  فإّن  الّدوليّون؛ 
املُهاجرين من ُمختلف الجنسيّات، يف حاالت ضعٍف شديدة وعالقني، لتنقطع بهم 
الّسبل، وغالبًا ما يكونون بحاجٍة ماّسة للُمساعدات اإلنسانيّة، مبا يف ذلك عمليّات 
الوطن من  إىل  الفجائيّة  أّن عودتهم  إىل  باإلضافة  إنسانيّة. هذا  اإلجالء ألغراٍض 
ا أن يكون لها تداعيات عىل بلدانهم األم وعىل ُمجتمعاتهم األصليّة،  املرّجح جدًّ
تحّدياٍت  األمر  هذا  يخلق  وكذلك  املاليّة،  الحّواالت  خسارة  بسبب  مثاًل،  وذلك 

جديدة تُواجه إعادة اندماجهم. 
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للهجرة الدولّية  باملنظّمة  الخاّصة  النزوح  تتبع  مصفوفة 
العمل  بدء  املُتوقّع  من  حني  يف   ،2014 العام  يف  والّسودان  العراق  يف  داخليًّا 
الّسوريّة واليمن يف  العربيّة  ليبيا والجمهوريّة  الّنزوح يف كّل من  تتبّع  مبصفوفة 
العام 2015. وقد قامت املُنظّمة الدوليّة للهجرة، عرب مصفوفة تتبّع الّنزوح، بدعم 
الّشؤون اإلنسانيّة يف تحديد االحتياجات والفجوات وتقديم  الفاعل يف  املُجتمع 
العون استناًدا إىل املعلومات املُنتَجة، كالبيانات األوليّة وملّفات املواقع والتّقارير 

اإلحصائيّة والخرائط املواضيعيّة ومنتجات نظام املعلومات الجغرافيّة.

http://iomiraq.net/dtm-page :املصدر

املعلومات،  إلدارة  تُستخدُم  أداة  عن  عبارة  هَي  الّنزوح  تتبّع  مصفوفة  إّن 
األساس حول  معلومات  بهدف جمع  للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة  بتصميمها  قامت 
استقّروا  التي  واألماكن  املواقع  أوضاعهم يف  الّنازحة وعن  الّسكانيّة  املجموعات 

فيها بشكٍل مؤقٍّت.

ولدى مصفوفة تتبّع الّنزوح هذه قابليّة التكيّف مع ُمختلِف الحاالت واحتياجات 
املنهجّي  املفهوم  إّن  الخارجيّة.  الرّاجعة  املعلومات  وتلّقي  املُتغرّية  املعلومات 
يتّم  والتّنفيذ  العمليّات  أّن  بيَد  مهّمة؛  كّل  ذاته يف  يبقى  الّنزوح  تتبّع  ملصفوفة 
تكييفها بحسب الحالة التي يتّم التّعامُل معها. وبعد كّل جولة من تنفيذ مصفوفة 
نُش  ويتّم  املُستمّر.  للتّحّسن  املجال  إلتاحة  للتّقييم  فرتة  هناَك  الّنزوح،  تتبّع 
املُنظّمة  مواقع  عىل  من  تحميلها  ُيكن  التي  الّنتائج  ترتيب  بحسب  املعلومات 

الدوليّة للهجرة عىل شبكة اإلنرتنت، وكذلك عرب االطاّلع عىل الخرائط التّفاعليّة.

العراق، بغية  العام 2006، يف  الّنزوح ألّول مرٍّة يف  تتبّع  تنفيذ مصفوفة  تّم  لقد 
تتبّع تحرّكات األشخاص الّنازحني داخليًّا خالل موجة العنف الطّائفّي التي عّمت 
العراق آنذاك. وقد تّم تطبيُق املصفوفة يف ما يزيد عن 30 بلًدا، مبا فيها هاييتي 

ومايل والباكستان والفلبنّي وجنوب الّسودان.

املُنظّمة  املعنينّي، قامت  املصلحة  الحكومات وغريها من أصحاب  بالتّنسيق مع 
الدوليّة للهجرة بتتبّع ورصد حركة ما يزيد عن 4 ماليني من األشخاص الّنازحني 
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لقد قامت املُنظّمة الدوليّة للهجرة بتطوير إطار العمل التّشغييّل الخاّص بأزمات 
الهجرة، يف العام 2012؛ وقد تّم تصميُم إطار العمل التّشغييّل هذا كأداٍة لتسجيِل 
أمناط التنّقالت البشيّة املُعّقدة الّناجمة عن حاالت األزمات، وذلك بغية ُمساعدة 
نُُهٍج  واعتامِد  تطوير  يف  املنظّمة  ورشكاء  للهجرة  الدوليّة  واملُنظّمة  الحكومات 
القيم  ومن  األزمات.  وبعد  وأثناء  قبل  واالستعداد  للتأّهب  وُمتامسكٍة  ُمنظّمٍة 
املُضافة األخرى التي يُضفيها إطاُر العمل التشغييّل هذا هَي تركيزُه عىل قطاعات 
املُساعدات اإلنسانيّة غري التّقليديّة، كاإلدارة اإلنسانيّة للحدود وُمكافحة اإلتجار 
بأزمات  الخاّص  التّشغييّل  العمل  إطار  فإّن  وبالتّايل  الطّوارئ.  حاالت  يف  بالبش 
الذي  األمر  أوسع،  هجرة  منظور  ضمَن  اإلنسانيّة  األدوات  بني  يجمُع  الهجرة 
يُسهُم يف نهٍج أكرث اتّساقًا واسرتاتيجيًّة للتّعامل مع حاالت األزمات اإلنسانيّة التي 
إقامة جلسات  تّت   ،2014 العام  ويف  البشيّة.  التّنّقالت  آثاٌر عىل  عليها  ترتتّب 
تدريبيّة عىل إطار العمل التشغييّل الخاّص بأزمات الهجرة، وشملت عىل مسؤولني 
حكوميّني ورشكاء منّفذين محليّني يف العراق والكويت وتونس، وملوظّفي مكتب 

املُنظّمة الدوليّة للهجرة يف الّسودان.

االنتقال/التّعايف يف منطقة  اإلقليميّة لحاالت األزمات وبرامج  اإلدارة  وقد سعت 
فوريّة  ُمساعدات  توفري  إىل   ،2014 العام  يف  إفريقيا،  وشامل  األوسط  الّشق 
رين واألناس ضعيفي الحال )وخاّصة الّنساء  لألشخاص الّنازحني والاّلجئني واملَُهجَّ
واألطفال منهم(، باإلضافة إىل ُمعالجة األسباب الجذريّة ألزمة الهجرة عرَب القيام 

بعدد من ُمبادرات تحقيق االستقرار املجتمعّي. 

إّن من بني حالت الطّوارئ األربعة التي ُصّنفت من الّدرجة الثّالثة عىل ُمستوى 
العامل، هناك اثنتان يف الّشق األوسط وشامل إفريقيا وواحدة يف جنوب الّسودان، 
اضطرّت  لذلك،  وكنتيجة  املنطقة.  عىل  كبرية  تداعياٌت  عليه  ترتّبت  الذي  األمر 
استجابتها، عرب حشٍد  اإلمكان من حجم  تزيد قدر  بأن  للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة 
املُساعدات  تقديم  يف  الّشاملة  الفاعليّة  لتحسني  املنظومة،  نطاق  عىل  للموارد 
اإلنسانيّة ولالستجابة لالحتياجات املُتغرّية بتسارٍع للمجموعات الّسكانيّة الّضعيفة.

الدوليّة  املُنظّمة  قامت  واملُتواصلة،  املُنتظمة  االحتياجات  تقييامت  إىل  واستناًدا 
املجموعات  ملُختلف  األهميّة  بالغة  الخدمات  من  واسعٍ  طيٍف  بتقديم  للهجرة 
الّنازحني داخليًّا والاّلجئني وطالبي  الّسكانيّة، مبن فيها من ُمهاجرين واألشخاص 
للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة  دعمت  وقد  هذا  املُستقبلة.  واملُجتمعات  اللّجوء 
تقديم  يف  الحكومات  فاعليّة  زيادة  بغية  القدرات،  بناء  برامج  عرَب  الحكومات، 
املُساعدات الطّارئة واالستجابة لألزمات. وتحديًدا، قامت املُنظّمة بتقديم املواّد 
غري الغذائيّة وحزم لوازم الّنظافة الّصحيّة وُمواّد االستعداد لفصل الّشتاء، وذلك 
قامت  وكذلك  االحتجاز؛  مراكز  يف  واملُهاجرين  الّنازحة  الّسكانيّة  للمجموعات 
املُستفيدين؛  من  شخٍص  مليون   2.4 عن  يزيد  ملا  املأوى  ُمساعدات  بتقديم 
الّصحّي والّنظافة ملا يزيد عن مليون شخٍص  املياه والرّصف  وقّدمت ُمساعدات 

من املُترّضرين يف ُمختلف أرجاء منطقة الّشق األوسط وشامل إفريقيا.

العملّيات والطّوارئ واستجابة ما بعد األزمة
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قّصة نوري
مل يكْن لدى أرسة نوري َهُموكَن ما يزيد عن بعض املالبس التي حملوها معهم 
عند وصولهم إىل أربيل، يف 6 آب، أغسطس، 2014، بعَد أن تركوا خلفهم حياًة 

ُمريحًة يف قرقوش.

»كّنا عىل وشك الّنوم عندما سمعنا أصوات الرّصاخ والسيّارات تبتعد. نظرنا عرب 
الّنوافذ لرنى جرياننا وقد احتشدوا يف الّسيارات ملُغادرة البلدة«.

هذا حيث كانت هناك شائعاٌت تقول بأّن ميليشيات املُسلّحني كانت تقرتب من 
واألقليّات  للمسيحيّني  الّنطاق  واسعة  نزوٍح  موجة  إىل  أّدى  الذي  األمر  البلدة، 

األخرى من قرقوش.

وقد قال نوري: »لقد سمعنا الكثري الكثري من القصص املرّوعة عن هؤالء اإلرهابيّني، 
ولذلك ومذ أنّنا أقليّات، فلم نرد أن نبقى. ليَس لدينا أدىن فكرة عاّم حّل بالعائالت 
التي بقيت هناك«، وأضاَف ُمتحّدثًا مع موظّفي املنظّمة الدوليّة للهجرة قائاًل: »مل 

أتخيّل يوًما بأنّنا سُنضطّر للعيش يف ظروف كهذه«.

ونّوه نوري إىل أّن عائلته كانت تعيش يف قرقوش ألجيال عديدة. »نُريُد العودة إىل 
قرقوش إن تحّسنت األوضاع. كان لدينا منزٌل كبرٌي هناك. كام كانت لدينا أمواٌل يف 
البنك هناك، ولكّننا مل نعد قادرين عىل الوصول إليها. مفاتيحنا كلّها بحوزتنا، هنا، 

بيَد أّن الّناس بإمكانها الّدخول بكل األحوال وأخذ كّل يشء«.

الدوليّة  املُنظّمة  قّدمتها  التي  والّدعم  املُساعدات  فعاًل  نُقّدُر  »نحُن  أيًضا:  وقال 

للهجرة، إاّل أنّها ليس كافية. هناك أناٌس نازحون أمام املدرسة، ونريُدهم أن يتلّقوا 
حزم املستلزمات أيًضا«.

http://iomiraq.net/article/0/nourys-story :املصدر

 نوري وعائلته يستلمون حزمة ُمساعدات املواد غري الغذائيّة يف أربيل، بعد أن اضطّروا للّنزوح من بلدتهم،
 قرقوش. جميع الحقوق محفوظة © املُنظّمة الدوليّة للهجرة، 2014
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كام هَو الحال يف ُمعظم األزمات الُكربى، يُواجُه أغلُب الذين شهدوا الكثرَي من 
الفظائع كامًّ من الّندبات الّنفسيّة والعاطفيّة، التي من شأنها أن تؤّدي إىل الّشعور 
بالتّوتّر واالكتئاب وعدم األمان. ويف العام 2014، تّكنت املُنظّمة الدوليّة للهجرة 
من الوصول لقرابة 100 ألف شخٍص عرَب تدّخالت دعم الّصحة العقليّة والّنفس-
اجتامعيّة، مبا يف ذلك بناء القدرات وبرامج التّعليم الرّسميّة والتّدّخالت املُبارشة 

يف لبنان وليبيا والجمهوريّة العربيّة الّسوريّة.

الدوليّة  املُنظّمة  التّوطني لاّلجئني هي إحدى ركائز عمل  إعادة  املُساعدة يف  إّن 
للهجرة الرّئيسيّة يف املنطقة. فقد اشتملت ُمساعدات إعادة التّوطني التي قامت 
بها املُنظّمة الدوليّة للهجرة يف العام 2014 عدًدا وقدره 31380، وتضّمنت هذه 
املُغادرة  لتسهيل  القانونيّة  الوثائق  تجهيز  بينها  من  أنشطة  عىل  املُساعدات 
التّقييامت واالستشارات  التّوطني، باإلضافة إىل  اآلمنة لاّلجئني املقبولني يف إعادة 
والتّجهيز  للّسفر  وصحيًّا  بدنيًّا  مؤّهاًل  املُهاجر  يكوَن  أن  ضامن  بغية  الطبيّة 
للُمرافقة الطبيّة وغري الطبيّة، والتّوجيه واإلرشاد ما قبل املُغادرة إلبالغ الاّلجئني 
حول الحياة والثّقافة التي تنتظرهم يف بلدان املقصد التي سينتقلون إليها؛ وقد 
شملت املُساعدات أيًضا عىل ُمساعدات التنّقل بالتّعاون والتّنسيق مع الّسلطات 
الحكوميّة واملُنظاّمت غري الحكوميّة وغريها، ونقل املُهاجرين من أماكن تواجدهم 
عرب  يتّم  ما  غالبًا  والذي  إليها،  توطينهم  إعادة  ستتّم  التي  األماكن  إىل  الحاليّة 
الرّحالت الجويّة. إّن املُنظّمة الدوليّة للهجرة تُشارُك اآلن يف إعادة توطني الاّلجئني 
املتّحدة األمريكيّة،  بينها أسرتاليا وكندا والواليات  التي من  البلدان،  إىل عدٍد من 

باإلضافة إىل عدٍد من البلدان األوروبيّة.

َمٌة لتعزيز الحوار ودفع االقتصادات املحليّة،  التّحّول والتّعايف ُمصمَّ إّن ُمبادرات 

بعد حدوث أزمة، عرَب تسهيل التّجارة وتوليد الّدخل وبناء أو إعادة تأهيل البنية 
التّحتيّة األساسيّة، باإلضافة إىل أنشطة أخرى ترمي لتعزيز الّسالم. وتُعترُب املُشاركة 
أساسيًّا من مبادئ تدّخل املُنظّمة الدوليّة للهجرة يف  الفّعالة للُمستفيدين مبدأً 
والتي  التّنمية،  تحقيق  أجل  من  الّسالم  أهميّة  عىل  تشّدد  التي  املنطقة،  هذه 
تكون استدامتها مضمونًة بأفضل شكٍل عندما تتحّمُل املُجتمعات املسؤوليّة عن 

املشاريع ضمن إطار التّعاون مع املؤّسسات الحكوميّة.

الدوليّة  املُنظّمة  قامت  املثال،  سبيل  عىل  الّسودان،  يف  املُترّضرة  املناطق  يف 
للهجرة بإجراء الّدورات التّدريبيّة وتحسني البنية التّحتيّة املُجتمعيّة بغية تعزيز 

 أّم سوريّة، ومعها طفلها، تطلب العون من املُنظّمة الدوليّة للهجرة، عرب فرٍد من فريق الّصحة الخاّص باملُنظّمة
يف ُمخيّم الزّعرتّي. جميع الحقوق محفوظة © املُنظّمة الدوليّة للهجرة، 2014
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قدرات الّسلطات املحليّة يف التّخفيف من وطأة الرّصاعات عرب التاّمسك واللّحمة 
قامت  األرايض،  استخدام  عن  الّناجمة  التّوترات  من  للحّد  فمثاًل،  املجتمعيّة. 
املُنظّمة الدوليّة للهجرة باملُساعدة يف ترسيم ما يزيد عن 100 كيلومرت من طرق 
الّدخل،  إدرار  وتعزيز  العيش  سبل  لتعزيز  املُنظّمة  من  وسعيًا  املاشية.  هجرة 
قامت بتوفري وتوزيع البذور واملعّدات عىل ما يزيد عن 10 آالِف شخٍص، يف كلٍّ 

من جنوب وغرب كردفان.

اإلدارة اإلنسانّية للحدود

الحاجة  الرّتكيز عىل  من  املنطقة  منها  تُعاين  التي  اإلنسانيّة  األزمات  زادت  لقد 
لتقديم استجابات إدارة حدوٍد عاجلٍة، وعىل قدرات الحكومات يف تقديم مثل 
التّنّقالت  عىل  املرتتّبة  العواقب  من  والحّد  التخفيف  بغية  االستجابات،  هذه 

الفجائيّة والكبرية للبش.

لقد صّممت املُنظّمة الدوليّة للهجرة قطاع املُساعدة، اإلدارة اإلنسانيّة للحدود، 
اإلدارة  قطاُع  يضمُن  إذ  الهجرة؛  بأزمات  الخاّص  التّشغييّل  العمل  إطار  ضمن 
الّنطاق حال وقوع  الّسكانيّة واسعة  للتنّقالت  الفّعالة  اإلدارَة  للحدود  اإلنسانيّة 
حاالت الطّوارئ، ويف الحني ذاته، اتخاذ اإلجراءات الاّلزمة عىل الحدود لرصد أيّة 

تهديدات من شأنها أن تقّوض سالمة املُهاجرين أو األمن القومّي.

للعمليّات  الّشامِل  التّنفيذ  من  األردن،  يف  للحدود،  اإلنسانيّة  اإلدارة  نهُج  عّزز 

معّداٍت  الحدود  حرس  تلّقى  حيث  الّسوريّة.  لألزمة  االستجابة  يف  اإلنسانيّة 
عمليّاتيّة وتنّقل جديدة بغية ُمراقبة الحدود بشكٍل جيٍّد، ولتنظيم مواكب نقل 
الاّلجئني. وقد خضَع  ُمخيّامت  إىل  األردن،  إىل  الذين يصلوَن  الّسورينّي،  الاّلجئني 
موظّفو الحدود لدورٍة تدريبيٍّة حوَل مواضيع معيّنة من اإلدارة اإلنسانيّة للحدود، 
كإجراء تكمييّل لبناء القدرات؛ ومن بني هذه املواضيع ُمكافحة اإلرهاب يف حاالت 
األزمات، والتي كانت قد تّم تصميُم هذه الّدورات التّدريبيّة خّصيًصا مبا يتناسب 

مع الّسياق العمليّايتّ لسلطات الحدود األردنيّة.

نظاٌم  أنّها  عىل  للحدود  اإلنسانيّة  لإلدارة  للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة  رّوجت  لقد 
من شأنه أن يُحّسن من االستجابة لتحّديات محّددة يف األزمات الّصحيّة. فعىل 
الجويّة  الرّحالت  عىل  التّقييديّة  لإلجراءات  الاّلحق  واالزدياد  اإليبوال  تفّش  إثر 
الّدوليّة بغية احتواء هذا املرض املُعدي، قامت املُنظّمة الدوليّة للهجرة بتسهيل 
ورشتي عمٍل تدريبيّتني ملُمثّلني حكوميّني من 25 بلًدا إفريقيًّان بغية تقديم اإلدارة 
اإلنسانيّة للحدود عىل أنّها الّنهُج املُوىص به لضامن أمن الحدود، ويف اآلن ذاته 

لتلبية احتياجات املُهاجرين ذات الّصلة القضايا الّصحيّة.

اإلتجاُر بالبش يف حاالت األزمات

األزمات اإلنسانيّة وأزماُت الهجرة املُعّقدة والتي طال أمُدها، كالرّصاعات املُسلّحة، 
من شأنها أن تزيَد من حاالت الّضعف، ويف بعض الحاالت، قد تؤّدي إىل زيادٍة يف 
عدد حاالت اإلتجار بالبش. هذا وقد تؤّدي بعُض دوافع الرّصاع إىل ظهوِر أشكال 
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جديدة من حاالت اإلتجار باألشخاص املُتعلّقة باألزمات، األمُر الذي يتطلّب 
القيام بتدّخالٍت ُمعّززة وقابلة للتكيّف. فعىل سبيل املثال، أّدت حالة انعدام 
أكرثَ ضعًفا من  العاّمل  املُهاجرين  ليبيا واليمن إىل جعِل  األمن يف كلٍّ من 
ذي قبل، حيث هناك تقارير ُمتواصلة عن ُمامرسات اإلتجار ألغراض العمل 
القرسّي أو االستعباد، واملاُمرسات الّشبيهة بالرّق والعبوديّة. وتبقى الّنساء 
والفتياُت يف سوريا والعراق عرضة لخطر اإلتجار بالبش ألغراض االستغالل 
التنّقالت  أو  املُهاجرين  تنّقالت  عمليّات  ويف  القرسيّة.  والعاملة  الجنيّس 
الثّانويّة، املُنطلقة من بلٍد ُمضيٍف إىل املقصد، قد يبدأ األفراُد تنّقلهم عىل 
ضمن عمليّة تهريٍب، إاّل أّن ذلك، نظرًا ملدى هشاشة أوضاعهم، قد يتحّول 

بسهولة إىل اإلتجار بالبش أو حاالت شبيهة.

َعِملَت مكاتُب  الهجرة،  بأزمات  الخاّص  التّشغييّل  العمل  إطار  وتاشيًا مع 
بالبش  اإلتجار  ُمكافحة  آليّات  إدخال  للهجرة عىل ضامن  الدوليّة  املُنظّمة 
ضمن جميع مراحل االستجابات لحاالت األزمات؛ أي يف االستعداد لألزمات 
واالستجابة الطّارئة لألزمات والحلول طويلة األمد. وحتّى يف الحاالت التي 
التّخطيُط  يُساعُد  الفور،  عىل  اإلتجار  من  حاالت  أّي  وقوع  فيها  يظهُر  ال 
حاالت  من  التّخفيف  يف  والبعيد  واملُتوّسط  القصري  املدى  عىل  املُناسب 
الّضعِف والفجوات التي قد يستغلّها املُتجرون الحًقا، حتى وإن كانت مرحلة 
الطّوارئ قد انتهت. هذا وقد قامت املُنظّمة الدوليّة للهجرة يف العام 2014 
واالستجابات  بالبش  اإلتجار  حول  املعلومات  لجمعِ  ميداينٍّ  بحٍث  بإجراء 

املُتّبعة خالل األزمات، وسيكون هذا البحُث ُمتاًحا يف العام 2015.

12

 فتى صغري يقُف بالقرب من خيمة تابعة للُمنظّمة
 الدولّية للهجرة يف ُمخّيم الفارش، بدارفور. جميع الحقوق

محفوظة © املُنظّمة الدولّية للهجرة، 2014
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تقييم سبل العيش للعائدين اللّبنانّيني من سوريا
العام  يف  الّسوريّة،  األزمة  واصلت 
عىل  أوزارها  أثقال  إلقاَء   ،2014
املُترّضرين  بني  ومن  لبنان.  كاهل 
اللّبنانيّني  العائدين  عائالت  كانت 
سوريا،  يف  يعيشون  كانوا  الذين 
الّدائر  للّنزاع  نتيجة  فّروا  ولكّنهم 
فيها، والذين غالبًا ما تكون أحوالهم 
ضعيفٌة عىل نحٍو شديٍد. إّن معظم 
كانوا  اللّبنانيّني  العائدين  هؤالء 
عديدة،  لعقوٍد  سوريا  يف  يُقيمون 
وتواجههم تحّدياٌت شبيهٌة بتلك التي تواجه الاّلجئني. وعىل الّرغم من أّن هؤالء 
تواجههم  ما  غالبًا  أنّهم  إاّل  البالد،  يف  نظامّي  قانويّن  بوضع  يتمتّعون  العائدين 
العديد من املصاعب والعوائق عند محاولتهم الوصول إىل املؤّسسات والتّوظيف 

ا من الّدعم غري الكايف.  والخدمات، ويُعتربون مجموعة تحظى بالقليل جدًّ

أحمد غادَر من طرابلس مع عائلته خالل الحرب األهليّة اللّبنانيّة، عندما كان صبيًّا 
صغريًا، واستقّر يف حلب. وعندما كان شابًّا، وأثناء عمله يف مصنع، خرس ذراعه 
يف حادٍث، ولكّنه بدأ عندها باملُشاركة واملُنافسة يف املُسابقات الّرياضيّة الّدوليّة 
للمعوقني. أّما اآلن، فقد عاد أحمد مع عائلته إىل طرابلس، حيث يعيشون يف غرفة 
صغريٍة عىل سطح ُمستودٍع. وشكا بأنّه يف الحني الذي حصل فيه أقاربه الّسوريّون 
عىل الّدعم، فإنّه وعائلته، وغريهم من اللّبنانينّي، مل يحصلوا عىل أّي يشء. وقال 
أحمد: »إّن بيتي وعميل يف سوريا. نحُن ننتظُر فقط ريثام تتحّسن األوضاع حتّى 

نتمّكن من العودة«.

وقد قامت املُنظّمة الدوليّة للهجرة )IOM( بالتّكليف بإقامة دراسٍة حول الوضع 
الّسوسيو-اقتصادّي ألرس العائدين، بغرض وضع برامج تخّص سبل العيش، تكون 
أكرث اعتامًدا عىل املعلومات والوقائع. وقد تم إجراء الّدراسة من شهر حزيران، 
يونيو، إىل شهر آب، أغسطس، يف العام 2014، وقد شملت عيّنات الّدراسة عىل 
313 عائلة من عائالت العائدين يف مختلف أنحاء البالد، ولكن مع تركيٍز عىل عّكار 
التّوصيات لتقديم  الّدراسة، تّم وضع عدٍد من  والبقاع. واستناًدا إىل نتائج هذه 

املزيد من العون للعائدين اللّبنانيّني من الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة وهي:

من  ذلك  يف  مبا  اللّبنانيّني،  للعائدين  بالّنسبة  والتّسجيل  اإلحالة  نظام  تعزيز   •
خالل جولة الثّانية من التسجيل يف جميع أنحاء البالد، لضامن تقديم املُساعدات 

االضطراريّة املُنقذة للحياة للفئات األكرث ضعًفا.

• تحسني تنسيق املُساعدات من خالل تبادل البيانات –حيثام كان ذلك ُمناسبًا- 
وكذلك إصدار بطاقات »إثبات التّسجيل« للعائدين.

• تسهيل إمكانيّة الوصول للخدمات واملؤّسسات اللّبنانيّة مبا يف ذلك، عىل سبيل 
املثال، تلك التي تُقّدمها وزارة الّشؤون االجتامعيّة.

• تسهيل إمكانيّة الوصول إىل –أو توفري املزيد من- دعم سبل العيش، من خالل: 
برامج خلق فرص العمل يف حاالت الطّوارئ وبرامج التّوظيف وتويل املشاريع 

الّصغرية/مشاريع املنح العينيّة، وأخريًا، برامج التّدريب املهنّي.

https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/ املصدر: 
IOM-Lebanon-LH-Assessment-November-2014.pdf

 أحمد، عائٌد لبناينٌّ من سوريا، يف معاناة بناء حياة جديدة
 يف لبنان. جميع الحقوق محفوظة © املُنظّمة الدولّية

للهجرة، 2014
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غري  املُعّقدة  الهجرة  ُمعالجة   .2
الّنظامّية وصون حقوق املُهاجرين

عن  الباحثوَن  أولئك  أو  والرّصاعاِت  الحروِب  من  الفاّرون  املُهاجرون  يُخاطُر 

فرٍص اقتصاديّة أفضل بحيواتهم بشكٍل يوميٍّ عابرين ضمَن تدفّقات هجرة 
للبحر  املنطقة ومنها وعربَها، وما بعد ذلك من عبوٍر  ُمعّقدة وُمختلطٍة إىل 
األبيض املُتوّسط وخليج عدن والّصحراء الكربى، أو غريها من ُمختلف بقاع 
الّشق األوسط املُختلفة األخرى. ومراًرا ما يواجه املُهاجرون انتهاكاٍت صارخة 
بهم.  املُتجرين  أو  البش  ُمهّريب  أيدي  ذلك عىل  أكان  سواًء  اإلنسان  لحقوق 
كام أّن ظروف الرّحلة التي يشعون بها تعني بأنّهم من املمكِن أن يُصبحوا 
عالقني وأن تنقطع بهم الّسبل أثناء رحلتهم، األمر الذي يزيد من خطر الفقر 
املُدقع والتّعرّض لالحتجاز أو أن يُصبحوا ضحايا لإلتجار بالبش أو أن يعانوا 
من ُمختلف االنتهاكات وشتّى أشكال االستغالل. هذا وقد شهد العام 2014 
ازدياًدا حادًّا يف عدد الُقرّص الذين يتنّقلون عرب ُمختلف أنحاء الّشق األوسط 

وشامل إفريقيا، كثرٌي منهم غري مصوبني.

ويواصُل العاّمل املُهاجرون يف ُمختلف أنحاء املنطقة يف معاناتهم من ُمختلف 
يف  مبا  العاّمل،  وحقوق  اإلنسان  حقوق  أبسط  تستهدف  التي  االنتهاكات 
والعبوديّة  القرسّي  والعمل  الجنيّس  االستغالل  ألغراض  بالبش  اإلتجار  ذلك 
عالقني يف  أنفسهم  ما وجدوا  غالبًا  كرثٌ  بالرّّق. وآخرون  الّشبيهة  واملاُمرسات 
بلدان تعّمها األزمات وهم بحاجة إىل املُساعدة، مبا يف ذلك للعودة وإعادة 

االندماج يف بلدانهم األّم.
 أطفاٌل نازحون وعائالتهم حّسنوا أوضاعهم

 املعيشيّة عرب تصليح وإعادة تأهيل املآوي يف
 .الّسويدا، سوريا

 جميع الحقوق محفوظة © املُنظّمة الدوليّة
للهجرة، 2014
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ستّة أشهٍر، وكثريًا ما تعرّضت لالنتهاكات واالستغالل من قبل األشخاص القامئني 
عىل عمليّة اإلتجار ويقومون باستغاللها، إىل أْن سقطت يف نهاية املطاف طريحة 

ا. الفراش مريضة جدًّ

إىل  الّصومال،  أرض  املوجودة يف جمهوريّة  فرتون،  أمُّ  استمَعت  األثناء،  يف هذه 
والتّهديدات  املخاطر  يتناوُل  للهجرة،  الدوليّة  املُنظّمة  إنتاج  من  إذاعيٍّ  برنامٍج 
مكتب  واستغرق  باملُنظمة.  االتّصال  وقّررت  الّنظاميّة،  غري  بالهجرة  املرتبطة 
فرتون،  عىل  للعثور  كامٍل  شهٍر  عىل  يربو  ما  ليبيا  يف  للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة 
الّصحيّة خطرية  فرتون  أوضاُع   كانت  باملرىض.  ُمكتّظ  مشفى  يف  ُوِجدت  حيث 
للغاية، كام أنّها وجدت نفسها يف عجٍز عن دفع التكاليف الطبيّة الكبرية الّناجمة 
عن فرتة العالج. وتحَت رغبِة فرتون، قامْت مكاتُب املُنظّمة الدوليّة للهجرة يف 
ليبيا وجمهوريّة أرض الّصومال، بالتّعاون مع الّسلطات الوطنيّة املعنيّة، بتنظيم 
وترتيب عودتها إىل أرستها يف أرض الّصومال، وبعد مرور عاٍم ونصف العام، قامت 
باملُغادرة. ومنذ ذلك الحني كانت تستفيد من املنافع املرتتّبة عىل ُمساعدات إعادة 

اإلدماج املُخّصصة لها.

                                                    * تّم تغيري االسم لحامية هويّتها الحقيقيّة

قّصُة ُمهاجٍر – املُخاطرة، الّسعي خلف اآلمال
فرتون، ذات الواحد والعشين ربيًعا، خّريجُة املدرسة الثّانويّة وأمٌّ شابّة، غادرت 
موطنها يف جمهوريّة أرض الّصومال يف العام 2013، ورشعت برحلة هجرة سعيًا 
منها للوصول إىل أوروبّا، حيث أملت بأن تجد لنفسها عماًل هناك لتتمّكن يف اآلخر 
من تكّفل الّنفقات التعليميّة وأن تُحّقق حلمها املُتمثّل يف أن تُصبَح ُمدرِّسة. بيَد 
أّن محنتها ساقتها يف اتّجاهات ُمختلفة، فقد وصلت إىل اململكة العربيّة الّسعوديّة 

من قريتها، ومن ثّم إىل مرص، ويف نهاية املطاف إىل ليبيا. 

يف بادئ األمر، بَدت االمور وكأنّها تسري تاًما بحسب املُخطّط، حيث تّم تهريُب 
اململكة  إىل  الّصومال  أرض  من جمهوريّة  الرّجال  من  مجموعة  قبل  من  فَرتُون 
قامت رشعت  طويلة،  ولياٍل  أيّاٍم  امتداٍد  وعىل  ُهناك،  ومن  الّسعوديّة.  العربيّة 
بعبور الّصحراء العربيّة، ووصلت يف نهاية املطاف إىل ليبيا بعد ميّض أسبوعني. 
الحائط، حيث  املُهرّب عرض  مع  األصليّة  باالتّفاقيّة  هناك، رُضب  وعند وصولها 
وجدت فرتون نفسها ُمجربة عىل العمل القرسّي يف أعامل غريبة حتّى تتمّكن من 
دفع املبلغ املطلوب للميّض يف الرّحلة وتهريبها إىل أوروبّا. وكانت تلك هي نقطة 
تحّول رحلتها املُتّجهة إىل أوروبّا هذه من تهريب إىل إتجاٍر بالبش. تّت ُمصادرُة 
وثائق الهويّة والوثائق األخرى من فرتون، وتّم احتجازها رغاًم عنها ملا يزيد عن 
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تقديـم املُساعدات املُبارشة والحلول 
الـّدامئة للـُمـهـاجـرين املُـحـتـاجـيـن
واصلت املُنظّمة الدوليّة للهجرة، يف العام 2014، تقديَم الّدعم املُبارش للُمهاجرين 
اإلتجاُر  تّم  الذين  وأولئك  واالنتهاكات  واالعتداءات  لالستغالل  تعرّضوا  الذين 
بهم. ولتعزيِز نهج دعٍم وُمساعداٍت فردايّن وتناوُل كّل حالٍة عىل حدة من حيث 
واملشورة  الطبيّة  الّرعاية  من  كالًّ  الخدمات  شَملَت  الحامية،  وتوفري  املُساعدات 
الطّوعيّة  العودة  يف  والّدعم  القانونيّة  واملُساعدات  واملأوى  الّنفس-اجتامعيّة 
مّمن  شخًصا   411 ُمساعدة  العام  مدار  عىل  تّت  حيث  هذا  اإلدماج.  وإعادة 
أنواع االستغالل واالنتهاكات  تعرّضوا لإلتجار بالبش، بعد أن مّروا وعاشوا شتّى 
يف شامل إفريقيا والّشق األوسط ودول الخليج العريّب. إّن الّدعم املُنقذ للحياة 
الذي تّم تقديه لألشخاص الذين تعرّضوا لإلتجار بالبش يف كّل من العراق وليبيا 
تعّم  التي  األزمات  ُمختلَف  تنّقل  والذي  واليمن،  الّسوريّة  العربيّة  والجمهوريّة 
مليئة  بيئاٍت  ويف  للغاية  أوقات حرجة  جاء يف  ما  غالبًا  املنطقة،  أنحاء  مختلف 

باملصاعب والقيود.

لقد تّكنت املُنظّمة الدوليّة للهجرة، بشكٍل ُمكمٍل لربامجها الجارية، من العمل مع 
الّشكاء ملُواصلة العمل بصندوق إقليمّي للُمساعدات املُبارشة وإتاحته ملُساعدة 
الّسبل؛ من بني أكرثهم ضعًفا  انقطعت بهم  العالقني، والذين  املُهاجرين  ودعم 

تشمَل  أن  املُساعدات  الّصندوق، من شأن  إطار عمل هذا  للخطر. ويف  وعرضًة 
عن  فضاًل  الّسوسيو-اقتصادّي،  والّدعم  القانويّن  والّدعم  واملأوى  الطبيّة  الّرعاية 
ليسوا مخصوصني  الذين  لألشخاص  اإلدماج  وإعادة  الطّوعيّة  العودة  ُمساعدات 
بالحامية الّدوليّة. فعىل سبيل املثال، تّكنت املُنظّمة الدوليّة للهجرة، يف كّل من 
املغرب وتونس وليبيا ومرص واليمن، عرب برنامج املُساعدة عىل العودة الطّوعيّة 
املُهاجرين  من  آالٍف  لعّدة  وُمستدامٍة  شاملة  حلوٍل  توفريِ  من  اإلدماج،  وإعادة 
العالقني والذين انقطعت بهم الّسبل، والذين تعرّضوا لإلتجار بالبش واملُحتاجني 
للُمساعدات، مبن فيهم الذين تّم إنقاذهم يف عرض البحر، باإلضافة إىل األشخاص 

العائدين إىل أوطانهم من مناطق وأقاليم أخرى، كأوروبّا والخليج العريّب.

ا  جدًّ املرتفع  باملُستوى  تثّل  املنطقة  أنحاء  ُمختلف  يف  ملحوٌظ  ميٌل  تجىّل  لقد 
ما  غالبًا  بالبش، حيث  البش واإلتجار  تهريب  التي تحدث يف سياقي  لإلساءات 
الّنظاميّني املُتنّقلون يف تدفّقات ُمختلطٍة يف خطر التعرّض  يكون املُهاجرون غري 
االستغالل وغريها  أشكال  والّنفسيّة وُمختلف  الجسديّة  االعتداءات  أنواع  لشتّى 
من االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان، وبشكٍل ُمتزايد. ومن هنا اليزاُل التعرّف 
لتمكني  آليّات  وإيجاُد  الّضعفاء  املُهاجرين  عىل  املُناسب  الوقت  ويف  الّصحيح 
أهّم  األهميّة. ومن  بالًغا يف  أمرًا  الّدعم واملُساعدات  الحصول عىل  الّضحايا من 
الّنجاحات التي تّم تحقيُقها يف العام 2014، كان االلتزام بتدابري املُساعدة املُتساوية 
لكّل من األشخاص الذين تّم اإلتجار بهم واملُهاجرين الذين تّم تهريبُهم وتعرّضوا 
اإلفريقي  القرن  ُمبادرة  بشأن  الخرطوم  إعالن  الذي جاء يف  االلتزام  لالنتهاكات؛ 
واالتحاد األورويب بشأن اإلتجار بالبش وتهريب املُهاجرين، والذي تّم اعتامده من 



 سفراُء شباب يُشاركون يف تصوير مقطع فيديو يف تونس، يف إطار مشوع
»سامل«. جميع الحقوق محفوظة © املُنظّمة الدوليّة للهجرة، 2014
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قبل مثانية بلداٍن من بلدان القرن اإلفريقّي وشامل إفريقيا، يف العاصمة الّسودانيّة 
الخرطوم يف شهر تشين األّول، أكتوبر، من العام 2014.

الّشق  منطقة  أنحاء  ُمختلف  يف  االنتشار  واسَع  أمرًا  املُهاجرين  احتجاُز  اليزاُل 
للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة  فيه  تُواصل  الذي  الحني  ويف  إفريقيا،  وشامل  األوسط 
عملها عىل الرّتويج لبدائل لعمليّات االحتجاز هذه، تقوم أيًضا املُنظّمة بالعمل 
مراكز  يف  املوجودين  للُمهاجرين  وُمستدامة  إنسانيّة  وحلول  بدائل  إيجاد  عىل 
برامج  أّن  عن  فضاًل  ولبنان.  واألردن  والعراق  وليبيا  مرص  من  كّل  يف  االحتجاز 
املُنظّمة الدوليّة للهجرة، بصورٍة خاّصٍة، كضامن تقديم حزم املُساعدات اإلنسانيّة 
املُناسب  الوقت  يف  اإلحالة  وعمليّات  األطبّاء  بها  يقوم  التي  والزيارات  وغريها 
الّصلة،  املؤّسسات ذات  الّصحيّة وغريها من  الّرعاية  املرىض إىل خدمات  لألفراد 
املُهاجرين  تكني  من  ممكن  قدٍر  أكرب  هناك  يكون  أن  ضامن  إىل  كلّها  سعت 

املوجودين يف مراكز االحتجاز من الحصول عىل الّرعاية الّصحيّة.

الحــّد مـــن املــخــاطـــر
اإلنسانيّة،  لالستجابة  األساسيّة  الرّكائز  من  واحدة  تُشّكُل  الحامية  أّن  حني  يف 
استدعت األحداث التي تعّم املنطقة إيجاَد طرق ابتكاريّة ونهج جديدة للحّد من 
اإلتجار بالبش وغريها من أشكال االستغالل وُمالحقة وُمقاضاة الجناة، والهدف 

من ذلك هو دعُم وصون حقوق املُهاجرين.

إّن ُمبادرة »التضامن مع أطفال املشق واملغرب العريّب« يف كّل من املغرب وتونس 
عملت متّبعًة نهًجا مبنيًّا عىل حقوق األطفال جنبًا إىل جنٍب مع ُمختلف الجهات 
للُقرّص واليافعني من  الّنظاميّة والخطرية  للهجرة غري  بدائل  املعنيّة بغية تقديم 
الّشباب  قدرات  تعزيز  تّم  املثال  سبيل  عىل  تونس  ففي  العريّب.  املغرب  بلدان 
توعويّة  مواّد  بإنتاج  وقاموا  اإلعالم،  وسائل  يف  تدريبيّة  دورات  عرب  التّونسينّي 
سمعيّة وبرصيّة يف قضايا الهجرة. ويف كانون األّول، ديسمرب، من العام 2014، تّم 
تعيني 20 شابًّا تونسيًّا بصفة »سفراء ملشوع التّضامن مع أطفال املشق واملغرب 
الدوليّة  املُنظّمة  قامت  وقد  هذا  الّنظاميّة.  غري  الهجرة  حول  ألفالمهم  العريّب« 
الطّفولة،  إنقاذ  بتوقيع مذكّرة تفاهم عامليّة مع منظّمة  العام 2014  للهجرة يف 
جاءت كجزٍء من تركيزها العاملّي حول أوضاع الّشباب واألطفال يف الهجرة، فاتحة 

املجال أمام إقامة عالقات رشاكٍة يف املُستقبل.

أّما يف مرص، فقد قامت املُنظّمة الدوليّة للهجرة بإطالق املنّصة التّفاعليّة ُمتعّددة 
الوسائط »ُمفرتُق طرق«، رسدت فيها قصص ستّة ُمهاجرين يف القاهرة. ومن خالل 
الرّتكيز عىل التّحّديات التي تواجهها بلدان املنشأ والعبور واملقصد، تقوم منّصة 

»ُمفرتق طرق« كذلك بتصوير تعقيداِت الهجرة املُختلطة وغري الّنظاميّة.

لقد عملت املُنظّمة الدوليّة للهجرة يف كلٍّ من العراق ولبنان والجمهوريّة العربيّة 
الّسوريّة مع نظرياتها من الهيئات واملنظاّمت الوطنيّة والدوليّة بغية رفع ُمستوى 
الّنازحة وجامعات  الّسكانيّة  الجامعات  بالبش بني  اإلتجار  الوعي حيال مخاطر 
الاّلجئني من املُترّضرين بسبب األزمات يف العراق والجمهوريّة العربيّة الّسوريّة. 
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سافَر محموُد عرب البحر األبيض املُتوّسط وصواًل إىل فرنسا، يف 
كانون األّول، ديسمرب، 2013، بيَد أّن القارب الذي كان عىل متنه 
غرَق قبالة الّسواحل اليونانيّة. وبعَد عودته إىل مرص، قّدمت له 
املُنظّمة الدوليّة للهجرة ُمساعدات إعادة اإلدماج، عرب ُمساعدته 

عىل فتح عمل تجارّي. جميع الحقوق محفوظة © 2014 
)من تصوير ألرِْبت فاّران غونزاليس(
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التي  األطراف  لدى  القدرات  بناء  عىل  أيًضا  هذا  يتضمن  واألردن،  العراق  ويف 
تستجيب لألزمات، األمر الذي أتاح املجال لهم ليفهموا بشكٍل أفضل وأن يتمّكنوا 

من تحديد اإلتجار بالبش وكذلك القيام بحامية ضحايا اإلتجار.

هذا وقد قامت املُنظّمة الدوليّة للهجرة، يف إطار مشوٍع متعّدد البلدان لحامية 
األوسط  الّشق  منطقة  يف  واملُستََغلنّي  الّضعفاء  املُهاجرين  الُعاّمل  وُمساعدة 
وشامل إفريقيا، بإطالق حملة إقليميّة إلعالم الُعاّمل املُهاجرين بحقوقهم: »هل 
التّدريبيّة  الّدورات  يتّم استغاللنا؟«. وقد تّم إلحاق الحملة بعدٍد من  نعمُل أم 
العاملة  لليد  املُرسلة  البلدان  أهّم  من  العمل  عن  املسؤولني  الّسفارات  ملُلحقي 
)إندونيسيا والفلبني ورسيالنكا( بغية تعزيز قدرات الّسفارات والوزارات لحامية 

حقوق مواطنيها العاملني يف الّشق األوسط وشامل إفريقيا.

يف  الفاعلة  للجهات  اجتامٍع  بعقد  للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة  قامت  الكويت،  يف 
واستغالل  بالبش  اإلتجار  ُمكافحة  يف  الرّئيسيّني  الحلفاء  لتكّون  اإلعالم  وسائل 
املُهاجرين وللرّتويج لتقدير تقارير صحيحة وواقعيّة حول قضايا الهجرة. تّم دعُم 
هذه الّدورة التّدريبيّة من قبل مؤسسة اإلنتاج الربامجي املشرتك ملجلس التّعاون 
الخليجّي، التي وقّعت معها املُنظّمة الدوليّة للهجرة مذكّرة تفاهٍم يف العام 2014 
بغية ُمواصلة العمل املُشرتك من أجل العرض الّدقيق والعادل واملُتوازن للهجرة 

وقضايا الهجرة يف وسائل اإلعالم.

يف  بالبش  اإلتجار  ُمكافحة  قانون  اعتامَد   2014 العاُم  شهد  ذلك،  عىل  عالوًة 
ملُكافحة  اإلقليميّة  املعركة  تحّققه  الذي  التقّدم  إىل  يشري  الذي  األمر  الّسودان، 
اإلتجار بالبش. ومع انتظار قوانني ُمامثلة يف كلٍّ من ليبيا واملغرب وتونس، فإّن 
املزيد واملزيد من بلدان املنطقة ستكون متامشية مع التزاماتها الّدوليّة مبوجب 
واألطفال،  النساء  وبخاصة  باألشخاص،  اإلتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول 
واصلت  الوطنية.  عرب  املنظمة  الجرية  ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  املكمل 
التّنفيذ  لضامن  املنطقة  بلدان  ملُختلف  دعمها  للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة  كذلك 
الّصحيح للتّشيعات الوطنيّة املعنيّة مبُكافحة اإلتجار بالبش ولبناء قدرات الجهات 
إّن  املُتجرين.  ُمالحقة  عمليّات  وتعزيز  األماميّة  الّصفوف  يف  الفاعلة  واألطراف 
واحًدا من أهّم الّنجاحات التي تّم تحقيُقها هو إقامة 29 من الّدعاوي القضائيّة 
يف مرص بتهم اإلتجار بالبش، يف العام 2014. هذا وقد قام عدٌد من بلدان الّشق 
األوسط وشامل إفريقيا بإلغاء الغرامات املفروضة عىل تجاوز مّدة اإلقامة بالّنسبة 
لألشخاص الذين يتعرّضون لإلتجار بالبش، وذلك بغية ضامن عودتهم اآلمنة إىل 
يتعلّق  فيام  عظيمٍة  جهوٍد  بذل  ويجب  طوياًل،  اليزاُل  الطّريق  أّن  بيَد  ديارهم. 

بربامج التّعويض للّضحايا.
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بالهجرة املُختَلَطة يف شامل إفريقيا، سيتّم إصدارُهام قريبًا: تقريٌر حول املُهاجرين 
ومراكز االحتجاز يف ليبيا، ودراسٌة حول طريق الهجرة شامل-رشق اإلفريقّي.

للمزيد من المعلومات الّرجاء زيارة الموقع اإللكترونّي التّالّي:

 www.mixedmigrationhub.org
 `

تعزيز الحوار والّتعاون واملعرفة - فريق العمل املعني بالهجرة املُختلطة يف 
شامل إفريقيا ومركز الهجرة املُختلطة

لقد واصلت املُنظّمة الدوليّة للهجرة، عىل امتداد العام 2014، كونَها عضًوا فاعاًل 
ونشيطًا يف فريق العمل املعني بالهجرة املُختَلَطة يف شامل إفريقيا، الذي ساعدت 
املُنظّمة يف تأسيسه، فضاًل عن دعمها لجهود إدارة املعارف واألبحاث ملركز الهجرة 

.»MHub« املُختلطة

إّن فريق العمل املعني بالهجرة املُختَلَطة يف شامل إفريقيا هو عبارة عن ُمبادرة 
واملُنظّمة  لاّلجئني  الّدمناريكّ  املجلس  من  كّل  عليها  يقوم  الوكاالت،  بني  ُمشرتكة 
وأمانة  اإلنسان  املتّحدة لحقوق  لألمم  الّسامي  املفّوض  للهجرة ومكتب  الدوليّة 
لشؤون  املتّحدة  لألمم  الّسامي  واملفّوض  نريويب  يف  اإلقليميّة  املُختلطة  الهجرة 
املُبادرة إىل إقامة نهٍج قائٍم عىل حقوق اإلنسان  الاّلجئني. وتدعو وتُشّجع هذه 
بغية حامية الّناس املُتنّقلني ضمن التّدفّقات املُختلطة واملُعّقدة من شامل إفريقيا 

وعربها وإليها.

ويعمُل مركز الهجرة املُختلطة نيابًة عن فريق العمل مبثابة املكان األفضل للمعارف 
والبيانات واألبحاث، وكمنّصة لعمليّات التّبادل بني الوكاالت. هذا وبهدف تعزيز 
التّعاون والّسياسات املستنرية والحامية ووضع الربامج، يدعم كّل من مركز الهجرة 
واضعي  إفريقيا  شامل  يف  املُختَلَطة  بالهجرة  املعني  العمل  وفريق  املُختلطة 
من  وذلك  األكادييّة،  واألوساط  والعاّمة  املانحة  والجهات  والوكاالت  الّسياسات 
خالل إنتاج معرفٍة حيال قضايا حامية حقوق اإلنسان التي تواجه البَش املُتنّقلني 
يتناوالن  بحثيّني  عملني  هناك  أّن  علاًم  هذا  وُمعّقدٍة.  ُمختلطٍة  تدفّقاٍت  ضمن 
املعني  العمل  قبل فريق  إنتاجهام من  تّم  إفريقيا،  املُعّقدة يف شامل  التدفّقات 
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3. تعـزيـز الهـجـرة اآلمـنـة والـّنـظـامـّيـة والـَحـْوكَـَمـة املُـّتسقـة للـهـجـرة
إّن واحًدا من األهداف املحوريّة للَحوْكَمة الجيّدة للهجرة هو ضامن أن تحدَث 
املُهاجرين  لكّل  اإلنسان  آمنة ونظاميّة تصون حقوق  قنواٍت وطرٍق  الهجرة عرب 
وتخضع لحكم القانون وتحرتم سالمة سيادة الّدول. هذا وتقوم املُنظّمة الدوليّة 
للهجرة بتعزيز الَحوْكَمة الجيّدة للهجرة يف كّل مجاالت عملها عرَب تيسري الحوار 
بناء  خالل  من  الهجرة  إدارة  وتعزيز  الّسليمة  والتّشيعات  الّسياسات  ودعم 
املجاالت  من  مبجموعة  وتتأثّر  تؤثّر  الهجرة  إّن  التقنيّة.  واملُساعدات  القدرات 
الّسياساتيّة؛ وبالتّايل، فيجب التّوفيق بني سياسات الهجرة واألهداف املرجّوة عىل 
مستويات أخرى، كالعمل والصّحة والتّنمية واألمن الوطنّي، وذلك بغية تعظيم 

أوجه التّآزر والتّقليل من التّناقضات.

إّن أّي نهٍج يهدف إىل َحوْكَمة الهجرة يجب أن يكون مدعوًما بعالقات الّشاكة 
املتينة ضمن الّدول وبني الّدول عىل املُستوى الثّنايئ واإلقليمّي وبني األقاليم، وكذلك 
مع الّشكاء الفاعلني يف املجتمع املديّن: فمثاًل، قامت املُنظّمة الدوليّة للهجرة عىل 
امتداد العام 2014 بدعم ُمبادرة طريق الهجرة يف القرن اإلفريقّي التي يقوُدها 
اإلفريقّي  والقرن  األورويّب  االتّحاد  وُمبادرة  الخرطوم-  –عمليّة  األورويّب  االتّحاد 
بشأن اإلتجار بالبش وتهريب املُهاجرين، والتي جمعت عدًدا من بلدان منطقة 
القرن اإلفريقّي وشامل إفريقيا وأوروبّا لتنسيق الجهود واإلجراءات املُتّخذة حيال 

اإلتجار باملُهاجرين غري الّنظامينّي وتهريب املُهاجرين واإلتجار بالبش.

صانعي  أجندة  قّمة  يف  املُعّقدة  املُختلطة  الهجرة  تفرضه  الذي  التّحّدي  اليزاُل 

الّسياسات يف شامل إفريقيا. وقد مّكن الّدعم التّقنّي وتبادل املعارف والحوار كُالًّ 
ُمبادرة  من مرص واملغرب وتونس من تحسني االستجابة للتّدفّقات املُختلطة يف 
مدعومٍة من قبل صندوق التّنمية التّابع للُمنظّمة الدوليّة للهجرة. ويُقّدُم بحٌث 
املُختلطة  التّدفّقات  دوافع  يف  ثاقبة  نظرًة  املُبادرة  هذه  من  كجزٍء  إجراؤه  تّم 
والظّروف املعيشيّة للُمهاجرين يف كّل بلٍد من البلدان. وتلتزُم الحكومات املُشاركة 
الّدويّل وتقوم عىل  القانون  تتّفُق مع  بالعمل عىل وضع سياسات هجرٍة شاملة 

التّعاون الّدويّل. 

عفاء واملُستََغلنّي«،  إن املشوَع اإلقليميَّ »حامية وُمساعدة الُعاّمل املُهاجرين الضُّ
الذي تّم إطالقُه يف العام 2013، يجمُع مسؤولني من كّل من مرص والعراق واألردن 
ولبنان واململكة العربيّة الّسعوديّة حول قضايا اإلتجار بالبش واستغالل املُهاجرين. 
وباإلضافة إىل تقديم املُساعدات للُمهاجرين، قام املشوع يف العام 2014 بتحقيق 
تقّدٍم نحو خلق إطاِر عمٍل إقليميٍّ لحامية الّضحايا. كام وقد شّجع املشوُع عىل 
التعرّف  اإلقليمّي والتّدريب عىل  الحوار  الحكومات من خالل  األقران بني  تعلّم 
عىل الّضحايا وحاميتهم، باإلضافة إىل تنظيم جولة دراسيّة إىل العاصمة البلجيكيّة 
البلجيكينّي واملندوبني من  الّنظراء  املاُمرسات مع  أفضل  ُمناقشة  بغية  بروكسل، 
املسؤولني  إىل  باإلضافة  التّدريبيّة،  الّدورة  وقد خّصت  األوروبيّة. هذا  املفوضيّة 
املديّن  املُجتمع  يف  الفاعلة  األطراف  من  عدًدا  املُشاركة،  البلدان  من  الحكوميّني 

والصحافيّني وموظّفي سفارات البلدان األّم للُمهاجرين.
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تعزيز سياسات وقوانـني هجرة سليمة
سياسات  وضع  يف  املنطقة،  أنحاء  ُمختلف  يف  الحكومات،  ملُساعدة  منها  سعيًا 
وقواننَي هجرٍة سليمٍة تتامىش مع املعايري الدوليّة، تقوُم املُنظّمة الدوليّة للهجرة 
باستمراٍر ببناء املعارف والقدرات من حيث كافّة أبعاد الهجرة وتفاعالت الهجرة 
الّدول  الّسياساتيّة. فعىل سبيل املثال، بالتّعاون جامعة  مع غريها من املجاالت 
العربيّة، قامت كّل من املُنظّمة الدوليّة للهجرة واملفوضيّة الّسامية لألمم املتّحدة 
الهجرة  حول  املنطقة  أرجاء  مختلف  من  املسؤولني  بتدريب  الاّلجئني  لشؤون 
الدوليّة وإدارة الهجرة وقضايا اللّجوء والّنزوح؛ يف حني أّن فريق العمل اإلقليمّي 
املُشرتك بني الوكاالت واملعنّي بالهجرة الدوليّة يف املنطقة العربيّة، والذي تُشارُك 
املنظّمة الدوليّة للهجرة يف رئاسته، قام بتنظيم ورشة عمٍل حول الهجرة والتّنمية، 
استهدفت ورشة العمل هذه ُممثّلني حكومينّي من تسعة بلدان عربيّة. واستندت 

الدوليّة  الهجرة  التّدريبيّة حول  الوحدات  العمِل هذه عىل مجموعة من  ورشة 
والتّنمية، تّم تطويرها وتصميُمها من قبل املُنظّمة الدوليّة للهجرة، وهي ُمتاحة 

باللّغة العربيّة.

أما عىل املُستوى الوطنّي، فقد قامت املُنظّمة الدوليّة أيًضا يف العام 2014 بتدريب 
مسؤولني يف مرص عىل أسس القانون الّدويّل للهجرة، يف الحني ذاته الذي قام به 
الّصحفينّي والعاملني يف وسائل اإلعالم  بالتّواصل مع  الكويت  املُنظّمة يف  مكتُب 
وُممثّلني عن املُنظاّمت غري الحكوميّة واملُجتمع املديّن ومسؤولني حكومينّي من 
كّل من الكويت وغريها من بلدان مجلس التّعاون الخليجّي حيال طيٍف واسعٍ من 
القضايا املُتعلّقة بالهجرة. ويف سياق اإلصالحات التي تقوم بها الحكومة املغربيّة 
يف سياسات الهجرة الخاّصة بها، أكمَل املُشاركون من مجموعة من الوزارات دورًة 

تدريبيّة حول الهجرة واإلتجار بالبش وإدارة الحدود.

ومنذ بداية العام 2013، تقوم املُنظّمة الدوليّة للهجرة بدعم الحكومة العراقيّة يف 
ُمعالجة األولويّتني املتمثّلتني باالستجابة لألزمة اإلنسانيّة يف البالد وتطوير قدراتها 
من حيث إدارة الهجرة والحدود. وقد دعم وعّزز برنامج »هجرة آمنة«، املَُموَّل 
الهجرة. هذا حيث  اتّباَع نهٍج متكامٍل ملُعالجة قضايا  من قبل االتّحاد األورويّب، 
اسرتاتيجيّة  بإيجاد  كردستان  إقليم  العراقيّة وحكومة  الحكومة  من  كلٌّ  التزمت 

تدريبيّة ُمشرتكة إلدارة الحدود يف العراق.

سياسايتٍّ  عمٍل  فريق  إنشاء  للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة  دعمت  فقد  ليبيا،  يف  أّما 
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القامئة  والتّشيعات  الّسياسات  تحسني  بغية  الحكومة،  وذلك ضمن   ، وتشيعيٍّ
حيّز  يدخل  أن  املُفرتض  من  كان  هذا  العمل  فريق  أّن  ومع  بالهجرة.  املُتعلّقة 
تّم تعليق  أنّه  إاّل  العام 2014،  التّنفيذ ويبدأ عمله يف شهر حزيران، يونيو، من 

جميعِ األنشطة بسبب عدم االستقرار الّسيايّس املُستمّر الّسائد يف البلد.

تسهيل الهجرة الّنظامّية
أيًضا يجب  ُمتاحًة، وإمّنا  الّنظاميّة يجب أن تكون ليس فقط  الهجرة  إّن قنوات 
أن تكون مدعومة بآليّات معالجة طلبات تأشرية تكون رسيعة ودقيقة. فلتسهيل 
إجراءات التّأشرية، قامت املُنظّمة الدوليّة للهجرة يف شهر أيلول، سبتمرب، من العام 
2014، بافتتاح مركٍز جديٍد لطلبات التّأشرية يف أربيل، العراق؛ ُيّكُن هذا املركز 
املواطنني العراقيّني واألجانب املُقيمني يف البلد من التّقديم للحصول عىل تأشرية 
مؤقّتة إىل كندا، من دون الحاجة للّسفر إىل القنصليّة الكنديّة يف األردن أو تركيا، 
خاّصة وأّن الّدخول إىل هذين البلدين يتطلّب تأشرية دخوٍل بالّنسبة للُمواطنني 
العراقيّني. وقد ساعد املركُز خالل ما ال يزيد عن ثالثة شهور من افتتاحه عدًدا من 

طلبات التّأشرية يزيد عن 100 طلب.

أّما يف أماكن أخرى من املنطقة، يساعُد مركُز طلبات التّأشرية، يف عاّمن، الّسورينَّي 
طلٍب   4000 عن  يزيُد  ما  مع  األردنينّي،  املُواطنني  إىل  باإلضافة  والفلسطينينّي 
للتّأشرية تّم استالمها يف العام 2014. ويف الحني ذاته، ونظرًا للوضع األمنّي املُتدهور 
يف ليبيا، اضطّر مركُز طلبات التّأشرية يف العاصمة اللّيبيّة طرابلس ألن يُغلق بشكٍل 
مؤقٍّت يف تّوز من العام 2014. تّت ُمساعدة طايب التّأشريات من ليبيا يف مركز 
طلبات التّأشرية يف تونس، الذي تلّقى ما يزيُد عن 6500 طلب، خالل العام 2014.

ا من  وعن املركز، قالت امرأة يف مقتدر العمر مركز خدمة العمالء: »أنا سعيدة جدًّ
افتتاح املُنظّمة الدوليّة للهجرة ملركز طلبات التّأشرية إىل كندا. فأنا اآلن أستطيع 
هذه  عىل  للحصول  عامن  إىل  للّسفر  االّضطرار  دون  من  تأشرية  عىل  التّقديم 
للُمنظّمة  تورونتو. شكرًا  ابنتي يف  زيارة  لقد سّهل ذلك عيّل  اآلن،  بعد  التّأشرية 

الدوليّة للهجرة!«. 

بناُء القدرات للحّد من الجرمية العابرة 

للحدود الوطنّية
تلعُب اإلدارُة الفّعالة للحدود دوًرا كبريًا يف ُمكافحة كافّة أشكال الجرية العابرة 
هو  كام  واالنتقاليّة  التّعقيد  من  قدٍر  عىل  سياٍق  يف  وتحديًدا  الوطنيّة،  للحدود 
الحال بالّنسبة لسياق الّشق األوسط وشامل إفريقيا، حيث أّن وكاالت وأجهزة 
الحدود بحاجة ماّسة ألن تكون مجّهزة باملوارد البشيّة واملاديّة الرّضوريّة لعملها.

هذا وتتعاظم الثّغراُت يف نُظم مراقبة وإدارة الحدود الحاليّة، نتيجة لعدم وجود 
الجرية  تعزيز  يف  األمر  هذا  ويصّب  الحدود.  وأجهزة  وكاالت  بني  فّعال  تعاون 
والجامعات  للمنظاّمت  وحاضنة  ُمناسبة  بيئة  وخلق  الوطنيّة  للحدود  العابرة 
اإلجراميّة التي تلعُب دوًرا كبريًا يف تعريب املُهاجرين واإلتجار بالبش، التي غالبًا 

ما تؤول إىل الّدعارة والعمل القرسّي والعبوديّة.

وفٌد من املسؤولني الّسودانّيني يحرضون دورة تدريبّية حول إجراءات فحص جوازات الّسفر، وكذلك جولة دراسّية يف إيطاليا. جميع الحقوق محفوظة © املُنظّمة الدولّية للهجرة، 2014
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لزعزعة  الحدود  إدارة  نُظُم  ضعف  استغالل  إىل  اإلرهابيّة  الّشبكات  تسعى 
االستقرار والّسلم عىل الّصعيدين الوطنّي واإلقليمّي. ويف إطار التّعاون مع املديرية 
التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب التّابعة لألمم املُتّحدة، تُشارُك املُنظّمة الدوليّة 
للهجرة خرباتها يف التّحّقق من أمن وثائق الّسفر والحلول املُناسبة إلدارة الهويّات، 
فضاًل عن نظام جمع وتحليل البيانات، وذلك يف ورشة عمٍل تحت عنوان: »تعزيز 
العريّب،  الّساحل واملغرب  بالحدود يف منطقة  املُرتبطة  ُمكافحة اإلرهاب  قدرات 
من خالل قواعد البيانات الدوليّة وتعزيز التّعاون والتّنسيق وتبادل املعلومات«؛ 
حول  معلوماٍت  عىل  ذلك  تضّمن  وقد  الجزائر.  يف  هذه  العمل  ورشة  عقُد  تّم 
الحلول التكنولوجيّة، كنظام إدارة املعلومات البيومرتيّة، باإلنكليزيّة BIMS، الذي 
قامت بتطويره املُنظّمة الدوليّة للهجرة ونظام تحليل بيانات ومعلومات الهجرة، 

 .MIDAS باإلنكليزيّة

ملواجهة  املنطقة،  حكومات  تدعُم  والتزاُل،  للهجرة،  الدوليّة  املُنظّمة  كانت 
لبناء  سياقيّة  ُمبادرات  عرب  وذلك  الحدوديّة،  األجهزة  تواجه  التي  التّحّديات 
املعّدات  تقديم  من خالل  وكذلك  والّسودان،  وليبيا  ولبنان  العراق  يف  القدرات 

الرضوريّة لدعم الجهود الحكوميّة يف الكشف عن وثائق الّسفر املُزّورة.

بًا من املُدّربني العراقيّني واللّبنانيّني والّسودانيّني،  إّن مجموعة تزيد عن 70 ُمدرِّ
بني حول إجراءات  كانت قد خضعت واستفادت من دورة تدريبيّة لتدريب املُدرِّ
األصليّة  الّسفر  وثائق  مبيزات  دراية  عىل  اآلن  أصبحت  الّسفر،  جواز  فحص 
وبالتّقنيّات األكرث شيوًعا واستخداًما من قبل املُزّورين؛ كام أنّهم أصبحوا مؤّهلني 
أّما يف  بلدانهم.  يف  زمالئهم  إىل  اكتسبوها  التي  واملعارف  املعلومات  لنقل هذه 
كتقنيّات  أخرى،  هاّمة  مهارات  تعزيز  أخرى  تدريبيّة  دورة  أفادت  فقد  العراق 
التّحقيق والتّحديد الّنمطّي ملُواصفات الرّكاب، ذلك مع الحفاظ دامئًا عىل حقوق 

اإلنسان عند التّصّدي للهجرة غري الّنظاميّة.

وفٌد من املسؤولني الّسودانّيني يحرضون دورة تدريبّية حول إجراءات فحص جوازات الّسفر، وكذلك جولة دراسّية يف إيطاليا. جميع الحقوق محفوظة © املُنظّمة الدولّية للهجرة، 2014
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تـعـزيُز اإلدارة املُتـكـامـلـة للـحـدود
تعمُل املُنظّمة الدوليّة للهجرة عىل تعزيز التّعاون والتّنسيق بني األجهزة املعنيّة 
االزدواجيّة  الّنهُج  يتجّنُب هذا  أيًضا.  بينها  البلدان وفيام  بالحدود، وذلك ضمن 
والتّداخل يف عمليّات إدارة الحدود، األمر الذي يؤّدي إىل إجراءات ُمعالجة أرسع 
من ذي قبل، ويُقلّل قدر اإلمكان من مخاطر وجود ثغرات يف نظام إدارة الحدود 
ككّل. ويتطلّب تحقيق هذا الّنهِج اتّباع آليّة تبادل معلوماٍت تعمُل بأفضل صورة 

ممكنٍة لتنسيق االتّصاالت بني األجهزة املُشاركة يف العمليّة. 

لتعزيز  إقليميّة  تدريبيّة  بإجراء دورة  للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة  قامت  ويف مرص، 
بلدان شامل  من  الحدود  مسؤويل  لدى  املعلومات  وُمشاركة  االتّصاالت  قدرات 
يف  اإلقليمّي  والتّعاون  التّنسيق  تعزيز  بغية  وكذلك  الّساحل،  ومنطقة  إفريقيا 
ُمكافحة الجرائم املُتعلّقة بالتنّقالت البشيّة، كاإلتجار بالبش وتهريب املُهاجرين. 
أّما يف األردن، فقد تّت ُمناقشة نهج اإلدارة املُتكاملة للحدود ضمن إطار »حوار 
والعراق  ومرص  البحرين  بني  الحدود«  إدارة  اسرتاتيجيّة  حول  األوسط  الّشق 
واألردن والكويت ولبنان وليبيا وُعامن واملغرب وقطر واململكة العربيّة الّسعوديّة 

وتونس واإلمارات العربيّة املُتّحدة.

• تقييامت إدارة الهجرة والحدود القامئة عىل األدلّة

 مسؤولون معنّيون بالحدود يف لبنان
 يُشاركون يف متريٍن خالل دورٍة لتدريب
بني حول إجراءات فحص جوازات  املَُدرِّ

 الّسفر، ضمن إطار برنامج إدارة الحدود
 الخاّص باملُنظّمة الدولّية للهجرة. جميع
 الحقوق محفوظة © املُنظّمة الدولّية

للهجرة، 2014
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إّن ُمبادرات املُنظّمة الدوليّة للهجرة الخاّصة بالّدعم التّقنّي وبناء القدرات تتّم 
التّقييم  عمليّات  عرب  املُكتسبة  األدلّة  عىل  وترتكُز  البلدان  من  طلٍب  عىل  بناًء 
وهَي ُمصّممة مبا ياُلئم وضَع كّل بلٍد من البلدان عىل حدة. فعىل سبيل املثال، 
الّناجمة  األمنيّة  التّهديدات  من  وللتّخفيف  الهجرة  لضغوط  االستجابة  لتحسني 
عن األوضاع يف سوريا، قامت املُنظّمة الدوليّة للهجرة بإجراء زيارات ميدانيّة يف 
اللّبنانيّة-الّسوريّة. وقد تعرّف خرباُء  لبنان لنقاط العبور الحدوديّة عىل الحدود 
الحدودّي  العبوديّة  تّم إجراؤها يف مركز  تقييامت  للهجرة، عرب  الدوليّة  املُنظّمة 
واالحتياجات  التّحتيّة  البنية  احتياجات  أهّم  الّشامليّة، عىل  اللّبنانيّة  الحدود  يف 
العمليّاتيّة االضطراريّة بغية حامية الاّلجئني الّسورينّي الفاّرين من األزمة السوريّة 
وعواقبها، فضاًل عن حامية املُجتمعات املُقيمة يف املناطق الحدوديّة. وعىل امتداد 
جوازات  بفحص  خاصة  معّدات  بتقديم  للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة  قامت  العام، 
لألمن  العاّمة  املُديريّة  من  كّل  منها  لتستفيد  املكاتب،  تجديد  الّسفر وخدمات 
الّصادرة عن  التّوصيات  من  وانطالقًا  اللّبنانيّة.  املُسلّحة  والقوات  لبنان  العام يف 
تقييٍم ُمشرتٍك قامت به املُنظّمة الدوليّة للهجرة واملُفوضيّة الّسامية لألمم املُتّحدة 
لشؤون الاّلجئني واملركز الدويّل لتنمية سياسات الهجرة يف تونس، قامت املُنظّمة 
األمني.  القطاع  إصالح  دعم  يف  األمد  طويل  انخراطها  مبُواصلة  للهجرة  الدوليّة 
حيث يتّم اآلن العمل عىل تقييٍم تقنّي لنظام معلومات إدارة الحدود، وذلك بغية 

تحديد حلول تكنولوجيا الحدود األنسب.

• اإلجراءات العملّياتّية املعياريّة

اإلجرائيّة  العمل  أطُر  للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة  تُجريها  التي  التّقييامُت  تتناوُل 
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 وفٌد عراقّي يلتقي بضبّاٍط يف يف قسم الشطة
 املركزيّة يف بريشتينا، لنقاٍش حول الفوائد

 والتّحّديات املرتتّبة عىل إدخال منوذج الّشطة
 املُجتمعيّة إىل مهاّمهم اليوميّة. جميع الحقوق
محفوظة © املُنظّمة الدوليّة للهجرة، 2014
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مجموعة  وجوَد  إّن  بالحدود.  املُختّصة  الّسلطات  عمل  توّجه  التي  والتّنظيميّة 
ا إىل أطراف ُمختلفة ُمنخرطة  من اإلجراءات العمليّة املعياريّة، التي تُسِنُد مهامًّ
اليوميّة  الهجرة، هي ذات أهميّة كبرية من أجل لتنسيق املهاّم  يف عمليّة إدارة 
العام  يف  للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة  بدأت  لقد  الحدود.  مسؤولو  بها  يتكّفل  التي 
2014 عمليّة تطوير اإلجراءات العمليّاتيّة املعياريّة يف اإلدارة اإلنسانيّة للحدود 
العربيّة  الجمهوريّة  مع  الحدود  املُنتشين عىل  األردنيّني  الحدود  لدى مسؤويل 
الّسوريّة، وكذلك بالّنسبة لجهاز مكافحة الهجرة غري الشعية اللّيبّي، بهدف ضامن 
الحقوق األساسيّة واتّباع اإلجراءات الواجبة حيال املُهاجرين غري الّنظامينّي أثناء 
العمليّاتيّة  اإلجراءات  اشتملت  لقد  الّديار.  إىل  واإلعادة  الهويّة  تحديد  عمليّات 
املعياريّة لليبيا عىل دليٍل لإلرشاد حيال نظام إدارة املعلومات البيومرتيّة، الذي 
تّم وضعه يف ستّة من مرافق احتجاز املُهاجرين التي تتّم إدارتها من قبل جهاز 
ُمكافحة الهجرة غري الّشعيّة، وذلك بهدف دعم املسؤولني يف تسجيل املُهاجرين 

وتحديد مواطن الّضعف لديهم.

• عملّيات تبادل املعلومات بني األقران من دون وسطاء بشأن 
إدارة الهجرة والحدود

أفضل  الحكومينّي –التي تطلعهم عىل  املسؤولني  الّنظراء بني  تبادل  إّن عمليّات 
وقد  املعرفة.  لتعزيز  فّعالة  وسيلة  بأنّها  أثبتت  قد  كانت  الدوليّة-  املاُمرسات 
قامت املُنظّمة الدوليّة للهجرة، عىل مدار الّسنة، بالرّتويج للّزيارات الّدراسيّة التي 
املُبارشة مع نُظم  الخربة  أمام املسؤولني من اكتساب  تُتيح املجال  من شأنها أن 
إدارة الهجرة يف ُمختلف أنحاء العامل، األمر الذي سيعّزُز بدوره من فعاليّة الُنظم 

الوطنيّة. 

حول  تعلّموا  حيث  إيطاليا،  والّسودانيّني  املرصينّي  املسؤولني  من  عدٌد  زاَر  لقد 
الّصعوبات التي تواجه إدارة الهجرة يف حاالت الطّوارئ يف البحار وُمكافحة تهريب 
ُمامرسات  أفضل  عن  فضاًل  الهويّة،  يف  التّزوير  حاالت  عىل  والتّعرّف  املُهاجرين 
الّنظراء  مع  للتّفاعل  الفرصة  للُمشاركني  تسّنت  وقد  للحدود.  املُتكاملة  اإلدارة 
اإليطالينّي يف أفضل املاُمرسات يف تحديد املُهاجرين غري الّنظاميّني وإعادتهم إىل 

ديارهم مبا يتامىش مع املعايري الدوليّة املعرتف بها دوليًّا. 

إضافة إىل ذلك، قامت املُنظّمة الدوليّة بدعم ُممثّلني من مرص ولبنان يف تعلّم 
أحدث تكنولوجيا يف إدارة الحدود، وذلك خالل مؤتر دويّل تّم تنظيمه من قبل 
املُنظّمة الدوليّة للهجرة يف تايالند. وقد أتاحت هذه الفعاليّة فرصة لالطاّلع عىل 
حلول إدارة الهجرة املُستخدمة من قبل الحكومات وأجهزة إدارة الهجرة والحدود 

ورشكات الطرّيان وسلطات املطارات.

تعزيز  بغية  املُجتمعيّة  الّشطة  دور  تعزيز  للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة  وواصلت 
التاّمسك بني الشطة واملُجتمع املديّن. ونظرًا للُمساهمة املُحتملة التي قد تُقّدُمها 
الّشطة املُجتمعيّة يف استحداث َحوْكَمة رشيدة يف القطاع األمنّي، قامت املُنظّمة 
التي  كوسوفو  يف  املُتّحدة،  لألمم  التّابع  األمن  مجلس  إىل  دراسيّة  زيارٍة  برعاية 
يُديرها القرار 1244، وذلك لتسعة من املسؤولني العراقينّي، تّم خالل هذه الزيارة 
قامت الّشطة الكوسوفيّة مبُشاركة الّدروس املُستقاة وأفضل املاُمرسات التي تّم 

تحديُدها من خالل برنامج الّشطة املُجتمعيّة الكوسويّف. 
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4. الّربط بني الهجرة والّتنمية البشيّة
بعالقة  يُسّمى  ما  العامل، حول  ُمستوى  املنطقة، وعىل  ُمتزايٌد ضمن  فهٌم  هناك 
مرتبطتني  تكونان  ما  غالبًا  الظّاهرتني  هاتني  بأّن  االعرتاف  مع  التّنمية-الهجرة، 
ارتباطًا وثيًقا، إذ أّن كّل واحدة منهام تؤّدي لألخرى وتؤثّر وتتأثّر بها. وقد ترافق 
من  وغريها  الحكوميّة  والجهات  األطراف  بني  املتجّدد  باالهتامم  االعرتاف  هذا 
وتنفيذ  الّسياسات  وتطوير  قدراتها  لبناء  املنطقة،  يف  األخرى  املعنيّة  الجهات 
من  والهدف  بالتّنمية.  الهجرة  تربط  التي  العالقة  بالحسبان  تأخذ  التي  الربامج 
ذلك هو التّخفيف من التّحّديات التي قد تفرضها تدفّقات الهجرة عىل املُهاجرين 
ُيكن  التي  واالقتصاديّة  االجتامعيّة  الفوائد  تسخري  بغية  وكذلك  واملُجتمعات، 

تحقيقها عرب الهجرة.

الهجرة القرسيّة والّتنمية البشيّة
إّن الرّصاعات وانعدام االستقرار، التي تسوُد ُمختلف بلدان املنطقة، التزاُل تُواصل 
إّن حجَم  نزوٍح مطّولٍة.  الّنطاق، وعمليّات  فرضها حدوَث هجرة قرسيّة واسعة 
ومّدة عمليّات الّنزوح هذه من شأنها أن تضع املزيَد من الّضغوط الّشديدة عىل 
الّنسيج االجتامعّي واالقتصادّي للُمجتمعات املُضيفة، فضاًل عن إلقاء املزيد من 

الّضغوط عىل الّنازحني من حيث اآلفاق االقتصاديّة واالجتامعيّة طويلة األمد.

30

شكري هويدي، حّداٌد من جبنيانة التّونسيّة، يُشارُك يف مشوٍع 
مجتمعيٍّ ضمن إطار ُمساعدة إعادة اإلدماج املُخّصصة له.

 جميع الحقوق محفوظة © 2014 )من تصوير فابيو دونُفريو(
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لقد عانت املُجتمعات املُضيفة، ليس فقط من حيث تحقيق االحتياجات األساسيّة 
ينجم  الذي  الثّقيل  األثر  حيث  من  أيًضا  وإمّنا  الّنازحة،  الّسكانيّة  للمجموعات 
الّسكن  وتكاليف  املحليّة  العمل  أسواق  من  كّل  يف  الكبرية  التنّقالت  هذه  عن 
والطّلب عىل الّسلع والخدمات األساسيّة األخرى. واعرتافًا بهذه التّحّديات، وكذلك 
الّنازحة واملُجتمعات  الّسكانيّة  باحتامليّة ازدياد الّشحن والتوتّر بني املجموعات 
تلبية  إىل  باإلضافة  للهجرة،  الدوليّة  املُنظّمة  استجابة  فإّن  واملحليّة،  املُضيفة 
االحتياجات اإلنسانيّة لهؤالء الّنازحني، يتضّمن بشكٍل ُمتزايٍد عىل عنارص ُمصّممة 
كهذه  أنشطة  إّن  البشّي.  املال  رأس  وبناء  املُجتمعات  قدرات  لتعزيز  خّصيًصا 
األفراد  تُفيد  التي  املُجتمعيّة،  والتّنمية  العيش  ُمبادرات سبل  تتضّمن عىل دعم 
تقديم  الّنازحة، فضاًل عن  السّكانيّة  واملجموعات  املُضيف  املُجتمع  كّل من  من 

الخدمات الصحيّة والتدّخالت الّنفس-اجتامعيّة والتّعليم وتدريب الّشباب. 

هجرة اليد العاملة والّتنمية البشيّة
أكرب  من  كّل  يف  املنطقة  يف  كبريٍ  تنمويٍّ  دوٍر  لعَب  العاملة  اليد  هجرة  تستمّر 
البلدان املُستقطبة للعاملة؛ بلدان املقصد، كبلدان الخليج واألردن، وكذلك بالّنسبة 
تعتمُد عىل هجرة  التي  الرّئيسيّة كمرص ولبنان واملغرب وتونس  املنشأ  للبلدان 
اليد العاملة عىل أنّها إحدى ُمخّففات الّضغوط املرتتّبة عىل البطالة يف البلد األم، 

وكذلك كمنبع اقتصادّي عرب تدفّقات الحّواالت القادمة من مواطنيها املُغرتبني.

31

 امرأة مرصيّة شابّة تتعلّم كيفّية
 صناعة املشغوالت اليدويّة ضمن

 إطار مشوع سبل العيش املُستدامة.
 جميع الحقوق محفوظة © املُنظّمة

الدولّية للهجرة، 2014
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يف العام 2014 وحده، تّم تحويل ما يزيد عن 80 مليار دوالٍر أمرييكٍّ من بلدان مجلس 
التّعاون الخليجّي وحدها، ماّم يجعُل من املنطقة املصدر الرّئييّس ملا يقرب من ُخمس 
الحّواالت عىل ُمستوى العامل. وتُواصل كلٌّ من مرص ولبنان واملغرب وتونس تصّدرها 
قامئة أكرب البلدان املُستقبلة للحّواالت املاليّة عىل ُمستوى العامل، حيث تستقبل مرص 
أّما املغرب فتستقبل  قرابة 19.6 مليار دوالر أمرييكّ، ولبنان 8.9 مليار دوالر أمرييكّ، 
قرابة 6.9 مليار دوالر أمرييكّ وتونس تستقبل 2.3 مليار دوالر أمرييكّ. ويف الوقت ذاته، 
مع  جنٍب  إىل  جنبًا  للهجرة،  الدوليّة  املُنظّمة  بإجرائها  قامت  استطالعيّة  دراسٌة  فإّن 
قسم االستطالع يف رشكة غاالب، تناولت وجهات الّنظر واآلراء حول الهجرة يف ُمختلف 
أنحاء العامل، أشارَت إىل أّن بلدان مجلس التّعاون الخليجّي كانت من بني البلدان األكرث 
إيجابيّة من حيث الّنظرة إىل الهجرة عىل ُمستوى العامل، حيث تعرتف األغلبيّة الُعظمى 
الُعاّمل  به  يقوم  الذي  اإليجايّب  والّدور  الهجرة  بأهميّة  االستطالع  يف  املُشاركني  من 

املُهاجرون يف التّنمية االقتصاديّة لبلدانهم.

واملُساهامت  العاملة،  اليد  لهجرة  اإليجابيّة  التّصّورات  من  الّرغم  عىل  ولكن، 
الكبرية التي تُقّدُمها هذه الهجرة يف تنمية بلدان املنشأ واملقصد، تُواجُه تحّدياٌت 
عمليّات  خالل  وذلك  املُهاجرين،  العاُمَل  واالبتزاز  باالستغالل  صلة  ذاُت  كثريٌة 
التّوظيف، فضاًل عن حامية الُعاّمل املنزليّني وغريهم من املُهاجرين الّضعفاء يف 
بلدان املقصد، تُواصُل هذه التحّدياُت تأثريَها سلبًا عىل قيمة هجرة اليد العاملة 
عمل  حيث  من  خصبًا  عاًما   2014 العام  كان  لقد  املُستدامة.  التّنمية  دعم  يف 
القضايا،  هذه  عىل  الخليجّي  التّعاون  مجلس  دول  مع  للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة 
حيث تّم توقيع اتّفاقيّتني مع كلٍّ من الكويت واإلمارات العربيّة املُتّحدة تتعلّق 
بإدارة هجرة اليد العاملة. أّما عىل املُستوى العاملّي، فقد واصلت املُنظّمة الدوليّة 
وتحسني  الرّقابة  لبناء  كويسلٍة  التّوظيف،  لنزاهة  الدويّل  للّنظام  قيادتها  للهجرة 

املاُمرسات األخالقيّة ضمن قطاع توظيف اليد العاملة عىل املُستوى الدويّل.

حمدي بن كلفحة وحسني بسبس يصنعون 
قوارب للّصيد يف مدينة صفاقس الّتونسية، 

يف إطار مشوع لدعم إعادة اإلدماج. جميع 
الحقوق محفوظة © 2014
 )من تصوير فابيو دونُفريو(
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الّنظام الّدويّل لنزاهة الّتوظيف
- أن ال يتّم االحتفاظ بوثائق الهويّة أو جوازات سفر الُعاّمل؛

- أن يكون هناك رشُط الّشفافيّة يف سلسلة عرض اليد العاملة لديهم؛

• سيكوُن لدى الباحثني عن عمل معلومات أفضل حول الّتوظيف األخالقّي عرب 
بّوابٍة للمعلومات وقامئة ُمتاحٍة للعوام بأعضاء الّنظام الّدويّل لنزاهة الّتوظيف 

املُعَتَمدين دوليًّا.

ُمساعدة ضحايا  بغيَة  والّشكاوي،  آلّية لإلحالة  الّتوظيِف  نزاهة  نظاُم  • سُيديُر 
الّتوظيف غري األخالقّي أو غري القانويّن يف تقديم الّشكاوي لدى الجهات املُختّصة.

أصحاب  من  ملجموعة  تجّمع  عن  عبارة  هو  التّوظيف،  لنزاهة  الدويّل  الّنظاّم 
إّن  املُهاجرين.  للُعاّمل  العادل  والتّوظيف  باالختيار  املُلتزمني  الدوليّني  املصلحة 
نِظام نزاهة التّوظيف هذا، الذي  تّم تأسيسُه من قبل املنظّمة الدوليّة للهجرة، 
يضُع إطاًرا دوليًّا للتّوظيف األخالقّي الطّوعّي، والذي سيعوُد بدوره بالفائدة عىل 
الّنظاُم الدويّل  العاملة. سيتناوُل  اليد  أصحاب املصلحة املعنينّي يف عمليّة هجرة 
لنزاهة التّوظيف ويواجه عمليّات التّوظيف غري العادلة، وكذلك العمل عىل رأب 
الثّغرات التّنظيميّة الدوليّة التي تنظّم عمليّات استقدام العاملة يف بلدان املنشأ 

واملقصد. وعىل وجه التّحديد ما ييل:

العاّم  القطاعني  تحالٍُف بني  الّتوظيف إىل خلق  لنزاهة  الدويّل  الّنظام  • يهدف 
والخاّص لكّل من يرى من ذات املنظور من حكوماٍت وأصحاب العمل واملَُوظِّفني، 

وغريهم من الّشكاء املُلتزمني بالّتوظيف األخالقّي.

• سيقوُم الّنظام الدويّل لنزاهة الّتوظيف بتطوير إطاٍر طوعّي لالعتامد، وذلك 
يك يتّم االعرتاف بأعضاء الّنظام عىل أنّهم ُموظِّفون عادلون وحسنو النّية، وليتّم 
االلتزام  عىل  هذا  االعتامُد  وسيستنُد  الّضمري.  عدميي  الوسطاء  عن  متييزهم 
هذه  ستشمُل  الّسلوك،  لقواعد  وُمدّونة  األخالقّي  للّتوظيف  العاّمة  باملبادئ 

املُدّونة عىل ما ييل:

- أن ال تُفرَض أيّة رسوٍم عىل الباحثني عن عمل؛
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ويف شهر تشين الثّاين، نوفمرب، من العام 2014، قام وزراُء العمل من دول مجلس 
االجتامع  يف  الكويت،  يف  باالجتامع  املنشأ  بلدان  أكرب  ومن  الخليجّي  التّعاون 
الخارج  يف  العمل  حول  الوزاريّة  )»التّشاورات  أبوظبي  لحوار  الثالث  الوزارّي 
االجتامع  عن  أسفر  وقد  آسيا«(.  يف  واملقصد  املنشأ  لبلدان  التّعاقديّة  والعاملة 
وإدارة  فهم  إىل  تهدُف  التي  الخاّلقة  املُبادرات  من  عدٍد  عىل  املُوافقة  الوزارّي 

تعقيدات قطّاع التّوظيف بأفضل شكٍل ممكن:

• ستُدير املُنظّمة الدوليّة للهجرة مشوًعا بحثيًّا واسع الّنطاق يعمل عىل تحليِل 
شبكات التّوظيف وسالسل عرض العاملة بني نيبال ووالية كريال يف الهند واإلمارات 
الغالبيّة  تُشّكل  التي  املؤّسساتيّة  للّروابط  الفهم األفضل  املُتّحدة بهدف  العربيّة 
الُعظمة من هذه الّشبكات، باإلضافة إىل األوضاع والظّروف التي تؤّدي إىل عملها 
االبتكارات  بشأن  عمليٍّة  توصياٍت  البحثيّة  الّدراسة  هذه  ستُقّدُم  الّشكل.  بهذا 

السياساتيّة والربامجيّة ملُعالجة أوجه القصور.

• ستدعُم الفلبّني، بالتّعاون مع املُنظّمة الدوليّة للهجرة، مشوًعا يهدُف إىل وضع 
دورات تدريبيّة ومواّد حول التّوجيه الثّقايّف ما قبل املُغادرة، تكوُن ُمحّدثة، وستتّم 

إقامتُها يف ُمختلف أنحاء أكرب بلدان املنشأ.

• ستقوم كّل من اإلمارات العربيّة املُتّحدة والكويت ببدء العمل مبشوٍع تجريبيٍّ 
البناء  قطاعي  يف  ُمحّددة  مهٍن  يف  باملهارات  واالعرتاف  املهارات  اختبار  حول 

والّضيافة.

نوفمرب،  الثّاين،  للهجرة، كذلك يف شهر تشين  الدوليّة  املُنظّمة  قامت  وقد  هذا 
من العام 2014، بتوقيع اتّفاقيّة مع برنامج األمم املُتّحدة اإلمنايّئ وُمنظّمة العمل 
بناء  إىل  تهدُف  الكويت،  بدولة  والعمل  االجتامعية  الّشؤون  ووزارة  الدوليّة 
قدرات الهيئة العاّمة للقوى العاملة عىل اإلدارة والتّنظيم الّفعالني لسوق العمل. 
للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة  الذي سيستمّر ملّدة سنتني قيام  الربنامج  وسيشهُد هذا 
بإجراء مجموعة من املشاريع البحثيّة املُتعلّقة بهجرة اليد العاملة، وكذلك تقديم 
دورات تدريبيّة وورشات العمل فضاًل عن أنشطة بناء القدرات يف إدارة هجرة 

اليد العاملة ملسؤويل الهيئة العاّمة للقوى العاملة. 

املُغرتبون العرب والّتنمية البشيّة
يف الحني الذي تيُل فيه الحّواالت املاليّة، التي يُرسلُها املُهاجرون إىل ديارهم، إىل 
جذِب قدٍر كبريٍ من االهتامم من الحكومات ووسائل اإلعالم، يُساهم املُهاجرون 
من ناحية أخرى يف التّنمية االقتصاديّة واالجتامعيّة لبلدانهم األم بشتّى الطّرق، 
مبا يف ذلك عرب تسهيل التّجارة واالستثامر، أو عن طريق نقل التّكنولوجيا واألفكار. 
إّن يف ُمجتمعات الغربة العربيّة يف كلٍّ من الواليات املُتّحدة األمريكيّة ويف أوروبا، 
باإلضافة إىل املُغرتبني العرب ضمن منطقة الّشق األوسط وشامل إفريقيا، هناك 
املجاالت،  شتّى  يف  العالية،  املعارات  ذوي  واألفراد  الخرباء  من  يحىص  ال  عدٌد 
يستطيُع هؤالء، ويريدوَن، أن يُقّدموا ما يستطيعون تقديُه لبلدانهم األم. فتقوم 
بربط  الّسليكون،  وادي  يف  املوجودة  »تيك-وادي«،  أو  التّكنولوجيا،  وادي  مثال 
ا يف مجال تكنولوجيا املعلومات مع  أبناء ُمجتمعات الغربة العربيّة الّناجحني جدًّ
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وذلك  العربيّة،  املنطقة  يف  املعلومات  تكنولوجيا  يف  املشاريع  أصحاب  الّشباب 
املُستثمرين  إىل  لهم فرص وصولهم  الّنصيحة والخربات، وليسّهلوا  لهم  ليُقّدموا 
وفتح أسواق جديدة. يف حني تُواصل كلٌّ من الجمعيّة الطبيّة الّسوريّة األمريكيّة 
وجمعيّة يد بيد من أجل سوريا يف اململكة املُتّحدة، باإلضافة إىل اتّحاد األطبّاء 
للسورينّي  املُبارش  والّدعم  املُساعدات  تقديم  عىل  العمل  أوروبا،  يف  العرب 
الجوار.  بلدان  السوريّة، يف  العربيّة  الجمهوريّة  املُحتاجني، وذلك داخل وخارج 
ويتضّمن عمُل هذه الجمعيّات عىل تقديم اإلمدادات الطبيّة والّسلع الرّضوريّة 
األخرى، فضاًل عن العودة املؤقّتة للُمغرتبني السورينّي ألداء التّدّخالت الجراحيّة، 

مبا يف ذلك العمليّات الجراحيّة الطّارئة.

واصلت املُنظّمة الدوليّة للهجرة، عىل امتداد العام 2014، عملها لتسهيل وتسخري 
الحكوميّة  القدرة  بناء  أّواًل،  خالل:  من  التّنمية  يف  الغربة  ُمجتمعات  ُمشاركة 
والّروابط  التّواصل  وثانيًا، تحسني  الخارج؛  املُجتمعات يف  والعمل مع  لالنخراط 
مع وبني جمعيّات ُمجتمعات الغربة العربيّة؛ ثالثًا، تصميم ووضع برامج لتسهيل 
بني  من  املُبادرات،  هذه  تضّمنت  وقد  التّنمية.  يف  الغربة  ُمجتمعات  ُمشاركة 
جملة من األمور: برامَج لتعميم مسألة الهجرة وإدماجها يف ُمخطّطات التّنمية 
الوطنيّة يف كّل من املغرب وتونس؛ ورشات عمٍل تدريبيٍّة حول الهجرة والتّنمية 
يف مرص؛ توسيُع شبكة جمعيّات ُمجتمعات الغربة العربيّة لدى املُنظّمة الدوليّة 
للهجرة، لتتضّمن أيًضا عىل الجمعيّات يف ُمختلف أنحاء أوروبّا وأمريكيا من تلك 
وتطوير  العلمّي  والبحث  املعلومات  وتكنولوجيا  كالطّب  مجاالت  يف  العاملة 
األعامل واالستثامر؛ وأخريًا العمل عىل دعم العودة املؤقّتة للمواطنني املؤّهلني 

لبناء القدرات يف املؤّسسات العاّمة يف املغرب والّسودان.

35

 زراعة الخيار يف إطار مشوع لدعم سبل
 .العيش يف العراق

 جميع الحقوق محفوظة © مكتب
 املُنظّمة الدوليّة للهجرة يف العراق،

2014
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العودة املؤّقتة للُمواطنني املغاربة املؤّهلني
للمواطنني  املؤقّتة  العودة  بربنامجها  العمل  للهجرة  الدوليّة  املُنظّمة  بدأت  لقد 
العام 2012، رامية بذلك إىل  أكتوبر، من  األّول،  املغرب، يف تشين  املؤّهلني يف 
تسخري املهارات املُتقّدمة وتدريب املواطنني املُقيمني يف الخارج، بغية بناء قدرات 
القدرات يف  لبناء  تريًنا   40 من  أكرث  تنفيُذ  تّم  هذا،  يومنا  وإىل  املقصد.  بلدان 
التّقنّي  الّدعم  بني  تراوحت  التي  املجاالت  ُمختلف  ويف  املغرب،  أنحاء  ُمختلف 
الربامجّي إىل التّنمية االجتامعيّة والبحث العلمّي والتكنولوجّي والقانون والحامية 

والّدفاع القانويّن والّصحة واالتّصاالت.

وخالل العامني االثنني الذين تّم خاللهام العمُل بهذا املشوع، تّت إقامة زيارتني 
تبادليّتني إىل هولندا، وذلك لوفود من املؤّسسات املغربيّة والّشيكة. وخالل هتني 
الّزيارتني التّبادليّتني، تسّنت للُمشاركني فرصُة املُشاركة يف ُمختلف املواضيع، مبا 
املؤّسسات  مع  والتّعاون  البلدان  بني  التّواصل  شبكات  وبناء  الخربات  نقل  فيها 

الّدكتور أحمد رشيد )واقًفا(، هو أستاذ يف الهندسة الكهربائيّة والطّاقة املُتجّددة يف فرنسا. األخرى وتطوير مجاالت جديدة للبحث والتّدريب ووضع الربامج.
عاَد الّدكتور رشيد إىل املغرب يف إطار برنامج العودة املؤقّتة للمواطنني املؤّهلني. 

جميع الحقوق محفوظة © املُنظّمة الدوليّة للهجرة، 2014
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تحَت املجهر: الّدكتور أحمد رشيد
يف  املُتجّددة  والطّاقة  الكهربائيّة  الهندسة  يف  أستاذ  هو  رشيد،  أحمد  الّدكتور 
إىل  رشيد  الّدكتور  عاَد  الفرنسيّة.  أميان  مدينة  يف  فرين،  جول  بيكاردي  جامعة 
املغرب يف إطار برنامج العودة املؤقّتة للمواطنني املؤّهلني، ليعمَل يف كليّة العلوم 
والهندسة، يف جامعة القايض عياض، يف مراكش املغربيّة، حيث قام باملُساعدة يف 
إنشاء الّنموذج األّويل لسيارة تعمل بالطاقة الشمسيّة، حيث قامت الحًقا الجامعة 
بإدخال هذه الّسيارة يف الّسباق الوطنّي للّسيارات التي تعمل بالطاقة الشمسيّة، 
يف مواجهة جامعاٍت من فرنسا وأسرتاليا وتركيّا، والذي تّم إجراؤه يف شهر أيلول، 

سبتمرب، من العام 2014.

من خالل العمل ملّدة ثالثة أشهر ُمتواصلة مع فريق من طاّلب الّدكتوراه ورئيس 
كليّة العلوم، قام الّدكتور أحمد رشيد بإنشاء سيّارة فازت عىل املُستوى الُقطرّي، 
يف فعاليّة تّم تنظيُمها من قبل املكتب الشيف للفوسفاط، وكذلك بالتعاون مع 
املعهد املغريّب ألبحاث الطاقة الشمسيّة والطاقة الجديدة. ومع العلم بأّن تركيّا 
هي التي فازت باملُسابقة عىل املُستوى الدويّل، إاّل أّن الفرق املُشاركة من جامعة 
ا من قبل لجنة التّحكيم لالتّحاد الدويّل لسيّارات  مراكش كانت قد تلّقت ثناًء خاصًّ
الطاقة الشمسيّة، وتّت دعوتهم للُمشاركة عىل املُستوى الدويّل يف أبوظبي، يف 

العام 2015.

 الّدكتور أحمد رشيد وأحد طاّلب الّدكتوراه، أثناء سباق الّسيارات التي تعمل عىل الطّاقة
 الّشمسّية يف مراكش، يف أيلول، سبتمرب، 2014. جميع الحقوق محفوظة © املُنظّمة الدولّية

للهجرة، 2014
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 صيّادو الّسمك يف مدينة أحور اليمنيّة، يلتقون بالفرق امليدانيّة التّابعة للُمنظّمة الدوليّة
.للهجرة، بغية ُمناقشة أوضاعهم ومواطن ضعفهم واحتياجاتهم املاّسة والعاجلة

جميع الحقوق محفوظة © املُنظّمة الدوليّة للهجرة، 2014 
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5. األبحاث واملنشورات: أبرز ما حمله العام 2014
دراسات الهجرة الّدولّية االستقصائّية لألرُس املعيشّية يف بلدان منطقة البحر األبيض املُتوّسط

إّن املُنظّمة الدوليّة للهجرة رشيكٌة يف برنامج دراسات الهجرة الّدوليّة االستقصائيّة لألرس املعيشيّة يف بلدان منطقة البحر األبيض املُتوّسط؛ ويقوم هذا الربنامُج بإجراء 
قٍة بناًء عىل طلٍب من املكاتب اإلحصائيّة الوطنيّة لبلداٍن ُمحّددة من جنوب ورشق املُتوّسط. وتُقّدُم هذه الّدراساُت االستقصائيُّة بياناٍت فريدة  دراساٍت استقصائيٍّة ُمَنسَّ
ُمفّصلة وقابلة للمقارنة حول ديناميّات الهجرة يف املنطقة. وتدعُم املُنظّمة الدوليّة للهجرة األنشطة التقنيّة والتّعاون والتّنسيق عىل املُستوى اإلقليمّي، يف الحني الذي 

تُشارك فيه عىل املُستويات القطريّة يف تحليل البيانات وإنتاج املعارف، كمرص يف العام 2014، عىل سبيل املثال ال الحرص 

تقييُم أولويّات تطوير سياسات الهجرة املُعتمدة يف ليبيا: رؤية اسرتاتيجّية 

يدعُم التّقرير التقييميُّ هذا الجهود الرّامية إىل تحسني وتطوير سياسات الهجرة الّداخليّة املُعتمدة يف ليبيا. يقوُم هذا 
التّقريُر بتحليل النُّظم والقواعد اللّيبيّة الحاليّة، باإلضافة إىل الهياكل املؤّسساتيّة واملاُمرسات، املُتعلّقة بإدارة الهجرة 
يف مجاالت تُعترب أولويّات لعمليّة تطوير الّسياسات، كام ويقوم بصياغة عّدة خياراٍت للتّطوير املُستقبيّل لسياسات 
الهجرة من حيث كّل من الهجرة الّنظاميّة وغري الّنظاميّة، فضاًل عن قدرات الّسلطات املعنيّة. يُقّدُم هذا التّقييُم ملحة 

عاّمة عن تحّديات الهجرة التي تواجه ليبيا، ويقرتح كيفيّة مواجهة هذه التّحّديات من خالل اإلجراءات الحكوميّة.
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تقييُم تجارب إعادة إدماج أطفال يف متاّس مع القانون يف العراق

منُذ العام 2003، أّدى الرّصاع والعنُف والفقُر والّنزوح إىل تعريض األطفال، بشكٍل أعىل من املُعتاد، لخطر أن يكونوا عىل 
تاٍس مع القانون. من املفهوِم أّن األرقام الرّسميّة ال تثُّل سوى نسبة ضئيلٍة من ُمجمل قضايا الجنوح، مع نّص القانون 
العراقّي عىل ُمختلف البدائل غري االحتجازيّة، كالغرامات ووقف التّنفيذ تحت املُراقبة، وذلك يف كّل من مرحلة ما قبل 
الحاالت دون  بأّن هناك ضبّاط رشطٍة يرصفون عدًدا كبريًا من  تقاريٌر  تفيُد  الحكم/الفصل.  املُحاكمة ويف مرحلة صدور 
إخضاعها لإلجراءات القضائيّة الرّسميّة، ولكن مع وجود آليّاٍت محدودة للُمتابعة، وليس معروفًا إاّل القليل عن مصري هؤالء 

األطفال، ومن املُعتقد بأّن العديد يبقون عرضة للعودة إىل سلوكيّاتهم الّسابقة.

املشوع الّتجريبّي: إعداد االسرتاتيجّية والّتقييامت لالستجابة ألثر ارتفاع 
ُمستوى منسوب مياه البحر عىل التنّقل البشّي يف أبوقري، مرص.

من شأن اآلثار املرتتّبة عىل ارتفاع منسوب مياه البحر أن تُدّمر حياة وسبل معيشة البش الذين يعيشون يف املُجتمعات 
الّساحليّة، وقد تؤّدي إىل هجرتهم، بشكٍل مؤقٍّت أو أكرث ديومة، إىل مناطق يتصّورون وجود فرٍص أفضل فيها. يعرُض هذا 
التّقريُر نتائج البحث واألنشطة الّساعية لتقييم آثار ارتفاع منسوب مياه البحر عىل أبوقري، ويؤول إىل استنتاجاٍت وتوصياٍت 

حول الّسياسات والخيارات العمليّة املُمكن اعتامدها ملواجهة اآلثار الّسلبيّة الرتفاع منسوب مياه البحر.
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الّنزوُح املُتواصل: ملّف العراق بني عامي 2013-2014

تُقّدم عمليّات الّنزوح املُستمّر ملّفات توصيفيّة التّجاهات الهجرة وللظّروف املعيشيّة واالحتياجات واملقاصد بالّنسبة 
للمجموعات السكانيّة التي اّضطرّت عىل الّنزوح يف العراق منذ العام 2013. ومن خالل سلسلٍة من استبيانات األرس 
الدوليّة  باملُنظّمة  الخاّصة  الّنزوح  تتبّع  مصفوفة  من  التّكميليّة  والبيانات  الرّتكيز  مجموعات  وُمناقشات  املعيشيّة 
العراق. يف  الّداخيّل  الّنزوح  عىل  األخرية  األزمات  تأثري  لكيفيّة  وشاماًل  متعّمًقا  عرًضا  التّقريُر  هذا  يُقّدُم   للهجرة، 

دراسة تجريبّية: الُعاّمل املُهاجرون اإلثيوبّيون يف مزارع القات يف مدينة رداع 
اليمنّية

يتناوُل هذا العمل البحثّي التّحقيق يف أوضاع الُعاّمل املُهاجرين اإلثيوبيّني الذين يُزعُم بأنّهم يُجربون عىل العمل القرسّي 
يف مزارع القات، يف مدينة رداع اليمنيّة. وينظُر البحُث يف األوضاع التي يعَملون بها يف هذا القطاع غري املُنظّم واإلطار 
اليمن والقرن  للهجرة بني  التّاريخّي  الّسياق  إيّاها يف  املُهاجرين، واضًعا  بتهريب  املُرتبطة  املحيّل واملخاطر  التّشيعّي 
اإلفريقّي والحوافز الّسوسيو-اقتصاديّة األخرية. مل يجد البحُث أّي دليٍل قاطع عىل أّن املُهاجرين اإلثيوبيّني غري الّنظاميّني 
تّم اإلتجاُر بهم بغرض العمل القرسّي، عىل الّرغم من أّن التّضليل كان جانبًا من جوانب عمليّة التّهريب. ويُقّدُم البحُث 
قامئة توصياٍت للحكومة اليمنيّة واملُجتمع الّدويّل وُمنظاّمت املُجتمع املديّن املحليّة للترصّف واتّخاذ اإلجراءات الالزمة 

لتعزيز االستجابة ملواجهة استغالل العاّمل واإلتجار بالبش وتهريب املُهاجرين.
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دراسة تجريبّية: الّزواج الّسياحّي يف اليمن

يُقّدم هذا العمل البحثّي تقيياًم لظاهرة الزّواج الّسياحّي يف اليمن؛ ويعرّفها عىل أنّها ارتباٌط رسمّي مؤقٌّت بني أنثى ينيّة 
وجٌل من إحدى بلدان الخليج. تبحُث هذه الّدراسة يف األبعاد االقتصاديّة واالجتامعيّة، باإلضافة إىل عواقب الزّواج الّسياحّي، 
ويُسلّط الّضوء عىل آثار هذا الزّواج عىل الفتيات اليمنيّات الّشابّات وعىل عائالتهم. كام ويوّضح هذا البحُث كيف أّن الزّواج 
الّسياحّي هو شكٌل من أشكال اإلتجار بالبش مذ أّن العريس يخدُع العروَس ووالديها، وينوي استغاللها لفرتة قصرية )من 
أسبوع، لشهٍر، عىل سبيل املثال( ألغراٍض جنسيّة. ويُقّدُم البحُث قامئة توصياٍت للحكومة اليمنيّة واملُجتمع الّدويّل وُمنظاّمت 

املُجتمع املديّن املحليّة التّخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز االستجابة ملواجهة اإلتجار بالبش.

ُمهاجرون يف الوطن: تقييم سبل العيش للعائدين اللّبنانيني من سوريا

إّن املواطنني اللّبنانينّي العائدين من إقاماتهم يف الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة يجب أن يحصلوا عىل القدر ذاته من إمكانيّة 
دخول سوق العمل اللّبنانيّة والخدمات العاّمة. بيَد أّن الواقع يفرُض عكَس ذلك، فهم غالبًا ما يُنظَُر لهم عىل أنّهم سوريّون، 
وليسوا عىل درايٍة بالخدمات املُتاحة لهم، ويف الحني ذاته غالبًا ما يفتقرون لدعم األصدقاء والعائلة. وعالوة عن ذلك، يف 
بداية استجابة الطّوارئ لألزمة، مل تخّص املُساعدات اإلنسانيّة العائدين اللّبنانيّني عىل النحو ذاته الذي خّصت به الاّلجئني، 
واليزال العائدون اللّبنانيّون، عموًما، مجموعة تفتقر إىل املُساعدات الكافية. ويأخُذ هذا التّقرير يف الحسبان املعلومات التي 
تّم جمعها عىل امتداد العامني 2013 و2014 من قبل الهيئة العليا لإلغاثة التّابعة للحكومة اللّبنانية واملُنظّمة الدوليّة للهجرة، 
بغية تقييم الوضع الّسوسيو-اقتصادّي ألرس العائدين اللّبنانيّني لجعل الربامج طويلة األمد التي يتّم وضعها، بغية تحسني سبل 

املعيشة لهؤالء العائدين، قامئة عىل األدلّة واملعرفة. 
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اإلحصائّيات الرّئيسّية ألنشطة املنظّمة الدولّية 
للهجرة يف منطقة الّشق األوسط وشامل إفريقيا 

يف العام 2014

.امرأة عراقّية ترعى ماشيتها يف إطار مشوع دعم سبل العيش
43جميع الحقوق محفوظة © املُنظّمة الدولّية للهجرة، 2014 
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Beneficiaries of IOM development and humanitarian 
assistance activities in 2014

Type of programme Number of 
beneficiaries

Provision of non-food items and food distribution 2,322,032

WASH assistance 1,050,252

Health care (excluding health screenings) 654,405

Awareness-raising 401,165
Mass movement operations from the Middle East and North Africa provided  in the context 
of ongoing humanitarian crises 134,933

Provision of shelter assistance (including construction, maintenance and management of 
collective shelter facilities and provision rental subsidies, excluding the provision of shelter kits) 75,732

Health screenings 38,311
Resettlement movement assistance 31,880
Livelihoods and placement support (excluding support for microenterprises) 26,404
Other kinds of material assistance 15,410
Movement assistance (from and to the Middle East and North Africa, excluding resettlement 
assistance and movements undertaken in the context of ongoing humanitarian crises) 11,621

Pre-departure orientation 10,416
Education 4,124
Assistance to victims of trafficking 411
Financial support for microenterprises 248

Family tracing 7

Total 4,777,351

Displacement tracking and monitoring
Cumulative total internally displaced persons tracked and monitored as of end of 2014 4,003,154
Cumulative total returnees tracked and monitored as of end of 2014 485,465

Total 4,488,619
 أطفاٌل سوريّون يجلسون يف ملجأ مبنّي حديثًا
 يف ضواحي العاصمة الّسوريّة دمشق. املُنظّمة

الدوليّة للهجرة، 2014
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Total beneficiaries of IOM development and humanitarian assistance activities in 2014: 4,777,351

Breakdown of total beneficiaries of IOM assistance activities in 2014, by type of activity
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411, 0.01% 
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Breakdown of total beneficiaries of IOM assistance activities in 2014, by type of activity

Provision of non-food items and food distribution

WASH assistance

Health care (excluding health screenings)

Awareness-raising

Mass movement operations from the Middle East and North Africa  provided
in the context of ongoing humanitarian crises

Provision of shelter assistance (including construction, maintenance 
and management of collective shelter facilities and provision rental subsidies,  
excluding the provision of shelter kits)

Health screenings

Resettlement movement assistance

Livelihoods and placement support (excluding support for microenterprises)

Other kinds of material assistance

Movement assistance (from and to the Middle East and North Africa, 
excluding resettlement assistance and movements undertaken 
in the context of ongoing humanitarian crises)

Pre-departure orientation

Education

Assistance to victims of trafficking

Financial support for microenterprises

Family tracing
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Estimated breakdown of total beneficiaries, by gender 

Estimated breakdown of total beneficiaries, by country
of implementation 

Estimated breakdown of total beneficiaries, by age 

Estimated breakdown of total beneficiaries, by type 
of beneficiary 

31%  
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Estimated breakdown of total beneficiaries, by country of 
implementation  
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Estimated breakdown of total beneficiaries, by type of 
beneficiary  

Internally displaced person
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Refugee

National
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Irregular migrant

Returnee

Very vulnerable migrant

Other

*Other includes victims of trafficking, stranded, detainees, unknowns, unaccompanied minors, 
  students and migrants 
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1,880,008, 80.96% 
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Breakdown of NFI and food distribution beneficiaries, by nationality 
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Estimated breakdown of NFI and food distribution 
beneficiaries, by age 
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Estimated breakdown of NFI beneficiaries, by gender 

Female

Male

* Other nationalities include Afghani, Bangladeshi, Burkinabe, Cameroonian, Central African, 
Chadian, Danish, Egyptian, Eritrean, Ethiopian, Ghanaian, Guinean, Ivorian, Jamaican, Jordanian, 
Malian, Moroccan, Nigerian, Palestinian, Rwandan, Russian, Somali, Togolese, Tunisian, unknown, 
Zambian

Total beneficiaries of non-food items (NFI) and food distribution in 2014: 2,322,032
Breakdown of NFI and food distribution beneficiaries,

by nationality 

Breakdown of NFI and food distribution beneficiaries, by 
type of beneficiary

Estimated breakdown of NFI and food distribution benefi-
ciaries, by age

Estimated breakdown of NFI beneficiaries, by gender

* Other beneficiaries include  detainees, migrants, stranded, and very vulnerable migrants

Total: 2,322,032
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Breakdown of emergency movement  
beneficiaries, by gender

Breakdown of emergency beneficiaries, by nationality and status

Estimated breakdown of emergency movement beneficiar-
ies, by age

Beneficiaries of mass movement operations from MENA provided in the context of ongoing hu-
manitarian crises in 2014: 134,933

67,276, 50% 

67,657, 50% 

Breakdown of emergency movement beneficiaries, by gender 
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Female

Total: 134,933
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Breakdown of emergency beneficiaries, by nationality and 
status 
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Syrian refugees in
Iraq

Syrian refugees in
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Total: 134,933  
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Estimated breakdown of emergency movement beneficiaries, by age 

Under 18
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Breakdown of beneficiaries of mass movement operations from the Middle East and North Africa region,  
in the context of ongoing humanitarian crises, by type of movement operation

49

Total: 148,222Some beneficiaries received more than one type of assistance.

 رجاٌل نازحون يجلسون قرب جدار
 .مخيّم لاّلجئني يف العراق

 جميع الحقوق محفوظة © املُنظّمة
الدوليّة للهجرة، 2014
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Movement assistance provided from MENA in 2014, excluding resettlement assistance  
and movements undertaken in the context of ongoing humanitarian crises: 8,196

Breakdown of movement assistance beneficiaries,  
by country of destination

Breakdown of movements beneficiaries from the  
Middle East and North Africa, by country of departure

Breakdown of beneficiaries of movement assistance 
from the Middle East and North Africa, by nationality

Breakdown of all beneficiares of movement assistance, 
by type of assistance

*Other countries of departure include Iraq, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, the United Arab   
  Emirates 

* Technical Cooperation on Migration Management and Capacity-building
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Breakdown of beneficiaries of movement assistance from MENA, by 
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Beneficiaries of IOM movement assistance to the MENA region in 2014, excluding resettlement 
assistance and movements undertaken in the context of ongoing humanitarian crises: 3,425

Breakdown of movements undertaken to top five  
countries of destination in the Middle East  

and North Africa region in 2014

Breakdown of beneficiaries, by type of movement

Breakdown of top five nationalities of beneficiaries 
of movement assistance to the Middle East and North Africa 

in 2014

Breakdown of movements undertaken from top five coun-
tries of departure to the Middle East  

and North Africa region in 2014

*Other types of movements include migrant processing and integration, 
TCMMCB, miscellaneous and operational support income
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Breakdown of beneficiaries, by type of movement
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Total beneficiaries of pre-departure orientations in 2014: 10,416
Total beneficiaries of pre-departure cultural orientation, by country of departure

Breakdown of beneficiaries of pre-departure cultural orien-
tation, by genderTitle of programme Number of 

beneficiaries
COA (Canadian Orientation Abroad) 3,378
USCO RSC Middle East and North Africa  2,845
DECO (German Cultural Orientation ) 2,129
AUSCO (Australian Cultural Orientation) 1,299
NORCO (Norwegian Cultural Orientation)  371
FRCO (French Cultural Orientation) 142
UKCO (United Kingdom Cultural Orientation) 96
CHCO (Swiss Cultural Orientation)  63
NLCO III (Netherlands Cultural Orientation) 53
CO NAREIS (Dutch Orientation for Family Reunification) 40
Total 10,416

5,502, 
53%

4,914, 
47%

 

Breakdown of beneficiaries of pre
departure cultural orientation, by 

gender 
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Total beneficiaries of health screenings in 2014: 38,311
Beneficiaries of health screenings, broken down  

by country of implementation
Beneficiaries of health screenings, broken down  

by country of destination

* Other countries include Algeria, Bahrain, Morocco, Oman, Saudi Arabia and Tunisia * Other countries include Austria, Denmark, France, Ireland, Luxembourg,  
    the Netherlands, New Zealand, Spain, Uruguay
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 أُليمبا هرني، من الكامريون، يعمل من منزله يف العاصمة املرصيّة، القاهرة، يف حني تقوم
 .زوجته كلري، وطفلتهام دوركاس، باالسرتاحة يف غرفة املعيشة
جميع الحقوق محفوظة © املُنظّمة الدوليّة للهجرة، 2014
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Total resettlement beneficiaries from the Middle East and North Africa in 2014: 31,880
Breakdown of resettlement assistance

beneficiaries’ country of departure Breakdown of resettlement beneficiaries, by nationality 

Breakdown of resettlement assistance 
beneficiaries’ country of destination

* Other countries include Algeria, Bahrain, Kuwait, Libya, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, 
Tunisia, the United Arab Emirates and Yemen

* Other countries include Albania, Austria, Argentina, Brazil, Côte d’Ivoire, Denmark, Finland, 
France, Germany, Iceland, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, New Zealand, the 
Philippines, Romania, Slovakia, Spain, Switzerland, the United Kingdom    

* Other nationalities include  Afghan,  Algerian, Austrian, Bahraini, Brazilian, Cameroonian, Central 
African, Chadian, Congolese, Congolese (Democratic Republic), Danish, Egyptian, Ethiopian, 
Filipino, Ghanaian, Guinean, Iranian, Ivorian, Jordanian, Kuwaiti, Lebanese, Libyan, Nigerian,  
Nigerien, Omani, Pakistani, Palestinian, Russian, Saint Helenian, Senegalese, Somali, South 
Sudanese, Sri Lankan, Swiss, Togolese, Tunisian, Turkish, Western Saharan, unknown, Yemeni, 
Zimbabwean

Total: 31,880

Total: 31,880

Total: 31,880
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19,993, 63% 
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Total beneficiaries of assistance to victims of trafficking in 2014: 411

Total victims of trafficking assisted in the Middle East  
and North Africa, by country of assistance

Breakdown of victims of trafficking as-
sisted, by age

Breakdown of victims of trafficking as-
sisted, by geographic scope 

Breakdown of victims of trafficking as-
sisted, by gender 

Breakdown of victims of trafficking, by primary form of exploitation
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or other practices
similar to slavery

Unknown Combination 
of sexual and
forced labour

Organ 
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Breakdown of victims of trafficking, by primary form of exploitation

Total: 411
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Total victims of trafficking assisted in Middle East and North Africa, by country of 
assistance

Total: 411

22, 5% 

389, 95% 

Breakdown of victims of trafficking assisted, by age
 

Minor

Adult

Total: 411 

96, 23% 

315, 77%
 

Breakdown of victims of trafficking assisted, by 
geographic scope  

Internal

Cross-border

Total: 411  

121, 29%
 

290, 71%
 

Breakdown of victims of trafficking assisted, by 
gender  

Male

Female

Total: 411 
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Total beneficiaries of migration health services in 2014 (including health screenings): 692,716
Breakdown of health-care activities, by type of service

Total: 1,514,891
* Some beneficiaries received more than one kind of service 

210,249, 21.82% 

169,407, 17.58% 

157,546, 16.35% 
138,827, 14.41% 

103,435, 10.73% 

91,386, 9.48% 

39,408, 4.09% 

38,311, 3.98% 

8,697, 0.90% 

6,273, 0.65% 

119, 0.01%  

Breakdown of health-care activities, by type of service 

Routine vaccination

Medical tests and screenings

Nutrition

Reproductive health

Emergency health care

Mental and psychosocial health

General health care (secondary)

Health screenings

Other emergency migration health assistance

Supplementary and therapeutic feeding

Disease outbreak control
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Breakdown of health-care beneficiaries, by nationality (ex-
cludes health screenings)

Breakdown of health-care beneficiaries, 
by nationality (includes health screenings)

Breakdown of health-care beneficiaries, by country  
of implementation (excludes health screenings)

Estimated breakdown of 
health-care beneficiaries,  

by gender

Estimated breakdown of 
health-care beneficiaries, 

by age  

* Other nationalities include Bangladeshi, Burkinabe, Cameroonian, Central African, Chinese, 
Congolese, Egyptian, Eritrean, Guinean, Ivorian, Malian, Moroccan, Somali, South African, South 
Sudanese, Ugandan and unknown 

* Other types include asylum-seekers, detainees, stranded migrants, students, very vulnerable 
migrants and victims of trafficking

432,165, 66%

 

137,270, 21% 

28,006, 5% 

27,446, 4% 14,858, 2% 7,944, 1% 
6,716, 1% 

Breakdown of health-care beneficiaries, by nationality (excludes health 
screenings) 

Syrian

Yemeni

Ethiopian

Sudanese

Iraqi

Other

Lebanese

384,977, 55%

 
155,435, 22%

 

60,350, 9%  

52,628, 8% 27,981, 4%  7,308, 1% 
4,037, 1%  

Breakdown of health-care beneficiaries, by type of beneficiary  

Refugees

Internally
displaced persons

Nationals

Returnees

Irregular migrants

Other

Migrants

47% 

53% 

Estimated breakdown of health-care 
beneficiaries, by gender 

Female

Male

35% 

65% 

Estimated breakdown of health-
care beneficiaries, by age   

Under 18

Adult

292,033, 44.63%

 

165,248, 25.25% 

82,313, 12.58% 

61,349, 9.37% 
27,259, 4.17% 

14,858, 2.27%  7,283, 1.11% 

4,000, 0.61% 

62, 0.01% 

Breakdown of health-care beneficiaries, by country of implementation 
(excludes health screenings) 

Jordan

Yemen

Syrian Arab
Republic
Lebanon

Sudan

Iraq

Egypt

Morocco
Total: 654,405

Total: 692,716

Total: 654,405
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Total beneficiaries of livelhood and placement support and financial support for microenterprises 
and small businesses in 2014: 26,652

Breakdown of livelihood and placement support
for beneficiaries, by country of implementation

Breakdown of livelihood and placement support 
for beneficiaries, by type of beneficiary

Breakdown of livelihood and placement support for beneficiaries,
by type of support received

Breakdown of livelihood and 
placement beneficiaries,

by nationality

Estimated breakdown of liveli-
hood and placement support for 

beneficiares, by gender

10,804, 41%
 

5,118, 19%  

4,482, 17% 

4,024, 15%  

1,157, 4%

316, 1%
294, 1% 

256, 1%  
201, 1% 

Breakdown of livelihood and placement support for beneficiaries, by 
country of implementation 

Sudan

Yemen

Iraq

Syrian Arab
Republic

Morocco

Lebanon

Jordan

Tunisia

Egypt

Total: 26,652
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Other
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5,529

3,521

3,297

1,754

1,596

Breakdown of livelihood and placement 
beneficiaries, by nationality

Total: 26,652

* Other statuses include very vulnerable migrants, unaccompanied minors 
and irregular migrants

*Some beneficiaries recieved more than one kind of assistance

27%
 

73%
 

Estimated breakdown of livelihood and 
placement support for beneficiares, by 

gender 

Female

Male

18,564, 70% 

5,054, 19%

 

1,505, 5% 1,319, 5% 
210, 1%  

Breakdown of livelihood and placement support for 
beneficiaries, by type of beneficiary 
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Internally displaced
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Refugees

Returnees

Other

Total: 26,652 
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Total:51,513
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Total beneficiaries of accommodation and shelter activities in 2014: 75,723
Estimated breakdown of accom-
modation and shelter beneficiar-

ies, by age

Breakdown of accommodation and shelter beneficiaries,  
by nationality 

Breakdown of accommodation beneficiaries, 
by type of beneficiary

Estimated breakdown of accom-
modation and shelter beneficiar-

ies, by gender

Breakdown of accommodation and shelter beneficiar-
ies, by type of activity

*Some beneficiaries  received more than one type of service 

22% 

78% 

Estimated breakdown of 
accommodation and shelter 

beneficiaries, by age
 

Under 18

Adult

3% 

97% 

Estimated breakdown of 
accommodation and shelter 

beneficiaries, by gender 

Female

Male

67,572, 58% 40,418, 35%  

6,860, 6% 
1,300, 1% 

Breakdown of accommodation and shelter beneficiaries, 
by type of activity 

Collective shelter facilities

Upgrade/refurbishment
of shelter facilities

Rental subsidies

Shelter facilities managed
by IOM

67,052, 88% 

5,396, 7% 
1,984, 3%  

1,300, 2%

Breakdown of accommodation beneficiaries, by type of 
beneficiary 

Internally displaced
persons

Refugees

Returnees

Irregular migrants

Total: 75,723 

 

72,448, 96% 

1,984, 2% 

1,300, 2%  

Breakdown of accommodation and shelter beneficiaries, 
by nationality  

Syrian

Lebanese

Ethiopian

Total: 75,723
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Displacement tracking and monitoring activities in the Middle East and North Africa region as of 
the end of 2014: 4,488,619

Cumulative total returnees tracked and 
monitored in Sudan as of the end of 
2014: 485,465

Cumulative total IDPs tracked and 
monitored in Iraq as of the end of 2014: 
2,123,340

Cumulative total internally displaced 
persons tracked and monitored in Sudan 
as of the end of 2014: 1,879,814

Estimated breakdown of cumulative total 
internally displaced persons tracked and 

monitored in Sudan, by age

Estimated breakdown of cumulative total 
returnees tracked and monitored 

in Sudan, by age

Estimated breakdown of cumulative total 
internally displaced persons tracked and 

monitored in Iraq, by age

Estimated breakdown of cumulative total 
internally displaced persons tracked and 

monitored in Sudan,  
by gender

Estimated breakdown of cumulative total 
returnees tracked and monitored in Sudan, 

by gender

Estimated breakdown of cumulative total 
internally displaced persons tracked and 

monitored in Iraq, by gender

60% 

40% 

Under 18
Over 18

Estimated breakdown of cumulative total internally 
displaced persons tracked and monitored in Sudan, by age

59%
 

41%
 

Estimated breakdown of cumulative total returnees 
tracked and monitored in Sudan, by age 

Under 18
Over 18

38%

62%
 

Estimated breakdown of cumulative total internally 
displaced persons tracked and monitored in Iraq, by age 

Under 16
Over 16

52% 

48%  

Estimated breakdown of cumulative total internally 
displaced persons tracked and monitored in Iraq, by 

gender 

Female
Male

48% 

52%
 

Estimated breakdown of cumulative total returnees 
tracked and monitored in Sudan, by gender 

Male
Female

43%
 

57%

 

Estimated breakdown of cumulative total internally 
displaced persons tracked and monitored in Sudan, by 

gender 

Male
Female
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Total beneficiaries of water, sanitation and hygiene (WASH) assistance in 2014: 1,050,252

Breakdown of WASH assistance beneficiaries, 
by nationality and beneficiary type

Estimated breakdown of WASH beneficiaries, by type of assistance

Estimated breakdown of WASH beneficiar-
ies, by gender

*Some beneficiaries recieved more than one type of assistance

1,017,370, 96.87%
 18,000, 1.71% 

14,805, 1.41% 
77, 0.01% 

Breakdown of WASH assistance beneficiaries, by nationality and  beneficiary 
type 

Sudanese nationals

Yemeni irregular
migrants

Yemeni nationals

Syrian nationals

Total: 1,050,252
 

72.21%  

27.78% 
0.01% 

Estimated breakdown of WASH beneficiaries, by type of assistance
 

Waste management, waste
disposal and latrine facilities

Other WASH assistance

Special provisions for
vulnerables

 

50% 

50% 

Estimated breakdown of WASH 
beneficiaries, by gender 

 

Male Female
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IOM capacity-building, technical support, conference, media and awareness-
raising activities in 2014 
Total estimated beneficiaries of awareness-raising activities in the Middle East and North Africa  
in 2014: 401,165
Breakdown of estimated beneficiaries of awareness-raising 

activities, by country of implementation 
Estimated beneficiaries of awareness-raising activities,  

by topic of awareness-raising campaign 

*Some awareness-raising campaigns covered more than one topic 

153,914, 38.37% 

109,433, 27.28% 

84,000, 20.94%
 

38,255, 9.54% 

6,490, 1.62% 
4,967, 1.24% 3,241, 0.81%  

465, 0.12%  
400, 0.10%  

Breakdown of estimated beneficiaries of awareness-raising activities, by 
country of implementation  

Jordan

Yemen

Syrian Arab Republic

Sudan

Iraq

Lebanon

Morocco

Egypt

Tunisia

Total: 401,165

Total: 436,640
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Total workshop participants in the Middle East and North Africa in 2014: 2,408

Distribution of workshop participants, by topic of workshop

Breakdown of workshop participants, 
by country of workshop implementa-

tion

Estimated breakdown 
of workshop participants, 

by gender

Breakdown of workshop participants, 
by type of participant

* Some workshops covered more than one topic* Other countries include Ethiopia, Italy and Moldova

Total: 2,408

Total: 2,408
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654, 27%
 

648, 27% 

430, 18% 

365, 15%  

145, 6% 
127, 5% 

24, 1% 
15, 1%  

Breakdown of workshop participants, by type of participant 

Government officials

Other

General public

Law enforcement officers

NGOs

Civil society organizations

UN partners

Members of the press

38%

62%

 

Estimated breakdown of workshop 
participants, by gender 

Female

Male

731, 30%
 

715, 30% 

467, 19%

 

172, 7% 
117, 5% 64, 3% 

41, 2% 
36, 2% 

33, 1% 

32, 1% 

Breakdown of workshop participants, by 
country of workshop implementation 
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Total training participants in the Middle East and North Africa in 2014: 5,886

Breakdown of training participants, by type of participants

Estimated breakdown of training participants, 
by gender

Breakdown of training participants,  
by country of implementation

Distribution of training participants, by topic of training

* Training  may have covered more than one topic 
** The “other” category includes community cohesion and combatting xenophobia, alternatives to irregular migration 

and language training 

2,531, 43.00%  

857, 14.56% 

777, 13.20% 

666, 11.31% 

586, 9.96% 

408, 6.93% 

46, 0.78%  
15, 0.25% 

Breakdown of training participants, by type of participants

 

Government officials

Other/unknown

NGOs

Law enforcement officers

General public

Civil society organizations

UN partners

Members of the press

Total: 5,886  

37% 

63% 

Estimated breakdown of training participants, by gender 

Female

Male

2,075, 35.25% 

1,058, 17.97% 

741, 12.59% 

720, 12.23%
 

301, 5.11% 

273, 4.64% 
271, 4.60% 205, 3.48% 

128, 2.17% 
113, 1.92%  
1, 0.02% 

Breakdown of training participants, by country of implementation
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Italy

Total: 5,886  
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Total: 11,672
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Total study tour participants from the Middle East and North Africa in 2014: 31

Breakdown of study tour participants, by gender

Distribution of study tour participants, by topic

Breakdown of study tour participants, 
by location of study tour

Breakdown of study tour participants, by type of participant

*Some study tours covered more than one topic

6, 19% 

25, 81% 

Breakdown of study tour participants, by gender 
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Male

Total: 31 
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Total conference and media activities participants from the Middle East and North Africa in 2014: 
1,900

Distribution of participants in conferences 
and media events, by topic

Breakdown of participants in media event, 
by type of participant

Estimated breakdown of conference and media event par-
ticipants, by gender

Breakdown of participants in conferences 
and media activities, by type and place of activity 
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Distribution of participants in conferences and media events, by topic

Total: 1,900

1,299, 68.37% 

303, 15.95% 

142, 7.47% 140, 7.37% 10, 0.53%  
6, 0.32%  

Breakdown of participants in media event, by type of participant 

General public

Civil society organizations
and NGOs

Other/unknown

Government officials

Members of the press

UN partners

Total: 1,900

669, 35%
 

630, 33% 

293, 15%
 

86, 5% 

80, 4% 

70, 4% 

45, 2% 
17, 1%

10, 1%  

Breakdown of participants in conferences and media activities, by type and 
place of activity  

Media event, Iraq

Other event, Iraq

Conference, Iraq

Conference, Egypt

Project launch, Morocco

Other event, Lebanon

Publication launch, Morocco

Conference, Libya

Other event, Libya
Total: 1,900 
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Estimated breakdown of conference and media event 
participants, by gender 
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Breakdown of 2014 expenditures, by country and project sector

Country
Total 

expenditure 
(USD)

Algeria 49,402

Egypt 8,985,749

Iraq 67,835,724

Jordan 52,251,717

Kuwait 715,977

Lebanon 18,390,227

Libya 4,896,028

Morocco 4,442,399

Saudi Arabia 230,286

Sudan 15,923,458

Syrian Arab 
Republic

27,639,304

Tunisia 5,488,936

Yemen 31,461,072

Grand total 238,310,279
* Some projects were executed  

in more than one country

Type of project
Total 

expenditure 
(USD)

Number of 
projects

Emergencies 92,476,953 70

General programme 
support 1,063,876 18

Immigration 
and border 
management

2,849,963 11

Labour migration 
and human 
development

5,972,472 31

Migrant assistance 17,043,359 57

Migration health 13,155,167 32

Migration research 
and publications 98,289 5

Movements 55,788,276 33

Post-crisis 49,861,922 23

Grand total 238,310,279 280

67

 إبراهيم حّسان، طالب لجوٍء من دارفور، يحمل طفَل أحد
 أقربائه يف مركز اتّصاالت يف العاصمة املرصيّة القاهرة، يف حني
 ينتظر االتّصال بعائلته يف الّسودان. جميع الحقوق محفوظة

© املُنظّمة الدوليّة للهجرة، 2014
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Financial data for IOM activities in the Middle East and North Africa region 
in 2014

Breakdown of total expenditures, 
by country

Breakdown of total projects, 
by sector of activity

Breakdown of total expenditures, 
by sector of activity

28.47% 

21.93% 
13.20% 

11.60% 

7.72% 

6.68% 
3.77% 

2.30%2.05% 

1.86%
 

0.30% 
0.10% 

0.02% 

Breakdown of total expenditures, by country 
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Migrant assistance

Migration health
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General programme support

Migration research and publications

38.81% 

23.41% 

20.92% 

7.15% 

5.52% 
2.51% 

1.20% 0.45% 
0.04%  

Breakdown of total expenditures, by 
sector of activity 
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Migration research and publications
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إّن الجهات التّالية هي بضٌع من العديِد من الجهات املانحة والّشكاء للُمنظّمة الدوليّة للهجرة يف الّشق األوسط وشامل إفريقيا. ونعرُب عن 
جلِّ امتناننا لكّل دعمهم وتعاونهم.

حكومة الجزائر - حكومة أستراليا – حكومة الّنمسا – حكومة مملكة البحرين – حكومة بنغالدش – حكومة بلجيكا – حكومة البرازيل  حكومة 
كندا – حكومة تشاد – حكومة تشيلي – حكومة جمهورّية التشيك – حكومة الّدانمارك – حكومة جمهورية مصر العربية حكومة فنلندا – حكومة 
فرنسا – حكومة ألمانيا – الحكومة اليونانّية – الحكومة االيرلندية – الحكومة اإليطالّية – حكومة العراق – حكومة اليابان – حكومة األردن – 
حكومة الكويت – حكومة لبنان – حكومة ليبيا – الحكومة المغربّية – حكومة هولندا – الحكومة النيوزيالندّية الحكومة الّنرويجّية – حكومة 
عادة اإلدماج – حكومة المملكة العربّية  بولندا – حكومة قطر – حكومات إعادة الّتوطين وتلك التي ُتمّول برامج الُمساعدة على العودة الّطوعّية واإ
الّسعودّية – حكومة سلوفاكيا – حكومة إسبانيا – حكومة كوريا الّجنوبّية حكومة جنوب الّسودان – حكومة الّسودان – الحكومة الّسويدّية – حكومة 
الجمهورّية العربّية الّسورّية – الحكومة السويسرّية – الحكومة الّتونسّية حكومة دولة اإلمارات العربّية المّتحدة – حكومة المملكة المّتحدة  حكومة 
الواليات المّتحدة األميركّية – حكومة األوروغواي – الحكومة اليمنّية – االّتحاد اإلفريقّي – اتحاد المغرب العربي – االّتحاد األوروبّي - جامعة 
الّدول العربّية – البنك اإلفريقّي للّتنمية – منّظمة العمل العربّية – منّظمة العمل الدولّية – منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة – مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان – الّصندوق العالمّي – برنامج األمم المتحدة المشترك 
المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز – بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق – بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا – صندوق األمم 
المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ – اإلدارة التنفيذية للجنة األمم المّتحدة لمكافحة اإلرهاب – صندوق األمم المتحدة للديمقراطية برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( – المفوضّية الّسامية لألمم المّتحدة لشؤون الاّلجئين – صندوق منظمة 
األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف – هيئة األمم المتحدة الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
)يونيدو( – مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع – برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية – صندوق األمم المتحدة لبناء السالم – لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
صندوق األمم المتحدة للسكان – صندوق األمم المتحدة االستئمانّي لألمن البشري – البنك الّدولّي – برنامج األغذية العالمّي – منّظمة الّصحة 
العالمّية – المجلس الّدنماركّي لاّلجئين – مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال – تحالف االحتجاز الدولي - األمانة اإلقليمية للهجرة المختلطة، 

في نيروبي – جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  هيئة إنقاذ الطفولة - مؤسسة »صلتك« مؤّسسة المشي الحّر – وغيرها الكثير.

مع جزيل الّشكر لشركائنا:
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