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الحوار الدولي 

ب�ش�أن الهجرة

تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة 

واإدارتها نحو اعتماد اتفاق عالمي من اأجل 

الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

فى عام 2018
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يتمثل هدف المنظمة الدولية للهجرة الأّولي في تي�سير اإدارة الهجرة الدولية 
مة واإن�سانية... ومن اأجل تحقيق هذا الهدف، �ستركز المنظمة على  اإدارًة منظَّ

الأن�سطة التالية، بناء على طلب الدول الأع�ساء اأو بالتفاق معها : ...
الإقليمي  ال�سعيدين  على  المناق�سات  ودعم  وتي�سير  تعزيز  اأجل  من   -7
والعالمي والحوار ب�ساأن الهجرة، بما في ذلك من خالل الحوار الدولي ب�ساأن 
الهجرة، لزيادة فهم ما توّفره من فر�ص وما تطرحه من تحديات، وتحديد 

وو�سع �سيا�سات فعالة للت�سدي لتلك التحديات وتحديد 
المنظمة  )ا�ستراتيجية   ... الدولي  بالتعاون  للنهو�ص  �ساملة  وتدابير  نهج 
الدولية للهجرة، التي اعتمدها مجل�ص المنظمة الدولية للهجرة في 2007(.

اأطلقت المنظمة الدولية للهجرة الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة )الحوار الدولي( 
في الدورة الخم�سين لمجل�ص المنظمة الدولية للهجرة في عام 2001، بناء على طلب 
من اأع�سائها. وكان الغر�ص من هذا الحوار الدولي،  تما�سيا  مع ولية د�ستور المنظمة 
تحديد  اأجل  من  والمراقبين  الأع�ساء  للدول  منتدى  توفير  هو  للهجرة،  الدولية 
الدولية،  الهجرة  مجال  في  المطروحة  الرئي�سية  والتحديات  الق�سايا  ومناق�سة 
الهجرة  التعاون في ق�سايا  وتعزيز  للهجرة  اأف�سل  فهم  اإلى  التو�سل  في  للم�ساهمة 
بين الحكومات ومع الجهات الفاعلة الأخرى. كما ينطوي الحوار الدولي اأي�ساً على 
المناطق  المجالت ومختلف  الخبراء من مختلف  يمّكن  القدرات، مماّ  بناء  وظيفة 
من تبادل ُنُهج ال�سيا�سات والممار�سات الفعالة في مجالت معينة من الهتمام واإن�ساء 

�سبكات للعمل في الم�ستقبل.

مناخ  خلق  على  الر�سمي  وغير  والبّناء  ال�سامل،  الدولي  الحوار  �سكل  �ساعد  وقد 
اأ�سحاب  مختلف  بين  الثقة  لبناء  وا�سُتعمل  الهجرة،  �سيا�سات  لنقا�ص  انفتاحا  اأكثر 
ال�سيا�سات،  وتحليل  الم�ستهدفة  البحوث  جانب  واإلى  الهجرة.  مجال  في  الم�سلحة 
اأ�سحاب  جميع  بين  فيما  والتبادلت  للنقا�ص  مفتوحا  منتدًى  الدولي  الحوار  يوّفر 
الم�سلحة المعنيين، وي�ساهم في فهم اأف�سل لق�سايا الهجرة الموا�سيعية والنا�سئة، 
فيما  الخيارات  تبادلت  اأي�سا  ي�سّهل  كما  الأخرى.  ال�سيا�سات  مجالت  مع  و�سالتها 
اإلى  ل  التو�سّ بهدف  والممار�سين،  ال�سيا�سات  وا�سعي  بين  والنهج  ال�سيا�سات  يخ�ّص 

حوكمة اأكثر فعالية واإن�سانية للهجرة الدولية.

“�سل�سلة  )اأو  الهجرة  ب�ساأن  الدولي  الحوار  من�سورات  �سل�سلة  ت�سميم  تم  وقد 
الكتاب الأحمر”( للتقاط و��ستعر��ض نتائج �لأحد�ث و�لبحوث �لتي �أجريت في �إطار 
الحوار الدولي. وتقوم باإعداد �سل�سلة الكتاب الأحمر وتن�سيقه وحدة الحوار الدولي 
للهجرة.  الدولية  المنظمة  في  الدولية  وال�سراكات  الدولي  التعاون  لإدارة  التابعة 
ويمكن الطالع على مزيد من المعلومات حول الحوار الدولي، على العنوان التالي:  

.www.iom.int/idm



العمل  حلقتي  في  الواردة  التكميلية  والمواّد  التقرير  المن�سور  هذا  يت�سمن 
المعقودتين في عام 2017. ُعقدت اأولى هاتين الحلقتين في نيويورك يومي 18 و19 
ودارت   .2017 تموز/يوليو  و19   18 يومي  جنيف  في  والثانية   ،2017 ني�سان/اأبريل 
الحلقتان حول المو�سوع ال�سامل للحوار الدولي ب�ساأن الهجرة 2017:”تعزيز التعاون 
الدولي في مجال الهجرة واإدارتها نحو اعتماد اتفاق عالمي من اأجل الهجرة الآمنة 
اأكثر  والمنظمة والنظامية في عام 2018«.  و�سّمت الحلقتان 75 متكلما وح�سرهما 
من 600 م�سارك، مّثلوا �سريحًة وا�سعًة من وا�سعي ال�سيا�سات والخبراء وممثلين عن 
�لأو�ساط �لأكاديمية و�لقطاع �لخا�ض، وم�سوؤولين من �لمنظمات �لدولية و�لمجتمع 

المدني والمهاجرين.

الق�سايا  ب�ساأن  المداولت  عن  ال  ًمف�سَّ مو�سوعيا  تقريراً  المن�سور  هذا  ويعر�ص 
الرئي�سية التي نوق�ست، ويقدم مجموعة من الخبرات الوطنية، واأف�سل الممار�سات 
الهجرة  اأجل  من  العالمي  التفاق  لو�سع  قدمت  التي  والتو�سيات  تقا�سمها  تّم  التي 
ال�ستنتاجات  وموجز  الأعمال  جدول  يت�سّمن  كما  والنظامية.  والمنظمة  الآمنة 

الرئي�سية التي تخ�ص كالًّ من حلقتي العمل.

ال�سيدات  من  كّل   ،2017 لعام  الهجرة  ب�ساأن  الدولي  الحوار  باإعداد  قامت  وقد 
في  الدولية  الهجرة  درا�سة  معهد  من  كين  ولرا  فيري�ص  واإليزابيث  مارتن  �سوزان 
جامعة جورجتاون،  تحت اإ�سراف ال�سيد عزوز �سامري، رئي�ص �سعبة مجال�ص الإدارة 
في المنظمة الدولية للهجرة، ووحدة الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة، وتحت الإ�سراف 

العاّم لل�سيدة جيل هيلك، مديرة التعاون الدولي وال�سراكات.

الدولي  التعاون  لإدارة  التابعة  الهجرة،  ب�ساأن  الدولي  الحوار  وحدة  تولَّت  وقد 
الهجرة  ب�ساأن  الدولي  الحوار  تنظيم  للهجرة،  الدولية  المنظمة  في  وال�سراكات 
م �سكٌر خا�صٌّ للزمالء في اإدارة الهجرة واإدارة العمليات والطوارئ،  لعام 2017. وُيَقدَّ
المنظمة  ومكتب  للهجرة،  الدولية  للمنظمة  العالمي  بالتفاق  المعني  والفريق 
والمن�سورات  الترجمة  ووحدة  نيويورك،  في  المتحدة  الأمم  لدى  للهجرة  الدولية 
فعاليات  تنظيم  في  تعاونهم  على  الجتماعات،  واأمانة  والت�سالت،  الإعالم  ووحدة 

الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة لعام 2017.

اأ�ستراليا  لحكومة  تقديرها  بالغ  عن  تعرب  اأن  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتوّد 
وحكومة تركيا وحكومة الوليات المتحدة الأمريكية على م�ساهمتها المالية ال�سخية 

في تحقيق الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة لعام 2017.
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ت�صــديـــر

الدولية  المنظمة  اإ�سهامات  اأحد   2017 لعام  الهجرة  ب�ساأن  الدولي  الحوار  يعّد 
للهجرة في مرحلة الت�ساور المتعّلقة بالعملية التح�سيرية الموؤدية اإلى اعتماد التفاق 
العالمي من اأجل الهجرة الآمنة والمنتظمة الآمنة، وا�ستجابة لدعوة الجمعية العامة 
في القرار 280/71 با�ستخدام الآليات واتخاذ الإجراءات المتعّلقة بالعمليات العالمية، 

بما في ذلك الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة، للم�ساهمة في هذه العملية.

بمثابة منتدى يجمع  الدولي- وهو  الحوار  اإطار  الأولى في  العمل  ُعقدت حلقة 
والتعاون  والحوار  التفاهم  لتعزيز  المعنيين  الم�سلحة  اأ�سحاب  من  وغيرها  الدول 
المتحدة  الأمم  مقّر  في  ني�سان/اأبريل   19-18 الفترة  في   - الهجرة  ق�سايا  ب�ساأن 
المي�سران  وتراأّ�سها  الر�سمية،  غير  الموا�سيعية  الدورات  بدء  ُقبيل  بنيويورك، 
الم�ساركان ب�ساأن التفاق العالمي. وعقدت حلقة العمل الثانية، في جنيف يومي 18 

و19 تموز/يوليه، في منت�سف هذه المناق�سات الموا�سيعية.

المن�سور، وهي  الحوارين في هذا  اأثناء  دارت  التي  المناق�سات  نتائج  توحيد  وتّم 
تهدف اإلى الم�ساهمة في عملية التقييم التي �ستجري في بويرتو فالرتا بالمك�سيك 

في �سهر كانون الأول/دي�سمبر.

وتما�سيا مع روؤية المنظمة الدولية للهجرة التي تفيد باأنه ل بّد من اإ�سراك جميع 
ل اإلى اإدارة الهجرة اإدارة جيدة، ووفقا  م�ستويات الحكومة والمجتمع من اأجل التو�سّ
لممار�سة الإدماج المتبعة في الحوار الدولي، تّم ت�سميم حلقتي العمل بحيث ُت�سَنح 
وؤى حول الجوانب الأ�سا�سية المتعّلقة  فر�سٌة للفاعلين ذوي ال�سلة بتبادل الآراء والرُّ

باإعداد التفاق العالمي للهجرة.

ح�سين،  اأحمد  ال�سيد  كندا،  في  والمواطنة  والالجئين  الهجرة  وزير  اأ�سار  وكما 
فاإن  والهجرة،  الهجرة  اإدارة  نظمتها  التي  الأولى  العمل  حلقة  في  مداخلته  خالل 
التفاق  و�سع  عملية  لنا  وتتيح  وفر�ص.  تحديات  على  ينطوي  معّقد  واقٌع  »الهجرة 
الت�ساق  لتحقيق  فر�سة  والنظامية  والمنظمة  الآمنة  الهجرة  اأجل  من  العالمي 

والتن�سيق لجميع مختلف المناق�سات العديدة التي تتناول الهجرة«.
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الحوارات  كما في  العمل،  دارت في حلقتي  التي  المناق�سات  باأن  ونحن مقتنعون 
التي اأقيمت في ال�سنوات ال�سابقة، �ساعدت في الإ�سهام في  نقا�ص اأكثر توازناً و�سورة 
اأكثر دّقة فيما يخ�ّص الهجرة، بما في ذلك اإبراز اأهمية الهجرة والدور الإيجابي الذي 

يمكن اأن توؤّديه في العالم المعا�سر.

المطبوع،  الواردة في هذا  الممار�سات  واأف�سل  القّيمة  التو�سيات  اإلى  وبالإ�سافة 
فاإن �سل�سلة الكتب الحمراء التي �سدرت منذ اإقامة الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة تتيح 
ممار�سات  عن  واأمثلة  الم�ستفادة  والدرو�ص  الأ�سا�سية  الر�سائل  من  �ساملة  مجموعة 
ال�سيا�سات الفعالة المتعلقة بطائفة متنوعة من ق�سايا الهجرة، وروابطها بمجالت 

غيرها من ال�سيا�سات.

كبار  من  وغيرهم  البلديات  وروؤ�ساء  ال�سفراء  و  الوزراء   لجميع  ممتنٌّ  واإنني 
الخبراء  للعديد من  وكذلك  المتحدة،  الأمم  وكبار ممثلي  الحكوميين  الم�سوؤولين 
 - اأنف�سهم  المهاجرون  فيهم  بمن   - المدني  والمجتمع  الدولية  المنظمات  وممثلي 
والدفع  التحديات،  اإلى  والإ�سارة  خبراتهم،  لتبادل  الم�سعى  هذا  اإلى  ان�سموا  الذين 
اأول اإطار عالمي �سامل للتعاون  بالنقا�ص ب�ساأن ق�سايا الهجرة نحو و�سع ما �سيمّثل 

ب�ساأن الهجرة الدولية.

الحوار  اإلى  المانحون  قّدمه  الذي  ال�ّسخّي  للدعم  البالغ  امتناني  اأُعِرب عن  كما 
الدولي ب�ساأن الهجرة.

 

As pointed by the Minister of Immigration, Refugees and 
Citizenship of Canada, Ahmed Hussen, during his intervention 
at the first IDM workshop, “Migration is a complex reality that 
presents both challenges and opportunities. The process to develop the 
global compact for safe, orderly regular migration provides us with an 
opportunity to bring coherence and co-ordination to all of the many 
different discussions that touch on migration.”  

We believe the discussions at the two workshops, as IDMs in 
previous years have done, helped to contribute to a more balanced 
discourse on and more accurate picture of migration, including 
highlighting the importance of migration and the overwhelmingly 
positive role it can play in the contemporary world.  

In addition to the valuable recommendations and best practices 
in this publication, the collection of Red Books produced since the 
inception of the IDM makes available a comprehensive set of key 
messages, lessons learned and examples of effective practices for 
policies on a variety of migration issues and their linkages with 
other policy domains.

I am grateful to all the ministers, ambassadors, mayors and 
other senior government officials, to senior representatives of the 
United Nations, as well as to the many experts and representatives 
from international organizations and civil society - including 
migrants themselves - who joined this effort to share their 
experiences, point to the challenges and advance the debate on 
migration issues towards the elaboration of what will be the first 
comprehensive global framework for cooperation on international 
migration.  

I am also extremely grateful for the generous support of donors 
to the International Dialogue on Migration. 

William Lacy Swing
Director General  ويليام ل�سي �سوينغ

المدير العاّم 
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مقــّدمـــــة

يعّد الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة )الحوار الدولي( المنتدى الرئي�سي للحوار عن 
�سيا�سات الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة )المنظمة(. في طرائق المفاو�سات 
دعت  العالمي(،   )التفاق  الهجرة  ب�ساأن  العالمي  التفاق  ب�ساأن  الدولية  الحكومية 
الدول الأع�ساء المنظمة الدولية للهجرة اإلى ال�ستفادة من الحوار الدولي للم�ساهمة 
في العملية التح�سيرية لالتفاق العالمي. وتما�سيا مع هذه الدعوة، ومع الدور الذي 
اأّداه الحوار الدولي على مدى عقد من الزمن، اأي “توفير منتدى للدول وللمنظمات 
في  والتن�سيق  التعاون  وتعزيز  والخبرات،  الآراء  تبادل  اأجل  من  وغيرها  الدولية 
المنظمة  د�ستور  )اأ( )ه( من   1 “)المادة  الدولية  الهجرة  بم�سائل  المتعلقة  الجهود 
حوارات   2017 عام  في  الحوار  للهجرة  الدولية  المنظمة  تكر�ص  للهجرة(،  الدولية 
متعمقة تهدف اإلى تحفيز مبادلت وجهات النظر بين الدول الأع�ساء ومع اأ�سحاب 

الم�سلحة الآخرين وتحديد العنا�سر الأ�سا�سية لالتفاق العالمي.

وقد ن�ساأ  التفاق العالمي في اإعالن نيويورك ال�سادر في اأيلول/�سبتمبر 2016 ب�ساأن 
الالجئين والمهاجرين، الذي التزمت فيه الدول الأع�ساء في الأمم المتحدة “بال�سروع، 
في عام 2016، في عملية مفاو�سات حكومية دولية تف�سي اإلى اعتماد اتفاق عالمي للهجرة 
الآمنة والمنظمة والقانونية، في اإطار موؤتمر حكومي دولي يعقد في عام 2018)الفقرة 

63(.” وت�سف الفقرة 2 من المرفق باء الغر�ص من التفاق العالمي:

والتفاهمات  واللتزامات  المبادئ  من  مجموعة  العالمي  التفاق  هذا  و�سيحدد 
بين الدول الأع�ساء ب�ساأن الهجرة الدولية بجميع اأبعادها. و�سوف ي�سهم اإ�سهاما هاما 
اإطارا  في الحوكمة العالمية وتعزيز التن�سيق ب�ساأن الهجرة الدولية. و�سوف يعر�ص 
للتعاون الدولي ال�سامل ب�ساأن المهاجرين والتحّركات الب�سرية. و�سوف يتناول جميع 
الإن�سانية والإنمائية وتلك  الم�ساعدة  الدولية، بما في ذلك جوانب  الهجرة  جوانب 

المتعلقة بحقوق الإن�سان وغير ذلك من الجوانب. 

العالمي. وتعد  اأي�سا 24 مادة غير �ساملة �سيعالجها التفاق  باء  واأو�سح المرقق 
الماّدتان الأكثر �سلة بهذا التقرير كالتالي:

)و(  نطاق زيادة التعاون الدولي بهدف تح�سين اإدارة الهجرة؛

)ط(  �لحماية �لفعالة لحقوق �لإن�سان و�لحريات �لأ�سا�سية لجميع �لمهاجرين، 
اأيا كان و�سعهم من حيث الهجرة، والحتياجات  ل �سيما الن�ساء والأطفال، 

المحددة للمهاجرين في الحالت اله�سة؛
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التي  بالمناق�سات  وثيقة  �سلة  تت�سل  التي  الأخرى  المواّد  من  العديد  وهناك 
دارت في الحوار الدولي، بما في ذلك دعوات اإلى الجتماع العالمي المعني بالهجرة 
لمعالجة محفزات الهجرة، وبلورة الإ�سهامات والنظر في الفر�ص للمهاجرين والدول 
المقدمة من الهجرة، وتعزيز التعاون على الم�ستويات الوطنية والإقليمية والدولية 

على جميع جوانب الهجرة.

ُنّظمت حلقتي عمل في نطاق الحوار  ولتوفير مجال للتفكير في هذه الق�سايا، 
الدولي. وعقدت اأولى هاتين الحلقتين في الفترة من 18 اإلى 19 ني�سان/اأبريل 2017 
تموز/يوليو   19 اإلى   18 من  الفترة  في  وثانيها  بنيويورك،  المتحدة  الأمم  مقر  في 
2017، في ق�سر الأمم بجنيف. و�سارك في كل حلقة اأكثر من 300 �سخ�ص، من بينهم 
ممثلون عن الحكومات، والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، والإقليمية 
و�لأو�ساط �لأكاديمية و�لقطاع �لخا�ض ومنظمات �لمغتربين و�لمهاجرين، ف�سال عن 

المجتمع المدني.

الدولي  التعاون  “تعزيز  مو�سوع  لمناق�سة  نيويورك  عمل  حلقة  وُخ�س�ست 
الآمنة  الهجرة  اأجل  من  عالمي  اتفاق  اعتماد  نحو  واإدارتها  الهجرة  مجال  في 
الدولية  للمنظمة  العام  المدير  وافتتحها   .»2018 عام  في  والنظامية  والمنظمة 
بالهجرة  المعني  العام  لالأمين  الخا�ص  �سوينغ، والممثل  ل�سي  للهجرة ويليام 
ونائب  طوم�سون،  العامة بيتر  الجمعية  رئي�ص  وختمها  اأربور،  لويز  الدولية 
للمنظمة  العام  المدير  ونائب  محمد،  ج.  المتحدة اأمينة  لالأمم  العام  الأمين 
وحددوا  الرئي�سية  الم�سائل  الم�ساركون  وتناول  طوم�سون.  لورا  للهجرة  الدولية 
الدولي  التعاون  زيادة  عند  العالمي  التفاق  اأمام  المتاحة  والفر�ص  التحديات 

الهجرة. اإدارة  وتح�سين 

وعلى مدار يومين، حّفزت حلقة العمل على مناق�سة ثرية ب�ساأن كلٍّ من الم�سمون 
والمنظمة  الآمنة  الهجرة  ب�ساأن  العالمي  التفاق  �سياغة  اإلى  الموؤدية  والعملية 
والنظامية واعتماده في عام 2018. وتبادل الم�ساركون الخبرات والدرو�ص الم�ستفادة 
اأن  الم�ساركون  واعتبر  الهجرة.  ب�ساأن  الدولي  والتعاون  الهجرة  باإدارة  يتعلق  فيما 
التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة يتيح فر�سة تاريخية لتعزيز حماية حقوق المهاجرين 
وتعزيز اإدارة التعاون الدولي ب�ساأن الهجرة، و�سّددوا على �سرورة ال�ستفادة الق�سوى 
من هذه الفر�سة الفريدة. وخالل حلقة العمل، اأ�سار الكثيرون اإلى اأن التفاق الدولي 
ال�سكان  ال�سعيفة من  الفئات  بالتزامات ملمو�سة تجاه  يمثل فر�سة محورية للوفاء 

ل�سمان عدم اإغفال اأحد.

»فهم  مو�سوع   �سبق،  ما  اإلى  ا�ستناداً  جنيف  في  المعقودة  العمل  حلقة  وتناولت 
اتفاق  نحو  الحلول  التما�ص  ي�ستهدف  نهج  المهاجرين:  لدى  ال�سعف  مواطن 
اأوجه �سعف  المهاجرين«. ونظرت في  ال�سعف ويتيح تمكين  عالمي يقّل�ص مواطن 
ال�سيا�سات والبرامج والعمليات لمعالجة مواطن  المهاجرين وقدراتهم، وا�ستجابات 
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والم�ساعدة.  الحماية  خالل  من  ال�سمود  على  المهاجرين  قدرة  وتعزيز  ال�سعف 
وتناول الم�ساركون جميع جوانب ال�سعف التي يواجهها المهاجرون والتحديات التي 
ال�سيا�سات والتعاون والجوانب العملية العملية، بما  ينطوي عليها ذلك، من منظور 

في ذلك، الم�سائل التالية:

•��فهم حالت ال�سعف لدى المهاجرين، بما في ذلك الطبيعة المتعددة الأ�سباب 
والمعقدة في كثير من الأحيان ؛

العوامل  مراعاة  مع  الأ�سباب،  وتقييم  والجماعي  الفردي  ال�سعف  •��تحديد 
الهيكلية والظرفية لل�سعف؛

الفجوات  وتحديد  الدوليين  للمهاجرين  المتاحة  الحماية  نظم  •��مراجعة 
والحواجز والحتياجات في مجال الحماية؛

في مجال ال�سيا�سات لحالت  المالئمة  ال�ستجابات  ب�ساأن  الآراء  توافق  •��تعزيز 
ال�سعف قبل عمليات الهجرة واأثناءها وبعدها؛ 

ال�سيا�سات  ب�ساأن  الوكالت  بين  وفيما  الدول  بين  فيما  للتعاون  اأطر  •��اقتراح 
الرامية اإلى منع حالت ال�سعف والت�سدي لها وحّلها على نحو م�ستدام.  

 وقال الم�ساركون اأنه ينبغي اأن يتناول التفاق العالمي تلك الجوانب كّلها. واأّكد 
داخل  ال�سعف  حالت  في  المهاجرين  تجاه  الملمو�سة  اللتزامات  اأن  منهم  العديد 
اإطار التفاق العالمي �ست�ساعد على �سمان عدم تخلف اأحد عن الركب، تما�سياً اأهداف 

التنمية الم�ستدامة المعتمدة في عام 2015.

وفي كلمته الترحيبية التي األقاها اأثناء حلقة العمل الأولى، اأر�سى المدير العام 
للمنظمة الدولية للهجرة، ال�سيد ويليام ل�سي �سوينغ، اأُ�ُس�َص كال الحلقتين. وذّكر اأنه 
من »من المتوقع اأن يكون التفاق العالمي بمثابة اإطار للتعاون الدولي ال�سامل من 
اأجل معالجة التنقالت الب�سرية وجميع جوانب الهجرة الدولية، مما ي�سع احتياجات 
�سمان  اأجل  من  العالمي  التفاق  �سميم  في  وم�ساهماتهم  وقدراتهم  المهاجرين 

�سالمتهم وكرامتهم وحقوقهم الن�سانية«.

كما ل حظ المدير العام اأي�ساً اأن روؤية منظمة الهجرة الدولية للهجرة التي تدار 
ب�سكل جيد كخيار ولي�ص ك�سرورة ناتجة عن الياأ�ص، يرتكز على اأربعة عنا�سر اأ�سا�سية: 
)اأ( حماية حقوق المهاجرين؛ )ب( تي�سير الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛ )ج( 
الحّد من حدوث الهجرة الق�سرية وغير النظامية ومن اآثارها؛ )د( معالجة عواقب 
المدير  واأّكد  الإن�سان.  ي�سببها  التي  الطبيعية وتلك  الكوارث  الناجمة عن  التنقالت 
اأنها لن تنجح  اأن تكون العملية والنتائج �ساملة وعملية، واأ�ساف  اأي�سا �سرورة  العاّم 
ولن تحدث اأثراً حقيقيا في حياة المهاجرين وفي قدرة الحكومات على اإدارة الهجرة 

بطريقة اإن�سانية وفعالة اإل في مثل هذه الظروف. 
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بالفعل  اأنجز  العمل قد  باأن قدرا كبيرا من  الحلقتين  الم�ساركين في كلتا  وذّكر 
اأمر ذو �سلة ب�سياغة التفاق العالمي. وقد مّهد التقدم الكبير الذي اأحرز في  وهو 
عام 2015 ال�سبيل، بما في ذلك اعتماد الجمعية العامة لالأمم المتحدة لخطة التنمية 
الم�ستدامة لعام 2030، واإطار �سنداي للحّد من مخاطر الكوارث، وخطة عمل اأدي�ص 
تغير  ب�ساأن  باري�ص  واتفاق  الإن�ساني،  التمويل  ب�ساأن  الثالث  الدولي  للموؤتمر  اأبابا 
القوانين الدولية لحقوق الإن�سان ومعايير  المناخ. واإلى جانب مجموعة كبيرة من 

العمل، يوفر ذلك اأ�سا�سا معياريا متينا لالتفاق العالمي ب�ساأن الهجرة.

العالمي  ا�ستناد التفاق  العديد من المتحّدثين  هذا المو�سوع، واقترحوا  وذكر 
اإلى الإطار المعياري القائم وتنفيذه، ول �سيما الغايات والأهداف المحددة في خطة 
وتقرير  والمهاجرين،  لالجئين  نيويورك  واإعالن   ،2030 لعام  الم�ستدامة  التنمية 
لإدارة  الدولية  برن  خطة  في  الأخرى  الأ�سا�سية  اللَِّبنات  �سمن   ومن  �ساذرلند. 
الهجرة، والعمليات الت�ساورية الإقليمية ب�ساأن الهجرة والحوار الدولي ، والأقاليمية 
والحوار  والتنمية،  بالهجرة  المعني  العالمي  والمنتدى  الهجرة،  ب�ساأن  الم�ستركة 
الرفيع الم�ستوى ب�ساأن الهجرة الدولية والتنمية، واتفاق باري�ص ب�ساأن تغير المناخ، 
و�لخطوط  بالهجرة،  �لمتعلقة  لالأزمات  �لت�سغيلي  و�لإطار  �لهجرة،  �إد�رة  و�إطار 
التوجيهية لحماية المهاجرين في البلدان التي تعاني من نزاعات اأو كوارث طبيعية، 

وخطة مبادرة نان�سن. 

وفي كل من حلقتي العمل، تمحور النقا�ص حول �ستة اأفرقة فنية، تلت كل واحد 
منها جل�سة لالأ�سئلة والتعليقات والأجوبة، وقادها متحدثون يمثلون خليطا متوازنا 
الميادين  من  وغيرها  الهجرة  اإدارة  مجالت  في  والخبراء  ال�سيا�سات  مقرري  من 

المتعلقة بالهجرة.

اأهداف  تنفيذ  )اأ(  هي:  رئي�سية  موا�سيع  �ستة  الأولى  العمل  حلقة  وتناولت 
العالمي  التفاق  )ب(  العام(؛  المدير  )بت�سيير  الأخرى  والأطر  الم�ستدامة  التنمية 
)اأدار  والإقليمية  العالمية  الفاعلة  الجهات  ودور  الهجرة  لإدارة  كاأداة  الهجرة  ب�ساأن 
المقيمين  بالمغاربة  المكلفة  الوزارة  العام،  الأمين  ندير،  الحبيب  ال�سيد  المناق�سة 
باأكملها  الحكومة  تتبعه  نهج  اإلى  الو�سول  )ج(  بالمغرب(؛  الهجرة  و�سوؤون  بالخارج 
تجاه الهجرة )ال�سيدة �سارة كليف، مديرة مركز التعاون الدولي، جامعة نيويورك(؛ 
)د( تعزيز نهج يتبعه المجتمع باأ�سره اإزاء الإدارة الجيدة للهجرة )اآ�سلي ويليام غويز، 
المن�سقة الإقليمية، منتدى المهاجرين في اآ�سيا(؛ )ه( التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة 
كفر�سة لت�سافر الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي )غوتز �سميدت- بريمي، �سفير 
لدى الرئا�سة الم�ستركة للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية للفترة  2017-
القائمة  والمتابعة  التعاون  اآليات  )و(  األمانيا(؛  التحادية،  الخارجية  وزارة   ،2018
والمتوخاة لتنفيذ التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة )لورا تومب�سون، نائبة المدير العام 

للمنظمة الدولية للهجرة(.
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وتمحورت حلقة العمل الثانية حول الموا�سيع التالية:  )اأ( فهم مواطن �سعف 
ال�سيد  النقا�ص:  )مدير  والثغرات  الحماية  واأطر  والأ�سباب  المفاهيم  المهاجرين: 
فن�سنت �سيتاي، اأ�ستاذ القانون الدولي، مدير المركز العالمي للهجرة(؛  )ب( تحديد 
النقا�ص:  )مديرة  والظرفية  الهيكلية  ال�سعف  عوامل   - المهاجرين  �سعف  مواطن 
الدولي  التعاون  منبر  الطفل،  وحقوق  العمال  حقوق  الدعوة،  م�سوؤولة  كيث،  ليليانا 
ب�ساأن المهاجرين غير الموثقين(؛ )ج( تطبيق ال�سيا�سات والأطر الت�سغيلية في �سياق 
الهجرة  درا�سات  معهد  باحثة،  اأ�ستاذة  فيري�ص،  اإليزابيث  النقا�ص:  )مديرة  الهجرة 
لمعالجة  كو�سيلة  الجتماعي  والإدماج  التكامل  )د(   تاون(؛  جورج  جامعة  الدولية، 
مواطن ال�سعف لدى المهاجرين والتخفيف من حدتها )مديرة النقا�ص: اأنا�ستازيا 
كريكلي، رئي�سة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالق�ساء على التمييز العن�سري، نائبة 
التطبيقية،  الجتماعية  الدرا�سات  اإدارة  المجتمع،  لتنمية  الدولية  الرابطة  رئي�ص 
جامعة ماينوث، اآيرلندا(؛ )ه( تعزيز القدرة على ال�سمود والقدرة على الت�سرف لدى 
المهاجرين الذين يعي�سون حالت �سعف )مديرة النقا�ص: دانييال رييل، حماية الطفل 
والأطفال المتنّقلين، اإنقاذ الطفولة(؛ )و( نحو اتفاق عالمي ب�ساأن الهجرة: مبادرات 
�ساملة ومن�سقة للحّد من مواطن ال�سعف وتمكين المهاجرين )مدير النقا�ص جان- 
وال�سوؤون  والعمل  العمالة  الدولية، مديرية  الهجرة  �سعبة  رئي�ص  كري�ستوف دومون، 

الجتماعية، منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت�سادي(.

كتاب  اإ�سدار  يعر�ص  جانبي  حدٌث  اأي�سا  ُنّظم  الثانية،  العمل  حلقة  واأثناء 
 (Migrants الإدماج«؛  ممار�سات  الكوارث:  مخاطر  من  الحّد  في  »المهاجرون 
اأدار   .in Disaster Risk Reduction: Practices for Inclusion)
ال�سيد فن�سنت هوفير، نائب مدير اإدارة الطوارئ في وزارة الخارجية، مناق�سة جرت 
بين ال�سيد ديني�ص ماكليان )رئي�ص وحدة الت�سالت والتوا�سل والإعالم والت�سالت 
التابعة لالأمم المتحدة(، وال�سيدة مكثيلد فوهرر )نائبة الأمين التنفيذي لتفاقية 
بناء  برنامج  ومدير  اأوروبا(  لمجل�ص  والمتو�سطية  الأوروبية  الرئي�سية  المخاطر 

القدرات في البلدان التي تمر باأزمات، التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

والجغرافي،  الجن�ساني  التوازن  تحقيق  يت�سنى  بحيث  الأفرقة  ت�سكيل  وتّم 
وتمثيل جيد لجميع قطاعات الخبرة ذات ال�سلة. ووفقا للممار�سة المّتبعة، ت�سمن 
الحوار اأي�سا جل�سات مخ�س�سة ل�سماع اأ�سوات المهاجرين؛ لأن المهاجرين يمثلون 
الموا�سيع الرئي�سية في هذا الجهد، اإنهم اأطراف فاعلة حا�سمة ويجب اأن يتاح لهم 

ف�ساء في �سياغة التفاق العالمي.

اأدلى بمالحظات كل من الممثلة الخا�سة لالأمين العاّم المعنية بالهجرة  كما 
و�سع  اأهمية  منهما  كّل  واأّكد  المتحدة.  لالأمم  العامة  الجمعية  ورئي�ص  الدولية، 
باأن تقدم منظمة  المتحدة وتعهدا  بالن�سبة لالأمم  الهجرة  ب�ساأن  العالمي  التفاق 
الأمين  نائبة  ودعت  المقبلة.  المفاو�سات  اإطار  في  ن�سطاً  دعماً  المتحدة  الأمم 
العام لالأمم المتحدة، اإلى اتباع نهج قائم على الأدلة من خالله »تكون الفر�سية 
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محتملة  منفعة  على  تنطوي  الهجرة  اأن  هي  العالمي  التفاق  اأ�سا�ص  ت�سكل  التي 
هذه  لعقد  للهجرة  الدولية  المنظمة  على  واأثنت  المعنية«.  الأطراف  لجميع 
دخولها  من  فقط  اأ�سهر  ب�سعة  بعد  نيويورك  في  المنا�سب  الوقت  في  المناق�سة 
تتوقعها  التي  الهجرة  القيادة في مجال  نوع  مبّينة  المتحدة،  الأمم  اإلى منظومة 
�أي�ساً،  بن�ساط  �لم�ساركين  ومن  للهجرة.   �لدولية  �لمنظمة  من  �لمتحدة  �لأمم 
ال�سيد خوان خو�سيه غوميز كامات�سو،  العالمي،  الم�ساركان في التفاق  المي�ّسران 
المتحدة،  الأمم  لدى  للمك�سيك  الدائم  والممثل  والمفو�ص،  العادة  فوق  ال�سفير 
الدائم ل�سوي�سرا لدى  العادة والمفو�ص، الممثل  ال�سفير فوق  وال�سيد يورغ لوبر، 
خبرتها  اإتاحة  اإلى  للهجرة  الدولية  المنظمة  منهما  كل  ودعا  المتحدة.  الأمم 
والحكومات  المهاجرين  العمل مع  اكت�سبتها من  التي  الكبيرة  وال�سيا�سية  التقنية 

الطموحة. النتائج  دعم  اأجل  العالم من  اأنحاء  في جميع 

وبرزت عدة مجالت تقارب رئي�سية من حلقتي العمل المعقودتين في اإطار الحوار 
الدولي اللتين نّظمتا في عام 2017، على نحو ما �سيرد تف�سيله في هذا التقرير:

تاريخية  فر�سة  العالمي يتيح  على اأن التفاق  الم�ساركين  جميع  �اتفق  ��•
اأبرز  ال�سياق،  اإدارة الهجرة. وفي هذا  اأداة هامة لتح�سين  اأن ي�سبح  ويمكن 
عدة متحّدثين اأن موؤتمر قمة اأيلول/�سبتمبر 2016 لالجئين والمهاجرين، 
واإعالن نيويورك ال�سادر عنه، ي�سكالن خطوات هامة نحو اإطالق ما ياأملون 

اأن يمّثل نهجا �سامال اإزاء التنقل الب�سري.

اإلى ا�ستجابات �ساملة، ت�سمل نهجا حكوميا  الحاجة  اأي�ساً  الم�ساركون  �اأّكد  ��•
على  العالمي  التفاق  وا�سعي  و�سجعت  الهجرة،  اإزاء  ككّل  المجتمع  يّتبعه 

اإدماج هذه المنظورات في الوثيقة الختامية.

ودقيق  �سامل  بفهم  العالمي  التفاق  ي�ستر�سد  اأن  على  الم�ساركون  �حث  ��•
لأوجه �سعف المهاجرين، مع التركيز على مواطن ال�سعف الموجودة قبل 
الهجرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بدوافع الهجرة؛ وتلك التي تبرز اأثناء 
واأثناء  ال�ستقبال  في  المهاجرين  تجارب  على  توؤثر  التي  وتلك  الهجرة؛ 
الندماج الطويل الأجل والإدماج الجتماعي، وكذلك اأثناء العودة. وفي هذا 
ال�سياق، حثوا وا�سعي التفاق العالمي على تقديم حلول لمعالجة الحالت 
الأ�سا�سية التي تجعل المهاجرين معر�سين للخطر في كل مرحلة من هذه 

المراحل.

من  العالمي  التفاق  ي�ستفيد  اأن  ينبغي  اأنه  على  كبير  اتفاق  هناك  �كان  ���•
الأطر القائمة لحقوق الإن�سان من اأجل حماية حقوق المهاجرين، وتحديد 
الفجوات في تنفيذها، ودعم الجهود، مثل مبادرة "المهاجرون في البلدان 
اإر�سادات ملمو�سة و  التي تعاني من النزاعات" ومبادرة نان�سن ، التي توفر 

تدابير عملية لتح�سين حماية جميع المهاجرين المحتاجين.
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اأهمية التعاون الدولي في تح�سين ال�ستجابات، و�سرورة  الحلقتان  �اأبرزت  ��•
اإيجاد اآليات متابعة فعالة لموا�سلة تنفيذ التفاق العالمي.

وتمثلت الر�سالة ال�سائدة في اإدارة الهجرة الدولية في �سرورة اإيالء الأولوية 
العالمي،  ال�سعيد  على  والنظامية  والمنظمة  الآمنة  للهجرة  المتزايدة  للفر�ص 
المدني  المجتمع  بين  ن�سط  بتعاون  لكن  الجهود،  بقيادة  الدول  وت�سطلع 
تي�سير  اأن  في  اأملهم  عن  متحّدثين  عدة  واأعرب  الأخرى.  الفاعلة  والجهات 
من  النا�ص  من  لمزيد  ال�ستفادة  �سيتيح  المنتظمة  الهجرة  ت�سجع  التي  الآليات 
من  ذلك  ي�ساحب  ما  بكل  ال�سرية  الأ�ساليب  من  بدل  الر�سمية،  الهجرة  عمليات 
كندا(  والمواطنة،  والالجئين  الهجرة  )وزير  ح�سين  اأحمد  ال�سيد  واأّكد  مخاطر. 
جيد،  ب�سكل  ومدارة  مخّططة  تكون  اأن  بّد  ل  لذا  قائمة،  دائما  �ستظل  الهجرة  اأن 
المتحّدثون  �سدد  ال�سعور،  هذا  مع  وتم�سيا  ومتينة.  نظامية  م�سارات  وتت�سّمن 
وم�ساهمات  فوائد  اإيالء  ل�سمان  ال�سائدة  الت�سورات  تغيير  اأهمية  على  اأي�سا 
التاأ�سي�سية  الفر�سية  اأن  اإلى  المتحدثون  وخل�ص  اأكبر.  اهتماما  المهاجرين 
محتملة  منفعة  تمثل  الهجرة  اأن  فكرة  اإلى  ت�ستند  اأن  يجب  العالمي  لالتفاق 
منها،  ياأتون  التي  والمجتمعات  البلدان  وكذلك  واأ�سرهم،  المهاجرين   - للجميع 

اإليها. وينتقلون  ويعبرونها 

واأقرت نائبة المدير العام للمنظمة الدولية في المالحظات الختامية التي األقتها 
خالل كّل من الحلقتين، بالمجموعة الثرية والوا�سعة من وجهات النظر والتجارب 
التي اأعربت عنها الدول الأع�ساء والجهات الفاعلة الأخرى ذات ال�سلة ب�ساأن تعزيز 
التعاون الدولي وتح�سين اإدارة �سوؤون الهجرة، وكذلك في تحديد العنا�سر الأ�سا�سية 
لبلورة التفاق العالمي فيما يخ�ّص المهاجرين في حالت ه�ّسة. وقد كان من الوا�سح 
من هذه المناق�سات اأن الهجرة التي تدار ب�سكل جيد ممكنة بالفعل، واأن هناك اأمثلة 
كثيرة من الدول وغيرها من الجهات الفاعلة التي يمكن العتماد عليها. وفي اختتام 
حلقة العمل الثانية، �سددت على اأنه »يجب اأن ن�سع المهاجرين وحقوقهم ومواطن 
�سعفهم واحتياجاتهم وم�سوؤولياتهم وقدراتهم في �سميم جهودنا واأن نعالج الهجرة 
ب�سكل �سامل بما في ذلك ما يتعلق بالتنمية والمعونة الإن�سانية وتغير المناخ وال�سالم 
حقيقي  اإح�سا�ص  اإلى  بالتالي  والختامية  الفتتاحية  المالحظات  ودعت  والأمن«. 
بالت�سامن والعمل ب�سكل تعاوني لجعل مفهوم »الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية 

»حقيقة بالن�سبة للمهاجرين واأ�سرهم والمجتمعات في جميع اأنحاء العالم.

الحكومي  الموؤتمر  منها  اأمور  جملة  في  اإ�سهاماً  بو�سفه  التقرير  هذا  م  و�سيقدَّ
الأ�سبوع  في  المك�سيك،  فالرتا،  بويرتو  في  عقده  المقرر  بالتقييم  المعني  الدولي 
ال�ستة  الموا�سيع  حول  التقرير  هذا  وينظم   .2017 الأول/دي�سمبر  كانون  من  الأول 
المذكورة اأعاله، ويظهر التقارب الكبير في وجهات النظر التي برزت خالل الحلقتين. 
ويت�سمن الق�سم الأخير التو�سيات الرئي�سية التي قدمت اأثناء حلقتي العمل في اإطار 

الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة.
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التفاق العالمي: فر�صة تاريخية

 

للهجرة  الدولية  المنظمة   © جينيف.   ،2017 يوليو   19-18 الهجرة،  حول  الدولي  الحوار  اإجتماع 

محمد( مو�سى  )ت�سوير:   2017

التفاق  اإلى  الم�ساركون  اأ�سار  الحوار،  اأثناء  دارت  التي  المناق�سات  طوال 
فيهم  بمن  المهاجرين،  حقوق  حماية  لتعزيز  تاريخية  فر�سة  بو�سفه  العالمي 
ب�ساأن  الدولي  التعاون  اإدارة  وتح�سين  ه�سة،  اأو�ساعا  يعي�سون  الذين  اأولئك 
الفريدة.  الفر�سة  هذه  من  الق�سوى  ال�ستفادة  �سرورة  على  و�سددوا  الهجرة. 
واأو�سح المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة الدور التاريخي لالتفاق العالمي 
في الجل�سة الفتتاحية، قائاًل: »اإن العملية التي با�سرناها تتيح للمجتمع الدولي 
العالمي«.  الب�سري  التنقل  لحوكمة  �سامل  عالمي  اإطار  لو�سع  رائعة  فر�سة 
لقد  يفوتنا.  التاريخ«  مع  »الموعد  هذا  ترك  على  نجروؤ  »لن  قائال:  ووا�سل 
تاأخرت هذه اللحظة – بل وتاأخرت جداًّ - ولي�ص من المرجح اأن تعود مرة اأخرى 

الف�سل«. على  نجروؤ  ولن  الفر�سة.  اأ�سعنا هذه  نحن  اإن  قريبا 
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وفي حلقة النقا�ص التالية، اأعرب محمد �سم�سر، المدير العام لل�سوؤون القن�سلية 
النا�ص  تحركات  »تعّد  قائال:  نف�سها  الم�ساعر  هذه  عن  التركية،  الخارجية  بوزارة 
الجماعية من اأهم التحديات التي يواجهها العالم اليوم ... واأعتقد اأن التفاق العالمي 
ب�ساأن الهجرة يتيح للمجتمع الدولي فر�سًة لإيجاد نهج اأكثر ات�ساقا و�سمول واأف�سل 
الم�سلحة«.  اأ�سحاب  جميع  بين  الدولي  التعاون  تعزيز  عن  ف�سال  للهجرة،  تن�سيقا 
وفيما يتعلق بالمهاجرين في الحالت ال�سعيفة، اأ�سارت ال�سيدة ماريا بيا بيلونيميناتي 
التفاق  ب�ساأن  المفاو�سات  اإلى  بالهجرة(  المعنية  الحكومية  غير  المنظمات  )لجنة 
قائم على حقوق  عالمي  »اّتفاق  اإبرام  اإلى  ودعت  »هذه فر�سة هامة«،  قائلًة  العالمي 
الإن�سان، يراعي العتبارات الجن�سانية والعمر، والأهم من ذلك كله، يحمي وي�ساعد 

الأ�سخا�ص الأكثر �سعفا، ول �سيما الن�ساء والأطفال منهم«.

اإلى توافق جديد  من نواٍح عديدة، يقدم التفاق العالمي الفر�سة هذه للتو�سل 
ر ال�سيد بيتر  في الآراء حول كل من الحوكمة ومواطن ال�سعف لدى المهاجرين. وذَكّ
حلقة  في  الفتتاحية  كلمته  في  المتحدة،  لالأمم  العامة  الجمعية  رئي�ص  توم�سون، 
التفاو�ص  يتم  اتفاق  اأول  �سيكون  الهجرة  ب�ساأن  العالمي  »التفاق  باأن  الثانية،  العمل 
عليه بين الحكومات على ال�سعيد الحكومي الدولي، ويتّم اإعداده تحت رعاية الأمم 
المتحدة، لتغطية جميع اأبعاد الهجرة الدولية بطريقة �ساملة«. وهو بذلك يمثل اأول 
ا�ستراتيجية �ساملة لمعالجة  جهد تبذله الدول الأع�ساء في الأمم المتحدة لو�سع 
غير  لالأ�سخا�ص  الدولية  الحركات  تقدمها  التي  والفر�ص  الم�ساكل  من  العديد 

الموؤهلين كالجئين.1

على  عموما  المتنقلين  النا�ص  حقوق  لحماية  ال�سابقة  المبادرات  ركزت  لقد 
مجموعات محددة من المهاجرين. فعلى �سبيل المثال، تركز اتفاقية الأمم المتحدة 
العمال  ب�ساأن  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقيات   ،1990 لعام  المهاجرين  العمال 
المهاجرين، على الأ�سخا�ص الذين ينتقلون لأغرا�ص العمل، �سواء كانوا هم العامل 
المتعلقة  باليرمو  اتفاقية  بروتوكولت  فاإن  وبالمثل،  اأ�سرهم.  اأفراد  اأم  الرئي�سي 
الب�سر  وتهريب  بالأ�سخا�ص  التجار  تتناول  التي  الوطنية  عبر  المنظمة  بالجريمة 
الدولي  التعاون  المحرز في تحفيز  التقدم  ركز  الظواهر. وقد  تتناول تحديدا هذه 
الوطنية  عبر  والق�سايا  الب�سري  التنقل  بين  الروابط  على  عاّم  بوجه  الهجرة  ب�ساأن 
الأخرى. ومن الأمثلة على ذلك اإدماج الهجرة في خطة عمل القاهرة التي انبثقت عن 
موؤتمر ال�سكان والتنمية، لعام 1994،  وكذلك الحوار الرفيع الم�ستوى التابع لالأمم 
الهجرة  واإدماج  الدولية والتنمية في عامي 2006 و2013  بالهجرة  المعني  المتحدة، 

في اأهداف التنمية الم�ستدامة في عام 2015.

1   التزم اإعالن نيويورك اأي�ساً باإ�سدار اتفاق عالمي ب�ساأن الالجئين، ا�ستنادا اإلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكول 
الأمم المتحدة لعام 1967 ب�ساأن و�سع الالجئين.
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وعلى عك�ص هذه المبادرات، �سيركز التفاق العالمي على ال�سكالية الكاملة للهجرة 
ل  وهو  الدولية.  للهجرة  الأبعاد  المتعدد  بالطابع  نيويورك  اإعالن  وي�سّلم  الدولية. 
يحدد اأنواع المهاجرين الذين �ستتم تغطيتهم ول يحّد من تطبيق التفاق العالمي 
على فئة واحدة ب�سبب الحركة اأو الو�سع القانوني، واإنما ين�ص على اأن الدول الأع�ساء 
»�ستتعاون على ال�سعيد الدولي من اأجل كفالة الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية 
مع الحترام الكامل لحقوق الإن�سان و�سمان المعاملة الإن�سانية للمهاجرين، ب�سرف 

النظر عن و�سعهم من حيث الهجرة« )التوكيد م�ساف(. 

كما يعّد التفاق العالمي حدث تاريخي بو�سفه اآلية جديدة لتعزيز التعاون الدولي 
في اإدارة الهجرة. اإذ تتفاو�ص عادة الدول الأع�ساء على اتفاقيات اأو معاهدات دولية 
اأثناء �سياغة حقوق الأ�سخا�ص بموجب القانون الدولي اأو اإن�ساء هياكل اإدارية جديدة 
لتعزيز التعاون فيما بين الدول. تقر عملية التفاق العالمي باأن هناك مجموعة كبيرة 
ال�سكوك  بع�ص  في  المهاجرين  حقوق  فعاًل  تحدد  التي  الدولي  القانون  اأحكام  من 
التي �سادق عليها اأكبر عدد من الأطراف، مثل العهدين الدوليين الخا�سين بالحقوق 
الآخر  والبع�ص  والثقافية.  والجتماعية  القت�سادية  والحقوق  وال�سيا�سية،  المدنية 
في  تقدم  اأُحرز  وكذلك  المهاجرين.  العمال  اتفاقية  مثل  بالهجرة،  تحديداً  يتعلق 
اإن�ساء الأطر الموؤ�س�سية لإدارة الهجرة الدولية، بدخول  العقود القليلة الما�سية في 
العمليات  انت�سار  المنظمة الدولية للهجرة في منظومة الأمم المتحدة، ف�سال عن 
العقد  مدى  على  ال�سبيل  مهدت  التي  الموا�سيعية،  والدولية  الإقليمية  ال�ست�سارية 
ب�ساأن التفاق  للتفاو�ص  الأع�ساء  الدول  النواحي ل�ستعداد  العديد من  الما�سي في 
هذه  باأن  العالمي،  التفاق  ب�ساأن  بتفاو�سها  الأع�ساء،  الدول  اعترفت  وقد  العالمي. 
احتمال  اأو  المهاجرين  حماية  ل�سمان  كافية  غير  والموؤ�س�سية  القانونية  الترتيبات 
اأن تكون معظم الهجرة اآمنة ومنظمة ونظامية. لذلك فاإنها تلتزم بالتفاو�ص ب�ساأن 

حلول عملية. وكما ذكر المدير العام في حلقة العمل الأولى للحوار الدولي:

يجب اأن ُت�ستكَمل المبادئ باأدوات وحقائق وتنفيذ. وهذا ي�ستدعي ما يلي: )اأ( اأن 
نكون عمليين، واأن ن�سير اإلى الثغرات المتبقية في اللتزامات والتفاهمات؛ واأن نحّدد 
نحّدد  واأن  الناجمة عنها،  وتلك  الثغرات  تلك  تت�سبب في  التي  والتحديات  الحواجز 
�سبل الم�سّي ُقدماً لإيجاد الحلول؛ )ب( اأن نحّدد ال�سبل والو�سائل لترجمة المبادئ 
التنقل،  لإدارة  خيارات  وو�سع  للتطبيق،  قابلة  اأهداف  اإلى  والتفاهمات  واللتزامات 
وت�سجيع الهجرة النظامية، ومعالجة اأبعاد التنقل المتعّلقة بالأزمات، وتقديم حلول 

مبتكرة وعملية يمكن تطبيقها على نطاق وا�سع.

اأكد  العالمي،  التفاق  في  اإدراجها  يمكن  التي  الق�سايا  من  الكبير  للعدد  ونظراً 
عدة  متحّدثين في حلقة العمل الأولى اأهمية تحديد الأولويات الكولومبيا وال�سويد 
التركيز على �سمان  بّد من  اأنه ل  . واقترح كثيرون  العاّمة  و�سيلي ورئي�ص الجمعية 
حماية حقوق المهاجرين، وتحديداً على �سرورة معالجة حالة المهاجرين في حالت 
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اأو عند العودة. وو�سع  اأو المق�سد  اأثناء العبور  اأو  �سعف، �سواء في بلدانهم الأ�سلية 
و�سيلة  تعّد  العملية  هذه  اأن  وكيف  الإن�سان،  حقوق  اإطار  في  هذا  كولومبيا  مندوب 
بدل  وتنفيذها،  نيويورك  اإعالن  في  الواردة  والع�سرين  الأربعة  بالتعّهدات  لاللتزام 
من مجرد مناق�ستها. وفي مالحظات ختامية خالل حلقة العمل الأولى، اأ�سارت نائبة 
لتبادل  »فر�سة  تمثل  العملية  هذه  اأن  اإلى  للهجرة  الدولية  للمنظمة  العام  المدير 

اأف�سل الممار�سات وتطوير التعاون وتح�سين الت�ساق على نطاق المنظومة«.

وقدم ال�سيد محمد �سم�سر من تركيا تف�سيرا موجزا لكيف يرى اأن هذه الفر�سة 
التاريخية يمكن اأن توؤدي اإلى نتائج حميدة. واأ�ساف قائاًل اإنه يجب توحيد الجهود: 
»تكاد تكون جميع م�ساكلنا جزءاً ل يتجزاأ عن بع�سها البع�ص، وهي تن�سئ طبقات من 
التعقيد ل يمكن لأي بلد ول لأي منظمة دولية اأن تعالجه وحدها«. يجب اأن يكون 
الحوار مفتوحا و�سادقا لكي يوؤدي اإلى تعزيز التعاون؛ ويجب اأن تكون هناك اإدارة اأكثر 
تن�سيقا للهجرة على الم�ستوى الحكومي، وفك اأوجه النغالق على ال�سعيد الدولي. 
المتحدة  الأمم  جامعة  مكتب  )رئي�ص  كوكين،  جيم�ص  الدكتور  حّذر  الروح،  وبنف�ص 
في الأمم المتحدة، وممثل رئا�سة الفريق العالمي المعني بالهجرة(، من اأن »التفاق 
العالمي لن يكون فعال اإذا كان يوفر حالًّ موّحداً للجميع، لأن وظائف اإدارة الهجرة 
تختلف باختالف الم�ستويات - المحلية ودون الوطنية والوطنية والإقليمية والعالمية 
– وباختالف التعامل مع مختلف جوانب الهجرة - مثل هجرة اليد العاملة، والنزوح، 

اأو الهجرة لأغرا�ص تعليمية«.

بوزارة  واللجوء  الهجرة  لإدارة  العامة  )المديرة  هنريك�سون،  اأول  ال�سيدة  اأماّ 
في  عالمين  اتفاقين  في  النظر  �سيتم  باأنه  الم�ساركين  فذّكرت  ال�سويد(،  في  العدل 
عام 2018، لي�ص فقط التفاق العالمي ب�ساأن المهاجرين، واإنما اأي�سا التفاق العالمي 
ب�ساأن الالجئين. واأ�سارت اإلى اأن »اللتزام باإبرام اتفاقين عالمين يعّد فر�سة فريدة 
تنعك�ص  اأن  وينبغي  والالجئين.  الهجرة  ب�ساأن  بها  نتعاون  التي  الطريقة  لتح�سين 
واأثارت  التفاقين«.  كال  في  الواقع  اأر�ص  على  الت�سغيلية  والتحديات  التاآزر  اأوجه 
اأيواد اأولتونبو�سون-األكيجا، )من�سقة ال�سوؤون الإن�سانية، نيجيريا(، م�ساألة الهجرة 
فاإن  حالة،  كدرا�سة  نيجيريا  �سرق  �سمال  اأخذنا  »اإذا  قائلة:  لحظت  عندما  الق�سرية 
والحرب  والعنف  التمرد  ونتيجة  ال�سراع.  من  الهرب  هو  للهجرة  الرئي�سي  ال�سبب 
نتيجة  ُدّمرت  التي  الأ�سا�سية  الرفاه  و�سائل  عن  بحثاً  الم�سردون  فيهاجر  الأهلية، 

ال�سراع ... الغذاء والماأوى وال�سحة وما اإلى ذلك«.

واأبرز العديد من المتحدثين اأي�سا �سرورة ال�ستفادة من هذه الفر�سة التاريخية 
و�سددوا  الهجرة.  حول  ال�سائدة  الت�سورات  اأجل  من  العالمي  التفاق  يوفرها  التي 
المنافع  وتو�سيح  الإيجابية،  الناحية  من  الهجرة  لظاهرة  اإطار  و�سع  �سرورة  على 
القت�سادية والجتماعية والثقافية التي تقّدمها الهجرة المنظمة والنظامية ب�سكل 
�سليم للمجتمعات الم�سيفة وبلدان المن�ساأ. وبعبارة اأخرى، لكي تكون ناجحة في هذا 
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ت�سور  اإعادة  المتنقلين، يجب  للنا�ص  ونظامية  اآمنة ومنظمة  لتوفير طرق  الم�سعى 
الفوائد التي يوّفرها التنقل الب�سري بالكامل.

ل�سيا�سات  الرئي�سية  المثال، وافقت لويجي ماريا فيغنالي، )المديرة  �سبيل  على 
بها  اأدلى  التي  الفتتاحية  المالحظات  على  اإيطاليا(،  الخارجية،  بوزارة  الهجرة، 
المدير العاّم للنظمة الدولية للهجرة، عن اإعادة �سياغة جهود اإدارة الهجرة باعتبارها 
ا�ستثمارات ولي�ست تكُلفة. وبالمثل، اأ�سار اأحمد ح�سين )كندا( اإلى �سرورة روايات اأكثر 
اإيجابية عن اآثار الهجرة، قائال: »نحن بحاجة اأي�سا اإلى ت�سجيع قادة القطاعين العام 
اإيجابية  اأكثر  روؤية  بتعزيز  معه  والتعامل  ال�سلبي  الخطاب  مواجهة  على  والخا�ص 
للهجرة، والتاأكيد على الأدلة المتنامية على العديد من الفوائد التي يمكن للتنقالت 
اأن تجلبها«. وقال ال�سيد بارت �سومرز، )عمدة مدينة مي�سلين، بلجيكا(، مو�ّسعاً نطاق 
اإيجابية،  اأكثر  ليكون  الخطاب  توجيه  اإعادة  م�ساألة  مجرد  لي�ست  اإنها  الروؤية،  هذه 
لكنها م�ساألة تخ�ّص خلق تقدير جديد حقا للتنوع »بو�سفه الأمر العادي الجديد«. 
وحّث فران�سي�سكو هاغو، )نائب وزير التنقل الب�سري، اإكوادور( جميع دول العالم على 
الالجئون  التي يجلبها  الثقافية والجتماعية والقت�سادية  بالم�ساهمات  »العتراف 
والمهاجرون اإلى المجتمعات التي ي�ستوطنون فيها«. اإن الر�سالة التي تقّدمها اإكوادور 
هي ر�سالة تعترف بالكرامة الإن�سانية لجميع المهاجرين، وتدافع عن حرية تنقالت 

النا�ص، اإل جانب روؤو�ص الأموال، في جميع اأنحاء العالم.

اأفريقيا،  المك�سيك، وكولومبيا، وجنوب   - الحكومات  العديد من ممثلي  واأعرب 
م�ساهمات  تعك�ص  التي  للم�سطلحات  العالمي  التفاق  ا�ستخدام  �سرورة  عن  وكينيا 
المهاجرين. اإذ تتاأثر لغة الهجرة اليوم بالم�ساعر ال�سلبية وما يرتبط بها من روايات 
غير �سحيحة. ويجب اأن ت�ستند مفاو�سات التفاق العالمي اإلى و�سف دقيق للهجرة 
من  العديد  ودعا  ال�سلبية.  النمطية  بالقوالب  تتاأثر  ول  موثوقة  بيانات  تدعمه 
الم�ساركين - بمن فيهم الممثل من كولومبيا - اإلى اأن يظلوا مت�سقين في ا�ستخدام 
الهجرة “النظامية” بدل من الهجرة “القانونية” والهجرة “غير النظامية” بدل 

من الهجرة “غير القانونية” لأن هذا الم�سلح الأخير ينطوي على “نهج عقابي”.
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ُنُهج الحكومة باأكملها

وُنُهج المجتمع باأ�صره فيما يخ�ّس الهجرة

وتمّثل المجال الثاني الذي توافقت فيه الآراء ب�سورة هاّمة في �سرورة اتباع نهج 
�سامل وجامع اإزاء الهجرة في اإطار التفاق العالمي. ويجب اأن ت�ستند ال�ستراتيجيات 
وفي  ومت�سقة.  قوية  وطنية  �سيا�سات  اإلى  الدولية  النا�ص  تحركات  لإدارة  العالمية 
الوقت نف�سه، يجب اأن ت�ستند ال�سيا�سات الوطنية اإلى م�سالح واحتياجات المجتمعات 
المحلية التي يقيم فيها المهاجرون. واإذ تكاد تكون جميع البلدان في وقت واحد، ولو 
اأن تكون �سيا�سات  بدرجات متفاوتة، بلدان من�ساأ وعبور ومق�سد للمهاجرين، يتعّين 
الهجرة الوطنية متوازنة و�ساملة. وعليها اأن تعالج حالت المواطنين الذين ينتقلون 
اأخرى، والمهاجرين  اإلى بلدان  اإلى الخارج، والمهاجرين الذين يعبرون ويتوجهون 
العائدين اإلى ديارهم. وينبغي اأي�سا اأن تكون ال�سيا�سات الوطنية الفعالة مت�سقة مع 
نف�سه،  الوقت  وفي  عليها.  المتفق  الدولي  التعاون  واآليات  الدولية  القانونية  الأطر 
الوطنية  الهجرة  العالمية مختلف حقائق  الهجرة  اأولويات ومبادئ  تراعي  اأن  يجب 
والإقليمية. و�ست�ساعد روؤية موحدة ب�ساأن الهجرة على ال�سعيد الوطني على �سمان 

تن�سيق ال�سيا�سات وترابطها و�سموليتها ب�سكل جيد.

ُنُهج الحكومة باأكملها 

باأكملها  للحكومة  نهج  اتباع  اأهمية  الحلقتين  في  الم�ساركين  من  العديد  اأّكد 
جامعة  من  كوكين  جيم�ص  ال�سيد  واأكد  العالمي.  التفاق  ب�ساأن  التفاو�ص  في 
على  الأولى،  العمل  حلقة  في  العالمية  الهجرة  مجموعة  عن  المتحدة،  الأمم 
بحيث  جامع،  حكومي  نهج  لتحقيق  »تدابير  في  النظر  �سرورة  المثال،  �سبيل 
والحكومات  البرلمانات  ذلك  في  بما  الوطنية،  ودون  الوطنية  الم�ستويات  ي�سمل 
في  للمهاجرين«  مجدية  م�ساركة  لتحقيق  خطوات  عن  ف�سال  المحلية، 

العالمي. التفاق  اإلى  الموؤّدية  المناق�سات 

والأمن  التنمية  مجال  في  بالهجرة  المتعلقة  النظر  وجهات  تكون  اأن  يجب 
اإزاء  كامل  حكومي  لنهج  ومتكافلة  متكاملة  عنا�سر  اأخرى،  اأمور  �سمن  والحماية، 
الوزارات  مختلف  لم�ساعدة  تن�سيق  اآليات  اإن�ساء  اإلى  نداءات  هناك  وكانت  الهجرة. 
وغيرها من ال�سركاء الحكوميين المعنيين على و�سع وتنفيذ نهج »للحكومة باأكملها« 
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في  ت�ساعد  لأنها  اإما  الم�ساركة،  اإلى  تحتاج  التي  الوزارات  بين  ومن  الهجرة.  اإزاء 
بالهجرة،  تتاأثر  التي  القطاعات  عن  الم�سوؤولة  هي  واإما  الهجرة،  �سيا�سات  �سياغة 
وزارات العدل، وال�سوؤون الداخلية، وال�سوؤون الخارجية، والتنمية، وال�سحة، والتعليم، 
تن�سيق  جهات  تعيين  �ساأن  ومن  وغيرها.  والبيئة،  الجتماعية،  وال�سوؤون  والعمل، 
ي�ساعد على  اأن  ال�سلة  ذات  الفاعلة  الجهات  وا�سحة للجمع بين وجهات نظر جميع 
الوافدة  بالهجرة  المتعلقة  ال�سيا�سات  �سياغة  في  جامع  حكومي  نهج  اتباع  �سمان 

والخارجة  والعابرة.

وقدم العديد من الم�ساركين اأمثلة ملمو�سة على الممار�سات الجيدة التي اأثبتت 
في  الجيدة  الهجرة  ممار�سات  الدول  وت�ساطرت  للحكومة.  جامع  نهج  اتباع  جدوى 
مجالت مثل الت�سجيل المدني )�سيراليون وجنوب اأفريقيا(، وا�ستخدام التحويالت 
المالية - ول �سيما ت�سخير العالقة بين الهجرة والتنمية )المك�سيك  - وال�سيا�سات 
ال�ساملة التي تبني المجتمعات القائمة على القيم الم�ستركة وحقوق الإن�سان العالمية 

من اأجل تعزيز الندماج بدل من ال�ستبعاد - عمدة مي�سلين، بلجيكا(.

ا�ستعرا�ص   ال�سيا�سات. وبعد  الجيدة في  الممار�سات  اإدماج  اأي�سا م�ساألة  ونوق�ست 
وال�سوؤون  الداخلية،  ال�سوؤون  وزارات  بوا�سطة  بلدها  به  تقوم  الذي  الهام  الدور 
الخارجية، والرعاية الجتماعية وال�سباب، و�سفت اإيلونا غبريا هوك�سا، )نائبة الوزير 
بوزارة ال�سوؤون الداخلية في األبانيا( �سيا�سة اإدارة الهجرة النا�سئة في األبانيا. وتتمثل 
روؤية ال�سيا�سة الجديدة في »اإن�ساء نظام فعال لإدارة الهجرة في األبانيا«. ويهدف هذا 
للهجرة  ومنتظمة  اآمنة  قنوات  لتعزيز  ال�ستراتيجية  الأهداف  تحقيق  اإلى  النظام 
ا�ستدامة  وتعزيز  للهجرة؛  الإنمائي  الأثر  وتعزيز  النظامية؛  غير  الهجرة  لمنع 
هجرة العائدين من خالل دعم اإعادة اإدماج المهاجرين العائدين؛ والنهو�ص بتنفيذ 
ال�سيا�سات الرامية اإلى �سمان الم�ساواة في معاملة مواطني البلدان الأخرى واإدماجهم 
في األبانيا، وتوطيد �سيا�سات الهجرة والإطار القانوني وهياكل الإدارة والتن�سيق من 

اأجل �سمان تح�سين الت�سدي لتحديات الهجرة.

يجب اأن يتجاوز النهج الحكومي الجامع الوزارات التي تنفذ ال�سيا�سات. وقدمت 
الأمم  لدى  الدولي  البرلماني  لالتحاد  الدائمة  )المراقبة  تور�سني،  بادي  ال�سيدة 
وا�ستنادا  الهجرة.  اإدارة  عملية  في  الوطنية  البرلمانات  دور  عن  عر�سا  المتحدة(، 
في  هاما  دورا  البرلمانات  بها  توؤّدي  التي  الكيفية  على  ركزت  �ساذرلند،  تقرير  اإلى 
»اإجراء نقا�ص عام اأكثر انفتاحا وا�ستنارة ب�ساأن التنازلت المتعلقة ب�سيا�سة الهجرة«. 
وذلك اإ�سافة اإلى الأطر القانونية والتفاقيات والبروتوكولت الدولية التي تتحّمل 
البرلمانات م�سوؤولية الت�سويت على اعتمادها، اإ�سافة اإلى دورها الهام في المخطط 

الحكومي الجامع لإدارة الهجرة.
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نهج  لتحقيق  وتن�سيق  قوية  قيادة  وجود  �سرورة  عن  اآخرون  م�ساركون  وتحدث 
اللجنة  لأمانة  التنفيذي  )الأمين  جا�سي،  جورج  ذكره  لما  ووفقا  جامع.  حكومي 
العدل،  ووزارة  العامة،  الخدمات  تنمية  ووكالة  الهجرة،  بق�سايا  المعنية  الحكومية 
بتعيين  ب�سكل �سحيح وفعال  القيام  قادرة على  الجماعية  الآلية  فاإن هذه  جورجيا(، 
اأدوار مختلف الجهات الفاعلة؛ وتن�سيق وزيادة التعاون بين جميع الأطراف )بما فيها 
وبالتالي  والزدواجية،  المتوازي،  والعمل  التداخالت،  وتجنب  الدولية(؛  الأطراف 

زيادة تعبئة الموارد الالزمة؛ واأخيرا، �سمان ا�ستدامة �سنع القرار.

مع  الوطنية  الحكومية  الموؤ�س�سات  عمل  �سرورة  اآخرون  متحدثون  واأّكد 
منتظمة  ب�سورة  واجتماعها  والمحلي،  الوطني  دون  ال�سعيدين  على  الم�سوؤولين 
بروؤ�ساء البلديات وال�سلطات المحلية الأخرى الذين ي�سطلعون باأدوار هامة. اإذ من 
اأكبر من التنوع والم�ساهمة  اإدارة قدر  اأن ي�ساعد الحكومات المحلية على  �ساأن ذلك 
اأع�ساء  واأعرب  الهجرة.  �سوؤون  واإدارة  والعالمية  والإقليمية  الوطنية  ال�سيا�سات  في 
فريق المناق�سة والمتدربون مراراً عن �سرورة اإ�سراك الجهات الفاعلة في الحكومات 
فعلى  الوطني.  ال�سعيد  على  اأن�سئت  التي  والتنفيذ  الت�ساور  عملية  في  المحلية 
بال�سوؤون  المعني  الخا�ص  اأ�سار برهان جبري - كري�ستو�ص )المبعوث  المثال،  �سبيل 
اتحادي  اإثيوبيا، لدينا نظام  اإثيوبيا( قائاًل »في  الوزراء،  الإقليمية في مكتب رئي�ص 
الجتماعية جهًة  وال�سوؤون  العمل  وزارة  تعيَّن  التحادي،  الم�ستوى  وعلى  للحكومة، 
الق�سايا  ب�ساأن  الأخرى  الحكومية  غير  الفاعلة  والجهات  المعنية  الوزارات  لتن�سيق 
الوطنية المتعلقة بالهجرة العمالية. في حين اأن الوكالت ومكاتب العمل وال�سوؤون 
ت�سطلعان  الخا�سة  المدن  اإدارتي  وفي  الإقليمية  الوليات  جميع  في  الجتماعية 
فيها  يجتمع  منتظمة  منتديات  وهناك  الإقليمي.  ال�سعيد  على  التن�سيقي  بدورهما 
كل من اأ�سحاب الم�سلحة الفيدراليين والإقليميين لمناق�سة مختلف ق�سايا الهجرة 

وتبادل الخبرات والمعلومات«.

وذكر يورغ لوبر )�سوي�سرا( الجهود التعاونية التي تبذلها الحكومة ال�سوي�سرية في 
تحديد وتنفيذ �سيا�سة الهجرة الخارجية، التي ت�سارك فيها جميع الوكالت التحادية 
اأعلى  اعُتمدت على  التي  التعاون هذه،  اآلية  »اإن  لوبر  ال�سيد  بالهجرة. وقال  المعنية 
م�ستوى �سيا�سي، ت�سمن التوازن بين الم�سالح المختلفة وتزيد من الت�ساق عندما 
بالإ�سافة  الأولوية«.  ذات  الم�ساركة  الم�ساريع وتحديد مجالت  بتنفيذ  الأمر  يتعلق 
اإلى النهج الحكومي برمته في ال�سياق الوطني، ومنذ عام 2008، �ساركت �سوي�سرا في 
�سك متعدد الأطراف ل�سراكات الهجرة مع دول اأخرى لمعالجة �سواغل محددة، مثل 

التجار بالب�سر.

الطريقة  عن  اأمثلًة  )اإكوادور(  هاغو  فران�سي�سكو  قدم  الأولى،  العمل  حلقة  وفي 
اإكوادور  في  الحكومة  م�ستويات  مختلف  على  الإدارة  مجال�ص  اإن�ساء  بها  �ساعد  التي 
على اإذكاء نهج حكومي جامع، ومختلف عنا�سره التي تتبع نهج ي�ستند اإلى الحقوق. 
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على ال�سعيد الوطني، اأُن�سئت موؤّخراً هيئة تابعة للوزارة المكّلفة بالتنقالت الب�سرية 
المهاجرين وحمايتها  بالدفاع عن حقوق  المتعلقة  العامة  ال�سيا�سة  تنفيذ  اأجل  من 
وتعزيزها. وعلى ال�سعيد المحلي، �سكلت الكانتونات مجال�ص اإقليمية للم�ساعدة على 

اإيجاد نظم للم�ساواة، بما في ذلك ب�ساأن مو�سوع التنقل الب�سري.

واأثار المتحّدثون في حلقة العمل الثانية اأي�سا �سرورة اتباع نهج حكومي جامع 
فيما يتعلق بحماية المهاجرين في حالت �سعف. واأكدوا �سرورة اإدماج الحقوق في 
الت�سريعات والمبادئ التوجيهية التي ُو�سعت لل�سلطات الوطنية والمحلية. اإذ من �ساأن 
هذا النهج اأن ي�ساعد على �سمان اأن ينظر الم�سوؤولون اإلى ال�سعف اأول قبل تحديد 
اأوًل كاأطفال ولي�ص كمهاجرين.  المثال، ينبغي حماية الأطفال  الحالة. فعلى �سبيل 
ويجب اأن يكون الأ�سخا�ص الذين يقومون ببحث ال�ستمارات على الحدود على دراية 
بكيفية التعرف على المهاجرين الذين هم في حالة �سعف. فال�سيد اإدوارد هوبارت، 
الكومنولث،  و�سوؤون  الخارجية  وزارة  اأوروبا،  مديرية  بالهجرة،  المعني  )المبعوث 
توجيهية  مبادئ  و�سعت  قد  المتحدة  المملكة  اأن  اإلى  مثاًل  اأ�سار  المتحدة(  المملكة 
تراعي  الحدود(  ومراقبة  الزراعة،  )اأي  المجالت  مختلف  في  الخدمات  لمقدمي 
ظروف المهاجرين والمنا�سبات التي قد يكون فيها المهاجرون في حالة ه�سة ب�سكل 
خا�ص. فمثاًل، ينبغي تدريب الم�سوؤولين على الك�سف عن الأطفال ال�سعفاء اأو �سحايا 
تحديد  على  المتحدة  المملكة  في  الحدود  قوة  تدريب  ويتم  المحتملين.  التجار 
حالت ال�سعف بالن�سبة للمهاجرين وعلى معرفة كيفية تنفيذ الأطر القائمة لهذه 

الحالت. والمبادئ التوجيهية ب�سيطة ومتاحة على النترنت.

واإ�سراك  الأفقي  التعاون  وت�سجيع  القدرات  تعزيز  �سرورة  على  الم�ساركون  واأّكد 
اإدارة  الإدارات الريفية والح�سرية على ال�سواء. وعالوة على ذلك، يتطلب »توطين« 
الهجرة دمجها في التعليم، وتقديم الخدمات الجتماعية، وخطط التنمية الريفية. 
وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على الإدارات المحلية اأن تزيل الحواجز اأمام العمل مع 
ال�سواء.  وقام )بارت �سومرز( بلجيكا، الذي  الدوليين والداخليين على  المهاجرين 
ُمنح جائزة عن جهوده الرامية اإلى الترحيب باآليات التكامل الطويلة الأجل لالجئين 
والمهاجرين الآخرين في ال�سنوات الأخيرة وتنفيذها، بعر�ص تو�سياته، بما في ذلك 
ت�سجيع  و�سرورة  بنجاح،  التكامل  لتحقيق  جهودا  باأ�سره  المجتمع  يبذل  اأن  �سرورة 
المجتمعات القائمة على القيم الم�ستركة وحقوق الإن�سان العالمية )تعزيز الندماج 

بدل من ال�ستبعاد اأو النق�سام(.

نهج المجتمع باأ�سره 

الجهود  �سم  �سرورة  العمل  حلقات  طوال  المتكررة  الموا�سيع  من  اأن  حقيقًة 
م�سوؤوليات  تتحمل  التي  الوزارات  جميع  فقط  لي�ص  الهجرة  مجال  في  المبذولة 
المغتربين  ومجتمعات  الخا�ص  والقطاع  المدني  المجتمع  اأي�سا  واإنما  الهجرة، 
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المحلية  وال�سلطات  الم�سيفة  والمجتمعات  الأ�سلية  والمجتمعات  والمهاجرين 
وحقيقي  متما�سك  نهج  لو�سع  ذلك،  وغير  �لأكاديمية  و�لأو�ساط  و�لمد�ر�ض 
ه�سام  ال�سيد  ولحظ  الهجرة.  اإدارة  في  عليه  والحفاظ  ككّل،  المجتمع  يتبعه 
الدولية بوزارة  المتعددة الأطراف وال�سوؤون الأمنية  ال�سوؤون  بدر، )م�ساعد وزير 
نهجا  يتطلب  الأوجه  والمتعدد  المعقد  الهجرة  طابع  اأن  م�سر(،  الخارجية، 
بكاملها  الم�ساألة  »لمعالجة  باختالفهم  الرئي�سيين  الم�سلحة  اأ�سحاب  ي�سمل 
كي�سادا  مونيوز  كارمن  وو�سف  المترابطة«.  جوانبها  جميع  في  فعال  نحو  على 
ي�سمل  نهج  لتنفيذ  بلده  جهود  كو�ستاريكا(   في   وال�سرطة  الحكومة  وزير  )نائبة 
بالمهاجرين  المعني  الدائم  للمنتدى  التقنية  الأمانة  وتجمع  باأ�سره.  المجتمع 
�لأكاديمية  و�لأو�ساط  �لدولية،  و�لوكالت  �لحكومية  و�لموؤ�س�سات  و�لالجئين، 
للهجرة  الوطني  المجل�ص  اأ�سدر  ذلك،  اإلى  واإ�سافة  الحكومية.  غير  والمنظمات 
التنفيذية،  ال�سلطة  اإلى  بال�سيا�سات  المتعلقة  والتو�سيات  الم�سورة  لتقديم  قانونا 

الجتماعية. والمنظمات  العامة  ال�سلطات  مع  بالتن�سيق 

وقال العديد من الم�ساركين اإن اإ�سراك مجموعة كاملة من اأ�سحاب الم�سلحة 
قد ي�ساعد في اإعادة �سياغة �سرد الهجرة ب�سكل اإيجابي، وذكر المتحّدثون اأنه من 
العن�سرية  من  الحّد  يمكن  الم�ستويات،  جميع  على  الفاعلة  العنا�سر  عمل  خالل 
اإ�سراك  القتراحات  و�سملت  الهجرة.  الدفاع عن مزايا  ويمكن  الأجانب،  وكراهية 
وفي  الهجرة  واقع  حول  النقا�ص  لإعالم  حمالت  في  المدني  المجتمع  هيئات 
محاربة الخطاب العام الخاطئ والخطاب العام المجّرد من اإن�سانيته عن الهجرة. 
�سيما  ول  الخا�ص،  القطاع  في  الفاعلة  الجهات  الجهود  هذه  ت�سمل  اأن  وينبغي 
القوى  اإلى  المهاجرون  يقدمها  التي  بالإ�سهامات  )العتراف  العمل،  اأ�سحاب 
والالجئين(.  المهاجرين  اإيجابية عن  روايات  )لن�سر  الإعالم  وو�سائط  العاملة(، 
لبلدان  المالية  للتحويالت  الكبير  الإيجابي  الأثر  عن  الكثيرون  تحدث  ولئن 
المهاجرين  بم�ساهمات  المتعلقة  الحمالت  اأن  على  اأي�ساً  التاأكيد  تّم  المن�ساأ، 
الم�ساريع  وتنظيم  والمهارات،  المعارف  تحويل  وت�سمل  كثيرا  التحويالت  تتجاوز 

الم�ساهمات. من  وغيرها  والثقافية  وال�ستثمار،  والتجارة  والبتكار، 

وقد عك�ست المناق�سة التي تناولت نهج المجتمع باأ�سره خالل حلقة العمل الأولى 
والقطاع  المدني  المجتمع  م�ساركة  اأن  وهو:  األ  حا�سم،  جانب  على  وا�سحا  اتفاقا 
ل  �أمر  �أنف�سهم،  و�لمهاجرين  �لأكاديمية  و�لأو�ساط  �لمغتربين  ومجتمعات  �لخا�ض 
الت�ساورية  العملية  وفي  الوطني  ال�سعيد  على  الهجرة  ممار�سات  تعزيز  في  منه  بّد 
)رئي�ص  نابييف،  فيرودين  ال�سيد  ذكر  وكما  العالمي.  التفاق  �سياغة  اإلى  الموؤدية 
ب�ساأن  الدولي  التعاون  نطاق  »تو�سيع  فاإن  اأذربيجان(،  للهجرة،  الحكومية  الدائرة 
الهجرة وتعزيز الحكم في هذا الميدان، وتعزيز نهج المجتمع باأ�سره في اإدارة الهجرة 
الجيدة �سي�سهم في تعجيل تحقيق الأهداف )اأهداف التفاق العالمي(. وقد و�سعت 
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المجل�ص  باإن�ساء   2015 عام  في  التنفيذ  مو�سع  المبداأ  هذا  الأذربيجانية  الحكومة 
العام داخل الدائـرة الحكومية للهجـرة كو�سيلة ل�سمان الم�ساركة الن�سطة للمجتمع 

المدني في عملية �سنع �سيا�سات اإدارة الهجرة.

وبالمثل، اأبرز يورغ لوبر )�سوي�سرا( نهجا مبتكرا في بلده ي�سطلع فيه المجتمع 
المدني بدور دائم في المناق�سات مع الحكومة ب�ساأن م�سائل الهجرة.

المدني  المجتمع  اإ�سراك  ب�سرورة  اأن بالده تعترف  نيجيريا  ممثل  واأفاد 
والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخا�ص على جميع الم�ستويات. وتقوم ال�سيا�سة 
الوطنية للهجرة في نيجيريا، التي اعتمدت في عام 2015، بدعم من المنظمة الدولية 
باأ�سرها،  باأ�سره والحكومة  للهجرة والتحاد الأوروبي، بتطبيق ُنهج ت�سمل المجتمع 
ت�سم فريق عمل تقني يتاألف من �سركاء حكوميين وخا�سين واجتماعيين واإنمائيين. 
اإن �سيا�سة الهجرة الوطنية وخطة تنفيذها »توفر الإطار القانوني المنا�سب لر�سد 

وتنظيم الهجرة الداخلية والدولية، وجمع بيانات الهجرة ون�سرها ب�سكل �سليم«.2

وتناول عدد من الدول ُنُهج المجتمع باأ�سره تحديداً في �سياق المهاجرين الذين 
يعي�سون اأو�ساعا �سعيفة. واأ�سار ممثل كينيا اإلى الخطة المتينة التي تتبعها الحكومة 
اإدارة  اإزاء  باأ�سره  المجتمع  تّتبع نهجا يت�سّمن  المهاجرين. وهي  في معالجة حقوق 
الهجرة، بما في ذلك الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، ومنظمات المجتمع 
المهاجرين.  الحّد من مواطن �سعف  على  ي�ساعدون  الذين  الأفراد  المدني، وحتى 
بين  ال�سديد  التوتر  حالت  لمعالجة  الدولية  والمنظمات  ال�سرطة  بين  تجمع  وهي 
العتبارات الأمنية وحقوق الإن�سان. وقد قامت ب�سياغة �سيا�سة وطنية ب�ساأن هجرة 
ال�ستات.  تخ�ّص  و�سيا�سة  للهجرة  �ساملة  وطنية  �سيا�سة  و�سع  ب�سدد  وهي  العمالة 
ونتيجة لهذه الإجراءات، تمكنت من اإنقاذ الكينيين الموجودين في ال�سرق الأو�سط 

حيث كانوا معر�سين للخطر.

جانب  من  من�سقة  جهودا  ت�ستلزم  ال�ساملة  ال�ستجابة  اأن  الفاتكان  ممثل  واأعلن 
الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية في المجتمع المدني في المناق�سات.

وتحّدث ممثلو منظمات المجتمع المدني )بمن فيهم روبرت ج. فيتيلو، الأمين 
العام للجنة الدولية الكاثوليكية للهجرة(، وماريا بيا بيلوني ميغناتي، لجنة المنظمات 
غير الحكومية المعنية بالهجرة، وبرني�ص فالديز ريفيرا، من�سقة ال�سيا�سات العامة، 
عن المعهد المعني بالمراأة في الهجرة، واآ�سلي ويليام غويز، منتدى المهاجرين في 
الم�سلحة  اأ�سحاب  وم�ساركة  المدني  المجتمع  يوؤّديه  الذي  الهام  الدور  عن  اآ�سيا(، 
غير  المنظمات  ممثلي  بع�ص  ودعا  العالمي.  التفاق  �سياغة  عملية  في  المتعددين 

  https://www. :2  المنظمة الدولية للهجرة، 2015. “نيجيريا تتبنى �سيا�سة الهجرة الوطنية.” متاح على الموقع التالي
iom.int/news/nigeria-adopts-national-migration-policy
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الحكومية اإلى اإ�سفاء مزيداً من الطابع الموؤ�س�سي على المجتمع المدني في م�ساورات 
التفاق العالمي. 

هاما  دورا  المدني  للمجتمع  اأن  على  الآراء  في  عام  توافق  هناك  كان  حين  وفي 
العالمي،  التفاق  عملية  اأن  اأي�ساً  الأع�ساء  الدول  اأو�سحت  فقد  يوؤديه،  اأن  ينبغي 
عملية يجب اأن تقودها الدولة. واأكد ممثلون حكوميون من كندا وكو�ستاريكا و�سيلي 
على  تقع  الهجرة  اإدارة  عن  النهائية  الم�سوؤولية  اأن  وغيرهم  و�سوي�سرا،  وكولومبيا 
عاتق الدول الأع�ساء، لكنهم اأكدوا اأي�سا اأن الدول الأع�ساء ل ت�ستطيع اإدارة الهجرة 
بمفردها. فعلى �سبيل المثال، ذكر اأحمد ح�سين )كندا( اأنه »ولئن كان ينبغي لعملية 
التفاق العالمي اأن تقودها الدول، فاإنه ل يمكن للدول ول ينبغي لها اأن تعالج الهجرة 
وحدها. ويجب اأن ت�سمل العملية العديد من الجهات الفاعلة الأخرى التي ت�سهم في 
اإدارة الهجرة، بما في ذلك المواطنين والمنظمات الدولية والقطاع الخا�ص والمدن 
المجتمعية  والمنظمات  الحكومية  غير  والمنظمات  والنقابات  المحّلية  وال�سلطات 

والمنظمات الدينية والأكاديميين وبطبيعة الحال المهاجرين اأنف�سهم«.

الم�ساعد  العام  )الأمين  الحا�سرين  غا�ص  توما�ص  �سجع  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة 
لتن�سيق ال�سيا�سات وال�سوؤون الم�ستركة بين الوكالت  في اإدارة الأمم المتحدة لل�سوؤون 
الهجرة  مجموعة  بين  والتفاعل  الحوار  تح�سين  على  والجتماعية(  القت�سادية 

العالمية واأ�سحاب الم�سلحة، ول �سيما المجتمع المدني.

ولحظ العديد من المتحّدثين خ�سو�ساً الدور الهام الذي ت�سطلع به المنظمات 
الدولية في م�ساعدة الدول الأع�ساء على اإدارة حركات النا�ص. وفي ختام حلقة العمل 
الأولى، علقت نائبة المدير العام على عدد المتحّدثين الذين دعوا اإلى تعزيز وتاآزر 
والتوقعات  الفر�ص  اإلى  واأ�سارت  الهجرة،  مجال  في  وقدراتها  المتحدة  الأمم  قيادة 
الأمم  منظومة  من  ر�سميا  جزءا  باعتبارها  الآن  للهجرة  الدولية  للمنظمة  بالن�سبة 
بين  من  والمتحدثين  الفريق  اأع�ساء  من  العديد  قدم  الواقع،  وفي  المتحدة. 
الم�ساركين اأمثلة على الكيفية التي �ساعدت بها المنظمة الدولية للهجرة في تن�سيق 

اآليات اإدارة الهجرة داخل البلدان وفيما بينها.

والكونغو  وكولومبيا  وبوروندي  واأذربيجان  األبانيا  من  ممثلون  واأ�سار 
تقديم  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  دور  اإلى  وميانمار،  وكينيا  واإريتريا 
�ساعدت  المثال،  �سبيل  فعلى  الإقليمي.  الحوار  تي�سير  و/اأو  التقنية  الم�ساعدة 
من  للهجرة  وطنية  تن�سيق  اآلية  اإن�ساء  على  كينيا  في  للهجرة  الدولية  المنظمة 
في  العاملين  المختلفين  الم�سلحة  اأ�سحاب  جميع  اأعمال  وتب�سيط  جمع  اأجل 
حاليا  ويجري   ،2016 عام  �سيف  في  الآلية  وانطلقت  البلد.  في  الهجرة  �سوؤون 
تحديد جميع جهات اأ�سحاب الم�سلحة المعنيين بما في ذلك موؤ�س�سات المجتمع 
نهج  با�ستخدام  كينيا  التزام  الجهود  هذه  وتو�سح  الخا�سة.  والموؤ�س�سات  المدني 
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)المديرة  نيونزيما  اإلدغارد  ذكرت  اآخر  وكمثال  باأ�سرها.  الحكومة  يت�سمن 
المنظمة  اأن  بوروندي(،  في  والت�سال  وال�ستات  الدبلوما�سي  للتفتي�ص  العامة 
ت�ساعد  لمغتربيها  وطنية  �سيا�سة  و�سع  على  بوروندي  �ساعدت  للهجرة  الدولية 
بلدهم  رغبة  اآخرين  متحّدثين  عدة  وت�ساطر  للبلد.  القت�سادية  التنمية  على 
الوطنية  وعبر  الإقليمية  العمليات  دعم  للهجرة  الدولية  المنظمة  توا�سل  اأن  في 
مندوبون  واأعرب  التعاونية.  الترتيبات  وتطوير  المعلومات  بتبادل  ت�سمح  التي 
اإقليمية  حوارات  اإجراء  في  الرغبة  حول  �سراحة  واأفريقيا  الجنوبية  اأمريكا  من 

واإدارتها. الهجرة  اإدارة  ب�ساأن  م�ستمرة 
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المهاجرون وه�صا�صة الأو�صاع 

مّثل مو�سوعا المهاجرون الذين يعي�سون في حالت �سعف مو�سوعا محدداً في 
حلقة العمل الثانية، لكن ظهر هذا المو�سوع مرارا وتكرارا في حلقة العمل الأولى 
اأي�ساً. ووبدت من ال�سواغل الرئي�سية، �سرورة حماية فئات المهاجرين ال�سعفاء، ل 
�سيما الن�ساء والأطفال. كما اإنه من المهّم توجيه النداءات لتجنب افترا�ص اأو و�سف 
على  وقدرتهم  المهاجرين  باإمكانات  والعتراف  �سحايا،  باأنهم  المهاجرين  جميع 
لدى  �سعف  حالت  تن�سئ  التي  بالأو�ساع  الهتمام  اإلى  المتحّدثون  ودعا  الت�سّرف. 
المهاجرين كو�سيلة لحمايتهم من الأذى وبناء قدرتهم على ال�سمود. وقال عدد من 
الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  اأحد  مع  تتفق  ال�سعف،  عوامل  معالجة  اإن  المتحّدثين 

المتمثل في »لكيال يتخلف اأي بلد عن الركب«.

بع�ص  جنيف  في  المعقودة  عمل  لحلقة  الأ�سا�سية  المعلومات  ورقة  واأو�سحت 
الأ�سباب التي تدعو اإلى تعريف دقيق لحالة ال�سعف:

ال�سعيف«  »المهاجر  بم�سطلح  للمق�سود  اأف�سل  فهم  ال�سروري  من  وبالتالي، 
اإلى  اأو »المهاجر في حالة �سعف«. وب�سكل عام، تميل المناق�سات المتعلقة بال�سعف 
بحماية  ويتمتعون  قانونية  تعاريف  لديهم  الذين  الأ�سخا�ص  على  ح�سرا  التركيز 
اإلى  الفرد  انتماء  على  اأو  بهم(،  المّتجر  الأ�سخا�ص  اأو  الالجئين  )مثل  محددة 
اإحدى الفئات )مثل الن�ساء والأطفال والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة(. ويمكن لهذا النهج 
�إن  ثّم  كبير�.  �ختالفا  �لمجموعات  هذه  في  تختلف  �ل�سعف  نقاط  كون  يحجب  �أن 
يراعي  ل  معينة  مجموعة  اإلى  انتمائهم  ب�سبب  �سعفاء  بو�سفهم  الأفراد  ت�سنيف 
العوامل العديدة التي قد تحمي الفرد من ال�ستغالل اأو العتداء، بغ�ّص النظر عن 
انتمائهم اإلى تلك المجموعة، وتقلل من اإمكانات الأفراد وقدراتهم على التغلب على 
عوامل ال�سعف وتحقيق اأهداف الهجرة. كما ي�سهم في ثغرات الحماية، حيث قد ل 
ترى الجهات الفاعلة في مجال الحماية احتياجات اأولئك الذين ل ينتمون اإلى فئة 

مهاجرة محمية اأو اإلى فئة تعتبر �سعيفة.3

فئة  اإن�ساء  �سرورة  �سمنا  تعني  ل  ال�سعف  حالت  معالجة  اأن  المتحدثون  واأّكد 
نتحدث  ل  “نحن  قوله:  في  وا�سحا  العام  المدير  وجاء  المهاجرين.  من  جديدة 

3  المنظمة الدولية للهجرة، الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة لعام 2017. فهم مواطن ال�سعف لدى المهاجرين: نهج ي�ستهدف 
تموز/ اأ�سا�سية،  معلومات  ورقة  المهاجرين.  تمكين  ويتيح  ال�سعف  مواطن  يقّل�ص  عالمي  اتفاق  نحو  الحلول  التما�ص 
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/ التالي:  الموقع  في  عليها  الّطالع  يمكن   .2017 يوليو 

 IDM/2017_IDM/Background%20paper%20IDM%2018-19%20July.pdf.
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يكون  قد  وفي حين  ت�ستحق حماية جديدة.  المهاجرين  فئة جديدة من  اإن�ساء  عن 
بع�ص المهاجرين �سعفاء في حّد ذاتهم )مثل الأطفال المهاجرين المنف�سلين وغير 
تن�سئ  التي  الأو�ساع  ما هي  يلي:  ما  اأ�سا�سا على  ين�سب  التركيز  فاإن  الم�سحوبين(، 
يمكن  وكيف  رحلتهم؛  اأي مرحلة من مراحل  وفي  المهاجرين؛  لدى  �سعف  حالت 
ال�سيدة  وحّذرت  اأو الق�ساء عليها، ومن يمكنه القيام بذلك”.  تقلي�ص هذه الثغرات 
ا�ستخدام  من  اأي�سا  النرويجية،  الخارجية  لوزارة  العام  الأمين  نائبة  كولبرغ،  اأود 
هجرة  معظم  باأن  الم�ساركين  رت  وذَكّ المهاجرين.  يخ�ّص  م�سطلح” �سعيف” فيما 
اليوم طوعية وتتدفق من خالل القنوات العادية. واأّكدت اأن الطريقة التي نتحدث بها 
عن المهاجرين توؤثر على الراأي العام. لذا، من المهم التذكير باأن المهاجرين لي�سوا 
�سعفاء في حد ذاتهم، واإنما يتاأثرون بالحالت التي تقلل من قدرتهم على التكّيف. 
اإن  اإدارة الطوارئ في المنظمة الدولية للهجرة هذا ال�سعور قائال  ورّدد نائب مدير 
“العمر والجن�ص والنوع الجتماعي هي بع�ص العنا�سر المحددة التي لها تاأثير على 
ال�سعف” لكن ل ينبغي اأن يعّرف المهاجرون من جن�ص معين اأو �سن معينة تلقائيا 
باأنهم �سعفاء. ومتابعة لهذا النمط الفكري، اأو�سح رئي�ص ق�سم م�ساعدة المهاجرين 
التابع للمنظمة الدولية للهجرة، باإيجاز كيف ُيعَتبر المهاجرون �سعفاء، قائاًل : “اإما 

ب�سبب من هم اأو ب�سبب الو�سع الذي يعي�سون فيه”.

بمكتب  بالهجرة،  المعنية  ال�سيا�سات  م�ست�سارة  اأوبيروي،  بيا  ال�سيدة  وعّرفت 
فيها  يعجز  التي  الحالة  باأنها  ال�سعف  حالة  الإن�سان،  لحقوق  ال�سامي  المفو�ص 
اأهمية حقوق الإن�سان في  اإلى  ال�سخ�ص عن ممار�سة حقوقه ممار�سة كاملة، م�سيرة 
حماية جميع الأ�سخا�ص الذين يعي�سون اأو�ساعا �سعيفة. ولحظت اأن اإعالن نيويورك 
القانونية  الحماية  اإطار  وي�سمل  الإن�سان.  حقوق  اإلى  اإ�سارة   100 من  اأكثر  يت�سمن 
والتفاقية  العمل،  وقوانين  الالجئين،  وقانون  الإن�سان،  حقوق  قانون  الدولية 
المتعلقة بمركز الأ�سخا�ص العديمي الجن�سية. فال ينبغي اأن ين�سئ التفاق العالمي 
ويعني  الجيدين وغيرهم.  المهاجرين  بين  ُيمّيز  اأن  اأو  ال�سعف  درجات من مواطن 
تعدد الفئات العديد من الحواجز اأمام المطالبة بالحقوق. وبالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن 
على  المهاجرين  قدرة  انعدام  تعني  ل  محددة  حماية  لأجل  التدخالت  اإلى  الحاجة 
�سعيفة  اأو�ساعا  يعي�سون  الذين  المهاجرين  حّق  من  نف�سه،  الوقت  وفي  الت�سّرف. 

الح�سول على الرعاية كواجب موؤّكد.

كري�ستين  ال�سيدة  ولحظت  الم�سطلحات.  في  التعثر  من  المتحدثون  وحّذر 
ماثيوز، )الم�ست�سارة ال�سابقة في �سوؤون ال�سيا�سات في مكتب الممثل الخا�ص لالأمين 
العام للهجرة الدولية(، اإلى اأننا: »اإما نتحدث عن المهاجرين ال�سعفاء مثل الأطفال 
الذين  المهاجرين  اأننا نتحدث عن  اأو  التجار  اأو �سحايا  الم�سحوبين بذويهم  غير 
يعي�سون في اأو�ساع �سعيفة مثل اأولئك الذين يتعر�سون للعنف من طرف المهربين، 
اأو المهجورين على متن ال�سفن غير ال�سالحة لالإبحار، فجميعهم لديهم احتياجات 
محددة يجب تلبيتها وفقا للقانون الدولي، ول �سيما القانون الدولي لحقوق الإن�سان«.

اآخر  والالجئين كمو�سوع  ال�سعيفة  الحالت  المهاجرين في  بين  التمييز  وجاء 
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اإعالن نيويورك جاء بُلغة جّد محددة اختيرت  اأن  اإلى  للمناق�سة. واأ�سار المتحدثون 
لمناق�سة هذه الم�ساألة. كما اإنه �سيتّم اعتماد اتفاق منف�سل ب�ساأن الالجئين. ورحب 
ممثٌل من اأ�ستراليا، تحّدث من القاعة، بتو�سيح م�سطلح »الالجئين« و«المهاجرين« 
حاجة  وهناك  الكامل،  غير  التنفيذ  تكمن  الم�سكلة  اإن  وقال  ال�سعيفة.  الحالت  في 
اإلى توفير توجيهات ب�ساأن كيفية تطبيق الأطر القائمة. ووافق عدد من المتحدثين 
)اإثيوبيا، الدانمرك والنرويج وغيرها(،  على اأهمية الإبقاء على التمييز بين الالجئين 
والمهاجرين، لكنهم ا�ستف�سروا عن الطريقة التي ينبغي اأن يعالج بها التفاق العالمي 

حماية المهاجرين في الأو�ساع اله�ّسة في حالت حركات الهجرة المختلطة.

اإن  وقال ممثل مفو�سية الأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين، متحدثا من القاعة، 
اإلى  بحاجة  اإننا  قائال  واأ�ساف  المهاجرين.  من  فرعية  مجموعة  لي�سوا  الالجئين 
اإلى  بحاجة  هم  الذين  واأولئك  �سعيفة  حالت  في  المهاجرين  بين  بو�سوح  التمييز 
اأنه  المفو�سية  وترى  الق�سرية(.  الإعادة  من  الحماية  �سيما  )ول  الدولية  الحماية 
من ال�سروري اأّل يقلل اتخاذ اأي تدابير لدعم المهاجرين في الحالت ال�سعيفة من 

حماية الالجئين.

ولئن وافق متحّدثون اآخرون على وجود تمييز قانوني بين الالجئين والمهاجرين، 
اإن معالجة حالة المهاجرين ال�سعفاء لن تقلل من حماية الالجئين. وقالت  قالوا 
كري�ستين ماثيوز )مكتب الممثلة الخا�سة لالأمين العام المعنية بالهجرة الدولية(: 
مواطن  اأن  الوا�سح  من  والمهاجرين،  الالجئين  بين  القانوني  بالتمييز  ن�سّلم  »اإذ 
ال�سعف المحددة، التي تتطلب ا�ستجابة اإن�سانية وم�ساعدة محددة، توؤثر على الأفراد 
اأو  دفعتهم  التي  والأ�سباب  القانوني  و�سعهم  عن  النظر  بغ�ّص  المجموعتين  في 
اأجبرتهم على التنّقل«. وقالت كذلك اإن القانون الدولي القائم يوفر الأ�سا�ص لحماية 
نائبة  واأ�سافت  التنفيذ.  م�سكلة  الم�سكلة  وتظّل  ال�سعفاء؛  والالجئين  المهاجرين 
التمييز بين الالجئين والمهاجرين، نظرا  اأهمية  اأكدتم على  »لقد  المنظمة،  مدير 
لالأطر القانونية المنف�سلة المعنية، و�سرورة الحماية الدولية في حالة الالجئين، 
يواجهوا  اأن  والالجئين  للمهاجرين  يمكن  العملية،  الناحية  من  اأنه  العتراف  مع 

الكثير من اأوجه ال�سعف نف�سها«.

العالمي  التفاق  يعالج  اأن  ينبغي  كان  اإذا  عما  اأي�سا  المتحّدثين  بع�ص  وت�ساءل 
�سبيل  فعلى  نظامية.  ول  منظمة  ول  اآمنة  غير  كانت  واإن  النظامية  غير  الهجرة 
المثال، ذكر ممثل ليبيا )من القاعة( اأن الهجرة غير الآمنة اأو غير المنظمة اأو غير 
اإنه من  اإدراجها. وا�ستطرد قائال  النظامية ل تدخل في مو�سوع التفاق ول ينبغي 
اأجل اإيجاد حلول للمهاجرين في الحالت ال�سعيفة، علينا جعل الهجرة اآمنة ومنظمة 
عدد  على  ال�سعيفة  الحالت  في  بالمهاجرين  المتعلقة  المناق�سة  وركزت  ونظامية. 
الجن�ساني والعمر؛  البعد  ال�سعف؛  الهجرة وعوامل  الفرعية: دوافع  الموا�سيع  من 

والحلول المحتملة لحالت ال�سعف.
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االأ�سباب الكامنة وراء حاالت ال�سعف

و�سف ال�سيد �سهيد الحّق، )وزير الخارجية، بنغالدي�ص(، ال�سعف باأنه عدم قدرة 
النا�ص على الت�سّدي للبيئات المناوئة وباأنه حالة عجز. ومن �سمن العوامل الأخرى 
لتحديد قابلية التاأثر قدرات المهاجرين على العودة اإلى الحياة الطبيعية وا�سترجاع 
لمكان  وال�سيا�سي  والقت�سادي  الجتماعي  الو�سع  اأو�سع،  نطاق  وعلى  العي�ص،  �سبل 
اإقامة المهاجرين. وفي بيان اأدله من القاعة، اأ�ساف ممثل ال�سنغال ُبعدا اآخر، م�سيرا 

اإلى اأن المهاجرين معر�سون للخطر لأنهم بعيدون عن اأ�سرهم.

ووافقت روك�سانا كا�سترو دي بوليغ، )مديرة الحماية والم�ساعدة المواطنون، وزارة 
الخارجية، بيرو( واآخرون على اأن �سعف المهاجرين ينبع من اله�سا�سة الجتماعية 
على  والح�سول  الموارد  )نق�ص  والجتماعية  ال�سخ�سية  العوامل  من  وكذلك 
ال�سروريات(، مما يجعل من ال�سعب على النا�ص ا�ستخدام قنوات الهجرة المنظمة. 
ويتعر�سون  تهديدات  يواجهون  منتظم،  غير  ب�سكل  المهاجرون  ي�سافر  فحينما 
واأ�سار محمد  اأنف�سهم.  للدفاع عن  قليلة  اإل موارد ومهارات  لديهم  ولي�ص  لالإ�ساءة. 
�سهيد الحق )بنغالدي�ص( اإلى اأنه عندما ينتقل المهاجرون عبر قنوات غير نظامية، 

يتعر�سون لالأذى.

واأعربت مونامي موليك )المن�سقة الدولية للتحالف العالمي المعني بالهجرة( 
عن ال�سواغل تف�سها، فقالت: »اإنه بال�سبط  عدم وجود قنوات منتظمة واآمنة كافية 
اإلى رحالت محفوفة بالمخاطر واأو�ساع غير نظامية.  هو الذي يدفع بالمهاجرين 
ما هي �سيا�سات الردع والتجريم التي تنجح في جعل المهاجرين اأكثر عر�سة لالإيذاء 
المنخف�سة  الأجور  ذوي  من  المهاجرين  العمال  من  الماليين  يعي�ص  وال�ستغالل. 
وغير النظامية واأ�سرهم - العاملين في المنازل والعاملين في مجال الرعاية، وعمال 
المزارع، والعاملين في مجال الخدمات والبناء – حياة محفوفة بالمخاطر وت�سودها 
الخوف الذي يمنعهم من اإ�سماع اأ�سواتهم والن�سمام اإلى نقابات العمال اأو الح�سول 
على الخدمات العامة الأ�سا�سية«. وفي تعليق من �سمن الح�سور، اأ�ساف ممثل منظمة 
»اأطباء العالم« اأن �سيا�سات الهجرة تن�سئ مواطن �سعف اإ�سافية، مثاًل لّما يتعذر على 

المهاجرين الح�سول على الرعاية ال�سحية.

اأن تعريف ال�سعف ل  اإثيوبيا على  اأخرى من القاعة، وافق ممثل  وفي مالحظة 
�سعف  حالت  المهاجرون  يواجه  ما  غالبا  اإذ  معّينة؛  خ�سائ�ص  على  يقت�سر  ينبغي 
ظرفية. وحتى الأ�سخا�ص الذين ل ينتمون اإلى فئات �سعيفة معينة يجب اأن يتمّتعوا 

بالحماية.

ودعا العديد من الدول اإلى فهم مواطن ال�سعف الموجودة م�سبقا والتي ت�سّكل 
الم�ستقبل.  ال�سعف في  النظامية، ف�سال عن حالت  النظامية وغير  دوافع للهجرة 
واقترحت �سرورة تقييم تعقيد الأ�سباب مثل عوامل الم�ستوى الكلي من قبيل الفقر 
والأطر  الجتماعية  ال�سبكات  مثل  المتو�سط    الم�ستوى  وعلى  اله�سة  والحكومات 
�سبيل  على  العمل،  اإلى  والو�سول  التعليم  مثل  الجزئي  الم�ستوى  وعلى  ال�سيا�سية؛ 
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با�ستراتيجية  ي�سمح  اأن  الدقيقة  الدوافع  �ساأن تحديد هذه  الح�سر. ومن  المثال ل 
اأكثر �سمولية وا�ستجابة لمعالجة حالت ال�سعف.

الهجرة  اأن معظم  اآخرين على  اأحمد ح�سين )كندا(، مع متحّدثين  اّتفق  وبينما 
وال�سطرابات  ال�سراعات  متزايد،  نحو  على  “ن�سهد،  اأننا  اإلى  اأ�سار  طوعية،  تكون 
للهجرة  المناخ كدوافع  وتغّير  الفر�ص،  ونق�ص  والمجاعات  المدقع  والفقر  المدنية 
من جّراء الحاجة. ويوؤدي الياأ�ص وانعدام الدروب القانونية المتاحة اإلى اإجبارهم على 
الن�سياع في مخططات ه�سة للهجرة، ودعم �سبكات المهربين والمتجرين بالب�سر. 
اأو  لال�ستغالل  المهاجرين  ويعّر�ص  ال�سعف،  حالت  حدة  من  يزيد  اأو  ين�سئ  مّما 

الإ�ساءة “.

وقدم غوردون كيهالنغوا، )مدير اإدارة خدمات الهجرة، وزارة الداخلية وتن�سيق 
لها  الحكومة الوطنية( نظرة عامة ملمو�سة عن العوامل التي توؤثر على الهجرة، وف�سّ
في موا�سيع �ساملة تتعّلق بالعوامل الجتماعية وال�سيا�سية، مع وجود اأوجه قلق اأكثر 
تحديدا مثل العنف الطائفي، الذي قد ين�ساأ عن التع�سب العرقي اأو الديني؛ والتفاوت 
في  والتغيرات  النمو؛  المتقدمة  والقت�سادات  النامية  القت�سادات  بين  القت�سادي 
البيئة الإيكولوجية، مما قد يوؤدي اإلى انعدام الأمن الغذائي والمائي. واأ�ساف ممثل 
نيجيريا اإلى قائمة الأ�سباب هذه، اأ�سباباً تخ�ّص نيجيريا والمنطقة تحديدا، م�سيرا 
المتطرفة  الجماعات  تجلبها  التي  والعواقب  والإجراءات  اله�ّسة،  الحكومات  اأن  اإلى 
مثل جماعة بوكو حرام- وخا�سة منها الأزمات القت�سادية وانخفا�ص اأن�سطة التجارة 
كلها  للدرا�سة،  تاأ�سيرات  على  الح�سول  في  ال�سعوبات  مثل  وكذلك  المنطقة،  في 

عوامل ت�ساهم في الهجرة غير النظامية.

المعنية  المتحدة  الخا�سة لالأمم  داماري )المقررة  �سي�سيليا خيمينيز-  و�سددت 
بلد  في  ال�سعف  مواطن  في  النظر  اأهمية  على  داخليا(  للنازحين  الإن�سان  بحقوق 
المن�ساأ، ول �سيما في اأوجه ال�سعف التي يواجهها النازحون داخليا. وتقع على عاتق 
الدول الأع�ساء م�سوؤولية حماية وم�ساعدة الم�سّردين داخليا الذين تعتبر م�ساركتهم 
في البرامج اأ�سا�سية. وقالت اإن تنفيذ المبادئ التوجيهية ب�ساأن النزوح  الداخلي يعّد 
الخطوة الأولى في ال�ستجابة لأوجه ال�سعف لدى الم�سردين داخليا. وتتيح الذكرى 
الع�سرين للمبادئ التوجيهية في العام المقبل فر�سة لزيادة الوعي بالنازحين داخليا. 
العديد من  يعُبر  قائاًل،  القاعة  اأفغان�ستان، متحدثا من  ووافق على ذلك ممثل عن 
النازحين داخليا الحدود. ورغم كونهم ي�سكلون اأولوية بالن�سبة لأفغان�ستان، فاإن اإعادة 

اإدماج العائدين من الخارج اأمر �سعب.

واأ�سارت ت�سيدي كينغ )مديرة اإدارة الم�ساواة في التحاد الدولي لنقابات العمال( 
الموؤقتة  الهجرة  في  المتورطين  المهاجرين  اأن  مفادها  افترا�سات  هناك  اأن  اإلى 
في  كثب  عن  النظر  علينا  لكن  الحقوق،  انتهاكات  في  م�ساكل  يواجهون  ل  الدائرية 
نقاط �ل�سعف. على �لرغم من �أن بر�مج �لهجرة �لد�ئرية غالبا ما تو�سف باأنها حل 
“المك�سب الثالثي” بالن�سبة للمهاجرين ولبلدان المن�ساأ وبلدان المق�سد، فالو�سع 
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يختلف نوعاً ما بالنا�سبة لأعداٍد كبيرة من المهاجرين، ول �سيما اأولئك الذين يعملون 
في وظائف اأقل مهارة، وباأجور منخف�سة. ومن ال�سعب اأن نرى العمال المهاجرين 
اأنهم قادرون على ممار�سة قدرتهم على الت�سّرف،  اأو  فائزين في مخططات دائرية، 
ال�سمل  اإل خياراً محدوداً فيما يتعلق بالوظائف، وتغيير العمل، ولّم  اإذ لي�ص لديهم 
تكمن  اأخرى  اأ�سباباً  كينغ  ال�سيدة  و�سردت  اأخرى”.  اأمور  بين  من  العودة،  وتوقيت 
وراء حالت ال�سعف في هذه البرامج، بما في ذلك الأجور البخ�سة، وزيادة التعر�ص 
لمخاطر ال�سحة وال�سالمة، وعدم كفاية فر�ص الح�سول على الحماية الجتماعية، 
في  �لنخر�ط  �أو  �لعمال  نقابات  �إلى  �لن�سمام  في  و�لعملية  �لقانونية  و�لم�ساكل 
المنتدى  برنامج  )مدير  بادال  نيالمبر  وعقب  ذلك.  اإلى  وما  جماعية،  مفاو�سات 
الثقافة( )المنتدى الآ�سيوي-مركز المهاجرين((  الإن�سان وتنمية  الآ�سيوي لحقوق 
الأن�سطة  اإلى  م�سيرا  الوافدون،  العمال  يواجهها  التي  ال�سعف  اأوجه  على  اأي�ساً 
اإنفاذ الجزاءات في حّقهم  اإلى  الحتيالية التي تقوم بها وكالت التوظيف والفتقار 

على الوجه ال�سحيح.

براي�سواترهو�ص  موؤ�س�سة  في  الهجرة  خدمات  )مديرة  �ستويا  ميريال  وذكرت 
و�سع  في  هم  الذين  المهاجرين  على  توؤثر  التي  ال�سعف  عوامل  من  عددا  كوبرز( 
البلدان. وهي ت�سمل  اأولئك الذين يعي�سون ب�سورة غير نظامية في  نظامي وكذلك 
�سبيل  على  الثقافية،  والحواجز  اللغوية؛  والحواجز  الأجانب؛  وكراهية  العن�سرية 
و�لأعر�ف  �لعمل  وعمليات  �لعمل  و�أنماط  �لعمل  باأخالقيات  �لإلمام  عدم  �لمثال، 
اليومية للبلد الم�سيف  )وقد يكون ذلك من  المتعّلقة بالحياة  الثقافية  والتقاليد 
المدر�سة،  بالت�سجيل،  المتعلقة  الإدارية  والعمليات  الطابور(؛  مثل  الأمور  اأب�سط 
والعمليات الم�سرفية؛ وفهم متطّلبات   الح�سول على اأنواع معينة من التاأمين )مثل 
الت�سغيلية  اإلى ذلك(؛ وفهم الإجراءات  ال�سيارات وما  التاأمين الطبي والتاأمين على 
اإلى خدمات  للح�سول على الخدمات الطبية وخدمات الرعاية ال�سحية؛ والو�سول 
�لطو�رئ؛ و�لقو�عد �لجتماعية، �لنخر�ط �جتماعيا مع زمالء �لعمل خارج �لعمل 
الأدنى،  الأجر  عن  تقل  اأجور  تقا�سى  العمل(  في  وال�ستغالل  ذلك؛  اإلى  وما  مثاًل 
والعمل الإ�سافي الإجباري، وما اإلى ذلك(. وهذه الحواجز العملية التي تحول دون 

الإدماج تجعل من ال�سعب على المهاجرين التكيف مع بيئاتهم الجديدة.

ل�سعف  النهائية  الأ�سباب  بين  من  الب�سر  وتهريب  بالأ�سخا�ص  التجار  ويعّد 
�سبكات  على  ال�سيطرة  ال�سعب  اأنه من  اإلى  واأ�سار ممثل من غواتيمال  المهاجرين. 
الدولية  البحرية  المنظمة  ممثل  واأ�سار  عليها.  التعّرف  ال�سعب  من  لأنه  التجار 
يق�سد  لم  والإنقاذ،  البحث  �سيما  ول  الدولية،  الهجرة  قانون  اأن  اإلى  القاعة(  )من 
ال�سفن التجارية لإنقاذ المهاجرين  اأبدا ال�ستجابة للهجرة المختلطة. فتحويل  به 
ل يعّد اإجراء قاباًل للّديمومة. واإنما ينبغي اإن�ساء م�سارات بديلة اآمنة وقانونية، بما 
في ذلك م�سارات للهجرة الآمنة عن طريق البحر. ول بّد من مراقبة الهجرة غير 
النظامية. ويكمن الحّل في النهاية في معالجة اأ�سباب الهجرة، اإل اأن هذا اأمر لي�ص 
من اخت�سا�ص المنظمة البحرية الدولية. وفي حزيران/يونيو 2017، ُدعي اإلى اتخاذ 
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مزيد من الإجراءات لتعزيز العمل الفعال في الأمم المتحدة.

بع�ص  في  اأنف�سهم  ي�سعون  المهاجرين  اأن  من  القاعة(  )من  ليبيا  ممثل  حّذر 
الأحيان في اأو�ساع �سعيفة، بالوقوع بين اأيدي المهربين والمتجرين.

العدالة  اإلى  الو�سول  اأمين هيئة  ال�سيدة ماريا فرناندا رودريغيز )نائبة  وذّكرت 
وهي  جريمة  الّتجار  باأن  الم�ساركين  بالأرجنتين(  الإن�سان  وحقوق  العدل  بوزارة 
ي�ستدين  عندما  التجار  اإلى  يوؤدي  اأن  يمكن  التهريب  لكن  التهريب،  عن  تختلف 
ال�سحايا وُيجَبرون على الن�سياق اإلى حالت تنطوي على خطر ال�ستغالل. ولحظت 
الإباحي  والت�سوير  بالجن�ص  التجار  انت�سار  في  اأ�سهم  قد  الفقر«  »تاأنيث  اأن  اأي�سا 

لالأطفال.

الخارجية  بوزارة  المفو�سة  )الوزيرة  فال  مبارك  خديجيتو  ال�سيدة  وتحّدثت 
والتعاون في موريتانيا( عن التحديات الخا�سة التي تواجهها بلدان المن�ساأ وبلدان 
العبور التي ما فتئت تتحّول اإلى بلدان م�سيفة. فقد وّقعت موريتانيا اتفاقا ثالثيا 
مع مالي ومفو�سية الأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين لتعزيز العودة اإلى مالي، لكن ل 
يزال هناك 41 ماليا في المخيمات، والو�سع في مالي ل يتح�سن. ول تتمتع موريتانيا 
بالقدرة على التعامل مع حالت العبور. ويتمثل التحدي في التعامل مع الأمن واأي�ساً 
فعالية  اأكثر  مراقبة  القانونية  غير  الهجرة  مكافحة  وتتطلب  الحقوق.  حماية  في 
في  الموريتانيين  المواطنين   بحماية  الحكومة  تهتم  نف�سه،  الوقت  وفي  للحدود. 
الخارج. وهي على ات�سال وثيق معهم من اأجل حماية حقوقهم ويمكنهم الإبالغ عن 
م�ساكلهم بوا�سطة خّط مبا�سر مفتوح على مدار ال�ساعة. وتقوم الحكومة بدعم اإدماج 

الموريتانيين اأينما كانوا.

الجن�س وال�ّسّن واالإعاقة

واأُدلي ببيانات متعددة تدعو اإلى تعميم العتبارات المتعلقة بنوع الجن�ص والعمر 
وفهم  البيانات  تح�سين  �ساأن  ومن  وتنفيذها.  الهجرة  �سيا�سات  و�سع  لدى  والإعاقة 
العوامل التي قد تجعل بع�ص المهاجرين اأكثر �سعفا اأن ي�ساعد على و�سع ا�ستجابات 

اأكثر فعالية لل�سيا�سات واآليات للتنفيذ.

يتمّتعون  والمعوقين  والم�سنين  والأطفال  الن�ساء  اإّن  المتحدثين  بع�ص  وح�سب 
بقدرة الت�سّرف ويمكنهم حماية اأنف�سهم عندما تتاح لهم الفر�سة، فاإن لديهم اأي�سا 
مونيوز  كارمن  و�سددت  ال�سعبة.  الظروف  في  �سعفاء  تجعلهم  اأن  يمكن  خ�سائ�ص 
الجهود  تعزيز  وال�سرطة في كو�ستاريكا( على �سرورة  الحكومة  )نائبة وزير  كي�سادا 
الن�ساء والأطفال  ال�سعفاء منهم، مثل  المعلومات للمهاجرين، ول �سيما  التي توفر 
وال�سكان الأ�سليين. واأ�سارت اإلى اأن المراأة تحتاج اأي�سا اإلى مزيد من الخدمات لحماية 
حقوقها، ب�سرف النظر عن و�سعها القانوني، واقترحت عقد مزيد من الجتماعات 

لتبادل الأفكار ب�ساأن هذا المو�سوع.

الجن�سانية،  الق�سايا  على  التركيز  ب�سرورة  الأوروبي  التحاد  عن  ممثل  واأفاد 
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وتلك المتعّلقة بالأطفال والإعاقة، لكن ل ينبغي ح�سر حالت ال�سعف في الق�سايا 
الجن�سانية وال�سّن؛ لأن من واجب البلدان احترام حقوق جميع المهاجرين. وينبغي 
مزيد من البيانات عن مواطن �سعف المهاجرين في بلدان المن�ساأ والعبور. ورّحب 
المهاجرين  لدى  ال�سعف  مواطن  حماية  في  الثغرات  بتحديد  الأوروبي  التحاد 

والتركيز على الطرق المحددة التي يمكن بها �سّد تلك الثغرات.

واأكد ممثل عن الفاتكان اأن المهاجرين معر�سون للخطر بعيدا عن اأ�سرهم – واأن 
اأنف�سهم ولأ�سرهم. ويجب مراعاة الأ�سرة في  الف�سل يعّد �سعف مزدوج للمهاجرين 

التفاق العالمي.

واأ�سار �سيكندر خان )مدير مكتب برامج الطوارئ في جنيف، اليوني�سف( اإلى زيادة 
عدد الأطفال والأطفال غير الم�سحوبين بذويهم اأثناء المرور العابر. وقال اإن الأثر 
النف�سي والجتماعي على الأطفال هائل ويجب معالجته طوال الرحلة. ويجب اأي�ساً 
الوالدان  الأ�سلية عندما يهاجر  بلدانهم  المتروكين في  الأطفال  مراعاة احتياجات 
من  كل  في  الأطفال  عن  يدافع  اأن  الدولي  المجتمع  على  يجب  العمل.  عن  بحثاً 
التفاق العالمي ب�ساأن الالجئين والتفاق العالمي ب�ساأن المهاجرين. ويجب اأن يزّود 
القرارات.  اتخاذ  في  يحتاجونها  التي  بالأطفال  المتعلقة  بالأدلة  ال�سيا�سات  �سانعي 
وفي هذا ال�سدد، اأ�سار اإلى الدرا�سة الم�ستركة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

واليوني�سيف التي �س�ست�سدر قريباً، بعنوان »رحالت مروعة«.

على  المدني  المجتمع  وممثلو  الأع�ساء  الدول  �سددت  الحلقتين،  كلتا  وخالل 
و�سدد  بذويهم.  الم�سحوبين  غير  الأطفال  لحماية  العالمي  التفاق  معالجة  اأهمية 
اأهمية  على  الأولى،  العمل  حلقة  خالل  القاعة  من  تحدث  الذي  غواتيمال،  مندوب 
�لم�سحوبين  غير  ر  �لُق�سّ مثل  �ل�سعيفة  �لفئات  تر�عي  توجيهية  خطوط  و�سع 
بذويهم. وعّلق ممثلو اللجنة الدولية الكاثوليكية للهجرة، واللجنة الدولية لل�سليب 
وموؤ�س�سة  بالهجرة،  المعنية  الحكومية  غير  المنظمات  ولجنة  الفاتكان  الأحمر، 
العالمي.  التفاق  في  الأطفال  على  التركيز  اإدماج  �سرورة  على  الدولية  كاريتا�ص 
المعنية  المنظمات غير الحكومية  المثال، ذكرت ماريا ميغناتي )لجنة  فعلى �سبيل 
بالهجرة( �سرورة التركيز على »تقديم الحماية والم�ساعدة للمهاجرين في الحالت 
ال�سعيفة والأزمات واأثناء العبور، ول �سيما الأطفال الذين يجب اأن ُتخدم م�سلحتهم 

الف�سلى والذين يجب حمايتهم من التجار والحتجاز والموت«.

وت�ساطر العديد من مندوبي الدول الأع�ساء وممثلي المجتمع المدني التدابير 
الم�سالح  تمّثل  اأن  معظمهم  وراأى  الأطفال.  حماية  احتياجات  تلبية  اإلى  الرامية 
لويجيماريا  واأ�سار  برامج.  واأي  �سيا�سات  اأي  في  الحا�سم  العامل  للطفل  الف�سلى 
ر  فيغنالي )اإيطاليا( اإلى م�سروع قانون جديد اأ�سدره البرلمان الإيطالي ب�ساأن الُق�سّ
القانونية  الحماية  مجال  في  م�ستهدفة  م�ساعدة  يقدم  بذويهم،  الم�سحوبين  غير 
والرعاية ال�سحية والتعليم. وي�ستند م�سروع القانون هذا اإلى مبداأ م�سلحة الطفل 
مركزه  عن  النظر  ب�سرف  م�سحوب،  غير  طفل  لأي  الخدمات  هذه  ويتيح  الف�سلى 
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القانوني. واأ�ساف اإن الحكومة الإيطالية »تقول عمليا اإن الطفل طفال قبل اأن يكون 
مهاجرا اأو لجئا«.

واللجنة  الإن�سان،  لحقوق  الم�سري  القومي  المجل�ص  من  كّل  قام   م�سر،  في 
الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية والتجار بالب�سر، والمركز الوطني للبحوث 
الجتماعية والجنائية، ببذل جهوٍد موؤّخراً  من اأجل درا�سة تنقالت الأطفال الم�سريين 
القومي  المجل�ص  اأن  )م�سر(  بدر  ه�سام  ال�سيد  واأ�ساف  بذويهم.  الم�سحوبين  غير 
القا�سرين غير  الموؤ�س�سات الم�سوؤولة عن م�ساعدة  اإحدى  للطفولة والأمومة يمثل 
الم�سحوبين بذويهم في العودة واإعادة الندماج في المجتمعات المحلية. وتحدثت 
اإيلونا غبريا هوك�سا )األبانيا( عن الجهود التي بذلتها بلدها لتوفير خدمات خا�سة 
ببناء منازل جديدة، وتوفير التعليم والرعاية  لالأطفال المهاجرين، وذلك تحديداً 

ال�سحية مجاّناً.

اأن  غواتيمال  ممثل  لحظ  بالغاً.  قلقاً  العابرين  الأطفال  �سعف  حالت  تثير 
ل  كبيرا،  تحديا  ي�سكل  المك�سيك  طريق  عن  الو�سطى  اأمريكا  من  الهجرة  ممر 
على  للعمل  اأ�سا�ساً  الطفل  اتفاقية حقوق  تكون  اأن  وينبغي  لالأطفال.  بالن�سبة  �سيما 
حماية هوؤلء الأطفال. ويلزم اتخاذ اإجراءات في جميع مراحل الهجرة. واأ�سارت اإلدا 
ال�ساملة  للحماية  ال�سلفادوري  للمعهد  التنفيذية  )المديرة  اأورتيز  توبار  غالدي�ص 
لالأطفال والمراهقين )معهد اإي�سنا( اإلى اأن الأطفال والمراهقين، ول �سيما الأطفال 
اأثناء  للخطر  خا�ص  ب�سكل  يتعّر�سون  منهم  والمعّوقين  بذويهم،  الم�سحوبين  غير 
الجن�سية  الهويات  اأو  الميولت  ذوي  من  والأ�سخا�ص  الن�ساء  وكذلك  الرحالت. 
النف�سية  الأزمات  عن  وتحدثت  لالتجار.  معر�سين  يكونون  قد  الذين  المختلفة 
الأطول اأجاًل التي تن�ساأ ب�سبب النتهاكات خالل رحالت المهاجرين وال�سطهاد من 

قبل اأع�ساء الع�سابات.

ووافقت  وترحيلهم.  الأطفال  احتجاز  هي  بالغا  قلقا  تثير  التي  المجالت  ومن 
ممثلة من هندورا�ص على اأن الأطفال غير الم�سحوبين ل يجب احتجازهم. واأ�سافت 
ما  باإ�سدار  هندورا�ص  وتقوم  حا�سمة.  اإجراءات  تتخذ  اأن  الأع�ساء  الدول  على  اإنه 
و�سفته باأنه مر�سوم »حالة ا�ستنفار دائمة« لتقديم الم�ساعدة القانونية للمهاجرين 
دون  الأطفال  ترّحل  تزال  ل  البلدان  من  العديد  اأن  اأورتيز  توبار  واأكدت  العائدين. 
اإيالء الهتمام لحقوق الإن�سان الأ�سا�سية. وقد قرر معهد »اإي�سنا« العمل مع المجتمع 
والمراهقين،  الأطفال  اأولئك  �سيما  ل  المهاجرين،  الإن�سان  حقوق  ل�سمان  الدولي 

البالغ عددهم  17500 طفل ومراهق، الذين تم ترحيلهم اإلى ال�سلفادور.

لقد وّجهت منظمات غير حكومية نداءات محددة من اأجل اإنهاء احتجاز الأطفال 
العمل،  حلقة  وطوال  الف�سلى.  الطفل  لم�سالح  وفقا  بثبات  والعمل  الهجرة،  ب�سبب 
الكاثوليكية  الدولية  اللجنة  ممثلو  منهم  �سيما  )ل  المدني  المجتمع  ممثلو  �سدد 
المعنية  الحكومية  غير  المنظمات  ولجنة  الدولية  الأحمر  ال�سليب  ولجنة  للهجرة 
التفاق  معالجة  اأهمية  على  الفاتكان  وممثل  الدولية(  كاريتا�ص  وموؤ�س�سة  بالهجرة 
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المتحّدثين  العديد من  وركز  بذويهم.  الم�سحوبين  غير  الأطفال  لحماية  العالمي 
على �سرورة و�سع �سيا�سات تركز على »الكرامة اأثناء التنقل الب�سري«، وتكفل الحماية 
العام  لالأمين  الخا�سة  الممثلة  واأ�سارت  والنظامية.  الآمنة  الهجرة  قنوات  وتعزز 
المعنية بالهجرة الدولية، اإلى اأن عدم وجود تعاون عالمي فعال يوؤدي في كثير من 
اإلى  الدولي  المجتمع  ودعت  الهجرة،  مجال  في  تقييداً  اأكثر  �سيا�سات  اإلى  الأحيان 
التي  الهائلة  بالم�ساهمات  ب�سكل جماعي، لالعتراف  بالهجرة  المتعلق  ال�سرد  تعزيز 
في  اأنه  على  الت�سديد  وتّم  التنمية.   مجال  في  ذلك  في  بما  المهاجرون،  يقّدمها 
حين تحتفظ الحكومات بالحق ال�سيادي في تحديد َمن ِمن غير المواطنين يدخل 
اأرا�سيها والبقاء فيها، بما يتفق مع مقت�سيات القانون الدولي، يظّل التعاون هو اأحد 
اأقوى طرق التعبير، واأمتن القنوات التي توؤدي اإلى العمل ال�سيادي المت�سافر. وفي 
عن  الأمثلة  من  وا�سعة  مجموعة  والمتحدثون  اللجنة  اأع�ساء  تبادل  ال�سدد،  هذا 
الممار�سات الجيدة من تجاربهم الخا�سة وطرحوا طموحاتهم وان�سغالتهم من اأجل 

الم�سي قدما في تطوير التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة.

الت�سّدي لحاالت ال�سعف

كان هناك قدر كبير من التفاق على اأن الت�سّدي لحالت ال�سعف يجب اأن يكون 
متعدد الجوانب مثله مثل اأ�سباب ال�سعف. ولحظ كارلو�ص اأرتورو لوبيز دام )ال�سفير 
ونائب وزير الهجرة والخدمات القن�سلية، بوزارة والتنقل الب�سري، اإكوادور( اأنه ينبغي 
المدني.  والمجتمع  الخا�ص،  والقطاع  الدولية،  الوكالت  الجهات:  جميع  اإ�سراك 
واأ�ساف اإن اإكوادور عاكفة على و�سع نهج �سامل ي�ستند اإلى اأهداف التنمية الم�ستدامة، 
ويعترف بم�ساهمات المهاجرين. واأكد روبرت ج. فيتيلو )اللجنة الدولية الكاثوليكية 
بنغالدي�ص  في  والتنمية  بالهجرة  المعني  العالمي  المنتدى  اإلى  م�سيراً  للهجرة(، 
...ُم�ساغ �سمن  »اتفاق  اأجل  المدني من  المجتمع  التي قدمها  المقترحات   ،)2016(
 ... يلي:  ما  و�سملت مقترحاتهما  الإن�سان.  اإلى حقوق  ي�ستند  الأطراف  متعدد  اإطار 
والأدوات  والأطر  الحقوق  تنظيم  الحدود:  وفي  والعبور  الأزمات  اأثناء  المهاجرون 
اأجل المزيد من الت�ساق في  اأمكن، من  ُكّلما  العملية وال�سراكات القائمة، وتعزيزها 
تنفيذ الحماية في مجال ال�سروريات، والحماية القائمة على حقوق الإن�سان وتلك 
في  المهاجرين  اأنواع  لجميع  الموجهة  والحلول  الب�سرية،  التنمية  على  ترّكز  التي 

جميع الأزمات ...«

تكمن  اإذ  جديدة،  دولية  �سكوك  لو�سع  �سرورة  ل  اأنه  على  عموماً  التفاق  وتّم 
�لم�سكلة في تنفيذ �ل�سكوك �لقائمة. ور�أى بع�ض �لمتحّدثين �أن �لخطوط �لتوجيهية 
ب�ساأن المهاجرين في الحالت ال�سعيفة المقترحة في اإعالن نيويورك من �ساأنها اأن 
تقطع �سوطا طويال في حماية المهاجرين الذين يعانون من اأوجه �سعف خا�سة - 
كما كانت الحال بالن�سبة لمبادرة »المهاجرون في البلدان التي تمر باأزمات« ومبادرة 
الأطول  والآثار  الكوارث  من  المت�سررين  )هوؤلء  الأخرى  للفئات  بالن�سبة  نان�سن 
ر المناخ، والمهاجرين في البلدان التي تمر باأزمات، على التوالي(.  اأجال من جّراء تغيُّ
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وُت�ستمّد المبادئ التي تن�ّص عليها المبادرتان من القانون الدولي القائم، والممار�سات 
الفعالة المو�سى بها هي ممار�سات تنفذها فعاًل بع�ص الدول الأع�ساء.

المبادئ  الإن�سان(،  لحقوق  ال�سامية  )المفو�سية  اأوبيروي،  بيا  وا�ستعر�ست 
و�لخطوط �لتوجيهية �لتي و�سعها �أحد �لأفرقة �لعاملة �لتابعة للمجموعة �لعالمية 
المعنية بالهجرة المعني بحماية حقوق الإن�سان للمهاجرين في الحالت ال�سعيفة، 
اآذار/مار�ص  في  الإن�سان  حقوق  مجل�ص  اإلى  مرحليا  تقريرا  �ستقدم  اأنها  اإلى  م�سيرة 
2018. ول تخّل هذه الأحكام بالحقوق المحّددة للفئات في الأطر القانونية الأخرى 
الجدران  تعزيز  قبيل  من  تو�سيات  تت�سمن  مبداأ،   20 وهناك  الالجئين(.  )مثل 
الإلكترونية الواقية في توفير الخدمات. ويتمّثل التحّدي الرئي�سي في تنفيذ الأطر 
الملزمة  الوثائق  محل  ملزم  غير  جديد  اتفاق  يحّل  األ  وينبغي  القائمة.  القانونية 

قانونا. اإذ ل بّد من التزامات دولية اأقوى للر�سد والم�ساءلة.

واقترحت اأول هنريك�سون )ال�سويد( خم�ص طرق للحّد من المخاطر التي يتعر�ص 
والتهريب،  التجار  مكافحة  )اأ(  المق�سد:   بلدان  وفي  ال�سفر  اأثاء  المهاجرون  لها 
)ب( اإدارة الهجرة على طول ممرات الهجرة، واإن�ساء مراكز م�ساعدة المهاجرين في 
الطريق وتوفير المعلومات عن مخاطر الرحلة )ج( مكافحة اإ�ساءة ا�ستخدام هجرة 
العمل  لمنظمة  التوجيهية  والمبادئ  العادلة  التوظيف  �سيا�سات  بوا�سطة  العمالة 
اإنهاء  )ه(  الأطفال؛  �سيما  ل  معينة،  �سعيفة  لفئات  ال�ستجابة  تطوير  )د(  الدولية، 
ممار�سة احتجاز الأطفال ومكافحة العنف القائم على النوع الجتماعي �سّد الن�ساء 

والفتيات.

ال�سيا�سات،  تحليل  مركز  رئي�ص  المدير،  )نائب  �سايمرجينوف،  تيمور  وقدم 
مكتبة الرئي�ص الأول، كازاخ�ستان( خم�ص اأولويات اأخرى: )اأ( ت�سريعات على م�ستوى 
ال�سيا�سات والبنية الأ�سا�سية الجتماعية من اأجل اإدماج المهاجرين، للحّد من اأعمال 
الم�سوؤولين الفا�سدين الإجرامية؛ )ب( اكت�ساب لغة المق�سد )يكون و�سع المهاجرين 
بما  المهاجرين  توزيع  بين  الموازنة  )ج(  اأف�سل(؛  المحلية  اللغات  يتحدثون  الذين 
اإلى المناطق الأقل  يتما�سى مع الحتياجات الإقليمية والعمالية، ونقل المهاجرين 
المن�ساأ  بلدان  من  وا�سحة  بيانات  )د(  عمالة؛  اإلى  تحتاج  التي  بال�سكان  اكتظاظا 
لكي تعرف بلدان المق�سد المزيد عن هوية المهاجرين؛ )ه( حلقات عمل تدريبية 

للم�سوؤولين المحليين.

الموجودة  ال�سعف  مواطن  من  الحّد  على  التدخالت  من  العديد  تركيز  وكان 
)اإيطاليا(:  فيغنالي  ماريا  لويجي  وقال  النظامية.  للهجرة  �سبل  توفير  مع  م�سبقا 
»علينا اأن نغّير هذه الحركة غير المدارة والخطيرة بطريقة منظمة. وللقيام بذلك، 
نقترح ثالثة اأهداف: ال�ستثمار في بلدان المن�ساأ والعبور لمعالجة الأ�سباب الجذرية 
�سيما  والأطفال، ول  كالن�ساء  المهاجرين،  بين  الفئات �سعفا  اأكثر  للهجرة؛ وحماية 
ر غير الم�سحوبين بذويهم، اأثناء رحلتهم؛ وتقييم الجوانب الإيجابية للهجرة  الق�سّ
خطة  اإيطاليا  تتبع  واإدارتها،  للهجرة  ال�ستجابة  حيث  فمن  المق�سد«.  بلدان  في 
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منهجية:«فكرتنا هي تحويل التركيز على التنقل الب�سري من نهج الطوارئ اإلى نهج 
�سامل وطويل الأمد« وهذا ال�سعور بالنتقال من ال�ستجابة لالأزمات الإن�سانية فيما 
يخ�ّص الهجرة اإلى نهج التنمية الم�ستدامة، له اآثار هامة على بلدان المن�ساأ والعبور 

والمق�سد للعمل معا في اإطار الم�سوؤولية الم�ستركة.

التنمية،  في  لم�ساهمتهم  المغتربين  من  ال�ستفادة  اأهمية  متحّدثين  عدة  واأّكد 
اإلى  )المك�سيك(  كامات�سو  خو�سه  خوان  واأ�سار  مثاًل.  المالية  التحويالت  بوا�سطة 
ا�ستثمار بلده في الم�ساريع التي ت�ساعد في خطط التنمية في بلدان اأمريكا الو�سطى. 
وعلى ال�سعيد المحلي، �سّممت الحكومة المك�سيكية برنامجا تطبق فيه الحكومتان 
التحادية والوطنية مبداأ »الدولر مقابل الدولر« بالن�سبة للتحويالت المالية من 
المك�سيكيين المقيمين في الخارج، بحيث يتم ا�ستثمار دولرين في المجتمع مقابل 
اإلى معالجة بع�ص من  اإلى الفرد. وت�سعى هذه الأنواع من البرامج  كل دولر ُير�سل 
الدوافع الكامنة وراء الهجرة، من اأجل الحد من الحاجة اإلى الهجرة. واقترح ال�سيد 
لمعالجة  اآخر مفيد  نهجاً  بو�سفها  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  تعزيز  اأي�سا  كاما�سو 

الأ�سباب الجذرية للهجرة.

الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزارة  الدولة،  )وزيرة  كابيا،  اإي�ساتا  وتحّدثت 
�سيراليون( عن جهود بلدها في اإطار اآليات التحاد الأفريقي التي تعمل على ت�سجيع 
مندوبة  قالت  المنوال،  نف�ص  وعلى  التنمية.  عملية  في  الم�ساركة  على  المغتربين 
اإعادة  اأن بلدها فر�ص �سريبة بن�سبة 2 في المائة على التحويالت من اأجل  اإريتريا، 
البناء والتاأهيل، التي تعتمد، من بين اأمور اأخرى، على العالقات المتينة القائمة بين 
جماعات المغتربين في الخارج. وتحدث مندوب مالي اأي�سا عن التاأثير الكبير الذي 
اأربعة ماليين مالي في الخارج، اعتمدت الحكومة  اأن يحدثه ال�ستات. بوجود  يمكن 
اأجل ال�ستفادة من ال�سلة بين  اأيلول/�سبتمبر 2014 من  �سيا�سة جديدة للهجرة في 
من  للحّد  الأبناك  مع  الحكومة  تعمل  ال�سيا�سة،  هذه  وبوا�سطة  والتنمية.  الهجرة 
اإلى مالي.  اإر�سال التحويالت  ر�سوم التحويالت المالية، مما ي�سجع المغتربين على 
وفي الوقت نف�سه، تعمل الحكومة على خلق المزيد من فر�ص العمل في مالي ودعم 

المهاجرين عند عودتهم اإلى ديارهم.

في  )هيردا((  والتنمية  لالإغاثة  هيميلو  جمعية  )مديرة  فرح  فاتومو  واأو�سحت 
والجتماعية،  ال�سيا�سية  التنمية  لدعم  هولندا  في  ال�ستات  ا�ستغالل  �سبل  هولندا، 
ال�ستات  اأ�س�سها  التي  هيردا،  منظمة  وتعمل  القت�سادية.  التنمية  اإلى  بالإ�سافة 
ال�سومالي، مع المجتمع المدني في ال�سومال واإثيوبيا وكينيا في العديد من مجالت 
التنمية، بما في ذلك تعبئة الأموال لجهود الإغاثة الإن�سانية، والم�ساهمة في عمليات 

الم�سالحة وبناء ال�سالم، من بين اأمور اأخرى.

للمهاجرين يمكن  المحتملة  الم�ساهمات  اأن  المندوبين على  بع�ص  وافق  وبينما 
المن�ساأ  بلد  التي قد يواجهها  ال�سواغل  اأثاروا  المندوبين  اأن تكون كبيرة، فاإن بع�ص 
القاعة،   من  الكونغولي، متحّدثاً  الممثل  وذكر  النا�ص من وطنهم.  من جّراء هروب 
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المهنيين  لت�سجيع  المبذولة  والجهود  الأدمغة«  »هجرة  من  الحّد  اإلى  البلد  حاجة 
المتعلمين، ول �سيما الأطباء، على العودة اإلى الكونغو لممار�سة الّطّب. وقد �ساعدت 
الم�ساعدة  تقديم  حيث  من  خا�سة  الكونغولية  الحكومة  للهجرة  الدولية  المنظمة 

التقنية لبرامج الكونغو من اأجل تحفيز عودة الأطباء.

المواطنين  ت�ستهدف  التي  الجهود  اأي�سا  )اأذربيجان(  نابييف  فيرودين  واأبرز 
التنقل  تتناول  م�ستدامة  ُنُهج  اتباع  �سرورة  كذلك  موؤكداً  الخارج،  في  المقيمين 
الثنائية  التفاقات  من  عددا  اأذربيجان  وقعت  وقد  مراحله.  جميع  في  الب�سري 
والمواطنين  المهاجرين،  اإلى �سمان حقوق حماية  ت�سعى  التي  الأطراف  والمتعددة 
المنظمة  �ساعدت  كيف  عن  اأرمينيا  مندوب  وتحدث  المهاجرين.  الأذربيجانيين 
الدولية للهجرة الأرمن على و�سع ا�ستراتيجية جديدة للهجرة للفترة 2021-2017، 
التي  الإيجابية  الم�ساهمات  من  قدر  اأق�سى  تحقيق  لمحاولة  عملية  »خطوات  توفر 
يقدمها المهاجرون«. وتركز هذه المبادرة اأ�سا�سا على ت�سجيع الأرمن المقيمين في 
الخارج على العودة اإلى ديارهم. وتوفر المنابر الإلكترونية مثل »العودة اإلى الوطن« 
معلومات في الوقت المنا�سب عن التقدم المحرز في الحياة الجتماعية والقت�سادية 

في اأرمينيا على مدى ال�سنوات الخم�ص ع�سرة الما�سية.

التي  المبتكرة  الممار�سات  على  ال�سوء  المتحّدثين  من  العديد  و�سلط 
المثال،  �سبيل  فعلى  العالمي.  التفاق  �سياق  في  لالآخرين  نماذج  تمثل  اأن  يمكن 
تقدما  ميانمار  حكومة  بها  تحرز  التي  العديدة  الطرق  ميانمار  مندوب  عر�ص 
اأخذت  فقد  العمل:  بمعايير  المهاجرين  حقوق  ربط  طريق  عن  الهجرة  اإدارة  في 
والتجار  الب�سر  تهريب  للحد من  الخارج  للعمال في  اإدارة منهجية  با�ستراتيجية 
215 وكالة مرخ�سة للعمل في الخارج(؛ ووّقعت  بهم )ت�سارك حاليا في البرنامج 
في  العاملين  الميانماريين  للمواطنين  ت�سمن  وكوريا،  تايلند  مع  تفاهم  مذكرة 
العمل؛  اأ�سحاب  عن  ال�سكاوى  لتقديم  ر�سمية  اآليات  البلدين  هذين  في  الخارج 
و�سعت ميانمار وتايلند اإجراءات عملية موحدة ثنائية ب�ساأن اإدارة الق�سايا وعودة 
هذه  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  و�ساعدت  اإدماجهم.  واإعادة  التجار  �سحايا 
المهاجرين  يمنح  برنامجاً  ميانمار  حكومة  �سّممت  هذا،  اإلى  واإ�سافة  الجهود.4 
تايلند،  فى  محّددة  فترة  اأثناء  بعملهم  للقيام  موؤقتة  �سفر  جوازات  الميانماريين 
والمنظمة  الدولية  العمل  منظمة  مع  بالتعاون  للمهاجرين  مراكز  واأن�ساأت 
يهاجر  بحيث  الأنظمة  اإدارة  اإلى  الإجراءات  هذه  جميع  وت�سعى  للهجرة.  الدولية 
اإن�ساني  النظامية، ومن ثم توفير خيارات تنقل  الهجرة  الأفراد من خالل قنوات 
الإقليمية  الحكومات  مع  ال�ستراتيجيات  هذه  وتعمل  تنظيما.  واأكثر  اأمانا  اأكثر 
الجهات  جميع  ت�سم  �ساملة،  ا�ستراتيجيات  تعّد  وبالتالي  التوظيف،  وكالت  ومع 

الم�سلحة. �ساحبة 

https://www.iom. :سحيفة وقائع متاحة على الموقع� 4   اُنظر "المنظمة الدولية للهجرة، ميانمار حماية المهاجرين"، 
 int/sites/default/files/country/docs/myanmar/IOM-Myanmar-Factsheet-Migrant-Protection.pdf.
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العمال  ا�ستغالل  عن  الناجمة  ال�سعف  مواطن  من  الحّد  �سرورة  �سّكلت  وقد 
والتجار بهم وتهريبهم مجالت اتفاق وا�سحة. وذكر ممثل منظمة فر�سان مالطة 
الم�ستقلة )متحدثاً من القاعة( باأننا نحتاج اإلى التزام للتخفيف من حالت ال�سعف 
حّد  اأق�سى  اإلى  التعاون  تكثيف  ويجب  التجار.  �سحايا  �سيما  ول  المهاجرين،  لدى 
والمحلي  الدولي  للقانون  الكامل  الحترام  اأ�سا�ص  على  المهاجرين  حماية  لأجل 

والقيم الدينية العالمية التي تحمي الحياة والكرامة.

واأ�سار العديد من المتحّدثين اإلى اأن الجهود الرامية اإلى مكافحة ا�ستغالل العمال 
والتجار بهم وتهريبهم على ما يبدو هي مجالت اأحرز فيها تقدم كبير فيما يتعلق 
بالتعاون الدولي. وترد اأدناه اأمثلة موجزة عن التقدم المحرز على ال�سعيد الوطني 

و/اأو الإقليمي في مجال حماية �سحايا التجار بالب�سر، ومنع التجار بالب�سر.

اتخذتها  محددة  اإجراءات  ثالثة  كري�ستو�ص  خبري-  برهان  عر�ص  اإثيوبيا: 
الحكومة الإثيوبية فيما يتعلق بالتجار بالب�سر: )اأ( اعتماد »قانون �سامل لمكافحة 
)ب(  المهاجرين«؛  وتهريب  بالأ�سخا�ص  التجار  وقمع  لمنع  بالأ�سخا�ص  التجار 
المجل�ص  اإن�ساء  )ج(  بالأ�سخا�ص«؛  التجار  لمكافحة  الوطنية  العمل  »خطة  ت�سميم 

الوطني لمكافحة التجار، الذي يراأ�سه نائب رئي�ص وزراء اإثيوبيا.

الإمارات العربية المتحدة: تحدث اآلك�ص زلمي )م�ست�سار الوزير، وزارة الموارد 
الب�سرية والتوطين( عن التقدم الذي اأحرزته بلده في كبح التجار بالب�سر، بوا�سطة 
عمليات توظيف اأكثر مراقبة. »اإن الإمارات العربية المتحدة، في �سراكة مع الفلبين، 
والفلبين،  الإمارات  ممر  في  التوظيف  ممار�سات  وتح�سين  تعزيز  في  حاليا  تنظر 
بهدف �سمان فر�ص الحظر القانوني ب�سكل �سحيح على العمال الذين يدفعون مقابل 

توظيفهم«.

مع  تفاهم  مذكرة  اإعداد  ب�سدد  بلده  باأن  بوروندي  مندوب  اأفاد  بوروندي: 
لئقة  عمل  ظروف  لتحديد  عمان  و�سلطنة  ال�سعودية  العربية  المملكة  حكومتي 
التجارية  الممار�سات  لمنع  م�سعًى  في  البلدين،  في هذين  العاملين  للبورونديين 
الذي  الجديد  القانون  يتناول  ذلك،  اإلى  واإ�سافة  الأفراد.  حقوق  ت�ستغّل  التي 
منع  على  ويرّكز  والأطفال،  للن�ساء  الحماية  توفير  تحديداً   ،2014 عام  في  اعتمد 

المتجرين. وردع  بالب�سر،  التجار 

عملية الخرطوم: اأن�سئت في عام 2014، وهي عملية تج�سد الجهود المت�سافرة بين 
التحاد الأوروبي والدول الأفريقية لمنع ومكافحة التجار بالب�سر وتهريب المهاجرين 
اإثيوبيا وال�سودان وجنوب  اأفريقيا، ي�سغل كل من  اأوروبا. وفي  اإلى  من القرن الأفريقي 
ال�سودان واإريتريا وم�سر مقاعد في اللجنة التوجيهية لعملية الخرطوم؛ واألمانيا واإيطاليا 
وفرن�سا وهولندا والمملكة المتحدة، اأع�ساء اللجنة التوجيهية الأوروبية. وت�سعى عملية 
الخرطوم، في جوهرها، اإلى تعزيز الكثير من الأهداف نف�سها الواردة التفاق العالمي، بما 
في ذلك: الم�ساعدة في تح�سين القدرة الوطنية على اإدارة الهجرة؛ وتطوير التعاون على 
ال�سعيدين الثنائي والإقليمي بين بلدان المن�ساأ والعبور والمق�سد؛ ومن حيث التجار 
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بالب�سر، الم�ساعدة على �سمان قيام الدول بو�سع اأطر قانونية والت�سديق على البروتوكولت 
المتعلقة باتفاقية باليرمو .5  

الهجرة  �سيا�سة  اأن  القاعة(  من  )تدخل  نيجيريا  من  مندوب  �سرح  نيجيريا: 
الهجرة  مجال  في  المبذولة  الجهود  في  للم�ساعدة  اأن�سئت  قد  النيجيرية  الوطنية 
مع  و�سراكة  اإلكتروني،  �سفر  جواز  ال�سيا�سة  هذه  وتقترح  نيجيريا.  في  النظامية 
البرية  الحدود  تتعقب  التي  التكنولوجيا  ب�ساأن  وال�سوي�سرية  اليابانية  الحكومات 
والبحرية. كما تقترح اأي�سا اإدارة اإقليمية للحدود بين النيجر وبنن، وهو موقع ي�سهد 

قدراً كبيراً من التجار بالب�سر.

الأرجنتين: قال ماريا فرناندا رودريغيز اإن البلد قد اعتمد تدابير قانونية خا�سة 
التي  الجرائم  عن  م�ساءلتهم  يمكن  ل  مثاًل،  التجار،  ف�سحايا  لالتجار.  للت�سدي 
و�سيادة  الحكم  مجال  في  ال�سفافية  اإلى  حاجة  وهناك  بهم.  التجار  اأثناء  ارتكبوها 
القانون. اإن ت�سوية الأو�ساع ت�سكل اأف�سل الحلول للحد من اأوجه ال�سعف المرتبطة 

بالتنقالت غير النظامية.

�سري لنكا: للحد من مواطن �سعف العمال المهاجرين وحماية �سحايا التجار 
المنظمة  بم�ساركة  بالب�سر،  التجار  لمكافحة  عمل  فرقة  الحكومة  عينت  بالب�سر، 

الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية والمجتمع المدني.

تهتم  اإنها  موري�سيو�ص،  ممثلة  قالت  م�سيفاً،  وبلداً  من�ساأ  بلد  ب�سفتها  موري�ص: 
اهتماما �سديدا بمعاناة المهاجرين الذين هم في حالة ه�ّسة، وب�سمان ا�ستفادة العمال 
الأجانب من نف�ص الحقوق التي يتمّتع بها غيرهم. وتعمل الحكومة على و�سع اإطار 
وال�سحي  الأمني    الفح�ص  تعزيز  على  وكذلك  بالهجرة  المتعلقة  لل�سيا�سات  جديد 

للمهاجرين. وتحاول الحكومة اأي�سا معالجة �سوء ممار�سات وكالء التوظيف.

وتحدث ممثل من جماعة �سانت اإيجيديو عن البرنامج التمهيدي للممرات الإن�سانية 
م لم�ساعدة المهاجرين ال�سعفاء الذين ل يقعون �سمن نطاق ولية المفو�سية  مِّ الذي �سُ
ال�سامية ل�سوؤون الالجئين. وتتمثل اأهداف هذا البرنامج الرئي�سية في: )اأ( تخفي�ص عدد 
الأ�سخا�ص الذين يقومون برحالت عبر البحر الأبي�ص المتو�سط   على متن القوارب، 
التجار  النا�ص على تجنب  لم�ساعدة  المرتفع؛ )ب(  الوفيات  وبالتالي تخفي�ص معدل 
بالب�سر؛ )ج( لم�ساعدة النا�ص في الحالت ال�سعيفة على الح�سول على دخول قانوني اإلى 
اإيطاليا بتاأ�سيرة لأ�سباب اإن�سانية.6 وبهذه الطريقة، ي�ساعد البرنامج على تزويد المهاجرين 

ببدائل اآمنة للرحالت الخطرة، وعلى الندماج في اإيطاليا.

ومن �ساأن تح�سين اإدماج المهاجرين في بلدان المق�سد واإعادة اإدماجهم في بلدان 

تحدث خيبر - كري�ستو�ص ممثل اإثيوبيا، عن عملية الخرطوم، ويمكن الّطالع على مزيد من المعلومات من »�سحيفة وقائع   5
https://www.khartoumprocess.net/resources/library/128-khartoum- المتاحة على الموقع:  عملية الخرطوم« 

.process-factsheet

اإن�سانية لالجئين(، متاح على الموقع:    ”.Humanitarian Corridors for refugees“  )ممرات  اإيجيديو  جمعية �سانت     6
 http://www.santegidio.org/pageID/11676/langID/en/Humanitarian-Corridors-for-refugees.html.



39

المن�ساأ اأن يقلل اأي�سا من مواطن ال�سعف. قّدم ممثل اإكوادور اأمثلة عن نهج �سامل اإلى 
حدٍّ كبير تقوم الحكومة بتنفيذه. ويح�سل الالجئون والمهاجرون الوافدون حديثا 
على الم�ساعدة في اإعداد الوثائق، ويمكنهم ال�ستقرار اأينما اأرادوا في البلد. ويتمتع 
جميع الأ�سخا�ص المقيمين في اإكوادور بالحق في الرعاية ال�سحية المجانية، ب�سرف 
النظر عن و�سعهم في الهجرة، وُيمَنح غير المواطنين بعد العي�ص في اإكوادور لمدة 

خم�ص �سنوات، الحقوق المدنية بالكامل، بما في ذلك الحق في الت�سويت.

وفيما يتعلق باإعادة الإدماج، تحدثت برني�ص فالديز ريفيرا )معهد اإيمومي(، التي 
تمثل قطاع المجتمع المدني في المك�سيك، عن الفرق بين التحديات التي تواجهها 
اللواتي  العائدات  تواجهها  وتلك  خاطر  طيب  عن  ديارهن  اإلى  العائدات  الن�ساء 
ديارها  اإلى  العودة  تقرر  التي  المراأة  كون  اإدراك  �سرورة  على  واأّكدت  ترحيلهن.  يتم 
ب�سروطها الخا�سة يمكن اأن تخطط لإعادة اإدماجها عند عودتها، في حين اأن الن�ساء 
في  الرغبة  ول  اإدماجهن  اإعادة  لتخطيط  الوقت  لديهن  لي�ص  ترحيلهن  تم  اللواتي 

ذلك. والحال كذلك بالن�سبة للرجال والأطفال. 

مراعاة  بعني  ال�سعف  حالت  من  الحد  اإن  )اإكوادور(،  دام  لوبيز  كارلو�ص  ح�سب 
يقدمها  التي  القت�سادية  الم�ساهمات  فقط  ولي�ص  للهجرة،  الإن�ساني  الجانب 
المهاجرون. ويجب اأن تمثل حقوق الإن�سان جانبا رئي�سيا من جوانب اإدارة الهجرة. 
ينبغي اأن ت�ستند ال�ستجابات اإلى المجتمعات المحلية. وي�سعى الت�سريع الإكوادوري 
اإلى اإزالة اأوجه عدم الإن�ساف وين�ص على الإنهاء التدريجي لمركز »الأجنبي« في البلد. 
والأطفال(.  )الن�ساء  المتباينة  الحتياجات  تراعي  تكامل  برامج  اإكوادور  و�سع  وقد 
وترى اإكوادور اأنه ل ينبغي اعتبار اأي اإن�سان غير قانوني. ويدعو الد�ستور اإلى اإدراج 
التنقل في جميع ال�سيا�سات. ويقر قادة اإكوادور باأن هذه لحظة تاريخية لإعادة ت�سميم 
الحوكمة العالمية للمهاجرين كي ت�سمل الإدماج، والعتراف بم�ساهمات المهاجرين، 

ومنع كره الأجانب والتع�سب.

اإدوارد هوبارت )المملكة المتحدة(، قال اأي�سا اأن التكامل �سوف يقلل من حالت 
ال�سعف، واأ�ساف اأن قنوات الهجرة النظامية هي اأف�سل و�سيلة للحد من حالت �سعف 

المهاجرين.

وتحدث اأو�ستن ت. فراغومن البن، )رئي�ص اآلية الأعمال، المنتدى العالمي المعني 
بالهجرة والتنمية(، من منظور القطاع الخا�ص، قائال: »يتعين على الحكومات اعتماد 
واإنفاذ الإطار القانوني والتنظيمي المنا�سب بمعالجة الثغرات والممار�سات القانونية 

التي تمثل جزءا ل يتجزاأ من اأ�سواق العمل المحلية«.

الحد من حالت  بهدف  النظامية  غير  الهجرة  تكافح  كيف  بلدان  عّدة  اأو�سحت 
�سعف المهاجرين. فاإثيوبيا تكافح الهجرة غير النظامية بمعالجة الأ�سباب الجذرية، 
وت�ستهدف تحديدا بطالة ال�سباب. وقد اأن�ساأت 2،6 مليون وظيفة. وي�ستخدم المك�سيك 
الأطر القائمة والممار�سات الجيدة على الحدود الجنوبية لم�ساعدة المهاجرين في 
اأمريكا الو�سطى الذين يعي�سون حالت ه�ّسة. واأو�سح ممثل كو�ستاريكا اأن بلده يتمتع 
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الذين  كوبا  من  للمهاجرين  عبور  بلد  اأ�سبح  وقد  اللجوء،  مجال  في  طويل  بتاريخ 
يتوجهون اإلى الوليات المتحدة الأمريكية. واأن�ساأت كو�ستاريكا مركزين للمهاجرين 
و�ستوا�سل تزويدهم بالدعم الإن�ساني، كما يتجلى ذلك في المر�سوم الرئا�سي الذي 
يمنح الوثائق للمهاجرين العابرين. لكن من اأجل التعامل بفعالية مع الهجرة غير 

النظامية، ل بّد من اإن�ساء م�سارات للهجرة القانونية.

مواطنيها  معرفة  لتح�سين  المبذولة  الجهود  عن  اأع�ساء  دول  عدة  وتحدثت 
ب�سيا�سات الهجرة ومزالقها. واأثار المفو�ص العام لخدمات الهجرة في تنزانيا مثاًل، 
�سرورة توفير التعليم حتى يعرف الم�سافرون اأن �سورهم �سوف ينظر اإليها موظفو 
المهاجرين  ا�ستقبال لحماية  واإن�ساء مراكز  المتحدة،  تنزانيا  الهجرة في جمهورية 
دي  كا�سترو  روك�سانا  واأو�سحت  والتهريب.  التجار  �سحايا  يقعون  الذين  ال�سعفاء 
لتعليم   المتحدة  الوليات  في  قن�سلياتها  مع  تعمل  التي  حكومتها  اأن  )بيرو(  بوليغ 
المهاجرين المحتملين حقوقهم وم�سوؤولياتهم، واأنها اأن�ساأت �سّجال اإداريا للمهاجرين، 
وتوفر بطاقة باأرقام الت�سال وقائمة الحقوق للمهاجرين. وفي الوقت نف�سه، ت�سعى 
تتمّكن من محاولة  لكي  اأ�سا�سية متاحة  بيانات  قن�سلياتها  تتوفر لدى  اأن  اإلى  بيرو 

حماية المهاجرين.

وناق�ص اآخرون �سرورة تمكين المهاجرين من حماية اأنف�سهم. وَرَوت نانيت توما�ص 
الوليات  في  لجئة  كانت  اأنها  �سيراليون(  في  والعامة  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  )وزيرة 
المتحدة، وعملت خادمة بيت، وواجهت التمييز ب�سبب لهجتها. وقالت اإن المهاجرين 
اأنواع التمييز في بلدان المق�سد، وغالباً ما يواجهون الحواجز  يعانون من مختلف 
تحول دون الح�سول على فر�ص العمل والخدمات الأ�سا�سية الأخرى، مما يزيد من 
»ل  للمهاجرين هي  ن�سيحتها  واأن  بنجاح.  الندماج  �سعفهم ويجعلهم عاجزين عن 
المهاجرين.  لتمكين  اإيجاد حلول  بّد من  و«تعّلموا«. ول  بتخويفكم«  ت�سمحوا لأحد 
وقال نيالمبر بادال )مدير برنامج المنتدى الآ�سيوي لحقوق الإن�سان وتنمية الثقافة( 
اإن هناك حاجة اإلى توجيهات قبل المغادرة وبعد الو�سول لتمكين المهاجرين. كما 
اأن مراكز تقديم الم�سورة على م�ستوى المجتمعات المحلية من �ساأنها اأن ت�ساعد على 
ال�سرطة  اأجهزة  اإ�سراك  ال�سروري  ومن  ال�سعف.  حالت  من  والحّد  التكامل  تعزيز 
اإلى  الو�سول  اإمكانية  اإلى  المهاجرون  العمال  المحلية. ويحتاج  الم�سوؤولة  والجهات 

اآليات تقديم ال�سكاوى، ويجب اّتخاذ التدابير الالزمة ل�سمان تلقيهم ردود فعاًل.

وخدمة  القن�سلية  وال�سوؤون  الهجرة  )مدير  هيغيرا،  داريو  خافيير  وح�سبا 
المواطنين بوزارة الخارجية، كولومبيا( فاإن هدف كولومبيا هو توفير القدرة على 
التكّيف. والمجتمع الدولي اليوم ل يعتني بالمهاجرين. ويجب على بلدان المن�ساأ اأن 
تبذل المزيد من الجهود. وكولومبيا تبذل الكثير من الجهود لحماية المهاجرين 
اإيجاد كيفية تزويد المهاجرين بنف�ص الخدمات والحماية  في الخارج. وهي تحاول 
التحويالت  تكاليف  التقاعدية، وخف�ص  المعا�سات  المواطنون، مثل  بها  يتمتع  التي 
المالية. وفيما يتعلق بالعائدين، غالبا ما ل يرغب المهاجرون في العودة اإلى ديارهم. 
اإنهم ي�سعرون وكاأنهم مهاجرون في بلدانهم. ويتعّين بذل مزيد من الجهود في بلدان 

المق�سد لتعزيز القدرة على ال�سمود.
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المنظمات  اإدارة  ال�سوؤون الجتماعية في  ناتابانو نوباكون )مدير �سعبة  وتحدث 
الدولية بوزارة الخارجية، تايلند( عن الخطوات العديدة التي يجب اتخاذها ل�سمان 
التوظيف  وعقود  ب�سيا�سات  الآمنة  الهجرة  تبداأ  وقال  ال�سعفاء.  المهاجرين  حماية 
الأخالقية. وينبغي اأي�سا التن�سيق بين الهيئات الحكومية؛ فمثاًل، تظهر ال�سعوبات 
اأخرى جوانب  المهاجرين، وتتناول  الهيئات الحكومية ت�سجيل  اإحدى  عندما تعالج 
بمترجمين  ال�ستعانة  جدا  المهم  من  اإنه  واأ�ساف  المهاجرين.  اإدماج  من  اأخرى 
�سفويين من اأجل حماية المهاجرين و�سرح اأثار التغيرات في ال�سيا�سة العامة عليهم. 
فعندما يدخل قانون جديد ب�ساأن الهجرة حّيز النفاذ، يغادر العديد من المهاجرين 

الذين هم في و�سع نظامي البلد لعدم فهمهم هذا القانون.

واأو�سحت دانييال نونيز باري�ص )مديرة التن�سيق الموؤ�س�سي ل�سحة المهاجرين، 
الإدارة العامة للعالقات الدولية بوزارة ال�سحة، المك�سيك( اأن وزارة ال�سحة و�سعت 
عددا من البرامج لتلبية الحتياجات ال�سحية لمواطنيها الذين يعي�سون في الوليات 
المتحدة، بما في ذلك من خالل اأ�سبوع ال�سحة ال�سنوي لمزدوجي الجن�سية، ا�ستفاد 
منه 240 األف �سخ�ص في عام 2016. كما اأن�ساأت الوزارة �سبابيك�سحية ووحدات متنقلة 
�سحي  تاأمين  خطة  وو�سعت  المك�سيكيين،  للمهاجرين  ال�سحية  الرعاية  لتوفير 
الوطن.  اإلى  العائدين  للمهاجرين  ال�سحية  الخدمات  وقدمت  للمهاجرين  �سعبية 

ولديها اأي�سا الو�سائل الالزمة لإعادة المهاجرين الم�سابين باأمرا�ص خطيرة.

واأثار المغرب ا�سكالية تحمل الدول لتكاليف الهجرة  في الأجل الق�سير في حين 
اأن العديد من الفوائد لن تعود اإل بعد مرور 30   عاما. وبما اأن ال�ستثمار في اإدماج 
المهاجرين على المدى الطويل �سيمنعهم من ركوب الخطر، على الدول الأع�ساء اأن 

تفهم اأنه قد تكون هناك مكا�سب ق�سيرة الأجل من هذه ال�ستثمارات.

والخارجة،  الوافدة  الهجرة  ل�سوؤون  العامة  )الأمينة  كورال  ديل  مارينا  وذّكرت 
اتجاهين.  ذات  عملية  التكامل  باأن  اإ�سبانيا(  الجتماعي،  وال�سمان  الت�سغيل  بوزارة 
فالهجرة لي�ست م�سكلة واإنما هي فر�سة. وعلى الدول معالجة الحواجز القت�سادية 
والإدارية من اأجل منع ا�ستبعاد المهاجرين. ويتعّين تنظيم برامج لتثقيف الوالدين 
اأمامهم.  خيار  مجرد  لي�ص  – واأنه  التعليم  في  الحق  لهم  الأطفال  باأن  المهاجرين 
والت�سامح  الديمقراطية  معايير   - مجتمعنا  قَيم  نحيل  اأن  المهم  من  اإن  وقالت 

والُفر�ص. ومن المهم اأي�ساً العتراف بموؤهالت العمال.

كما ناق�ست  مارينا ديل كورال اأي�ساً الدور الرئي�سي الذي يقوم به القطاع الخا�ص 
الأ�سا�سية  العوامل  من  يعّد  العمل  �سوق  اإلى  الو�سول  اأن  واأو�سحت  الإدماج.  في 
غاية  في  �أمر  �لمدني  و�لمجتمع  �لأكاديمية  �لأو�ساط  دور  �إن  و�أ�سافت  لالندماج. 
الأهمية. وتنطوي اإدارة التنوع في مكان العمل على زيادة التوعية والتدريب وقواعد 
اإن  التدريب.  خالل  من  الأجانب  وكراهية  العن�سرية  ومكافحة  والترقية  الرواتب 
اأف�سل  انطباعا  ويعطي  تناف�سية  يجعلها  فهو  لل�سركات،  بالن�سبة  جّيٌد  اأمٌر  التنوع 
للعالم الخارجي. وتقوم ال�سلطات المحلية بدور اأ�سا�سي لأنها توفر الخدمات الأقرب 
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والإ�سكان  التعليم  عن  م�سوؤولة  المحلية  ال�سلطات  تكون  ما  وعادة  المهاجرين.  اإلى 
وينبغي  المحلي،  الم�ستوى  الفعال يحدث على  الندماج  اإن  وال�سحة. وقالت كذلك 
لل�سلطات المحلية بالتالي تجنب اإن�ساء الأحياء المعزولة وذلك بتوطين المهاجرين 
تدري�ص  طريق  عن  الأجانب  كراهية  مكافحة  اأي�ساً  لها  وينبغي  مختلفة.  اأحياء  في 
حقوق الإن�سان والت�سامح في المدار�ص. كما تقوم و�سائط الإعالم بدوٍر حا�سٍم بو�سفها 

اأداة اإبداع لل�سور العامة وقنوات لبّثها.

الخا�ص  القطاع  اأن  على  كوبيرز(  براي�سواترهو�ص  )�سركة  �ستويا  وافقت ميريال 
اأن يوؤّدي دورا رئي�سيا في دعم المهاجرين بوا�سطة �سيا�سات واإجراءات �سليمة  يمكن 
في مجال الموارد الب�سرية، وبالدعوة نيابة عنهم )فيما يتعّلق مثاًل بمواجهة كراهية 
اأي�سا  ت�ساعد  لكن  التجارية،  الأعمال  ت�ساعد  متنوعة  عمل  قوة  وتطوير  الأجانب(، 
ت�ساعد  اأن  لل�سركات  يمكن  بها،  الخا�سة  التجارية  العالمات  قوة  وبف�سل  المجتمع. 
على  بينها،  فيما  الممار�سات  اأف�سل  تبادل  ويمكنها  ال�سلبية.  الروايات  معالجة  في 
الخا�ص  القطاع  م�ساركة  توؤدي  اأن  ويمكن  والدولية.  والوطنية  المحلية  الم�ستويات 

لوا�سعي ال�سيا�سات اإلى �سيا�سات مبتكرة.

اأ�ستاذ  الجتماعية،  وال�سيا�سة  القانون  معهد  )مدير  اأوليفييه  ماريو�ص  وجاَدل 
الرئي�سي  ال�سبب  اإن  اأفريقيا(  الحقوق بجامعة نورث و�ست، جنوب  بكلية  العادة  فوق 
الجتماعي،  )ال�سمان  الجتماعية  الحماية  غياب  في  يكمن  المهاجرين  �سعف  في 
والم�ساركة في خطط التاأمين الوطنية(. وت�سمل الم�ساكل المتعلقة بتوفير الحماية 
الجتماعية للمهاجرين عدم وجود اآليات للر�سد والإنفاذ والإقناع. وغالبا ما تكون 
الم�ساهمات منخف�سة بحيث ل تكفي لتوفير الحماية الالئقة. وغالبا ما يكون نطاق 
الإعادة  اأو  الترحيل  ُتعالج حالت  الوا�سح كيف  ال�ستحقاقات غير عملي، ولي�ص من 
اإلى الوطن. وت�سمل التحديات الأخرى: �سعف نظم ال�سمان الجتماعي، وعدم وجود 
ولية قانونية اأو اأطر ال�سيا�سات والبرامج، وتعقيد اآليات المطالبات. وعادة ل يغطي 

ال�سمان الجتماعي القطاع غير الر�سمي الذي يعمل فيه العديد من المهاجرين.

في  هامٍّ  بدور  يقومون  اأنهم  على  العمل  حلقة  في  المحليون  القادة  ووافق 
كلما  لالندماج،  الجميع  دعم  زاد  وكلما  ال�سعف.  حالت  من  المهاجرين  حماية 
ممثل  ووافق  اإيطاليا(.  براتو،  )عمدة  بيفوني،  ماتيو  بح�سب  الأجانب،  كراهية  قلت 
المملكة المتحدة )متحدثاً من القاعة( على اأن الندماج هو ال�سبيل الرئي�سي للحّد 
لديه  محلي  مجل�ص  كل  المتحدة،  المملكة  ففي  للخطر.  المهاجرين  تعر�ص  من 
بري�ستول،  مدينة  )م�ست�سارة  جامع  هيلباق  ال�سيدة  وو�سفت  لالإدماج.  ا�ستراتيجية 
المملكة المتحدة( �سرورة اللجوء اإلى ا�ستجابة مجتمعية من�سقة، واإيجاد بيوت اآمنة 
ل�سحايا التجار. واأ�سافت اإنه ينبغي اأن يكون لكل مهاجر جديد ُمرافق م�سوؤول عن 
الحالة. واأو�سحت ال�سيدة جامع اأي�سا اأهمية اأق�سام درا�سة اللغة الإنكليزي التي تعتمد 
ويقدم  الجامعية.  الدورات  للمهاجرين من  اأي�سر  تعّد  والتي  المحلي  المجتمع  على 
المتطوعون في بري�ستول مجموعة من الدعم المجتمعي: المالب�ص المجانية، بنك 
من  وغيرها  الح�سانة،  ودور  القراءة،  وبرامج  القانوني،  والدعم  والدعوة،  الغذاء، 
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و�سع  يتم  كما  الحتياجات،  لتقييم  والالجئون  اللجوء  طالبو  ويخ�سع  الخدمات. 
الم�ساريع  المجل�ص عددا من  دعم  احتياجاتهم. وقد  لتلبية  ا�ستراتيجية  خطة عمل 

المحددة، مثل المالحين العاملين وموظفي التعليم.

�سابقا عن �سرورة تغيير  الذي نوق�ص  المو�سوع  اإلى  المتحّدثين   وعاد عدد من 
دانييل  ويقوم  اإيجابية.  اأكثر  ت�سورات  ت�سبح  لكي  الهجرة  حول  ال�سائدة  الت�سورات 
حياة  عن  اأفالم  باإنتاج  الدائم«،  »الطبق  م�سروع  وموؤ�س�ص  الوثائقي  المخرج  كالين، 
خالل  من  للمهاجرين  اإن�ساني  وجه  جلب  وتحاول  في�سبوك،  ت�ستهدف  المهاجرين، 
تقديم ق�س�ص اإيجابية حقيقية عنهم وعن كيفية م�ساهمتهم في المجتمع. وتحدث 
اآخرون عن �سرورة تثقيف و�سائط الإعالم ب�ساأن المهاجرين، بما في ذلك احتياجاتهم 

وقدراتهم ومواطن �سعفهم.

اإن العمل هو اأف�سل طريقة ممكنة  وقال ممثل غواتيمال )متحدثا من القاعة( 
دون  تحول  عقبات  العائدون  يواجه  غواتيمال،  حالة  وفي  الندماج.  اإعادة  ل�سمان 
و�سولهم اإلى �سوق العمل. وقد اأطلقت الحكومة مبادرة لتطابق مهارات المهاجرين 
بالحتياجات العمالية لأرباب العمل. وتحاول قن�سليات غواتيمال توفير المعلومات 
في  الحق  عن  الدولي(  العمال  نقابات  )اتحاد  كينغ  ت�سيدي  وتحدثت  للمهاجرين. 
العمل الالئق باعتباره اأمرا اأ�سا�سيا للحّد من جوانب ال�سعف. واأ�سارت اإلى اأن هناك 
اأطراً واأدوات متنوعة بالفعل؛ وتتطّلب اإمكانية ممار�سة الحقوق في العمل ا�ستجابة 
الجماعي.  العمل  تنظيم  مجال  في  محدودة  المهاجرين  اإمكانيات  لكن  جماعية، 
الدولي  القانون  اإلى  العمالة  بهجرة  المتعلقة  ال�سيا�سات  جميع  ت�ستند  اأن  وينبغي 
الدائمة  الهجرة  م�سارات  زيادة  اإلى  حاجة  وهناك  العمل.  وقانون  الإن�سان  لحقوق 
على جميع م�ستويات المهارات. ويعّد الحق في التنظيم والمفاو�سة الجماعية مفتاح 

تطبيق الحق في عدم التمييز وظروف العمل ال�سليمة.

ورّكز متحّدثون اآخرون اأي�ساً عدم التمييز.  وقال ممثل الأرجنتين، في مداخلة 
من القاعة، اإن �سيا�سات الهجرة ينبغي اأن ت�سمن ح�سول المهاجرين على الخدمات 
اأي�ساً  متحّدثاً  المغرب،  من  ممثل  وقال  البلد.  مواطني  مع  الم�ساواة  قدم  على 
يتمتع  اإذ  المهاجرين.  اإدماج  ل�سمان  �ساملة  �سيا�سة  لديه  المغرب  اإن  القاعة،  من 
وقد  المواطنون.  بها  يتمتع  التي  الحقوق  بنف�ص  واقت�ساديا  اجتماعيا  المهاجرون 
كانت  التي  الوطنية«  »الأف�سليات  واأزيلت  المهني  التدريب  �سيا�سات  و�سع  في  �سرع 
المهاجرون على  فيها  لالإ�سكان يح�سل  برنامج  ولديه  الوظائف.  بع�ص  ت�سري على 
ال�سكن المدعوم على على قدم الم�ساواة مع المواطنين. ويتمتع المهاجرون بالتاأمين 
ال�سحي الأ�سا�سي. اأّما بارت �سومرز )بلجيكا( فيرى اأن المهاجرين هم مواطنون في 
المدينة التي يعي�سون فيها بغ�ّص النظر عن و�سعهم. وقد رف�ص الأحياء المعزولة، 
و�سّجع على الحراك الجتماعي، وقبل التنوع الثقافي باعتباره اأمراً اإيجابيا لمدينته. 
ووافق ممثل من الفلبين )متحدثاً من القاعة( على اأن المهاجرين غير النظاميين 

لهم حقوق المهاجرين العاديين نف�سها.
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وراأت بلدان اأخرى من جهتها، اأن الهجرة النظامية وتلك غير النظامية ت�ستلزم 
نُّهجاً مختلفة من حيث الإدماج. وقال ممثل من الدانمرك )متحّدثاً من القاعة( اإن 
بلده تركز على اإدماج المهاجرين النظاميين. اأ�ساف اإنه يجب على ال�سلطات المحلية 
تقديم برنامج اإدماج لالجئين والمهاجرين النظاميين الآخرين، بما في ذلك تعليم 
اللغة والتدريب الوظيفي. وهناك دورة درا�سية تمهيدية ق�سيرة متاحة للطالب وغير 
الأكثر  الم�سار  وهو   - العمل  على  القادرين  الأ�سخا�ص  كل  يعمل  اأن  يجب  الطالب. 
في  الالزمة  بالمهارات  يتمّتعون  ل  المهاجرين  بع�ص  لكن  الإدماج.  لتحقيق  كفاءة 
المحلية  المنظمات  مع  ال�سلطات  وتعمل  العالية.  الأجور  ذات  الدنماركية  الوظائف 
الحل  يظّل  النظاميين،  غير  للمهاجرين  وبالن�سبة  ال�ساأن.  هذا  في  العمل  وجهات 
اإن الإدماج  الوحيد هو العودة الكريمة. وقال ممثل من ليبيا )متحّدثاً من القاعة( 
الجتماعي ل يمكن تطبيقه اإل في بلد المق�سد، ولي�ص في بلدان المرور العابر. وذكر 
المتحّدث اأن الهجرة غير النظامية ترقى اإلى اأفعال خرق القانون وينبغي اأن نتم�سك 
بالقانون. ولحظ ممثل من �سربيا )متحّدثاً من القاعة( اأن جميع المهاجرين غير 
النظاميين معر�سون للخطر. وينبغي للدول اإما اأن ت�سّوي اأو�ساعهم واإما اأن تعيدهم 
اإلى ديارهم. ولحظت اآنا ماكاكال )المفو�سة العامة لخدمات الهجرة، اإدارة خدمات 
الهجرة، جمهورية تنزانيا المتحدة(، اأن جميع الدول الأع�ساء تعي�ص واقعاً م�ستركاً. 
فهي م�سوؤولة عن مراقبة تنّقالت النا�ص لجعل البالد اآمنة للجميع. واأ�سافت اإن من 
اإجرامية. واأ�سار ممثل  اأن�سطة  اأفراد ينخرطون في  بين المهاجرين ال�سعفاء هناك 
زمبابوي )متحّدثاً من القاعة من القاعة(، في هذا ال�سدد، اإلى اأن التفاق العالمي 

�سوف ي�سعى اإلى الح�سول على تو�سيح ب�ساأن الأمن والحماية.

وقد  اتجاهين.  ذات  دينامية  عملية  بو�سفه  التكامل  اإلى  متحّدثين  عدة  واأ�سار 
ن�سر التحاد الأوروبي مجموعة من 50 اإجراءاً ملمو�سا يمكن ال�سطالع بها لتعزيز 
هذه  وُتدَعم  الجتماعي.  والإدماج  العمل  �سوق  من  لكل  الدعم  وتقديم  الندماج 
الأن�سطة من �سناديق ال�ستثمار الأوروبية. وينبغي اتخاذ تدابير عملية للتغلب على 
الحواجز اللغوية والحواجز في العمل. وذّكر ممثل الفاتكان الم�ساركين باأن الندماج 
عزل  على  تنطوي  ل  فاإنها  اتجاهين،  ذات  عملية  وبو�سفها  ال�ستيعاب.  هو  لي�ص 
المهاجرين عن بلدهم الأ�سلي. ويجب اأن تحترم �سيا�سات الهجرة التدابير المتعّلقة 

بالأ�سر ولّم �سمل الأُ�َسر.

ممثل  فذكر  المالحظات.  من  عدد  في  المهارات  على  التدريب  �سرورة  واأُثيرت 
من كينيا، متحّدثاً من القاعة، مثاًل اأن اإدماج المهاجرين اأمر �سعب لأنهم يفتقرون 
وراأى  الم�سيفة.  البلدان  على  الآثار  على  اآخرون  متحّدثون  وركزت  المهارات.  اإلى 
ممثل منظمة الروؤية الوطنية )متحّدثاً من القاعة( اأنه عندما ي�سل عدد كبير من 
�لمهاجرين، وحّتى و�إن كانو�  يتحدثون نف�ض �للغة، ُتمار�ض �سغوٌط على �لبنية �لتحتية 
والقت�ساد في البلد الم�سيف. وقد ي�ستقبل البلد الم�سيف المهاجرين ب�سدر رحب 
جداً، في البداية، لكن ي�سبح اأقّل الت�سامح مع مرور الوقت. اإن المجتمعات الم�سيفة 

بحاجة اإلى مزيد من الدعم.
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من  للحّد  اأخرى  اأطر  في  المهاجرين  ق�سايا  اإدماج  في  الأخير  الخيار  ويتمثل 
اأهداف التنمية  اإدماج الهجرة في  حالت ال�سعف وزيادة القدرة على ال�سمود. وكان 
المثال، تحدثت ممثلة  �سبيل  العمل. فعلى  ثابتا طوال حلقات  الم�ستدامة مو�سوعا 
الوليات المتحدة الأمريكية من القاعة ب�ساأن �سرورة النظر اإلى التما�سك الجتماعي 
الحماية  احتياجات  معالجة  المتحدة  الوليات  واأّيدت  التنمية.  منظور  خالل  من 
للمهاجرين والالجئين في التخطيط الإنمائي. واأو�سحت مكثيلد فوهرر، اأن مجل�ص 
من  للحّد  الدولية  وال�ستراتيجية  للهجرة  الدولية  المنظمة  مع  بالتعاون  اأوروبا، 
مخاطر الكوارث، قد و�سع خطوطاً توجيهية ودرا�سات حالة لإدراج الفئات ال�سعيفة، 
والأ�سخا�ص  والم�سّنين،  والأطفال،  اللجوء،  وطالبي  والالجئين،  المهاجرين،  مثل 

ذوي الإعاقة في تدابير التاأهب للكوارث والحّد من المخاطر.
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التعاون الدولي، والم�صوؤوليات الم�صتركة،

 بما في ذلك المبادرات الإقليمية

والمتعددة الأطراف الخا�صة بحالت معّينة

الدولي  »التعاون  باأن  العام  المدير  ذّكر  الأولى،  العمل  حلقة  بداية  في 
�سروري لكي ي�سبح كل ذلك واقعا«. وفعاًل، كان من بين الموا�سيع المتكّررة في 
المتحدة  الأمم  منظومة  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  دخول  اأّن  العمل،  حلقة 
اإلى  اإذ  الهجرة.  مجال  في  المتحدة  الأمم  قيادة  تعزيز  نحو  اإيجابية  خطوة  يعد 
جانب المنتديات ال�ست�سارية الإقليمية ب�ساأن الهجرة، التي توجد في كل منطقة 
فيما  والتعاون  الحوار  تعزيز  في  حا�سماً  دوراً  وتكت�سي  تقريبا،  العالم  مناطق  من 
لالأمم  اإن  بالهجرة،  تتعلق  محددة  وفر�ص  تحديات  ب�ساأن  الأع�ساء  الدول  بين 
الدولي  للمجتمع  وينبغي  الدولي.  التعاون  تعزيز  في  توؤديه  هاما  دورا  المتحدة 
تنفيذها  ل�سمان  ملمو�سة  تدابير  واتخاذ  القائمة  المعيارية  الأطر  �سحة  اإقرار 
للتعاون  الم�ستركة  الأهداف  تحقيق  نحو  �سرورية  وكخطوة  فعالة،  ب�سورة 
اإدارة الهجرة في  اآليات طوعية وموجهة لتعزيز تح�سين  الدولي. ومن �ساأن و�سع 
اأن يي�سر تحقيق هذه الأهداف.  مجالت محددة، فيما يخ�ّص تنقل العمالة مثاًل، 
من  للتمُكّن  الممار�سين  بين  الممار�سات  واأف�سل  المعلومات  تبادل  وينبغي 
الجهات  مختلف  بين  المتوائمة  الجهود  ومجالت  الم�ستركة  الم�سالح  تحديد 
الم�ستركة  الإجراءات  تنفيذ  و�سيكون  والدولي.  الوطني  ال�سعيدين  على  الفاعلة 
بت�سجيع  الأدلة،  على  القائمة  البرمجة  وت�سجيع  الوطني،  عبر  ال�سعيد  على 
اأمرا  وتقييمها،  ور�سدها  البيانات  لجمع  و�ساملة  ومنهجية  الأجل  طويلة  خطط 

ال�سدد.  هذا  في  اأ�سا�سياًّ 
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اأّما غريغوري ماناتي�ص )المدير الم�سارك، لمبادرة كولومبيا لل�سيا�سات العالمية، 
وم�سروع الهجرة الدولية، والم�ست�سار الأقدم، موؤ�س�سات المجتمع المفتوح(، الذي كان 
قد اأّيد في ال�سابق عمل الممثل الخا�ص لالأمين العام المعني بالهجرة الدولية، اأّكد 
من جديد اأهمية التعاون، قائال: »يجب على ا�ستجابة هذه المنظمة )الأمم المتحدة( 
تلبية  في  عنه  غنى  ل  اأمر  الدولي  التعاون  اأن  تبّين  اأن  الأطراف  المتعدد  والنظام 
احتياجات الدول الأع�ساء وحماية حقوق المهاجرين وتعزيز رفاه المجتمعات التي 
ت�ستقبلها، والمجتمعات التي تركوها وراءهم.« واقترح ممثل ال�سويد ا�ستخدام التفاق 
العالمي واإطار اإدارة الهجرة في المنظمة العالمية للهجرة ومنظمة الهجرة الدولية 
لتنظيم  الالزمة  القوة  اإلى  حاليا  يفتقر  الذي  العالمي،  التعاون  لتح�سين  كاأ�سا�ص 
التعاون  اأن »غياب  اإلى  العام،  الخا�سة لالأمين  الممثلة  واأ�سارت  الهجرة ب�سكل جيد. 
الدولي يوؤدي في كثير من الأحيان اإلى �سيا�سات اأكثر تقييدا   تترك للمهاجرين في 
نهاية المطاف عدداً قلياًل من الم�سارات القانونية، بل وت�سعهم في اأو�ساع محفوفة 
تلك  كانت  التي   “ الهجرة  اأزمة  ت�سور”  اإدامة  اأو  خلق  اإلى  يوؤدي  مما  بالمخاطر، 
ُقُدماً، يجب تعزيز  اإلى حدٍّ كبير. وبالتالي، للم�سّي  اإن�سائها  ال�سيا�سات م�سوؤولة عن 

التعاون والنهو�ص بالمناق�سات التي تعتمد على الم�سوؤولية الجماعية.

وطوال المناق�سات التي ا�ستغرقت اأربعة اأيام، اّطلع الم�ساركون على ما ل ُيح�سى 
من الطرق التي اأُقيم بوا�سطتها التعاون الدولي فعاًل. وتبادل العديد من الممثلين 
اأمثلة عن الكيفية التي بداأ بها بلدهم بالفعل، من خالل ال�سيا�سات الوطنية والم�ساركة 
بالهجرة  المتعلقة  للتحديات  لال�ستجابة  مت�سافرة  جهودا  الدولية،  العمليات  في 

والتخفيف من حدتها.
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واأبرز عدة متحّدثين في حلقتي العمل اأهمية الحوارات الدولية في و�سع خطط 
حوكمة متاآزرة لعمليات الهجرة. واأّكدت عي�ساتا كابيا )�سيراليون( جدوى واأهمية كون 
المنظمة الدولية للهجرة هي التي تنظم الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة في نيويورك، 
حيث �سيتم التفاو�ص ب�ساأن التفاق العالمي، واأن تقوم بذلك في بداية مرحلة الت�ساور 
على  التن�سيق  كون  من  حّذر  )جورجيا(  جا�سي  جورج  لكّن  العالمي.  التفاق  ب�ساأن 
اإلى تن�سيق فعال على ال�سعيد الوطني. وقال  ال�سعيد العالمي ل ُيترَجم بال�سرورة 
اإن العمل المجزاأ على الم�ستوى المحلى قد ي�سّر على الم�ستويين الوطني والعالمي. 

ويتعين التن�سيق بين جميع الجهات الفاعلة على جميع الم�ستويات.

وذّكر المتحدثون الم�ساركين باأن عملية التفاق العالمي الحالية جاءت في اأعقاب 
وتعزيز  الهجرة  اإدارة  لتح�سين  ال�سبل  اأف�سل  حول  والمداولت  النقا�ص  من  �سنوات 
التعاون الدولي. واأ�سارت مارغريت بولك )نائبة م�ساعد الأمين العام لمكتب ال�سكان 
باعتبارها  برن  اإلى مبادرة  المتحدة(  الوليات  بوزارة خارجية  والهجرة،  والالجئين 
التفاق  اإعداد  في  قدما  الم�سّي  في  الأع�ساء  الدول  طرف  من  بها  ُيقتدى  عملية 
العالمي. انطلقت مبادرة برن في عام 2001، عملية ت�ساورية تقودها الدول الأع�ساء 
النتائج  اإحدى  اهتمامات ومناطق مختلفة. وتمثلت  المعنية، و�سمت خبراء يمثلون 
عمل  اإطار  وهو  الهجرة،  لإدارة  الدولي  الأعمال  جدول  ت�سكيل  في  للمبادرة  الهامة 
ُو�سع بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من خبراء 
الهجرة الم�ستقلين الذين يقدمون الم�سورة اإلى الجهات الفاعلة في الدول الأع�ساء. 
والهدف من هذا الإطار غير الملزم هو تعزيز التعاون بين الدول الأع�ساء من خالل 
الأعمال  جدول  اأن  وبما  واإدارته.7  والتنظيمي  الإن�ساني  الب�سري  للتنقل  التخطيط 
ب�ساأن  الم�ستوى  الرفيع  الحوار  به  ي�ستر�سد  ا�سُتخدم لكي  الهجرة قد  الدولي لإدارة 
كاإطار لإجراء مزيد  �سابقة ل�ستعماله  لعام 2006، فهناك  والتنمية  الدولية  الهجرة 

من الحوارات.

بالهجرة  المعني  العالمي  المنتدى  دور  )تركيا(  �سم�سر  محمد  ال�سيد  وتناول 
والتنمية في تمهيد ال�سبيل اأمام التفاق العالمي. والأهم من ذلك اأنه �سمح باإجراء 
بع�ص  فاإن  »فعاًل،  قائاًل،  الهجرة.  ق�سايا  من  مجموعة  ب�ساأن  ونزيه  �سريح  نقا�ص 
تجنبها  يتم  ح�سا�سة  موا�سيع  هي  العالمي  المنتدى  في  تناولها  تم  التي  الموا�سيع 
اأنه من  راأينا  الدولية. لكن في نهاية المطاف،  المنتديات  الغالب مناق�ستها في  في 
الممكن تحقيق التاآزر بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع 
العالمي  المنتدى  عملية  �سمحت  فقد  المعا�سرة«.  للتحديات  للت�سدي  الخا�ص 
للم�ساركين اأي�سا بتبادل الممار�سات الفعالة. واختتم ال�سيد �سم�سار قائال: »اأعتقد اأنه 
يمكننا ال�ستفادة من الخبرة التي تراكمت من المنتدى العالمي في عملية التفاق 

https://www.iom.int/berne- التالي:  الموقع  في  عليها  الّطالع  يمكن  برن”.  “مبادرة  للهجرة.  الدولية  المنظمة   7
 initiative.
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الأفكار والبرامج وال�سيا�سات. وناق�سنا  العالمي. وقد عزز تبادل عدد ل يح�سى من 
الطرائق.  قرار  في  المذكورة  الموا�سيع  تقريبا جميع  العالمي  المنتدى  من�سة  في 
ويمكننا اأن ن�ستخل�ص الأفكار والممار�سات والتو�سيات التي نوق�ست خالل الجتماعات 

المعقودة اأثناء المنتدى«.

المو�سوع،  نف�ص  اإلى  بالهجرة  المعنية  الحكومية  غير  المنظمات  لجنة  واأ�سارت 
في  الفعال  للتعاون  البناء  َلِبنات  توفر  التي  ال�سابقة  المبادرات  من  بعدد  م�ست�سهدة 

�سياق التفاق العالمي:

الأدوات  فبع�ص  لالإدارة؛  فعالة  اآلية  و�سع  في  ال�سفر  من  نبداأ  اأن  لنا  ينبغي  ل 
للهجرة،  الدولية  المنظمة  الهجرة في  اإدارة  اإطار عمل  ذلك  بما في  فعاًل،  موجودة 
و�إطار حوكمة �لهجرة، و�لخطوط �لتوجيهية للمفو�سية ب�ساأن �لهجرة �لمختلطة؛ 
حقوق  ب�ساأن  بها  �لمو�سى  للمفو�سية،  �لتوجيهية  و�لخطوط  �لتوجيهية  و�لمبادئ 
الأمم  وهيئة  الدولية،  العمل  منظمة  وم�ساهمات  الدولية،  الحدود  على  الإن�سان 
المتحدة للمراأة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واليوني�سيف 
ومنظمة ال�سحة العالمية، وما اإلى ذلك. وهناك اأي�سا اأدوات للمجتمع المدني، مثل 
الحوار الرفيع الم�ستوى، وخطة �ستكهولم لعام 2014 )اإلى جانب الأهداف والغايات(، 
الآن«  »العمل  ونداء منظمة  المعايير(،  )مع   2015 لعام  المدني  المجتمع  وتو�سيات 
لعام 2016 )ب�سجل لالأداء( ا�ستجابة لإعالن نيويورك ب�ساأن الالجئين والمهاجرين. 

واأهّم اأداة لحماية حقوق المهاجرين هي تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم.

الدول  اإلى  اأنه يرجع  اتفاقهم على  المتحدثين عن  اأعرب عدد من  وفي الأخير، 
فقد  بتعزيزه.  �ستقوم  وكيف  الدولي  التعاون  �ستعزز  كانت  اإذا  ما  تحدد  اأن  الأع�ساء 
عاتق  على  تقع  الهجرة  اإدارة  ب�ساأن  النهائية  القرارات  لكن  الأخرى،  الجهات  ت�ساعد 
المعني  العالمي  الفريق  با�سم  متحدثا  كوكين،  جيم�ص  قال  وكما  الأع�ساء.  الدول 
المعلومات  بتوفير  والدعم  الم�ساعدة  تقدم  اأن  المتحدة  لالأمم  »يمكن  بالهجرة: 
اإدارة  عن  الم�سوؤولية  لكن  التن�سيق،  واآليات  المعيارية  والأطر  والخدمات  والبيانات 
الهجرة في نهاية المطاف تظّل م�سوؤولية الدول الأع�ساء. وهكذا، في حين اأنه من 
الأهمية بمكان اأن ينظر التفاق العالمي في كيفية م�ساعدة الأمم المتحدة والمجتمع 
المدني والقطاع الخا�ص وال�سلطات المحلية للدول ودعمها، �ستظل الدول في مكان 
لتقديم  اآلياتها  تح�سين  اإلى  تحتاج  ل  المتحدة  الأمم  اأن  يعني  ل  وهذا  ال�سدارة«. 
الم�ساعدة اإلى الدول الأع�ساء ور�سد اأعمالها. في الواقع، هناك متحّدث واحد على 
العالمي  الفريق  اأحرزه  الذي  التقدم  على  اأثنى  اإذ  تركيا،  من  �سم�سر  محمد  الأقل، 

المعني بالهجرة، قال: »علينا فّك اأوجه النغالق على ال�سعيد الدولي«.
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ال�سراكات االإقليمية والعمليات اال�ست�سارية

الإقليمي  الموؤتمر  من   - بالهجرة  المعنية  الإقليمية  الت�ساورية  العمليات  اإن 
المعني بالهجرة في اأمريكا الو�سطى والمك�سيك واأمريكا ال�سمالية اإلى موؤتمر اأمريكا 
الجنوبية المعني بالهجرة، وحوار اأبو ظبي بين بلدان اآ�سيا ومجل�ص التعاون الخليجي 
ب�ساأن  والتعاون  التفاهم  تكوين  في  حا�سمة  اأهمية  – تكت�سي  وغيرها  بالي،  وعملية 
الهجرة. وقد اعتبر الم�ساركون العمليات الت�ساورية فر�ساً لتعزيز التعاون الإقليمي 
والثنائي. وقال ال�سيد اآلك�ص زلمي )الإمارات العربية المتحدة(: »غالبا ما تنطوي 
العمليات ال�ست�سارية الإقليمية على اأكثر الأمثلة تعمقا وتفاعال عن التعاون الثنائي 
اأولتونبو�سون- اأيواد  قال  ال�سياق،  نف�ص  وفي  الهجرة«.  ب�ساأن  الأطراف  والمتعدد 
اأن لالتحاد الأفريقي دورا  اإلى التعاون، و�سدد على  األكيجا )نيجيريا( هناك حاجة 

هاما في هذا ال�سدد.

البلدان  بين  ظبي  اأبو  حوار  الأقاليم،  بين  الم�ستركة  العمليات  عن  الأمثلة  من 
وهو  الخليجي،  التعاون  مجل�ص  ودول  العمالة  م�سدر  حيث  من  الرئي�سية  الآ�سيوية 
التي  الوزارية  الم�ساورات  اأ�سفرت  وقد  �سنويا.  عمالة  حركة  اأكبر  جماعيا  يمثل  ما 
عقدت موؤخرا في كولومبو، �سري لنكا، في كانون الثاني/يناير 2017، بف�سل الثقة 
واإنفاذ  تعزيز  )اأ(  يلي:   التركيز على ما  الزمن،  في  بمرور  بنيت  التي  والطماأنينة  
التوظيف المن�سف، )ب( التحقق من المهارات وتطويرها )ج( ت�سخير التكنولوجيا، 
بلدان  بين  ال�سراكات  الخ�سو�ص، في  والت�سالت على وجه  المعلومات  وتكنولوجيا 
التي  تلك  مثل  مبتكرة  رائدة  م�ساريع  ظبي  اأبي  حوار  �سهد  وقد  والمق�سد.  المن�ساأ 
التوظيف  تح�سين ممار�سات  ب�ساأن  والفلبين  المتحدة  العربية  الإمارات  بين  اأطلقت 
من  وال�ستفادة  التوظيف،  خدمات  مقابل  مالية  مبالغ  العمال  دفع  عدم  و�سمان 
تنمية المهارات، والم�سادقة عليها والعتراف المتبادل، واإعداد العمال للعودة واإعادة 
الإدماج، بهدف طويل الأمد لإن�ساء من�سة رقمية م�ستركة. ولي�ص هذا اإّل مثاًل واحدا 

لى الم�ساهمات الهاّمة التي تقدمها هذه الآليات لتح�سين اإدارة الهجرة.

وعر�ص متحدث من كينيا عدة اأمثلة عن ال�سراكات في المناطق التي ت�سكل اأ�سا�ساً 
الجماعة  تاأ�س�ست  فقد  الدولي.  المجتمع  المت�سافرة من جانب  الجهود  لمزيد من 
»معاهدة  على  اأفريقية  دولة   49 و�سادقت   ،1991 عام  في  الأفريقية  القت�سادية 
اأبوجا«. ومن بين اأمور اأخرى، تح�ّص الجماعة القت�سادية لدول غرب اأفريقيا الدول 
الأع�ساء على »اإزالة العقبات تدريجيا اأمام حرية حركة الأ�سخا�ص وال�سلع والخدمات 
الأع�ساء،  الدول  فاإن  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة  الأع�ساء«.  الدول  بين  الأموال  وروؤو�ص 
»توافق على اأن تتخذ، على الم�ستوى الثنائي اأو الإقليمي، التدابير الالزمة ... ل�سمان 
فاإن  وهكذا  الجماعة«.8   داخل  المواطنين  وا�ستقرار  اإقامة  في  بالحّق  رعاياها  تمتع 
الدولي  التاآزر  اإليها  ي�ستند  اأخرى  اإقليمية  اآلية  توفر  لأفريقيا  القت�سادية  اللجنة 

https://www.au.int/ :انظر المعاهدة المن�سئة للجماعة القت�سادية الأفريقية، يمكن الّطالع عليها في الموقع التالي  8
web/sites/default/files/treaties/7775-file-treaty_establishing_the_african_economic_community.pdf.
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الم�ستدام لإدارة الهجرة. كما حاولت ال�سوق الم�ستركة ل�سرق وجنوب اأفريقيا )ال�سوق 
الأع�ساء  الدول  واعتمدت  الهجرة.  تدفقات  لإدارة  بروتوكولت  و�سع  الم�ستركة( 
لالأ�سخا�ص  الحر  بالتنقل  الخا�ص  البروتوكول   1998 عام  في  الم�ستركة  ال�سوق  في 
بالتنقل  الخا�ص  )البروتوكول  وال�ستقرار  الإقامة  في  والحق  والخدمات،  والعمال 
الحّر(. وفي حين اأن غالبية الدول لم توقع بعد على البروتوكول ولم ت�سدق عليه، 

يعّد اإطاره القانوني اإ�سهاماً هاماًّ في مجال النهو�ص بحقوق العمال المهاجرين.9

ب�ساأن  التعاون  على  اإيجابيٌّ  اأثٌر  اأي�سا  الم�ستركة  فاليتا  كان لخطة عمل  واأخيرا، 
واأفريقيا.  الأوروبي  التحاد  بين  م�ستركة  ب�سورة  الهجرة  معالجة  وعلى  الهجرة 
بين   ،2015 لعام  الهجرة  ب�ساأن  فاليتا  قمة  عن  نجمت  التي  العمل،  خطة  وتجمع 
ه�سام  ال�سيد  اأ�سار  وكما  الأوروبي.  والتحاد  الأفريقي  التحاد  من  الأع�ساء  الدول 
ركائز:  خم�ص  على  تنطوي  العمل  خطة  اإن  فريقه،  مالحظات  �سمن  )م�سر(  بدر 
معالجة الأ�سباب الجذرية للهجرة غير النظامية والت�سريد الق�سري؛ وتعزيز الهجرة 
ومنع  المهاجرين؛  لجميع  الإن�سان  حقوق  دعم  ذلك  في  بما  والنظامية؛  القانونية 
بالب�سر؛  المهاجرين والتجار  النظامية، مثل تهريب  الهجرة غير  اأ�سكال  ومكافحة 
وعودة المهاجرين وقبولهم من جديد واإعادة اإدماجهم. باخت�سار، تقدم خطة العمل 
اأفريقيا واأوروبا. ول تزال المناق�سات ب�ساأن  الب�سري بين  التنقل  نهجا �سامال لإدارة 
في  مالطة  في  الم�ستوى  رفيع  ر�سميا  اجتماعا  اآخرها  وكان  م�ستمرة،  العمل  خطة 
اإثيوبيا.  في   2018 عام  م�ستهّل  في  اجتماع  عقد  المقرر  ومن   ،2017 �سباط/فبر�ير 
وقد �سارك ممثلون من منظمات المجتمع المدني في عملية خطة العمل منذ موؤتمر 
القمة الأول في عام 2015، وهي خطوة واعدة نحو اإ�سراك جميع اأ�سحاب الم�سلحة 

المعنيين بطرق اأكثر ر�سمية.10

و�سمل النقا�ص اأي�ساً الجهود الرامية اإلى و�سع اتفاقات اإقليمية داخل اأفريقيا. اإذ 
ما برحت الجماعة القت�سادية والنقدية لو�سط اأفريقيا تعمل على و�سع بروتوكولت 
ب�ساأن  البروتوكول  اأع�ساء  دول  اأربعة  اإّل  تنفذ  ولم  الأ�سخا�ص.  تنقل  اأجل حرية  من 
ال�سيا�سية  الإرادة  من  بّد  ول  المنطقة،  دول  بين  الأ�سخا�ص  تنقل  بحرية  ال�سماح 
ال�سيا�سات في الدول الأع�ساء الأخرى لأجل و�سع البروتوكول مو�سع  عند �سانعي 
الدولية  الحكومية  الهيئة  في  الأع�ساء  الدول  بين  فيما  تقدٌم  اأُحِرز  وقد  التنفيذ. 
- كري�ستو�ص  ال�سيد برهانيجبري  الإقليمي. وقال  التعاون  لتعزيز  بالتنمية  المعنية 
الحكومية  للهيئة  الإقليمية  الهجرة  �سيا�سة  من  اإثيوبيا  ا�ستفادت  “لقد  )اإثيوبيا(: 
الدولية المعنية بالتنمية والتقييم الإقليمي الذي تقوده الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بالتنمية ب�ساأن حالة اإدارة الهجرة واآليات التن�سيق القائمة في الدول الأع�ساء 

الموقع:  في  عليه  الّطالع  يمكن  لالأ�سخا�ص«،  الحر  الم�ستركة-التنقل  “ال�سوق  لأفريقيا،  القت�سادية  اللجنة  انظر      9
https://www.uneca.org/pages/comesa-free-movement-persons.

10    لمزيد من المعلومات حول خطة عمل فاليتا الم�ستركة وقمة مالطا، انظر الموقع التالي:
file:///Users/gpb25/Downloads/ACTION_PLAN_EN.pdf and https://www.icmc.net/newsroom/news-and-

 statements/civil-society-statements-senior-officials-meeting-valletta.



53

كيهالنغوا  غوردون  تحدث  كما  بالتنمية”.  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  في 
تعزيز  في  بالتنمية  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  �ساعدت  كيف  عن  )كينيا( 
التن�سيق بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ول �سيما في تطوير اآلية التن�سيق 
الوطنية. واأبرزت ال�سيدة خديجيتو مبارك فال )موريتانيا( التكاليف المالية للتعاون 
في  الأفريقي  لالتحاد  التابع  الجديد  القدرات  بناء  مركز  اأن  اإلى  م�سيرة  الإقليمي، 
اإن�ساء  �سرورة  اإلى  واأ�سارت  الدعم.  من  مزيٍد  اإلى  يحتاج  المتحدة  تنزانيا  جمهورية 

�سندوق عالمي للهجرة لتلبية الحتياجات الطارئة للمهاجرين.

حقوق االإن�سان والتعاون الدولي

في  المهاجرين  حماية  اإبقاء  �سرورة  هو  للمناق�سة  الرئي�سي  المو�سوع  وكان 
�سميم الجهود الرامية اإلى تعزيز التعاون الدولي. وكما اأكد اإدوارد هوبارت )المملكة 
لدى  ال�سعف  مواطن  من  للحّد  البلدان  بين  التعاون  اإقامة  من  بّد  ل  المتحدة(، 
العالمي  التفاق  �سياغة  »ينبغي   : )تركيا(  �سم�سر  محمد  واأ�ساف  المهاجرين. 
للمهاجرين  الإن�سان  بحقوق  نتم�سك  اأن  وعلينا  الإن�سان.  لحقوق  قوي  حول منظور 
وكراهية  للمهاجرين  المعادية  الم�ساعر  تزايد  مواجهة  في  �سيما  ل   - والالجئين 
الأجانب والتمييز. واعترافا باأن التطرف اليميني قد يكون له تاأثير على التطرف، 
الجتماعي  الو�سم  �سد  التحامل  معالجة  �سبل  في  ننظر  اأن  اأي�سا  علينا  يجب 

للمهاجرين وت�سجيعهم على تعزيز الت�سامح واحترام جميع المهاجرين«.

اللجنة  مندوب  اأ�سار  وكما  العملية.  هذه  في  هاما  دورا  الدولي  القانون  ويوؤدي 
المهاجرين،  الت�سدي لحتياجات حماية  اأوًل  »يتعين  اإنه  الأحمر،  لل�سليب  الدولية 
ويجب التم�سك بالقانون الدولي في التدابير التي تعتمدها الدول«. وبالمثل، اأ�سارت 
ماريا بيا بيلونيميناتي )لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بالهجرة( اإلى اأحكام 
اإعالن نيويورك فيما يتعلق بحماية وم�ساعدة المهاجرين في الحالت ال�سعيفة، مع 
اإيالء اهتمام خا�ص للن�ساء والأطفال.11 وفعاًل، �سّدد ممثلو المجتمع المدني )وممثل 
الكر�سي الر�سولي( طوال حلقتي العمل على اأهمية التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة في 
معالجة م�ساألة حماية الأطفال غير الم�سحوبين بذويهم، ونادى ممثلون عن اللجنة 
الدولية،  كاريتا�ص  ومنظمة  الأحمر  لل�سليب  الدولية  واللجنة  الكاثوليكية  الدولية 

باتباع هذا النهج.

واأعرب بع�ص الم�ساركين من المجتمع المدني عن قلقهم من اأن النظام الأ�سا�سي 
بيا  ماريا  ال�سيدة  واأو�ست  الحماية.  تفا�سيل  ي�سمل  لم  للهجرة  الدولية  للمنظمة 
بيلونيميناتي )لجنة المنظمات غير الحكومية للهجرة(: باأنه “ينبغي اإيالء المنظمة 

11     انظر الفقرة 32 من اإعالن نيويورك.
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الدولية للهجرة ولية ر�سمية لحماية حقوق الإن�سان، ويجب الإ�سارة اإلى اإطار الأمم 
المتحدة لحقوق الإن�سان في نظامها الأ�سا�سي. اإذ من �ساأن ذلك اأن ي�سمح للمنظمة 
وا�سح  معياري  اإطار  مع  بالمقارنة  وممار�ساتها  �سيا�ساتها  بقيا�ص  للهجرة  الدولية 
وملزم و�سمان التفاو�ص على جميع الم�ساريع التي تمّولها الدول وتنفذها المنظمة 
بحقوق  المعني  الخا�ص  المقرر  اأو�سى  وقد  الإطار”.  لهذا  وفقا  للهجرة  الدولية 
في  مراقب  بمركز  تتمتع  التي  الأكاديمية  الموؤ�س�سات  وبع�ص  للمهاجرين،  الإن�سان 

مجل�ص المنظمة الدولية للهجرة، اأي�سا بمراجعة الد�ستور.

تقا�سم الم�سوؤولية والتن�سيق والتعاون

وحظي مفهوم »الم�سوؤولية الم�ستركة« عن الهجرة بالهتمام اأي�ساً. واقترح ريا�ص 
حميُد الـله )المفو�ص ال�سامي لبنغالدي�ص في �سري لنكا( مزيداً من مناق�سة الفهم 
الحوار  موا�سلة  اإلى  الأولى  العمل  في حلقة  ودعا  الم�ستركة.  للم�سوؤولية  الجماعي 
ب�ساأن هذه الم�ساألة، بما في ذلك مع اأ�سحاب الم�سلحة المعنيين بالتنمية والتمويل 
العاّم. وقال لويجي ماريا فينالي )اإيطاليا( اإن بلده قد اأدرجت تفهما لدوافع الهجرة 
تقا�سم  »مبداأ  هما:  مبداأين  على  الهجرة  ا�ستراتيجية  اإيطاليا  وركزت  �سيا�ستها.  في 
والعبور  المن�ساأ  بلدان  بين  ال�سراكات  ومبداأ  الهجرة  تدفقات  اإدارة  في  الم�سوؤوليات 
والمق�سد، من اأجل معالجة الأ�سباب الجذرية للهجرة«. ومراعاًة لالأ�سباب الجذرية 
جميع  معالجة  يتيح  ما  وهو  الهجرة،  لإدارة  �سامل  نهج  اتباع  على  �سجعت  للهجرة، 

مراحل عملية الهجرة.

والمق�سد  المن�ساأ  بلدان  اأن  على  المتحدة(  )الوليات  بولك  مارغريت  و�سددت 
والعبور، تتحمل كّلها م�سوؤولية م�ستركة عن كبح الهجرة غير النظامية، واأن التفاق 

العالمي ب�ساأن الهجرة يتيح للبلدان فر�سة تبادل اأف�سل الممار�سات في هذا ال�سدد.

حول  تدور  اأن  ينبغي  ل  المناق�سة  اأن  )كولومبيا(  هيغيرا  داريو  خافيير  واأّكد 
الم�سوؤوليات الم�ستركة، لأن العبء يقع في كثير من الأحيان على بلدان المن�ساأ، واإنما 
على تقا�سم الفر�ص، و«التركيز على التعاون، ولي�ص على تقا�سم الم�سوؤولية«. فبلدان 
اأي�سا  المن�ساأ تتحمل  اأمواًل، لكن بلدان  المق�سد تتحّمل م�سوؤولية �سخمة وتتطّلب 

م�سوؤوليات وت�ساعف جهودها.

واأ�سار كارلو�ص اأرتورو لوبيز دام )اإكوادور( اإلى اأن التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة 
لن ُيعتَمد اإّل بدعٍم من المجتمع الدولي. وينبغي تعزيز العالقات بين بلدان المن�ساأ 
ببع�ص  والتنمية  بالهجرة  المعني  العالمي  المنتدى  قام  وقد  والمق�سد.  والعبور 
هذه  في  النظر  وينبغي  المهاجرين،  عن  الم�ستركة  بالم�سوؤولية  المتعلقة  الأعمال 

الأعمال.
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وبالن�سبة لدانييال نونيز باري�ص )المك�سيك(، تعّد ال�سحة م�سوؤولية م�ستركة بين 
الحكومات والمهاجرين وبين حكومات بلدان المن�ساأ والمق�سد.

وعلق مندوب من الفلبين )متحدثا من القاعة( على �سرورة دعم الدول الأع�ساء 
عن  الم�سوؤولية  اأن  وراأى  فعاًل.  بها  التعهد  تم  التي  اللتزامات  تنفيذ  في  ال�سيا�سي 
المهاجرين م�سوؤولية م�ستركة، و�ساأل اأع�ساء الفريق عما اإذا كانوا يوافقون على ذلك. 
ورّدت ال�سيدة اأول هنريك�سون )ال�سويد( على ذلك قائلة، اإذا كان المهاجر يوجد في 
ولكن  حقوقه.  احترام  �سمان  ال�سويد  م�سوؤولية  من   اأنه  الوا�سح  من  فاإنه  ال�سويد، 

جميع البلدان تتحمل م�سوؤولية حماية النا�ص، بما في ذلك بلدن المن�ساأ.

وقد حظيت الم�سوؤولية الم�ستركة في �سياق الجهود المبذولة لمكافحة التجار 
اأن  اإلى  اأ�سار ممثل ميانمار )متحدثا من القاعة(  والتهريب باهتمام خا�ص. فمثاًل، 
ب�ساأن  العالمي  التفاق  على  مبا�سراً  تاأثيراً  يوؤثر  بهم  والتجار  الأ�سخا�ص  تهريب 
الهجرة. وبالتالي ينبغي اأن ين�سّب التفكير في �سُبل الق�ساء على التهريب والتجار، 
على  ويتعين  والنظامية.  المنتظمة  الهجرة  ب�ساأن  الأع�ساء  الدول  قدرات  بناء  وفي 
وكالت اإنفاذ القانون في الدول المر�سلة والم�ستقبلة اأن تن�سق من اأجل حماية حقوق 
دعم  اإلى  الرامية  الجهود  في  الحكومية  غير  المنظمات  �ساهمت  وقد  المهاجرين. 

المهاجرين في الحالت ال�سعيفة.

اتخاذ القرار ا�ستناداً اإلى االأدلة

ينبغي اأن يوؤّكد كل من التفاق العالمي والعملية الت�ساورية الموؤدية اإلى اعتماده 
اأهمية الأدّلة، ول �سيما التحليل الطويل الأجل والمنهجي وال�سامل للبيانات. وينبغي 
والت�سدي  العامة  ال�سيا�سة  يت�سّنى توجيه  لكي  الموثوقة  والبحوث  البيانات  ت�سخير 
للقوالب النمطية ال�سلبية للهجرة. وفي هذا ال�سدد، اأ�سار عدة ممثلين اإلى اأن المركز 
من  ثروة  يقدم  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابع  الهجرة  بيانات  لتحليل  العالمي 
البيانات والتحليالت المتعلقة بالهجرة يمكن اأن ت�ستخدمها الدول الأع�ساء كاأ�سا�ص 
وينبغي  الهجرة  عن  كثيرة  اأدلة  بالفعل  توجد  ذلك،  على  وعالوة  ال�سيا�سات.  لو�سع 
»الأ�سخا�ص  المعنونة   العالمية  ماكينزي  لمبادرة  الأخير  التقرير  ا�ستخدامها، مثل 
واأ�ستراليا  ال�سويد  من  مندوبون  وفر�سها«.ودعا  العالمية  الهجرة  اأثر  المتنّقلون: 
خو�سيه  خوان  قال  وبالمثل،  الب�سري.  التنقل  بيانات  لجمع  موّحدة  اآلية  و�سع  اإلى 
غوميز كامات�سو )المك�سيك(: »نحن بحاجة اإلى التفاو�ص على اأ�سا�ص الواقع، والأدلة 

والبيانات والأرقام، حتى نتمكن جميعا من معرفة ال�سورة الحقيقية«.
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تنفيذ التفاق العالمي للهجرة ومتابعته 

ومن الم�ساعر المتكررة التي اأُعِرب عنها في حلقتي العمل، �سرورة نجاح التفاق 
العالمي ب�ساأن الهجرة. فقد اأّكد العديد من المتحّدثين على اأن التفاق العالمي ينبغي 
المبادئ  على  الن�ص  مجرد  من  بدل  الفعال  والتنفيذ  العملية  النتائج  على  يركز  اأن 
واقعية  توقعات  لتحديد  الأولوية  اإيالء  �سرورة  على  كثيرون  �سدد  كما  جديد.  من 
حين  وفي  المحّددة.  الأهداف  تنفيذ  ور�سد  تتبع  اأجل  من  محددة  موؤ�سرات  وو�سع 
اأنه من ال�سابق لأوانه لروؤية وا�سحة ب�ساأن مجموعة معينة من الموؤ�سرات المطلوبة، 
قال العديد من المتحّدثين  اإن وجود مثل هذه الموؤ�سرات والمعايير �سيمّكن الدول 

الأع�ساء وغيرها من قيا�ص النتائج والتقدم المحرز.

وقال،  المقبلة.  التحديات  بع�ص  )بنغالدي�ص(  الحّق  �سهيد  محمد  ال�سيد  وذكر 
اأول، يجب اأن يتناول التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة عددا من الم�سائل الملّحة، نوق�ص 

بع�سها في حلقات العمل، بما في ذلك الم�سائل التالية:

ال�سعفاء(. )المهاجرين  اأحد  اأي  اإغفال  •�عدم 
جديدة ومبتكرة لإدارة الهجرة؛ •�اآليات 

الهجرة؛ م�سار  طول  على  وال�ستقرار  ال�سالم  •��سمان 
المعيارية؛ الأطر  •�تنفيذ 

ومرّكز وقابل للقيا�ص. جريء  اّتفاق  اإبرام  •��سرورة 
هذا  وفي  عليه.  المتفاو�ص  التفاق  طبيعة  تقرر  اأن  اأي�سا  الدول  على  ويتعين 
ال�سدد، اأ�سار اإلى اأربعة نماذج محتملة: )اأ( اتفاقية للهجرة )ملزمة(؛ اأو )ب( مبادئ 
توجيهية وخطوط توجيهية )غير ملزمة(؛ �أو )ج( �لتز�مات ذ�ت نو�تج ملمو�سة )مثل 
خطة التنمية الم�ستدامة(؛ اأو )د( �سّك مثل اتفاق باري�ص ب�ساأن تغير المناخ، يت�سمن 

التزامات ملزمة وطوعية على حد �سواء.

القائمة،  الأطر  تنفيذ  تعزيز  لفكرة  ارتياحا  اأكثر  الأع�ساء  الدول  معظم  وَبَدت 
بدًل من اإ�سدار اتفاقية جديدة. وكان من بين الموا�سيع المتكّررة اأنه ل حاجة اإلى 
قانون دولي جديد. واأ�سار الممثل الدانمركي )متحدثا من القاعة( اإلى اأن المعايير 
وقال  فعالة.  ب�سورة  تنفيذ  اإلى  تحتاج  لكنها  قائمة،  الإن�سان  لحقوق  ال�سرورية 
للجميع،  الحقوق  جميع  تنفيذ  تح�سين  ينبغي  المتحدة(  )المملكة  هوبارت  اإدوارد 
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اأن  اإلى  القاعة(  من  )متحدثا  الكولومبي  المندوب  واأ�سار  المهاجرون.  فيهم  بمن 
اأن  وينبغي   .1990 لعام  المهاجرين  العمال  اتفاقية  على  ت�سدق  لم  المق�سد  بلدان 
الأع�ساء  الدول  لُدن  من  وا�سحة  التزامات  الهجرة  ب�ساأن  العالمي  التفاق  يت�سمن 
والمنظمات الدولية. وقال ممثلون اآخرون، متحّدثين من القاعة، اإن الأطر القائمة 
اتباع  واإلى  المتحدة  الأمم  نطاق منظومة  على  الت�ساق  اإلى  ودعوا  )اإثيوبيا(،  تكفي 
اأن  ويتوقعون  )ال�سويد(،  القائمة  المعايير  اإلى  ت�ستند  باأ�سرها  الحكومة  تتبعها  ُنُهج 
)المملكة  عملية  واأفكاراً  ملزمة  غير  توجيهية  خطوطاً  العالمي  التفاق  يت�سّمن 
فبدل  الهجرة:  ب�ساأن  العالمي  التفاق  م�سمون  على  الّتفاق  اأي�ساً  وتّم  المتحدة(. 
لحماية  القائمة  الأطر  تنفيذ  تح�سين  ينبغي  جديدة،  اأطر  اأو  معايير  و�سع  من 
ينبغي  القاعة(،  من  )متحدثا  المتحدة  الوليات  عن  لممثل  ووفقا  المهاجرين. 
هياكل  توفير  على  ولي�ص  عملية،  اقتراحات  تقديم  على  ي�سّجع  اأن  العالمي  لالتفاق 
اإلى  حاجة  وهناك  القائمة.  الآليات  يدعم  واأن  تمويل،  اأو  منتديات  اأو  جديدة 
في  للمهاجرين  الإن�سان  حقوق  تاأكيد  لإعادة  عملية  واإجراءات  واقعية  اقتراحات 
في  �لو�ردة  �لتوجيهية  �لخطوط  تمثل  �ل�سدد،  هذ�  وفي  و�لممار�سات.   �ل�سيا�سات 
“المهاجرون في البلدان التي تمر باأزمات«  نموذجا جيدا. وينبغي لالتفاق  مبادرة 
العالمي ب�ساأن الهجرة اأن يتفادى التمييز بين الالجئين والمهاجرين، واأن يبرز اأدوار 
كل من المفو�سية والمنظمة الدولية للهجرة في ال�ستجابة اإلى الهجرة المختلطة. 
كما حّث ال�سيد محبوب معلم )الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بالتنمية( على التركيز على تطبيق القواعد القانونية القائمة. وانتقد جهوداً اأخرى، 

قائال اإن التجاه الحالي هو بدء عملية وعقد اجتماعات جيدة، من دون جدوى. 

وذكر كّل من المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ونائبة المدير العام للمنظمة 
يمكن  التي  القائمة  الأطر  الآخرين  المتحّدثين  من  والعديد  للهجرة  الدولية 
واأعرب  الهجرة.  ب�ساأن  العالمي  التفاق  وتنفيذ  ُقُدماً  للم�سّي  كاأ�سا�ص  ا�ستخدامها 
ال�سيد تيجاني محمد )نائب وزير ال�سوؤون الخارجية والتكامل الإقليمي، غانا( عن 
ذلك اأي�ساً، موؤكدا اأن الأطر �سرورية للجهود الرامية اإلى التو�سل اإلى اتفاق عالمي 
ب�ساأن الهجرة. وتحدث ريا�ص حميد اهلل )بنغالدي�ص( عن ا�ستخدام تقرير �سوثيرلند 
واإعالن نيويورك كاأ�س�ص لو�سع اإجراءات �ساملة. وقال ممثل ال�سويد اإن بلده يرغب 
في ربط متابعة التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة بمتابعة خطة التنمية الم�ستدامة لعام 
2030، واتفق على اأن تقرير �سوثيرلند يمكن اأن يحدد اللتزامات التنفيذية وتدابير 
�لتوجيهية  �إلى �لخطوط  �لقاعة(  �لفلبين )متحدثا من  �لنجاح. و�أ�سار مندوب من 
في  المهاجرين  ومبادرة  ال�سعفاء،  المهاجرين  ب�ساأن  العالمية  الهجرة  لمجموعة 
الم�ساركون  واأ�سار  للم�سّي قدما.  باعتبارها طرقا مفيدة  باأزمات،  تمر  التي  البلدان 
الهجرة  حوكمة  وموؤ�سر  للهجرة  الدولية  المنظمة  في  الهجرة  اإدارة  عمل  اإطار  اإلى 

ب�سفتها اأُطراً مفيدة لتنفيذ ومتابعة التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة.

اأ�سار اأو�ستين ت. فراغومن، البن،  )اآلية الأعمال التابعة للمنتدى العالمي المعني 
بالهجرة والتنمية( اإلى ال�سالت الوا�سحة بين الأهداف المدمجة العالمية، والأطر 
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“المعايير  اإن  وقال  والعمل.  الأعمال  بممار�سات  يتعلق  فيما  القائمة،  التنظيمية 
الدولية القائمة، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 ب�ساأن وكالت ال�ستخدام 
التابع للمنظمة الدولية للهجرة، توفر  الخا�سة والنظام الدولي لإدماج الموظفين 
الدولية”.  التنظيمية  الثغرات  ت�سّد  الأخالقي،  للتوظيف  دولية  طوعية  معايير 
وبعبارة اأخرى، �سي�ستفيد المجتمع الدولي من العتماد على الآليات القائمة بالفعل 
بدل من محاولة و�سع نهج جديدة. وعالوة على ذلك، “تخطط اآلية الأعمال للعمل 
ُمعَرب عنها  المدني في محاولة لتقديم تو�سيات موحدة  المجتمع  ب�سكل وثيق مع 
في م�سطلحات ب�سيطة وقابلة للتحقيق، مع مقايي�ص ومعايير منا�سبة لتتبع التقدم 

المحرز في تحقيق الأهداف”.

مت اأمثلة عديدة عن �سيا�سات الدول الأع�ساء التي تعك�ص  وطوال حلقات العمل، ُقدِّ
اأو على الأقل ت�سعى اإلى  اإدراجه في التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة،  بالفعل ما يمكن 
تحقيق الأهداف نف�سها. وقدم ال�سيد يورغ لوبر )�سوي�سرا( عدة اأمثلة عن الطريقة 
التي اتبعت بها الحكومة ال�سوي�سرية فعاًل ُنُهجاً متما�سكة و�ساملة لإدارة الهجرة، ل 
اأ�سحاب الم�سلحة المتعددين على ال�سعيد  �سيما بالتعاون الدولي والتحالفات بين 
القابلة  العملية  اللتزامات  من  مجموعة  بوا�سطة  ُقُدماً  الم�سّي  ويمكن  الداخلي. 
للتنفيذ، واإطار متعدد الأطراف وقائم على حقوق الإن�سان، و�ُسُبل وو�سائل َتج�سيدها 
، واإطاٍر لمتابعة التنفيذ وا�ستعرا�سه. ويجب ت�سخير اآليات التعاون على  في واقٍع عمليٍّ
الم�ستوى الإقليمي والم�ستويات الأخرى - بين الدول الأع�ساء الأ�سلية والم�سيفة 
لكي   – الأخرى  الهامة  الفاعلة  والجهات  الخا�ص  والقطاع  المدني  المجتمع  ومع 
ا�ستعرا�ص  ذلك  في  بما  الهجرة،  ب�ساأن  العالمي  التفاق  وتنفيذ  و�سع  بها  ي�ستر�سد 

التقدم المحرز وتقييمه.

اأجل  من  بلدها  ي�ستخدمها  اآليات  عدة  )األبانيا(  هوك�سا  غبريا  اإيلونا  وف�ّسرت 
اإحراز تقدم في اإدارة الهجرة. وت�سمل هذه الآليات اتفاق تحقيق ال�ستقرار والنت�ساب 
)بالتن�سيق مع التحاد الأوروبي(، و�سيا�سة وطنية جديدة لإدارة الهجرة لدعم قنوات 
تنفيذ  وتعزيز  للهجرة،  الإنمائي  الأثر  وتعزيز  الهجرة،  مجال  في  ونظامية  اآمنة 

�سيا�سات الهجرة )بما يتما�سى مع التفاق العالمي(.

تنمية  لمن�سة  بالنيابة  المدير   ،  GK �سركاء  موؤ�س�سة  )مدير  فال  جبريل  وقال 
ال�ستات في اأفريقيا واأوروبا( ينبغي اأن يت�سمن التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة مجموعة 
في  الم�ساركون  ناق�ص  وقد  للتنفيذ.  القابلة  والتفاهمات  واللتزامات  المبادئ  من 
الذي  العالمي،  لالتفاق  ممكنة  �سيغة  والتنمية  بالهجرة  المعني  العالمي  المنتدى 
واقترح  المبَرمة.  التفاقات  يوؤّكد  واأن  المدى  ق�سيرة  روؤية  على  ينطوي  اأن  ينبغي 
وينبغي  تحديثها.  يتعّين  مبادئ  على  اأو  جديدة  مبادئ  على  المبادئ  بيان  يركز  اأن 
ق�سيرة  قائمة  الأمور-  بع�ص  باإلغاء  التزامات  اأي�سا  العالمي  التفاق  يت�سمن  اأن 
بالأ�سياء التي ل يجب القيام بها اأبداً، فمثاًل،  ل ينبغي اأبدا احتجاز الأطفال. وت�سمل 
اللتزامات العامة قائمة طويلة بالأمور التي يتعين القيام بها - وهي اإجراءات يمكن 
غير  العمل  اإنهاء  يلي:  بما  تلتزم  اأن  المدني(  )المجتمع  وال�سركاء  الأع�ساء  للدول 
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الماأجور، مثاًل، و�سمان الح�سول على ال�سمان الجتماعي في بلد المن�ساأ، وعدم ربط 
الإرهاب/الجرائم ال�سنيعة بالمهاجرين. وفيما يتعلق بالر�سد والم�ساءلة، ل ينبغي 
اأن يكون النهج هو ت�سمية البلدان وف�سحها، واإنما هو تمكين الدول من القول: “في 

هذا المجال، اأنا ل اأح�سن الأداء”.

وا�سحة.  وموؤ�سرات  اأهداف  تحديد  �سرورة  اإلى  المتحّدثين  من  العديد  واأ�سار 
وقال روبرت ج. فيتيلو )اللجنة الدولية الكاثوليكية للهجرة(، ا�ستنادا اإلى التفاعالت 
اأهداف وموؤ�سرات وا�سحة، لكن  المو�سى بها في تقرير �سوثيرلند، ينبغي  تحديد 
ب�سورة تدريجية ح�سب جدول زمني محّدد. واقترح قائاًل: “يمكن تخ�سي�ص عامين 
ذلك  في  بما  الفور،  على  تحقيقها  يمكن  والتي  اإلحاحا،  الأكثر  والغايات  لالأهداف 
ممار�سات  واإ�سالح  لالأطفال،  الف�سلى  الم�سالح  لتحديد  انتظاما  الأكثر  التنفيذ 
وخم�ص  المنظمة؛  المغادرة  وبرامج  الحتجاز،  وبدائل  المهاجرين،  العمال  توظيف 
 15 و  الإدماج؛  واإعادة  العودة  مثل  تحقيقها،  ي�سعب  التي  لالأهداف  بالن�سبة  �سنوات 

عاما لالإنجاز الكامل”.

العالمي  المنتدى  اإطار  في  المبذولة  الجهود  المدني  المجتمع  اأع�ساء  وو�سف 
نيويورك  اإعالن  في  الواردة  اللتزامات  تنفيذ  لر�سد  والتنمية  بالهجرة  المعني 
كنموذج محتمل. وقد اأن�ساأت لجنة العمل التابعة للمجتمع المدني “البيان الم�سترك 
للقانون الحالي و�سّجلٍّ لالأداء”، من اأجل تعزيز خطة لتنفيذ اللتزامات المتعهد بها 
التقدم  لتتبع  اإن�ساء لجنة مماثلة  وينبغي  المنا�سب.  الوقت  نيويورك في  اإعالن  في 
اأن  وينبغي  الهجرة.  ب�ساأن  العالمي  التفاق  بموجب  اللتزامات  تنفيذ  في  المحرز 

ت�سمل هذه اللجنة ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخا�ص والمهاجرين.

ُهج  وقال عدة  متحّدثين  اإن اإن الإرادة ال�سيا�سية اأمر بالغ الأهمية في تعزيز النُّ
الجماعية اإزاء الهجرة، غير اأن العديد منهم اأ�سار اإلى اأهمية تعزيز القدرة الت�سغيلية 
والموارد من اأجل التنفيذ الفعال لاللتزامات المتعلقة بالهجرة في الإطار المعياري 
الدولي، بما في ذلك اأهمية خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030. واقترح ال�سيد برهان، 
اأبابا،  اأدي�ص  كري�ستو�ص )اأثيوبيا(، مثاًل، ال�ستفادة من خطة عام 2030، وخطة عمل 
للتوظيف  والجتماعية  المالية  “التكاليف  معالجة  اأجل  من  ُنُهج  لت�سميم  تحديداً 

غير الأخالقي وخف�ص تكاليف تحويل الأموال”.

وفيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات النا�سئة عن التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة، اأ�سار 
العديد من المتحّدثين  )المغرب والإمارات العربية المتحدة و�سري لنكا( اأي�سا اإلى 
ممثل  وحث  ب�ساأنها.  القرارات  واتخاذ  ور�سده  التنفيذ  متابعة  اآليات  مناق�سة  اأهمية 
�ص اأحد الموا�سيع الرئي�سية للت�ساور في اأعقاب حلقة العمل الأولى  المغرب على اأن ُيكرَّ
الحكومية  الهيئة  واأثار ممثل  الهجرة.  تنفيذ خطة  ب�ساأن  العالمي  لمتابعة لالتفاق 
عن  المنبثقة  التي  الجيدة  الأفكار  تنفيذ  تمويل  م�ساألة  بالتنمية  المعنية  الدولية 

عملية التفاق العالمي.
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التو�صيـــــات

الحوار الدولي حول الهجرة، 18-19 اأبريل 2017، نيو يورك. © المنظمة الدولية للهجرة 2017 )ت�سوير: 

جون والدر( 

من المتوقع اأن يحقق التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة عدة اأهداف: )اأ( و�سع اإطار 
النظام  في  هامة  ثغرة  �سّد  )ب(  الدولية؛  الهجرة  ميدان  في  �سامل  توجيهي  عمل 
ما  وهو  الب�سري،  التنقل  ب�ساأن  �سامل  عالمي  اتفاق  اأول  اإن�ساء  )ج(  الحالي؛  الدولي 
�سيوّجه نهج الدول الأع�ساء اإزاء الهجرة من خالل مجموعة من المبادئ والتفاهمات 
الدول  بين  التعاون  تكثيف  )د(  اأبعادها؛  بجميع  بالهجرة  يتعلق  فيما  الم�ستركة 
خالل  النقا�ص  اأّدى  وقد  الدولية.  الهجرة  ب�ساأن  المعنيين  ال�سركاء  ومع  الأع�ساء 
الإجراءات  التو�سيات لتخاذ مزيد من  اإلى تقديم ثروة من  الدولي  الحوار  حلقتي 
بمجموعتين  التو�سيات  وتتعّلق  العالمية.  المفاو�سات  خالل  الق�سايا  هذه  ب�ساأن 
رئي�سيتين: المجالت المت�سلة بعملية التفاق العالمي وتلك التي تركز على المجالت 

المو�سوعية الرئي�سية للمناق�سة.

التو�سيات المتعلقة باال تفاق العالمي من اجل الهجرة 

الحوار  من  مت�سقة  ر�سالة  ثمة  القائمة.   والعمليات  االأطر  من  اال�ستفادة 

الدولي مفادها اأنه لي�ست هناك حاجة ل بتكار ما هو موجود فعاًل في �سياغة التفاق 
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على  القائم  الدولي  القانون  اأحكام  من  كبير  عدد  وينطبق  الهجرة.  ب�ساأن  العالمي 
المهاجرين. وبع�سها خا�ص بالمهاجرين، مثل اتفاقيات منظمة العمل الدولية ب�ساأن 
الآخر  البع�ص  ويعّد   .1990 لعام  المهاجرين  العمال  واتفاقية  المهاجرين،  العمال 
عن  النظر  ب�سرف  الأ�سخا�ص  جميع  على  تنطبق  الإن�سان  لحقوق  اأ�سا�سية  �سكوكاً 
بالقيا�ص  اأخرى  معايير  تطبيق  يمكن  ذلك،  ومع  كمهاجرين.  و�سعهم  اأو  جن�سيتهم 
نان�سن  مبادرة  خّطة  مثل  ال�سعيفة،  الأو�ساع  في  المهاجرين  احتياجات  لتلبية 
من  تعاني  �لتي  �لبلد�ن  في  �لمهاجرين  لحماية  �لتوجيهية  و�لخطوط  و�لمبادئ 
بها  ت�ستر�سد  التي  العمليات  الفعالة. وت�سمل  اأو كوارث طبيعية والممار�سات  نزاعات 
التفاقية العالمية للهجرة مبادرة برن، واللجنة العالمية المعنية بالهجرة الدولية، 
للهجرة  الدولية  للمنظمة  الدولي  والحوار  الإقليمية،  الت�ساورية  العمليات  واأعمال 
من  العديد  و�سلط  والتنمية.  بالهجرة  المعني  العالمي  والمنتدى  الهجرة،  ب�ساأن 
المتحّدثين  ال�سوء اأي�سا على الأطر القائمة، مثل اإطار اإدارة الهجرة التابع للمنظمة 
الدولية للهجرة، وتقرير �سوثيرلند، وخطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030، واتفاق 
باري�ص ب�ساأن تغير المناخ، واإطار �سينداي للحّد من مخاطر الكوارث، بو�سفها اأُ�ُس�ٍص 
هاّمة لو�سع معايير مرجعية لالتفاق العالمي.  فبدًل من و�سع اأطٍر معيارية جديدة، 

ينبغي التركيز على تنفيذ اللتزامات القائمة.

نيويورك  اإعالن  يحدد  الهجرة.  ب�ساأن  العالمي  لالتفاق  االأولويات  تحديد 

24 مجال من مجالت التركيز المحتملة في التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة. واأ�سار 
كثيرون اإلى اأن محاولة معالجة جميع الأمور على قدم الم�ساواة من �ساأنه اأن ينتق�ص 
من اأهم المجالت التي يمكن التو�سل اإلى اتفاق ب�ساأنها. لكن، كما ذكر اأحمد ح�سين 
الطويلة  الأهداف  الهجرة »كال من  ب�ساأن  العالمي  التفاق  ي�سمل  اأن  ينبغي  )كندا(، 
الأجل والق�سيرة الأجل«. واإلى جانب متكلمين اآخرين، قال اإنه يعتقد اأنه »ينبغي اأن 
ين�سب التركيز اأول على ت�سجيع المزيد من البلدان على اعتماد نُهج �ساملة ومخططة 
والبناء  الهجرة،  اإدارة  اإطار  مثل  بالفعل،  القائمة  بالأطر  البدء  وينبغي  للهجرة. 
انطالقاً من ذلك«. وكان هناك اأي�سا اتفاق كبير على اأن التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة 
الحالت  في  المهاجرين  �سيما  ول  المهاجرين،  حقوق  حماية  �سمان  على  يركز  قد 
ال�سعيفة، �سواء في بلدان المن�ساأ اأو اأثناء العبور اأو في المق�سد اأو عند العودة. كما 
اإن التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة يتيح فر�سة هامة لتح�سين ال�سيا�سات الوطنية من 
حركات  لإدارة  باأ�سره  والمجتمع  الحكومة  �سعيد  على  �ساملة  بُنُهج  التو�سية  خالل 
الدولي  التعاون  تعزيز  اأن  على  كبير  اتفاق  هناك  كان  واأخيرا،  الحدود.  عبر  النا�ص 

ينبغي اأن يحظى باأولى الأولويات في التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة.

تو�سيح  �سرورة  ممثلين  عدة  حدد  العمل،  حلقة  اأثناء  الم�سطلحات.  تعريف 

وجنوب  وكولومبيا،  )المك�سيك،  اأع�ساء  دول  عدة  واأعربت  الهجرة.  م�سطلحات 
اأفريقيا، وكينيا( عن �سرورة ا�ستخدام م�سطلحات الهجرة الم�ستركة المتفق عليها في 
التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة. فاليوم، تتاأثر لغة الهجرة بالعواطف ال�سلبية وترتبط 
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اأن ت�ستند المفاو�سات المتعلقة بالتفاق العالمي  بالروايات غير ال�سحيحة. ويجب 
بالقوالب  تتاأثر  ول  موثوقة  بيانات  تدعمه  للهجرة  دقيق  و�سف  اإلى  الهجرة  ب�ساأن 
النمطية ال�سلبية. ودعا العديد من الم�ساركين اإلى �سرورة الت�ساق في ا�ستخدام عبارة 
الهجرة »النظامية« وغير النظامية« بدل من الهجرة »القانونية« و«غير القانونية«، 
لأن هذا الم�سطلح الأخير ينطوي على »نهج عقابي«. و�سدد اآخرون على اأنه ل يمكن 
اأن يكون المرء غير قانوني، واأن ا�ستخدام مثل هذه الم�سطلحات ي�سهم في القوالب 
وحقوقهم.  معاملتهم  على  حقيقي  تاأثير  لها  التي  للمهاجرين  ال�سلبية  النمطية 
اأهمية عدم الخلط بين الالجئين والمهاجرين. فقد  اأكد الم�ساركون على  وبالمثل، 
تّم تعريف الالجئين وحددت حقوقهم في اتفاقية الالجئين لعام 1951. وينبغي األ 
ت�سعف الجهود الرامية اإلى حماية حقوق المهاجرين في الحالت حماية الالجئين.

بفوائد  المتعلقة  المعلومات  ذلك  في  بما  والبحوث،  البيانات  جمع 

الهجرة، ل�سمان ا�ستناد االتفاق العالمي للهجرة اإلى االأدلة. ينبغي اأن يبرز كل 

من التفاق العالمي والعملية الت�ساورية الموؤدية اإلى اعتماده اأهمية الأدّلة، ل �سيما جمع 
البيانات وتحليلها على المدى الطويل ب�سورة منهجية و�ساملة. وينبغي ت�سخير البيانات 
والبحوث الموثوقة من اأجل تنوير ال�سيا�سات ومواجهة القوالب النمطية ال�سلبية للهجرة. 
وهناك اأدلة كبيرة موجودة بالفعل وينبغي ا�ستخدامها. وينبغي لالتفاق العالمي ب�ساأن 
الهجرة اأن يدعم الجهود التي تبذلها اإدارة الأمم المتحدة القت�سادية لأفريقيا والمنظمة 
الدولية للهجرة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان القت�سادي، وجهات اأخرى لتح�سين 
الإح�ساءات المتعلقة بالهجرة الدولية. وينبغي اأي�سا اأن تعزز البحوث التي ت�ساعد الدول 
الأع�ساء واأ�سحاب الم�سلحة الآخرين على فهم اأف�سل لتاأثير الهجرة الدولية. واأ�سار 
الم�ساركون اإلى التقرير الأخير لمبادرة ماكينزي العالمية المعنونة »الأ�سخا�ص المتنّقلون: 
اأثر الهجرة العالمية وفر�سها«، والمركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة، يو�سفها اأمثلة عن 

البحوث والتحليالت المتاحة حاليا.

االإقليمية  اال�ست�سارية  العمليات  من  واال�ستفادة  الترويج  موا�سلة 

والحوارات العالمية ب�ساأن الهجرة. على الرغم من اأن التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة 

�سيكون عالمي النطاق، ينبغي اأن يعزز قيمة المبادرات الإقليمية الرامية اإلى تح�سين اإدارة 
الهجرة. واأعربت عّدة دول )األبانيا واأذربيجان وبوروندي وكولومبيا وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية واإريتريا وكينيا وميانمار( عن امتنانها للمنظمة الدولية للهجرة لدورها في 
تقديم الم�ساعدة التقنية و/اأو تي�سير الحوار الإقليمي ب�ساأن الهجرة. واأعلن عدة متكلمين 
رغبة بلدهم في اأن توا�سل المنظمة الدولية للهجرة دعم العمليات الإقليمية وعبر الوطنية 
التي تمّكن من تبادل المعلومات وتطوير الترتيبات التعاونية. واأعربت الوفود من اأمريكا 
الجنوبية واأفريقيا ب�سفة خا�سة عن دعمها للحوارات الإقليمية الم�ستمرة ب�ساأن حكامة 
الهجرة واإدارتها. كما اأن المناق�سات التي جرت في منتدى اأ�سحاب الم�سلحة المتعددين 
التابع للمنظمة الدولية للهجرة، منذ عام 2001، ف�سال عن المناق�سات التي جرت في اإطار 
المنتدى العالمي المعني بالهجرة )كل من الحكومة والمجتمع المدني( توفر اأي�سا ثروة 
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من الأفكار والمعلومات لإدراجها في التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة، وكذلك التو�سيات 
الواردة في الوثائق ال�سادرة عن مبادرة نان�سن ومبادرة المهاجرين في البلدان التي تمّر 

باأزمات.

و�سع جدول زمني متدرج لتحقيق اأهداف االتفاق العالمي ب�ساأن الهجرة. اأ�سار 

عّدة م�ساركين اإلى اأنه يمكن مواءمة الأهداف الواردة في التفاق العالمي مع خطة 
والموؤ�سرات.  لالأهداف  الزمنية  الجداول  حيث  من   ،2030 لعام  الم�ستدامة  التنمية 
الحكومية  غير  المنظمات  ولجنة  للهجرة  الدولية  الكاثوليكية  اللجنة  وقدمت 
المعنية بالهجرة، اأمثلة محددة عن التدابير المقترحة التي يمكن تحقيقها في اإطار 
واإطار عمل مدته خم�ص  الف�سلى لالأطفال(؛  الم�سلحة  �سنتين )مثل تحديد  مدته 
�سنوات )مثل تخفي�ص عدد الأ�سخا�ص المّتجر بهم عبر الحدود بن�سبة 60 في المائة 
المهاجرين  عدد  تخفي�ص  )مثل  �سنة   12 مدته  عمل  واإطار  2018(؛  ب�سنة  مقارنة 
بها  الخا�سة  الزمنية  الم�ستركة والجداول  الأهداف  اأن يكون تقرير  واقُترح  ق�سرا(. 

جزءا من عملية التفاو�ص.

الخا�س  والقطاع  المدني  والمجتمع  المحليين  الم�سوؤولين  تمثيل  �سمان 

ب�ساأن  العالمي  االتفاق  حول  التفاو�س  في  وا�سعًا  تمثياًل  اأنف�سهم  والمهاجرين 

اإدارة الهجرة يتطلب م�ساركة  اإزاء  اأّيد العديد من المتكلمين نهجا �سامال  الهجرة. 

ممثلي الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخا�ص والمهاجرين 
اأنف�سهم. وهي الكيانات التي غالبا ما تفهم للتحديات والفر�ص التي تتيحها الهجرة 
والمهاجرين  المجموعات  هذه  من  كل  عن  ممثلين  م�ساركة  واعتبرت  فهم.  اأف�سل 
اأنف�سهم ميزة رئي�سية في حلقتي العمل حول الحوار الدولي. واأعرب الم�ساركون عن 
تقديرهم للم�ساهمة التي قدمها اأو�ستن ت. فراغومن البن )اآلية الأعمال، المنتدى 
العالمي المعني بالهجرة والتنمية(، واأ�سار البع�ص اإلى �سرورة ح�سور موؤ�س�سات مالية 
الدولي( في الجتماعات  النقد  الدولي و�سندوق  البنك  )اأي  اأخرى  واإقليمية  دولية 
تنفيذ  في  الرئي�سية  الإنمائية  والكيانات  المالية  الموؤ�س�سات  لأهمية  نظرا  المقبلة 

اللتزامات المتفق عليها.

االعتماد على الجهات الفاعلة ذات الخبرة المحلية على اأر�س الواقع في �سياغة 

االتفاق العالمي للهجرة. يتم اإدماج المهاجرين ب�سفة خا�سة على ال�سعيد المحلي. 

ومنظمات  الآخرين  المحليين  والم�سوؤولين  البلديات  روؤ�ساء  لدى  يكون  ما  وكثيرا 
المجتمع المدني والجماعات الدينية والكيانات المحلية الأخرى اأف�سل المعلومات 
اأو�سى  المنوال،  الهجرة. وعلى هذا  التي تطرحها  والتحديات  الفر�ص  المتاحة عن 
ممثل اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر ب�سرورة اتخاذ تدابير موؤ�س�سية يتم بموجبها 
والدولية  الحكومية  غير  )الوكالت  الميدان  في  العاملة  الجهات  على  العتماد 
�سعفهم  ومواطن  بالمهاجرين  المتعلقة  خبراتها  وعلى  الحكومية(  والوكالت 

واحتياجاتهم. ول بّد من ال�ستفادة من الأ�سول الموجودة بطريقة من�سقة.
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ب�ساأن  العالمي  االتفاق  اأهداف  تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  لتتبع  اآلية  اإن�ساء 

المتابعة �سرورية ل�سمان تنفيذ  اأن  الآراء على  الهجرة. كان هناك توافق وا�سع في 

العالمي ب�ساأن الهجرة تنفيذاً حقيقياًّ. واأو�سحت الدول الأع�ساء ومنظمات  التفاق 
باأنه  اآمال كبيرة على ما ُو�سف  اأنها تعلق  القطاع الخا�ص  المدني وجهات  المجتمع 
عملية لم ي�سبق لها مثيل. غير اأن التفاق العالمي ينبغي األ يكون مجرد ورقة اأخرى. 
ونوق�ص مثل خّطة التنمية الم�ستدامة، باأهدافها وغاياتها وموؤ�سراتها، كنموذج ُيّتبع 
في و�سع التفاق العالمي. وُذكرت جهود اللجنة الكاثوليكية وغيرها من مجموعات 
المجتمع المدني لر�سد تنفيذ اإعالن نيويورك كنموذج اآخر. وعلى الرغم من وجود 
بع�ص الختالفات في الآراء ب�ساأن اآليات التمويل الجديدة لدعم التفاق العالمي، اأ�سار 
اأنه �سي�سُعب على البلدان الفقيرة تنفيذ التفاق بدون هذا  اإلى  عدد من المتكلمين 
التمويل. فقالت ال�سيدة برني�ص فالديز ريفيرا )معهد اإيمومي(، على �سبيل المثال: 
اأن يوفر التفاق العالمي عنا�سر كافية لكل دولة في المنطقة لكي تعتمدها  »يجب 
البرنامجي وفي ميزانية  في �سيا�ساتها، بما في ذلك تمويل تنفيذها في التخطيط 
كل بلد«. ومن �ساأن هذا التمويل اأن ي�سمن اأي�سا اإ�سراك المجتمع المدني ومجتمعات 
المهاجرين على م�ستوى �سنع القرار من اأجل تنفيذ البرامج وتقييمها )لي�ص فقط 

ك�سيوف واإنما ككيانات تتحمل م�سوؤوليات م�ستركة(.

تو�سيات ب�ساأن الق�سايا المو�سوعية

تعزيز التعاون الدولي : رغم اإحراز تقدم كبير في الآليات الت�ساورية الثنائية 

والإقليمية والعالمية المعنية بالهجرة، كان هناك توافق قوي في الآراء ب�ساأن �سرورة 
الدولية  المنظمة  بدخول  الترحيب  على  الم�ساركون  واأجمع  الآليات.  هذه  تعزيز 
للهجرة في منظومة الأمم المتحدة، واأعربوا عن تقديرهم لقيادتها في دعم الدول 
العالمي  التفاق  و�سع  في  الدولية  بالهجرة  المعني  الخا�ص  وللممثل  الأع�ساء 
الدولية  للمنظمة  العام  المدير  و�سف  النقا�ص  في  الم�ساركون  واأكد  الهجرة.  ب�ساأن 
للهجرة لأهداف التعاون الدولي الرئي�سية: »يجب اأن ُت�سرك وتراعي جميع الجهات 
المتعددة؛  والوزارات  المحلية،  وال�سلطات  الوطنية  الحكومات   - ال�سلة  ذات  الفاعلة 
و�لمجتمع �لمدني؛ و�لقطاع �لخا�ض، ومنظمات �لمهاجرين و�لمغتربين؛ و�لأو�ساط 
جميع  بواجبات  العتراف  عليها  ويتعين  وغيرها؛  الإعالم  وو�سائط  الأكاديمية؛ 
الجهات الفاعلة واللتزامات المطلوبة منها جميعا في مجال الهجرة الدولية«. وفي 
العام للمنظمة  المدير  نائبة  اأوجزت  الأولى،  العمل  الختامية في حلقة  مالحظاتها 
الدولية للهجرة الدور الرئي�سي الذي �سيوؤّديه المجتمع الدولي في ال�سنوات المقبلة 
ل�سمان  ملمو�سة  خطوات  واتخاذ  القائمة  المعيارية  الأطر  �سحة   »اإقرار   : كالتالي 
للتعاون  الم�ستركة  الأهداف  تحقيق  نحو  �سرورية  كخطوة  فعالة،  ب�سورة  تنفيذها 
اإدارة  تح�سين  لتعزيز  ملزمة وموجهة  وغير  اآليات طوعية  و�سع  �ساأن  ومن  الدولي. 
يي�سر  اأن  العمالة مثاًل،  تنقل  الهجرة، فيما يخ�ّص  الهجرة في مجالت محددة من 

تحقيق هذه الأهداف«.
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حلقتي  اأثناء  العمل  اإلى  المتكّررة  النداءات  �سمن  من  الهجرة.  فوائد  تاأكيد 

اأ�سار  مماّ  اإليها،  العموم  ونظرة  الهجرة  ب�ساأن  العاّم  الخطاب  تغيير  �سرورة  العمل، 
بالن�سبة لمجتمعات  الهجرة  بفوائد  الوعي  زيادة  اإلى  �ساّمة،  اأموٌر  باأنها  البع�ص  اإليه 
المق�سد ف�سال عن مجتمعات المن�ساأ. واأعرب الم�ساركون عن قلقهم اإزاء تزايد كره 
الأجانب، م�سيرين اإلى الإدانة القوية الواردة في اإعالن نيويورك »الأفعال والمظاهر 
التي تنّم عن العن�سرية والتمييز العن�سري وكراهية الأجانب وما يت�سل بذلك من 
تع�سب �سد المهاجرين والالجئين وال�سور النمطية التي غالبا ما تل�سق بهم على 
الهجرة،  لفوائد  اأف�سل  فهم  دون  فمن   .)14 )المادة  المعتقد«  اأو  الدين  منها  اأ�س�ص 
�سيكون من ال�سعب الت�سدي لمخاوف النا�ص و�سواغلهم ب�ساأن القادمين الجدد. ومن 
الأدوار الهاّمة التي ينبغي اأن توؤّديها المنظمة الدولية للهجرة وغيرها هي جمع ون�سر 
المعلومات من خالل منافذ متعددة، بما في ذلك و�سائل الإعالم، ب�ساأن الفوائد التي 
والمنظمة  الآمنة  الهجرة  نتيجة  والثقافة  والأمن  والمجتمع  القت�ساد  على  تعود 
�لبحوث مفيدة في  �لأكاديمية ومر�كز  �لأو�ساط  �ل�سر�كات مع  و�لنظامية. و�ستكون 

ال�سطالع بهذه الم�سوؤوليات.

ُهج ال�ساملة للمجتمع باأ�سره والحكومة باأكملها الإدارة الهجرة. لقد كان  دعم النُّ

تت�سع  التي  الكبيرة«  »الخيمة  ا�ستراتيجية  قيمة  ب�ساأن  الآراء  في  قوي  توافق  هناك 
هذه  تعّد  ول  وتنفيذها.  الهجرة  �سيا�سات  ب�سياغة  المعنية  الجهات  جميع  لم�ساركة 
ُهج مفيدة لتوفير اإ�سهامات في العمليات من قبيل التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة  النُّ
والتفاق  والمعرفة  الخبرة  على  للح�سول  �سرورية  هي  واإنما  فح�سب،  وتنفيذها 
اأن يتاأثروا بالقرارات المتعلقة ب�سيا�سات  ح  ال�ستراتيجي من لدن اأولئك الذين ُيَرجَّ
الهجرة. وينطبق ذلك اأي�سا على بلدان المن�ساأ والعبور والمق�سد على حد �سواء. اإذ اإن 
اإ�سراك طائفة وا�سعة من الجهات اأمر �سروري على الم�ستوى الوطني، واإّل قد ُتّتَخذ 
الأطراف، لكن تفوتها  اأو مجموعة من  القرارات من منظور �سيق من وزارة واحدة 

عواقب اأو فر�ص مهمة قد تكون وا�سحة لالآخرين.

تح�سين الحماية للمهاجرين في حاالت ال�سعف، ف�سال عن اأولئك الذين يعانون 

ر غير الم�سحوبين بذويهم. ركز الم�ساركون في  من اأوجه �سعف متاأ�سلة، مثل الُق�سّ

المناق�سة على ال�سبل الكفيلة بتخفي�ص مواطن ال�سعف الموجودة م�سبقا والظرفية، 
حلول  توجد  ل  اأنه  واأّكدوا  للخطر.  ورفاههم  المهاجرين  بع�ص  حياة  تعر�ص  التي 
ال�سرر  تثير  التي  الحالت  اأن  المهاجرين، حيث  اإزاء �سعف  الجميع  تنا�سب  موّحدة 
والتدهور  الفقر،  من  عالية  م�ستويات   - طبيعته  في  هيكلي  بع�سها  فيكون  تختلف، 
البيئي، وال�سراع، والقمع، وما اإلى ذلك. ومن ثّم، وكما قال ال�سيد ه�سام بدر )م�سر(، 

»ينبغي اأن ي�ستر�سد التفاق العالمي بعدد من المعايير التالية:

الأ�سباب  يتناول  لكي  وجامع،  �سامل  نهج  خالل  من  الهجرة  معالجة  •��ينبغي 
الجذرية للهجرة الق�سرية وغير النظامية.
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اإ�سالحها بالأخذ بتدابير  يمكن  ل  وبالتالي  الأوجه،  متعددة  ظاهرة  •��الهجرة 
اأمنية فح�سب؛ فهي تتطلب اإعادة النظر في الدور الذي توؤّديه التنمية، والدور 

الذي ينبغي للمجتمع الدولي اأن ي�سطلع به في هذا ال�سدد.

النظامية من اأجل الهجرة الآمنة والمنظمة  الم�سارات  توفير  مناق�سة  •��يجب 
في نقا�ص �سريح ومو�سوعي.

والمثيرة  للخالف  المثيرة  الق�سايا  من  ممكن  قدر  اأكبر  تجنب  علينا  •��يجب 
للجدل، التي من �ساأنها اأن توؤدي في نهاية المطاف اإلى التجزئة وبّث الُفرقة«. 

المهاجرين  �سعف  عن  الهجرة  ب�ساأن  العالمي  التفاق  مقترحات  ربط  ويعد 
باأهداف التنمية الم�ستدامة خطوة هامة في التجاه ال�سحيح، اإذ اإن اأهداف التنمية 
اأي�سا  هناك حاجة  تكون  وقد  الهيكلية.  العوامل  العديد من هذه  تعالج  الم�ستدامة 
ماناتي�ص  جريجوري  خل�ست  المثال،  �سبيل  على  الحماية.  لتعزيز  َو�َسط  حلول  اإلى 
ح  )موؤ�س�سات المجتمع المفتوح( اإلى اأنه »من اأجل تلبية م�سالح جميع الأطراف، ُيَرجَّ
اأن يحتاج التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة اإلى الجمع بين الفر�ص المو�سوعية للحركة 
القانونية والتعاون في مجال اإنفاذ قوانين الهجرة والعودة، واإلى الدعم المالي لبناء 

القدرات في مجالي التنمية والحوكمة في بلدان المن�ساأ«. 

ر  ومن بين المجالت التي يتعين معالجتها فيما يتعّلق بالأطفال، ل �سيما الُق�سَّ
غير الم�سحوبين الذين يعانون من اأوجه �سعف متاأ�سلة، ما يلي:

الأ�سري؛ النف�سال  لمنع  تدابير  باتخاذ  •�اللتزام 
•�اللتزام باتخاذ اإجراءات لمنع الت�سرد الق�سري والحّد منه؛

لمبداأ  المهاجرين وفقا  الأطفال  احتجاز  اإنهاء ممار�سة  على  بالعمل  •��اللتزام 
م�سلحة الطفل الف�سلى؛

•���للتز�م بو�سع وتنفيذ خطوط توجيهية، تقودها �لدولة لحماية �لمهاجرين 
في حالت �سعف، تراعي ال�ّسن والم�ساواة بين الجن�سين.

توفير قنوات مالئمة للهجرة النظامية. اأكد الم�ساركون اأن تحقيق الهجرة الآمنة 

والمنظمة والنظامية ي�ستلزم اإن�ساء قنوات مالئمة ومي�سورة للهجرة النظامية، من 
اأجل هجرة العمالة على جميع م�ستويات المهارات، والدرا�سة في الخارج، والن�سمام 
اإلى الأ�سرة، ولأغرا�ص اإن�سانية. وفي حين اأن الأرقام والمزيج الدقيقين لكل دولة من 
د وفقا لحتياجاتها وعملياتها الوطنية، فاإن هناك فر�سا هامة  الدول الأع�ساء يَحدَّ

للتعاون الإقليمي والدولي الملمو�ص من اأجل تحقيق هذه الأهداف عمليا.
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جدول الأعمال النهائي

حلقة العمل الولى

  18-19  ني�صان/اأبريل 2017

مقر الأمم المتحدة، نيويورك
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الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة لعام 2017

تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة واإدارتها نحو اعتماد

 اتفاق عالمي من اأجل الهجرة االآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2018

 18-19  ني�سان/اأبريل 2017، مقر االأمم المتحدة، نيويورك

جدول االأعمال النهائي

اليوم الأول

الجل�سة الفتتاحية 11/30-10/00

للهجرة  الدولية  للمنظمة  العام  المدير  �سوينغ،  ل�سي  ويليام   ·
)مالحظات افتتاحية(

· لويز اأربور، الممثلة الخا�سة لالأمين العام المعنية بالهجرة الدولية

13/00-11/30
الفريق 1 - تنفيذ اأهداف التنمية الم�ستدامة واأطر العمل الرئي�سية 
الأخرى: كيف يمكن لالتفاق العالمي ب�ساأن الهجرة اأن ي�ساعد في 

الوفاء باللتزامات التي تّم التعهد بها

نظراً لأهميتها في خطط ال�سيا�سات الدولية، اأ�سبحت الهجرة عن�سراً 
متكرراً في العديد من الأطر العالمية التي اعتمدتها الدول الأع�ساء 
في ال�سنوات الأخيرة. كما اإنها ق�سية محورية لدى العديد من الهيئات 
والقانون  الإن�سان  بحقوق  ذلك  في  بما  الدولي،  بالقانون  المعنية 
الإن�ساني الدولي، وغيرها. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الهتمام 
الوا�سع، تظل هناك ثغرات كثيرة في الطريقة التي تعالج بها الهجرة. 
التزامات الهجرة تعزيز القدرة  وعلى وجه التحديد، يتطلب تنفيذ 
الت�سغيلية والموارد. و�سيتيح هذا الفريق للم�ساركين الفر�سة لمناق�سة 
تتناول  التي  الرئي�سية  الأطر  في  الهجرة  بها  تنعك�ص  التي  الطرق 
جوانب التنمية والجوانب الإن�سانية وحقوق الإن�سان للهجرة، ولتحديد 
الثغرات في التغطية عبر مختلف الُخَطط، وتحديد الكيفية التي يمكن 
بها لالتفاق العالمي ب�ساأن الهجرة اأن يتناول تلك الثغرات واأن ينفذ 

اللتزامات التي تم التعهد بها حتى الآن.
مدير النقا�ص: ويليام ل�سي �سوينغ، المدير العام للمنظمة الدولية 

للهجرة
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المتحّدثون:
كندا والمواطنة،  والالجئين  الهجرة  وزير  ح�سين،  •�اأحمد 

والتعاون  الخارجية  وزارة  الثانية،  الدولة  وزيرة  كابيا،  اإي�ساتا  �•
الدولي، �سيراليون

والمفو�ص،  العادة  فوق  ال�سفير  كامات�سو،  غوميز  خو�سه  •��خوان 
الممثل الدائم للمك�سيك لدى الأمم المتحدة، المي�سر الم�سارك 
للم�ساورات والمفاو�سات الحكومية الدولية ب�ساأن نموذج التفاق 

العالمي من اأجل الهجرة
الدولية  للجنة  العام  الأمين  الأ�سقف،  فيتيلو،  ج.  •��روبرت 

الكاثوليكية للهجرة
كولومبيا  مبادرة  الم�سارك،  المدير  مانياتي�ص،  •��غريغوري 
اأول،  م�ست�سار  الدولية،  الهجرة  م�سروع  العالمية،  لل�سيا�سة 

موؤ�س�سات المجتمع المفتوح.

ُتقتَرح الأ�سئلة التالية لتوجيه المناق�سة:
اأبعاد الهجرة فيما يخ�ّص اأطر التنمية  •��كيف اأدمجت الحكومات 
في  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  منها  �سيما  ول  الرئي�سية، 

�سيا�ساتها وبرامجها على الم�ستوى الوطني؟
لمعالجة التكاليف  تنفيذها  تم  التي  الممار�سات  اأف�سل  هي  •��ما 
الو�سائل  ولتوفير  الهجرة،  تكاليف  من  وغيرها  الجتماعية 
بالن�سبة  للهجرة  الإيجابية  النتائج  من  قدر  اأق�سى  لتحقيق 
التوظيف  )دعم  المحلية  ومجتمعاتهم  واأ�سرهم  للمهاجرين 
الأخالقي، وتطوير قنوات اأرخ�ص واأ�سرع واأكثر اأمانا للتحويالت 
المالية في كل من بلد المن�ساأ والبلد الم�سيف، وتهيئة الظروف 
المواتية لتبادل المعارف والمهارات، وح�سول المهاجرين على 
الخدمات ال�سحية، والتعليم، والتمكين المرتبط بنوع الجن�ص، 

وما اإلى ذلك(؟
•��ما هي التحديات التي تواجه تنفيذ �سيا�سات الهجرة المخططة 
والمدارة اإدارة جيّدة؟ كيف يمكن لالتفاق العالمي ب�ساأن الهجرة 
اأن ي�ساعد في الت�سدي لهذه التحديات واأن يدعم عملية تنفيذ 

اأهداف التنمية الم�ستدامة؟

ا�ستراحة 15/00-13/00

الفريق 2 - التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة كاأداة لإدارة الهجرة ودور 16/30-15/00
الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية

يحدد اإعالن نيويورك الغر�ص من اإبرام اتفاق عالمي ب�ساأن الهجرة 
بو�سفه اإ�سهاما هاما في الإدارة العالمية للهجرة وتن�سيق الهجرة بين 
الدول وكذلك �سمن جميع اأ�سحاب الم�سلحة المعنيين. ومن �ساأن هذا 

التفاق العالمي اأن يقدم اإطارا �سامال عالميا لمزيد من التعاون
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ب�ساأن جميع جوانب الهجرة الدولية، بما في ذلك ال�سوؤون الإن�سانية 
والإنمائية  وحقوق الإن�سان. و�سيناق�ص هذا الفريق �سبل تعزيز الحوكمة 
والتن�سيق ب�ساأن الهجرة الدولية على ال�سعيدين العالمي والإقليمي. 
و�سين�سّب التركيز على تعزيز قدرات الدول في مجال اإدارة الهجرة 
لتمكينها من ال�ستجابة للتحديات المتعددة الأبعاد المتمثلة في التنقل 
الب�سري. وت�سمل هذه التحديات على �سبيل المثال ل الح�سر اأكثرها 
تعقيدا،  مثل حماية المهاجرين المعر�سين للخطر، وتي�سير هجرة 
المعايير  مع  يتما�سى  بما  الإدماج  واإعادة  العودة  وترتيبات  العمالة، 

الدولية.
مختلف  داخل  الت�ساق  تح�سين  كيفية  في  اأي�سا  الفريق  و�سينظر 
الفاعلة  الجهات  دور  تعميم  وكيفية  بينها  وفيما  الإدارة  م�ستويات 

الدولية والإقليمية في اأُُطر حوكمة الهجرة.
مدير النقا�ص: الحبيب ندير، الأمين العام، الوزارة المكلفة بالمغاربة 

المقيمين بالخارج و�سوؤون الهجرة بالمغرب

المتحّدثون:
فيغنالي، المدير الرئي�سي ل�سيا�سات الهجرة، وزارة  ماريا  •��لويجي 

الخارجية، اإيطاليا
 •��بادي تور�سني، المراقب الدائم لالتحاد البرلماني الدولي لدى 

الأمم المتحدة
ال�ستات  الدبلوما�سي،  للتفتي�ص  العام  المدير  نيونزيما،  •��اإلدغارد 

والت�سال، بوروندي
•��األيك�ص زلمي، م�ست�سار الوزير، وزارة الموارد الب�سرية والتوطين، 

الإمارات العربية المتحدة
ُتقتَرح الأ�سئلة التالية لتوجيه المناق�سة:

مختلف  هي  ما  الهجرة”؟  “لحوكمة  م�سترك  فهم  لدينا  •��هل 
جوانب الحوكمة، وكيف يمكن معالجتها في اتفاق عالمي؟

التعاون  تح�سين  في  العالمي  التفاق  ي�ساهم  اأن  يمكن  •��كيف 
ذلك  )بما في  اأبعادها  بجميع  الهجرة  واإدارة  والإقليمي  الدولي 
والإذن  والعودة،  والدخول،  العابر،  المرور  واأثناء  الحدود،  عند 

بمعاودة الدخول، والإدماج واإعادة الإدماج؟
•��كيف يمكن اأن ي�ساعد التفاق العالمي في تحديد اأدوار وم�سوؤوليات 
بلدان المن�ساأ والعبور والمق�سد، من اأجل تعزيز الحوار ومعالجة 

دوافع الهجرة، والهجرة غير النظامية، بطريقة �سمولية؟
•��كيف يمكن للمنتديات الإقليمية والدولية اأن ت�سهل الحوار داخل 
الإقليم من اأجل تطوير اأطر حوكمة متما�سكة وفعالة، لمحاربة 

التجار بالب�سر مثاًل وتو�سيع الم�سارات العادية للهجرة؟
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الهجرة: 18/00-16/30 مجال  في  للحكومة  كامل  نهج  اإلى  التو�سل   -  3 الفريق 
وجهات النظر الوطنية والمحلية

النا�ص على  توؤثر في تنقالت  التي  القوانين وال�سيا�سات  ل تقت�سر 
واجتماعية  اقت�سادية  اأبعادا  اأي�سا  ت�سمل  واإنما  منفردة،  ق�سية  اأي 
وبيئية واإن�سانية عّدة. وفي الوقت نف�سه، فاإن اآثار الهجرة تبدو اأكثر 
الجهات  جميع  اإ�سراك  يعني  وهذا  المحلي.  ال�سعيد  على  و�سوحاً 
ف�سال  المحلي،  الم�ستوى  اإلى  الوطني  الم�ستوى  من  الحكومية، 
النا�ص.  تنّقالت  تتناول  التي  الم�سوؤوليات  ذات  الوزارات  جميع  عن 
ُهج الحكومية لإدارة الهجرة،  و�سوف ي�ستك�سف هذا الفريق جميع النُّ
بع�ص  في  بها  المعمول  الموؤ�س�سية  الآليات  مختلف  في  و�سينظر 
البلدان وكيف تعمل معا، و�سيرّكز على كيفية تب�سيط اإدارة الهجرة 

على الم�ستويين الوطني والمحلي.
مديرة النقا�ص: �سارة كليف، مديرة مركز التعاون الدولي، جامعة 

نيويورك

المتحّدثون:
الداخلية،  ال�سوؤون  وزارة  الوزير،  نائبة  هوك�سا،  غبري  •��اإلونا 

األبانيا
اإكوادور الب�سري،  التنقل  وزير  نائب  هاجو،  •�فران�سي�سكو 

•��برهاني جبري - كري�ستو�ص، المبعوث الخا�ص لل�سوؤون الإقليمية، 
مكتب رئي�ص الوزراء، اإثيوبيا

بلجيكا مي�سلين،  مدينة  عمدة،  �سومرز،  •���بارت 
ُتقتَرح الأ�سئلة التالية لتوجيه المناق�سة:

الوطني  الم�ستويين  على  القائمة  الموؤ�س�سية  الآليات  هي  •��ما 
والمحلي لإدارة الهجرة وكيف تعمل معا؟

•���يمكننا تح�سين اأطر الهجرة القانونية المالئمة على الم�ستوى 
الوطني والت�ساق الأفقي والتن�سيق فيما بين الدول؟ ما الذي تم 

القيام به لتعزيز القدرات في مجال الحوكمة؟
يمكن  التي  الدرو�ص  هي  ما  العالمي،  التفاق  تحديد  •��في 
ا�ستخال�سها من ا�ستعرا�ص مختلف النهج؟ اأين تّم اإحراز النجاح؟ 

كيف يمكن ال�ستناد اإلى هذه الممار�سات الف�سلى؟
حكوميا كامال اإزاء  نهجا  يعزز  اأن  العالمي  لالتفاق  يمكن  •�كيف 

اإدارة الهجرة؟ 
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اليوم الثاني

الفريق 4 - البناء انطالقاً من القاعدة: تعزيز نهج المجتمع باأ�سره 11/30-10/00
في اإدارة الهجرة اإدارة ر�سيدة

الم�سلحة  اأ�سحاب  واإ�سهامات  م�ساركة  الهجرة  اإدارة  ح�سن  يتطلب 
هوؤلء  اأو  للهجرة  اليومي  الواقع  اإدارة  في  الم�ساركين  الرئي�سيين 
المتاأثرين �سخ�سياًّ بتجربة الهجرة. وبما اأن التفاق العالمي يمّثل اأي�سا 
فر�سة لتاأطير منظور الهجرة ب�سكل �سحيح وتغيير الخطاب الم�سّوه في 
كثير من الأحيان حول هذا المو�سوع، فمن الأهمية بمكان اأن تنعك�ص 
المبادئ واللتزامات والتفاهمات  الهجرة بدقة في مجموعة  حقائق 
التفاق  اإلى  الدولي  المجتمع  يهدف  التي  الهجرة،  حول  الم�ستركة 
عليه. و�سيناق�ص هذا الفريق �سبل �سمان مراعاة وجهات نظر اأ�سحاب 
المدني  المجتمع  اإلى  المحلية  الموؤ�س�سات  من  المعنيين  الم�سلحة 
والمجتمعات  والمهاجرين  المغتربين  ومجتمعات  الخا�ص  والقطاع 
�لأ�سلية و�لمجتمعات �لم�سيفة و�لمد�ر�ض و�لأو�ساط �لأكاديمية، خالل 
عملية اإعداد التفاق العالمي وما بعد مراحل تنفيذه. و�سيحاول الفريق 
تحديد الدور والم�ساهمة المتوقعة من هذه الجهات الفاعلة في العملية 

التي تمهـد ال�سبيل اإلى التفاق العالمي.
الإقليمية،  المن�سقة  غويز،  ويليام  اآ�سلي  ال�سيدة  النقا�ص:  مديرة 

منتدى المهاجرين في اآ�سيا

المتحّدثون:
وزير الحكومة وال�سرطة،  نائبة  كي�سادا،  مونيوز  كارمن  •��ال�سيدة 

كو�ستاريكا
للهجـرة،  الحكومية  الدائـرة  رئي�ص  نابييف،  فيرودين  •��ال�سيدة 

جمهورية اأذربيجان
الأطراف  المتعددة  ال�سوؤون  وزير  م�ساعد  بدر،  ه�ساَم  •���ال�سيد 

و�سوؤون الأمن الدولي، وزارة الخارجية، م�سر
وزارة  الهجرة،  خدمات  اإدارة  مدير  كيهالنغوا،  غوردون  •���اللواء 

الداخلية وتن�سيق الحكومة الوطنية، كينيا
ُتقتَرح الأ�سئلة التالية لتوجيه المناق�سة:

ذات  الأخرى  الفاعلة  والجهات  المدني  للمجتمع  يمكن  •��كيف 
الهجرة  �سيا�سات  للم�ساهمة في   بنف�سها  تنّظم نف�سها  اأن  ال�سلة 

وتنفيذها؟
اإدارة  في  المدني  والمجتمع  الخا�ص  القطاع  لدور  •��نظرا 
هذه  مع  العمل   للحكومات  يمكن  كيف  للهجرة،  اليومية  الآثار 

المجموعات لتعزيز الهجرة المدارة ب�سكل جيد؟
اعتماد  بعد  الفاعلة  الجهات  هذه  به  �ست�سطلع  الذي  الدور  هو  •� ما 

التفاق العالمي لم�ساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها؟
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الجهود 13/00-11/30 لتاآزر  فر�سة  الهجرة:  ب�ساأن  العالمي  التفاق   -  5 الفريق 
التي يبذلها المجتمع الدولي

فعلية  م�ساعدة  في  الدولية  اللتزامات  تج�سيد  �سمان  اأجل  من 
لالأ�سخا�ص الذين يحتاجونها، ينبغي للمنظمات الدولية اأن ت�ساعد 
الدول على تعزيز ا�ستجاباتها وتعاونها. وهو اأمر يحتاج اإلى تعزيز 
قيادة الأمم المتحدة وقدراتها في ما يتعّلق ب�سوؤون الهجرة. وكما 
هناك  تقريره،  في  �ساذرلند،  بيتر  ال�سابق،  الخا�ّص  الممثل  ذكر 
خم�سة مجالت اأ�سا�سية يجب على المنظمات اأن تعّزز فيها التعاون 
اأثناء  النـزوح  : 1- توقع حركات  اأف�سل، وهي  اأداء  اأجل تحقيق  من 
الأزمات و�سرعة ال�ستجابة لها، 2- توحيد الكلمة لإي�سال الر�سائل 
التنمية  اأهداف  في  الواردة  اللتزامات  تنفيذ  دعم   -3 ال�سيا�سية، 
ملزمة“  غير  ”قوانين  تطوير  دعم   -4 ور�سدها،  الم�ستدامة 
جديدة  معاهدات  اإبرام  اإلى  ال�سعي   -5 م�ستركة،  معايير  و�سياغة 
ب�ساأن م�سائل محددة. وي�سعى هذا الفريق اإلى بلورة هذه الموا�سيع، 
اأف�سل  ت�ساُطر  واإلى  للتنفيذ،  وقابلة  عملية  نقاطاً  ت�سبح  لكي 

الممار�سات القائمة بالفعل في هذه المجالت.
مدير النقا�ص: ال�سيد غوتز �سميدت - بريمي، �سفير لدى الرئا�سة 
للفترة   والتنمية  بالهجرة  المعني  العالمي  للمنتدى  الم�ستركة 

2017-2018،  وزارة الخارجية التحادية، األمانيا

المتحّدثون:
وزارة  القن�سلية،  لل�سوؤون  العام  المدير  �سم�سر،  محمد  •��ال�سيد 

الخارجية، تركيا
المتحدة في  الأمم  رئي�ص مكتب جامعة  كوكين،  جيم�ص  •��ال�سيد 

الأمم المتحدة، وممثل رئا�سة الفريق العالمي المعني بالهجرة
العام الم�ساعد لتن�سيق ال�سيا�سات  الأمين  غا�ص،  توما�ص  •��ال�سيد 
القت�سادية  ال�سوؤون  اإدارة  الوكالت،  بين  الم�ستركة  وال�سوؤون 

والجتماعية بالأمم المتحدة 
المنظمة العالمية للتربية قبل  ميغناتي،  بيلوني  بيا  ماريا  •��ال�سيد 

المدر�سية ، رئي�سة لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بالهجرة

ُتقتَرح الأ�سئلة التالية لتوجيه المناق�سة:
•��كيف يمكننا تحقيق ات�ساق اأكبر على نطاق المنظومة؟ )اإ�سراك الأمم 
�لمتحدة مع �لموؤ�س�سات �لمالية �لدولية و�لقطاع �لخا�ض، و�لنخر�ط 

مع المجتمع المدني والمهاجرين والحكومات الوطنية(
في  الأع�ساء  الدول  ت�ساعد  اأن  الدولية  للمنظمات  يمكن  •��كيف 

بناء توافق حقيقي في الآراء ب�ساأن التفاق العالمي؟
والآليات  العمليات  وجه  اأف�سل  على  ن�ستخدم  اأن  يمكننا  •��كيف 

والمبادرات القائمة، المتعلقة بالهجرة؟
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المنظمة الدولية للهجرة اإلى تقديم  دعيت  الطرائق،  قرار  •��في 
الخدمات الم�ستركة للمفاو�سات والعملية التح�سيرية ل�سياغة 
التفاق العالمي من خالل “توفير الخبرة التقنية وال�سيا�ساتية 
الالزمة”. ما هي التو�سيات الملمو�سة التي يمكن تقديمها اإلى 
وزيادة  دورها  اأداء  على  لم�ساعدتها  للهجرة  الدولية  المنظمة 
العملية  في  الق�سوى  حدودها  اإلى  الأع�ساء  للدول  م�ساعدتها 

التح�سيرية لالتفاق العالمي؟
ا�ستراحة 15/00-13/00

التعاون 16/30-15/00 اآليات  الهجرة:  ب�ساأن  العالمي  التفاق  تنفيذ   -  6 الفريق 
والمتابعة القائمة والمتوخاة

ينبغي األ ُيق�َسد بالتفاق العالمي فقط تكرار اللتزامات والمبادئ 
ي�سع  اأنه  على  اإليه  ُينظر  اأن  واإنما  الدولية،  بالهجرة  المتعلقة 
القابلة للتنفيذ، و�سبل وو�سائل ترجمتها  مجموعة من اللتزامات 
اإلى واقع عملي واإطار للمتابعة وال�ستعرا�ص. و�سينظر هذا الفريق 
في اآليات التعاون الالزمة لتنفيذ التفاق وفي اآليات لتقييم التقدم 
لكفالة  وذلك  فيه،  المحددة  باللتزامات  الوفاء  �سوب  المحرز 
اإبقاء الأهداف التي لم ُتبلَغ قيد نظر الدول الأع�ساء على الأجلين 
الالزمة  الأدوات  اأي�سا  المناق�سة  و�ستتناول  والطويل.  المتو�سط 

لتمويل تنمية القدرات الالزمة لتنفيذ التفاق العالمي.

كما يمكن اأن ت�ساعد اأي�سا في تحديد دور مختلف اأ�سحاب الم�سلحة 
في المراحل المقبلة لعملية التفاق العالمي بهدف تب�سيط الجهود 

وتر�سيد الموارد.
مديرة النقا�ص: ال�سيدة لورا تومب�سون، نائبة المدير العام للمنظمة 

الدولية للهجرة

المتحّدثون:
الدائم  الممثل  العادة ومفو�ص،  فوق  �سفير  لوبر،  جورغ  ال�سيد  ��•
للم�ساورات  الم�سارك  المي�ّسر  المتحدة،  الأمم  لدى  ل�سوي�سرا 

والمفاو�سات الحكومية الدولية ب�ساأن التفاق العالمي
ريا�ص حميد اهلل، المفو�ص ال�سامي لبنغالدي�ص في �سري  •��ال�سيد 

لنكا
مارغريت بولك، نائبة م�ساعدة لوزير الخارجية ل�سوؤون  •�ال�سيدة 

الالجئين والهجرة، وزارة خارجية الوليات المتحدة
•��ال�سيدة بريني�ص فالديز ريفيرا، من�سقة ال�سيا�سات العامة، معهد 

المراأة في الهجرة )المك�سيك(
الأعمال،  اآلية  رئي�ص  جونيور،  فراغومن  ت.  اأو�ستن  •��ال�سيد 

المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية
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ُتقتَرح الأ�سئلة التالية لتوجيه المناق�سة:
يتعلق  فيما  التعاون  لت�سهيل  حاليا  القائمة  الآليات  هي  •��ما 

ره؟ بالهجرة؟ ما الذي يمكن ت�سوُّ
الوطني  ال�سعد  على  “التعاون  لتعزيز  به  القيام  تم  الذي  •��ما 
النحو  على  الهجرة”  جوانب  جميع  ب�ساأن  والدولي  والإقليمي 

المبّين في اإعالن نيويورك؟
هذه الثغرات؟ �سّد  يمكن  كيف  التعاون؟  ثغرات  هي  •�ما 

الآراء  توافق  اإلى  ل  التو�سّ يمكننا  كيف  للم�ستقبل،  •��ا�ست�سرافاً 
التي  المجالت  في  الم�ستقبل  في  التعاون  في  للنظر  ال�سروري 
ل يوجد فيها اتفاق للتعاون الآن؟ هل �سي�ساعد التفاق العالمي 

على ذلك؟
اأولوياتها  تتما�سى  التي  والمناطق  الدول  ندعم  اأن  يمكننا  •��كيف 
اإلى  تفتقر  لكن  العالمي،  والتفاق   2030 عام  خطة  تطلعات  مع 

الموارد والقدرات الالزمة لو�سعها مو�سع التنفيذ؟

الجل�سة الختامية16/30-17/00

المتحدة لالأمم  العامة  الجمعية  رئي�ص  طوم�سون،  •�بيتر 
المتحدة لالأمم  العام  الأمين  نائبة  محمد،  ج.  •�اأمينة 

للهجرة الدولية  للمنظمة  العام  المدير  نائبة  طوم�سون،  •�لورا 
نهاية حلقة العمل
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مذكرة مفاهيمية

حلقة العمل الولى

  18-19  ني�صان/اأبريل 2017

مقر الأمم المتحدة، نيويورك
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الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة لعام 2017

تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة واإدارتها نحو اعتماد

 اتفاق عالمي من اأجل الهجرة االآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2018

حلقتا العمل المعقودتان بين الدورات

 18-19  ني�سان/اأبريل 2017، مقر االأمم المتحدة، نيويورك

مذكرة مفاهيمية

حتى اليوم، كانت ا�ستجابتنا للظاهرة العالمية المتمثلة في الهجرة في كثير من 
الأحيان مفككة يعوزها التما�سك. وهناك العديد من الأطراف المهتمة لكن ينق�ص 
التن�سيق. ونحن نركز كثيرا على الم�ساكل؛ بينما ل تحظى الحلول اإل باهتمام �سئيل. 
الحتياجات  تلبية  على  قدرة  اأكثر  اأ�سبحنا  اأننا  القول  يمكننا  الأخيرة،  الآونة  وفي 
للتنقل  الأجل  طويلة  �ساملة  روؤية  و�سع  اأجل  من  جاهدون  ن�سعى  لكننا  العاجلة، 
الب�سري.- دبل يو.ل �سوينغ، في مجل�ص المنظمة الدولية للهجرة في كانون الأول/

دي�سمبر 2016.

الجمعية  اعتمدته  الذي  والمهاجرين،  بالالجئين  المتعلق  نيويورك  اإعالن  في 
العامة لالأمم المتحدة في 19 اأيلول/�سبتمبر 2016، اأعلنت الدول الأع�ساء التزامها، 
عالمي   اتفاق  و�سع  خالل  من  للهجرة  العالمية  الحوكمة  بتعزيز  اأمور،  جملة  في 
الذي  العالمي،  التفاق  ويهدف هذا  والنظامية.  والمنظمة  الآمنة  الهجرة  اأجل  من 
اأبابا ال�سادرة عن  اأدي�ص  ي�ستر�سد بخطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030 وخطة عمل 
الموؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، اإلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة. 
من  بمجموعة  بال�ستر�ساد  الهجرة  لمجال  ي�سمح  �سامل  اإطار  اإيجاد  اإلى  وي�سعى 
المبادئ والنهج الم�ستركة وتكثيف التعاون بين الدول الأع�ساء وال�سركاء المعنيين 

في مجال الهجرة الدولية.
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وفي طرائق المفاو�سات الحكومية الدولية حول التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة،12  
دعت الدول الأع�ساء المنظمة الدولية للهجرة اإلى ال�ستفادة من منتداها الرئي�سي 
العملية  في  للم�ساهمة  الهجرة،  ب�ساأن  الدولي  الحوار  في  المتمّثل  لل�سيا�سات، 
الحوار  قدمه  ما  ومع  الدعوة،  هذه  مع  وتما�سيا  العالمي.  لالتفاق  التح�سيرية 
منتدى  “توفير  اأي  الزمن،  من  عقد  مدى  على  جهود  من  الهجرة  ب�ساأن  الدولي 
للدول وللمنظمات الدولية وغيرها من اأجل تبادل الآراء والخبرات، وتعزيز التعاون 
من  )ه(   )1(  1 “)المادة  الدولية  الهجرة  بم�سائل  المتعلقة  الجهود  في  والتن�سيق 
 2017 عام  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  تكر�ص  للهجرة(،  الدولية  المنظمة  د�ستور 
ومع  الأع�ساء  الدول  بين  النظر  وجهات  تبادل  تحفيز  اإلى  تهدف  متعمقة  حوارات 

اأ�سحاب الم�سلحة الآخرين وتحديد العنا�سر الأ�سا�سية لالتفاق العالمي.

وفي اإطار عملية مفتوحة و�سفافة و�ساملة، �سيتم عقد حلقتي عمل منف�سلتين في 
اإطار المو�سوع الرئي�سي “تعزيز التعاون الدولي ب�ساأن الهجرة واإدارتها نحو اعتماد 
اتفاق عالمي من اأجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2018«، يجمع حول 
نف�ص المائدة جميع اأ�سحاب الم�سلحة المعنيين. وي�ستك�سف الم�ساركون، بمن فيهم 
ممثلو الحكومات وال�سلطات المحلية والإقليمية والمنظمات الدولية والمنظمات غير 
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات المهاجرين والمغرتبين والقطاع 
�لم�ستويات  �لدولية على  �لهجرة  بين  �لمو�ءمة  نهج  �لأكاديمية،  و�لأو�ساط  �لخا�ض 
المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية مدخالت لتطوير التفاق  العالمي من اأجل 

الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

مجتمع  مع  نيويورك  في  �لخبر�ء  و�أو�ساط  �لدبلوما�سية  �لدو�ئر  ربط  وبغية 
�سيا�سات الهجرة في جنيف، �ستعقد حلقة عمل في كل من الموقعين.

و�ستعقد اأول حلقة عمل يومي 18 و19 ني�سان/اأبريل 2017 في نيويورك، �سُيناَق�ص 
اأثناءها التعاون الدولي ب�ساأن الهجرة واإدارتها. و�ستركز حلقة العمل، في جملة اأمور، 
والمحلي، وعلى  والإقليمي  والوطني  العالمي  ُعد  ال�سُّ الهجرة على  �سوؤون  اإدارة  على 
يمكن  التي  المحتملة  واللتزامات  والنماذج  العنا�سر  تحديد  بغية  التعاون،  اآليات 
تنفيذها من اأجل التفاق العالمي. ومن �ساأن مناق�سة هذا المو�سوع اأن تتيح للدول 
لالتفاق  الأ�سا�سية  الأهداف  ت�سكيل  فر�سة  الآخرين  الم�سلحة  واأ�سحاب  الأع�ساء 
العالمي، واإر�سائها في الإطار المعياري القائم وخطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030. 

وعلى وجه التحديد، �ستي�ّسر حلقة العمل التبادل ب�ساأن الأمور التالية:

.A/71/L.58 12   انظر وثيقة الأمم المتحدة
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 7-10 )الغاية  بالهجرة  المتعلقة  الم�ستدامة  الإنمائية  الأهداف  غايات  •��تنفيذ 
وغيرها من الغايات المتعلقة بالهجرة(، بما في ذلك نتائج ا�ستخدام اأدوات مثل 

اإطار حوكمة الهجرة وموؤ�سر حوكمة الهجرة؛

•��اتباع ُنُهج �ساملة على �سعيد الحكومة باأكملها والمجتمع باأ�سره اإزاء الهجرة، بما 
في ذلك النظر في دور ال�سلطات المحلية والمغرتبين ومجتمعات المهاجرين 

والقطاع الخا�ص؛

•�الت�ساق داخل مختلف م�ستويات الإدارة وفيما بينها؛
•��تعزيز قدرات اإدارة الهجرة على حماية المهاجرين المعر�سين للخطر، وتي�سير 
مع  يت�سق  بما  الإدماج  واإعادة  بالعودة  المتعلقة  والترتيبات  العمالة،  هجرة 

المعايير الدولية؛

•��اآليات التعاون والمتابعة القائمة والمتوخاة الرامية اإلى تي�سير الهجرة الآمنة 
والمنظمة والنظامية )بما في ذلك تعزيز قيادة الأمم المتحدة وقدراتها في 

مجال الهجرة(؛

في  وجه  اأف�سل  على  ت�سهم  اأن  والمتوخاة  القائمة  التعاون  لآليات  يمكن  •��كيف 
و�سع وتنفيذ التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة.

العالمي،  لالتفاق  التح�سيرية  العملية  هذه  العمل  حلقة  بنتائج  و�ست�ستر�سد 
النتائج على و�سع تو�سيات تف�سيلية ت�سمل مختلف جوانب الهجرة  و�ست�ساعد هذه 
على النحو المحدد في اإعالن نيويورك، بما في ذلك، على �سبيل المثال ل الح�سر، 
تي�سير الهجرة الآمنة والمنتظمة والنظامية؛ وحماية حقوق المهاجرين ورفاههم؛ 
والحد من انت�سار وتاأثير الهجرة الق�سرية وغير النظامية؛ ومعالجة اأبعاد التنقالت 

في حالت الأزمات.

و�ستعقد حلقة العمل الثانية في 18 و19 تموز/يوليو في جنيف، و�ستمنح الدول 
الأع�ساء والجهات الفاعلة الأخرى ذات ال�سلة في مجال الهجرة بفر�سة ا�ستك�ساف 
والتعاون  ال�سيا�سات  منظور  من  ال�سعيفة  الحالت  في  المغتربين  وم�ساعدة  حماية 
اإعالن نيويورك )الفقرة 52: »�سوف  اأبرزها  العملي. وهذه م�ساألة رئي�سية  والجانب 
ننظر في و�سع مبادئ موجهة غير ملزمة، ومبادئ توجيهية طوعية، تت�سق مع القانون 
الدولي، فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين الذين يعي�سون في ظل اأو�ساع ه�سة«(، لكن 
م�ساألة  وهذه  الموا�سيعية.  الر�سمية  غير  الجل�سات  موا�سيع  في  تحديداً  تندرج  لن 
حا�سمة بالن�سبة للحكم والتعاون في مجال الهجرة تتطلب درا�سة مف�سلة وعملية. 
لِتبيان  فر�سة  الآخرين  الم�سلحة  واأ�سحاب  الأع�ساء  للدول  العمل  حلقة  و�ستتيح 
اأ�سعف  لحماية  الوطنية  الخطط  في  المهاجرين  اإدماج  اأجل  المبذولة من  الجهود 
النا�ص، وتقا�سم التحديات التي تواجه حماية المهاجرين في الحالت اله�ّسة،  فئات 
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ُبل التي يمكن باّتباعها لجميع الجهات الفاعلة المعنية اأن  وتقديم تو�سيات عن ال�سُّ
اإطار  المقترحة للمناق�سة في  العنا�سر  ال�سعف ومعالجتها. وت�سمل  تقّل�ص مواطن 

هذا المو�سوع ما يلي:

•�تحديد كيف واأين تن�ساأ مواطن �سعف المهاجرين؛
بالأزمات/ المتعلقة  غير  وتلك  بالأزمات  المتعلقة  الهجرة  •���سيناريوهات 
والختالفات  ال�سبه  اأوجه  النظامية:  وغير  النظامية  والطوعية/  الق�سرية 
بين الحتياجات وال�ستجابات المتعلقة بالحماية والم�ساعدة؛ وماذا يمكننا اأن 

نتعّلم من هذه ال�ستجابات الظرفية، واأين توجد ثغرات؛

•��الممار�سات والعمليات الحالية لتحديد المهاجرين ال�سعفاء الذين يحتاجون 
اإلى الحماية والم�ساعدة، بما في ذلك اأف�سل الممار�سات والثغرات في الحماية 

والم�ساعدة على الم�ستوى الوطني؛

•��ثغرات الحماية والم�ساعدة في �سياقات تهريب المهاجرين وب�سكل منف�سل في 
�سياق التجار بالب�سر؛

•�معالجة احتياجات الأطفال اأثناء التنقل؛
•�التعاون عبر الحدود على جمع البيانات وتبادلها ور�سدها.

ومن المتوقع اأن تحدد حلقة العمل هذه التحديات واأن تقدم مقترحات، بما في 
ذلك تدابير ملمو�سة وقابلة للتنفيذ، لكي ينظر فيها اأ�سحاب الم�سلحة في م�ساعيهم 

الرامية اإلى �سياغة التفاق العالمي من اأجل الهجرة.

النتائج

من �ساأن المناق�سات التي �ستجرى خالل حلقتي العمل المقترحتين اأن ت�ساعد في 
والمنظمة  الآمنة  الهجرة  ت�سهيل  ب�ساأن  الر�سمية  الموا�سيعية غير  الجل�سات  تاأطير 
الحكومية  المفاو�سات  في  هامة  م�ساهمة  تقدم  وبالتالي  واإ�ستكمالها،  والنظامية، 
الدولية من اأجل تطوير التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة. النتائج التي تحققت في عام 
2017 من اأجل تعزيز م�ساركة المنظمة الدولية للهجرة في �سياغة التفاق العالمي 
ب�ساأن  للتعاون  �سامل  عالمي  اإطار  اأول  و�سع  يخ�ّص  فيما  وتحديدا  الهجرة،  ب�ساأن 

الهجرة الدولية.
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موجز ال�صتنتاجات

حلقة العمل الولى

  18-19  ني�صان/اأبريل 2017

مقر الأمم المتحدة، نيويورك
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الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة لعام 2017

تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة واإدارتها نحو اعتماد

 اتفاق عالمي من اأجل الهجرة االآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2018

 18-19 ني�سان/اأبريل 2017، مقر االأمم المتحدة، نيويورك

موجز اال�ستنتاجات 

�سيا�سات  عن  للحوار  الرئي�سي  المنتدى  الهجرة  ب�ساأن  الدولي  الحوار  يعّد 
الأع�ساء  الدول  من  يتاألف  وهو  للهجرة،  الدولية  للمنظمة  التابع  الهجرة 
الدول  وبالت�ساور مع  الحكومية.  وغير  الدولية  الحكومية  الجهات  وال�سركاء من 
عام  في  الحوار  تكري�ص  للهجرة  الدولية  للمنظمة  العام  المدير  قرر  الأع�ساء، 
الآمنة  الهجرة  اأجل  من  العالمي  لالتفاق  الأع�ساء  الدول  بلورة  لدعم   2017
والمنظمة والنظامية، بتوفير  منتدى �سامل لحوار ال�سيا�سات يركز على الق�سايا 
العالمي. وقد عقدت المنظمة الدولية للهجرة  الرئي�سية لكي ينظر فيها التفاق 
الأمم  مقّر  2017، في  ني�سان/اأبريل  و19   18 2017 في  ل�سنة  الأولى  حلقة  العمل 
لمناق�سة  ال�سل�سلة  هذه  في  الأولى  العمل  حلقة  وخ�س�ست  بنيويورك.  المتحدة 
اتفاق  اعتماد  نحو  واإدارتها  الهجرة  مجال  في  الدولي  التعاون  “تعزيز  مو�سوع 
جمع  وقد   .»2018 عام  في  والنظامية  والمنظمة  الآمنة  الهجرة  اأجل  من  عالمي 
هذا الحدث اأكثر من 300 م�سارك يمثلون الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات 
ومنظمات  �لخا�ض  و�لقطاع  �لأكاديمية  و�لأو�ساط  �لأخرى،  و�لإقليمية  �لدولية 
العام  المدير  وافتتحها  المدني.  المجتمع  عن  ف�سال  والمهاجرين  المغتربين 
بالهجرة  المعني  العام  لالأمين  الخا�ص  والممثل  للهجرة  الدولية  للمنظمة 
المتحدة،  لالأمم  العام  الأمين  ونائب  العامة،  الجمعية  رئي�ص  واختتمها  الدولية، 

للهجرة. الدولية  للمنظمة  العاّم  المدير  ونائبة 
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وعلى مدار يومين، حّفزت حلقة العمل على مناق�سة ثرية ب�ساأن كلٍّ من الم�سمون 
والمنظمة  الآمنة  الهجرة  ب�ساأن  العالمي  التفاق  �سياغة  اإلى  الموؤدية  والعملية 
والدرو�ص  الخبرات  تبادل  عن  ف�سال  المرتقب،  واعتماده   2018 عام  في  والنظامية 
التفاق  اأن  الم�ساركون  واأّكد  الهجرة.  ب�ساأن  الدولي  والتعاون  الهجرة  اإدارة  حول 
العالمي ب�ساأن الهجرة يتيح فر�سة تاريخية لتعزيز حماية حقوق المهاجرين وتعزيز 
اإدارة التعاون الدولي ب�ساأن الهجرة، و�سّددوا على �سرورة ال�ستفادة الق�سوى من هذه 
للوفاء  محورية  فر�سة  اأنها  الكثيرون  ردد  العمل،  حلقة  وخالل  الفريدة.  الفر�سة 

بالتزامات ملمو�سة تجاه الفئات ال�سعيفة من ال�سكان ل�سمان عدم اإغفال اأي اأحد.

ال�سيد  للهجرة،  الدولية  للمنظمة  العام  المدير  اأ�سار  الترحيبية،  كلمته  وفي 
اإطار  بمثابة  العالمي  التفاق  يكون  اأن  المتوقع  “من  اأنه  اإلى  �سوينغ  ل�سي  ويليام 
للتعاون الدولي ال�سامل من اأجل معالجة التنقالت الب�سرية وجميع جوانب الهجرة 
�سميم  في  وم�ساهماتهم  وقدراتهم  المهاجرين  احتياجات  ي�سع  مما  الدولية”، 
التفاق العالمي من اأجل �سمان �سالمتهم وكرامتهم وحقوقهم الإن�سانية. وهو محور 
ولي�ص ك�سرورة  ب�سكل جيد كخيار  تدار  التي  للهجرة  الدولية  الهجرة  روؤية منظمة 
ناجمة عن الياأ�ص، وترتكز هذه الروؤية على اأربعة عنا�سر اأ�سا�سية: )1( حماية حقوق 
المهاجرين؛ )2( تي�سير الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛ )3( الحّد من الهجرة 
عن  الناجمة  التنقالت  عواقب  معالجة   )4( اآثارها؛  ومن  النظامية  وغير  الق�سرية 
الكوارث الطبيعية وتلك التي ي�سببها الإن�سان. و�سدد المدير العاّم اأي�سا على �سرورة 
اأن تكون العملية والنتائج ذات طابع �سمولي وعملي لكي تنجح وتحدث اأثراً حقيقيا 
اإن�سانية  بطريقة  الهجرة  اإدارة  على  الحكومات  قدرة  وفي  المهاجرين  حياة  في 
وفعالة. واأ�سار اإلى اأن هذه العملية ل تبداأ من اأ�سا�سها. وكّرر العديد من المتكلمين 
�سيما  ول  وتنفيذه،  القائم  المعياري  الإطار  اإلى  ال�ستناد  واقترحوا  المو�سوع،  هذا 
الغايات والأهداف المحددة في خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030، واإعالن نيويورك 
لالجئين والمهاجرين، الذي اعتمد في 19 اأيلول/�سبتمبر 2016 - والذي اأّدى اأي�ساً 
بالمنظمة الدولية للهجرة اإلى اللتحاق بمنظومة الأمم المتحدة - وتقرير الممثل 
الخا�ص ال�سابق لالأمين العام للهجرة الدولية، ال�سيد بيتر �ساذرلند. وتوجد َلِبنات 
اأ�سا�سية اأخرى في خطة برن الدولية لإدارة الهجرة، والعمليات الت�ساورية الإقليمية، 
والأقاليمية الم�ستركة ب�ساأن الهجرة، والمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية، 
والحوار الرفيع الم�ستوى ب�ساأن الهجرة الدولية والتنمية، واإطار �سينداي للحّد من 
مخاطر الكوارث، وخطة عمل اأدي�ص اأبابا، واتفاق باري�ص ب�ساأن تغير المناخ، واإطار اإدارة 
الهجرة الذي اعتمدته موؤخرا الدول الأع�ساء في المنظمة الدولية للهجرة، والإطار 
�لمهاجرين  لحماية  �لتوجيهية  و�لخطوط  بالهجرة،  �لمتعلقة  لالأزمات  �لت�سغيلي 
نان�سن لحماية  كوارث طبيعية، خطة مبادرة  اأو  نزاعات  تعاني من  التي  البلدان  في 

الم�سردين عبر الحدود في �سياق الكوارث وتغّير المناخ، وغير ذلك.
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“الكرامة  على  تركز  �سيا�سات  و�سع  �سرورة  على  المتحّدثين  من  العديد  وركز 
وتكفل الحماية وتعزز قنوات الهجرة الآمنة والنظامية.  الب�سرية”،  التنقالت  اأثناء 
اإلى  اأربور،  لويز  ال�سيدة  الدولية،  للهجرة  العام  لالأمين  ة  الخا�سّ الممثلة  واأ�سارت 
اأكثر  اإلى �سيا�سات تقييدية  اأن غياب تعاون عالمي فعال يوؤدي في كثير من الأحيان 
الهجرة  ب�ساأن  العام  الخطاب  تعزيز  اإلى  الدولي  المجتمع  الهجرة، ودعت  في مجال 
وتقّدمها  المهاجرون  يقدمها  التي  الهائلة  بالم�ساهمات  لالعتراف  جماعي  ب�سكل 
الهجرة، بما في ذلك في التنمية. وتّم الت�سديد على اأنه في حين تحتفظ الحكومات 
فيها،  والبقاء  اأرا�سيها  يدخل  المواطنين  غير  ِمن  َمن  تحديد  في  ال�سيادي  بالحق 
اأقوى طرق التعبير،  اأحد  بما يتفق مع مقت�سيات القانون الدولي، يظّل التعاون هو 
تبادل  ال�سدد،  هذا  وفي  المت�سافر.  ال�سيادي  العمل  اإلى  توؤدي  التي  القنوات  واأمتن 
اأع�ساء اللجنة والمتحدثون مجموعة وا�سعة من الأمثلة عن الممار�سات الجيدة من 
تجاربهم الخا�سة وطرحوا طموحاتهم و�سواغلهم من اأجل الم�سي قدما في تطوير 

التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة.

وتمحور النقا�ص حول �ستة اأفرقة، تلت كل واحد منها جل�سة لالأ�سئلة والتعليقات 
ال�سيا�سات  �سانعي  من  متوازنة  مجموعة  يمثلون  متحدثا،   35 بقيادة  والأجوبة، 
واأتاح  بالهجرة.  المت�سلة  الميادين  الهجرة وغيرها من  اإدارة  والخبراء في مجالت 
الجغرافية،  المناطق  وبين  الجن�سين،  بين  جيد  توازن  تحقيق  الأفرقة  ت�سكيل 
بمتحّدثين، من بينهم 12 امراأة، يمثلون جميع مناطق العالم تقريبا. وبالإ�سافة اإلى 
العام  الأمين  ونائب  العامة  الجمعية  رئي�ص  اأربور، تحدث  ال�سيدة  ة،  الخا�سّ الممثلة 
الأمم  القوي من جانب قيادة  اللتزام  المتحدة في الجتماع، مما يدل على  لالأمم 
المتحدة العليا بالتفاق العالمي ب�ساأن الهجرة وجهود المنظمة الدولية للهجرة لدعم 
�سياغته. واأبرز كل من كبار ممثلي الأمم المتحدة والعديد من الممثلين الآخرين 

الفر�سة الهامة التي اأتاحها دخول المنظمة الدولية للهجرة اأ�سرة الأمم المتحدة.

التنمية  اأهداف  تنفيذ   )1( هي:  رئي�سية  موا�سيع  �ستة  العمل  حلقة  وتناولت 
الم�ستدامة والأطر الأخرى؛ )2( التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة كاأداة لإدارة الهجرة 
مجمل  يتبعه  نهج  اإلى  الو�سول   )3( والإقليمية؛  العالمية  الفاعلة  الجهات  ودور 
الجيدة  الإدارة  اإزاء  باأ�سره  المجتمع  يتبعه  نهج  تعزيز   )4( الهجرة؛  تجاه  الحكومة 
يبذلها  التي  الجهود  لت�سافر  كفر�سة  الهجرة  ب�ساأن  العالمي  التفاق   )5( للهجرة؛ 
التفاق  لتنفيذ  والمتوخاة  القائمة  والمتابعة  التعاون  اآليات   )6( الدولي؛  المجتمع 

العالمي ب�ساأن الهجرة.

وتلخ�ص هذه الوثيقة ال�ستنتاجات الرئي�سية للمداولت التي جرت خالل فترة 
اليومين التي ا�ستغرقتها  الحلقة.
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وبرزت عدة مجاالت تقارب رئي�سية:

1-  �سرورة �سمان تنفيذ اللتزامات. تعّد الإرادة ال�سيا�سية اأمراً حا�سماً في تعزيز 
ُهج الجماعية اإزاء الهجرة، غير اأن الكثيرين اأ�ساروا اإلى اأهمية تعزيز القدرة  النُّ
بالهجرة  المتعلقة  لاللتزامات  الفعال  التنفيذ  اأجل  من  والموارد  الت�سغيلية 
التنمية  خطة  خا�ص،  وبوجه  ذلك،  في  بما  الدولي،  المعياري  الإطار  في 
خالل  من  للهجرة  �سامل  نهج  بناء  يكفل  اأن  وينبغي   .2030 لعام  الم�ستدامة 
اعتبارات  مع  ومواءمتها  الهجرة  اإدارة  ات�ساق  الهجرة  ب�ساأن  العالمي  التفاق 
هذه  من  كل  يراعي  واأن  والإنمائية  الإن�سانية  والعتبارات  الإن�سان  حقوق 
العتبارات. واأ�سار ممثلون من اإيطاليا واإكوادور والمك�سيك، من بين اآخرين، 
اإلى الإ�سهامات الهائلة التي يقدمها المهاجرون والهجرة اإلى التنمية. وت�ستند 
اأهداف اإيطاليا في هذا ال�سدد اإلى ثالثة عنا�سر رئي�سية هي: ال�ستثمار في 
المهاجرين والهجرة وحمايتهم وتقديرهم. والر�سالة ال�سائدة هي اأنه ينبغي 
اإعطاء اأولوية متزايدة للفر�ص المتزايدة للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية 
على ال�سعيد العالمي، بقيادة الدول لهذه الجهود، لكن بالتعاون الن�سط بين 
المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى. واأعرب عدة متكلمين عن اأملهم 
الر�سمية، بدل من  الهجرة  النا�ص من عمليات  اأكبر من  ي�ستفيد عدد  اأن  في 
الأ�ساليب ال�سرية بكل ما ي�ساحب ذلك من مخاطر، من خالل تي�سير الآليات 
والمواطنة  والالجئين  الهجرة  وزير  واأكد  النظامية.  الهجرة  ت�سجع  التي 
المخططة  الهجرة  فاإن  قائمة،  دائما  �ستظل  الهجرة  لأن  نظرا  اأنه  الكندية 
�سروري.  اأمر  ومتينة،  نظامية  م�سارات  ذلك  في  بما  جيد،  ب�سكل  والمدارة 
واقترحوا البدء باإطار حوكمة الهجرة كاأ�سا�ص ل�سيا�سات الهجرة المدارة اإدارة 

جيدة ثّم ال�سروع من هناك.

الرئي�سية  الق�سايا  وتمكينهم. من  الم�ست�سعفين  المهاجرين  2-  �سرورة حماية 
ال�سكان  حماية  �سرورة  ق�سية   اليومين،  خالل  وتكرارا  مرارا  اأثيرت  التي 
اأهمية  ل يقل  ومما  والأطفال.  الن�ساء  منهم  �سيما  ل  ال�سعفاء،  المهاجرين 
المهاجرين  اأو و�سف جميع  افترا�ص  اأجل تجنب  هت من  ُوجِّ التي  النداءات   ،
ببيانات متعددة  واأُدِلَي  واإمكاناتهم.  المهاجرين  ك�سحايا، والعتراف بقدرات 
هناك  وكانت  والعمر.  الجن�ص  بنوع  المتعلقة  العتبارات  مراعاة  اإلى  تدعو 
على  الأطفال  احتجاز  لإنهاء  الحكومية  غير  المنظمات  من  محددة  نداءات 
اأ�سا�ص الهجرة والعمل ب�سكل ثابت وفقا لم�سالح الطفل الف�سلى. وطوال حلقة 
العمل، �سدد ممثلو المجتمع المدني على اأهمية التفاق العالمي الذي يتناول 
الدولية  اللجنة  ممثلو  �سيما  ول  بذويهم،  الم�سحوبين  غير  الأطفال  حماية 
الر�سولي  والكر�سي  الدولية  الأحمر  ال�سليب  ولجنة  للهجرة  الكاثوليكية 
ولجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بالهجرة وموؤ�س�سة كاريتا�ص الدولية. 
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3-  تعزيز اأهمية نهج المجتمع ككّل ُتجاه المهاجرين والهجرة، و�سرورة مكافحة 
ب�سكل  الهجرة  ب�ساأن  الخطاب  �سياغة  واإعادة  الأجانب،  وكراهية  العن�سرية 
لي�ص  �سم  �سرورة  العمل  حلقة  طوال  المتكررة  الموا�سيع  ومن  اإيجابي. 
التي  تلك  اأو  الهجرة  م�سوؤوليات  تتحمل  التي  الحكومات  وزارات  جميع  فقط 
الخارجية،  وال�سوؤون  الداخلية،  العدل ووزارة  الهجرة - مثل وزارة  توؤثر على 
والبيئة،  الجتماعية،  وال�سوؤون  والعمل،  والتعليم،  وال�سحة،  والتنمية، 
المدني  المجتمع  �سّم  اأي�سا  واإنما  كامل،  حكومي  نهج  ل�سمان   - وغيرها 
الأ�سلية  والمجتمعات  والمهاجرين  المغتربين  ومجتمعات  الخا�ص  والقطاع 
�لأكاديمية  و�لأو�ساط  و�لمد�ر�ض  �لمحلية  و�ل�سلطات  �لم�سيفة  و�لمجتمعات 
متما�سك  نهج  لو�سع  الهجرة  مجال  في  المبذولة  الجهود  في  ذلك،  وغير 
اإدارة الهجرة. و�سدد عّدة  وحقيقي يتبعه المجتمع باأ�سره والحفاظ عليه في 
ي�سبح  لكي  بالهجرة  المتعّلق  الخطاب  �سياغة  اإعادة  �سرورة  على  متحّدثين 
يمكن  الم�ستويات،  جميع  على  الفاعلة  الجهات  عمل  خالل  ومن  اإيجابيا. 
الحد من العن�سرية وكره الأجانب، ومدح مزايا الهجرة. و�سملت القتراحات 
م�ساركة عنا�سر من المجتمع المدني في حمالت لتنوير النقا�ص حول واقع 
الهجرة ومحاربة الخطاب العام الخاطئ والالاإن�ساني ب�ساأن الهجرة. وينبغي 
اأن ي�سمل ذلك الجهات الفاعلة في القطاع الخا�ص، ول �سيما اأ�سحاب العمل-
لالعتراف بالإ�سهامات التي يقدمها المهاجرون اإلى القوى العاملة - وو�سائل 
الإعالم - لن�سر ق�س�ص اإيجابية عن المهاجرين والالجئين. وفي حين تحدث 
تم  المن�ساأ،  لبلدان  المالية  للتحويالت  الكبير  الإيجابي  الأثر  عن  الكثيرون 
التاأكيد على اأن البع�ص لحظ اأن الحمالت المتعلقة بم�ساهمات المهاجرين 
تتجاوز التحويالت كثيرا وت�سمل نقل المعارف والمهارات، وتنظيم الم�ساريع 
والبتكار، والتجارة وال�ستثمار، ف�سال عن الم�ساهمات الجتماعية والثقافية 

الهامة وغيرها.

4-   الحاجة اإلى ت�سافر جهود المجتمع الدولي. اإلى جانب المنتديات ال�ست�سارية 
العالم  مناطق  من  منطقة  كل  في  توجد  التي  الهجرة،  ب�ساأن  الإقليمية 
الدول  بين  فيما  والتعاون  الحوار  تعزيز  في  حا�سماً  دوراً  وتكت�سي  تقريبا، 
الموا�سيع  كان من  بالهجرة،  تتعلق  وفر�ص محددة  تحديات  ب�ساأن  الأع�ساء 
منظومة  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  دخول  اأن  العمل  حلقة  في  البارزة 
في  المتحدة  الأمم  قيادة  تعزيز  نحو  اإيجابية  خطوة  تعد  المتحدة  الأمم 
المعيارية  الأطر  �سحة  اإقرار  الدولي  للمجتمع  وينبغي  الهجرة.  مجال 
وكخطوة  فعالة،  ب�سورة  تنفيذها  ل�سمان  ملمو�سة  تدابير  واتخاذ  القائمة 
و�سع  �ساأن  ومن  الدولي.  للتعاون  الم�ستركة  الأهداف  تحقيق  نحو  �سرورية 
اآليات طوعية وموجهة لتعزيز تح�سين اإدارة الهجرة في مجالت محددة من 
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الأهداف.  هذه  تحقيق  يي�سر  اأن  مثاًل،  العمالة  تنقل  يخ�ّص  فيما  الهجرة، 
ن  للتمُكّ الممار�سين  بين  فيما  الممار�سات  واأف�سل  المعلومات  تبادل  وينبغي 
مختلف  بين  المتوائمة  الجهود  ومجالت  الم�ستركة  الم�سالح  تحديد  من 
الجهات الفاعلة على ال�سعيدين الوطني والدولي. و�سيكون تنفيذ الإجراءات 
الم�ستركة على ال�سعيد عبر الوطني، وت�سجيع البرمجة القائمة على الأدلة 
البيانات  لجمع  و�ساملة  ومنهجية  الأجل  طويلة  خطط  ت�سجيع  طريق  عن 
ور�سدها وتقييمها، اأمرا اأ�سا�سياًّ في هذا ال�سدد. واأبرز عدة متحّدثين، بمن 
حوكمة  خطط  و�سع  في  الدولية  الحوارات  اأهمية  غواتيمال،  ممثل  فيهم 
متاآزرة لعمليات الهجرة. و�سّلط وزير الدولة في �سيراليون ال�سوء على معنى 
وجدوى كون المنظمة الدولية للهجرة هي التي تنظم الحوار الدولي ب�ساأن 
وكونها  العالمي،  التفاق  ب�ساأن  التفاو�ص  �سيتم  حيث  نيويورك،  في  الهجرة 
اإن  العالمي.  بالتفاق  الخا�سة  الم�ساورات  مرحلة  بداية  في  بذلك  قامت 
من   -) الت�ساورية  )العمليات  الهجرة  ب�ساأن  الإقليمية  الت�ساورية  العمليات 
اأمريكا الو�سطى والمك�سيك واأمريكا  الموؤتمر الإقليمي المعني بالهجرة في 
ظبي  اأبو  وحوار  بالهجرة،  المعني  الجنوبية  اأمريكا  موؤتمر  اإلى   - ال�سمالية 
اأهمية  – تكت�سي  بالي، وغيرها  الخليجي وعملية  التعاون  اآ�سيا ومجل�ص  في 
ب�ساأن  التعاون  واإقامة  الآخر،  الجانَب  جانٍب  كل  بتفهم  يتعلق  فيما  حا�سمة 
الهجرة. وحدد الم�ساركون العمليات الت�ساورية الإقليمية بو�سفها المنتديات 
والثنائي  الإقليمي  التعاون  نتائج  الأحيان،  من  كثير  في  فيها،  تتحقق  التي 
بلدان  يجمع  الذي  ظبي  اأبو  حوار  ذلك  على  الأمثلة  ومن  تعمقاً.  الأكثر 
المن�ساأ الآ�سيوية الرئي�سية للعمالة في بلدان مجل�ص التعاون الخليجي ودول 
�سنويا.  الخليجي، وهو ما يمثل جماعيا لأكبر حركة عمالة  التعاون  مجل�ص 
وبف�سل الثقة التي ُبنيت على مرور الزمن وحوار اأبو ظبي، اأ�سفرت الم�ساورات 
 ،2017 الثاني/يناير  كانون  في  لنكا،  �سري  كولومبو،  في  الأخيرة  الوزارية 
على تركيز متفق عليه على )1( تعزيز واإنفاذ التوظيف العادل، )2( التحقق 
المعلومات  وتكنولوجيا  التكنولوجيا،  ت�سخير   )3( وتطويرها  المهارات  من 
والت�سالت على وجه الخ�سو�ص، في ال�سراكات بين بلدان المن�ساأ والمق�سد. 
م�ساريع رائدة مبتكرة مثل تلك التي اأطلقت بين الإمارات العربية المتحدة 
العمال مبالغ  التوظيف و�سمان عدم دفع  ب�ساأن تح�سين ممار�سات  والفلبين 
مالية مقابل خدمات التوظيف، وال�ستفادة من تنمية المهارات، والم�سادقة 
عليها والعتراف المتبادل، واإعداد العمال للعودة واإعادة الإدماج، بهدف طويل 
الأمد لإن�ساء من�سة رقمية م�ستركة، انبثق عن العمليات الت�ساورية الإقليمية 
اأبو ظبي، وهو لي�ص غلى اأحد الأمثلة عن الم�ساهمات الهاّمة التي  في حوار 

تقدمها هذه الآليات لتح�سين اإدارة الهجرة.
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5-   الحاجة اإلى نهج جامع و�سامل. تكاد تكون جميع البلدان اليوم، وفي اآن واحد، 
واإن كانت بدرجات متفاوتة، بلدان من�ساأ وعبور ومق�سد للمهاجرين، وبالتالي 
ينبغي اأن تكون �سيا�سات الهجرة الوطنية متوازنة و�ساملة، واأن تعالج حالت 
والمهاجرين  العابرين  والمهاجرين  الخارج  اإلى  ينتقلون  الذين  المواطنين 
تراعي  اأن  ويجب  الدولي.  التعاون  اآليات  عن  ف�سال  بلدانهم،  اإلى  القادمين 
اأولويات ومبادئ الهجرة العالمية مختلف حقائق الهجرة الوطنية والإقليمية. 
وهناك حاجة اإلى روؤية موحدة ب�ساأن الهجرة على ال�سعيد الوطني، ف�سال عن 
و�سع �سيا�سات متنا�سقة ومت�سقة و�ساملة. وينبغي اأن تكون منظورات التنمية 
متكاملة  عنا�سر  اأخرى،  اأمور  �سمن  بالهجرة،  المتعلقة  والحماية  والأمن 
على  الوفود  من  العديد  و�سدد  الهجرة.  اإزاء  كامل  حكومي  لنهج  ومتكافلة 
ويجب  العالمي.  بالتفاق  المتعلق  للعمل  كامل  حكومي  اأ�سا�ص  وجود  اأهمية 
الحكومات  اإلى جنب مع  تعمل جنبا  اأن  الوطنية  الحكومية  الموؤ�س�سات  على 
الأخرى، وكذلك داخل بلدانها على الم�ستويين دون الوطني والمحلي، اإ�سراك 
روؤ�ساء البلديات وال�سلطات المحلية الأخرى الذين ي�سطلعون باأدوار هامة، 
ب�سكل منتظم. وكانت هناك نداءات اإلى اإن�ساء اآليات تن�سيق لم�ساعدة مختلف 
نهج  وتنفيذ  بو�سع  المعنيين  الحكوميين  ال�سركاء  من  وغيرها  الوزارات 
للحكومة باأ�سرها اإزاء الهجرة. اإذ من �ساأن ذلك اأن ي�ساعد ال�سلطات المحلية 
على اإدارة قدر اأكبر من التنوع والم�ساهمة في ال�سيا�سات الوطنية والإقليمية 
مراراً  والمتدربون  اللجنة  اأع�ساء  واأعرب  الهجرة.  �سوؤون  واإدارة  والعالمية 
الت�ساور  عملية  في  الفاعلة  المحلية  الحكومية  الجهات  اإ�سراك  �سرورة  عن 
والتنفيذ. واأّكدت المناق�سات �سرورة تعزيز القدرات وت�سجيع التعاون الأفقي 
اإدارة  »توطين«  اإن  كما  ال�سواء.  على  والح�سرية  الريفية  الإدارات  واإ�سراك 
الجتماعية، وخطط  الخدمات  وتقديم  التعليم،  في  دمجها  يتطّلب  الهجرة 
التنمية الريفية. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على الإدارات المحلية اأن تزيل 
�سواء.  حد  على  والداخليين  الدوليين  المهاجرين  مع  العمل  اأمام  الحواجز 
جهوده  على  جائزة  ُمنح  الذي  �سومرز،  ال�سيد  بلجيكا،  من  عمدة  قام  فقد 
الرامية اإلى الترحيب باآليات التكامل الطويلة الأجل لالجئين والمهاجرين 
الآخرين في ال�سنوات الأخيرة وتنفيذها، بالحديث عن تو�سياته  بما في ذلك 
و�سرورة  بنجاح،  التكامل  لتحقيق  جهودا  باأ�سره  المجتمع  يبذل  اأن  �سرورة 
العالمية  الإن�سان  الم�ستركة وحقوق  القيم  القائمة على  المجتمعات  ت�سجيع 

)تعزيز الندماج بدل من ال�ستبعاد اأو النق�سام(.

اإلى  تدفع  التي  العوامل  بفهم  الدول  من  العديد  نادى  الهجرة.  دوافع  6-  فهم 
الهجرة النظامية وغير النظامية. فمن ال�سروري تقييم تعقيد الأ�سباب مثل 
الم�ستوى  اله�سة وعوامل  الفقر والحكومات  الكلي، وت�سمل  الم�ستوى  عوامل 
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المتو�سط   مثل ال�سبكات الجتماعية والأطر ال�سيا�سية، والعوامل على الم�ستوى 
الجزئي، مثل التعليم وفر�ص العمل، على �سبيل الذكر. و�سي�سمح تحديد هذه 
الدوافع الدقيقة بو�سع ا�ستراتيجية اأكثر �سمولية وا�ستجابة لحوكمة الهجرة.

اأُعِرب  التي  الم�ساعر  من  قوية.  متابعة  اآلية  وو�سع  العالمي  التفاق  7-  تنفيذ 
من  العديد  و�سدد  الم�سعى.  هذا  نجاح  �سرورة  العمل  حلقة  في  بتكراٍر  عنها 
العملية  النتائج  على  يركز  اأن  العالمي  لالتفاق  ينبغي  اأنه  على  المتكلمين 
من  العديد  و�سدد  المبادئ.  ذكر  اإعادة  مجرد  على  ولي�ص  الفعال  والتنفيذ 
محددة  وموؤ�سرات  واقعية  توقعات  لو�سع  الأولوية  اإيالء  على  اأي�سا  الوفود 
كان من  ولئن  تنفيذها.  ور�سد  العالمي  التفاق  التي حددها  الأهداف  لتتبع 
اأعرب  فقد  المطلوبة،  الموؤ�سرات  من  معينة  مجموعة  تحديد  لأوانه  ال�سابق 
المحرز  التقدم  لقيا�ص  وا�سحة  ومعايير  موؤ�سرات  اإدراج  �سرورة  عن  كثيرون 
الدائم  الممثل  وقدم  العالمي.  التفاق  في  عليها  المتَفق  اللتزامات  ونتائج 
لعملية  الم�سارك  والمن�سق  نيويورك،  في  المتحدة  الأمم  لدى  ال�سوي�سري 
بها  اتبعت  التي  الطريقة  عن  اأمثلة  عدة  لوبر،  يورغ  ال�سيد  العالمي،  التفاق 
الحكومة ال�سوي�سرية بالفعل ُنُهًجا متما�سكة و�ساملة ب�ساأن اإدارة الهجرة، ول 
�سيما بالتعاون الدولي والتحالفات محليا مع اأ�سحاب الم�سلحة المتعددين. 
ويتطلب الم�سّي ُقُدماً و�سع مجموعة من اللتزامات العملية القابلة للتنفيذ، 
اإطار متعدد الأطراف وقائم على حقوق الإن�سان، بطرق وو�سائل  المبينة في 
تج�ّسدها في واقع عملي، ف�سال عن اقتراح اإطار للمتابعة وال�ستعرا�ص. يجب 
على اآليات التعاون على الم�ستوى الإقليمي والم�ستويات الأخرى – بين دول 
الفاعلة  والجهات  الخا�ص  والقطاع  المدني  المجتمع  ومع  والمق�سد  المن�ساأ 
ذلك  بما في  وتنفيذه،  العالمي  التفاق  ُتلِهم �سياغة  اأن   - الأخرى  الرئي�سية 

ا�ستعرا�ص التقدم المحَرز وتقييمه.

8-  �سرورة تو�سيح دور المجتمع المدني. لقد عززت المناق�سة حول نهج المجتمع 
باأ�سره اتفاقاً وا�سحاً على جانب حا�سم: اأّن م�ساركة المجتمع المدني والقطاع 
�أنف�سهم،  و�لمهاجرين  �لأكاديمية  و�لأو�ساط  �لمغتربين  ومجتمعات  �لخا�ض 
اأمر حتمي في تعزيز الممار�سات في مجال الهجرة على ال�سعيد الوطني وفي 
الأع�ساء  وتحدث  العالمي.  التفاق  �سياغة  اإلى  الموؤدية  الت�ساورية  العملية 
روبرت  المون�سنيور  ذلك  في  )بما  المدني  المجتمع  منظمات  يمثلون  الذين 
فيتيلو من اللجنة الكاثوليكية الدولية، وماريا بيا بيلوني ميغناتي من لجنة 
من  بريني�ص  فالديز  وبرني�ص  بالهجرة،  المعنية  الحكومية  غير  المنظمات 
الإقليمية  المن�سقة  واآ�سلي ويليام غويز،  الهجرة،  بالمراأة في  المعني  المعهد 
لمنتدى المهاجرين في اآ�سيا( بحما�ص عن الدور الهام للمدنيين والمجتمع، 
وم�ساركة اأ�سحاب الم�سلحة المتعددين في عمليات �سياغة التفاق العالمي. 
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وكرر ذلك ممثلو الحكومات من كندا وكو�ستاريكا و�سيلي وكولومبيا و�سوي�سرا 
اإ�سفاء مزيد من  اإلى  وغيرهم. ودعا بع�ص ممثلي المنظمات غير الحكومية 
الطابع الموؤ�س�سي على المجتمع المدني في م�ساورات التفاق العالمي. وفي 
حين كان هناك توافق عام في الآراء على اأن للمجتمع المدني دورا هاما ينبغي 
اأن يوؤديه، اأفادت الدول �سراحة اأي�سا باأن العملية يجب اأن تكون عملية تقودها 

الدولة.

ُعد  وكان المتكلمون حري�سين على اإبراز الممار�سات الجيدة في بلدانهم، على ال�سُّ
في  الجيدة  الهجرة  ممار�سات  الدول  وت�ساطرت  والمحلي.  الوطني  وعبر  الوطني 
مجالت مثل الت�سجيل المدني )�سيراليون وجنوب اأفريقيا(، وا�ستخدام التحويالت 
المالية - ول �سيما ت�سخير العالقة بين الهجرة والتنمية )المك�سيك( - وال�سيا�سات 
ال�ساملة التي تبني المجتمعات القائمة على القيم الم�ستركة وحقوق الإن�سان العالمية 
وذلك لتعزيز الندماج بدل من ال�ستبعاد )العمدة �سومرز، بلجيكا(. وت�ساطر العديد 
بمنع  المتعلقة  والإقليمية  الوطنية  ال�سيا�سة  مبادرات  عن  اأمثلة  اأي�سا  الدول  من 

ومكافحة التجار بالب�سر )كو�ستاريكا وم�سر ونيجيريا وميانمار وبوروندي(.

ثروة من  العمل  المناق�سة خالل حلقة  قدمت  الجيدة،  الممار�سات  اإلى  واإ�سافة 
الأفكار لتخاذ مزيد من الإجراءات التي تف�سي اإلى مفاو�سات التفاق العالمي، بما 

في ذلك ما يلي:

التي  الم�سائل  من  الوا�سعة  للطائفة  نظرا  العالمي.  لالتفاق  الأولويات  تحديد 
يمكن اإدراجها في التفاق العالمي، اأّكد عدة متكلمين اأهمية تحديد الأولويات، حيث 
حقوق  حماية  �سمان  على  ين�سّب  اأن  ينبغي  الرئي�سي  التركيز  اأن  اإلى  كثيرون  اأ�سار 
المهاجرين، وتحديداً على �سرورة معالجة حالة المهاجرين �سواء في بلدان المن�ساأ 

اأو اأثناء العبور اأو في المق�سد اأو عند العودة.

جمع الأدلة التي تتحدث عن فوائد الهجرة. ينبغي اأن يبرز كل من التفاق العالمي 
البيانات  جمع  �سيما  ول  الأدّلة،  اأهمية  اعتماده  اإلى  الموؤدية  الت�ساورية  والعملية 
البيانات  ت�سخير  وينبغي  و�ساملة.  منهجية  ب�سورة  الطويل  المدى  على  وتحليلها 
ال�سلبية  النمطية  القوالب  ومواجهة  ال�سيا�سات  تنوير  اأجل  من  الموثوقة  والبحوث 
للهجرة. وهناك اأدلة كبيرة موجودة بالفعل وينبغي ا�ستخدامها، مثل التقرير الأخير 
العالمية  الهجرة  اأثر  المتنّقلون:  “الأ�سخا�ص  المعنونة  العالمية  ماكينزي  لمبادرة 

وفر�سها”.

موا�سلة تعزيز عمليات الت�ساور الإقليمية ب�ساأن الهجرة وال�ستفادة منها. اأعربت 
الكونغو  وجمهورية  وكولومبيا  وبوروندي  واأذربيجان  )األبانيا  الدول  من  العديد 
للهجرة  الدولية  للمنظمة  امتنانها  عن  وميانمار(  وكينيا  واإريتريا  الديمقراطية 
الهجرة.  ب�ساأن  الإقليمي  الحوار  تي�سير  و/اأو  التقنية  الم�ساعدة  تقديم  في  لدورها 
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دعم  للهجرة  الدولية  المنظمة  توا�سل  اأن  في  بلدهم  رغبة  متكلمين  عدة  وت�ساطر 
الترتيبات  وتطوير  المعلومات  تبادل  تتيح  التي  الوطنية  وعبر  الإقليمية  العمليات 
الحوارات  خا�سة  ب�سفة  واأفريقيا  الجنوبية  اأمريكا  من  المندوبون  واأّيَد  التعاونية. 

الإقليمية الم�ستمرة ب�ساأن اإدارة الهجرة وتدبيرها.

عدة  اأ�سارت  العالمي.  لالتفاق  معايير  لتحديد  القائمة  الأطر  على  العتماد 
تعليقات اإلى اأن الأطر المعيارية القائمة ينبغي اأن تمثَل اأ�سا�سا لمزيد من اللتزامات 
والإجراءات المتعلقة بالتفاق العالمي. واأ�سار ممثل ال�سويد، اإلى جانب عدة متكلمين 
اآخرين، اإلى الأطر القائمة مثل اإطار اإدارة الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة، 
وتقرير الممثل الخا�ص �سوثيرلند، وخطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030 كاأهداف 

هامة لو�سع معايير طموحة لالتفاق العالمي.

و�سع جدول زمني متدرج لتحقيق الأهداف. اأ�سار البع�ص اإلى اأنه يمكن مواءمة  
الأهداف الواردة في التفاق العالمي مع خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030 من حيث 
الجداول الزمنية لالأهداف والموؤ�سرات. وقدمت اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة 
التدابير  على  محددة  اأمثلة  بالهجرة،  المعنية  الحكومية  غير  المنظمات  ولجنة 
المقترحة التي يمكن تحقيقها في اإطار عمل ي�ستغرق �سنتين )مثل تحديد الم�سلحة 
الف�سلى لالأطفال(؛ واإطار عمل مدته خم�ص �سنوات )مثل تخفي�ص عدد الأ�سخا�ص 
المتجر بهم عبر الحدود بن�سبة 60 في المائة من عدد �سنة 2018(؛ واإطار عمل مدته 
اأن  المهاجرين ق�سرا(. وينبغي  اأخرى )مثل تخفي�ص عدد  اإجراءات  �سنة لتخاذ   12
عملية  من  جزءاً  بها  الخا�سة  الزمنية  والجداول  الم�ستركة  الأهداف  تقرير  يكون 

التفاو�ص.

واأعرب  الالحقة.  والم�ساورات  الحوارات  المالية في  الموؤ�س�سات  اإدراج  النظر في 
اأو�ستن ت. فراغومن البن، ممثل  التي قدمها  الم�ساركون عن تقديرهم للم�ساهمة 
اإلى  البع�ص  واأ�سار  والتنمية،  بالهجرة  المعني  العالمي  المنتدى  في  الأعمال  اآلية 
اأخرى )اأي البنك الدولي و�سندوق  �سرورة ح�سور موؤ�س�سات مالية دولية واإقليمية 
الرئي�سية  الإنمائية  الفاعلة  والجهات  المالية  الموؤ�س�سات  واأهمية  الدولي(  النقد 

لتنفيذ اللتزامات المتفق عليها.

تعريف الم�سطلحات. واأثناء حلقة العمل، حدد عدة ممثلين الحاجة اإلى تو�سيح 
كامات�سو  غوميز  خو�سيه  خوان  )ال�سفير  دول  عدة  واأعربت  الهجرة.  م�سطلحات 
كينيا( عن �سرورة  اأفريقيا، وممثل  كولومبيا، وممثل جنوب  المك�سيك، وممثل  من 
اإذ  العالمي.  التفاق  في  عليها  المتفق  الم�ستركة  الهجرة  م�سطلحات  ا�ستخدام 
روايات  من  بها  يرتبط  وما  ال�سلبية  بالم�ساعر  اليوم  بالهجرة  المتعلقة  اللغة  تتاأثر 
غير �سحيحة. ويجب اأن ت�ستند مفاو�سات التفاق العالمي اإلى و�سف دقيق للهجرة 
من  العديد  ودعا  ال�سلبية.  النمطية  بالقوالب  تتاأثر  واأّل  موثوقة  ببيانات  مدعومة 
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الهجرة  ا�ستخدام  موا�سلة  �سرورة  اإلى  كولومبيا(  ممثل  ذلك  في  )بما  الم�ساركين 
من  بدل  النظامية”  “غير  والهجرة  “القانونية”  الهجرة  من  بدل  “النظامية” 

الهجرة “غير القانونية” اإذ تنطوي هذه العبارة الأخيرة على “نهج عقابي”.

للهجرة  الدولية  الكاثوليكية  اللجنة  قامت  المحرز.  التقدم  لتتبع  لجنة  اإن�ساء 
بدور تن�سيقي بين المجتمع المدني في المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية، 
للمجتمع  التابعة  العمل  لجنة  واأن�ساأت  نيويورك.  اإعالن  �سبقت  التي  الفترة  اأثناء 
في  التنفيذ  خطة  تعزيز  اأجل  من  فوراً”  العمل  و�سجّل  الم�سترك  “البيان  المدني 
لجنة  اإن�ساء  وينبغي  نيويورك.  اإعالن  في  بها  المتعهد  لاللتزامات  المنا�سب  الوقت 
مماثلة من اأجل تتبع التقدم المحرز في تنفيذ التزامات التفاق العالمي. وينبغي اأن 
تتاألف اللجنة من جهات مثل المجتمع المدني والقطاع الخا�ص وممثلو المهاجرين.

المتحدة،  لالأمم  العامة  الجمعية  رئي�ص  من  كل  قدم  الختامية،  الجل�سة  وفي 
العام  الأمين  نائبة  محمد،  ج.  اأمينة  ال�سيدة  ومعالي  توم�سون،  بيتر  ال�سيد  �سعادة 
الهجرة  ب�ساأن  العالمي  التفاق   تطوير   اأهمية  توؤكد  مالحظات  المتحدة،  لالأمم 
بالن�سبة لالأمم المتحدة. فقد مّثل اإعالن نيويورك وموؤتمر القمة المعني الالجئين 
هذا  اإطالق  في  هامة  خطوات   ،2016 اأيلول/�سبتمبر  في  المعقود  والمهاجرين 
بالهجرة  المعني  العالمي  التفاق  يقدمه  الذي  الب�سري  التنقل  اإزاء  ال�سامل  النهج 
للمجتمع الدولي. ودعا كل منهما المنظمة الدولية للهجرة اإلى جلب خبرتها التقنية 
وال�سيا�سية الكبيرة التي اكت�سبتها من العمل مع المهاجرين والحكومات في جميع 
اأنحاء العالم لدعم النتائج الطموحة، واأ�سادت نائبة الأمين العام للمنظمة الدولية 
اأ�سهر  ب�سعة  بعد  نيويورك  في  المنا�سب  الوقت  في  المناق�سة  هذه  باإجراء  للهجرة 
فقط من دخول المنظمة الدولية للهجرة، وهو ما يدل على نوع القيادة في مجال 
التي تتوقعها الأمم المتحدة من المنظمة الدولية للهجرة. و�سدد كالهما  الهجرة 
على اأّنه يجب اأن ت�ستند  الفر�سية الأ�سا�سية لالتفاق العالمي ب�ساأن الهجرة اإلى فكرة 
عن  ف�سال  المهاجرين-واأ�سرهم،  لجميع  محتملة  فائدة  تمثل  الهجرة  اأن  مفادها 

البلدان والمجتمعات المحلية التي ياأتون منها ويعبرونها وياأتون اإليها.

الدولية  للمنظمة  العام  المدير  نائبة  األقتها  التي  الختامية  المالحظات  واأقرت 
لورا تومب�سون المجموعة الثرية والوا�سعة من وجهات النظر والتجارب التي اأعربت 
التعاون  تعزيز  ب�ساأن  ال�سلة  ذات  الأخرى  الفاعلة  والجهات  الأع�ساء  الدول  عنها 
الدولي وتح�سين اإدارة �سوؤون الهجرة، وكذلك في تحديد العنا�سر الأ�سا�سية لبلورة 
و�سع  عملية  بداية  في  الأول  الحوار  هذا  من  حتى  الوا�سح  ومن  العالمي.  التفاق 
اتفاق عالمي للهجرة اأن الهجرة التي تدار ب�سكل جيد اأمٌر ممكٌن بالفعل، واأن هناك 
العديد من الأمثلة القائمة عن الدول والجهات الفاعلة الأخرى التي يمكن العتماد 
عليها. وكما هو الحال ب�ساأن المالحظات الفتتاحية لحلقة العمل، قدمت التعليقات 
ب�سكل تعاوني لجعل مفهوم  بالت�سامن والعمل  اإح�سا�ص حقيقي  اإلى  الختامية دعوة 
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“الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة” حقيقة للمهاجرين ولأ�سرهم اأو مجتمعاتهم 
في جميع اأنحاء العالم.

اال�ستنتاجات

ح�سيلة  يت�سمن  �سامل،  تحليلي  تقرير  و�سي�سدر  �ساماًل.  الملخ�ص  هذا  يعّد  ل 
حلقتي العمل للحوار الدولي ب�ساأن الهجرة المقرر عقدهما في عام 2017. و�ستعقد 
الأمم  يوليه 2017 في ق�سر   / ال�سنة يومي 18 و19 تموز  الثانية لهذه  العمل  حلقة 
يعي�سون  الذين  المهاجرين  وم�ساعدة  حماية  على  خا�ص  ب�سكل  و�ستركز  بجنيف، 

اأو�ساعا �سعيفة.

م التقرير بو�سفه اإ�سهاماً في جملة اأمور منها الموؤتمر الحكومي الدولي  و�سيقدَّ
من  الأول  الأ�سبوع  في  المك�سيك،  غوادالخارا،  في  عقده  المقرر  بالتقييم،  المعني 

كانون الأول/دي�سمبر 2017.
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جدول الأعمال النهائي

حلقة العمل الثانية

  18-19  تموز/يوليو 2017

قاعة الجتماعات 18، ق�صر الأمم، جنيف
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الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة لعام 2017

فهم اأوجه ال�سعف لدى المهاجرين: نهج قائم على الحلول نحو اتفاق عالمي

 يقلل من مواطن ال�سعف ويتيح تمكين المهاجرين.

 18-19  تموز/يوليو 2017، 

قاعة االجتماعات 18، ق�سر االأمم، جنيف

جدول االأعمال النهائي

اإلى   2017 ل�سنة  الهجرة  ب�ساأن  الدولي  بالحوار  الخا�سة  العمل  حلقة  تهدف 
توفير منبٍر عالمي لمناق�سة وتحليل مواطن �سعف المهاجرين وقدراتهم، وتوجيه 
القدرة  وتعزيز  لمعالجتها،  والت�سغيلية  البرنامجية  والردود  المنا�سبة،  ال�سيا�سات 
على ال�سمود من خالل خدمات الحماية والم�ساعدة. وتهدف اإلى تحديد التحديات 
الآمنة  الهجرة  اأجل  من  العالمي  التفاق   و�سع    عند  فيها  للنظر  عنا�سر  واقتراح 

والمنظمة والنظامية.

ويتمثل الهدف العام لحلقة العمل الثانية هذه، في معالجة جميع جوانب �سعف 
اأوجه �سعف  فهم   )1( ذلك، من خالل:  عليها  ينطوي  التي  والتحديات  المهاجرين 
الأ�سباب؛  وتقييم  ال�سعف  مواطن  تحديد   )2( الم�سطلحات؛  وتو�سيح  المهاجرين 
الثغرات  وتحديد  الدوليين  للمهاجرين  المتاحة  الحماية  نظم  ا�ستعرا�ص   )3(
والحتياجات في مجال الحماية؛ )4( تعزيز توافق الآراء ب�ساأن ال�ستجابة المالئمة 
اأطر  واأثناء وبعد عمليات الهجرة؛ )5( و�سع  اإزاء �سعف المهاجرين قبل  لل�سيا�سات 
للتعاون الم�سترك بين الوكالت والتعاون ب�ساأن ال�سيا�سات الرامية اإلى الحيلولة دون 

تعر�ص المهاجرين لالإ�سعاف  والت�سدي له على نحو م�ستدام.

و�ستدرج نتائج حلقة العمل هذه، اإلى جانب نتائج حلقة العمل الأولى التي نظمت في 
نيويورك يومي 18 و19 ني�سان/اأبريل 2017، في تقرير �سامل من �ساأنه الإ�سهام في عملية 
و�سع اإطار عمل الموؤتمر العالمي على النحو المذكور في قرار الجمعية العامة لالأمم 

المتحدة (A/RES/71/280) ب�ساأن طرائق اإجراء المفاو�سات الحكومية الدولية.
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اليوم الأول

الت�سجيل10/00-09/00

الجل�سة الفتتاحية 10/45-10/00
•��ويليام ل�سي �سوينغ، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة 

والتكامل  الخارجية  ال�سوؤون  وزير  نائب  محمد،  •��تيجاني 
الإقليمي، غانا

المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  رئي�ص  طوم�سون،  •��بيتر 
)ر�سالة في �سكل �سريط فيديو(

البيان الرئي�سي 11/00-10/45
كندا والمواطنة،  والالجئين  الهجرة  وزير  ح�سين،  •�اأحمد 

11/35 -11/00

اأ�سوات المهاجرين
والتنمية  لالإغاثة  هيميلو  جمعية  مديرة  فرح،  •��فاتومو 

)هيردا(، هولندا
•��مونامي موليك، المن�سقة الدولية للتحالف العالمي المعني 

بالهجرة

11/50 - 11/35

تهيئة الأو�ساع 
اإدارة الطوارئ، المنظمة الدولية  •��فن�سنت هوفر، نائب مدير 

للهجرة
المنظمة  المهاجرين،  م�ساعدة  �سعبة  رئي�ص  نغوين،  •��اآن 

الدولية للهجرة

الفريق 1 - فهم مواطن �سعف المهاجرين: المفاهيم والأ�سباب 11/50- 13/10
واأطر الحماية والثغرات

رغم انت�سار الهجرة وتاأثيرها، فاإن اأطر اإدارة الهجرة لم تواكب هذه 
الظاهرة، ويواجه العديد من المهاجرين مخاطر كبيرة في مجال 
الحماية اأثناء عملية الهجرة وبعد و�سولهم اإلى وجهتهم النهائية. اإذ 
اإن اأطر حماية المهاجرين تعجز عن تنفيذ حقوق المهاجرين على 
نحو منا�سب اأو تلبية احتياجات جميع المهاجرين ال�سعفاء في عالم 

اليوم.
تحمي  القائمة  القانونية  الأطر  اأن  على  التاأكيد  المهم  ومن 
الأفراد  جميع  “الفئة” واأن  عن  النظر  بغ�ص  الأفراد  جميع 
اأف�سل  ذات توجه  تكون  اأن  اأ�سحاب حقوق، لكن يجب  يعّدون 
و�سيتعين  ال�سعفاء.  المهاجرين  جميع  احتياجات  تلبية  نحو 
على التفاق  معالجة هذه الثغرات، لكن يجب تو�سيح المق�سود 
حالة  في  و”المهاجرون  ال�سعفاء”  “المهاجرون  بعبارتي 

�سعف”،
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لمثل  توفيرها  ينبغي  التي  والم�ساعدة  الحماية  نوع   ف�سال عن 
والتفاق  الم�سطلحات  فهم  ال�سروري  ومن  المهاجرين.  هوؤلء 
على اأف�سل ال�سبل للم�سّي قُدما في مواجهة التحديات الت�سغيلية 
الكبيرة المتمثلة في توفير الحماية والم�ساعدة لأعداد كبيرة من 
اإلى هذه الخدمات. و�ست�ستند هذه  المهاجرين الذين يحتاجون 
الدورة اإلى الحدث الأول الذي ُعقد في �سياق الحوار )18 و19 ني�سان/
اأبريل 2017(، والذي ركز على التعاون الدولي واإدارة الهجرة من اأجل 
تحديد العنا�سر والنماذج واللتزامات المتعلقة بالتفاق العالمي. 
و�سينظر في الخ�سائ�ص الجتماعية والديمغرافية، ح�سب ال�سياق، 
التي تجعل بع�ص المهاجرين اأكثر تعر�سا من غيرهم: ا�ستك�ساف 
النوع الجن�ساني والجن�ص والعمر والإثنية والإعاقة والتنوع والإدماج. 
و�ستناق�ص هذه الجل�سة اأي�سا مدى مالءمة الأطر القائمة لمعالجة 
احتياجات الحماية والم�ساعدة في �سياق الهجرة اليوم، وتحديد 
الثغرات في مجال الحماية ومناق�سة الحلول الممكنة لهذه الثغرات.  

اأ�سئلة توجيهية:
اأوجه ال�سعف لدى  العالمية  ال�سيا�سات  نقا�سات  تعالج  •�كيف 

َمة؟ المهاجرين وما هي التو�سيات المقدَّ

ال�سعف  لأوجه  الم�سلحة  اأ�سحاب  فهم  زيادة  يمكن  •��كيف 
لدى المهاجرين؟

•��ماهي اأطر الحماية الموجودة؟ ما مدى مالءمة تنفيذها؟
اإدراج عنا�سر الحماية/اأخذها في العتبار ب�سكل  •��كيف يمكن 

كاٍف في مختلف المجالت المتعلقة بالهجرة؟
اأطر الحماية؟ تح�سين  يمكن  •��كيف 

مدير  الدولي،  القانون  اأ�ستاذ  �سيتاي،  فن�سنت  النقا�ص:  مدير 
المركز العالمي للهجرة

المتحّدثون:
في  والعامة  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزيرة  توما�ص،  •��نانيت 

�سيراليون.
الخارجية،  وزارة  الخارجية،  وزير  الحّق،  �سهيد  •��محمد 

حكومة جمهورية بنغالدي�ص ال�سعبية
وزارة  اأوروبا،  مديرية  الهجرة،  مبعوث  هوبارت،  •��اإدوارد 

الخارجية و�سوؤون الكومنولث، المملكة المتحدة
براتو، اإيطاليا عمدة  بيفوني،  •�ماتيو 

لالأمم  الخا�سة  المقررة  داماري،   - خيمينيز  •���سي�سيليا 
المتحدة المعنية بحقوق الإن�سان للم�سردين داخليا

ا�ستراحة13/10- 15/00
الفريق 2 - تحديد مواطن �سعف المهاجرين - عوامل ال�سعف 15/00- 16/30

الهيكلية والظرفية 
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لدى  وحمايتهم،  المهاجرين  م�ساعدة  مجال  في  العاملون  يواجه 
ال�سعفاء،  المهاجرين  تحديد  في  كبيرة  تحديات  الهجرة،  تدفقات 
من  التحديات  هذه  تنبع  ول  الخدمات.  اإلى  حاجة  في  هم  الذين 
الحماية  لمخاطر  المختلفة  والأ�سكال  الهجرة  تدفقات  �سخامة 
التي يتعر�ص لها المهاجرون فح�سب، بل تنجم اأي�سا عن عدم وجود 
تعريف �سامل “للمهاجرين ال�سعفاء” والتنفيذ غير المت�سق لأطر 
ال�سعفاء.  المهاجرين  م�ساألة  اإغفال  اإلى  هذا  يوؤدي  وقد  الحماية. 
والأ�سباب  ال�سعف  اأوجه  مجموعة  اإلى  وبالنظر  ذلك،  على  وعالوة 
و�أنماط  قر�ر�ت  على  توؤثر  �لتي  و�لجذب  �لدفع  وعو�مل  �لجذرية 
“ذات  والم�ساعدة  الحماية  تدابير  من  مجموعة  توجد  ل  الهجرة، 
اأو  ال�سعفاء  المهاجرين  احتياجات  لتلبية  للجميع”  موحد  نهج 
مجموعات �لمهاجرين �ل�سعفاء. و�ستحدد هذه �لدورة نقاط �ل�سعف 
المهاجرين  �سعف  مدى  بتحديد  المرتبطة  التحديات  وتناق�ص 
التي  المهاجرين  فئات  في  و�ستنظر  الم�ساعدة.  احتياجات  وتقييم 
اأي  وفي  ال�سعف(  “الأكثر �سعفا” )م�ستوى/درجة  اعتبارها  يمكن 
�سياقات يطراأ ذلك، ف�سال عن عوامل مثل الأزمات والحوكمة؛ وعدم 
التما�سك الجتماعي )ب�سبب التمييز وكراهية الأجانب والعن�سرية 
والتجار؛  الجتماعي(؛  وال�ستبعاد  والغتراب  والتهمي�ص  والو�سم 
و�سيقدم  والكوارث.  المناخ؛  البيئي/تغير  والتدهور  والتهريب؛ 
الفريق الممار�سات والعمليات الحالية لتحديد المهاجرين ال�سعفاء 
النظم  من  التعلم  بغية  والم�ساعدة،  الحماية  اإلى  يحتاجون  الذين 

القائمة على الم�ستوى القطري.
اأ�سئلة توجيهية:

•��كيف �سيتم التعامل مع المهاجرين المعر�سين للخطر في اإطار 
التفاق العالمي؟

ال�سعفاء  المهاجرين  فئات  مختلف  حماية  احتياجات  هي  •��ما 
المعترف بها قانونا، مثل الالجئين و�سحايا التجار والمهاجرين 

بين؟ المهرَّ
ال�سكان  لدى  ال�سعف  ومواطن  ال�سحية  المحددات  هي  •��ما 

المهاجرين؟
اأن تلبي  اإلى المهاجرين ال�سعفاء  •��هل يمكن للم�ساعدة المقدمة 
احتياجات الحماية للمهاجرين الذين ُيعّدون �سمن هذه الفئات؟
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الفعالة  ال�ستجابة  يعزز  اأن  الدولي  للمجتمع  يمكن  •��كيف 
والمتما�سكة لحماية وم�ساعدة جميع المهاجرين ال�سعفاء، بغ�ص 

النظر عن ال�سياق اأو و�سع الهجرة؟
مديرة النقا�ص: ليليانا كيث، م�سوؤولة الدعوة، حقوق العمال وحقوق 

الطفل، منبر التعاون الدولي ب�ساأن المهاجرين غير الموثقين 
المتحّدثون:

الهجرة،  خدمات  اإدارة  الهجرة،  خدمات  مفو�سة  ماكاكال،  •��اآنا 
جمهورية تنزانيا المتحدة

النرويج الخارجية،  وزارة  العام،  الأمين  نائب  •��اأودكولبرغ، 
دي بوليغ، مديرة حماية وم�ساعدة المواطنين،  كا�سترو  •��روك�سانا 

وزارة الخارجية، بيرو
•��اإلدا غالدي�ستوبار اأورتيز، المديرة التنفيذية للمعهد ال�سلفادوري 

للحماية ال�ساملة لالأطفال والمراهقين   )اإي�سنا(
اإدارة  الجتماعية،  ال�سوؤون  �سعبة  مدير  نوباكون،  •��ناتابانو 

المنظمات الدولية، وزارة الخارجية، تايلند

الفريق 3 - تطبيق ال�سيا�سات والأطر الت�سغيلية في �سياق الهجرة16/30- 18/00
�لماأمونة  غير  �لهجرة  ممار�سات  في  �أحيانا  �لمهاجرون  ينخرط 
وغير النظامية، وذلك لعدة اأ�سباب �سخ�سية واجتماعية واقت�سادية 
الماأمونة  غير  الهجرة  منع  محاولت  اأن  بيد  وبيئية.  و�سيا�سية 
وبالمثل،  المعنية.  العوامل  تعالج مجموع  ما  نادرا  النظامية  وغير 
طريقهم  في  المهاجرون  يواجهها  التي  الحماية  مخاطر  تختلف 
العمر ونوع الجن�ص  الأ�سباب، بما في ذلك  كبيرا لعدد من  اختالفاً 
الهجرة.  وطرق  الهجرة  وحالة  والقت�سادي  الجتماعي  والو�سع 
وعند و�سولهم اإلى وجهتهم النهائية، يظل العديد من المهاجرين 
عر�سة للعنف و�سوء المعاملة وال�ستغالل وانتهاكات الحقوق. ومن 
مجتمعاتهم  اإلى  يعودون  الذين  المهاجرون  يلتجئ  اأن  المرجح 
الأ�سلية اأو هوؤلء الذين يعادون اإلى مجتمعاتهم الأ�سلية ليواجهوا 
ظروفاً مماثلة لتلك التي اأدت اإلى هجرتهم اإلى ممار�سات اأخرى من 

ممار�سات الهجرة غير الماأمونة وغير النظامية في الم�ستقبل. 
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�سعيد  على  حاليا  القائمة  ال�ستجابات  الفريق  هذا  و�سيناق�ص 
ال�سيا�سات العامة والم�ستوى الت�سغيلي لمعالجة �سعف المهاجرين 

قبل الهجرة واأثناءها وبعدها.
اأ�سئلة توجيهية:

لمنع  اقتراحها  يمكن  التي  والممار�سات  ال�سيا�سات  اأنواع  هي  •��ما 
الهجرة غير النظامية وغير الآمنة قبل بدء عملية الهجرة؟

والأطر الت�سغيلية/ال�ستجابات التي تحّدد من  ال�سيا�سات  هي  •��ما 
تعر�ص المهاجرين للعنف وال�ستغالل و�سوء المعاملة وانتهاكات 

الحقوق اأثناء عملية الهجرة؟
والم�ستوى  ال�سيا�سات  �سعيد  على  لال�ستجابات،  يمكن  •��كيف 
من  تقلل  اأن  الطوارئ  حالت  في  وال�ستغالل  لالتجار  العملي، 

�سعف المجتمعات المتاأثرة بالأزمة؟
درا�سات  معهد  باحثة،  اأ�ستاذة  فيري�ص،  اإليزابيث  النقا�ص:  مديرة   

الهجرة الدولية، جامعة جورج تاون
المتحّدثون:

هيئة الو�سول اإلى العدالة،  اأمين  نائبة  رودريغيز،  فرناندا  •���ماريا 
وزارة العدل وحقوق الإن�سان، الأرجنتين

العدل،  وزارة  واللجوء،  الهجرة  اإدارة  عام  مدير  هنريك�سون،  •��اأُول 
ال�سويد

األكيجا، كبيرة من�سقي ال�سوؤون الإن�سانية،  •��اأيواديولتونبو�سون - 
مركز تن�سيق الطوارئ، نيجيريا

•��بييا اأوبيروي، م�ست�سارة �سوؤون الهجرة وحقوق الإن�سان، مفو�سية 
الأمم المتحدة ال�سامية لحقوق الإن�سان،

الإن�سان  لحقوق  الآ�سيوي  المنتدى  برنامج  مدير  بادال،  •�نيالمبر 
وتنمية الثقافة )المنتدى الآ�سيوي-مركز المهاجرين(

اختتام اليوم الأول
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اليوم الثاني

الفريق 4 - التكامل والإدماج الجتماعي كو�سيلة لمعالجة مواطن 11/30-10/00
ال�سعف لدى المهاجرين والتخفيف من حدتها

ا�ستبعاد  اإلى  الأحيان  من  كثير  في  ال�سعف  مواطن  توؤدي  اأن  يمكن 
المهاجرين وتهمي�سهم، مما يوؤدي اإلى انتهاكات الحقوق واإلى م�ساعر 
ال�سعيدين  على  العمل  المهم  من  ولذلك،  للمهاجرين.  م�سادة 
المحلي والوطني لتكثيف جهود مختلف اأ�سحاب الم�سلحة من اأجل 
الت�سدي للتحديات التي يواجهها المهاجرون. وت�سمل الجهات الفاعلة 
المهاجرين )بما في ذلك  المحلية ومنظمات  المجتمعات  الرئي�سية 
الخا�ص.  والقطاع  والحكومات  اأنف�سهم(  والمهاجرين  ال�ستات  اأفراد 
منظور  )مثل  متعددة  منظورات  من  الم�ساألة  الفريق  هذا  و�سيعالج 
�ل�سحة و�سوق �لعمل(. فال�سحة حق من حقوق �لإن�سان و�سرط م�سبق 
لندماج المهاجرين بنجاح. اإن عدم تخّلف اي اأحد عن الّركب- بتلبية 
الحتياجات ال�سحية للمهاجرين، واإمكانية ح�سولهم على الخدمات 
ال�سحية وغيرها من الخدمات - ي�سهل التكامل والإدماج الجتماعي. 
وتوؤدي العمالة دورا حا�سما في تي�سير الإدماج القت�سادي، مما يمّكن 
�لمهاجرين من �لم�ساهمة بن�ساط في �لتنمية �لجتماعية و�لقت�سادية.

اأ�سئلة توجيهية:
المجتمع  في  واإدماجهم  المهاجرين  اندماج  تعزيز  يمكن  •��كيف 

الم�سيف؟
بناء  في  الخا�ص  القطاع  يوؤديه  اأن  يمكن  الذي  الدور  هو  •��ما 
في  الثقافة  دور  هو  ما  التنوع؟  وتعزيز  الجتماعي  التما�سك 
تي�سير التما�سك الجتماعي والتكامل بين المهاجرين وفي تعزيز 

التنوع؟
تقوم به ال�سلطات المحلية ومخططو المدن  الذي  الدور  هو  •��ما 

في تمهيد الطريق للقادمين الجدد؟
مراحل  من  مرحلة  لكل  ال�سيا�سية  ال�ستجابات  اأنواع  هي  •��ما 
والتكامل  الندماج  �سمان  على  ت�ساعد  اأن  يمكن  التي  الهجرة 

الناجحين؟
ب�ساأن  العام  والت�سور  ال�سلبي  الخطاب  لتغيير  يمكن  •��كيف 
المهاجرين والهجرة ب�سكل عام اأن ي�سهم في تحقيق نتائج اندماج 

ناجحة؟
المتحدة  الأمم  لجنة  رئي�سة  كريكلي،  اأنا�ستازيا  النقا�ص:  مديرة 
الرابطة  رئي�ص  نائبة  العن�سري،  التمييز  على  بالق�ساء  المعنية 
التطبيقية،  الجتماعية  الدرا�سات  اإدارة  المجتمع،  لتنمية  الدولية 

جامعة ماينوث، اأيرلندا
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المتحّدثون:
والهجرة،  النزوح  لإدارة  العامة  الأمينة  كورال،  ديل  مارينا  �•
وال�سمان  الت�سغيل  وزارة  والهجرة،  النزوح  لإدارة  العامة  والأمانة 

الجتماعي، اإ�سبانيا
وكيل وزارة الهجرة والخدمات  �سفير،  دام،  لوبيز  اأرتورو  •�كارلو�ص 

القن�سلية، وزارة ال�سوؤون الخارجية والتنقل الب�سري، اإكوادور
تحليل  مركز  رئي�ص  المدير،  نائب  �سايمرجينوف،  تيمور  �•

ال�سيا�سات، مكتبة الرئي�ص الأول لجمهورية كازاخ�ستان
بري�ستول مدينة  م�ست�سارة،  جامع،  •�هباق 

•�دانيال كالين، موؤ�س�ص م�سروع “الطبق الدائم” )�سل�سلة وثائقية(

الفريق 5 - تعزيز القدرة على ال�سمود والقدرة على الت�سرف لدى 13/00-11/30
المهاجرين ال�سعفاء  

�سيناق�ص هذا الفريق احتياجات حماية فئات معينة من ال�سكان )اأي 
الأطفال والن�ساء اأثناء التنقل والمهاجرين ال�سباب(، ويدر�ص الحالت 
النظاميين  وغير  النظاميين  المهاجرين  العمال  من  لكل  المحددة 
ويعالج ق�سايا مثل ال�ستغالل في العمل، والح�سول على العمل الالئق، 
والعتراف بالموؤهالت والعمل غير الر�سمي. و�سيركز الفريق اأي�سا على 
ظروف ال�سعف ال�سديدة المرتبطة بالأ�سخا�ص غير القادرين على الفرار 
من المناطق المت�سررة من الأزمات واحتياجاتهم الخا�سة للم�ساعدة 
في حالت الطوارئ وعلى اإيجاد �سبل العي�ص. و�ستبحث المناق�سة خيارات 
ال�سيا�سات الرامية اإلى المزيد من التركيز على منع الأزمات التي هي 
من �سنع الإن�سان، وذلك مثال عن طريق الجهود الم�ستركة في مجال 
التنمية الإن�سانية وبناء ال�سالم التي ت�سعى اإلى معالجة الأ�سباب الجذرية. 
ويتمثل اأحد العتبارات الرئي�سية لدى هذا الفريق في كيفية بناء بيئات 

�سلمية واآمنة في مجتمعات المن�ساأ والعبور والمق�سد.
اأ�سئلة توجيهية:

المعنيين بالروابط الإن�سانية -  الم�سلحة  لأ�سحاب  يمكن  •�كيف 
التنموية اأن يح�سنوا ت�سميم ا�ستجابتهم لحالت �سعف المهاجرين، 
الفردي  ال�سمود  على  القدرة  لبناء  ت�سردهم  اأو  ل�ستغاللهم  اأو 

والمجتمعي، واإ�سراك المهاجرين في اإيجاد الحلول لأو�ساعهم؟
•�كيف يمكن و�سع ال�سيا�سات وال�ستجابات التي ت�سّخر الم�ساهمات 
والمق�سد  العبور  مجتمعات  في  للمهاجرين  المحتملة  الإيجابية 

والعودة للتخفيف من �سعفهم؟
لالأطراف المعنية على ال�سعيدين الوطني والدولي  يمكن  •�كيف 
اأن تزيد من تنفيذ ال�ستراتيجيات القائمة على القدرة على ال�سمود 

التي ت�سمل التنقل، ل �سيما فيما يتعلق بمخططات تنقل العمالة؟
اأحد خلف  ال�ساملة” و”عدم ترك  “التغطية ال�سحية  •�ماذا تعني 

الركب” للمهاجرين؟ كيف يمكن تحقيق هذه المبادئ؟
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في �سياقات مختلفة،  تقديمها  ينبغي  التي  الدعم  �سل�سلة  هي  •�ما 
رئي�سي/ ب�سكل  الإن�سانية  التدخالت  رئي�سي من  انتقال  اإجراء  عند 

ح�سري اإلى المزيد من الأن�سطة الموجهة نحو التنمية؟
ال�سحة،  وزارة  الدولية،  للعالقات  العامة  الإدارة  المهاجرين، 

المك�سيك
المخاطر  لتفاقية  التنفيذي  الأمين  نائبة  فوهرر،  ميكثيلد  �•

الرئي�سية الأوروبية والمتو�سطية لمجل�ص اأوروبا
•��سيكندر خان، مدير مكتب برامج الطوارئ في جنيف، اليوني�سف
لنقابات  الدولي  التحاد  الم�ساواة،  ق�سم  مديرة  كينغ،  ت�سيدي  �•
العمال كيف يمكن لأ�سحاب الم�سلحة دعم المهاجرين في تخفيف 
المخاطر وتنويع الفر�ص، مما يحّد من تعر�ص المهاجرين للت�سرد؟
مديرة النقا�ص: دانييال رييل، حماية الطفل والأطفال المتنّقلين، 

اإنقاذ الطفولة
المتحّدثون:

ال�سوؤون  عن  م�سوؤولة  مفو�سة،  وزيرة  فال،  مبارك  خديجيتو  �•
الخارجية  وزارة  الموريتانيين،  والمغتربين  والأفريقية،  المغاربية 

والتعاون في موريتانيا 
مدير �سوؤون الهجرة وال�سوؤون القن�سلية  هيغيرا،  داريو  •�خافيير 

وخدمة المواطنين بوزارة الخارجية، كولومبيا
•�دانييال نونيز باري�ص، مديرة التن�سيق الموؤ�س�سي ل�سحة

ا�ستراحة 15/00-13/00
حدث جانبي 14/15-13/30

 Book launch: Migrants in Disaster Risk
Reduction: Practices for Inclusion
مدير النقا�ص: فن�سنت هوفر، نائب مدير اإدارة الطوارئ، المنظمة 

الدولية للهجرة
المتحّدثون:

الت�سالت، برنامج الت�سالت  وحدة  رئي�ص  كلين،  ماك  •�ديني�ص 
والتوعية   والإعالم في ا�ستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد 

من مخاطر الكوارث 
المخاطر  لتفاقية  التنفيذي  الأمين  نائبة  فوهرر،  ميكثيلد  �•

الرئي�سية الأوروبية والمتو�سطية لمجل�ص اأوروبا
برنامج بناء قدرات المهاجرين في   - مدير  غواداغنو،  •��لورينزو 

البلدان التي تعاني من الأزمات، المنظمة الدولية للهجرة

الفريق 6 - نحو اتفاق عالمي ب�ساأن الهجرة: مبادرات �ساملة ومن�سقة 17/00-15/00
للحد من مواطن ال�سعف وتمكين المهاجرين
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في  المهاجرين  حماية  تفعيل  كيفية  الجل�سة  هذه  في  �سُتناَق�ص 
حالت الخطر في اإطار التفاق العالمي. و�سُتناَق�ص كيفية النجاح في 
ال�سعفاء، وتعبئة  ال�سكان  التي يواجهها  التحديات المحددة  تعميم 
في  التفكير  و�سيتّم  الهجرة،  حوكمة  لمعالجة  الدولي  التن�سيق 
ال�سيا�سات والبرامج الملمو�سة الرامية اإلى منع تعر�ص المهاجرين 
لل�سعف والت�سدي له على نحو م�ستدام. و�سينظر الم�ساركون اأثناء 
اأوجه  لمعالجة  والدولية  الإقليمية  ُهج  النُّ مختلف  في  المناق�سات 
�سعف المهاجرين وا�ستك�ساف كيفية تعميم هذه النهج في �سياغة 
مختلف  اأدوار  لدرا�سة  فر�سة  الدورة  �ستتيح  كما  العالمي.  التفاق 
فر�ص  في  زيادة  اأق�سى  لتحقيق  اإ�سراكها  وكيفية  الفاعلة  الجهات 
)اأي  والموارد  الجهود  في  الزدواجية  وتجنب  والتعاون  التن�سيق 
ُهج الحكومية الجامعة ودور المجتمع المدني في الإدماج وتغيير  النُّ
الخطاب العاّم، وم�ساهمة المغتربين في تمكين المهاجرين، والحّد 

من نقاط �ل�سعف(.
اأ�سئلة توجيهية:

في  الفاعلة  الجهات  مختلف  بها  ت�سطلع  التي  الأدوار  هي  ما  �•
مجال منع حالت �سعف المهاجرين ومعالجتها؟

التن�سيق  جهود  وتكثيف  الدولي  التعاون  تعزيز  يمكن  كيف  �•
لمعالجة �سعف المهاجرين ولتمكينهم؟

الأطراف اأن يعزز المناق�سات ويحّقق  المتعدد  للنظام  يمكن  •�كيف 
توافق الآراء ب�ساأن اإدراج هذه الق�سايا في اإطار التفاق العالمي؟

الفريق 1 16/00-15/00
مدير النقا�ص: 

مديرية  الدولية،  الهجرة  �سعبة  رئي�ص  دومون،  كري�ستوف   - جان 
العمالة والعمل وال�سوؤون الجتماعية، منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان القت�سادي 
المتحّدثون:

·  جورج جا�سي، الأمين التنفيذي، اأمانة اللجنة الحكومية المعنية 
في  العدل  وزارة  العامة،  الخدمات  تنمية  وكالة  الهجرة،  بق�سايا 

جورجيا
GK Partners، المدير الموؤقت  · جبريل فال، مدير موؤ�س�سة 

لمن�سة تنمية ال�ستات في اأفريقيا واأوروبا 
وال�سيا�سة الجتماعية،  القانون  معهد  مدير  اأوليفييه،  ماريو�ص   ·

اأ�ستاذ فوق العادة، كلية الحقوق، جامعة نورثوي�ست
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الفريق 2 17/00-16/00

مديرة النقا�ص: لورا طوم�سون، نائبة المدير العام للمنظمة 
الدولية للهجرة

المتحّدثون:
الخارجية،  وزارة  الخارجية،  وزير  الحّق،  �سهيد  محمد  �•

حكومة جمهورية بنغالدي�ص ال�سعبية
•�محبوب معلم، الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية 

للتنمية
مكتب  في  ال�سيا�سات  م�ست�ساري  كبيرة  ماثيوز،  •�كري�ستين 
الممثل الخا�ص لالأمين العام للهجرة الدولية التابع لالأمم 

المتحدة
براي�ص  موؤ�س�سة  الهجرة،  خدمات  مديرة  �ستويا،  ميريال  �•

ووترهاو�ص كوبرز

18/00-17/00
ح�سيلة الجتماع والمالحظات الختامية

للمنظمة  العام  المدير  نائبة  طوم�سون،  لورا  ال�سيدة  �•
الدولية للهجرة

نهاية حلقة العمل



112



113

ورقة معلومات اأ�صا�صية

حلقة العمل الثانية

  18-19  تموز/يوليو 2017

قاعة الجتماعات 18، ق�صر الأمم، جنيف
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الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة لعام 2017

فهم مواطن ال�سعف لدى المهاجرين: نهج ي�ستهدف التما�س الحلول نحو اتفاق عالمي

يقّل�س مواطن ال�سعف ويتيح تمكين المهاجرين.

18-19 تموز/يوليو 2017،

ق�سر االأمم، جنيف

ورقة معلومات اأ�سا�سية

الهجرة  ب�ساأن  الدولي  للحوار  الأولى  الدورة  للهجرة  الدولية  المنظمة  عقدت 
مو�سوع  ب�ساأن  بنيويورك  المتحدة  الأمم  في  ني�سان/اأبريل  و19   18 في   2017 ل�سنة 
من  عالمي  اتفاق  اعتماد  نحو  واإدارتها،  الهجرة  مجال  في  الدولي  التعاون  »تعزيز 
اأجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2018«.  ودر�ص الحا�سرون جوانب 
التعاون الدولي ب�ساأن الهجرة واإدارتها، وناق�سوا تدابير ملمو�سة وقابلة للتنفيذ لكي 

ينظر فيها اأ�سحاب الم�سلحة لدى و�سع التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة.

الدولية  المنظمة  �ستعقد  بجنيف،  الأمم  ق�سر  في  تموز/يوليو،  و19   18 وفي 
للهجرة اجتماعها الثاني حول مو�سوع “فهم مواطن ال�سعف لدى المهاجرين: نهج 
تمكين  ويتيح  ال�سعف  مواطن  يقّل�ص  عالمي  اتفاق  نحو  الحلول  التما�ص  ي�ستهدف 
و�ستتيح حلقة العمل هذه للدول الأع�ساء، وللجهات الفاعلة الأخرى  المهاجرين”. 
ذات ال�سلة، فر�سة ا�ستك�ساف جميع جوانب �سعف المهاجرين من منظور ال�سيا�سة 
واقتراح  مناق�سة  اإلى  الم�ساركون  و�سيهدف  العملي.  المنظور  ومن  والتعاون  العامة 
وال�ستجابة  المهاجرين  �سعف  مواطن  من  للحّد  للتنفيذ  وقابلة  ملمو�سة  تدابير 

لحتياجاتهم في مجال الحماية والم�ساعدة.

ت�سكل مفهوم  التي  والقدرات  والم�سببات  العوامل  من  بع�ساً  الورقة  هذه  وتقدم 
�سيناريوهات مختلفة من �سعف  وتنظر في  المهاجرين  ال�سعف عند تطبيقها على 
المهاجرين، ومجالت العمل من اأجل و�سع ال�سيا�سة العامة واإقامة التعاون الدولي. 
الممار�سات  واأف�سل  والأدوات  الأطر  اإلى  بالإ�سافة  العنا�سر،   تحليل هذه  و�سيجري 

القائمة، ومناق�ستها خالل حلقة العمل.
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مقدمة

تمثل الهجرة اتجاهاً طاغياً في النظام الدولي اليوم، بم�ستوى غير م�سبوق من 
اإيجابي  اأثر  ولها  تكون طوعية  الهجرة  اأن معظم  الرغم من  الب�سري. وعلى  التنقل 
غير  الهجرة  منها  �سيما  ل  الهجرة،  فاإن  والمجتمعات،  الأفراد  على  كبير  حد  اإلى 
المعاملة وال�ستغالل و/اأو  للعنف و�سوء  الأ�سخا�ص  النظامية، قد تزيد من تعر�ص 
اإدارة الهجرة لم تواكب  اأطر  انتهاكات الحقوق. ورغم انت�سار الهجرة وتاأثيرها، فاإن 
هذا التطور، اإذ  يواجه العديد من المهاجرين مخاطر كبيرة في مجال الحماية اأثناء 
اإل بيانات محدودة  اإلى وجهتهم النهائية. ول تتوافر  عملية الهجرة وبعد و�سولهم 
عن ن�سبة 244 مليون مهاجر دولي في العالم، يمكن اعتبارهم �سعفاء، لكن وجود 21،3 
مليون لجئ و3،2 مليون ملتم�ص لجوء في نهاية عام 2015، وما يقدر عددهم بنحو 
9،1 مليون مهاجر من �سحايا العمل الجبري ، وما يقدر بنحو 50 مليون مهاجر غير 

نظامي في جميع اأنحاء العالم في عام 13،2010  يعطي تف�سيرا لحجم الق�سية.

على  المهاجرين  حقوق  تنفيذ  في  جدواها  المهاجرين  حماية  اأطر  تثبت  ولم 
اأو تلبية احتياجات جميع المهاجرين ال�سعفاء في عالم اليوم. فالأطر  نحو مالئم 
جميع  ويعّد  “الفئة”  عن  النظر  بغ�ّص  الأفراد  جميع  تحمي  القائمة  القانونية 
اأف�سل  ب�سكل  موجها  الفعال  التنفيذ  يكون  اأن  يجب  لكن  حقوق،  اأ�سحاب  الأفراد 
بم�سطلح  المق�سود  ب�ساأن  غمو�ص  وهناك  ال�سعفاء.  المهاجرين  احتياجات  لتلبية 
كما ب�ساأن الحماية والم�ساعدة التي يمكن توفيرها لهوؤلء  “المهاجرون ال�سعفاء”، 
المهاجرين. فيجب تو�سيح هذا الم�سطلح والتفاق على اأف�سل ال�سبل للم�سي قدما 
والم�ساعدة  الحماية  توفير  المتمثلة في  الكبيرة،  الت�سغيلية  التحديات  في مواجهة 

لأعداد كبيرة من المهاجرين الذين هم في حاجة اإلى هذه الخدمات.

االأطر القائمة

في اإعالن عام 2013، المنبثق عن الحوار الرفيع الم�ستوى ب�ساأن الهجرة الدولية 
والتنمية، اأكد ممثلو الدول والحكومات مجددا على التزامهم »بمنع ومكافحة التجار 
وحماية  المهاجرين  تهريب  ومكافحة  ومنع  التجار  �سحايا  وحماية  بالأ�سخا�ص 
المهاجرين من ال�ستغالل ومن �سائر العتداءات«ودَعوا اإلى و�سع خطة فعالة �ساملة 

ب�ساأن الهجرة الدولية تراعى فيها حقوق الإن�سان.

وتعترف الفقرة 29 من خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030، على وجه التحديد، 
بالم�ساهمة الإيجابية للمهاجرين في النمو ال�سامل والتنمية الم�ستدامة، ف�سال عن 
بلدان  لتنمية  كبرى  اأهمية  على  ينطوي  الأبعاد  متعدد  واقعاً  الدولية  الهجرة  كون 
المن�ساأ والعبور والمق�سد يتطلب ا�ستجابات مت�سقة و�ساملة. وتتعهد كذلك باأن تتعاون 
الدول على ال�سعيد الدولي لكفالة الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية مع الحترام 

.http://gmdac.iom.int/global-migration-trends-factsheet   13
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التام لحقوق الإن�سان والمعاملة الإن�سانية للمهاجرين، ب�سرف النظر عن و�سعهم في 
اأحد عن الركب«، وهو التزام �سيكون  اأي�سا باأن »لن يتخلف  الهجرة. وتتعهد الخطة 
عديم الفائدة اإن لم يدرج 244 مليون مهاجر دولي في العالم في الجهود الرامية اإلى 

تحقيق اأهداف الخطة.

عقب  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  اعتمدته  الذي  نيويورك،  اإعالن  وي�سير 
 ،2016 اأيلول/�سبتمبر   19 في  الذي عقد  والمهاجرين  الالجئين  �سوؤون  قمة  موؤتمر 
الدول  التزام  واإلى  والعتداءات،  ال�ستغالل  في مجال  المهاجرين  �سعف  اأوجه  اإلى 
والحريات  الإن�سان  وحقوق  كرامتهم  وحماية  المهاجرين  جميع  �سالمة  »بحماية 
حيث  من  و�سعهم  عن  النظر  ب�سرف  الأوقات،  جميع  في  لهم،  الواجبة  الأ�سا�سية 

الهجرة.«

رئي�سية  قانونية  هيئات  اأربع  الدولي  النظام  في  يوجد  الحا�سر،  الوقت  وفي 
والقانون  الإن�سان  لحقوق  الدولي  القانون  المهاجرين:  وم�ساعدة  بحماية  تتعلق 
وقانون  الدولي؛  الجنائي  والقانون  لالجئين؛  الدولي  والقانون  الدولي؛  الإن�ساني 
ل القانون الدولي لحقوق الإن�سان الحقوق المدنية وال�سيا�سية  العمل الدولي. ويف�سّ
والقت�سادية والجتماعية والثقافية الأ�سا�سية التي ينبغي اأن يتمتع بها جميع الب�سر، 
بينما ي�سعى القانون الإن�ساني الدولي اإلى الحّد من اآثار النزاع وحماية اأولئك الذين 
ل ي�ساركون في اأعمال الحرب. وينطبق هذان القانونان على جميع الأ�سخا�ص، بمن 
»الالجئ«،  م�سطلح  لالجئين  الدولي  القانون  ويحدد  المهاجرين.  جميع  فيهم 
ويحدد الحقوق القانونية والحماية التي ي�ستحقونها، مثل عدم الإعادة الق�سرية. ول 
الجنائي  القانون  ويت�سمن  الالجئين.  اإل على  القانون  المجموعة من  تنطبق هذه 
الدولي عنا�سر تتعّلق بالهجرة، ول �سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
�سيما  ل  بالأ�سخا�ص  التجار  وقمع  منع  ب�ساأن  وبروتوكولها  الوطنية  عبر  المنظمة 
الن�ساء والأطفال والمعاقبة عليه. ويهدف بروتوكول منع التهريب اإلى منع ومكافحة 
حقوق  حماية  مع  الأطراف،  الدول  بين  فيما  التعاون  وتعزيز  المهاجرين  تهريب 
التجار  منع  اإلى  التجار  ب�ساأن  البروتوكول  ويهدف  اأي�سا.  المهربين  المهاجرين 
الكامل  الحترام  مع  وم�ساعدتهم،  التجار  �سحايا  وحماية  ومكافحته،  بالأ�سخا�ص 
واأخيرا،  الأطراف.  الدول  بين  فيما  التعاون  وتعزيز  بهم،  الخا�سة  الإن�سان  لحقوق 
العمال  العمالة الدولية وحقوق  اأحكاما تتعلق بهجرة  العمل الدولي  يت�سمن قانون 

المهاجرين. وتتعلق مجموعة القوانين هذه تحديدا بالعمال المهاجرين واأ�سرهم.

فهم مواطن �سعف المهاجرين لمعالجة الثغرات في مجال الحماية

وعلى  الظروف،  ينطبق في جميع  الإن�سان  لحقوق  الدولي  القانون  اأن  في حين 
جميع الأ�سخا�ص، بمن فيهم المهاجرون، نادرا ما ينفذ تنفيذا تاما في معالجة الدول 
للهجرة غير النظامية.14 ونادرا ما يكون المهاجرون والممار�سون الذين ي�ساعدونهم 

 Alexander Betts, Soft Law and the Protection of Vulnerable Migrants, Georgetown Immigration Law   14
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الحقوق  اأو  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  من  الر�سمي  بالنت�ساف  للمطالبة  جاهزين 
للعنف  المعر�سون  المهاجرون  يكون  عندما  حتى  اأنه  اإلى  الإ�سارة  وتجدر  الأخرى. 
وال�ستغالل و�سوء المعاملة خارج نطاق التعريفات الحالية للمهاجرين الذين يحق 
المّتَجر  والأ�سخا�ص  الالجئون  منهم  �سيما  ول  محددة،  حماية  على  الح�سول  لهم 
بهم، اأو لي�سوا عماًل مهاجرين، يكون دائماً من حّقهم في اأن ُتحترم وُتحمى حقوقهم 
الإن�سان.  الرئي�سية لحقوق  المعاهدات  اإلى  ا�ستنادا  القابلة للت�سرف،  الإن�سانية غير 
مكافحة  بروتوكول  واأن  ال�سعفاء،  المهاجرين  من  العديد  بالفعل  ب  ُيهرَّ حين  وفي 
التهريب يحّدد حماية خا�سة للمهاجرين المهربين بالإ�سافة اإلى الدعوة اإلى حماية 
حقوقهم، فاإن معظم معالجات الدول لتهريب المهاجرين تركز على مراقبة الحدود 
الحماية  بعنا�سر  بكثير  اأقل  اهتماما  تولي  فهي  عام،  وبوجه  القانون،  اإنفاذ  وجهود 

الخا�سة ببروتوكول منع التهريب مما هو عليه في بروتوكول منع التجار.15

وبالتالي، من ال�سروري فهم اأف�سل للمق�سود بم�سطلح “المهاجر ال�سعيف” اأو 
اإلى  بال�سعف  المتعلقة  المناق�سات  تميل  عام،  وب�سكل  �سعف”.  حالة  في  “المهاجر 
بحماية  ويتمتعون  قانونية،  تعاريف  لديهم  الذين  الأ�سخا�ص  على  ح�سرا  التركيز 
محددة )مثل الالجئين اأو الأ�سخا�ص المّتجر بهم(، اأو على انتماء الفرد اإلى اإحدى 
اأن  النهج  لهذا  ويمكن  الإعاقة(.  ذوي  والأ�سخا�ص  والأطفال  الن�ساء  )مثل  الفئات 
يحجب كون نقاط �ل�سعف تختلف في هذه �لمجموعات �ختالفا كبير�. وعالوة على 
اإلى مجموعة معينة ل  انتمائهم  ب�سبب  الأفراد بو�سفهم �سعفاء  فاإن ت�سنيف  ذلك، 
يراعي العوامل العديدة التي قد تحمي الفرد من ال�ستغالل اأو العتداء، بغ�ص النظر 
عن انتمائهم اإلى تلك المجموعة، وتقلل من اإمكانات الأفراد وقدراتهم على التغلب 
على عوامل ال�سعف وتحقيق اأهداف الهجرة. كما ي�سهم في ثغرات الحماية، حيث قد 
ل ترى الجهات الفاعلة في مجال الحماية احتياجات اأولئك الذين ل ينتمون اإلى فئة 

محمية من المهاجرين اأو اإلى فئة تعتبر �سعيفة.

واأخيرا، فاإن التف�سير المحدود النطاق لل�سعف، باأنه نتيجة النتماء اإلى فئة معينة 
يقّل�ص مجموعة وا�سعة من العوامل، من العوامل الفردية اإلى العوامل الهيكلية، التي 
ت�ساهم في اإ�سعاف فئات معينة والأفراد الموجودين فيها، وتعيق �سياغة ا�ستجابات 

�ساملة في مجالي الوقاية والحماية.

اأ�سمل  اإيجاد فهم  اأجل معالجة هذه الثغرات في مجال الحماية، ل بّد من  ومن 
لل�سعف: فهم ل يركز فقط على فئات المهاجرين المحمية، اأو على انتماء المهاجرين 
ُهج بفهم اأكثر اكتمال للعوامل التي �ساهمت في  اإلى فئة معّينة، واإنما ُيثري هذه النُّ
اأو مجموعة من مجموعات المهاجرين، والموارد والقدرات التي  �سعف المهاجرين 
ي�ستطيعون اأنف�سهم تعبئتها لمقاومة ال�سعف اأو التعافي منه، والتي يمكن تطبيقها 

Journal, Vol. 24, pages 533–552 (2010).

 International Council of Human Rights Policy, Irregular migration, migrant smuggling and human  15
rights: towards coherence, page 71 (2010).
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في اأية مرحلة من مراحل عملية الهجرة وفي اأي �سياق. ومن �ساأن اعتماد مثل هذا 
الأكثر  الت�سغيلية والبرنامجية  المزيد من ال�ستجابات  اأمام  ال�سبيل  اأن يهيئ  النهج 
والم�ستقبلية،  الحالية  الهجرة  لأزمات  القائمة،  اللتزامات  اإلى  ا�ستنادا  فعالية، 
حماية  من  ال�سعفاء  المهاجرين  احتياجات  تلبية  من  الدولي  المجتمع  يمّكن  واأن 

وم�ساعدة على نحو اأف�سل.

تحديد مواطن �سعف المهاجرين - نموذج مقَتَرح

يمكن تعريف ال�سعف، في �سياق الهجرة، باأنه تناق�ص قدرة الفرد اأو المجموعة 
التعامل  اأو  الحقوق  انتهاك  اأو  المعاملة  اإ�ساءة  اأو  ال�ستغالل  اأو  العنف  مقاومة  على 
اأو  العوامل  وتفاعل  وغياب  بوجود  ذلك  ويتحدد  منها.  التعافي  اأو  الأمور  هذه  مع 
الظروف التي تزيد من خطر التعر�ص للعنف وال�ستغالل و�سوء المعاملة وانتهاكات 
الحقوق اأو التعر�ص لها اأو الحماية منها. ول ينطبق هذا التعريف على المهاجرين 
المتاأثرة  الأ�سر والمجموعات والمجتمعات  اأي�سا على  واإنما ينطبق  الأفراد فح�سب، 
بالهجرة. وهي تتطلب اإجراء تقييم واٍف لي�ص فقط للعوامل والظروف التي تزيد من 
قابلية التاأثر، بل اأي�سا للعوامل والظروف التي ت�سهم في قدرة فرادى اأو مجموعات 
اكتمال  اأكثر  بفهم  ي�سمح  مما  عليها،  والتغلب  المخاطر  مقاومة  على  المهاجرين 

لحتياجاتهم وقدراتهم.

وهناك اأ�سكال متعددة من ال�ستغالل والعتداءات، وهناك عدد من العوامل التي 
لال�ستغالل  عر�سة  اأقل  اأو  �سعفا  اأكثر  والجماعات  الأفراد  تجعل  اأنها  عموما  يفهم 
اأو من المتحولين جن�سيا، مثاًل، يزيد من خطر  اأنثى  ال�سخ�ص  والعتداءات. فكون 
تعر�سه لال�ستغالل والعتداء  الجن�سيين، في حين اأن و�سع الهجرة غير النظامية 
يزيد من قابلية التعر�ص لال�ستغالل في العمل. وهناك اأي�سا عدد من العوامل التي 
يمكن اأن ت�ساهم في تعر�ص الأفراد والجماعات اإلى حد ما لنتهاكات حقوقهم، تبعا 
لظروف معينة. ففي بع�ص ال�سياقات مثاًل كون الطفل طفاًل يقلل من خطر حرمانه 
من الحق في التعليم، وفي بع�ص ال�سياقات يمكن اأن توؤثر  ميول ال�سخ�ص الجن�سي اأو 

هويته الجن�سية  على خطر حرمانه من الحق في الحياة الأ�سرية.

عند النظر في �سعف الفرد، اأو الأ�سرة اأو المجتمع اأو المجموعة، من ال�سروري 
بالتالي النظر في الأمور التي تعّر�سه لهذا ال�سعف.

محددات القابلية لله�سا�سة 

ويت�سور نموذج ال�سعف لدى المهاجرين التابع للمنظمة الدولية للهجرة ال�سعف 
اأمور  اأو القدرة على مقاومة العنف وال�ستغالل و�سوء المعاملة وانتهاكات الحقوق، 
يزيد  – اإّما  اإلى مجموعة �سعيفة  انتماء  نتيجة  ولي�ست  للعوامل-  بو�سفها تداخال 
وال�ستغالل  للعنف  والمجموعات  والمجتمعات  والأُ�َسر  الأفراد،  تعّر�ص  من  يحّد  اأو 
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و�سوء المعاملة وانتهاكات الحقوق. ويحّلل العوامل على الم�ستوى الفردي والأ�سري 
زيادة  اإلى  توؤدي  اأن  يمكن  التي  الظرفية  الأو�ساع  ويراعي  الهيكلي،  والمجتمعي 

التعر�ص لهذه المخاطر.

اأماّ العوامل الفردية فهي تلك المتعلقة بالمهاجر كفرد )اأي الحالة في المجتمع 
تقييم  في  رئي�سيا  عن�سرا  الفردية  الخ�سائ�ص  وت�سكل  والمواقف(.  والمعتقدات 
ال�سعف، حيث اأنها ت�سهم في �سعف الفرد اأو القدرة على التكيف مع عوامل الخطر، 
وال�سياقات  المحلي  والمجتمع  المعي�سية  لأ�سرهم  الأفراد  ا�ستجابة  كيفية  وتّحدد 

الهيكلية والو�سعية.

والعوامل الأً�سرية هي تلك المتعلقة بالظروف الأ�سرية لالأفراد ودورهم ومكانتهم 
داخل الأ�سرة وتاريخها وتجاربها العائلية. وتكت�سي الأ�سر اأهمية في تحديد مواطن 
ال�سعف لأنها عادة ما تكون الخيار الأول في الح�سول على الدعم، ول �سيما لالأطفال 
وال�سباب. وتوّفر الأ�سر عوامل الخطر وعوامل الحماية، على حّد �سواء، فيما يتعلق 
للمجتمع  اأو�سع  �سياق  واأ�سرهم �سمن  الأفراد  يعي�ص  اإذ  المعاملة.  و�سوء  بال�ستغالل 
والجتماعي  والثقافي  القت�سادي  بالهيكل  ويتاأثرون  والجتماعي،  الماّدي  المحلي 
دعم  �سبكات  لديها  التي  للمجتمعات  ويمكن  داخله.  وموقعهم  المحلي  للمجتمع 
اجتماعي قوية وموارد كافية اأن توفر الدعم والحماية لالأفراد والأ�سر؛ في حين قد 
تن�ساأ في المجتمعات التي ل تملك مثل هذه ال�سبكات والموارد، عوامُل خطر لالأفراد 

والأ�سر.

وعلى ال�سعيد الأو�سع، فاإن العوامل الهيكلية هي الظروف والموؤ�س�سات، التاريخية 
الوطني  ال�سعيد  على  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  والجغرافية 
والأ�سر  الأفراد  فيها  يقع  التي  العامة  البيئة  على  توؤثر  التي  والدولي،  والإقليمي 
والمجتمعات المحلية والجماعات، وقراراتهم القت�سادية والتعليمية وتلك المتعّلقة 

بالهجرة. وعادة ما تكون العوامل الهيكلية م�ستقرة ن�سبيا ولها اآثار اأطول اأجال.

والعوامل الو�سعية هي ظروف اأو اأو�ساع على اأي م�ستوى تغيرت ب�سرعة وبطرق 
اأو تغيير مفاجئ وغير متوقع في الو�سع  غير متوقعة، نتيجة لندلع �سراع مثاًل، 
اأن  ويمكن  الهجرة.  و�سع  تغيير  اأو  والقت�سادي،  الجتماعي  الو�سع  اأو  العائلي 
اإلى زيادة تعر�ص الأفراد والأ�سر والمجتمعات المحلية للعنف  توؤدي هذه التغييرات 

وال�ستغالل و�سوء المعاملة و/اأو انتهاكات الحقوق.

عملية  مراحل  طوال  وتختلف  الوقت  بمرور  الظروف  تتغير  ذلك،  على  وعالوة 
لمجموعة  نتيجة  لكن  ذاتهم،  حد  في  للخطر  معر�سين  غير  والمهاجرون  الهجرة، 
التي توؤثر عليهم في وقت معين وفي مكان معين. فالفرد الذي عانى من  العوامل 
التجار لأغرا�ص ال�ستغالل في العمل قد يفلت من الحالة وي�ستعيد قدراته وي�سبح 

منا�سراً متمّكناً لحقوق �سحايا التجار. 

لتح�سين  ا�ستراتيجيات  وتنفيذ  و�سع  ال�سعف،  من  فترة  عا�ست  لأ�سرة  ويمكن 
حالتها والحد من مواطن �سعفها مع مرور الوقت. ويمكن اأن ت�سبح المجتمعات التي 
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كانت مزدهرة في وقت ما، وب�سبكات اجتماعية قوية، اأكثر �سعفا بمرور الوقت ب�سبب 
فاإن  لذلك  المنظمة.  الجريمة  انت�سار  اأو  العامة  القت�سادية  الظروف  في  التغيرات 
تقييم اأو توقع �سعف الأفراد اأو الأ�سر اأو المجموعات يتطلب تقييما �سامال لعوامل 

الخطر والحماية في الظروف والموارد المتاحة.

االآثار المترتبة على ال�سيا�سات والبرمجة

ال�سيا�سات  م�ستوى  على  وا�سحة  انعكا�سات  على  لل�سعف  ال�سامل  الفهم  ينطوي 
اإلى الحّد من  اأنه يبّين �سرورة ا�ستجابات �ساملة تهدف  والم�ستوى الت�سغيلي، حيث 
ال�ستغالل  اأو  للعنف  الجماعات  و/اأو  المحلية  والمجتمعات  والأ�سر  الأفراد  تعر�ص 
اأو انتهاك الحقوق من خالل النظر في عوامل الخطر والوقاية على كل  اأو الإ�ساءة 

م�ستوى وفي جميع مراحل عملية الهجرة.

معالجة تعزيز  االإدماج 

ال�سعف  مواطن  معالجة  على  كبير،  حد  اإلى  المهاجرين،  اندماج  نجاح  يتوّقف 
عند  يواجهونها  التي  المحتملة  والمخاطر  المغادرة،  قبل  لها  يتعر�سون  قد  التي 
و�سولهم. وهذا ما ي�ستلزم اتخاذ اإجراءات ملمو�سة مثل �سمان الح�سول على الرعاية 
ال�سحية وتي�سير العمالة عن طريق اقتراح اأ�سكال مبتكرة للتدريب المهني، وتقييم 
والبرامج  ال�سيا�سات  تراعي  اأن  وينبغي  الأجنبية.  بالموؤهالت  والعتراف  المهارات 
عملية الندماج بو�سفها عملية تبداأ قبل رحيل المهاجرين وتمتد بعد و�سولهم بوقت 
الفاعلة في  بالجهات  بدءاً  اأ�سحاب م�سلحة متعددين،  العملية  وت�سمل هذه  طويل. 
القطاع الخا�ص وحتى ال�سلطات المحلية في البلدان الم�ستقبلة. وت�سطلع موؤ�س�سات 
القطاع الخا�ص بدور حا�سم، لي�ص بو�سفها جهات اأرباب عمل للمهاجرين فح�سب، بل 
اأي�سا ك�سركاء في المعرفة، والجهات الفاعلة الرئي�سية في اإنفاذ اللتزامات القانونية 
المتعلقة بحماية حقوق الإن�سان وحقوق العمال للمهاجرين. كما اأن ال�سلطات المحلية 
الت�سدي  في  المهّمين  ال�سركاء  من  اأي�سا  تعّد  المدن  بتخطيط  المعنية  والجهات 
لأوجه ال�سعف. ويتزايد طلبها على الدعم ال�سليم وتبادل المعلومات لتعزيز قدرتها 
على تقييم احتياجات الوافدين الجُدد وتلبيتها. ومن �ساأن الت�سدي المبكر للتحديات 
وبطريقة مت�سافرة اأن ي�ساعد في التغلب على العقبات التي تحول دون الح�سول على 
عمل مربح، وعلى الرعاية ال�سحية، بما في ذلك الدعم النف�سي والجتماعي، وغير 

ذلك من الخدمات ذات ال�سلة.

نهج �سامل لتحقيق نتائج م�ستدامة

اأو  العنف  لخطر  المعر�سون  المهاجرون  فيحتاج  الفردي،  الم�ستوى  على  اأما 
الأمور،  لهذه  تعر�سوا  الذين  اأو  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  اأو  الإ�ساءة  اأو  ال�ستغالل 
مع  يتعاملون  كونهم  عن  ف�سال  المبا�سرة،  احتياجاتهم  فوراً  تعالج  ل�ستجابات 
اأن  ويمكن  اإ�سعافهم.  في  �ساهمت  قد  اأو  ت�ساهم  التي  الخطر  عوامل  من  مجموعة 
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مالئم؛  �سكن  على  الح�سول  اإمكانية  اأمور،  جملة  في  المنا�سبة،  ال�ستجابات  ت�سمل 
وخدمات ال�سحة البدنية والعقلية، والرعاية والعالج؛ والوثائق، والم�ساعدة القانونية 
واإدرار  العي�ص  ك�سب  وفر�ص  والتدريب؛  المهارات  وتنمية  والتعليم،  والقن�سلية؛ 
عوامل  بع�ص  مع  متوا�سلة،  �سل�سلة  طول  على  الخطر  عوامل  فهم  وينبغي  الدخل. 
الخطر الأكثر قابلية للتو�سل اإلى حلول فورية )مثل الماأوى الموؤقت، والتطعيم �سد 
الأمرا�ص التي يمكن الوقاية منها(، وبع�سها تتطلب بالأحرى حلوًل متو�سطة الأجل 
)مثل تح�سين التح�سيل العلمي(، في حين اأن البع�ص الآخر يتطلب وقتا اأطول بل 

وقد تتطّلب جهوداً مدى الحياة.

داخل  الأفراد  موقف  فهم  ال�ساملة  ال�ستجابة  تتطلب  الأ�سرة،  م�ستوى  وعلى 
اأن  ويمكن  اإ�سعافهم.  في  �ساهمت  التي  الأ�سرية  العوامل  من  اأي  ومعالجة  الأ�سرة، 
ت�سمل ال�ستجابات تتبع الأ�سر وتقييمها؛ وتحديد اأف�سل الفوائد؛ ولّم �سمل الأ�سر؛ 
وتح�سين القدرات على اإعالة  الأطفال بطريقة عادلة ومن�سفة؛ وتح�سين القدرات على 
توفير الرعاية وال�سيانة لأفراد الأ�سرة الم�سنين والمعوقين؛ و�سبل العي�ص، والفر�ص 
المدّرة للدخل؛ وخدمات الدعم لالأ�سر التي بقيت في بلد المن�ساأ؛ والترتيبات البديلة 
للرعاية. وقد تتطلب التدخالت على م�ستوى الأُ�َسر اأي�سا نهجا اأق�سر اأو اأطول اأجال، 

ح�سب عوامل الخطر المحددة التي تجري معالجتها.

متو�سطة  نُهج  اّتباع  اإلى  المحلي  المجتمع  م�ستوى  على  البرمجة  وتميل 
تغييرات  عادة  تتطلب  المجتمعية  الخطر  عوامل  معالجة  اأن  حيث  الأجل،  وطويلة 
ت�سمل  اأن  ويمكن  نطاقا.  اأو�سع  وثقافية  وبيئية  واقت�سادية  اجتماعية  عوامل  في 
الن�ساء  اإلى  المحلي  المجتمع  اأفراد  اأن ينظر  البرنامجية جهودا ل�سمان  التدخالت 
والفتيات باعتبارهن م�ساركات بالكامل وبالت�ساوي في الحياة الثقافية والجتماعية 
المحلي وقادته على  المجتمع  اأفراد  ع  ُي�َسجَّ واأن  وال�سيا�سية للمجتمع؛  والقت�سادية 
الم�ساركة الكاملة والمت�ساوية للفتيان والفتيات في التعليم؛ واأن ت�سجع المجتمعات 
المهارات  المحلية  للمجتمعات  تكون  واأن  الآمنة؛  الهجرة  عمليات  وتدعم  المحلية 
والمعارف والموارد الالزمة للتكيف مع اآثار تغير المناخ والتدهور البيئي والتخفيف 

من اآثارها والحد منها.

مواطن  تقلي�ص  اإلى  الرامية  البرامج  ت�سمل  اأن  يمكن  الهيكلي،  ال�سعيد  وعلى 
الهيكلية والتمييز  الم�ساواة  اأوجه عدم  المرتبط بالهجرة جهودا للحد من  ال�سعف 
باأ�سعار  ال�سحية  الخدمات  على  المهاجرين  ح�سول  تي�سر  التي  ال�سيا�سات  )اأي 
معقولة، واآليات الحماية الجتماعية المتاحة للمهاجرين واأفراد اأ�سرهم(؛ وتح�سين 
و�سيا�سات  اأطر  وجود  و�سمان  والمهاجرين؛  الإن�سان  حقوق  واحترام  القانون  �سيادة 
اأطول  اأن تكون  اإلى  وممار�سات منا�سبة لإدارة الهجرة وتنفيذها. وتميل هذه الردود 
اأجال، وتتطلب قيادة وم�ساركة الحكومات الوطنية والموؤ�س�سات الإقليمية اأو الدولية.

يمكن اأن تتغير ظروف المهاجرين ب�سرعة بعدد من الطرق. وتتفاوت ال�ستجابات 
البرنامجية المالئمة للعوامل الظرفية وتتنا�سب مع ال�سياق. ومن اأمثلة الردود على 
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اإلى  ال�سردية  الدلئل  الأزمات. وت�سير  اأثناء  العوامل الظرفية نهج مكافحة التجار 
�سرورة تقديم ا�ستجابات م�سادة لالتجار في بداية الأزمة، حتى قبل تحديد ال�سحايا، 
بغية منع تعر�ص الفئات ال�سعيفة بوجه خا�ص لمخاطر التجار وال�ستغالل والإيذاء، 
الجهات  جهود  اإلى  بالن�سمام  ال�سلبية،  التاأقلم  ل�ستراتيجيات  بدائل  بتوفير  وذلك 

الم�ستجيبة.

تح�سين االت�ساق وتعزيز القدرات

يكّمل  اأن  المهاجرين  �سعف  اإزاء  وا�سع  نطاق  على  �سامل  نهج  اعتماد  �ساأن  من 
الجهود القائمة والهامة لحماية المهاجرين بينما ي�سّد في الوقت نف�سه الفجوة بين 
لأولئك  الممنوحة  والحماية  بها،  المعترف  المهاجرين  لفئات  الممنوحة  الحماية 
الحقوق،  انتهاكات  و/اأو  المعاملة  ل�سوء  و/اأو  وال�ستغالل،  للعنف  يتعر�سون  الذين 
لكن ل ينتمون اإلى فئات محمية. وهذا من �ساأنه اأن يعالج حقوق الإن�سان للمهاجرين 
على نحو اأكمل، لأنه �سيتيح الحماية الكاملة للحقوق ب�سرف النظر عن الو�سع في 
الهجرة اأو عن اأي و�سع اآخر. كما من �ساأنه اأن يتيح اتخاذ تدابير وقائية منا�سبة، حيث 
اأن هذا النهج ل يقت�سر على الت�سدي لمخاطر الحماية بمجرد وقوعها، واإنما اأي�سا 

من اأجل فهم مواطن ال�سعف ومعالجتها ب�سكل اأف�سل قبل وقوعها.

تعزيز  على  النموذج  هذا  على  القائمة  البرامج  تنفيذ  �سي�ساعد  الوقت،  وبمرور 
المتعلقة  البيانات  وتحليل  جمع  اأن  حيث  المهاجرين،  �سعف  ب�ساأن  الأدلة  قاعدة 
والظرفية من  والهيكلية  المحلية  والمجتمعات  المعي�سية  والأ�سر  الأفراد  بمتغيرات 
اأن تختلف هذه  اأن ي�سهل فهم العوامل المرتبطة فعاًل بال�سعف، وكيف يمكن  �ساأنه 
تمكن  اأن  المعرفة  هذه  �ساأن  ومن  ال�سياقات.  مختلف  وفي  المناطق  عبر  العوامل 
التدابير  اتخاذ  من  اأنف�سهم  والمهاجرين  الوطنية  والحكومات  الدولي  المجتمع 

المنا�سبة ل�سمان رفاه المهاجرين واأ�سرهم ومجتمعاتهم المحلية.

المجالين  في  الفاعلة  للجهات  يتيح  اأن  النهج  لهذا  عاّم  قبول  �ساأن  من  اأن  كما 
حماية  في  الن�سبية  المزايا  من  وجه  اأف�سل  على  ال�ستفادة  والإنمائي  الإن�ساني 
التي لديها قدرات في  والوكالت  للمنظمات  المهاجرين وم�ساعدتهم. فيمكن مثاًل 
مواطن  معالجة  اإلى  الرامية  البرمجة  على  تركز  اأن  الجتماعية  الحماية  مجال 
ال�سعف المت�سلة بالعوامل الفردية والأ�سرية، في حين يمكن للوكالت التي تتمتع 
بخبرة في مجال التنمية اأن تركز على التدخالت الرامية اإلى زيادة قدرة المجتمعات 
ويمكن  بالهجرة.  المت�سلين  والنتهاك  ال�ستغالل  اأمام  ال�سمود  على  المحلية 
للمنظمات الحقوقية العمل على �سمان العتراف بحقوق المهاجرين ودعمها، ويمكن 
للجهات الفاعلة في المجال الإن�ساني اأن تكفل فهم الديناميات بين الكوارث الب�سرية 
والكوارث الطبيعية واأزمات الهجرة على نحو اأف�سل، واأن تتّم ال�ستجابة لحتياجات 
يتما�سى مع  بما  المهاجرون  بمن فيهم  الأزمات،  المت�سررين من  الأ�سخا�ص  جميع 

حقوقهم.
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تح�سين ال�سيا�سات والتعاون الدولي

تتاأثر الدول والهيئات الإقليمية والدولية حاليا بالتحديات المرتبطة بتدفقات 
و�سامل  نهج م�سترك  اتباع  �ساأن  لها. ومن  وتت�سدى  اليوم،  النطاق  الوا�سعة  الهجرة 
ومتما�سك لفهم الأ�سباب الجذرية وعوامل الدفع والجذب وال�ستجابات القائمة على 
و�سع  الفاعلة من  الجهات  يمّكن جميع  اأن  للهجرة،  والم�ستدامة  والفعالة  الحقوق، 

�سيا�سات وتعاون اأكثر فعالية على ال�سُعد الوطني والإقليمي والدولي.

اال�ستنتاجات

والإقليمية  الوطنية  الم�ستويات  على  الحماية  واأطر  ال�سيا�سات  و�سع  عند 
اأو  المجتمعات  اأو  الأ�سر  اأو  الأفراد  له  يتعر�ص  لما  العتبار  اإيالء  ينبغي  والعالمية، 
بها  على فئات معترف  التركيز ح�سراً  �سياق محدد، دون  المهاجرين في  مجموعات 
من المهاجرين ال�سعفاء. وبالتالي، ينبغي للدول، عند تقييم اأو توقع �سعف الأفراد 
والحماية  الخطر  لعوامل  �سامال  تقييما  دائما  تعتمد  اأن  المجموعات،  اأو  الأ�سر  اأو 
لظروفها والموارد المتاحة لها. وعالوة على ذلك، ينبغي اأن تختلف ال�ستجابات، واأن 
تمّيز بين الحتياجات التي تتطلب ا�ستجابة فورية ق�سيرة الأجل وتلك التي تتطلب 
المنع، والنظر فيها على المدى الطويل، وينبغي توجيه الموارد لتلبية كال النوعين 

من الحتياجات دون التخلي عن الم�ساكل الهيكلية والطويلة الأجل.

وعند النظر في الحتياجات المحددة لفئات معينة من المهاجرين، مثل الأطفال، 
الهجرة  اأجل  من  العالمي  التفاق  في  بّد  ل  بهم،  المتََّجر  والمهاجرين  والمر�سى 
الآمنة والمنظمة والنظامية من تحديد كيفية معالجة العوامل الظرفية التي تجعل 
ال�سمود وتمكين  القدرة على  زيادة  والنظر في طرق  المهاجرين معر�سين للخطر 

المهاجرين.

ول يتطلب اإيجاد حلول لل�سعف الهيكلي �سيا�سات واأطر وا�سحة فح�سب، واإنما يتطّلب 
تنفيذ هذه ال�سيا�سات والأطر ور�سدها بالكامل. وتتطلب ال�ستجابة الفعالة لالحتياجات 
المهام. ولهذا  المنا�سبة وتوزيع  البرنامجية  ال�ستجابة  ال�سعفاء  للمهاجرين  العاجلة 
ال�سبب، فاإن زيادة التعاون والت�ساق، وبناء ا�ستجابات وطنية واإقليمية للنهج الم�سترك 

وال�سامل لمعالجة الأ�سباب الجذرية لأوجه ال�سعف، اأمور تعّد اأ�سا�سية.

المهاجرين  ا�ستغالل  �سيا�سات محددة ومخططات عملية لمنع  اإلى  وثّمة حاجة 
ال�سعفاء والحّد منه. وينبغي العتراف بدور المغتربين والقطاع الخا�ص والمجتمع 
المدني وموظفي ال�سحة والمدار�ص والموؤ�س�سات المحلية في هذه الجهود، وتكثيفها. 
على  والح�سول  والإدماج  التكامل  دور  تعزيز   الرئي�سيين  وال�سركاء  للدول  وينبغي 
الخدمات ال�سحية والتعليم والمهارات اللغوية والثقافية كو�سيلة للحّد من مواطن 

ال�سعف.

للتحديات  الت�سدي  اأجل  من  ومتكاملة  متما�سكة  ُنُهج  اإلى  حاجة  هناك  واأخيرا، 
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الراهنة المتعلقة بالهجرة. وهناك حاجة ما�سة ب�سفة خا�سة لمواجهة َكون العديد 
الحقوق  وانتهاكات  المعاملة  و�سوء  وال�ستغالل  العنف  من  يعانون  المهاجرين  من 
المعاملة  �سوء  من  مزيد  من  الحماية  اإلى  يحتاجون  واأنهم  الهجرة،  عمليات  اأثناء 
نهجا  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتقترح  تجاربهم.  من  التعافي  في  والم�ساعدة 
متكامال و�سامال لمواجهة هذه التحديات، ولتح�سين قدرة المجتمع الدولي ككل على 
ل�سالح  والنظامية  والمنظمة  الآمنة  الهجرة  الهدف:  نف�ص  تحقيق  اأجل  من  العمل 
ال�سيا�سات  و�سانعي  الدول  تزويد  اإلى  البرنامج  ويهدف  والمجتمع.  المهاجرين 
وال�ستجابات  وال�سيا�سات  للتحليل  منا�سب  باإطار  والدولية  الإقليمية  والمنتديات 
البرنامجية وكذلك، مع مرور الوقت، بقاعدة اأدلة تزداد �سموًل لت�سمين هذه الجهود 
في مجالي �ل�سيا�سات و�لتعاون. ويهدف هذ� �لنهج على وجه �لخ�سو�ض �إلى ��ستنباط 
الهجرة  �سمان  اإلى  الرامية  جهوده  اإطار  في  الهجرة،  ب�ساأن  العالمي  التفاق  تطور 

الآمنة والمنظمة والنظامية.

مراجع مختارة اأخرى :

·  موجز ا�ستنتاجات حلقة العمل عن الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة المعقودة 
في نيويورك، في  18-19  ني�سان/اأبريل 2017

·  الورقة الموا�سيعية ال�سادرة عن  المنظمة الدولية للهجرة: حماية حقوق 
الإن�سان والمهاجرين ال�سعفاء

�سحة  للهجرة:  الدولية  المنظمة  عن   ال�سادرة  الموا�سيعية  ·  الورقة 
المهاجرين

التكامل  للهجرة:  الدولية  المنظمة  عن   ال�سادرة  الموا�سيعية  ·  الورقة 
والتما�سك الجتماعي

�سمل  جمع  للهجرة:  الدولية  المنظمة  عن   ال�سادرة  الموا�سيعية  ·  الورقة 
الأ�سرة

المهاجرين  للهجرة:  الدولية  المنظمة  ال�سادرة عن   الموا�سيعية  ·  الورقة 
في البلدان التي تمر باأزمات

المناخ  الدولية للهجرة: تغير  المنظمة  ال�سادرة عن   الموا�سيعية  ·  الورقة 
وتدهور البيئة

مخاطر  للهجرة:  الدولية  المنظمة  عن   ال�سادرة  الموا�سيعية  ·  الورقة 
الهجرة والقدرة على ال�سمود في �سياق الكوارث
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موجز ال�صتنتاجات

حلقة العمل الثانية

  18-19  تموز/يوليو 2017

قاعة الجتماعات 18، ق�صر الأمم، جنيف
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الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة لعام 2017

فهم مواطن ال�سعف لدى المهاجرين: نهج ي�ستهدف التما�س الحلول نحو اتفاق عالمي

 يقّل�س مواطن ال�سعف ويتيح تمكين المهاجرين.

 18-19 تموز/يوليو 2017، 

قاعة االجتماعات 17، ق�سر االأمم، جنيف

موجز اال�ستنتاجات

يعّد الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة المنتدى الرئي�سي للحوار عن �سيا�سات الهجرة 
التابع للمنظمة الدولية للهجرة، وهو يتاألف من الدول الأع�ساء وال�سركاء من الجهات 
الحكومية الدولية وغير الحكومية. وبالت�ساور مع الدول الأع�ساء، قرر المدير العام 
للمنظمة الدولية للهجرة تكري�ص الحوار في عام 2017 لدعم بلورة الدول الأع�ساء 
لالتفاق العالمي من اأجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، بتوفير منتدى �سامل 

لحوار ال�سيا�سات يركز على الق�سايا الرئي�سية لكي ينظر فيها التفاق العالمي. 

وعقدت المنظمة الدولية للهجرة حلقة العمل الثانية لعام 2017 في 18 و19 تموز/
يوليو 2017 في ق�سر الأمم بجنيف. وكانت هذه حلقة العمل الثانية التي ُنظمت في 
التي جرت  المناق�سات  اإلى  وا�ستندت   ،2017 لعام  الهجرة  ب�ساأن  الدولي  الحوار  اإطار 
في الفترة من 18 اإلى 19 ني�سان/اأبريل 2017 في نيويورك، والتي ركزت على الق�سايا 
المتعلقة بالحوكمة العالمية للهجرة. وُخ�س�ست حلقة العمل هذه لمناق�سة مو�سوع  
اتفاق  نحو  الحلول  التما�ص  ي�ستهدف  نهج  المهاجرين:  لدى  ال�سعف  »فهم مواطن 
اأكثر  الحدث  المهاجرين«. وجمع هذا  ويتيح تمكين  ال�سعف  يقّل�ص مواطن  عالمي 
من 400 م�سارك، يمثلون الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية 
و�لمهاجرين  �لمغتربين  ومنظمات  �لخا�ض  و�لقطاع  �لأكاديمية  و�لأو�ساط  �لأخرى 

ف�سال عن المجتمع المدني. 

وعلى مدار يومين، حّفز الم�ساركون على مناق�سة ثرية ب�ساأن كلٍّ من الم�سمون 
والمنظمة  الآمنة  الهجرة  ب�ساأن  العالمي  التفاق  �سياغة  اإلى  الموؤدية  والعملية 
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والنظامية في عام 2018 واعتماده المرتقب. واأتاحت حلقة العمل فر�سة للنظر في 
ومناق�سة  المنا�سبة،  ال�سيا�سات  وتوجيه  قدراتهم،  وفي  المهاجرين  �سعف  مواطن 
قدرة  وتعزيز  ال�سعف  مواطن  لمعالجة  والت�سغيلية  البرنامجية  ال�ستجابات 
المهاجرين على ال�سمود من خالل خدمات الحماية والم�ساعدة. واأبرز الم�ساركون 
اأن التفاق العالمي للهجرة يتيح فر�سة تاريخية لمعالجة الق�سايا المرتبطة بحالت 
المتاحة  الحماية  نظم  وا�ستعرا�ص  اأ�سبابها  ومعالجة  للمهاجرين  بالن�سبة  ال�سعف 
ب�ساأن  الآراء  توافق  وت�سجيع  النظم  تلك  في  التنفيذ  ثغرات  وتحديد  للمهاجرين 
ال�ستجابات المنا�سبة في مجال ال�سيا�سات قبل الهجرة واأثناءها وبعدها، وو�سع اأطر 
حالت  منع  اإلى  الرامية  ال�سيا�سات  ب�ساأن  والتعاون  الوكالت  بين  الم�سترك  للتعاون 
ال�سعف والت�سدي لها وحّلها على نحو م�ستدام. وخالل حلقة العمل، ردد الكثيرون اأن 
هذه فر�سة فريدة لاللتزام الملمو�ص تجاه ال�سكان ال�سعفاء ل�سمان عدم اإغفال اأحٍد.

وفي كلمته الترحيبية، ذّكر المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ال�سيد ويليام 
ب�ساأن  العالمي  التفاق  اإعداد  في  حا�سمة  لحظة  باأنها  الم�ساركين   �سوينغ،  ل�سي 
الطريق  مّهد  والذي   ،2015 عام  في  اأحرز  الذي  الكبير  التقدم  اإلى  م�سيرا  الهجرة، 
التنمية  المتحدة لخطة  العامة لالأمم  الجمعية  اعتماد  بما في ذلك  العملية،  لهذه 
اأبابا  اأدي�ص  عمل  وخطة  الكوارث،  مخاطر  من  للحّد  �سينداي  واإطار   الم�ستدامة، 
واإلى جانب  المناخ.  تغير  ب�ساأن  باري�ص  واتفاق  الإن�سانية،  الم�ساعدة  اأن�سطة  لتمويل 
اأ�سا�سا متينا  العمل، يوفر ذلك  الإن�سان ومعايير  مجموعة كبيرة من قوانين حقوق 

للتفاو�ص ب�ساأن اتفاق عالمي ب�ساأن الهجرة.

و�قترح �لمدير �لعام �ل�سيد �سوينغ عدد� من �لنقاط لكي ينظر فيها �لم�ساركون 
خالل حلقة العمل الثانية التي نظمت في اإطار الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة : )1( 
يقع التعاون الدولي في �سميم التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة؛ )2( وتركز حلقة العمل 
عن  نتحدث  ل  “نحن  موؤّكداً،  وقال  للمهاجرين.  بالن�سبة  ال�سعف  حالت  على  هذه 
اإن�ساء فئة جديدة من المهاجرين ت�ستحق حماية خا�سة بها، واإنما نعني المهاجرين 
اأن تركز المناق�سات على الحالت المحددة التي  ومن ثم، ينبغي  في حالت ه�ّسة”. 
تخلق نقاط �سعف لدى �لمهاجرين في جميع مر�حل عملية �لهجرة، و�لحاجة �إلى 
المتاحة،  الحماية  وا�ستعرا�ص نظم  ال�سعف،  تت�سبب في مواطن  التي  العوامل  فهم 
المهاجرين.  لدى  ال�سعف  اأوجه  لمعالجة  ال�سبل  اأف�سل  ب�ساأن  الآراء  توافق  وتعزيز 
اإلى حلوٍل و�سمان احترام  )3( ينبغي في حلقة العمل هذه النظر في �سبل التو�سل 
حقوق الإن�سان وكرامة جميع المهاجرين بغ�ّص النظر عن و�سعهم، بما في ذلك على 
الم�ساءلة.  وفي  األيات  مجددا،  بالدخول  وال�سماح  العودة،  عمليات  واأثناء  الحدود، 
واأ�ساف اإنه من ال�سروري تجنب افترا�ص اأن جميع المهاجرين �سحايا، والعتراف 
ويعتبر  �سعفهم.  مواطن  لمعالجة  محددة  عملية  حلول  اإلى  ل  والتو�سّ بقدراتهم 
المهاجرين.  حقوق  لحماية  م�سبقا  �سرطا  المجتمعي  والتكامل  الجتماعي  الإدماج 
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اللتزامات  تنفيذ  القائمة ل�سمان  والأطر  المبادئ  اإلى  الإجراءات  ت�ستند  اأن  ويجب 
التي تم التعهد بها فعاًل. ويجب اأن تناق�ص مرحلة المتابعة الآن اإذا ما اأريد لنموذج 

الر�سد العالمي اأن ينجح بعد اعتماده.

كلمته  غانا، في  الخارجية في  ال�سوؤون  وزير  نائب  تيجاني محمد،  ال�سيد  واأ�سار 
الفتتاحية اإلى اأن الهجرة قد ا�سطلعت في التاريخ بدوٍر هامٍّ في تنمية البالد، واأنه 
بحلول الثمانينيات من القرن الما�سي و�سعت غانا »ثقافة للهجرة«، و�سدد على اأهمية 
اإلى ال�سباب الذين يعي�سون في مناطق الهجرة غير النظامية، واأّكد  تقديم البدائل 
المعنية  الوطنية  اللجنة  اإن  قال  ال�سدد،  هذا  وفي  للجميع.  ال�سامل  الحكم  اأهمية 
بالهجرة المن�ساأة حديثا ل ت�سمل الم�سوؤولين الحكوميين فح�سب، واإنما ت�سمل اأي�سا 
�لمنظمات غير �لحكومية و�لأو�ساط �لأكاديمية وممثلي �لمجتمع �لمدني وو�سائط 

الإعالم.

وقدم بيتر توم�سون، رئي�ص الجمعية العامة لالأمم المتحدة، مالحظات بوا�سطة 
بو�سع  الدول  التزمت  نيويورك،  اإعالن  في  باأنه  الم�ساركين  مذكرا  فيديو،  �سريط 
التفاق العالمي للهجرة الذي �سيعتمد في موؤتمر حكومي دولي في عام 2018. وقد 
اأُجريت بالفعل ثالُث من اأ�سل �ست م�ساورات موا�سيعية، ومن المقرر اإجراء المزيد 
من الم�ساورات والجتماعات. واأفاد باأن الجمعية العامة �ستعتمد في اأيلول/�سبتمبر 
التهريب  بين  ال�سلة  اأن  اإلى  م�سيرة  التجار،  مكافحة  ب�ساأن  موجزا  �سيا�سيا  اإعالنا 
والتجار ظاهرة منت�سرة اليوم كما كانت عليه عندما اعتمد بروتوكول باليرمو في 
عام 2000. ورحب بقيادة المنظمة الدولية للهجرة وتركيزها على المهاجرين، وهو 

مو�سوع كان معترفا به اأي�سا في اأهداف التنمية الم�ستدامة.

على  كندا،  في  والمواطنة  والالجئين  الهجرة  وزير  ح�سين،  اأحمد  ال�سيد  و�سّدد 
اأهمية تركيز حلقة العمل هذه على �سعف المهاجرين وم�ساركة بع�ص الأفكار حول 
الم�ستويات  على  لل�سعف  �ص  التعرُّ من  الحّد  خاللها  من  كندا  تحاول  التي  الطرق 
للتنقل،  النظامية  الم�سارات  زيادة  على  كندا  وت�سجع  والوطنية.  والثنائية  الدولية 
هو  قانونية  م�سارات  غياب  اإن  واأ�ساف  ال�سعف.  حالت  من  للحّد  رئي�سية  كو�سيلة 
الذي يجبر بع�ص المهاجرين على القيام برحالت غير نظامية محفوفة بالمخاطر. 
الإن�سان،  حقوق  لدعم  الأولوية  كندا  اأعطت  والإقليمي،  الثنائي  ال�سعيدين  وعلى 
ول �سيما حقوق الن�ساء والفتيات، م�ست�سهدا باأمثلة اتخذت فيها كندا اإجراءات لمنع 
ا�ستغالل المراأة، وتوفير فر�ص عمل لل�سباب المعر�سين للخطر، وكفالة اأجور لئقة 
للمهاجرين. وعلى ال�سعيد الوطني، تتمثل �سيا�سة كندا في م�ساعدة جميع القادمين 
الجدد من خالل نهج ي�سمل المجتمع باأ�سره، ي�سّلم باأن كندا مجتمع متعدد الثقافات 
المهاجرين بدعم وا�سع من  ال�ساملة تجاه  �سيا�سات كندا  والأعراق واللغات. وتتمتع 
ال�سيا�سات ال�ساملة ت�ساهم في الت�سامح ومنع كره الأجانب.  اأن  الجمهور وتدل على 
عام  في  كندا  اإلى  الهجرة  في  ال�سخ�سية  تجربته  عن  اأي�سا  ح�سين  الوزير  وتحدث 
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في  الكامل  الندماج  على  �سجعه  الذي  الترحيب  ل�سخاء  امتنانه  عن  واأعرب   ،1993
المجتمع الكندي. واأ�سار اإلى اأنه بعد عقدين من و�سوله تمكن من قيادة الدائرة التي 

كان من الم�ستفيدين منها.

ووفقا للممار�سة المتبعة، ت�سمنت حلقة العمل جل�سة ل�سماع اأ�سوات المهاجرين. 
موليك،  ومونامي  هيردا،  منظمة  رئي�سة  فرح،  فاتومو  هما  مهاجرتان  وتحدثت 
المن�سقة الدولية لالئتالف العالمي المعني بالهجرة، عن اأهمية م�ساركة المهاجرين 
في  ال�ستات  منظمات  توؤديه  الذي  الرئي�سي  الدور  وكذلك  المحلية  مجتمعاتهم  في 
الم�ساهمة في تطوير بلدان المن�ساأ. وحكت كلٌّ منهما عن تجربتها للح�سور، وروتا 
اأف�سل لبلد  الناجح هما ومنظمتهما على تقديم خدمة  اندماجهما  كيف �ساعدهما  

المن�ساأ.

المهاجرين،  �سعف  جوانب  جميع  تغطي  اأفرقة  �سبعة  حول  المناق�سة  وُنّظمت 
يتناول كل منها الموا�سيع الرئي�سية لحلقة العمل: )1( فهم حالت �سعف المهاجرين: 
المفاهيم والم�سّببات واأطر الحماية والثغرات؛ )2( تحديد مواطن �سعف المهاجرين 
الت�سغيلية في  ال�سيا�سات والأطر  الهيكلية والظرفية؛ )3( تطبيق  - عوامل ال�سعف 
�سياق الهجرة؛ )4( التكامل والندماج الجتماعي كو�سيلة لمعالجة مواطن ال�سعف 
لدى المهاجرين والتخفيف من حدتها؛ )5( تعزيز القدرة على ال�سمود والقدرة على 
الت�سرف لدى المهاجرين ال�سعفاء؛ )6( نحو اتفاق عالمي ب�ساأن الهجرة: مبادرات 

�ساملة ومن�سقة للحد من حالت ال�سعف وتمكين المهاجرين.

وتراأ�ص هذه الأفرقة 40 متحّدثاً،  يمثلون خليطاً متوازناً من �سانعي ال�سيا�سات 
واأتاح  بالهجرة.  المت�سلة  الميادين  الهجرة وغيرها من  اإدارة  والخبراء في مجالت 
ت�سكيل الأفرقة تحقيق توازن جيد بين الجن�سين وتوازن جغرافي، بمتحّدثين، من 
بينهم 22 امراأة، يمثلون جميع مناطق العالم تقريبا. واأعقبت عرو�ص الأفرقة جل�سات 
الدول  وغير  الدول  ممثلي  من  العديد  فيها  ت�ساطر  والتعليقات  لالأ�سئلة  تفاعلية 
خبراتهم في معالجة �سعف المهاجرين. وقّدمت نائبة المدير العام لورا تومب�سون 
�إلى �سبعة نقاط يمكن �أخذها من هذ� �لجتماع - وكلها  مالحظات ختامية، م�سيرة 
مدرجة في �لنقاط �لموجزة �أدناه. و�سددت �أي�سا على تكامل �لحلقتين �لتدريبيتين 
اللتين عقدتهما �سعبة الإدارة المتكاملة، مع التاأكيد على الأهمية المركزية للتعاون 
الدولي، واأهمية �سيا�سات الهجرة ال�ساملة، و�سرورة تنفيذ اللتزامات التي تم التعهد 

بها بالفعل، و�سمان اآلية متينة لمتابعة التفاق العالمي.

وتلخ�ص هذه الوثيقة ال�ستنتاجات الرئي�سية للمداولت التي جرت خالل فترة 
اليومين التي ا�ستغرقتها الحلقة.
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وبرزت عدة مجاالت تقارب رئي�سية:

1-  المهاجرون لي�سوا �سعفاء في حّد ذاتهم. تبّين توافق في الآراء على �سرورة 
»المهاجرون  اأو  للمهاجرين«  بالن�سبة  ال�سعف  »حالت  م�سطلحي  ا�ستخدام 
في حالة �سعف« بدل من م�سطلح »المهاجرون ال�سعفاء«. وعلى الرغم من 
اأن الم�ساركين لم يق�سوا وقتا طويال حول الم�سطلحات، فقد اأ�سار الكثيرون 
اإلى ورقة المعلومات الأ�سا�سية التي قدمت تعريفا لل�سعف، على اأنه »ال�سعف 
اأو ال�ستغالل  اأو المجموعة على مقاومة العنف  اأنه تناق�ص قدرة الفرد  على 
التعافي  اأو  الأمور  التعامل مع هذه  اأو  انتهاك حقوقهم  اأو  المعاملة  اإ�ساءة  اأو 
منها.« وهناك توافق في الآراء حول العوامل المختلفة التي توؤثر على �سعف 
الفرد وتفاعلها فيما بينها. واأ�سار اآخرون، منهم �سهيد الحق، وزير الخارجية 
القوة والموارد. وقالت  انعكا�ص لنق�ص  اأن حالة ال�سعف هو  اإلى  ببنغالدي�ص، 
المهم  اإنه من  النرويجية،  الخارجية  يوزارة  العام،  الأمين  نائبة  كولبرغ،  اأود 
الإبقاء على التمييز بين الالجئين والمهاجرين، وهي نقطة عززها متحّدثون 
العديد من  تواجهان  الفئتان  كانت  واإن  نيويورك،  اإعالن  يوؤكد  وكما  اآخرون. 

التحديات المماثلة، فهي تحكمهما اأطر قانونية مختلفة.

واأ�سار الم�ساركون اإلى اأن الغالبية العظمى من هجرة اليوم هي طوعية وقانونية 
وقوة اإيجابية للتنمية. واأ�ساروا اإلى اأن الطريقة التي نتحدث بها عن المهاجرين توؤثر 
�سعفاء  اأو  ك�سحايا  المهاجرين  ت�سوير  عدم  المهم  من  وبالتالي  العام،  الراأي  على 
�سعف  حالت  تن�سئ  التي  هي  والهيكلية  الظرفية  العوامل  اأن  على  التاأكيد  ولكن 
القوى  ويمثلون  الت�سّرف،  على  القدرة  المهاجرون  ويملك  والمغرب(.  )النرويج 
المحركة للتنمية ول ينبغي ت�سويرهم باأنهم عبٌء )المغرب(. وعالوة على ذلك، وكما 
اأكد اأحد الم�ساركين، علينا اأن نرى وجوه المهاجرين الإن�سانية ول نعتبرها وحدات 

عمل فقط )كولومبيا(.

اأحد  بو�سفه  النظامي  الو�سع  عدم  على  النقا�ص  من  كبير  ق�سٌط  ركز  وبينما 
مديرة  �ستويا،  ميريال  الخا�ص،  القطاع  ممثلة  ذّكرت  ال�سعف،  حالت  اأ�سباب 
الذين  اأولئك  حتى  باأن  الم�ساركين  كوبرز،  ووترهاو�ص  براي�ص  الهجرة،  خدمات 
دون  تحول  عقبات  يواجهون  قد  ونظامية  ومنظمة  اآمنة  م�سارات  عبر  يهاجرون 
الدعم.  اإلى  حاجة  في  وهم  الخدمات،  على  الح�سول  في  و�سعوبات  الندماج، 
بين  التمييز  من  بّد  ل  المهاجرون،  يواجهها  التي  ال�سعف  مواطن  معالجة  وفي 
الفورية  لالحتياجات  ال�ستجابة  مثل   - القريب  الأجل  في  الالزمة  التدابير 
وراء  الكامنة  الهيكلية  الأ�سباب  لمعالجة  اأجال  الأطول  والتدابير   - للمهاجرين 
مزيد  اإلى  حاجة  اأي�سا  وثّمة  )اإثيوبيا(.  ال�سباب  بطالة  مثل  ال�سعف،  مواطن 
من  مرحلة  كل  في  �سعيفة  اأو�ساعا  يعي�سون  الذين  المهاجرين  عن  البيانات  من 
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البريطانية(. الدولية  التنمية  الأوروبي/وزارة  )التحاد  الهجرة  عملية  مراحل 

2 -  اأ�سباب ال�سعف هي حالة ظرفية وهيكلية على ال�سواء. من المهم فهم ومعالجة 
مجموعة معقدة من العوامل التي تخلق اأو�ساعا �سعيفة للمهاجرين، وكذلك 
�لعو�مل  �أن توؤدي  �لوقت. ويمكن  �أنماط �لهجرة تتغير بمرور  باأن  �لعتر�ف 
في بلد المن�ساأ والعبور والمق�سد اإلى اإن�ساء حالت �سعف. وكما اأو�سح اأيواد 
تن�سيق  مركز  في  الإن�سانية  ال�سوؤون  من�سقي  كبير  اأولتونبو�سون-األكيجا، 

الطوارئ في نيجيريا، اإن اأحد الأ�سباب الرئي�سية للهجرة هو الياأ�ص.

تجعل  اأن  يمكن  والإعاقة  الجن�ص  ونوع  ال�سن  مثل  الديمغرافية،  فالخ�سائ�ص 
وفي  و�سولهم.  عند  اأو  الرحلة  اأثناء  ت�سادفهم  التي  لل�سعوبات  اأكثر عر�سة  الأفراد 
حين اأن بع�ص الفئات - مثل الن�ساء وال�سباب - لي�ست �سعيفة بطبيعتها، فمن المرجح 

اأن تواجه تحديات محددة.

ويمكن للحالت في بلد المن�ساأ، مثل النزاعات والكوارث والتدهور البيئي والت�سرد 
الداخلي، اأن تزيد من تعر�ص المهاجرين للخطر. واألقت �سي�سيليا خيمينيز-داماري، 
المقررة الخا�سة لالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإن�سان للم�سردين داخليا، ال�سوء 
على اأوجه �سعف الم�سردين داخلياً. وقالت قد يواجه المهاجرون بيئات مادية قا�سية، 
اأثناء العبور، و�سعوبات في الو�سول اإلى الحدود، وقد يتعر�سون لال�ستغالل والإيذاء 
اأيدي المهربين والمتجرين - وكل ذلك يزيد من �سعفهم. وفي بلد المق�سد،  على 
توما�ص،  نانيت  قول  حد  على  والعن�سرية،  الأجانب  كراهية  المهاجرون  يواجه  قد 
وزيرة ال�سوؤون ال�سيا�سية والعامة في �سيراليون. وكثيرا ما يواجهون اأي�سا عوائق اأمام 
الح�سول على فر�ص العمل والخدمات - وكل ذلك يزيد من �سعفهم. وي�سكل الفتقار 
اإلى الدعم الأ�سري والمجتمعي عاماًل من العوامل التي ت�سهم في اأوجه ال�سعف مثله 

مثل �سور و�سائط الإعالم ال�سلبية للمهاجرين.

النظاميين.  غير  المهاجرين  �سعف  مواطن  ب�ساأن  م�ستفي�سة  مناق�سات  وجرت 
لالإيذاء  عر�سة  اأنف�سم  يجدون  نظامية  غير  بطرق  ي�سافرون  الذين  الأ�سخا�ص  اإن 
ُرق، بما في ذلك من جانب الفاعلين الذين يرتكبون  وال�ستغالل والعنف في هذه الطُّ
جرائم التهريب والّتجار بالب�سر. وتحدث العديد من الم�ساركين عن �سرورة الق�ساء 
ولئن  وال�سويد(.  والأرجنتين  )ميانمار  بالب�سر  والمتجرين  المهربين  �سبكات  على 
التهريب  اأثارها  التي  الخا�سة  ال�سواغل  لمعالجة  العمل  تكثيف  ال�سروري  من  كان 
 )2017 )اأيلول/�سبتمبر  فيينا  في  المقبلة  الموا�سيعية  الم�ساورات  فاإن  والتجار، 
�ستتيح فر�سة للتركيز ب�سكل خا�ص على هذه الم�ساألة. وفي الوقت نف�سه، كان هناك 
من  الحّد  على  كثيراً  �سي�ساعد  ونظاماً  وتنظيما  اأمانا  اأكثر  طرق  اإن�ساء  باأن  اعتراف 
حالت �سعف المهاجرين الذين يقومون برحالت خطيرة غير نظامية. كما اأن الو�سع 
غير النظامي يمكن اأن يعر�ص المهاجرين للخطر في بلدان المق�سد، كما هو الحال 



135

الو�سول  اأو  قيادة  والح�سول على رخ�سة  ال�سرطة  اإلى  الذهاب  يتعذر عليهم  عندما 
اأو  العبور  بلدان  في  الأزمات  في  المحا�سرون  المهاجرون  ويتعر�ص  الخدمات.  اإلى 
باأزمات  تمر  التي  البلدان  في  المهاجرين  مبادرة  واعُتبرت  اأي�سا.  للخطر  المق�سد 

مثاًل اإيجابياً عن المبادرات المتعددة الأطراف لال�ستجابة لحالة �سعف معينة.

ويتعين اإيالء المزيد من الهتمام اإلى مواطن ال�سعف التي يواجهها المهاجرون 
في الهجرة الموؤقتة والدورية - وهي عمليات يفتر�ص عادة اأن توؤدي وظائفها ب�سكل 
عن  التعبير  عن  الحالت  هذه  مثل  في  العاملون  المهاجرون  يعجز  قد  لكن  جيد. 
العمل،  الت�سّرف نظرا للقيود المفرو�سة على م�سائل من قبيل تنقل  قدراتهم على 

وتوقيت العودة، ولّم �سمل الأ�سرة، والتدابير التي تمنع خيارات الإقامة.

3 -  يلزم اتخاذ تدابير خا�سة لمعالجة اأوجه �سعف الأطفال. في حين اأ�سار العديد 
من الم�ساركين، مثل جبريل فال، مدير موؤ�س�سة GK Partners، المدير 
الموؤقت لمن�سة تنمية ال�ستات في اأفريقيا واأوروبا، اإلى اأن الأطفال قد يمثلون 
ا�ستثناءاً نظرا لما يعانونه من عجز بحكم طبيعتهم عن التعامل مع التحديات 
النظر  بغ�ص  الأطفال،  حماية  �سرورة  على  التاأكيد  وتّم  يواجهونها.  التي 
الو�سطى  اأمريكا  من  الهجرة  ممرات  مثال  وُذكر  كمهاجرين.  و�سعهم  عن 
كبيرة  مخاطر  الم�سحوبين  غير  الأطفال  فيه  يواجه  كمثال  المك�سيك  اإلى 
)غواتيمال(. واأكد �سيكندر خان، مدير مكتب برامج الطوارئ في جنيف، اأنه 
من ال�سروري توفير �سل�سلة مت�سلة من الخدمات لالأطفال ل�سمان حمايتهم 
لممار�سة  حد  و�سع  اإلى  م�ساركين  عدة  ودعا  رحلتهم.  مراحل  جميع  في 
احتجاز الأطفال )ال�سويد وهندورا�ص( و�سددوا على �سرورة تقديم مزيد من 

المعلومات عن بدائل الحتجاز.

4 -  هناك حاجة اإلى و�سع �سيا�سات �ساملة لمعالجة اأوجه ال�سعف في بلدان المن�ساأ 
الدولي  القانون  اإلى  ال�سيا�سات  هذه  ت�ستند  اأن  ينبغي  والمق�سد.  والعبور 
لحقوق الإن�سان ومعايير العمل، والقانون الإن�ساني الدولي وقانون الالجئين، 
كلما اقت�سى الأمر ذلك. ويجب اأن تكون ال�سيا�سات التي تعالج مواطن �سعف 
المهاجرين �ساملة، تت�سّمن نهجا للحكومة باأكملها ويّتبعه المجتمع  باأ�سره، 
المدني.  المجتمع  في  الفاعلة  والجهات  المهاجرين  رابطات  ذلك  في  بما 
التي تواجه  المخاطر  لتقييم  ال�ساملة تدابير  ال�سيا�سات  اأن تت�سّمن  وينبغي 
على  توؤثر  التي  المخاطر  ح�سب  مختلفة  ا�ستجابات  تقّدم  واأن  المهاجرين 
والن�ساء  الأطفال  المثال  �سبيل  على  ذلك  في  بما  الأفراد،  من  معينة  فئات 
المهاجرين،  ال�سيا�سات حقوق  اأن تدعم هذه  والمعوقين. وينبغي  والم�سنين 
بما في ذلك تنقل العمال، والحد من التمييز، وتح�سين الو�سول اإلى العدالة، 
المحتملة  المخاطر  لمعاجلة  �سيا�سات  تنفيذ  وينبغي  القانون.  �سيادة  ودعم 
انتقالهم  عند  وخا�سة  المخاطر،  يتفهموا  )حتى  المهاجرين  مغادرة  قبل 
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المق�سد.  بلدان  اأو  العبور  بلدان  اإلى  و�سولهم  وبعد  نظامية(  غير  ب�سورة 
فعلى �سبيل المثال، يمكن اإن�ساء مراكز خدمة المهاجرين في ممرات الهجرة 
)ال�سويد(.  طريقهم  في  المهاجرون  يواجهها  التي  ال�سعف  اأوجه  لمعالجة 
ويتعين تنفيذ �سيا�سات التوظيف العادل التي حددتها منظمة العمل الدولية. 
اإلى  الو�سول  دائرة  في  الأمين  نائبة  رودريغيز،  فرنانديز  ماريا  واأو�سحت 
بها  تعالَج  التي  الطرق  الأرجنتين،  الإن�سان،  وحقوق  العدل  وزارة  العدالة، 

جريمة التجار بالأرجنتين.

وينبغي اأن تدمج القوانين وال�سيا�سات ال�ساملة الحقوق في الت�سريعات واأن توفر 
اإلى  المنتمون  الم�ساركون  وتبادل  المحليين.  للم�سوؤولين  وتدريبا  توجيهية  مبادئ 
يرد  الوطني،  ال�سعيد  على  �ساملة  �سيا�سات  عن  اأمثلة  البلدان  من  وا�سعة  مجموعة 
بع�سها في الق�سم الأخير من هذا التقرير فيما يخ�ّص الممار�سات الجيدة. وعر�ست 
مفو�سية �لأمم �لمتحدة لحقوق �لإن�سان )�لمفو�سية(  م�سروع �لمبادئ و�لخطوط 
�سعيفة،  حالة  في  هم  الذين  للمهاجرين  الإن�سان  حقوق  حماية  ب�ساأن  التوجيهية 
جيدة  بداية  يمثل  الذي  العالمي  التفاق  اأع�ساء  مع  م�ستركة  ب�سورة  تطويرها  تم 
�أهمية  �أي�سا على  لالأطر �ل�ساملة و�لخطوط �لتوجيهية �لعملية. و�سدد �لم�ساركون 
اإ�سراك الم�سوؤولين المحليين، م�سيرين اإلى اأنهم غالبا ما يمثلون اأول جهة لالت�سال 
معالجة  في  القن�سليين  الم�سوؤولين  دور  تعزيز  اأي�سا  وينبغي  للمهاجرين.  بالن�سبة 
اأمثلة  مواطن �سعف المهاجرين في بلدان المق�سد عند ال�سرورة. وترد اأدناه اأي�ساً 

عن بع�ص الممار�سات الجيدة.

في  اأمراً حا�سماً  الناجح  التكامل والندماج الجتماعي والقت�سادي  كّل  5 -  يعّد 
اأدوات قوية للحد  التكامل والندماج  معالجة مواطن ال�سعف. ي�سكل تعزيز 
من مواطن ال�سعف التي يواجهها المهاجرون في بلدان المق�سد. اأو�سحت 
المنظمات  اإدارة  في  الجتماعية  ال�سوؤون  �سعبة  مديرة  نوباكون،  ناتابانو 
في  اأ�سا�سياً  دوراً  يوؤّدون  المهاجرين  اأن  تايلند  في  الخارجية  بوزارة  الدولية 
اقت�ساد تايلند واأن العديد منهم يندمجون جيدا في البلد، كما تدّل على ذلك 
اأجهزة ال�سراف الآلي في لغات المهاجرين. واأ�سارت ال�سيدة مارينا دي كورال، 
الأمينة العامة في �سوؤون الهجرة الوافدة والخارجة، الأمانة العامة للهجرة 
التكامل  اأن  اإلى  الجتماعي،  وال�سمان  الت�سغيل  بوزارة  والخارجة،  الوافدة 
اأو�ساعهم الجديدة ويتغير  عملية ذات اتجاهين يتكيف فيها المهاجرون مع 
اأكده العديد  اأي�سا وهو يدمج الوافدين الجدد، وهو �سعور  مجتمع المق�سد 
من  المتحّدثين الآخرين اأي�سا. ويعّد التكامل اإثراء متبادل لكل من المهاجر 
وبلد المق�سد. ويمكن للتكامل الناجح اأن يغّير الخطاب العاّم عن المهاجرين 
ومكافحة كراهية الأجانب. وفي الوقت نف�سه، ل يعني الندماج الناجح ف�سل 

المهاجرين من بلدهم الأ�سلي.
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)غواتيمال،  لالندماج  الرئي�سي  المحرك  العمل  �سوق  اإلى  الو�سول  ويعّد 
الدانمرك(. ويمكن اأن يكون التعرف على المهارات، والتدريب، واإ�سراك اأ�سحاب العمل 
لتعزيز التنوع، من التدابير المفيدة لالندماج في �سوق العمل )التحاد الأوروبي(. 

وهذا مجال يكت�سي فيه دور القطاع الخا�ص اأهمية خا�سة.

ال�سحية  الرعاية  على  الح�سول  باإمكانية  والتمتع  اللغة،  اكت�ساب  �ساأن  ومن 
وبلدان  الأ�سلية  بلدانهم  تنمية  في  الم�ساهمة  من  المهاجرين  تمكين  والتعليم، 
المتاحة  المهاجرون على علٍم بالخدمات  المق�سد. لكن في بع�ص الأحيان ل يكون 
لهم ويواجهون عقبات في الو�سول اإليها. وكما لحظ نيالمبار بادال، مدير برنامج 
لتقديم  مراكز  اإن�ساء  يجب  الثقافة،  وتنمية  الإن�سان  لحقوق  الآ�سيوي  المنتدى 
الم�سورة على م�ستوى المجتمع المحلي. وفي �سياق مماثل، اأ�سارت روك�سانا كا�سترو 
دي بوليغ، مديرة حماية وم�ساعدة المواطنين، بوزارة الخارجية في بيرو، اإلى اأهمية 
الم�ساواة  اإدارة  مدير  كينغ،  ت�سيدي  واأو�سحت  للقوانين.  اأنف�سهم  المهاجرين  فهم 
اأن يزيد من �سعف  اأن التحدي الآخر الذي يمكن  في اتحاد نقابات العمال الدولي، 
اأجل  من  التنظيم  في  المهاجرون  العمال  يواجهها  التي  ال�سعوبة  هو  المهاجرين 

الدعوة الجماعية لحقوقهم.

–  يعّد التعاون الدولي اأمراً اأ�سا�سياً بالن�سبة لالتفاق العالمي ومعالجة مواطن   6
الم�ستركة  الم�سوؤولية  اإلى  الم�ساركين  العديد من  اأ�سار  المهاجرين.  �سعف 
م�سوؤوليات  الدولي:  التعاون  في  الزاوية  حجر  باعتبارها  المهاجرين  عن 
تقا�سم  عن  ف�سال  معا  للعمل  والمق�سد  والعبور  المن�ساأ  بلدان  حكومات 
تعزيز  ال�سروري  ومن  اأنف�سهم.  والمهاجرين  الحكومات  بين  الم�سوؤوليات 
التعاون الدولي مع الجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك جماعات ال�ستات 
الفاعلة  الجهات  من  وغيرها  الحكومية  غير  والمنظمات  الخا�ص  والقطاع 
في المجتمع المدني. وكما لحظ تيمور �سايمرجينوف، نائب المدير، رئي�ص 
مركز تحليل ال�سيا�سات، مكتبة الرئي�ص الأول لجمهورية كازاخ�ستان، ينبغي 
هيغيرا،  داريو  خافيير  وذّكر  المن�ساأ.  بلدان  طرف  من  اأف�سل  بيانات  توفير 
مدير �سوؤون الهجرة وال�سوؤون القن�سلية وخدمة المواطنين بوزارة ال�سوؤون 
الخارجية في كولومبيا، الم�ساركين باأن الم�سوؤولية لي�ست الم�ساألة الوحيدة 

الم�ستركة واإنما الفر�ص اأي�ساً تعّد م�ستركة.

على  بالتن�سيق  وثيقا  ارتباطا  الدولي  ال�سعيد  على  التعاون  ويرتبط 
على  القوية  التن�سيق  اآليات  وتوؤدي  )جورجيا(.  والإقليمي  الوطني  ال�سعيدين 
المتحّدثين،  من   العديد  واأ�سار  البع�ص.  بع�سها  تعزيز  اإلى  الم�ستويات  جميع 
على  التعاون  تعزيز  اأهمية  اإلى  باإيطاليا،  براتو،  عمدة  بيفوني،  ماتيو  فيهم  بمن 
التنقل،  الم�ستوى الإقليمي. وتعمل الدول الأفريقية حاليا على بروتوكول حرية 
نماذج  نان�سن  ومبادرة  باأزمات  تمر  التي  البلدان  في  المهاجرين  مبادرة  وتعتبر 
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ال�سعف  مواطن  لمعالجة  الدولة  تقوده  الذي  الملزم  غير  التعاون  من  ناجحة 
للمهاجرين. المحددة 

7 -  ال�سيا�سات والأطر م�سائل مهمة لكن يجب تنفيذها. ل يكمن التحدي الرئي�سي 
�لمهاجرين في و�سع معايير وخطوط توجيهية  �لت�سدي لأوجه �سعف  في 
جديدة، واإنما بالأحرى في تنفيذ اللتزامات التي تم التعهد بها فعاًل، على 
اأكدته كري�ستين ماثيوز، الم�ست�سارة الأقدم في �سوؤون ال�سيا�سات في  نحو ما 
مكتب الممثل الخا�ص لالأمين العام للهجرة الدولية، وتطّرق لهذه الم�ساألة 
العديد من المتحدثين. وفي هذا ال�سدد، اأبرز الم�ساركون الأهمية المحورية 
اإلى  الرامية  الجهود  جميع  يدعم  لكونه  الإن�سان  لحقوق  الدولي  للقانون 
م�ست�سارة  اأوبيروي،  بييا  وقدمت  ال�سعيفة.  الحالت  في  المهاجرين  حماية 
الإن�سان،  لحقوق  ال�سامي  المفو�ص  بمكتب  الإن�سان،  وحقوق  الهجرة  �سوؤون 
لمحة عامة عن �أعمال �لفريق �لعالمي �لمعني بالهجرة في �سياغة �لخطوط 
التوجيهية المتعلقة بالمهاجرين في الحالت ال�سعيفة. واأكد اإدوارد هوبارت، 
الكومنولث،  و�سوؤون  الخارجية  بوزارة  الأوروبية،  المديرية  الهجرة،  مبعوث 
اإدماج حقوق الإن�سان في  اأن التحدي يكمن في كيفية  في المملكة المتحدة، 
الت�سريعات. واأكد الم�ساركون على اأننا ل نبداأ من ال�سفر، بل ينبغي اأن ن�سعى 
اإلى تنفيذ القرارات المتخذة بالفعل. وقالت اأول هنريك�سون، المديرة العامة 
بوزارة العدل في ال�سويد، تتمثل اأوجه ق�سور النظام الدولي في معالجة حالة 
ال�سعف والمخاطر التي يواجهها المهاجرون في عدم التنفيذ وعدم التن�سيق. 
وفي كثير من الأحيان، كما اأ�سار ال�سيد محبوب معلم، الأمين التنفيذي للهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ت�سارك الحكومات في اجتماعات هامة 

وتلتزم بالعمل على ق�سية ما، لكن المتابعة تكون محدودة.

العمل  اأبديت في حلقة  التي  التعليقات  الم�ساركون على  اأكد  المنوال،  وعلى هذا 
الأولى حول �سرورة التخطيط الدقيق لمرحلة التنفيذ بعد اعتماد التفاق العالمي. 
. كما اأن ثّمة حاجة  وبدون الر�سد والتنفيذ، �سي�سبح التفاق العالمي ق�سرة بدون لبٍّ

اإلى بيانات واأدوات ملمو�سة لقيا�ص عملية التنفيذ.

المهاجرون  يواجه  قد  العائدين.  المهاجرين  يواجه  الذي  الخا�ص  8-  التحدي 
المق�سد  بلدان  في  يعي�سون  عندما  �سيما  ل  خا�سة،  �سعف  اأوجه  العائدون 
�سعوبات  اأو  �سيا�سي  ا�ستقرار  عدم  المن�ساأ  بلد  يعي�ص  وعندما  طويلة،  لفترة 
المهاجرون  ي�سعر  ل  الحالت،  بع�ص  وفي  واإكوادور(.  )اأفغان�ستان  اقت�سادية 
في  مهاجرون  وكاأنهم  ي�سعرون  بل  ديارهم،  اإلى  يعودون  وكاأنهم  العائدون 
و�سعت  المك�سيك(  )ال�سلفادور،  البلدان  بع�ص  وفي  )كولومبيا(.  بلدانهم 
الحكومات برامج خا�سة لت�سهيل اإعادة اإدماج العائدين في بلدانهم الأ�سلية. 
لالأطفال  ال�ساملة  للحماية  ال�سلفادوري  للمعهد  التنفيذية  المديرة  واأ�سارت 
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خا�سة  برامج  و�سع  تم  اأنه  اإلى  اأورتيز،  توبار  غالدي�ص  اإلدا  والمراهقين، 
لمعالجة احتياجات الأطفال الذين تم ترحيلهم من الوليات المتحدة.

حلقة  اأثناء  تكراراً  اأثيرت  التي  الموا�سيع  من  التحدي:  بمجالت  9-  العتراف 
العمل هو التوتر بين ال�سواغل الأمنية ومعالجة مواطن �سعف المهاجرين. 
المكا�سب  تعظيم  المتناف�سة:  المطالب  بين  التوازن  تحدي  الدول  تواجه  اإذ 
القت�سادية وحماية المواطنين والحفاظ على اأمن الدولة )بنغالدي�ص(. وقد 
الوزيرة  فال،  مبارك  خديجيتو  بينهم  من  الحكومات،  عن  ممثلين  عدة  اأبرز 
ال�سوؤون  عن  والم�سوؤولة  موريتانيا،  في  والتعاون  الخارجية  بوزارة  المفو�سة 
المغاربية والأفريقية والمغتربين الموريتانيين، التحديات التي تواجهها في 
من  للحّد  الأمنية  المخاوف  ومعالجة  �سعف  حالت  في  المهاجرين  حماية 
التنّقالت غير النظامية ومنع الإرهاب. وتواجه الدول اأي�سا التحدي المتمثل 
وحقوق  للدولة  الوطنية  الدولة/الم�سلحة  �سيادة  بين  التوترات  اإدارة  في 
الإن�سان العالمية، والتحدي المتمثل في مواءمة القدرات والموارد مع تزايد 
الت�سليم  ومع  واأخيرا،  )بنغالدي�ص(.  ال�سائَدين  والتنقل  الهجرة  على  الطلب 
باأن حقوق جميع المهاجرين - اأياًّ كان و�سعهم - تّم الإعراب عن اآراء مختلفة 
ب�ساأن مدى ت�سجيع المهاجرين في اأو�ساع غير نظامية على الندماج في بلد 

المق�سد.

10 -  مالحظات حول التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة. يبدو اأن هناك تاأييدا عاما 
باأن يكون تركيز المنتدى العالمي على الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، 
مّما يتما�سى مع اأهداف التنمية الم�ستدامة. واأبديت اآراء مختلفة ب�ساأن كيفية 
الت�سدي للهجرة غير النظامية، اإذ تّم الت�سليم باأن الو�سع غير النظامي هو 
الخارجية  الحّق، وزير  �سهيد  اأو�سح  الرئي�سية لل�سعف. وكما  الأ�سباب  اأحد 
يتعين  التي  الرئي�سية  الم�ساألة  اإن  ال�سعبية،  بنغالدي�ص  جمهورية  بحكومة 
على الحكومات البت فيها هي طبيعة التفاق العالمي. هل هو �سّك قانوني 
قابلة  موؤ�سرات  مع  اإطار  اأم  الملزمة؟  غير  المبادئ  اأم مجموعة من  ملزم؟ 
باري�ص  اتفاق مماثل لتفاق  اأم هو  الم�ستدامة؟  التنمية  للقيا�ص مثل خطة 

ب�ساأن تغير المناخ يت�سمن التزامات ملزمة وطوعية على حد �سواء؟

تبادل الممار�سات الجيدة

عن  يعربون  فهم  هائال،  اختالفا  تختلف  ال�سياقات  باأن  الم�ساركون  ُي�سّلم  اإذ 
تقديرهم لأهمية تقا�سم الممار�سات الجيدة للحّد من اأوجه ال�سعف. و�سملت بع�ص 

هذه الممار�سات التي تّم ت�ساطرها في حلقة العمل ما يلي:
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في تنزانيا، اأفادت اآنا ماكاكال، المفو�سة العامة لخدمات الهجرة، اإدارة خدمات 
الهجرة، باأنه تم و�سع اإجراءات ت�سغيل موحدة لتحديد المهاجرين الذين يواجهون 
اأو�ساعا �سعيفة وال�ستجابة لهذه الأو�ساع، ف�سال عن مدونة �سلوك اأخالقية لموظفي 

الهجرة عند التعامل مع المهاجرين ال�سعفاء.

المحلية  الحكومة  اأن  بري�ستول،  مدينة  مجل�ص  ع�سو  جاما،  هيلباق  واأو�سحت 
في بري�ستول بالمملكة المتحدة تقوم بتعبئة المجتمع المحلي والم�ساركة الطوعية 
المحلي  المجتمع  بتقديم  والالجئين،  للمهاجرين  الخدمات  من  مجموعة  لتوفير 
والحالقة  مثاًل،  القراءة  )برامج  الخدمات  من  وغيرها  الإنجليزية  اللغة  لدرو�ص 
وغيرها  الإيواء،  ومراكز  الأطفال،  رعاية  القانونية، وخدمات  والم�ساعدة  المجانية، 

من الخدمات العديدة(.

وقد  الهجرة.  عن  العاّم  الخطاب  تغيير  في  هام  دور  الإعالم  وو�سائل  وللفنانين 
المعنون  م�سروعه  عن  كالين  دانيال  طرف  من  الّطالع  فر�سة  للم�ساركين  اأتيحت 
»الطبق الدائم«، وهو �سل�سلة وثائقية، و�ساَهدوا �سريطاً ق�سيراً يهدف اإلى زيادة الوعي 
اأ�سا�ساً  يتلّقى  مجتمع  في  اإيجابية  روايات  واإدخال  المهاجرين  لدى  ال�سعف  باأوجه 

ِق�س�ساً �سلبية عن المهاجرين.

والحد  المهاجرين  لتمكين  كو�سيلة  �سامال  اإعالميا  برنامجا  الفلبين  وو�سعت 
المكاتب  طريق  وعن  المغادرة،  قبل  المهاجرين  العمال  بتوجيه  ال�سعف  اأوجه  من 

القن�سلية للمهاجرين الفلبينيين في الخارج.

اأ�سواق  مع  ومطابقتها  المهاجرين  مهارات  لتقييم  برنامجاً  غواتيمال  وو�سعت 
العمل.

وتعمل الحكومة الكولومبية على تمكين المهاجرين في الخارج من الح�سول على 
الخدمات الأ�سا�سية مثل المعا�سات التقاعدية وخف�ص تكاليف التحويالت المالية.

الحتياجات  لتلبية  البرامج  من  عددا  المك�سيك  في  ال�سحة  وزارة  وو�سعت 
من  ذلك  في  بما  المتحدة،  الوليات  في  يعي�سون  الذين  لمواطنيها  ال�سحية 
�سخ�ص  األف   240 منه  ا�ستفاد  الجن�سية،  لمزدوجي  ال�سنوي  ال�سحة  اأ�سبوع  خالل 
2016. واأو�سحت دانييال نونيز باري�ص، مديرة التن�سيق الموؤ�س�سي ل�سحة  في عام 
اأن�ساأ  المك�سيك  اأن  ال�سحة،  بوزارة  الدولية  العالقات  ومديرة  المهاجرين، 
للمهاجرين  ال�سحية  الرعاية  لتوفير  متنقلة  ووحدات  �سحية  �سبابيك  اأي�سا 
الخدمات  وقدم  للمهاجرين،  �سعبية  �سحي  تاأمين  خطة  وو�سع  المك�سيكيين، 

الوطن. اإلى  العائدين  للمهاجرين  ال�سحية 

واأو�سحت مي�سثيلد فوهرر، نائبة الأمين التنفيذي لتفاقية المخاطر الرئي�سية 
المنظمة  مع  بالتعاون  اأوروبا،  مجل�ص  اأن  اأوروبا  لمجل�ص  والمتو�سطية  الأوروبية 
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الدولية للهجرة وال�ستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث، و�سع خطوطاً 
والالجئين،  المهاجرين،  مثل  ال�سعيفة،  الفئات  لإدراج  حالة  ودرا�سات  توجيهية 
وطالبي اللجوء، والأطفال، والم�سّنين، والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة في تدابير التاأهب 

للكوارث والحّد من المخاطر.

النظاميين،  غير  المهاجرين  اأو�ساع  ت�سوية  اأجل  من  برامج  تايلند  ونفذت 
ومالحقة المهربين والمتجرين، وتنظيم حمالت توعية ب�ساأن الهجرة الآمنة.

وو�سعت المفو�سية اأدوات لتحديد وتقييم مواطن ال�سعف لدى ال�سكان الالجئين، 
بما في ذلك اأداة لفح�ص حالت ال�سعف عند الأ�سخا�ص المحتجزين، واأداة لتحديد 
المخاطر المتنامية، وا�ستمارة تقييم �سريع للم�سلحة الف�سلى لالأطفال حالما يعتبر 

الطفل معر�سا للخطر.

وكما اأو�سح ماريو�ص اأوليفييه، معهد القانون وال�سيا�سة الجتماعية، اأ�ستاذ فوق 
اإيجابية تقوم فيها بلدان  اأمثلة  العادة بكلية الحقوق في جامعة نورث وي�ست، هناك 
المن�ساأ، ول �سيما في اآ�سيا، بو�سع برامج لتوفير الحماية الجتماعية مثل ا�ستحقاقات 
ال�سمان الجتماعي المتنقلة والم�ساركة في مخططات التاأمين الوطنية للمهاجرين 

الذين يعي�سون في الخارج.

وو�سعت العديد من الحكومات �سيا�سات �ساملة للهجرة. فعلى �سبيل المثال، اأو�سح 
الدولة، وكالة  التابعة للجنة  الهجرة  التنفيذي لأمانة ق�سايا  الأمين  جورج جا�سي، 
تنمية الخدمات العامة، وزارة العدل في جورجيا، اأن ا�ستراتيجية الهجرة في جورجيا 
لدعم  المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومية  الوكالت  تجمع   2020-2016 للفترة 
التكامل، وتوفير الحماية الدولية عند الحاجة، واإدماج الهجرة في خطط التنمية، 
وتعزيز اإدارة الهجرة، وزيادة الوعي العام بالمهاجرين. وطورت كينيا نهجا مجتمعيا 
اإزاء الهجرة. اأما اإكوادور، كما قال كارلو�ص اأرتورو لوبيز دام، �سفير وكيل وزارة الهجرة 
والخدمات القن�سلية، وزارة الخارجية وحركة الإن�سان، فلديها �سيا�سات هجرة قوية، 
لمركز  التدريجي  الإنهاء  على  اأمور،  جملة  في  ين�ص،  الذي  د�ستورها  في  متجذرة 
الأجنبي في البلد، وين�ص على برامج تكامل ت�ستند اإلى احتياجات متباينة، على �سبيل 
المثال بالن�سبة للن�ساء والأطفال. ولدى المغرب �سيا�سة تكامل �ساملة ل�سمان تمتع 
المواطنون.  بها  يتمتع  التي  والقت�سادية  الجتماعية  الحقوق  بنف�ص  المهاجرين 
وفي الدانمرك، يجب على ال�سلطات المحلية اأن تقدم برنامجا للتكامل، بما في ذلك 
التدريب اللغوي والوظيفي، لالجئين وغيرهم. وفي موريتانيا، اعتمدت ا�ستراتيجية 

وطنية لإدارة الهجرة، ويراأ�ص اللجنة الوطنية لإدارة الهجرة رئي�ص الوزراء.



142

ا�ستنتاج

�ستوفر مناق�سات حلقة العمل هذه، كما اأكد العديد من الدول، اإ�سهاما مو�سوعيا 
في التفاق العالمي ب�ساأن الهجرة، ل �سيما في تحديد احتياجات المهاجرين الذين 
يعي�سون في اأو�ساع �سعيفة، وفهم اأ�سباب ال�سعف، وو�سع ا�ستجابات مالئمة في مجال 
يت�سمن  �سامل  تحليلي  تقرير  و�سي�سدر  �سامال.  الملخ�ص  هذا  يعّد  ول  ال�سيا�سات. 

ح�سيلة حلقتي العمل للحوار الدولي ب�ساأن الهجرة المعقودتين في عام 2017.

م التقرير بو�سفه اإ�سهاماً في جملة اأمور منها الموؤتمر الحكومي الدولي  و�سيقدَّ
المعني موؤتمر بالتقييم، المقرر عقده في غوادالخارا، المك�سيك، في الأ�سبوع الأول 
من كانون الأول/دي�سمبر 2017، والذي �سيتيح فر�سة هامة لتوحيد الإ�سهامات في 

التفاق العالمي للهجرة.

على  للمانحين  والتقدير  ال�سكر  عن  تعرب  اأن  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتود 
اأ�ستراليا  حكومات  منهم  من  �سيما  ول  هذه،  العمل  حلقة  تنظيم  دعم  في  �سخائهم 

وتركيا والوليات المتحدة الأمريكية.






