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 تقرير 

ي  
 
مشاورات أصحاب المصلحة المتعددين بشأن تنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ف

 أفريقيا

 العالمي  االتفاقمعالجة أهداف )ضمان أن تكون الهجرة طوعية ومنظمة ومنتظمة :  المجال المواضيعي األول

 ( 18و 12و  6و 5و 2  للهجرة

كة قيادة  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ومنظمة العمل الدولية: مشتر

 2021يونيو  29الثالثاء 

 

 مقدمة  .1

 
ن أصحاب المصلحة المتعددين لعام  حول تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة   2021جرت أول مشاورة بي 

ي أفريقيا يوم الثالثاء 
ضمان أن تكون الهجرة طوعية ومنظمة  "وتناول الموضوع األول . 2021يونيو  29والنظامية فن
وعملت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان   . االتفاق من  18و 12و  6و  5و  2 وعىل األخص أهداف" ومنتظمة

ي إدارة وعقد هذه االستشارة ومكتب العمل الدولي عىل المشاركة 
ي شارك فيها أصحاب . فن

وقد جمعت المشاورة الت 
، والمؤسسات . مشاركا 70المصلحة المتعددون أكثر من  ي

ن أصحاب المصلحة ممثلون عن المجتمع المدنن وكان من بي 
إلنسان، واألوساط األكاديمية، والنقابات العمالية، ومنظمات أصحاب العمل، والمهاجرين أنفسهم أو  الوطنية لحقوق ا

هم من الفئات المستهدفة ذات الصلة  .  ممثليهم، وغث 
 

أشارت إىل أن  :  السيدة مانكندي  - .  للهجرةويرست الجلسة التمهيدية السيدة فومزا مانكندي، ممثلة شبكة األمم المتحدة  
ي تقريره 

ف بالفوائد المحتملة للهجرة فن ن العام لألمم المتحدة، إذ يعث  إدارة  "، أكد أن "جعل الهجرة تعمل للجميع"األمي 
ي عرصناالهجرة هي أحد أكثر االختبارات إلحاح

ها من الجهود  ". ا وتعمقا للتعاون الدوىلي فن واستجابة لهذه الدعوة وغث 
ي  
ي مؤتمر حكومي دوىلي حول الهجرة عقد فن

السابقة المماثلة، اعتمد االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية فن
ي ديسمث  

 1.  2018كانون األول  /مراكش بالمغرب وأقرته الجمعية العامة فن
 

 الغرض من مشاورات أصحاب المصلحة وأهدافها المحددة  .2

 االمم لجنةوكلف مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ومنظمة العمل الدولية، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة 

ي لوساكا، بقيادة المسألة المواضيعية    االقتصادية المتحدة
ي فن
ي قي  1ألفريقيا ومنظمة االتحاد األفريق 

ادتها عىل  والمشاركة فن

 من خمسة أهداف  1تناولت هذه المسألة المواضيعية  ". ضمان أن تكون الهجرة طوعية ومنظمة ومنتظمة"التواىلي 

 : لتشمل العالمي  االتفاق

ي تضطر الناس ال مغادرة بلدهم االصىلي " •
 " تقليص الدوافع و العوامل الهيكلية السلبية التر

 " النظامية تعزيز توافر ومرونة مسارات الهجرة"  •

ي  "  •
ر
ي تكفل العمل الالئق" ٬تيستر التوظيف المنصف و االخالف

 و ضمان الظروف التر

ي اجراءات الهجرة م " •
 
ن اجل الفرز و التقييم و االحالة عىل نحو تعزيز اليقير  و القدرة عىل التنبؤ ف

 مناسب" 

 
1 A/72/643 ,الجمعية العامة لألمم المتحدة, 
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اف المتبادل بالمهارات والمؤهالت" • ي تنمية المهارات وتسهيل االعتر
 
 "والكفاءات االستثمار ف

  12و 6و 5و 2العالمي  االتفاقوعموما، سعت مشاورات أصحاب المصلحة إىل إحراز تقدم فيما يتعلق بتنفيذ أهداف 

حة إىل ما يىلي وبصورة أكثر   . 18و
 : تحديدا، تهدف المشاورات المقث 

ي إطار أهداف  2.1
امات واإلجراءات فن ن  18و 2,5,6,12العالمي  االتفاقتحديد اإلنجازات المتعلقة بتنفيذ االلث 

ي إطار أهداف  2.2
امات واإلجراءات فن ن ي تواجه تنفيذ االلث 

 18و 2,5,6,12العالمي  االتفاقتحديد التحديات الت 

ي إطار أهداف  2.3
امات واإلجراءات فن ن العالمي   االتفاقتحديد أفضل الممارسات والدروس المتعلقة بتنفيذ االلث 

 18و 2,5,6,12

ي تعوق  2.4
اح إجراءات ملموسة لمواجهة التحديات الت  ي إطار أهداف اقث 

امات واإلجراءات فن ن  االتفاقتنفيذ االلث 

 18و 2,5,6,12العالمي 

 

 ملخص المشاورات .3

ي  السيد  وقدم ي  الخاص المقرر  موراليس، غونزاليس فيليت 
  هذه  عىل  مالحظات للمهاجرين، اإلنسان بحقوق المعتن

ي  . المتعددين المصلحة ألصحاب  األوىل المشاورة 
 يتبعه الذي الذي الجديد  النهج  أن موراليس السيد  أكد  مالحظاته، وفن

ي   حافز   بمثابة  هو   العالمي  االتفاق خالل  من  الدوىلي  المجتمع 
ي   الهجرة   قضايا   معالجة  فن

ي   عام   بشكل  العالم  أنحاء  جميع   فن
  وفن

ي  . خاص بشكل أفريقيا 
، ال يمكن   العالمي  االتفاق يتبعه الذي األطراف النهج المتعدد  إىل  بالنظر   أنه إىل أشار  الصدد، هذا  وفن

لكل بلد بمفرده معالجة الهجرة، بل يتطلب بدال من ذلك نهجا تعاونيا من جانب الدول ووكاالت األمم المتحدة والمجتمع  

ي وأصحاب المصلحة اآلخرين
ي هذا الصدد، . المدنن

فإن الديناميات اإلقليمية حاسمة لتحقيق أهداف الميثاق    وفن

ي      وعرض المقرر الخاص  - 10  . المي الع
 
ي توفرها واليته للمساعدة ف

ي أفريقيا  العالمي  االتفاقتنفيذ  الخدمات الجيدة التر
. فن

ي إطار تدخل
ورة مراعاة المواضيع التالية فيما يتعلق بأفريقياأكد عىل  كما واليته،وفن  : ضن

ي داخل المنطقة وخارجها -  .أفريقياليس معروفا جيدا خارج . التنقل البرسر

ي بعض مناطق أفريقيا -
ي تقودها الرصاعات هي أيضا سمة هامة فن

 .والهجرة الت 

ي واالحتياجات االقتصادية -
 انعدام األمن الغذان 

ايد. تغث  المناخ والتنقل - ن  عامل مث 

ي بعض البلدان -
 وقد أدى ذلك إىل زيادة تهريب المهاجرين واالتجار بهم .  تجريم الهجرة فن

ي بع -
ن  الفصلأحيانا بدون . ض البلداناحتجاز المهاجرين فن ن األطفال والبالغي  العديد من مزاعم التعذيب،  . بي 

وب المعاملة الالإنسانية ها من ضن ي ذلك االنتهاكات واالعتداءات الجنسية، وغث 
 .بما فن

 عمليات اإلبعاد والطرد الجماعي وانتهاكات مبدأ عدم اإلعادة القرسية -

 ". العودة الطوعية. "العودة وإعادة اإلدماج -

ي الوصول إىل العدالة وإجراءات اللجوء  -
ة فن  عيوب خطث 

ي بشأن الهجرة  -
 منظور جنسانن

ي أن يكون ذريعة للبعض   العالمي  االتفاقعىل تنفيذ  19 كوفيدواختتم ريال مداخلته باإلقرار بتأثث   
، إال أن الوباء ال ينبغن

ي أن يكون الوباء فرصة لنا جميعا  . العالمي  االتفاقأهداف  للتأخث  أو عدم اتخاذ إجراء تماما للتقدم نحو تحقيق 
بل ينبغن

ويجب مراعاة النهج غث   .  العالمي  االتفاقلترسي    ع السياسات العامة وممارسات الدول فيما يتعلق بتحقيق الهدف 

ي التطعيم المستمر ضد  
ي الحصول عىل الخدمات الصحية وفن

ي تجاه المهاجرين فن ن ي كل  19 كوفيدالتميث 
 .  وقتفن

ي  االجتماعية والسياسات والفقر  الجنسانية الشؤون شعبة مديرة روزفيدزو، ثوكوزيىلي  السيدة
 المتحدة  االمم لجنة فن

ت  (المتحدة  األمم  عن  بالنيابة) الفريقيا االقتصادية امات  23العالمي ال     االتفاقأهداف     استحرصن ن ي يعكس كل منها الث 
، الت 



                                                                               

 

3 

 

العالمي تستند عىل نحو مناسب إىل مقاصد ومبادئ ميثاق   التفاقوشددت عىل أن  .    مصاحبةالدولة بإجراءات ملموسة  

ام  .  األمم المتحدة امات الدول باحث  ن وباإلضافة إىل ذلك، فإنها تستند ضاحة إىل القانون الدوىلي لحقوق اإلنسان وتعكس الث 

العالمي إىل   االتفاق يهدفومن الناحية المفاهيمية، . جميع حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين وحمايتها والوفاء بها

ي  "التخفيف من 
ي تعوق الناس عن بناء سبل العيش المستدامة والحفاظ عليها فن

الدوافع المعاكسة والعوامل الهيكلية الت 

ي أماكن أخرى
ي  والحد من المخاطر ونقاط الضعف ا" بلدانهم األصلية، وبالتاىلي إجبارهم عىل البحث عن مستقبل فن

لت 

ام وحماية وإعمال حقوق اإلنسان الخاصة بهم وتوفث  الرعاية 
ي مختلف مراحل الهجرة من خالل احث 

يواجهها المهاجرون فن

 23. والمساعدة لهم

ورة  " تحديات وفرص"وأضافت أنه ال يمكن ألي دولة أن تستجيب بفعالية ل  الهجرة كظاهرة عالمية، وتعرب عن ضن

ي ذلك عىل 
،   العالمي  االتفاقمن  50وبموجب الفقرة . المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالميةالتعاون بما فن

ي مناطق  
كلفت لجان األمم المتحدة االقتصادية اإلقليمية بإجراء عمليات تشاور إقليمية الستعراض تنفيذ االتفاق العالمي فن

ي عام  كل منها، وذلك قبل المنتدى الدوىلي الستعراض الهجرة المقرر  
ن أن تشمل هذه االستعراضات .  2022عقده فن ويتعي 

ن   .  مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيي 

 للهجرة العالمي  االتفاق مسار  عن  عامة  لمحة   ،  للهجرة   المتحدة  األمم   شبكة   أمانة   ممثلة  موليك،  مونامي   السيدة   وقدمت

ة التطورات عن مستكملة معلومات عن فضال  ، ن  المشاورات أهداف وإدخال األخث    . المتعددين المصلحة أصحاب بي 

ي إطار  وشددت 
م فن ن المحلية    االصعدةباستعراض التقدم المحرز عىل   العالمي  االتفاق تنفيذعىل أن الدول األعضاء تلث 

ن   ي إطار األمم المتحدة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيي 
ي تنفيذ االتفاق فن

والوطنية واإلقليمية والعالمية فن

ة من (. 50و  48الفقرتان ) ي الفث 
، عقدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة  2020ديسمث   9إىل  8فن

ي أول  والمنظمة الدولية للهجرة مع أعضاء آ
ي شبكة األمم المتحدة للهجرة وبالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريق 

خرين فن

ي المؤتمر العالمي للهجرة
 .  مشاورة ألصحاب المصلحة فن

وذكرت السيدة موليك بأنه بعد هذه المشاورة األوىل، تقرر أنه من أجل تعزيز عملية االستعراض، هناك حاجة إىل مشاركة  

  للهجرة  العالمي  لالتفاقذات مغزى لمختلف أصحاب المصلحة بما يتفق مع المبدأ التوجيهي شفافة وشاملة ومتنوعة و 

ي تنفيذ ومتابعة ( للهجرة العالمي  االتفاقمن  15الفقرة )
ن فن اكة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيي  ام بالرسر ن وااللث 

هذه المشاورات المواضيعية    تسث   و. (للهجرة العالمي  االتفاقمن  48الفقرة )  للهجرة العالمي  االتفاقواستعراض 

ي القيادة
 .  ألصحاب المصلحة تحت رعاية شبكة األمم المتحدة مع وكاالت معينة تسند إليها أدوار قيادية أو مشاركة فن

 

يف محمد  وفيسور شر تقليص الدوافع و   "  للهجرة العالمي  االتفاقمن أهداف  2حول الهدف رقم  عرض وقدم التر

 " ي تضطر الناس ال مغادرة بلدهم األصىلي
 العالمي  االتفاق من أهداف  5رقم   والهدفالعوامل الهيكلية السلبية التر

ي  "  للهجرة
ر
ي تكفل العمل الالئق".   ٬تيستر التوظيف المنصف و االخالف

 و ضمان الظروف التر

يف الضوء عىل أكثر   وفيسور شر ي عرضه، سلط الث 
ي الوقت الحاضن وفن

ي تتعلق بهذا الهدف فن
ومن هنا أشار إىل  .  القضايا الت 

ن    أن المهاجرين اليوم هم موضع تخوف بقدر ما هم موضع قمع، والهجرة موضوع جدل وشوكة مزعجة تثث  التعاطف بي 
ايدة ال. البعض والرفض من قبل اآلخرين ن ايدة الرصامة، ومناقشات مث  ن تب عىل المهاجرين مخاوف مث  تعصب،  ويث 

ايدة الرصامة  ن ايدة التشدد، وبالتاىلي فرض ضوابط مث 
ن ي صميم    وأكد أنه    . وسياسات مث 

ي أن مسألة الهجرة هي اآلن فن
ال شك فن

وقد أدى الوعي بهذه المؤتمرات المختلفة إىل تكليف جاللة  .  1995المناقشات العامة الوطنية والقارية والدولية منذ عام  
ي آنذاك،الملك محمد السادس، رئيس مفوض

ي 4  ية االتحاد األفريق 
ين لالتحاد األفريق  ي عقدت    خالل القمة الثامنة والعرسر

الت 

 
 والنظامية انظر ديباجة االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة  2
 المرجع نفسه 33
 ألفا عمر كوناري 4
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ي أديس
ن
ي بشأن الهجرة أبابا،  ف

حه جاللته والذي اعتمدته القمة  وقد تضمن  .بتنسيق عمل االتحاد األفريق  النهج الذي اقث 
ي يوليو 

ي نواكشوط، موريتانيا فن
ي فن

ن لالتحاد األفريق  ي  2018الحادية والثالثي 
ن أمور أخرى، إنشاء المرصد األفريق  ، من بي 

ي الرباط بالمغرب
ي جمع المعلومات االستخبارية وتطوير تبادل ا . للهجرة فن

لمعلومات  وتتمثل المهمة الرئيسية للمرصد فن
ن البلدان األفريقية  ". وتوقع والعملفهم: "وتستند الوالية إىل العناض الثالثة التالية. فضال عن التنسيق بي 

وشدد عىل أن الهجرة ليست عبئا وال مكسبا مفاجئا، وإذا لم تصدق معظم دول الشمال عىل اتفاقية األمم المتحدة بشأن 
ي تنمية هذه البلدان الميغريتون، فإن الحقيقة الحقيقية هي أن

واستنادا إىل إحصاءات المرصد، ال يزال  . الهجرة تساهم فن
ي القارة األفريقية 5من أصل  4

ي   15وتشث  اإلحصاءات أيضا إىل أن . مهاجرين فن
ي المائة فقط من التحويالت المالية تأن 

فن
ي أن 

ي بلد المقصد  85إىل بلد المنشأ، مما يعتن
ي المائة منها ال تزال فن

ن إىل حقيقة أن الهجرة تكلف  ولف. فن ت انتباه المشاركي 
ات 10القارة األفريقية  ي السنة السابقة، وأن جميع المؤشر

اللون األحمر، هناك   اىل تتجه٪ من القوى العاملة الماهرة فن
ي أن   19 كوفيد  انوأكد . أهمية قصوى لخلق بيئة لعودة أولئك الذين غادروا القارة

وأثره عىل جميع االقتصادات ينبغن
واختتم كلمته بتقديم  .  للهجرة العالمي  االتفاقيكون بمثابة جرس دعوة لجميع البلدان التخاذ خطوات لتحقيق أهداف 

 :  التوصيات التالية

ن بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد،مسؤو  .1 كة بي 
 لية مشث 

ن الخدمات وجعلها سهلة للمهاجرين؛  .2  تحسي 
مواصلة البحث العلمي بشأن الهجرة من أجل توجيه القرارات المتعلقة بالسياسات عىل جميع   .3

 المستويات؛
ن الحلول األفريقية للمشاكل األفريقية وتحديد أولوياتها؛  .4  مواصلة تحسي 
ن  تعز  .5 يز التكامل اإلقليمي لجعل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية فعالة، من أجل تيسث  التنقل بي 

ي 
ي أي بلد أفريق 

ن باإلقامة واالستقرار بحرية فن  .دول القارة األفريقية؛ والسماح للمواطني 
، والقرب، والتضامن، وكذلك أهمية بناء مجتمع المصث  فيما يت .6 ابط الجماعي علق بقضايا  أهمية الث 

 .  الهجرة
  

ي وفيسور إرمال فراشتر ي    "  12رقم    للهجرة العالمي  االتفاقمن أهداف    12الهدف رقم    أثار التر
ن و القدرة عىل التنبؤ فن تعزيز اليقي 

  اجراءات الهجرة من اجل الفرز و التقييم و االحالة عىل نحو مناسب" 
 

ه للهدف  ي تفسث 
ي، فن وفيسور فراشث  ي فهم الهدف بصورة منظمة   للهجرة العالمي  االتفاقمن  12وأشار الث 

، إىل أنه ينبغن

ي إطار 
وفيما يتعلق بنطاق هذا الهدف، أكد أنه يتحدث باسم جميع المهاجرين، وبالتاىلي يوسع  . للهجرة العالمي  االتفاقفن

ا لبناء القدرات، والحماية االجتماعية، والنهج القائم عىل حقوق . عدد الذين يحق لهم االستفادة   كما أنشأ الهدف منث 

ي أثارها، ما هو مدى إمكانية تلبية جميع متطلبات الهدف  . اإلنسان من خالل آليات حقوق اإلنسان
ن األسئلة الت  ومن بي 

من جهة أخرى، وفيما يتعلق باإلجراء الداخىلي للدولة، ما هو نوع بناء القدرات المطلوب، وما هي آلية اإلحالة عىل  

؟ الخ ي   12 ذلك، أشار إىل أن الهدف وعالوة عىل. الصعيدين الدوىلي واإلقليمي
يتيح المجال للفئات الضعيفة والتدابث  الت 

ي هذا الصدد
ن اتخاذها فن ي حديثه باإلشارة إىل أن الهدف . يتعي  وفيسور فراشث  يخلق الكثث  من الفرص،   12واختتم الث 

ي أن  ولكن يبق  السؤال هو كيف يمكن مساعدة الدول عىل االمتثال لهذا الهدف وكيف يمكن لمن
ظمات المجتمع المدنن

 .  تكون جزءا من التنفيذ

 

  6الهدف رقم   السيدة هايكي لوتينشالغر، أخصائية هجرة العمالة والتوظيف العادل من منظمة العمل الدولية،قدمت  

ي  "  6رقم   للهجرة العالمي  االتفاقمن أهداف 
ر
ي تكفل العمل الالئق"   ٬تيستر التوظيف المنصف و االخالف

 و ضمان الظروف التر
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ي جميع أنحاء العالم    260  000ذكرت أن هناك ما يقرب من  :  السيدة لوتينشالغر
التوظيف  )وكالة توظيف خاصة تعمل فن

ي عام 
ي والدوىلي فن

ن دوالر من رسوم التوظيف غث  القا 10وما يصل إىل ( 2013الوطتن ي تجمع من العمال  باليي 
نونية الت 

 .المهاجرين سنويا
 
وقدمت تعريف التوظيف العادل الذي يشمل اإلعالن، ونرسر المعلومات، واالختيار، والنقل، والتوظيف، وعودة العمال  

ي ذلك.  المهاجرين إىل بلد المنشأ حيثما ينطبق ذلك
ي الممارسة العملية، يعتن

 :  فن
 لية؛العمال ال تحدث أي تكاليف طوال العم  ➢
 العمال محميون من األوضاع التعسفية واالستغاللية؛ ➢
ية عىل أساس الجنسية والجنس والدين والعرق والوضع؛  ➢ ن  عملية التوظيف ليست تميث 
ف بها دوليا؛  ➢  ويتماشر التوظيف مع معايث  حقوق اإلنسان المعث 
ي العمل؛ و ➢

م التوظيف المبادئ والحقوق األساسية فن  ويحث 
 . العدالةويسهل وصول العمال إىل  ➢

 
ي  "  للهجرة  العالمي  االتفاقمن  6وأضافت أنه بموجب الهدف 

ر
و ضمان الظروف  ٬تيستر التوظيف المنصف و االخالف

ي تكفل العمل الالئق"
م الدول األعضاء بمراجعة آليات التوظيف القائمة لضمان أن تكون عادلة وأخالقية،  التر ن ، تلث 

جميع أشكال االستغالل واإليذاء من أجل ضمان العمل الالئق وتعظيم المساهمات  وحماية جميع العمال المهاجرين من 
ي كل من بلدانهم األصلية وبلدان المقصد

 . االجتماعية واالقتصادية للمهاجرين فن
 

ي إطار الهدف 
 العالمي  االتفاقمن أهداف  6وباإلضافة إىل ذلك، ذكرت أن اإلجراءات المحددة المتعلقة بالتوظيف فن

 : تشمل ما يىلي   للهجرة
 

 تشجيع التصديق عىل الصكوك الدولية ذات الصلة؛  ➢
ن اللوائح المتعلقة بوكاالت التوظيف العامة والخاصة؛ ➢  تحسي 
ي والعمل الالئق؛ تعزيز إنفاذ معايث   ➢

 وسياسات التوظيف العادل واألخالف 
ي عمليات التوظيف والتوظيف بوضوح؛  ➢

 ضمان تحديد األدوار والمسؤوليات فن
ي تسمح للمهاجرين بتغيث  أصحاب العمل  ➢

تطوير وتعزيز هجرة العمالة وعمليات التوظيف العادلة واألخالقية الت 
وط أو مدة إقامتهم؛   وتعديل شر

اكات مع ➢  ؛ (مثل أصحاب العمل والنقابات)أصحاب المصلحة  إقامة شر
ي ذلك عن طريق   ➢

، بما فن امج الوطنية المتعلقة بتنقل العمالة عىل الصعيد الدوىلي  السياسات والث 
ن وضع وتحسي 

 االعمال بشان المتحدة  االمم مبادئمراعاة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن مكتب منظمة العمل الدولية، 
 . ، والمنظمة الدولية للهجرة االنسان وحقوق و التجارية

 
يعات السياسات تطبيق  مع أنه  ذكرت : لوتينشالتر السيدة  أن األفريقية للبلدان يمكن الصحيحة، والممارسات والترسر
ي   األثر   تعزز   العاملة  اليد   لهجرة   وفعالة  عادلة  إدارة  تحقق ي   الدولية  للهجرة   اإليجان 

  والعبور   المنشأ   لبلدان  االقتصادي  النمو   فن
ايد الحاجة إىل خدمات توظيف وتوظيف عادلة، فضال   . والمقصد ن ي الوقت نفسه، ومع توسع هجرة اليد العاملة، تث 

وفن
ن مطابقة العمالة اف بالمهارات من أجل تجنب التجاوزات وتحسي   . عن االعث 

 
ي مجال 

ا، أشارت إىل ثالث اتفاقيات هامة لمنظمة العمل الدولية تغطي العمل فن  :التوظيف العادل والتنسيبوأخث 
 

ي تدعو إىل (88رقم) 1948اتفاقية دائرة التوظيف لعام  ➢
ن دائرة التوظيف العامة  "الت  التعاون الفعال بي 

 ووكاالت التوظيف الخاصة؛ 
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ي من توصية    ىل جانبإ   (97رقم)    1949،  (المنقحة)اتفاقية الهجرة من أجل العمالة   ➢
ن األول والثانن الملحقي 

ي تحدد مفاهيم توظيف العمال المهاجرين  ( 86رقم ) 1949، (المنقحة)الهجرة من أجل العمالة 
الت 

 وإدخالهم وتوظيفهم؛
ي تهدف إىل  ( 181رقم )    1997اتفاقية وكاالت التوظيف الخاصة لعام   ➢

السماح بتشغيل وكاالت التوظيف  "الت 
 ". الذين يستخدمون خدماتهم الخاصة وكذلك حماية العمال 

 

 : وتلت ذلك جلسة أسئلة وأجوبة أجاب فيها الخبث  عىل األسئلة التالية
ي تعزيز مستشار   ➢

 
ي أن يوحد مكتب المساواة بير  القوات مع االتحاد الدولي لحفظ المهاجرين ف

أال ينبع 

 تجنيد المهاجرين؟؛

ي  ➢
 
 الخارج؟ كيف يمكن للبلدان أن تمنع استبدال العقود ف

 كيف يمكن للدول األفريقية أن تضغط عىل الدول العربية إللغاء نظام الكفالة أو عىل األقل تحسينه؟ ➢

هل يمكن ألفريقيا أن تظهر صوتا موحدا وأن تجد حال أفريقيا لمكافحة انتهاكات التوظيف واالستغالل  ➢

ي يتعرض لها العمال المهاجرون أثناء عملية الهجرة؟
 التر

 

ي  المهارات أخصائية هوفمان، كريستير   السيدة قدمت
 
 العامىلي  االتفاق من  18 رقم   الهدف الدولية،  العمل منظمة  ف

ي  االستثمار" بشأن للهجرة 
اف وتيسث   المهارات تنمية فن   ". والكفاءات والمؤهالت بالمهارات  المتبادل  االعث 

 :من أهداف آلية التنسيق العالمي يشمل المجاالت المواضيعية التالية  18بدأت باإلشارة إىل أن الهدف  :  السيدة هوفمان

اف المتبادل بالمؤهالت األجنبية والمهارات غتر المكتسبة رسميا،تعزيز  ➢ ي ذلك من خالل  االعتر
بما فن

ن المعلومات عن العمليات الخاصة بالعمال المها  جرين التكنولوجيا والرقمنة، وتحسي 

ي مجال المهارات  بناء  ➢
 
اكات عالمية ف  شر

اكات بير  القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية تعزيز  ➢ ن المهاجرين  الشر ي بلدان المنشأ والمقصد لتمكي 
فن

ن من تنمية المهارات ذات المنفعة المتبادلة  كاء المشاركي   والمجتمعات المحلية والرسر

ي تشجيع  ➢ ي والمتدرب الدراسية و والمنحبرامج التبادل الطالبر
 أو التلمذة الصناعية -برامج التبادل المهتن

ن   ➢ ن مطابقة للعمال  الخدمات المهنية وخدمات التوظيف  تحسي  المهاجرين والتعاون مع أصحاب العمل لتحسي 
 المهارات وتعزيز قدرتهم عىل االنتقال من وظيفة أو صاحب عمل إىل آخر 

ي تقدم  أدوات التوثيق والمعلومات  تعزيز   ➢
ي  الت 

ف بها فن لمحة عامة عن مؤهالت العامل ومهاراته ومؤهالته المعث 
ي  
ن أصحاب العمل من تقييم مدى مالءمة العمال المهاجرين فن بلدان المنشأ والعبور والمقصد، من أجل تمكي 

 .عمليات طلب العمل

ف بالمعرفة   متنوعة من العمليات يستخدم لوصف مجموعة " التعرف عىل المهارات"وأضافت أن مصطلح  ي تعث 
الت 

ي اكتسبها الشخص من خالل 
ة  أو  الرسمي غث  أو   غث  الرسمي أو  الرسمي التدريب والمهارات والكفاءات الت  العمل أو الخث 

اف بالمهارات يركز عىل  .الحياتية اف   .التدريس أو التدريبالتحقق من الصحة بدال من  / التقييم  ولذلك فإن االعث  االعث 
ي   ألغراض    مرئية بالمهارات يجعل المعرفة والمهارات والكفاءات  

ي والوقوف المهتن
 .التصديق والتقدم الوظيقن

اف بالمهارات الرسمية  : وقدمت السيدة هوفمان أيضا قائمة باألدوات الالزمة لالعث 

ي ثم  هيئة مختصة بتقييم تقوم : األداة األوىل المستخدمة: تقييم وثائق التفويض ➢ أحيانا  )محتوى مؤهل أجنت 
اف ( هيئة أخرى  ( جزئيا أو كليا)تتخذ قرارا باالعث 
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ي دورة  /عملية تسمح بالحصول عىل االئتمان إلكمال وحدة الكفاءة: تحويل االئتمان واإلعفاء ➢
الوحدة بنجاح فن

ي آخر أو قبوله   دراسية واحدة يتم تحويلها إىل برنامج تدريت 
تستخدم الهيئات المهنية والسلطات العامة المعايث  المهنية والمعايث  ذات الصلة لمنح   : المهنيةالمعايتر  ➢

وط  التعيينات المهنية لألفراد الذين يستوفون الرسر
كات خاصة متعددة الجنسيات : المؤهالت الدولية ➢ ها شر ي تعتث 

توفر مجموعات محددة من المهارات الت 
ي تكنولوجيا المعلومات)مثل مايكروسوفت، وساب، وإنتل " عالمية"

ن مثل المدن (فن ؛ ومقدمي التعليم الدوليي 
كات السفن المتعددة الجنسيات للبحارة   سون وما إىل ذلك؛ أو شر  والنقابات، وبث 

اف بالتعلم المسبق ➢ عملية تحديد وتوثيق وتقييم واعتماد نتائج التعلم الرسمي وغث  الرسمي وغث  الرسمي  :  االعتر
ن وفقا للمعايث  المستخ ي التعليم والتدريب الرسميي 

 دمة فن
افتوجد أنواع مختلفة من اتفاقات ➢ مثل االتفاق  )اتفاقات قائمة بذاتها أو جزء من االتفاقات التجارية : االعث 

ي الخدمات 
ي   - العام لمنظمة التجارة العالمية بشأن التجارة فن

المادة السابعة من االتفاق العام بشأن التجارة فن
ي معظمه إىل مبدأ التكافؤ والتعاون المتبادل   ، الذي يست (الخدمات

 ند فن
اف المتبادل ➢ اف بها وتطبيق  : اتفاقات االعتر ي االعث 

ي ينبغن
ي بلدين أو أكثر عىل المؤهالت الت 

تتفق سوق العمل فن
ي والوصول المتبادل إىل 

اف المهتن ي ذلك االعث 
 اإلجراءات، بما فن

ي منطقة ما تتفق مج : االتفاقات اإلقليمية أو شبه اإلقليمية ➢
ي عىل موعة من البلدان فن

ي ينبغن
المؤهالت الت 

اف بها وتطبيق اإلجراءات، بما ي والوصول المتبادل إىل أسواق العمل  االعث 
اف المهتن ي ذلك االعث 

 فن

ي تواجه تنفيذ الهدف وتابعت السيدة هوفمان بذكر 
ي تشمل  18التحديات التر

 :  والتر
 المهاجرين نقص استخدام مهارات العمال  ➢
 (الئقة)عدم توفر فرص عمل كافية  ➢
 ضعف نظم تنمية المهارات  ➢
ي يقودها العرض من مشاركة أصحاب العمل ➢

 غالبا ما ال تزال المستويات المنخفضة الت 
 الدعم العام يعطي األولوية للتدريب األوىلي عىل التدريب المستمر ➢
ي ذلك التلمذة الصناعيةالتعلم المحدود القائم عىل العمل أو غث  الرسمي البحت، بم ➢

 ا فن
ة /انخفاض قيمة الشهادات ➢ ي أسواق العمل غث  الرسمية بدرجة كبث 

 المؤهالت فن
 محدودية فرص حصول العمال المهاجرين عىل المعلومات والتوجيهات قبل الهجرة أو أثناءها أو بعدها ➢
ي إدارة الهجرة ➢

 أبعاد المهارات غالبا ما ال يتم تعميمها بشكل كاف فن
 
اف بمهاراتهم ضعف قدرة هيئات   وأضافت أنه كان من الحواجز الرئيسية أمامقابلية تنقل العمال المهاجرين واالعث 

ي كل من بلدان المنشأ والمقصد
اف الوطنية فن ي الوظائف والمهام  .  وعمليات االعث 

والعمال المهاجرون ممثلون تمثيال زائدا فن
ي تتطلب مهارات أقل وأقل مستوى،  

ا ما يتعرض العمال  .  ويحصلون عىل أجور أقل، وتوفر آفاقا وظيفية محدودة الت  وكثث 
 56.  من خالل ممرات الهجرة" هدر الدماغ"و" الحط من المهارات"المهاجرون، وال سيما العامالت المهاجرات، ل 

 

ي منها المهرة أو ذوي المهارات العالية العمال الذين يدخلون العمل السوق والحصول   5
ي يعانن

العمل مصطلح متعلق بالسوق يصف الظاهرة الت 
ون  (  مقارنة بمؤهالتهم المكتسبة)  عىل وظيفة أقل من مهاراتهم أو مستوى تأهيلهم ن "ويعتث  ي يشغلونها"  تأهيال زائدا  مؤهلي 

هذا .  عن الوظيفة الت 
ء ي وظائف أقل مهارة، وهي غالبا ما تدفع بشكل شي

ي ذلك  عمال ينتهي به المطاف بالعمل فن
ي كثث  من األحيان)إذا بقوا . يعتن

ي ( وهو ما يحدث فن
فن

ي 
ي تلك الوظيفة األقل مهارة، كلما كان من الصعب عىل هؤالء . نفس الوظيفة ، فإنها ال يمكن أبدا تسلق السلم المهتن

وكلما طالت مدة بقائه فن
ي العمال من   –العمال األجانب الحصول عىل وظيفة وفقا لمؤهالته، نظرا ألن المهارات غث  المستخدمة قد تفقد أو تستخدم قيمة بعد مرة 

ويعانن
ي الحصول عىل  والنتيجة النهائية هي خسارة غث  عادلة. نقص المهارات

ي نهاية المطاف غث  مستخدمه)للوقت والمال الذي أنفقه العامل فن
 (فن

ية ي أنفقتها أشته وبلده عىل الموارد البرسر
 .المؤهالت وإهدار األموال الت 

ي مصطلحات الهجرة فيما يتعلق بمصطلحات أخرى مثل هجرة األدمغة وكسب األدمغة  6
وجود أو   وهو يحدد عدم.   مصطلح شائع االستخدام فن

ي العمل سوق
ية األجنبية المحتملة المتاحة فن اتهم الوظيفية .   سوء استخدام الموارد البرسر يتعلق األمر بمهارات العمال المهاجرين ومؤهالتهم وخث 

ي المرب  ع العمل سوق بلد المقصد
ي ليست عىل النحو الصحيح استخدام فن

ي بلد المنشأ الت 
افالرئيسية وتشمل األسباب . المكتسبة فن  عدم االعث 

أو صعوبات الحصول عىل تصاري    ح عمل، مما يدفع العمال المهاجرين /من المهارات والمؤهالت، وبالتاىلي االستخدام الناقص لمهارات الناس، و
ي وظائف أقل من مستوى مهاراتهم

ي كثث  من األحيان فن
ي االقتصاد غث  الرسمي وفن

ارة للعمال، وهذا يؤدي إىل حالة الخسارة والخس.  إىل العمل فن
ن وبلدان المقصد  .وبلدان أوريجي 



                                                                               

 

8 

 

 
ية العمل الدولية بشأن تنمية الموارد الالصادرة عن منظمة 195التوصية رقم كما أشارت إىل  التعليم والتدريب والتعلم   :برسر

ن 2004مدى الحياة لعام  ي تحدد قابلية نقل المهارات عىل البعدين التاليي 
 : ، والت 

ي وظائف ومهن وصناعات مختلفة؛ ➢
ي يمكن استخدامها بشكل منتج فن

 المهارات القابلة للتوظيف الت 
اف بها داخل أسواق العمل الوطنية والد ➢  .  وليةالتصديق عىل المهارات واالعث 

 
ي أفريقيا

 
 :وتابعت بتقديم معلومات عن الممارسات الجيدة لالتفاقات ف

 

ي أفريقيا 
 
ي لسياسة الهجرة ف

ورة أن تعتمد الدول األعضاء جميع التدابث   ويشدد إطار االتحاد األفريقر عىل ضن
ي القارة إىل أقىص حد عن طريق تيسث  "المناسبة 

ن المهرة فن ي  لزيادة مساهمة المهنيي 
هم فن ن ونرسر تنقل المهنيي 

 "  إطار قاري وإقليمي 

وإطار المؤهالت اإلقليمية، ووضع مبادئ توجيهية، وتوفث  العناض المتفق  الجماعة اإلنمائية لجنوب أفريقيا،  
 عليها عموما لتيسث  تنفيذ القانون اإلقليمي لجمهورية أفريقيا الوسط

ي  
 
ي بشأن تعليم الالجئير  اإلقليمي ف

ي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إعالن جيبوبر
 
الدول األعضاء ف

ي ديسمتر 
 
ي   :2017ف

ي تم الحصول عليها فن
اف بالمؤهالت الرسمية الت  خطة عمل لتطوير آلية إقليمية لالعث 

اف بنتائج التعلم المسبق   جميع النظم التعليمية للدول األعضاء وكذلك االعث 

ق أفريقيا ن  اتفاقيات ا 4: مجموعة شر ن والمهندسي  ن والمحاسبي  ن المعماريي  اف متبادل لمهن المهندسي  عث 
 ، ن  إطار المؤهالت للتعليم العاىلي   واألطباء البيطريي 

 
ا، قالت   كات واالقتصاد والمجتمع  السياساتوأخث  ويحتاج    . لتطوير المهارات المحمولة يمكن أن تفيد فرادى العمال والرسر

ة .  العمال إىل مهارات ذات صلة يمكن التحقق منها من أجل الحصول عىل فرص العمل والتكيف مع أسواق العمل المتغث 

ن الوظائ ي أن المهارات تحتاج إىل أن تكون قابلة للتحويل بي 
  - ف والتعرف عليها بسهولة من قبل أصحاب العمل  وهذا يعتن

 .  أي المحمولة
 

 : وتلت ذلك جلسة أسئلة وأجوبة أجاب فيها الخبث  عىل األسئلة التالية
؟ ➢ ي

ي التصلب المتعدد األفريق 
اف بالمهارات وأن تعزز المشاركة فن ا لالعث  ي ألفريقيا أن تنشر  منث 

 هل ينبغن
ي تنمية المهارات؟كيف يمكن ألفريقيا أن تتقدم برسعة أك ➢

 ث  فن
 كيف يمكن ألفريقيا أن تستخدم مهاراتها بشكل أفضل؟ ➢
ي الخارج؟  ➢

ي تحديد أولوياتها ألسواق العمل فن
ي ينبغن

 كيف يمكن للبلدان األفريقية أن تقرر القطاعات والمهن الت 
 
 

 : التالي   النحو عىل وختامية  موجزة مالحظات مانكندي فومزا السيدة  وقدمت

ي  للهجرة األقاليمي  الجانب يفرض الذي ، للهجرة العالمي  االتفاق أهمية عىل الخاص المقرر  شدد  •
  مما  أفريقيا، فن

ي 
ي  القارة يغادرون  ال  األفارقة المهاجرين أن يعتن

 .الغالب فن
ي   انطلقت  اإلقليمية  والمالحظات  اإلقليمية  االستعراضات  وبدأت •

،  العام  نهاية  فن ي
  أوروبا   مناطق  وكانت  أوال،  الماضن

  مماثلة  بمشاورات اإلقليمية  االستعراضات جميع حظيت  وقد  . اإلقليمية االستعراضات آخر  الشمالية وأمريكا 
  األمم  وشبكة األمانة ومن منطقة، كل  من المصلحة أصحاب مشاركة ودعمت هذه،  مثل المصلحة ألصحاب
ي   . المتحدة

ي   الدولية  الهجرة  الستعراض  منتدى  هناك  سيكون  بل،المق  العام  وفن
  البلدان  تقديم  مع  نيويورك  مدينة  فن

 .وطنية لتقارير 
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ن  تعقيدا  األهداف أكثر  من  واحد  هو  12 والهدف  •   جميع  عن الهدف ويتكلم . للهجرة العالمي  االتفاق اهداف بي 
  . المهاجرين  بشأن  فئات  إنشاء  المعقول  غث    من  أنه  يعتث   للهجرة العالمي  االتفاق  أن  عىل  عالمة  كونه  المهاجرين،

يعات،  خالل  من  الضعيفة  الفئات  تحقيق  ضمان  عىل  ويساعد   النطاق  واسع   هدف   وهو    عىل   الدول   وفرض  الترسر
  للمهاجرين،  خاصة  حماية  لخلق  الفرص  من  الكثث    الهدف  يخلق  . ذلك  إىل  وما   اإلنسان،  لحقوق  آليات  إىل  التوصل
 .   للهجرة العالمي  االتفاق تنفيذ  وإنفاذ   المتثال،ا عىل الدول ومساعدة

ن   بعض  وتحدث • ي   الضعف  أوجه  بعض  عن  المشاركي 
ي   بما   المهاجرين،  تواجه  الت 

،  باالتجار   يتعلق  ما   ذلك  فن   بالبرسر
ي   المهاجرين مشاركة وعدم

ن   الهجرة بشأن القرار  صنع فن  .االندماج وعدم والمضايقة والتميث 
 االتفاق يتعلق  فيما  التقدم بعض  أوقف حيث  ،  بالهجرة المتعلقة الجوانب عىل اثار له 19 كوفيد  وباء  كان  وقد  •

 (. اللقاحات عىل الحصول  مثل) للمهاجرين الصحية الخدمات إىل الوصول وأعاق للهجرة العالمي 
ي  للوظائف هائل فقدان من المهاجرون العمال عانن  •

  المسائل بعض وكانت  .  19كوفيد  بسبب المناطق جميع فن
ي 
ي  الت 

  واإلجازة  ،  19كوفيد  بسبب والعودة المالية، التحويالت  عىل والتأثث   الدخل، فقدان : هي  لها  تعرضوا الت 
ي  بعضهم  وعاد  األجر، المدفوعة غث  

 .العمل بلد  إىل  ةالعود من  يتمكنوا  ولم  إجازة  فن

 

 المرفق األول جدول األعمال  .4

 الميش  جلسة ( أكل)الوقت 

 
  - صباحا  11.00
 صباحا  11.30

بداية الندوة والمالحظات   
حيبية دقائق لكل   10) الث 
 (منهما
ي غونزاليس  السيد  فيليتر

المقرر الخاص   موراليس
ي بحقوق اإلنسان 

المعتن
 للمهاجرين 

  السيدة ثوكوزيىلي 
مديرة شعبة  روزفيدزو،

الشؤون الجنسانية والفقر 
ي  
والسياسات االجتماعية فن

اللجنة االقتصادية ألفريقيا  
 ( بالنيابة عن األمم المتحدة)

 (السيدة فومزا مانكندي)المنظمة الدولية للهجرة 
 

  - صباحا  11.30
 صباحا  11.50

  11.50 - صباحا  11.30
  20)صباحا نظرة عامة 

،   GCMلعملية  ( دقيقة
ة   وتحديث التطورات األخث 
وإدخال أهداف المشاورات 

ن أصحاب المصلحة   بي 
 المتعددين

 (السيدة مونامي موليك )أمانة شبكة األمم المتحدة للهجرة 

  - صباحا  11.50
 مساء  12.00

  12.00 - صباحا  11.50
 مساء

 (السيدة غلوريا مورينو فونتيس)منظمة العمل الدولية  
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 الميش  جلسة ( أكل)الوقت 

من     (دقائق 10)مقدمة 
كل  )المناقشات المواضيعية 

لمناقشة اإلنجازات 
والتحديات وأفضل  

الممارسات والدروس  
المستفادة واإلجراءات  

حة  ( المقث 

  -صباحا   13:00
14:00 

 14:00 -صباحا   13:00
اء   :المواضيعيةعروض الختر

 
اء ويقدم    متتاليةعروضا  الختر
  تليها دقيقة  20  منها  كل مدة
 .وجواب سؤال دقيقة 20

 
 المناقشات المواضيعية

 ( 2الهدف )المجموعة األول 
تقليل العوامل السلبية  

ي تجث   
والعوامل الهيكلية الت 

الناس عىل مغادرة بلدهم  
 األصىلي 

 
الهدف  )المجموعة الثانية 

5) 
توافر ومرونة مسارات تعزيز 

 الهجرة المنتظمة 
الهدف  )المجموعة الرابعة 

12) 
ن والقدرة عىل   تعزيز اليقي 

ي إجراءات الهجرة من  
التنبؤ فن

أجل الفحص والتقييم  
ن   " واإلحالة المناسبي 

ي  )أدارتها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
 
السيد شاف

 (بكاري
 

 
  للهجرة العالمي  االتفاق من 2 رقم الهدف  13:20إل   13:00

 (.  المسارات العادية 5األسباب الجذرية والهدف 
يف محمد : خبتر   السيد شر

 
 

 االتفاق من 4 رقم الهدف) 4المجموعة    13:40إل   13:20
   (. إجراءات الهجرة   :للهجرة  العالمي 
يالسيد : خبتر   ارمال فراشتر

 
 دقيقة 20 –أسئلة وأجوبة 

 
 
 
 
 

  -مساء   14.00
 مساء    15.00

اء العروض   الختر
   -المواضيعية

اء وسيقدم   عروضا  الختر
  20 تليها دقيقة  20 متتالية
 .وجواب سؤال دقيقة

 
الهدف  )المجموعة الثالثة 

6) 

 
 (السيدة غلوريا مورينو فونتيس)أدارتها منظمة العمل الدولية 

 
 االتفاق من 6 رقم الهدف 3  المجموعة  14:20  إل 14:00
  المهاجرين للعمال العادل  بالتوظيف المتعلق للهجرة  العالمي 
 (.  الالئق والعمل
السيدة هيكي لوتينشالغر، أخصائية هجرة العمالة  : خبتر 

 والتوظيف العادل، منظمة العمل الدولية 
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 الميش  جلسة ( أكل)الوقت 

  العادل التوظيف تسهيل
ي 
ر
وط وضمان  واألخالف   الشر

ي 
 تضمن  التر

   الالئق العمل 
الهدف  )المجموعة الخامسة 

18) 
ي  االستثمار
 
  المهارات تنمية ف

اف وتسهيل   المتبادل االعتر
  والمؤهالت بالمهارات
 والكفاءات 

 اهداف من 18 رقم الهدف) 5  المجموعة  14:40  إل 14:20
اف بشأن للهجرة العالمي  االتفاق   العمال بمهارات االعتر

 (.  المهاجرين
ة السيدة كريستير  هوفمان، أخصائية مهارات، منظمة  : خبتر

 العمل الدولية 
 

 دقيقة 20 –أسئلة وأجوبة 

ردود الفعل من الجلسات   15.35- 15.00
 المواضيعية

 مقررو المجموعات المعنيون 

 ملخص و إغالق  16.15- 15.35
:  مالحظات موجزة وختامية

 (السيدة فومزا مانكندي)

AUC ,  اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 
 

ي  .5
ي  - 2 - المرفق الثاب 

 يمكن أن قائمة المشاركير  الملحقات التر


