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 مشاورة أصحاب المصلحة المتعددين 

ي لتنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية 
 االستعراض اإلقليمي األفريق 

   3المجال المواضيعي 

ي التنمية دعم إدماج المهاجرين "
 

 " ومساهمتهم ف

 2021يوليو   1الخميس,  

كة  للهجرة  الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية : منظمة القيادة المشت 

 حكيمة هايتار :  المقرر 

 

 مقدمة  

ي ذلك المبدأ   .1
ي االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، بما فز

امات الواردة فز ز تماشيا مع االلت 
ي "نهج المجتمع بأرسه" إزاء تنفيذ  

ومتابعته واستعراضه، واستعدادا    االتفاق العالمي للهجرة  التوجيهي المتمثل فز
ي لتنفيذ 

ي آب/أغسطس  عالمي للهجرة االتفاق الألول استعراض إقليمي أفريق 
منظمة العمل  فإن ،2021فز

، ي
وبالتنسيق مع الشبكة   الدولية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة ولجنة االتحاد األفريق 

ز أصحاب المصلحة المتعددين  كة مشاورة بي  مع جميع أصحاب  الوطنية المتحدة للهجرة، عقدت بصورة مشت 

ز  ي التنمية'دعمبشأن  3بشأن المجال المواضيعي المصلحة المعنيي 
 

  لضمان  'إدماج المهاجرين ومساهمتهم ف

 حاب المصلحة خالل عملية المراجعة. الشفافية والشمولية،  ومشاركة مختلفة وذات مغزى ألص
ي الذي نظم يوم الخميس  .2

ونز جلسة   2021يوليو  1وبمشاركة مختلف أصحاب المصلحة، كان االجتماع اإللكت 
ي المناقشة أكتر من 

ي ذلك  280تشاور شاملة ومتعددة أصحاب المصلحة. ساهم فز
منظمات  مشاركا، بما فز

 ، ز بي  ي يقودها األطفال والشباب، ومنظمات واألوساط األكاديمية، ووسائل اإل  المغت 
عالم، والمنظمات الت 

، والمنظمات النسائية، والمؤسسات الوطنية لحقوق  ي
العمالية. وركزت    والنقاباتاإلنسان، المجتمع المدنز

    : من االتفاق العالمي للهجرةالتالية   األهداف عىل مشاورات أصحاب المصلحة 

 والمساعدة والتعاون القنصىلي طوال دورة الهجرة؛ : تعزيز الحماية 14الهدف   •

 : توفت  حصول المهاجرين عىل الخدمات األساسية؛15  الهدف •

ز المهاجرين والمجتمعات من تحقيق 16الهدف   • ؛ االندماج : تمكي   والتماسك االجتماعي

ي التنمية المس : 19الهدف  •
ز عىل المساهمة الكاملة فز بي  تدامة خلق ظروف تساعد المهاجرين و المغت 

ي جميع البلدان 
 ؛ فز

 امانا و اقل كلفة، و تيست  االندماج : 20الهدف  •
تشجيع ارسال التحويالت المالية بوسائل أرسع و أكتر

 المالي للمهاجرين  

 . انشاء آليات من اجل تحويل استحقاقات الضمان االجتماعي و االستحقاقات المكتسبة: 22الهدف   •

 احية، تلتها حلقات نقاش، ومجموعات فاصلة، وملخص لليوم. وتألفت المشاورة من جلسة عامة افتت .3

 الجلسة االفتتاحية

 وبدأت المشاورة بمالحظات ترحيبية من اللجنة االقتصادية ألفريقيا والناسة.  .4

عن اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ممثلة المنظمة الدولية للهجرة،   ممثلة روزفيدزو،السيدة ثوكوزيلي  .5
ي ، والمملكة 

ت عن شكرها للمنظمي   المغربية    واالتحاد األفريق  . وشجعت المشاركي   عل المشاركة  عتر

ي تجري مناقشتها باعتبارها  
ي األهداف الت 

 
ي الخطاب لهذا اليوم. وأشارت إىل مساهمات المهاجرين ف

 
ف
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، حاسمة للغ ي واإلبالغ عنه وستضمن  اية بالنسبة لالتفاق العالمي
 كاف.  بشكلأن يتم التعبت  عن الرسد األفريق 

وتوكول المتعلق بحرية التنقل بوصفه مفتاح تحقيق جدول أعمال أفريقيا المزدهر، ال   وشددت  عل التر
   . الحاجة إل سياسات      عنوتحدثت    سيما بالنظر إىل تنامي المشاعر المعادية للمهاجرين عل الصعيد العالمي

  أن ة. وسلطت الضوء علالمقيد  الحواجز   رفع  باعتبارها أساسية وكذلك   المناسبة  والهجرة العمل
الية ي  الخطاب العالمي يميل إىل تجريم الهجرة والتنقل، مع وجود أدلة تبي   أن أنظمة الحدود الليتر

تميل    الت 
بالحد من وصولهم   وإساءة معاملة المهاجرينوالرحالت اآلمنة وإساءة   العودةمن  إىل أن تؤدي إىل المزيد

 . الخدمات الصحية و االجتماعية االساسيةوالحصول عل   الحقوق األساسية البسيطة مثل التنقل اىل
 

  االتفاق العالمي للهجرة ، خلفية شبكة االمم المتحدة للهجرة   منوقدمت السيدة مونامي موليك،  -  10 .6

ي توجهه. وناقشت التقدم المحرز والتحديث للشبكة، و 
ومركز منصة   ، MMPTFوأهدافه ومبادئه الت 

. وشجعت المشاركي   عل إرسال  منتدى استعراض الهجرة الدوليةالمعرفة، فضال عن تقاسم تواري    خ 

إلقليمي عل االستعراض ا عىل صفحة  وتوصياتهم إىل البعثة. وستنشر التقارير  مذكرات خطية لتقييماتهم

نت وستغذي  منتدى استعراض الهجرة الدولية  إطار   اإلنت 

 

 : حلقة نقاش 1الجلسة  .7

وفيسور دافيدي وقد يرس حلقة النقاش   المشارك الفخري، كلية لندن الجامعية. وأشاد  األستاذ  موسكا،التر

باعتباره إطارا للمساءلة وشجع عىل إجراء مناقشات مفتوحة بشأن األهداف. وقدم   باالتفاق العالمي للهجرة
ز الذين تبادلوا  اتهم وقيموا  مختلف المشاركي  ي ختر

ي تحققت فز
 أفريقيا. تحديات التقدم والفرص الت 

 

ي كينيا، إل  مونياو، وتحدث السيد تشارلز .8
ي للهجرة فز

ز التنسيق الوطتز    نائب مدير خدمات الهجرة وأمي 

تعزيز الحماية و المساعدة و التعاون   (العالمي من آلية التنسيق  14الهدف ، الذي ركز عىل الموضوع االول 
ي تشمل: الحماية والمساعدة    (. القنصىلي عىل امتداد دورة الهجرة 

وسلط الضوء عىل دور الخدمات القنصلية الت 

ي    والتعاون.  وكبلد، بدأت كينيا
ونية حيث تكون هناك حاجة  تقديم الخدمات القنصلية ا    فز ي    وليسإليها  إللكت 

فز

ز تتعلق بالعمالة، وأن البلد لديه اآلن   ي تثت  قلق المواطني 
العواصم. وأشار أيضا إل أن المجاالت الرئيسية الت 

ق األوسط. وعزز البلد أيضا الحماية من خالل   ي الرسر
ي المكاتب القنصلية، وال سيما فز

اتفاقات  ملحقون عماليون فز

ي يسافر إليها المواطنون أساسا. عىل الرغم من إحراز بعض التقدم
ي هذا  العمل مع البلدان الت 

المجال، فإن   فز

ز 1) التحديات تشمل:  ي بلد المقصد الذين ال يسجلون لدى المكاتب القنصلية مما   غت   (المواطني 
ز فز المسجلي 

ز اليجعل الحماية صعبة ويؤدي إل عدم كفاية البيانات عن  بي  ي المكاتب   -  '2؛ ' مغت 
عدم كفاية القدرات فز

ي المتوسط  المكتبأن القنصلية، حيث 
ي البلدان   بعثةلديه قنصلية واحدة لكل  فز

ز
ي ف

دبلوماسية، وهو ما ال يكقز

؛ ' ز ي بها عدد كبت  من المواطني 
ز   كما ' 3الت  انية و الموظفي  ز ' كما أدى عدم 4تحديا آخر؛ '  تشكل تحديد المت 

ز  كما أن المعلومات غت  الصحيحة عن سبب   '  5الخدمات القنصلية. '   ازدواجية     الدول األعضاء إل  التعاون بي 

ز تجعل من الصعب عىل القنصلية أن تدعم مواطنيها عىل نحو كاف. واختتم جلسته بالتوصيات    سفر المواطني 

 التالية لتعزيز الخدمات القنصلية: 

ثنائية مع البلدان المضيفة من أجل تعزيز اإلطار التنظيمي لوكاالت  ثمة حاجة إل إبرام اتفاقات عمل  - •

 التوظيف؛ 

ي بلدان  حاجة الحكومة -  11 •
ي بعثات فز

ز فز ز إضافيي  ز عال من مواطنيها إل نرسر موظفي  ي بها تركت 
 ؛الت 

 وضع إطار إلحالة استحقاقات الضمان االجتماعي وقابليتها للنقل؛ •

اتيجيات تهدف إل تعزيز  • ي الخارج وأصحاب   تنفيذ است 
ز فز ز المواطني  بية المدنية بي  الحوار البناء وإجراء الت 

 المصلحة اآلخرين لخلق فهم أفضل للمشاركة المتبادلة. 

 

ي  وتحدثت السيدة أنيكا ليت    .9
ز حول الموضوع الثانز بي    من المشاورة  المديرة التنفيذية لشبكة افريقيا للمغت 

(. يغطي هذا الموضوع,  الهدف  )الحصول عىل الخدمات األساسية للمهاجرين واإلدماج والتماسك االجتماعي

ز المهاجرين و المجتمعات من  : 16 والهدف تيست  حصول المهاجرين عىل الخدمات االساسية  : 15 تمكي 
ز  الصحية والمياه والرصف  وأبرزت أن الحصول عىل الرعاية  . تحقيق االندماج و التماسك االجتماعي الكاملي 



 
 

3 
 

ي أبدا أن تكون محدودة. 
ومع ذلك، يواجه   الصحي واإلسكان والتعليم هي حقوق أساسية لإلنسان وال ينبعز

ي جميع أنحاء العالم 
ي  يتمثل  تحديا  المهاجرون فز

ي   حقوق اإلنسان هذه.   إعمال فز
وتشت  التقديرات إل أنه فز

ي أفريقيا  عاما، 30غضون 
داد  كما ،  حجما   ستتضاعف المدن فز ز الهجرة داخليا. إن توفت  الخدمات فيما   ست 

ي المدن 
ي  يتعلق بالهجرة هو مسؤولية السلطات المحلية فز

إمكانية الحصول عىل الخدمات إل أن تميل فيها الت 

ي أفريقيا  تكون أفضل. 
ي فز ة. كما أن معظم النمو الحرصز ي األحياء الفقت 

ي أفريقيا معظم المهاجرين يعيشون فز
  فز

ي المدن، وهو أمر إشكالي حيث ال توجد هياكل أساسية مالية كافية، وال تزال االفتقار إل اإلرادة 
سيحدث فز

امج المالية والخدمية الالزمة يصبح غت  مؤكد.  ي البيانات إشكالية ألن رسم الخرائط للتر
السياسية والفجوات فز

رين بشكل غت  متناسب من  الم     السكن مع   خدماتويشمل التحدي الذي يواجه الحصول عىل   هاجرين المترصز

ي مساكن دون المستوى المطلوب
د الذين يعيشون فز ي مساكن مثل   الترسر

ة، وفز كما أن   مكتظة.  األحياء الفقت 

را من عمليات اإلخالء القرسي، ي المناطق ذات الخدمات    المهاجرين أكتر ترصز
ي فز
ويميلون إل الفصل المكانز

ي ال ترتبط ارتباطا جيدا بأجزاء أخرى من المدينة. تمنع الحواجز المالية والمسافات الطويلة  
العامة السيئة الت 

ز من التماس الرعاية. أما بالنسبة للمهاجرين غت    المهاجرين العديد من  ، فإن الوضع أكتر صعوبة  النظاميي 

 نهم يخشون أي اتصال مع السلطات أو المؤسسات الرسمية.  أل 

 

 التوصيات: 

ي إنشاء أماكن عامة آمنة وشاملة للجميع؛ •
ي عمليات جمع البيانات للمساعدة فز

اك المهاجرين فز ي إرسر
 ينبعز

ي للهجرة؛  •
ز عىل المدن أن تخطط مسبقا للنمو السكانز  يتعي 

ي تعزيز حقوق السكن والملكية لمساعدة المهاجر  •
ي  ينبعز

ين الذين ينعمون بمساحة أكتر استقرارا ورسمية فز

 المجتمع؛  

دين.  • ز عىل السلطات المحلية أن تركب هياكل أساسية أكتر استقرارا للسياسات الخاصة بالمرسر  يتعي 

 

ي إل  المديرة التنفيذية السيدة  تحدث ألماز نيغاش، .10
الذي يتحدث  الموضوع الثالث  لشبكة الشتات األفريق 

بي   عل المساهمة الكاملة  (االتفاق العالمي للهجرة  نم  19الهدف  عن   خلق ظروف تساعد المهاجرين و المغت 

ي جميع البلدان
 
ي التنمية المستدامة ف

 
تشجيع ارسال التحويالت المالية بوسائل ارسع و )20( والهدف ف

امانا ي  وسلطت الضوء عىل  (. و اقل كلفة، و تيست  االندماج المالي للمهاجرين اكتر
مساهمات المهاجرين فز

ي الواليات المتحدة
ي يعيشون فيها. وركزت عىل المهاجرين الذين يعيشون فز

وجدت   األمريكية.    المجتمعات الت 

ز للبحوث  بي 
أكتر عرضة للحصول عىل شهادة  من أفريقيا هم عموما المهاجرين السود أن شبكة افريقيا للمغت 

. وأكدت أن ال  من  جامعية أو أعىل ز كيي  مهاجرين ال يأخذون بلدانهم المضيفة وبلدانهم األصلية بل يعطونها  األمت 

ي الواليات المتحدة، ساهم األفارقة 
ائب.  36بمبلغ  عىل حد سواء. وفز زادت  ، 2020سنة  بليون دوالر من الرصز

ى إل التحويالت إل أفريقيا  ات المساعد بزيادة ثالثة أضعاف عنأمريكي   مليار دوالر  42جنوب الصحراء الكتر

ي القارة وعندئذ فقط  
الخارجية للقارة.  وناشدت الحكومات األفريقية أن تعامل األفارقة معاملة أفضل فز

ام الذي يستحقونه ي أماكن أخرى.   سيحصلون عىل االحت 
 فز

 التوصيات:  

مواءمة تنظيم سوق التحويالت، وخفض تكاليف المعامالت، وزيادة إمكانية التشغيل المتبادل للبنية  ●

 التحتية للتحويالت؛ 

 وضع أطر سياسات وتنظيمية مواتية تشجع عىل إيجاد سوق تحويالت تنافسية ومبتكرة؛  ●

 وضع أطر سياسات وتنظيمية مواتية تشجع عىل إيجاد سوق تحويالت تنافسية ومبتكرة؛  ●

ي التنمية المحلية وريادة األعما ●
 ل؛وضع برامج وأدوات لتشجيع االستثمارات من مرسىلي التحويالت فز

ز المهاجرات من الحصول عىل التدريب عىل محو األمية المالية ونظم تحويل التحويالت   ● تمكي 

؛ و ي
 الرسمية، وكذلك فتح حساب مرصفز

 توفت  إمكانية الوصول إل الحلول المرصفية واألدوات المالية وتطويرها للمهاجرين.   ●
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قابلية استحقاقات  )  من التشاور وضوع الرابع تناولت الم ،الدولية  العمل منظمةمن ، السيدة سامية كازي أول .11

انشاء آليات   ) االتفاق العالمي للهجرة من  22والذي يتحدث عن الهدف ( ،الضمان االجتماعي واالستحقاقات

ز بأن  (. من اجل تحويل استحقاقات الضمان االجتماعي و االستحقاقات المكتسبة الحماية   وأبلغت المشاركي 

امج المصممة  االجتماعية، أو   ، حق من حقوق اإلنسان ويعرف بأنه مجموعة السياسات والتر الضمان االجتماعي

إمكانية انطباق حقوق الضمان االجتماعي  وتتطلب  – للحد من الفقر والضعف ومنع حدوثه طوال دورة الحياة

ز البلدان المضيفة وبلدان المنشأ.  اتفاقيات منظمة   والحظت أن عدد التصديق عىل  واستحقاقاته التعاون بي 

ي أفريقيا منخفض. ومع ذلك، وعىل الرغم من انخفاض عدد البلدان األفريقية، فإن  
ي المائة    71العمل الدولية فز

فز

ي الضمان االجتماعي عىل الرغم من عدم التصديق. 
ي المعاملة فز

وال تزال تغطية الحماية   منها توفر المساواة فز

ي أفريقيا
ي المائة من    18حيث ال يغطي استحقاقات الحماية االجتماعية سوى    الحد األقىص،   هي   االجتماعية فز

فز

ي القارة ولكن     السكان. 
ز
درجات متفاوتة      لها لكن بلدان اخرىجنوب أفريقيا لديها الضمان االجتماعي األكتر شموال ف

، وبعضها    الطبية فقط، والبطالة أو الشيخوخة.  يشملمن الضمان االجتماعي

 التوصيات: 

إنشاء أو توسيع أنظمة الحماية االجتماعية الشاملة والكافية والمستدامة لجميع العمال بمن فيهم العمال   •

 المهاجرون؛

 وتنفيذها؛  ذات الصلة  التصديق عىل اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية •

 المتعددة األطراف(؛/ ماعي )الثنائيةإبرام وإنفاذ اتفاقات الضمان االجت •

ي المعاملة أو إنشاء أرضيات وطنية للحمايةاالجتماعية؛ •
 اعتماد تدابت  انفرادية تشمل ضمان المساواة فز

ي ترتيبات العمل الثنائية أو مذكراتالتفاهم؛ •
 إدراج أحكام الضمان االجتماعي فز

ي تعالج العقبات اإلدارية  •
ي يواجهها العمااللمهاجرون؛التدابت  التكميلية الت 

 والعملية والتنظيمية الت 

•  .  االعتبارات الجنسانية، احتياجات مجموعات محددة، الحوار االجتماعي

ي الجلسة العامة  
 
 الجلسة الثانية: مشاورات مفتوحة ف

اتهم المشاركون  المشاورة، يتبادلوخالل الدورة الثانية من  .12 وتوصياتهم بشأن االستعراض   وتحدياتهم ختر

ة من  ي الفت 
 
ي الذي سيعقد ف

  4)و(أنشئت  .  2021   أيلول/سبتمتر  1آب/أغسطس إىل  31القاري األفريق 

 المشاورة.    لمناقشة أهداف مجموعات

 
،   ويش مناقشة الفريق األول إرنست .13 ، المكتب اإلقليمي لمنظمة  رصد و استجابة  كبت  المستشارين/    دابت 

 الصحة العالمية. 
  

ز ومنظمات العمال.  • ز والموظفي  كاء االجتماعيي  ورة جلب الرسر الحاجة إل إيجاد   وأبرزوا  وناقش المشاركون ضز

ز لضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات  سبل لضمان إتاحة الفرص لجلب أصحاب المصلحة المهمي 

ورة الحوار اال و تمت االشارة بطريقة تشاورية. وقد  ز العمال  جتماعي ولرصز المهاجرين للوصول إل تنظيم  تمكي 

ي لمنظمة    أنفسهم، فضال عن فرصة الحصول عىل حقوقهم.  ي  العمل الدولية    وذكر الدور اإليجانر
الدعوة  لدورها فز

 إل االجتماع. 

ز مختلف القطاعات، • ورة التعاون بي        وأشار المشاركون إل أن الصحة والتغذية مصدر قلق. وأشت  إل ضز

ي ضمان  الحكوميةالمنظمات غت  وكذلك إل دور 
كما سلط   الخدمات الصحية.  المهاجرين عىل حصول فز

ز المهاجرين من أن يكونوا جزءا من    المشاركون   أن هناك  وأشت  إل       المضيفة. المجتمعات  الضوء عىل أهمية تمكي 

ي القارة.   مناقشة بشأن االفتقار إل الحكم الرشيد بشأن الهجرة والصحة 
مثاال عىل ذلك   19كانت اثار كوفيد  فز

ز و تركوا خارج دعم المؤسسات اكالتأكيد  . كما تمحيث ترك االف المهاجرين عالقي  ورة إرسر المهاجرين   عىل ضز

ي 
 التخطيط.  فز

ي واجهها  وتم تقاسم  •
ي أوغندا   المهاجرونالتحديات الت 

ة كوفيد خالل  فز ع  وتضمنت العنف القائم عىل النو  19فت 

   .عىل الحدود و االثار االقتصادية و االجتماعية و الروحية االجتماعي و الحركات الرسية و االنهاكات
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ي حماية حقوق العمال   •
وقد تم تبادل الممارسات الجيدة من غانا حيث لعبت النقابات العمالية دورا مهما فز

احات بأن تواصل األمم المتحدة العمل مع  دمت اقت 
ُ
 النقابات العمالية لحماية حقوق العمال. المهاجرين و ق

ي إقليمي  تهايد، من قبل جيسون الثانية المجموعة تم تسهيل مناقشة  .14
ي تنقل أخصان 

ز
ية ،  ف العمالة والتنمية البرسر

ي 
 المكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للجنوب األفريق 

 

مالية   تحويالت دوالر أمريكي مليار  42الصمود، حيث أرسل أكتر من  وناقش المشاركون قدرة المهاجرين عىل  •

ي عام إل أفريقيا كما 
. كما أشت  إل توقع زيادة التحويالت فز ا إل التدفق  2021سجلها البنك الدولي ، مشت 

ي عدد الم 
ز  المالي الكبت  إل البلدان النامية. كما حدثت زيادة فز ي   هاجرين المسجلي 

التحويالت الرقمية، مع      فز

لغامبيا الذي     ٪ هذا العام. ويتجىل ذلك من خالل أمثلة مثل البنك المركزي 2.5زيادة متوقعة بنسبة 

ي الذي سجل زيادة بأكتر من 20سجل زيادة بنسبة 
ي  10٪، والبنك المركزي الكيتز

٪، مما يدل عىل زيادة فز

 استخدام القنوات الرسمية. 

ي  ت •
م تسليط الضوء عىل االطر القانونية باعتبارها مهمة و مفيدة لالطفال، فضال عن تحديات االندماج الت 

ي تقديم الخدمات الصحية للفتيات و  
ي فز
تواجه بسبب حواجز اللغة. استمرت منظمات المجتمع المدنز

ي بذلها المجتم
. و عىل الرغم من الجهود الت  ز ، فان غياب النساء لضمان وصول مماثل للمواطني  ي

ع المدنز

ز   المساعدة من الخدمات االجتماعية و السفارات كان واضحا، ال سيما مع االطفال المهاجرين المنفصلي 

ز ظروف االطفال المهاجرين و اىجاد   . و تم التاكيد عىل الحاجة ال تحسي  ز عن ذوي  هم او غت  المصحوبي 

 الية افريقية تحمي حقوق االطفال المهاجرين  

ف جيدة من أوغندا مع  م ممارسةتقاسوقد تم  • ي  بحق  الدستور الذي يعت 
،   طلب اللجوء فز ز أوغندا دون تميت 

ي حماية وتعزيز الثقافات والتقاليد والعادات وزارة دور  فضال عن 
ي فز
التنمية االجتماعية للعمل الجنسانز

 بموجب الدستور. 

 

ي  رئيسة  فيليسيتاس موكورايندا الثالثةالمجموعة ويشت مناقشة  .15
ي المعتز

دعم المشاري    ع لالتحاد األفريق 
ي 
ي االتحاد األفريق 

اء الهجرة والتجنيس فز د، مكتب الوكالة الدولية لختر  أديس أبيبا -بالهجرة والترسر
 

اإلنسان والهويات القانونية،   حقوق بدعم  السلطات القنصلية فيما يتعلق وأشار المشاركون إل أهمية  •

ي مجال الحماية القنصلية طوال دورة الهجرة. 
 فضال عن تعزيز المساعدة والتعاون فز

ابرز المشاركون الحاجة ال وضع سياسات يمكن ان تتبناها افريقيا كقارة وسلطوا الضوء عىل الحاجة إل   •

ق األوسط كواحد من الوجهات الممتازة للمهاجري ن، والتعامل مع هذه القضايا عىل أساس  التعلم من الرسر

ي عملها، للتأثت  عىل اندماج المهاجرين،  
اك المهاجرين فز ا دعوة للمنظمات إلرسر

ً
منتظم. كانت هناك أيض

وكذلك لتسهيل جمع البيانات المتعلقة بالمهاجرين. كما أشاروا إل الحاجة إل تثقيف الناس بشأن 

 .  المهاجرين والهجرة

ين إل أنه كلما زادت تفكك إفريقيا، زاد عدد األفارقة  اشار المشاركون ا • يضا ال التفكك باعتباره مشكلة، مشت 

ي هجرة اليد العاملة. كما وصفوا الحاجة إل مفاوضات حول هجرة اليد  
الذين يتعرضون لسوء المعاملة فز

ي اآلراء عىل المستوى اإلقليمي ، ح 
ات عىل  العاملة، وحقوق اإلنسان، والحاجة إل توافق فز ت  تؤثر التغيت 

ي الحاالت 
ا طلب إل األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة للمساعدة والتدخل فز

ً
الجميع. كان هناك أيض

ي يتم فيها سجن المهاجرين الشباب وقتلهم عىل مستوى العالم
 . الت 

 

أخصائية هجرة العمالة والتنقل اإلقليمية    غلوريا مورينو فونتس شاممارتن،      الرابعةالمجموعة    ويشت مناقشة .16
 التابعة لمنظمة العمل الدولية 

 

االتفاق العالمي  من    38الحماية االجتماعية للعمال المهاجرين، وأشاروا إل الفقرة      وتحدث المشاركون عن •

ام الدول األعضاء .  للهجرة ز بمساعدة العمال المهاجرين عىل مستويات المهارة  كما اشاروا إل أهمية الت 

 عن المزايا 
ً
ي بلدان المقصد ، فضال

 .  للوصول إل الحماية االجتماعية فز
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ية تتماشر مع توصية منظمة العمل الدولية   • ز تمت التوصية بإنشاء أنظمة حماية اجتماعية وطنية غت  تميت 

ان االجتماعي الثنائية اإلقليمية أو متعددة األطراف بشأن تدفقات الحماية االجتماعية ، واتفاقات الضم  202

 .  المتبادلة بشأن إمكانية نقل المزايا المكتسبة للعمال المهاجرين

ي أطر   •
كانت هناك توصيات أخرى إلدماج األحكام المتعلقة بإمكانية نقل االستحقاقات والفوائد المكتسبة فز

ز بلدان مركزية لل ي تسهل طلبات إمكانية النقل من الضمان االجتماعي الوطنية وتعيي 
عبور والوجهة الت 

 . المهاجرين

حيب بكينيا   • ي القارة. ومع ذلك ، تم الت 
تم تقديم مساهمات فيما يتعلق بنقص تماسك الحماية االجتماعية فز

    . باعتبارها ممارسة جيدة التساق قوانينها ومواءمتها مع حقائق الحماية االجتماعية الحالية

ز دول وسط إفريقيا. كما سلط الميرس الضوء عىل معدل التنقل   تمت اإلشارة إل  • عدم وجود اتفاقيات بي 

ز الحكومة الفرنسية ودول   ا إل اتفاقيات الضمان االجتماعي الموقعة بي 
ً
ا أيض ً ي غرب إفريقيا ، مشت 

المرتفع فز

علق بهذه المسألة  شمال وغرب إفريقيا. وسلط الميرس كذلك الضوء عىل حاجة البلدان إل الترصف فيما يت

ز متساوين.  ز وغت  المواطني  ز الضمان االجتماعي تجعل المواطني   . ، وكذلك ضمان أن قواني 

كما تحدث الميرس عن أهمية الهجرة كحق من حقوق اإلنسان. وذكرت منافع المهاجرين عىل أنها ليست  •

ي جميع البل
ك فز دان. تمت الدعوة إل  مخصصات أو فائض ولكنها مجرد جزء ال يتجزأ من الرخاء المشت 

ي إفريقيا عىل سبيل األولوية ، مع اإلشارة إل إخفاقات الحكومات ، ودعوة البلدان إل  
ز الوضع فز تحسي 

كات المنظمة لمكافحة عمالة األطفال ، وزيادة اإلنتاجية ، وتقاسم المنافع  .  العمل مع الرسر

ن التوعية ، فيما يتعلق بالتأثت  عىل  كانت هناك دعوة لمزيد من الدعوة من أجل الوضوح ، والمزيد م •

ات   ز التعاون والتآزر ، وتكييف التغيت  ي القضايا الصحية. كما تمت اإلشارة إل الحاجة إل تحسي 
الحكومات فز

كة ،  ز العمليات المشت  والرعاية والخدمات. كما أشاروا إل الحاجة إل زيادة تبادل المعلومات لتحسي 

ز الحقوق والحماية ، م ي أفريقيا وتحسي 
     . ع إبراز الحاجة إل االهتمام بنظم الحماية االجتماعية الضعيفة فز

 

 : المخرجات الرئيسيةاختتام الدورة للمجموعة / 

ق آسيا عندما يتعلق  • األمر بالحصول عىل تدابت    ويمكن ألفريقيا أن تتعلم من نهج رابطة أمم جنوب رسر

ي بلدان المقصد حماية
 . أفضل للعمال المهاجرين فز

ي من خالل اللجنة االقتصادية   •
ي االتحاد األفريق 

ز الدول األعضاء فز عىل الرغم من وجود نقاط انطالق قوية بي 

كة" لتعزيز حقوق العمال وحمايتهم ا إل إنشاء "عملية أفريقية مشت 
ً
 . اإلقليمية، إال أن هناك حاجة أيض

ي  •
ز حرية التنقل يجب زيادة التصديق عىل بروتوكول االتحاد األفريق  ز الدول األعضاء لتمكي  للتنقل الحر بي 

ي إفريقيا 
 . فز

 . هناك حاجة لزيادة أنشطة بناء القدرات لمكافحة / منع االتجار بالبرسر  •

ز مكافحة االتجار بالبرسر وتهريب المهاجرين • ز الواضح بي   . هناك حاجة لزيادة تبادل المعلومات، مع التميت 

 

 ختامية  مالحظات

وفيسور دافيد موسكااختتم  .17 ( ، UCL، جامعة كوليدج لندن ، لندن ) األستاذ المساعد الفخري االجتماع التر

ي صحة الهجرة ،  
ز فز ز اإلقليميي  ي ، كبت  المتخصصي 

ي ، وميشيال مارتيتز
وفومزا مانكيندي ، من االتحاد األفريق 

ق والقرن  ي المكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للرسر
 . األفريق 

 

وفيسور دافيد موسكاوشكر  .18 ز   التر ، المنظمة الدولية للهجرة ، أعضاء حلقة النقاش والميرسين والمدوني 

ز مشاركة أي مساهمات أخرى قد تكون   ز عىل المدخالت والمناقشات المثمرة. وطلب من المشاركي  والمشاركي 

ز لضمان أخذ جميع مدخالت المؤسسة بع ز المعنيي  ي التقرير العالمي لديهم مع الممثلي 
ز االعتبار فز  . ي 
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ي ، عىل أن الدول األعضاء قدمت تقاريرها عىل الرغم من أن   فومزاتم تشجيع   .19
، مكتب االتصال باالتحاد األفريق 

ي 
تقريًرا عىل المستوى اإلقليمي حول تنفيذ االتفاق العالمي   22االتفاق العالمي للهجرة ليس ملزما  ، تم تلق 

عات المراجعة فرصة للمناطق لتبادل نتائجها ومخاوفها وتقدمها. تم تشجيع أصحاب للهجرة. وستكون اجتما

ة من   ي الفت 
ا لالجتماع القاري الذي سيعقد فز

ً
أغسطس   31المصلحة عىل مشاركة تقديماتهم المكتوبة استعداد

ي تنفيذ االتفاق العال  2021سبتمتر    1إل  
ا ألصحاب المصلحة فرصة لنقل تقدمهم فز

ً
ي  وسيوفر أيض

مي للهجرة فز

 . القارة

 

ي أبلغت  .20
ز أن المشاورة كانت فرصة ألصحاب المصلحة   ميكيال مارتيت  ،عن المنظمة الدولية للهجرة ، المشاركي 

ي قضية الهجرة. وسلطت الضوء عىل الدعوة والتعاون والتماسك  
األفارقة للمساهمة عىل نطاق عالمي فز

ز  باعتبارها مجاالت رئيسية للقارة. وشجعت عىل استمر  ار نهج أصحاب المصلحة المتعددين عىل المستويي 

ي تقويضها ولكن يجب أن تكون  
ي ال ينبعز

. وأشارت إل الصحة كعنرص من عناض الهجرة الت  ي والدولي
الوطتز

ي بلدان المقصد 
 . أولوية لضمان أن المهاجرين يمكن أن يساهموا اجتماعًيا واقتصادًيا فز

 

 استنتاج

ي إعداد التقارير أثبت االجتماع أنه مفيد 
للغاية وأظهر وجود فرص ألصحاب المصلحة األفارقة للمساهمة فز

ي أفريقيا 
 .  العالمية ، مما يدل عىل بداية طريق مؤثر للتنمية فز

 

 

 

 

 

 

 

 


