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 الدورة السادسة والسبعون 
 األعمالمن جدول  15البند 

التنفيذ والمتابعة المتكامالن والمنسقققققنان لنتامؤ المت م ا   
ال ميسقققققققية ومت م ا  النمة التا  عند ا اتمد المت دة  ا  
 الميدانين االقتصادي واالجتماعا والميادين المتصلة بهما 

  
 اال فاق العالما من أجل الهج ة اآلمنة والمنظمة والنظامية   

 
 العام ن ي  اتمين    

 
 موجز  

م هذا التقرير عماًل بقرار الجمعية العامة   ، 2018كانون األول/ديســــــــــــــمبر  19المؤرخ   73/195ُيقدَّ
ــنتين عن تنايذ امتاا  العالم    إلى األمين العام أن يقدم  الذي طلبت فيه الجمعية إلى الجمعية تقريرا كل ســـــــــ

من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، وعن أنشــ ة منظومة األمم المتحدة    هذا الدــدد، إ ــا ة إلى 
ــتجي  هذا التقرير   ــباة األمم المتحدة المعنية بالهجرةت ويســ ــتناد إلى عمل مــ ــية، بامســ ــســ أداء الترتيبات المؤســ

إلى األمين العام  2019تموز/يوليه  19المؤرخ  73/326ال ل  الذي وجهته الجمعية    قرارها   أيضـــــــا إلى
التقرير الذي ُيقدم كل ســنتين قبل كل منتد ، مســتعينا بالشــباة، إرمــادات للمداومت الت    بأن يقدم،    إطار

ــياســــــــات المتوخاة،  تجري خالل المنتد ،   ــتديرة وجلســــــــات مناقشــــــــة الســــــ بما    ذلك اجتماعات المائدة المســــــ
أســـــــبوًعا قبل انعقاد كل منتد ت ويســـــــتند التقرير    12يتيح كذلك ذلك التقرير    غضـــــــون ما م يقل عن   وأن
ورات  المشــا المدخالت والنتائج الت  تمخضــت عنها امســتعرا ــات اةقليمية لالتاا  العالم ،  ضــاًل عن إلى

والمناقشــــــات المخدــــــدــــــة الت  أجرتها الدول األعضــــــاء والجهات مــــــا بة المدــــــلحة م  كيانات منظومة  
ــباة، الت  تتأل  من منظمة العمل    ت)أ( المتحدة األمم ــياغة التقرير اللجنة التنايذية للشــــــ وقد أمــــــــر ت على مــــــ

  نظمة األمم المتحدة لل اولة وإدارةالدولية والمنظمة الدولية للهجرة وماو ية األمم المتحدة لحقو  اةنسان وم
الشـــؤون امقتدـــادية وامجتماكية ومات  األمم المتحدة المعن  بالمخدرات والجريمة وماو ـــية األمم المتحدة 

 تلشؤون الالجئين وبرنامج األمم المتحدة اةنمائ  ومنظمة الدحة العالمية
 

ــبا  على الراب    )أ(  ــار إليها    هذا التقرير من مركز األمم المتحدة للرب  الشــ ــات المشــ ــول إلى جمي  الممارســ يمان الومــ
 تhttps://migrationnetwork.un.org/hubالتال :  

 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/A/RES/73/326
https://undocs.org/ar/A/RES/73/326
https://migrationnetwork.un.org/hub
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 مندمة  -   أوال  
بشــأن الهجرة باتت أر ر و ــو ا من أي وقت مضــى، مــأنها    ذلك إن الحاجة إلى إطار تعاون   - 1

ــاء والجهات مـــا بة المدـــلحة    و ـــ  امتاا  العالم  من أجل الهجرة اآلمنة  ــيرة الدول األعضـ مـــأن بدـ
، يتيح  2022أيار/مايو    والمنظمة والنظاميةت وإن المنتد  األول مســــــتعرار الهجرة الدولية، المقرر عقد    

ول   رمـــــــــــــة  يوية لتعزيز أهمية امتاا  و ســـــــــــــن توقيته، وتقييم ما كان له من أ ر  تى اآلن، للمجتم  الد
 و مان تنايذ     سيا  تهيئة المجتمعات لواجهة التحديات المقبلةت

، توامـل انتشـار الهجرة الدولية الت  تلت  2018كانون األول/ديسـمبر   10ومنذ اعتماد امتاا      – 2
لجائحة مرر  يروس كورونا   مية  يويةت وتجلى ذلك بشـال وا ـح    عملية التدـديتم ل مسـألة تتسـم بأه

(، ســــــــواء للخير أو للشــــــــرت وكان المهاجرون من  ين الائات األر ر تأ رًا، ســــــــواء من جراء ازدياد 19-)رو يد
، أو بســــــــب  تقييد أو انعدام إماانية الحدــــــــول على الخدمات الدــــــــحية  19-خ ر اةمــــــــابة بايروس كو يد

ــال ال ويل األمد عن األســــــــر، أو تعذر وا لحماية امجتماكية، أو  قدان  رص العمل، أو التمييز، أو امنادــــــ
 الومول إلى التعلم عبر اةنترنت وإلى خدمات ال ال أو عمليات العودة غير اآلمنة وغير الكريمةت

قدم  خدمات    الخ وط  لقد تم امعتراف باألدوار األســاســية الت  يؤديها العديد من المهاجرين كم - 3
األمامية، وكجهات  اعلة محورية    ســـــــالســـــــل اةمداد الخامـــــــة  نا، وكمدـــــــادر أســـــــاســـــــية لدعم أســـــــرهم  
ومجتمعاتهم المحلية، وام تااء  تلك األدوار عن  ق    العديد من البلدانت وفيما ســعت الدول إلى التدــدي 

جز، من خالل الســياســات أو الممارســات، لضــمان للجائحة وآ ارها، أتهر العديد منها بدــيرة    كســر الحوا
الرعاية الدـحية والحدـول على اللقا ات دون تمييز، و ـمان اسـتمرار عمالة العمال المهاجرين، على سـبيل 
ــتخدام البدائل  ــارعت باسـ ــارات النظاميةت وأوقات دول أخر  عمليات التر يل وسـ الم ال من خالل تكييف المسـ

 ة إلى ذلك، تلت تد قات التحويالت تتســــم بالمرونة باعتبارها مدــــادر  يوية م تجاز المهاجرينت وباة ــــا
 لدعم األسر والمجتمعات المحليةت

وســياون البناء على تلك األم لة عندــرًا هامًا من عنامــر منتد  اســتعرار الهجرة الدولية وو يقته   - 4
ا امعتراف بأوجه القدـــــــــــور العديد ة المتبقية ومعالجتها، بما    ذلك الختاميةت ومما يتســـــــــــم باألهمية أيضـــــــــــً

ــدي لجائحة كو يد ــواء كتد ير للتدـــــــــــ أم م، إلى ترك الك ير  19-ال ريقة الت  تؤدي  ها  وكمة الهجرة، ســـــــــــ
ــة تبعل على اليأس أو  رمانهم من القدرة على التحام بحياتهمت وإن أي  شـــل   من المهاجرين    تروف هشـ
تلقيح يقور التزامنا بأهداف الدـحة العامة األوسـ  وبماا حة  إدراج المهاجرين بشـال مـريح    خ   ال   

ــاء   ــم  بعدم ترك أ د خل  الرك  الذي تعهدت به الدول األعضــــ ــاواة ويقلل من اليمة املتزام الرســــ عدم المســــ
 ت2030خ ة التنمية المستدامة لعام    

ة الدولية من نواح أدت إلى تغيير مـــــــــال الهجر  19-ومن المهم أيضـــــــــا امعتراف بأن جائحة كو يد - 5
ر يرةت  قد أد  ازدياد القيود المارو ــــــــــة على التنقل ومت لبات الدخول إلى  دوع تغييرات عميقة    آليات  
و رص الســــماح بالدخول واةقامة والعمل والعودةت إم أنه من الوا ــــح أن العديد من التحديات كانت موجودة  

أو أ راد األقليــات من تمييز وكراةيــة األجــانــ  وتضــــــــــــــليــل قبــل الجــائحــةت وم يزال مــا يتعرر لــه المهــاجرون  
إعالم  وومــم مرتب  بالهجرة منتشــر بشــال  ــارت  ا  هذ  البيئة، ُتشــو  ســمعة المهاجرين  ل وينظر إليهم 
باعتبارهم يشــــــالون تهديدات ومن غير المقبول    عالم اليوم أن يتعرر آمف المهاجرين لمعاناة مــــــديدة وأن 

 أ ناء ر الت الهجرة الت  يقومون  هاتيختاوا ويموتوا  
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وتو ر المبادئ التوجيهية لالتاا  وأهدا ه وإجراءاته المقتر ة خارطة طريق للتدـدي لتلك التحدياتت  - 6
ــار الجـائحـة   و   الواق ، وكمـا يبيـنه هـذا التقرير، قـد  بـتت اليمـة امتاـا  كمرج  ودلـيل لـلدول طوال  ترة انتشــــــــــــ

 لى جعل الهجرة ممانة للجمي تالوقت الذي تسعى فيه إ   

و   خضم التحومت النامئة، يتعين تعزيز رؤية امتاا  لتيسير تحقيق  وائد الهجرة اآلمنة والمنظمة  - 7
ــا، وتعزيز قـــدرة امتاـــا  على النهور  تحقيق أهـــداف التنميـــة  ــالح الجمي ، وامعتراف  هـ ــاميـــة لدــــــــــــــ والنظـ

ــياون  ذل جهود دؤوبة، بما يشـــ  ــتدامةت وسـ ــأن تنايذ امتاا ، جزًءا م يتجزأ المسـ مل اعتماد التزامات محددة بشـ
من المر لة التالية لتحقيق رؤية امتاا ت وعلى وجه الخدـــــــــــوص، يو ر المنتد  المقبل مســـــــــــتعرار الهجرة  
الدولية  رمـــــــة لتســـــــخير قوة تعددية األطراف من أجل تو ير إرمـــــــادات محددة     ال ة مجامت ذات أهمية 

 كةتماملة ومشتر 

ــاملة للجمي  و ـــــــمان  - 8 ويتدـــــــل المجال األول بال ريقة الت  يمان  ها زيادة تعزيز المجتمعات الشـــــ
ــد   ادماج المهاجرين بشـــــال أر ر  عالية    المجتمعات المحلية وامقتدـــــادات، ســـــواء كانت     لدان المقدـــ

 العبور أو المنشأ، وعدم تعرياهم على أساس و عهم من  يل الهجرة  ق ت أو

ــل المجــال ال ــان  بــال ريقــة الت  يمان  هــا زيــادة تعزيز الهجرة النظــاميــة من خالل تنوي    - 9 ويتدـــــــــــــ
ــتعداد  ــتدامة، م  معالجة تداكيات الجائحة وامســـ ــاج، وإعادة اةدماج المســـ ــوية األو ـــ ــارات، و رص تســـ المســـ

 لمواجهة آ ار تغير المناخ الت  تزداد  دة وت ور مجتمعاتنا واقتداداتنات

تدـــــــــــــل المجال ال الل بايوية الحد من مواطن الضـــــــــــــع  الت  تقور  قو  أو ر ا  المهاجرين وي  - 10
وأسرهم ومجتمعاتهم، بما    ذلك المآس  الت  تنجم عن الهجرة غير النظامية والمحاو ة بالمخاطر وإجراءات  

 التددي لهات

ــنة التوقيت  - 11 ــتاادة من الجائحة  رمـــــــة  ســـــ ةعادة تحديد  وكمة الهجرة بحيل وتو ر الدروس المســـــ
تستجي  لالعتبارات الجنسانية وتراع  ا تياجات ال ال على المستويات المحلية والوطنية واةقليمية والعالمية 

، واةعالن المتعلق بام تاال بالذكر  الســنوية الخامســة  2030من أجل الو اء بالتزامات امتاا ، وخ ة عام 
متحدة لاائدة جمي  المهاجرين،  ل ولاائدة الجمي ت وم  اقتراب موعد انعقاد المنتد  والســـبعين ةنشـــاء األمم ال

ــا رة من أجل   األول مســـــــتعرار الهجرة الدولية، يتضـــــــمن هذا التقرير دعوة إلى الدول متخاذ إجراءات متضـــــ
 الدول تالنهور بعالم يعزز  ًقا  قو  المهاجرين وكرامتهم ور اههم ويستند إلى التعاون والقانون  

 
 لم ة عن الهج ة والمهاج ين: البيانا  واال جا ا  العالمية

مــــهد عدد األمــــخاص الذين يعيشــــون خارج  لد المولد أو الجنســــية نمًوا قوًيا    العقود األخيرة،   • 
 ت)أ( 2020مليون مخص    عام  281 يل ومل إلى 

  2000   المائة    عام   2,8العالم من نتيجة لذلك، زادت نسـبة المهاجرين الدوليين من سـاان  • 
 ت2020   المائة    عام  3,6إلى 

طااًل على مــــــــــــــعـيد   66مليون طاـل، أو طاـل وا ـد من كـل  35,5، كـان  2020   نهـاـية عـام   • 
 ت)ب( عاًما يعيشون خارج  لد المولد 18العالم، دون سن 
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 ت)ج( العالممليون عامل مهاجر     169، ُسجل ما يزيد عن 2019   عام  • 
ــا   ـتد قـات المهـاجرين اـلذين ينتقلون من المـناطق األـقل  2020-2015خالل الاترة  •  ، قـُدر مــــــــــــ

 ت)د( مليون مخص سنويا 2,8نموا إلى المناطق األر ر نموا  نحو 
مليون بحلول  2ربمـا تكون الجـائحـة ـقد أدت إلى خاد عـدد المهـاجرين اـلدوليين    العـالم  نحو   • 

 ت2020منتد  عام 

جلت أر ر 2021تشــــــــرين ال ان /نو مبر   24و   2019كانون ال ان /يناير   1   الاترة  ين   •  ، ســــــــُ
مهاجرا آخر   4  534 الة و اة    مــــاوف المهاجرين على مــــعيد العالمق كما ُ قد  8 436من 

 وُياترر أن ياونوا    عداد األمواتت
البلدان المنخاضـــــــة والمتوســـــــ ة الدخل والمســـــــجلة  ،  لغت التحويالت المالية إلى 2020   عام  • 

   المائة  ق  من المبلغ اةجمال  المســــــــــجل   1,7 ليون دومر، أي أقل  نســــــــــبة   549رســــــــــمًيا  
 ت)د( 2019عام    

ــمبر  •  ــار والقيود  2020خالل  ترة الذروة، أي    منتدـــ  كانون األول/ديسـ ، تجاوزت تدا ير السـ
ــة على التنقــل و ــامت إغال    الحــدود الت  ناــذتهــا الحاومــات    ســــــــــــــيــا  جــائحــةالمارو ـــــــــــــ

 25  000، كان ما يزيد عن  2021، و   تشـــــــرين ال ان /نو مبر  111 000ما عدد   19-رو يد
 ت)هـ( من القيود المارو ة على الدخول بسب  الجائحة م يزال ساريا

 

 تInternational Migration 2020: Highlights (United Nations publication, 2020) )أ( 
 International Data Alliance for Children on the Move, “Missing from the Story: The Urgent )ب( 

Need for Better Data to Protect Children on the Move” (2021)ت 
 International Labour Organization, ILO Global Estimates on International Migrant Workers )ج( 

(Geneva, 2021)ت 
 International Organization for Migration, Migration Policy Institute, COVID-19 and the State )د( 

of Global Mobility in 2020 (Geneva, 2021)ت 
ــاســـــــــــــــــــــهت   )هـ(  نـ ــ   ــرجـ ــمـ ــالـــ :   ت”Human mobility impacts due to COVID-19“الـ ــتـــــ الـ ــ   ــرابـ الـ ــى  ــلـ عـ ــاح  ــتـــــ مـ

https://migration.iom.int/ (ت2021طل  عليه    تشرين ال ان /نو مبر ا) 
   

 التندم الم  ز  ا التنفيذ  -  ثانًيا  
 انخ اط الدول وأص اب المصل ة  ا  نفيذ اال فاق –ألف   

ــعت الدول جاهدة  ينما أ رت   - 12 ــئة عن الجائحة على التقدم المحرز    تنايذ امتاا ، سـ العقبات النامـ
إلى تنايذ املتزامات الواردة فيهت و   تقاريرها ال وكية المقدمة اســــــــتجابة لالســــــــتعرا ــــــــات اةقليمية المتعلقة 

ــاد ــة  90بــامتاــا ، نــاقشـــــــــــــــت أر ر من   واختلاــت النهج المتبعــة   ت( 1) دولــة التقــدم المحرز والتحــديــات المدـــــــــــــ
التنايذت  قد اعتمد كل من البرتغال وكينيا خ ة تنايذ وطنية خامـــــــــــة بامتاا ت وقامت بعد الدول  دمج    

امتاا     األطر القائمةت وأمــــــــــــارت دول أخر  إلى أن أطرها القائمة تعال امتاا  بشــــــــــــال كافت وأ لغت 

 __________ 

 تhttps://migrationnetwork.un.org/regional-reviewsتقارير الدول متا ة على الراب  التال :  (1) 

https://migration.iom.int/
https://migrationnetwork.un.org/regional-reviews
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ا عن الجهود الوطنية الت  كانت جارية بالاعل عند اعتماد امتاا  والت  تتمامــــــــى م  املتزامات    الدول أيضــــــــً
 الواردة    امتاا  واةجراءات المومى  ها فيهت

و ددت الدول تحديات أخر  أعاقت التنايذ بخالف الجائحةت وه  تشــــــــــــمل محدودية الموارد والقدرة  - 13
ــيق داخل الحاومات وم  الجهات ــلحةق وال اب  المعقد   التقنية والتكنولوجيةق وعدم كااية التنســـ ــا بة المدـــ مـــ

 النظاميةت للهجرة غير النظاميةق والحاجة إلى تبسي  اةجراءات وإرهاف الوع  بالمسارات

لتبادل الخبرات    “البلدان الرائدة” لدا من   27وبدعم من مـــباة األمم المتحدة المعنية بالهجرة، اجتم   - 14
منها على ســبيل الم ال  يانها المشــترك الدــادر خالل المنتد  وتعزيز انخراط الدول    تنايذ امتاا ، بســبل 

ــتدامة لعام  ــياســـــ  الرفي  المســـــتو  المعن  بالتنمية المســـ وقد  بتت جدو  تشـــــجي  انخراط البلدان  ت2021الســـ
 السياسات والتجارب المختلاة    مجال الهجرة من  يل تعزيز التبادل والتعاون والشراراتت ذات

ات المنب قة عن المشــــــاورات اةقليمية أو دون اةقليمية أو الموا ــــــيعية ألمــــــحاب  وُقدمت التومــــــي  - 15
المدــــــــــــــلحـة المتعـددين خالل مؤتمرات امســــــــــــــتعرار اةقليميـة الحاوميـة الـدوليـة الت  ُعقـدت خالل العـامين 
ــرورة تعزيز امنخراط   ــاهماتهم الخ ية  ــ ــلحة ومداخالتهم ومســ ــحاب المدــ ــاورات أمــ ــيينت وبيمنت مشــ الما ــ

إجراء امســـــــتعرا ـــــــات اةقليمية و   إعداد التقارير ال وكيةت ودعا أمـــــــحاب    أمـــــــحاب المدـــــــلحة قبل م 
ــا إلى األخذ بمزيد من وجهات نظر المهاجرين    تحليل ا تياجات التنايذ، وو ــــــ  الخ     المدــــــلحة أيضــــ

 الوطنية، واستعرار امتاا  ومتابعة تنايذ ت

ات الااعلة المحلية    تنايذ امتاا ، كجهات مســـــــعاة أ ناء وإن الدور األســـــــاســـــــ  الذي تؤديه الجه - 16
األزمات وبشـــــــــال عام، قد ازداد و ـــــــــو ات  ا  ك ير من األ يان، يمان  ق  للعمل على الدـــــــــعيد المحل   

يا  بالســياســات والبرامج الت  و ــعت على المســتويات الوطنية واةقليمية والدوليةت وباة ــا ة إلى ذلك،  أن
لمعتمدة على المســتو  المحل  ياون لها أ ر مبامــر على ر ا  المهاجرينت ويج  النظر إلى  إن الســياســات ا

الحاومات والجهات مــــــــــــا بة المدــــــــــــلحة المحلية على أنها جهات  لياة    الجهود المبذولة لتعزيز وتنايذ 
أطلقتها آلية   امتاا  وتعزيز امتســــا  على ن ا  املتزاماتت وتهدف دعوة إلى العمل على الدــــعيد المحل ،

ــلة بالمنتد  العالم  المعن  بالهجرة والتنمية، إلى عرر ودعم النهج الت  تقودها   ــاء البلديات ذات الدـــ رؤســـ
ــهم    تنايذ امتاا ت وُيعد امعتراف بالوميات القانونية  ــيح اةجراءات الت  تســـــــ المدن لحوكمة الهجرة وتو ـــــــ

 توالسياسية للحاومات المحلية أمرا بالغ األهمية

و   الوقــت الــذي يوامـــــــــــــــل فيــه العــالم مواجهــة الجــائحــة وتعــاف غير متكــا   يتحقق بســــــــــــــرعتين  - 17
ــاتت   ــار المجتمعـ ــاجرين وازدهـ ــا  المهـ ــذت بعد الـــدول إجراءات تراع  عالقـــة التراب   ين ر ـ مختلاتين، اتخـ

لذلك،  إن تنشــــــــي   وبالم ل،  إن امنتكاســــــــات وامتجاهات المقلقة موجودة وتتزامن م  تحديات غير متوقعةت
ــامل   ــرهم ومجتمعاتهم يت لبان التزاًما  ا ًتا بالنهج الشــــــ ــالح المهاجرين وأســــــ الهجرة الدولية وتعظيم  وائدها لدــــــ

وتقدم الاروج الواردة أدنا  لمحة   جميعهات 23المتوخى    امتاا  ومبادئه التوجيهية وتحقيق األهداف الـــــــــــــــــــــــــ 
المدــــــــلحة، بما    ذلك خالل امســــــــتعرا ــــــــات اةقليمية،   عامة عما م ظته الحاومات والجهات مــــــــا بة

 موا ي ت 10تقدم وممارسات وتحديات على ن ا   من
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  نشيط عند العمل واإلنجاز من أجل التنمية المستدامة لمعالجة الدوا ع السلبية -  باء 
، 19- كو يد   جائحة  منذ  داية    ت ( 2) 2030عاســت الجائحة مســار التقدم المحرز نحو تحقيق خ ة عام  - 18

مليون مــــخص قد د عوا  132  و   83وربما ياون ما  ين   ت ( 3) مليون مــــخص  124زاد عدد الاقراء بما يدــــل إلى  
مليون طال وماب    101   ينما انخاد مستو  اتقان القراءة لد    ، ( 4) 2020إلى المعاناة من جوج مزمن    عام  

وتشـــــــــــير    ت ( 6) مليون وتياة  دوام كامل   255قد ما يعادل ،  ُ 2020وخالل عام   ت ( 5) آخر إلى ما دون الحد األدنى 
ــتو  العالم تلت    عام  ــاعات العمل على مســ ــجلة    2021التقديرات إلى أن ســ ــتويات المســ أقل با ير من المســ

وواجهت   ت ( 7) ، م  وقوج ع ء ذلك أسـاسـا على كاهل البلدان المتوسـ ة الدخل والمنخاضـة الدخل 2019عام     
ًئا غير متناســـــــــــــ  من أعمال الرعاية غير مد وعة األجر ومجموعة من التحديات األخر   النســـــــــــــاء والاتيات عب 

المرتب ـة ـبالجـائحـةت وهـذ  الـتداكـيات وـتداخلهـا م  الكوارع وتغير المـناخ والنزاعـات والعن  يهـددان تحقيق أهـداف  
قتدـاداتنا ومجتمعاتنا وعلى التنمية المسـتدامةت وأردت الجائحة أيضـا على الدور الحيوي الذي تؤديه الهجرة    ا 

ــلت وب ية إعادة أهداف   ــال أ ضــــــــ  ــــــــــرورة  ماية المهاجرين وتماينهم وتعزيز قدرتهم على التحام بحياتهم بشــــــــ
التنمية المســـــــــتدامة إلى مســـــــــارها الدـــــــــحيح خالل  ترة التعا   وما بعدها، يج  إيالء امهتمام لمعالجة الدوا   

ء الهجرة، وامســــــتاادة من مســــــاهمات المهاجرين والهجرة    تنايذ خ ة  الســــــلبية للهجرة، والحد من المخاطر أ نا 
 تواةنجاز من أجل التنمية المستدامة  خالل العقد الحال  للعمل   2030عام 

تقريًرا من تقارير امســــــــتعرار الوطن    42من أمــــــــل    20وتجدر اةمــــــــارة    هذا الدــــــــدد إلى أن  - 19
أمــارت إلى امتاا     2021الســياســ  الرفي  المســتو  المعقود    عام ال وع  الت  قدمتها الدول خالل المنتد  

أو المهاجرين أو موا ـــــــــي  تتدـــــــــل بالهجرةت وســـــــــياون البناء على الرواب  القائمة  ين امتاا  العالم  وأهداف 
التنمية المســــــــــتدامة ومنتديات امســــــــــتعرار الخامــــــــــة  ها، بما    ذلك على النحو المبين    اةعالن الوزاري 

أمًرا مهًما للتقدم    ، ( 8) 2021لمعتمد خالل المنتد  الســـــــياســـــــ  الرفي  المســـــــتو  المعن  بالتنمية المســـــــتدامة لعام ا 
ا تعزيز الرواب  2030تنايذ امتاا ، إلى جان  الجهود المبذولة لتحقيق خ ة عام      ت ومن الضــــــــروري أيضــــــــً

 تالمن بقة على الهجرة ومنتديات امستعرار الخامة  ها  ين امتاا  والداوك األساسية والخ   األخر   
 

 التخفيف من آثار الدوا ع البيئية والتكيف معها وبناء الندرة على الصمود  ا مواجهتها -  جيد 
أردت الدول أن الكوارع وتغير المناخ والتدهور البيئ  من الدوا   السـلبية للهجرة الواسـعة امنتشـارت  - 20

ــانات و رائق الغابات و امت الجااف الكار ية إلى تدمير  ياة الناس وســــــــــبل   قد أدت   العوامــــــــــ  والويضــــــــ
ــار األنهار الجليدية   العيش واألمن البشــــــريت وتنذر اآل ار المتضــــــاعاة مرتااج مســــــتو  ســــــ ح البحر وانحســــ

ــدائد وبناء  وتتمت  الدول بالقدرة على الح والتدــــــحر وتدهور التنوج البيولوج  بمســــــتقبل م ير للقلقت د من الشــــ
 __________ 

 تE/2021/58نظر، على سبيل الم ال، ا (2) 

 (3) E/HLS/2021/1ت 

 المرج  ناسهت (4) 

 (5) E/2021/58ت 

 المرج  ناسهت (6) 

ــبيل الم الا (7)   International Labour Organization, “ILO monitor: COVID-19 and the world of،  نظر، على ســـ

work – updated estimates and analysis”, 8th ed., 27 October 2021ت 

 (8) E/HLS/2021/1ت 

https://undocs.org/ar/E/2021/58
https://undocs.org/ar/E/HLS/2021/1
https://undocs.org/ar/E/2021/58
https://undocs.org/ar/E/HLS/2021/1
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  التخويف والحـد من المخـاطر والتكيف معهـا الشــــــــــــــامـلة والـقائمـة على الحقو ، ونُهج   المروـنة من خالل ـتدا ير
ــدي لاخ ــار المتعــددة القــائمــة على األدلــة الت  تعترف بــأن األزمــات، م ــل الجوائح والعوامــــــــــــــ ،  التدـــــــــــــ

 تتتداخل وياون لها آ ار مضاعاة قد

، أنشـــــأت فيج  مـــــندوًقا اســـــتئمانًيا لدعم 2019نشـــــاط لتلك التحدياتت  ا  عام  وتتدـــــد  الدول    - 21
ــتراتيجية الهيئة الحاومية الدولية المعنية  النقل المقرر للمجتمعات المحلية المتأ رة  تغير المناخت وتشـــــــــمل اســـــــ

ــلة بالجااف للاترة  الدـــــــمود وتعزيز  جهوًدا لبناء القدرة على   2024-2019بالتنمية المتعلقة بالكوارع المتدـــــ
ــارك الحاومـات    من قـة الهيـئة الحاومـية الـدولـية المعنـية ـبالتنمـية ووكـامت   الهجرة كـآلـية للتكيفت كمـا تشــــــــــــ
ــعى  ــركاء للهجرة يسـ ــتئمان  المتعدد الشـ ــندو  امسـ ــروج ممول من الدـ األمم المتحدة والكيانات األخر     مشـ

قدرات و ـــــمان معالجة التنقل البشـــــري المرتب  بالكوارع إلى معالجة ال غرات    البيانات والمعارف، وبناء ال
وتغير المنـاخ من خالل الدــــــــــــــاوك الوطنيـة واةقليميـة المتعلقـة بـالحـد من مخـاطر الكوارع والعمـل المنـاخ  
ــلحة امعتبارات   ــحاب المدـــــــــــ والتنقلت وتراع  مبادرة تعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارع المتعددة أمـــــــــــ

تقديم خدمات تنمية القدرات المتعددة الق اعات إلى الدولت واسـتخدم مركز تنسـيق الوقاية  المتدـلة بالتنقل     
من الكوارع ال بيعية    أمرياا الوس ى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الناجم عن الكوارع كأداة تدريبية  

والتنقل البشــــري    أطرها للحد  لدعم البلدان األعضــــاء فيهت كما تقوم بعد البلدان بإدراج مســــألة المهاجرين  
 رقة العمل العالمية لرؤســــــاء البلديات   ، ُأطلقت2021من مخاطر الكوارع أو التأه  لهات و    زيران/يونيه  

المعنية بالمناخ والهجرة، الت  يتولى اليادتها رؤساء البلديات، لمعالجة آ ار أزمة المناخ على الهجرة    المدن 
 الميةتوالتعجيل بامستجابات الع

ــياســـــــات  ين امتاا  واألطر   – 22 ويم ل تغير المناخ تحديا  اســـــــما    عدـــــــرنات ويت ل  اتســـــــا  الســـــ
آلية وارســو الدولية بشــأن التنقل البشــريت وخالل    األخر  الســارية، بما    ذلك تنايذ التومــيات الدــادرة عن

ةطارية بشـــأن تغير المناخ، و   إطار  الدورة الســـادســـة والعشـــرين لمؤتمر األطراف    اتااالية األمم المتحدة ا
مي ــا  غالســــــــــــــاو للمنــاخ،   ــت الــدول األطراف على  ــذل المزيــد من الجهود    مجــال التخويف والتكيف 
والعمــل والــدعم من أجــل تجنــ  الخســـــــــــــــائر واأل ــــــــــــــرار، بمــا يشــــــــــــــمــل النزوح، والتقليــل منهــا إلى أدنى  ــد 

ملتزامات، يج  تك يف الجهود لمعالجة آ ار تغير المناخ  وبناًء على الدروس واةرمــــــــــــــادات وا  ت( 9) ومعالجتها
على الهجرة وتعزيز قدرة الناس على الدــــمود من أجل البقاء    ديارهم بارامة أو التنقل كشــــال من أمــــاال  

 التكيفت ويم ل ذلك جزءا م يتجزأ من  ماية  قو  األطاال واألجيال المقبلةت
 

 واتخالقا والعمل الالمق للعمال المهاج ينضمان التوظيف المنصف   -  دال 
أ رزت الجائحة المســــــاهمات الحاســــــمة للعمال المهاجرين، الذين يم لون معظم المهاجرين الدوليين،   - 23

ــوء على أهمية  ماية العمال المهاجرين وامعتراف   ــل ت الضـ ــدهم،  يل أنها سـ ــتغاللية  ـ ــات امسـ والممارسـ
فيه العمال المهاجرون األسـاسـيون    نظم الرعاية الدـحية وإنتاج األغذية  بمهاراتهمت و   الوقت الذي يادح

وتوزيعها للحااظ على ســــــالمة الناس وتأمين غذائهم، ك يرا ما يعان  آخرون، يعيشــــــون    تروف غير آمنة  
ــعهم النظام ت  ــهم أو و ــــــــ ــبل كيشــــــــ وغير مئقة تاتقر إلى تدا ير الحماية الكافية، من  قدان وتائاهم أو ســــــــ

 __________ 

 (9) World Bank Group, Recovery: COVID-19 Crisis Through a Migration Lens (2021)ت 
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يتعرر العمال المهاجرون لســرقة األجور، وتخويد الروات ، والادــل من العمل ألســباب تمييزية، و ج   و 
 امستحقاقات، واةجازة القسرية غير مد وعة األجر، وامنادال ال ويل األمد عن أسرهمت

ا، وتيســـــــير تعاف عالم  ومندـــــــ   قً  19-و   الوقت الذي ُتبذل فيه الجهود ةنهاء جائحة كو يد - 24
ســـياون من األهمية بماان  ـــمان التوتيف المندـــ  واألخالق  والعمل الالئق وامســـت مار    الحلول الت  
تيســــــــــــــر امعتراف ـبالمهـارات والمؤهالت والكـااءات وت ويرهـا بشــــــــــــــاـل متـبادلت و مـة عـدة أم ـلة ت ـبت إماـانـية 

ل المهـاجرين من تمـديـد إقـامتهم تحقيق ذلـكت  قـد اتخـذت  وتـان، على ســــــــــــــبيـل الم ـال، إجراءات لتماين العمـا
تغيير أرباب العملت وأتا ت أذربيجان تمديدا تلقائيا لتدـــــــاريح اةقامة المؤقتة الممنو ة للعمال المهاجرين   أو

أ ناء الجائحةت و ظرت  ييت نام  رر رســـوم توتيف على العمال المهاجرينت وعززت تونل قدرات الرمـــد 
العدالة من أجل الحماية  ”ت وأطلق ائتالف من أمــحاب المدــلحة  ملة  واةنااذ المتدــلة  وكامت امســتخدام

وساهمت البحوع   تمن أجل التددي م تجاز أرباب العمل ألجور المهاجرين بشال جائر  “من سرقة األجور
من مؤمــــــــــــــرات أهـداف التنمـية  1-7-10والجهود الجمـاكـية األخر     تعزيز ـقاعـدة األدـلة لتقييم المؤمــــــــــــــر 

ــتدامةت و  ــارية مركزية لتعزيز امعتراف بالمؤهالت األجنبيةت 2020  عام المســ ــتشــ ، أنشــــأت ألمانيا خدمة اســ
و   ســري منكا، اســتحد ت الحاومة م  أرباب العمل جواز ســار للمهارات يســمح للمواطنين العائدين بإ بات 

 ساسية للعملتالمهارات الماتسبة ب ر  رسمية وغير رسميةت كما واملت الدول التدديق على الداوك األ
 

 التصدي للته يب واال جار بالبش  و عزيز الوصول إلى النضاء -  قاء 
 مة دمئل تشـــــــير إلى أن مهرب  المهاجرين يمانهم التكيف بســـــــرعة م  تقلص وتغير  رص الهجرة   – 25

وتشـــــــــير   النظامية من خالل التملص من القيود وتحديد ال ر  النائية واألر ر خ ورة وزيادة رســـــــــوم التهري ت
ربما أدت إلى  19-البحوع المســــــــتجدة بشــــــــأن طر  هجرة محددة إلى أن التدخالت المتدــــــــلة بجائحة كو يد

ــ  ــيما  زيادة ال ل  على خدمات التهري     األجلين المتوســـــــــ ــال التهري ، م ســـــــــ وال ويلت ويمان أن يشـــــــــ
هارات وتجاوزات لحقو  اةنســان وقد ين وي على انت  بأمــااله المشــددة، تهديدا كبيرا لحياة المهاجرين ور اهمت

قائمة على أســاس نوج الجنل،  يل ُيبلغ عن تعرر الرجال  درجة أربر للســخرة وعن تعرر النســاء  درجة  
أربر للعن  وامعتداء الجنســـــيينت وقد يؤدي تغير الديناميات الناجم عن الجائحة إلى أخ ار ومخاطر جديدة 

   الوقت ناســــه، ك يرا ما ُتجرم المســــاعدة اةنســــانية المقدمة و   ت( 10) تتدــــل بعمليات التهري  بظروف مشــــددة
إلى المهاجرين المعر ـــــــين للخ ر باعتبارها تهري ت كما يم ل المهاجرون نســـــــبة كبيرة من  ـــــــحايا امتجار  
ــ   ــادي، اللذان تااقما منذ تاشـــــــــ ــ  عنهم    معظم المناطقت وُيعد الاقر والتهميش امقتدـــــــــ الذين يتم الكشـــــــــ

ين عوامل الخ ر الرئيســـية لالتجار باألمـــخاص، بما    ذلك امتجار باألطاال والشـــبابت وقد  الجائحة، من   
 ت( 11) إلى تعقيد الومول إلى  حايا امتجار ودعمهم 19-أد  سيا  جائحة كو يد

 __________ 

 United Nations Office on Drugs and Crime, “COVID-19 and the Smuggling of  نظر، على ســــبيل الم ال،ا (10) 

Migrants: A Call for Safeguarding the Rights of Smuggled Migrants Facing Increased Risks and 

Vulnerabilities” (Vienna, 2021)    وUnited Nations Office on Drugs and Crime, Abused and Neglected: 

A Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling Offences and Response (2021)ت 

  2020التقرير العالم  عن امتجار باألمـــــــــخاص لعام  نظر، على ســـــــــبيل الم ال، مات  األمم المتحدة المعن  بالمخدرات والجريمة،  ا (11) 
 The Effects of the COVID-19،  ( وماتــ  األمم المتحــدة المعن  بــالمخــدرات والجريمــة2020)منشــــــــــــــورات األمم المتحــدة،  

Pandemic on Trafficking in Persons and Responses to the Challenges (2021)ت 
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استعرار تنايذ اتااالية األمم المتحدة لماا حة الجريمة المنظمة    ، أطلقت الدول آلية2020و   عام  - 26
ـبامتجـار ـباألمــــــــــــــخـاص وتهرـي  المهـاجرينت    وطنـية والبروتوكومت الملحقـة  هـا، الت  يتعلق ا ـنان منهـاعبر ال

، و ــــــــــ   ريق التنســــــــــيق المشــــــــــترك  ين الوكامت لماا حة امتجار باألمــــــــــخاص  2021-2020و   الاترة 
تجار من خالل  إرمـــادات ســـياســـاتية بشـــأن امتجار ألغرار الســـخرة، وعدم معاالبة  ـــحايا امتجار، ومن  ام

الشراء المستدام وامتجار لغرر نزج األعضاءت وو عت أرمينيا  رامج وأنشأت األرجنتين وكامت متخددة  
لمســــاعدة  ــــحايا امتجار ودعمهمت واســــتحد ت  نما تدــــريح إقامة مؤقتة ألغرار الحماية اةنســــانية لاائدة 

  حايا امتجارت

ــائص التهري  وعدد  امت امتجار أمر  وإن تعزيز األدلة المتعلقة  ت ور ال   - 27 ل  على التهري  وخدــ
 ــــــروري للســــــياســــــات المحددة الهدف وتدخالت الحماية، بما يشــــــمل تعزيز اســــــتجابات العدالة الجنائيةت ويج   

تعترف التشـــــــــــريعات المحلية بالظروف الت  تعرر  ياة أو ســـــــــــالمة المهاجرين  ـــــــــــحايا التهري  للخ ر،   أن 
المعاملة الالإنســــــانية والمهينة، على أنها تروف مشــــــددةت  على الرغم من خ ورة امنتهارات،  الت  ترقى إلى   أو 
ــاة المهربين المزعومين وغيرهم من المجرمين إم    عـدد قليـل من  م    ُتراعى الظروف المشــــــــــــــددة عنـد مقـا ــــــــــــ

بات واة امت  الحامتت ويج  على الدول القضـــاء على اة الت من العقاب و ـــمان أن تكون جمي  امســـتجا 
 تمراكية م تياجات األطاال وامعتبارات الجنسانية لتعزيز الحماية والمساعدة الت  تركز على الضحايا 

 
 عزيز بققدامققل ازتجققاز المهققاج ين لي  السققققققققققالبققة لل  يققة والخ وا  ن و إنهققاء ازتجققاز   -  واو 

 المهاج ين اتطفال
با تجاز المهاجرين، بما    ذلك الحرمان التعسا  تؤ ر السياسات والممارسات والظروف المرتب ة  - 28

ــحة البدنية والعقلية والر ا   ــول على الخدمات، تأ يرًا عميقًا على الدـــ من الحرية وامرتظاظ وقلة  رص الحدـــ
ونماء ال الت وتقور إماانية امســـــتاادة من عمليات الهجرة المندـــــاة وتنتهك  قو  اةنســـــانت وقد كشـــــات  

اطر الكامنة    ا تجاز المهاجرين،  يل يااد ياون التباعد البدن  مــــبه مســــتحيل، الجائحة و ــــاعات المخ
 ولوازم النظا ة الدحية ومعدات الوقاية غير كافية، والموارد البشرية مستنادة، والمعلومات المضللة مائعةت

ــالبة للحريةت وأغلقت بعد  - 29 الدول مرا ق  ود عت الجائحة الدول إلى اعتماد  دائل ام تجاز غير الســ
ا تجاز المهاجرين، وعلقت ممارســـــــات ام تجاز، ووجهت المهاجرين نحو  دائل ا تجاز غير ســـــــالبة للحرية  
نـت بعد الـدول المهـاجرين  م  إماـانيـة الحدــــــــــــــول على الرعـايـة الدــــــــــــــحيـة وغيرهـا من الخـدمـاتق كمـا مام

ل أخر  خ وات لتحســــــين الحااظ على و ــــــعهم النظام  من خالل تمديد تأمــــــيرات الســــــارت واتخذت دو  من
ــد ــة كو يـ ــائحـ ــاطر جـ ــدا ير التخويف من مخـ تـ ــذ  ــدول تغييرات 19-الظروف من خالل تنايـ ــذت بعد الـ ت وناـ

الســـــــــياســـــــــات من أجل التخلص التدريج  من ا تجاز المهاجرين وتوســـــــــي  ن ا  اعتماد  دائل ام تجاز     
 اومية لتنايذ  دائل ام تجاز وتعزيزهات  ، أنشــأت  لجياا إدارة  2021الســالبة للحريةت و    زيران/يونيه  غير

، قامت الماســــــــــيك بمواءمة التشــــــــــريعات لحظر ا تجاز األطاال المهاجرينت واعتمدت تايلند  2020و   عام 
 إطارا للرمد والتقييم كجزء من جهودها الرامية إلى إنهاء ا تجاز األطاال المهاجرينت

مقلقـةت  قـد تدــــــــــــــدت بعد الـدول للجـائحـة  وإلى جـانـ  الخ وات المشــــــــــــــجعـة، لو ظـت اتجـاهـات   - 30
با تجاز المزيد من المهاجرين لاترات أطول، باســــــــــــتخدام مخاوف بشــــــــــــأن الدــــــــــــحة العامة لتبرير ام تجاز  

التر يـل غير القـانون ت وواجهـت دول عـديـدة تحـديـات عمليـة     ــــــــــــــمـان  ـدائـل ام تجـاز القـائمـة على  أو
 وإماانية  دول المهاجرين المارج عنهم على الخدماتتالحقو ، م سيما     مان تروف معيشية مئقة 
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ــؤولين الحاوميين الذين   - 31 ــأن  عالية البدائل نتيجة الجهود الدؤوبة للمســـــــــــ وتتو ر قاعدة أدلة قوية بشـــــــــــ
ــايا الذين يســـــــــاعدون  ــأن اآل ار، ومديري القضـــــــ يقودون التغييرات، وخبراء الدـــــــــحة الذين يجرون بحوع بشـــــــ

ـلذين ياـيدون من ـ داـئل ام تجـاز غير الســــــــــــــالـبة للحرـيةت وســــــــــــــمحـت الجـائحـة لبعد المهـاجرين والمهـاجرين ا
ــتايد  ــانية و عالة دون اللجوء إلى ام تجازت ويمان للدول أن تسـ البلدان بإتهار كيوية إدارة الهجرة ب ريقة إنسـ

مار     دائل من هذ  الدروس وتجعل الحرية ه  القاعدة من خالل إنهاء ا تجاز األطاال المهاجرين وامست  
 ام تجاز غير السالبة للحرية لضمان أن ياون ام تجاز تد ير المالذ األخير  ق ت

 
   سين المساعدة الننصلية والندرة على ال ماية لدعد جميع المهاج ين -  زاي 

لحماية األهمية المحورية للخدمات القندـلية المقدمة    الوقت المناسـ    19-أتهرت جائحة كو يد - 32
 قو  المهاجرين    جمي  مرا ل دورة الهجرةت وأدت الجائحة إلى تنام  ال لبات على الخدمات القندــــــلية، 
مما و ـــــــــــ  القدرات على المحك  يل ُر ل المهاجرون، وتق عت  هم الســـــــــــبل، و قدوا وتائاهم وو ـــــــــــعهم 

ــيبوا بايروس كو يد ــتحقاقاتهم أو أمـــ ــترداد اســـ ــل 19-النظام ، وعانوا مســـ ــات اةقليمية  ت وســـ ــتعرا ـــ ت امســـ
الضــــوء على التحديات الت  تواجه تقديم الدعم إلى المهاجرين، بما    ذلك من  يل التنســــيق  ين الشــــباات 

 القندلية والد لوماسية ومحدودية الموارد والوجودت

وخالل الجائحة، اســــــتخدمت عدة دول نظم العمل عن بعد والحلول الرقمية، وتعاونت م  أمــــــحاب   - 33
مدـــــــــــلحة لتلبية ال ل  على المســـــــــــاعدة القندـــــــــــليةت وعززت األرجنتين الدعم القندـــــــــــل  من خالل آليتها ال

ام ترا ـية الجامعة وتعاونت م  جاليات المغتربين لتو ير الغذاء والمسـانت و   اةعالن الدـادر عن راب ة  
ــيا ــيا  الهجرة، وا قت ا  2019   عام  أمم جنوب مــــــر  آســــ لدول على تنســــــيق بشــــــأن  قو  األطاال    ســــ

 الخدمات القندليةت

وتبين التجربة أهمية تعزيز الحماية والمســـــــاعدة والتعاون على المســـــــتو  القندـــــــل  من أجل  ماية  – 34
 قو  المهاجرين ومدــالحهم    جمي  األوقاتت ويمان توســي  ن ا  الخدمات القندــلية الاعالة المقدمة إلى 

ظام ، من خالل إنشــاء قندــليات جديدة، أو زيادة عدد الموتاين المهاجرين، بمن  يهم ذوو الو ــ  غير الن 
ــحاب   ــراك أمــــــ ــتخدام الحلول الرقمية، أو تعزيز امتااقات ال نائية والمتعددة األطراف أو إمــــــ المدربين، أو اســــــ
ــية والبيانات   ــلية، تظل  ماية الخدــــــومــــ المدــــــلحةت و   الوقت الذي تقوم فيه البلدان  تجديد نظمها القندــــ

 أمًرا  يوًياتالشخدية 
 

 االستفادة من مسا ما  المهاج ين - زاء 
توجد معر ة واســــــــعة الن ا  بشــــــــأن ال ريقة الت  يقوم  ها المهاجرون والمغتربون بإ راء المجتمعات  - 35

من خالل القدرات البشــــــرية وامجتماكية امقتدــــــادية وال قافية والمســــــاهمة     لدانهم األمــــــلية والبلدان الت  
يقدـدونها    تحقيق نتائج التنمية المسـتدامة لدـالح أسـرهم ومجتمعاتهمت وقد عززت الجائحة هذا الاهم  يل  
اسـتخدمت مجتمعات المهاجرين والمغتربين كااءاتها لمواجهة التحدياتت واسـتحد ت مبادرة الشـتات البارسـتان   

تشــــارات والتدري  عبر اةنترنتت  للدــــحة مندــــة رقمية للمهنيين الدــــحيين    الشــــتات من أجل تو ير امســــ 
 قامت منظمات المغتربين  ترجمة المواد اةرمادية ودعم  مالت التوكية واةعالمت رما

ــاهمة    المجتمعاتت  – 36 ــين تروف المهاجرين والمغتربين للمسـ ــا عن كيوية تحسـ وتو ر الجائحة دروسـ
ــراك ــات ةمـــ ــياســـ ــعت دول ك يرة ســـ ــاهمات  وعند تهيئة البيئات التماينية، و ـــ ــير مســـ المغتربين من أجل تيســـ
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المغتربين     لدان المنشـأ أو  لدان المقدـد،  ينما تشـير بعد الدول إلى الهجرة أو المهاجرين أو مجتمعات 
، أطلقت جمهورية مولدو ا، بعد مشـــــــــاورات واســـــــــعة الن ا   2020المغتربين    خ  ها اةنمائيةت و   عام  

ا إلى الحاومـات  “الشــــــــــــــتـات ينجح    الوطن” رنـامج  مجتمعـات المهـاجرين والمغتربين،   م  ، الـذي يقـدم منحـً
مبـــــادرة الـــــدول األوروبيـــــة  عـــــدد من  ويـــــدعم  المحليـــــةت  للتنميـــــة  الهجرة مايـــــدة  إلى جعـــــل  ويهـــــدف   المحليـــــة 

MeetAfrica  الت  تشــــــــج  المغتربين األ ريقيين     رنســــــــا وألمانيا على إنشــــــــاء أعمال تجارية     لدانهم ،
 أن دوم أخر  أقرت بعدم وجود سياسات داعمة للمغتربينتاألمليةت إم 

 
  شجيع الت ويال  المالية اتكث  س عة واتقل  كلفة و عزيز الشمول المالا - طاء 

على الرغم من الجـائحـة،  ـا ظـت التحويالت المـالـية على مســــــــــــــتواهـا على عال مـا أمــــــــــــــارت إلـيه  - 37
موال إلى أسـرهم  تى     امت العسـر الشـديدت ويعتمد أر ر التوقعات وأردت سـع  المهاجرين إلى إرسـال األ

 ـلدا على المهـاجرين اـلذين يرســــــــــــــلون األموال إلى  125مليون مــــــــــــــخص يعيشــــــــــــــون    أر ر من   800 من
،  لغت التحويالت المالية إلى البلدان المنخاضـــــــــــــة الدخل والمتوســـــــــــــ ة الدخل  2020و   عام   ت( 12) أوطانهم

   المائة  ق  من المبلغ اةجمال  المســـــــــــجل   1,7دومر، أي أقل  نســـــــــــبة     ليون  549والمســـــــــــجلة رســـــــــــمًيا  
ــدان إلى   ،  ينمــا من2019 عــام     ليون دومر   589المتوق  أن تدـــــــــــــــل تــد قــات التحويالت إلى هــذ  البل
 ت( 13) 2021 عام   

وُأطلقت مبادرات لدعم اســـــــــــتمرار تد ق التحويالت المالية     ـــــــــــوء الجائحةت وقدمت  رقة العمل  - 38
المجتمعية المتعددة أمـحاب المدـلحة للتحويالت المشـورة إلى الحاومات وق اج التحويالت المالية،  وسـائل 

 19-ة    ســيا  كو يدالمالي  الخاص  ها بشــأن كيوية تحايز انتعاو ومرونة التحويالت  “مخ   العمل”منها  
على التحويالت المالية العائلية، نشـرته الشـباةت وانضـم  ال ة و ال ون   19-وموجز سـياسـات  بشـأن أ ر كو يد

ــأن التحويالت  ــمالية بشــ ــرا والمملكة المتحدة لبري انيا العظمى وأيرلندا الشــ ــويســ  لدا إلى دعوة للعمل أطلقتها ســ
  من البلدان أن التحويالت خدمات أســـــــاســـــــية وأنها تخا  من مـــــــدة المالية    ســـــــيا  األزماتت وأعلن العديد

اللوائحت وب ية تيســـــــــير المزيد من الرقمنة، ُعر ـــــــــت على مرســـــــــل  التحويالت المالية  وا ز وألغيت رســـــــــوم 
معامالت التحويالت أو تم امعااء منهات و ســنت الشــرارة العالمية للشــمول المال  التابعة لمجموعة العشــرين 

 الغ والرمــد بشــأن تكاليف إرســال الحوامت المالية ورقمنة خدمات التحويالت المالية وأ ر األزمات عملية اة
على التحويالت المـاليـة    ســــــــــــــيـا  خ  هـا الوطنيـة للتحويالت المـاليـةت و   العـديـد من البلـدان األ ريقيـة،  

ــلة  أنشـــــــــئت مـــــــــباات وطنية لتماين الشـــــــــركاء من الق اعين العام والخاص والشـــــــــركاء اة نمائيين ذوي الدـــــــ
مواجهة التحديات    أسـوا  التحويالت المالية الوطنية    سـيا  الجائحة وو ـ  خرائ  طريق مشـتركةت  من

ــتات ــأن التحويالت المالية من الشــــــ ــاءها األول عبر اةنترنت بشــــــ ــتقدــــــ الكين  لتعزيز دور   وأطلقت كينيا اســــــ
 اديةتالتحويالت المالية    دعم سبل العيش والتنمية امقتد

 __________ 

 (12) United Nations Network on Migration, “International Day of Family Remittances: the global 

pandemic highlights the crucial role of remittances for migrant families”, 16 June 2020  لراب   متاح على ات
-https://migrationnetwork.un.org/statements/international-day-family-remittances-global  الــــــــــــتــــــــــــالــــــــــــ :

pandemic-highlights-crucial-role-remittancesت 

 (13) World Bank Group, Recovery: COVID-19 Crisis Through a Migration Lens (2021)ت 

https://migrationnetwork.un.org/statements/international-day-family-remittances-global-pandemic-highlights-crucial-role-remittances
https://migrationnetwork.un.org/statements/international-day-family-remittances-global-pandemic-highlights-crucial-role-remittances
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وُتظهر المعلومات األولية أن المهاجرين زادوا من اســـــــــــتخدامهم للقنوات المنظمة والرقمية، مما أد    - 39
وتعتمــد القنوات الرقميــة   ت( 14) إلى خاد تكــاليف التحويالت المــاليــة    العــديــد من قنوات التحويالت المــاليــة

لما بأن مســـــــــتو  ت ورها متااوت على ن ا   على البنية التحتية الســـــــــليمة وعلى الشـــــــــمول الرقم  والمال ، ع
ــول على الموارد المالية  ــال غير متناســــ  للحدــ ــاء بشــ ــرية والريويةت وتكا ح النســ البلدان و   المناطق الحضــ

 والبيانات الت  تستند إلى األجهزة المحمولة، على الرغم من اعتمادهن على التحويالت أر ر من الرجالت

ــأن – 40 ــا بشـــ ــي  ن ا    وو رت الجائحة دروســـ ــبل منها توســـ ــو  التحويالت المالية، بســـ ــين ســـ كيوية تحســـ
اســتخدام القنوات الرقمية، وتشــجي  ام تكار والمنا ســة والشــاافية، وخاد تكاليف المعامالت، وزيادة الشــمول  
ــتخدام المنتج   ــال الحوامت المالية وزيادة امســــــ ــوم إرســــــ ــتند تدا ير خاد رســــــ الرقم  والمال ت وينبغ  أن تســــــ

يالت المالية إلى عملية ســـليمة لجم  البيانات المتعلقة بإرســـال واســـتخدام الحوامت المالية وإلى مشـــاركة  للتحو 
الشـــــــــتاتت و    ين يمان للرقمنة أن تدعم اســـــــــتمرارية تد قات التحويالت المالية     امت األزمات، يج   

 ير الخـدمـات الرقميـة المتدــــــــــــــلـة  الحاـاظ على خـدمـات التحويالت النقـديـة المنظمـة لمواجهـة التحـديـات    تو 
بالتحويالتت  عند دعمها بســياســات وأولويات متســقة، واســتكمالها بمبادرات الق اج الخاص والمجتم  المدن ، 

ج، -10يمان أن تســــــاعد هذ  التحومت    تحقيق أهداف التنمية المســــــتدامة ذات الدــــــلة، وم ســــــيما الغاية 
 يشمل النساء وساان المناطق الريويةت بما
 

  عزيز ال ماية االجتماعية وإمكانية ننل االست ناقا  -ياء   
عـندمـا تســــــــــــــبـبت الجـائحـة     قـدان الوتـائ ، وأجبرت الـناس على أخـذ إجـازة غير مـد وعـة األجر،  - 41

وقلدــت المدخرات، ود عت الناس إلى العودة، أمــبحت أهمية  ــمان الحق    الحماية امجتماكية الشــاملة  
 تالومول إليها وإماانية نقل المزايا وامستحقاقات بشال  عال أر ر و و ا من أي وقت مضىالت  يسهل 

واعتمدت الدول اتااقات لمعالجة تلك المســـــــائلت  قد وقعت  يالروس وجمهورية مولدو ا اتاا   ـــــــمان  - 42
ئدينت و   العام ناســه،  لتيســير إماانية نقل اســتحقاقات المعامــات التقاعدية للرعايا العا   2019اجتماع     عام 

أيدت تايلند وجمهورية مو الديمقراطية الشــــــــــــعبية و ييت نام وميانمار خارطة طريق لتنايذ إعالن وزاري بشــــــــــــأن 
، اعتمـد وزراء الجمـاعـة  2020إماـانـية نقـل اســـــــــــــتحقـاقـات الضـــــــــــــمـان امجتمـاع  للعمـال المهـاجرينت و   عـام  

ون مجموعة من المبادئ التوجيهية بشــأن إماانية نقل اســتحقاقات  اةنمائية للجنوب األ ريق  والشــركاء امجتماعي 
الضــــمان امجتماع ت وتضــــمن القرار المتعلق بالمناقشــــة المتكررة ال انية بشــــأن الحماية امجتماكية الذي اعتمد  

   تتوميات بشأن إماانية نقل الحماية امجتماكية للعمال المهاجرين   109مؤتمر العمل الدول     دورته 

ــتبعاد والحواجز الت  تحول دون  - 43 ــات البارزة،  إن امســ ــول على األهلية  وعلى الرغم من الممارســ الحدــ
ــمان  ــتحقاقات الضـــــــــ واألطر غير المناذة ومحدودية التعاون عبر الحدود م تزال تؤ ر على تحقيق التغ ية باســـــــــ

ــتحقاقات األخر  وإماانية نقلهات و مة  اجة إلى  ذل جهود  ــرارات ال نائية    امجتماع  وامسـ ــا رة لتعزيز الشـ متضـ
أو المتعددة األطراف، وتنايذ األطر القائمة وو ـــــ  اتااقات جديدة  تى يتمان العمال المهاجرون ذوو المهارات  

 تمن جمي  المستويات وأسرهم من التمت  بحقهم    الحماية امجتماكية وامستحقاقات والمزايا األخر  
 

 __________ 

 (14) International Fund for Agricultural Development and World Bank, “Resilience in the market for 

international remittances during the COVID-19 crisis” (2021)ت 
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 دقينة ومصنفة كأساس للسياسا  الناممة على اتدلةجمع واستخدام بيانا    -كاف   
   تناـيذ   خالل امســـــــــــــتعرا ــــــــــــــات اةقليمـية، أ رزت دول ك يرة أهمـية البـياـنات المو وـقة والمدـــــــــــــنـاة  - 44

املتزامات الواردة    امتاا  من خالل الســـــــــــياســـــــــــات واةجراءات القائمة على األدلةت وأدت ألجائحة إلى تعقيد  
ت  على ســـبيل 2020ى جم   يانات الهجرة،  وســـائل منها جولة التعدادات الت  أجريت    عام الجهود الرامية إل 

ــ  لم يان ممانا أ ناء عملية العدت وم  ذلك،  ــال الشــــــخدــــ الم ال، أرج  العديد من عمليات التعداد ألن امتدــــ
   تاها وقا ليتها للمقارنة استمرت بعد المبادرات لتحسين إ داءات الهجرة، بما    ذلك توقيتها وتغ يتها وتدني 

ــائـية إطـارا ماـاةيمـيا وتعـاريف لتنقيح تومـــــــــــــــياتهـا المتعلقـة 2021و   عـام   - 45 ، أقرت اللجـنة اة دــــــــــــ
بإ دـاءات الهجرة الدوليةت ويؤكد اةطار على ا تياجات البيانات لدـن  السـياسـات الوطنية، ويعرر أنماطا 

ــيعزز  ناء ــادر جديدة للبيانات وســــــــ ــائيةت و   الاترة  ين عام    جديدة للهجرة ومدــــــــ   2020القدرات اة دــــــــ
ــيا والمحي  الهادئ وأمرياا الالتينية ومن قة  2021 و ــاري  مختلاة    أ ريقيا وآســــ ، أطلقت األمم المتحدة مشــــ

البحر الكاريب  تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية على جم  وتدــــنيف  يانات الهجرة وتعزيز  هم اســــتخدامها 
  تعتريها بالنســبة إلى مــياغة الســياســات وتنايذها ورمــدها فيما يتعلق باألهداف والغايات وأوجه القدــور الت 

 ت2030القا لة للت بيق لخ ة عام 

وُبذلت جهود لتعزيز قدرة آليات التعاون اةقليم  م ل راب ة أمم جنوب مــر  آســيا والجماعة اةنمائية   - 46
، أطلق تحـال  عـالم  متعـدد الق ـاعـات  2020امـلةت و   عـام  للجنوب األ ريق  على جم   ـياـنات هجرة الـيد العـ 

ــاءات   ــتخدام اة دــ التحال  الدول  للبيانات المتعلقة باألطاال المتنقلين من أجل تقليل ال غرات    البيانات واســ
 ريقـيا: المركز األ ريق  لـلدراســـــــــــــات والبحوع أ لحـماية  قو  األطـاال المـهاجرينت وأنشـــــــــــــ  مركزان للبـيانات     

، أطلق امتحــاد األ ريق  2021متعلقــة بــالهجرة    مــال  والمرمـــــــــــــــد األ ريق  للهجرة    المغربت و   عــام  ال 
 تومركاؤ  مباة أ ريقيا لبيانات الهجرة من أجل تعزيز التبادل القاري والمبادرات المتعلقة  بيانات الهجرة 

ــائية عا - 47 ــتقدـــــــــ ــة اســـــــــ ــير دراســـــــــ لمية  دي ة إلى أن القدرات  وم تزال توجد  غرات    البياناتت وتشـــــــــ
اة دـــــائية بشـــــال عام أقو  نســـــبًيا    مجامت م ل العمالة والهجرة طويلة األجل، تليها الهجرة العائدة،     

المقيمين    الخــــارج ــاميــــة والمواطنين  النظــ ــال  الهجرة غير  ت وتوجــــد  غرات  ( 15)  ين توجــــد  غرات    مجــ
ا، م ل الهجرة والدــــــــــحة والعمر ونوج الجنلت  جم  البيانات وتحليلها        ــً ــيعية أيضــــــــ المجامت الموا ــــــــ
ــات اةقليمية والمنتد  الدول  المعن   أما ــتعرا ــــــــ ــوء عليها خالل امســــــــ ل  الضــــــــ ــُ التحديات األخر  الت  ســــــــ

ــاءات الهجرة المعقود    عــام   ــادر والنظم القــديمــة أو غير المتوا قــة 2020بــإ دـــــــــــــ ،  ه  تتعلق بــالمدـــــــــــــ
ــنياها واعتماد المركزية    تجميعها،  ضـــــــــــال عن محدودية القدرات  المنا غير أو ــبة لجم  البيانات وتدـــــــــ ســـــــــ

ــلة بجائحة كو يد ــلة  19-الرقميةت وب ية التغل  على ال غرات الحالية ومعالجة التحديات المتدــــ ، يج  موامــــ
ــبما يدعو إليه امتاا ت ويج  ــأن  يانات الهجرة،  سـ ــاء  رنامج عالم  بشـ أن تدعم جمي   العمل من أجل إنشـ

 الجهود المتدلة بجم  البيانات وتبادلها الحق    الخدوميةت
  

 __________ 

 تE/CN.3/2021/11انظر  (15) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/11
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 الت لع إلى منتدى استع اض الهج ة الدولية  -  ثالثا  
ــتقاة من الجائحة،   - 48 ــتناد إلى الرؤ  المســـ    الوقت الذي يجري فيه تكييف ُنهج الهجرة الدولية، بامســـ

ات النظمية م تزال موجدة، وتكون أوجه عدم المساواة قد تااقمت، يج  التعجيل باةجراءات  ي ما تكون ال غر 
وياون التعاون والشــــــــــرارات  ــــــــــروريين لمواجهة التحديات القائمة والنامــــــــــئةت ويتناول هذا الارج بالتادــــــــــيل 

جرت مناقشــته أعال  من تقدم وممارســات وتومــيات ويســل  الضــوء على األولويات الســياســاتية اة ــافية   ما
 ن على المنتد  النظر  يهاتالت  يتعي 

 
  عزيز المجتمعقا  الشقققققققققاملقة للجميع وإرققققققققق ا  المهقاج ين  ا عمليقة التصقققققققققدي لجقام قة -ألف   

 والتعا ا منها  19-كو يد
ســــــــل ت الجائحة الضــــــــوء على التحديات النظمية الت  تهدد ســــــــالمة المهاجرين وكرامتهم و قوقهم   - 49

لى الاشــــــل    إدماجهم بشــــــال كامل    المجتم  والقضــــــاء على اةنســــــان الواجبة لهم ور اههم والت  تعز  إ
جلت  وادر أمل،  يل قامت الدول  تنقيح ســـياســـاتها وممارســـاتها لتو ير  التمييزت وعلى النقيد من ذلك، ســـُ

 أو بشال عامت 19- ماية أ ضل للمهاجرين، سواء    سيا  كو يد

ــية، م – 50 ــاســـــــــــ ــول على الخدمات األســـــــــــ ــحية، على الرغم وكا ح المهاجرون للحدـــــــــــ  ل الرعاية الدـــــــــــ
نتيجة لظرو هم المعيشية وعملهم    الوتائ    19-تعر هم بشال غير متناس  لإلمابة بايروس كو يد من

ــاســــــــــــــيــة أو الق ــاعــات األخر   يــل تكون  رص العمــل عن بعــد أو تــدا ير التبــاعــد البــدن  محــدودة  األســـــــــــــ
خدمات األســاســية القوانين والســياســات التمييزية،  منعدمةت ومن الحواجز الت  تحول دون الحدــول على ال أو

والممارســات غير المتســقة، والمعلومات الت  يتعذر الومــول إليها، وامســتبعاد على أســاس الو ــ  النظام ، 
وام تقار إلى الو ائق، والمخاوف من التداكيات الدــــــــحية، والمخاوف من إنااذ قوانين الهجرة عند الحدــــــــول  

ــأ هذ  الحواجز أو تتااقم بســــــــــــب  ازدياد ال ل  على القدرة  على الخدمات، والاجوا ت الرقميةت وك يرا ما تنشــــــــــ
المحدودة للمؤســــســــات والجهات الااعلة على تو ير تلك الخدمات األســــاســــية، والمعلومات المضــــللة والومــــم، 

 ت( 16) وعمليات اةغال ، والتدخالت األخر  المتدلة بالجائحة

على وجود درجات متااوتة من الشــمولت   19-وبرامج التلقيح  ــد  يروس كو يدرما دلت ســياســات   - 51
ــباط/ براير وآذار/مارس  ــتعرار أجري    الاترة  ين مـــــ خ   وطنية    104لما عدد    2021 قد تبين من اســـــ

   المائة   28على الدعيد العالم  أن   19-ةتا ة اللقا ات ُقدمت إلى مر ق كو ارل ةتا ة لقا ات كو يد
   المائة( مـــــــملت مـــــــرا ة المهاجرين   17من تلك الخ   مـــــــملت مهاجرين وأن نســـــــبة أقل من ذلك )   ق 
 ت( 17) الو   غير النظام  ذوي 

ــعيدين الوطن  أو دون الوطن ،  إنها  - 52 ــاملة للجمي  موجودة على الدـــ و تى عندما تكون األطر الشـــ
عمليةت و   المناطق الحضــــرية والريوية الت  يقيم م تؤدي دائًما إلى اســــتاادة المهاجرين منها    الممارســــة ال

  يها المهاجرون، أ يانا على هامشها، تظل جهود التنايذ المحلية  روريةت
 __________ 

 :World Health Organization, Refugees and Migrants in Times of COVID-19  لم ال،نظر، على ســــــــــــــبيل اا (16) 

Mapping Trends of Public Health and Migration Policies and Practices (Geneva, 2021)ت 

 (17) World Health Organization, “COVID-19 immunization in refugees and migrants: principles and key 

considerations”, interim guidance (31 August 2021)ت 
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، عززت دول ك يرة إماانية  دــــــول المهاجرين على خدمات الرعاية  19-و    ــــــوء جائحة كو يد - 53
 ت إماانية الومـــــــول إلى  حص  يروس  الدـــــــحيةت واعتمدت بعد الدول أطرا أو نقحت األطر القائمة وأتا

ــات مرنة  19-رو يد ــياســـ ــد  أو العالج منه مجاًنا    بعد األ يانت واعتمدت بعد الدول ســـ أو التلقيح  ـــ
لتماين المهاجرين من الحااظ على و ــعهم النظام  والحدــول على الرعاية الدــحية وغيرها من الخدماتت  

درات لزيــادة الوع  وترجمــت المعلومــات المتعلقــة بايروس وأطلق العــديــد من الــدول والســــــــــــــل ــات المحليــة مبــا
إلى لغات متعددة للتخويف من المخاطر الدحية وتحسين إماانية الحدول على الرعاية الدحيةت  19-رو يد

ــبتمبر   ــارت البيانات األولية إلى أن 2021و   أيلول/ســــــ ــل   132، أمــــــ دولة تتيح، من النا ية  177من أمــــــ
 ت( 18) لمهاجرين ذوي الو   النظام  على اللقا اتالعملية، إماانية  دول ا

 رما يســـــــــــرت الدول إماانية الحدـــــــــــول على الخدمات األســـــــــــاســـــــــــية األخر ت و   ســـــــــــيا  جائحة  - 54
، أعات مدــر األطاال المهاجرين من مــرط الحدــول على تدــريح إقامة ســاري الماعول للتســجيل  19-رو يد

ــ    ــتراتيجية للاترة ت واعتمدت مدينة مي 2021-2020   العام الدراســ   2022-2020النو    إي اليا خ ة إســ
ــول إلى التعليم الجيد والخدمات األخر  وتحقيق اةدماج امجتماع  لجمي  أطاال   ــين الومـــــــــ من أجل تحســـــــــ
ــحوبين   ــأت مركز خدمات متعدد األوجه لاطاال المهاجرين غير المدـــــــ ميالنو، بمن  يهم المهاجرون، وأنشـــــــ

 ت2019 ذويهم    عام 

باة ـــــــــا ة إلى ذلك، كان المهاجرون مشـــــــــمولين بشـــــــــال غير متســـــــــق  تدا ير الدعم امجتماع  و  - 55
امقتدــــــــــــــادي واةنعـاو المتدـــــــــــــــلة بالجـائحـة، على الرغم من  ـقدان الوتائ  والدخل والكـااح من أجل تلبـية 

ألوزبايين  ، أنشأت أوزباستان نظام دعم اجتماع  للعمال المهاجرين ا2019ام تياجات األساسيةت و   عام 
ــا الانزويليين خالل الاترة ــايـ ــايـــة الرعـ ــايـــة و مـ ــاملـــة لرعـ  المقيمين    الخـــارجت واعتمـــدت إروادور خ ـــة مــــــــــــــ

من أجل تعزيز ومـــــــــــــولهم إلى الخدمات واةدماج امجتماع  امقتدـــــــــــــاديت وأتا ت أيرلندا   2020-2021
ــول إلى خدمات الرعاية امجتماكية للعمال من خارج امتحاد  ــادية  إماانية الومــ األوروب  أو المن قة امقتدــ

ــانت كيتل ونيويل المهاجرين  تدا ير الدعم  األوروبية الذين  قدوا وتائاهم بســــــــــــب  الجائحةت ومــــــــــــملت ســــــــــ
ــل ات المحلية م  المهاجرين   ــعت الســــ ــلاادور، و ــــ ــادي واةنعاوت و   م أونيون، بالســــ امجتماع  امقتدــــ

ــدي آل ار  ــادية للتدـــ ــتجابة اجتماكية اقتدـــ ــم  ين أ رادها  خ ة اســـ ــية الت  تضـــ ــر المعيشـــ الجائحة على األســـ
مهاجرينت ووسـعت طاجياسـتان قائمتها لمواطن الضـع     إطار  رنامج التحويالت النقدية اةنسـانية لتشـمل  

 أطاال وأسر العمال المهاجرينت

ــية أو الحماية امجت  - 56 ــاســــــ ــات أو البرامج المتعلقة بالخدمات األســــــ ــياســــــ ــر الســــــ ماكية  وك يرا ما تقتدــــــ
اةنعـــاو على المهـــاجرين ذوي الو ــــــــــــــ  النظـــام ت و تى عنـــدمــا تشــــــــــــــمـــل المهـــاجرين ذوي الو ــــــــــــــ   أو

النظـام ،  هم يواجهون ـباســــــــــــــتمرار عقـبات عملـية بســـــــــــــــب  مخـاوف من امعتـقال وام تجـاز والتر ـيل،  غير
غير المتســــــــــــــق لتلـك المعلومـات الت  يتعـذر الومــــــــــــــول إليهـا، أو ام تقـار إلى الو ـائق الالزمـة أو التنايـذ   أو

الســياســات أو البرامجت وســعت بعد الدول والجهات مــا بة المدــلحة إلى التخويف من هذ  الحواجزت و    
، أنشــــــــــــــأ الهالل األ مر    جزر المـالـديف مركًزا لـدعم المهـاجرين يقوم ـباســــــــــــــتخـدام المت وعين  2020عـام  

الســــــــــــــل ـات المحليـة على عـدم تزويـدهـا  المهـاجرين، وتزويـد المهـاجرين  ب ـاقـات المســــــــــــــتايـدين وامتاـا  م   
بالمعلومات المتعلقة بالو ــــــــ  من  يل الهجرةت وقدم العديد من جمعيات الدــــــــلي  األ مر والهالل األ مر  
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ــية امجتماكية   الوطنية اةغا ة والمســــــــــــاعدة النقدية وخدمات الترجمة،  ضــــــــــــال عن الخدمات ال بية والناســــــــــ
عهم من  يل الهجرةت وم ينبغ  أ ًدا تجريم تقديم المســــــــاعدة وغيرها، إلى المهاجرين، بغد النظر عن و ــــــــ 

 اةنسانية المنقذة للحياة إلى المهاجرينت

ــات والخ اب لكراةية األجان    - 57 ــات والممارسـ ــياسـ ــالح السـ ــد  الجهود الرامية إلى إمـ ويج  أن تتدـ
الهيالية والنظمية والمؤســــســــيةت  والمعلومات المضــــللة بشــــأن الهجرة والمهاجرين وتقضــــ  على أمــــاال التمييز  

تزال الخرا ات والتدـــورات الخاطئة والتمييز  ـــد المهاجرين قائمةت وم يمان أ ًدا اســـتخدام الخ اب الذي   ال
يرب  المهـاجرين ـباألنشــــــــــــــ ـة اةجرامـية أو يعزز مشــــــــــــــاعر القلق المعـادـية للمهـاجرين لتبرير الســـــــــــــــياســــــــــــــات  

جرون خ اب الكراةية وام تراءات العندـرية والومـم والعن ،  ضـاًل  والممارسـاتت وأ ناء الجائحة، واجه المها
 السياسات والبرامج التمييزية الت  أ رت  ر اههمت عن

، اعتمدت كولومبيا 2019وقد سعت دول وجهات معنية مختلاة إلى معالجة هذ  المسائلت و   عام   - 58
هاجرين والالجئين الانزويليينت و    تشــــــــــــريًعا يحظر اســــــــــــتخدام خ اب كراةية األجان   ــــــــــــد مجتمعات الم

ا، أنشــأت تشــاد مــباة من الدــحايين لتعزيز التغ ية اةعالمية وماا حة التضــليل اةعالم   2019 عام أيضــً
، الت  تشــــــــارك  “It Takes a Community”  خالل ســــــــرديات الهجرة القائمة على األدلةت وتجم   ملة من
لـديـة التـابعـة للمنتـد  العـالم  المعن  بـالهجرة والتنميـة،  ين  رئـاســــــــــــــتهـا إروادور وكنـدا وآليـة رؤســـــــــــــــاء الب    

الحاومات الوطنية والمحلية والمؤسـسـات التجارية والمجتم  المدن  والمنظمات الدولية لتعزيز سـرديات الهجرة  
ة المتوازنة والقائمة على األدلة عن الهجرة الت  تبين أن المهاجرين يسـاعدون    إقامة مجتمعات محلية منتج

 توآمنة ومر بة

وإن التحومت نحو زيـادة إدمـاج المهــاجرين الت  لو ظــت    ســـــــــــــيــا  الجــائحــة ومـا بعــدهـا تـدل على  - 59
إماـانـية إ راز تقـدمت وتتوا ق هـذ  اةجراءات م  رؤـية امتاـا  ومـبادـئه التوجيهـية وتعترف بعالقـة التراب  القـائمـة  

  المجتمعاتت وينبغ  مراعاة تلك الدروس واغتنام الارمـــــة   ين البشـــــرت ويمان أن تلقى الاوائد مـــــداها    جمي 
 تلتحايز التغيير والعمل على القضاء على أوجه عدم المساواة الت  يعان  منها المهاجرون وأطاالهم وأسرهم 

 
  عزيز الهج ة اآلمنة والنظامية -  باء 

ــخة    ج  19-أدت جائحة كو يد – 60 ــعاف قنوات دخول المهاجرين الراســـــــــــ مي  أنحاء العالم، إلى إ ـــــــــــ
أد  إلى توق  ســــــــير عمل نظم الهجرة بأرملها م  ما مــــــــا   ذلك من  امت تأخير وتع ر    إعادة  مما

ــلبية والمعقدة للهجرة   ــائها، على الرغم من أن ال ل  على العمال المهاجرين م يزال قويا وأن الدوا   الســـــ إنشـــــ
نظم  وكمــة الهجرة )م  إيالء امنتبــا  إلى آ ــار تغير    تزال قــائمــةت ونظًرا إلى أن الحاومــات تعيــد تحــديــد م

ــتويات المهارة، ومعارف  المناخ الت  تزداد  دة، وازدياد ال ل  على عمالة المهاجرين على ن ا  مختل  مسـ
وكااءات المهاجرين العائدين(،  إن المســـارات النظامية القائمة على الحقو  وإعادة اةدماج المســـتدامة والقدرة  

من أهداف التنمية المســتدامة )تيســير هجرة وتنقل  7-10تنبؤ أمور  يوية لتحقيق وعد امتاا  والغاية على ال
األمـــــخاص على نحو منظم وآمن ونظام  ومســـــؤول، بســـــبل منها تنايذ ســـــياســـــات الهجرة المقررة الت  تتســـــم 

ــات مرن  ــياســـــــــ ــبل منها اعتماد ســـــــــ ــن اةدارة(ت وأتهرت الدول كيوية القيام  ذلك، بســـــــــ ة لمن  المهاجرين  بحســـــــــ
ــارات الدخول   من ــير مســـــ ــ  المهاجرين غير النظاميين، وتيســـــ ــوية و ـــــ ــ  غير نظام ، وتســـــ الوقوج    و ـــــ

 واةقامة، بما    ذلك لم ممل األسر أو العملت
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وإن الو اء بالتزام توســــــي  وتنوي  مســــــارات الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية أمر بالغ األهمية لمن    - 61
ومعـالجتهـا طوال ر ـلة الهجرةت و    ين أن خـيارات اـلدخول واةـقامـة، بمـا    ذـلك العمل   مواطن الضــــــــــــــع 

ــتئناف التحركات  أو ــرط،  إن اســــــ ــ ، لم تكن متا ة أ ًدا دون قيد أو مــــــ ــوية الو ــــــ ــر أو تســــــ ــمل األســــــ لم مــــــ
من ســـــــــاانها  الحدود لامـــــــــخاص الذين تم تلقيحهم  ينما تكا ح العديد من البلدان ةتا ة اللقا ات لجزء   عبر

ينذر  تااقم أوجه عدم المســــــــــاواةت وإن تزويد المهاجرين الذين يتمتعون بمســــــــــتويات مختلاة من المهارة والذين 
يعيشــــــــــــــون ترو ـا هشـــــــــــــــة مختلاـة بارص الـدخول واةقـامـة يقلـل من الحـاجـة إلى التنقـل أو العيش أو العمـل  

 تروف غير آمنة أو غير نظاميةت   

ــيا  الجائحة، قام - 62 ــتارياا  تســـــوية و ـــــ  العمال المهاجرين غير النظاميين المتأ رين  و   ســـ ت كوســـ
بالجائحة، مما أد  إلى تماينهم من الحدـــول على  رص العمل    الق اج الزراع ت وقامت جمهورية كوريا 

، منحــت البرتغــال و ــــــــــــــ  اةقــامــة المؤقتــة ألر ر 2020 تمــديــد بعد عقود وتــأمــــــــــــــيرات العمــلت و   عــام  
ــحية والدعم امجتماع  و قو  أخر   مه 350 000 من ــول على الرعاية الدـــــــــ اجر، مما مانهم من الحدـــــــــ

على نال مســـتو  المواطنينت ومددت تايلند تأمـــيرات نحو مليون عامل مهاجر من جمهورية مو الديمقراطية  
ــال تلقائ ت و   عام   ــيرات مهاجرين آخرين بشـــــــــ ــعبية وكمبوديا وميانمار، وُمددت تأمـــــــــ ، أطلقت  2021الشـــــــــ

ــهادات عليا بالتقدم للوتائ  على ا ــلين على مـــــــــــ ــمح لل الب الدوليين الحامـــــــــــ لمملكة المتحدة  رنامًجا يســـــــــــ
، وا قت مـــــيل  على قانون الهجرة لتعزيز  قو  األطاال  2020مســـــتو  من مســـــتويات المهارةت و   عام  أي
لاطاال  دخول اةقليم دون و ائق ســيا  الهجرة، الذي يتضــمن منح تأمــيرة خامــة لاطاال والذي يســمح    

 سار ويحظر  رر العقوبات المتدلة بالهجرة على األطاالت

، اعتمـدت كولومبيـا نظـام  مـايـة مؤقتـة بـالنســــــــــــــبـة إلى الرعـايـا الانزويليين الراغبين 2021و   عـام   - 63
بات هوية تيســـــر ســـــنوات وتتضـــــمن و يقة إ   10البقاء    كولومبيات وتكون تأمـــــيرة الحماية مـــــالحة لمدة    

الومــول إلى الحقو  والخدماتت ومددت هولندا بشــال مؤقت الاترة المتا ة لضــحايا امتجار ة الغ الشــرطة  
، اعتمدت دولة  وليويا المتعددة القوميات ســــــــياســــــــة لتســــــــوية أو ــــــــاج  2020عن التعرر لإليذاءت و   عام  

، اعتمدت الجزائر إطاًرا للســــــــــــماح  2019عام  المهاجرين غير النظامين، بمن  يهم األطاال الانزويليونت و  
    الحامت اةنسانيةت “تأميرة تسوية”للمهاجرين عند المعا ر الحدودية بالحدول على 

ويناقش امتاا  أيضــا مــرا ة مســارات الهجرة النظامية لامــخاص المتأ رين بالدوا   البيئية، ويقوم  - 64
ذ خ وات أولية لجعل هذ  المســــــــارات  قيقة واقعةت و    عدد من الدول والجهات مــــــــا بة المدــــــــلحة باتخا

، اعتمدت الهيئة الحاومية الدولية المعنية بالتنمية  روتوكوًم بشـأن  رية تنقل األمـخاص، يتضـمن 2020 عام
أ ااًما تســـــــــــمح لامـــــــــــخاص المتضـــــــــــررين من الكوارع بالدخول واةقامة     لدان أخر     المن قةت و    

الـدول ووكـامت األمم المتحـدة وأمـاـنة منـتد  جزر المحي  الهـادئ وجهـات  ـاعلـة أخر     المحي  الهـادئ، تقوم
 دعم نهج إقليم  قائم على  قو  اةنســان إزاء التنقل البشــري المرتب   تغير المناخ، بســبل منها تيســير هجرة  

ماية اةنســـــــــانية ، أومـــــــــت الوميات المتحدة بإنشـــــــــاء مســـــــــار قانون  لتو ير الح2021اليد العاملةت و   عام 
 لامخاص الذين يواجهون تهديدات خ يرة لحياتهم بسب  تغير المناخت

وإن  ــــــمان أن تتم أي عملية للعودة أو للســــــماح بالدخول مجددا بشــــــال آمن وكريم وبما يتمامــــــى  - 65
دامة املتزامات بموج  القانون الدول  وأن تكون إعادة امندماج    المجتمعات المحلية األمــــــــــلية مســــــــــت  م 
وعمليات إغال  الحدود   19-الشــواغل البارزة، بما    ذلك    ســيا  الجائحةت وقد أدت جائحة كو يد من هو

والقيود األخر  إلى زيــادة تعقيــد عودة المهــاجرين والســــــــــــــمــاح  ــدخولهم مجــددا وإعــادة إدمــاجهمت و   بعد 
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للمخـاطر الدــــــــــــــحـية أو اةجراءات   الحـامت، أجبرت الدول المهـاجرين على العودة قســــــــــــــرًا دون مراعاة كافـية
القانونية الواجبة والضـــمانات اةجرائية، بما    ذلك مدـــالح األطاال الاضـــلىت وأدت القيود المارو ـــة على 

 التنقل وأوجه القدور    القدرات األخر  إلى إعاقة عودة المهاجرين الذين يرغبون    ذلكت

كـامـل،  ينمـا دعمـت دول أخر  إعـادة رعـاـياهـا إلى وعلـقت بعد اـلدول عملـيات العودة القســــــــــــــرـية ـبال - 66
الوطنت ويسرت منغوليا عودة الرعايا المنغوليين الذين تق عت  هم السبل    الخارج وقدمت المساعدة ةعادة 
ــيةت و     ــاســ ــول على  رص العمل والخدمات األســ إدماجهم من خالل دورات التدري  المهن ، وإماانية الحدــ

 المساعدة    مجال النقل وو رت مات  مساعدة متنقل لدعم مواطنيها العائدينت ، قدمت الالبين2020عام 

وواجه بعد المهاجرين العائدين تحديات    إعادة امندماج بســب  النظم الدــحية الم قلة باألكباء  - 67
ــمت وكا ح المهاجرون العائدون أي  ــوا  العمل والتمييز والومـــــــــ ا  وغير المجهزة تجهيزا كافيا وانكماو أســـــــــ ــً ضـــــــــ

 للحدول على  رص العمل الالئق والدعم    مجال إعادة اةدماجت

ودعمت بعد الدول عملية إعادة اةدماج واعتر ت بارمــــة امســــتاادة من المهارات والمعارف الت   - 68
لتعزيز القــدرة على دعم   “جــام ”، أطلقــت  ييــت نــام ماتــ   2020ارتســــــــــــــبهــا رعــايــاهــا العــائــدونت و   عــام  

ـئدات، بســـــــــــــــبل منهـا تو ير اـلدعم امقتدــــــــــــــادي لعملـية إعـادة اةدمـاجت وتو ر نيـبال مـا م يـقل  المهـاجرات العـا
يوم عمل    الســـــــــنة للعاطلين عن العمل، بمن  يهم المهاجرون العائدون من الخارج وأولئك الذين   100 عن

ــب  جائحة كو يد حدة والجهات  ، قدمت هندوراس ووكامت األمم المت 2020ت و   عام 19- قدوا وتائاهم بســــ
 ما بة المدلحة خدمات إعادة إدماج خامة إلى الاتيات والاتيان العائدينت

وتعتبر القواعد واةجراءات الوا ــــــحة  اســــــمة  نال القدر ةعادة إنشــــــاء مســــــارات يمان التنبؤ  ها   - 69
ــماح بالدخول مجددا، ولحماية الحقو ، بما   ــماح بالدخول واةقامة والعمل، وللعودة والســـــــــــ   ذلك على للســـــــــــ

الحدودت وقد أدت الجائحة إلى اعتماد مسـتويات غير عادية من القيود المارو ـة على السـار وال ر ،  ضـال  
الجـدـيدة، وتروف الســــــــــــــمـاح   19-عن ـتأخيرات هـائـلة    تجهيز الـتأمــــــــــــــيراتت وإن موجـات ومتحورات كو ـيد

ــاس تم ــار على أســ ــاًل عن  ظر الســ ــالة عدم بالدخول واةقامة والعمل المتغيرة،  ضــ ييزي    عالم يواجه مشــ
 اةنداف    توزي  اللقا ات، م تزال تؤدي إلى تع يل الهجرة الدولية وتعقيدهات

ويجري تو يد المت لبات الت   ر ـــتها الجائحة    مـــال إجراءات معدمت للهجرة والحدود تراع ،  - 70
ــحيةت وقد تتااقم التااوتات    إماان  ــارات النظامية  إلى  د كبير، امعتبارات الدـــــــــــ ــول إلى المســـــــــــ ية الومـــــــــــ

اســــتخدمت مت لبات الدــــحة العامة المت ورة كأســــاس للســــياســــات التقييدية بشــــال متزايدت وإن  ــــمان  ما إذا
تســتمر أي تعديالت ةجراءات الهجرة وإدارة الحدود، بما    ذلك الرقمنة واســتخدام التكنولوجيات الجديدة،  أن
زية للهجرة اآلمنة والنظامية يظل أمًرا  يوًيا، بحيل م يواجه األمــــــخاص  دعم الحقو  والارص غير التميي    

 األر ر  عًاا أمع  الحواجزت

ويواجه المهاجرون مخاطر وقد يتعر ون لاذ  طوال ر لة الهجرة، ويرج  ذلك جزئيًا إلى ام تقار  - 71
المعلومـات، وعـدم إماـانـية التنبؤ فيمـا يتعلق إلى مـا ي ـبت الهوـية القـانونـية، وعـدم كاـاـية  رص الومــــــــــــــول إلى 

ــنة التوقيت  بإجراءات الهجرةت وإن الو اء باملتزامات المتعلقة بإ بات الهوية القانونية والمعلومات الداليقة و ســــــ
والقدرة على التنبؤ أمور  ـــــرورية لتيســـــير الهجرة النظامية والحد من أوجه الضـــــع     عملية الهجرة، ألنها 

 رين من الحدول على الخدمات والتمت  بحقوقهمتتمان المهاج
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و ظ  املتزام بإ بات الهوية القانونية باهتمام محدود نسـبًيا خالل امسـتعرا ـات اةقليمية، على الرغم   - 72
من دور  األســـــــــاســـــــــ     الو اء بالعديد من املتزامات األخر ، بما    ذلك إماانية الومـــــــــول إلى المســـــــــارات  

من أهداف التنمية المســـــــــتدامة   9- 16ة اآلمنة والكريمة، وأهميته بالنســـــــــبة إلى النهور بالغاية  النظامية، والعود 
(ت ونظًرا إلى أن المسارات النظامية 2030)تو ير هوية قانونية للجمي ، بما    ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 

لقــانونيــة إلى القنوات غير النظــاميــة،  بعيــدة المنــال، قــد يلجــأ المهــاجرون الــذين ياتقرون إلى مــا ي بــت الهويــة ا 
وترســــــــــي  أوجه عدم المســــــــــاواة القائمةت  2030من خ ة عام  7- 10يؤدي إلى إ باط رؤية امتاا  والغاية  مما 

وتعد نظم التســـــــجيل المدن  الت  تعمل بشـــــــال جيد، بما يشـــــــمل القدرة على تســـــــجيل المواليد وإمـــــــدار الو ائق 
ــل      ــباات القندــ ية،  ــــرورية للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةت و    لدان م ل إروادور الخارج من خالل الشــ

 توكولومبيا،  ظيت الجهود المبذولة لتزويد المهاجرين بما ي بت الهوية القانونية  دعم كبير 

ويت لـ  تعزيز الهجرة النظـاميـة وإعـادة اةدمـاج المســــــــــــــتـدامـة نهجـا متعـدد األوجـه يجســـــــــــــــد العـديـد  - 73
الت  تعهـدت  هـا الـدول    إطـار امتاـا ت ويجـ  أن ياون التعجيـل بـاتخـاذ إجراءات    تلـك املتزامـات   من

 المجامت جانًبا أساسًيا من جوان  التعا   الشاملت
 

 منع إز اق اترواح والمآسا اتخ ى أثناء الهج ة -  جيد 
ــلحة الحد من أوجه الضـــــع  الت  تقور  - 74 ــا بة المدـــ ــان يتعين على الدول والجهات مـــ  قو  اةنســـ

يزال   ور ا  المهاجرين وأسرهم، بما    ذلك المآس  الت  تنجم عن الهجرة غير النظامية وتدا ير التددي لهات وم 
البر  المهـــاجرون يموتون أو يختاون أو يعـــانون على طول طر  محاو ـــة بـــالمخـــاطر تعبر  يئـــات عـــدائيـــة    

جـلت أر ر والبحر، وعـند الحـدود و    ـلدان المقدــــــــــــــدت و    ين   ُيرجح أن تكون األرـقام الاعلـية أعلى، ـقد ســـــــــــــُ
ــتو  العالم  ين كانون ال ان /يناير    8  436 من  ــاوف المهاجرين على مسـ ــرين   24 و   2019 الة و اة    مـ تشـ

ــورة  ( 19) مهاجرا آخر وُياترر أن ياونوا    عداد األموات   5  534،     ين ُ قد 2021ال ان /نو مبر   ت وإن مــــــ
متو ى الذي  ملته األمواج إلى الشـــــــــــاط  أو مـــــــــــورة ركمة تراب  و  تراب ُد ن  يها مـــــــــــاب  ال ال المهاجر ال 

المن قــة الحرجيــة المتجمــدة العــازلــة  ين  لــدين تعجز عن نقــل واق   ــال المهــاجرين الــذين مــا زالوا يموتون      
ــمل التحديات ا  أو  ــر تشــــــ ــبة إلى األســــــ ــية امجتماكية  يعانون أ ناء ر الت الهجرةت  العواق  الوخيمة بالنســــــ لناســــــ

 توامقتدادية والقانونية واةداريةت ويج  القيام بالمزيد لوق   دوع هذ  المآس  الت  يمان منعها 

ومما ي ير القلق أن الخســـائر    أرواح المهاجرين  ظيت باهتمام محدود نســـبيًا    امســـتعرا ــات   - 75
لتزام بإنقاذ األرواح وإرســــاء جهود دولية منســــقة بشــــأن  اةقليميةت و   الواق ، منذ اعتماد امتاا ، لم يترجم ام
الت  ُيضـــــ ل   ها على طول    Proyecto Fronteraالمهاجرين الماقودين إلى إجراءات مجديةت وتعد مبادرة 

طريق الهجرة    أمرياا الوســـــ ى من المبادرات الت  تتعاون  يها ســـــل ات الدولة ومنظمات المجتم  المدن  
ن الماقودين وتحديد هوياتهمت وتعتبر الجهود المبذولة لتحديد هوية  ــحايا  وادع تح م  للبحل عن المهاجري 

 الزوار     تونل م اًم آخر على الجهود الت  تبذلها الدولة والجهات ما بة المدلحةت

 __________ 

ــروج المهاجرين الماقودين الحوادع المو قة الت  تن وي على و اة   ت/https://missingmigrants.iom.intنظر  ا (19)  تعال  يانات مشــ
أو اختااء أ ناء الهجرة ســــــواء    البر أو البحرق إم أنها م تشــــــمل الوفيات الت  تحدع    مرا ق ا تجاز المهاجرين أو بعد التر يل  

 ضــــــــــــــاًل عن الوفيـات الت  ترتب  بشــــــــــــــاـل غير و يق بـالو ــــــــــــــ  غير النظـام  للمهـاجرين، م ـل تلـك النـاتجـة  إلى موطن المهـاجر،  
 امستغالل    العملت عن

https://missingmigrants.iom.int/
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وتعد جهود اةنقاذ    عرر البحر واجبا إنســـــانيا أســـــاســـــيات وإن ام تقار إلى آليات إنزال وا ـــــحة   – 76
نة ويمان التنبؤ  ها لامــــخاص الذين يتم إنقاذهم م يزال يشــــال    بعد أنحاء العالم خ را على الحياة وآم

ــا بة   ــاعدة الدول والجهات مـ ــ  و ائق توجيهية لمسـ ــين  و ـ يمان تجنبهت وقامت جماعة عالمية من الممارسـ
دولية منســقة بشــأن المهاجرين من امتاا  )إنقاذ األرواح وإرســاء جهود  8المدــلحة األخر     تنايذ الهدف 

 الماقودين(، بما    ذلك ما يتعلق بإنشاء آليات بحل عبر وطنيةت

ويج  أن تشـــــــــمل الجهود من  الوفيات والمعاناة من خالل تغييرات نظمية وســـــــــياســـــــــاتية تتدـــــــــد    - 77
  يعيشــها للمخاطر الكامنة    أطر الهجرةت ويج  القضــاء على الممارســات الت  تســتغل الظروف الهشــة الت 

الناس ألغرار ســياســية أو اقتدــادية أو غير ذلك من األغرار، مما يتســب     عواق  إنســانية وانتهارات 
 لحقو  اةنسان يمان تجنبهات

ويج  أن تظل  قو  اةنسـان والمعاملة اةنسـانية للمهاجرين    مـميم جمي  اةجراءات المتخذةت  - 78
رؤ  م تقدر   من لترجمة املتزامات المعلنة إلى إجراءات  عالةت   ويمان أن تو ر تجربة المهاجرين وأســــــــــرهم

ــرارات للعمل   ــارك    الحوار والتحليل وغرس  ذور التعاون والشــــــــ ويتعين على جمي  الجهات الااعلة أن تشــــــــ
ــتاادة   ــمان اسـ ــامن م  جمي  الناس ومن أجلهم، كجزء من العمل الجماع  الذي يهدف إلى  ـ  روح من التضـ

  وائد الهجرةتالجمي  من  
  

 الت  يبا  المتسسية التا  تخذ ا منظومة اتمد المت دة دعما لال فاق  -  رابعا  
ــباة األمم المتحدة المعنية بالهجرة الدعم المقدم على ن ا  المنظومة إلى الدول    تنايذ  - 79 ــق مــــ تنســــ

وتو ر مندــــة للجهات مــــا بة  امتاا  ومتابعته واســــتعرا ــــه على المســــتويات الوطنية واةقليمية والعالميةت  
 ت( 20) المدلحة للمشاركة    الحوار واستحداع األدوات واةرمادات لدعم تنايذ امتاا 

ومنذ البداية، وا ق رؤســـــــاء اللجنة التنايذية للشـــــــباة على األولويات األســـــــاســـــــية لتنايذ امتاا  على  - 80
ــتويات الوطنية واةقليمية والعالمية، بما    ذلك تلبية  ــاء آلية لبناء القدرات مزودة بمركز  المسـ دعوتها إلى إنشـ

ــيعية يمان لمنظومة   ــباة أولويات موا ـ ــة معر ة عالميةت و ددت الشـ ــغيل ومندـ ــندو  لبدء التشـ ــال ومـ اتدـ
األمم المتحدة أن تقوم    إطارها  دعم تنايذ أهداف محددة من امتاا ، إلى جان  التكيف    الوقت ناســـــــــه  

مل تلك األولويات مســـارات عمل أمـــحاب المدـــلحة المتعددين، م ل تلك المتعلقة م  تحديات الجائحةت وتشـــ 
والتعـا   منهـات وم تزال    19- تغير المنـاخ والهجرة وبـإدمـاج المهـاجرين    جهود التدـــــــــــــــدي لجـائحـة كو يـد

 امجتماعات ند  السنوية للرؤساء توجه أنش ة الشباةت

ســـــــيق اةنمائ  التاب  لامم المتحدة ونظام المنســـــــقين  وتتعاون الشـــــــباة بشـــــــال و يق م  مات  التن  - 81
المقيمين وتقوم، على ن ا  أوســـــ ،  تســـــخير اةمـــــال ات األخيرة لمنظومة األمم المتحدة اةنمائية من أجل  
تحقيق أ ر أربرت وقد و ــــعت الشــــباة إرمــــادات ومواد تدريبة لاائدة أ رقة األمم المتحدة الُق رية بشــــأن كيوية 

تاـا ، بســـــــــــــــبل منهـا إدمـاج الهجرة    أطر األمم المتحـدة للتعـاون من أجـل التنمـية المســـــــــــــــتدامـة دعم تناـيذ ام

 __________ 

ــباة األمم المتحدة المعنية بالهجرة على الراب    (20)  ــبا  لشــــــ ــار إليها    هذا الارج متا ة    الموق  الشــــــ جمي  التوجيهات واألدوات المشــــــ
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ت وجر  تجريـ  المواد التـدريبـة    أرمينيـا وأوكرانيـا  2030والتوســــــــــــــ     دور امتاـا     تحقيق خ ـة عـام  
 دةتوالبوسنة والهرسك وتايلند وجورجيا والمغرب ويجري تعديلها لتضمينها الدروس المستاا

وو ـعت الشـباة توجيها للحاومات والجهات مـا بة المدـلحة بشـأن تنايذ امتاا ت ويقترح التوجيه   - 82
عملية من ســـــت خ وات لتنايذ أهداف امتاا  ومبادئه التوجيهية، م  امعتراف بالحاجة إلى نهج مرن يحدد  

تســــــتند إلى مشــــــاورات مــــــاملة،  الســــــيا ت كما يســــــل  التوجيه الضــــــوء على أهمية و ــــــ  خ   عمل وطنية، 
 وتتمامى م  القانون الدول  وخ   التنمية الوطنيةت

، 2030وب يـــة تعميم امتاـــا     التخ ي  والتنايـــذ الوطنيين، بمـــا    ذلــك    إطــار خ ـــة عــام   - 83
مـــــــــباة ق رية وُدمجت    أر ر من  لل أ رقة األمم المتحدة الق رية    جمي  أنحاء  50ُأنشـــــــــئت أر ر من 

ــًقا ال ــباات الق رية م  إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اةنمائية وتو ر دعًما منســــــــــ عالمت وتتمامــــــــــــى الشــــــــــ
ــباة الحاومة    التدـــدي آل ار جائحة   من منظومة األمم المتحدة بشـــأن الهجرةت و    نغالديش، دعمت الشـ

 ـة العمـل الوطنـية المتعلقـة على المهـاجرين البنغـاليين، وعقـدت  لقـات عمـل ملتمـاس مـدخالت لخ  19-رو ـيد
ــأن   تناـيذ امتاـا  وقـدمـت أدلـة لـدعم الـتدخالتت وقـدمـت الشــــــــــــــباـات الق رـية المشــــــــــــــورة إلى الحاومـات بشــــــــــــ
اســتعرا ــاتها ال وكية المتعلقة بامتاا  ونظمت مشــاورات م  المجتم  المدن ت وباة ــا ة إلى ذلك، ُأنشــئت  

 ن اةقليم  وقدمت الدعم لالستعرا ات اةقليميةتست مباات إقليمية لتعزيز التعاون اةقليم  ودو 

وكعندــــر من عنامــــر آلية  ناء القدرات، أنشــــأت الشــــباة الدــــندو  امســــتئمان  المتعدد الشــــركاء  - 84
ت ( 21) ، وهو أول أداة تمويل جماع  مشتركة  ين وكامت األمم المتحدة    مجال الهجرة2019للهجرة    عام  

يعتمد الن ا  البرنامج  للدـندو  امسـتئمان  النهج الشـامل الخاص بامتاا ، ،  2030وتمشـيًا م  خ ة عام  
جميعها  من خمسة مجامت موا يعيةت وتضم اللجنة التوجيهية للدندو   لدان  23ويجمم  األهداف الــــــــــــــ  

ــباةت ويتولى  ــأ والمقدــــــد والعبور والجهات المانحة والجهات مــــــا بة المدــــــلحة والكيانات التابعة للشــــ المنشــــ
رئاســــــتها المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بدــــــاته منســــــق الشــــــباة، ويعمل على  ــــــمان إدارة الدــــــندو   
ــندو ،  تتولى تدـــــميمها وتنايذها الحاومات والجهات   ــاا ةت أما البرامج الت  يدعمها الدـــ ــاملة ومـــ ب ريقة مـــ

ويتتب  إطار قائم على النتائج    مــا بة المدــلحة، بما  يها المجتم  المدن  والمهاجرون والمجتمعات المحليةت
 مواءمة البرامج م  المبادئ التوجيهية لالتاا  من خالل مجموعة من المؤمراتت

ا مشــــــــــــــتركـا تغ    لـدانًـا    12، كـان قـد تم تموـيل  2021و   نهـاـية تشــــــــــــــرين ال ـان /نو مبر   - 85  رـنامجـً
اركـةت وتركز البرامج على منظمـة من منظمـات األمم المتحـدة المشــــــــــــــ  12مـناطق مختلـاة وتشــــــــــــــارك  يهـا   من

ــلية، وامتجار باألمــــــخاص،   وكمة هجرة اليد العاملة، وبيانات الهجرة، واألســــــر الت  بقيت    البلدان األمــــ
ــيا  الكوارع وتغير المناخ،  وإدارة الحدود والتماســـــــــك امجتماع ، وإدارة المخاطر الدـــــــــحية، والهجرة    ســـــــ

 اومات المحلية من أجل تعزيز التكامل امجتماع  امقتداديتوالتوتيف وإعادة اةدماج، وبناء قدرات الح

منها  10 رنامجا مشتركا،  34المقدمة،  ددت اللجنة التوجيهية   113ومن المذكرات المااةيمية الـــــ   - 86
جاهزة للتنايذت ويشــــــــــــير العدد الكبير من المذكرات المااةيمية إلى وجود طل  قوي من الدولت و   تشــــــــــــرين  

ــان  2021بر  ال ـــان /نو م ــدر     12، كـ قـ ــد تبرج بمبلغ  ا قـ ــانحـــً مليون دومر، على الرغم من توق  زخم    30مـ
 ت19-   خضم جائحة كو يد 2020التمويل القوي خالل عام 

 __________ 
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ــارس   - 87 ــذي أطلق    آذار/مــ الــ ــالهجرة،  بــ المعن   الشــــــــــــــبا   الرب   ــة  2021وإن مركز  ــابــ بم ــ ، هو 
ا ترا   وتااعل   يل يمان للحاومات والجهات ما بة المدلحة والخبراء الومول إلى   “اجتماعات  يز”

 ة  المعلومات والخدمات المتدـــــــــــــلة بالهجرة وطلبها وتبادلهات وهو يســـــــــــــتضـــــــــــــيف بحو ا وأدلة وتحليالت ُمحد
وخا ــعة مســتعرار األقران تتدــل بجمي  جوان  الهجرة، بما    ذلك المنتجات المعرفية للشــباةت والواجهة  
ــمن المركز أر ر  البينية منظمة  ســـ  أهداف امتاا  ومبادئه التوجيهية،  ضـــال عن الن ا  الجغرا  ت ويتضـ

ية مستعرار األقران متوازنة إقليميًات مورد بالعديد من لغات األمم المتحدة، قامت باستعرا ها آل 1 000من 
ا محا ل إلكترونية للنقاو ومســــــــــــــتودًعا للممارســــــــــــــات وقاعدة  يانات تضــــــــــــــم أر ر من  ويو ر المركز أيضــــــــــــــً

 خبيًرا مسجاًلت و مة  اجة إلى تمويل إ ا   لضمان امستدامة واستحداع واجهة أسهل استخدامات 1 150

عية، بامســـــــتاادة من خبرات وقدرات األمم المتحدة وأمـــــــحاب  واســـــــتحد ت األ رقة العاملة الموا ـــــــي  - 88
المدـلحة المتعددين، منتجات لدعم تحقيق أهداف محددة من امتاا  وأمـدرت مواق  مشـتركة للشـباةت  على  

وا تجاز المهاجرين ومنتجات معرفية   19-سـبيل الم ال، أمـدرت الشـباة موجًزا سـياسـاتيا بشـأن جائحة كو يد
از المهاجرين ونظمت عمليات تبادل منظمة م  الدول للتعلم من األقرانق ومذكرة إرمـــــادية بشـــــأن  دائل ا تج

ــادات لدعم  ــأن المســــارات النظامية للســــماح  دخول المهاجرين الذين يعيشــــون ترو ا هشــــة وإقامتهمق وإرمــ بشــ
هـا وتناـيذهـا  اـلدول    التـااور على اتـااـقات  ـنائـية بشــــــــــــــأن هجرة الـيد العـامـلة ـقائمـة على الحقو  وتدــــــــــــــميم

ورمـــــــــدها وتقييمهاق وورقة موق  وما يتدـــــــــل  ها من أدوات بشـــــــــأن  ـــــــــمان العودة اآلمنة والكريمة وإعادة 
اةدماج المستدامة، تتضمن مبادئ مشتركة لتوجيه اةجراءات المنسقةق وموجزا سياسياتيا بشأن تعزيز إماانية 

 وما بعدهات 19-تددي لجائحة كو يدومول المهاجرين إلى الخدمات    سيا  التأه  والوقاية وال

وكما هو مبين    الارج  انيا، دعمت الشـباة تنظيم اسـتعرا ـات إقليمية بشـأن تنايذ امتاا  بالنسـبة  - 89
إلى الدول األعضاء    اللجان امقتدادية اةقليمية التابعة لامم المتحدةت وبالم ل، قامت الشباة، من خالل  

 مشاورات أمحاب المدلحة ومشاركتهم    امستعرا ات اةقليميةت  مبااتها اةقليمية،  تيسير

ــحاب   - 90 ــترك أمـ ــتاادة من خبراتهمت وامـ ــلحة وامسـ ــحاب المدـ ــراك أمـ ــي  ن ا  إمـ وُبذلت جهود لتوسـ
المدـــــــلحة    اليادة األ رقة العاملة أو مـــــــاركوا  يهات ونســـــــقت الشـــــــباة  لقات دراســـــــية وجلســـــــات اســـــــتماج  

ومشـــــاورات  دـــــلية مـــــارك  يها أمـــــحاب المدـــــلحة   19-ل    وقت جائحة كو يداةنترنت بشـــــأن التنق عبر
ا      جمي  أنحاء العالم، بما  يها المنظمات الشــــعبية والشــــبابت وأتا ت مــــباات إقليمية وق رية مختارة  رمـــً

 منظمة ةمراك أمحاب المدلحةت

للمنتد  الســـياســـ  الرفي   ودعمت الشـــباة الدول خالل المااو ـــات الجارية بشـــأن اةعالن الوزاري  - 91
ــتدامة لعام  ــباة لجنة من  الجريمة والعدالة الجنائية 2021المســـــــــتو  المعن  بالتنمية المســـــــ ت كما دعمت الشـــــــ

التابعة للمجلل امقتدـــــــــادي وامجتماع  والمنتد  العالم  المعن  بالتحويالت المالية وامســـــــــت مار والتنميةت  
لمؤتمر األطراف    اتااالية األمم المتحدة اةطارية بشــأن تغير المناخ، وقبل انعقاد الدورة الســادســة والعشــرين 

أمـدرت الشـباة  ياًنا بشـأن سـيناريوهات الهجرة    مناخ متغير، من خالل العمل بشـال تعاون  م  أمـحاب  
 المدلحة المعنيين بالهجرة وتغير المناخت

ها من خالل خ   عملها ووجودها المتزايد  واسـتشـرا ا للمسـتقبل، أمـبحت الشـباة، بعد أن أ بتت أهميت  - 92
على الدـــــــــعيدين اةقليم  والوطن  وجهودها الرامية إلى تعزيز التعاون وامنخراط والرواب ، قادرة على توســـــــــي   
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ن ا  الدعم المقدم إلى الدول وأمـحاب المدـلحة ب ريقة أر ر اسـتدامةت وتقوم، بشـال متزايد، بإمـدار البيانات  
 تالمناس ، متحد ة بدوت وا د بشأن الجوان  الحاسمة للهجرة و قو  المهاجرين والمواق     الوقت  

  
 الخالصة والتوصيا   - خامسا   

ُتشج  الدول والجهات ما بة المدلحة على التعهد باتخاذ إجراءات محددة من أجل تنايذ امتاا ،  - 93
ــتعرار الهجرة الدولية ــمان  ي ما أمان ذلك قبل انعقاد المنتد  األول مسـ ــًما     ـ ــياون ذلك أمًرا  اسـ ت وسـ

 إ راز تقدم ملموس    المض  قدًما    تنايذ هذا اةطار التعاون  لدالح الجمي ت

ويو ر إعالن التقدم المحرز  رمــة للدول ةعادة تأريد التزامها  تنايذ امتاا  وو ــ  تومــيات قا لة   - 94
 المتوقعة     وكمة الهجرةتللتنايذ تتدد  للتحديات النظمية النامئة وغير 

وينبغ  أن تكون  قو  اةنســـــــــــــــان للمهـاجرين وازدهـار المجتمعـات المحليـة ور ـاههـا    مــــــــــــــميم  - 95
ــياة، بمن  يهم األطاال   ما رل ــراك المهاجرين والمجتمعات المحلية المضــــــ ــمل ذلك إمــــــ ُيبذل من جهودت ويشــــــ

ليوم أر ر تراب ا من أي وقت مضــى ويواجه تحديات والشــباب، إمــرارا مجديا    القرارات الت  تهمهمت  عالم ا
مســــــــــتعدــــــــــية م يمان التنبؤ  ها تقور العقد امجتماع  الذي يتوق  عليه تحقيق ســــــــــالم وتقدم جماعيينت  

يمان  ناء مجتمعات أر ر اســــتقراًرا وإندــــاً ا وعدالة والتغل  على هذ  التحديات     ال تجاهل مشــــاركة   وم
ــاهماتهم أو ر  البعد أو ــرديات الت  تكتا   ومـــــ  المهاجرين، مســـ  اههمت وعلى وجه الخدـــــوص،  إن الســـ

ُينتظر أن يســـــهموا به من  وائد، بأنهم ع ء،  ل ما هو أســـــوأ، بأنهم يشـــــالون تهديدا، تحرمهم  منظور ما من
على الكرامة والقدرة على التحام بحياتهمت كما أنها تعر ــهم للتمييز والخ ر وتتعارر م  األدلة الدامغة  من
 الهجرة تسهم    الرخاء المشتركت أن

ويو ـح هذا التقرير ال ريقة الت  يمان  ها للحاومات أن تضـ  قوانين وسـياسـات وممارسـات تتسـق  - 96
م  التزامــات امتاــا  ومبــادئــه التوجيهيــة وال ريقــة الت  يمان أن تكون  هــا قــدوة يحتــذ   هــا، بمــا يقيم الــدليـل  

 أتهرنا أنه يماننا أن ناعل ما هو أ ضل وبات ذلك لزاما علينات على إنسانيتنا المشتركةت  قد

وقد ُعر ـــــــت    جمي   روج هذا التقرير تومـــــــيات بشـــــــأن كيوية  ـــــــمان الهجرة اآلمنة والمنظمة  - 97
والنظامية والو اء  وعد امتاا ، و قًا لرؤيته ومبادئه التوجيهيةت وترد أدنا  بالتادــــيل تومــــيات إ ــــافية قا لة  

 ذ، تتضمن اعترا ا بأن التعاون والشرارات م يزامن  روريين لتحقيقهاتللتناي 
 

  عزيز المجتمعقا  الشقققققققققاملقة للجميع وإرققققققققق ا  المهقاج ين  ا عمليقة التصقققققققققدي لجقام قة -ألف   
 والتعا ا منها  19-كو يد
ــول   - 98 ــمان أن تتيح لجمي  المهاجرين إماانية الحدـ ــلحة على  ـ ــا بة المدـ ُتحل الدول والجهات مـ
لى الخدمات الدـــــحية األســـــاســـــية والحااظ على اســـــتمرارية الرعاية وأن تمانهم من القيام  ذلك، بما يشـــــمل  ع

، بغد النظر عن الو ـــ  من  يل الهجرة، وبما يتمامـــى م  مبادئ 19-لقا ات و حوص وعالجات كو يد
 التغ ية الدحية الشاملةت

العـــائـــدين    أطر التنميـــة والحمـــايـــة وُتحـــل الـــدول على  ــــــــــــــمـــان إدراج المهـــاجرين والمهـــاجرين   - 99
 امجتماكية وامستجابة امجتماكية امقتدادية والتعا  ، بامستاادة من الدروس المستاادة من الجائحةت
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وُتحل الدول على إنشــاء آليات لادــل أنشــ ة إنااذ قوانين الهجرة عن تقديم الخدمات، بما    ذلك  - 100
 سيةتإماانية الحدول على الخدمات األسا

 
  عزيز الهج ة اآلمنة والنظامية -  باء 

ــات اةقليميــة ودون اةقليميــة واألقــاليميــة  - 101 ُتحــل الــدول على التعــاون من خالل العمليــات والمندـــــــــــــ
ــتند   ــارات الهجرة النظامية القائمة على الحقو ت وينبغ  أن تســـ ــي  وتنوي  مســـ األخر  الت  تقودها الدولة لتوســـ

  العمل والعمل الالئقق وتعزيز مسارات المهاجرين المتأ رين بالكوارع وتغير المناخ هذ  الجهود إلى واق  سو 
ــوية  ــر وتســ ــمل األســ ــير لم مــ ــةق وتيســ ــاج هشــ ــون    أو ــ والتدهور البيئ  وغيرهم من المهاجرين الذين يعيشــ

 أو اج المهاجرين غير النظاميينت

ية على الحدود ووق  عمليات العودة القســــــــرية وُتحل الدول على اممت ال ملتزام عدم اةعادة القســــــــر  - 102
الحامت الت  يتعذر  يها الحااظ على مــحة المهاجرين والمجتمعات األمــلية ومجتمعات العبور وســالمتهم      

 توكرامتهم و قو  اةنسان الواجبة لهمت والدول مدعوة    جمي  األوقات إلى دعم المدالح الاضلى لاطاال 

التعـاون م  الـدول األخر  والحاومـات المحليـة، بمـا    ذلـك من خالل بع ـاتهـا وُتحـل الـدول على   - 103
ــعهم،  ــية، لدعم الحق    إ بات الهوية القانونية لجمي  المهاجرين، بغد النظر عن و ـ ــلية والد لوماسـ القندـ

وتيســــــر من خالل  ــــــمان تســــــجيل جمي  األطاال عند الومدة وتزيدهم  و ائق الهوية ة بات هويتهم القانونية 
 إماانية  دولهم على الخدمات والمشاركة و ماية  قوقهمت

 
 منع إز اق اترواح والمآسا اتخ ى أثناء الهج ة -  جيد 

ُتحل الدول على و ـــ  آليات إنزال وا ـــحة وآمنة ويمان التنبؤ  ها لامـــخاص الذين يتم إنقاذهم،   - 104
تو ير ماان آمن، و قا للقانون الدول ، ومن خالل انضمام  يل تتحمل الدول السا لية مسؤولية متساوية     

الدول األخر  إليها تضـامنا معها،  دم من النهج المخدـدـة الت  تقور  قو  اةنسـان، بما    ذلك الحق  
    الحياةت

وُتحـل الـدول على اممت ـال ملتزامـاتهـا الـدوليـة على الحـدود وعلى طول طر  الهجرة، وعلى  مـايـة  - 105
 اةنسان، والتددي لتآرل نظم إدارة الحدود القائمة على اةنسانية والحقو  والنهج القائمة على الردجت  قو  

وُتحل الدول على الك  عن عرقلة الجهود اةنســــــــــــانية الرامية إلى تقديم المســــــــــــاعدة المنقذة للحياة  - 106
أن تكون المســـــــــؤولية الجنائية  وتجريم أولئك الذين يقدمون هذ  المســـــــــاعدة اةنســـــــــانية، بســـــــــبل منها  ـــــــــمان

 تهري  المهاجرين متوا قة م  القانون الدول ت عن

وُتحل الدول على تقييم عواق  القوانين والسـياسـات والممارسـات المتدـلة بالهجرة الت  تكون تقييدية   - 107
العواق   وقائمة على الردج وتنقيح تلك القوانين والســــــياســــــات والممارســــــات،  ســــــ  امقتضــــــاء، للتخويف من 

 السلبية المحتملةت
 

 بناء الندرا  -  دال 
ُتشــجَّ  الدول على تحقيق الرســملة المســتهد ة للدــندو  امســتئمان  المتعدد الشــركاء للهجرة البالغة  - 108
ــتعرار الهجرة الدولية    عام   70 ــتخدامه للتاكير 2022مليون دومر بحلول موعد انعقاد منتد  اســــــــ ، واســــــــ
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امســـتئمان ، من أجل تعزيز  األولويات الموا ـــيعية وتو ير التوجيه بشـــأن امتجا  امســـتراتيج  للدـــندو     
 أهميته وإمااناته ومواملة تقدم الدعمت

وُتشــــــجَّ  الدول على إدراج الهجرة كمســــــألة أســــــاســــــية مــــــاملة    أطر التنمية المســــــتدامة واألطر   - 109
األخر  القا لة للت بيق، بســــــــــــــبل منها و ــــــــــــــ  خ   وطنية طمو ة لتنايذ امتاا ، من أجل تعزيز تنايذ   

 تعرا ه ومتابعته واست

وُتشــــــــــــــج  الــدول على النظر    كيويــة و ــــــــــــــ  معــايير وآليــات لقيــاس التقــدم المحرز    الو ــاء  - 110
باملتزامات الواردة    امتاا  ورمـــــد تنايذها، م  مراعاة اآلليات القائمة، م ل إطار مؤمـــــرات أهداف التنمية 

 المستدامة، عند امقتضاءت

تحدة والجهات مــــــــا بة المدــــــــلحة على اســــــــتخدام مركز الرب  وُتشــــــــج  الدول ومنظومة األمم الم - 111
الشـــــبا  المعن  بالهجرة بشـــــال منهج  لتعزيز تالقح وتبادل األ كار ونشـــــر المعلومات والممارســـــات الجيدة، 

   ذلـك مـا يتعلق منهـا بـالمســـــــــــــــائـل ذات األولويـة، من أجـل الو ـاء بـاملتزامـات الت  تعهـدت  هـا الـدول   بمـا
 إطار امتاا ت   
 


