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عملية حول   الدول األعضاء  بناء قدراتالعمل التدريبية االلكترونية لورشة  الدورة األولى من 
 لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة  اإلقليمية  المراجعة

 والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية
 بتوقيت القاهرة،   مساء  ١:٠٠  -صباًحا  ١٠:٠٠

 وايالمنصة االفتراضية: كود

 ٢٠٢٠يونيو   حزيران/  ٢٥

  

 ةمقدم

الدولية للهجرة وجامعة الدول   في مجال الهجرة، نظمت  جهود السابقة لزيادة قدرات الدول األعضاءالبناء على   -1 المنظمة 

بالتعاون مع    المعنية   األمم المتحدةوكاالت العربية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، 

ة العربية وشبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة في المنطقفي المنطقة العربية أعضاء االئتالف القائم على القضايا الهجرة 

  عملية المراجعة الدول األعضاء في تطوير  دعم  إلىتهدف    لبناء القدرات اإللكترونيةالتدريبية   سلسلة من ورش العمل

ملال  ةالوطني  ةالطوعي العمل إلى تزويد الدول   ورشتهدف   كما  .منة والمنظمة والنظاميةن أجل الهجرة اآلتفاق العالمي 

سياق    لالزمةا  والتحديثات  لتوفير المعلوماتاألعضاء بمنصة  اإلقليمية  في  الهجرة اللالمراجعة  من أجل  تفاق العالمي 

والنظامية ووكاالت األمم الم،  اآلمنة والمنظمة  بين الحكومات  تبادلتحدة،  وتبادل المعلومات  الممارسات   باإلضافة إلى 

 .في المراجعة  المستقبلية الخطوات  واستكشاف    ،الجيدة

تم عقد  ٢٠٢٠يونيو    ٢٥في   -2 من    ،  منصة الورشة  الدورة األولى  عبر اإلنترنت على    حضر الورشة ية،  ضإفتراعمل 

المتحدة من  ن األممثلي، فضال عن  1دولة عربية  ١٢ا من   حكوميًممثاًل   ١٦بما في ذلك    ،مشاركًا  ١٤٠ من   هيئة  ١٥مم 

 اإلنجليزية. اللغة  العربية و  اللغةالترجمة الفورية بين    ، كما اتيحتمختلف المواقع

افتتاحية إللقاء بما في ذلك جلسة  جلسات،  ثالث ساعات على خمس  استغرقت   نظرة عامة  اشتملت  ورشة العمل التي 

للهجرة على على   لالتفاق العالمي  المراجعة  حول  وتضمنتواإلقليمي.  الدولي  الصعيد    عملية  األولى إرشادات  الجلسة 

من أجل الهجرة لالتفاق العالمي  االستعراض الطوعي  الثانية  كما تضمنت  .  إعداد  ممثلي الحكومات،  خالت  امدالجلسة 

حول  تم  و مفتوح  حوار  إلجراء  الحاضرين  عشر  االثني  الدول  لممثلي  الفرصة  وإعدأتاحت  التوجيهي  اد  النموذج 

الثالثة المجال لوكاالت األمم و.  الوطني على المستوى    للهجرة لالتفاق العالمي    ةاالستعراضات الطوعي أتاحت الجلسة 

فيما    2المتحدة الدعم  وتقديم  االقتراحات  الضوء على  الطوعية  لتسليط  بالمراجعات  العالمييتعلق   و.  للهجرة  لالتفاق 

ممناقشاتال فيسية أبرز النقاط الرئيالجلسة الختامية    أوجزت عملية استعراض االتفاق العالمي هي عملية    أنإلى  ؤكدة، 

الذي يمكن تقديمه على المستوى   بقيادةتتم  للهجرة.   تفاقلتنفيذ اال  الوطني الدول األعضاء والدعم   العالمي 

 
وفلسطين وقطر  1 والمغرب  ولبنان وليبيا وموريتانيا  والعراق واألردن  القدرات هي مصر  الـ١٢  التي  حضرت  ورشة عمل بناء  الدول العربية 

 .والصومال وتونس واليمن
المتحدة إلغاثة وتشغيل  2 واالجتماعية لغربي آسيا،  وكالة األمم  األمم النتحدة الحاضرة هي:  المنظمة الدولية للهجرة، اللجنة االقتصادية  وكاالت 

األغذية والزراعة ،الالجئين الفلسطينيين األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، اليونسكو ،منظمة  المتحدة للمرأة ، منظمة  المنسق المقيم ،  هيئة األمم  مكتب 
األمم،  ةلألمم المتحد المتحدة اإلنمائي، منظمة    ، المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل( برنامج  األمم  الصناعية، برنامج  منظمة األمم المتحدة للتنمية 
األمم المتحدة للسكان، العمل الدولية والجريمة، صندوق  المعني بالمخدرات  األمم المتحدة  المت، مكتب  األمم  حدة لخدمات منظمة الصحة العالمية ،مكتب 

المتحدة السامية لشؤون الالجئينالمش . اريع، مفوضية األمم  . 



 
 

 

 

 

 

 أواًل جلسات المؤتمر

 الجلسة األفتتاحية -ألف

 

ا -3 وـجامـعة  للهجرة،  اـلدولـية  المنظـمة  ورحـبت  اون مع  التـع ـب ـــكوا،  واإلـس العربـية،    ، المعنـية  المتـحدةـكاالت األمم  ـلدول 

في   ــاركين  التدريبية   من  الدورة األولىبالمـش ــة العمل  ــاء  قدرات   لبناء  ةاإللكترونيورـش عملية   حول  الدول  األعضـ

ة ة  ةاإلقليمـي  المراجـع اةمـن الهجرة  أـجل  من  المي  اق الـع ا  لالتـف ة  المنطـق في  ة  والنظـامـي ة  ةوالمنظـم دول    لعربـي اـل دعم  ـل

المديرة    جودو،الـسيدة كرميال وقدمت  .  للهجرة لالتفاق العالمي    الوطنية  األعـضاء في تطوير االـستعراـضات الطوعية

ـمال افريقيا ـط وـش األوـس ـرق  للهجرة، بالمنظمة  اإلقليمية للـش ـيدة ايناس الفرجاني، مديرة ادارة  الدولية  ـؤون  ، والـس ـش

والهجرة، بالالجئين   العربية،  والمغتربين  الســكان،  وجامعة الدول  اقليمية لشــؤون  مســتشــارة  ســارة ســلمان،  الســيدة 

لورشــة العمل  باإلســكوا واألهداف الرئيســية  االفتتاحية كما تم عرض المنهجية  لمحة عامة عن جدول  و، المالحظات 

المشار اليها  أعمال  .الورشة 

 

 العالمي من أجل الهجرة اآلمنة اقتفاالنظرة حول عملية مراجعة  - التمهيدالجلسة األولى:   -باء

 والمنظمة والنظامية
 

المشاركين على مراجعة السياسات واالستراتيجيات من منظور ات  ركزت الجلسة األولى من ورشة العمل على بناء قدر -4

االتساق  شامل،   تحقيق  على  المشاركة  الدول  مساعدة  على  العمل  وتحد  االتفاق  مع    باإلضافة إلى  للهجرة  يد  العالمي 

السيدة هند كناني، مسؤولة البحوث اإلقليمية،    تدارمجاالت اإلصالح. أ  .المنظمة الدولية للهجرةبالجلسة 

 السيد جوناثان برنتيس، رئيس أمانة شبكة األمم المتحدة للهجرة، بإعادة التأكيد على أهمية  بعرض  األولى  الجلسة  تبدأ -5

من أجل الهجرة اآلمنةاال و تفاق العالمي  .  ٢٠١٨كخارطة طريق جماعية، وهو إنجاز كبير في عام   النظاميةوالمنظمة 

كما أكد السيد  .  لتحقيق االتفاق على أرض الواقع  ةمتناسقالجهود  ال  باستمرار  الىإال   لكنه أشار إلى أنه لن يكون موجودًا

لالتفاق العالمي   رنظالوأنه ال ينبغي    ،للهجرة  أهمية االتفاق العالمي    تعززقد    ١٩وأضاف أن جائحة كوفيد  برينتس 

المتصلة باألمر.، ولكن  ١٩  عن التصدي لكوفيدكمسألة منفصلة للهجرة    باعتباره أحد المشاكل 

السرور البالغ رؤية  -6 للهجرة االتأن    شار إلىأو .اإلنجاز الكبير  هذاتابع السيد برنتيس بالقول أنه من دواعي  فاق العالمي 

من ا  يعد ذكر كما   المراجعات العالمية.وبالعملية   تلتزملنوايا، وأن الدول األعضاء وثيقة إرشادية وليس مجرد مجموعة 

برينتس   األعضاء  السيد  الدول  أطلع  قد  للهجرة  الدولية  المنظمة  مدير  وخطواتها  بالفعل  أن  المراجعة  إرشادات  على 

تجري جميع المناطق     يضمن االتساق بين المناطق وداخلها.  التوجيهي  جنيف وأن النموذجب  ٢٠٢٠في مارس التنفيذية  

شبكات األمم المتحدة اإلقليمية المعنية بالهجرة مع  بالتنسيقفي منظومة األمم المتحدة مراجعات إقليمية تعمل   (٥)الخمس

وأثنى السيد برنتيس على الجميع اللتزامهم   واللجان االقتصادية اإلقليمية لضمان أن تكون منتجة وتعزز التعاون المفتوح.

العالمي    تفاقاالمقدمة   يتم سرد المبادئ اإلرشادية العشرة في  .  ١٩ر في هذه األوقات من جائحة كوفيد  بمتابعة ذلك أكث

األهمية. في  متساوية  وجميعها  السيد   للهجرة  سلط  للهجرة،  العالمي  لالتفاق  الطوعية  المراجعة  عملية  باإلضافة إلى 

 برنتيس الضوء على ثالثة عناصر:

 

 وكلها بنفس القدر من األهمية.  االتفاق العالمي للهجرةمقدمة  ئ توجيهية في تم إدراج عشرة مبادأواًل:  ➢

االعتماد على خبرات وتجارب جميع الجهات الفاعلة.    فمن المهم ألول: لفهم الهجرة بنجاح في جميع أبعادها،ا •

بأكملها   النهج   الفاعلة، على  انضمام يضمن    الشامل  للحكومة  وجميع الجهات  القطاعات،  المستويين  جميع 

في    مناقشات حول كيفية المضي قدما.الالوطني والمحلي، 

 



 
 

 

 

 

جميع  مشاركة   ضمني الشامل للمجتمع بأكمله نهج اللذلك، فإن و.  الحكومات قدراتينظر لما هو بعد  :  والثاني  •

و الصلة،  ذات  المدني  المجتمع  األكاديمية، لمغتربيناو  المهاجرين  مجتمعاتمنظمات  منظمات  واألوساط   ،

لحقوق الوطنية  بالهجرة علىواإلنسان.    والمؤسسات  المعنية  المتحدة  األمم  شبكة  الخبرات    تعمل  كل  جمع 

 والتجارب ذات الصلة ونستمع إلى جميع األصوات.

المهمثانياً،   ➢ يتم  من  الضوء على    أن  للهجرة:    لالتفاقالشامل  و  الكامل  النهج  تسليط  أن  العالمي  من ويطلب  بداًل 

ندرك أن تحديات الهجرة لدولة  وألننا   .النظر لهجرة كعملية كاملةيتم احد من أجندة الهجرة،  ر وعنصالتركيز على  

منظومة األمم المتحدة في جلب الخبرة الجماعية للمساهمة في تعزيز جميع   .ما قد تختلف عن دولة أخرى   اجتمعت 

 .منها  تجاهل أي جانب بدون  الهجرة  جوانب

ب ،ثالثا ➢ ودون و  ،التعاونفيما يتعلق  والوطنية  الدولية  المستويات  للهجرة على  صميم االتفاق العالمي  يقع في  الذي 

للهجرة تفاقاالدرك  ي  ،الوطنية واإلقليمية الدولية تحدث في المنطقة  الى    العالمي  حد كبير، إن لم يكن معظمالهجرة 

من ثم تطبيق و   العالمي للهجرة  قفاتقليمية بموجب االاإلمراجعات  العمل على ال الهدف األول هوف بالتاليو. العربية

العالمي    .لهذا الجيل واألجيال القادمة  وإبراز أهميتهافرصة لتشكيلها   هنالكو. الدروس المستفادة على المستوى 

لمغتربين والهجرة، جامعة الدول العربية، عرضاً حول عملية المراجعة  قدمت السيدة لبنى عزام، إدارة شؤون الالجئين وا -7

العربية. وذكَّرت السيدة عزام المشاركين أن عملية المراجعة اإلقليمية هي  تفاقلإل  اإلقليمية   العالمي للهجرة في المنطقة 

وسوف  مراجعة  أول   العربية.  المنطقة  داخل  للهجرة  العالمي  االتفاق  تنفيذ  في  المحرز  تللتقدم  الضوء على  يسليتم  ط 

داخ  الواعدة  والممارسات  المشتركة  والفرص  المنطقالتحديات  اإلقليمية ل  المراجعات  أن  إلى  السيدة عزام  وأشارت  ة. 

الموارد الالزمة  المعنيين. وسوف يسلط الضوء على  ستوفر أيضًا منصة مشتركة للتفاعل بين جميع أصحاب المصلحة 

للهجرة، االتفاق العالمي  من شأنه    لتنفيذ  ييسر صياغة     كما أن  خ   التقريرأن  تقديمها  سيتم  التي  تدى  منالالل  اإلقليمي 

  الذي سيعقد في بداية ديسمبر  والمنظمة والنظامية  الهجرة اآلمنةأجل  منالعالمي  لالتفاق  عملية المراجعة اإلقليمية   لاألول  

2020. 

األعضاء  دفي دعم التقديم جهود جامعة الدول العربية  بالسيدة عزام   ثم قامت -8 للهجرة. واالتفاق لتنفيذ  ول    قدمت العالمي 

تتولى األمانة العامة لجامعة الدول    ،  عن عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوءنبذة السيدة عزام   التي 

العربية. كما الهجرة  القائم على قضايا    االئتالف ، وأشارت في حديثها كذلك إلى تأسيسالعربية أمانتها الفنية في المنطقة 

المشت الجهود  األول  تنظيم  في  ركة  عرضت السيدة عزام  اإلقليمية   لالمنتدى  المراجعة  منلالتفاق  عملية  أجل    العالمي 

اآلمنة والنظامية    الهجرة  تنفيذوالمنظمة  الضوء على  للهجرة   لتسليط  سياسات    وأثرهاالتفاق العالمي  في الهجرة  على 

 .المنطقة العربية

اإلقليمية  قدمت   -9 كريستينا ميجو، المسؤولة  لالتصال والسياسةالسيدة  األوسط وشمال    األولى  ونائب  إفريقيافي الشرق 

العالمي للهجرة وأهدافه ومبادئه التوجيهية، كما تطرق  االتفاقلمحة عامة عن  المنظمة الدولية للهجرة ب،  المدير اإلقليمي

برنتيس بإيجاز السيد  نهج    .إليها  الضوء على  للهجرة  وسلطت  والمتواالتفاق العالمي  تقوده الدولة  الطموح  الذي  ازن 

 اطاته بأهداف التنمية المستدامة.المرتكز على الناس وارتبو

العالمي للهجرة وأكدت مجدداً أن هناك التزاماً جماعياً بتحسين التعاون. وذكّرت السيدة  االتفاق  قدمت السيدة ميجو رؤية   -10

ووحدة الهدف  .اإلطارفي هذا    ميجو المشاركين بمسؤوليتنا المشتركة 

ميجو عرضها   -11 السيدة  أهمية    ةجلس الواختتمت  الضوء على  بتسليط  العالمية    ١٩  لكوفيد ستجابةاالاألولى  وااللتزامات 

وأهداف    ي للهجرة.العالماإلتفاق لمكافحة الوباء التي سيتم تنفيذها من منظور أهداف التنمية المستدامة 

 

 الطوعية لالتفاق العالمي  لالستعراضاتالتحضير  الجلسة الثانية:   -جيم

ا -12 السيدة   وقامت  الطوعي لالتفاق العالمي للهجرة  لتحضير االستعراض   التوجيهيلنموذج  لثانية عرضاً لتضمنت الجلسة 

لشؤون السكان،   من   .بتقديمه اإلسكوابسارة سلمان، مستشارة إقليمية  هو شرح األجزاء الخمسة  الهدف من هذه الجلسة 

 ؛  االتفاق العالمي للهجرة  التقدم في تحقيق أهداف  ،ينيةوهي: المنهجية والسياسة العامة والبيئة التمكالتوجيهي    النموذج

 

 



 
 

 

 

 

 

التالية  من قبل شبكة األمم المتحدة للهجرة التي تم تكييفها  التوجيهي  النموذج    إعداد  تم   .المتخذة وسائل التنفيذ والخطوات 

، كونها عملية تطوعية ذا.  العربية  المنطقة مع سلمان بتقديم طبيعة المراجعة  وتقودها الدولة  بدأت السيدة  تية المراجعة 

للهجرة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ  .االتفاق العالمي 

الللهجرةتحضير لالستعراضات الطوعية لالتفاق العالمي  للالمنهجية    قدمت  ثم  -13 للحكومة   الشامل   نهج  ، وذلك باستخدام 

بأكمله الشامل    نهجالو،  بأكملها   الشامل،نهج  ال، و  للمجتمع  التوجيهي    لشرحلت  انتقثم   الكلي  الجزء الثاني من النموذج 

للهجرةالذي يقي ّم ما إذا كانت السياسة العامة والبيئة المواتية ت تنفيذ االتفاق العالمي   .فضي إلى 

سلمان -14 السيدة  ذلك، شرحت  من النموذج  عالوة على  الجزء الثالث  في تنفيذ االتفاق   إن  المحرز  التقدم  ينبغي أن يعكس 

لله التالية،بينما، جرة. العالمي  وسائل التنفيذ والخطوات   .على التوالي يستكشف الجزء الرابع والخامس 

 

 عملية المراجعة اإلقليمية  لحوار مفتوح: مناقشة حول تحضيرات الدول األعضاء    -دال  

إعداد   -15 األعضاء حول  الدول  مع  المناقشة  لتوجيه  سلمان  السيدة  الثالثة  الجلسة  لالتفاق طوالاالستعراض    اأدارت  عي 

 هجرة.لل  العالمي

ممثل   من  األولى  الع  يةاليمنجمهورية  ال  جاءت المداخلة  محمد  الم  ديلالسيد  بوزارة شؤون   غتربيننائب وزير شؤون 

بدأ لتنظيمه  المغتربين.  واإلسكوا  العربية،  الدول  وجامعة  للهجرة،  الدولية  المنظمة  إلى  ورشة العمل      مبتوجيه الشكر 

وتمكين   المشاركةللمساهمة  من  اليمنية  في    الحكومة  الالبنشاط  لالتفاقمراجعة  ال  طوعية  وأشار  للهجرة.  سيد  العالمي 

الوضع  العديل   إلى  أنه بالنظر  الصعب،  يةاليمنجمهورية  الفي  الحالي  إلى  من  أصحاب   سيكون  مختلف  مع  التنسيق 

و الوق  المصلحة  في  الطوعية  المراجعة  الإعداد  وتابع أن اليمن  المناسب.  ات  جزء من  سوى  أن تعكس    لجهود  يمكن 

في اليمن.وسأل إذا كان هذا مقبوالً  من خالل التأكيد على تداعيات الوضع الحالي   ، ثم اختتم مداخلته 

ب  جمهوريةممثل  قام   -16 بوزارة    . أكد  ةالثاني  مداخلةالتقديم  العراق  الهجرة الخارجية  رئيس قسم  رحيم،  حسن  أحمد  السيد 

الدولية  ب  المكلفةلية  اآلأن  خلته  مدافي  ،  المهجرينو الهجرة   مع المنظمة  إعداد التقارير في العراق تم تأسيسها بالشراكة 

الدولية للهجرةتوجيه  وبوالجهود المبذولة تحت قيادة الحكومة    ،للهجرة حاليً  ت. بدأالمنظمة  ا عملية جمع البيانات العراق 

للهجرةمع االتفتتماشى    لصياغة سياسة وطنية للهجرةوالمبادئ التوجيهية   رحيم. واستفسر الاق العالمي  على وجه   سيد 

الثاني الهدف  عن  االت  3التحديد  العالميمن  المستوى    فاق  على  الالزمة لتحقيقه  ضوء  و  الوطني  واآلليات  خاصة في 

الدور على    العراق مجدداً   ممثل  جمهورية  أكد ،  وفي نهاية مداخلته.  .الدول األزمة االقتصادية التي تمر بها العديد من  

المساعدة التقنية والعينية، وخلق الفرص   تقديم في   الجهود المبذولةوالمنظمة الدولية للهجرة في العراق   الهام الذي تؤديه  

 .وتيسير إعادة اإلدماج

 ، مبرزاالسيد محمود عطايا، مدير عام وحدة السياسات واإلصالح ، بمكتب رئيس الوزراءفلسطين،   دولةتحدث ممثل   -17

وهي دولة مرسلة للمهاجرين بسبب عوامل سياسيةفلسطين دولة ات التي تواجهها  عوبالص الذي سيواجهونه  التحدي  و ، 

حدودهم. وال يسيطرون على  االحتالل  تحت  يعيشون  ألنهم  الوطني  تقريرهم  إعداد  عطايا مالحظاته   انهى  في  السيد 

بشأن تنفيذ ومرا لتلقي الدعم  للهجرة و  تفاقجعة االباالستفسار عن اآلليات المتاحة  تقديم    أن  الممكن  من  إنه قالالعالمي 

 المراجعة اإلقليمية.ب تتعلقلتي  تقرير عن بعض األهداف ا  فلسطين

من   -18 الرابعة  الخاصة   ةالسيدالصومال    جمهورية    ممثلةجاءت المداخلة  المبعوثة  يوسف،  حاجي  مريم ياسين  السفيرة 

واألطفال صياغة سياسة وطنية للهجرةصومال تعمإلى أن ال  ، التي أشارتللمهاجرين  حاليًا على  بالتشاور مع العديد    ل 

لالالمصلحةمن أصحاب   إلى المبادئ التوجيهية  للهجرة.   تفاق. ستستند السياسة   حاجي يوسف  السفيرة  توسلطالعالمي 

حيث   الدعم  أن الصومال بحاجة إلى  ذلك،  البيئة التمكينية صعبةأن  الضوء على  من  يجري إحراز ، زلكن على الرغم 

النمو االقتصادي، وتحديداً على  ١٩تقدم مع إقامة الهياكل ذات الصلة. ال تزال حكومة الصومال تشعر بتأثير كوفيد  على 

 استيعاب ذلك وحله في إطار االتفاق العالمي للهجرة. وربطت   جبمهاجرين، مشيرة إلى أنه يالمالية للتحويالت  ال

 

 
التقليل الى أدنى حد من الدوافع السلبية والعوامل الهيكلية التي تجبر الناس على مغادرة بلدهم األصلي 3  الهدف  الثاني:  



 
 

 

 

 

 

بالتأكيد علىيرة سفال اإلقليمية.  مداخلتها  النشطة في المشاورات   أن الصومال قد خطت خطوة كبيرة من خالل المشاركة 

السفير عمرو الشربيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة السيد     قام ممثل جمهورية مصر العربية  بعد ذلك،  -19

اإلقليميةعلى  فيه وأكد  بتقديم عرض    ة،والالجئين ومكافحة االتجار بالبشر بوزارة الخارجي  لالتفاق دعم مصر للمراجعة 

اإلقليمية.  التوجيهي   النموذج  و الوطني،  وللمراجعة  المصرية لجنة وطنية  أنشأت  على الصعيد  لمتابعة التقدم  الحكومة 

من جميع الوزارات وأصحاب  المحرز في المصلحة المعنيين.  أهداف االتفاق العالمي للهجرة، تتألف من جميع الممثلين 

وأ بعضإلى  سيادته   أشارو في التنسيق  العالمي للهجرة اعتمدت على    تفاقأن المسودة األولى لمراجعة االكد  التحديات 

 .التوجيهي المقترحة في النموذج  المنهجية  

السيد خالد الغثيان،  الهاشمية  األردنية  المملكةممثل  قام -20 إللقاء الضوء  بمداخلته  ن،  وزارة العمل، دائرة العمال المهاجريب، 

في األردن بعض تحديات الهجرة  التحويالت  ،على  التي    المالية  بما في ذلك االعتماد على  وارتفاع هجرة اليد العاملة 

مهاجر، مليون  أكثر من  من  النطاق  تتكون  انتشار واسع  إلى  وأشار الل  مما أدى  الغثيان  لبطالة.  الحكومة  سيد  أن  إلى 

أنه نتيجة لألزمة االقتصادية   .القطاع الخاصللمهاجرين في   عمل ألف فرصة  ٢٠٠األردنية قد خلقت   كما قال المتحدث 

من األردنيين يريدون الهجرة.٤٥، فإن   ٪ 

األخيرة -21 المداخلة  قام بتقديمه  وفي  المغربية    ممثلا  التي  القادر،  المملكة  عبد  عابدين  اإلنسان السيد  حقوق  رئيس قسم 

اإلنسانية بوزارة المغربية  فعال  الدور  الالضوء على  سلط  والخارجية،   والمسائل  أدت إلى  للمملكة  التي  في المشاورات 

اال للهجرةاعتماد  عابدين  وأشاد    .تفاق العالمي  التزامالطوعي  االستعراض    بمنهجية  السيد  بمواصلة المغرب    وجدد 

الوطنية والعربية بشأن تنفيذالمشاركة بنشاط في  للهجرةاالتفاق ال  جميع المشاورات   .عالمي 

اإلقليمية.  -22 لخصت السيدة سلمان األسئلة وأوضحت أنه يجب أن يكون للدول العربية رسائل واضحة منبثقة من المراجعة 

لالستع المطلوب  الفني  الدعم  لتقديم  لألمم المتحدة  إقليمية  أنه تم إنشاء شبكة  . دعت  راغبةال    للدول  راضوأشارت إلى 

إلى مز الطوعية  السيدة سلمان المشاركين  إلعداد المراجعة  في ضوء  الوطنية يد من التفكير حول كيفية تحسين التنسيق 

كانت    ١٩  كوفيد لتعكس    الدولواستفسرت عما إذا  الشامل  نهج  التخطط إلجراء مشاورات وطنية ألصحاب المصلحة 

بأكمله في عملية المراجعة. واختتمت بتلخيص عملية المراجعة التي ستنتهي  لل عملية المراجعة  لاألول منتدى الب لمجتمع 

في  لالتفاق  اإلقليمية    سيعقد  االتصال با٢٠٢٠ديسمبر    ٢و    ١الذي  إلى  المشاركة  الدول  ودعت  حال،  في   ةلمنظمين 

 .مزيد من اإلرشادات حول العمليةالإلى   االحتياج

أن الجزء   من الوضوح باإلضافة إلى  3وأشار السيد عطايا إلى  مزيدًا  يتطلب  إضافية    من المنهجية  / مؤشرات  أسئلة 

كما اقترح إعادة التفكير في   التزام الدول بتحقيق األهداف والتقدم المحرز.  األخير في الجزءلقياس مدى  الثاني   السؤال 

 تقييم االستراتيجيات.ب  المتعلق

 

عم  اقتراحات عملية إلعداد االستعراضات الطوعية لالتفاق العالمي وإمكانية الدالجلسة الرابعة:   –هاء 

 من منظمات وبرامج وصناديق األمم المتحدة

 

مشاركتهم النشطة  على الدول العربية ممثلي شكرت السيدة ميجو  أدارت الجلسة الرابعة واألخيرة السيدة كريستينا ميجو.    -23

المناقشات ميجو    أكدتكما    .  في  والمنسقة  على  السيدة  الجماعية  الجهود  تنفيذ  للدول  أهمية  يبدأ  المي  العاالتفاق  حيث 

المستوى   شيء على  كل  أوالً وقبل  الصعيدين  الوطني  للهجرة  للهجرة على  المتحدة  األمم  شبكات  تشكيل  خالل  من   .

لمساعدة الدول األعضاء  الدعم الموحد على نطاق منظومة األمم المتحدة  ، فإنه يسمح بالدول اإلقليمي والوطني في بعض

للهجرة.   تفاقاال في تنفيذ   أوالعالمي  ً أكدت  للهجرة، بصفتها منسقة و يضا الدولية    العامة  مانةعضو األعلى أن المنظمة 

الدول األعضاء بالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة.  للهجرةشبكة األمم المتحدة  ل ثم واصلت السيدة ميجو ، مستعدة لدعم 

في تنفيذ   للدول عم المقدم  الدو الجلسة األخيرة من ورشة العمل حيث عرضت وكاالت األمم المتحدة عمل كل منها  تقديم

للهجرةتفاق اال  .العالمي 

المكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو( للشرق  بقدم العرض األول السيدة داليا أبو الفتوح، مسؤولة الزراعة،  -24

في مجال   األدنى وشمال إفريقيا. بدأت السيدة أبو الفتوح عرضها بتقديم ملخص سريع عن عمل المنظمة 



 
 

 

 

 

 

السيدة أبو الفتوح كذلك على  والهجرة. وشددت  الغذائي  األمن  كل من انعدام    الهجرة، مع إبراز تأثير تغير المناخ على 

المنظمة لدعم   قبل الهجرة وأثناءها وبعدها. واختتمت عرضها بإعادة تأكيد استعداد  المنظمة للمهاجرين  من الدول  دعم 

وبناء القدرات،    ونشر المعارف واألدلة.انتاج ودعم السياسات، وخالل المشاريع الميدانية، 

ال -25 العرض التالي  أول الهجرة،  سيدقدم  أخصائي  للدول  ب  ريزارد شوليوينسكي،  الدولية  العمل  لمنظمة  المكتب اإلقليمي 

ال شدد  خالل اال  سيدالعربية.  من  العاملة  اليد  الالئق وهجرة  العمل  أهمية  في عرضه على  العالمي    تفاقشوليوينسكي 

أن لله مع التأكيد على  المهاجرين  الدولية حول العمال  آخر إحصاءات منظمة العمل  كما قدم  جرة وتطبيقه في المنطقة. 

األوسط وشمال إفريقيا تمثل األ واصل  %١٤،٥رقام في منطقة الشرق  العالمي.  شوليوينسكي عرضه   السيد   من الرقم 

. في  5١٨، و 4١٥، و٢للهجرة ، أي األهداف االتفاق العالمى   ذ بتقديم بعض األمثلة على دعم منظمة العمل الدولية لتنفي

في سياق قضايا العودة إلى الوطن وتأثير  على      ١٩شوليوينسكي عن أثر كوفيد    سيدالختام ، تحدث ال العمال المهاجرين 

العائدي ما يخص  . وأكد على التحديات القادمة فيعليهم  تدابير الحجر الصحي ن في سوق العمل.  إعادة إدماج المواطنين 

تطبيقوقال أيضًا إنه ال يمكننا  للهجرة    النظر في  نقابات االتفاق العالمي  شراك منظمات المجتمع  وإالعمل  دون إدراج 

و الوطني.  المستوى  على  بيانات  شوليوينسكي    أشار السيدنهاية عرضه  فى  المدني  تستند إلى  العمل  سياسات  أن  إلى 

 إلى جمع البيانات المنفصلة.مصنفة، وبالتالي أكد على الحاجة  

لويس،   -26 بن  السيد  يسره  الذي  الثالث  العرض  اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  حقوق  مسؤول  وقدمت 

وسلط السيد لويس الضوء على دور المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في متابعة  بقسم الهجرة وحقوق اإلنسان. اإلنسان،

كثب  هجرة  للالعالمي    تفاقاالتنفيذ   اللجنة  عن  االكعضو في  أن  وأشار إلى  للهجرة.  المتحدة  األمم  لشبكة   تفاقالتنفيذية 

وأشار أيضاً إلى أن المفوضية تدعم الدول األعضاء في تنفيذ االتفاق  للهجرة يقوم على األطر القانونية الدولية.  العالمي 

اإلنسان من خالل ال للهجرة كخبير رائد في مجال حقوق  المعياري لبناء القدرات  العالمي  في التنفيذ واالستعراض. دعم 

لويس عرضه بإبالغ المشاركين   السيد  يخص  واختتم  فيما  للهجرة  العالمي  ومبادئ  االتفاق  إدارة الحدود  بتوجيهات 

والوطني  6الفعالة اإلقليمي  المستويين  المفوضية بتقديم حلقات عمل لبناء القدرات على  لويس التزام  وأكد السيد  للنظر  . 

  ة.جرفي الضعف في سياق اله

أخصائية حماية الطفل،   -27 السيدة تيونا أسالنيشفيلي،  األوسط وشمال إفريقيا التابع بقدمت  المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق 

)اليونيسف(، عرضًا حول االقتراحات العملية إلجراء مراجعات طوعية   العالمي   لالتفاقلمنظمة األمم المتحدة للطفولة 

للهجرة ذات    تفاقتراعي األطفال. بدأت السيدة أسالنيشفيلي عرضها التقديمي من خالل تحديد أهداف اال للهجرة العالمي 

 لالتفاق  االستعراض الطوعي   . ثم واصلت التأكيد على أهمية تصميم منهجيةالحرز  الصلة باألطفال من أجل تقييم التقدم

اليونيسفية الطفل وتركيزهجرة بطريقة تضمن حساس للالعالمي    ه. واختتمت السيدة أسالنيشفيلي عرضها بتأكيد استعداد 

للهجرة.تفاق في تنفيذ اال  الدوللمساعدة ودعم    العالمي 

آنا بيلين أنغويتا أرجونا، -28 الالجئين، الذي قدمته  المسؤؤول   وأعقب ذلك عرض المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

مفوضية التابع االمكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  ب  مختلطةالهجرة الومنسق نقدي  البرنامج لل  األول

من خالل تسليط الضوء على دور المفوضية  الالجئين. كما بدأت السيدة أنغويتا العرض التقديمي  األمم المتحدة لشؤون 

المتحدة األمم  لشبكة  التنفيذية  أعضاء اللجنة  من  بهدف مس   باعتبارها واحدة  دعم  للهجرة  المعنية على  الحكومات  اعدة 

ق بين المهاجرين والالجئين فيما يتعلق بالحقوق  يفرتالضرورة  السيدة أنغويتا على    أكدتوهجرة.  ي للتنفيذ االتفاق العالمي

محدد من    وتوفير الحماية. وعالوة على ذلك، أكدت السيدة أنغويتا على دور المفوضية في تقديم دعم 

 
األساسية للمهاجرين 4  الهدف  ١٥:  تسهيل الوصول الى الخدمات 
والمؤهالت والكفاءات    5 المتبادل بالمهارات  في تنمية  المهارات وتسهيل االعتراف   الهدف  ١٨:  االستثمار 
في أوضاع هشة:  6 عملية، بشأن حماية حقوق اإلنسان للمهاجرين  والمبادئ التوجيهية، مدعومة بإرشادات  األسس 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines_AR.pdf  
والمبادئ التوجيهية الموصى بها بشأن حقوق اإلنسان على الحدود الدولية :المبادئ   

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_AR.pdf    
   

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_AR.pdf


 
 

 

 

 

 

سب تعزيز توافر  المفوضية خالل  استعداد  أنغويتا عرضها بتأكيد  السيدة  واختتمت  إليها.  الوصول  وإمكانية  الهجرة  ل 

المعنية في تنفيذ االتفاق العالمي  لمواصلة دعم ا  لهجرة.للحكومات 

جان دي -29 السيدة  للجلسة  العرض األخير  قدم  الدولية،    وقد  األول للهجرة  العالمي  المتحدة  بكونها، المستشار  هيئة األمم 

للمهاجرات في المنطقة وخاصة  كونها بالتأكيد على الدور الهام   المكتب اإلقليمي للدول العربية. بدأت السيدة دي -لمرأة ل

في دول الخليج. أثنت هيئة األمم المتحدة للمرأة على الحكومات التي تعمل على قضايا الهجرة وإجراء تغييرات جوهرية، 

وكر قوانين عامالت المنازل.  األمم وخاصة في  كجزء من شبكة  للمرأة  كونها دور هيئة األمم المتحدة  رت السيدة دي 

للهجرة ،  الوطنية للهجرة. وأشارت المتحدة  قضايا الهجرة، وكذلك شبكات األمم المتحدة  والتحالف اإلقليمي القائم على 

البيانات، والدعوة للسياسات،   جمع  تعمل على  للمرأة  هيئة األمم المتحدة  أن  البرنامج كذلك إلى  لتنفيذ  المساعدة  وتقديم 

المد المجتمع  ومنظمات  المتحدة  وكاالت األمم  مع  المرأة، بالشراكة  تمكين  بشكل خاص على  التركيز  األخرى مع  ني 

 وتوفير المعلومات عن العامالت المهاجرات.

 الجلسة الختامية: الختام والخطوات المقبلة  -واو

الدولية للهجرة بإبالغ المشاركين بالتفضل بتقديم اختتمت ورشة العمل كل من جامعة الدول ا -30 لعربية واإلسكوا والمنظمة 

 .بحلول منتصف أغسطسلالتفاق العالمي للهجرة   اإلقليمية   مراجعةالعملية   م حولمسودة تقاريره

إلى    -31 بتوجيه الشكر  الورشة  ميجو  السيدة  واختتمت  المشاركين  الدول  المتحدة  وكاالتلى  إممثلي  كة على  الشري  األمم 

 .القيمة  مداوالتهمعلى  مشاركتهم الفعالة و

 

  



 
 

 

 

 

 

 الملحق األول: األسئلة:

 

للسالالكان: -الصالالال  صالالالح  لصالالندوق األمم المتحدة  ما هي اإلجراءات المعمول بها لضمممان   مجلس التعاون الخليجي 

للهجرة  تنفيذ وإدراج ً   بما إنهفي السمممياسمممات الوطنية    اإلتفاق العالمي  اإلبالغ   -؟  ليس ملزمة قانونا إذا طُلب من البلدان 

فرصمة لتعيين نقاط اتصمال  التنفيذ أو التدابير المتخذة إلدراجها. يمكعملية  عن   ن أن يخلق ذلك محليًا، داخل الحكومات، 

للهجرة وكذلك فرصة للدول للتعلم من بعضها البعض  .أو حتى فريق عمل يعمل على االتفاق العالمي 

 

، شبكة األمم ال بالعمل معًا فيتفاق ة: من خالل اعتماد االمتحدة للهجربروين يونس  للهجرة، تلتزم الحكومات   العالمي 

متعددة األبعاد. تسمممتند هذه اإلجراءات إلى أفضمممل الممارسمممات  عملية  أن الهجرة    ، إدراكًا منهمجميع قضمممايا الهجرة

العالمي  االتفاق ل المفاوضمممات. لمتابعة  المعترف بها دوليًا والدروس المسمممتفادة التي تم جمعها في عملية التشممماور قب

هجرة، التي تنسممممقها وتخدمها المنظمة  المعنية بالشممممبكة األمم المتحدة  للهجرة وكيفية تنفيذه، قرر األمين العام إنشمممماء  

الفعال والمتسمممق للهجرةتوفير الدولية للهجرة لضممممان  للحكومات في تنفيذها لال  من  الدعم   تفاقمنظومة األمم المتحدة 

هذا التنسمممميق موجود لضمممممان الع المحرز في تنفيذ التزامات اال  (١المي.  للهجرة مراجعة منتظمة للتقدم  تفاق العالمي 

وأولويمات العممل؛   تمدابير بنماء القمدرات بمما يتمماشممممى مع   (٢بماسممممتخمدام عالممات القيماس لتحمديمد اإلنجمازات والحواجز 

( تنفيذهااألولويات المحددة  حوار واسمع النطاق مسمتمر لمواصملة صمياغة توافق في   (٣(؛  كسملسمة ورش العمل المخطط 

يُتوقع إجراء عمليتين   في التنفيذ،  اآلراء حول القضمممايا العالقة ومعالجة التحديات الناشمممئة. السمممتعراض التقدم المحرز 

من المقرر إجراء   لمراجعة الهج   عملية مراجعةمتكاملتين:  العالمي، بتنسميق من المنتدى الدولي  الذي    رةعلى المسمتوى 

عمام   اعتبماًرا من  سممممنوات  في عمام   ٢٠٢٢تم تسممممميتمه حمديثًما، كمل أربع  بمدءًا من  في المنماطق،  للتنفيمذ  ومراجعمة 

اال٢٠٢٠ كمما يشممممجع  كمل أربع سممممنوات.  العمالمي  مع المسممممتوى  إجراء  تفماقوبمالتنماوب  للهجرة المدول على  العمالمي 

المسمممتوى الوطني، لخطة تنفيذ وطنية م  مراجعات منتظمة وشممماملة للتقدم المحرز على  ثل من خالل اإلعداد الطوعي 

 واستخدامها.

 

  


