ُ َّ
املؤتمراإلقليمي الستعراض تنفيذ االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية في أفريقيا
الرباط 31 ،أغسطس و 1سبتمبر2021

مذكرة معلومات أساسية

املائدة املستديرة املواضيعية الرابعة :تحسين عملية وضع السياسات والنقاشات العامة املستندة إلى القيمة واألدلة ،وتعزيزالتعاون في مجال
الهجرة
َّ
ومصنفة كأساس للسياسات
الهدف  :1جمع واستخدام بيانات دقيقة
املستندة إلى األدلة.
الهدف  :17القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز الخطاب العام
املستند إلى األدلة لتشكيل تصورات الهجرة.

الهدف  :3توفير معلومات دقيقة في الوقت املناسب في جميع مراحل
الهجرة.
الهدف  :23تعزيز التعاون الدولي والشراكات العاملية من أجل الهجرة
ُ َّ
اآلمنة واملنظمة والنظامية.

ً
أوال :ما هي الفرص والتحديات الرئيسية التي ستتناولها املائدة املستديرة املواضيعية؟
ُ َّ
يشجع االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية على استخدام البيانات واإلحصاءات املتعلقة بالهجرة لتوجيه عملية وضع
ِّ
ً
ويؤكد أيضا على نشر املعلومات الدقيقة ملكافحة التمييز وتعزيز
املهاجرين.
على
تؤثر
التي
واألنشطة
واملشاريع
امج
ر
الب
تنفيذ
وتسهيل
السياسات
ِّ
ً
َّ
النقاشات املفتوحة حول الهجرة .وملا كانت أفريقيا تشهد انتشارا للمعلومات غير الدقيقة على وسائل التواصل االجتماعي وللقوالب النمطية السلبية عن
املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء ،فإن هناك حاجة َّ
ماسة للبرامج واملبادرات التي تستخدم بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة عن الهجرة للمساعدة في
مكافحة التمييز وكراهية األجانب .وستحتاج اإلحصائيات الحالية الوطنية وشبه اإلقليمية وفي عموم أفريقيا إلى مزيد من التعزيز من أجل مواكبة األعداد
املتزايدة من املهاجرين في القارة حيث يستفيد األفارقة من بروتوكوالت حرية التنقل.
ً
ويجب أيضا حشد املؤسسات األكاديمية واملؤسسات البحثية العامة والخاصة والخبراء املتخصصين لتعميق فهم الهجرة في كل مرحلة من
ً
َّ
َّ
املصنفة حسب العمر والجنس
املحسنة ،ومنها البيانات
مراحل عملية الهجرة ،بدءا من مرحلة ما قبل املغادرة إلى العودة وإعادة اإلدماج .إن البيانات
ً
والعرق واإلعاقة ،والتحليل األعمق للبيانات لن يؤدي فقط إلى تيسير تحقيق الهدف األول من أهداف االتفاق العاملي ،بل سيوفر أيضا املعلومات
ً
للمواضيع الشاملة ويلقي مزيدا من الضوء على قضايا مثل تدفقات التحويالت ،وتكاليف التحويالت ،واملساهمة االقتصادية للتحويالت ،وإمكانية نقل
املستحقات واملزايا املكتسبة ،وتهريب األشخاص واالتجار بهم ،واحتياجات عودة املهاجرين وإعادة إدماجهم على املدى الطويل .وسيساعد توافر مستوى
ً
أفضل من البيانات أيضا في تسليط الضوء على القضايا الناشئة ،ومنها العالقة بين الهجرة وحاالت طوارئ الصحة العامة الدولية ،مثل جائحة فيروس
كورونا (كوفيد )19-الحالية ،ودور التكنولوجيات واالبتكارات الجديدة في تقليل التكاليف املرتبطة بالتحويالت املالية.
ومن بين التحديات التي تعوق صياغة سياسات َّ
فعالة بشأن الهجرة عدم قدرة العديد من املكاتب اإلحصائية الوطنية في البلدان األفريقية
ً
على جمع ومعالجة البيانات املتعلقة بالهجرة بانتظام .ويلزم أيضا بذل جهود لتعزيز قدرة مكاتب اإلحصاء التابعة للجماعات االقتصادية اإلقليمية في
القارة على تحليل البيانات وإعداد التقارير.
ً
ُوي َ
عترف حاليا بمشاركة املغتربين في مبادرات التنمية بوصفها إحدى ركائز نهج املجتمع بأسره لتنفيذ االتفاق العاملي .وفي بعض البلدان
تجاوزت نسبة الناتج املحلي اإلجمالي املتأتية من تحويالت املهاجرين النسبة املتأتية من االستثمار األجنبي املباشر ،وأصبحت ً
رمزا للدور الذي يمكن أن
يؤديه أفراد مجتمعات الشتات في التنمية االقتصادية لبلدان منشئهم .وقد أسهم عدد من املنصات املبتكرة في تسهيل تحويل األموال عبر الهاتف املحمول

ً
إلى أفريقيا وداخلها وخفض تكاليف التحويالت .ويوفر استخدام التكنولوجيات الناشئة ،ليس فقط للتحويالت املالية ولكن أيضا في القطاعات
االقتصادية األخرى ،العديد من الفرص ملجتمعات الشتات األفريقي والشباب األفارقة للمساهمة في تنمية القارة.
ً
ثانيا :ما الخطوات الواجب اتخاذها لتيسيرتحقيق الهدف العام للمائدة املستديرة املواضيعية الرابعة في أفريقيا؟
•

ُ
وضع خطوط أساس ومعايير َّ
منسقة ملعلومات الهجرة ُونظم البيانات واإلحصاءات على املستويات القارية ودون اإلقليمية والوطنية
للمجتمعات االقتصادية اإلقليمية واملكاتب اإلحصائية الوطنية؛

•

تحديد االحتياجات من املعلومات واألولويات املتعلقة بها في جميع مراحل الهجرة .وينبغي ألصحاب املصلحة ،في جملة أمور ،تحديد
االحتياجات من املعلومات وجمع البيانات واملعلومات عن العودة وإعادة اإلدماج واحتياجات الحماية للمهاجرين األفارقة في البلدان
ً
األفريقية وبلدان املقصد األخرى ،ومن بينهم أولئك الذين يعيشون في حاالت الطوارئ .وهناك حاجة أيضا إلى بيانات أكثر دقة عن
الفئات السكانية التي تعاني من حاالت ضعف شديد ،ومن بينهم األطفال غير املصحوبين بذويهم واملفقودون وضحايا التهريب واالتجار
باألشخاص؛

•

اتخاذ خطوات للقضاء على كراهية األجانب والتمييز ضد املهاجرين في سياق املبادرات واألطر األفريقية بشأن حرية تنقل األشخاص
وتحرير التجارة ،وفي سياق مبادرات التكامل اإلقليمي التي أطلقتها الجماعات االقتصادية اإلقليمية؛

•

إطالق مبادرات وطنية وإقليمية لتعزيز التوريد الخارجي للعمالة ملنح الشباب واألفراد ذوي املهارات الضعيفة فرص عمل عبر الحدود،
ً
مع السعي أيضا لالحتفاظ بذوي املهارات املهمة ،بمن فيهم مهنيو الرعاية الصحية؛

•

إطالق مبادرات لجمع البيانات ورصدها لتوجيه السياسات املتعلقة بحماية املهاجرين األفارقة من العنصرية وسوء املعاملة
واالستغالل في سياق اتفاقيات التعاون الدولي بشأن الهجرة ،ومنها االتفاق العاملي نفسه ،والصكوك املعنية بالعمل وحقوق اإلنسان؛

•

توسيع نطاق البحث بشأن مساهمة املهاجرين في التنمية ليشمل تدفقات التحويالت ،ونقل التكنولوجيات واألفكار املبتكرة،
واملساهمات اإلنمائية على مستوى املجتمع املحلي ،مع اتخاذ إجراءات لخفض تكلفة تحويل األموال إلى أفريقيا وداخلها؛

•

إطالق مبادرات قارية وشبه إقليمية ووطنية ومحلية ،من بينها الحوار االجتماعي والحمالت اإلعالمية التي تشارك فيها وسائل اإلعالم في
الشتات واملهاجرون أنفسهم ،ملواجهة القوالب النمطية السلبية والتصورات املغلوطة عن املهاجرين.

ً
ثالثا :أسئلة إرشادية
•

ما هي االحتياجات الفورية من املعلومات والبيانات في جميع مراحل الهجرة ،ومنها مراحل ما قبل املغادرة ،ورحلة الهجرة ،والعودة،
وإعادة التوطين ،وإعادة اإلدماج ،ومراحل الهجرة العائدة ،في مختلف البلدان واملناطق الفرعية والقطاعات؟

•

كيف يمكننا تعزيز وضع برامج وسياسات مستندة إلى األدلة ملكافحة التمييز ضد املهاجرين؟

•

في ضوء التحديات الناشئة ،ومنها تلك الناشئة عن جائحة كوفيد ،19-ما هي املشاكل الرئيسية التي تواجه البلدان األفريقية وال تتوافر
لديها بيانات كافية عنها ،مثل تدفقات التحويالت ،والتهريب واالتجار باألشخاص ،وإمكانية نقل املعاشات التقاعدية ،وإتاحة برامج
املساعدة الصحية واالجتماعية للمهاجرين؟

•
•
•
•

كيف يمكن استخدام البيانات بشكل أكثر فعالية لتعزيز الحماية َّ
املقدمة للمهاجرين داخل أفريقيا وفي مناطق أخرى من العالم؟
ً
إلى أي مدى أحرزت املنطقة تقدما من حيث تصنيف بيانات مؤشر أهداف التنمية املستدامة حسب وضع الهجرة؟ وماذا يمكن فعله
لسد ثغرات البيانات؟
ُ
تقوض ُنظم تجميع بيانات الهجرة في القارة؟
ما هي أكبر التحديات التي ِّ
كيف يمكن ألصحاب املصلحة االستفادة َّ
الفعالة من البيانات الفائقة الجودة واملوثوقة لتوجيه برامج ومبادرات التخطيط بشأن
الهجرة في أفريقيا؟

•

كيف يمكننا تعزيز قدرة الحكومات واملؤسسات األكاديمية وأصحاب املصلحة في املجتمع املدني ملواجهة القوالب النمطية والتحيز
املترسخ ضد املهاجرين؟
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•

كيف يمكننا استخدام البيانات لتسليط الضوء على مساهمات املهاجرين في تنمية بلدان منشئهم وبلدان املقصد؟

ً
رابعا :موارد إضافية
فيما يلي بعض املوارد الرئيسية املتعلقة بهذا املجال املواضيعي:
•

املنظمة الدولية للهجرة ،شبكة بيانات الهجرة في أفريقيا .انظرwww.gmdac.iom.int/AfricaMigrationDataNetwork. :

•

املنظمة الدولية للهجرة ،مصفوفة ُّ
تتبع النزوح .متاح عبر الرابطwww.dtm.iom.int/. :

•

مفوضية االتحاد األفريقي ،واملنظمة الدولية للهجرة ،تقرير الهجرة في أفريقيا :مواجهة السرديات ( .)2020متاح عبر الرابط:
www.au.int/sites/default/files/documents/39408-doc-africa-migration-report.pdf.

•

البنك الدولي ،مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية ( .)ID4Dانظرwww.id4d.worldbank.org/. :

•

فرقة العمل املعنية بالهجرة املختلطة في شمال أفريقيا ،مركز الهجرة املختلطة .انظرwww.mixedmigrationhub.org/. :

•

املنظمة الدولية للهجرة ،االستراتيجية القارية ألفريقيا  .)2020( 2024–2020متاح عبر الرابط:
www.publications.iom.int/books/iom-continental-strategy-africa-2020-2024.

•

املنظمة الدولية للهجرة ،مركز تحليل بيانات الهجرة في العالم ،بوابة بيانات الهجرة .متاح عبر الرابط:
www.migrationdataportal.org/about.

•

املنظمة الدولية للهجرة ،تقرير الهجرة في العالم لعام  .)2021( 2020متاح عبر الرابطwww.worldmigrationreport.iom.in/. :

•

مشروع املهاجرين املفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة (بوابة أفريقيا) .متاح عبر الرابط:
www.missingmigrants.iom.int/region/Africa.

•

ُّ
ُّ
التنقل البشري .متاح عبر الرابط:
التنقل :تأثيرات كوفيد 19-على
املنظمة الدولية للهجرة ،تأثيرات كوفيد 19-على
www.migration.iom.int/.

•

اجتماع فريق خبراء األمم املتحدة املعني بإحصاءات الهجرة الدولية :املفاهيم والتعاريف والبيانات واملؤشرات .انظر:
www.unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/meetings/.

•

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،شعبة اإلحصاءات ،قاعدة البيانات العاملية ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة .متاح عبر
الرابطwww.unstats.un.org/sdgs/indicators/database/. :

•

فريق خبراء األمم املتحدة املعني بإحصاءات الهجرة" ،أسئلة مقترحة بشأن الهجرة الدولية ً
(بناء على ممارسات البلدان) :مذكرة
إرشادية" .متاح عبر الرابطwww.unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert- :
group/methodology/Suggested_questions_on_international_migration_rev_MD_HC-clean.pdf.

•

صندوق األمم املتحدة للسكان ،قياس تسجيل اإلعاقة والهجرة والزواج  -أسئلة موص ى بإدراجها في التعدادات (مايو  .)2019متاح عبر
الرابط https://www.unfpa.org/resources/measuring-disability-migration-and-marriage-registration-recommended-
questions-inclusion.

•

املرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .انظرwww.afristat.org/. :

•

املعهد األفريقي لإلحصاءات .انظرwww.au.int/en/ea/statistics/statafric. :
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