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مــــــــــة ُمــــقــــــّدِ

رِق األوسِط وشمال  مة الدولّية للهجرة في الشَّ
َّ
نظ

ُ
تدعُم امل

والوفاء  اإلقليمّية  اتها  أولويَّ تحقيِق  في  الّدوَل  إفريقيا1 
الت.  والتنقُّ زوح 

ُّ
والن الهجرة  ميادين  في  الدولّية  بالتزاماتها 

، من القانون  سَتَمدُّ االلتزاماُت واألولوّياُت، بشكٍل خاّصٍ
ُ
ت

وإعالُن   2030 لعام  سَتدامة 
ُ
امل الّتنمية  ة 

ّ
وخط الدولّيِ 

وامليثاق   2016 العام  في  جئين 
ّ

والال للُمهاجرين  نيويورك 
ة2.  ظاميَّ العالمّي الّنا�سئ بشأن الهجرة اآلمنة واملنظمة والّنِ

تها للفترة بين 2017  نظمة الدولّية للهجرة في استراتيجيَّ
ُ
تتبُع امل

أقّرتُه  الذي  الهجرة،  مة 
َ

َحْوك إطار   
َ

وأهداف مبادَئ   2020 -
نظمة الدولّية للهجرة3  في عام 2015. كما 

ُ
ول األعضاُء في امل الدُّ

من  لكّلٍ  الفرعّية  اإلقليمّية  األولوّيات  الوثيقة  هذه  ُد  حّدِ
ُ
ت

ُد  حّدِ
ُ
ت وأخيًرا،  الخليج.  وبلدان  واملشرق  إفريقيا  شمال 

دة القطاعات واملبادئ املؤّسساتّية  االستراتيجّية القضايا ُمتعّدِ
ة أنشطتها وأعمالها 

ّ
نظمة الدولّية للهجرة في كاف

ُ
التي تلتزُم بها امل

لتحقيق أق�سى قدٍر من الفعالّية الّتنظيمّية. 

تشمُل  االستراتيجّية،  هذه  من  والغرض  للهجرة  الدولّية  للُمنظمة  سبة 
ّ
بالن  -1

رق األوسط وشمال إفريقيا: الجزائر والبحرين ومصر والعراق واألردن 
ّ

منطقة الش
والكويت ولبنان وليبيا واملغرب وسلطنة ُعمان وقطر واململكة العربية الّسعودّية 
ّتحدة 

ُ
امل العربّية  واإلمارات  وتونس  الّسورية  العربّية  والجمهورّية  والّسودان 

واليمن.
جئين لعام 2016، الجمعّية العاّمة لألمم 

ّ
2- انظر إعالن نيويورك للُمهاجرين والال

https://docu- الّتالي:  الّرابط  على  تاح 
ُ
امل  ،)A/71/L.1 )2016 ّتحدة،

ُ
 امل

ments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N16/285/44/PDF/
N1628544.pdf?OpenElement

 ،)C/106/40 )2015 الهجرة،  مة 
َ

َحْوك إطار  للهجرة،  الدولّية  املنظمة  انظر   -  3
https://governingbodies.iom.int/system/files/ الّتالي:  الّرابط  على  تاح 

ُ
امل

en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf
C/106/ الهجرة،  مة 

َ
َحْوك إطار   1310 رقم  للهجرة  الدولّية  مة 

ّ
نظ

ُ
امل وقرار 

https://governingbodies.iom. :تاح على الّرابط الّتالي
ُ
RES/1310 )2015(، امل

int/system/files/en/council/106/C-106-RES-1310%20MIGOF.pdf

ة أرجاء
ّ
مة الّراشدة للهجرة في كاف

َ
املة للُمنظمة الدولّية للهجرة في تعزيز الَحْوك

ّ
ؤية الش ُل الرُّ

َّ
 تتمث

الٍت بشرّيٍة آمنٍة رق األوسط وشمال إفريقيا، والتي ترمي في نهاية املطاف إلى هجرة وتنقُّ
ّ

 الش
جتمعات على حّد سواء

ُ
هاجرين وامل

ُ
.وُمنتظمة، وتعوُد بالفائدة على امل

بة على األزمات
ّ
ترت

ُ
نظمة الدولّية للهجرة بتحقيق ذلك من خالل ُمعالجة أبعاد التنّقالت امل

ُ
 وستقوم امل

عَتَمدة في الّتعاُمل مع
ُ
ُهِج امل  املنطقة، وكذلك من خالل اإلسهام في تحّوالت هيكلّية في النُّ

ُ
 التي تعصف

رق األوسط وشمال إفريقيا
ّ

.الهجرة وُمعالجتها وُمناقشتها في منطقة الش

التي  الّرئيسّية  األهداف  على  الّضوَء   
ُ
االستراتيجّية لقي 

ُ
وت

وتموضعها  للهجرة  الدولّية  مة 
ّ
نظ

ُ
امل عملّيات  ُه  ستوّجِ

الحماية، بشكٍل  في مجال  االستراتيجّي وسياساتها وعملها 
املنطقة.  في  تاحة 

ُ
امل والفرص  والّتحّديات  الّسياق  يعكُس 

نظمة 
ُ
امل برامج  ة 

ّ
لكاف  

ً
ًصا شامال ُملخَّ ليَست  ها  أنَّ وفي حين 

 مجاالت العمل 
ُ

ُل األهداف ِ
ّ
مث

ُ
الدولّية للهجرة في املنطقة، ت

على  الهجرة  وآثار  ظروف  لتحسيِن  زمة 
ّ

الال األولوّية  ذات 
الهيكلّية  التحّديات  وُمواجهة  جتمعات 

ُ
وامل األفراد 

الوفاء  في  واإلسهام  الهجرة  مة 
َ

َحْوك في  والجسيمة 
بااللتزامات واملعايير الدولّية.

بتنفيِذ هذه االستراتيجّية  للهجرة  الولّية  نظمة 
ُ
امل ستقوُم 

ستويات الوطنّية 
ُ
ِحدة على امل تَّ

ُ
كجزٍء من منظومة األمم امل

َسات اإلقليمّية  واإلقليمّية والعاملّية، وبالّتعاون مع املؤسَّ
وعملّيات الّسياسات اإلقليمّية واألقاليمّية ذات الّصلة.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N16/285/44/PDF/N1628544.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N16/285/44/PDF/N1628544.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N16/285/44/PDF/N1628544.pdf?OpenElement
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-RES-1310%20MIGOF.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-RES-1310%20MIGOF.pdf
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املـــنــــــظــــــــــور

ها  تعمُّ الّراهن  الوقِت  في  املنطقة  في  الهجرة  مسألة  إّن 
وطويلة  الكبيرة  زوح 

ّ
الن وعملّيات  األزمات  بشأن   

ُ
مخاوف

الذي فرَض على  األمُر  الدولّي،  الّدعم  األمد وعدم كفاية 
رق األوسط وشمال إفريقيا 

ّ
العديد من بلدان منطقة الش

أنَّ  بيَد  مسبوقة.  وغير  كبيرة  إنسانّية  مسؤولّياٍت  ل  تحمُّ
للُمهاجرين  اإلنسان  حقوق  بصون  قة 

ّ
تعل

ُ
امل املسائل 

البلدان-  من  العديد  في  ا  وعمليًّ ا  قانونيًّ  
ً

أصال -الّضعيفة 
ا ُمقارنة بتلك املخاوف. وينطبُق  حظيت باهتمام أقّل نسبيًّ
األمُر ذاته على االعتراف بفوائد الهجرة، والسّيما الّروابط 
ذا  موضوًعا  ُل  ِ

ّ
مث

ُ
ت الهجرة  التزاُل  بالّتنمية.  اإليجابّية 

لقد  أمنّية.  يرتبط بمخاوف  ما  حساسّية سياسّية، غالًبا 
رق 

ّ
الش وعبر  من  الّنظامّية  غير  الهجرة  مساراُت  زادت 

األوسط وشمال إفريقيا من الّتأثيرات واملصالح الّسياسّية 
إلى  جاهات 

ّ
االت وتميل  جاورة. 

ُ
امل للمناطق  والسياساتّية 

 من إتاحة حرّية أكبر للتنّقل. وفي ظّل 
ً

إغالق الحدود بدال
الّسيا�سّي  للّتكامل  اإلقليمّية  املحدودّية  خلفّية 
السياساتّية  للحوارات  مساحات  تتواجُد  واالقتصادّي، 
أو  اإلقليمّي  دون  ستوى 

ُ
امل على  الهجرة  بشأن  والّتعاون 

من  ُمختلفة  مراحل  في  ها  أنَّ بيَد  األقاليمّي،  أو  اإلقليمّي 
حيث الّنتائج.   

إلى  للهجرة  الدولّية  نظمة 
ُ
امل الخلفّية، تسعى  في ضوِء هذه 

الّتحّوالت  في  واإلسهام  للهجرة  الّراشدة  مة 
َ

الَحْوك تعزيز 
ُهِج الّتعاُمل مع الهجرة وُمعالجتها وُمناقشتها في  الهيكلّية في النُّ

رق األوسط وشمال إفريقيا. 
ّ

منطقة الش

االستجابات  من  االنتقال  الهيكلّية  التحّوالت  تقت�سي 
أكثر  هٍج 

ُ
ن إلى  األزمات  ُمواجهة  في  األمد  قصيرة  اإلنسانّية 

 . تنموّيٍ أساٍس  على  وتقوم  املرونة  على  ُز  ِ
ّ

رك
ُ
ت استدامة 

تنّقلة 
ُ
ُهُج املجموعات الّسكانّية امل وينبغي أن تشمَل هذه النُّ

رة على حّد سواء.  تضّرِ
ُ
ضيفة/امل

ُ
جتمعات امل

ُ
الّضعيفة وامل

وفرص  هاجرين 
ُ
امل حقوق  على  أكبر  تركيٍز  إيالُء  ويجُب 

ذاتها،  بحّدِ  والّتنمية  العيش  وسبل  القانونّية  الهجرة 
وكبدائَل للهجرة غير الّنظامّية في اآلن ذاته. كما أنَّ هناك 
حاجة لالستعداد بشكٍل أكبر للتأثيرات املناخّية والبيئّية 
يتمُّ  مجاٌل  وهو  الهجرة،  على  الطبيعّية  الكوارث  وأثر 
ُب 

َّ
تتطل وأخيًرا،  الّراهن.  الوقت  في  املنطقة  في  إهماله 

القوانين  ُمستوى  على  استثماًرا  الهيكلّية  التحّوالُت 

العاّم،  والخطاب  والتصّورات  الوطنّية  والّسياسات 
وبين  املنطقة  ضمن  الّدول  بين  وتعاون  حوار  إلى   

ً
إضافة

رق األوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى في 
ّ

منطقة الش
الوقت ذاته. 

صبَح 
ُ
الت أن ت ُه ُيمكُن للتنقُّ

ّ
 بأن

ُ
في العموم، ينبغي االعتراف

ف والّتنمية. وفي هذا الّسياق،   للّتعافي والتكيُّ
ً
استراتيجّية

 2030 لعام  ستدامة 
ُ
امل التنمية  أعمال  جدول  تنفيذ  إنَّ 

بأحد  فريط  التَّ بعدم  ده  وتعهُّ بالهجرة  قة  ِ
ّ
تعل

ُ
امل وأهدافه 

الدولّية  نظمة 
ُ
امل ستدعُم  كما  ا.  أساسيًّ سيكوُن  أمٌر  هو 

اآلمنة  الهجرة  بشأن  العالمّي  امليثاق  إقامة  للهجرة 
وإطاًرا  ا  هامًّ ا 

ً
سياق ُل  ِ

ّ
سيشك الذي  ة،  ظاميَّ والّنِ واملنظمة 

للتحّوالت الضرورّية في املنطقة.

مة الدولّية للهجرة بناًء 
ّ
نظ

ُ
عاتها، ستعمُل امل

ُّ
ولتحقيق تطل

رق األوسط 
ّ

على وجودها الّراسِخ والّتاريخّي في منطقة الش
ستقّرة 

ُ
وشمال إفريقيا، مع العديد من بعثاتها الكبيرة وامل

والتي  عالية،  عملّياتّية  بقدرات  الحافل  ها 
ّ
وسجل ا  ماليًّ

األوضاع  ُمختلف  في  بفعالّية  ُمباشٍر  بشكٍل  تستجيُب 
حافظة على كفاءتها العملّياتّية وفعالّيتها 

ُ
عّقدة. ومع امل

ُ
امل

تنويع  إلى  للهجرة  الدولّية  نظمة 
ُ
امل تسعى  وسرعتها، 

مجموعة برامجها وتطبيق طيٍف كامٍل من خبراتها لتعزيز 
نظمة الدولّية للهجرة 

ُ
املة للهجرة. إّن دخوَل امل

ّ
ُهِج الش النُّ

تعزيز  تحدة سيزيُد من 
ُ
امل األمم  في منظومة  بشكٍل رسمّيٍ 

إلى  ا  منهجيًّ الهجرة  قضايا  إدخال  رص 
ُ
وف ركات 

ّ
الش

وأخيًرا،  واإلنسانّية.  الّتنموّية  واالستجابات  الّتخطيط 
قائم  إدارة  نهِج  بتطبيق  للهجرة  الدولّية  نظمة 

ُ
امل تلتزُم 

ة أنشطتها لتعظيم الّتأثير والفعالّية. 
ّ
على الّنتائج في كاف
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رق األوسط وشمال إفريقيا4
ّ

الهجرة في الش

رق األوسط وشمال إفريقيا، مع كون العديد من بلدان املنطقة أماكَن منشأ وعبور ومقصد في الوقت 
ّ

رت الهجرة على الش
ّ
لطاملا أث

جئين 
ّ

الال يشمُل  الذي  إفريقيا،  وشمال  األوسط  رق 
ّ

الش منطقة  في  ُيقيمون  الذين  الدولّيين  هاجرين 
ُ
امل عدُد  وصَل  فقد  ذاته. 

رق األوسط 
ّ

َسّجلين، إلى نحو 34.5 مليون شخٍص في العام 2015. وفي العام ذاته، كان نحو 23.9 مليون شخٍص من منطقة الش
ُ
امل

جئين من بلدان 
ّ

َسّجلون، يعيشون خارج بلدانهم األصلّية. وفي الواقع، مع وصول عدد الال
ُ
جئون امل

ّ
وشمال إفريقيا، بمن فيهم الال

جئين في العالم. هذا باإلضافة إلى عدد 
ّ

رق األوسط وشمال إفريقيا إلى 5.5 مليون شخٍص، أصبحت املنطقة أكبر مصدٍر لال
ّ

الش
ا في املنطقة الذي بلَغ نحو 16.2 مليون شخٍص. األشخاص الّنازحين داخليًّ

رق األوسط وشمال إفريقيا، انظر الّتقرير املرحلّي للُمنظمة الدولّية للهجرة ولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا لعام 
ّ

4 -  للمزيد من املعلومات حول الهجرة في الش
تاح على الّرابط الّتالي: http://publications.iom.int/system/files/pdf/sit_rep_en.pdf وملحة البيانات للُمنظمة 

ُ
ٍر، امل زوُح والّتنمية في عالٍم عربّيٍ ُمتغّيِ

ّ
2015 بشأن الهجرة الدولّية: الن

http://www.iom.int/sites/default/files/country/mena/Migration-in- :تاحة على الّرابط الّتالي
ُ
رق األوسط وشمال إفريقيا، امل

ّ
الدولّية للهجرة بعنوان: الهجرة إلى ومن وفي الش

تاح 
ُ
جئين، امل

ّ
ّتحدة لشؤون الال

ُ
فّوضّية الّسامية لألمم امل

ُ
جاهات العاملّية للعام 2015، مكتُب امل

ّ
the-Middle-East-and-North-Africa_Data%20Sheet_August2016.pdf  وتقرير االت

 http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf :على الّرابط الّتالي

 ُمهاجرين في جلسة إعالمّية عقدتها مصلحة الهجرة 
ُ
ُمشاركة

والجوازات والجنسية في صنعاء، اليمن. 

جميع الحقوق محفوظة © للُمنظمة الدولّية للهجرة 2016 
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رِق األوسط وشمال إفريقيا 
ّ

 سياق الهجرة في الش
ُ

ُيمكُن وصف
ُه يتكّوُن من ثالثِة أنماٍط ُمترابطة بشكٍل وثيٍق 

ّ
بصورة عاّمة بأن

وهي:

لألزمات  نتيجة  الداخلّي،  زوح 
ّ
والن القسرّية  الهجرة   .I

وتحديًدا  املنطقة،  أنحاء  ُمختلف  في  ديدة 
ّ

والش تعّددة 
ُ
امل

وبالّدرجة األولى، في الجمهورّية العربّية الّسورّية والبلدان 
والّسوادان  وليبيا  العراق  إلى  باإلضافة  لها،  جاورة 

ُ
امل

واليمن؛

ختلطة غير الّنظامّية، الّناجمة عن 
ُ
قات الهجرة امل

ُّ
II. تدف

وغيرها،  والّسياسّية  االقتصادّية  العوامل  من  مجموعة 
شمال  وعبر  إلى  وتحديًدا  املنطقة،  خالل  من  تعبر  التي 
إفريقيا ُمّتجهة نحو أوروبا، وكذلك إلى وعبر اليمن ُمّتجهة 
الّتعاون  مجلس  )بلدان  العربّي  الخليج  بلدان  نحو 

الخليجّي(؛ وأخيًرا،

ضمن  الّنظامّية،  وغير  الّنظامّية  العمالة،  هجرة   .III
الّتعاون  مجلس  دول  باعتبار  املنطقة،  خارج  وبعيًدا 
جذًبا  األكثر  البلدان  هي  وليبيا  واألردن  ولبنان  الخليجّي 

هاجرين.
ُ
للُعّمال امل

أقاليم  ثالثة  بين  طة،  ُمبسَّ كانت  ولو  هاّمة،  ا 
ً
فروق هناَك  إنَّ 

بشكٍل  األوسط  رق 
ّ

املشرق/الش  
ُ
فيرتبط املنطقة:  في  فرعّية 

الحدود  وخارج  ضمن  األزمات  عن  الّناجِم  زوح 
ّ
بالن أسا�سّيٍ 

إفريقيا  شمال  منطقة  تشهُد  حين  في  انوّية. 
ّ
الث والتنّقالت 

قات هجرة ُمعّقدة غير نظامّية منها وعبرها وإليها، وكذلك 
ُّ
تدف

إفريقيا  وشمال  األوسط  رق 
ّ

الش منطقة  ضمن  العمالة  هجرة 
الت العمالة في منطقة الخليج  ُل تنقُّ ِ

ّ
مث

ُ
جاه أوروبا. وأخيًرا، ت

ّ
وبات

آسيا،  هاجرين من 
ُ
امل مع وفود  للهجرة،  ائد  السَّ كَل  الشَّ العربّي 

على  والّسودان  اليمن  من  كلٌّ   
ُ

ف َصنَّ
ُ
وت الهند.  من  وتحديًدا 

ٌد  ُمعقَّ مزيٌج  فيهما  ويبرُز  املنطقة،  في  ا  نموًّ األقّل  البلدان  أّنهما 
غادرة 

ُ
وامل الوافدة  جئين 

ّ
الال وتنّقالت  الداخلّيِ  زوح 

ّ
الن من 

ِوعدم  دقع 
ُ
امل الفقر  من  سياٍق  في  عّقدة، 

ُ
امل الهجرة  قات 

ُّ
وتدف

االستقرار. 

االقتصادّية وعدم  الديموغرافّية واالجتماعّية  جاهات 
ّ
االت إنَّ 

وتغّير  البيئّية  العوامل  ُمتزايٍد،  وبشكٍل  والّصراع،  االستقرار 
ر على دينامّيات 

ّ
املناخ هي من بين العديد من العوامل التي تؤث

باألزمات  رتبطة 
ُ
امل الهجرة  أنَّ  حين  وفي  املنطقة.  في  الهجرة 

الّسياسّية  والجغرافية  واألمن  االستقرار  على  ا  إقليميًّ وآثارها 
املانحة  والجهات  الحكومات  أجندات  تتصّدر  والّتنمية 
إلى  العمالة  هجرة  إنَّ  واإلنمائّية،  اإلنسانّية  الفاعلة  والجهات 
بلدان الخليج العربّي هي في الواقع األكبر من الناحية العددّية. 

الهجرة  ذات  الوحيدة  املنطقة  هي  العربّي  الخليج  بلدان  إّن 
هجرة  األخرى  املناطق  كلُّ  تشهد  حين  في  الّصافية،  الوافدة 

ُمغادرة صافية. 

رق 
ّ

هاجرين الذين ينحدرون من بلٍد في منطقة الش
ُ
إّن غالبّية امل

األوسط وشمال إفريقيا ينتقلون إلى بلٍد آخر في املنطقة ذلتها 
إّن  ذلَك،  ومع  املنطقة.  داخل  هي  الهجرات  غالبّية  أنَّ  أي   –
قات 

ُّ
تدف حيث  من  األهمّية  في  بالٌغ  دوٌر  جاورة 

ُ
امل للمناطق 

ذلك،  ى 
ّ

ويتجل الدولّي.  والّتعاون  الّسياسات  ُصنع  وفي  الهجرة 
والّسياساتّية  الّسياسّية  املصالح  في  الخصوِص،  وجه  على 
ة على الحوض 

ّ
طل

ُ
حاد األوروبّي ودوله األعضاء في البلدان امل

ّ
لالت

الهجرة  بدأت  ما منذ  توّسط، والسيَّ
ُ
امل للبحر األبيض  الجنوبّي 

قات 
ُّ
تدف إّن  زايد. 

ّ
بالت األوروبّي  حاد 

ّ
االت نحو  الّنظامّية  غير 

وغرب  الكبرى  الّصحراء  جنوب  الواقعة  البلدان  من  الهجرة 
هذه  مع  الّسياساتّي  والحوار  اإلفريقّي  القرن  وفي  إفريقيا 
إفريقيا  شمال  لبلدان  سبة 

ّ
بالن أهمّية  ذاُت  أموٌر  هي  املناطق 

واليمن أيًضا. 

رق األوسط وشمال 
ّ

إنَّ أنماط الهجرة ونتائجها في منطقة الش
ستوى 

ُ
امل أنَّ  حين  في  الجنسين:  بين  كبيٍر  تمايٍز  ذاُت  إفريقيا 

العالمّي  توّسط 
ُ
امل من  بكثيٍر  أقّل  هو  الهجرة  لتأنيث  العاّم 

رق 
ّ

الش منطقة  في  هاجرين 
ُ
امل من  فقط  باملئة   32 أّن  )حيث 

هاجرين 
ُ
امل من  باملئة  و43  ُمهاجراٌت  إفريقيا  وشمال  األوسط 

املنطقة  في  العمالِة  الُت  تنقُّ تعكُس  نساٌء(،  هم  املنطقة  من 
للعمِل  الخليجّي( تقسيًما  الّتعاون  بلدان مجلس  إلى  ٍة  )وبخاصَّ
في  ساِء  ِ

ّ
الن  

ُ
عمالة ُز 

ّ
تترك حيث  االجتماعّي،  وِع  النَّ بحسب 

في  والّضيافة،  والّتجزئة  والّرعاية  املنزلّية  األعمال  قطاعات 
يتّم  والّزراعة.  البناء  أعمال  في  الّرِجاِل   

ُ
عمالة ُز 

َّ
تترك حين 

أكثر،  أو  بلدين  بين  الحدود  عبر  أو  ا  داخليًّ بالبشر  اإلتجاُر 
وشمال  األوسط  رق 

ّ
الش منطقة  وإلى  ومن  ضمَن  وكذلك 

ساء كضحايا لإلتجار 
ّ
إفريقيا. غالًبا ما يتمُّ تحديُد الفتيات والن

في  )بما  القسرّية  والعمالة  الجن�سّي  االستغالل  بهدف  بالبشر 
الّرجال  واستغالل  اإلتجار  أنَّ  بيَد  املنزلّي(؛  االستعباد  ذلك 
 عنها غير كاٍف.

ُ
ح أن يكون الكشف رجَّ

ُ
والفتيان هي أموٌر من امل

وتواصل  جتمعات 
ُ
امل شبابّية  على  الّتأكيد  هّمِ 

ُ
امل من  وأخيًرا، 

رق األوسط 
ّ

ة أرجاء الش
ّ
كانّي في كاف ارتفاع ُمستويات النمّوِ السُّ

الّركود  إلى جنٍب مع  باب، جنًبا 
ّ

وشمال إفريقيا. إنَّ بطالة الش
النمّو  على  رة 

ّ
املؤث الّسياسّية  واالضطرابات  االقتصادّيِ 

العمل، هي مصدُر  في أسواق  الهيكلّية  االقتصادّي والحواجز 
ة أرجاء املنطقة، وذات ارتباٍط وثيٍق بالهجرة.

ّ
قلٍق رئي�سّي في كاف
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ة للهجرة  نظمة الدوليَّ
ُ
امل

رق األوسط وشمال إفريقيا
ّ

في الش

إفريقيا،  وشمال  األوسط  رق  الشَّ منطقة  أنحاء  ُمختلف  في  ٍف5 
ّ
موظ  1400 للهجرة  الدولّية  نظمة 

ُ
امل عّينت   ،2016 عام  في 

والجمهورية  والسودان  واملغرب  وليبيا  ولبنان  والكويت  واألردن  والعراق  ومصر  الجزائر  وهي  بلًدا   12 في  مكاتبها  على  وحافظت 
القاهرة،  في  املوجود  إفريقيا  وشمال  األوسط  رق 

ّ
الش ملنطقة  اإلقليمّي  مكتبها  إلى   

ً
إضافة واليمن،  وتونس  السورية  العربية 

 من الجزائر ومصر واألردن وليبيا 
ًّ

إنَّ كال تحدة. 
ُ
امل العربّية  الّسعودّية واإلمارات  العربّية  في قطر واململكة  )العملّياتّي(  ووجودها 

واصُل كلٌّ من البحرين واململكة العربّية 
ُ
نظمة الدولّية للهجرة، في حين ت

ُ
واملغرب والّسودان وتونس واليمن هي دوٌل أعضاء في امل

ُمراقب. بصفة  ُمشاركتها  الّسعودية وقطر 

فين املدفوع لهم بحسب ساعات العمل.
ّ
تعاقدين الفرعّيين واملوظ

ُ
5  -  باستثناء االستشارّيين وامل

للهجرة  الدولّية  نظمة 
ُ
امل مت 

ّ
نظ للُمهاجرين،  الدولّي  باليوم   

ً
احتفاال  ،2016 األّول/ديسمبر،  كانون   18 في 

 وحفلة موسيقّية وعرًضا لفيلٍم في مركز طريق املطار لالحتجاز، في طرابلس، ليبيا. 
ً
 رياضّية

ً
أنشطة

جميع الحقوق محفوظة © للُمنظمة الدولّية للهجرة 2016 )تصوير: جوا�سي(
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بتنفيذ  املنطقة  أرجاء  ة 
ّ
كاف في  للهجرة  الدولّية  نظمة 

ُ
امل تقوُم 

مجموعة برامجها بشكٍل كامٍل، والذي يشمُل على: )أ( التنّقل 
وإعادة  الّصحي  الّتقييم  وعملّيات  غادرة 

ُ
امل قبل  ما  وتوجيهات 

لها؛  واالستجابة  وارئ 
ّ
الط لحاالت  االستعداد  )ب(  الّتوطين؛ 

)ج( العملّيات االنتقالّية والّتعافي بعد انتهاء األزمات؛ )د( صّحة 
الهجرة؛ )ه( الّدعم الّنف�سّي االجتماعّي والّصحة النفسّية؛ )و( 
هجرة العمالة والهجرة والّتنمية؛ )ز( ُمكافحة اإلتجار بالبشر 
العودة  وُمساعدات  الّضعفاء  للُمهاجرين  ساعدات 

ُ
وامل

الطوعّية وإعادة اإلدماج؛ وأخيًرا )ح( سياسة وبحوث الهجرة. 
ساعدات 

ُ
وامل العملّيات  للهجرة  الدولّية  نظمة 

ُ
امل عمُل  يشمُل 

جتمعات والّدعم التقنّي وبناء القدرات 
ُ
باشرة للُمهاجرين وامل

ُ
امل

إلى  باإلضافة  للحكومات،  والّسياساتّي  شريعّي 
ّ
الت والّدعم 

ناصرة. 
ُ
البحوث والحوار وامل

من  ُمتنّوٍع  طيٍف  أجل  من  للهجرة  الدولّية  نظمة 
ُ
امل تعمُل 

ستفيدة، مما يعكُس مدى تعقيد الهجرة في املنطقة. 
ُ
الفئات امل

هاجرين الدولّيين واألشخاص الّنازحين 
ُ
وتشمُل هذه الفئاُت امل

وُمجتمعات  الغربة  وُمجتمعات  والعائدين  جئين 
ّ

والال ا  داخليًّ
ستضيفة للُمهاجرين والّنازحين 

ُ
جتمعات امل

ُ
املنشأ والعودة وامل

باُب واألطفاُل 
ّ

الش ُل  ِ
ّ
تضّررة من األزمات. وُيشك

ُ
امل جتمعات 

ُ
وامل

األوسط  رق 
ّ

الش منطقة  في  كبيرة  أهمّية  ذات  انّية 
ّ
سك فئة 

للهجرة.  الدولّية  للُمنظمة  سبة 
ّ
بالن وتحديًدا  إفريقيا،  وشمال 

نظمة الدولّية للهجرة على االعتراف بمواطن القّوة 
ُ
وتحرُص امل

قة بالّنوع االجتماعّي والفئة 
ّ
تعل

ُ
عف امل واالستجابة ملواطن الضَّ

العمرّية والصّحة والتوّجه الجن�سّي والهوّية الجنسانّية وغيرها 
معها  تعمل  سكانّية  مجموعة  ضمَن  ع  التنوُّ خصائص  من 

نظمة. 
ُ
امل

راكة 
ّ

الش عالقات  تعميَق  للهجرة  الدولّية  نظمة 
ُ
امل ُع 

َّ
تتوق

مة 
ّ
كُمنظ ّتحدة 

ُ
امل األمم  منظومة  في  لدخولها  نظًرا  القائمة، 

نظمة 
ُ
، تّم عموًما إشراُك امل ذات صلة6. وعلى الّصعيد الُقطرّيِ

ة والفرق الُقطرّية  ّتحدة الُقطريَّ
ُ
الدولّية للهجرة في فرق األمم امل

طر 
ُ
أ ُمعظم  على  عة  ِ

ّ
ُموق وهي  اإلنسانّية  ؤون 

ّ
الش في  الفاعلة 

الوطنّية  والخطط  اإلنمائّية  للُمساعدات  حدة  تَّ
ُ
امل األمم  عمل 

فإّن   ، اإلقليمّيِ ستوى 
ُ
امل وعلى  ا.  حاليًّ بها  املعمول  ماثلة 

ُ
امل

نظمة الدولّية للهجرة هي عضٌو في الفريق اإلنمائّي اإلقليمّي 
ُ
امل

شارُك 
ُ
ّتحدة. وت

ُ
ّتحدة وآلّية الّتنسيق اإلقليمّي لألمم امل

ُ
لألمم امل

املنظمة الدولّية للهجرة في رئاسة فريق العمل اإلقليمّي املعني 

نظمة الدولّية للهجرة، 
ُ
ّتحدة وامل

ُ
ق بالعالقة بين منظمة األمم امل

ّ
تعل

ُ
فاق امل

ّ
6 - انظر االت

رقم A/70/976، الذي تمَّ توقيُعه في 19 أيلول/ديسمبر 2016، الجمعّية العاّمة لألمم 
http://www.un.org/ga/search/view_ الّتالي:  الّرابط  على  ُمتاٌح  فاُق 

ّ
االت ّتحدة. 

ُ
امل

doc.asp?symbol=A/70/976&referer=/english/&Lang=A

لجنة  مع  جنٍب  إلى  جنًبا  العربّية،  املنطقة  في  الدولّية  بالهجرة 
وجامعة  آسيا  لغرب  واالجتماعّية  االقتصادّية  املّتحدة  األمم 
املعني  العمل  في فريق  نظمة كذلك 

ُ
امل شارُك 

ُ
العربّية. وت الّدول 

ة التنمية املستدامة لعام 2030. وباإلضافة إلى ذلك، إنَّ 
ّ
بخط

نظمة الدولّية للهجرة هي جزٌء من فريق االستعداد للطوارئ 
ُ
امل

ِقَبل  من  بقيادة  إفريقيا  وشمال  األوسط  رق 
ّ

الش منطقة  في 
وعلى  اإلنسانية.  ؤون 

ّ
الش لتنسيق  حدة  املتَّ األمم  مكتب 

عضًوا  للهجرة  الدولّية  نظمة 
ُ
امل عدُّ 

ُ
ت اإلقليمّي،  دون  ستوى 

ُ
امل

شمال  في  ختلطة 
ُ
امل بالهجرة  املعنّي  العمل  فريق  في  ًسا  مؤّسِ

ختلطة7 
ُ
امل الهجرة  مركَز  ُل  َمّوِ

ُ
وت نظمة 

ُ
امل  

ُ
وتستضيف إفريقيا 
رتبط بهذا الفريق.

ُ
امل

نظمة الدولّية للهجرة بشكٍل فاعٍل في حوارات 
ُ
شارُك امل

ُ
هذا وت

بما  األقاليم،  وداخل  واإلقليمّية  اإلقليمّية  دون  ياسات  الّسِ
الهجرة  بشأن  العربّية8  اإلقليمّية  شاورّية 

ّ
الت العملية  يشمُل 

التي تستضيُفها جامعة الدول العربّية وحوار أبو ظبي9 وعملّية 
بشأن  اإلفريقّي  والقرن  األوروبّي  حاد 

ّ
االت )ُمبادرة  الخرطوم 

حاد اإلفريقّي 
ّ
مسارات الهجرة(10 وعملّية الّرباط11 وُمبادرة االت

هاجرين12.
ُ
والقرن اإلفريقّي بشأن اإلتجار بالبشر وتهريب امل

على  تاح 
ُ
)امل إفريقيا  شمال  ملنطقة  ختلطة 

ُ
امل الهجرة  ملركز  اإللكترونّي  املوقع  انظر   -  7

املعنّي  العمل  فريُق   
ُ

ف
ّ
يتأل  .)http://www.mixedmigrationhub.org الّتالي:  الّرابط 

الّسامية  واملفوضّية  للهجرة  الدولّية  نظمة 
ُ
امل من  إفريقيا  شمال  في  ختلطة 

ُ
امل بالهجرة 

اإلنسان  لحقوق  الّسامية  املّتحدة  األمم  ومفوضّية  جئين 
ّ

الال لشؤون  ّتحدة 
ُ
امل لألمم 

للطفولة  املتحدة  األمم  ومنظمة  والجريمة  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  ومكتب 
ختلطة، 

ُ
جئين واألمانة اإلقليمّية للهجرة امل

ّ
ومنظمة أنقذوا األطفال واملجلس الّدنماركّي لال

في نيروبي.
شاورّية اإلقليمّية العربّية بشأن الهجرة في العام 2015، وتشمُل 

ّ
8 -  تمَّ إنشاُء العملية الت

هذه  أمانة  الجامعة  ر  ِ
ّ
وتوف العربّية.  الّدول  جامعة  في  األعضاء  ول  الدُّ جميع  العملّية 

العملّية التشاورّية.
وشمال  األوسط  رق 

ّ
الش منطقة  وبلدان   .2008 عام  في  ظبي  أبو  حوار  تأسيُس  تمَّ   -  9

واململكة  وقطر  ُعمان  وسلطنة  والكويت  البحرين  هي  الحوار  هذا  في  شاركة 
ُ
امل إفريقيا 

ّتحدة.
ُ
العربّية الّسعودّية واإلمارات العربّية امل

رق األوسط وشمال 
ّ

10 - تمَّ تأسيُس عملّية الخرطوم في عام 2014. وُبلدان منطقة الش
شاركة في هذه العملّية هي مصر والّسودان وتونس.

ُ
إفريقيا امل

رق األوسط وشمال إفريقيا 
ّ

11 -  تمَّ تأسيُس عملّية الّرباط في 2006. وُبلداُن منطقة الش
شاركة في هذه العملّية هي الجزائر )بصفة ُمراقب( واملغرب وتونس.

ُ
امل

حاد اإلفريقّي والقرن اإلفريقّي بشأن اإلتجار بالبشر وتهريب 
ّ
12 -  تمَّ تأسيُس ُمبادرة االت

شاركة في هذه 
ُ
رق األوسط وشمال إفريقيا امل

ّ
هاجرين في عام 2014. وُبلداُن منطقة الش

ُ
امل

بادرة هي مصر والّسودان وتونس )الُبلدان الّرئيسّية( وليبيا واململكة العربّية الّسعودّية 
ُ
امل

واليمن )ُبلدان شريكة(.

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/976&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/976&referer=/english/&Lang=A
http://www.mixedmigrationhub.org
http://www.iom.int/arab-regional-consultative-process
http://www.iom.int/abu-dhabi-dialogue
http://www.iom.int/eu-horn-africa-migration-route-initiative-khartoum-process
https://processus-de-rabat.org/fr/
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ً
نظمة الدولّية للهجرة جلسة

ُ
تعقُد امل

ل الجزء األوَّ
مة الهجرة 

َ
 تطبيُق إطار َحْوك

رق األوسط وشمال إفريقيا
َّ

في الش

رق األوَسط وشمال إفريقيا للفترة بين 2017-2020 على  ترتِكُز االستراتيجّية اإلقليمّية للُمنظمة الدولّية للهجرة في الشَّ
مة الهجرة.

َ
نظمة الدولّية للهجرة لَحْوك

ُ
مة الّراشدة للهجرة الواردة في إطار امل

َ
مبادئ وأهداف الَحْوك

ماَرُس من خاللها الّسلطة على الهجرة والتنّقالت والجنسّية في بلٍد ما، بما في ذلك 
ُ
ها: »التقاليد واملؤّسسات التي ت َمة الهجرة بأنَّ

َ
نظمة الدولّية للهجرة َحْوك

ُ
 امل

ُ
عّرِف

ُ
ُمالحظة:  ت

مة 
َ

مة الدولّية للهجرة إطاَر َحْوك
ّ
نظ

ُ
ت الّدول األعضاء في امل قدرة الحكومة على الّصياغة والّتنفيذ الفّعال للّسياسات الّسليمة الخاّصة بهذه املجاالت«. وقد أقرَّ

.C/106/RES/1310 والوثيقة C/106/40 مة رقم 106 للعام 2015، انظر الوثيقة
ّ
نظ

ُ
الهجرة في جلسة مجلس امل
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https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-RES-1310%20MIGOF.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf
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مة 
َ

الَحْوك في  أسا�سيٌّ  عنصٌر  الدولّيِ  للقانون  االمتثال  إنَّ 
عليها  فق  تَّ

ُ
امل باملعايير  ُق 

ّ
يتعل فيما  والسّيما  للهجرة،  الّراشدة 

جئين. 
ّ

 الال
ُ
ا بشأن حقوق اإلنسان وحقوق الُعّمال وحماية دوليًّ

عاهدات 
ُ
وامل للصكوك  ا  رسميًّ واالمتثاُل  الّتصديُق  كان  ولطاملا 

وشمال  األوسط  رق 
ّ

الش إقليم  في  الحدوِث  ضئيل  الدولّية 
املنطقة  ُبلدان  استوعبت  لطاملا  ذاته،  الوقت  وفي  إفريقيا. 
الّنازحين،  واألشخاص  جئين 

ّ
والال هاجرين 

ُ
امل من  كبيرة  أعداًدا 

 ما 
ً
ه عادة ًرا الّسورّيون. بيد أنَّ بمن فيهم الفلسطينّيون، ومؤخَّ

لين انتهاكاٌت خطيرة لحقوق اإلنسان،  تنّقِ
ُ
واجه األشخاص امل

ُ
ت

زوح 
ّ
الن في سياق  مة، سواء 

ّ
ُمنظ االنتهاكاُت  تكون هذه  وأحياًنا 

هاجرين واإلتجار بالبشر، أو 
ُ
والهجرة غير الّنظامّية وتهريب امل

للعنصرّية  وُيمِكُن  واستغاللّية.  ُمسيئة  عمٍل  لظروف  نتيجة 
ضعف  عن  الناجمة  الظروف  فاِقما 

ُ
ت أن  األجانب  وكراهية 

زمة.
ّ

القوانين أو عدم تنفيذها بالّصورة الال

رق 
ّ

الش إقليم  في  ول  الدُّ دعَم  إنَّ   ،2020-2017 بين  الفترة  في 
ساق ونزاهة وفعالّية األطر 

ّ
األوسط وشمال إفريقيا في تعزيز ات

بالتزاماتها  الوفاء  وفي  فيها،  الوطنّية  والّسياساتّية  القانونّية 
الدولّية، سيكون أولوّية رئيسّية. وتحقيًقا لهذا الغرض ستكون 
جئين في 

ّ
للُمهاجرين والال االلتزاماُت الواردة في إعالن نيويورك 

اآلمنة  الهجرة  بشأن  الّنا�سئ  العالمّي  وامليثاق   2016 العام 
نظمة 

ُ
ساعُد امل

ُ
ة. وست ة بمثابة توجيهاٍت هامَّ ظاميَّ واملنظمة والّنِ

والّسياساتّية  القانونّية  األطر  ُمعالجة  في  للهجرة  الدولّية 
قة بالهجرة، التي أحياًنا ما تكون قديمة أو غير كافية أو 

ّ
تعل

ُ
امل

ركيز 
ّ
الت مجاالت  ُق 

َّ
وتتعل  .

ً
أصال موجودة  غير  حتى  أو  إشكالّية 

هاجرين 
ُ
هاجرين في مراكز االحتجاز وعدم تجريم امل

ُ
الخاّصة بامل

هاجرين 
ُ
امل األطفال  وحالة  القانونّية  األطر  في  الّنظامّيين  غير 

نفصلين عن ذويهم. 
ُ
غير املصحوبين أو امل

رق األوسط وشمال إفريقيا: 
ّ

األهداف الخاّصة بإقليم الش

سقة 	 
َّ
ُمت وتشريعاٍت  سياساٍت  اعتماِد  في  ول  الدُّ دعُم 

وقائمة على الحقوق وُمتماشية مع املعايير الدولّية، وذلك 
ّتصلة بالهجرة.

ُ
ة املجاالت امل

ّ
في كاف

لحماية 	  املعنّية  األطراف  من  وغيرها  الّدول  قدرة  زيادة 
وتحديًدا،  تنّقلين، 

ُ
امل واألطفال  باب 

ّ
الش وتمكين  ودعم 

عن  املفصولين  أو  املصحوبين  غير  هاجرين 
ُ
امل األطفال 

ذويهم. 

في 	  الّنظامّيين  غير  هاجرين 
ُ
امل تجريم  عدِم  على  شجيُع 

ّ
الت

القانون، ودعُم الّدول في إيجاد بدائل لالحتجاز في حاالت 
انتهاكات الهجرة. 

صبّيان يعيشان في قيارة، العراق، يقفان أمام ما أصبح اآلن موقع القّيارة للطوارئ، الذي 
، حيث يتصاعد الّدخان من آبار الّنفط التي أضرمت مليشياُت 

ً
كان مهًبا للطائرات أصال

ام )داعش(، ويمأل خلفّية الّصورة. 
ّ

الّدولة اإلسالمّية في العراق والش

جميع الحقوق محفوظة © للُمنظمة الدولّية للهجرة 2016

هاجرين
ُ
 حقوق امل

ُ
ل: االلتزاُم باملعايير الدولّية وضمان  األوَّ

ُ
املبدأ

ستدامة:
ُ
نمية امل

ّ
 بأهداف الت

ٌ
ل – روابط املبدأ األوَّ

هاجرين، 
ُ
8.8 حقوق الُعّمال، الذين يشملون الُعّمال امل

هاجرات 
ُ
ما امل والسيَّ

10.7 الهجرة والتنّقل بصورة سليمة ومنتظمة ونظامّية 
الهجرة  سياسات  ُن  يتضمَّ بما  باملسؤولّية،  سمة 

َّ
وُمت

دارة بشكٍل جّيٍد
ُ
امل

16.2 إنهاُء العنف ضد األطفال

16.3 تعزيُز سيادة القانون والوصول إلى العدالة



رق األوَسط وشمال إفريقيا16 نظمة الدولّية للهجرة في الشَّ
ُ
امل   االستراتيجّية اإلقليمّية للفترة بين 2020-2017

مة الهجرة
َ

ة في َحْوك
ّ
ُهج »حكوماٍت بأكملها« قائمة على األدل

ُ
اني: اعتماُد ن

ّ
 الث

ُ
املبدأ

ة 
ّ
ة والبيانات والّتحليالت، التي تشمُل كاف

ّ
ينبغي أن تكون األدل

ُسِس 
ُ
أ ضمَن  بالهجرة،  الّصلة  ذات  املعنّية  واألطراف  األبعاد 

األوسط  رق 
ّ

الش إقليم  ُدول  مت 
َّ
سل وقد  ياسات.  الّسِ صنع 

وشمال إفريقيا مراًرا بعدم وجود بياناٍت موثوقٍة حول الهجرة 
ي إلى تصّورات مشّوهة للظاهرة. وكثيًرا  والذي من شأنه أن يؤّدِ
أو  فقط،  واحدة  وزارة  قبل  من  الهجرة  مع  الّتعاُمل  يتّم  ما 
وفي  الّسياسات.  ساق وفعالّية 

ّ
ات يحدُّ من  مّما  أة،  ُمَجزَّ بصورة 

سُم بها 
ّ
دة التي تت َعقَّ

ُ
السياقات اإلنسانّية والتنموّية واألمنّية امل

رق األوسط وشمال إفريقيا، البدَّ من إجراء الّتعاون 
ّ

بلدان الش
وعالوة  الهجرة.  إزاء  القطاعات  دة  ُمتعّدِ هٍج 

ُ
ن واعتماِد  الفّعال 

للعام  ستدامة 
ُ
امل الّتنمية  ة 

ّ
خط تحقيُق  سيعتمُد  ذلك،  على 

قدرة  على  كبيٍر  بشكٍل  للهجرة  املة 
ّ

الش ناتها  وُمكّوِ  2030
الحكومات على بناء الجسور بين هيئاتها املؤّسساتّية.

مة الهجرة 
َ

ُهِج َحْوك
ُ
نظمة الدولّية للهجرة على تعزيِز ن

ُ
ستعمُل امل

وبشكٍل  واإلقليمّي،  الوطنّي  ستويين 
ُ
امل على  توازنة 

ُ
وامل املة 

ّ
الش

نظمة 
ُ
امل إطار  إلى  واستناًدا  الوطنّية  األولوّيات  مع  يتما�سى 

ته الّدول األعضاء  مة الهجرة، الذي أقرَّ
َ

الدولّية للهجرة في َحْوك
ول  ُز هذا االلتزاُم على دعِم الدُّ ِ

ّ
مة في عام 2015. وسيرك

ّ
نظ

ُ
في امل

الّتنمية  جدول  من  بالهجرة  قة 
ّ
تعل

ُ
امل الجوانب  تنفيِذ  في 

أن  للهجرة  الدولّية  للُمنظمة  وُيمكُن   .2030 للعام  ستدامة 
ُ
امل

املعنّية  واألطراف  الوزارات  بين  الّتنسيق  من  املزيد  َر  يّسِ
ُ
ت

مكنة للوزارات 
ُ
شاركة امل

ُ
تعّددة بشأن الهجرة، بما في ذلك امل

ُ
امل

قة بالهجرة – وهي أموٌر  ِ
ّ
تعل

ُ
ا في القضايا امل شارُك تقليديًّ

ُ
التي ال ت

ستدامة. 
ُ
امل الّتنمية  الفّعال ألهداف  الّتنفيذ   لضمان 

ٌ
ضرورّية

مجاالت  في  الحكومات  للهجرة  الدولّية  نظمة 
ُ
امل ستدعُم  كما 

ُصنع  عملّية  إلرشاِد  الهجرة  وبيانات  وإحصاءات  بحوث 
الّسياسات ووضع البرامج، وفي اآلن ذاته استكشاف القضايا 
رق 

ّ
الش في  املناخ  ر  وتغيُّ والبيئة  الهجرة  بين  الت  كالّصِ الطارئة، 

األوسط وشمال إفريقيا. 

ستدامة:
ُ
نمية امل

ّ
 بأهداف الت

ٌ
اني – روابط

ّ
املبدأ الث

دارة بشكٍل 
ُ
ُن سياسات الهجرة امل سمة باملسؤولّية، بما يتضمَّ

َّ
10.7 الهجرة والتنّقل بصورة سليمة ومنتظمة ونظامّية وُمت

جّيٍد

13.3 تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية واملؤسسية للتخفيف من تغير املناخ والتكيف معه والحد من أثره 
واإلنذار املبكر به

فة بحسب حالة الهجرة َصنَّ
ُ
17.18 البيانات، بما فيها البيانات امل

نظمة الدولّية للهجرة في تونس حملة ُمكافحة اإلتجار بالبشر تحت راية 
ُ
نظم مكتُب امل

باب حول مخاطر الهجرة غير الّنظامّية. 
ّ

»ليس للبيع« والتي رمت إلى زيادة الوعي بين الش
جميع الحقوق محفوظة © للُمنظمة الدولّية للهجرة 2016

رق األوسط وشمال إفريقيا:
ّ

 األهداف الخاّصة بإقليم الش

السياسات 	  في  الت  والتنقُّ الهجرة  أبعاد  وإدماُج  ترويُج 
وخطط  الوطنّية  الّتنمية  وخطط  الّصلة  ذات  الوطنّية 
األمم  عمل  وإطار  ستدامة 

ُ
امل الّتنمية  أهداف  تنفيذ 

ّتحدة 
ُ
امل طر شراكات األمم 

ُ
للُمساعدة اإلنمائّية/أ ّتحدة 

ُ
امل

الُقطرّية  للُفرق  االستراتيجّية  طر 
ُ
ستدامة/األ

ُ
امل للّتنمية 

ّتحدة. 
ُ
لألمم امل

ساتّية 	  ؤسَّ
ُ
امل الُبنيات  وقدرات  وتطوير  إنشاء  دعُم 

ستويات الوطنّية.
ُ
صة للهجرة على امل صَّ

َ
خ

ُ
امل

والبيئة 	  الهجرة  ميادين  في  والعمل  واملعرفة  الوعي  تعزيُز 
ر املناخ في املنطقة. وتغيُّ

بجمع 	  الخاّصة  ِمها 
ُ
ظ

ُ
ن وتحسين  وضع  في  وِل  الدُّ دعُم 

قة بالهجرة.
ّ
تعل

ُ
البيانات امل



رق األوَسط وشمال إفريقيا17 نظمة الدولّية للهجرة في الشَّ
ُ
امل   االستراتيجّية اإلقليمّية للفترة بين 2020-2017

ستدامة
ُ
نمية امل

ّ
 بأهداف الت

ٌ
الث – روابط

ّ
املبدأ الث

10.7      الهجرة والتنّقل بصورة سليمة ومنتظمة ونظامّية 
سياسات  ُن  يتضمَّ بما  باملسؤولّية،  سمة 

َّ
وُمت

دارة بشكٍل جّيٍد
ُ
الهجرة امل

واستكمالها  الّتنمية،  أجل  من  الدولّية  راكات 
ّ

الش  17.16
دين بشراكاٍت بين أصحاب املصلحِة املتعّدِ

والقطاع  العام  القطاع  وبين  العامة  الشراكات   17.17
الخاص وشراكات املجتمع املدني الفعالة

مة الهجرة
َ

راكة املتينة لدعم َحْوك
ّ

الث: عالقات الش
ّ
 الث

ُ
املبدأ

والّتنسيق  الّتعاون  على  للهجرة  الّراشدة  مة 
َ

الَحْوك تعتِمُد 
من  الفاعلة  الجهات  ومع  الّدول  وضمن  الّدول  بين  الفّعالين 
املدنّي  جتمع 

ُ
وامل هاجرين 

ُ
وامل املحلّية  جتمعات 

ُ
كامل الّدول،  غير 

الخاّص  والقطاع  واإلعالم  والجاليات  غتربين 
ُ
امل وجمعّيات 

الحوار  ُمنتديات  وتشمُل  العمل.  وأصحاب  املعنّية  والجهات 
وشمال  األوسط  رق 

ّ
الش بإقليم  لة  الّصِ ذات  الّدول،  بين 

شاورّية اإلقليمّية 
ّ
إفريقيا، جامعة الدول العربّية والعملية الت

العربّية بشأن الهجرة التي تستضيُفها الجامعة وحوار أبو ظبي 
األوروبّي  حاد 

ّ
االت )ُمبادرة  الخرطوم  وعملّية  الّرباط  وعملّية 

حاد 
ّ
االت وُمبادرة  الهجرة(  مسارات  بشأن  اإلفريقّي  والقرن 

وتهريب  بالبشر  اإلتجار  بشأن  اإلفريقّي  والقرن  اإلفريقّي 
 
ً
عادة املركزّية  الطبيعة  ذات  الهياكل  ت  أدَّ لقدت  هاجرين. 

ُ
امل

ستويات 
ُ
امل إلى  للمسؤولّيات  محدوٍد  نقٍل  إلى  العربّية  للّدول 

األمُر  ُق 
َّ
يتعل عندما  وخاّصة  البلدّية،  أو  املحلّية  الحكومّية 

جتمع املدنّي بشكٍل 
ُ
 ُمشاركة امل

ُ
بالهجرة. وبنحٍو ُمماثٍل، تختلف

كبيٍر من بلٍد إلى آخر. 

نظمة الدولّية للهجرة دعمها للحوار اإلقليمّي وبين 
ُ
سُتواصُل امل

م  ا منها للطبيعة الّتدريجّية للتقدُّ
ً
األقاليم بشأن الهجرة، إدراك

للهجرة  الدولّية  نظمة 
ُ
امل ستعمُل  كما  املسائل.  هذه  في  حَرز 

ُ
امل

جتمعات الغربة، 
ُ
بناًء على أهمّية ُمساهمات والحّواالت املالّية مل

باإلضافة إلى وجود مؤّسسات وطنّية معنّية بشؤون ُمجتمعات 
نظمة الدولّية للهجرة 

ُ
الغربة في عدٍد من البلدان. وستعمُل امل

ذاته  الوقت  وفي  غتربين، 
ُ
امل جمعّيات  مع  تفاُعلها  توسيع  على 

في  غتربين 
ُ
امل مواطنيها  مع  تواصلها  لتعزيز  للحكومات  دعمها 

ُمجتمعات  بدوِر  ُق 
َّ
يتعل االبتكار فيما  تنشأ فرص  الخارج. وقد 

هذا  الّصراعات.  انتهاء  بعد  اإلعمار  إعادة  عملّيات  في  الغربة 
وُبَعيَد  األزمات  حاالت  في  للهجرة  الدولّية  نظمة 

ُ
امل وستسعى 

املنهجّية  شاركة 
ُ
امل تعزيز  إلى  الخصوص،  وجه  على  األزمات، 

عالجة 
ُ
صة مل خصَّ

ُ
جتمعّيين في البرامج امل

ُ
للُمجتمعات والقادة امل

ستقّرة 
ُ
امل العيش  وسبل  والعودة  زوح 

ّ
بالن قة 

ّ
تعل

ُ
امل املسائل 

ف )انظر أيًضا األهداف 2 و3 أدناه(. والقابلة للتكيُّ

رق األوسط وشمال إفريقيا: 
ّ

األهداف الخاّصة بإقليم الش

في 	  ذلك  في  بما  الغربة،  ُمجتمعات  ُمشاركة  تيسيُر 
ُبَعيَد  اإلعمار  إعادة  وعملّيات  اإلنسانّية  ساعدات 

ُ
امل

األزمات.

ذات 	  واألقاليمّية  اإلقليمّية  واملنتديات  الحوارات  تشجيُع 
الّصلة بين الحكومات، بما في ذلك من خالل وضع جداول 

األعمال وعبَر تقديم الخبرات التقنّية.

في 	  املدنّي  جتمع 
ُ
امل في  الفاعلة  الجهات  قدرات  وبناُء  دعُم 

بحسب  للُمهاجرين،  ساعدات 
ُ
امل وتقديم  الهجرة  مجال 

االقتضاء وتماشًيا مع األولوّيات الحكومّية.

مشروٍع  ظّلِ  في  بناؤه  تمَّ  ُمجتمعّيٍ  منزٍل  جدار  على  جدارّية   
ً
لوحة يرسُم  متطّوٌِع  فّناٌن 

ساعُد هذه املنازل العائالت الّنازحة وتضمُن الّتماسَك 
ُ
نظمة الدولّية للهجرة. ت

ُ
تدعمه امل

االجتماعيَّ عبر توفير سبل العيش للّنازحين. 
جميع الحقوق محفوظة © للُمنظمة الدولّية للهجرة 2014 )تصوير: ليونارد دويل(



رق األوَسط وشمال إفريقيا18 نظمة الدولّية للهجرة في الشَّ
ُ
امل   االستراتيجّية اإلقليمّية للفترة بين 2020-2017

ستدامة:
ُ
نمية امل

ّ
 بأهداف الت

ٌ
ُل – روابط  األوَّ

ُ
الهدف

3.8  تحقيق التغطية الصحية الشاملة

4.9 الزيادة بنسبة كبيرة في عدد املنح الّدراسّية املتاحة 
للبلدان النامية

باب
ّ

ئق، بما في ذلك للش
ّ

8.5 الّتوظيف والعمل الال

هاجرون، 
ُ
امل الُعّمال  فيهم  بمن  الُعّمال،  حقوق   8.8

هاجرات
ُ
والسّيما امل

واالقتصادي  االجتماعي  اإلدماج  وتعزيز  تمكين   10.2
والسيا�سي للجميع

10.7 الهجرة والتنّقل بصورة سليمة ومنتظمة ونظامّية 
الهجرة  سياسات  ُن  يتضمَّ بما  باملسؤولّية،  سمة 

َّ
وُمت

دارة بشكٍل جّيٍد
ُ
امل

.

جتمع
ُ
ل: ضمان وضٍع اقتصادّيٍ اجتماعّيٍ جّيٍد للُمهاجرين وامل  األوَّ

ُ
الهدف

ه قد يكون للهجرة 
ّ
ا منها أن

ً
مة الّراشدة للهجرة، ادراك

َ
إنَّ الَحْوك

إلى   
ُ

تهدف الّتنمية،  مع  إيجابّية وسلبّية على حّد سواء  روابط 
نفس  وفي  القسرّية،  الهجرة  من  للحّدِ  زمة 

ّ
الال روف 

ّ
الظ تهيئة 

سبة 
ّ
فيدة بالن

ُ
ثمرة وامل

ُ
الوقت تعمُل على تدعيم نتائج الهجرة امل

رق 
ّ

الش إقليم  وفي  املقصد.  وبلدان  املنشأ  وبلدان  للُمهاجرين 
األوسط وشمال إفريقيا غالًبا ما يتواجُد الغناء الفاحش جنًبا 
ضمن  حاّدة  تفاوتاٍت  وجود  مع  دقع، 

ُ
امل الفقر  مع  جنٍب  إلى 

والّصراعات  االستقرار  عدم  أّدى  لقد  بينها.  وفيما  البلدان 
زمنة إلى عرقلة املكاسب اإلنمائّية أو حّتى عكسها 

ُ
العنيفة وامل

العمالة  تنّقالت  اكتسبت  ذاته،  الوقت  وفي  حاالت.  عّدة  في 
في  هيكلّية  أهمّية  املالّية  والحواالت  ستقبلة( 

ُ
امل أو  رسلة 

ُ
)امل

رق األوسط وشمال إفريقيا. 
ّ

اقتصادات العديد من بلدان الش
في  هي  هاجرون 

ُ
امل فيها  ويعمُل  يعيُش  التي  الظروف  أنَّ  بيَد 

 ال تؤّدي إلى أوضاع اجتماعّية اقتصادّية جّيدة، 
ٌ

الغالب ظروف
على  الحصول  إمكانّية  ة 

ّ
وقل الحقوق  بتقليص  ِسُم 

َّ
تت ما 

ّ
وإن

والتعّرض  الصحّية  املخاطر  عن   
ً

فضال األساسّية،  الخدمات 
لالستغالل أحياًنا. 

نظمة الدولّية للهجرة 
ُ
وفي الفترة بين 2017-2020، ستسعى امل

ة 
ّ
كاف ُمعالجة  إلى  إفريقيا  وشمال  األوسط  رق 

ّ
الش منطقة  في 

االجتماعّية  املنافع  من  املزيد  تحقيق  في  ساهمة 
ُ
امل العوامل 

الّتوظيف  ُممارسات  من  ا 
ً
انطالق  – للهجرة  االقتصادّية 

واالستغاللّية،  فّية  التعسُّ مارسات 
ُ
امل من  والحماية  األخالقّي 

 إلى زيادة املهارات والّتعليم استعداًدا للّتوظيف، سواًء 
ً

وصوال
ل وتوظيف اليد العاملة،  ا أو في الخارج13. وفي مجاالت تنقُّ محليًّ
الّدعم  أولوّية  الخليجّي  الّتعاون  مجلس  بلدان  ستتصّدُر 
ا من الُعّمال  الّسياساتّي والتقنّي، وذلك نظًرا للعدد الكبير جدًّ
في  البنيوّية  وأهمّيتهم  الخليج  منطقة  في  تواجدين 

ُ
امل تين 

ّ
املؤق

تعزيز  إلى  الّرامية  الّتدابيُر  ُز  ِ
ّ

َرك
ُ
وست الخليجّية.  العمل  أسواق 

على  هاجرين 
ُ
امل حصول  إمكانّية  تسهيِل  على  املحلّي  اإلدماج 

الصّحة  نتائج  بتحسين   
ُ
يرتبط الذي  األمُر   ، الصحّيِ الّدعم 

االجتماعيُّ  الّنف�سيُّ  الّدعُم  سيكون  كما  ا. 
ً
نطاق األوسع  العاّمة 

هاّمة   
ً
أولوّية للهجرة  نتيجة  رة 

ّ
تأث

ُ
امل جتمعات 

ُ
وامل للُمهاجرين 

سياقات  في  الحصر،  ال  املثال  سبيل  على  ذلك،  في  بما  ا،  جدًّ
رٍص 

ُ
نظمة الدولّية للهجرة على خلق ف

ُ
زوح. كما ستعمُل امل

ّ
الن

واألشخاص  هاجرين 
ُ
امل بين  اإليجابّيِ  للتفاعل  ومساحاٍت 

حمالت  عبر  ذلك  في  بما  لهم،  ضيفة 
ُ
امل جتمعات 

ُ
وامل الّنازحين 

الحوار  ودعم  هاجرين 
ُ
امل وحقوق  الهجرة  حول  الّتوعية 

شاركة بفعالّية مع وسائل اإلعالم.
ُ
جتمعّي وامل

ُ
امل

رق األوسط وشمال 
ّ

الش للهجرة ملنطقة  الدولّية  نظمة 
ُ

امل أيًضا استراتيجّية  انظر    -  13
العمل،  االقتصادّية وخلق فرص  الّتنمية  في  غتربين 

ُ
امل ُمشاركة  البرامجّية حول  إفريقيا 

والّتنمية  الُعّمال  تنّقالت  بشأن  للهجرة  الدولّية  للمنظمة  العالمّي  واملنظور   ،2015
البشرّية للعام 2020.

رق األوسط وشمال إفريقيا:
ّ

األهداف الخاّصة بإقليم الش

واملفاهيم 	  االجتماعّي  والّتماسك  االندماج  تعزيُز 
توازنة بشأن الهجرة.

ُ
والخطابات العاّمة العادلة وامل

وخاّصة 	  والتنّقل،  والّتوظيف  للّتدريب  رٍص 
ُ
ف خلُق 

باب.
ّ

للش

رة بالهجرة، وبناُء 	 
ّ
تأث

ُ
جتمعات امل

ُ
هاجرين وامل

ُ
تعزيُز صّحة امل

القدرات والّروابط مع القطاع الصحّي لضمان الخدمات 
راعية للُمهاجرين.

ُ
املة وامل

ّ
الصحّية الش

العاملة 	  اليد  وتنّقالت  األخالقّي  الّتوظيف  ُممارسات  دعُم 
الّتعاون  مجلس  بلدان  في  وتحديًدا  فيدة، 

ُ
وامل اآلمنة 

الخليجّي.

 تمويٍل جماعّيٍ قام بإجرائها مكتُب املنظمة الدولّية للهجرة في 
ُ
 »تعارفوا« هي حملة

ُ
حملة

جتمع 
ُ
امل ٍمن  وأفراٍد  الّسورّيين  جئين 

ّ
الال بين  للجمع  بسيطة  شركة  مع  بالّتعاون  مصر 

جتمعات وتعزيز ُسبل العيش. 
ُ
ضيف بغية بناء الّروابط بين امل

ُ
املصرّي امل
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رق األوَسط وشمال إفريقيا19 نظمة الدولّية للهجرة في الشَّ
ُ
امل   االستراتيجّية اإلقليمّية للفترة بين 2020-2017

ستدامة
ُ
نمية امل

ّ
 بأهداف الت

ٌ
اني – روابط

ّ
 الث

ُ
الهدف

1.5 بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الّتعافي 

ساء والفتيات
ّ
ة أشكال العنف ضّد الن

ّ
5.2 القضاء على كاف

ونظامّية  ومنتظمة  سليمة  بصورة  والتنّقل  الهجرة   10.7
دارة 

ُ
امل الهجرة  سياسات  ُن  يتضمَّ بما  باملسؤولّية،  سمة 

َّ
وُمت

بشكٍل جّيٍد

في مواجهة األخطار  الّتعافي  والقدرة على  املرونة  تعزيز   13.1
املرتبطة بالكوارث الطبيعية

الت
ُّ

قة بالتنق
ّ
تعل

ُ
اني: االستجابات الفّعالة ألبعاد األزمات امل

ّ
 الث

ُ
الهدف

الهجرة  مة 
َ

لَحْوك للهجرة  الدولّية  مة 
ّ
املنظ إطار  مع  تماشًيا 

بأزمات  الخاّص  شغيلّي 
ّ
الت للهجرة  الدولّية  نظمة 

ُ
امل وإطار 

االستعداد  للهجرة  الّراشدة  مة 
َ

الَحْوك تشمُل  الهجرة14، 
ُب الوقاية 

ّ
قة بالتنّقالت. تتطل ِ

ّ
تعل

ُ
واالستجابة ألبعاد األزمات امل

واالنتقال  والحماية  اإلنسانّية  ساعدات 
ُ
وامل واالستعداد 

والّتعافي مزيًجا من »األدوات« اإلنسانّية وأدوات إدارة الهجرة 
ديدة 

ّ
الش األزمات  َدت 

َّ
ول لقد  واألمن.  والّسالم  والّتنمية 

 
ً
حفنة إفريقيا،  وشمال  األوسط  رق 

ّ
الش منطقة  في  زمنة، 

ُ
وامل

قات 
ُّ
تدف شاكلة  على  سواًء  الت،  بالتنقُّ قة 

ّ
تعل

ُ
امل العواقب  من 

األمد  وطويل  والّداخلّي  الخارجّي  زوح 
ّ
الن عملّيات  أو  جئين 

ّ
الال

ُبلدان  خارَج  نظامّية  غير  هجرات  شكل  على  أو  تعّدِد، 
ُ
وامل

جئين في البلدان 
ّ

بل بالال جوء األولى، أو في حاالت انقطاع السُّ
ّ

الل
ت 

َ
التي تمرُّ بأزماٍت15. ومن بين اآلثار العديدة لألزمات، لوِحظ

لالستغالل  تزايدة 
ُ
امل والعرضة  باألشخاص  اإلتجار  حاالت 

الّنازحين  مجموعات  لدى  الّسلبّية  ف  التكيُّ واستراتيجّيات 
دقيقة  حمايٍة  استجاباِت  ُب 

َّ
يتطل الذي  األمُر  تنّقلين، 

ُ
وامل

وُمتكّيفة. 

في  ندلعة 
ُ
امل الّصراعات  من  لكثيٍر  األمد  طويلة  للطبيعة  نظًرا 

استكمال  على  للهجرة  الدولّية  نظمة 
ُ
امل ستعمُل  املنطقة، 

نقذة للحياة مع 
ُ
برامجها للُمساعدات اإلنسانّية الّضرورّية وامل

بناء القدرات على الّتعافي واالنتقال واالستقرار وأنشطة إعادة 
للهجرة  الدولّية  نظمة 

ُ
امل إطار  مع  تماشًيا  وذلك   – اإلعمار 

ذلك،  من  واألهمُّ  األزمات16.  لحاالت  الّتدريجّي  الحّل  بشأن 
ُيلّبي  شامٍل  نهٍج  باع 

ّ
الت للهجرة  الدولّية  نظمة 

ُ
امل دعت  لطاملا 

املجموعات  من  غيرها  أو  الّنازحين  مجموعات  احتياجات 
جتمعات 

ُ
ضيفة/امل

ُ
جتمعات امل

ُ
تنّقلة، إلى جانِب امل

ُ
الّضعيفة امل

الّرئي�سيَّ  املبدأ  هو  هذا  وسيظلُّ  لألزمة.  نتيجة  تضّررة 
ُ
امل

وحجم  تعقيد  ملدى  ونظًرا  للهجرة.  الدولّية  نظمة 
ُ
امل الت  لتدخُّ

على  الحقوق  حماية  إلى  لّحة 
ُ
امل والحاجة  الهجرة،  دينامّيات 

نظمة 
ُ
 امل

ُ
الحدود مع ُمراعاة املخاوف األمنّية املشروعة، تهدف

الخاّص  شغيلّي 
ّ
الت العمل  إطار  للهجرة  الدولّية  نظمة 

ُ
امل في  األعضاء  ول  الدُّ ت  أقرَّ  -  14

الهجرة،  بأزمات  الخاّص  شغيلّي 
ّ
الت العمل  إطار  انظر   .2012 عام  في  الهجرة  بأزمات 

https://www.iom.int/files/live/ :التالي الّرابط  تاح على 
ُ
امل للهجرة،  الدولّية  نظمة 

ُ
امل

sites/iom/files/What-We-Do/docs/MC2355_-_IOM_Migration_Crisis_Op-
التي  القرارات  للهجرة رقم 1243،  الدولّية  نظمة 

ُ
امل erational_Framework.pdf وقرار 

تاح على 
ُ
نظمة الدولّية للهجرة، جنيف 2012، امل

ُ
أقّرها املجلس في جلسته رقم 101، امل

http://governingbodies.iom.int/system/files/migrated_files/ التالي:  الّرابط 
about-iom/governing-bodies/en/council/101/MC_2362.pdf

هاجرين في 
ُ

هاجرين في البلدان التي تمرُّ بأزماٍت، مبادُئ توجيهّية لحماية امل
ُ

15 - ُمبادرة امل
نظمة الدولّية للهجرة، جنيف، 2016(. 

ُ
البلدان التي تشهُد نزاعاٍت أو كوارث طبيعّية )امل

https://micicinitiative.iom.int/sites/default/files/docu-  ُمتاح على الّرابط الّتالي:
ment/MICIC_Guidelines_english_web_13_09_2016.pdf

نظمة الدولّية للهجرة )جنيف، 2016(، ُمتاٌح على 
ُ

زوح، امل
ّ
16 - الحلُّ الّتدريجيُّ لحاالت الن

http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/human-  الّرابط الّتالي:
اإلطاُر  أيًضا  انظر   itarian_emergencies/PRDS/IOM-PRDS-Framework.pdf
االستراتيجيُّ للُمنظمة الدولّية للهجرة لبناء القدرة على الّتعافي استجابة لألزمة الّسورّية 

.)2016(

الدولّية للهجرة إلى توسيع ُممارسات اإلدارة اإلنسانّية للحدود 
نظمة 

ُ
امل تستعدُّ  ذلك،  على   

ً
وعالوة املنطقة.  أنحاء  ة 

ّ
كاف في 

الدولّية للهجرة لبرامج إعادة توطين أكبر وأكثر تنّوًعا من بلدان 
 سيناريوهات 

َ
املنطقة، آخذة بعين االعتبار في اآلن ذاته ُمختلف

العودة إلى أوضاع ما بعد األزمات، مع استقرار البلدان. 

رق األوسط وشمال إفريقيا: 
ّ

األهداف الخاّصة بإقليم الش

تحقيق 	  أجل  من  ويل 
ّ
الط املدى  على  البرامج  وضع  زيادة 

لحاالت  الّتدريجّي  والحّل  الّتعافي  على  والقدرة  االستقرار 
من  جتمعّية 

ُ
امل الت  التدخُّ خالل  من  وتحديًدا  زوح، 

ّ
الن

األساسّية  والخدمات  والبنيات  العيش  سبل  أجل 
والّتماسك االجتماعّي. 

بشكٍل 	  االستجابة  في  الحدودّية  الّسلطات   
ُ
ُمساعدة

العابرة  للتحّركات  الحقوق  على  قائٍم  وبنحٍو  ُمناسٍب 
والكوارث  الطبيعّية  للكوارث  نتيجة  والّناشئة  للحدود، 

من صنع اإلنسان.

االستعداد 	  في  األخرى  الفاعلة  واألطراف  الّدول  دعُم 
لحاالت األزمات، بما في ذلك في حالة الكوارث الطبيعّية.

األخرى 	  الفاعلة  واألطراف  الّدول  بين  القدرات  بناُء 
ما  والسيَّ الّضعف،  حاالت  في  هاجرين 

ُ
امل وحماية  ساعدة 

ُ
مل

في  بالبشر  واإلتجار  االستغالل  بمخاطر  ُق 
َّ
يتعل فيما 

املصحوبين  غير  هاجرين 
ُ
امل واألطفال  األزمات  حاالت 

البلدان  في  العالقين  هاجرين 
ُ
وامل ذويهم  عن  نفصلين 

ُ
وامل

التي تمرُّ بأزماٍت. لهة

نظمة الدولّية للهجرة 
ُ
مُه مكتُب امل حصوُل العائدين اإلثيوبّيين على بدل الّنقل الذي ُيقّدِ
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https://micicinitiative.iom.int/sites/default/files/document/MICIC_Guidelines_english_web_13_09_2016
https://micicinitiative.iom.int/sites/default/files/document/MICIC_Guidelines_english_web_13_09_2016
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/PRDS/IOM-PRDS-Framework
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/PRDS/IOM-PRDS-Framework
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ِم 
ُ
ظ والنُّ الّسياسات  وضع  إلى  للهجرة   

ُ
الّراشدة  

ُ
اإلدارة تسعى 

الّتخفيِف  مع  سليمة،  بصورة  ُمَداَرٍة  نظامّية،  هجرة  لضمان 
بالهجرة.  رتبطة 

ُ
امل حتملة 

ُ
امل واملخاطر  الّضعف  مواطن  من 

إفريقيا  رق األوسط وشمال 
ّ

الش في منطقة  تفاوٌت كبيٌر  هناك 
وخارج  داخل  تاحة، 

ُ
امل واآلمنة  الّنظامّية  الهجرة  رِص 

ُ
ف بين 

إلى  جبرين( 
ُ
امل )أو  يسعون  الذين  األشخاص  وعدد  املنطقة، 

مساراُت  هي  الّراهنة  للحالة  الطبيعّية  الّنتيجة  إنَّ  ل.  التنقُّ
غير  والهجرة  اإلنسان  لحقوق  واالنتهاكاٌت  الخطيرة  الهجرة 
هاجرين. 

ُ
النظامّية وواسعة الّنطاق واإلتجاُر بالبشِر وتهريُب امل

جاهات في بعٍض من مناطق املقصد 
ّ
شيُر االت

ُ
وفي الوقت ذاته، ت

من  املزيد  فرض  إلى  العرب  للُمهاجرين  سبة 
ّ
بالن الّرئيسّية 

هاجرين 
ُ
امل حقوق  تكون  أن  ينبغي  ستقبل. 

ُ
امل في  القيود 

صميم  في  املنشأ  وبلدان  العبور  بلدان  ومصالُح  واحتياجاتهم 
للحّدِ  بها  املعمول  واإلجراءات  الحدود  وإدارة  العودة  عملّيات 

من الهجرة غير الّنظامّية. 

مة الدولّية للهجرة للفترة بين -2017
ّ
نظ

ُ
في إطار استراتيجّية امل

امل حيال الهجرة 
ّ

نظمة إلى تدعيِم نهجها الش
ُ
2020، تسعى امل

هاجرين. 
ُ
امل وتهريب  بالبشر  واإلتجار  الّنظامّية  وغير  ختلطة 

ُ
امل

هاجرين 
ُ
وفي إطار نهٍج كهذا، إّن حماية الحقوق وُمساعدات امل

في حاالت الّضعف وإدارة الحدود والّتدابير الّرامية إلى ُمكافحة 
ُز  ُيعّزِ ّتصلة بالهجرة هي أموٌر 

ُ
مة عبر الوطنّية امل

ّ
نظ

ُ
الجريمة امل

الدولّية  نظمة 
ُ
امل ُع 

َّ
تتوق نفسه،  الوقت  وفي  اآلخر.  منها  كلٌّ 

القسرّية  العودة  حاالت  الت  ُمعدَّ في   
ً
زيادة تشهد  أن  للهجرة 

اإلدماج  إلعادة  االهتمام  من  مزيًدا  يستدعي  مّما  والطوعّية، 
العيش  وسبل  االجتماعّي  والّنف�سّي  االقتصادّي  االجتماعّي 
ُع العودة إلى ُمجتمعات املنشأ في أوضاع 

ُّ
البديلة. كما ُيمكُن توق

في  الّتمييز  عدم  إّن  آنًفا،  ِكَر 
ُ
ذ وكما  زوح. 

ّ
زاع/الن

ّ
الن بعد  ما 

 . أسا�سيٌّ  
ٌ
مبدأ هو  العودة  وُمجتمعات  للعائدين  عِم  الدَّ تقديم 

تقديمها  في  للهجرة  الدولّية  مة 
ّ
نظ

ُ
امل ستسعى  وأخيًرا، 

خاّص  اهتماٍم  إيالء  إلى  للُمهاجرين  باشرة 
ُ
امل للُمساعدات 

والهوّية  الجن�سّي  والتوّجه  االجتماعّي  والّنوع  والصّحة  بالسّن 
الجنسانّية وغيرها من سمات التنّوع.

. 

رق األوسط وشمال إفريقيا: 
ّ

األهداف الخاّصة بإقليم الش

وقدرة 	  توافر  زيادة  ضمان  في-  -ودعمها  إلى  ول  الدُّ دعوة 
الوصول إلى فرٍص ُمختلفٍة للهجرة القانونّية.

ساعدة 	 
ُ
بناُء القدرات الّدول وغيرها من األطراف الفاعلة مل

ضحايا  ما  والسيَّ الّضعف،  حاالت  في  هاجرين 
ُ
امل وحماية 

املصحوبين  غير  هاجرين 
ُ
امل واألطفال  بالبشر  اإلتجار 

بالبشر  اإلتجار  ُمكافحة  وفي  ذويهم  عن  نفصلين 
ُ
وامل

مارسات االستغاللّية.
ُ
وامل

الجهود 	  في  جتمعّية 
ُ
امل والّتنمية  جتمعّية 

ُ
امل ُهج  النُّ تعزيُز 

العائدين  إدماج  وإعادة  الّتهريب  كافحة 
ُ
ملـــ الّرامية 

جوء الذين ُرفضت طلباتهم 
ّ

هاجرين الدولّيين وطالبي الل
ُ
)امل

ا(. واألشخاص الّنازحين داخليًّ

م إدارة الحدود والهجرة الخاّصة 	 
ُ
ظ

ُ
وِل في تعزيز ن دعُم الدُّ

مارسات.
ُ
بها، بما يتما�سى مع املعايير الدولّية وأفضل امل

واإلنقاذ 	  البحث  عملّيات  تعزيز  في  وِل  الدُّ  
ُ
ُمساعدة

األبيض  البحر  سواحل  امتداد  على  والسّيما  البحرّية، 
بكات 

ّ
الش كافحة 

ُ
ملـــ القدرات  بناء  عن   

ً
فضال توّسط، 

ُ
امل

هاجرين. 
ُ
اإلجرامّية الضالعة في عملّيات تهريب امل

ستدامة
ُ
نمية امل

ّ
 بأهداف الت

ٌ
الث – روابط

ّ
 الث

ُ
الهدف

العمالة  على  للقضاء  وفعالة  فورية  تدابير  اتخاذ   8.7
وإنهاء  بالبشر  واإلتجار  املعاصر  الرق  وإنهاء  القسرّية 

عمل األطفال بجميع أشكاله

ومنتظمة  سليمة  بصورة  والتنّقل  الهجرة   10.7
سياسات  ُن  يتضمَّ بما  باملسؤولّية،  سمة 

َّ
وُمت ونظامّية 

دارة بشكٍل جّيٍد
ُ
الهجرة امل

نظمة الدولّية للهجرة في الّسودان في عملّية إعادة توطين 48 الجًئا إلى إيطاليا، 
ُ
مكتُب امل

بموجب نظام الحّصة اإليطالّية من إعادة الّتوطين. 
جميع الحقوق محفوظة © للُمنظمة الدولّية للهجرة 2016

.

 ممّرات لهجرة آمنة ومنتظمة وبصورة كريمة
ُ

الث: ضمان
ّ
 الث

ُ
الهدف
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اني: األولوّيات دون اإلقليمّية
ّ
الجزء الث

ُص هذا الجزُء بشكٍل موجٍز الّسياق والّتحّديات والفرص  ِ
ّ

رق األوسط وشمال إفريقيا، ُيلخ
ّ

نظًرا لّتباين مكّونات إقليم الش
الدولّية  نظمة 

ُ
امل ات  أولويَّ ُد  وُيحّدِ إقليمّية(،  دون  )مناطق  املنطقة  في  ا  جغرافيًّ ُمتفّرعة  رئيسّية  مناطق  ثالث  في  تاحة 

ُ
امل

للهجرة الّرئيسّية لكّلٍ من هذه املناطق دون اإلقليمّية للفترة بين 2020-2017.  

قّدمة من املنظمة الدولّية للهجرة. 
ُ
ساعدات الصحّية والغذائّية واملالبس امل

ُ
هم قبالة الّسواحل التونسّية، يتلّقون امل

ُ
ُمهاجرون، تّم إنقاذ

جميع الحقوق محفوظة © للُمنظمة الدولّية للهجرة 2015
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شمال إفريقيا – الجزائر ومصر وليبيا واملغرب والّسودان وتونس

الّسيا�سّي الّضعيف والّصراعات املفتوحة ومواطن  االستقرار 
دون  املنطقة  يات  تحّدِ من  الهيكلّية  االقتصادّية  الّضعف 
من  عالية  الٍت  ُمعدَّ خصوًصا  باُب 

ّ
الش ويواجه  اإلقليمّية. 

من  للحّدِ  وأيًضا  فورّيٍة،  حلوٍل  إيجاد  تستدعي  التي  البطالة 
املجموعات  لدى  ُر 

َّ
توف

ُ
ت ذاته،  اآلن  وفي  باب. 

ّ
الش ف  تطرُّ خطر 

تنطوي  ابتكارّيٍة  لحلوٍل  إمكاناٌت  والحيوّية  الشاّبة  الّسكانّية 
واقتصادات  ُمجتمعات  لفائدة  ال  والُعمَّ ب 

ّ
الطال الت  تنقُّ على 

ُمعظِم  لدى   ،
ً

وأصال سواء.  حّدٍ  على  وأوروبا  إفريقيا  شمال 
 إمكاناتها بشكل أكبر.

ُ
 ُيمكُن استكشاف

ٌ
الُبلدان جالياٌت هاّمة

نظمة الدولّية للهجرة في شمال إفريقيا
ُ
 امل

ُ
أهداف

من 	  وغيرها  والتنقلّية  واملهنّية  الّتعليمّية  الفرص  تعزيُز 
في  اّبة 

ّ
الش للفئات  وخاّصة  الّنظامّية،  غير  الهجرة  بدائل 

شمال إفريقيا.

بلدان 	  مع  ما  والسيَّ الجنوب،  بلدان  بين  الّتعاون  تدعيُم 
بادرات 

ُ
غرب إفريقيا ومنطقة الّساحل، بما في ذلك عبر امل

نتديات القائمة.
ُ
وامل

للُمهاجرين 	  اإلنسان  حقوق  صون  في  الّدول   
ُ
ُمساعدة

واملرتبطة  الّصلة  ذات  اإلجرامّية  بكات 
ّ

الش وُمكافحة 
في  هاجرين 

ُ
امل وفّيات  عدد  وزيادة  الواسعة  باالنتهاكات 

عرض البحر.

ضمان سالمة واستدامة عملّيات العودة وإعادة اإلدماج، 	 
شمال  إلى  أوروبا  من  ُمجتمعّيٍة،  ُهٍج 

ُ
ن على  باالعتماد 

إفريقيا، ومن شمال إفريقيا إلى مناطق أخرى.

 تحسيُن جمع املعلومات املوثوقة واملعلومات والتحليالت 	 
بما  إفريقيا،  الهجرة من وعبر وإلى شمال  حول دينامّيات 
ع  نظمة الدولّية للهجرة لتتبُّ

ُ
في ذلك من خالل مصفوفة امل

ختلطة. 
ُ
زوح ومركز الهجرة امل

ّ
الن

الّدائمة 	  والحلول  زوح 
ّ
الن لحاالت  الّتدريجّي  الحّلِ  دعُم 

تضّررة 
ُ
لبناء قدرات الّتعافي لدى املجموعات السكانّية امل

متّدة.
ُ
ديدة أو امل

ّ
نتيجة لألزمات الش

نظمة الدولّية للهجرة لُسبل العيش في املغرب.
ُ
دعُم امل

جميع الحقوق محفوظة © للُمنظمة الدولّية للهجرة 2016

ُبلدان شمال إفريقيا هي بلدان منشأ وعبوٍر ومقصٍد  ة 
ّ
إنَّ كاف

كذلك  كانت  وإن  الّنظامّية،  وغير  الّنظامّية  الهجرة  قات 
ُّ
لتدف

وجه  على  وليبيا،  الجزائر  جذبت  فلطاملا  ُمتفاوتٍة.  بدرجاٍت 
والحياة  للعمل  فرص  عن  الباحثين  هاجرين 

ُ
امل الّتحديد، 

من  كبيرة  أعداٌد  والّسودان  ليبيا  من  كّلٍ  في  هناك  األفضل. 
ا  رئيسيًّ ومصدًرا  ُمضيًفا  الّسودان  عتبر 

ُ
وت ا،  داخليًّ الّنازحين 

والبلدان  إفريقيا  غرب  من  الهجرة  مسارات  إنَّ  جئين. 
ّ

لال
رق 

ّ
الكبرى وفي القرن اإلفريقّي والش الواقعة جنوب الّصحراء 

املخاوف  ُق 
َّ
وتتعل إفريقيا.  شمال  في  جميُعها  تتالقى  األوسط 

وتهريب  ختلطة 
ُ
امل والهجرة  الّنظامّية  غير  بالهجرة  الّسائدة 

هاجرين إلى وعبر ومن هذه املنطقة دون اإلقليمّية، 
ُ
واإلتجار بامل

حقوق  انتهاكات  عن   
ً

فضال توّسط، 
ُ
امل األبيض  البحر  وعبر 

رق الهجرة 
ُ
ُل حاالت الوفّيات في ط ِ

ّ
شك

ُ
رتبطة بها. وت

ُ
اإلنسان17 امل

عن  واملنفصلين  املصحوبين  غير  هاجرين 
ُ
امل األطفال  وأوضاُع 

ذويهم مصادَر قلٍق كبيٍر في شمال إفريقيا. إنَّ دينامّيات الهجرة 
ُدها إلى حّدٍ كبيٍر مصالُح األقاليم  حّدِ

ُ
واالستجابات الّسياسّية ت

والبلدان  أوروبا  ما  والسيَّ معها،  راكة 
ّ

الش وعالقاُت  جاورة 
ُ
امل

من  كلٌّ  ُيفاقُم  حيث  الكبرى.  الّصحراء  جنوب  الواقعة 

لحاالت  لالستجابة  للهجرة  الدولّية  نظمة 
ُ

امل ة 
ّ
خط انظر  املعلومات،  من  للمزيِد   -  17

عّقدة في بلدان 
ُ
قات الهجرة امل

ُّ
توّسط وخارجه: ُمعالجة تدف

ُ
وارئ في البحر األبيض امل

ّ
الط

 على 
ٌ
املنشأ والعبور واملقصد )املنظمة الدولّية للهجرة، جنيف، 2015(. الخطة ُمتاحة

www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/IOM-Re- التالي:  الّرابط 
sponse-Plan-for-the-Mediterranean-and-Beyond-Oct2015.pdf

http://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/IOM-Response-Plan-for-the-Mediterranean-and-Beyon
http://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/IOM-Response-Plan-for-the-Mediterranean-and-Beyon
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ستفيدين.
ُ
تحّرِكة من خالل املمّر اإلنسانّي في حلب، الجمهورّية العربّية الّسورّية، لتصَل إلى األشخاص امل

ُ
توفير الكرا�سي امل
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رق األوسط/املشرق – العراق واألردن ولبنان والجمهورّية العربّية السورّية
ّ

 الش

وتضاؤل  املنطقة  سادت  التي  الطويلة  الحرب  سنوات  إنَّ 
ل إلى حّلٍ جعلت من هذه املنطقة دون اإلقليمّية  امكانّية الّتوصُّ
 من أكبر أزمات 

ٌ
ر ونجمت عنها واحدة  من أبرز بؤر الّتوتُّ

ً
واحدة

مجموعات  في  الحرب  هذه  نتائُج  ُل 
َّ
وتتمث العالم.  في  الهجرة 

والهجرة  الهائلة  جئين 
ّ

الال وتنّقالت  ا  داخليًّ الّنازحين  من  كبيرة 
اإلقليمّية  ضمن  املناطق  وإلى  املنطقة  ضمن  الّنظامّية  غير 
وعلى  وغيرها.  األوروبّي،  حاد 

ّ
االت وبلدان  كتركيا  جاورة، 

ُ
امل

جئين 
ّ

الال من  عدٍد  أكبر  لبنان   
ُ

تستضيف  ، العالمّيِ الّصعيد 
ضيفة 

ُ
ُمقارنة بتعداد الّسكان البلد. وعموًما، تشعُر الُبلداُن امل

بة على االقتصادات وأسواق العمل 
ّ
ترت

ُ
بالقلق إزاء الّضغوط امل

بين  الّتوفيق  وكيفّية  جتمعّية 
ُ
امل والعالقات  والخدمات  والُبنى 

األطول  اإلنمائّية  واألهداف  باشرة 
ُ
امل اإلنسانّية  املسؤولّيات 

أمًدا. لقد خلقت الطبيعة طويلة األمد لألزمات وما نجم عنها 
هناك  التزال  حين  في  واليأس،  الهشاشة  من   

ً
حالة نزوٍح  من 

بالبشر  اإلتجار   من حاالت 
ًّ

ال
ُ

ك أنَّ  للحماية؛ كما  حاجة كبيرة 
ف الّسلبّية  هاجرين واالستغالل واستراتيجّيات التكيُّ

ُ
وتهريب امل

الّنازحة  الّسكانّية  املجموعات  بين  العنيف  ف  التطرُّ وخطر 
ومن  ا.  خاصًّ اهتماًما  ُب 

َّ
تتطل أموٌر  هي  األزمات  من  تضّررة 

ُ
وامل

في  ارتفاًعا  القادمة  الّسنوات  في  املنطقة  تشهد  أن  ح  رجَّ
ُ
امل

ُمعّدالت عملّيات إعادة الّتوطين والعودة في آٍن مًعا.

شِرق
َ
رق األوسط/امل

ّ
نظمة الدولّية للهجرة في الش

ُ
 امل

ُ
أهداف

الّتعافي 	  إلى  وارئ 
ّ
تعزيُز االنتقال من اإلغاثة في حاالت الط

والّتنمية  اإلعمار  إلعادة   
ٌ
حثيثة جهوٌد  تليها  التي  بكر، 

ُ
امل

جتمعّية. 
ُ
ما البنية امل طويلة األمد، والسيَّ

االستثماُر في بناء القدرات على الّتعافي وتحقيق االستقرار 	 
واملجموعات  لألزمات  نتيجة  تضّررة 

ُ
امل جتمعات 

ُ
امل لدى 

وُمجتمعات  ضيفة 
ُ
امل جتمعات 

ُ
وامل الّنازحة  الّسكانّية 

العودة، وتحديًدا تمكينها من الحصول على فرٍص للعمل 
وسبل العيش18.

أمان 	  وضمان  زوح، 
ّ
الن لحاالت  تدريجّيٍ  حّلٍ  إيجاد  تيسيُر 

للمجموعات  اإلدماج  وإعادة  العودة  عملّيات  واستدامة 
ا أو عبر الحدود(. الّسكانّية الّنازحة )داخليًّ

تدعيُم تدابيِر الحماية والدعم الصحّي والّنف�سّي االجتماعّي 	 
من  تضّررة 

ُ
امل جتمعات19 

ُ
وامل الّنازحة  للُمجتمعات 

زاعات. 
ّ
الن

الهجرة 	  قات 
ُّ
تدف كات  تحرُّ مع  الّتعاُمل  في  ول  الدُّ دعُم 

ي  التصّدِ إلى   
ً
إضافة للحدود،  والعابرة  الكبيرة  ختلطة 

ُ
امل

رتبطة بها.
ُ
للجرائم عبر الوطنّية امل

الّتعافي  القدرة على  لبناء  للهجرة  الدولّية  للُمنظمة  أيًضا اإلطاُر االستراتيجيُّ  انظر   -  18
استجابة لألزمة الّسورّية )2016(.

نظمة الدولّية للهجرة )كانون 
ُ

19 - انظر أيًضا استراتيجّية الحماية في سوريا بأسرها، امل
اني، 2016(.

ّ
الث
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تجمُع منطقة الخليج العربّي بعًضا من أغنى بلدان العالم، في 
، مع واحدة من أفقر بلدان العالم؛  مجلس الّتعاون الخليجّيِ
كون  مع  الهجرة،  قات 

ُّ
بتدف املنطقة  هذه   

ُ
ترتبط كما  اليمن. 

 إلى كونها بلَد منشٍأ وعبوٍر 
ً
اليمن بلَد مقصٍد بحّد ذاتها، إضافة

بلدان  ُل  ِ
ّ
شك

ُ
وت العربّي.  الخليج  بلدان  إلى  ّتجهة 

ُ
امل للهجرات 

الُعّمال  وجهات  أهّم  من  واحدة  الخليجّي  الّتعاون  مجلس 
منطقة  من  ذلك  في  بما  العالم،  أنحاء  ة 

ّ
كاف من  هاجرين 

ُ
امل

 ، رق األوسط وشمال إفريقيا والقرن اإلفريقّي بشكٍل عاّمٍ
ّ

الش
تنّقالت  إّن  آسيا.  شرق  وجنوب  جنوب  من  وتحديًدا،  ولكن، 
العمالة -من ُمخَتلف ُمستويات املهارات- هي عامٌل هيكليٌّ في 
سبة 

ّ
الن في  بوضوٍح  ذلك  ى 

ّ
ويتجل الخليجّية،  العمل  أسواق 

بتعداد   
ً
ُمقارنة تين 

َّ
املؤق الّتعاقدّيين  الُعّمال  من  ا  جدًّ العالية 

للعمالة  الّرئيسّية  والقطاعات  البالد.  في  املحلّيين  املواطنين 
املنزلّية  واألعمال  والّزراعة  والّتصنيع  البناء  أعماُل  هي 
والّضيافة وبيع الّتجزئة. تستلِزُم الّتحّديات االقتصادّية التي 
بطالة  نسبة  كارتفاع  الخليجّي،  الّتعاون  مجلس  دول  واجه 

ُ
ت

باب، إجراَء إصالحاٍت هيكلّية على جملة من األمور، ومن 
ّ

الش
ذلك،  على   

ً
وعالوة العمالة.  تنّقل  وسياسات  برامج  بينها 

ديدة، 
ّ

ُض دول مجلس الّتعاون الخليجّيِ لالنتقادات الش تتعرَّ
لألمم  الّتابعة  اإلنسان  حقوق  هيئات  ِقَبل  من  ذلك  في  بما 
الُعّمال  حقوق  وانتهاكات  استغالل  لحاالت  نتيجة  حدة،  تَّ

ُ
امل

والخدمات  بالحقوق  ع  التمتُّ تكون قدرة  ما  وغالًبا  هاجرين. 
ُ
امل

هاجرين. إنَّ إصالحات 
ُ
سبة للُعّمال امل

ّ
ًدا بالن األساسّية أمًرا ُمقيَّ

لسوق  العاّمة  وائح 
ّ
والل الكفالة  كنظام  الّتوظيف،  ظم 

ُ
ن

خطو خطوات هاّمة نحو تنّقالت عمالة 
ُ
العمل، من شأنها أن ت

إلى  ق  تتحقَّ لم  ه  أنَّ حين  في  وأخيًرا،  وفائدة.  وحماية  أمًنا  أكثر 
اآلن العملّية التي تصّورها إعالُن صنعاء20 لعام 2013، اليزاُل 
العربّي/ الخليج  وبلدان  اإلفريقّي  القرن  بلدان  بين  الحواُر 

 وينبغي أن يكون 
ً
ة  ُملحَّ

ً
ُل ضرورة ِ

ّ
مجلس الّتعاون الخليجّي ُيشك

روف.
ّ
في صدارة األولوّيات حاملا تسمُح الظ

جوء والهجرة، الذي حضرته كلٌّ من البحرين وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والكويت وسلطنة عمان وقطر واململكة العربّية 
ّ

الل - الوثيقة الختامّية للمؤتمر اإلقليمّي لعام 2013 بشأن   20
 
ٌ
جئين واملنظمة الدولّية للهجرة. الوثيقة ُمتاحة

ّ
تحدة واليمن وجامعة الدول العربّية ومجلس الّتعاون الخليجّي واملفوضية السامية لشؤون الال

ُ
الّسعودية والّصومال واإلمارات العربّية امل

http://www.unhcr.org/protection/conferences/531dbb246/sanaa-declaration-regional-conference-asylum-migration-11-13-november-2013. الّتالي:  الّرابط  على 
html

عاون 
ّ
نظمة الدولّية للهجرة في الخليج ومجلس الت

ُ
 امل

ُ
أهداف

الخليجّي: 

دعُم دول مجلس الّتعاون الخليجّي في نماذج الهجرة التي 	 
ة 

ّ
تراها ُمناسبة في وضِع برامٍج وسياساٍت قائمة على األدل

لتنّقالت العمالة، تتما�سى مع أهداف الّتنمية االقتصادّية 
حقوق  بصون  ك  التمسُّ مع  الوطنّية،  واالجتماعّية 

هاجرين في اآلن ذاته. 
ُ
امل

اإلصالحات 	  في  الخليجّيِ  الّتعاون  مجلس  دول  دعُم 
الّتدابير  الّتوظيِف األخالقّي، ووضع  وُممارسات  القانونّية 
زمة للحّدِ من مخاطر استغالل وسوء ُمعاملة الُعّمال 

ّ
الال

هاجرين.
ُ
امل

ساعدات 	 
ُ
هاجرين، التي تشمُل على امل

ُ
تعزيُز ُمساعدات امل

وعّية 
ّ
الط العودة  وُمساعدات  للّضحايا  ومآٍو  باشرة 

ُ
امل

هاجرين 
ُ
وامل بالبشر  اإلتجار  لضحايا  اإلدماج  وإعادة 

منطقة  في  عفاء  الضُّ هاجرين 
ُ
امل من  وغيرهم  العالقين 

الخليج العربّي. 

نَتظمة 	 
ُ
وامل اآلمنة  الهجرة  لتعزيز  والّتعاون  الحوار  تيسيُر 

منطقة  وخارج  داخل  والعبور  واملنشأ  املقصد  بلدان  بين 
ما القرن اإلفريقّي وآسيا، وذلك من  الخليج العربّي، والسيَّ
والعملية  أبو ظبي  بينها حوار  األمور من  حفنة من  خالل 

شاورّية اإلقليمّية العربّية بشأن الهجرة. 
ّ
الت

وارئ إلى الّتعافي 	 
ّ
تدعيُم االنتقال من اإلغاثة في حاالت الط

باب 
ّ

وإعادة اإلعمار في اليمن، مع إيالء اهتماٍم خاّصٍ للش
الّدولّيين  هاجرين 

ُ
وامل ا  الّنازحيَن داخليًّ اليمنّي واألشخاص 

تواجدين في اليمن.
ُ
امل

. 

 

عاون الخليجّي – البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر
ّ
 الخليج ومجلُس الت

ّتحدة واليمن
ُ
واململكة العربية الّسعودّية واإلمارات العربّية امل

ديره الحكومة الكويتّية في مدينة الكويت. 
ُ
تي تعّرضن لإلتجار بالبشر، ت

ّ
ساء الال

ّ
ا من بلدهم األّم في مأوى للن نساٌء من غرب إفريقيا يرتديَن رداًء تقليديًّ

جميع الحقوق محفوظة © للُمنظمة الدولّية للهجرة 2016

http://www.unhcr.org/protection/conferences/531dbb246/sanaa-declaration-regional-conference-asylum-m
http://www.unhcr.org/protection/conferences/531dbb246/sanaa-declaration-regional-conference-asylum-m
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الث
ّ
الجزء الث

ـــــــنــــظــــــيــــــمـــــّيــــــة
ّ
 الفــــــــــعــــــــــــــــالــــــــّيــــــــة الــــــت

املة واملبادئ املؤّسساتّية
ّ

 املسائل الش

نظمة الدولّية 
ُ
مة -»مبدئّية وهادفة وُمستعّدة«- لتوجه امل

ّ
نظ

ُ
ُد إطاُر الفعالّية الّتنظيمّية ثالث قواعد على ُمستوى امل ُيحّدِ
للهجرة في إجراء عملها وإدارة مواردها وتحقيق األثر املرجّو.

ا في ضواحي أربيل، العراق. تمَّ تهجير هؤالء الفتيات  م عنكاوا لألشخاص الّنازحين داخليًّ  مع فتياٍت صغيراٍت في ُمخيَّ
ُ

ث نظمة الدولّية للهجرة في العراق تتحدَّ
ُ
 في امل

ٌ
فة

َّ
موظ

وعائالتهنَّ من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام في عام 2014، حين قاموا للمّرة األولى باالستيالء على أراٍض في شمال العراق. 
جميع الحقوق محفوظة © للُمنظمة الدولّية للهجرة 2016



رق األوَسط وشمال إفريقيا26 نظمة الدولّية للهجرة في الشَّ
ُ
امل   االستراتيجّية اإلقليمّية للفترة بين 2020-2017

ٌ
ة : مبدئيَّ

ً
أّوال

قائمة  هًجا 
ُ
ن برامجها،  ة 

ّ
كاف في  للهجرة،  الدولّية  نظمة 

ُ
امل ى  تتبنَّ

وتسترشُد  االجتماعّي  الّنوع  ملسائل  وُمراعية  الحقوِق  على 
للهجرة مسؤولّيتها  الدولّية  ُل املنظمة  باملبادئ اإلنسانّية. تتحمَّ
املانحة  والجهات  ستفيدين 

ُ
وامل هاجرين 

ُ
وامل الحكومات  تجاه 

مة 
ّ
نظ

ُ
خاذها للقرارات. هذا وتولي امل

ّ
وتعمُل بنزاهٍة وشفافّيٍة في ات

ا  خاصًّ اهتماًما  وتنفيذها  برامجها  تصميم  في  للهجرة  الدولّية 
والهوّية  الجن�سّي  ه  والتوجُّ االجتماعّي  والّنوع  والصّحة  بالسّنِ 
لألشخاص  األخرى  ع  التنوُّ سمات  من  وغيرها  الجنسانّية 
االستراتيجّية،  لهذه  تنفيذها  وفي  خدماتها.  من  ستفيدين 

ُ
امل

وشمال  األوسط  رق 
ّ

الش في  للهجرة  الدولّية  نظمة 
ُ
امل ستضمُن 

مة 
ّ
ساتّية الّرئيسّية للُمنظ إفريقيا بأنَّ املبادئ والّسياسات املؤسَّ

بين  ساواة 
ُ
امل في  للهجرة  الدولّية  نظمة 

ُ
امل سياسة  ما  -والسيَّ

ومبادئ  الجن�سّي22  واالستغالل  االعتداء  ومنع  الجنسين21 
تعميم  وسياسة  اإلنسانّي  العمل  في  للهجرة  الدولّية  نظمة 

ُ
امل

رتبطة به23- أن يتمَّ تطبيُقها في جميع مكاتب 
ُ
منظور الحماية امل

جميُع  يكوَن  أن  مة 
ّ
نظ

ُ
امل في  دراُء 

ُ
امل وسيكفُل  مة. 

ّ
نظ

ُ
امل وبرامج 

بشكٍل  ُمدركيَن  املحلّيون-  فون 
ّ
وظ

ُ
امل ما  -والسيَّ مة 

ّ
نظ

ُ
امل في 

َّ
ُموظ

ُق 
َّ
يتعل فيما  وخاّصة  مة، 

ّ
نظ

ُ
امل بها  تلتزُم  التي  املبادَئ  كامٍل 

حترمة 
ُ

ِع وبيئات العمل24 امل ساواة بين الجنسين واحترام التنوُّ
ُ
بامل

نظمة الدولّية للهجرة.
ُ

رف املنهّي25 الخاص بامل
ّ

وميثاق الش

 
ٌ
ثانًيا: هادفة

نظمة الدولّية جاهدة إلى تعزيز الّتماسك وتأثيِر عملها. 
ُ
تسعى امل

مة الهجرة 
َ

ول في َحْوك نظمة كذلك على تطويِر قدرة الدُّ
ُ
وتعمُل امل

الهجرة،  الوطنّية واإلقليمّية بشأن  البرامج  في صياغة  ساعُد 
ُ
وت

سَتدامة 
ُ
امل الّتنمية  ة 

ّ
الدولّية، كخط االلتزامات  مع  يتما�سى  بما 

اآلمنة  الهجرة  بشأن  الّنا�سئ  العالمّي  وامليثاق   2030 لعام 
انتباه  للهجرة  الدولّية  نظمة 

ُ
امل تلفُت  كما  ة.  ظاميَّ والّنِ واملنظمة 

ستجّدة 
ُ
إلى املسائل امل مارسين 

ُ
ركاء وصانعي الّسياسات وامل الشُّ

ذلك  ويشمُل  االبتكارّية.  والحلول  ُهج  النُّ إلى  باإلضافة  ة، 
َ
هَمل

ُ
وامل

مة 
َ

َحْوك إطار  ما  والسيَّ الّرئيسّية،  ساتّية  املؤسَّ األطر  تطبيُق 
شغيلّي الخاّص بأزمات 

ّ
نظمة الدولّية للهجرة الت

ُ
الهجرة وإطار امل

األوسط  رق 
ّ

الش منطقة  في  ركيِز 
ّ
الت تشديُد  وسيتمُّ  الهجرة. 

في  بما  ة، 
َّ
واألِدل والبيانات  البحوث  تعزيز  على  إفريقيا  وشمال 

زوح، 
ّ
الن ع  لتتبُّ للهجرة  الدولّية  مة 

ّ
نظ

ُ
امل مصفوفة  عبر  ذلك 

ُمتاحة وُيمكن الوصول  ركيُز على جعل هذه املعرفة 
ّ
الت وكذلك 

نظمة 
ُ

نظمة الدولّية للهجرة للُمساواة بين الجنسين بين 2015-2019، امل
ُ

 امل
ُ
21 - سياسة

https://governingbodies.iom.int/system/ الّتالي:  الّرابط  على  ُمتاحة  وهي  للهجرة،  الدولّية 
files/en/council/106/C-106-INF-8-Rev1-IOM-Gender-Equality-Policy-2015-2019.pdf

22 - الّسياسات واإلجراءات للحّد من االستغالل واالعتداءات الجنسّية واالستجابة لها، 
.IN/234

الدولّية  نظمة 
ُ

امل للهجرة،  الدولّية  مة 
ّ
للُمنظ اإلنسانّي  العمل  ومبادُئ  سياسات   -  23

https://governingbod- :وهي ُمتاحة على الّرابط الّتالي .C/106/CRP/20، 2015  للهجرة،
ies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-CRP-20-IOMs-Humanitarian-Policy.

رة الّتوجيهّية للُمنظمة الدولّية للهجرة حول كيفّية تعميم منظور الحماية في 
َّ

ذك
ُ
pdf وامل

ساعدة إلطار 
ُ
امل )أو قطاعات  للهجرة لحاالت األزمات  الدولّية  نظمة 

ُ
امل ة استجابات 

ّ
كاف

 .IN/232 ،)العمل التشغيلّي الخاّص بأزمات الهجرة
.IN/90 ،حترمة

ُ
نظمة الدولّية للهجرة الخاّصة ببيئة العمل امل

ُ
24 - سياساُت امل

.IN/15 ،نظمة الدولّية للهجرة
ُ

رف املنهّي الخاص بامل
ّ

25 -  ميثاق الش

املعنّية األخرى. كما  الّسياسات والجهات  ِقبل صانعي  إليها من 
صاالت واإلعالم 

ّ
أكبَر لالت للهجرة دوًرا  الدولّية  نظمة 

ُ
امل ُر  تتصوَّ

رات الّسلبّية، في  مة، في ضوِء التصوُّ
ّ
نظ

ُ
بشأن الهجرة وعمل امل

األوسط  رق 
ّ

الش منطقة  في  والهجرة  هاجرين 
ُ
امل تجاه  الغالِب، 

وشمال إفريقيا.

ٌ
ا: ُمستعّدة

ً
ثالث

املخاطر26  وإدارة  ٍة  بمهنيَّ والعمل  للعمل  االستعداد  إنَّ 
ٍة  أهميَّ ذاُت  أموٌر  هي  ركاء 

ّ
والش ول  الدُّ مع  ِسقة 

َّ
ت
ُ
امل والعالقات 

ُب االستثمار في 
َّ
مة الدولّية للهجرة وتتطل

ّ
سبة للُمنظ

ّ
مركزّيٍة بالن

 
ُ
وسُتحاِفظ الّسليمة.  راكات 

ّ
والش واملالّية  البشرّية  املوارد 

وفعالّيتها  ومرونتها  تها  استجابيَّ على  للهجرة  الدولّية  نظمة 
ُ
امل

استراتيجّية  مع  وتماشًيا  تعزيزها.  على  وستعمُل  العملّياتّية 
ستسعى   ، الخاّصِ القطاع  لشراكات27  للهجرة  الدولّية  مة 

ّ
نظ

ُ
امل

نظمة إلى إقامة عالقات شراكٍة جديدٍة مع القطاع الخاّصِ في 
ُ
امل

املوارد  وتعبئة  واالبتكار  املعارِف  وبناء  ناصرة 
ُ
امل مجاالت 

والّتنفيذ. 

.IN/213 ،نظمة الدولّية للهجرة
ُ

نظمة الدولّية للهجرة، امل
ُ

 املخاطر لدى امل
ُ
26 - إدارة

نظمة الدولّية للهجرة لشراكات القطاع الخاّص بين 2020-2016، 
ُ

 امل
ُ
27 - استراتيجّية

https://governingbodies.iom.int/sys- الّتالي:  الّرابط  على   
ٌ
ُمتاحة  .C/106/INF/16، 2015

tem/files/en/council/106/C-106-INF-16-IOM-Private-Sector-Partnership-Strategy-2016-2020.
pdf

 
ً
ثة  فستانها األحمر الّساطع، ُمتحّدِ

ً
غة اإلنكليزّية« تقول أروى، ُمرتدية

ّ
م الل

َّ
ريُد أن أتعل

ُ
»أ

فرُق  تقوم  حيث  األردن،  في  الّزعترّي  م  ُمخيَّ في  للهجرة  الدولّية  املنظمة  من  ٍف 
َّ
موظ مع 

ا. 
ً
قاح للُمهاجرين الوافدين حديث

ُّ
نظمة الدولّية للهجرة بحمالت الل

ُ
امل

جميع الحقوق محفوظة © للُمنظمة الدولّية للهجرة 2016
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نظمة الدولّية للهجرة
ُ
امل

رق األوسط وشمال إفريقيا
ّ

املكتب اإلقليمّي للش
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