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 يتمثل هدف المنظمة الدولية للهجرة الأّولى فى 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 بالميثاق معها : ...
الإقليمى  ال�سعيدين  على  المناق�سات  ودعم  وتي�سير  تعزيز  اأجل  من   -7
والعالمى والحوار ب�ساأن الهجرة، بما فى ذلك من خالل الحوار الدولى ب�ساأن 
الهجرة، لزيادة فهم ما توّفره من فر�ص وما تطرحه من تحديات، وتحديد 

وو�سع �سيا�سات فعالة للت�سدى لتلك التحديات وتحديد 
المنظمة  )ا�ستراتيجية   ... الدولى  بالتعاون  للنهو�ص  �ساملة  وتدابير  نهج 
الدولية للهجرة، التى اعتمدها مجل�ص المنظمة الدولية للهجرة فى 2007(.

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

الفعالة فى مجالت معينة من الهتمام واإن�ساء �سبك ات للعمل فى الم�ستقبل.

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

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

.www.iom.int/idm :العنوان التالي
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التى  العمل  لحلقتى  التكميلية  والمواّد  التقرير  على  المن�سور  هذا  يحتوى 
اآذار/ و1  �سباط/فبر�ير   29 يومى  نيويورك،  فى  اأولهما   ،2016 عام  فى  عقدتا 
 .2016 الأول/اأكتوبر  ت�سرين  و12   11 يومى  جنيف  فى  وثانيهما   ،2016 مار�ص 
وقد جمعت حلقتا العمل اللتان ُعقدتا تحت العنوان الرئي�سى للحوار الدولى - 
 68 “»متابعة وا�ستعرا�ص م�ساألة الهجرة فى اإطار اأهداف التنمية الم�ستدامة”، 
متكّلماً وح�سرها اأكثر من 600 م�سارك من قطاعات مختلفة من �أو�ساط و��سعى 
المنظمات  وم�سوؤولى  الخا�ص،  والقطاع  والأكاديميين،  والخبراء،  ال�سيا�سات، 

الدولية، والمهاجرين.

ب�ساأن  المداولت  عن  ال  ًمف�سَّ مو�سوعيا  تقريراً  المن�سور  هذا  ويعر�ص 
الق�سايا الرئي�سية التى نوق�ست، ويقدم مجموعة من الخبرات الوطنية، واأف�سل 
الممار�سات التى تّم تقا�سمها والتو�سيات التى قدمت نحو عملية تنفيذ �سفافة 
و�ساملة لأهداف التنمية الم�ستدامة المتعلقة بالهجرة. كما يحتوى على جدول 
من  كالًّ  تخ�ص  التى  الرئي�سية،  النتائج  وموجز  اأ�سا�سية  عمل  وورقة  الأعمال، 

حلقتى العمل.

الموؤ�س�سة  ال�سيدة كاثلين نيولند  التقرير من طرف  وقد تمم تحرير هدا 
لمعهد درا�سات الهجرة تحت ادارة ال�سيد عزوز ال�سامري، رئي�ص �سعبة مجال�ص 
الإدارة فى المنظمة الدولية للهجرة و الإ�سراف العام لل�سيدة جيل هيلك، مديرة 

اإدارة التعاون الدولى وال�سراكات الدولية فى المنظمة الدولية للهجرة 

الحوار  )وحدة  بينيا  بول  اإلى  المن�سور  هذا  اإعداد  على  خا�ص  �سكر  م  وُيَقدَّ
الدولى ب�ساأن الهجرة( لما قّدمته من اجل تن�سيق و مراجعة م�سمون التقرير 
، واأناليزا بيليغرينو )وحدة الحوار الدولى للهجرة(  اإنتاج الوثائق الأ�سا�سية  و 
العمليات  )�سعبة  مارتينو  وديفيد  التقرير  هدا  اعداد  فى  القيمة  لم�ساهمتها 
المتحدة  الأمم  لدى  للهجرة  الدولية  المنظمة  مكتب  الأطراف(و  المتعددة 
جوليان  نيويورككارلو�ص  حلقة  لتنظيم  ودعمهم  تعاونهم  على  نيويورك  فى 
المتعددة  العمليات  )�سعبة  والكوت  ا�سلى  و  هيدلند  �سي�سيليا  هيرنوندي�ص، 
الأطراف( كارمن اندرو و فابيان ويت و فريقيهما فى وحدة الترجمة و فاليرى 
امانة  اخر  لي�ص  و  اخيرا  و  الن�سر  وحدة  من  دلجادو  انجلين  ماى  و  هاجر 

الجتماعات 

لحكومة  امتنانها  عميق  عن  تعرب  اأن  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتوّد 
المالية  م�ساهمتهما  على  الأمريكية  المتحدة  الوليات  وحكومة  اأ�ستراليا 
المتوا�سل  دعمهما  عن  ف�سال   ،2016 لعام  الدولى  الحوار  لتحقيق  ال�سخية 

عام. ب�سكل  الدولى  للحوار 
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مقّدمـــــــة

للحوار  منتدى  اهم  وهو  وهو   ،2016 لعام  الهجرة  ب�ساأن  الدولى  الحوار  تاأّلف 
ال�سيا�سي للمنظمة من حلقتي عمل اثنين.  خ�س�ست كالهما لمناق�سة متعمقة حول 
تنفيذ م�ساألة الهجرة ومتابعتها وا�ستعرا�سها فى خطة عام 2030 للتنمية الم�ستدامة، 
الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  اإطار  فى  المتمثلة  بالهجرة  المتعلقة  الغايات  وتحديدا 
البالغ عددها 17. وقد ُعقدت حلقة العمل الأولى فى الأمم المتحدة فى نيويورك، فى 
29 �سباط/فبر�ير و1 اآذار/مار�ص )وهى اأول دورة عادية للحوار الدولى ب�ساأن الهجرة 
دامت يومين التى ُتعقد هناك1(، والثانية فى جنيف، فى 11 و12 ت�سرين الأول/اأكتوبر. 
المعنيين  مداولت  بين  الجمع  اأهمية  جزئين  من  المتكّون  الترتيب  هذا  ويعك�ص 
المتعددين حول ال�سيا�سة العامة ب�ساأن التنمية، التى ُتجرى اأ�سا�ساً فى نيويورك، وعن 
الهجرة لعام  ب�ساأن  الدولى  الحوار  الهجرة، والتى ُتجرى عادة فى جنيف. وقد مّثل 
بين الوفود لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، الذين كان العديد  قّيماً  2016 رابطاً 
منهم قد قام بدوٍر رئي�سى فى المفاو�سات ب�ساأن خطة التنمية الم�ستدامة  لعام 2030 
لدى  �لوطنية  �لوفوَد  ومنح  �لهجرة.  ب�سيا�سات  �لمعنية  �لأو�ساط  وبين  و�عتمادها، 
والمنظمة  المتحدة  الأمم  ت�سمل موؤ�س�سات  التى  نيويورك وتلك  المتحدة فى  الأمم 
فى �سهر ت�سرين الأول/ اأكتوبر 2012، نظمت المنظمة الدولية للهجرة ومعهد ال�سالم الدولى ندوة دامت ن�سف يوم، حول »المهاجرون«   1
http://www.iom.int/ :لمزيد من المعلومات، المرجو مراجعة الموقع فى اأوقات الأزمات: التحدى النا�سئ المتعلق بحمايتهم“. 

 idmnewyork 3

INTRODUCTION

IDM meeting in Geneva. © IOM 2016 (Photo: Amanda Nero)

The 2016 International Dialogue on Migration (IDM), IOM’s 
premier policy forum, consisted of two workshops. Both were 
dedicated to in-depth discussion of the implementation, follow-
up and review of migration in the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, specifically of the migration-related targets under 
the 17 sustainable development goals (SDGs). The first workshop 
was held at the United Nations (UN) in New York on 29 February 
and 1 March (the first regular two-day IDM session to take place 
there1), and the second in Geneva on 11 and 12 October. The two-
part arrangement reflected the importance of bringing together 
multi-stakeholder policy deliberation on development, which is 
centred in New York, and on migration, which normally takes 

1 In October 2012, IOM and the International Peace Institute organized in New 
York a half-day seminar on Migrants in times of crisis: an emerging protection 
challenge. For more information, see:  www.iom.int/idmnewyork. 

الحوار الدولى حول الهجرة بجنيف 2016 م.د.هـ )ت�سوير : اماندا نيرو(
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درا�سة ق�سايا  اأى  التالية معا،  2 فى جنيف  فر�سًة لتخاذ الخطوة  الدولية للهجرة 
الهجرة المتعّلقة بمتابعة اأهداف التنمية الم�ستدامة وا�ستعرا�سها.

�سباط/فبر�ير،  فى  نيويورك  فى  بد�أت  �لتى  �لمتبادل،  �لتعلُّم  عملية  �أثبتت  وقد 
كبيرة من  الت�سدى لحركات  المتحدة فى  العامة لالأمم  الجمعية  جدواها فى قمة 
اأول موؤتمر  اأيلول/�سبتمبر 2016 وكان  الذى عقدت فى 19  والمهاجرين،  الالجئين 
قمة يجمع روؤ�ساء الدول والحكومات لمناق�سة الق�سايا المتعلقة بالهجرة وبالالجئين 
فى اإطار الجمعية العامة لالأمم المتحدة. واعتمد الموؤتمر اإعالن نيويورك من اأجل 
المتحدة  الأمم  فى  الأع�ساء  الدول  بموجبه  التزمت  الذى  والمهاجرين،  الالجئين 
المهاجرين والالجئين  ا�ست�سافة  الأرواح وحماية الحقوق وتقا�سم م�سوؤولية  باإنقاذ 
وحّدد  اللتزامات،  هذه  على  بناء  ملمو�سة  خططاً  اأي�سا  الإعالن  و�ساغ  ودعمهم. 
الهجرة  تتم  اأن  كفالة  اأجل  من  عالمى  اّتفاق  باإبرام  �ستتوج  التى  العملية  الجوانب 
ر الأمان وي�سودها النظام فى موؤتمر دولى  بطريقة نظامية واأن تجرى فى ظروف توفِّ
ُيعَقد فى عام 2018. و�سيمثل هذا الميثاق العالمى عن�سرا حا�سما من عنا�سر حوكمة 
بالهجرة  المتعلقة  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  الدول بتحقيق  التزام  الهجرة، ويعّزز 

واإدراج الهجرة والمهاجرين فى جميع اأهداف التنمية الم�ستدامة.

الهجرة،  ب�ساأن  الدولى  الحوار  اإطار  فى  المعقودة  الأولى،  العمل  حلقة  ناق�ست 
فى  المحرز  التقدم  قيا�ص  على  الأع�ساء  الدول  لم�ساعدة  المتاحة  والآليات  الأدوات 
تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة المتعلقة بالهجرة؛ وكانت تتاألف من   ثالث جل�سات 
و�سّمت �ستة اأفرقة. ولم يقت�سر الم�ساركون على النظر فى اأهداف التنمية الم�ستدامة 
�لتى تذكر �لهجرة �سر�حة، و�إنما در�سو� �أي�سا كيفية �رتباط �لهجرة باأهد�ف �لتنمية 
اأهداف  فى  بالكامل  الم�سمولة  غير  الهجرة  ق�سايا  وناق�سوا  الأخرى.  الم�ستدامة 
التنمية الم�ستدامة، وكيف يمكن معالجتها فى عمليات المتابعة والمراجعة. ونظروا 
التنمية  باأهداف  المو�سوعية  ال�ستعرا�سات  باإعداد  المتعلقة   الخيارات  فى  اأي�سا 
الم�ستوى  الرفيع  ال�سيا�سى  المنتدى  اإلى  لتقديمها  بالهجرة  المتعلقة  الم�ستدامة 
الذى ُيعقد كل عام تحت رعاية المجل�ص القت�سادى والجتماعي. واألقى ال�سيد دني�ص 
اأخرى،  عرو�ص  بين  من  ثم  الم�ساركين،  على  كلمة  بكندا،  مونتريال  عمدة  كودير، 
ا�ستمعوا اإلى خطاب هاّم األقاه ال�سيد يان اإليا�سون، نائب الأمين العام لالأمم المتحدة. 
وفى المجموع، �ساهم 34 متحدثا بتجاربهم، وتبادلوا اأف�سل الممار�سات والتحديات 
المتعلقة  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  وا�ستعرا�ص  متابعة  تجابه  التى  المحّددة 

بالهجرة.

اأفرقة.  �سبعة  و�سّمت  جل�سات  اأربع  من  تت�سّكل  الثانية  العمل  حلقة  وكانت 
وا�ستعر�ست حالة �سيا�سات الهجرة بعد عام واحد من اعتماد خطة التنمية الم�ستدامة 

وقت انعقاد حلقة العمل الأولى، لم تكن المنظمة الدولية للهجرة قد اأ�سبحت بعد جزءا من منظومة الأمم المتحدة؛ وحين انعقاد حلقة   2
العمل الثانية، كانت قد ان�سمت اإلى منظومة الأمم المتحدة بو�سفها منظمة مرتبطة بالمنظومة.
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لعام ،2013 من وجهة نظر الدول وغيرها من اأ�سحاب الم�سلحة فى مجال الهجرة، 
بما فى ذلك المهاجرون اأنف�سهم. وعلى غرار حلقة العمل الأولى، تناولت هذه الحلقة 
فى  ونظرت  بالهجرة  المتعلقة  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  فى  الموجودة  الثغرات 
كيفية �سّد هذه الثغرات. وناق�ص الم�ساركون التحديات المرتبطة بتعزيز القدرات فى 
اأهداف التنمية الم�ستدامة وبناء القدرة  مجال جمع البيانات، ودور ال�سراكات ب�ساأن 
التعرف على م�سادر  كيفية  اأي�سا  ودر�سوا  المحرز نحو تحقيقها.  التقدم  على ر�سد 
موثوقة لتمويل تنفيذ اأهداف التنمية الم�ستدامة. وت�سمنت حلقة العمل م�ساهمات 
من وزراء وممثلين حكوميين اآخرين من 11 بلدا، وكلمة رئي�سية من الأ�ستاذ جيفرى 
�ساك�ص، مدير معهد الأر�ص فى جامعة كولومبيا، والم�ست�سار الخا�ص لالأمين العام 
الدولية  الوكالت  وكبير ممثلى  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  ب�ساأن  المتحدة،  لالأمم 
وموؤ�س�سات القطاع الخا�ص. وفى المجموع كان من المقرر اأن ياأخذ الكلمة 43 متحدثاً.

وفى كلتا حلقتى العمل، كان المتحدثون وما يقرب من 600 م�سارك فى المجموع 
الخا�ص،  والقطاع  والأكاديميين  والخبراء  القرار  �سناع  من  متنوعا  قطاعا  يمثلون 
قائمة  ُو�سعت  دائما،  الحال  هو  وكما  والمهاجرين.  الدولية،  المنظمات  وم�سوؤولى 

المتحدثين فى كل حلقة عمل بمراعاة التوازن الجغرافى والم�ساواة بين الجن�سين.

الكلمة  ال�سيد وليام ل�سى �سوينغ  العام المنظمة الدولية للهجرة،  وقّدم المدير 
الفتتاحية والختامية فى كال الحلقتين.

ويعر�ص هذا التقرير الق�سايا الرئي�سية التى نوق�ست بح�سب الموا�سيع، ويقدم 
مجموعة من اأف�سل الممار�سات الم�ستركة والتو�سيات التى قدمت فى اإطار الحوار 

الدولى ب�ساأن الهجرة لعام 2016.
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الف�سل 1 
المهاجرون والهجرة فى خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030

“ي�سمل من تراعى احتياجاتهم فى الخطة ...الالجئين النازحين داخليا والمهاجرين.” 
الفقرة 23 من اإعالن خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030.

كان المو�سوع المتواتر بقّوة طوال الحوار الدولى لعام 2016 هو كون خطة التنمية 
»نيابة  الخّطة  اعُتمدت  الهجرة والمهاجرين. وقد  الم�ستدامة لعام 2030 قد �سملت 
عن النا�ص الذين نخدمهم« من طرف روؤ�ساء الدول والحكومات والممثلين الرفيعى 
اأيلول/�سبتمبر 2015. وتعترف  المتحدة فى  العامة لالأمم  الجمعية  الم�ستوى لدى 
بالم�ساهمة  الخطة  اإعالن  فى   )29 )الفقرة  والمو�سوعية  الطويلة  الفقرات  اإحدى 
الإيجابية للمهاجرين فى التنمية الم�ستدامة، وباأن الهجرة تتطلب ا�ستجابات مت�سقة 
و�ساملة من جانب جميع البلدان. وفى الفقرة نف�سها، تتعّهد الدول بالتعاون »من اأجل 
ر الأمان وي�سودها  كفالة اأن تتم الهجرة بطريقة نظامية واأن تجرى فى ظروف توفِّ
النظام مع الحترام الكامل لحقوق الإن�سان و�سمان المعاملة الإن�سانية« للمهاجرين، 
ولالجئين والم�سردين. والأهم من ذلك، فقد تعهدت »باأل يخلف الركب اأحدا وراءه«، 
فى  العالم  فى  دولى  مهاجر  مليون   244 ُيدَرج  لم  اإن  معنى  له  يكون  لن  التزام  وهو 

الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الواردة فى خطة التنمية الم�ستدامة.
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�سنة من قبل ل  النوع »خم�سة ع�سر  ان تحدث مناق�سة من هذا  يكن ممكنا  »لم 
انداك قد تفهم بما يكفى العالقة بين الهجرة والتنمية«  المجتمع الدولى لم يكن 
المدير العام ويليا لي�سى �سوينغ خالل الحلقة الثانية للحوار الدولى حول الهجرة .

تتاألف خطة عام 2030 من 17 هدف و169 غاية موجهة نحو الق�ساء على الفقر 
فى  �سراحة  الهجرة  اأو  المهاجرين  ذكر  ويرد  الم�ستدامة.  التنمية  و�سمان  المدقع 
عدد من الغايات فى اإطار عدة اأهداف )انظر ال�سكل 1 اأدناه(. فُي�سار مثاًل اإلى و�سع 
العمل  وتوفير  القت�سادى  النمو  يخ�ّص  فيما   ،8 الهدف  فى  المهاجرين  العمال 
الالئق؛ ويذكر التجار بالأ�سخا�ص فى الهدف 16، بخ�سو�ص المجتمعات الم�سالمة، 
خالل  التف�سيلى  للتحليل  كعامل  تحديدا  الهجرة  مركز  وذكر  معينة؛  غايات  وفى 
الغاية  وتعّد   .17 الهدف  فى  اإليها  الدعوة  تّمت  التى  وال�ستعرا�ص  المتابعة  عمليات 
10-7، فى اإطار الهدف 10، ب�ساأن الحد من انعدام الم�ساواة داخل البلدان وفيما بينها، 
هو محور الهجرة فى خطة عام 2030. ويعّد اللتزام على المدى البعيد هو اأن تقوم 
ومت�سم  ومنتظم  واآمن  منظم  نحو  على  الأ�سخا�ص  وتنقل  »الهجرة  بتي�سير  الدول 
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“Fifteen years ago, a discussion like the one we had this week would 
not have been possible, as the international community had not quite 
grasped the link between migration and development.” Director General 
William Swing at the second IDM workshop held in Geneva. 

Panel discussion at IDM in Geneva. Mr Swing, IOM Director General, Mr André 
Vallini, Minister of State for Development and Francophonie, France, Ms María 
Matamoros, Undersecretary of Consular Affairs and Migration, Honduras and  
Mr Mahmoud Mohieldin, Senior Vice President for the 2030 Development Agenda, 
United Nations Relations, and Partnerships, the World Bank Group. © IOM 2016  
(Photo: Amanda Nero)

The 2030 Agenda consists of 17 Goals and 169 targets geared 
towards eliminating extreme poverty and ensuring sustainable 
development. Migrants or migration are mentioned explicitly 
in a number of the targets under several Goals. For example, 
the situation of migrant workers is mentioned in SDG 8, on 
economic growth and decent work; trafficking in persons is 
mentioned in SDG 16, on peaceful societies, and in certain 
targets; and migration status is mentioned specifically as a factor 
for disaggregation during the follow-up and review processes 
called for in SDG 17. SDG target 10.7, under Goal 10, on reducing 
inequality both within and among nations, is the centerpiece for 
migration in the 2030 Agenda. The far-reaching commitment it 

اأندريه  بجنيف  الدولية  للمنظج  العام  المدير   . �سوينغ  لي�سى  ويليام  خالل  نقا�ص  جل�سة  للهجرة  الدولى  الحوار 
ماريا  الدولية  والتنمية  الخارجية  ال�سوؤون  بوزير  الملحق  للهجرة  والفونكوفونية،  للتنمية  الدولة  وزير  فالينى، 
اآندريا ماتامور�ص كا�ستيو وكلية الأمين العام . فرن�سا لل�سوؤون القن�سلية والهجرة ، الأمانة العامة لل�سوؤون الخارجية 
والتعـــــاون الدولـــى هنـــــدورا�ص، الرئا�سة الموؤقتة للموؤتمر الإقليمى المعنى بالهجرة . محمود محيى الدين نائب 
البنك  مجموعة   . وال�سراكات  المتحدة  الأمم  بمنظومــة  العالقات   ،  2030 لعــــام  التنميــــة  لخطــــة  الأول  الرئيـــ�ص 

الدولى 2016 . م.د.هـ ـ)ت�سوير اأماندا نيرو( .
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بالم�سوؤولية، بما فى ذلك من خالل تنفيذ �سيا�سات الهجرة المخطط لها والتى تت�سم 
بح�سن الإدارة«.

الحوار  اإطار  المعقودتين فى  العمل  كلتا حلقتى  المتحدثين، فى  اأعلن عدد من 
الدولى لعام 2016، اأن اأهمية خطة 2030 بالن�سبة للهجرة )والعك�ص �سحيح( تتجاوز 
واأ�سار  وغاياتها.  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  فى  �سراحة  والهجرة  المهاجرين  ذكر 
المثال،  �سبيل  المتحدة، على  الأمم  ل�سوي�سرا لدى  الدائم  الممثل  وبر،  يورغ  ال�سيد 
اإلى اأن الهدف 4- 13، المتعّلق بتمّتع الجميع بالتعليم البتدائى والثانوي، ل يمكن اأن 
يتحقق مالم ي�سمل الالجئين والأطفال المت�سردين غير الممدر�سين، البالغ عددهم 
اأكثر من مليون �سخ�ص. كما اأ�سار اإلى اأن الغاية 11-1 4  ب�ساأن �سمان ح�سول الجميع 
على م�ساكن وخدمات اأ�سا�سية مالئمة واآمنة ومي�سورة التكلفة، يرتبط ارتباطا وثيقا 
ُبعد  فى  النظر  يجب  وبالتالي،  رئي�سيا.5  دورا  الهجرة  فيه  توؤّدى  الذى  بالتح�سر، 
الهجرة فى اأى ا�ستعرا�ص للتقدم المحرز نحو الغاية 11-1. واأكد ال�سيد ديفيد نابارو، 
الم�ست�سار الخا�ص لالأمين العام ب�ساأن خطة 2030 للتنمية الم�ستدامة، اأن المهاجرين 
وهم  و�ساملة(،  وم�سالمة  عادلة  مجتمعات  )تعزيز   16 الهدف  تحقيق  �سي�ستفيدون 

م�ساهمون مهّمين فيه، مما �سيوؤدى اإلى النمو ال�سامل والم�ستدام للجميع.

ق�سايا  مع  للتعامل  تكافح  البلدان  من  “العديد  اأن:  اإليا�سون  ال�سيد  ولحظ 
فهذه  الهام�ص.  على  المتحدة  الأمم  تظل  األ  ويجب  والالجئين.  والهجرة  الت�سّرد 
الق�سايا معقدة. وهذا لن يمنعنا من و�سع ا�ستجابات، والبحث عن الحلول، وتحديد 
الممار�سات الجيدة واإن�ساء نظم وموؤ�س�سات بتمويل كاٍف”. فتكاد جميع اأهداف التنمية 
اأُخذ المهاجرون فى  اإذا  اإل  الم�ستدامة تت�سل بالهجرة، ول يمكن تحقيقها بالكامل 

العتبار اأثناء التنفيذ.

ال�سيد  ذّكر  وكما  الإطالق،  على  م�ستوياتها  اأعلى  اإلى  الدولية  الحركة  و�سلت 
وتعد  ُم�ست�سوبة،  عادة  هى  واإنما  فقط؛  حتمية  لي�ست  فالهجرة  الم�ساركين،  �سوينغ 
اإحدى القوى المبا�سرة للحد من انعدام الم�ساواة )الهدف 10(. اإل اأن الأحداث التى 
وقعت طوال عامى 2015 و 2016 قد لفتت النتباه اإلى المخاطر التى يركبها العديد 
من المهاجرين والأو�ساع اله�سة المتزايدة التى يعي�سونها، وخا�سة منهم الالجئين 
وغيرهم من الأ�سخا�ص الذين اأجبروا على التنقل ب�سبب ظروف خارجة عن اإرادتهم 
المناخ(، وعدم  البيئى )الذى غالبا ما يرتبط بتغير  الكوارث الطبيعية والتدهور   -
وكما  العي�ص.  ك�سب  انهيار فر�ص  اأو  ال�سديد  الإجرامى  والعنف  ال�سيا�سى  ال�ستقرار 

3    الهدف 4-1: �سمان اأن يتمّتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائى وثانوى مجانى ومن�سف وجّيد، مما يوؤدى اإلى تحقيق نتائج تعليمية 
مالئمة وفعالة بحلول عام 2030 

�سمان ح�سول الجميع على م�ساكن وخدمات اأ�سا�سية مالئمة واآمنة ومي�سورة التكلفة، ورفع م�ستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام 2030  4

5  انظر اأي�سا تقرير الموؤتمر المعنى بالمهاجرين والمدن، والذى يحتوى على اأف�سل الممار�سات والتو�سيات لإدارة الهجرة على الم�ستوى 
 https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ :المحلي. ويمكن الّطالع على هذا المن�سور على الموقع التالي

ICP/IDM/RB-25-CMC-Report_web-final.pdf.
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لحظ ال�سيد بيتر �ساذرلند، الممثل الخا�ص لالأمين العام المعنى بالهجرة الدولية 
والتنمية، فى حلقة العمل المعقودة فى اإطار الحوار الدولى فى نيويورك، اإن جميع 
والح�سول على  احترام حقوقهم  ي�ستحقون  دوافعهم،  النظر عن  بغ�ص  المهاجرين، 

الفوائد المرتبطة باإعمال اأهداف التنمية الم�ستدامة.

هناك الآن اعتراف وا�سع النطاق بدور الهجرة فى التنمية وبحقوق المهاجرين 
مبادرة  دويل، مدير  مايكل  الأ�ستاذ  فاإن  ذلك  ومع  التنمية.  منافع  الم�ساركة فى  فى 
التنمية  خطة  باأن  الم�ساركين  ذّكر  كولومبيا،  جامعة  بكولومبيا،  العالمية  ال�سيا�سة 
ت النظر عن مو�سوع الهجرة )وقد  الم�ستدامة واأهداف التنمية الم�ستدامة قد غ�سّ
اأو�سع  اأهداف التنمية الم�ستدامة  اإّن  اآنذاك(.  اأمين عام م�ساعد لالأمم المتحدة  كان 
ال�سيدة باتري�سيا موابا  واأكثر طموحا، �سيغت من خالل عملية ت�ساركية معّززة. اأماّ 
كا�سي�ص- بوتا، الممثلة الدائمة لزامبيا لدى الأمم المتحدة، فاأ�سارت من جانبها  اإلى 
اأن الموؤتمر الدولى لل�سكان والتنمية )القاهرة، م�سر، 5-13 اأيلول/�سبتمبر 1994( قد 

اتخذ خطوات اأولى مهمة نحو العتراف بالهجرة كظاهرة تت�سل بالتنمية.

ومنذ عام 2000، تبّواأت الهجرة مكانة مركزية فى خطط �سيا�سات معظم الدول 
الأع�ساء فى الأمم المتحدة، التى قدمت م�ساهمة حا�سمة بالن�سبة لخطة عام 2030. 
وبحلول عام 2015، اأ�سبح من الم�ستحيل اأن نتجاهل تاأثير المهاجرين والهجرة على 
دون  الم�ستدامة  التنمية  تحقيق  الممكن  من  اأنه  نت�سور  اأن  اأو  الم�ستدامة،  التنمية 

م�ساركة المهاجرين.
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الف�سل 2
 قيا�س ور�سد التقدم المحرز نحو تحقيق

اأهداف التنمية الم�ستدامة 

�ستكون هنالك حاجة لوجود بيانات جيدة موثوقة م�سنفة يمكن الح�سول عليها فى الوقت 
المنا�سب ت�ساعد فى قيا�ص التقدم المحرز وتكفل ا�ستفادة �ساملة ل ُي�ستثنى منها اأحد.« الفقرة 

48 من 23 من اإعالن خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030.

التنمية  اأهداف  تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  ور�سد  قيا�ص  تحديات  تنطوى 
الم�ستدامة، بما فى ذلك ق�سايا الهجرة، على اأبعاد متعددة، نوعية وكمية، وهي: �سمان 
اأن التدابير  اآمن ومنظم؛ والتاأكد من  اإلى الهجرة ب�سكل  اإطار �سيا�سى يف�سى  وجود 
و�لمنهجيات �لقائمة �سالحة لهذ� �لغر�ض؛ وتحديد موؤ�سر�ت للقيا�ض و�سروط يتّم 
تم  التى  البيانات  وتف�سيل  بيانات جديدة؛  وتطوير م�سادر  الأهداف؛  و�سف  تحتها 

جمعها على اأ�سا�ص مركز الهجرة، والجن�ص، والعمر، وهكذا دواليك.

الم�ستويات  الم�ستدامة على  التنمية  اأهداف  ا�ستعرا�ص  عملية  ُتجرى  و�سوف   
�لوطنية و�لإقليمية و�لعالمية، و�ستتيع �لخطوط �لمو��سيعة.

بلد،  لكل  ُتكّيف  الم�ستدامة �سوف  التنمية  اأهداف  اأن   2030 عام  خطة  وتتوقع 
فتولى الدول الأولوية لعدد من الغايات فى اإطار اأهداف التنمية الم�ستدامة وتترجم 
الموؤ�سرات العالمية لكى ت�سبح وطنية، من اأجل التاأكد من اأن العمل الم�سطلع به من 
اأجل تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة ياأخذ فى العتبار مختلف ال�سياقات الوطنية. 
المنتدى  اأثناء  الطوعية  الوطنية  ال�ستعرا�سات  فى  البلدان  من  عدد  و�سي�سارك 
عن  تقريرا  �ستقدم  حيث  الم�ستدامة،  بالتنمية  المعنى  الم�ستوى  الرفيع  ال�سيا�سى 

الم�سائل التى يجب اأن ُتعطى الأولوية.

بقيا�ص  بانتظام،  الدولية  المنظمات  قيام  اأهمية  العرو�ص  مختلف  اأكدت  وقد 
التقدم نحو تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة وم�ساعدة الدول الأع�ساء على قيا�ص 
هذا التقدم. واأ�سار العديد من الم�ساركين اإلى اأن المنظمة الدولية للهجرة، باعتبارها 

المنظمة الرائدة فى مجال الهجرة، تكت�سى دوراً خا�ساً فى هذا ال�سدد.
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تقييم �سيا�سات واأطر الحوكمة فى مجال الهجرة

والتنمية  الهجرة  بين  الم�ستويات  والمتعددة  الوثيقة  بالعالقة  العتراف  يعد 
اأحد العوامل التى ت�سكل تقييم ال�سيا�سات فى كل المجالت. فقد اأكد ال�سيد �ستيفانو 
مان�سيرفي�سي، المدير العام، المديرية العامة للتعاون الدولى والتنمية، المفو�سية 
الأوروبية، متحدثا من وجهة نظر �ساحب الم�سلحة فى التنمية، اأن �سيا�سة التنمية 
ت�سطلع الآن بدور جديد، ل يتمثل فقط فى الحّد من الفقر وانعدام الم�ساواة واإنما 
اأي�سا فى التعامل مع الهجرة. وفى هذا ال�سياق، كان ات�ساق ال�سيا�سات اّت�ساقاً دفاعيا، 
ت�سر  التى  الزراعية  الإعانات  على  الحفاظ  )مثل  به  القيام  يتعّين  ل  ما  على  يرّكز 
ا�ستباقية،  ال�سيا�سات  هذه  تكون  اأن  الآن  ويتعّين  النامية(؛  البلدان  فى  بالمنتجين 
واأن تحاول مراعاة الإمكانات على المدى الطويل كما على المدى الق�سير ل�سيا�سة 
التنمية من اأجل تي�سير الحوكمة فى مجال الهجرة. فعلى �سبيل المثال، يقوم التحاد 
وم�ساعدة  الحدود  اإدارة  لتح�سين  المهاجرين  من�ساأ  بلدان  فى  بال�ستثمار  الأوروبى 
المهاجرين العائدين على الندماج على المدى الق�سير، كما يحاول معالجة الأ�سباب 
بلدانهم  فى  مجدية  م�ستقبلية  اآفاق  توفير  بهدف  وذلك  للهجرة،  الأجل  الطويلة 
الأ�سلية. ويتعّين تقييم ال�سيا�سات واأطر الحوكمة فى مجال الهجرة باّتباع نهج ثالثِي 
الأبعاد: ا�ستثمارها فى الأ�سخا�ص، وفعاليتها فى بناء قدرات الدولة، ونجاحها فى فتح 
المزيد من القنوات القانونية للهجرة. لكن اأعرب ال�سيد �ستيفانو مان�سيرفي�سي، مع 
نطاق  على  بعد  تدخل  لم  الم�ستدامة«  التنمية  اأهداف  »ثقافة  لكون  قلقه  عن  ذلك، 

وا�سع فى فكر ال�سيا�سات العامة.

الالجئين  بين  التمييز  نوع  تجنب  �سرورة  عن  الممثلين  من  العديد  وتحدث 
وغيرهم من المهاجرين الذى قّلما ُيقدر احتياجات المهاجرين حق قدرها. فى حين 
اأن اأطر الحوكمة وال�سيا�سات التى تنطبق على الالجئين مختلفة باعتراف الجميع، 
ففى الممار�سة ل يكون التمييز دائما وا�سحاً. والعديد من المهاجرين الذين ل يفوا 
فى مجال  مماثلة  عاجلة  احتياجات  ذلك  رغم  لديهم  القانونى لالجئين  بالتعريف 

الحماية والم�ساعدة الإن�سانية.

تبذلها  التى  الجهود  والم�ساركين،  اللجان  واأع�ساء  البلدان،  من  العديد  وذكر 
المهاجرين  تراعى  الم�ستدامة بطريقة  التنمية  اأهداف  تنفيذ  اأجل  من  الحكومات 
موجز  اأدناه  ويرد   . تامة  مراعاة  منها،  وم�ستفيدين  التنمية  فى  عنا�سر  بو�سفهم 

ببع�ص بياناتهم، التى َعَر�ست اأف�سل الممار�سات والدرو�ص الم�ستفادة.

المقيمين  بالمغاربة  المكلفة  للوزارة  العام  الأمين  ندير،  لحبيب  ال�سيد  وقال 
فى الخارج و�سوؤون الهجرة، المغرب، اأن المغرب قد اأ�سبح بلد المق�سد للمهاجرين 
الهجرة وفقا لذلك،  �سيا�سة  اإطار  الحكومة  المن�ساأ والعبور. وقد غيرت  بلد  وكذلك 
وهى الآن تولى الأولوية لأهداٍف مثل ت�سهيل اندماج المهاجرين فى المغرب. وترتبط 
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المثال،  �سبيل  فعلى  الم�ستدامة.  التنمية  باأهداف  وثيقا  ارتباطا  وبرامجها  مبادئها 
باللتحاق  والالجئين  المهاجرين  اأطفال  لجميع  ُي�سمح   ،1-4 الغاية  مع  تما�سيا 
بالمدار�ص العمومية وبرامج التعليم غير النظامي، بما فى ذلك المخيمات ال�سيفية، 
على قدم الم�ساواة مع الأطفال المغاربة. وبرامج الرعاية ال�سحية المتاحة للمغاربة 
وخا�سة  المهاجرون،  وي�ستفيد  الأطفال،  والمهاجرين  لالجئين  مفتوحة  اأي�سا  هى 
الن�ساء منهم، من العديد من ال�ستحقاقات الجتماعية الأخرى، مثل قرو�ص الإ�سكان 
والتدريب المهني. وقد األغى المغرب التحيز الوطنى فى العمل بالن�سبة للمهاجرين 
النظاميين. واإ�سافة اإلى ذلك، ت�سعى الحكومة اإلى تحقيق الأهداف فى مجال جمع 
�سيا�سة  فى  الداخلى  الت�ساق  اإلى تحقيق  ت�سعى  ال�سيا�سية. وهى  والمعايير  البيانات 
الهجرة، وتفعيلها فى الأولويات الوطنية. كما تعتزم ال�ستفادة الق�سوى من المنتدى 
 ،)2018-2017 فى  األمانيا  مع  المغرب  �سيتراأ�سه  )الذى  والتنمية  للهجرة  العالمى 

وغيره من منتديات الحوار حول اأهداف التنمية الم�ستدامة.

واأكدت ال�سيدة �سارة غابرييال لونا كامات�سو، نائبة المدير العام، المديرية العامة 
النهج  على  المك�سيك،  الخارجية،  ال�سوؤون  وزارة  والديمقراطية،  الإن�سان  لحقوق 
ويرّكز   بالهجرة.  المتعلقة  الخطة  فى  حكومتها  تتبعه  الذى  الحقوق  على  القائم 
اإدماجهم  على  وين�ّص  المهاجرين،  على حقوق   2011 لعام  المك�سيكى  الهجرة  قانون 
الجتماعى والقت�سادى وعدم تجريم الهجرة غير النظامية، من بين اأمور اأخرى. 
وين�ّص هذا القانون على الحق فى الحماية والو�سول اإلى العدالة لجميع المهاجرين، 
بغ�ص النظر عن و�سعهم كمهاجرين. وتت�سمن الهتمامات ال�سيا�سة الحالية خططاً 
هامة ومحددة لالأطفال والمراهقين المهاجرين، مع بروتوكولت عديدة للعمل من 
اأجل حماية القا�سرين غير الم�سحوبين الذين يعبرون الأرا�سى المك�سيكية، ف�سال 
عن مبادرات مكافحة التجار بالأ�سخا�ص. واأطلقت الحكومة اأي�سا مختلف الحمالت 
المك�سيكية،  الحدود  من  وبالقرب  الجنوب  فى  �سيما  ل  الأجانب،  كراهية  لمكافحة 
ب�ساأن  برنامج  اأُعّد  الأخيرة،  الآونة  وفى  للمهاجرين.  الجتماعى  الندماج  لت�سجيع 
فى  اإدماجهم  ت�سهيل  اأجل  من  ال�سمالي،  المثلث  من  الموؤقتين  المهاجرين  العمال 
اقت�ساد المك�سيك ومنح اإمكانية العودة لالأ�سخا�ص الذين يرغبون فى ذلك بطريقة 
المك�سيك موؤخرا، فريق عمل مكلف  اأن�ساأت  اآمنة ومنظمة. ووفقا لخطة عام 2030، 
اإلى  وبالإ�سافة  الوطني.  التراب  اأنحاء  جميع  فى  المهاجرين  �سد  العنف  بمكافحة 
الخارج،  فى  مواطنيها  حماية  مجال  فى  عريقة  تقاليد  ذو  بلد  فالمك�سيك  ذلك، 
القن�سلية.  �سبكتها  الأمريكية، من خالل  المتحدة  الوليات  فى  يقيمون  ومعظمهم 
اللجوء  لطالبى  ال�ستجابة  لتح�سين  ملمو�سة  خطوات  اتخذت  قد  الحكومة  اأن  كما 
مثاًل، وم�ساعفة عدد الموظفين الم�سوؤولين عن تقييم حالة ما يناهز 5 اآلف طلب 
تلك  غرار  على  برامج  بتنفيذ  وذلك  وحده،   2016 عام  فى  المك�سيك  تلّقاها  لجوء 
اأثناء معالجة طلباتهم  المهاجرين الأطفال  اإلى �سمان بدائل لحتجاز  التى تهدف 
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التزمت بعدم وجود ولو مجّرد طفل واحد رهن  الحكومة قد  اأن  واأ�سافت  باللجوء. 
الحتجاز بحلول نهاية عام 2016.

واأو�سحت ال�سيدة كامات�سو اأي�سا اأن التحديات الرئي�سية التى يواجهها المك�سيك 
القدرات  ببناء  تتعلق  بالهجرة  الم�ستدامة المتعلقة  التنمية  اأهداف  تنفيذ  فى 
الموؤ�س�سية، وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة والتن�سيق 
داخل الحكومة ومع ال�سركاء الإقليميين، وو�سع اإطار ثابت ل�سيا�سة الهجرة فى جميع 

اأرجاء مختلف جهات البلد.

لدى  للفلبين  الدائم  الممثل  نائبة  األموجويال،  ت.  تيريزا  ماريا  ال�سيدة  وقالت 
اإنه بن�سبة 8 فى المائة من  الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، 
اآلية  اإن�ساء  فى  حكومتها  ترغب  دولة،   140 من  اأكثر  فى  الخارج  فى  الفلبين  �سكان 
ل�ست�سقاء البيانات عن اأهداف التنمية الم�ستدامة، لكن لي�ص لديها حتى الآن خريطة 
طريق لتنفيذ اأهداف التنمية الم�ستدامة. وب�سبب نطاق اأهداف التنمية الم�ستدامة 
الجهات  جميع  اإ�سراك  اإلى  تحتاج  �سوف  ور�سدها  قطاعات وتنفيذها  لعدة  ال�سامل 
تفعيل  بعد  يتم  ولم  التقارير.  واإعداد  للتن�سيق  مركزية  واآلية  الرئي�سية،  الحكومية 
اإن  وقالت  الم�ستدامة.  التنمية  باأهداف  يتعلق  فيما  الدور  هذا  من  ال�ستفادة  اآليات 
التنمية  اأهداف  من   8 الهدف  على  ترتكز  القطاعى  العمل  ل�سوق  الحالية  الخطة 
الم�ستدامة فيما يخ�ص العمالة الكاملة. وفى هذا ال�سدد، �ساركت الفلبين موؤخرا فى 
م�سروع تعاونى مع �ألمانيا حول تجديد �لمهار�ت، يهدف �إلى �لتعوي�ض عن �ل�سغوط 
الناجمة عن هجرة العمال الموؤهلين تاأهيال عاليا. والمق�سود من ميثاق التوظيف 
»المك�سب  المعنون  الم�سروع  بهذا  المتعلق  واألمانيا-  الفلبين  حكومتى  بين  الُمبَرم 
للمر�سين  الم�ستدام  التوظيف  والممر�سات-  الممر�سين  يخ�ص  فيما  الثالثى 
فى  المتمثلة  األمانيا،  احتياجات  بين  ج�سر  اإن�ساء  هو  بلدان«  اأربع  من  والممر�سات 
نق�ص فى عدد الممر�سين والممر�سات، واحتياجات الفلبين، التى لديها فائ�ص من 
الممر�سين والممر�سات الموؤهلين الذين ل يمكن ا�ستيعابه فى �سوق العمل المحلي. 
ومنذ توقيع ميثاق الم�سروع، قبلت األمانيا 222 ممر�ص وممر�سة فلبينيين، تم تعيين  
128منهم لدى 14 اأرباب العمل فى األمانيا، فى حين بقى الآخرون فى الفلبين لتعّلم 

اللغة الألمانية. 6

  ، 6    ا�ستكملت المعلومات التى قدمتها ال�سيدة األموجويال بتفا�سيل وجدت فى الجريدة الر�سمية فى الفلبين فى 29 اأيلول/ مار�ص 2016
http://www.gov.ph/2016/03/29/nurses-in-demand-germany/.
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الوطنى  الم�ستوى  على  الموؤ�سرات  تحديد  اأن  اإلى  األموجويال  ال�سيدة  اأ�سارت 
لكنها  بالهجرة،  المتعلقة  بالن�سبة لالأهداف  �سيا�سية ح�سا�سة  يكون عملية  اأن  يمكن 
خطوة �سرورية لتنفيذ اأهداف التنمية الم�ستدامة . ولئن ل تزال المقايي�ص الجيدة 
والبيانات الجيدة ل تعترف باإن�سانية كل مهاجر، فهى ت�ساعد على تعزيز فهم ظاهرة 
الهجرة وهى تتطور، وتمّكن �سناع القرار من قيا�ص التقدم المحرز نحو المزيد من 

الفعالية. ومع ذلك فقد يكون من ال�سرورى مراجعة الموؤ�سرات مع مرور الوقت.

ال�سكان والديموغرافيا  �سعبة تعداد  ال�سيدة كارين كويومجيان، رئي�سة  وو�سفت 
التنمية  اأهداف  مع  الوطنية  والأن�سطة  الخطط  لمواءمة  اأرمينيا  برنامج  باأرمينيا، 
الم�ستدامة اأهدافاً  التنمية  اأهداف  تعد  حين  فى  باأنه  العتراف  مع  الم�ستدامة، 
البلد.  �سياقات  تراعى  واأن  محليا  تتكّيف  اأن  تحقيقها  فى  النجاح  يتطلب  عالمية، 
المتعلقة  الغايات  بموجب  الوطنية  الأولويات  تحديد  يعنى  هذا  لأرمينيا،  وبالن�سبة 
للبلد.  العامة  الم�سالح  مع  الم�ستدامة تما�سيا  التنمية  اأهداف  اإطار  فى  بالهجرة 
التنمية  و�سيا�سات  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  اإطار  بين  الجمع  للبلدان  وينبغى 
المحلية، من اأجل تطوير اأ�ساليب محلية لتنفيذ اأهداف التنمية الم�ستدامة. وتحدد 
ال�سيدة كويومجيان بع�ص الخطوات الرئي�سية نحو تاأميم اأهداف التنمية الم�ستدامة 

تاأميماً ناجحا فى �لنقاط �لتالية:

اأهداف التنمية  اإطار الغايات المت�سلة بالهجرة �سمن  تحديد الأولويات فى    •
الم�ستدامة )بما فى ذلك تلك الواردة فى اإطار الأهداف المتعددة الأبعاد(؛

•  تحديد وتقييم بيانات الهجرة الوطنية الموجودة وفقا لالحتياجات فى مجال 
البيانات لأجل ر�سد اأهداف التنمية الم�ستدامة، واإجراء تحليل للثغرات؛

�سمن  الغايات  تحقيق  نحو  الُمحَرز  الوطنى  التقدم  تقي�ص  موؤ�سرات  و�سع    •
اأهداف التنمية الم�ستدامة، وتعك�ص الأولويات والأهداف الوطنية؛

على  ت�ساغ  التى  للموؤ�سرات  )ينبغى  والدولية  الوطنية  الموؤ�سرات  تن�سيق    •
ال�سعيد الوطنى اأن تتما�سى مع المعايير العالمية والتوجيهات ب�ساأن الهجرة 
واأهداف التنمية الم�ستدامة، بما فى ذلك الأعمال ذات ال�سلة التى يقوم بها كل 
من المجل�ص القت�سادى والجتماعي، والمنظمة الدولية للهجرة وغيرهما(؛ 

المتعلقة بالهجرة، ومراجعة  �سمان وجود نظٍم منا�سبة للبيانات والعمليات    •
وتعديل النظم والعمليات الإح�سائية ح�سب القت�ساء.

مع  ومهمة  وا�سعة  م�ساركة  هناك  كانت  اأرمينيا،  فى  العملية  هذه  طوال 
اأو  المدنى  المجتمع  مع  اأُفقيا  �سواء  الم�سلحة،  اأ�سحاب  من  كاملة  مجموعة 
مراعاة  من  بّد  ل  وكان  والمحلية.  الفرعية  الحكومية  الم�ستويات  مع  عموديا 
بناء  اأجل  من  اأرمينيا  فى  الهجرة  اأولويات  ب�ساأن  الم�سلحة  اأ�سحاب  نظر  وجهات 
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الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف  �سمن  الهجرة  يخ�ص  فيما  وم�ستدام  �سامل  اإطار 
نطاق  على  م�ستركة  البيانات  جمع  جهود  عن  الناتجة  المعرفة  تكون  اأن  ويجب 
ينبغى  كما  المالحظات.  ا�ست�سقاء  وينبغى  �سفافة،  واأن�سطة  منهجيات  وعن  وا�سع، 
على  العملية،  هذه  تقييم  من  الم�ستفادة  والدرو�ص  الممار�سات  اأف�سل  ن�سر 
اأن تعزيز جمع البيانات  ال�سعيدين الدااخلى والخارجي. وعالوة على ذلك، فبما 
العالم، يمكن  اأرجاء  اأهمية فى جميع  ذا  نا�سئاً  ب�ساأن الهجرة وتحليلها يعّد مجال 
التنمية  اأهداف  »تاأميم«  مجال  فى  اأرمينيا  تجربة  من  ت�ستفيد  اأن  اأخرى  لبلدان 

الم�ستدامة.

الخارجية  وزارة  الهجرة،  �سوؤون  وحدة  رئي�ص  لورنز،  �سونك  ال�سيد  واأبلغ 
الوطنية  ال�ستراتيجية  باأنه يجرى حالياً مراجعة  الم�ساركين  باألمانيا،  الألمانية 
خطة  لتنفيذ  اأ�سا�سيا  اإطارا  توفر  والتى  بلده،  فى  المّتبعة  الم�ستدامة  للتنمية 
الخطة.  واأهداف  طموحات  �سوء  فى  األمانيا،  فى   2030 لعام  الم�ستدامة  التنمية 
كّل  يخ�ص  فيما  األمانيا  م�ساهمة  اإلى  الجديدة  ال�ستراتيجية  فى  ُي�سار  و�سوف 
الم�سمار،  هذا  فى  الدولة  �سيا�سات  بتوجهات  الوطنية  الأهداف  و�سُتربط  هدٍف 
المجتمع  من  وا�سعة  بم�ساركة  �سياغتها  وتجرى  الوطني.  التوجه  بالتالى  وُتعّزز 
على  ال�ستراتيجية  هذه  فى  الواردة  الوطنية  الموؤ�سرات  ت�ساعد  وقد  المدني، 
�ألمانيا.  فى  �لم�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  تحقيق  فى  �لمحرز  م  �لتقدُّ مدى  تقييم 
با�ستمرار مع  اأن تتكيف  �ساأنها  ال�ستراتيجية بو�سفها وثيقة حية من  ويجب فهم 
وفيما  بالهجرة.  المتعلقة  الق�سايا  يخ�ّص  فيما  ذلك  فى  بما  الجديدة،  التطورات 
اإطار  األمانيا  فى  يتوّفر  بالهجرة،  الم�ستدامة المتعلقة  التنمية  باأهداف  يتعلق 
والتعليم،  الجتماعى  ال�سمان  من  ال�ستفادة  من  المهاجرين  يمّكن  موؤ�س�سى 
الحق  األمانيا  فى  الإقامة  بمركز  يتمتعون  الذين  المهاجرين  العمال  ويمنح 
للطالب  ويوفر  العمال،  المواطنون  بها  يتمتع  التى  العمل  ظروف  نف�ص  فى 
نظام  من  بت�سجيع  درا�ستهم،  ا�ستكمال  عند  عمل  على  للعثور  الدعم  المهاجرين 
نق�ص  من  تعانى  التى  بالمجالت  قائمة  اأُعّدت  وقد  بها.  ويعترف  المهارات  يقّيم 
فى العمالة الماهرة، لكن برامج اإدارة هجرة العمالة، بما فى ذلك خطط التدريب 
كبيٌر  اهتماٌم  ويوَلى  التنفيذ.  من  الأولى  المراحل  فى  تزال  ل  الثنائية،  المهنى 

المهاجرين. العاملين  توظيف  فى  اأخالقية  ممار�سات  اتباع  ب�سمان 

وفى حلقة العمل الثانية المعقودة فى اإطار الحوار الدولى ب�ساأن الهجرة، قام اأحد 
اأع�ساء الوفد ال�سوداني، من الم�ساركين الذين اأُعطيت لهم الكلمة، بتحديد م�ساكل 
تعزيز  اإن  واأ�ساف  والتجار.  بالتهريب  تتعلق  بو�سفها  البلد  فى  الرئي�سية  الهجرة 
لدى  الوعى  اإذكاء  اأي�ساً  يحاول  ال�سودان  لكن  الأولوية،  بالتالى  ي�سّكل  الحدود  اإدارة 
وجود  ب�سرورة  الحكومة  اعترفت  وقد  النظامي.  غير  ال�سفر  بمخاطر  المهاجرين 

قاعدة بيانات معززة لدعم التعاون والر�سد.
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االبتكارات فى جمع البيانات عن الهجرة والمهاجرين

الناحية  من  والتنمية  الهجرة  بين  القائمة  المتينة  بال�سلة  العتراف  تم  لقد 
�سيما  العملية، ل  الممار�سة  المجالن منف�سالن فى  التحليلية، لكن غالبا ما يبقى 
على ال�سعيد الوطني، لماّ يتعلق الأمر بالأُُطر القانونية التى تحكم و�سع ال�سيا�سات 
مثل  الوطنية،  الموؤ�سرات  عن  جمعها  يتم  التى  فالبيانات  لذلك،  ونتيجة  العملية. 
التح�سيل التعليمى والظروف ال�سحية، ل تكون عادة م�سنفة ح�سب و�سع المهاجرين. 
وهذا يجعل من ال�سعب تقييم ما اإذا كان المهاجرون قد »تخلفوا عن الركب« اأم ل. 
وتعّد ندرة البيانات الم�سنفة ذات جودة عالية عقبة رئي�سية اأمام مراجعة الغاية 7-10 
�سمن اأهداف التنمية الم�ستدامة وغير ذلك من اأهداف التنمية الم�ستدامة المتعلقة 
اإيالء الأولوية لبناء القدرات فى مجال  بالهجرة، ومتابعتها ب�سورة ُمجدية. ينبغى 

جمع البيانات ب�ساأن الهجرة على الم�ستوى الوطنى فى مجال التعاون الدولي.

وا�ستمع الم�ساركون فى حلقة العمل الأولى اإلى عرو�ص حول العديد من البتكارات 
اأن ت�ساعد الحكومات واأ�سحاب الم�سلحة الآخرين فى  فى جمع البيانات من �ساأنها 
تعريف وقيا�ص الإدارة الر�سيدة للهجرة على الم�ستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. 
وتناول الم�ساركون م�سائل �سعبة تتعلق، مثاًل، بالموؤ�سرات التى من �ساأنها اأن ت�سمح 
للحكومات بر�سد التقدم المحرز نحو »�سيا�سات للهجرة تت�سم بح�سن الإدارة«، وكيف 
ل  اأنه  العتبار  فى  وا�سعين  الدولية،  الهجرة  فى  والنتظام  ال�سالمة  قيا�ص  يمكن 
ت�ستحدث  اأن  بلد  كّل  واأنه على  الإدارة،  المت�سمة بح�سن  للهجرة  واحد  نموذج  يوجد 
نموذجاً خا�ساًّ بها، كما ذّكر بذلك ال�سيد نيخيل �سيث، الأمين العام الم�ساعد لالأمم 
)اليونيتار(.  والبحث  للتدريب  المتحدة  الأمم  لمعهد  التنفيذى  والمدير  المتحدة، 
كما تم ا�ستعرا�ص بع�ص منهجيات واأدوات القيا�ص الموجودة. ومن الأمثلة على ذلك 
الموؤ�سر 10-7-2، الذى و�سعته المنظمة الدولية للهجرة واإدارة ال�سوؤون القت�سادية 
والجتماعية لالأمم المتحدة، عن عدد البلدان التى نفذت �سيا�سات الهجرة المت�سمة 
بح�سن الإدارة. ويهدف هذا الموؤ�سر اإلى و�سف حالة �سيا�سات الهجرة الدولية وتتبع 
تطور هذه ال�سيا�سات مع مرور الزمن. و�سي�سمح للبلدان فى العالم، للمرة الأولى، اأن 
يكون لها منظور عالمى على حالة اإدارة الهجرة، وكيف يتقدم المجتمع الدولى فى 

هذا المجال على مدى الفترة المحددة لتحقيق الهدف.

ال�سوؤون  لإدارة  التابعة  ال�سكان  �سعبة  مدير  ويلموث،  جون  ال�سيد  واأو�سح 
التنمية  اأهداف  عملية  مجمل  اأن  المتحدة،   الأمم  فى  والجتماعية  القت�سادية 
اإدارة الهجرة الذى و�سعته  اإلى المجالت ال�ستة الواردة فى اإطار  الم�ستدامة ت�ستند 
المنظمة الدولية للهجرة، والذى اأقّره مجل�ص المنظمة الدولية للهجرة فى القرار 
رقم 1310 فى 24 ت�سرين الثاني/نوفمبر عام 2015. وتتمثل هذه �لمجالت فى �لنقاط 
التالية: القدرات الموؤ�س�ساتية وال�سيا�ساتية؛ وحقوق المهاجرين؛ والهجرة ب�سكل اآمن 
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ومنظم؛ وهجرة العمال وتكاليف توظيفهم؛ وال�سراكات الدولية؛ والأزمات الإن�سانية 
الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  بجميع  يت�سل   2-7-10 الموؤ�سر  اإن  الهجرة.  و�سيا�سات 
المتعلقة بالهجرة، وينبغى اأن يكون مكماًل للغايات الأخرى من قبيل الغايات 4-ب، 
و5-2، و8-8، و17-18 ويجعلها اأكثر ا�ستنارة،  اأثناء تقييم التقدم العالمى المحرز فى 

تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة.

ويعّد الم�سدر الرئي�سى للبيانات التى ُي�ستند اإليها فى ا�ستعرا�ص التقدم المحرز 
ب�ساأن  الحكومات  بين  فيما  التا�سع  المتحدة  الأمم  ا�ستق�ساء  هو  الموؤ�سرات  مقابل 
ال�سكان والتنمية، الذى ا�سُتخدم لدرا�سة ال�سيا�سات ال�سكانية العالمية لعقود عديدة، 
لتحليل  ال�ستق�ساء  هذا  تحديث  و�سيتم   .2011 عام  منذ  الهجرة  �سيا�سات  ولدرا�سة 
اأعاله.  التدابير المّتخذة فى مجالت ال�سيا�سات ال�سّتة المتعلقة بالهجرة المذكورة 
و�سوف ي�سمل كل مجال من مجالت ال�سيا�سات هذه موؤ�سراً فرعياً رئي�سياً واحداً يمثل 
ترتيب  اإلى  الموؤ�سر  هذا  يهدف  ول  المعنية.  ال�سيا�سات  لمجال  مبا�سر  غير  موؤ�سرا 
التقدم  لت�سجيل  ال�ستق�ساء  من  الم�ستقاة  المعلومات  ا�ستخدام  اإلى  واإنما  البلدان؛ 
المحرز وتحديد الفجوات فى مجالت ال�سيا�سة العامة، مثل البلدان التى تحتاج اإلى 
الأخرى  ال�سيا�سات  اأى مجال من مجالت  اأو فى  تعزيزها،  اأو  الموؤ�س�سات  لبناء  دعم 
ذات ال�سلة. ومن التحديات التى تواجه هذا ال�ستق�ساء هو ِقّلة عدد الردود و�سعوبة 
المتابعة مع الحكومات فى غياب المكاتب القطرية التابعة لإدارة ال�سوؤون القت�سادية 
والجتماعية لالأمم المتحدة. وبالتالى تعتقد اإدارة ال�سوؤون القت�سادية والجتماعية 
على  الوا�سع  النطاق  هذا  على  القائمة  للهجرة،  الدولية  المنظمة  مع  ال�سراكة  اأن 
اأعلى من الردود وبيانات  اأن ت�ساعد على �سمان ِن�َسب  الم�ستوى القطري، من �ساأنها 
ذات نوعية اأف�سل، واأن ت�سّهل المتابعة مع الحكومات. ويمكن اأي�سا ا�ستخدام الموؤ�سر 
10-7-2 لتوثيق عمليات ال�ستعرا�ص الموا�سيعى فى الم�ستقبل فى المنتدى ال�سيا�سى 
الرفيع الم�ستوى المعنى بالتنمية الم�ستدامة، ا�ستنادا اإلى نهج تجريبي، اإذ اإن الهجرة 

م�ساألة ت�سمل العديد من اأهداف التنمية الم�ستدامة وغاياتها.

المنظمة  انفكت  ما  الوطني،  ال�سعيد  على  وال�ستعرا�ص  بالمتابعة  يتعلق  وفيما 
الدولية للهجرة تتعاون مع وحدة البحوث القت�سادية التابعة لمجلة ذى اإيكونومي�ست، 
المتفق  التفاهمات  اأ�سا�ص  على  الوطنية  الهجرة  �سيا�سات  لقيا�ص  اإطار  و�سع  لأجل 
عليها دوليا ب�ساأن خ�سائ�ص »�سيا�سات الهجرة المت�سمة بح�سن الإدارة«. وي�سمح موؤ�سر 
اإدارة الهجرة للحكومات بتقييم الفجوات والأولويات والتقدم المحرز بال�ستناد اإلى 
الغاية 10-7، فى اإطار اأهداف التنمية الم�ستدامة، التى تلتزم بموجبها الدول بتي�سير 
»الهجرة وتنقل الأ�سخا�ص على نحو منظم واآمن ومنتظم ومت�سم بالم�سوؤولية، بما فى 
الإدارة«.  بح�سن  تت�سم  والتى  لها  المخطط  الهجرة  �سيا�سات  تنفيذ  خالل  من  ذلك 
المعياري؛  الإطار  بناء ومواءمة  رئي�سية، هي:  اأهداف  الموؤ�سر ثالثة  ويت�سمن هذا 
وا�سعاً؛  فهماً  الهجرة  لإدارة  فهم  اإلى  التو�سل  بغية  القائمة،  البحوث  فى  والتو�سع 
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الدول ح�سب  يرّتب  بها. وهو ل  الخا�سة  ال�سيا�سات  لتقييم  باأداة  الحكومات  وتزويد 
ال�سيا�سة العامة ب�ساأن الهجرة، بل يهدف اإلى م�ساعدتهم على تحديد التقدم المحرز 

اأو الفجوات فى مختلف مجالت ال�سيا�سات.

ويوفر هذا الموؤ�سر الموؤ�سرات الكمية والنوعية فى خم�سة من مجالت ال�سيا�سة 
العامة، م�ستمدة من اإطار حوكمة الهجرة للمنظمة الدولية للهجرة:

• القدرات الموؤ�س�سية
• حقوق المهاجرين

• هجرة اليد العاملة 
• اإدارة الهجرة ب�سكل اآمن ومنظم

• التعاون الإقليمى والدولى وال�سراكات الأخرى.
المق�سد تواجه تحديات مختلفة،  المن�ساأ وبلدان  بلدان  باأن  الموؤ�سر  ُيعتَرف فى 
من  مختلفة  م�ستويات  تكت�سى  للهجرة  الجيدة”  “الإدارة  عنا�سر  مختلف  وباأن 
برامج  العنا�سر مثل  المن�ساأ، بع�ص  لبلد  بالن�سبة  بلدان معينة. فمثاًل،  الأهمية فى 
التحويالت التى تعمل بطريقة جيدة، وميثاقات العمل الثنائية والمبادرات الرامية 
اإلى اإ�سراك ال�سكان من ال�ستات فى جهود التنمية قد تكون محورية فى ر�سم �سيا�سات 
فعالة للهجرة. اأّما بالن�سبة لبلدان المق�سد، فقد تحظى حقوق المهاجرين والتكامل 

واإدارة الحدود باأولوية عليا.

واأثناء حلقة العمل الأولى، قام ال�سيد ليو اأبروزي�سي، مدير ق�سم التنبوؤات العالمية، 
اإيكونومي�ست،  ذى  لمجلة  التابعة  القت�سادية  البحوث  وحدة  فى  العامة،  ال�سيا�سات 
 15 على  الموؤ�سر  هذا  يطبق  الذى  التجريبى  الم�سروع  لنتائج  م�سبق  با�ستعرا�ص 
التنمية  مجال  فى  متباينة  بم�ستويات  مختلفة،  مناطق  تمثل  للغاية،  متنوعة  بلدا 
القت�سادية واأماكن مختلفة تتعّلق بالهجرة. وتمثلت اإحدى ال�ستنتاجات الرئي�سية 
ومتعددة  معقدة  �سيا�سات  �ساحات  فى  التقييم  من  النوع  هذا  اإجراء  يمكن  اأنه  فى 
عّدة  اإلى  الأولية  النتائج  وت�سير  المتبادل.  والتعلم  المقارنة  تتيح  الجوانب بطريقة 
ووكالت  الهجرة،  قواعد  ال�سفافية فى  الموؤ�سر:  عالية على  بدرجات  ترتبط  عوامل 

رائدة قوية فى مجال الهجرة، والتعاون عبر الحدود.

مجال  فى  �سنوات  لعدة  للهجرة  الدولية  والمنظمة  غالوب  موؤ�س�سة  عملت  لقد 
الذى  غالوب،  لمركز  العالمى  ال�ستطالع  با�ستخدام  الهجرة  ب�ساأن  البيانات  جمع 
اأكثر من 164 بلدا منذ عام 2006.  يتمثل فى ا�ستق�ساء الأ�سر المعي�سية واأجرى فى 
وت�سمل المبادرات ال�سابقة الم�ستركة بين موؤ�س�سة غالوب والمنظمة الدولية للهجرة 
تقريرين ي�ستندان اإلى الدرا�سات ال�ستق�سائية: اأحدهما عن رفاه المهاجرين، »تقرير 
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المنظمة عن الهجرة فى العالم لعام 2013: رفاه المهاجرين والتنمية«، والآخر ب�ساأن 
اإلى الهجرة، 2015«.  اإزاء ق�سية الهجرة، وهو درا�سة »كيف ينظر العالم  الراأى العام 
 183 ذلك مقابالت مع  بما فى  العالمي،  ال�ستطالع  بيانات  اإلى  الأخير  وا�ستند هذا 
األف �سخ�ص من البالغين فى 140 بلدا. وبالنظر اإلى اأن مكاتب الإح�ساء الوطنية هى 
اإلى جمع البيانات المتعلقة باأهداف التنمية الم�ستدامة  فى طليعة الجهود الرامية 
جمع  عبء  لمواجهة  والو�سائل  بالإمكانات  جميعها  تتمتع  ل  المكاتب  هذه  اأن  واإلى 
الدولية  المنظمة  ال169 على عاتقها، نظرت  الأهداف  الذى ت�سعه  الثقيل  البيانات 
للهجرة ومعهد غالوب فى تو�سيع تعاونهما لتوفير م�سدر للبيانات من �ساأنه اأن يكّمل 
الجهود التى تبذلها المكاتب الإح�سائية الوطنية لر�سد اإدراج المهاجرين فى التقدم 
نحو اأهداف التنمية الم�ستدامة. واأثناء الحوار الدولي، قدم ال�سيد اأندرو رزيبا، وهو 
اأمر  المهاجرين  المعنون »حياة  الم�سروع  اأقدم فى موؤ�س�سة غالوب،  ا�ست�سارى  خبير 
مهم«. و�سيقوم هذا البرنامج على مجموعة من الأ�سئلة المدرجة فى ا�ستطالع الراأى 
اإذا كانت  اأن ت�ساعد على تقييم ما  العالمى حول تجارب المهاجرين التى من �ساأنها 
ت�سير فى م�سيرة التقدم مع غير المهاجرين. وتت�سمن الم�سائل ذات ال�سلة باأهداف 
ال�سحية  والحياة   ،)2 )الهدف  الغذائى  بالأمن  تتعلق  موا�سيع  الم�ستدامة  التنمية 
)الهدف 3(،  والتعليم )الهدف 4(، والنمو القت�سادى ال�سامل )الهدف 8(،  والمدن 
الأ�سر  ا�ستق�ساء  عمليات  وت�سمل   .)16 )الهدف  وال�سالمة     ،)11 )الهدف  ال�ساملة 
المعي�سية المهاجرين، وت�ستند اإلى عينات تمثيلية على ال�سعيد الوطنى من البالغين 
ال�ستق�ساء بح�سب و�سع  بيانات  وبت�سنيف  اأكثر.  اأو   15 بين  اأعمارهم  تتراوح  الذين 
المهاجرين، يمكن لعمليات ال�ستق�ساء اأن تبّين ما اإذا كان المهاجرون ُيتركون دون 
رعاية فى هذه المجالت. و�ستقدم النتائج المتعلقة بالعالم وبت�سع مناطق. وي�سعى 

التقرير الذى اأُعّد عن 15 دولة فى جنوب اأفريقيا اإلى توجيه الم�سروع. 

وتعّد مبادرة ج�ّص النب�ص العالمى )Global Pulse( من الجهود التى تبذها 
اأمانة الأمم المتحدة ل�ستخدام »البيانات ال�سخمة« لكى ت�ستنير بها �سيا�سات الهجرة.  
المعامالت  عليها  تنطوى  التى  المعلومات  ثروة  اإلى  ال�سخمة  البيانات  وت�سير هذه 
التى تقوم بها اأعداد �سخمة من الأ�سخا�ص كل يوم عبر الإنترنت. فكلما اأجرى اأحدهم 
مكالمة اأو قام  بالدفع بوا�سطة الهاتف المحمول، اأو بالت�سال ب�سبكة الإنترنت، اأو�سراء 
قمي�ص، اأو كتابة ن�ص ق�سير ل�سديق، اأو دفع فاتورة، اأو تحديد طريٍق اأو حجز رحلة، 
اإل وترك وراءه اآثارا من المخّلفات الإلكترونية التى تك�سف اإجماًل عن كميات هائلة 
من البيانات ب�ساأن تنقالت الب�سر وعاداتهم فى القرن الحادى والع�سرين. وتتعلم كل 
من �سركات جوجل ومايكرو�سوفت واأمازون، والفي�سبوك وال�سركات الكبيرة الأخرى 
اأن  المهم  ومن  البيانات،  هذه  ا�ستخراج  الوطنية(  ال�ستخبارات  وكالت  عن  )ف�سال 
النب�ص  ج�ّص  مبادرة  وبوا�سطة  الّثّر.  الم�سدر  بهذا  اأي�سا  الهجرة  �سيا�سات  ت�ستنير 
تحقيق  فى  وتحليالتها  البيانات  علوم  ت�سهم  اأن  يمكن  كيف  ا�ستك�ساف  يتّم  العالمى 
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ال�سيد روبرت كيركباتريك )مدير مبادرة ج�ّص  واأو�سح  الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف 
النب�ص العالمى التابعة لأمم المتحدة( اأن المبادرة قد اأقامت �سراكات مع خبراء من 
�لأكاديمية و�لقطاع �لخا�ض لتطوير  �لمتحدة و�لحكومات و�لأو�ساط  �لأمم  وكالت 
والإنمائية  الإن�سانية  التحديات  الحقيقى على  الآنية  الرقمية  البيانات  �سبل تطبيق 
�لجارية. فعلى �سبيل �لمثال، يمكن لأنماط �لإنفاق على �لهو�تف �لمحمولة �أن توفر 
بيانات غير مبا�سرة ب�ساأن التجاهات فى م�ستويات الدخل، فى حين يمكن لتتبع اأ�سعار 
ال�سوق لالأغذية على النترنت اأن ي�ساعد فى ر�سد الأمن الغذائي. وغالباً ما ي�ستخدم 
�لمهاجرون �لمحتملون جوجل للبحث عند �لتخطيط لرحالتهم. وبتحليل �لأنماط 
التى تك�سف عنها عمليات التفتي�ص، تمكنت مبادرة ج�ّص نب�ص العالم بكّل ب�ساطة من 
– وهو  المائة مع الإح�ساءات الر�سمية حول الهجرة  وجود مطابَقة بن�سبة  80 فى 

موؤ�سر واعد عن دقة هذا النوع من المعلومات.

ال�سخمة  البيانات  تولد  كيف  عن  الأمثلة  من  العديد  كيركباتريك  ال�سيد  قدم 
�لمعلومات �لتى يمكن �أن تعزز فهم �أنماط ت�سّرد �ل�سكان وعو�مله. فعلى �سبيل �لمثال، 
 2009 عام  العالمى فى  الأغذية  برنامج  �سراكة مع  العالم  نب�ص  اأقامت مبادرة ج�ّص 
اأ�سحابها من  ال�سلكية والال�سلكية دون تحديد هوية  ل�ستخدام �سجالت الت�سالت 
الت�سرد  مجالى  فى  للتدريب  نموذج  ت�سميم  اأجل  من  المك�سيكية  تليفونيكا  �سركة 
والمخيمات، لو�سع تطبيق يدعم تح�سين الخدمات اللوج�ستية. ومن الم�سائل الأخرى 
المثيرة لالهتمام م�سروع »�سبل العي�ص والتنقل« فى ال�سنغال، التى ات�ُسخدمت فيها 
بيانات دون تحديد هوية اأ�سحابها، تّم تجميعها من �سركة الت�سالت اأورانج �سوناتل 
لتحديد ال�سلوك الأ�سا�سية فى مجال الهجرة بالن�سبة لمناطق ك�سب العي�ص الوطنية 
القدرات  تنمية  فى  ت�ساعد  اأن  البيانات  �ساأن هذه  ومن   .13 والبالغ عددها  البلد  فى 
على اكت�ساف التغيرات غير المتوقعة فى حركة النا�ص، والتى تمثل عن�سراً حا�سماً فى 

الإنذار المبكر عندما تن�سب الأزمة وال�ستجابة لهذه التغيرات.

وقد اعترف العديد من الحكومات باأهمية جمع البيانات المتعلقة بالهجرة، لكن 
ينبغى لها اكت�ساب المزيد من الخبرة فى كل من جمع البيانات وا�ستخدامها. وقدم 
ال�سيد فرانك لزكو، مدير مركز تحليل بيانات الهجرة العالمية فى المنظمة الدولية 
للهجرة، مركَز برلين الذى اأن�ساأته المنظمة الدولية للهجرة لزيادة م�سادر البيانات 
المتاحة وجعل الح�سول عليها اأي�سر للحكومات واأ�سحاب الم�سلحة الآخرين واأكثر 
اإلى  للهجرة  الدولية  المنظمة  ا�ستجابة  من  الجديد جزءاً  المركز  ويعّد  لهم.  اإفادة 
الدعوات المتزايدة اإلى بيانات �ساملة عن اتجاهات الهجرة العالمية، وتت�سمن ثالثة 
ق�سايا  حول  للبيانات  المنا�سب  الوقت  فى  ر�سمّي  تحليل  توفير  رئي�سية:  اأهداف 
فى  والم�ساهمة  الهجرة؛  عن  للبيانات  عالميا  مركزا  ي�سبح  لكى  العالمية  الهجرة 
ر�سد الأهداف المتعلقة بالهجرة فى اإطار اأهداف التنمية الم�ستدامة وت�سهيل البحث 
الدولية  المنظمة  جهود  وتعزيز  النا�سئة؛  العالمية  الهجرة  اتجاهات  ب�ساأن  الجديد 
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اإلى بناء القدرات لدى دولها الأع�ساء والمراقبين وال�سركاء فيما  للهجرة، الرامية 
يخ�ص البيانات.

التنمية والفرانكوفونية، وزارة  ل�سوؤون  الدولة  اأندريه فاليني، وزير  ال�سيد  وكان 
ال�سوؤون الخارجية والتنمية الدولية، فرن�سا، من بين المندوبين الذين رحبوا باإن�ساء 
اإلى  اإلى منهجيات م�ستركة م�سيراً  بياناتها  الدول فى  ا�ستناد  وذكر �سرورة  المركز، 
فى  الدول  وبم�ساعدة  الهجرة.  حول  بها  والموثوق  الجودة  العالية  البيانات  ندرة 
المتعلقة بالهجرة، ي�سجع مركز تحليل  البيانات  تطوير قدراتها على جمع وتحليل 
مع  وبتعاون  لل�سيا�سات.  ا�ستنارة  اأكثر  مناق�سة  على  للمنظمة  التابع  الهجرة  بيانات 
التنفيذ  فى  �سريكته  اإيكونومي�ست،  ذى  لمجلة  التابعة  القت�سادية  البحوث  وحدة 
التقني، يعمل المركز اأي�سا على و�سع بوابة بيانات الهجرة العالمية. وقد تم ت�سميم 
هذه البوابة لجمع وتنظيم المعلومات الأ�سا�سية حول الهجرة العالمية من مجموعة 
متنوعة من الوكالت والمكاتب الإح�سائية الوطنية، من اأجل تجميع قاعدة بيانات 
اأي�سا تحليل التجاهات. وقد ان�سمت الوليات  ال�ستعالم عبر الإنترنت؛ و�سيجرى 

المتحدة الأمريكية اإلى األمانيا لدعم المرحلة التجريبية للبوابة.

لدول  القت�سادية  الجماعة  اأع�ساء  مع  اأي�سا  للهجرة  الدولية  المنظمة   وتعمل 
تنقل  وحرية  التنمية  لتحفيز  وذلك  وتحليلها،  البيانات  جمع  لتعزيز  اأفريقيا  غرب 
الأ�سخا�ص داخل غرب اأفريقيا. وقد اأ�سفر هذا الم�سروع، الممول من التحاد الأوروبى 
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمركز الدولى لتطوير �سيا�سات الهجرة، على 

15 بياناً موجزاً وم�ساورات وطنية عن الهجرة.

الوطنية  التقارير  ونوعية  حجم  لتعزيز  المفيدة  الأخرى  الأدوات  �سمن  ومن 
و�سعها  التى  التنمية  بيانات  ودليل  بالهجرة،  المعنى  العالمى  الفريق  هى  الطوعية 
الفريق العالمى المعنى بالهجرة7 مع �سراكة المعرفة العالمية ب�ساأن الهجرة والتنمية. 
قيا�ص  ب�ساأن  والممار�سين،  ال�سيا�سات  ل�سانعى  عملية  اإر�سادات  الدليل  هذا  ويوفر 
الهجرة الدولية واأثرها على التنمية. فهو ي�سّم فى مكان واحد تجربة 61 وكالة تابعة 
للفريق العالمى المعنى بالهجرة، ويوّفر معلومات عن الممار�سات المتعلقة ببيانات 
الهجرة المبتكرة والدرو�ص الم�ستفادة. ويلّخ�ص هذا الكتيب، بالخ�سو�ص، المعايير 
الم�سادر  عن  دولية  عامة  لمحة  ويقّدم  الهجرة  بيانات  لجمع  الموجودة  والتعاريف 
الرئي�سية لبيانات الهجرة وجرداً للبيانات الموجودة. ويعر�ص اأمثلة عن الممار�سات 
الجيدة فى جمع بيانات الهجرة وا�ستخدامها فى �سنع ال�سيا�سات، اأثناء تقييم التقدم 
المحرز فى تنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية العالمية. ويختم بتلخي�ص التو�سيات 

الرئي�سية التى ينبغى للبلدان اتباعها عند جمع البيانات عن الهجرة.

المتعلقة  الم�سائل  على  متفاوتة،  بدرجات  عملها،  ينطوى  التى  المتحدة  الأمم  وكالت  وبين  بالهجرة  المعنى  العالمى  الفريق  يجمع     7
بالهجرة.  
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ومعلومات  �سيئة  مفاهيم  على  الهجرة  مجال  فى  �سليمة  �سيا�سة  بناء  يمكن  ل 
خاطئة. فالبتكارات المذكورة اأعاله ُتعّد عنا�سر فى الجهود المتوا�سلة التى ينبغى 
عد المحلية  بذلها على ال�سعيد العالمى وعلى نطاق وا�سع لتنمية القدرات، على ال�سّ
والوطنية والإقليمية والعالمية، على جمع بيانات الهجرة وتحليلها- ثم دمجها فى 
عملية و�سع ال�سيا�سات. ينبغى اأن تتوفر الدول على الأدوات المنا�سبة لجمع البيانات 
ومعالجتها. فعلى �سبيل المثال، تقوم اإحدى مبادرات التحاد الأوروبى مع المنظمة 
تنزانيا  جمهورية  فى  والمحلية  الإقليمية  الهجرة  مكاتب  بتزويد  للهجرة  الدولية 
التى  البيانات  لتوليد  وذلك  المهاجرين،  لت�سجيل  البيومترية  بالمعدات  المتحدة 
�سيتم بها تر�سيد القرارات والإجراءات التى تتخذها الحكومة وال�سركاء المتعاونين. 
�لإح�سائية،  ُهج  �لنُّ �إيجاد  على  وم�ساعدتهم  �لوطنيين  �لموظفين  تدريب  ينبغى 
وبم�ساعدة من ال�سلطات المحلية والمجتمع المدني، تعبئتهم لتو�سيع نطاق تغطية 

جهود جمع البيانات عن جميع اأفراد المجتمع- بمن فيهم المهاجرون.

اإدماج المهاجرين فى عمليات التقييم الوطنية

الم�ستقبل، وذلك  البلدان فى  بين  الهجرة  بمزيد من  المتحدثين  تنباأ عدد من 
�إلى  تدفع  �لتى  �ل�سغوط  من  تزيد  �لتى  �لديموغر�فية  �لتجاهات  ب�سبب  جزئيا 
ح الأ�ستاذ �ساك�ص، من معهد الأر�ص فى جامعة كولومبيا، ذلك فى  الهجرة. وقد و�سّ
اأفريقيا،  األقاها، واأرفقها بمثال التجاهات الديموغرافية فى  الكلمة الرئي�سية التى 
حيث يبلغ متو�سط معدل الخ�سوبة اأكثر من خم�سة اأطفال لكل امراأة. وما لم يحدث 
 4 ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  �سكان  عدد  بلوغ  توقع  يمكن  �سريع،  ديموغرافى  تحّول 
مليارات �سخ�ص بحلول نهاية القرن، وهذا و�سع غير م�ستدام ح�سب الأ�ستاذ �ساك�ص. 
وُتبّين التجربة اأن اأنجع و�سيلة للتحكم فى النمو ال�سكانى هو رفع م�ستوى التعليم، 

وخا�سة بالن�سبة للفتيات، كما جاء فى الهدف 4.

الهجرة  اإدماج  ينبغى  اأنه  التنقل  لزيادة  الجديد«  الطبيعى  »الو�سع  هذا  ويعنى 
والت�سّرد فى �سيا�سات التنمية الوطنية. وقد اأخذ العديد من الوفود الكلمة فى كل من 
حلقتى العمل للتحّدث عن الكيفية التى تعالج بها بلدانهم هذه الم�ساألة. وذكرت ال�سيدة 
اإ�ستر كوي�ستا �سانتانا، نائبة الوزير المكلف بالتنقل الب�سري، اإكوادور، اأن حكومتها قد 
اأن�ساأت موؤ�س�سة وطنية ُتعنى بالتنقل الب�سرى ت�سّدد على حقوق الإن�سان للمهاجرين. 
وينتهج الإكوادور نهجاً فريداً من نوعه فيما يخ�ص المهاجرين والهجرة: فال اأحد 
اإيجاد  اإلى  ي�سعى  اإكوادور  اإن  كمهاجر.  و�سعه  ب�سبب  اإكوادور  فى  نظامي«  »غير  يعّد 
والمهاجرين  الإكوادوريين  المهاجرين  من  لكل  الت�سريعية  ال�سيا�سات  بين  الت�ساق 
الحكومة  وتعمل  المجموعتين،  لكال  اأ�سا�سية  م�ساألة  الحماية  وتعّد  الإكوادور.  فى 
الدوائر  وت�ساعد  الأجانب.  حماية  من  للتاأكد  اإكوادور  فى  الأجنبية  القن�سليات  مع 
الندماج  على  الخارج  فى  الإكوادوريين  المهاجرين  الإكوادورية جماعات  القن�سلية 
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فى بلدان المق�سد كما ت�ساعدهم على العودة. وبالن�سبة لهذه الخالة الأخيرة، ت�سمن 
معفاة  المنقولة  الممتلكات  واإعادة  العودة  حق  الإكوادور  من  للمهاجرين  الحكومة 
المعلمين )واإن كانت تقدم ِمنحا  الر�سوم الجمركية. فهى تحاول ت�سجيع عودة  من 
درا�سية للدرا�سة فى الخارج(، وتوفر خدمات التوظيف للمهاجرين العائدين. وتوفر 
الكوادور لالجئين، وطلبى اللجوء نف�ص الحقوق فى التمتع بالخدمات التى ي�ستفيد 
منها المواطنون الكوادوريون، كما اأنهم يتمتعون بحرية التنقل. وقد تم العتراف 
الذى  الالجئين،  ب�ساأن  اإعالن قرطاجنة  األف �سخ�ص كالجئ بموجب   30 يناهز  بما 
يت�سمن تعريفاً اأو�سع نطاقا لالأ�سخا�ص المحوجين اإلى الحماية من التعريف الوارد 
فى ميثاقية عام 1951 المتعلقة بو�سع الالجئين. وبف�سل جميع هذه التدابير، قام 

اإكوادور باإدماج المهاجرين والأ�سخا�ص  تماما فى التخطيط الإنمائى الوطني.

 وانتهجت مالى نهجا مختلفا لمواءمة التخطيط فى مجالى الهجرة والتنمية. 
الخارج،  فى  المقيمين  الماليين  �سوؤون  وزير  �سيال،  الرحمن  عبد  ال�سيد  وو�سف 
اأيلول/�سبتمبر   3 فى  اعتمدت  التى  مالي،  فى  الوطنية  الهجرة  �سيا�سات  مالي،  فى 
ا�ستراتيجيات  فى  الم�ستدامة  التنمية  واأهداف  الهجرة  بين  جمعت  والتى   ،2014
وطنية ملمو�سة وبرامج عمل محددة. وتعالج ا�ستجابات ال�سيا�سات وتدابيرها اأ�سباب 
الحا�سمة. وحددت فى خطة عملها  العوامل  اأهم  الفقر من  يعّد منها  التى  الهجرة، 
للفترة  2015-2019 اإجراءات معّينة تتكيف مع الأ�سباب الجذرية للهجرة فى مناطق 
ا�ستراتيجية من البلد، تهدف اإلى ال�ستجابة للتحديات الملمو�سة. و�سملت عددا من 
الجوانب المتعلقة بالهجرة فى اأهداف التنمية الم�ستدامة )�سمان اأمن المهاجرين 
رحلتهم،  اأثناء  وحمايتهم  وتعزيزهما،  الم�ساألتين  هاتين  اإلى  بالدعوة  وحمايتهم 
ومراقبة واإدارة تدفقات المهاجرين، ومكافحة التجار بالأ�سخا�ص وتوفير المعلومات 
�سراحًة  تناولت  كما  اإلخ.(.  ال�سحية،  والرعاية  الت�سالت،  بتح�سين  الوعى  واإذكاء 
ال�سيا�سة تتفق مع الإطار المالى ال�ستراتيجى  تعزيز وتعبئة قدرات ال�ستات. وباتت 
عام  ب�سكل  وتهدف   ،2020-2016 للفترة  الم�ستدامة  والتنمية  القت�سادى  لالنتعا�ص 
الم�ساواة من  عدم  ومن  الفقر  للحد من  والم�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  “تعزيز  اإلى 
اأجل الوحدة وال�سالم فى مالي، ا�ستنادا اإلى الإمكانيات والقدرة على ال�سمود من اأجل 
تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة بحلول عام 2030 “. وبالخ�سو�ص، فاإن مالى قد 

عقدت العزم على مواجهة تغير المناخ.

ال�سحة  وزارة  الدولية،  ال�سحة  مكتب  مدير  براكونغ�ساي،  فو�سيت  الدكتور 
قد  نطاميين  غير  مليون  و2،4  نظاميين  مليون مهاجر   1،4 اأن  قال  بتايلند،  العامة 
جاوؤوا اإلى تايلند من المناطق المجاورة ب�سبب الفر�ص المتاحة هناك ووجود رعاية 
المحلى  الناتج  فى  �سنويا  اأمريكى  دولر  بمليارين  ي�ساهمون  وهم  اأف�سل،  �سحية 
الإجمالى فى تايلند. لذلك قامت الحكومة بت�سميم خطط تمّكن العمال المهاجرين 
الجتماعي.  ال�سمان  وبرامج  ال�سحية  التغطية  من  ال�ستفادة  من  والتايالنديين 
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التحدى  وكان  النظاميين.  غير  للمهاجرين  ال�سحى  التاأمين  نظام  اأي�سا  وو�سعت 
يكمن فى كون المهاجرين فى كثير من الأحيان ل يدركون حقوقهم؛ فكانت بذلك 
الأهلية  الإدارة فى مجال  �سوء  �ساهم  معدلت ال�ستخدام والتغطية منخف�سة. وقد 

�أي�سا فى نق�ض �لنخر�ط فى �لتاأمين �ل�سحي.

لتن�سيق  الوطنى  للمجل�ص  التنفيذية  الأمينة  اأغو�ستو،  غابرييال  ال�سيدة  اأّما 
ال�سيا�سات الجتماعية بالأرجنتين، ف�سرحت العملية التى تحّدد بها بلدها الأولويات 
بين اأهداف خطة 2030 وغاياتها. فقد اأن�ساأت الحكومة لجنة وزارية لتخاذ القرارات 
التنمية  اأهداف  تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  لقيا�ص  الوطنية  الموؤ�سرات  ب�ساأن 
الم�ستركة.  والموا�سيع  الموا�سيع  من  مجموعات  ح�سب  منظمة  الم�ستدامة، 
وُي�ستخدم العديد من الم�سادر الإح�سائية، بما فى ذلك التعداد الوطنى وا�ستق�ساءات 
لدخول  الإدارية  وال�سجالت  الهجرة،  عن  ا�ستق�سائية  ودرا�سة  المعي�سية،  الأ�سر 
المهاجرين ومغادرتهم. و�سملت هذه العملية »ف�ساًء للحوار« مع وا�سعى ال�سيا�سات 
بو�سفها  اعتمادها  لالآخرين  يمكن  التى  العملية  حول  �سوؤال  على  ورداًّ  الجتماعية. 
»اأف�سل الممار�سات«، قالت ال�سيدة اأغو�ستو اأن الأرجنتين م�ستعدة لتقا�سم منهجيتها 
التنمية  باأهداف  المتعلقة  الق�سايا  بع�ص  اأن  اإلى  اأي�سا  واأ�سارت  المعنية.  الدول  مع 

الم�ستدامة تتطلب التعاون الإقليمي، فيما يخ�ّص البيئة والمحيطات مثاًل.

الالجئين  خدمات  اإدارة  فى  م�ساعد  المدير  مزيراي،  �سليمان  ال�سيد  وقام  
تجربة  من  الم�ستفادة  الهامة  الدرو�ص  بع�ص  بت�ساطر  بتنزانيا،  الداخلية  بوزارة 
بالده فى مجال اإدماج المهاجرين ق�سرا والالجئين فى عمليات تقييم التخطيط 
الوطني. فقد �سهدت جمهورية تنزانيا المتحدة منذ فترة طويلة تدفقات مختلطة 
الثمانية  البلدان  اأو ل يزال العديد من  من الهجرة، من جميع التجاهات. وكان 
برزت  ال�سياق،  هذا  وفى  م�سلحة.  �سراعات  ي�سهد  الحدود،  فى  معها  ت�سترك  التى 
ال�ساملة  ال�ستراتيجية  و�سع  تم   2014 عام  وفى  حا�سمة.  كاأداة  الت�سجيل  م�ساألة 
المهاجرين  لت�سجيل  ال�ساملة(  )ال�ستراتيجية  تنزانيا  فى  الهجرة  لإدارة 
ومن  موا�سفاتهم.  وتحديد  تنزانيا،  غرب  فى  النظاميين  وغير  الم�ستقّرين 
غير  مهاجر  األف   22 من  اأكثر  ت�سجيل  تم  التجريبية،  العملية  هذه  خالل 
الالزمة  بالبيانات  الحكومة  زّود  مّما   ،2015 �سباط/فبر�ير  �سهر  منذ  نظامى 
المهاجرين.  تهريب  احتمال  من  والحد  الأدلة  على  المبنية  ال�سيا�سات  لو�سع 
ور�سم  الجماهيري،  الإعالم  يلي:  فيما  ال�ساملة  ال�ستراتيجية  مكونات  وتتمّثل 
على  النظاميين  غير  المهاجرين  وم�ساعدة  والت�سجيل،  ال�سكانية،  الخرائط 
ت�سوية  اإلى  ي�سعون  الذين  لأولئك  الإقامة  و�سع  من  والتحقق  الطوعية،  العودة 
على  الر�سمى  الطابع  اأو�ساع/اإ�سفاء  وت�سوية  تنزانيا،  فى  تاأكيدها  اأو  اأو�ساعهم 
ت�سدر  قد  توجيهات  اأى  اأو  البلد  قوانين  بموجب  الموؤهلين  الأ�سخا�ص  اأو�ساع 
فى  البلد  فى  المهاجرين  جميع  على  الت�سجيل  تطبيق  و�سيتم  الحكومة.  عن 
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الالجئين  تجني�ص  م�ساألة  الأخرى،  الم�ستفادة  الدرو�ص  ومن  القريب.  الم�ستقبل 
من  لأكثر  الجن�سية  المتحدة  تنزانيا  جمهورية  منحت  فقد  الطويل.  المدى  على 
162156 لجئ بوروندى �سابق لعام 1972 فى عامى 2009 و2010، وبالتالى ي�ّسرت 
وت�سمنت  الم�سيف.  المجتمع  فى  اأف�سل  م�ساهمة  من  ومّكنتهم  اندماجهم 
المهاجرين  عن  البيانات  توافر  التالية:  الم�سائل  ال�ستراتيجية  م�سروع  نتائج 
عقلية  فى  تغّير  ومراجعتها؛  ال�سيا�سات  و�سع  فى  بها  لال�ستنارة  النظاميين  غير 
فى  الإن�سان  حقوق  على  قائماً  نهجاً  يعتمدون  باتوا  الذين  الهجرة،  موظفى 
الأمن  تعزيز  الت�سجيل؛  رافق  التى  التدريب  نتيجة  للمهاجرين  الم�ساعدة  تقديم 
ال�سيد  واأّكد  للمهاجرين.  الجتماعية  الخدمات  على  الح�سول  فر�ص  وتي�سير 
مزيراى اأنه ل بّد من المزيد من الدعم الالزم ل�سمان التمويل الكافى من اأجل 
التمويل  ُي�ستخدم  و�سوف  البلد.  اأرباع  جميع  اإلى  ال�ساملة  ال�ستراتيجية  تو�سيع 
فى  بالهجرة  المكّلفة  الدوائر  قدرة  وتعزيز  الت�سجيل،  مواد  ل�سراء  الإ�سافى 
الوعى  تعزيز  اأجل  الجماهيرى من  الت�سال  و�سائل  البلد، وتح�سين  اأرجاء  جميع 
المهاجرين.  تجاه  لالأجانب  المعادية  وال�سلوك  المواقف  من  والتقليل  العام 
الهجرة  اإدماج  ل�سمان  بالهجرة  المتعلقة  ال�سيا�سات  ا�ستعرا�ص  اأي�سا  و�سيدعم 

الم�ستدامة. التنمية  اأهداف  اإطار  فى  الوطنية  ال�ستراتيجية  فى 

بداأت  قد  ال�سين  اإن  وقال  الجل�سة،  مخاطباً  ال�سين،  ممثل  الكلمة  وتناول 
ا�ستراتيجية  فى  دمجها  تم  التى  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  تنفيذ  فى  بالفعل 
التنمية الوطنية فى ال�سين. ويجرى تنفيذ برامج جديدة لتب�سيط القواعد التى 
اأطلقت   ،2016 اآذار/مار�ص  �سهر  وفى  واإقامتهم.  وخروجهم  الأجانب  دخول  تنظم 
القت�سادية  التنمية  اأهداف  ت�سمل  التى  ع�سرة،  الثالثة  الخم�سية  خطتها  ال�سين 
بتنفيذ  ال�سين  �ستقوم  الخطة،  اإطار هذه  2020. وفى  اإلى   2016 والجتماعية من 
تح�سين  و�سيتّم  الهجرة.  مجال  فى  وفعالة  ومفتوحة  ا�ستباقية  اأكثر  �سيا�سات 
للعمل  الوافدين  لالأجانب  الإدارية  والخدمات  لالأجانب  الدائمة  الإقامة  نظام 
الع�سرين  قمة مجموعة  لموؤتمر  الم�سيف  البلد  وبو�سفها  ال�سين.  فى  والعي�ص 
اإطار موؤتمر  2030 فى  بن�ساط على تعزيز خطة عام  �ل�سين  2016، عملت  فى عام 
خطة  لحقا  الع�سرين  قمة مجموعة  موؤتمر  واعتمد  الع�سرين،  قمة مجموعة 
اأجل  من  العالمية  ال�سراكة  وتعزيز  وتن�سيط  لتعزيز   2030 خطة  ب�ساأن  عمل 
اأهداف  تحقيق  اأجل  من  النامية  البلدان  جهود  ولدعم  الم�ستدامة.  التنمية 
التعاون  اأطر  فى  الم�ساركة  فى  نيتها  عن  ال�سين  اأعربت  الم�ستدامة،  التنمية 
بلدان  بين  فيما  التعاون  فى  ا�ستثماراتها  زيادة  وموا�سلة  ال�سلة،  ذات  الدولية 
م�ستعدة  ال�سين  اأن  كما  التنمية.  مجال  فى  الممار�سات  اأف�سل  وتبادل  الجنوب، 
والممار�سات  الم�ستفادة  الدرو�ص  يخ�ص  فيما  اأخرى،  بلدان  مع  الخبرات  لتبادل 

الناجحة.
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اأُعطيت لهم الكلمة،  اأي�ساً من الم�ساركين الذين  واأ�سار ممثل موري�سيو�ص، وهو 
اإلى اأن حكومة موري�سيو�ص قد اأدرجت اأهداف التنمية الم�ستدامة فى خطة التنمية 
اإلى تحقيق الأهداف المتعلقة بالهجرة.  الرامية  الوطنية و�سرعت فى بذل الجهود 
المناخ  تغير  ب�ساأن  للهجرة  الدولية  المنظمة  مع  العمل  فى  الحكومة  بداأت  وقد 
اإحدى الوحدات  اإدماج العمال المهاجرين، وتقوم  البيئية. وهى ترّكز على  والهجرة 

فى وزارة العمل بر�سد ظروف عملهم.

واأ�سار العديد من الم�ساركين اإلى اأن اإدراج الهجرة فى اأهداف التنمية الم�ستدامة 
ي�سجع الدول على اإدماجها فى عمليات التقييم وخطط التنمية الوطنية.

تاريخ  له  كان  اأن  بعد  موؤخرا،  اإل  المهاجرين  مق�سد  بلد  البرتغال  ي�سبح  لم 
طويل فى الهجرة. فال�سيدة كاتارينا مار�سيلينو، وزيرة الدولة للمواطنة والم�ساواة، 
العقدين  خالل  البرتغال  بها  قام  التى  الكبيرة  ال�ستثمارات  و�سفت  البرتغال، 
فى  مجالت  ثالثة  هناك  اأن  تبّين  وقد  المهاجرين.  اندماج  لتعزيز  المن�سرمين 
ال�سحية والتعليمية، وت�سجيع  الخدمات  الح�سول على  الأهمية، وهي: �سمان  غاية 
الم�ساركة المدنية، واحت�سان التنوع الثقافى والجتماعي. واأكدت على �سرورة ر�سد  
اندماج المهاجرين من خالل موؤ�سرات محددة تتعلق مثاًل بالم�ساركة فى �سوق العمل 
والتح�سيل العلمي. واأ�سافت اإن البرتغال يوؤمن اإيماناً قوياً ب�سنع ال�سيا�سات الم�ستندة 
اإلى الأدلة التى تعتمد على المعلومات الإح�سائية والر�سد الم�ستمر. فمنذ عام 2010، 
اإلى  البرتغالية تدابير محددة لإدماج المهاجرين ت�ستند  تت�سمن الخطط الوطنية 

نظام دائم لجمع بيانات الهجرة. 

واأبرزت البيانات التى اأدلى بها الم�ساركون حول مو�سوع التخطيط الوطنى مدى 
تنوع ال�ستجابات اإلى اأهداف التنمية الم�ستدامة المتعلقة بالهجرة حتى الآن - من 
اإجراءات  اإلى  النوايا  عن  العامة  الإعالنات  ومن  ما،  حّد  اإلى  متقدمة  اإلى  موؤقتة 
المتعلق  الطموح  الهدف  اأجل  من  عاما   15 فى  المتمثلة  الزمنية  فالمهلة  محددة. 
بتحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة تبدو طويلة، لكن �سوف تمّر تلك ال�سنوات ب�سرعة 
فائقة. فبعد �سنة واحدة من اعتماد خطة عام 2030، اّت�سح اأنه ل يزال هناك الكثير 
اأهداف  لتنفيذ  الأطر  وا�ستعرا�ص   متابعة  فى  ال�سروع  لأجل  به  القيام  يتعين  مّما 

التنمية الم�ستدامة.
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الف�سل 3
 التخطيط ال�سامل لأجل تنفيذ اأهداف التنمية

لم�ستدامة وا�ستعرا�سها  

العالمية  ال�سراكة  اإنعا�ص  يقت�سيان  وطموحها  الجديدة  الخطة  نطاق  ات�ساع  »اإن 
المتحدة  الأمم  ومنظومة  المدنى  والمجتمع  الخا�ص  والقطاع  الحكومات  ... بم�ساركة 
اإعالن خطة  39 من  وغيرها من الجهات الفاعلة، وتعبئة جميع الموارد المتاحة«. الفقرة 

.2030 لعام  الم�ستدامة  التنمية 
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CHAPTER 3. 
INCLUSIVE PLANNING FOR SDG 
IMPLEMENTATION AND REVIEW

“The scale and ambition of the new Agenda requires a revitalized 
Global Partnership … bringing together Governments, the private 
sector, civil society, the United Nations system and other actors and 
mobilizing all available resources.” Paragraph 39 of the Declaration of 
the 2030 Agenda for Sustainable Development

IOM Deputy Director General, Ms Laura Thompson and Professor Jeffrey Sachs, Director 
of the Earth Institute at Columbia University and Special Advisor to the United Nations 
Secretary-General on the Sustainable Development Goals at IDM in Geneva. © IOM 2016 
(Photo: Amanda Nero)

العام للهجرة  الم�ست�سار الخا�ص لالأمين   . العام، المنظمة الدولية وجيفرى �ساك�ص  لورا توم�سون، نائبة المدير 
لالأمم المتحدة المعنى باأهداف التنمية الم�ستدامة ومدير معهد الأر�ص فى جامعة كولومبيا . الحوار الدولى حول 

الهجرة بجنيف 2016 . م . د. هـ )ت�سوير : اأماندا نيرو(
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الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  بلوغ  عن  الرئي�سية  الم�سوؤولية  الحكومات  تتحمل 
ويتوقف مدى  المعنية،  الوحيدة  لي�ست  لكنها  بالهجرة.  المتعلقة  تلك  ذلك  بما فى 
نجاحها اإلى حد كبير على قدرتها على جلب اأ�سحاب الم�سلحة الآخرين فى عملية 
والمجتمع  المحلية  وال�سلطات  الدولية،  المنظمات  كّل  اعتبار  وينبغى  التخطيط. 
المبذولة  الجهود  فى  حا�سم  ك�سريك  الخا�ص  والقطاع  ال�ستات  ومجتمعات  المدنى 

لجلب اأق�سى قدر من المنافع من التنقالت الب�سرية وتخفي�ص تكاليفها.

دور المنظمات المتعددة االأطراف

ُيعاَلج دور المنظمات العالمية والإقليمية فى عمليات المراجعة الر�سمية لخطة 
2030 فى الف�سل 4. غير اأنه من المهم اأي�ساً مراعاة المعرفة والخبرة التى يمكن اأن 
تقدمها الوكالت والبرامج المتعددة الأطراف للدول عند �سياغة برامج عملها من 
الأمينة  بوري،  لك�سمى  ال�سيدة  تعترف  فاإذ  الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف  تنفيذ  اأجل 
بين  للم�ساواة  المتحدة  الأمم  لهيئة  التنفيذية  المديرة  ونائبة  الم�ساعدة،  العامة 
الجن�سين وتمكين المراأة، ورئي�سة الفريق العالمى المعنى بالهجرة ل�سنة 2016، باأن 
اإن  تقول  فهى  الهجرة،  مجال  فى  الرائدة  المنظمة  تعّد  للهجرة  الدولية  المنظمة 
ذلك  فى  بما  اأي�سا،  به  ت�سطلع  اأن  ينبغى  دور  الأخرى  المعنية  والجهات  للمنظمات 
الوكالت الأع�ساء فى المجموعة العالمية المعنية بالهجرة البالغ عددها 18. فلكّل 
وكالة ع�سو مجالت خبرة معينة يمكن فيها اأن ت�ساعد الحكومات على و�سع موؤ�سرات 

وطنية وتقديم الم�ساعدة التقنية لتنفيذ البرنامج.

اأهمية  للهجرة  الدولية  للمنظمة  العام  المدير  اأكد  كلتيهما،  العمل  وفى حلقتى 
ال�سراكة فى جميع جوانب تنفيذ اأهداف التنمية الم�ستدامة المتعلقة بالهجرة، مثل 
واأ�ساف  الممار�سات.  اأف�سل  وتبادل  للتمويل،  مبتكرة  نماذج  وو�سع  البيانات،  جمع 
اإنه ولئن كانت اأهداف التنمية الم�ستدامة توفر اإطارا لبناء �سيا�سات وا�ستراتيجيات 
ظروف  على  ودائمة  جوهريــة  تح�سينــات  اإدخال  �سمان  من  نتمّكن  لن  فاإننا  وطنية، 
وعدد  للهجرة،  ال�ساملة  فالطبيعة  الم�ستويات.  جميع  على  بالعمل  اإل  المهاجرين 
الغايات المتعلقة بالهجرة المنت�سرة فى اأهداف التنمية الم�ستدامة، تدعو اإلى اأ�سكال 
المتعددة  الفاعلة  الجهات  جميع  جانب  من  المن�سق  والعمل  ال�سراكة  من  معززة 
الأطراف ذات ال�سلة. واأثناء الجمعية العامة يوم 19 اأيلول/�سبتمبر  2016، اأقر زعماء 
العالم ب�سرورة اإن�ساء اإطار ملمو�ص ل�سراكة را�سخة يمكن اأن تقود العالم اإلى تقا�سم 

الم�سوؤولية ب�سورة فعالة فى ت�سجيع الهجرة المت�سمة باإدارة جيدة.

الأمم  لمنظومة  تابعة  كمنظمة  الجديد  للهجرة  الدولية  المنظمة  و�سع  اإن 
الهجرة  �سيا�سات  مجال  فى  المتحدة  الأمم  لمنظومة  قوية  بقدرة  يمّدها  المتحدة 
العمل  فى  الثرية  خبرتها  وبف�سل  حرجة.  لحظة  فى  التقنية  والم�ساعدة  والبيانات 
مع المهاجرين وبلدان المن�ساأ والعبور والمق�سد، يمكن للمنظمة الدولية للهجرة اأن 

ت�ساعد اإلى حد كبير فى تح�سين ظروف ونتائج الهجرة.
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للهجرة  الدولية  المنظمة  بو�سع  الحوار  المتحدثين فى  العديد من  رّحب  وقد 
اإن وجودها فى مختلف  اإذ  تفاوؤلهم  واأعربوا عن  للمنظومة،  تابعة  الجديد كمنظمة 
المتعدد  الدعم  يجعل  �سوف  المتحدة  لالأمم  التابعة  القرار  و�سنع  التن�سيق  هيئات 
الأطراف لجهود التنمية المتعلقة بالهجرة اأكثر تما�سكا وفعالية، بما فى ذلك فى �سياق 
ومنتظمة  ومنظمة  اآمنة  هجرة  لأجل  العالمى  الم�ستدامة والّتفاق  التنمية  اأهداف 
الذى �سُيبرم فى الم�ستقبل. وقد دعت الوثيقة الختامية لموؤتمر قمة الأمم المتحدة 
اأيلول/�سبتمبر  ب�ساأن الحركات الكبيرة من الالجئين والمهاجرين، المنعقد فى 19 
2016، الميثاق العالمى اإلى و�سع مجموعة من المبادئ واللتزامات والتفاهمات بين 
الدول الأع�ساء فى الأمم المتحدة ب�ساأن الهجرة الدولية بجميع اأبعادها؛ والإ�سهام 
اإ�سهاما هاما فى الحوكمة العالمية؛ وتعزيز التن�سيق ب�ساأن الهجرة الدولية، ومعالجة 
جميع جوانب الهجرة الدولية، بما فى ذلك جوانب الم�ساعدة الإن�سانية والإنمائية 
والمنظمة  المتحدة  لالأمم  العامة  الأمانة  و�ست�سترك  الإن�سان.  بحقوق  والمتعلقة 
بالتحديد  الأخيرة  للمفاو�سات، و�ستقدم هذه  الخدمات  الدولية للهجرة فى تقديم 

الخبرة فى المجال التقنى وفى مجال ال�سيا�سات.

ال�سكان  مكتب  الدولية،  الهجرة  مكتب  مديرة  �سيلدون،  �سوزان  ال�سيدة  قالت 
ت�سطلع  اأن  ياأمل  بلدها  اإن  المتحدة،  للوليات  خارجية  وزارة  والهجرة،  والالجئين 
المنظمة الدولية للهجرة بدور قيادى فى الأعمال التح�سيرية ب�ساأن الميثاق العالمي، 
ب�سراكة مع الدول وهيئات الأمم المتحدة والمجتمع المدنى وغيرها. وحثت جميع 
الدول الأع�ساء فى الأمم المتحدة على دعم المنظمة الدولية للهجرة فى هذا الدور 
تمهيد  اأجل  من  بالكثير  فعاًل  للهجرة  الدولية  المنظمة  قامت  فقد  فعالة.  ب�سورة 
الدول فى تنفيذ  لم�ساعدة  الأو�سع نطاقاً  العالمى ولجميع الجهود  ال�سبيل للميثاق 
اأهداف التنمية الم�ستدامة. يوّفر اإطار المنظمة لإدارة الهجرة، مثاًل، اإر�سادات يمكن 
فعالة  للهجرة  اإدارة  فى  اتباعه  ينبغى  الذى  للنهج  اإطار  و�سع  فى  الدول  ت�ساعد  اأن 

وقائمة على احترام حقوق الإن�سان.

فعال  لدعم  م�سترك  نهج  عنا�سر  الإنمائية  المتحدة  الأمم  مجموعة  وحّددت 
ومتما�سك من اأجل تنفيذ اأهداف التنمية الم�سدامة على ال�سعيد الوطني، فى ثالث 
الثالث  الفئات  من  فئة  كل  وتوؤّطر  ودعمها.  بها  والتعجيل  ال�سيا�سات  تعميم  فئات: 
م�ساهمة نظام الأمم المتحدة الإنمائى فى التزامات اأفرقة الأمم المتحدة القطرية 
فى تنفيذ البرنامج الجديد، من خالل اأطر العمل للم�ساعدة الإنمائية الخا�سة بكل 
منها.8 وفى البيان الذى اأدلت به ال�سيدة اإيرينا فوياكوفا-�سولورانو، المن�سقة المقيمة 
فى جمهورية  الإنمائى  المتحدة  الأمم  لبرنامج  المقيمة  والممثلة  المتحدة  لالأمم 
بها  ترتبط  التى  والم�سائل  الهجرة  ق�سايا  وجود  عن  عامة  لمحة  قدمت  �سربيا، 

ي�سف  المتحدة؛  لالأمم  القطرى  والفريق  الحكومة  بين  عليها  المتفق  البرنامج  وثيقة  الإنمائية هو  للم�ساعدة  المتحدة  الأمم  اإطار     8
الم�ساهمات الجماعية لوكالت الأمم المتحدة فى تحقيق التنمية الوطنية.
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ارتباطا وثيقا )مثل التحويالت المالية وال�ستات( فى اإطار الأمم المتحدة الإنمائى 
فى مناطق مختلفة من العالم. واأ�سارت اإلى اأنها بمثابة نقطة انطالق جيدة للتعاون 
فيما يخ�ص اأهداف التنمية الم�ستدامة بين البلدان ومنظومة الأمم المتحدة. ومن 
الب�سرى  التنقل  م�ساألة  بتعميم  القطرية  المتحدة  الأمم  اأفرقة  تقوم  اأن  المتوقع 
الأمين  م�ساعد  �سليمان،  مارتيني�ص  مجدى  ال�سيد  واأّكد  الوطنية.  التنمية  اأطر  فى 
العام، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الم�ساعد، ومدير مكتب ال�سيا�سات ودعم 
المتحدة  الأمم  اإطار  فى  والت�سرد  الهجرة  اإدراج  تعزيز  تم  اأنه  للم�ساركين  البرامج، 
التابعة  الوكالت  من  وغيرها  للهجرة  الدولية  المنظمة  مع  بالتعاون  الإنمائي، 

للمجموعة العالمية المعنية بالهجرة.9

اأقر مجل�ص البنك الدولى ا�ستراتيجية �سيقوم البنك بوا�سطتها بم�ساعدة الدول 
التنمية الم�ستدامة، بالإ�سهام فى  مجموعة المعارف والبيانات  اأهداف  على تحقيق 
التوا�سل الجتماعي(. وبو�سفه جهة  المعرفة )بما فى ذلك عبر و�سائط  وبت�ساطر 
والمالية  التقنية  الم�ساعدة  بتقديم  اأي�سا  البنك  �سيقوم  التنمية،  فى  رئي�سية  فاعلة 
و�سي�ساعد  بها،  الخا�سة  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  اإلى تحقيق  ت�سعى  التى  للبلدان 
فى تن�سيق الجهود التى تبذلها الحكومات الوطنية، والجهات المانحة، والموؤ�س�سات 

المالية الدولية.

دور المدن وال�سلطات المحلية

فى عالٍم يتز�يد تو�ّسعه �لح�سري، تظل �لمدن محوَر �لن�ساط �لقت�سادى للبلد 
وحياتها الجتماعية والثقافية. والفر�ص التى توفرها تجعلها وجهة جذابة لكل من 
المهاجرين الداخليين والدوليين. فمنذ عام 2007، اأ�سبحت المدن موطن اأكثر من 
اإلى الثلثين بحلول عام 2040.  اأن يرتفع  ن�سف �سكان العالم، وهو رقم من المتوقع 
وفى معظم الحالت، تبرز العالقة الأ�سا�سية بين الهجرة والتنمية ب�سكل ملمو�ص فى 
ال�سلطات المحلية  المدن. وهذا ما يجعل من المدن ناقالت حا�سمة للتنمية، ومن 

�سركاء بارزين فى عملية تنفيذ اأهداف التنمية الم�ستدامة.

المحلية  ال�سلطات  وتحتل  الهجرة،  فيها  تحدث  التى  الأماكن  هى  المدن  اإن 
ال�سدارة فى اإدارة الحياة اليومية لل�سكان الذين يعي�سون داخل نطاق وليتها. تدرك 
ال�سلطات واقع ال�سكان المحليين واحتياجاتهم، بمن فيهم من المهاجرون الدوليون 
ال�سلطات  اإ�سراك  ت�ستلزم  فعالة  ب�سورة  الهجرة  اإدارة  فاإن  لذا  ال�سعيفة.  والفئات 

المحلية فى ال�سيا�سات المتعلقة بالهجرة وخطط التنمية الوطنية.

 https://undg.org/home/undg-mechanisms/sustainable-development :9   للمزيد من المعلومات، اُنظر
 working-group/country-support/
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الحكومات  بين  التعاون  اإن  الرئي�سية  كلمته  فى  )كندا(  كودير،  ال�سيد   وقال 
وال�سلطات الإقليمية يعّد اأمراً اأ�سا�سياًّ لتحديد �سيا�سات الهجرة الناجحة، ويبقى قرار 
الحكومة  »اإن  الوطني،  ال�سعيد  على  يوؤخذ  قراراأً  البلد  بدخول  للمهاجرين  ال�سماح 
الم�ستويين  بين  الجهود  تن�سيق  ويعّد  للجميع«.  بيئة  خلق  مهمة  تتولى  المحلية 
محّلياًّ  المهاجرين  لإدماج  اأ�سا�سى  اأمر  المحلية  ال�سلطات  قبل  من  اأكبر  وم�ساركة 

ب�سورة ناجحة.

م مثالن قويان عن دور المدن فى اإدماج المهاجرين: مونتريال ونيويورك. وُقدِّ

بين  الموؤّكدة  ال�سلة  اإلى  م�سيراً  )كندا(،  مونتريال  عمدة  كودير،  ال�سيد  وقال 
اأوًل وقبل كل �سيء  اإن الهجرة هى  اأهداف التنمية الم�ستدامة  ودور المدن،  تحقيق 
ظاهرة ح�سرية. فمونتريال لديها تاريخ طويل من الترحيب بالوافدين الجدد. ول 
وت�سبح  عّدة.  اأ�سول ومعتقدات  عام، من  األف مواطٍن جديٍد كل   35 ت�ست�سيف  تزال 
ن�ساًء  ي�سبحون  وجهتهم،  اإلى  النا�ص  ي�سل  فعندما  محلياًّ؛  واقعاً  الدولية  التنقالت 
ل  للمدن،  وبالن�سبة  اإح�ساءات.  ولي�سوا  جديد،  ماأوى  عن  يبحثون  واأطفاًل  ورجاًل 
الكبيرى  العالمية  المدن  حيوية  مفتاح  وهى  مورداً،  هى  واإنما  م�سكلة  الهجرة  تعّد 
�لتى غالبا ما ت�ساحب تجربة  ونجاحها. نعم، ينبغى للمدن معالجة نقاط �ل�سعف 
الهجرة، وخا�سة بالن�سبة للمهاجرين دون اإذن. لكن من الخطاأ اأن ننظر اإلى الهجرة 
فقط كم�سدر للتحديات؛ لأن ذلك ينطوى على خطر تعزيز الأحكام الم�سبقة التى 
الذين  المهاجرين  اأن  �سحيح  والقت�سادية.  الجتماعية  بالم�ساكل  الهجرة  تربط 
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The role of cities and local authorities 

In an increasingly urbanized world, cities remain at the centre 
of a country’s economic activity and social and cultural life. The 
opportunities that cities offer make them attractive destinations 
for both internal and international migrants. Since 2007, cities 
have been home to over half the world’s population, a figure 
that is expected to rise to two thirds by 2040. In most cases, the 
fundamental connection between migration and development 
takes place concretely in cities. This makes cities crucial vectors 
of development and local authorities prominent partners in the 
SDG implementation process.

Cities are where migration is taking place, with local 
authorities at the front line of managing the daily lives of the 
people living on their territories. The authorities are aware of 
the local population’s realities and needs, including those of 
international migrants and the vulnerable groups among them. 
Effective migration management therefore requires that local 
authorities are involved in migration policymaking and national 
development planning.

Mr Denis Coderre, Mayor of Montréal at IDM in New York. © IOM 2016ال�سيد ديني�ص كوديرى عمدة مونتريال خالل الحوار الدولى حول الهجرة نيويورك 2016 م . د . هـ
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اأقوى بكثير مجموعات تواجه �سعوبات اجتماعية  و�سلوا حديثا قد يمثلون تمثياًل 
الجدد، من جهة،  الوافدين  اإدماج  الم�ساألتين:  بين  التمييز  ينبغى  واقت�سادية. لكن 
الإدماج،  عملية  نجحت  فاإذا  اأخرى.  جهة  من  ال�سعيفة،  للفئات  الجتماعى  والعمل 
لن تظّل ن�سبة المهاجرين مرتفعة داخل الفئات الم�ستهدفة فى برامج الدعم للفئات 
نف�ص  اإيالء  والإدماج مك�سباً. يجب  الدوام؛  على  الإق�ساء يمثل خطراً  اإن  ال�سعيفة. 
القدر من الهتمام لفوائد الهجرة بالن�سبة للمهاجرين، ولبلدان المن�ساأ ولبلدانهم 

الجديدة ومجتمعات اإقامتهم.

تقديم  ا�ستمرار  �سمان  اأجل  من  مونتريال  مدينة  تبذلها  التى  الجهود  و�سمن 
خ�سي�ساً  مكر�ص  مكتب  بفتح  موؤخراً  قامت  المهاجرين،  واإدماج  ا�ستقبال  خدمات 
لندماج الوافدين الجدد )BINAM - المكتب المعنى باإدماج الوافدين الُجُدد(. 
العمل  حلقة  خالل  اإن�سائه  عن  كودير  ال�سيد  اأعلن  قد  كان  الذى  المكتب،  وهذا 
المعقودة فى نيويورك، �سي�سارك فى مجموعة من الأن�سطة، بما فى ذلك البحث عن 
ال�سكن الموؤقت والدائم للقادمين الجدد، واإيجاد مدار�ص لالأطفال، و�سمان الإدماج 

الجتماعى والثقافى فى اأحياء مونتريال وكذلك الإدماج القت�سادي.

للعمدة،  التابع  المهاجرين  �سوؤون  مكتب  مفو�سة  اأغاروال،  ني�سا  ال�سيدة  وقالت 
منبع  الهجرة  تعتبر  مونتريال،  مثل  مثلها  نيويورك  مدينة  اإن  نيويورك،  مدينة 
قوة. فمكتب �سوؤون المهاجرين التابع لعمدة مدينة نيويورك يعزز رفاه المجتمعات 
المهاجرة من خالل اقتراح ال�سيا�سات والبرامج التى تي�ّسر نجاح اندماج المهاجرين 
من �سكان نيويورك، فى الحياة المدنية والقت�سادية والثقافية فى المدينة. لقد كان 
�ستون فى المائة من �سكان المدينة فى عام 2016 من المهاجرين اأو اأبناء المهاجرين. 
ويقوم م�سروع »مدينة تقف وقفة رجل واحد« الذى اأطلقه العمدة، بتعزيز الم�ساواة 
بين جميع �سكان المدينة، وفقا لروح الهدف 10 من اأهداف التنمية الم�ستدامة. من 
نيويورك،  مدينة  فى  الهوية  بطاقات  اإ�سدار  مركز  الممار�سات  اأف�سل  عن  الأمثلة 
وهو اأكبر برنامج اإ�سدار بطاقات الهوية تابع للبلدية فى الوليات المتحدة، تّم فيه 
اإلى �سمان  الأول  المقام  فى  المركز  وي�سعى هذا  �سخ�ص.  األف   77 اأكثر من  ت�سجيل 
ح�سول �سكان المدينة، بغ�ص النظر عن و�سعهم كمهاجرين، على وثيقة ت�سمح لهم 
بدخول المبانى الحكومية والح�سول على خدمات المدينة، والموؤ�س�سات المالية التى 
ة  تحتاج اإلى بطاقة الهوية التى ت�سدرها الحكومة. وكيال ُتعَتبر هذه البطاقة خا�سّ
بالمهاجرين المقيمين فى الدولة الطرف بدون اأوراق ر�سمية، يمكن لأى من �سكان 
نيويورك الح�سول على هذه البطاقة وا�ستخدامها لال�ستفادة من الموؤ�س�سات الثقافية 
اأنحاء المدينة. وتم الت�ساور مع  ومنافذ البيع بالتجزئة مثل ال�سيدليات فى جميع 
العديد من مجموعات اأ�سحاب الم�سلحة ب�ساأن ت�سميم البطاقة. وُتي�ّسر برامُج اأخرى 
فى نيويورك ح�سول المهاجرين على الخدمات القانونية والرعاية ال�سحية وفر�ص 
على  المهاجرين  بح�سول  المعنية  العمل  فرقة  قامت  المثال،  �سبيل  على  القيادة. 
ال�سلطات  بين  بالجمع   ،2014 عام  البلدية فى  رئي�ص  اأن�ساأها  التى  ال�سحية،  الرعاية 
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ال�سحة  وخبراء  المهاجرين  عن  والمدافعين  ال�سحية،  الرعاية  ومقدمى  المحلية، 
واأو�ست  ال�سحية،  الرعاية  على  الح�سول  اأمام  الرئي�سية  المعوقات  لتحديد  العامة 
بالتدابير التى يمكن للمدينة اتخاذها لم�ساعدة المهاجرين من اأجل التغلب على هذه 
العراقل. فوجدت فرقة العمل اأنه فى 2013، كان 63،9 فى المائة من ال�سكان الذين ل 
يحملون وثيقة ر�سمية فى مدينة نيويورك غير موؤّمن عليهم. وفى ربيع عام 2016، 
اأطلقت فرقة العمل برنامج الو�سول المبا�سر لمدة عام من اأجل تن�سيق الح�سول على 
الرعاية لحوالى األف مهاجر غير موؤمن عليه من �سكان نيويورك. وا�ستناداً اإلى نماذج 
ناجحة من جميع اأنحاء البلد، بما فى ذلك برامج فى �سان فران�سي�سكو ومقاطعة لو�ص 
اأنجلو�ص، تّم ت�سميم برنامج الو�سول المبا�سر لتوفير فر�ص الح�سول على الرعاية 
ال�سحية الأولية والوقائية من خالل �سبكة مخ�س�سة من مقدمى الرعاية ال�سحية 
وخدمات ُمن�ّسقة فى مجال الرعاية ال�سحية. وقد مّكنت هذه النطالقة المدينة من 

جمع البيانات الالزمة لت�سميم نموذج ناجح على م�ستوى المدينة للم�ستقبل.

وح�سب ال�سيدة مار�سيلينو، قامت البرتغال اأي�سا بو�سع نظاٍم لإدماج المهاجرين 
ب بالالجئين فى جميع اأرجاء البلد، وت�سارك بالفعل  فى جميع اأنحاء البلديات. وُيرحَّ
الجدد فى  القادمون  ُي�ست�ساف  الجنوب.  اإلى  ال�سمال  بلدية، من  النظام 70  فى هذا 
والرعاية  التعليم  اإلى  الفورى  الو�سول  اإمكانية  ولديهم  المالجئ،  من  بدل  منازل 

ال�سحية وتعّلم اللغة.

ال�سلطة  عادة  الحكومات  تمار�ص  كندا،  مثل  القليلة،  ال�ستثناءات  بع�ص  ومع 
الكاملة على للقرارات ب�ساأن قبول غير المواطنين واأو�ساع اإقامتهم. ونادرا ما ت�ستفيد 
من خبرات ال�سلطات المحلية فى اإدماج المهاجرين، اأو تت�ساور معها حول الظروف 
المحلية اأو القدرة ال�ستيعابية. وكثيرا ما اآلت م�سوؤولية اإدماج المهاجرين اإلى م�ستوى 
المدن  الحياة فى  كافياً. فن�سيج  نادرا ما ما يكون  الموارد  البلديات، لكن تخ�سي�ص 
يتاأثر �سديد التاأّثر بالقرارات المتخذة على ال�سعيد الوطني. ومن المتوقع اأن ت�سبح 

عمليات الهجرة اأكثر �سال�سة اإن تم تح�سين التوا�سل بين الم�ستويات الحكومية.

دور المجتمع المدني، بما فى ذلك المهاجرون ومجتمعات المهاجرين وال�ستات

من الم�ستحيل اأن نتحدث عن تنفيذ  اأهداف التنمية الم�ستدامة دون النظر فى جهود 
المجتمع المدنى الهائلة المبذولة وال�سبكات ال�سخمة التى تّم اإن�ساوؤها فى جميع اأنحاء 
العالم لتعزيز التنمية. وقبل اعتماد خطة عام 2030 اآنفاً بكثير، كان المجتمع المدنى فى 
الخّط الأمامي، ب�سدد ت�سميم م�ساريع فى الميدان والعمل ك�سريك تنفيذى للبرامج 
والمبادرات الوطنية والدولية. ومع ذلك، كثيرا ما ُتقو�ص الإمكانات الهائلة التى تكمن 
فى التعاون القوى مع المجتمع المدنى بعدم التوا�سل والميل لعر�ص �سراكة المجتمع 

المدنى باعتباره ا�ستثناءاً مثمراً بدل من منهجية عمل.
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الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  عملية  متابعة  فى  المدنى  المجتمع  اإ�سراك  ي�سكل 
ال�سيد محمد �سهيد الحق، وزير  اأ�سار  ومراجعتها تحديا كبيرا بالن�سبة للحكومات. 
الخارجية لجمهورية بنغالدي�ص ال�سعبية، ورئي�ص المنتدى العالمى المعنى بالهجرة 
التنفيذ  برامج  �سّممت  قد  الحكومات  من  العديد  اأن  اإلى   ،2016 ل�سنة  والتنمية 
الخا�سة بها ول تفهم ما هو الدور الذى يمكن اأن يقوم به المجتمع المدني. اإذ هى 
تتوقع من منظمات المجتمع المدنى الن�سمام اإلى عمليات جارية بالفعل، فتفوتها 
بذلك الإ�سهامات التى يمكن اأن تح�سن تلك العمليات من البداية. وقال ال�سيد �سهيد 
ال�سيد  ووافق  مبا�سرة.  الحكومية  غير  الجهات  اإ�سراك  بكثير،  الأف�سل  من  الحق 
ويليام غوي�ص، المن�سق الإقليمى لمنتدى المهاجرين فى اآ�سيا، على ذلك، واأ�سار اإلى 
اأجل الحد من التكاليف المالية  اأن تتعاون مع المجتمع المدنى من  اأنه من المهم 
المتعلقة   2030 خطة  اأهداف  فلتحقيق  الطويل.  المدى  على  للهجرة  والجتماعية 
مثاًل بالعمل والعمل الالئق، واإنهاء التجار بالأ�سخا�ص، وتخفي�ص تكاليف الهجرة، 
وتحليله  �لمدنى  �لمجتمع  ن�ساط  يعد ّ و�لفتيات،  للن�ساء  مت�ساوية  فر�ض  وتوفير 
بالن�سبة  مجّردة  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  بع�ص  تبدو  وقد  �سروريتين.  م�سالتين 
اأنف�سهم  اعتبار  على  المهاجرين  ت�سجيع  المهم  من  لكن  الميدان،  فى  للمهاجرين 
عوامل تغيير، والتاأكد من تمثيل وجهات نظرهم فى مناق�سات ال�سيا�سة من البداية 

اإلى النهاية.

وقالت ال�سيدة األموجويال )الفلبين( اأن الفلبين يولى الأولوية لم�ساركة المجتمع 
المدنى فى تنفيذ اأهداف التنمية الم�ستدامة، لكنها اعترفت باأن عملية الت�ساور تحتاج اإلى 
اإعادة التفكير. فمنذ اعتماد خطة عام 2030، قامت الحكومة، وخا�سة الهيئة العامة للتنمية 
القت�سادية الوطنية، بتقديم اإحاطات اإعالمية واإجراء م�ساورات من اأجل توجيه اللجان 

الم�ستركة بين الوكالت، ومنتديات الوزراء لأ�سحاب الم�سلحة المتعددين.

العالمية  للروؤية  الدولية  المنظمة  رئي�ص  نائب  بادنوخ،  ت�سارلز  ال�سيد  وقال 
مع  وثيق  ب�سكل  تعمل  منظمته  اإن  الخارجية،  والم�ساركة  بالدعوة  المعنى 
والبلدان  العبور  وبلدان  الأ�سلية  المجتمعات  ومع  الخطوة  هذه  ب�ساأن  الأطفال 
الحتياجات  وتلبية  الأطفال  جميع  وكرامة  حقوق  احترام  ل�سمان  الم�ستقبلة 
فى  بما  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  تحقيق  اأجل  ومن  الأجل.  والطويلة  الفورية 
�سراكات مبتكرة  واإقامة  ا�ستراتيجيات  وينبغى و�سع  بالهجرة،  المتعلقة  تلك  ذلك 
داخليا  والم�سردين  والالجئين  المهاجرين  من  الماليين  لخدمة  ومجدية 
الحكومات  ت�سترك مع  التى  العالمية،  الروؤية  تبداأ تجربة منظمة  اأف�سل.  ب�سورة 
والجماعات  الخا�ص  والقطاع  المدنى  المجتمع  ومنظمات  الدولية  والمنظمات 
وينبغى  المت�سررة.  المحلية  المجتمعات  مع  �سراكات  باإقامة  المحلية،  الدينية 
الأطفال  ذلك  فى  بما  المتنقلين،  والأ�سخا�ص  الم�سيفة،  المجتمعات  من  لكل 
و�سع  من  الأولى  المراحل  فى  التنمية  فى  مجدية  ب�سورة  الم�ساركة  وال�سباب، 
بجميع  الم�سيفين  وال�سكان  المهاجرين  اإبالغ  وينبغى  الهجرة.  ا�ستراتيجيات 
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والفر�سة  الالزم  الف�ساء  ومنحهم  برفاههم،  المتعلقة  القرارات  �سنع  عمليات 
فى  ك�سركاء  الفعالة  الم�ساركة  على  وت�سجيعهم  نظرهم،  بوجهات  للم�ساهمة 

للطرفين. مفيدة  حلول  اإيجاد 

المجتمع  لمنظمات  يمكن  ال�ستماع،  فى  هى  التى  الحكومات  اإلى  وبالن�سبة 
المدنى توفير نظرات مهّمة ثاقبة عن دوافع الهجرة الدولية وُطُرقها. وبالن�سبة 
به  يقوموا  اأن  ينبغى  جوهرى  دور  للمهاجرين  المتحدة(،  )الأمم  نابارو،  لل�سيد 
فى خّطة عام 2030، التى ركزت على عدم ترك اأى اأحد وراء الركب، وعلى �سرورة 
م  وُقدِّ للجميع.  كريمة  حياة  ل�سمان  الم�ستدامة  التنمية  �سلب  فى  الإن�سان  و�سع 
لل�سبكة  الفخرية  الرئي�سة  هنري،  مبوغا  �سالومى  ال�سيدة  طرف  من  مثالن 
الدعوة،  مجال  فى  من�سق  دال،  اإيجيد  وال�سيد  اآيرلندا،  فى  للمهاجرات  الوطنية 
الذى  الأفريقى  ال�ستات  فى  ع�سو  وكالهما  اآيرلندا،  للهجرة،  الدولية  المنظمة 
المنظمة   –  «»Wezesha« لمنظمة  م�سارك  وموؤ�س�ص  اآيرلندا،  فى  يعي�ص 
بع�ص  عن  هنرى  ال�سيدة  وتحدثت  اآيرلندا.  ال�ستات،  بقيادة  للتنمية  الأفريقية 
الخ�سو�ص،  وجه  على  اللجوء  وملتم�سات  المهاجرات  تواجهها  التى  التحديات 
الخدمات  على  الح�سول  وعدم  النف�سية  وال�سدمات  والفقر،  العزلة،  منها: 
مع  اآيرلندا  فى  المهاجرات  للن�ساء  الأفريقية  ال�سبكة  وتعمل  العمل.  وفر�ص 
الن�سائح  اأ�سدت  وقد  ل الإح�سان.  التمكين،  على  التركيز  اأجل  من  المهاجرين 
بال�سحة،  المتعلقة  الم�سائل  تعالج  التى  ال�سيا�سات  ب�ساأن  الآيرلندية  للحكومة 
ال�سيد  و�سمحت ق�سة  والعنف.  والأمن،  وال�سالم  الجن�ص  نوع  على  القائم  والعنف 
بم�ساعدة  والفقر  الأجانب  وكره  الهوية  فقدان  على  التغلب  عن  ال�سخ�سية  دال 

المن�ساأ. بلدان  فى  المراأة  وتمكين  باأنف�سهم  النهو�ص  على  الآخرين  المهاجرين 

ال�ستات ال�سطالع بدور مزدوج فى تحقيق  على المجتمعات المحلية ومنظمات 
اأهداف التنمية الم�ستدامة: ت�سهيل اندماج المهاجرين الآخرين فى بلدان المق�سد، 
والم�ساهمة فى التنمية فى بلدان المن�ساأ اإذا كانت م�ستعدة وقادرة على القيام بذلك. 
المهاجرين  اإلى  المعلومات  لإي�سال  بها  قنوات موثوق  بو�سفها  تعمل  اأن  يمكن  كما 
باأن  البرنامج  الم�ساركة فى  الحكومية  الوفود  بع�ص  واعترف  المهاجرة.  والجاليات 
لي�ص لديهم معلومات كاملة عن المغتربين من بلدانهم وباأنهم ل ي�ستفيدون ا�ستفادة 

ق�سوى من اإمكانيات ال�سراكة مع المواطنين فى الخارج واأخالفهم.



40

من  ال�سبعينات  منذ  فيها  الأع�ساء  الدول  مع  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتعمل 
ن�سر  فى  �ساركت   ،2012 عام  ففى  مغتربيها.  مع  العالقات  لتعزيز  الما�سى  القرن 
كتيب عن م�ساركة ال�ستات،10 وفى عام 2013 كّر�ست الحوار الدولى للموؤتمر الوزارى 
المعنى بالمغتربين. وفى تلك المنا�سبة، 11 اأكد ما مجموعه 55 وزيراً وم�سوؤوًل رفيع 
الم�ستوى من جميع اأنحاء العالم من جديد اإمكانات المغتربين بو�سفهم “ج�سوراً” 
اأطراً تنظيمية وطنية ُو�سعت لت�سهيل م�ساركة المغتربين  بين المجتمعات، وقّدموا 
والبرامج التى ت�ستهدف ال�ستات كجهات فاعلية فى مجال التنمية. كما �سّكل الموؤتمر 
ا�ستراتيجية  واأطلق  ال�ستات  مع  للهجرة  الدولية  المنظمة  التزام  فى  بارزة  عالمة 
المنظمة الدولية للهجرة لإ�سراك المغتربين وتاأهيلهم وتمكينهم من اأجل التنمية 
العمل”(.  اأجل  من   3ES“ اأو   ”3E “ا�ستراتيجية  با�سم  اأحيانا  اإليها  ي�سار  )التى 

وت�ستند ال�ستراتيجية اإلى عدة قناعات.

1-  يعتمد اإ�سراك المجتمعات العابرة للحدود الوطنية فى التنمية بال�سرورة على 
فى  للم�ساركة  ا�ستعدادهم  عن  ف�سال  ومنظماتهم،  لل�ستات  ال�سليمة  المعرفة 
مبادرات التنمية والو�سائل الالزمة للو�سول اإليهم والتوا�سل معهم. فمعرفة 
ال�ستات لي�ص كافيا لتعزيز التعاون؛ اإذ اإن اأ�سا�ص ا�ستراتيجيات الم�ساركة الفعالة 

هو بناء الثقة.

ب�سكل  �سبكات  يقيمون  ال�ستات  فاأع�ساء  مواتية.  بيئة  ال�ستات  اإ�سراك  2-  يتطلب 
عفوى وينقلون الموارد والمعرفة ذهابا واإيابا. ومع ذلك، لكى تنمو اإمكاناتهم 
الجتماعية،  والحماية  بالإدماج،  تتعّلق  �سيا�سات  و�سع  من  لبّد  بالكامل، 
�سراكات  اإقامة  واإمكانية  العودة  فى  واأي�سا  الت�سويت،  فى  والحق  والمواطنة، 

بين بلدان المن�ساأ وبلدان المق�سد، لت�سهيل الم�ساركة.

من  كثير�ً  �لتنمية  �لنخر�ط فى  يرغبون فى  �لذين  �ل�ستات  �أع�ساء  3-  ي�ستفيد 
التى ت�سمح للمجتمعات  اإلى تمكينهم، بت�سهيل الظروف  التى تهدف  البرامج 
والأفراد بتعزيز العالقات وال�ستفادة من الموارد المتاأتية من التنقل الب�سرى 

لتمكين اأنف�سهم، ولتخاذ القرارات ب�ساأن اأولوياتهم والم�ساهمة فى رفاههم.

 . Rannveig Agunias and K. Newland، Developing a Road Map for Engaging التالي:  المرجع  انظر     10
 Diasporas in Development. A Handbook for Policymakers and Practitioners in Home and Host
الّطالع  يمكن   Countries )Geneva/Washington، DC، IOM and Migration Policy Institute، 2012( 

 http://publications.iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_:التالي الموقع  فى  عليه 
 web_28may2013.pdf.

https://diaspora.iom.int/ التالي:   الموقع  انظر  ونتائجه،  بالمغتربين  المعني  الوزاري  الموؤتمر  عن  المعلومات  من  لمزيد   11
diaspora-ministerial-conference
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القطاع الخا�ّص واأهداف التنمية الم�ستدامة  

والظروف  الهجرة  ديناميات  لفهم  �سرورياًّ  اأمراً  الخا�ص  القطاع  م�ساهمة  تعّد 
التى تحدث فيها. اإذ ينتقل معظم المهاجرين بحثا عن العمل واإيجاد فر�ص عمل مع 
ال�سركات الخا�سة، التى توظف ماليين المهاجرين فى جميع اأنحاء العالم. كما توفر 
التوظيف وال�سفر  المهاجرون، مثل  التى يتوقف عليها  ال�سركات الخا�سة الخدمات 
المناق�سات  فى  ي�سارك  ما  نادرا  الخا�ص  القطاع  فاإن  ذلك،  ومع  الأموال.  وتحويل 
الو�سع  هذا  بداأ  وقد  الإقليمية.  اأو  العالمية  الم�ستويات  على  الدولية  الهجرة  حول 
اأهمية   2016 فى   المعقود  الحوار  اأثناء  المتحدثين  من  عدد  واأكد  ببطء،  يتغير 
اإ�سراك م�سالح القطاع الخا�ص فى الجهود المبذولة لتنفيذ ومتابعة اأهداف التنمية 
الم�ستدامة المتعلقة بالعمال المهاجرين. وبالخ�سو�ص، قال ال�سيد جو�ص فيربيك، 
فى  العالمية  التجارة  ومنظمة  المتحدة  الأمم  لدى  الدولى  للبنك  الخا�ص  الممثل 
جنيف، اإنه ينبغى للموؤ�س�سات اأن تتوقف عن الممار�سة الوا�سعة النت�سار المتمثلة فى 
تمويل م�ساريعها الخا�سة، واأن ت�سرع ِعَو�ص ذلك فى ت�سجيع تمويل القطاع الخا�ص 
لم�ساريع مفيدة فى اأ�سعب المجالت وال�ستفادة منها. وراأى بع�ص المتحدثين فى 
المنتدى العالمى للهجرة والتنمية، وهو اجتماع غير ر�سمى ب�سيغة مرنة وم�ساركة 
اإدوارد  ال�سيد  واأ�سار  القطاع الخا�ص.  اأكثر المحافل فائدة للتفاعل مع  باأنه  ُمي�ّسَرة، 
نيي�سا، ال�سفير الخا�ص المعنى بالتعاون الدولى فى مجال الهجرة فى �سوي�سرا، اإلى 
اأنه عند تاأ�سي�ص المنتدى العالمي، لم ي�سارك المجتمع المدنى م�ساركة ُتذَكر؛ وقد 
اأ�سبح منذ ذلك الحين جزءاً ل يتجزاأ من اإجراءات المنتدى. واأفادت ال�سيدة �ستيفانى 
اآليات الأعمال فى المنتدى العالمى المعنى بالهجرة  وينيت، م�ست�سارة التن�سيق مع 
باإدارة  ُكّلفت  اأرباب العمل قد  باأن منظمة  والتنمية، المنظمة الدولية لأرباب العمل، 
المقعد  »�سغل  اأجل  اأن�سئت عام 2015 من  التى  العالمي،  المنتدى  الأعمال فى  اآليات 
اأكثر من  العمل على ع�سوية  اأرباب  �سبكة منظمة  الطاولة«. وتنطوى  ال�ساغر حول 
المنتدى  فى  دورها  يكون  وقد  العمل.  واأرباب  الأعمال  منظمات  من  منظمة   150
العالمى بمثابة نموذج لغيره من المحافل التى تحاول تح�سين التفاعل مع القطاع 
الخا�ص. وتعمل منظمة اأرباب العمل حالياً ب�سكل وثيق مع منظمة العمل الدولية من 
اأجل تحقيق الهدف 8 من اأهداف التنمية الم�ستدامة، عن النمو القت�سادى وتوفير 

العمل الالئق.

من المهّم جداًّ التعامل مع ال�سركات الخا�سة فى حالت الأزمة التى توؤثر على 
تجربة  ماريوت،  �سركة  من  �سوانليرت  جاك  ال�سيد  عر�ص  وقد  المهاجرين.  العمال 
ال�سركة وما تعلمته من اأزمة 2011 فى ليبيا، عندما ا�سطرت اإلى اإخالء 210 موظفاً 
من طرابل�ص. وتعّد �سركة ماريوت من ال�سركات الفندقية العالمية الرائدة بما يناهز 
700 5 فندق فى 110 بلداً، وتوّظف اأزيد من 400 األف موظف. وفى ال�سرق الأو�سط، 
معظم الموظفين هم من العمال المهاجرين. وا�ستنادا اإلى التجربة الليبية، و�سعت 
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اأرباب العمل قبل واأثناء الأزمة وبعدها.  �سركة ماريوت خطوطاً توجيهية ب�ساأن دور 
وت�سمل هذه �لخطوط �لتوجيهية م�ساعدة �لموظفين على �ل�ستعد�د بتحكيم �لعقل، 
والتن�سيق مع الحكومات المحلية وبلد المن�ساأ لتقديم م�سورة مت�سقة للمهاجرين من 

مختلَف الجن�سيات، وتوفير الخدمات.

وقد اأثبت تقا�سم الدرو�ص الم�ستفادة من قبل ال�سركات الخا�سة فى حالت الأزمات 
جدو�ه فى و�سع خطوط توجيهية عامة تتعلق بمبادرة: »�لمهاجرون فى �لبلد�ن �لتى 
باتخاذ  تقوم  التى  الجهات  بجميع  المبادرة  ت�ستر�سد  اأن  المهم  ومن  باأزمات«.  تمر 
اإجراءات من�سقة عندما يجد العمال المهاجرون اأنف�سهم فى اأو�ساع خطيرة، طبيعية 

كانت اأو من �سنع الإن�سان.

وبغ�ّص النظر عن العمليات المحددة المقترنة باأهداف التنمية الم�ستدامة،  يوؤثر 
القطاع الخا�ص على جميع جوانب خّطة عام 2030، باعتبارها اإحدى القوى الدافعة 
الكبرى للنمو القت�سادى العالمي. ويرى الميثاق العالمى لالأمم المتحدة – مبادرة 
اإن�ساء القيمة على المدى الطويل  المنظمة لال�ستدامة على م�ستوى ال�سركات - اأن 
القطاع  م�ساهمة  تعّد  والأخالقية  والبيئية  والجتماعية  القت�سادية  الناحية  من 
حقوق  احترام  يعد  كما  الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف  تحقيق  فى  الرئي�سية  الخا�ص 
فيما  المو�سوعة  المعايير  وتعنى  الأ�سا�سية.  المنطلقات  من  التمييز  وعدم  الإن�سان 
يتعلق بالهجرة اأنه ل ينبغى لل�سركات الحتفاظ بوثائق هوية العمال المهاجرين اأو 
ال�سماح باأن يدفع العمال المهاجرون ر�سوم ا�ستقدامهم، واأنها تقوم بتوظيف العمال 
والمرخ�سة،  القانونية  التوظيف  جهات  بوا�سطة  اأو  مبا�سر  ب�سكل  �سواء  المهاجرين 
وذلك ل�سمان عدم م�ساركة عن�سر من �سل�سلة التوريد الخا�سة بها فى تهريب العمال. 
الجمعيات  تكوين  حرية  فى  المهاجرين  العمال  حقوق  تحترم  اأن  لل�سركات  وينبغى 
ح �أنها لن تت�سامح مع �لتمييز، بما فى  و�لنخر�ط فى �لمفاو�سات �لجماعية، وتو�سّ
ذلك على اأ�سا�ص العن�سر اأو العرق اأو الدين اأو فى اأماكن العمل اأو فى �سل�سلة التوريد 

الخا�سة بها.

ويتجّنب العديد من ال�سركات الممار�سات ال�ستغاللية والتمييز، بل ويذهب اإلى 
اأبعد من ذلك ويعترف العديد منها ب�سكل متزايد اأن التنوع والإدماج اأي�سا يدل على فهم 
�سليم لمجال الأعمال التجارية. ويزيد البتكار وتكثر الأ�سواق الجديدة والإنتاجية 
اأور�سول وينهوفين، كبيرة  ال�سيدة  وا�ست�سهدت  �ساملة.  العاملة  القوى  عندما ت�سبح 
لدى  الجتماعية  وال�ستدامة  الحوكمة  �سوؤون  ورئي�سة  القانونيين  الموظفين 
الجيدة  الممار�سات  عن  الأمثلة  من  بالعديد  المتحدة،  لالأمم  العالمى  الميثاق 
يونيليفر،  و�سركة  ومايكرو�سوفت  باكارد  هيوليت  كوكاكول،  مثل  �سركات  جانب  من 
لتخاذ  العالمى  الميثاق  ارتياح  عن  واأعربت  المهاجرة.  العاملة  قوتها  تدعم  التى 
التوقيع  مثل  الجيدة،  الممار�سات  من  وا�سعة  مجموعة  بوا�سطة  اإجراءات  ال�سركات 
ودعم  المفو�سية،  مع  الالجئين  ب�ساأن  الأعمال  دوائر  تتخذها  باإجراءات  تعهد  على 
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وم�ساعدة  الالجئين؛  اأزمة  لمعالجة  الحكومية  غير  والمنظمات  الحكومة  جهود 
بع�سها البع�ص على ال�ستعانة بالأطر القانونية لتوظيف الالجئين ب�سورة نظامية؛ 
والتوظيف ال�ستباقى وت�سجيع المواهب من خلفيات عرقية واإثنية ودينية متنوعة؛ 
وتوفير خدمات اللغة وال�سحة وال�سالمة، والتدريب على المهارات الحياتية للعمال 
المهاجرين؛ والدعوة اإلى اإ�سالح قوانين الهجرة لت�سهيل تنقل القوى العاملة ودعم 
جهود الدعوة اإلى تح�سين الحماية القانونية للمهاجرين؛ ودعم العمال المهاجرين 
وخدمات  منتجات  وا�ستحداث  بعد؛  عن  اأطفالهم  اإعالة  فى  اأ�سرهم  عن  المنف�سلين 
جديدة بما يح�ّسن تلبية احتياجات المهاجرين، مثل الت�سالت والتحويالت المالية 

المنخف�سة التكلفة.
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الف�سل 4
متابعة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المتعلقة بالهجرة
فى خطة عام 2030 من خالل المنتديات المتعددة الأطراف

وت�ساركى  وفعال  طوعى  طابع  ذى  وال�ستعرا�ص،  للمتابعة  محكم  اإطار  اعتماد  »�سي�سهم 
التنميـــة  خطة  اإعالن  من   72 الفقرة   ، التنفيذ..«  فى  اأ�سا�سيـــا  اإ�سهاما  ومتكامل،  و�سفاف 

الم�ستدامة لعام 2030 

 2030 لعام  الم�ستدامة  خطة التنمية  ب�ساأن  المحرز  التقدم  ر�سد  عملية  اإن 
يح�سى  ل  وعدد  غاية  و169  هدف   17 ر�سد   ينبغى  اإذ  محالة،  ل  معقدة  �ستكون 
المو�سوع.  وبح�سب  والعالمي،  والإقليمى  الوطنى  الم�ستوى  على  الموؤ�سرات  من 
ُمكّلفة  المتعددة  الدولية  الحكومية  المنتديات  من  طبقات  ذلك  على  وترتكز 
الدقة  توخى  فيجب  الم�ستدامة.   التنمية  اأهداف  من  جوانب  ومراجعة  بمراقبة 
واإنهاك  والرتباك  التكرار  تجنب  اأجل  من  والمراجعة  المتابعة  ت�سميم  فى 

الم�ستدامة. التنمية  اأهداف 

التنمية  خطة  وا�ستعرا�ص  متابعة  عملية  عن  العام  الأمين  تقرير  ويحدد 
الم�ستدامة12 ثالث خطوات اأولية لتمكين الهيئات والمنتديات الحكومية الدولية من 
الإ�سهام اإ�سهاماً ناجعاً فى عملية ال�ستعرا�ص، يبلغ ذروته فى كل مرحلة من مراحل 
المنتدى ال�سيا�سى الرفيع الم�ستوى الذى ُيعقد كل عام برعاية المجل�ص القت�سادى 

والجتماعي. ويقترح تقرير الأمين العام وجوب قيام كل منتدى بما يلي:

12    الأمم المتحدة، المعالم الرئي�سية لعملية المتابعة وال�ستعرا�ص على ال�سعيد العالمى ب�سكل مت�سق وناجع و�سامل – تقرير الأمين العاّم 
)A/70/684(، الدورة ال�سبعون للجمعية العامة لالأمم المتحدة، 15 كانون الثاني/يناير 2016.
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لعام2030  الم�ستدامة  التنمية  خطة  على  المترتبة  الآثار  فى  بروية  النظر   •
التنمية  لخطة  المتكامل  الطابع  مراعاة   مع  منها،  كل  عمل  مجالت  فى 

الم�ستدامة؛

التنمية  اأهداف  �سوء  فى  عمله   واأ�ساليب  اأعماله  جداول  فى  التدقيق   •
الم�ستدامة؛ 

تقييم قدرته على تعبئة الجهات العاملة الرئي�سية فى العملية.  •
وكان ثمة توافق وا�سح لالآراء فى ما بين الم�ساركين فى الحوار الدولى على اأن 
التنفيذ المجدى لخطة عام 2030 �سيعتمد على اإن�ساء اإطار متين للمتابعة والمراجعة 
ال�سكان  ق�سم  رئي�سة  القري،  كريمة  ال�سيدة  واأ�سارت  باللتزامات.  الوفاء  ي�سمن 
القت�سادية  المتحدة  الأمم  بلجنة  الجتماعية  التنمية  �سعبة  الجتماعية،  والتنمية 
والجتماعية لغربى اآ�سيا، الإ�سكوا، مع ذلك اإلى اأن عملية المتابعة وال�ستعرا�ص لن 
تكون مفيدة اإل عندما ترى فيها البلدان فائدة وا�سحة تعود عليها. اإذ اإن هذه العملية 
لن تنجح اإن هى ُفر�ست من فوق اأو كانت ذات طابع جزائي؛ اإن الدول �ستقتنع بها مع 
ذلك، �إن �أُتيحت لها فر�سة �لتعلُّم من �لأقر�ن وتبادل �أف�سل �لممار�سات. وينبغى �أن 
يكون الغر�ص من عملية ال�ستعرا�ص هو النظر فيما اإذا كانت القوانين اأو ال�سيا�سات 
اأو ا�ستراتيجيات التنفيذ الوطنية تتفق مع تطلعات الدولة اإلى تحقيق اأهداف التنمية 
الم�ستدامة. وهكذا، ينبغى لعمليات ال�ستعرا�ص اأن ت�سهم فى فهم الحكومات لمدى 
الإنجازات وح�سد مزيد من  تح�سين  اإلى  ال�سبل  اأف�سل  وما هى  به،  تقوم  ما  جدوى 
ال�سراكة والدعم. وفيما يتعلق بالهجرة، ينبغى اأن تمّكن الحكومات والجهات المعنية 
الأخرى من ملء الثغرات الموجودة فى ال�سيا�سات وتقييم التقدم المحرز فى �سياق 
والإن�سانية  التنموية  والظروف  تنوعا،  تزداد  التى  الم�ستدامة  التنمية  احتياجات 

المعقدة فى كل بلد وكل منطقة.

دور المنظمة الدولية للهجرة

المتابعة والمراجعة.  ا�ستخدام عدد كبير من الآليات والهياكل فى عملية  �سيتم 
داخل  الن�سبية  ميزتها  اأ�سا�ص  على  والهياكل  الآليات  هذه  من  كل  تعمل  اأن  وينبغى 
التنمية  اأهداف  اإطار  عنا�سر  بتتبع  الأمر  يتعلق  وعندما  المتحدة.  الأمم  منظومة 
الم�ستدامة  الخا�سة بالهجرة، تتمتع المنظمة الدولية للهجرة بميزة ن�سبية جلّية. 
دور  عزز  قد  المتحدة  الأمم  منظومة  فى  للهجرة  الدولية  المنظمة  دمج  وقرار 
المنظمة الدولية للهجرة باعتبارها المنظمة الدولية الرائدة المكر�سة كليا للهجرة.  

المعقودتين  العمل  حلقتى  فى  الم�ساركة  الدول  من  العديد  ممثلو  اأعرب  وقد 
الجديد  للهجرة  الدولية  المنظمة  اأّن و�سع  فى  اأملهم  الدولى عن  الحوار  اإطار  فى 
فى  رائد  بدور  ال�سطالع  من  �سيمكنها   المتحدة  الأمم  لمنظومة  تابعة  كمنظمة 
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الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف  تنفيذ  ر�سد  فى  الكافى  بالقدر  الهجرة  مراعاة  �سمان 
باأن  اعترفوا  من  �سمن  من  الأمريكية(  المتحدة  )الوليات  �سيلدون  ال�سيدة  وكانت 
المنظمة الدولية للهجرة قد حققت عماًل اأ�سا�سياً كبيرا يمكن اأن ي�ستر�سد به كل من 
الّتفاق العالمى لأجل هجرة اآمنة ومنظمة ومنتظمة والجهود المبذولة على نطاق 
حوكمة  اإطار  ويوفر  الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف  تنفيذ  فى  الدول  لم�ساعدة  اأو�سع 
الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة توجيهات يمكن اأن ت�ساعد الدول فى و�سع 
اإطار ناجٍع قائٍم على الحقوق؛ ويمكن بوا�سطة هذا الإطار الت�سغيلى المتعلق باأزمة 
القطاعات،  ومتعدد  �سامل  مفهوم  على  ينطوى  الذى  الت�سغيلي(،  )الإطار  الهجرة 
معالجة اأزمات الهجرة قبل واأثناء وبعد وقوعها. وقد قامت المنظمة الدولية للهجرة 
اأي�سا بعمل مبتكر فى تتبع اتجاهات الهجرة من البداية اإلى النهاية على طول طريق 
الهجرة، مبّينة اأ�سباب الهجرة ومواطن ال�سعف الخا�سة بالمهاجرين. فالعمل الذى 
المهاجرين  وعدد  الوفيات  لتتبع  المفقودين،13  المهاجرين  م�سروع  فى  به  قامت 
المفقودين على طرق الهجرة فى �ستى اأ�سقاع العالم، بّين اأ�سواأ عواقب الهجرة غير 
النظامية. وقد بداأ البحث الذى كان يرمى اإليه هذا الم�سروع مع الماآ�سى التى �سهدها 
اإيطاليا. ومنذ ذلك الحين، تطّور  �سهر ت�سرين الأول/اأكتوبر 2013 فى لمبيدو�سا، 
الإعالم  و�سائط  من  كل  اإليه  يعتمد  للمعلومات  هاماًّ  مركزاً  فاأ�سبح  الم�سروع  هذا 

والباحثين والدعاة وعامة النا�ص للح�سول على اأحدث البيانات.  

العالم  اأرجاء  جميع  فى  الجارية  للهجرة  الدولية  المنظمة  برامج  �ساعدت  وقد 
تنفيذ  فى  وبالتالى  اإن�سانية،  بطريقة  الهجرة  اإدارة  على  قدرتها  بناء  فى  البلدان 
اأهداف التنمية الم�ستدامة. وقد قامت الوليات المتحدة، من جانبها، بدعم ع�سرة 
من  عدداً  ا�ستحثت  للهجرة،  الدولية  لمنظمة  تابعة  بالهجرة،  تتعلق  اإقليمية  برامج 
الممار�سات الجيدة، مثل تدريب الموظفين على حقوق الإن�سان للمهاجرين، وتحديد 
هوية �سحايا التجار بالب�سر، وال�ستجابة لالحتياجات الخا�سة بالأطفال. و�ساعدت 
المنظمة الدولية للهجرة اأي�سا الدول على اإن�ساء مراكز ال�ستجابة للمهاجرين فى 
والم�ساعدة  الم�ستعجلة  الم�ساعدة  على  الح�سول  للمهاجرين  يمكن  حيث  اأفريقيا، 
اإلى �سبكات الإحالة بالن�سبة لالأطفال غير  اإلى ديارهم، وكذلك الو�سول  فى العودة 
ملمو�سة  اأمثلة  توفر  اأن  البرامج  تلك  تجارب  �ساأن  ومن  اأفريقيا.  فى  الم�سحوبين 

ُي�ستَر�سد بها لدى تنفيذ اأهداف التنمية الم�ستدامة.

الإعالم  و�سعبة  للمنظمة  التابع  الهجرة  بيانات  لتحليالت  العالمى  المركز  بين  م�ستركة  مبادرة  هو  المفقودين  المهاجرين  13  م�سروع 
الهجرة،  اأثناء  المفقودة  الأرواح  تعقب  القاتلة:  الرحالت  الم�ساألة:  تقريرين حول هذه  اأي�سا  المركز  ن�سر  وقد  بالمنظمة.  والت�سالت 
والرحالت القاتلة )المجلد الثاني(: تحديد هوية المهاجرين الموتى والمفقودين واقتفاء اأثرهم. لمزيد من المعلومات، المرجو زيارة 

https://missingmigrants.iom.int/about.  :الموقع التالي
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للهجرة  الدولية  المنظمة  اآ�سيا،  فى  المهاجرين  ال�سيد غوي�ص، من منتدى  دعا 
اإلى و�سع برنامج لر�سد الكيفية التى يجرى بها النظر اإلى المهاجرين عند ا�ستخدام 
الأ�ساليب مع  والتاأكد من توافق  الم�ستدامة،  التنمية  باأهداف  المرتبطة  الموؤ�سرات 
فى  ت�ساعد  اأن  للهجرة  الدولية  لمنظمة  ويمكن  الإن�سان.  لحقوق  الدولية  ال�سيا�سة 

�سمان م�ساركة المهاجرين فى و�سع الموؤ�سرات على الم�ستوى الوطني.

ومنذ عام 2001، والمنظمة الدولية للهجرة تتيح منتدى �سيا�ستها الرئي�سي، اأى 
الحوار الدولى من اأجل اإقامة الحوار  لتعزيز الحوكمة التعاونية للهجرة الدولية. 
وقد اأّكد الحوار الدولى لعام  2016 الفر�سة التى توفرها اأهداف التنمية الم�ستدامة 
اأف�سل فى مجال الهجرة تم�سيا مع  اأجل �سياغة �سيا�سات  لتوليد الزخم الالزم من 
الأحدث  والإطار  القائمة  المعيارية  الأطر  ذلك  فى  بما  دوليا،  عليها  المتفق  الأطر 
لحوكمة �لهجرة و�لخطوط �لتوجيهية لحماية �لمهاجرين فى �لبلد�ن �لتى تعانى 
من النزاعات اأو من الكوارث الطبيعية، التى نبعت من مبادرة »المهاجرون فى البلدان 
التى تمر باأزمات«. وقال ال�سيد مان�سيرفي�سي، من المفو�سية الأوروبية، عن الحوار 

الدولي: »نحن بحاجة اإلى هذا النوع من الحوار للخروج من و�سع الأزمات الّدائم«.

الدولى  الحوار  باأن  للهجرة  الدولية  للمنظمة  العام  المدير  تعهد  وقد 
نطاقها،  تو�سيع  على  والعمل   الموارد،  لتقا�سم  الفر�ص  توفير  يوا�سل  �سوف 
اأهداف  اإطار  فى  بالهجرة  المتعلقة  الغايات  لتحقيق  اأف�سل  نحو  على  وتعبئتها 
الحوار  �سُيَكّر�ص  الأمر،  لزم  اإذا  و2018   2017 عامى  وفى  الم�ستدامة.  التنمية 
ودعم  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  لدرا�سة  الدولى 

الهجرة. ب�ساأن  العالمى  للميثاق  التح�سيرات 

محافل اأخرى

اأ�سار ال�سيد لوبر )�سوي�سرا(، اإلى اأن حوار الأمم المتحدة الرفيع الم�ستوى ب�ساأن 
اأهداف  ا�ستعرا�ص  عملية  من  هاما  جزءا  يكون  اأن  يمكن  والتنمية  الدولية  الهجرة 
للدول فر�سة  الم�ستوى  الرفيع  الحوار  يتيح  �سنوات،  اأربع  الم�ستدامة. فكل  التنمية 
فر�سة  ويوفر  ال�سيا�سي؛  الم�ستوى  على  برنامج  وو�سع  الأهداف  ح�سيلة  تحديد 
التركيز ب�سكل وا�سح و�سامل على الهجرة والتنمية، ويمكن ال�ستفادة من هذا المنظور 
فى الجهد الفكرى الذى �سُي�سَطلَع به فى المنتدى ال�سيا�سى الرفيع الم�ستوى ب�ساأن 
فى  المقبل  الم�ستوى  الرفيع  الحوار  ُيعَقد  اأن  المقرر  ومن  الم�ستدامة.  التنمية 
موعد ل يتعّدى عام 2019. وينبغى اأن ُيعقد لحقاً ب�سورة دورية بموازاة مع دورة كل 
اأربع �سنوات للمنتدى الرفيع الم�ستوى ال�سيا�سي، مما ي�سمن اإجراء الحوار الرفيع 

الم�ستوى فى اإطار ر�سد اأهداف التنمية الم�ستدامة  وا�ستعرا�سها.
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مثل  المتحدة،  الأمم  منظومة  من  جزءا  ت�سكل  ل  التى  للهياكل  اأي�ساً  وينبغى 
اأن  والتنمية،  للهجرة  العالمى  والمنتدى  للهجرة،  الإقليمية  ال�ست�سارية  العمليات 
ُتدرج فى مداولت خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030، من اأجل الكتمال والتما�سك.

ي�سترك  مخ�س�ص،  عمل  فريق  والتنمية  للهجرة  العالمى  المنتدى  كّلف  وقد 
الرئي�سان  وي�سعى  الق�سايا.  هذه  لدرا�سة  وبنغالدي�ص،  �سوي�سرا  من  كّل  رئا�سته  فى 
الم�ساركان اإلى و�سع مجموعة �ساملة من التو�سيات على دور المنتدى العالمى فى 
عملية تنفيذ اأهداف التنمية الم�ستدامة ور�سدها وا�ستعرا�سها، من اأجل تقديمها فى 

قمة المنتدى العالمى فى دكا، بنغالدي�ص، فى كانون الأول/دي�سمبر 2016.

الهجرة فى اال�ستعرا�سات الموا�سيعية الأهداف التنمية الم�ستدامة

ومتكامل  فّعال  لإطار  الأ�سا�سية  الركائز  من  الموا�سيعية  ال�ستعرا�سات  تعّد 
نيويورك،  فى  المتحدة  الأمم  فى  �سواء   ،2030 عام  خطة  وا�ستعرا�ص  لمتابعة 
بخبرة  تتمّتع  التى  الأخرى  الدولية  الحكومية  والمحافل  الهيئات  �سمن  اأو 
نيويورك،  فى  الم�ستوى  الرفيع  ال�سيا�سى  المنتدى  ففى  محددة.  مو�سوعية 
�سوف ُيجرى تحليل متعمق للتقدم العالمى بالتركيز على مجموعة من الأهداف 
عام  خطة  فى  للهجرة  محدد  هدف  وجود  لعدم  ونظراً  عام.  كل  فى  ال�سلة  ذات 
تقدم  وهكذا  الموا�سيع.  مجموعات  من  مجموعة  كل  فى  درا�ستها  ينبغى   ،2030
الهجرة  بين  المترابطة  ال�سالت  لإبراز  فر�سة  الموا�سيعية  ال�ستعرا�سات 

.2030 والعديد من الأهداف والغايات الواردة فى خطة عام 

وكما اأ�سار الأ�ستاذ دويل، التابع لمبادرة كولومبيا العالمية لل�سيا�سات، من الوا�سح 
ولكى  الموا�سيع،  ح�سب  العالمى  الر�سد  تف�سيل  الدولى  المجتمع  على  تعين  اأنَّه 
التما�سك عبر القطاعات بين المجموعات ذات ال�سلة من ثالثة  يت�سّنى البحث عن 
كّل  بمراجعتها  يقوم  اأن  والجتماعى  القت�سادى  للمجل�ص  يمكن  اأهداف  اأربعة  اأو 
عام. اإذ من �ساأن محاولة تقديم تقرير عن الأهداف البالغ عددها 169 كّلها �سنويا اأن 
يوؤّدى اإلى عدم التما�سك. وهكذا، كل �سنة، وحتى عام 2030، �سوف تركز ال�ستعرا�سات 
الموا�سيعية على عدة اأهداف. و�سوف يتّم ا�ستعرا�ص الهدف 10، حول الحد من انعدام 
الم�ساواة، لأول مرة فى هذه العملية فى عام 2019. و�ستوفر ال�سنوات الفا�سلة فر�سة 
كما  ب،  مركَّ موؤ�سر  با�ستخدام   7-10 الهدف  نطاق  فى  الهجرة  وقيا�ص  تقييم  ل�سقل 
اقترحت ذلك كّل من المنظمة الدولية للهجرة ووحدة البحوث القت�سادية التابعة 

لمجلة ذى اإيكونومي�ست فى موؤ�سر حوكمة الهجرة.

الممثل  اأوه جون،  ال�سيد  ذّكر  المجل�ص القت�سادى والجتماعي،  وب�سفته رئي�ص 
الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، باأن المجل�ص القت�سادى والجتماعى 
واأّكد  التنمية.  لتحديات  جماعية  حلوًل  خالله  من  الدول  تجد  عالمياًّ  منبراً  يعّد 
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الأمم  منظومة  اأن�سطة  وتن�سيق   2030 خطة  تنفيذ  بدعم  المجل�ص  التزام  مجددا 
المتحدة وفقا لذلك، وخا�سة من خالل المنتدى ال�سيا�سى الرفيع الم�ستوى، الأمر 
الذى �سيكون له دور محورى فى الإ�سراف على �سبكة عمليات المتابعة وال�ستعرا�ص 

على الم�ستوى العالمي.

الهجرة فى اال�ستعرا�سات االإقليمية الأهداف التنمية الم�ستدامة 

يمُكث معظم المهاجرين الدوليين داخل منطقتهم الأ�سلية. وُتعّد الهجرة فيما 
وبالتالى  الب�سري.  التنقل  فى  تزاُيداً  الجغرافية  العنا�سر  اأ�سرع  الجنوب  بلدان  بين 
�سيكون لعمليات المتابعة وال�ستعرا�ص الإقليميين دورا هاما فى تعزيز تبادل المعرفة 
�لتحديات  لمو�جهة  �لم�ستركة  �لم�ساءلة  تعّزز  �سوف  �أّنها  كما  �لمتبادل.  و�لتعلُّم 
والفر�ص الإقليمية ودون الإقليمية، مثل مياه الأحوا�ص الم�ستركة والبنية التحتية 

الإقليمية اأو تنقالت ال�سكان.

ويمكن اأي�سا لعمليات المتابعة وال�ستعرا�ص الإقليميين اأن توؤّى دور الو�سيط 
ال�سيا�سى  للمنتدى  مدخالت  باإعداد  ة  خا�سّ والعالمي،  الوطنى  الم�ستويين  بين 
المفيد  من  يكون  وقد  الأخرى.  العالمية  الإبالغ  ولمن�سات  الم�ستوى  الرفيع 
فى  الدول  و�ست�سرع  محددة.  ل�سواغل  متعّمقة  تقنية  درا�سات  اإجراء  اأي�ساً  للدول 
وبالتالى  مختلفة،  �أ�سا�ض  خطوط  من  �لم�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  على  �لعمل 
وال�ستناد  معّين  بلد  فى  الهجرة  ب�ساأن  الم�ستفادة  الدرو�ص  من  ال�ستر�ساد  يمكن 
ماريا  ال�سيدة  اأ�سارت  كما  وبالمثل،  اأخرى.  بلدان  فى  التقدم  اأجل  من  اإليها 
والهجرة،  القن�سلية  لل�سوؤون  العام  الأمين  وكيلة  كا�ستيو،  ماتامورو�ص  اآندريا 
الرئا�سة  فى  بهندورا�ص،  الدولي،  والتعاون  الخارجية  لل�سوؤون  العامة  الأمانة 
والثغرات  والتحديات،  التنفيذ  فاإن  بالهجرة،  المعنى  الإقليمى  للموؤتمر  الموؤقتة 
وال�سبكات  الثقافية  والم�سائل  التنمية،  وم�ستويات  والتكنولوجيا،  البيانات  فى 
هو  كما  المنطقة،  بلدان  اأنحاء  جميع  فى  �سائعة  تكون  ما  غالباً  الموا�سيعية 
كاأولوية  بالهجرة  العتراف  عّزز  فقد  وبالتالى  ال�سمالي.  المثلث  فى  الحال 
فترة  فى  تكن،  لم  ولو  حتى  والعالمي،  الوطنى  ال�سعيدين  على  اأهميتها  اإقليمية 
الم�ساركون  اأن�ست  العالمي. فقد  ال�ستعرا�ص  تركيز  التقرير، محّل  �سملها  معّينة 
المعنية  المحافل  من  مختلفة  اأنواع  ثالثة  من  المتحّدثين  اإلى  الحوار  فى 
والمجموعات  للهجرة،  الإقليمية  ال�ست�سارية  العمليات  الإقليمي:  بال�ستعرا�ص 

المتحدة. لالأمم  الإقليمية  واللجان  الإقليمية،  القت�سادية 

تقوم المنظمة الدولية للهجرة بدعم 16 عملية ت�ساورية اإقليمية حول الهجرة فى 
جميع اأنحاء العالم. وت�سّكل هذه العمليات منابر تتقا�سم بوا�سطتها البلدان �سواغلها 
الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف  لتحقيق  الإقليمى  والتعاون  الإقليمية  الحلول  وتناق�ص 
التى  الهجرة،  ب�ساأن  العربية  الإقليمية  الت�ساورية  العملية  العمليات،  هذه  واأحدث 
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الت�ساورية  العمليات  غرار  وعلى   .2014 عام  فى  العربية  الدول  جامعة  اأن�ساأتها 
الإقليمية الأخرى، فهى بمثابة منتدى توّجُهه الدول، وهى مرنة وغير ُملزمة، تهدف 
اإلى ت�سهيل الحوار والتعاون بين اأع�سائها ب�ساأن ق�سايا الهجرة. وترد اأهداف التنمية 

الم�ستدامة المتعلقة بالهجرة فى ا�ستراتيجيتها وخطة عملها لفترة 2017-2016.

الت�ساورية  العملية  �ستعمل  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  عملية  نطاق  فى 
الوطنى  ال�سعيدين  بين  و�سل  كحلقة  الهجرة  ب�ساأن  العربية  الإقليمية 
وتحليلها  الوطنى  ال�سعيد  من  النظر  ووجهات  المدخالت  و�سُتراعى  والعالمي؛ 
وو�سفت  ال�ساملة.  العملية  فى  اإليها  ال�ستناد  ثم  الإقليمى  الم�ستوى  على 
والهجرة  المغتربين  و�سوؤون  ال�سكانية  ال�سيا�سات  اإدارة  مديرة  الفرجاني،  اإينا�ص 
البلدان  ت�ساعد  اأن  العملية  هذه  �ساأن  من  اأنه  كيف  العربية،  الدول  جامعة  فى 
توجيهية  وخطوط  ومعايير  وقو�عد  �سيا�سات  بو�سع  �لأهد�ف  تج�سيد  على 
اإقامة  على  ت�ساعد  اأن  �ساأنها  من  كما  الوطني.  الم�ستوى  على  تنفيذها  يمكن 
من  الممار�سات  واأف�سل  والخبرات  المعلومات  بتبادل  التعاون،  وتعبئة  ال�سراكات 
دورا  العملية  هذه  �ستوؤّدى  العربية.  البلدان  فى  الهجرة  �سيا�سات  تن�سيق  اأجل 
وتوفير  بالهجرة،  المتعلقة  الأهداف  ب�ساأن  المعارف  قاعدة  تح�سين  فى  هاما 
جهود  دعم  على  التركيز  و�سين�سّب  التدريب.  برامج  وتنفيذ  ال�سيا�سى  التوجيه 
التنمية  اأهداف  مع  الهجرة  لمواءمة  فعالية  اأكثر  �سيا�سات  لو�سع  اأع�سائها 
قنوات  وبناء  الوطنية  التنمية  خطط  فى  المغتربين  واإدماج  العربية،  الإقليمية 
مراعاة  ينبغى  المهام،  هذه  اأداء  واأثناء  المنطقة.  اأنحاء  كافة  فى  بالحوار  ت�سمح 
اأهدافها  اأحد  يكون  اأن  ينبغى  كما  العربية؛  المنطقة  فى  الحالية  الت�سّرد  اأزمات 

التحديات. لمواجهة  الم�ستركة  ال�ستجابة 

القت�سادية  اللجنة  مجل�ص  فى  ع�سو  وهو  �سليمانوف،  تيمور  ال�سيد  وقام 
فى  والمالية  القت�سادية  ال�سيا�سات  ووزير  الآ�سيوية،  الأوروبية  للمنطقة 
اقت�سادية  هيئة  �سكل  فى  الإقليمى  للتعاون  مختلف  نموذج  بو�سف  كازاخ�ستان، 
اأع�ساء  ويتمتع  الأ�سيوي. 14  الأوروبى  القت�سادى  التحاد  وهو  األ  اإقليمية، 
هناك  ولي�ص  والعمالة.  الأموال  وروؤو�ص  والخدمات  ال�سلع  تنّقل  بحرية  التحاد 
�لمهاجرون  ويتمّتع  �لتحاد؛  د�خل  كات  للتحرُّ عمل  �إذن  �أو  تاأ�سيرة  �إلى  حاجة 
ويتمتع  ال�سرائب.  نف�ص  ويدفعون  المواطنون  بها  ُيعامل  التى  المعاملة  بنف�ص 
و�سع  المتوقع  ومن  الأكاديمية،  بالموؤهالت  المتبادل  بالعتراف  مواطنوها 
وي�سّم   .2017 عام  فى  النهائية  �سيغته  فى  التقاعدية  المعا�سات  نقل  على  اّتفاق 
وكازاخ�ستان(  الرو�سى  )التحاد  الرئي�سية  المق�سد  بلدان  من  اثنين  التحاد 
من  كّل  ويمار�ص  وقيرغيز�ستان(.  )اأرمينيا  الرئي�سية  المن�سا  بلدان  من  واثنين 

اأع�ساء التحاد القت�سادى الأوروبى الآ�سيوى هم التحاد الرو�سى واأرمينيا وبيالرو�سيا وكازاخ�ستان وقيرغيز�ستان.  14
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الأع�ساء  البلدان  على  �سغوطاً  التنقالت  وتعقيد  الهجرة  من  الكبيرة  التدفقات 
اأهداف  على  كلياًّ  الأع�ساء  كافة  ويوافق  واحدة.  عمل  �سوق  لإن�ساء  �سعيها  فى 
حقوق  وحماية  الالئق  العمل  الم�ستركة  الخطة  وتت�سمن  الم�ستدامة.  التنمية 
من  للحّد  الّطُرق  كاإحدى  التحاد  داخل  الحرة  بالهجرة  وُيعترف  المهاجرين؛ 

الفقر.

الذى يجرى  الإقليمى لال�ستعرا�ص  النهج  القرى )الإ�سكوا(  ال�سيدة  و�سرحت 
التالية: المبادئ  اإلى  ا�ستنادا  الإ�سكوا،  قبل  من  تطويره 

خطة  فى  الأع�ساء  البلدان  بين  الإ�سكوا  وفى  النظام  التفاهم  ي�سود  اأن   •
والخدمات  المعلومات  ون�سر  القدرات  بناء  ذلك  وي�سمل   .2030 لعام  التنمية 
اأي�سا  وي�سمل  و2017،    2016 عامى  فى  العربية  باللغة  التقنية  ال�ست�سارية 

الهجرة.

بت�سليط  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  لتنفيذ  الالزم  الزخم  ُيعطى  اأن   •
المتعلقة  والغايات  الأهداف  وتعزيز  الأن�سطة  من  عدد  فى  الهجرة  على  ال�سوء 
الم�ستركة  الآليات  اأن�سطة  خالل  من  وذلك  الإ�سكوا،  اأعمال  جميع  فى  بالهجرة 
العربية. المنطقة  فى  الدولية  الهجرة  ب�ساأن  العامل  الفريق  مثل  الوكالت:  بين 

التنمية  خطة  بقية  مثل  للجميع،  �ساملة  ال�ستعرا�ص  عملية  تكون  اأن   •
اإدماج  على  المتعددين  الم�سلحة  اأ�سحاب  نهج  ُي�سفر  واأن   .2030 لعام  الم�ستدامة 
والموؤ�س�سات  والبرلمانيين  الخا�ص  والقطاع  المدنى  المجتمع  وم�ساركة منظمات 

. الأكاديمية 

لرتفاع  نظراً  الحتياجات.  ُت�سّيُره  واأن  البدان  بقيادة  النهج  ُيّتخذ  اأن   •
المعمول  »الكفالة«  نظام  يكون  اأن  ينبغى  الإ�سكوا،  منطقة  فى  الت�سرد  معدلت 
القت�سادات  توؤّديه  الذى  الكبير  والدور  العربية،  البلدان  من  العديد  فى  به 

البلدان. من  للعديد  بالن�سبة  الأولويات  اأبرز  من  التحويالت  فى  الإقليمية 

الم�ستركة  الروابط  تتناول  عملها  اأ�ساليب  اأن  من  اأي�سا  الإ�سكوا  تتاأكد  اأن   •
اهتمام  واإيالء  الموحد  التقنى  الدعم  بتقديم  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  �سمن 
والجتماعية  القت�سادية  الأبعاد  ت�سمل  اأ�سا�سية  ق�سية  باعتبارها  للهجرة  خا�ص 

الم�ستدامة. للتنمية  والبيئية 

النابعة  الأ�سا�سية  الوظائف  اإلى  الإقليمى  ال�ستعرا�ص  اإطار  ي�ستند  اأن  ينبغى 
وُتحّدد  المنطقة،  فى  المحرز  التقدم  تقييم  ُيجرى  اأ�سا�سها  وعلى  المنطقة،  من 
من  التعّلم  وُيعّزز  الم�ستركة،  والحلول  التحديات  وُتبَرز  الم�ستفادة،  الدرو�ص 
الأع�ساء  الدول  حكومات  قبل  من  الإقليمية  الغايات  هذه  اإقرار  وعقب  الأقران. 
ا�ستعرا�ص  عليه  يقوم  اأ�سا�ساً  ت�سكل  اأن  يمكنها  الم�سلحة،  اأ�سحاب  ومجموعات 
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فيه  ُيجرى  الم�ستدامة.  للتنمية  عربى  منتدى  بو�سفه  ُيعَقد  منتظم،  اإقليمى 
عن  ف�سال  الإقليمية،  الغايات  مقابل  الأع�ساء  للدول  الفردية  الإنجازات  تقييم 
الذى  ال�ستعرا�ص،  �ساأن هذا  الإقليمي. ومن  الم�ستوى  الجماعية على  الإنجازات 
اإقليمى  تقرير  فى  يوّثق  اأن  الخبرات،  وتبادل  الدرو�ص  بتحديد  اأي�ساً  �سي�سمح 
العربية،  الدول  جامعة  مثل  الرئي�سية:  الدولية  الحكومية  المنظمات  اإلى  ُيَقّدم 
بانتظام،  المعقودة  والجتماعية  القت�سادية  التنموية  العربية  القمة  فيه  وتنظر 

الم�ستوى. الرفيع  ال�سيا�سى  المنتدى  على  وُيعَر�ص 
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الف�سل 5
اآن الأوان للعمـــــل

»التحديات واللتزامات التى تم تحديدها فى هذه الموؤتمرات الرئي�سية وموؤتمرات القمة 
مترابطة وتتطلب حلول متكاملة. ول بد فى �سبيل الت�سدى لها بفعالية من اتباع نهج جديد.« 

الفقرة 13 من اإعالن خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030

ب�سبب  م�سترٍك  �إحباط  عن   2016 لعام  الدولى  الحوار  فى  الم�ساركون  اأعرب 
عدم مواءمة الحديث مع النتائج الحا�سلة حتى الآن فى مبادرة خّطة عام 2030. 
وُم�سنية   - �ساملة  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  على  التفاو�ص  عملية  كانت  وقد 
جبريل  ال�سيد  قال  فكما  للعمل.  حان  قد  الوقت  باأن  وا�سح  �سعور  هناك  وكان   -
الأفريقى  للمحفل  الموؤقت  والمدير   ،GK Partners موؤ�س�سة  مدير  فال، 
ول  المبادئ  و�سع  فى  نبالغ  »نحن  ال�ستات:  منظمات  بقيادة  للتنمية  الأوروبى 
وزيرة  كابيا،  اإي�ساتا  ال�سيدة  ولحظت  المطلوب«.   الم�ستوى  اإلى  اأداوؤنا  يرتقى 
اإن  �سيراليون،  فى  الدولى  والتعاون  الخارجية  ال�سوؤون  بوزارة  الثانية،  الدولة 
فهو  �سنوات:  ع�سر  قبل  عليه  كان  عّما  جدا  مختلٌف  المبذولة  الجهود  منطلق 
منطلق  لكنه  والتنمية،  للهجرة  المركزى  بالدور  العتراف  تّم  اإذ  اأف�سل،  منطلق 
ال�سعوبات  حيث  ومن  ق�سرا   المهاجرين  من  ال�سخمة  الأعداد  حيث  من  اأ�سعب 
اأ�سبح  فقد  الم�ستقبلة.  البلدان  وبع�ص  المهاجرين  من  العديد  منها  يعانى  التى 
عن  وك�سف  الأماكن،  من  كثير  فى  �سديداً  خالفياً  حديثاً  الهجرة  عن  الحديث 

ال�سلبية. النظرة  هذه  لمواجهة  قيادة  اإيجاد  اإلى  ملحة  حاجة 
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يلزم  ما  اأن  كابيا  ال�سيدة  وقالت  العملية.  النزعة  توّخى  على  المتحدثون  وحّث 
القائمة.  القواعد  التراُجع عن  فعاًل، وعك�ص منحى  عليها  المتفق  الأمور  تنفيذ  هو 
فهناك �لعديد من نقاط �لنطالق �لعملية، �لتى تّم �لميثاق عليها على نطاق و��سع، 
وقد بداأ العمل الجيد فعاًل ب�ساأنها. ومن �سمنها خف�ص تكاليف التحويالت ور�سوم 
�لتوظيف، وتنفيذ �لخطوط �لتوجيهية �لمتعلقة بالمهاجرين فى �لبلد�ن �لتى تمر 
باأزمات، واإقامة المزيد من الم�ساركة البناءة بين مجتمعات ال�ستات وبلدان من�ساأ اأو 
الأ�سل، وتعزيز الجهود الرامية اإلى الإنقاذ فى البحر وجهود مكافحة التجار بالب�سر، 

وغيرها من المبادرات التى تحقق مكا�سب للجميع.

تخفي�ص تكاليف التحويالت ور�سوم اال�ستقدام

اأ�سار ال�سيد اأمادو �سي�سي، المدير التنفيذى للمعهد الأفريقى للتحويالت التابع 
ال�ستثمارات  جميع  من  اأكبر  مبالغ  تمّثل  التحويالت  اأن  اإلى  الأفريقي،  التحاد 
الأجنبية المبا�سرة اأو الم�ساعدة الإنمائية الر�سمية فى اأفريقيا وفى اأرجاء اأخرى من 
العالم. واأ�سار ال�سيد فيربيك، من البنك الدولي، اأنها ت�سكل اأكثر من 10 فى المائة 
من الناتج المحلى الإجمالى لبع�ص البلدان المتلقية، وت�سل اإلى ثلثه فى دول مثل 
ن الخطوات  نيبال وهايتي. ويعّد خف�ص تكاليف تحويالت المهاجرين من اأهّم واأر�سَ
المتخذة لزيادة الدخل فى البلدان النامية. وقد دعت كل من مجموعة ال8 ومجموعة 
ال20 منذ فترة طويلة بتخفي�ص متو�سط تكلفة اإر�سال التحويالت المالية فى جميع 

60

Panel discussion at IDM in Geneva. © IOM 2016 (Photo: Amanda Nero)

Speakers urged pragmatism. Ms Kabia said that what is needed 
is implementation of things already agreed, and a reversal of the 
regression from existing norms. There are many practical starting 
points, on which agreement is widespread and good work has 
already begun. They include lowering remittance costs and 
recruitment fees, implementing the  MICIC guidelines, developing 
more constructive engagement between diaspora communities 
and their countries of origin or ancestry, reinforcing rescue-at-sea 
and anti-trafficking efforts, and other win-win initiatives. 

Reducing remittance and recruitment costs

Mr Amadou Cisse (Executive Director, African Institute for 
Remittances) pointed out that remittances account for more 
than all foreign direct investment (FDI) or official development 
assistance (ODA) in Africa and in other parts of the world. Mr 
Verbeek (World Bank) noted that they constitute more than 10 
per cent of GDP in some recipient countries, and up to one third 
in countries like Nepal or Haiti. Lowering the transaction costs 
of migrant remittances is one of the most important and mature 

جل�سة نقا�ص خالل الحوار الدولى حول الهجرة بجنيف 2016 م . د . هـ )ت�سوير: اماندا نيرو( .
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اأكثر  10-ج  الغاية  وجاءت  المعاملة.  قيمة  5٪ من  يزيد عن  ل  ما  اإلى  العالم  اأنحاء 
طموحا، وحّددت متو�سط   خف�ص تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين اإلى اأقل من 
3 في المائة، واإلغاء قنوات التحويالت المالية التى تربو تكاليفها على 5 فى المائة، 
التحويالت  معامالت  تكلفة  متو�سط    كان   ،2016 عام  بداية  وفى  عام 2030.  بحلول 
المالية 7،7 فى المائة )9،7 فى المائة فى اأفريقيا جنوب ال�سحراء(.15 ووفقا لل�سيد 
العالقات   ،2030 لعام  التنمية  لخطة  الأول  الرئي�ص  نائب  الدين،  محيى  محمود 
بمنظومة الأمم المتحدة وال�سراكات، مجموعة البنك الدولي، ل يوجد مبّرر لمثل 
تكاليف التحويالت المرتفعة هذه. ُيّدعى عادة باأن قوانين منع غ�سل الأموال وتمويل 
الإرهاب هى الم�سوؤولة عن ارتفاع تكاليف هذه المعامالت، لكن ال�سيد محيى الدين 
ذكر ما ل يقل عن 56 �سركة من �سركات تحويل الأموال التى هى متوافقة تماماً مع 
القانون، ومع ذلك فهى تتقا�سى اأقل من 3 فى المائة لإر�سال 200 دولر اإلى اأى بقعة 
فى العالم. وتحاول بع�ص الحكومات فر�ص اأعباء اإ�سافية على محولى الأموال، فى 
�سكل ر�سوم و�سرائب جديدة. وقد بّينت بحوٌث دقيقة اأن هذه الآليات توؤول با�ستمرار 
بالف�سل. بدل من ذّر الّدخل، فهى توؤدى اإلى تراجع وتعطيل تدفقات التحويالت عبر 

القنوات الر�سمية.

قام ال�سيد ديليب راثا، كبير الخبراء القت�ساديين فى وحدة الهجرة والتحويالت، 
الموؤ�سرات  مجموعة  فى  والتنمية  الهجرة  ب�ساأن  العالمية  المعرفة  �سراكة  ورئي�ص 
خف�ص  دون  تحول  التى  ال�سائعة  العقبات  بتحديد  الدولي،  للبنك  التابعة  العالمية 
مثل  معروفة  بتقنيات  عليها  التغّلب  الإمكان  فى  اإنه  قال  لكن  التحويالت،  تكاليف 
زيادة المناف�سة بين مقدمى خدمات التحويالت، ون�سر الر�سوم لكى يتمكن النا�ص من 
واإتاحة  التقنيات الذكية للتحويالت  الإلكترونية،  الأ�سعار، وذلك با�ستخدام  مقارنة 

التعليم فى ال�ساأن المالى على نطاق اأو�سع.

وو�سف العديد من المتحدثين الترتيبات التى اتخذتها حكوماتهم با�ستخدام هذه 
التقنيات والتدخالت ال�سيا�سية الأخرى للحد من تكاليف التحويالت. وقال ال�سيد 
فالينى )فرن�سا( اأن ال�سلطات الفرن�سية قد اتبعت كاّفة ال�ُسُبل الأربعة المذكورة اأعاله. 
اأما ال�سيدة اإيميلدا نيكول�ص، اأمينة اللجنة المعنية بالفلبينيين فى الخارج، فو�سفت 
الأحكام الوا�سعة النطاق ب�ساأن التحويالت المالية التى تم اإدراجها فى خطة التنمية 
�سيا�سية مواتية ل�ستخدام  بيئة  الحكومة �سمان وجود  الفلبين، مما تطلب من  فى 
التحويالت فى ال�ستثمار. واأن�ساأت الحكومة اأي�سا المجل�ص المعنى بالتحويالت من 
اأجل التنمية، وهو الأول من نوعه فى العالم، يتمّثل فى منتدى للحوار بين اأ�سحاب 
الم�سلحة ب�ساأن الم�سائل المتعلقة بالتحويالت، وي�سترك فى رئا�سته البنك المركزى 
لم�ساركة  اإلكترونية  بوابة  اأي�سا  وتوجد  الخارج.  فى  بالفلبينيين  المعنية  واللجنة 

 Remittance Prices Worldwide. An analysis of .15  اأنظر مجموعة البنك الدولي، اأ�سعار التحويالت فى جميع اأنحاء العالم
 ،trends in the cost of migrant remittance services العدد 14 )حزيران/يونيو 2014(، يمكن الّطالع عليها فى الموقع 

https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_june_2015.pdf. :التالي
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اأو التعامل عبر  اأو التطوع  اأفراد ال�ستات. ويمكن لأفراد ال�ستات ال�ستثمار، والتبرع، 
)موؤ�س�سة  فال  ال�سيد  واأوجز  المحلية.  وال�سلطات  الحكومية  الهيئات  مع  الإنترنت 
جلب  اإلى  تهدف  الخا�ص  القطاع  فى  مبتكرة  م�ساريع  ثالثة   )GK Partners
فى  ا�ستخدامها  ويمكن  الجماعية،  التحويالت  تدفقات  نحو  الأموال  من  المزيد 

ال�ستثمار العام اأو لأغرا�ص خيرية.

تنطوى التحويالت على جوانب متعددة من التاآزر مع غيرها من اأهداف التنمية 
فى  الأ�سا�سية  الأُ�سرية  الحتياجات  تلبية  فى  حا�سما  دورا  توؤّدى  فهى  الم�ستدامة. 
ال�سحية.  والرعاية  والتعليم  والماأوى  الطعام  وتمويل  النامية،  البلدان  من  العديد 
وت�ساعد التحويالت المالية على حماية العديد من الأ�سر من بع�ص المخاطر ال�سائدة 
فى الدول اله�ّسة والقت�سادات ذات الأداء ال�سعيف - وهى بذلك ت�سون العديد من 
الحكومات من الآثار ال�سلبية لتدّنى م�ستوى الإنفاق على الرعاية الجتماعية. وقد 
تقدم  التجارب  تلك  اأن  غير  وممرات،  بلدان  عدة  فى  التحويالت  تكاليف  انخف�ست 
تكاليف  فانخفا�ص  راثا،  ال�سيد  ذّكر  وكما  اأو�سع.  نطاق  على  تقا�سمها  يجب  درو�ساً 
بالن�سبة  دولر  مليار   20 تبلغ  مكا�سب  فى  د  �سُيج�سَّ المائة  فى   5 بن�سبة  التحويالت 

للمهاجرين ولأ�سرهم.

العديد  حّذر  فقد  للتحويالت،  الهائل  القت�سادى  بالأثر  العتراف  تّم  ولئن 
المالية  الأ�سواق  وذكروا  التحويالت،  التى تخلقها هذه  الن�سوة  المتحّدثين من  من 
المتخلفة، والقوانين المرهقة، و�سركات احتكار القّلة وانعدام فر�ص ا�ستثمارية من 
قبيل القيود على الأثر الإنمائى للتحويالت. وّذكر اآخرون الم�ساركين باأن التحويالت 
الم�ستدامة. يمكن  التنمية  اأهداف  اأن ت�ستخدم لتمويل  هى موارد خا�سة، ول يمكن 
القول، مع ذلك، اأن التحويالت المالية تمّول فعاًل اأهداف التنمية الم�ستدامة- اإلى 
حّد انت�سال الأ�سر من هوة الفقر، وتاأمين الو�سول اإلى التعليم والرعاية ال�سحية، اأو 
اإزالة اإكراه اإر�سال الأطفال اإلى العمل، فالتحويالت تعزز  اأهداف التنمية الم�ستدامة 

من دون تدخل حكومي.

وعلى غرار تكاليف معامالت التحويالت، يمكن ويجب تخفي�ص ر�سوم ال�ستقدام 
التى  تلك  َوقَف  ويجب  م�سيئة،  منها  فالبع�ص  المهاجرون.  يدفعها  التى  المرتفعة 
تمويل  مكتب  مدير  تريبيلكوف،  األك�سندر  ال�سيد  وذّكر  فورا.  قانونية  غير  تعتبر 
التنمية، اإدارة الأمم المتحدة لل�سوؤون القت�سادية والجتماعية، باأن تخفي�ص ر�سوم 
ال�ستقدام لزيادة �سافى مكا�سب العمال يعّد التزاماً وا�سحاً فى خطة عمل اأدي�ص اأبابا 
تتاأثر ر�سوم ال�ستقدام  التنمية. وقد  الثالث لتمويل  الدولى  الموؤتمر  التى اعتمدها 
هناك  كانت  واإن  المق�سد،  بلدان  فى  الأنظمة  من  ذلك  وغير  بالعمل،  مبا�سر  ب�سكل 
وتجارب حول  بحوث  اأُجريت  لكن  الأحيان.  كثير من  فى  للتنفيذ  كافية  غير  موارد 
تكاليف ال�ستقدام اأقّل بكثير مما اأُجرى من بحوث وتجارب ب�ساأن التحويالت المالية، 
الأ�سواق والتدخل فيها، �سواء  القيام به لفهم تلك  الكثير مما يتعين  وما زال هناك 

القانونية منها اأو غير القانونية. 
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تمويل تنفيذ اأهداف التنمية الم�ستدامة المتعلقة بالهجرة

تعّد “الجهات المانحة فى مجال التنمية« »جهات فاعلة غير تقليدية« اأخرى من 
حيث تمويل اأهداف التنمية الم�ستدامة. خالل حلقة العمل المعقودة فى جنيف، قام 
ال�سيد اأت�سو�سى هاناتاني، مدير مكتب بناء ال�سالم والإعمار فى اإدارة الهياكل الأ�سا�سية 
وبناء ال�سالم، بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بتقديم تجربة الحكومة اليابانية 
والوكالة - التى ُتعّد الذراع المنفذ لبرامج الم�ساعدة الإنمائية الر�سمية فى اليابان. 
ق�سايا  لمعالجة  التزامها  مع  تم�سيا  اليابانية،  الحكومة  اأن  هاناتانى  ال�سيد  واأو�سح 
الأمن الب�سري، قد جعلت من ق�سايا الهجرة والالجئين اأحد الموا�سيع الرئي�سية فى 
موؤتمر قمة اآي�سي�سيما لمجموعة الدول ال�سبع لعام 2016، المعقود فى �سهر اأيار/مايو 
المقّدمة لالجئين  الم�ساعدات  باإعالن مجموعة من  التزامها  واأّكدت كذلك   .2016
المعقود فى  العالمية،  الالجئين  باأزمة  المعنى  القادة  والمهاجرين فى موؤتمر قمة 

نيويورك فى اأيلول/�سبتمبر 2016.

وقد كانت معالجة الأ�سباب الجذرية للت�سريد اأحد الأهداف الأ�سلية التى كانت 
الأهلية  الحرب  اندلع  فقبل  الإنمائية.  الم�ساعدة  وكالة  بها  بال�سطالع  ُكّلفت  قد 
ال�سودان فى عام 2013، قامت وكالة الم�ساعدة الإنمائية بدعم بناء  مثاًل فى جنوب 
القدرات لمكاتب الجمارك فى جنوب ال�سودان، وقّدمت حكومة اليابان الدعم المتعدد 
الأطراف لمكتب الهجرة من خالل المنظمة الدولية للهجرة. وعالوة على ذلك، فى 
ا�ستجابة لالأزمة ال�سورية، قدمت وكالة الم�ساعدة الإنمائية الدعم المالى اإلى الأردن 
الالجئين  ا�ست�سافة  عبء  تخفيف  فى  للم�ساعدة  رة،  ُمَي�سَّ قرو�ص  �سكل  فى  وتركيا 

والمهاجرين.

الم�سردين. ولدى  ال�سكان  تمكين  فى  اأي�ساً  الإنمائية  الم�ساعدة  وكالة  و�ساهمت 
الذين  اأولئك  “م�ساعدة  مبداأ  تطّبق  فهى  والهجرة  الت�سّرد  ق�سية  مع  التعامل 
ي�ساعدون اأنف�سهم”. فالوكالة ت�ساعد الحكومات الم�سيفة التى تلتزم بدعم الالجئين 
الالجئين  مع  ال�سلمى  بالتعاي�ص  تلتزم  التى  الم�سيفة  والمجتمعات  والمهاجرين، 
اأنف�سهم  والمهاجرين، والأ�سخا�ص الُم�سّردين الذين هم على ا�ستعداد على م�ساعدة 

فى العتماد على الذات.

وقد و�سع عدد كبير من الدول برامَج لإ�سراك ال�سكان من اأفراد ال�ستات فى تنمية 
بين  والفلبين من  وتعّد مالى  البرامج بدرجات متفاوتة.  المن�ساأ، ونجحت هذه  بلد 
تعّد  المالية،  التحويالت  مثل  ومثلها  المبذولة.  الجهود  عن  تحدثت  التى  الدول 
الموارد من ال�ستات اأمواًل خا�سة. فقد يرغب اأ�سحاب تلك الأموال فى ال�ستثمار فى 
اإجبارهم على ذلك. ومع ذلك، يعّد ا�ستثمار ال�ستات  بلدانهم الأ�سلية، لكن ل يمكن 
اأحد الم�سادر التى تاأمل الدول فى ال�ستفادة منها لتمويل تنفيذ خطة عام 2030. وقد 
تكون لها امتيازات اأكثر للنجاح فى بيئة من �ساأنها جذب اأى نوع اآخر من الم�ستثمرين، 
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لكن يكون فيها اأفراد ال�ستات هم “متخذى الخطوات الأولى »، بت�سامح اأكبر اإلى حّد 
ما بالن�سبة للمخاطر المرتبطة بالبلد.

لوردي�ص  ال�سيدة  و�سفت  نيويورك،  فى  المعقودة  العمل  حلقة  فى  مداخلتها  فى 
ال�ستات  المتحدة، مبادرة  الأمم  الدائمة للفلبين لدى  الممثلة  اإيباراغويري،  اأورتيز 
فى مجال التنمية التى ح�سدت مجتمعات ال�ستات الفلبينية باأنها �سريك ا�ستراتيجى 
وتنفيذ  وتاأطير  الأزمات،  براثن  يقعون فى  الذين  الفلبينيين  المهاجرين  لم�ساعدة 
اأن�سئت مبادرة ال�ستات فى مجال التنمية فى عام 2011 من قبل  خطة التنمية. وقد 
اللجنة المعنية بالفلبينيين فى الخارج، ووّفرت اإطاراً وا�ستراتيجيات لتعبئة مجتمعات 
ال�ستات الفلبينى من اأجل التنمية. ويتمّثل برنامجها الرائد فى موؤتمر القمة العالمى 
المعنى بلفلبينيين فى ال�ستات، الذى ُيعَقد كل �سنتين. وقد ُعقد هذا الموؤتمر للمرة 
الأولى فى عام 2011، وجلب المنظمات الفلبينية من جميع اأنحاء العالم اإلى جانب 
الهيئات الحكومية والقطاع الخا�ص، بهدف اإبراز وتبادل اأف�سل الممار�سات فى مجال 
طرق  اإيجاد  اأجل  من  ال�ستات  مع  اأي�ساً  المبادرة  تعمل  كما  ال�ستات.  اأفراد  م�ساركة 
مبتكرة لخف�ص تكاليف الهجرة، ل �سيما منها تكاليف ال�ستقدام والتحويالت، وعلى 

تعميم الخدمات المالية للمهاجرين.

اإجراءات مكافحة االّتجار بالب�سر

وال�سيدة  )فرن�سا(،  فالينى  ال�سيد  فيهم  بمن  المتحّدثين،  من  العديد  قام 
ماتامورو�ص كا�ستيلو )هندورا�ص(، وال�سيد نيي�سا )�سوي�سرا(، بتحديد مكافحة العمل 
تتطلب  التى  الرئي�سية  التحديات  من  اثنين  بو�سفهما  بالب�سر  والتجار  الجبرى 
اإجراءات حكومية عاجلة. اإذ يبّدد كل من العمل الجبرى والتجار المكا�سب الإنمائية 
ويتعار�ص مع كل مفاهيم حقوق الإن�سان. وذّكرت ال�سيدة �سيلدون )الوليات المتحدة 
اأو  المهربين  قبل  من  لال�ستغالل  عر�سة  اأكثر  يعّدون  المهاجرين  باأن  الأمريكية( 
اأرباب العمل عديمى ال�سمير من غيرهم: »قد يجدون اأنف�سهم فى ورطة ب�سبب عدم 
ويعّد  الأخرى.«  الفاعلة  والجهات  الدول  بين  الم�سوؤوليات  حدود  ير�سم  اإطار  وجود 
تنفيذ  عملية  من  جزءاً  بالمهاجرين  تتجر  التى  الإجرامية  ال�سبكات  على  الق�ساء 
اأهداف التنمية الم�ستدامة. وقد َورد هذا اللتزام عدة مرات، باأ�ساليب مختلفة، فى 

خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030، فى اإطار الأهداف 5 و8 و10 و16. 

وو�سفت ال�سيدة يو بينغ ت�سان، وهى موظفة فى اإدارة البرامج، بمقر مكتب الأمم 
المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى نيويورك، ورئي�سة فريق التن�سيق الم�سترك 
بين  الم�سترك  التن�سيق  فريق  عمل  بالأ�سخا�ص،  التجار  لمكافحة  الوكالت  بين 
الوكالت، برءا�سة المكتب وهو منتدى ُيعنى بال�سيا�سات كّلفته الجمعية العامة لالأمم 
المتحدة بتن�سيق جهود الهيئات الم�ساركة البالغ عددها 17، التابعة لالأمم المتحدة 
هو  والهدف  للهجرة.  الدولية  المنظمة  ذلك  فى  بما  الأخرى،  الدولية  والمنظمات 
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و�سع نهج �سامل فى مكافحة التجار، يمكن بوا�سطته للهيئات داخل منظومة الأمم 
المتحدة وخارجها اأن توّحد �سفوفها لمنع ومكافحة التجار بالأ�سخا�ص.

ُتتَرك  اإذ  الرئي�سية  الم�سكلة  يعّد  النا�ص  لتنقالت  قانونى  ترخي�ص  وجود  فعدم 
الهجرة بين اأيدى المهّربين والمجرمين. ولتعزيز  الت�سامن الدولى فى هذا ال�سدد 
الإطار  فى  النظر  اإعادة  اأجل  من  بالب�سر،  التجار  منع  برامج  تمويل  زيادة  ينبغى 

القانونى للو�سول اإلى الهجرة، وت�سجيع الهجرة الآمنة والمنظمة.

اإذكاء الوعى بالهجرة

اأبَرَز المدير العام المنظمة الدولية للهجرة كون المهاجرين بعيدين عن الأنظار 
فى اأغلب الأحيان- اأو اأنهم ل يوؤخذون فى العتبار بكّل ب�ساطة- فى خطط التنمية 
حقوق  اأن  نن�سى  اأن  الأ�سف  مع  جدا  ال�سهل  فمن  والإقليمية.  والوطنية  المحلية 
المهاجرين وكرامتهم واحتياجاتهم مهّمة بقدر اأهمية حقوق المواطنين وكرامتهم 
اأولى حا�سمة نحو ت�سخير  واحتياجاتهم. ويعّد العتراف بحقوق المهاجرين خطوة 

اإمكانات المهاجرين فى الم�ساهمة فى تنمية الوطن والمجتمعات الحا�سنة.

المهاجرين وبانوا  ال�سنوات الأخيرة، تبخر خفاء  ال�سياقات فى  العديد من  وفى 
اأن  العالم، يجب  اأنحاء  قا�سية. وفى جميع  اأ�سواء  الجميع تحت  على مراأى وم�سمع 
التى  الم�سبقة  والأحكام  النمطية  وال�سور  المفاهيم  �سلبية  وا�سع  نطاق  على  تعالج 
يقّدمها  التى  الهائلة  الم�ساهمات  اإلى  الإ�سارة  وعند  ال�سيا�سيين.  من  كثير  يغّذيها 
المهاجرون اإلى المجتمعات الم�سيفة، من المهم اأي�سا اأن نكون واقعيين حول م�سادر 
اأن  الم�ستقبلة، لكن يمكن  المجتمعات  الهجرة تذّر منافع �سافية على  اإن  اإذ  العداء. 
اأنها  ي�سمن  مما  الق�سير،  المدى  على  مالية  واآثار  �سديدة  توزيعية  اآثار  لها  يكون 

�ستبقى م�ساألة مثيرة للجدل.
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الف�سل 6
فى �سبيل ميثاق عالمى من اأجل الهجرة – من هنا اإلى هناك

ظروف  فى  تجرى  واأن  نظامية  بطريقة  الهجرة  تتم  اأن  كفالة  اأجل  من  دولياً  »�سنتعاون 
ر الأمان وي�سودها النظام مع الحترام الكامل لحقوق الإن�سان و�سمان المعاملة الإن�سانية  توفِّ
للمهاجرين، ب�سرف النظر عن و�سعهم من حيث الهجرة، ولالجئين والم�سردين« . الفقرة 29 

من اإعالن خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030

حدثين  الهجرة  ب�ساأن  الدولى  الحوار  اإطار  فى  المنظمتان  العمل  حلقتا  �سكلت 
النزوح  بحركات  المعنى  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  قمة  موؤتمر  طُهما  تو�سَّ
بداية  فى   ،2016 اأيلول/�سبتمبر   19 فى  ُعقد  الذى  والمهاجرين،  لالجئين  الكبرى 
العمل  حلقة  ا�ست�سرفت  ولذلك  المتحدة.  لالأمم  العامة  للجمعية  ال�سبعين  الدورة 

الأولى موؤتمر القمة، بينما ت�سنى للثانية التفكير فى نتائجه.

ويدعو اإعالن نيويورك من اأجل الالجئين والمهاجرين، الذى اعُتمد فى موؤتمر 
القمة، اإلى اإر�ساء ميثاق عالمى من اأجل هجرة اآمنة ومنظمة وقانونية. واأمام المجتمع 
الدولي، وهو ي�سرع فى �سياغة الميثاق العالمي، فر�سة غير م�سبوقة لإظهار الإرادة 
ال�سيا�سية الالزمة لتحقيق اللتزامات الطموحة فى اإطار اأهداف التنمية الم�ستدامة.

الدولية  للمنظمة  العام  )بنغالدي�ص( والمدير  الحق  �سهيد  ال�سيد  اأ�سار  وقد 
نحو  للتقدم  اإطاراً  يتيح   2030 عام  خطة  فى  الهجرة  م�ساألة  اإدراج  اأن  اإلى  للهجرة 
تاماً  ا�ستناداً  الإطار  هذا  ي�ستند  اأن  ويجب  الدولية.  للهجرة  فعالية  اأ�سد  حوكمة 
واأن  القانوني،  و�سعهم  عن  النظر  بغ�ص  للمهاجرين،  الإن�سان  حقوق  حماية  اإلى 
التنمية الم�ستدامة  اأهداف  ال�سامل. وتعزز  اإلى التخطيط الإنمائى الوطنى  يرتكز 
اأطراً دولية هامة اأخرى ُو�سعت فى ال�سنوات الأخيرة، مثل اإطار �سينداى للحد من 
�ساموا16،  م�سار  ووثيقة  التنمية،  لتمويل  اأبابا  اأدي�ص  عمل  وخطة  الكوارث،  مخاطر 
وميثاق باري�ص المبرم بموجب ميثاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�ساأن تغير المناخ. 

ل للدول الجزرية ال�سغيرة النامية هى الوثيقة الختامية للموؤتمر الدولى الثالث للدول الجزرية ال�سغيرة  16  وثيقة اإجراءات العمل المعجَّ
النامية، اأيلول/�سبتمبر 2014.
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و�سيربط الميثاق العالمى من اأجل الهجرة بين كثير من هذه الأطر المتفرقة فى 
وثيقة توجيهية لحوكمة الهجرة الدولية.

دولى  �س�سى  موؤ هيكل  ر�ساء  اإ باأن  قناعتهم  عن  المتكلمين  من  عدد  واأعرب 
اأن  نه  �ساأ من  وتما�سكاً  انخراطاً  اأكثر  يكون  الدولية  الهجرة  ب�ساأن  للتعاون 
بالهجرة.  المت�سلة  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  تحقيق  فى  كثيراً  ي�ساعد 
التو�سل  اأهمية  كولومبيا(  جامعة  فى  الأر�ص  )معهد  �ساك�ص  �ستاذ  الأ واأكد 
اأن  ت�سوره  عن  واأعرب  عليها؛  متفقاً  معايير  يحدد  الهجرة  ب�ساأن  ميثاق  اإلى 
حدب  كل  من  مفتوحة  الحدود  يترك  اأن  دون  بالنفتاح،  الميثاق  هذا  يت�سم 
لل�سيا�سات(  العالمية  كولومبيا  )مبادرة  دويل  �ستاذ  الأ وافتر�ص  و�سوب. 
تعك�ص  التنقل  ب�ساأن  المعاهدات  من  مجموعة  الهيكل  هذا  يت�سمن  اأن 
الهجرة  على  المجبرين  الحال  و�سعاف  الالجئين  ب�ساأن  الممار�سات  اأف�سل 
للهجرة،  الدولية  المنظمة  دور  على  و�سدد  اقت�سادية.  �سباب  لأ والمهاجرين 
الذى  الأمر  التنفيذ،  عملية  فى  المتحدة،  الأمم  بمنظومة  مرتبطة  باعتبارها 
غرار  على  والهتمام  الدعم  من  المهاجرين  ا�ستفادة  ي�سمن  اأن  نه  �ساأ من 
الالجئين،  ل�سوؤون  ال�سامية  المتحدة  الأمم  مفو�سيُة  لالجئين  تمنحه  ما 
وراأى  المتنقلين.  الأ�سخا�ص  تغطية  تعترى  التى  الثغرات  ثم  من  فُت�سد 
لحوكمة  القواعد  على  قائم  نظام  و�سع  اأن  المتحدة(  )الأمم  ليا�سون  اإ ال�سيد 
الدولى  المجتمع  نه  ب�ساأ تفاو�ص  الذى  النظام  غرار  على  الدولية،  الهجرة 
فى  باري�ص  ميثاق  برام  )باإ البيئة  مجال  وفى  والتمويل،  التجارة  مجالى  فى 
هجرة  ب�سمان  المتعلقة  الغاية  تحقيق  على  ي�ساعد  اأن  نه  �ساأ من   ،)2016 عام 
�س�سات  موؤ ن�ساء  اإ اإلى  يدعو  الذى  الهدف  وينطوى  ومنتظمة.  ومنظمة  اآمنة 
عالمياً  الهجرة،  مجال  فى  هامة  ثار  اآ على   17 و�سفافة وم�سوؤولة  فعالة 
التطبيقى  القت�ساد  �ستاذ  اأ األون�سو،  اأنطونيو  خو�سيه  ال�سيد  واأكد  ووطنياً. 
فى  الإنمائية  ال�سيا�سات  مدريد، وع�سو لجنة  فى  كمبلوتن�سى  جامعة  فى 
على  الهجرة  تنظيم  اإلى  حاجة  هناك  اأن  والجتماعي،  القت�سادى  المجل�ص 
المق�سد،  وبلدان  المن�ساأ  بلدان  بين  التباين  من  للحد  الدولي،  الم�ستوى 
�سرورة  اإلى  �سار  واأ  . المن�ساأ بلدان  على  الهجرة  فوائد  بع�ص  توزيع  واإعادة 
الميثاقات  من  كثيفة  �سبكة  ُتكملها  الدنيا،  المعايير  مجموعة من  و�سع 

والإقليمية. الثنائية 

باعتبارها  الم�ستدامة  التنمية  لأهداف  العالمية  القيمة  على  العتماد  ويمكن 
بالهجرة  المعنى  العالمى  المنتدى  اإطار  فى  تنظيمها  يمكن  لإطالق حمالت  مورداً 
اأو  والتنمية،  الهجرة  مثل  معيَّنة،  موا�سيع  فى  الت�ساق  تحقيق  اأجل  من  والتنمية، 

حقوق المهاجرين، اأو اإ�سراك اأفراد ال�ستات.

الهدف ء . ء 1: اإن�ساء موؤ�س�سات فعالة و�سفافة وخا�سعة للم�ساءلة على جميع الم�ستويات.   17
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اأهداف التنمية الم�ستدامة على  اأن تقت�سر عملية متابعة وا�ستعرا�ص  ول ينبغى 
اأن تحدد اأف�سل الممار�سات التى  قيا�ص النتائج بناًء على الموؤ�سرات، بل ينبغى اأي�ساً 
تعزز تاأثير الهجرة الإيجابى فى التنمية. وفى هذا ال�سدد، يمكن اأن ين�سب التركيز 
واإلغائها  التاأ�سيرات  من  ح�س�ص  وتخ�سي�ص  القبول،  اإجراءات  مثل  مجالت  على 

واإنفاذها )عند القت�ساء(، والعمل بوجه خا�ص على اإدماج المهاجرين الجدد.

ول   2030 عام  خطة  فى  الهجرة  مجال  فى  الملحة  الم�سائل  بع�ص  ُتدرج  ولم 
المتعلقة  الم�ساكل  على  بالذات  الأمر  هذا  وينطبق  الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف  فى 
العمل  اأهمية  يبرر  الذى  الأمر  الأزمات؛  عن  الناجمة  والهجرة  الق�سرى  بالت�سريد 
 ،2018 عام  بحلول  النهائية  �سيغتهما  تو�سع  عالميين  ميثاقين  تعزيز  على  اآن  فى 
يتناول اأحدهما الالجئين ويركز الآخر على المهاجرين. ول يزال التمييز بين هاتين 
الفئتين من الأ�سخا�ص على �سعيد الممار�سة العملية اأقل و�سوحاً مما هو عليه من 
هذا  ليعك�سا  وثيق  نحو  على  الميثاقين  مواءمة  ثم  من  و�سيتعين  النظرية،  الناحية 

الفرق الدقيق.

لالأمم  العامة  الجمعية  قمة  موؤتمر  من  انبثقت  ملمو�سة  نتيجة  اأهم  ولعل 
منظومة  اإلى  ر�سمياً  للهجرة  الدولية  المنظمة  �سم  هى   2016 عام  فى  المتحدة 
اأ�سند  وقد  المتكلمين.  من  العديد  من  حاراً  ترحيباً  لقى  الذى  المتحدة،  الأمم 
مجال  فى  �سريحين  واخت�سا�ساً  ولية  المتحدة  الأمم  اإلى  الم�ستجد  هذا 

)�سوي�سرا(. نيي�سا  ال�سيد  اإليه  اأ�سار  مثلما  الهجرة، 

وا�سع  نطاق  على  مقبول  اإطار  يوجد  ل  الم�ساألة،  هذه  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
اإزاء الهجرة الآمنة والمنظمة. وربما تنجح المفاو�سات  يتيح نهجاً مت�سقاً ومتوازناً 
اأن يتاألف الميثاق نف�سه  اإن�ساء هذا الإطار. ومن المرجح  ب�ساأن الميثاق العالمى فى 
من مجموعة من المبادئ واللتزامات والتفاهمات ب�ساأن التعاون فى ق�سايا الهجرة 
الدولية  المنظمة  تتوقع من  اأنها  نيويورك  اإعالن  فى  الدول  اأو�سحت  وقد  برمتها. 
هذا  وكرر  للمفاو�سات،  الأ�سا�سية  وال�سيا�ساتية  التقنية  الخبرة  توفر  اأن  للهجرة 
 .2016 عام  الهجرة فى  ب�ساأن  الدولى  الحوار  المندوبين خالل  العديُد من  الموقَف 
الهجرة  لدعم  الأ�سا�سية  العنا�سر  بع�ص  لو�سع  اأولى  المنظمة خطوات  اتخذت  وقد 
اإلى  ي�ستند  الذى  الهجرة،  اإطار حوكمة  �سيما فى  والمنتظمة، ول  والمنظمة  الآمنة 
تتحمل  الدول  اأن  مفاده  موقف  واإلى  جديدة(  معايير  ين�سئ  )ول  القائمة  المعايير 

الم�سوؤولية الرئي�سية عن �سيا�سات الهجرة.

القمة  العام لموؤتمر  الخا�سة لالأمين  الم�ست�سارة  اأبو زيد،  ال�سيدة كارين  وقالت 
خالل  كلمتها  معر�ص  فى  والمهاجرين،  لالجئين  الكبرى  النزوح  بحركات  المعنى 
اأهم اأطر موؤتمر القمة ونقاطه  اإن خطة عام 2030 �ستكون اأحد  حلقة العمل الأولى، 
المرجعية، واأن الموؤتمر �سيتيح للدول الأع�ساء فر�سة مبكرة للتفكير ملياً فى اأ�ساليب 
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التعاون ب�ساأن ق�سايا الهجرة. واعترفت بالخطاب ال�سلبى ال�سائد فى كثير من الأحيان 
عند الحديث عن الالجئين والمهاجرين، ولكنها حددت اأي�ساً عنا�سر خطاب �سيا�ساتى 
جديد باتت معالمه تلوح على ال�سعيد الدولي، تعتقد اأن باإمكان الموؤتمر النهو�ص به، 
األ وهو اأهمية معالجة الأ�سباب الجذرية لحركات النزوح الكبرى، والأدوار الإنمائية 
الحا�سمة التى يمكن اأن ي�سطلع بها الالجئون والمهاجرون اإذا ُهيئت لهم اأ�سباب ذلك، 
اإلى حلول عملية،  الو�سول  اأجل  الدول من  بين  التعاون  لزيادة  المتاحة  والإمكانات 
اأي�ساً  التنقل التى ل ت�سمل الدول فح�سب، بل ت�سمل  اإزاء  العالمية الجديدة  والنُهج 
العنا�سر  هذه  وت�سكل  المدني.  والمجتمع  الجتماعيين  وال�سركاء  الخا�ص  القطاع 
واأمام  ومنتظمة،  ومنظمة  اآمنة  هجرة  اأجل  من  عالمى  ميثاق  اأمام  وفر�سة  تحدياً 

جميع اأ�سحاب الم�سلحة الذين �سيعملون على �سياغته.

اال�ستنتاجات والتو�سيات

بالجوانب  الالزم  الهتمام   2016 لعام  الهجرة  ب�ساأن  الدولى  الحوار  ا�سترعى 
التقدم  لر�سد  القائمة  الآليات  وا�ستك�سف   ،2030 عام  بالهجرة فى خطة  المت�سلة 
فى  الم�ستجدات  اأولى  وقيَّم  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  تحقيق  نحو  المحرز 

التنفيذ. عملية 

وبذلك، اأثبت الحوار الدولى مرة اأخرى اأنه منتدى قيِّم وفعال لإجراء مداولت 
واأ�سبح  بالهجرة،  المت�سلة  البارزة  ال�سيا�ساتية  الق�سايا  ب�ساأن  المنا�سب  الوقت  فى 

بمثابة محفل منا�سب لمناق�سة مو�سوع اإر�ساء ميثاق عالمى ب�ساأن الهجرة.

فر�سة  الخ�سو�ص،  وجه  على   ،2016 لعام  الهجرة  ب�ساأن  الدولى  الحوار  واأتاح 
للتفكير فى ال�سلة بين الهجرة والتنمية فى �سوء خطة عام 2030 المعتمدة حديثاً، 
عالمية.  اإنمائية  ا�ستراتيجية  فى  مرة  لأول  الهجرة  م�ساألة  اإدراج  اآثار  فى  وللتفكير 
واأبرزت حلقتا العمل توافق الآراء عموماً على اأن الهجرة، التى ُتعتبر م�ساألة �ساملة، 
تِرد فى الخطة باأكملها. فاأهمية الهجرة لتحقيق خطة عام 2030 ل تتج�سد بمجرد 
الغايات  كل  بالفعل  ت�سمل  بل  وغاياتها،  الخطة  اأهداف  فى  اإليها  �سريحة  اإ�سارات 
تقريباً، �سواء منها ما يرتبط بالتعليم اأم ما يتعلق بال�سحة، وتتجلى فى �سلب الخطة 
نف�سها، مثلما ا�ستفا�ص فى عر�سه الم�ساركون فى حلقتى العمل. فكيف لنا اأن نتعهد 
»باأل يخلف الركب اأحداً وراءه« ما لم ن�سع فى العتبار 244 مليون مهاجر دولي18 فى 

عالم اليوم؟

https://www.un.org/development/desa/en/news/ والجتماعية،  القت�سادية  لل�سوؤون  المتحدة  الأمم  اإدارة  18  انظر 
.population/global-forum-migration-development.html
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لما  وم�ستفي�ص  جاد  تقييم  اإجراء  لأوانه  ال�سابق  من  اأن  من  الرغم  وعلى 
�سوى  اعتمادها  على  يمر  لم  اإذ  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  تنفيذ  عملية  بلغته 
تبادل  الدولى  الحوار  فى  والم�ساركين  الأع�ساء  للدول  ت�سنى  فقد  تقريباً،  عام 
المت�سلة  الغايات  لتحقيق  التخطيط  فى  تقدم  من  اأحرزوه  عما  المعلومات 
المفاهيم  و�سع  مرحلة  لتجاوز  حان  قد  الوقت  باأن  ذلك  مع  واأكدوا  بالهجرة. 
المت�سلة  الجوانب  لتنفيذ  ملمو�سة  اإجراءات  اتخاذ  فى  والبدء  والتخطيط، 

الم�ستدامة. التنمية  اأهداف  فى  بالهجرة 

المتاحة  والآليات  الأدوات  الدولى  الحوار  من  الأولى  العمل  حلقة  وعر�ست 
الغاية  مثل  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  تحقيق  �سبيل  فى  المحرز  التقدم  لقيا�ص 
10-7-2 )التى ا�ستركت فى و�سعها المنظمة الدولية للهجرة واإدارة الأمم المتحدة 
وموؤ�سر  الهجرة  حوكمة  باإطار  الأمر  ويتعلق  والجتماعية(،  القت�سادية  لل�سوؤون 
حوكمة الهجرة، اأما حلقة العمل الثانية فقد اأتاحت فر�سة للنظر فى اأمثلة ملمو�سة 
وممار�سات �سليمة من جميع اأنحاء العالم. واعترافاً بما يوجد بين الهجرة والتنمية 
من عالقات معقدة ومتعددة الطبقات، واختالف مظاهر الهجرة باختالف ال�سياقات 
فى جميع اأنحاء العالم، ركزت حلقتا العمل على الق�سايا ال�ساملة وعلى التدابير التى 
وعاماًل  القرن  هذا  يميز  اتجاه  اأكبر  باعتبارها  الهجرة  تناول  فى  ت�ساعد  اأن  يمكن 

حا�سماً فى التنمية.

العديدة  التو�سيات  بين  من  غيرها  من  اأكثر  تكررت  التى  التو�سيات  يلى  وفيما 
المنبثقة من المناق�سات.

الحلول المبتكرة فى جمع البيانات واأدوات قيا�ص التقدم المحرز

بد من جمع  المحرز، ل  التقدم  ور�سد  وقيا�ص  الأدلة  على  قائم  نهج  اتباع  بغية 
بيانات اأف�سل وم�سنفة عن المهاجرين والهجرة وتحليلها. واأبرَز معظم المتكلمين 
�سرورة بناء القدرات فى هذا المجال، وقدموا اأفكاراً مفيدة حول التحديات القائمة 
واأكدت  ال�سخمة،  البيانات  ا�ستخدام  مثل  مبتكرة،  اأدوات  وُعر�ست  ال�سدد.  هذا  فى 
لتعزيز  الأع�ساء  الدول  جهود  بدعم  التزامها  جديد  من  للهجرة  الدولية  المنظمة 
بيانات  لتحليالت  الجديد  العالمى  مركزها  طريق  عن  المجال  هذا  فى  قدراتها 

الهجرة فى برلين.

»اإ�سفاء الطابع المحلي«» على اأهداف التنمية الم�ستدامة

�سدد الم�ساركون على اأن النجاح فى تنفيذ خطة عام 2030 يتوقف على اإ�سفاء 
الموؤ�سرات  قائمة  وترجمة  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  على  المحلى  الطابع 
اإدراج  بلد. ويعنى ذلك  بكل  الخا�ص  ال�سياق  تنا�سب  اإلى موؤ�سرات وطنية  العالمية 
بلدان  تفعله  ما  غرار  على  الوطنية،  التنمية  وم�ساريع  خطط  فى  الهجرة  م�ساألة 
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م�ستوياتها،  بجميع  الحكومة،  تعمل  اأن  على  والحر�ص  لإفاداتها،  وفقاً  عديدة، 
اأم ال�سلطات المحلية، بما يحقق التاآزر فى التنفيذ.  �سواء منها الوزارات الوطنية 
الأجلين  فى  التنمية،  فى  الهجرة  تاأثير  اأي�ساً  التنمية  �سيا�سات  تراعى  اأن  ويجب 
الق�سير والطويل على ال�سواء: فالهجرة الطوعية لن تختفى اأبداً، بل هى مفيدة 
الدفع  عوامل  معالجة  الجميع  م�سلحة  من  ولكن  الأحيان،  معظم  فى  للتنمية 
مكافحتها.  اأجل  من  الق�سرية،  للهجرة   – الجذرية  الأ�سباب  اأو  الدوافع  اأى   –
مثل  عليها،  متفق  اأهداف  تحقيق  نحو  التقدم  العملية،  الناحية  من  ذلك،  ويعنى 
بذويهم،  الم�سحوبين  غير  والق�سر  بالب�سر،  التجار  بمكافحة  المتعلقة  الأهداف 
ويتطلب  العاملة.  اليد  لتنقل  القانونية  القنوات  وتعزيز  الحدود،  اإدارة  وتح�سين 
الم�سلحة  اأ�سحاب  اإ�سراك  بالهجرة  المت�سلة  والغايات  لالأهداف  الفعال  التنفيذ 
اإنمائية  �سيا�سات  اإلى  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  القادرين على ترجمة  المحليين 
م�ساورات  �سكل  الم�ساركة  هذه  تتخذ  اأن  ينبغى  عملي،  منظور  ومن  محلية. 
لو�سع  لها  المتاحة  الأموال  على  اإ�سرافها  وزيادة  المحلية  الحكومات  مع  اأف�سل 

المجال. هذا  فى  بها  الخا�سة  الم�ساريع 

ال�سراكات ال�ساملة

رئي�سيان  عن�سران  القائمة  ال�سراكات  وتعزيز  جديدة  �سراكات  اإقامة  اإن 
الم�ستدامة. ففى عالمنا المعولم والمعقد، ل يمكن لأى  التنمية  اأهداف  لتحقيق 
وم�سوؤول،  واآمن  منظم  نحو  على  الهجرة  اإدارة  بمفردها  منظمة  اأو  بمفرده  بلد 
ال�سراكات  توطيد  فاإن  ذلك،  من  العك�ص  وعلى  الم�ستدامة.  التنمية  وتحقيق 
ملمو�سة  اأمثلة  ُقدمت  العمل،  حلقتى  وخالل  التنفيذ.  يعزز  اأن  �ساأنه  من  القّيمة 
الميثاقات  من  انطالقاً  الم�ستويات:  جميع  على  وفعالة  متينة  �سراكات  على 
المدنى  المجتمع  اإ�سراك  ومن  المنظمات،  بين  الم�ستركة  الم�ساريع  اإلى  الثنائية 
العديد  اإليه  اأ�سار  ومثلما  المحلي.  المجتمع  واإ�سراك  الخا�ص  القطاع  التزام  اإلى 
ل  اأ�سا�سية  �سريكة  وال�ستات جهات  المهاجرين  فاإن جماعات  بحق،  المتكلمين  من 
الدول  ت�سجع  اأن  ينبغى  تنميتها. ولذلك  لتكون عنا�سر فاعلة فى  بد من تمكينها 
وتعزز  الم�سيفة،  للمجتمعات  المدنية  ال�سوؤون  فى  الم�ساركة  على  المهاجرين 

م�سترك. م�سير  بناء  فى  الم�ستركة  والم�سوؤولية  بالنتماء  �سعورهم 

تمويل االأهداف المت�سلة بالهجرة

الم�ساعدة  اإلى  فبالإ�سافة  اأي�ساً.  متاأنية  درا�سة  التنمية  تمويل  م�ساألة  ُدر�ست 
تكاليف  على  خا�ص  بوجه  العمل  حلقتا  ركزت  التقليدية،  الر�سمية  الإنمائية 
ال�ستات  اأفراد  ت�سجيع  و�سبل  10-ج؛  الغاية  مع  تم�سياً  خف�سها  و�سبل  التحويالت 
�سفافيتها  زيادة  اأجل  من  التوظيف،  عملية  اإ�سالح  و�سرورة  ال�ستثمار؛  على 
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يعود  طابع  من  المبادرات  هذه  عليه  تنطوى  ما  واإظهار  تكلفتها؛  وتخفي�ص 
ملمو�سة. اأمثلة  خالل  من  الجميع،  على  بالنفع 

�سبل الم�سى قدمًا

اأ�ساد الم�ساركون فى الحوار الدولى بالو�سع الجديد للمنظمة الدولية للهجرة، 
بزمام  بالإم�ساك  وبالتزامها  المتحدة،  الأمم  بمنظومة  مرتبطة  منظمة  باعتبارها 
اأهداف  اإنعا�ص  عملية  فى  ال�سمولية،  و�سمان  ال�سراكات،  اإطار  فى  والعمل  القيادة، 
التنمية الم�ستدامة المت�سلة بالهجرة. وراأوا اأن هذا التطور ي�سهم فى زيادة القدرات 
يتعلق  فيما  الدول  احتياجات  لتلبية  المتحدة  الأمم  لمنظومة  والتحليلية  التقنية 
التى  الثغرات  وي�سد  الم�ستدامة؛  التنمية  اأهداف  لتحقيق  خططها  وتنفيذ  ب�سياغة 
بذل  فى  تتعاون  اأن  ينبغى  التى  الأخرى  والهيئات  للدول  المتاحة  الخبرات  تعترى 

الجهود الجبارة الالزمة لبلوغ الغايات المحددة.

ب�ساأن  عالمى  ميثاق  اإر�ساء  اإلى  نيويورك  اإعالن  بدعوة  اأي�ساً  الم�ساركون  ورحب 
ب�ساأن  وعملية  محددة  بالتزامات  للتعهد  حافز  بمثابة  يكون  اأن  وتوقعوا  الهجرة. 
الدولية من وعود  الهجرة  عليه  تنطوى  ما  لمعالجة  عالمية متما�سكة  ا�ستراتيجية 
وم�ساكل، على ال�سواء، فى اإطار اأهداف التنمية الم�ستدامة. واإذا ُو�سعت ا�ستراتيجية 
تركز على التنمية من اأجل هجرة اآمنة ومنتظمة ومنظمة بحلول عام 2019 ودخلت 

حيز النفاذ، �سيكون النجاح فى تنفيذ خطة عام 2030 اأ�سهل مناًل بكل تاأكيد.
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جدول الأعمال النهائى
حلقة العمل المعقودة فيما بين الدورات

 29 �شباط/فبراير – 1 اآذار/مار�س 2016
مقر الأمم المتحدة، نيويورك
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جدول االأعمال النهائى

حوار  ب�ساأن  للهجرة  الدولية  للمنظمة  الرئي�سى  المنتدى  �ص  �سُيخ�سَّ
الدولى  الحوار  وي�سمى   ،2016 عام  فى  جديد  من  �سينعقد  الذى  ال�سيا�سات، 
وا�ستعرا�ص  ومتابعة  تنفيذ  ب�ساأن  متعمقة  مناق�سات  لتحفيز  الهجرة،  ب�ساأن 
فى  و�سُتنظم  الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف  اإطار  فى  بالهجرة  المت�سلة  الغايات 
فى  اأولهما  �سُتعقد  المو�سوع،  هذا  تتناولن  عمل  حلقتا  الدولى  الحوار  �سياق 
العمل  و�ستناق�ص حلقة   .2016 اآذار/مار�ص  و1  �سباط/فبر�ير   29 يومى  نيويورك، 
التقدم  قيا�ص  على  الأع�ساء  الدول  لم�ساعدة  المتاحة  اآليات  وال  الأدوات  هذه 
الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف  اإطار  فى  بالهجرة  المت�سلة  الغايات  فى  المحرز 
»ا�ستعرا�ص  لإجراء  المتاحة  الخيارات  فى  اأي�ساً  العمل  حلقة  تنظر  اأن  ويمكن 
للتحاور  فر�سة  نيويورك  فى  المنتدى  عقد  و�سيتيح  الغايات.  لتلك  موا�سيعي«» 
 ،2030 عام  بخطة  المتعلقة  بالق�سايا  المعنيين  الدبلوما�سى  ال�سلك  اأع�ساء  مع 
بالهجرة  المعنيين  الممار�سين  ومع  وا�ستعرا�سها،  الخطة  هذه  ولمتابعة 
واأ�سحاب  المدني،  المجتمع  ومنظمات  والإح�سائيين،  والأكاديميين،  والتنمية، 

الآخرين. الم�سلحة 

ع نتائج الحوار الدولى ب�ساأن الهجرة لعام 2016 فى من�سور ي�سكل م�ساهمة  و�سُتجمَّ
اأولى فى ا�ستعرا�ص جوانب الهجرة فى خطة عام 2030.

على  الطالع  يرجى  العمل،  حلقة  عن  المعلومات  من  مزيد  على  وللح�سول 
ال�سفحة ال�سبكية الخا�سة بالحوار الدولى ب�ساأن ال�سيا�سات فى الرابط التالي:

 www.iom.int/idm 

idmworkshop@iom.int :اأو الت�سال بالعنوان التالي
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الهجرة خطة عام 2030

اليوم الأول – 29 �سباط/فبر�ير 2016
الت�سجيل9:00 – 10:00

الجل�سة 1: عر�ص تمهيدي
المالحظات الفتتاحية10:00 – 10:30

·  معالى ال�سيد ويليام لي�سى �سوينغ، المدير العام للمنظمة الدولية 
للهجرة )مالحظات ترحيبية(

·  �ساحب المقام دونى كودير، عمدة مونتريال ورئي�ص متروبولي�ص 
)�سيف خا�ص(

الفريق 1: الهجرة والتنمية الم�ستدامة – فر�ص جديدة10:30 – 13:00
�سيتناول هذا الفريق الذى �سيفتتح المناق�سات اآثار الهجرة المدرجة 

فى اأهداف التنمية الم�ستدامة، وتبعات ذلك فى مجال التنمية.
وفيما يلى بع�ص الأ�سئلة المقترحة لتوجيه المناق�سات:

· ما هو تاأثير الهجرة فى التنمية الم�ستدامة؟
فى  الهجرة  م�ساألة  اإدراج  من  المنبثقة  الجديدة  الفر�ص  هى  ·  ما 

اأهداف التنمية الم�ستدامة؟
·  ما الذى يقوم به المجتمع الدولى فعاًل لتحقيق الغايات المت�سلة 

بالهجرة؟
ى عمله؟ وما هى تحديات الم�ستقبل؟ · ما الذى تبقَّ

المي�ّسر: معالى ال�سيد ويليام لي�سى �سوينغ، المدير العام للمنظمة 
الدولية للهجرة

المتكلمون:
بالهجرة  المعنى  العام  لالأمين  الخا�ص  الممثل  �ساذرلند،  ·  بيتر 

الدولية والتنمية )فيديو(
والمفو�ص،  العادة  فوق  ال�سفير  دونوهيو،  ديفيد  ال�سيد  ·  معالى 

الممثل الدائم لآيرلندا لدى الأمم المتحدة
العادة  ال�سفيرة فوق  كا�سي�سي-بوتا،  باتري�سيا  ال�سيدة مبوا  ·  معالى 
والمفو�سة، الممثلة الدائمة لجمهورية زامبيا لدى الأمم المتحدة
العادة  ال�سفيرة فوق  اإيباراغويري،  اأورتيز  ال�سيدة لوردي�ص  ·  معالى 
الأمم  لدى  الفلبين  لجمهورية  الدائمة  الممثلة  والمفو�سة، 

المتحدة
بخطة  المعنى  العام  لالأمين  الخا�ص  الم�ست�سار  نابارو،  ·  ديفيد 

التنمية الم�ستدامة لعام 2030
القمة  لموؤتمر  العام  لالأمين  الخا�سة  الم�ست�سارة  زيد،  اأبو  ·  كارين 

المعنى بحركات النزوح الكبرى لالجئين والمهاجرين
ا�ستراحة13:00 – 15:00
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الفريق 2: النتقال من و�سع ال�سيا�سات اإلى التنفيذ15:00 – 16:30

�سي�ستك�سف هذا الفريق اأهمية اإن�ساء اآلية متينة للمتابعة وال�ستعرا�ص، 
و�سيناق�ص الهيكل المحدد فى تقرير الأمين العام )لم ي�سدر بعد(

وفيما يلى بع�ص الأ�سئلة المقترحة لتوجيه المناق�سات:
·  ما هى الدرو�ص التى ا�ستخل�سناها من متابعة وا�ستعرا�ص الأهداف 

الإنمائية لالألفية؟
·  كيف ن�سمن متابعة وا�ستعرا�ساً دقيقين لجميع جوانب الهجرة فى 

اأهداف التنمية الم�ستدامة؟
· ما هى العالقة بين مختلف م�ستويات الر�سد؟

للمنظمة  العام  المدير  �سوينغ،  لي�سى  ويليام  ال�سيد  معالى  المي�ّسر: 
الدولية للهجرة

الكلمة الرئي�سية: معالى ال�سيد يان اإليا�سون، نائب الأمين العام لالأمم 
المتحدة

المتكلمون:
ال�سوؤون  وزارة  الخارجية،  وزير  الحق،  �سهيد  محمد  ال�سيد  ·  معالى 
المنتدى  رئي�ص  ال�سعبية،  بنغالدي�ص  جمهورية  حكومة  الخارجية، 

العالمى المعنى بالهجرة والتنمية
الدائم  الممثل  والمفو�ص،  العادة  ال�سفير    جون،  اأوه  ال�سيد  ·  معالى 
القت�سادى  المجل�ص  رئي�ص  المتحدة،  الأمم  لدى  كوريا  لجمهورية 

والجتماعي
التحاد  وفد  ورئي�ص  ال�سفير  األميدا،  دى  فالى  جواو  ال�سيد  ·  معالى 

الأوروبى لدى الأمم المتحدة
لل�سيا�سات  العالمية  كولومبيا  مبادرة  مدير  اأ�ستاذ،  دويل،  و.  ·  مايكل 

واأ�ستاذ جامعي، جامعة كولومبيا

الجل�سة 2: اأ�ساليب ر�سد الغايات المت�سلة بالهجرة فى اإطار اأهداف التنمية الم�ستدامة

18:00 – 16:30
)الغاية  الإدارة  بح�سن  تت�سم  التى  الهجرة  �سيا�سات  قيا�ص   -1 الفريق 

10-7 من اأهداف التنمية الم�ستدامة(

الأ�سخا�ص على نحو  الهجرة وتنقل  »تي�سير  ب�ساأن  الغاية 7-10  ت�سكل 
خالل  من  ذلك  فى  بما  بالم�سوؤولية،  ومت�سم  ومنتظم  واآمن  منظم 
الإدارة«»  بح�سن  تت�سم  والتى  لها  المخطط  الهجرة  �سيا�سات  تنفيذ 
التحديات  اأهم  ومن  الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف  فى  الهجرة  ركيزة 
الهجرة.  اإدارة  ُح�سن  قيا�ص  كيفية  القادمة  ال�سنوات  فى  �سُتطرح  التى 
و�سيعر�ص المتكلمون فى هذا الفريق منهجيات مختلفة واأدوات جديدة 
لقيا�ص التقدم المحرز فى الغاية 10-7 من اأهداف التنمية الم�ستدامة.
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وفيما يلى بع�ص الأ�سئلة المقترحة لتوجيه المناق�سات:
· كيف يمكننا قيا�ص �سيا�سات الهجرة التى تت�سم بح�سن الإدارة؟

· كيف يمكننا قيا�ص الهجرة الآمنة والمنظمة؟
تت�سم  �لتى  �لهجرة  »�سيا�سات  لتعريف  �لمرجعية  �لنقاط  هى  ·  ما 

بح�سن الإدارة«»؟
يزال  ل  الذى  وما  ا�ستخدامها  يمكن  التى  المتاحة  الأدوات  هى  ·   ما 

يتعين القيام به؟
البيانات  لجمع  ال�سياق  هذا  فى  للحكومات  الالزمة  القدرات  ·  ماهى 

والإبالغ �سنوياً؟
العام، المنظمة  ال�سيدة لورا توم�سون، نائبة المدير  المي�ّسر: معالى 

الدولية للهجرة
المتكلمون:

اإدارة الأمم المتحدة لل�سوؤون  ·  جون ر. ويلموث، مدير �سعبة ال�سكان، 
القت�سادية والجتماعية

التابعة  البحوث  وحدة  العالمية،  التوقعات  مدير  اأبروزي�سي،  ·  ليو 
لمجلة ذى اإيكونومي�ست

· اأندرو رزيبا، خبير ا�ست�سارى اأقدم، موؤ�س�سة غالوب
النب�ص  لج�ص  المتحدة  الأمم  مبادرة  مدير  كيركباتريك،  ·  روبرت 

العالمي
· فرانك لكزكو، رئي�ص �سعبة بحوث الهجرة، المنظمة الدولية للهجرة

اليوم الثانى – 1 اآذار/مار�ص 2016

الفريق 2 – غايات اأخرى وجيهة مرتبطة بالهجرة10:00 – 11:30

التنمية  اأهداف  اإطار  فى  الغايات  من  كبير  بعدد  �سلة  للهجرة 
الم�ستدامة، ول �سيما الغايات المتعلقة بالق�ساء على التجار بالب�سر 
والمدن  )10-ج(،  التحويالت  تكاليف  وخف�ص  و2-16(،  و7-8   2-5(
القادرة على ال�سمود )الهدف 11(. ومع ذلك، لم تتناول اأهداف التنمية 
الم�ستدامة تناوًل �سريحاً جميع جوانب الهجرة. وينطبق هذا الأمر 
بالذات على الهجرة الق�سرية. و�سي�ستك�سف المتكلمون فى هذا الفريق 
عملية  فى  كاف  نحو  على  الهجرة  جوانب  جميع  تناول  �سمان  �سبل 

المتابعة وال�ستعرا�ص.
وفيما يلى بع�ص الأ�سئلة المقترحة لتوجيه المناق�سات:
· كيف يمكننا قيا�ص مختلف الغايات المت�سلة بالهجرة؟

·  ما هى المنهجيات والأدوات المتاحة بالفعل وما الذى ل يزال يتعين 
تح�سينه؟

·  ما هى الإجراءات التى ينبغى اأن تتخذها الحكومات لالإبالغ عن هذه 
الغايات؟
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المتحدة  الأمم  لدى  الخا�ص  الممثل  بينهيرو،  فيني�سيو�ص  المي�ّسر: 
ومدير مكتب منظمة العمل الدولية فى الأمم المتحدة

المتكلمون:
ال�سكان  مكتب  الدولية،  الهجرة  مكتب  مديرة  �سيلدون،  ·  �سوزان 

والالجئين والهجرة، وزارة خارجية الوليات المتحدة
المتحدة  الأمم  مكتب  مقر  البرامج،  اإدارة  موظف  ت�سان،  بينغ  ·  يو 
التن�سيق  نيويورك، ورئي�ص فريق  بالمخدرات والجريمة فى  المعنى 

الم�سترك بين الوكالت لمكافحة التجار بالأ�سخا�ص
وزارة  الدولية،  ال�سحة  مكتب  مدير  براكونغ�ساي،  فو�سيت  ·  الدكتور 

ال�سحة العامة، تايلند
·  ديليب راتا، كبير الخبراء القت�ساديين فى وحدة الهجرة والتحويالت، 
ورئي�ص �سراكة المعرفة العالمية ب�ساأن الهجرة والتنمية فى مجموعة 

الموؤ�سرات العالمية التابعة للبنك الدولي

الجل�سة 3 – ال�ستعرا�سات الموا�سيعية والإقليمية ب�ساأن الهجرة

الفريق 1 – هيكل ال�ستعرا�ص الموا�سيعى والإقليمي11:30 – 12:45

�سمان  فى  هاماً  دوراً  والإقليمية  الموا�سيعية  ال�ستعرا�سات  �ستوؤدى 
ر�سد جميع جوانب الهجرة بعناية على مدى ال�سنوات الخم�ص ع�سرة 
الموا�سيعى  الر�سد  من  المق�سوَد  الفريق  و�سي�ستك�سف  المقبلة. 
الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  فى  بالهجرة  يتعلق  فيما  والإقليمى 

والآليات القائمة التى يمكن اأن ت�سهم فيه.
وفيما يلى بع�ص الأ�سئلة المقترحة لتوجيه المناق�سات:

الم�ستوى  على  وال�ستعرا�ص  المتابعة  هيكل  من  المق�سود  · ما 
التنمية  اأهداف  فى  الهجرة  بجوانب  يتعلق  فيما  الموا�سيعى 

الم�ستدامة؟
موجودة  وهياكل  اآليات  من  ال�سدد  هذا  فى  تعبئته  يمكن  الذى  · ما 

بالفعل؟
· ما هى مجالت العمل التى تتطلب مزيداً من التطوير؟

· كيف يمكن للعمليات الإقليمية اأن تتيح متابعة ودعماً فعالين ل�سمان 
ات�ساق ال�سيا�سات الإقليمية؟

· ما هى الآليات والأدوات الإقليمية المنا�سبة للمتابعة وال�ستعرا�ص؟
ال�سيا�سات  لتن�سيق  الم�ساعد  العام  الأمين  غا�ص،  توما�ص  المي�ّسر: 
لل�سوؤون  المتحدة  الأمم  اإدارة  الوكالت،  بين  الم�ستركة  وال�سوؤون 

القت�سادية والجتماعية
المتكلمون:

·  معالى ال�سيد عبد الرحمن �سيال، وزير �سوؤون الماليين المقيمين فى 
الخارج، جمهورية مالي
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الممثل  والمفو�ص،  العادة  فوق  ال�سفير  لوبر،  يورغ  ال�سيد  ·  معالى 
الدائم ل�سوي�سرا لدى الأمم المتحدة

العادة  فوق  ال�سفير  كامات�سو،  غوميز  خو�سيه  خوان  ال�سيد  ·  معالى 
والمفو�ص، الممثل الدائم للمك�سيك لدى الأمم المتحدة

�سعبة  الجتماعية،  والتنمية  ال�سكان  ق�سم  رئي�سة  القري،  ·  كريمة 
القت�سادية والجتماعية  المتحدة  الأمم  التنمية الجتماعية، لجنة 

لغربى اآ�سيا
مالحظات المدير العام12:45 – 13:00
ا�ستراحة13:00 – 15:00

الفريق 2 – دور اأ�سحاب الم�سلحة15:00 – 16:30

اأ�سحاب  على  �سيتعين  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  تحقيق  بغية 
جديدة  �سراكات  اإقامة  المجالت  من  وا�سعة  مجموعة  من  الم�سلحة 
وتعزيز تعاونهم ب�ساأن الق�سايا المت�سلة بالهجرة. وي�سمل ذلك التعاوَن 
والمنظمات  والمدن،  المدني،  والمجتمع  الدولية،  المحافل  بين 
الدولية، والحكومات الوطنية، على �سبيل المثال ل الح�سر. و�سيتناول 
جميع  فى  كبير  تقدم  لتحقيق  ال�سراكات  م�ساألة  الأخير  الفريق  هذا 

جوانب الهجرة فى اأهداف التنمية الم�ستدامة.
وفيما يلى بع�ص الأ�سئلة المقترحة لتوجيه المناق�سات:

·  ما هو الدور الذى يمكن اأن توؤديه المدن/المنظمات الدولية/منظمات 
المجتمع المدني/الدول فى تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة؟

·  كيف يمكننا تعزيز ال�سراكات ب�ساأن جوانب الهجرة فى اأهداف التنمية 
الم�ستدامة؟

مختلف  بين  التعاون  مجال  فى  ال�سليمة  الممار�سات  بع�ص  هى  ·  ما 
م�ستويات الحكم؟

المديرة  ونائبة  الم�ساعدة،  العامة  الأمينة  بوري،  لك�سمى  المي�ّسرة: 
وتمكين  الجن�سين  بين  للم�ساواة  المتحدة  الأمم  لهيئة  التنفيذية 

المراأة، ورئي�سة الفريق العالمى المعنى بالهجرة
المتكلمون:

· اإيميلدا م. نيكول�ص، اأمينة اللجنة المعنية بالفلبينيين فى الخارج
· اآ�سلى ويليام غوي�ص، المن�سق الإقليمى لمنتدى المهاجرين فى اآ�سيا

للعمدة،  التابع  المهاجرين  �سوؤون  مكتب  مفو�سة،  اأغاروال،  ·  ني�سا 
مدينة نيويورك

�سوؤون  ورئي�سة  القانونيين  الموظفين  كبيرة  وينهوفين،  · اأور�سول 
الحوكمة وال�ستدامة الجتماعية، الميثاق العالمى لالأمم المتحدة

الختتام16:30 – 17:00
نهاية حلقة العمل
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ورقــــة معلومــــات اأ�سا�سيــــة
حلقة العمل المعقودة فيما بين الدورات
29 �شباط/فبراير و1 اآذار/مار�س 2016

مقر الأمم المتحدة ، بنيويورك
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ورقة معلومات اأ�سا�سية 

مقّدمة:

بعد اأزيد من ثالث �سنوات من المفاو�سات الحكومية الدولية ب�ساأن خطة التنمية 
ن�ّص  اعتماد  تّم  نيويورك،  فى  الما�سى  اأيلول/�سبتمبر  �سهر  فى   ،2015 عام  بعد  لما 
التنمية  اأهداف   17 من  مجموعة  ذلك  فى  بما  الجديدة،  الم�ستدامة  التنمية  خطة 
التاريخي،  الميثاق  وبهذا   .169 عددها  والبالغ  ترافقها  التى  والغايات  الم�ستدامة 
اأُدرجت الهجرة فى �سيا�سات التنمية ال�سائدة عموما. ويعترف الإعالن ال�سيا�سى من 
”تحويل عالمنا: خطة التنمية الم�ستدامة لعام  الوثيقة الختامية للقمة، المعنونة 
»بما يقدمه المهاجرون من اإ�سهام اإيجابى فى النمو ال�سامل »، م�سيراً اإلى    ،“2030

»الواقع المتعدد الأبعاد« فيما يخ�ص الهجرة الدولية.

وُي�سار اإلى الهجرة ب�سورة اأ�سا�سية فى الغاية 10-7 لتي�سير تي�سير الهجرة وتنقل 
من  ذلك  بما فى  بالم�سوؤولية،   ومت�سم  ومنتظم  واآمن  منظم  نحو  على  الأ�سخا�ص 
اإطار  فى  الإدارة،  بح�سن  تت�سم  والتى  لها  المخطط  الهجرة  �سيا�سات  تنفيذ  خالل 
الهدف 10 للحد من انعدام الم�ساواة داخل البلدان وفيما بينها. ويخلق هذا الهدف 
اعتماد نهج �سريع فى مجال  اإلى  الحكومات  اأكبر يدفع  الخ�سو�ص، زخما  على وجه 
�سيا�سات الهجرة نحو تعزيز الهجرة على �سكل منظم واآمن يراعى كرامة المهاجرين 

لفائدة الجميع.

الجبرى  العمل  على  الق�ساء  اإلى  بالهجرة   المتعلقة  الأخرى  الغايات  وتدعو 
العمال  فيهم  بمن  العمال،  واآمنة لجميع  �سالمة  بيئة عمل  وتعزيز  بالب�سر  والتجار 
المهاجرون،  والحد من تكاليف تحويالت المهاجرين، والحد ب�سكل كبير من عدد 

النا�ص المت�سررين من الكوارث.
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الهجرة فى خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030

هناك عدة اإ�سارات اإلى الهجرة فى خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030. ول �سيما 
اأن الإعالن:

للب�سر على  الق�سرى  والت�سريد  الإن�سانية  الأزمات  تاأثير  ال�سوء على  ي�سلط    •
التقدم فى عملية التنمية؛

•  يدعو اإلى تمكين الفئات ال�سعيفة، بمن فى ذلك الالجوؤون والم�سردون داخليا 
والمهاجرون؛

•  يدعو اإلى و�سول الجميع - بمن فيهم المهاجرون – اإلى فر�ص التعّلم على 
مدى الحياة؛

•  يلتزم بالق�ساء على العمل الجبرى والتجار بالب�سر واإنهاء عمالة الأطفال؛
ال�سامل والتنمية  النمو  الإيجابية للمهاجرين فى تحقيق  بالم�ساهمة  ي�سلم    •

الم�ستدامة.

ويعطى ال�سكل التالى لمحة عامة عن كل ما ي�سير اإلى الهجرة والمهاجرين فى 
ًرق المحتملة. اإطار اأهداف وغايات خطة عام 2030 وغيرها من الطًّ
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الهجرة فى اإطار الأهداف والغايات
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الهجرة  اإلى  محددة  اإ�سارات  تت�سمن  التى  للغايات  الكامل  الن�ص  اأدناه  ويرد 
والمهاجرين:

الغاية4-ب :  الزيادة بن�سبة كبيرة فى عدد المنح المدر�سية المتاحة للبلدان النامية 

الجزرية  والدول  نموا  البلدان  لأقل  وبخا�سة  العالمي،  ال�سعيد  على 
بما  العالي،  بالتعليم  لاللتحاق  الأفريقية،  والبلدان  النامية  ال�سغيرة 
والت�سالت،  المعلومات  وتكنولوجيا  المهنى  التدريب  منح  ذلك  فى 
النمو  المتقدمة  البلدان  فى  والعلمية  والهند�سية  التقنية  والبرامج 

والبلدان النامية الأخرى،  بحلول عام2020.

الغاية5-2:   الق�ساِء على جميع اأ�سكال العنف �سد الن�ساء والفتيات كافة فى المجالين 

العام والخا�ص، بما فى ذلك التجار بالب�سر وال�ستغالل الجن�سى وغيره 
من اأنواع ال�ستغالل.

الغاية8-7:  اتخاذ تدابير فورية وفعالة للق�ساء على ال�سخرة واإنهاء الرّق المعا�سر 

والتجار بالب�سر و�سمان حظر وا�ستئ�سال اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأطفال، بما 
بجميع  الأطفال  عمل  واإنهاء  كجنود،  وا�ستخدامهم  تجنيدهم  ذلك  فى 

اأ�سكاله بحلول عام 2025.

لجميع  والأمن  ال�سالمة  توفر  بيئات عمل  واإيجاد  العمل  الغاية8-8:  حماية حقوق 

العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخا�سة المهاجرات، والعاملون 
فى الوظائف غير الم�ستقرة.

وم�سوؤول،  وم�سروع  اآمن  نحو  على  وتنقلهم  الأ�سخا�ص  هجرة  الغاية10-7:  تي�سير 

فى  الجيدة  والإدارة  للتخطيط  خا�سعة  �سيا�سات  تنفيذ  ت�سمل  بطرق 
مجال الهجرة.

فى   3 من  اأقّل  اإلى  المهاجرين  تحويالت  معامالت  تكاليف  الغاية10-ج:  خف�ص 

المائة، واإلغاء قنوات التحويالت المالية التى تربو تكاليفها على 5 فى 
المائة، بحلول عام 2030.

الغاية16-2:  و�سع حد لإ�ساءة المعاملة وال�ستغالل والتجار بالب�سر وجميع اأ�سكال 

العنف �سد الأطفال وتعذيبهم.

الغاية17-18:  تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما فى ذلك اأقل البلدان 

النامية، لتحقيق زيادة كبيرة فى توافر  والدول الجزرية ال�سغيرة  نمواً 
بيانات عالية الجودة ومنا�سبة التوقيت وموثوقة ومف�سلة ح�سب الدخل،  
ونوع الجن�ص، وال�سن، والنتماء العرقى والإثني، والو�سع من حيث الهجرة، 
فى  ال�سلة  ذات  الخ�سائ�ص  من  وغيرها  الجغرافى  والموقع  والإعاقة، 

ال�سياقات الوطنية،  بحلول عام 2020.
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متابعة وا�ستعرا�ص خطة التنمية الم�ستدامة لعام)1( 2030 

التنمية  خطة  تن�ّص  لالألفية،  الإنمائية  الأهداف  فى   الحال  كانت  وكما 
الم�ستويات ل�ستعرا�ص  اآلية متابعة طوعية ومتعددة  2030، على  لعام  الم�ستدامة 
�سنة   15 مدى  على  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  تحقيق  فى  المحرز  التقدم 
الم�ستوى  الرفيع  ال�سيا�سى  المنتدى  الإ�سهامات مداولت  و�سُتثرى هذه  المقبلة. 
رعاية  تحت  �سنويا  يقام  الذى  ال�سيا�سي(،  )المنتدى  الم�ستدامة  بالتنمية  المعنى 
لمتابعة  الأ�سا�سية  المن�سة  بمثابة  و�سيكون  والجتماعي،  القت�سادى  المجل�ص 
متابعة  محور  الوطنية   ال�ستعرا�سات  و�ستمّثل   .2030 عام  خطة  وا�ستعرا�ص 
ال�ستعرا�ص  عمليات  جانب  اإلى  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  تنفيذ  ومراجعة 

العملية. هذه  ل�ستكمال  وال�ساملة  الإقليمية 

التنمية  اأهداف  تترجم  اأن  ينبغى   - الوطنى  ال�سعيد  على  ال�ستعرا�ص 
مدى  على  تحقيقها  اإلى  البلدان  ت�سعى  وطنية  واأهداف  روؤى  اإلى  الم�ستدامة 
التقارير  لهذه  الأ�سلية  البيانات  تكون  اأن  وينبغى  المقبلة.   15 ال  ال�سنوات 
اأهداف  اإطار  فى  المندرجة  الغايات  موؤ�سرات  اإلى  ت�ستند  محليا  �سدرت  معلومات 
خا�ص  موؤ�سر  و�سع  ويجرى  الدولية.  المنظمات  من  بدعٍم  الم�ستدامة،  التنمية 

اأدناه(. )اأنظر   7-10 بالهدف 

الإقليمية  ال�ستعرا�ص  عمليات  �ستمنح   – الإقليمى  ال�سعيد  على  ال�ستعرا�ص 
منطقة،  بكل  الخا�سة  الم�سائل  فى  المعلومات  وتبادل  مناق�سات  لإجراء  فر�سًة 
ا�ستخدام  المحتمل  ومن  الإقليمي.  والتعاون  ال�سراكات  �ستعّزز  نف�سه  الوقت  وفى 
اآليات المراجعة والمنتديات، بما فى ذلك اللجان القت�سادية الإقليمية والهيئات 
عملية  فى  القائمة،  والتجمعات  الأخرى  الدولية  الحكومية  والهيئات  الفرعية 
ال�ست�سارية  العمليات  وتوّفر  الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف  وا�ستعرا�ص  متابعة 
اأي�سا فى عمليات  الم�ساهمة  يمكنها  التى  القائمة  والآليات  الأدوات  الهجرة  ب�ساأن 

الإقليمية. ال�ستعرا�ص 

عمليات  من  بعدٍد  اأي�ساً  المنتدى  �سي�سطلع   – الموا�سيعية  ال�ستعرا�سات 
فى  ال�ساملة  الجوانب  هذه  ُتبرز  �سوف  التى  ال�سنوية  الموا�سيعى  ال�ستعرا�ص 
خطة  الموا�سيع  و�ست�سمل  المتكاملة.  طبيعتها  تو�سيح  اأجل  من   2030 عام  خّطة 
الهجرة  لتاأثير  ونظرا  �سنوات.  اأربع  ت�ستغرق  دورة  �سمن  بالكامل   2030 عام 
هذه  فى  بالهجرة  المتعلقة  الأهداف  تناول  يتّم  قد  القطاعات،  مختلف  على 

الموا�سيعية. ال�ستعرا�سات 

اإحدى وثائق الجمعية العامة المقبلة، تقرير الأمين العام عن المعالم الحا�سمة نحو متابعة  �سيتم تناول هذه الجوانب بالتف�سيل فى   1
وا�ستعرا�ص ب�سورو متما�سكة وفعالة و�ساملة على الم�ستوى العام.
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الموؤ�سرات المتعلقة بالهجرة

 2030 عام  خطة  �ست�ستخدم  لالألفية،  الإنمائية  الأهداف  تجربة  اإلى  ا�ستنادا 
الو�سول  فى  المحرز  التقدم  وا�ستعرا�ص  لتعقب  الوا�سحة  الموؤ�سرات  من  قائمة 

الغايات. اإلى 

وينبغى للمناق�سة الجارية �سمن فريق الخبراء الم�سترك بين الوكالت المعنى 
ال�سابعة  الدورة  فى  ُيعَر�ص  بتقرير  تتوج  اأن  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  بموؤ�سرات 
قائمًة  التقرير  و�سيحدد هذا  المتحدة.  لالأمم  التابعة  الإح�سائية  للجنة  والأربعين 
من الموؤ�سرات ل�ستخدامها فى ا�ستعرا�ص التقدم المحرز فى تحقيق اأهداف التنمية 
الم�ستدامة. ومن الناحية المثالية، �سيكون هناك موؤ�سر واحد لكل هدف من  اأهداف 

التنمية الم�ستدامة.

وت�سّلم خّطة عام 2030، فى الغاية 10-7، باأهمية “�سيا�سات الهجرة المخطط لها 
الإدارة« لتح�سين ظروف الهجرة، بغر�ص تي�سير الهجرة وتنقل  والتى تت�سم بح�سن 
الأ�سخا�ص على نحو منظم واآمن ومنتظم ومت�سم بالم�سوؤولية. وُتجرى حاليا اللجنة 
الحكومات  اعتماد  لقيا�ص  محدد  موؤ�سر  حول  مداولت  المتحدة  لالأمم  الإح�سائية 
�سيا�سات �ساملة فى مجال الهجرة. وي�ستند هذا الموؤ�سر اإلى تقييم �ستة مجالت تتعّلق 
الدولية  المنظمة  اعتمده مجل�ص  الذى  الهجرة،)2(  اإطار حوكمة  ترُد فى  بال�سيا�سة 
للهجرة فى عام 2015. وهى م�ستوحاة اأي�ساً من العمل الذى تقوم به المنظمة الدولية 
للهجرة حاليا بالتعاون مع وحدة البحوث القت�سادية التابعة لمجلة ذى اإيكونومي�ست 

لو�سع موؤ�سر حوكمة الهجرة.

وتهدف غيره من الموؤ�سرات المقترحة لقيا�ص التقدم المحرز فى مجال الهجرة 
المهاجرين  وعدد  المهاجرين،  توظيف  تكلفة  تطور  تقييم  اإلى   2030 عام  فى خطة 

الذين لقوا حتفهم اأو جرحوا، اأو عدد �سحايا التجار بالب�سر.

تحديد رفاه المهاجرين

لتقييم  محاولٍة  فى  الأخيرة  ال�سنوات  فى  المنهجيات  من  عدد  اختبار  تم 
وموؤ�س�سة  للهجرة  الدولية  المنظمة  تعاونت   ،2011 عام  ومنذ  المهاجرين.  رفاه 
جميع  فى  المهاجرين  رفاه  حول  ال�ستق�سائية  الدرا�سات  من  عدد  فى  غالوب 
المنظمة عن  تقرير  فى  ُن�سرت  النتائج  اأ�سفرت عن مجموعة من  العالم،   مناطق 
درا�سة  المهم  ومن  والتنمية.  المهاجرين  رفاه   :2013 لعام  العالم  فى  الهجرة 
فى  الإدارة  بح�سن  تت�سم  التى  »ال�سيا�سات  وتقييمات  النتائج  هذه  بين  العالقة 

اأعاله. المذكورة  الهجرة«  مجال 
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من  فريد  م�سدر  نتائج  على   2013 لعام   العالمية  الهجرة  تقرير  اعتمد  وقد 
ُتجرى  التى  الراأي،  العالمية ل�ستطالع  ا�ستطالعات موؤ�س�سة غالوب  البيانات، وهى 
فى اأكثر من 150 بلدا، مّما �سمح باإجراء اأول تقييم لرفاه المهاجرين فى جميع اأنحاء 
المالي،  الو�سع  اأ�سا�سية لرفاه المهاجرين:  اأبعاد  النتائج ب�ساأن �ستة  العالم، وفح�ص 
وال�سعور  وال�سحة  المجتمعى  والرفاه  الجتماعية،  والعالقات  الوظيفي،  والر�سا 

ال�سخ�سى بالرفاه.

اال�ستفادة من م�سادر البيانات المبتكرة

لقد ظل المجتمع الدولى يدعو اإلى تح�سين توافر وجودة الإح�ساءات والمنهجيات 
فى مجال الهجرة با�ستخدام بيانات تتجاوز الم�سادر الر�سمية. فعلى �سبيل المثال، 
هناك اهتمام كبير با�ستخدام م�سادر غير م�ستغلة حتى الآن من “البيانات ال�سخمة” 
النقالة  الهواتف  م�ستخدمى  من  المليارات  عن  ال�سادرة  المعلومات  عن  الناتجة 
والإنترنت. وفى مجال الهجرة، يمكن اأن ت�ساعد هذه التطبيقات على تقييم ا�ستخدام 
“ال�سيرفة المتنقلة« للتحويالت اأو للتنّبوؤ بالتنقالت الجماهيرية ا�ستناداً اإلى اأجهزة 

تتبع الهواتف المحمولة.

ال�سراكة العالمية من اأجل التنفيذ

مع  �لقوى  �لنخر�ط  يعّد  �لأعمال  �لتجارية-   وقطاع  �لمدنى  �لمجتمع 
التنمية  اأهداف  تحقيق  اأجل  من  حا�سما  اأمراً  الأعمال  وقطاع  المدنى  المجتمع 
فى  اأ�سا�سيا  دورا  الفاعلة  الجهات  هذه  اأّدت  فقد  بالهجرة.  المتعلقة  الم�ستدامة 
جعل خطة عام 2030  �ساملة ومتكاملة، وينبغى بالمثل اأن ُتمَنح فر�سة الم�ساهمة 
من  الفاعلة  الجهات  بداأت  وقد  المحرز.  التقدم  ب�ساأن  المنتدى  مداولت  فى 
وال�ستعرا�ص  للمتابعة  موازية  هيكلة  اإن�ساء  فى  تفّكر  فعاًل  المدنى  المجتمع 

بها. الخا�سة  الموؤ�سرات  من  بمجموعة 

اإذ  اأ�سا�ساً.  ح�سرية  ظاهرة  الهجرة  فيه  تعّد  زمٍن  فى  نعي�ص  نحن  المدن- 
رة  متح�سّ بلداٍن   10 فى  الدوليين  المهاجرين  من  المائة  فى  خم�سون  يعي�ص 
العالم.  مناطق  جميع  فى  ارتفاعاً  المدن  اإلى  الداخلية  الهجرة  وتزيد  للغاية، 
المتغّيرات  من  المحلي،  الم�ستوى  على  يتحقق  الذى  المهاجرين،  اندماج  ويعّد 
الأ�سا�سية فى تحقيق الهدف 10 الذى يرمى اإلى الحد من انعدام الم�ساواة داخل 
ال�سياق، وكما لوحظ فى موؤتمر المنظمة الدولية  البلدان وفيما بينها. وفى هذا 
2015، يمكن  الأّول/اأكتوبر  ت�سرين  المعقود فى  والمدن،  المهاجرين  للهجرة عن 
العالمية  ال�سراكة  فى  الرئي�سيين  الم�سلحة  اأ�سحاب  المحلية  ال�سلطات  تمّثل  اأن 
�سيا�سات  وتنفيذ  �سياغة  فى  الحا�سم  دورها  ب�سبب   ،2030 خّطة  تنفيذ  اأجل  من 
العامة  ال�سيا�سة  جوانب  كل  ت�سمل  اأن  وينبغى  المهاجرين.  اندماج  ت�سّهل  �ساملة 
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المهاجرين  اإدراج  مدى  اإن  اإذ  المهاجرين،  اإدماج  للتنمية  والتخطيط  المحلية 
اإيجابى  تاأثير  الب�سرى  للتنقل  كان  اإذا  ما  يحّدد  الذى  هو  ال�سيا�سات  فى تخطيط 

المدن. على 

المنتديات – اإن المنتديات الدولية، من قبيل المنتدى العالمى المعنى بالهجرة 
والتنمية، ومنابر المنظمة الدولية للهجرة مثل الحوار الدولى ب�ساأن الهجرة ومجل�ص 
المنظمة الدولية للهجرة، توّفر لأ�سحاب الم�سلحة فر�سًة لتبادل اأف�سل الممار�سات 
الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  بتحقيق  المتعلقة  والتحديات  المحرز  التقدم  ومناق�سة 
اأف�سل. ومن  ُنُهج لمعالجة احتياجات المهاجرين بطرق  فى مجال الهجرة، وابتكار 
لق�سايا  الموا�سيعى  ال�ستعرا�ص  فى  هاما  دورا  المنتديات  هذه  توؤّدى  اأن  المرّجح 

الهجرة فى اأهداف التنمية الم�ستدامة.
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االأ�سئلة التى يتعين تناولها خالل مناق�سات حلقة العمل

يمكن معالجة الأ�سئلة التالية خالل مناق�سات حلقة العمل:

•    ما هى الفر�ص الجديدة التى ظهرت بف�سل اإدراج الهجرة فى اأهداف التنمية 
الم�ستدامة؟

•    ما هى الأمور التى يقوم بها المجتمع الدولى فعاًل لتحقيق الغايات المتعلقة 
بالهجرة؟

•    كيف يمكننا التاأكد من المتابعة وال�ستعرا�ص بدّقة لجميع جوانب الهجرة 
فى اأهداف التنمية الم�ستدامة ؟

•    كيف ينبغى تعريف “�سيا�سات الهجرة التى تت�سم بح�سن الإدارة«؟
•    كيف يمكن قيا�ص �سيا�سات الهجرة التى تت�سم بح�سن الإدارة؟

•    ما هى المنهجيات والأدوات الموجودة وما هى الأمور التى ما تزال تحتاج 
اإلى تح�سين؟

اأهداف  فى  الهجرة  لجوانب  بالن�سبة  الموا�سيعى  ال�ستعرا�ص  يعنى  ماذا      •
التنمية الم�ستدامة ؟

ما هو الدور الذى يمكن للمدن/المنتديات/المنظمات الدولية/منظمات      •
الهجرة/الدول  ب�ساأن  الإقليمية  ال�ست�سارية  المدني/العمليات     المجتمع 

القيام به فى تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة؟

•    كيف يمكننا تعزيز ال�سراكات ب�ساأن جوانب الهجرة الواردة فى اأهداف التنمية 
الم�ستدامة ؟

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة �سعبة الحوار الدولى ب�ساأن الهجرة فى موقع 
المنظمة الدولية للهجرة المخ�س�ص لحلقة العمل.
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موجــز ال�ستنـتـــاجـــات
حلقة العمل المعقودة فيما بين الدورات

 29 �شباط/فبراير – 1 اآذار/مار�س 2016
مقر الأمم المتحدة، نيويورك
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موجز اال�ستنتاجات

الدولى  الحوار  اإطار  فى  الأولى  عملها  حلقة  للهجرة  الدولية  المنظمة  عقدت 
ب�ساأن الهجرة، وهو منتدى المنظمة الرئي�سى للحوار ب�ساأن �سيا�سات الهجرة، يومى 
حلقة  وكانت  بنيويورك.  المتحدة  الأمم  مقر  فى  اآذار/مار�ص  و1  �سباط/فبر�ير   29
العمل هذه هى الأولى من بين فعاليتين مقررتين لعام 2016 ب�ساأن متابعة وا�ستعرا�ص 
الثانية  العمل  حلقة  و�سُتعقد  الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف  اإطار  فى  الهجرة  م�ساألة 

يومى 11 و12 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2016، فى جنيف.

وح�سر حلقة العمل حوالى 300 م�سارك، منهم ممثلون رفيعو الم�ستوى لالأمم 
المتحدة، وممثلون حكوميون على الم�ستوى الوزاري، ف�ساًل عن موظفين حكوميين 
واأهداف  بالهجرة  الم�ستوى وبرلمانيين ومن�سقين رئي�سيين معنيين  اآخرين رفيعى 
و�لأو�ساط  �لحكومية  غير  و�لمنظمات  �لدولية  �لمنظمات  من  �لم�ستد�مة  �لتنمية 

الأكاديمية والقطاع الخا�ص وو�سائط الإعالم.

وافتتح الجتماَع المديُر العام للمنظمة الدولية للهجرة، وتلى ذلك بياٌن اأدلى به 
ال�سيد دونى كودير، عمدة مونتريال، الذى ُدعى ب�سفته �سيفاً خا�ساً لت�سليط ال�سوء 
على اأوجه التاآزر بين الموؤتمر المعنى بالهجرة والمدن الذى عقدته المنظمة الدولية 
الهجرة،  ب�ساأن  الدولى  حوارها  اإطار  فى   2015 الأول/اأكتوبر  ت�سرين  فى  للهجرة 
والتركيز المن�سب هذا العام على اأهداف التنمية الم�ستدامة. وخ�س�ص يان اإليا�سون، 
نائب الأمين العام لالأمم المتحدة، كلمته الرئي�سية للفر�ص والتحديات المنبثقة من 
اإدراج م�ساألة الهجرة فى اأهداف التنمية الم�ستدامة. وعر�ص عبد الرحمن �سيال، وزير 
التى  الهجرة فى مالى وال�ستراتيجيات  اآثار  الخارج،  المقيمين فى  الماليين  �سوؤون 

تعززها حكومته لمراعاة المهاجرين فى خطط التنمية الوطنية.

وُق�ّسمت المناق�سات اإلى ثالث جل�سات ت�سم كل واحدة منها فريقين، وقادها 32 
الهجرة  ال�سيا�سات والخبراء فى مجالى  متوازناً من وا�سعى  يمثلون مزيجاً  متكلماً 
الدولية.  المنظمات  وموظفى  الخا�ص،  القطاع  وممثلى  والأكاديميين،  والتنمية، 
مثل  اإذ  الجيد،  والجن�سانى  الجغرافى  التوازن  يكفل  نحو  على  الأفرقة  لت  و�ُسكِّ
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المتكلمون، الذين كانت منهم 10 ن�ساء، جميع مناطق العالم تقريباً.

خالل  المناق�سات  اإليها  خل�ست  التى  ال�ستنتاجات  اأهم  الوثيقة  هذه  وتلخ�ص 
اليومين.

ال�سالت القائمة بين الهجرة والتنمية فى خطة عام 2030

الهجرة والمهاجرون كانا دائماً ول يزالن فاعلين اإنمائيين رئي�سيين  -1

اأكبر تنقل ب�سرى فى تاريخه. وت�سكل  اأن العالم يعي�ص فترة  اأكد الم�ساركون   ·
الهجرة اتجاهاً �سخماً فى ع�سرنا، ول تتطلب حلوًل لها واإنما تقت�سى اتباع 

ُنهج فعالة لإدارتها.

الم�ساواة.  انعدام  من  للحد  رئي�سيين  عن�سرين  والمهاجرون  الهجرة  ت�سكل   ·
ففى �سياق الهدف 10 من اأهداف التنمية الم�ستدامة، الذى يركز مبا�سرة على 
الحد من انعدام الم�ساواة داخل البلدان وفيما بينها، يوؤدى المهاجرون دوراً 

محورياً فى الحل.

و�سع  �سمان  اإلى  الحاجة  العمل  حلقة  خالل  المتكلمين  من  العديد  ذكر   ·
ال�سيا�سات الإنمائية الوطنية، وتعزيز وحماية حقوق  المهاجرين فى �سميم 
لدى  القانوني،  و�سعهم  عن  النظر  بغ�ص  للمهاجرين،  الأ�سا�سية  الإن�سان 

التعامل مع تحركات الالجئين والمهاجرين الوا�سعة النطاق.

دعا المحاورون اإلى ترجمة اللتزامات الواردة فى خطة عام 2030 اإلى اإجراءات   ·
للمنظمة  التابع  الهجرة  حوكمة  باإطار  ال�سياق  هذا  فى  ورحبوا  ملمو�سة. 
اأداة �ساملة لو�سع �سيا�سات هجرة عالمية فعالة  الدولية للهجرة الذى يتيح 

مو�سع التنفيذ.

التنمية  اأهداف  فى  الهجرة  م�ساألة  واإدراج   ،2030 عام  خطة  اعتماد  2-  يهيئ 
فعالة  هجرة  �سيا�سات  و�سع  على  للتعاون  المنا�سب  الزخم  الم�ستدامة، 
فى  تامة  المهاجرين مراعاة  الإن�سان، و�سمان مراعاة  وقائمة على حقوق 

خطط واأطر التنمية الوطنية.

فى  م  ُتعمَّ الهجرة  م�ساألة  اأ�سبحت  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  باعتماد   ·
ال�سيا�سات الوطنية، الأمر الذى يتيح فر�سة لتغيير الت�سورات ال�سائدة ب�ساأن 
الإنمائية  ال�سيا�سات  عنا�سر  من  وطبيعياً  اإيجابياً  عن�سراً  لت�سبح  الهجرة، 
الدول  �ستتداول  اإذ  المقبل،  العام  للغاية خالل  الوطنية. و�سيكون ذلك هاماً 
اأكثر فعالية وقائمة على  الأع�ساء فى الأمم المتحدة ب�ساأن �سبل تعزيز ُنهج 

الحقوق اإزاء تحديات الهجرة الحالية.
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اإليه  اأ�سار  لعام 2030، مثلما  الم�ستدامة  التنمية  تتيح خطة  ال�سدد،  فى هذا   ·
ال�سيا�سات  ت�سميم  خالله  من  يمكن  �ساماًل  اإطاراً  المتكلمين،  من  العديد 
ر به الم�ست�سار الخا�ص لالأمين  الوطنية للهجرة وتنفيذها ور�سدها. وكما ذكَّ
العام المعنى بخطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030، ديفيد نابارو، من المهم 

النظر اإلى اأهداف التنمية الم�ستدامة من منظور المتخلفين عن الركب.

اأهداف التنمية الم�ستدامة جميع جوانب الهجرة التى لها �سلة  3-  ل تتناول 
بالتنمية

المبينة  بالهجرة،  المت�سلة  بالغايات  يهتم  اأن  الدولى  للمجتمع  الآن  بد  ل   ·
فى اأهداف التنمية الم�ستدامة، ولكن من المهم اأي�ساً اإيجاد طريقة لمراعاة 
اإليها الخطة على نحو تام. فعلى �سبيل المثال، لم  الق�سايا التى لم تتطرق 
الرغم  على  الأزمات  الناجمة عن  والهجرة  الت�سرد  م�ساألتا  الخطة  فى  ُتدَرج 
التهمي�ص  من  مزيد  اإلى  ُيعاَلج،  لم  ما  يوؤدي،  الأمد  الطويل  الت�سرد  اأن  من 
والتفاوت واله�سا�سة وال�سعف، ويقلل من قدرة النا�ص على ال�سمود. وُي�سكل 
ذلك عائقاً خطيراً اأمام جميع الركائز الثالث للتنمية الم�ستدامة، للم�سردين 

وللمجتمعات الم�سيفة على ال�سواء.

الموا�سيعية  التقارير  وتقديم  الوطنية،  والخطط  الموؤ�سرات  ثم  من  تتيح   ·
اإلى المنتدى ال�سيا�سى الرفيع الم�ستوى المعنى بالتنمية الم�ستدامة فر�ساً 
الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  تتناولها  ل  التى  الم�سائل  عن  لالإبالغ  للبلدان 
�سيا�سات  لو�سع  الأهمية  حا�سمة  ذلك  مع  تظل  م�سائل  وهى  ولمعالجتها، 

الهجرة التى تت�سم بح�سن الإدارة، ولتحقيق التنمية الم�ستدامة.

رئي�سية  اأطر  وو�سع   ،2030 عام  خطة  اأ�سا�ص  على  �ساملة،  ُنهج  اتباع  4-  ينبغى 
اأخرى، تراعى المهاجرين فى المناق�سات والإجراءات ال�سيا�ساتية.

اأزمات متعددة  اليوم من  العالم  يعي�سه  ما  اإلى  المتكلمين  الكثير من  تطرق   ·
متزامنة ومعقدة وطويلة الأمد، ل تلوح نهايتها فى الأفق. ويكمن الحل فى 
اتباع نُهج �سيا�ساتية �ساملة ومن�سقة. واأ�سار بع�ص المتكلمين اإلى موؤتمر القمة 
وو�سيلة  ال�سياق  هذا  فى  حا�سماً  منعطفاً  باعتباره  الإن�سانى  للعمل  العالمى 
يمكن من خاللها تعزيز �سيا�سات اأ�سمل فى مجال الهجرة تاأخذ بعين العتبار 
احتياجات المهاجرين فى حالت الأزمات، ويمكن اأن تربط ربطاً �سليماً بين 
الجهود الرامية اإلى دعم هجرة اآمنة ومنظمة ومنتظمة والتدخالت الإن�سانية 

والإنمائية.
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اأ�سار الم�ساركون اأي�ساً اإلى اأطر هامة اعُتمدت خالل العامين الما�سيين، مثل   ·
ووثيقة  اأبابا،  اأدي�ص  عمل  وخطة  الكوارث،  مخاطر  من  للحد  �سينداى  اإطار 
�ساموا(  )م�سار  النامية  ال�سغيرة  الجزرية  للدول  ل  المعجَّ العمل  اإجراءات 
التنمية  واأهداف  النامية،  ال�سغيرة  الجزرية  الدول  موؤتمر  من  المنبثقة 
الم�ستدامة، وميثاق باري�ص المبرم فى �سياق ميثاقية الأمم المتحدة الإطارية 

ب�ساأن تغير المناخ. ويمكن اأن تتيح هذه الأطر مجتمعة اأ�سا�ساً مثالياً للعمل.

تتبع التقدم المحرز فى حوكمة الهجرة والإبالغ عنه:

5-  بغية تتبع التقدم المحرز فى الحوكمة ال�سليمة للهجرة والإبالغ عنه، هناك 
اإطار  اأف�سل، بما فى ذلك البيانات الم�سنفة، ف�ساًل عن  اإلى بيانات  حاجة 

متين لر�سد الهجرة.

اأ�سار عدد من المتكلمين اإلى اأنه على الرغم من تزايد الطلب على البيانات   ·
الوقت  بيانات م�سنفة جيدة وفى  ُتتاح  قلَّما  الأخيرة،  ال�سنوات  الموثوقة فى 
المنا�سب عن الهجرة. وي�سكل ذلك تحدياً اأمام �سناع القرار فى و�سع �سيا�سات 

فعالة وم�ستنيرة فى مجال الهجرة.

حاولت المنظمة الدولية للهجرة زيادة م�سادر البيانات المتاحة باإن�ساء مركز   ·
اأ�سحاب  عدد من  برلين. ويبذل حالياً  الهجرة فى  بيانات  عالمى لتحليالت 

الم�سلحة الذين �ساركوا فى حلقة العمل جهوداً جبارة ل�سد هذه الفجوة.

اأو�سحت مبادرة ج�ص النب�ص العالمى اأن التكنولوجيات الجديدة يمكن اأن تتيح   ·
معلومات حا�سمة عن الهجرة فى ال�سنوات المقبلة، ذلك اأن الأ�سخا�ص ينتجون 
كميات هائلة من البيانات يومياً عند �سرد وقائع حياتهم على الإنترنت. ولما 
كانت هناك �أنماط قابلة للقيا�ض ب�ساأن هذه �لبيانات تقي�ض �ل�سلوك �لب�سري، 

فاإن البيانات ال�سخمة ت�سكل اأداة رائعة لر�سم �سيا�سات فعالة.

اإلى  تناولت موؤ�س�سة غالوب )Gallup(، فى معر�ص الحديث عن الحاجة   ·
اإطار للر�سد، كيفية قيا�ص التح�سن فى رفاه المهاجرين، اأما وحدة البحوث 
�سيا�سة  قيا�ص  ب�ساأن  متب�سرة  اآراء  فقدمت  اإيكونومي�ست،  ذى  لمجلة  التابعة 
الهجرة ’التى تت�سم بح�سن الإدارة«. ويمكن اأن تكون هاتان العمليتان اأداتين 
هامتين لمتابعة وا�ستعرا�ص الهجرة على ال�سعيدين الوطنى اأو الموا�سيعي.

ومكتب  الدولية،  العمل  منظمة  ذلك  فى  بما  �سريكة،  جهات  عدة  اأطلعت   ·
عن  ف�ساًل  الدولي،  والبنك  والجريمة،  بالمخدرات  المعنى  المتحدة  الأمم 
الحكومات والجهات المعنية الأخرى، الم�ساركين على ما ت�سطلع به من عمل 

هام فى هذه المجالت.

تعمل المنظمة الدولية للهجرة و�سركاوؤها فى منظومة الأمم المتحدة اأي�ساً   ·
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على زيادة م�ستوى البيانات والمعارف فى مجال الهجرة. فالمنظمة تتعاون، 
لل�سوؤون القت�سادية والجتماعية على و�سع  المتحدة  الأمم  اإدارة  مثاًل، مع 
موؤ�سر عالمى لتتبع التقدم المحرز فى مجالت �سيا�ساتية رئي�سية ُيعتقد اأنها 

ت�سكل �سيا�سات جيدة فى مجال الهجرة.

ال�سراكات:

6-  اعترف الم�ساركون باأهمية بناء �سراكات متينة من اأجل تحقيق اأهداف خطة 
عام 2030.

لالأمين  الخا�سة  الم�ست�سارة  واأبرزهم  المحاورين  من  عدد  اإليه  اأ�سار  مثلما   ·
العام لموؤتمر القمة المعنى بحركات النزوح الكبرى لالجئين والمهاجرين، 
ال�سيدة كارين اأبو زيد، �سيتيح الجتماع الرفيع الم�ستوى المقبل المقرر عقده 
فى 19 اأيلول/�سبتمبر فر�سة هامة للحكومات لتعزيز ال�سراكات القائمة، وبناء 

�سراكات جديدة.

ر المحاورون باأنه ل يمكن لأى بلد بمفرده اأن يت�سدى بفعالية لتحديات  ذكَّ  ·
اأن  يمكن  اإطاراً ملمو�ساً  اأن ت�سع الدول فى اعتبارها  الهجرة. ولذلك ينبغى 
اإدارة التحركات الكبرى، واإلى بناء  اإلى تقا�سم الم�سوؤولية بفعالية عن  يوؤدى 

�سراكات را�سخة لتعزيز هجرة تت�سم بح�سن الإدارة.

المعنى  للهجرة  الدولية  المنظمة  موؤتمر  بنتائج  مونتريال  عمدة  ر  ذكَّ  ·
بالمهاجرين والمدن الذى ُعقد فى العام الما�سي، واأ�سار اإلى �سرورة العتراف 
بدور ال�سلطات المحلية، لأن الندماج يحدث فى اأغلب الأحيان على الم�ستوى 
المحلي. وي�سطلع القادة المحليون بدور الريادة فى اإدارة الهجرة، ومن ثم ل 

بد من ربط �سيا�سات الإدماج الوطنية بالتنفيذ على الم�ستوى المحلي.

هذا الموجز لي�ص جامعاً مانعاً. ولما كانت المناق�سات ب�ساأن تحقيق اأهداف التنمية 
الم�ستدامة المت�سلة بالهجرة �ست�ستمر فى جنيف فى اأكتوبر/ت�سرين الأول المقبل، 
حيث �سُتتناول الممار�سات ال�سليمة والتقدم المحرز والدرو�ص الم�ستخل�سة بعد عام 
من اعتماد خطة عام 2030، ف�سُيَعدُّ تقرير و�حد فى ختام حلقتى �لعمل �لمعقودتين 

فى اإطار الحوار الدولى ب�ساأن الهجرة.

و�ستتولى كاثلين نيولند، من معهد �سيا�سات الهجرة، وجيل هيلك، مديرة اإدارة 
التقرير  تحرير  للهجرة،  الدولية  المنظمة  فى  الدولية  وال�سراكات  الدولى  التعاون 
ال�سامل. و�سيقدم التقرير مدخالت اإلى �سل�سلة من العمليات، بما فى ذلك المنتدى 

العالمى القادم المعنى بالهجرة والتنمية، الذى �ست�ست�سيفه حكومة بنغالدي�ص.
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جـــــدول الأعــمــال النهــائــى
حلقة العمل الثانية المعقودة فيما بين الدورات

 11-12 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2016
قاعة الموؤتمرات ال�سابعة والع�سرون، ق�سر الأمم، جنيف
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جدول االأعمال النهائى

اليوم الأول – 11 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2016

الت�سجيل9:00 – 9:30

افتتاح الجل�سة

المالحظات الفتتاحية9:30 – 10:00

·   ويليام لي�سى �سوينغ، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة 
)مالحظات افتتاحية(

فى  الدولية  وال�سراكات  الدولى  التعاون  اإدارة  مديرة  هيلك،  ·  جيل 
المنظمة الدولية للهجرة )عر�ص تمهيدي(

�سيا�سات  معهد  م�ساركة،  وموؤ�س�سة  الزمالء  كبيرة  نيولند،  ·  كاثلين 
الهجرة )تقرير عن حلقة العمل الأولى(

الجل�سة الأولى: الهجرة فى اأهداف التنمية الم�ستدامة – اأين نبداأ واإلى اأين ن�سير؟10:00 – 11:40

الراهنة  الحالة  لمناق�سة  فر�سة  للم�ساركين  الجل�سة  هذه  �ستتيح 
عليها  بناًء  �لبلد�ُن  �ستقي�ض  �لتى  �لأ�سا�ض  وخطوط  �لهجرة،  ل�سيا�سات 
 ،2030 عام  �ست�سبق  التى  المقبلة  ع�سرة  الأربع  ال�سنوات  خالل  التقدم 
فى  بالهجرة  المت�سلة  الغايات  جميع  فى  تقدم  لإحراز  ال�سبل  واأف�سل 

اإطار اأهداف التنمية الم�ستدامة.
ويمكن اأن ت�ستر�سد المناق�سات بالأ�سئلة التالية:

ل بالفيديو. * ُيعلَم الم�ساركون باأن مداولت حلقة العمل �سُت�سجَّ
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· ما هى الحالة الراهنة للهجرة؟
والتو�سع  والتحويالت،  العاملة،  اليد  هجرة  عن  نعرفه  الذى  ·  ما 
خدمات  على  المهاجرين  وح�سول  للجميع،  ال�سامل  الح�سرى 
مخاطر  من  للحد  التخطيط  فى  المهاجرين  واإدماج  ال�سحة، 

الكوارث؟
ال�سنوات  خالل  فعله  ينبغى  الذى  ما  نعرفه،  ما  اإلى  ·  ا�ستناداً 
الأربع ع�سرة المقبلة لتحقيق الغايات المت�سلة بالهجرة؟ وما هى 

التحديات المتوقعة اأمام تحقيق هذه الغايات؟
المت�سلة  الغايات  تحقيق  فى  المحرز  التقدم  تقييم  يمكننا  ·  كيف 

بالهجرة؟
الدولية  للمنظمة  العام  المدير  �سوينغ،  لي�سى  ويليام  المي�ّسر: 

للهجرة
المتكلمون:

· اإي�ساتا كابيا، وزير الدولة الثاني، وزارة ال�سوؤون الخارجية والتعاون 
الدولي، �سيراليون

·  اأندريه فاليني، وزير الدولة للتنمية والفرنكوفونية، الملحق بوزير 
ال�سوؤون الخارجية والتنمية الدولية، فرن�سا

للتعاون  العامة  للمديرية  العام  المدير  مان�سيرفي�سي،  ·  �ستيفانو 
الدولى والتنمية، المفو�سية الأوروبية

لل�سوؤون  العام  الأمين  وكيلة  كا�ستيو،  ماتامورو�ص  اآندريا  ·  ماريا 
والتعاون  الخارجية  لل�سوؤون  العامة  الأمانة  والهجرة،  القن�سلية 
المعنى  الإقليمى  للموؤتمر  الموؤقتة  الرئا�سة  هندورا�ص،  الدولي، 

بالهجرة
·  اإدوارد نيي�سا، ال�سفير الخا�ص المعنى بالتعاون الدولى فى مجال 

الهجرة، �سوي�سرا
لعام  التنمية  لخطة  الأول  الرئي�ص  نائب  الدين،  محيى  ·  محمود 
مجموعة  وال�سراكات،  المتحدة  الأمم  بمنظومة  العالقات   ،2030

البنك الدولي

12:30 – 11:40
بعيون  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  اإلى  النظر  المهاجرين:  اأ�سوات 

المتخلفين عن الركب

تحقيق  عملية  فى  رئي�سياً  دوراً  ومجتمعاتهم  المهاجرون  يوؤدى 
و�سُتعر�ص فى  به.  العتراف  بد من  الم�ستدامة، ل  التنمية  اأهداف 
و�سُتجرى  ال�ستات،  المهاجرين ومنظمات  فرادى  اآراء  الجل�سة  هذه 
خاللها مناق�سة ب�ساأن جوانب الهجرة فى اأهداف التنمية الم�ستدامة 
من منظورهم، و�ستتيح فر�سة لتعزيز اأهمية دورهم فى دعم التنفيذ.
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ويمكن اأن ت�ستر�سد المناق�سات بالأ�سئلة التالية:
المهاجرين  م�ساركة  من  الأمثل  الم�ستوى  بلوغ  يمكن  ·  كيف 

وجماعات ال�ستات فى تنفيذ الغايات المت�سلة بالهجرة؟
فى  المعنيين  اأ�سوات  مراعاة  ل�سمان  الالزمة  التدابير  هى  ·  ما 

عملية التنفيذ؟
الإدارة  �سعبة مجال�ص  رئي�ص  �سامري،  الأ�سوات: عزوز  يعر�ص هذه 

فى المنظمة الدولية للهجرة
المتكلمون:

الوطنية  لل�سبكة  الفخرية  الرئي�سة  هنري،  مبوغا  ·  �سالومى 
�سة  للمهاجرات فى اآيرلندا )AKIDWA(، رئي�سة البعثة وموؤ�سِّ
م�ساركة لمنظمة »Wezesha«» – المنظمة الأفريقية للتنمية 

بقيادة ال�ستات، اآيرلندا
·   اإيجيد دال، موؤ�س�ص م�سارك لمنظمة »Wezesha«»، من�سق فى 

مجال الدعوة، المنظمة الدولية للهجرة، اآيرلندا

ا�ستراحة12:30 – 15:00

14:45 – 13:15
ن�ساط مو�ز

الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  تحقيق  اأجل  من  الدول  بين  »التعاون 
المت�سلة بالهجرة«»

18:00 – 15:00
الغايات  تحقيق  فى  المحرز  التقدم  ا�ستعرا�ص  الثانية:  الجل�سة 

المت�سلة بالهجرة: تحديد الثغرات وتعزيز ال�ستجابة

الفريق 1: الإبالغ القطري15:00 – 16:30

ومنتظم  واآمن  منظم  نحو  على  الأ�سخا�ص  وتنقل  الهجرة  »تي�سير 
ومت�سم بالم�سوؤولية، بما فى ذلك من خالل تنفيذ �سيا�سات الهجرة 

المخطط لها والتى تت�سم بح�سن الإدارة«».
المتعلقة  الغايات  ذلك  فى  بما  اأخرى،  غايات  فى  الهجرة  وتِرد 
بالتعليم )الهدف 4(، والم�ساواة بين الجن�سين )الهدف 5(، والعمالة 
والعمل الالئق )الهدف 8(، والحد من انعدام الم�ساواة )الهدف 10(، 
وال�ساملة  ال�سلمية  والمجتمعات   ،)13 )الهدف  واآثاره  المناخ  وتغير 
للجميع )الهدف 16(، ومكافحة التجار بالب�سر )الغايات 5-2 و7-8 
الجل�سة  هذه  و�ستتيح   .)17 )الهدف  العالمية  وال�سراكات  و2-16(، 
فى  المحرز  التقدم  عن  والإبالغ  التحديات  لإبراز  للدول  فر�سة 

تحقيق الغايات المت�سلة بالهجرة.
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تدعو الغاية 10-7 من اأهداف التنمية الم�ستدامة البلدان اإلى ويمكن 
اأن ت�ستر�سد المناق�سات بالأ�سئلة التالية:

تحقيق  �سياق  فى  تحديدها  يمكن  التى  الممار�سات  اأف�سل  ·  ما هى 
الغايات المت�سلة بالهجرة؟

·  هل هناك اأى ثغرات فى عملية تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة؟ 
واإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن �سدها؟

· كيف يمكن تعزيز الهجرة واإعطاوؤها الأولوية فى ال�ستراتيجيات 
الإنمائية الوطنية؟

المي�ّسر: �سونكى لورنز، رئي�ص وحدة ق�سايا الهجرة، وزارة الخارجية 
التحادية، األمانيا

المتكلمون:
·  الحبيب ندير، الأمين العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين 

فى الخارج و�سوؤون الهجرة، المغرب
·  �سارة غابرييال لونا كامات�سو، نائبة المدير العام، المديرية العامة 

لحقوق الإن�سان والديمقراطية، المك�سيك
·  ماريا تيريزا ت. األموخويال، نائبة الممثل الدائم، البعثة الدائمة 
للفلبين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى 

فى جنيف

الفريق الثاني: بناء القدرات لتحقيق الغايات المت�سلة بالهجرة16:30 – 18:00

المت�سلة  الغايات  لتحقيق  القدرات  نف�ص  جميعاً  الدول  تملك  ل 
بالهجرة والإبالغ عن التقدم المحرز فى �سبيل ذلك. وهناك الكثير 
الغايات  عن  الإبالغ  على  البلدان  قدرات  لبناء  فعله  ينبغى  مما 
جمع  على  خا�ص  بوجه  الأمر  هذا  وينطبق  بالهجرة.  المت�سلة 
لآثار  البلدان  فهم  وتعزيز  بالهجرة  المتعلقة  البيانات  وتحليل 
هذا  و�سيحدد  الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف  فى  المدرجة  الهجرة 
الفريق المجالت التى ينبغى موا�سلة العمل فيها، و�سيو�سى بحلول 

لتعزيز القدرة الموؤ�س�سية.
ويمكن اأن ت�ستر�سد المناق�سات بالأ�سئلة التالية:

التى  الموؤ�س�سية  بالقدرات  المتعلقة  الأ�سا�سية  التحديات  هى  ·  ما 
اأن تعيق التقدم فى تحقيق الغايات المت�سلة بالهجرة، وما  يمكن 

هى الحلول التى يمكن اقتراحها؟
قوية  موؤ�س�سات  تملك  التى  الدول  بين  التعاون  تعزيز  يمكن  ·  كيف 

والدول التى تعانى من �سعف القدرات الموؤ�س�سية؟
الغايات  عن  الإبالغ  على  الموؤ�س�سية  القدرات  بناء  يمكن  ·  كيف 
جمع  عمليات  تح�سين  مثاًل،  يمكن،  وكيف  بالهجرة؟  المت�سلة 

البيانات؟
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التنفيذى  والمدير  الم�ساعد  العام  الأمين  �سيث،  نيخيل  المي�ّسر: 
لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

المتكلمون:
·  عبد الرحمن �سيال، وزير �سوؤون الماليين المقيمين فى الخارج

· كاتارينا مار�سيلينو، وزيرة الدولة للمواطنة والم�ساواة، البرتغال
برنامج  مدير  العام،  الأمين  م�ساعد  �سليمان،  مارتيني�ص  ·  مجدى 
الأمم المتحدة الإنمائى الم�ساعد، ومدير مكتب ال�سيا�سات ودعم 

البرامج
والديموغرافيا،  ال�سكان  تعداد  �سعبة  رئي�سة  كويوميان،  ·  كارين 

اأرمينيا
جامعة  فى  التطبيقى  القت�ساد  اأ�ستاذ  األون�سو،  اأنطونيو  ·  خو�سيه 
فى  الإنمائية  ال�سيا�سات  لجنة  وع�سو  مدريد،  فى  كمبلوتن�سى 

المجل�ص القت�سادى والجتماعى لالأمم المتحدة

نهاية اليوم الأول

14:45 – 13:15
ن�ساط مو�ز

»ا�ستخدام المبادئ التوجيهية لمبادرة ’المهاجرون فى البلدان التى 
تمر باأزمات« للنهو�ص بخطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030«»

الفريق الثاني: تمويل تنفيذ الغايات المت�سلة بالهجرة15:00 – 16:30

تموياًل  و�ستتطلب  بالطموح،  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  تت�سم 
كبيراً وموثوقاً. وينبغى اإن�ساء اآليات تمويل مبتكرة ل�سمان الأموال 
ا�ستخدام  وينبغى  الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف  لتحقيق  الالزمة 
بم�سادر  وا�ستكمالها  الأمثل  النحو  على  التقليدية  التمويل  م�سادر 
جديدة  اإنمائية  فاعلة  جهات  ت�سمل  ومتنوعة  مبتكرة  راأ�سمالية 
قادرة على اللتزام بالتمويل. و�سيتيح هذا الفريق للجهات الفاعلة 
فر�سة  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  بتحقيق  المعنية  الرئي�سية 
لمناق�سة التحديات التى تعتر�ص تحديد م�سادر التمويل الموثوقة 

لتحقيق هذه الأهداف، و�سيو�سى باآليات تمويل جديدة.
ويمكن اأن ت�ستر�سد المناق�سات بالأ�سئلة التالية:

· ما هى م�سادر التمويل غير التقليدية التى يمكن ا�ستك�سافها؟
· ما هى التحديات التى يمكن اأن تعتر�ص اإدراج هياكل التمويل غير 

التقليدية فى عملية تنفيذ اأهداف التنمية الم�ستدامة؟
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تحقيق  لتمويل  ا�ستخدامها  يمكن  التى  الأخرى  الأدوات  هى  · ما 
الغايات المت�سلة بالهجرة؟

اإدارة  التنمية،  تمويل  مكتب  مدير  تريبيلكوف،  األك�سندر  المي�ّسر: 
الأمم المتحدة لل�سوؤون القت�سادية والجتماعية

المتكلمون:
· اأت�سو�سى هاناتاني، مدير مكتب بناء ال�سالم والإعمار، اإدارة الهياكل 

الأ�سا�سية وبناء ال�سالم، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
للتحويالت،  الأفريقى  للمعهد  التنفيذى  المدير  �سي�سي،  · اأمادو 

التحاد الأفريقي
· جو�ص فيربيك، الممثل الخا�ص للبنك الدولى لدى مكتب الأمم 

المتحدة ومنظمة التجارة العالمية فى جنيف
الأفريقى  للم حفل  موؤقت  مدير   ، موؤ�س�سة   مدير  فال،  · جبريل 

الأوروبى للتنمية بقيادة منظمات ال�ستات

17:00 – 16:30
الختتام والمالحظات الختامية

· ويليام لي�سى �سوينغ، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
نهاية حلقة العمل
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ورقــة معلومـــات اأ�سا�سيــة
حلقة العمل الثانية المعقودة فيما بين الدورات

قاعة الموؤتمرات ال�سابعة والع�سرون، ق�سر الأمم، جنيف
  11-12 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2016
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ورقة معلومات اأ�سا�سية

لعام  الم�ستدامة  التنمية  خطة  اإطار  فى  بالهجرة  المتعلقة  اللتزامات  متابعة 
2030: التحديات والفر�ص

عقدت المنظمة الدولية للهجرة )المنظمة( الدورة الأولى للحوار الدولى ب�ساأن 
الهجرة لعام 2016، يومى 29 �سباط/فبر�ير و1 اآذار/مار�ص، فى مقر الأمم المتحدة 
فى نيويورك حول مو�سوع »متابعة وا�ستعرا�ص م�ساألة الهجرة فى اإطار اأهداف التنمية 
الم�ستدامة«»1. وناق�ص الم�ساركون اأبعاد الهجرة فى اإطار اأهداف التنمية الم�ستدامة 

والآليات المتاحة لتنفيذها.

و�ستعقد المنظمة، يومى 11 و12 ت�سرين الأول/اأكتوبر فى ق�سر الأمم بجنيف، 
المحرز  التقدم  »تقييم  الدولي، حول مو�سوع  الحوار  اإطار  فى  الثانية  عملها  حلقة 
العمل  حلقة  و�ستحلل  بالهجرة«».  المت�سلة  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  تحقيق  فى 
عام من  بعد  الم�ستخل�سة  والدرو�ص  المحرز  والتقدم  ال�سليمة،  الممار�سات  وتناق�ص 
اعتماد خطة الأمم المتحدة للتنمية الم�ستدامة لعام 2030 )خطة عام 2030(؛ وهو عام 
واجهت فيه الدول والمنظمات الدولية وجهات معنية اأخرى من اأ�سحاب الم�سلحة 
التنمية  اأهداف  تنفيذ  الورقة عملية  الملمو�سة. وتبحث هذه  التنفيذ  اأولى تحديات 
التو�سيات  تعالجها  لم  التى  التحديات  اأهم  وتتناول  بالهجرة،  المت�سلة  الم�ستدامة 

المنبثقة من حلقة العمل الأولى.

لالطالع على معلومات عن حلقة العمل الأولى فى اإطار الحوار الدولى ب�ساأن الهجرة، المعنونة »متابعة وا�ستعرا�ص م�ساألة الهجرة فى   1
www.iom.int/international-dialogue-migration-2016- التالي:  الرابط  انظر  الم�ستدامة«»،  التنمية  اأهداف  اإطار 

.follow-and-review-migration-sdgs
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معلومات اأ�سا�سية

التنمية  اأهداف  فى  الهجرة  م�ساألة  اإدراج  خالل  من  الدولي،  المجتمع  اأقر 
اأن تكون  اأن الهجرة، التى تت�سم بح�سن الإدارة، يمكن  الم�ستدامة، توافق الآراء على 
هامة  اإ�سارات   2030 عام  خطة  وت�سم  المهاجرون.  عجلتها  يدفع  للتنمية  و�سيلة 
غاية  فى  الدول،  حث  اأهمها  ع�سر،  ال�سبعة  اأهدافها  نطاق  على  الب�سرى  التنقل  اإلى 
قائمة بذاتها )الغاية 10-7(، على »تي�سير الهجرة وتنقل الأ�سخا�ص على نحو منظم 
الهجرة  �سيا�سات  تنفيذ  بما فى ذلك من خالل  بالم�سوؤولية،  واآمن ومنتظم ومت�سم 
المخطط لها والتى تت�سم بح�سن الإدارة«». وثمة غايات محددة اأخرى تتناول اأي�ساً 
عالقة الهجرة بال�سحة )الغاية 3-8(، وحقوق العمل )الغاية 8-8(، والتجار بالب�سر 
)الغايات 5-2 و8-7 و16-2(، والتحويالت )الغاية 10-ج(، والحد من مخاطر الكوارث 
والقدرة على ال�سمود والبيئة )الأهداف 1 و11 و13(، ف�ساًل عن المدن )الهدف 11(، 
والبيانات المف�سلة ح�سب عوامل منها و�سع الهجرة )الهدف 17(، على �سبيل المثال 

ل الح�سر.

وي�سكل اإدراج م�ساألة الهجرة فى ال�سيا�سات الإنمائية ال�سائدة اإنجازاً فى حد ذاته، 
ولكن التحدى الحقيقى �سيكمن فى �سمان عمل جميع اأ�سحاب الم�سلحة على تنفيذ 
وتحقيق الأهداف والغايات المحددة فى خطة عام 2030 بحلول موعد انعقاد المنتدى 
ال�سيا�سى الرفيع الم�ستوى فى عام 20302. ولذلك، ل بد من ح�سد الهتمام والموارد، 
المتعلقة  البيانات  وا�ستعرا�ص  جمع  اآليات  تح�سين  وزيادة  جديدة،  �سراكات  واإقامة 
بالهجرة وبالتقدم المحرز فى تنفيذ الأهداف والغايات المت�سلة بالهجرة. و�ستنظر 
التى  الحلول  و�ستناق�ص  التحديات،  هذه  بع�ص  فى  هذه  الأ�سا�سية  المعلومات  ورقة 

يمكن توخيها.

التحدى 1:  الحاجة اإلى التاآزر الموؤ�س�سى لمتابعة وا�ستعرا�ص م�ساألة الهجرة فى 

اأهداف التنمية الم�ستدامة

تعر�ص خطة عام 2030 هيكاًل من اأربع طبقات للمتابعة وال�ستعرا�ص على ال�سعد 
العالمى والإقليمى والوطنى والموا�سيعي. و�سيكون من المهم فى ال�سنوات المقبلة 
ال�ستفادة اإلى اأق�سى حد من هذا الهيكل المعقد ل�سمان متابعة وا�ستعرا�ص �ساملين 
لجوانب الهجرة فى اأهداف التنمية الم�ستدامة، والعمل فى الوقت نف�سه على تفادى 

اللب�ص والزدواجية بين مختلف الجهات الفاعلة والمنتديات.

2  المنتدى ال�سيا�سى الرفيع الم�ستوى المعنى بالتنمية الم�ستدامة هو محفل الأمم المتحدة الرئي�سى لال�ستعرا�ص والمتابعة من اأجل تتبع 
التقدم المحرز فى تنفيذ خطة عام 2030.



115

ويقدم ال�سكل التالى لمحة عامة عن الإ�سارات اإلى الهجرة والمهاجرين فى اإطار 
الأهداف والغايات فى خطة عام 2030.

الهجرة فى اإطار الأهداف والغايات

دة 
حد

 م
ت 

ارا
اإ�س

4 التعليم 
الجيد

 5 
الم�ساواة 

بين 
الجن�سين

8 النمو 
القت�سادى 

وتوفير 
العمل 
الالئق

10 الحد 
من انعدام 
الم�ساواة 

16 ال�سالم 
والعدالة

17 ال�سراكات 
من اأجل تحقيق 

الأهداف

4-ب: 
المنح 

الدرا�سية 
)تنقل 

الطالب(

 :2-5
التجار 
بالب�سر 

)التركيز 
على 

الن�ساء 
والفتيات(

 :7-8
التجار 
بالب�سر

8-8: حقوق 
العمال 

المهاجرين 
)خا�سة 
منهم 

المهاجرات(

 :7-10
�سيا�سات 
الهجرة 

المت�سمة 
بح�سن الإدارة

10-ج: 
التحويالت

 :2-16
التجار 
بالب�سر

17-16: ال�سراكة 
العالمية 

17-17: ال�سراكات 
العامة وبين 
القطاع العام 

والقطاع الخا�ص 
و�سراكات المجتمع 

المدني
17-18: بيانات 
مف�سلة )ح�سب 

عوامل منها و�سع 
المهاجر(

ى
خر

ت  اأ
لقا

ط
من

1 الق�ساء 
على الفقر

3 ال�سحة 
الجيدة 

والرفاهية 

11 مدن 
وم�ستوطنات 

ب�سرية 
م�ستدامة

13 اإجراءات 
الت�سدى 

لتغير 
المناخ

1-5: ال�سمود 
للظواهر 
المت�سلة 
بالمناخ 
وللهزات 

القت�سادية 
والجتماعية

 :8-3
تحقيق 

التغطية 
ال�سحية 
ال�ساملة

11-ب: المدن 
التى تنفذ 
�سيا�سات 
متكاملة 

13-1و2 و3: 
ال�سمود 
لالأخطار 
المرتبطة 

بالمناخ 
والكوارث 
الطبيعية

الوكالت  بين  الم�سترك  الخبراء  فريق  و�سع  فقد  العالمي،  ال�سعيد  على  فاأما 
اعتمدتها  موؤ�سراً   230 ت�سم  قائمة  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  بموؤ�سرات  المعنى 
واإر�ساد  المحرز،  التقدم  ر�سد  اإلى  وتهدف   2016 اآذار/مار�ص  فى  الإح�سائية  اللجنة 
ال�سيا�سات و�سمان م�ساءلة جميع اأ�سحاب الم�سلحة الم�ساركين فى عملية المتابعة 
وال�ستعرا�ص. ويوا�سل فريق الخبراء الم�سترك بين الوكالت، الذى يتاألف من 27 
دولة ع�سواً وي�سم وكالت اإقليمية ودولية ب�سفة مراقب، عمله على تعزيز منهجيات 
الخا�سة  المنهجيات  التى يجرى تطوير  الموؤ�سرات  )اأى  الثالث  الم�ستوى  موؤ�سرات 
بها(. وهذا هو الحال بالن�سبة للموؤ�سر 10-7-2 ب�ساأن »عدد البلدان التى نفذت �سيا�سات 
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– بما فى  هجرة مت�سمة بح�سن الإدارة«». وت�سم موؤ�سرات اأخرى لها �سلة بالهجرة 
ذلك الموؤ�سر المتعلق بالتجار بالب�سر )الموؤ�سر 16-2-2( والموؤ�سر المتعلق بتكاليف 
التوظيف )الموؤ�سر 10-7-1( – منهجيات را�سخة، وتتولى وكالت الإح�ساء الوطنية 
كل  اإلى  وبالن�سبة  بانتظام.  وتحليلها  ال�سلة  ذات  البيانات  جمع  الأخرى  والوكالت 
موؤ�سر، ُكلف عدد من الوكالت الراعية بم�ساعدة الدول الأع�ساء فى جمع المعلومات 

الالزمة لالإبالغ عن التقدم المحرز.

قرارها  فى  المتحدة،  لالأمم  العامة  الجمعية  فاإن  الإقليمي،  ال�سعيد  على  واأما 
299/70 ب�ساأن »متابعة خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030 وا�ستعرا�سها على ال�سعيد 
العالمي«»، »ت�سجع الدول الأع�ساء على تحديد اأن�سب المنتديات والأ�سكال الإقليمية 
اأو دون الإقليمية، عند القت�ساء، كو�سيلة اأخرى للم�ساهمة فى المتابعة وال�ستعرا�ص 
الزدواجية،  الم�ستوى، مع العتراف ب�سرورة تفادى  الرفيع  ال�سيا�سى  المنتدى  فى 
وترحب بالخطوات المتخذة فى هذا ال�سدد«» )الفقرة 10(3. ويمكن اأن توؤدى منتديات 
اأ�سحاب الم�سلحة المتعددين، مثل العمليات الت�ساورية الإقليمية ب�ساأن الهجرة، التى 
تعمل بمثابة محافل للحوار وتبادل المعلومات حول الق�سايا المتعلقة بالهجرة، دوراً 
مفيداً فى المناق�سة وتبادل الآراء ب�ساأن التجارب الناجحة والعقبات والتحديات فى 

�سياق متابعة وا�ستعرا�ص اأهداف التنمية الم�ستدامة.

وعلى ال�سعيد الوطني، ُيطلب من البلدان اأن ُتترجم قائمة الموؤ�سرات العالمية 
بتكاليف  المتعلق  الموؤ�سر  بالفعل  بلدان  عدة  حققت  وقد  وطنية.  موؤ�سرات  اإلى 
المحولة«»(،  المبالغ  من  مئوية  كن�سبة  التحويالت  »تكاليف  )10-ج-1،  التحويالت 
اأن  وا�ستفادت من هذا الموؤ�سر باعتباره فر�سة للم�سى قدماً فى التزاماتها. ويمكن 
ت�سعى هذه البلدان، على �سبيل المثال، اإلى زيادة التثقيف بال�سوؤون المالية با�ستخدام 
اأحكاماً  للهجرة  الوطنية  ال�ستراتيجية  ت�سمين  مدى  تقييم  مثل  وطنية،  موؤ�سرات 

لزيادة اإلمام الأفراد الذين يتلقون التحويالت بال�سوؤون المالية.

ال�سيا�سية  للمنتديات  ال�سنوية  الموا�سيع  ت�سمح  الموا�سيعي،  ال�سعيد  وعلى 
الرفيعة الم�ستوى با�ستعرا�ص الم�سائل ال�ساملة )قرار الجمعية العامة 1/70، الفقرة 
85(4، ف�ساًل عن الم�سائل الجديدة والنا�سئة )م�سروع القرار L/70.60، الفقرة 2(5. 
و�سُت�ستعر�ص �سنوياً مجموعة من خم�سة اأهداف اأو �ستة ا�ستعرا�ساً متعمقاً فى اإطار 

مو�سوع معين. وفيما يلى الموا�سيع المحددة لل�سنوات الثالث المقبلة:

.www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/299 :3  متاح فى الرابط التالي

 ،»2030 لعام  الم�ستدامة  التنمية  خطة  عالمنا:  ’تحويل   ،2015 اأيلول/�سبتمبر   25 الموؤرخ   1/70 المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  قرار   4
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/PDF/ التالي:  الرابط  فى  متاح 

.N1529189.pdf?OpenElement

على  وا�ستعرا�سها   2030 لعام  الم�ستدامة  التنمية  خطة  ’متابعة   ،2016 تموز/يوليه   26 العامة،  الجمعية  رئي�ص  قدمه  قرار  م�سروع   5
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N16/ التالي:  الرابط  فى  متاح  العالمي«،   ال�سعيد 

.237/30/pdf/N1623730.pdf?OpenElement
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الأهدافالمو�سوعال�سنة

1 و2 و3 و5 و9 و14الق�ساء على الفقر وتعزيز الزدهار فى عالم متغير2017

6 و7 و11 و12 و15التحول نحو مجتمعات م�ستدامة وقادرة على ال�سمود2018

4 و8 و10 و13 و16تمكين النا�ص و�سمان ال�سمول والم�ساواة2019

الالجئين  ل�سوؤون  المتحدة  الأمم  قمة  موؤتمر  اعتمد  اأيلول/�سبتمبر،   19 وفى 
والمهاجرين الذى يعنى بحركات النزوح الكبرى لالجئين والمهاجرين اإعالناً �سيا�سياً 
– هو اإعالن نيويورك من اأجل الالجئين والمهاجرين – ي�سم مرفقين: المرفق الأول 
يوؤيد اإطار التعامل ال�سامل مع م�ساألة الالجئين ويحدد م�ساراً فى �سبيل و�سع ميثاق عالمى 
ب�ساأن الالجئين، والمرفق الثانى – فى �سبيل و�سع ميثاق عالمى للهجرة الآمنة والمنظمة 
والقانونية. وُيرجح اأن يكون الميثاق العالمى للهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية فى �سكل 
مجموعة من المبادئ واللتزامات والتفاهمات ب�ساأن الهجرة الدولية بجميع اأبعادها - 
الإن�سانى والإنمائى والمرتبط بحقوق الإن�سان، وما اإلى ذلك - �سمن اإطار للتعاون الدولى 
ال�سامل ب�ساأن المهاجرين والحراك الب�سري، ي�ستر�سد بخطة عام 2030 وخطة عمل اأدي�ص 
اأبابا، وُيعتمد خالل موؤتمر دولى ُيعقد فى عام 2018. وكما هو مبين فى المرفق الثاني، 
�ستعمل الأمانة العامة لالأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة معاً على تقديم الخدمات 
للمفاو�سات، على اأن توفر الأولى القدرة والدعم وتقدم الثانية الخبرة المطلوبة فى المجال 

التقنى وفى مجال ال�سيا�سات.

التحدى 2:  الحاجة اإلى بناء القدرات الموؤ�س�سية

بغية تنفيذ التدابير وال�ستراتيجيات ال�سليمة التى �ست�ساعد البلدان على تحقيق 
جوانب الهجرة فى اأهداف التنمية الم�ستدامة، ل بد من موا�سلة العمل على تعزيز 
وعى الدول الأع�ساء وفهمها للغايات الوجيهة المت�سلة بالهجرة. فعلى �سبيل المثال، 
يمكن اأن يكون اإطار حوكمة الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة منطلقاً لتدريب 
البلدان على المق�سود من �سيا�سات الهجرة المت�سمة بح�سن الإدارة. وهذا الإطار هو 
ال�سبل  اأف�سل  تبين  التى  الآن،  حتى  دولياً  عليها  المتفق  والوحيدة  الأولى،  الوثيقة 
لإدارة الهجرة على نحو مت�سق و�سامل. وقد رحبت الدول الأع�ساء فى المنظمة باإطار 
حوكمة الهجرة من خالل قرار المجل�ص رقم 1310، الذى اأُقر فى 24 ت�سرين الثانى 
20156، و�سجع الدول على اأن ت�ستخدم الإطار لتعزز حوكمتها للهجرة والتنقل، بدعم 

الثغرات  اأو  ال�سعف  مواطن  معرفة  من  البلدان  الأداة  هذه  وُتمكِّن  المنظمة،.  من 
فى ال�سيا�سات التى توؤثر فى المهاجرين وفى حوكمة الهجرة، واتخاذ قرارات ب�ساأن 
الأولويات ال�سيا�ساتية، وتحديد ت�سل�سل المبادرات التى من �ساأنها اأن توؤدى اإلى نتائج 

م�ستدامة بما يتما�سى مع اتجاهات الهجرة ال�سائدة فى كل بلد.

6  متاح فى الرابط التالي:
.https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-RES-1310%20MIGOF.pdf
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على  يتعين  الأهداف،  فى  المبينة  للم�سائل  البلدان  فهم  زيادة  اإلى  وبالإ�سافة 
اأن تعزز قدرتها على جمع وتحليل ون�سر البيانات المتعلقة بالهجرة ليت�سنى  الدول 
لها تحديد الثغرات على نحو �سليم، واتخاذ التدابير المنا�سبة لتنفيذ جوانب الهجرة 
فى الأهداف، وا�ستعرا�ص التقدم المحرز فى الأهداف المت�سلة بالهجرة. وقلَّما تتاح 
بيانات فى الوقت المنا�سب ب�ساأن الهجرة والت�سرد، مما يجعل من ال�سعب على �سناع 
القرار و�سع �سيا�سات فعالة وت�ستند اإلى الأدلة فى مجال الهجرة. وحتى عندما توجد 
بالفعل اإح�ساءات عن الهجرة، قد ل ي�ستخدمها وا�سعو ال�سيا�سات ا�ستخداماً تاماً، لأن 
البيانات تكون فى الغالب متفرقة بين مختلف اأ�سحاب الم�سلحة والبلدان، اأو قد ل 

تكون موثوقة.

الدول  �ست�ساعد  التى  والمنهجيات  الأدوات  تح�سين  اأو  و�سع  اأي�ساً  المهم  ومن 
فى  الهجرة  جوانب  تنفيذ  فى  المحرز  التقدم  وتتبع  الثغرات  تحديد  فى  الأع�ساء 
اأهداف التنمية الم�ستدامة. وقد و�سعت المنظمة ووحدة البحوث التابعة لمجلة ذى 
�سيا�ساتها  تقييم  فى  للبلدان  �سيكون مرجعاً  الهجرة  الحوكمة  موؤ�سراً  اإيكونومي�ست 
وموؤ�س�ساتها المعنية بحوكمة الهجرة فى �سياق الغاية 10-7. وي�ستخدم موؤ�سر حوكمة 
اإطار  من  م�ستمد  كلها  مجالت،  خم�سة  فى  الأداء  لقيا�ص  نوعياً  �سوؤاًل   73 الهجرة 
حوكمة الهجرة. وهو اأداة لتحليل الثغرات تعمل بمثابة اإطار لمقارنة ال�سيا�سات؛ ول 
يق�سد منه ترتيب البلدان من حيث �سيا�ساتها فى مجال الهجرة، بل يهدف اإلى تقديم 
روؤى حول الدعامات ال�سيا�ساتية التى يمكن اأن ت�ستند اإليها البلدان لتعزيز حوكمتها 

للهجرة، ولتحديد اأف�سل الممار�سات لو�سع البرامج الم�ستقبلية.

التحدى 3: اإقامة �سراكات جديدة

محور  هو  ذلك  لأن  المتحدة  الأمم  كيانات  جميع  بين  الج�سور  نمد  اأن  »ينبغى 
الم�ست�سار  نابارو،  ديفيد  – الدكتور  الجديدة«».  الخطة  فى  ع�سر  ال�سبعة  الأهداف 

الخا�ص لالأمين العام المعنى بخطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030

من الوا�سح اأنه ينبغى لكل بلد اأن يترجم اأهداف التنمية الم�ستدامة اإلى التزامات 
وطنية يم�سك هو بزمامها، ولكن لن يت�سنى لأى دولة اأن تنجح بمفردها فى تحقيق 
جميع الأهداف. وبالمثل، ل يمكن للمنظمات الدولية والجهات الفاعلة الأخرى ذات 
الغايات  مجموعة  تعقد  اإلى  فبالنظر  اإقليمي.  نحو  على  الأهداف  تتناول  اأن  ال�سلة 

والأهداف، لم يعد من المنا�سب لأ�سحاب الم�سلحة العمل على نحو منعزل.

ويعنى ذلك اأي�ساً �سرورة اإ�سراك منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخا�ص على 
نطاق اأو�سع. وقد ا�ستد اهتمام الجهات الفاعلة غير الحكومية، فى ال�سنوات الأخيرة، 
بالمنتديات المعنية بالهجرة، مثل مجل�ص المنظمة الدولية للهجرة، اأو الحوار الدولى 
ب�ساأن الهجرة، اأو المنتدى العالمى المعنى بالهجرة والتنمية، وزادت م�ساركتها فيها. 
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وينطبق هذا الأمر اأي�ساً على الم�ساورات المتعلقة بمبادرة ’المهاجرون فى البلدان 
التى تمر باأزمات«، التى توؤدى المنظمة دور اأمانتها، وعقدت فى هذا الإطار م�ساورات 

خا�سة لمنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخا�ص.

ول بد اأي�ساً من تعزيز التعاون بين جميع م�ستويات الحكم، ول �سيما مع ال�سلطات 
من  المنبثقة  والتحديات  الفر�ص  اإدارة  فى  ال�سدارة  مركز  تحتل  التى  المحلية 
الهجرة. ومثلما قال عمدة مونتريال، ال�سيد دونى كودير، خالل حلقة العمل الأولى 
فى اإطار الحوار الدولى ب�ساأن الهجرة فى نيويورك. »الهجرة هى اأوًل وقبل كل �سيء 
واقع محلى وح�سري. وتنطوى فى المقام الأول على مغادرة مكان ما اأماًل فى تر�سيخ 
الجذور فى مكان اآخر. وبالتالى فالهجرة تنجح اأو تف�سل على ال�سعيد المحلي. ففى 
مدننا بالذات ي�سبح التنوع مورداً خ�سباً لبناء م�ستقبل م�سرق. ويمكن اأن ي�سبح فيها 
الفاعلين  دور  تعزيز  الجديدة  الح�سرية  الخطة  و�ستوا�سل  للتوتر«».  م�سدراً  اأي�ساً 
هذه  تقترح  ذلك،  على  وعالوة  الم�ستدامة.  التنمية  اأهداف  تحقيق  فى  المحليين 
الوطنية،  التنفيذ  للمدن يمكن من خالله دعم جهود  �سيا�ساتى  اإطار  اإتاحة  الخطة 

والم�سى من ثم فى زيادة فعالية الأهداف.

التحدى 4: توجيه موارد جديدة لتمويل الهجرة والم�ساريع االإنمائية

راأى المتحاورون خالل حلقة العمل الأولى فى اإطار الحوار الدولى ب�ساأن الهجرة 
فى نيويورك اأن الغاية 10-ب ب�ساأن ت�سجيع التدفقات المالية، بما فى ذلك ال�ستثمار 
الأجنبى المبا�سر، والغاية 10-ج ب�ساأن خف�ص تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين، 
مواطن  اإدراك  المهم  من  ذلك،  ومع  التمويل.  م�سادر  تنويع  اأمام  المجال  تف�سحان 
بنهج  الأخذ  من  بد  ول  وا�ستعمالها.  ك�سبها  ظروف  ومراعاة  التحويالت،  ق�سور 
التوظيف الأخالقى والحترام التام لحقوق المهاجرين اإذا اأريد للتحويالت اأن ت�سهم 
اإ�سهاماً اإيجابياً فى بلوغ التنمية الم�ستدامة بدًل من اإعاقتها. وتحقيقاً لهذه الغاية، 
اأرباحهم،  �سافى  من  �سيزيد  للعمال  التوظيف  تكاليف  خف�ص  اأو  اإلغاء  ت�سجيع  فاإن 
ويمكن اأن يرفع قيمة التحويالت7. فوفقاً لمنظمة العمل الدولية، على �سبيل المثال، 
اإذا اأُلغيت ر�سوم التوظيف تماماً، تم�سيا مع معايير المنظمة، يمكن اأن ترتفع مدخرات 

المهاجرين بمقدار ثمانية اأمثاِل مبلِغ ر�سوم التوظيف المدفوعة8.

http://blogs.worldbank.org/ :متاح فى الرابط التالي ،D. Ratha، 2014، Reducing migration costs  7
.peoplemove/reducing-migration-costs

 ،International Labour Organization، 2015، Promoting decent work for migrant workers  8
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/ :متاح فى الرابط التالي      

.documents/publication/wcms_344703.pdf
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.والتحويالت عمليات خا�سة وطوعية ومتعددة التجاهات يقوم بها المهاجرون، 
فردياً اأو جماعياً، لنقل النقود على ال�سعيد الدولى اإلى اأ�سخا�ص تربطهم بهم �سالت 
وثيقة. ويمكن اأن تكون التحويالت مورداً هاماً لتحقيق التنمية الم�ستدامة. غير اأن 
مر�سلى التحويالت ومتلقيها اأحرار فى تقرير وجه ا�ستخدام هذه الأموال الخا�سة، 
بما فى ذلك ا�ستخدامها فى مبادرات اإنمائية. ومن ثم، ل ينبغى ا�ستخدام التحويالت 
لتمويل م�ساريع مت�سلة باأهداف التنمية الم�ستدامة، ما لم ُيبد المر�سلون والمتلقون 
رغبة �سريحة فى ذلك، ول يمكن اأن تكون بدياًل مبا�سراً للم�ساعدة الإنمائية الر�سمية.

اأفراد ال�ستات على ال�ستثمار و�سيلة لزيادة الأموال واإدماج المهاجرين  وت�سجيع 
ز  اأن ت�سارك البلدان المر�سلة للمهاجرين فى برامج ُتعزَّ فى خطط التنمية. فيمكن 
عن طريق التوا�سل باأفراد ال�ستات، وبذلك ُي�سخ التمويل فى تنفيذ اأهداف التنمية 
اأفراد ال�ستات منذ مدة طويلة التنمية الم�ستدامة  الم�ستدامة عند الإمكان. ويدعم 
فى  المن�ساأ  بلدان  تكامل  وبتعزيز  اأوطانهم،  اإلى  والأفكار  والمعارف  الموارد  بنقل 
مالية  اأ�سوًل  ال�ستات  اأفراد  يملك  التحويالت،  اإلى  وبالإ�سافة  العالمي.  القت�ساد 
�سخمة فى ح�سابات التوفير والتقاعد، وفى الممتلكات والديون والأ�سهم، على �سبيل 
المثال. وي�سكل ح�سد هذه الموارد المالية بت�سجيعهم على ال�ستثمار اأ�سلوباً جديداً 
المت�سلة  الأهداف  لتحقيق  الالزم  التمويل  تعبئة  خالله  من  يمكن  للغاية  وهاماً 

بالهجرة والغايات الأخرى بوجه اأعم.

اال�ستنتاجات: �سبل الم�سى قدمًا

الدولى  الحوار  اإطار  فى  الأولى  العمل  حلقة  خالل  جديد،  من  الم�ساركون  اأكد 
رئي�سيين،  اإنمائيين  فاعلين  باعتبارهما  والمهاجرين  الهجرة  اأهمية  الهجرة،  ب�ساأن 
واعترفوا باأن خطة عام 2030 اأعطت زخماً للتعاون على نهج قائم على حقوق الإن�سان 
التنمية  واأطر  خطط  فى  تامة  مراعاة  المهاجرين  مراعاة  و�سمان  الهجرة،  اإزاء 
الوطنية. وخل�ست المناق�سات ف�ساًل عن ذلك اإلى اأن خطة عام 2030 ل تتناول جميع 
جوانب الهجرة على نحو تام، ولذلك فاإن تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة يتطلب 
اتباع نهج �سامل ومن�سق اإزاء الهجرة، على اأ�سا�ص خطة عام 2030، وو�سع اأطر رئي�سية 
ب�ساأن  الدولى  الحوار  اإطار  فى  المعقودة  الأولى  العمل  اأبرزت حلقة  واأخيراً،  اأخرى. 
الهجرة الحاجة اإلى تح�سين جمع البيانات، بما فى ذلك البيانات المف�سلة، واإلى اإطار 
�سراكات قوية لتحقيق  بناء  اإلى  والحاجة  بالهجرة،  المت�سلة  الأهداف  متين لر�سد 

خطة عام 20309.

www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/ التالي:  الرابط  فى  متاح  ال�ستنتاجات«»،  »موجز  انظر   9
.IDM/2016_IDM/Summary%20of%20conclusions.pdf
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تنفيذ  م�ساألة  تناول  الدولي،  الحوار  اإطار  فى  الثانية،  العمل  حلقة  وتقترح 
الأهداف المت�سلة بالهجرة من منظور �سامل، مع مراعاة دور الحكومات على جميع 
التى   - الدولية  والمنظمات  المدني،  والمجتمع  الخا�ص  القطاع  ودور  الم�ستويات، 
ينبغى اأن ُتدرج فى العمليات الت�ساورية الإقليمية، التى تقودها الدول، ب�ساأن لهجرة، 

والعمليات الدولية.

واأخيراً، تتيح حلقة العمل الثانية فر�سة للدول ل�ستك�ساف ال�سبل غير التقليدية 
اأن  ويمكن  بالهجرة.  المت�سلة  الغايات  تنفيذ  لتمويل  وكذلك  ال�سراكات  لإقامة 
والتطرق  الجمة  ال�سعوبات  لمواجهة  المتنوعة  الخيارات  من  اأكبر  عدداً  ذلك  يتيح 
مبا�سرة  غير  اأم  مبا�سرة  �سلة  لها  اأكانت  �سواء  معالجتها،  ينبغى  التى  الم�سائل  اإلى 
بالهجرة. وفى �سوء ذلك، هناك حاجة اإلى �سراكات وخطط �ساملة، ولعل هذه المائدة 

الم�ستديرة تتيح اأحد ال�سبل الكفيلة بتحقيق هذه الغاية.
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موجـــــز ال�ستنتـــاجـــات
حلقة العمل الثانية المعقودة فيما بين الدورات

 11 -  12 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2016
قاعة الموؤتمرات ال�سابعة والع�سرون، ق�سر الأمم، جنيف
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موجز اال�ستنتاجات

اإطار  فى  المقررة  الثانية  العمل  حلقة  للهجرة  الدولية  المنظمة  عقدت 
الأول/اأكتوبر  ت�سرين  و12   11 يومى   2016 لعام  الهجرة  ب�ساأن  الدولى  الحوار 
الحلقات  �سل�سلة  من  الأولى  العمل  حلقة  وكانت  بجنيف.  الأمم  ق�سر  فى   ،2016
اإطار  فى  الهجرة  م�ساألة  وا�ستعرا�ص  »متابعة  مو�سوع  لمناق�سة  ُخ�س�ست  قد 
اآذار/مار�ص  و1  �سباط/فبر�ير   29 يومى  وُعقدت  الم�ستدامة«»،  التنمية  اأهداف 

نيويورك. المتحدة فى  الأمم  فى مقر 

و�سارك فى حلقة العمل الثانية هذه، المعنونة »تقييم التقدم المحرز فى تحقيق 
يمثلون  م�سارك   300 من  اأكثر  بالهجرة«»  المت�سلة  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف 
�لحكومات، و�لمنظمات �لدولية و�لإقليمية، و�لأو�ساط �لأكاديمية، و�لقطاع �لخا�ض، 
وناق�ص  المدني.  المجتمع  عن  ف�ساًل  المهاجرين،  ومنظمات  ال�ستات  ومنظمات 
الم�ساركون على مدى يومين جميع جوانب عملية تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة 
هذه  من  الم�ستخل�سة  والدرو�ص  المكت�سبة  الخبرات  وتبادلوا  بالهجرة،  المت�سلة 

العملية.

الدولية  للمنظمة  العام  المدير  بها  اأدلى  ترحيبية  بمالحظات  الجتماع  وافُتتح 
للهجرة ال�سيد وليام �سوينغ، تالها عر�ص تمهيدى قدمته ال�سيدة جيل هيلك، مديرة 
اإدارة التعاون الدولى وال�سراكات الدولية، ثم اخُتتم الجتماع بتقرير موجز عن حلقة 
والهجرة  المهاجرين  برنامج  نيولند، مديرة  كاثلين  ال�سيدة  الأولى، قدمته  العمل 

والتنمية فى معهد �سيا�سات الهجرة.

مزيجاً  يمثلون  متكلماً   36 وقادها  اأفرقة،  �سبعة  اإطار  فى  المناق�سات  وُنظمت 
اأ�سهموا  والتنمية،  الهجرة  مجالى  فى  والخبراء  ال�سيا�سات  وا�سعى  من  متوازناً 
جن�سانى  توازن  لتحقيق  فر�سة  الأفرقة  تركيبة  واأتاحت  الهامة.  باآرائهم  فيها 
مناطق  جميع  امراأة،   14 منهم  كانت  الذين  المتكلمون،  مثل  اإذ  جيد،  وجغرافى 

تقريباً. العالم 



126

وتلخ�ص هذه الوثيقة اأهم ال�ستنتاجات التى خل�ست اإليها المداولت خالل اليومين.

فى  والتنمية  بالهجرة  المت�سلة  الق�سايا  فى  هام  تقدم  1-  اأُحرز 

ال�سنوات االأخيرة

فى  تقدم  تحقيق  نحو  موجهة  جديدة  تدابير  تنفيذ  فى  بلدان  عدة  بداأت   ·
التوظيف  مجال  فى  التقدم  مثل   ،2030 لعام  التنمية  بخطة  التزاماتها 

الأخالقى للعمال المهاجرين وخف�ص تكلفة التحويالت.

�سلط الم�ساركون ال�سوء على تزايد العتراف بالدور المحورى للهجرة فى   ·
الدولية.  المحافل والعمليات  اأهم  المو�سوع من ثم فى  واإدراج هذا  التنمية، 
للجمعية  الم�ستوى  الرفيع  القمة  موؤتمر  ذلك  على  الرئي�سية  الأمثلة  ومن 
روؤ�ساء  بم�ساركة  اأيلول/�سبتمبر   19 فى  ُعقد  الذى  المتحدة  لالأمم  العامة 
الكبيرة لالجئين  التحركات  الدول، وتناول لأول مرة منذ 71 عاماً مو�سوع 
والمهاجرين. وعالوة على ذلك، فعلى عك�ص الأهداف الإنمائية لالألفية، باتت 

الهجرة مدرجة فى خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030.

من دلئل التقدم الهامة الأخرى قرار زعماء العالم اإطالق عملية تف�سى اإلى   ·
اإر�ساء ميثاق عالمى لهجرة اآمنة ومنتظمة ومنظمة.

اأخيراً، اعتبر الم�ساركون اأي�ساً ان�سمام المنظمة الدولة للهجرة اإلى منظومة   ·
مجال  فى  الرائدة  العالمية  الوكالة  يجعلها  هاماً  اإنجازاً  المتحدة  الأمم 

الهجرة.

تزايد تحديات الهجرة يقو�ص تقدم الدول فى مجال الهجرة  -2

اإلى التحديات المعقدة المتعددة فى مجال الهجرة  وجه المتكلمون النتباه   ·
م �لدول فى تحقيق �لأهد�ف وتتطلب �إجر�ء�ت عاجلة. وحدد  �لتى تقو�ض تقدُّ
غير  ر  الُق�سّ وهجرة  بالب�سر  والتجار  الق�سرى  العمل  الممثلين  من  العديد 
اأنحاء العالم، داعين  الم�سحوبين بذويهم بو�سفها م�ساكل رئي�سية فى �ستى 
واإلى و�سع  الت�سامن والتعاون،  اأ�سا�ص  الدولية، على  اإلى تح�سين ال�ستجابة 

اأطر فعالة لتعزيز الهجرة الآمنة والمنتظمة.

التنمية  بخطة  المعنى  العام  لالأمين  الخا�ص  الم�ست�سار  لحظ  مثلما   ·
اإزاء تحديات  الم�ستدامة لعام 2030، ينبغى اأن تتبع الحكومات نهجاً مزدوجاً 
اآمن ومنظم ومنتظم، والحد  اإدارة الهجرة على نحو  الهجرة، يكون كالآتي: 
اأهداف خطة  من �سغط الهجرة. ويتوقف حل تحديات الهجرة على تحقيق 
عام 2030، الذى �سي�سهم بالتالى فى الحد من عوامل الدفع التى توؤدى اإلى 

تدفقات كبيرة للهجرة.
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االإمكانيات  الإتاحة  االأهمية  بالغ  اأمر  المهاجرين  3-  تمكين 

الكاملة لهم لتحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة

اأبرز عدة محاورين طيلة حلقة العمل الدور الهام الذى يمكن اأن يوؤديه اأفراد   ·
المهاجرين. و�سدد  ت�سهم فى تعزيز رفاه  تنفيذ تدابير ملمو�سة  ال�ستات فى 
وزير �سوؤون الماليين المقيمين فى الخارج ووزير الدولة فى �سيراليون على 
اأن  ويمكن  الهجرة  فى حوكمة  ي�ساركون  انفكوا  ما  اأنف�سهم  ال�ستات  اأفراد  اأن 
ي�سهموا اإ�سهاما ًكبيراً فى تحقيق اأهداف وغايات التنمية الم�ستدامة المت�سلة 

بالهجرة.

المهاجرين«»،  اأ�سوات  »جل�سة  فى  المتكلمون،  عر�ص  ذلك،  على  عالوة   ·
تجاربهم كمهاجرين وموؤ�س�سين لمنظمات ال�ستات المعنية بت�سميم م�ساريع 
ُي�ستفاد من  اأوروبا وفى المنطقة الأفريقية. وقلَّما  واأ�سرهم فى  للمهاجرين 
اإلى  البلدان  افتقار  منها  لأ�سباب  التنمية،  فى  ال�ستات  جماعات  اإمكانات  كل 

بيانات عن اأفراد ال�ستات التابعين لها.

لكى يكون المهاجرون واأفراد ال�ستات فاعلين اإنمائيين، ينبغى اأن ت�سجع بلدان   ·
�سعورهم  وتعزز  المدنية  ال�سوؤون  فى  المهاجرين  م�ساركة  والمق�سد  المن�ساأ 
اإ�سراك  ويكت�سى  م�سترك.  م�سير  بناء  فى  الم�ستركة  والم�سوؤولية  بالنتماء 
اأهمية  ذلك(  اإلى  وما  )البلديات،  المحلى  الم�ستوى  على  ال�سيا�سات  وا�سعى 

بالغة لأن الندماج يتحقق على ال�سعيد المحلي.

بناء القدرة على جمع البيانات عن الهجرة وتحليلها  -4

البيانات  اأدوات جديدة لتح�سين جمع  اإلى و�سع  اأبرز عدة م�ساركين الحاجة   ·
عن الهجرة وتحليلها، بما فى ذلك اأدوات القيا�ص المبتكرة لتحديد الثغرات 

وتتبع التقدم المحرز فى تنفيذ �سيا�سات الهجرة التى تت�سم بح�سن الإدارة.

كررت المناق�سات الحاجة اإلى فهم الهجرة وا�ستخدام معلومات دقيقة لالإبالغ   ·
ما  اإزاء  قلقهم  عن  المتكلمين  من  العديد  واأعرب  الهجرة.  اآثار  عن  ال�سليم 
ي�سمل الهجرة من خطاب م�سموم ومعاد لالأجانب فى معظم الأحيان، واأ�ساروا 
وتحليلها  الهجرة  عن  البيانات  جمع  على  الدول  قدرات  بناء  �سرورة  اإلى 
لل�سماح باتخاذ اإجراءات قائمة على الأدلة للت�سدى للت�سريحات الكاذبة حول 

الهجرة.

اأ�سار الم�ساركون اإلى الدور الهام الذى يمكن اأن يوؤديه الحوار ب�ساأن الهجرة   ·
على ال�سعيدين الإقليمى والعالمى فى تعزيز فهم اأف�سل لتجاهات الهجرة 

وفى ت�سجيع عملية م�ستنيرة لو�سع �سيا�سات الهجرة.
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ال بد من �سيا�سات ا�ستباقية فى مجال الهجرة  -5

�سيا�سات  باتت  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف  فى  الهجرة  اإدراج  اإلى  نظراً   ·
م�ستويات  تقلي�ص  فى  اختزاله  يمكن  ل  جديداً،  دوراً  توؤدى  التنمية 
التفاوت والفقر فح�سب، بل هو دور يراعى المهاجرين باعتبارهم فاعلين 
اإنمائيين. ول ينبغى اأن نقت�سر على اإبراز الخدمات التى يمكن اأن يقدمها 
المهاجرون من اأجل التنمية، بل علينا اأن نبرز اأي�ساً الخدمات التى يمكن 
ل  الهجرة  �سيا�سات  اأن  الخبراء  وراأى  للمهاجرين.  التنمية  تقدمها  اأن 
البلدان،  اإلى  اأدوات دفاعية تمنع المهاجرين من الدخول  ُتعتبر  اأن  ينبغى 
اتجاهاً  بو�سفها  الهجرة  مع  تتعامل  ا�ستباقية  اأدوات  تكون  اأن  ينبغى  بل 
وتحقيقاً  اإنمائيين.  كفاعلين  دورهم  اأداء  من  المهاجرين  وُتمّكن  معا�سراً 
اأجل  من  العمل  بمكان  الأهمية  من  اأن  على  المتكلمون  اتفق  الغاية،  لتلك 
فى  معترفين  الهجرة،  على  النا�ص  تجبر  التى  الدفع«  ’عوامل  من  الحد 

الجذب«. ’عوامل  تفادى  با�ستحالة  ذاته  الوقت 

حان الوقت لالنتقال من و�سع االإطار المفاهيمى اإلى التنفيذ  -6

اإنعا�ص  اإلى  الحاجة  العمل  حلقة  يومى  طيلة  تكررت  التى  الموا�سيع  من   ·
التنفيذ. مرحلة  اإلى  بالنتقال  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف 

التزاماتها  تترجم  اأن  البلدان  على  يتعين  الفعال،  التنفيذ  �سمان  بغية   ·
على  وعالوة  الوطنية.  �سياقاتها  تنا�سب  وطنية  التزامات  اإلى  العالمية 
يرتبط  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  تحقيق  اأن  متكلمين  عدة  اأكد  ذلك، 
تلك  ترجمة  م�سوؤولية  عليهم  تقع  الذين  المحليين  الفاعلين  باإ�سراك 

محلية. اإنمائية  �سيا�سات  اإلى  الأهداف 

الإنمائية  الأهداف  لتحقيق  المتخذة  التدابير  الحكومات  عر�ست   ·
الهجرة،  حوكمة  اإطار  منها  مبتكرة،  اأدوات  با�ستخدام  بالهجرة  المت�سلة 
عن  ف�ساًل  التوظيف،  لنزاهة  الدولى  والنظام  الهجرة،  حوكمة  وموؤ�سر 
مبادئها  دخلت  التى  باأزمات«  تمر  التى  البلدان  فى  ’المهاجرون  مبادرة 
اإلى بناء القدرات واإقامة ال�سراكات - مع  التوجيهية فترة التنفيذ. واأ�سير 
لتعزيز  رئي�سيين  عن�سرين  باعتبارهما   - والجدد  التقليديين  ال�سركاء 

فعالة. تنفيذ  عملية 

اتفق الم�ساركون على اأن الميثاق العالمى من اأجل الهجرة �سيكون عن�سراً   ·
الم�ستدامة. التنمية  اأهداف  وتحقيق  الهجرة  لحوكمة  حيوياً 
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الهجرة  مجال  فى  الفاعلة  والجهات  الدول  تتعاون  اأن  7-  ينبغى 

لو�سع التزاماتها مو�سع التنفيذ

اأ�ساد الم�ساركون باإدراج مقترح يتعلق باإر�ساء ميثاق عالمى من اأجل الهجرة فى   ·
اإعالن نيويورك. و�سيكون هذا الميثاق العالمى و�سيلة هامة لتنفيذ الجوانب 
اإطار  و�سع  خالل  من  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  فى  بالهجرة  المتعلقة 

للتعاون الدولى ال�سامل ب�ساأن الهجرة والتنقل الب�سري.

دعا العديد من المتكلمين المنظمة الدولية للهجرة اإلى اأداء دور قيادى فى   ·
العملية الرامية اإلى اإر�ساء الميثاق العالمي، و�سددوا كذلك على اأن من المهم، 
ل�سمان اإحراز تقدم كبير فى الجوانب المتعلقة بالهجرة فى اأهداف التنمية 
الم�ستدامة، بناُء �سراكات �سفافة و�ساملة، يمكن اأن توؤدى فيها جميع الأطراف 
والمهاجرين  المدنى  والمجتمع  الخا�ص  القطاع  ي�سمل  بما  دورها،  الفاعلة 

اأنف�سهم.

القائمة  والمحافل  الهيئات  تعمل مختلف  اأن  ينبغى  الإقليمي،  ال�سعيد  على   ·
معاً على بناء مزيد من التاآزر. ويمكن، على �سبيل المثال، اأن تعزز العمليات 
لالأمم  الإقليمية  القت�سادية  اللجان  مع  عالقاتها  الإقليمية  الت�ساورية 

المتحدة والهيئات الإقليمية الأخرى.

اأبابا لتمويل التنمية؛ غير  ت�سكل الهجرة عن�سراً هاماً من خطة عمل اأدي�ص   ·
اأن محدودية الموارد العامة �ستجعل من ال�سعب على الدول توفير التمويل 
الكافى للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالهجرة. ورغم العتراف باأن التحويالت 
المالية ت�سهم اإ�سهاماً هاماً فى رفاه و�سبل معي�سة الماليين من النا�ص، �سدد 
ينبغى مقارنتها  التحويالت تظل موارد خا�سة، ول  اأن هذه  المتكلمون على 
م�سادر  اأو  المبا�سر  الأجنبى  ال�ستثمار  اأو  الر�سمية  الإنمائية  بالم�ساعدة 

التمويل الر�سمية الأخرى من اأجل التنمية.

التنمية  اأهداف  لتحقيق  الكافى  التمويل  �سمان  اأن  اإلى  المتكلمون  اأ�سار   ·
الم�ستدامة يتطلب توثيق التعاون بين الحكومات وكذلك مع الجهات الفاعلة 
الخا�سة  الموارد  بين  الجمع  ال�سرورى  من  و�سيكون  ال�سلة.  ذات  التجارية 

والعامة.
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اال�ستنتاجات

هذا الموجز لي�ص جامعاً مانعاً. ويجرى حالياً اإعداد تقرير تحليلى �سامل ي�سم 
نتائج المناق�سات التى دارت فى كلتا حلقتى العمل اللتين ُنظمتا فى عام 2016. و�سيقدم 
القادم  العالمى  المنتدى  ذلك  فى  بما  العمليات،  من  �سل�سلة  اإلى  مدخالت  التقرير 
بالتنمية  المعنى  الم�ستوى  الرفيع  ال�سيا�سى  والمنتدى  والتنمية،  بالهجرة  المعنى 
الم�ستدامة فى عام 2017، والأعمال التح�سيرية الموؤدية اإلى الموؤتمر الدولى المقرر 

عقده فى عام 2018 لعتماد ميثاق عالمى من اأجل هجرة اآمنة ومنتظمة ومنظمة.

وحكومة  المتحدة  الوليات  حكومة  ت�سكر  اأن  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتود 
اأ�ستراليا على ما قدمتاه من دعم مالى للحوار الدولى ب�ساأن الهجرة لعام 2016، �سمح 

باإعداد حلقتى العمل المقررتين فى هذا الإطار.
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الو�سف:   يحتوي هذا المن�سور على التقرير والمواد التكميلية فيما يخ�ّص حلقتي 

"متابعة  الُمعنون  ال�سامل  المو�سوع  حول   2016 في  المعقودتين  العمل 
اإّبان  اأهداف التنمية الم�ستدامة« في  اإطار  وا�ستعرا�ص م�ساألة الهجرة في 
الحوار الدولي ب�ساأن الهجرة، وهو المنتدى الرئي�سي الذي عقدته المنظمة 
الدولية للهجرة حول الحوار ب�ساأن �سيا�سات الهجرة. وُعِقدت حلقتا العمل 
في نيويورك في 29 �سباط/فبر�ير و1 اآذار/مار�ص، وعلى التوالي في جنيف 

يومي 11 و12 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2016.

في  الهجرة  م�ساألة  اإدراج  على  المترتبة  الآثار  معالجة  تمت  الأولى،  الحلقة  في 
ت�ساعد  اأن  يمكن  التي  والآليات  الأدوات  ونوق�ست  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف 
المتعلقة بالهجرة  الغايات  التقدم المحرز في تحقيق  الدول الأع�ساء على قيا�ص 
في اإطار اأهداف التنمية الم�ستدامة ذات ال�سلة، وُدر�ست، في جملة اأمور، خيارات 
التنمية  اأهداف  اإطار  في  بالهجرة  المتعلقة  الموا�سيعي" للغايات  "ال�ستعرا�ص 
الغايات  تحقيق  في  الدولية  المنظمات  به  ت�سطلع  الذي  والدور  الم�ستدامة 

بالهجرة. المتعلقة  

وا�ستناداً اإلى نتائج حلقة العمل الأولى، تّم تقييم التقدم المحرز في تحقيق الغايات 
الثانية.  العمل  حلقة  اأثناء  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  اإطار  في  بالهجرة  المتعلقة 
ونوق�ست حالة �سيا�سات الهجرة بعد عام واحد من اعتماد خطة 2030 من وجهة نظر 
الدول وغيرها من اأ�سحاب الم�سلحة في مجال الهجرة، وُعر�ست اأف�سل الممار�سات 
الجارية في البلدان التي تحرز تقدما في تنفيذ الغايات المتعلقة بالهجرة في اإطار 
على  الموؤ�س�سية  الدول  قدرة  تح�سين  كيفية  في  وُنظر  الم�ستدامة،  التنمية  اأهداف 
قيا�ص التقدم المحرز في تحقيق الغايات المتعلقة بالهجرة في اإطار اأهداف التنمية 

الم�ستدامة والإبالغ عن هذا التقدم. 

ال�سيا�سات ب�ساأن تنفيذ ومتابعة  وبتخ�سي�ص منتدى النقا�ص الرئي�سي هذا لمناق�سة 
وا�ستعرا�ص الجوانب المتعلقة بالهجرة في اأهداف التنمية الم�ستدامة، توّد المنظمة 
الدولية للهجرة اإتاحة مجاٍل يمكن فيه للدول الأع�ساء في المنظمة وللجهات الفاعلة 
الرئي�سية المعنية في مجال الهجرة والتنمية، من اأجل تقديم ال�ستراتيجيات المّتبعة 
الممار�سات  ذلك  في  بما  بالهجرة،  المتعلقة  الغايات  لتحقيق  المّتخذة  والتدابير 
الجيدة والتحديات والدرو�ص الم�ستفادة والمجالت التي تحتاج اإلى الدعم والخبرات 

الم�ستركة.
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