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مراجعة إقليميّة حول اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة و المنّظمة و 
 النّظاميّة في المنطقة العربيّة  

 2021  برايرفي 25 – اليوم الثّاني 

 
 

( لإلتّفاق العالمي من أجل  7الهدف ) 
 الهجرة 

معالجة أوجه الّضعف في الهجرة والحّد  
 منها 

( لإلتّفاق العالمي من أجل  3الهدف ) 
 الهجرة  

تقديم معلومات دقيقة في حين وقتها في  
 جميع مراحل الهجرة  

( لإلتّفاق العالمي من أجل  1الهدف ) 
 الهجرة  

جمع بيانات دقيقة ومصنّفة وإستخدامها  
 كأساس للّسياسات القائمة على األدلّة

 ( لإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة  23الهدف ) 
تعزيز التّعاون الّدولي والّشراكات العالميّة تحقيقا للهجرة اآلمنة  

 والمنّظمة والنّظاميّة 

 الهجرة   ( لإلتّفاق العالمي من أجل17الهدف ) 
القضاء على جميع أشكال التّمييز وتعزيز الخطاب العام المستند  

 ثير على التّصّورات العاّمة عن الهجرةإلى األدلّة من أجل التّا

 

 لمحة موجزة عن األهداف المتجّمعة   .1
يشّكل اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنّظمة والنّظاميّة تقّدما هاّما في الحوار العالمي حول حوكمة الهجرة.  رؤيته و  

تعاونّي طموح وهو يمثّل صندوق أدوات يمكن للّدول األعضاء أن تستلهم منه  مبادئه التّوجيهيّة وأنشطته المرفقة هي جزء من إطار 
  ،و الّتي سيقع مناقشتها خالل هذه المائدة المستديرة ، من أجل التّأثير على سياساتها الوطنيّة للهجرة.  األهداف المجّمعة المذكورة أعاله

بما أّن الّدول العربيّة تلعب في نفس الوقت دور   ،ماذج وأنماط معقّدة للهجرةهي ذات أهّمية بالغة للمنطقة العربيّة الّتي ال تزال تشهد ن
و شّكلت   ،مليون 40ال  ،تجاوز عدد المهاجرين والاّلجئين الّذين إستقبلتهم المنطقة 2019بلد المنشأ والعبور والمقصد.  في عام  

 .1العربية  تقريبا نصفهم بقوا في المنطقة ،من الّدول العربيّةمليون شخص هاجروا  31بينما أكثر من  ،ا ثلث هذا العددالنّساء تقريب  
لطالما أبرزت الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين في المنطقة اإلشكال المتمثّل في نقص البيانات الموثوقة وفي حين وقتها و  

مج والّسياسات لمرافقة النّاس المحتاجين  من قدراتهم على التّأثير على البرا ،كنتيجة حتميّة ،وهو ما يضعف ،المقارنة حول الهجرة
 للمساعدة. 

المصادقة إذن على اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة هي فرصة للحكومات وأصحاب المصالح كي يشاركوا مع بعضهم ويتعاونوا في  
للهجرة وكيف تقع معالجتها على  ا أحسن وهو ما من شأنه أن يفرز فهما وإستيعاب   ،عمليّة جمع بيانات في حين وقتها و مالئمة

 المستوى الوطني واإلقليمي. 
ا للّسياسات يكونان متوازنين ا ورسم  يمكن للحكومات وأصحاب المصالح أن يعّززوا خطاب   ،من خالل البناء على أسس هذه البيانات 

ستكون مكّونات   ذة ييز ضّد المهاجرين.  هوذي قيمة وجودة وقائمين على األدلّة. وهذا ربّما يساعد في التّوقّي من جميع أشكال التّم
ا في  هذا يمكن أن يساعد أيض  ،  اإلتّصال.  وأخيرا مركز منّصة المعلومات لإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة وكذلك  لدعمضروريّة

إلى   ،الهجرة وبالتّالي المساهمة في إعالم صنّاع القرار بشكل أفضل خالل دورة ،المهاجرين نإنشاء وتوزيع معلومات متّسقة ع
وفي نفس الوقت التّقليص من مواطن الّضعف   ،جانب محاربة المعلومات المضلّلة والوصم والخطابات العاّمة المعادية للمهاجرين

 التّعايش الّسلمي.   دعمو
 

 خلفيّة عن األهداف المجّمعة   .2
وذلك بسبب النّقائص الكبيرة في البيانات التّجريبيّة  ،ال يتّم إلتقاط ورصد المعلومات بشأن الهجرة بشكل كامل ، في أغلب األحيان

والّتي تؤّدي إلى مقارنات وتجميعات خاطئة وإلى خلق أحكام سيّئة يمكن أن تغالط الّرأي العام و صانعي   ،والتّعريفات الغير متناسقة
مهاجرين الّذين يعيشون في وضعيّات غير نظاميّة يمكن أن يعرقل القدرة على إلتقاط ورصد الحجم  الّسياسات.   العدد الكبير لل
ال تتمّكن الحكومات و الّسفارات من إلتقاط اإلحصائيّات   ،و بسبب وضعيّاتهم الغير نظاميّة  ،بجانب هذا الحقيقي للهجرة في المنطقة.

اجرين في موقع معيّن بشكل مالئم من أجل توفير الّدعم الاّلزم.  المنطقة العربيّة  الّديمغرافيّة والعدد وخصائص وحاجيات أخرى للمه
 والّتي هي ضروريّة لتحديد مواطن الّضعف ذات الّصلة.  ،تفتقر إلى المعلومات المرتبطة بخصائص المهاجرين

إلى فهم وضعيّة األطفال والّشباب في سياق الهجرة فإّن توفّر بيانات تفصيليّة عن األعمار كانت تحّديا أعاق الجهود الّرامية  بالتالي ، 
تتكّون رؤية مغلوطة عن حقائق الهجرة والتّنقّل كونها مشاكل تحتاج إلصالح أكثر من   ،وتصميم الحلول المالئمة.  وكإستتباع لهذا 

إلى جانب   ، بلدان المنشأ والمقصد معا فيمكن أن تعود الهجرة والتّنقّل بالنّفع على ، الحقيقة نفسها الّتي إذا تّمت حوكمتها بشكل جيّد
إلى جانب مواطن الّضعف    ، لفوائد وتأثيرات الهجرة شامال  تمنع تحليال   ،المهاجرين أنفسهم وعائالتهم أيضا.  هذه المشاكل مجتمعة

 الخصوصيّة لمجموعات مهاجرة بعينها والمرافقة المضبوطة الّتي يحتاجونها. 
وفي نفس الوقت ضمان   ،موميّة على إنتاج البيانات المطلوبة من أجل مالحظة إحصائيّة للهجرةمن خالل بناء قدرات اإلدارات الع

( من اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة إذا ما تّم  1مع إجراءات أخرى, يمكن للهدف رقم ) ،الحّق في الخصوصيّة وحماية المعطيات
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وأن يساهم في خطاب   ،ة والمستندة على أدلّة وعلى اإلستجابات المنهجيّةأن يؤثّر على الّسياسات المتّسق ،تطبيقه بالّشكل الّصحيح
 عمومّي متعّمق وملّم. 

( لإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة على الحاجة لجعل المعلومة متاحة للمهاجرين في جميع مراحل مسار الهجرة  3يرّكز الهدف )
أّكد لدى جميع العناصر الفاعلة ذوي العالقة.  العديد من المهاجرين لم يتّم في  وإلستخدام هذه المعلومة لتوفير القدرة على التّنبّؤ والتّ 

وبالفرص والتّحّديات الّتي سيواجهونها حال وصولهم وأثناء عيشهم وعملهم في   ، بحقوقهم وواجباتهم ، الواقع إعالمهم قبل المغادرة
ات هّشة وضعيفة حيث يمكن أن ينتهي بهم األمر إلى وضعيّات  بلدان المقصد.  هذا النّقص في المعلومات يمكن أن يضعهم في وضعيّ

 غير نظاميّة أو إلى الوقوع في خطر التّعّرض إلى اإلستغالل واإلنتهاك والعنف. 
أو    ،المنشأ في المنطقة بالفعل بتقديم برامج توجيه لمرحلة ما قبل المغادرة  قامت العديد من بلدان ، ا على جمع فعّال للبياناتبناء  

وبعض بلدان المقصد في المنطقة قامت كذلك بتقديم معلومات شاملة وميّسرة مراعية لإلعتبارات   ،حمالت إعالم آمنة حول الهجرة
 ن المهاجرين.إضافة إلى دليل قانونّي للوافدين الجدد م  ،الجنسانيّة وإلحتياجات الّطفل

برنامجا رائدا عن مرحلة ما بعد الوصول رّكز على التّوجيهات   ،2017أطلقت اإلمارات العربيّة المتّحدة في عام   ،على سبيل المثال 
وفي زمن جائحة   ،الثّقافيّة والقانونيّة بإعتبارها قّوة موّجهة لتعزيز التّعايش بين المهاجرين والجماعات المستضيفة.  عالوة على ذلك

للمهاجرين العائدين إلى الّديار أو البلدان   فنشر المعلومة وبثّها هو أمر ضرورّي أكثر من أّي وقت مضى بالنّسبة ،19كوفيد
خاّصة أولئك   ،يجب أن تصل إلى المهاجرين ، بما فيها التّمثيليّات القنصليّة ،المستضيفة.  الّسلطات المعنيّة في بلدان المنشأ و المقصد 

وكذلك فيما يهّم الخيارات   ، وقتهاوذلك لتوفير المعلومة المناسبة وفي حين  ، ومالزمة البيت الّذين تضّرروا من الحجر الّصحّي  
والمنافع اإلجتماعيّة واإلستحقاقات والفرص من أجل عودة آمنة و   ،والمسارات الخاّصة بالهجرة النّظاميّة والمرافقة والحماية المتوفّرة

  ،ّي خالل دورة الهجرةمحترمة.   توفير المعلومة بلغة وبأسلوب متجانس مع الّشريحة العمريّة والعرقيّة للمهاجرين هو أمر ضرور 
 وذلك من أجل التّأّكد من أّن المهاجرين قادرون بشكل متواصل على النّفاذ إلى المعلومة. 

( من اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة إلى التّرفيع في المجهودات لإلستجابة إلحتياجات المهاجرين الّذين يواجهون  7يدعو الهدف ) 
  ،واألطفال خاّصة غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عن عائالتهم ، جال المعّرضون للخطر والرّ  ،وخاّصة النّساء  ، حاالت ضعف

والعنف  القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك العنف  ،وضحايا العنف ،والّشعوب األصليّة ،والعرقيّة ،وكذلك أفراد األقلّيات الّدينيّة
والعّمال الّذين   ،واألشخاص الّذين يتعّرضون للتّمييز ضّدهم على أّي أساس ،والمسنّين ،الجنسي وكذلك األشخاص ذوي اإلعاقة

والمهاجرين المعّرضين لإلستغالل واإليذاء في سياق   ،وضحايا اإلتّجار باألشخاص ،والعّمال المنزليّين ،واإليذاء   ،يواجهون اإلستغالل
  ،والعبور  ،الّتي يسافرون فيها أو األوضاع الّتي يواجهونها في دول المنشأ  وكّل هذا يمكن أن ينبثق من الّظروف نتهريب المهاجرين

 والمقصد. 
  1.7منهم   ، وذلك في القطاع المنزلّي فقط  ،مليون مهاجر حسب التّقديرات 3.77هذا الهدف ذو أهّمية بالغة في منطقة تشهد توظيف 

ليجي فقط.  العّمال المنزليّون معّرضون ألكثر حاالت ضعف في  مليون من النّساء المهاجرات في المشرق ودول مجلس التّعاون الخ 
تفاقم   زيادة في  19العديد من البلدان العربيّة بما أنّهم ال يتمتّعون بالتّغطية الكاملة لقوانين العمل الوطنيّة. وقد أسهمت جائحة كوفيد

و الحصول    ،وتجنّب العدوى ،واإلقتصاديّة للجائحة ،إلجتماعيّةوا ،بما أّن قدرتهم على التّكيّف مع التّداعيات النّفسيّة ،حاالت ضعفهم 
ا بوضعيّة الهجرة  نفاذهم إلى الحقوق  مرتبط غالب  كما أن  ،وعيشهم  ، يمكن أن تتأثّر بظروف عملهم ،على الّرعاية الّصحيّة المناسبة

سوق العمل. فعلى سبيل  يما يخّص إصالحات فقد قّدمت الجائحة بوادر لخطوات إيجابيّة ف ، الّتي يعيشون في إطارها.  و مع هذا
من أصحاب  أذن موافقةغير مطالبين اآلن بالحصول على  ،بما فيهم العّمال المنزليّون ،فإّن العّمال المهاجرين ،في دولة قطر  ، المثال

صالحات ستقترب من عن مجموعة من اإل، منذ فترة قصيرة ،والمملكة العربيّة الّسعودية أعلنت أيضا  ، العمل قبل تغيير الوظيفة
 . 2021وهو إصالح سيتّم إطالقه في شهر مارس  ،خاللها من تفكيك نظام "الكفالة"

وكراهيّة    ،والعنصريّة ،والعنف ،( من اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة إلى القضاء على جميع أشكال التّمييز 17يرنو الهدف ) 
بينما جيمع الّدول   ،مازالت هناك تقارير تفيد بتعّرض بعض المهاجرين إلى العنصريّة ، األجانب الموّجهة ضّد المهاجرين.  اليوم

المنضوين تحت المعاهدة الّدوليّة للقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصرّي.     177العربيّة هي من بين قائمة الّدول األعضاء ال
بما في ذلك   ،كانت هناك تقارير أشارت إلى ارتفاع في منسوب كراهيّة األجانب والموّجهة ضّد المهاجرين ،19حة كوفيدخالل جائ

وضعيّة  والتي توضح  ،اإلقتصاديّة-جمع البيانات المالئمة والمفّصلة ذات الخصائص اإلجتماعيّةإن لومهم على إنتشار الفيروس.   
هي كلّها بيانات ضروريّة لحصر وتحديد المجموعات الّتي هي   ،والمنشأ  ،العمر و  ،الجنسانيوالنّوع االجتماعي أو  و  ،المهاجرين

يمكن للحكومات و   ،( من اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة17ضحايا للتّمييز ومن ثّم معالجة اإلشكال.  وفي سياق الهدف رقم )
ا  ديميّة من أجل تعزيز خطاب عمومّي حول الهجرة يكون مستند  أصحاب المصلحة أن يتشاركوا مع وسائل اإلعالم والجامعات األكا

ا وأكثر واقعيّة وإنسانيّة بشأن المهاجرين.  يمكن أيضا للحكومات و أصحاب المصالح  ا بنّاء  وبالتّالي هذا سيفرز منظور   ،على األدلّة 
يف من تفاقم ظاهرة كراهيّة األجانب و العنصريّة للتّخف  19أن يذكروا اإلجراءات والتّدابير الّتي تّم إتّخاذها خالل جائحة كوفيد

 والوصم تجاه المهاجرين.
( من اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة هو بمثابة إلتزام بتعزيز الّشراكات اإلقليميّة والعالميّة من أجل إتّباع نهج شامل  23الهدف رقم )

إلى جانب   ،نحياز إلى التّحّديات واألولويّات الخاّصة بكّل دولة على حدة ومتكامل في تيسيير الهجرة اآلمنة والمنّظمة والنّظاميّة مع اإل
 ( كمسألة مهّمة وشاملة لعّدة جوانب. 10.7مدى تنفيذهم ألهداف التّنمية المستدامة والّتي تتموقع فيها الهجرة )الغاية 

مثل "العمليّة اإلستشاريّة اإلقليميّة العربيّة حول  ،بما أّن المنطقة العربيّة تضّم عددا من آليّات اإلستشارة بين الّدول حول الهجرة
فإّن الحوار والنّقاش بشأن هذا الهدف يمكن بالتّالي أن يرّكز على   ،و شؤون الاّلجئين" أو "حوار أبوظبي" وغيرها من اآلليّات الهجرة 

إلى جانب دعم الّسلطات المحلّية في    ،الممارسات الجيّدة وكذلك على الثّغرات الموجودة في مسار إنشاء الّشراكات الوطنيّة واإلقليميّة
قدرة  دعم من أجل   ،و كذلك تشارك الّدروس المستقاة في إستخدام آليّات بناء القدرات   ،اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرةتنفيذ أهداف  

 الّدول على تنفيذ أهداف اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة. 
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 أسئلة توجيهيّة   .3
ئ التّوجيهيّة لإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة, و خاّصة  يجب أن يتّم تقييم جميع األسئلة التّوجيهيّة من خالل المنشور الخاّص بالمباد

  ،المستجيبة لإلعتبارات الجنسانيّةنُهجو في نفس الوقت مراعاة ال ،من خالل مقاربة "الحكومة بأكملها" و مقاربة "المجتمع بأكمله"
 والمراعية إلحتياجات الّطفل. 

 

والمصنّفة   ،والمقارنة  ،والموثوقة ،ونشر البيانات المالئمة ، وتحليل ،هل هناك أّي تحسينات أو إستثمارات في عمليّة جمع •
من أجل فهم أفضل لظاهرة الهجرة و   ، وخصائص أخرى على الّصعيد الوطني  ،ووضعيّة الهجرة ،والعمر  ، حسب الجنس

تّفاق العالمي من أجل  من اإل 1المساعدة في التّأثير على إستراتيجيّات أو سياسات تكون مرتكزة على األدلّة ؟ )الهدف رقم 
 الهجرة(

 

هل أّن المستوى الحالي للتّعاون اإلقليمّي والحوار كاف لبلوغ طموحات اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة فيما يخّص الجمع   •
  بما في ذلك الّشراكات مع معاهد البحث األكاديميّ  ،المناسب للبيانات وتبادل المعلومات حول التّيّارات المرتبطة بالهجرة

وفي نفس الوقت حماية المعطيات   ،ومراصد الهجرة والمنّصات اإللكترونيّة وقواعد البيانات و مراكز التّدريب الّدوليّة
 من اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة( 23و   1الّشخصيّة والحفاظ على الحّق في الخصوصيّة؟ )الهدف رقم  

 

ودقيقا   ،ومحيّنا ، ن أصحاب المصلحة ذوي الّصلة توفّر نشرا مالئماهل أّن الّشراكات الموجودة حاليّا بين الّدول و بي •
  ،والنّفاذ إلى الحماية  ، اإلقتصاديّة وظروف العيش-خاّصة فيما يهّم قوانين الهجرة والفرص اإلجتماعيّة-للمعلومات 

 لفائدة المهاجرين طوال دورة الهجرة؟   ، والخدمات وغيرها
هذه المعلومات مراعية لإلعتبارات الجنسانيّة وإلحتياجات الّطفل وأنّها متاحة ومفهومة  كيف تقوم الّدول بالتّأّكد من أّن 

في تعزيز  ،هل يمكن إستخدام المعلومات والبيانات الحاليّة الّتي تّم جمعها من أجل مقاصد وأهداف مختلفةللمهاجرين؟ 
 العالمي من أجل الهجرة(من اإلتّفاق   23و   3األدلّة حول المشاكل المرتبطة بالهجرة؟  )الهدف  

 

مثل  ،من أجل التّقليص من حاالت الّضعف لدى المهاجرين  -أو الّتي يجب أن تقّرها -ماهي التّدابير الّتي أقّرتها الّدول  •
وجهود تسوية األوضاع   ،والعاجلة ،واإلجراءات المتاحة ،والمرافقة ،وآليّات الحماية ،والقانونيّة  ،التّقييمات التّنظيميّة

وغيرها ؟  إلى أّي مدى تّم إشراك أو إستشارة الّسلطات المحلّية وأصحاب المصلحة ذوي الّصلة في إرساء مثل  ، القانونيّة
 من اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة(. 23و7هذه التّدابير؟  )الهدف 

 

مثل أنشطة بناء القدرات المخّصصة للّصحفييّن    -إلعالميّة ماهي األمثلة عن الّشراكات الّتي أرستها الّدول مع القنوات ا •
والّتي أّدت إلى نشر رسائل إيجابيّة   ،ستعمال البيانات الّدقيقة إلعداد تقارير حول الهجرة وغيرهااحول كيفيّة قراءة و

خاّصة خالل جائحة   ،ةوإلى تجنّب تقارير تحريضيّة أو إستفزازيّ ،وموضوعيّة ومستندة على األدلّة فيما يخّص المهاجرين
خاّصة من النّساء المهاجرات للتّنديد بجميع أشكال التّمييز  ،؟  ماهي اآلليّات الّتي تّم إرسائها لتمكين المهاجرين19كوفيد

 من اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة( 17تجاههم ؟  )الهدف رقم 
 

؟  هل كان هناك إعتماد إلجراءات  19جائحة كوفيد كيف عالجت الّدول مواطن الّضعف لدى المهاجرين منذ ظهور  •
الّدخول و اإلقامة؟  هل تمّكن كافّة المهاجرين من النّفاذ إلى المنشآت الّصحيّة والخدمات األساسيّة؟  هل تّم إشراك  
ييف مثل الجماعات المحلّية و النّقابات والقطاع الخاّص ومنّظمات المجتمع المدني ومجموعات المهاجرين في تطوير وتك

 (. 23و  7هذه اإلجراءات؟  )الهدف رقم  
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 المصادر 

 "اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة بإيجاز  فيديو -

تقرير حالة الهجرة الّدوليّة في العالم   -لجنة األمم المتّحدة اإلقتصاديّة و اإلجتماعيّة لغرب آسيا : المنّظمة الّدوليّة للهجرة -
 . 2019العربي 

   قصص""تحّدي ال إفريقيا بتقرير الهجرة  -
   و النّاس الّذين هو في حالة تنقّل  19"كوفيد  موجز سياسات األمانة العاّمة لألمم المتّحدة  -
 "تحليل مبدئيّ   19المهاجرون وجائحة كوفيد  -

جرين في حاالت  "مدعومة بإرشادات عمليّة حول حماية حقوق اإلنسان للمها مبادئ و إرشادات المجموعة العالميّة للهجرة  -
 الّضعف. 

 . 19التّشريد خالل جائحة كوفيد "الّضمان اإلجتماعّي لألطفال والعائالت في سياق الهجرة و مذّكرة تقنيّة  -
  "إطار تنظيمّي للهجرة كشرط ضرورّي من أجل حماية شاملة لحقوق األطفال في سياق التّنقّل اإلنسانّي. مذّكرة تقنيّة  -

https://www.youtube.com/watch?v=HZtOtSR_3f8&feature=youtu.be
https://rocairo.iom.int/publications/situation-report-international-migration-arab-region-2019
https://rocairo.iom.int/publications/situation-report-international-migration-arab-region-2019
https://rocairo.iom.int/publications/situation-report-international-migration-arab-region-2019
https://publications.iom.int/books/africa-migration-report-challenging-narrative
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid-19_and_arab_states_english_version_july_2020.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf
https://www.ohchr.org/en/issues/migration/pages/vulnerablesituations.aspx
https://www.unicef.org/media/83531/file/Social-Protection-for-Children-and-Families-in-the-Context-of-Migration-and-Displacement-during-COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/media/83526/file/Migratory-regularization-as-an-essential-condition.pdf

