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 المؤتمر اإلقليمي الستعراض االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة  
 والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية 

 2021شباط/فبراير  24-25

 ز ـموج

سكوا( و وجامعة  المنظمة الدولية للهجرة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإل  ت نسق 
اإلقليمية للهجرة في المنطقة العربية،    األمم المتحدة    الدول العربية، بالتعاون مع  األعضاء في الشبكة

المي من أجل الهجرة  االتفاق العالستعراض  مؤتمر اإلقليمي  الوبدعم من شبكة األمم المتحدة للهجرة،  
 . 2021شباط/فبراير   25و  24ي يوم   اً،افتراضي اآلمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، 

للتقدم المحرز في تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة    إلقليمي للحكومات إجراء تقييم أتاح االستعراض او
العربية المنطقة  والفرص تحديد  و   ،في  على  تأيضاً  أتاح  و  .التحديات  الضوء  ومناقشة    ،الثغرات سليط 

وفّر  و األولويات واالتجاهات والنُُهج اإلقليمية، ورصد االحتياجات من الموارد الالزمة لتنفيذ االتفاق.  
 ً لتفاعل وتبادل الدروس المستفادة  ل  ،المعنيين بالهجرة  لجميع أصحاب المصلحة  المؤتمر منبراً مشتركا

ساهم في تسهيل عملية صياغة  كذلك،  والممارسات الجيدة، وتقييم نتائج مختلف االستعراضات اإلقليمية.  
الرئيسية   والتوصيات  إلى  النتائج  العربية  الرامية  المنطقة  ستعراض  المنتدى  أول  في  ضمان مساهمة 

 . 2022المقرر عقده في العام جرة الدولية اله

وتخللت المؤتمر سلسلة من الجلسات وطاوالت الحوار والعروض والنقاشات، توزعت على يومين  
وثيقت  عنها  وانبثقت  األعضاء  ان،أساسيت  ان اثنين  للدول  تقرير  الطوعية    ، هما:  التقارير  نتائج  يولف 

بل هذه الدول حول االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة  المرفوعة من ق  
الدول  قّدمتها  والتي    ،المنبثقة عن االستعراض اإلقليميالرئيسية  الرسائل  تتضمن  العربية؛ ووثيقة ختامية  

 بق انعقاده.   األعضاء وغيرها من الجهات المعنية خالل المؤتمر وطيلة المسار التشاوري الذي س
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 مقدمة 

سكوا( و وجامعة الدول  المنظمة الدولية للهجرة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلنسقت   -1
اإلقليمية للهجرة في المنطقة العربية، وبدعم من شبكة  ألمم المتحدة  ا العربية، بالتعاون مع  األعضاء في الشبكة  

االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية  الستعراض  مؤتمر اإلقليمي  الاألمم المتحدة للهجرة،  
   .2021شباط/فبراير  25و 24ي يوم    اً،يافتراض في المنطقة العربية، 

ً و .  اإللكترونية Kudo عبر منصة  مشارك  600  يحوال المؤتمر  حضر  و  -2 من روح االتفاق العالمي   انطالقا
شارك في أعمال المؤتمر ممثلون رفيعو في االستعراض،  بأكمله    للمجتمع و لن هج الشامل للحكومة بأكملها  وا 

للهجرة،   المتحدة  األمم  شبكة  وأعضاء  المعنية،  الحكومية  المؤسسات  عن  مختلف ن  ووممثل المستوى  عن 
ن عن وممثل. وشارك أيضاً  المسارات والمنصات والمنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية واألقاليمية ذات الصلة 

منظمات المهاجرين   ؛المجتمع المدني   ؛مثل المهاجرين   ،للهجرة   لميا الع  االتفاقمحّددين في  ال أصحاب المصلحة  
 ؛ السلطات والمجتمعات المحلية   ؛ المنظمات الدينية   ؛ ، بما في ذلك المنظمات العاملة مع المهاجراتوالمغتربين 

الخاص العمالية   ؛القطاع  الوطنية   ؛ البرلمانيين   ؛ النقابات  اإلنسان  حقوق  ل   ؛مؤسسات  الدولية  لصليب الحركة 
  .جهات أخرى ؛ وسائل اإلعالم  ؛األوساط األكاديمية   ؛األحمر والهالل األحمر 

مت النتائج  قُدّ   ،تمهيديةالجلسة  في ال.  عامة وأربع طاوالت مستديرة   جلسات   خمس على  المؤتمر  وتوّزع   -3
للتقرير  العالمي  بشأن   الحكومات   مدخالت لتحليل  اإلقليمي    األولية  االتفاق  اآلمنة  استعراض  الهجرة  أجل  من 

الجلستين  والمنظمة والنظامية. و الرئيسية المحرزة في    لدول األعضاءا  والثانية، ناقشت   األولىفي  اإلنجازات 
ما  تجاربها الوطنية، وتسليط الضوء على  استعراض  ب، وذلك  2018تنفيذ االتفاق العالمي منذ اعتماده في عام  

والدروس التي    ، أولوياتها القائمة والمستجدة  . كما استعرضت يات وما تحرزه من قصص نجاحتواجهه من تحد 
   .هذا المسار تقتها على اس

الثالثةوف -4 الجلسة  المتعدد األطراف حول االستعراض  جرى عرض مخرجات  ،  ي  التشاوري  االجتماع 
والمنظمة   اآلمنة  الهجرة  العالمي من أجل  اليوم  المنعقد  و  ، والنظاميةاإلقليمي لالتفاق  قّدم  لمؤتمر.  لبق  اسالفي 

لمحة موجزة  المقّر   ما    ن عر  المجتمعون  خلص أهم  الضوء باألخص على ،  إليه  بالرسائل    وسلّط  دور  المتعلقة 
وواقع تنفيذ الخطط    ،أصحاب المصلحة في عملية المراجعة اإلقليمية لالتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية

الهجرة،  واالسترا بشأن  والوطنية  اإلقليمية  المصلحة  تيجيات  النشطة ألصحاب  المشاركة  تعزيز  إلى  والحاجة 
تسريع تنفيذ االتفاق العالمي  التي تحول دون  فضالً عن الثغرات المتبقية  والتعاون الوثيق بينهم وبين السلطات،  

 .السياسات على مستوى والتوصيات    للهجرة في الدول العربية

  تفاق ضوء المبادئ اإلرشادية لال، وذلك في  قضايا مواضيعية شاملة لعدة قطاعات   الجلسة الرابعةوتناولت   -5
كفيلة  ال  ،الجندري  يحترم المنظورواعتماد نهج يراعي الطفل و   ،ومنها مبدأ احترام حقوق اإلنسان  العالمي للهجرة،

ة اإلقليمية ألصحاب المصلحة في الدول العربية  عملت الجلسة على تقديم نتائج المشاور.  االتفاق  تطبيق   تسريع ب
بشأن تعزيز تنفيذ االتفاق العالمي للعامالت المهاجرات واألطفال والشباب المهاجرين في المنطقة العربية، التي  

 .عقدتها هيئة األمم المتحدة للمرأة واليونيسف

،  لت جميع أهداف االتفاق العالميوافية تناونقاشات  خالل اجتماعات المائدة المستديرة األربعة، دارت  و -6
ً   23وعددها   وذلك  هدفا الت ال ،  تنفيذه على  ستعراض  في  المحرز  كافةمستويات قدم  و ه  أيضاً  ت.  ، ت التحدياناولت 

 .تحقيق هذه األهدافدون  ائلة حالمواجهة العوائق لنة كالحلول الممو،  فادةوالممارسات الفضلى، والدروس المست
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وتعزيز قدرات   ،تسريع التقدم في تنفيذ االتفاق العالميل  بُ سُ   المشاركون في داول  ، تالخامسةالجلسة  في  و -7
 .الدول االعضاء، ووكاالت األمم المتحدة، و  أصحاب المصلحة المعنيين 

الجلسة و -8 للرسائل    في  بإيجاز  ،  الرئيسيةالمخصصة  التي  جرى  والتوصيات  الرسائل  أبرز  استعراض 
ي تسهيل عملية صياغة النتائج والتوصيات  فهذه الرسائل  ستساهم  وعلى يومْين.  ممتدة  انبثقت عن النقاشات ال

  .2022لالسترشاد بها في منتدى استعراض الهجرة الدولية لعام  ،الرئيسية

 المتوفرة  اإلقليمية  بالمراجعة  الخاصة الصفحة  على   ،وثائق المؤتمر، بما في ذلك جدول األعمال والتقريروترد   -9

 وعلى و على موقع المنظمة الدولية للهجرة في الشرق االوسط و شمال افريقيا  للهجرة المتحدة  األمم شبكة  موقع على 

  .الموقع اإللكتروني لإلسكوا 

 الرسائل الرئيسية  -أوالا 

الرسائل الرئيسية التالية  للدول العربية  لهجرة  لعن المؤتمر اإلقليمي الستعراض االتفاق العالمي    ت نتج -10
كإطار  لهجرة  لاالتفاق العالمي  تنفيذ  غالبية الدول العربية بمن  التزاماً  عدد من القضايا ذات األولوية. والمتعلقة ب

  االتفاق العالمي تسريع تنفيذ    لية يمكن أن تشكل هذه األولويات والرسائل خارطة طريق لعمشامل لحوكمة الهجرة،  
، وإبراز  19-فيد كواستجابة لوباء    أفضل على نحو  قضايا في الجهود المبذولة إلعادة البناء  الإدراج  للهجرة، و

ضدهم  التمييز  ومكافحة  ضعفهم  من  والحد  للمهاجرين  الكبيرة  والمنظمة    المساهمات  اآلمنة  الهجرة  وضمان 
  والنظامية للجميع. 

 توسيع مسارات الهجرة النظامية والحد من الهجرة غير النظامية  -1

  ، متنوعة   اعتماد تدابيرب  واألطفال النساء  و للرجال  تعزيز توافر ومرونة مسارات الهجرة النظامية  •
  توجيه ل  ما قبل المغادرة  برامجوتنفيذ    ،وتطوير إجراءات دخول شفافة  ، منها إبرام االتفاقات الثنائية

مغادرة  المهاجرين   العبور، بلدانهمقبل  بلدان  في  التنقل  أثناء  الهجرة  مسار  طول  على  وبعد    ، 
 ؛المقصد  إلى البلد  هموصول

السياسات وتنفيذها  وضع  ، وسد الفجوة بين  ةواإلقليمي   ة لوطنيااسات الهجرة  الزخم في سن سي  زيادة •
 ؛ اً عملي

الرجال  ضطّر  واإلقليمي للتصدي للدوافع السلبية والعوامل الهيكلية التي ت   ي تكثيف العمل الوطن •
ونظامية  بلدانهم واللجوء إلى مسارات غير آمنة  مجتمعاتهم و   لى مغادرةإاألطفال والشباب  والنساء  و

 للهجرة. 

 وصول المهاجرين إلى الخدمات األساسية حق ضمان  -2

بما في ذلك الرعاية الصحية  إلى الخدمات األساسية،    في الوصول  المهاجرينجميع    حق  ضمان  •
 ؛ النظر عن حالة الهجرة بغضّ   ،العامة والجنسية واإلنجابية والتعليم

https://migrationnetwork.un.org/country-regional-network/arab-states
https://migrationnetwork.un.org/country-regional-network/arab-states
https://www.unescwa.org/sub-site/first-regional-review-global-compact-safe-orderly-and-regular-migration-arab-region
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بما في ذلك لقاحات  بسعر منخفض ومن دون تمييز،  إما  إما مجاناً و ، لجميع المهاجرين توفير اللقاحات  -3
 وتفعيل دورهم في عملية التنمية المستدامة  وتمكينهم  حماية العمال المهاجرين    لمواجهة الوباء.  19-كوفيد 

 في بلدان المنشأ والمقصد 

الدولية وحقوق اإلنسان،  تكثيف الجهود لمواءمة قوانين العمل والقوانين األخرى مع معايير العمل   •
   ؛هذه القوانينببمن فيهم عمال المنازل،   ،المهاجرين والعامالت   ل العمالووشم

 ؛ضمان حق المهاجرين في تكوين الجمعيات والمشاركة في النقابات العمالية بحسب أنظمة كل بلد  •

وتسهيل تسوية  أنظمة الكفالة االستغاللية، وتوسيع تفتيش العمل، وتحسين حماية األجور،  إلغاء   •
تطبيق تدابير الحماية هذه على العمال المنزليين  و أوضاع العمال المهاجرين في وضع غير نظامي؛  

 ؛قوانين العملبلهم  وشمل منها ُسبُ المهاجرين، ب

بباالهتمام    تكثيف • الهجرة،  سياسات  مع  والتدريب  التعليم  سياسات  إبرام    ها منٍل  بُ ُس عدة  مواءمة 
، مما يضمن االستجابة  في الدول العربية  البطالةمن  اتفاقات ثنائية، للحد من عدم تطابق المهارات و

   ؛لجنسل

التركي  تعزيز  • مع  المنطقة،  في  والكفاءات  والمؤهالت  بالمهارات  المتبادل  على  ز  االعتراف 
الشباب  واإلناث   المهاجرين  وأصحالذكور  الخاص  القطاع  مع  التعاون  وتعزيز  المصلحة  ،  اب 

تحسين المهارات، وتوفير الفرص للعمال المهاجرين ال سيما الذين فقدوا وظائفهم، أو  لاآلخرين  
 ؛ لتسهيل إعادة دمجهم في سوق العمل في دول المنشأ

وتعزيز الشفافية  ، لعمال المهاجرينل  هاوعدم تحميل  ،رتفعة في المنطقةالم خفض تكاليف التوظيف   •
 ؛بالكامل يلهاصا تفكشف  وها  فيما يتعلق ب

ب • االجتماعية النهوض  والحماية  العمل  المهاجرين  أنظمة  والعامالت  مساهمة    ، للعمال  وتفعيل 
مع الهدف الثامن  تماشياً  لحد من الدوافع السلبية للهجرة،  لالمهاجرين العائدين في التنمية المستدامة  

 ؛ 2030لعام  لتنمية المستدامةامن خطة 

عائالت في مختلف الدول  لكثير من اللحياة لاشريان  بوصفها  بيئة تمكينية للتحويالت المالية  تهيئة   •
 . وتفعيلها   مساهمة المهاجرين في عجلة التنمية في بلدان المنشأ والمقصد باالعتراف العربية، و

 اً ضعفأكثرهم ال سيما   ،احترام حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين -4

  ، مهاجرين في جميع مراحل الهجرة، بغض النظر عن حالة الهجرةضمان حقوق اإلنسان لجميع ال •
 ؛ العالمي للهجرةلالتفاق من خالل التنفيذ المتكامل للمبادئ واألهداف المترابطة  

 ؛م العدالةظُ ضمان المساواة أمام القانون وتعزيز وصول المهاجرين إلى نُ  •

 ين. مكافحة خطاب الكراهية، والتمييز، ورهاب األجانب ضد المهاجر •

الهجرة، واعتماد تدابير لمكافحة    وخطط وبرامج  دمج منظور المساواة بين الجنسين في سياسات  •
 ؛ في جميع مراحل الهجرة التمييز بين الجنسين والعنف على أساس نوع الجنس

بغض النظر عما إذا كانوا    ومن ضمنهم األمهات المهاجرات وأطفالهنّ   ، لجميع المهاجرين  شمول   •
في أنظمة الحماية االجتماعية الوطنية، وتعزيز التعاون الثنائي لتحسين  معهم أو تركوا وراءهم،  

 الحماية االجتماعية العابرة للحدود 
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تركهم    شمول • الذين  في    م وهذواألطفال  وراءهم  االجتماعية  نظم المهاجرون  والحماية  رعاية  ، 
 . بلدان المنشأاألطفال في  

األطفال المهاجرين، وتعزيز التعاون عبر الحدود وعبر المناطق    شملل الوطنية  الحماية  م  ظُ عزيز نُ ت •
 ؛ حتياجات الطفل، بما يتماشى مع مصالح الطفل الفضلىالراعي  الم

على أساس تقييم مصلحتهم    المراعية لألطفال إلى بلدان المنشأ  الطوعية  ضمان عمليات العودة  •
 ؛ هماعن الوالدين أو أحد هم  ، وضمان عدم فصل  الفضلى

•    

  ، وإنهاء ممارسات احتجاز المهاجرين وإيجاد بدائل لها  ، العودة غير الطوعية  لتجنب تكثيف الجهود   •
وتكثيف الجهود لصنع    ؛ والممارسات   األطفال المهاجرين في التشريعات الوطنية   احتجاز   وحظر 

غير   المهاجرين  تجريم  إلغاء  إلى  تهدف  مكافحة    النظاميينسياسات  في  االستمرار    اإلتجار مع 
 . المهاجرين  وتهريب  بالبشر 

، المهاجرين من  توفير خيارات الرعاية واالستقبال وإعادة اإلدماج المناسبة للمهاجرين العائدين •
   ؛واألطفال بشكل خاص  ضعيفة الفئات ال

ومكافحة    تكثيف  • األرواح  وإنقاذ  المهاجرين  إلى حماية  الرامية  وتهريب    اإلتجار الجهود  بالبشر 
المهاجرين، وإدارة الحدود، والتأكيد على العودة اآلمنة والكريمة للمهاجرين وإعادة ادماجهم في  

 مجتمعاتهم األم. 

 تعزيز التعاون الوطني والثنائي واإلقليمي والدولي  -5

يز التعاون الدولي واإلقليمي والثنائي بشأن الهجرة إليجاد حلول للتحديات  التأكيد على ضرورة تعز •
    ؛المشتركة، وحماية المهاجرين، وتسريع تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة

جميع أصحاب المصلحة في حوكمة الهجرة والحاجة إلى تفعيل التعاون  مشاركة  التأكيد على أهمية   •
   ؛والتعاون على المستويين الوطني واإلقليمي  بينهم من خالل تعزيز آليات التشاور

المهاجرين • والشباب   إشراك  والنساء  الهجرة،    الرجال  بقضايا  المتعلقة  القرار  صنع  عملية  في 
 ؛ أو االنضمام إليها من إنشاء جمعيات ونقابات تمثل مصالحهم  هموتمكين

تواصل المهاجرين مع بلدان  تعزيز دور وزارات الخارجية وجمعيات المهاجرين لضمان وتيسير  •
  ؛بين سلطات الحماية والهجرة الفصلمع ضمان  ومجتمعات المنشأ وتشجيع االستثمار فيها 

العدد األكبر من المهاجرين، لمواجهة  حيث  اإلدارات المحلية، ال سيما في المدن الكبرى  دعم دور   •
أمين وصول المهاجرين  التحديات الناتجة عن الهجرة، وتحديد األولويات وتخصيص الموارد لت

على الموارد واألولويات    19-كوفيد   اي تفرضهتال   ات إلى الخدمات الالزمة، وال سيما في ظل التحدي
 الوطنية. 

 والمتاحة نيّة  توفير البيانات المفصلة واآل -6

فة بحسب  المصنّ   الدقيقة   البيانات   تطوير أدوات ومنهجيات مبتكرة لجمع وتحليل المسوح و إجراء   •
تطوير سياسات قائمة على األدلة  بهدف  ،  ر، وحالة الهجرة، والمهارات، وغيرهاالجنس، والعم
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المهاجرين، وكذلك لتقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ االتفاق العالمي    جميع   تراعي احتياجات وأولويات 
 للهجرة. 

ا   أعمال الجلسات  - ثانيا

 الجلسة االفتتاحية  -ألف

لمنطقة الشرق األوسط  المنظمة الدولية للهجرة    األول في   المستشار اإلقليمي السيد عثمان بلبيسي،  تولى   -11
المؤتمر وشمال   من  األول  اليوم  أعمال  تيسير  وأفريقيا،  الجلسة  .  قصير  باستُهلّت  فيديو  شريط  حول  عرض 

منة والمنظمة  واالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآل  ، المهاجرين في العالم العربيواقع  لهجرة واالتجاهات الرئيسية ل
يعد بضمان رفاهية    للهجرة  العالمي   لالتفاقوشدد العرض على أن التنفيذ الفعال  والنظامية في المنطقة العربية.  

 .المهاجرين وتمكينهم من أن يصبحوا عناصر فاعلة في عملية التنمية 

ترحيبية  كلمة    وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا،  الدكتورة روال دشتي،ألقت  و -12
االستجابات  على  فيها  أكدت   تشمل  أن  المهاجرينللحوكمة  ضرورة  وحماية  الهجرة،  وحوكمة   مؤازرتهم  ، 

ضوء  تجّدة في  أدوارهم المس األم والمضيفة، وكذلك التنمية المستدامة في بلدانهم في لالستمرار في أداء أدوارهم  
دماج  إنظامية؛ والبُل تعزيز مسارات الهجرة النظامية والحد من غير  على ضرورة البحث في سُ شّددت  و.  الجائحة 

االجتماعية السياسات  في  لهم،   ، المهاجرين  واللقاحات  الصحية  الخدمات  وتوفير  االجتماعية؛  الحماية  فيها  بما 
والحد  م العمل لحماية حقوق العمال؛  ُظ ح نُ وضعهم القانوني؛ وتحسين ظروف سكنهم؛ وإصال بغض النظر عن  

  .بالبشر  اإلتجار من الكراهية والتمييز ضدهم؛ ومكافحة 

هجرة،  شبكة األمم المتحدة للهجرة والمدير العام للمنظمة الدولية للأنطونيو فيتورينو، منّسق    السيد تناول  و -13
  نفيذ؛ للت   خطط وطنيةبدء العمل على وضع  إذ    ،  العالمي للهجرة   االتفاق تحقيق أهداف  م في  بوادر تقد  ظهور  

متعدد   ئتمان اال وتمويل برامج مشتركة بواسطة صندوق    ؛العالمي للهجرة  دابير واعدة من وحي االتفاقاتخاذ تو
أشار إلى أّن الجائحة  و  . على الصعيدين الوطني واإلقليميالهجرة  وتأسيس هياكل لتنسيق    ؛الشركاء بشأن الهجرة

التنقّلقّوضت   ً   ية، وفرضت اإلنسان   هم حقوقضّرت بتهم، وأت هشاش وزاد   ،قدرة المهاجرين على  مفاجئا   ضغطاً 
المنطقة العربية   أنّ ضاف وأ.  حلول ال كارلكنّها في الوقت عينه عّجلت ابت، على السياسات الحكومية في كل مكان

ً قد حققت تقدم لكنها ال تزال تواجه التحديات في ظل بقاء العديد من المهاجرين    ،في التعامل مع مسألة الهجرة  ا
إدراجهم  يشمل  بما    ،مسار التعافي والبناء لألفضلفي  إدماج المهاجرين ضرورياً  يبقى  و   . في أوضاع هشة وسيئة 

قابلية  يدّل على  االستعراض اإلقليمي  إلى أّن    لسيد فيتورينواوأكد  .  19-ضد فيروس كوفيد   ضمن قوائم التلقيح 
المزيد  وبذل  عاً على االستفادة من التطورات اإليجابية  مع كافة السياقات، مشجّ   ته مءاالتفاق العالمي وموا تكييف  

 .للوفاء بااللتزامات الجماعية من الجهود 

الهجرة صارت قضيةً  فيها أن    جاءكلمة  األمين العام لجامعة الدول العربية،  السيد أحمد أبو الغيط،  لقى  أو -14
من    لما تطرحه  ،والتفاعالت الداخلية لكثير من الدولرةً في السياسات  حاضرة بقوة على األجندة العالمية ومؤثّ 

ً حيان أ الهجرة  مما يجعل ،لتعامل معهااالسهل  قضايا سياسية واجتماعية وثقافية داخل المجتمعات قد ال يكون من    ا
عقد  الظروف االستثنائية التي شهدتها المنطقة خالل القد أّدت و  .وسيلة سهلة للتعبئة وبالغة األهمية  قضيةً سياسية 

دول  التزايد أعداد الالجئين والنازحين في بلدان المنطقة أو  و   ،المنصرم إلى تصاعد ظاهرة الهجرة غير النظامية
وأوضح السيد أبو الغيط أن االتفاق العالمي للهجرة راعى تباين حالة الهجرة واختالفات األولويات بين    مجاورة. ال

الحق السيادي للدول في تحديد سياستها الوطنية الخاصة بالهجرة  و  فأكد على مبدأ السيادة الوطنية الدول العربية،  
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زال  ت  ال لجامعة الدول العربية    العامة األمانة  أوضح أن  و  وأوضاعها.   أولوياتها مع    يتناسببما  تها  وحقها في إدار
  ، الهجرة  في معالجة ظاهرةالدول العربية    إمكانية تحسين أداءعلى    داً مؤكّ   ،اإلقليميتعمل على تعزيز التعاون  

االستفادة وضرورة    ، لى مساهمة المهاجرين في التنميةأشار إو  . الدروس الخبرات والتجارب والتعلم من  ل  عبر تباد 
الهجرة  المثلى إلى نقطة توازنتالمن خالل    ،من  مناسبة بين كافة االعتبارات االقتصادية واالجتماعية    وصل 

 .بهاة المتعلق والسياسية

  ، فريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، السيد ناصر بوريطةوزير الشؤون الخارجية والتعاون األ  وأّكد  -15
المغربية    قناعة  في االتفاق    نجاح   بأن المملكة  مقتضياته   يكمن  المختلفة  تطبيق  السياقات  التطبيق    ، بحسب   وأن 

تفعيل التعاون العربي اإلقليمي في  طموح المغرب ب   شدد علىو  . اإلقليمي أن يكون على المستوى  إال  ال يمكن  
التعاون مع جميع  المدني   ، أصحاب المصلحة اآلخرين  مجال الهجرة، وبتعزيز  السيد  ناول  وت   . خاصة المجتمع 

بوريطة   المنطقة،  ناصر  ألولويات  للهجرة  العالمي  االتفاق  من  استجابة  بين  انطالقاً  والتنميةالعالقة    ، الهجرة 
المغرب للمساعدة كلمته عن استعداد    مأعرب في ختا بالبشر. و اإلتجارووصوالً إلى حقوق المهاجرين ومكافحة  

  .استراتيجية عربية لتنفيذ االتفاق العالمي للهجرةوضع في 

حديد  رأى في المؤتمر فرصة لتالذي    ، شكري  السيد سامح  ،مصررسالة مسجلة لوزير خارجية    ت رضعُ و -16
واالستفادة منها وتحديد األولويات    ة جحتسليط الضوء على التجارب النال و  ، الدول العربية في تنفيذ االتفاق  تحديات 

وركز    ، التعامل مع الهجرة في الفترة األخيرة أغفل آثارها التنمويةأن  أفاد بو.  والموارد المطلوبة لمتابعة التنفيذ 
المخاوف األمنية والضغوط االقتصادية  ، بالبشر  اإلتجار والهجرة غير الشرعية  إلى زيادة    . وأفضى ذلك على 

وأججت    التي زادت هذه القيود   19-جائحة كوفيد وفي ظل  بين الدول،  القانوني  القيود على االنتقال  نتيجة ازدياد  
على أهمية مراجعة سياسات  السيد شكري  د  مصدر للعدوى. وشدّ هم  المهاجرين    تحت ذريعة أنّ   ،خطاب الكراهية

كراهية األجانب وسوء معاملة  التعصب والعمل على مكافحة  الهجرة واإلقرار بإسهامات المهاجرين اإليجابية و
قضايا  مراعاة  مع    ،الربط بين الهجرة والتنمية المستدامةفي  مصر  اإلنجازات التي حققتها    وتناول المهاجرين.  

 ؛ين وتوفير الضمانات لهم ومنع التمييز ضدهم المهاجروتطبيق حقوق    ؛النظاميةإدارة الحدود ووقف الهجرة غير  
إنشاء آليات للتنسيق بين المؤسسات الحكومية  ضرورة  و؛  واالعتراف بإسهاماتهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية

 . التشريعية ذات الصلةى وتعزيز البنالعالمي للهجرة  المعنية بتنفيذ االتفاق 

المنسقة اإلقليمية لمجموعة األمم المتحدة الرئيسية لألطفال والشباب في منطقة  ألقت السيدة سارة بدر،  و -17
اإلقليمية    والمشاورات  تها،  جموعة، وأنشطلمحة مقتضبة عن الم  ت فيها عطأ، كلمة  فريقياأالشرق األوسط وشمال  

في إطار استعراض تنفيذ االتفاق    ،فريقيامع الشباب التي قادتها المجموعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أ
ومنها أن تطبيق االتفاق العالمي    ، الشباب خالل هذه المشاورات   أثارها أبرز النقاط التي    تناولت . و العالمي للهجرة 

وأوضحت أن الشباب مهتمون  . جائحة الفي ظل  بعد أن واجهت تحديات خاصة    ، ال يتم بالسرعة الطلوبةللهجرة  
بسبب تنامي الصعوبات االقتصادية وصعوبة الوصول    ،العالمي للهجرة  من االتفاق   2بتطبيق الهدف  بشكل خاص  
الفروقات في اللغة والثقافة تزيد من الكراهية إزاء  سياسات التمييز فضالً عن  ألن    ، 17والهدف    ؛الى الخدمات 

ألن    18والهدف    ؛لى المدارسدخول األطفال إدون  في المجتمعات المضيفة و  هم دماجإالمهاجرين وتحول دون  
ً   .يعيق دخولهم إلى سوق العمللى التعليم المستمر  إ  هم وصعوبة وصولعدم االعتراف بمؤهالتهم     وهم يرون أيضا

وأضافت أن ما زاد األمر تعقيداً هو التحول إلى العالم  أن اختالف اللغة يحول دون إكمالهم لدراساتهم العليا.  
الالزمة لمواكبة ذلك.    دوات او األ المهارات  جميعهم  ال يملكون  لمهاجرون الشباب  ا، بينما  جائحةالالرقمي بسبب  

استعرضت  ولى فرص العمل والريادة.  إ  نّ تحول دون وصوله   مختلفة   بشكل خاص من قيود المهاجرات  وتعاني  
المشبالسيدة   عن  منبثقة  الشباب  للمهاجرين  رئيسية  توصيات  ثالث  فورية در  معالجة  وتتطلب  أوالً،  اورات   .

وتأمين الحماية لألطفال والشباب في بلدان المنشأ؛    لتلبي احتياجات سوق العمل  اهج التعليمية ضرورة تحديث المن
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الحكومات  ثانياً،   عمل  المدني  ضرورة  المجتمع  مع  مكافحة  بالتعاون  بحقعلى  وكراهية    المهاجرين    التنّمر 
  االعتراف بدور  ثالثاً،  ؛  ، وتعزيز إدماج المهاجرين  رينالتشريعات لتجريم العنف ضد المهاج  األجانب، وتعديل

خدمات التعلم والتدريب المهني، وتوفير الموارد المالية لضمان سد  لى  الحصول عان  المجتمع المدني في ضم
بدعوة الحكومات الى بذل المزيد من الجهود والعمل بطريقة  كالمها  . واختتمت  فجوة التعلم والمهارات للمهاجرين 

 .  ية لتطبيق االتفاق تشارك

الجامعة األميركية بالقاهرة    من الدكتور أيمن زهري، خبير دراسات الهجرة والدراسات السكانية  رّكز  و -18
ومقرر االجتماع التشاوري ألصحاب المصلحة المتعددين حول االستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي من أجل  

أصحاب المصلحة في إطار االتفاق العالمي للهجرة    جميع   على أهمية دور ،  الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
من    ال سيما   ،متابعة تنفيذ االتفاقفي  يساهمون    هم ويعود ذلك إلى أنّ   . لهالمجتمع بأكمنهج  الذي ينطلق من مبدأ  

خالل عرض التقارير المتعلقة بتنفيذ التدخالت واألنشطة والفعاليات التي يشاركون فيها، وتقديم البيانات، وإعداد  
ثلون أصوات  مأيضاً يوهم    .القوة الضعف والدراسات والبحوث التي تساعد في التنفيذ وتلقي الضوء على نقاط  

الدكتور زهري  ضاف  أبأحوالهم. و  م وهم األقرب إليهم واألعل   ، التشاوريةالمهاجرين في االجتماعات والفعاليات  
مكن تجاوزها من  يلكن    ، المهاجرينعلى  وليس فقط    ، إلى أن العالم يمّر بأوقات صعبة على اإلنسان بشكل عام

  .ّالمجتمع ككل نهج و لعالمي للهجرة تفاق ااالوالتمسك بمبادئ خالل العمل معاً 

 لتقرير اإلقليمي الستعراض  لولية األنتائج ال: تقديم تمهيديةالجلسة ال -باء
 االتفاق العالمي من أجل الهجرة

اللبنانية  األ،  الدكتورة تاميراس فاخوريقّدمت   -19 ستاذة في العلوم السياسية والشؤون الدولية في الجامعة 
االستعراض أّن  إلى  ارت  شوأ  . فيه   عن االتفاق العالمي للهجرة ومشاركة الدول العربية لمحة عامة    ،األمريكية
كونه يتيح للحكومات إجراء تقييم أولي للتقدم المحرز وتقييم التحديات والفرص،    ،يكتسي أهمية كبيرة   اإلقليمي

ة تقييمات  نتفادة ومقار ويهدف إلى تعزيز المنصة التفاعلية التي تسمح ألصحاب المصلحة بتبادل الدروس المس
والسياسات واإلصالحات    ينيةوعن البيئة التمك  ، وتحدثت السيدة فاخوري عن المنهجية المتبعة في التقرير  .انبلد ال

   .تنفيذ االتفاق  لدعم الدول  اعتمدتها ذات الصلة التي 

  أنّ   لى إ  ،ة بالقاهرةالجامعة االمريكيفي  أستاذة علم االجتماع    ،أميرة عبد الرحمن أحمد الدكتورة  أشارت  و -20
أسست  الطوعية الوطنية حول االتفاق العالمي من أجل الهجرة  التي قدمت تقاريرها    ة الثالث عشر  الدول معظم  

ً تقدمبيّنت  تقارير الدول    ، وأناالتفاق العالمي للهجرةمنصات خاصة لمتابعة تنفيذ     هذا   أهداففي تحقيق    اً كبير  ا
حول  كلمتها    ت تمحورو  . الوطنيةبالسياقات    ةف المحدد اهد رتباط األ ا  بحسب و  ، متفاوتةدرجات  ولكن ب،  التفاقا

اإل التقرير  و  قليمي نتائج  الهجرة،  أجل  من  العالمي  االتفاق  تنفيذ  متابعة  بشأن  العربية  على  الم للدول  وّزعة 
األهداف    ؛األهداف التي حظيت ببعض االهتمام  ؛األهداف التي حظيت بالتركيز األكبرالتالية:    الثالث   مجموعات ال

على  من الدول العربية  أمثلة  أحمد  أميرة  الدكتورة  أوردت  و.  التي لم ترد إفادات بشأنها في معظم تقارير الدول
  .هذه النتائج

  تركيز بما يشمل    ،التعاون اإلقليميضرورة النهوض ببشكل أساسي على    تسليط الضوء، تم  الختامفي  و -21
التحديات  راعي  الشراكات الثنائية رؤية شاملة تاعتماد  ؛  اون الثنائي على حماية العاملين المهاجرينجهود التع
بشكل    ى مساعدات تنموية وإنسانية لدول عربية أخرتقديم  بعض الدول العربية بقيام    واالقتصادية؛االجتماعية  

؛ لتعاون متعدد األطراف تعزيز اات ل رجهود ومباد ؛ بذل  شراكات إلدارة الحدود مع الدول المجاورة  ؛ تأسيس ثنائي
 .إقامة شراكات إقليمية مع جامعة الدول العربية على  الدول األعضاء   وعمل 
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 : التقارير الطوعية للدول العربية ولىاأل ة العامةالجلس -جيم

.  الكويت في  االنسان    المطيري، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق السيد طالل خالد سعد    الجلسة ترأس   -22
لهجرة منذ اعتماده في عام  لالدول األعضاء اإلنجازات الرئيسية المحرزة في تنفيذ االتفاق العالمي  ممثلو  ناقش  و

على  ال استعراض  ب ،  2018 الضوء  وتسليط  الوطنية،  وقصص  التجارب  القائمة  واأل   نجاح التحديات  ولويات 
 :ة الجلس ذهفيما يلي موجز عن المداخالت التي تخللت هوهذا المسار.  على المكت سبة  والمستجدة والدروس 

 العراق -1

التقدم الذي أحرزه بلدها    وزيرة الهجرة والمهجرين في العراق،    ،جبرو  فائق  السيدة إيفاناستعرضت   -23
إلى أن الجهود تركزت خالل العامين المنصرمين على بناء  وأشارت    .توقيع على االتفاق العالمي للهجرة المنذ  

دلة الخاصة  تحديث قاعدة األبلدها    إنجازات تضمن  تو   بغية تحقيق األهداف المنشودة لالتفاق.  ،القدرات الوطنية
  ، إلدارة الهجرة على المدى الطويلوضع استراتيجيات وطنية    ؛ الهجرة  لالسترشاد بها في وضع سياسات   عراق بال

إنشاء فرق عمل متخصصة ومشتركة بين الوزارات   ؛شملت معظم الوزارات   ،باستخدام نهج الحكومة بأكملها
  ؛إنشاء اللجنة العليا لمتابعة أوضاع العراقيين في الخارج  ؛الوطنية إلدارة الهجرة وتنفيذها  ط من أجل تفعيل الخط

الوطني  بة بإنشاء الشبكة  مرحّ   ،ق العالمي للهجرةوأكدت على التزام العراق بتنفيذ أهداف الميثا.  نجازات أخرىإو
تطلب يمما  مواصلة تطوير قدراته الوطنية في مجال إدارة الهجرة،  بلدها  يعتزم  و  . المعنية بالهجرة في العراق

ت السيدة  شارأوالتعاون مع الشركاء الدوليين. و  ، في المجتمعوإشراك أصحاب المصلحة    ،كامل  نهج حكومي اتباع  
 ، للبلد   من أجل المنفعة االجتماعية واالقتصادية   وحوكمتها  الهجرة  تعزيز إدارةالعراق يعمل على    إلى أن   جبرو 

  .البلد وخارجهمع الحفاظ على حقوق اإلنسان للمهاجرين داخل 

 الكويت  -2

االتفاق  أهداف  ص على تنفيذ  يبلده حر  إلى أنّ   ممثل دولة الكويت،   ، السيد طالل خالد سعد المطيريأشار   -24
ومعالجة أسبابها،    ،غير الشرعية    الهجرةالحد من  العالمي للهجرة من أجل تحسين التعاون الدولي في مجال  

فيف من آثارها. وأضاف أن الكويت ستتبنى  خ ل للحد منها والتبُ يجاد الُس إل والتعاون بين جميع الجهات الفاعلة  
  2035قوانينها الوطنية وفي سياق تنفيذها للخطة الوطنية  في حدود دستورها و  للهجرة  أهداف هذا االتفاق العالمي

وهي جهة متخصصة    ،الهيئة العامة للقوى العاملةالكويت  قد أنشأت  التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. و
لعمال  لالعديد من القرارات التي توفر الحماية    ت بتطبيق السياسات والقوانين المتعلقة بالعمالة األجنبية، كما اتخذ 

الوافد   األجانب  العمل والعامل  العمالية بين صاحب  النتائج  السيد المطيري  سلط  و.  وتنظم العالقة  الضوء على 
لهن يوفرها  التي  والخدمات  العامالت  للنساء  اإليواء  مركز  حققها  التي  قانونية    اإليجابية  ومساعدة  حماية  من 

مذكرة تفاهم ثنائية مع    21الكويت أكثر من  قد أبرمت  و وخدمات صحية، وفي تنفيذ برنامج العودة الطوعي.  
العاملةتنق  حول  الدول   األيدي  لمكافحة    ت اعتمد و،  ل  الوطنية  االستراتيجية  وتهريب   اإلتجار مؤخراً  بالبشر 

لتأمين الحماية والخدمات   التي بذلتها الدولة  جهود وال  19- عند جائحة كوفيد السيد المطيري  توقّف  و   . المهاجرين 
 .بينهم   تمييز  أي دونمن نين والوافدين للمواط

 مصر -3

  اإلتجار   ة مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة والالجئين ومكافح  ة ، نائبنيفين الحسيني السفيرة فادت  أ -25
ال يقتصر على  من منظور شامل    للهجرة  العالمي تحقيق أهداف االتفاق  يعمل على  بلدها    أنّ ب بالبشر في مصر،  
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األ يطال    ، منيالبعد  وعدّ أيضاً  بل  المستدامة.  التنمية  حققتها مصر  أبعاد  التي  اإلنجازات  لتنفيذ  دت سلسلة من 
ولعل أبرزها تشكيل لجنة وطنية تنسيقية لتنفيذ االتفاق تنعقد    ، وتحسين حوكمة الهجرة  العالمي للهجرة   االتفاق 

هي:    ،تقسيم هذه األولويات إلى ستة محاور التعامل مع التحديات. ويمكنل بُ ُس األولويات الوطنية و تحديد ل  اً وريد 
ضدهم  وخطاب الكراهية  ومكافحة التمييز  داخل مصر،  و خارج  اللى  إااللتزام بمبادئ احترام حقوق المهاجرين  

معالجة  ؛   اللغة العربية  ب   الناطقين طفال المهاجرين  التعليم المجاني لأل  وتأمين  هملالرعاية الصحية األولية  وتأمين  
، بحيث ال يكون قرار الهجرة نابعاً من  خاصة في المجتمعات األكثر فقراً   ،ذرية التي تدفع إلى الهجرةاألسباب الج
للهجرة   االضطرار؛   القانونية  المسارات  المصرية    تعزيز  العمالة  تمتع  ثنائية تضمن  اتفاقيات  إبرام  من خالل 

  ، وإرساء الشمول المالي التنمية المستدامة  في تحقيق المصريين  تعزيز االستفادة من مساهمات المغتربين    ؛بحقوقها
فقراً؛ مكافحة الهجرة غير النظامية من خالل تحسين إدارة  لى األماكن النائية واألكثر  إلضمان تدفق التحويالت  

مداخلتها    السيدة الحسيني بالبشر وتأمين الحماية للضحايا. وختمت   اإلتجار مكافحة تهريب المهاجرين و  الحدود؛  
بلدها على تقديم الرعاية الصحية لألجانب الموجودين  قدرة على  19-كوفيد باإلشارة إلى التحديات التي فرضتها 

   ة.لجائحعلى استيعاب المصريين العائدين نتيجة اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتها وقدر  ،على أراضيها

 قطر -4

سلطان الرميد  السأّكد   -26 في،  يوسف  الخارجية  بوزارة  الدولية  المنظمات  إدارة  بلده    التزام   ، قطر  مدير 
ومنها تشكيل    ،ذلكطر لقها  ت تخذ ا مجموعة من اإلجراءات التي  تناول  و   . بتحقيق أهداف االتفاق العالمي للهجرة

مة سياسات ورؤية قطر  ءوموا  ،باألهداف  االلتزام تحقيق  الرامية إلى  الجهود الدولية  مواكبة  لفريق عمل وطني  
؛ وضع خطة شاملة لحوكمة سوق العمل وتحسين عمليات جمع وتحليل ونشر البيانات  مع هذه األهداف  2030

الوافدة؛   العمالة  باستخدام  بتطوير  المتعلقة  المتعلقة  التشريعية  الكما ركز على اإلجراءات  لتكون  للبلد  منظومة 
بما يعزز التوظيف المنصف ويكفل ظروف العمل   ،ير الدولية في مجال حقوق العمال الوافدينالمعاي مع  متوافقة  
وإنشاء لجنة    ،لعاملين في الخدمة المنزليةأجور العمال والمستخدمين امن  ؛ اعتماد حد أدنى غير تمييزي  الالئق

ماد تشريعات جديدة لحمايتهم  وتعزيز صندوق دعم العمال واعت  اً،دوري ة هذا الحد  الحد األدنى لألجور لمراجع 
لغاء متطلبات حصول العمال  إبما في ذلك    ، ؛ اعتماد تشريعات تلغي نظام الكفالةأثناء عملهم في فصل الصيف

تسهيل انتقال العمال في السوق المحلي لتحقيق سوق عمل أكثر كفاءة وإنتاجية؛ إدخال  و  ،على مأذونيات الخروج
وتنفيذ حمالت توعية وتثقيف حول    ،ليين ضمن نموذج عقد العمل الموحد الجديد تدابير حماية إضافية للعمال المنز

؛ تعزيز آلية  بالبشر  اإلتجاردار رعاية لضحايا العمل الجبري وكما قدم السيد الريم إجراءات تتعلق بفتح  ؛  حقوقهم
توفير الخدمات    تسهيل تقديم الشكاوى من خالل إنشاء منصات إلكترونية لتقديم الشكاوى بواسطة الهاتف الجوال؛  

وتيسير عملية    ، مثل تأمين الرعاية الصحية المجانية والسكن الالئق والتعليم ألبنائهم  ، األساسية للعمال الوافدين
استقدام العمال الوافدين وافتتاح مراكز  وفعالية  زيادة شفافية  .  19-التحويالت المالية خاصة خالل أزمة كوفيد 

وحماية الضحايا، والتكفل بإعادة    بالبشر   اإلتجارمواد جديدة إلى قانون مكافحة    ؛ إضافةجتأشيرات قطر في الخار 
مداخلته بإعادة التأكيد    السيد الرم . وختم  المهاجرين غير النظاميين بما ينسجم مع االعتبارات والحقوق االنسانية

والقانون الدولي لحقوق اإلنسان  بما يتوافق مع مصلحتها الوطنية    ، بتحقيق أهداف االتفاق العالميقطر  على التزام  
 .وأهداف التنمية المستدامة 

 لبنان  -5

على  ،  مديرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية اللبنانيةأكّدت ممثلة لبنان،  السفيرة كارولين زيادة،   -27
لة والمضيفة  المرس  لمصلحة البلدان    ، على النحو األفضل  ا وتوظيفه   الهجرة في  ستثمار  اال ضرورة التعاون من أجل  

ها ضبط  من  ، لبنان مجموعة من اإلنجازات   حقق ،  للهجرة  منذ اعتماد االتفاق العالمي أشارت ان  وسواء.  العلى  
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الدخول والخروج عند  استراتيجية متكاملة إلدارة  وضع  و  ؛بالبشر  اإلتجار ومكافحة    ؛المراكز الحدودية  حركة 
يالت على عقد العمل الموحد إلقامة توازن في العالقة بين صاحب العمل والعمال  إدخال تعد   على  والعمل  ؛الحدود 
  أكثر من مليون ونصف   ،ته المحدودةا رغم إمكاني  ،ثت عن استقبال لبنانتحدّ و سعياً إلنهاء نظام الكفالة.  و  ،األجانب 

الذين تدهورت أوضاعهم مؤخراً، شأنهم شأن  و ، الالجئين الفلسطينيينمئات اآلالف من من النازحين السوريين و
لى الجهود التي بذلتها الدولة لتأمين  إوأشارت    في البلد. واالجتماعية  المواطنين اللبنانيين، نتيجة األزمة االقتصادية  

  ة نشأالم ل المهاجرين المقيمين في لبنان في المنصة  وشم إلى  و  ، عودة المهاجرين اللبنانيين المحتجزين في الخارج
لى تطوير  عمل عكلمتها باإلشارة إلى أن لبنان يالسيدة زيادة  . وختمت  19-ستقبال طلبات التلقيح ضد كوفيد ال

رئاسة مجلس الوزراء    أنّ و  المستدامة،  منصة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف االتفاق العالمي تماشياً مع أهداف التنمية
    .آلية وطنية لمتابعة تنفيذهقد وافقت على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين إنشاء 

 تونس  -6

الشؤون    أشارت  -28 وزارة  في  الهجرة  مجال  في  الدولي  للتعاون  العامة  المديرة  الرايس،  حميدة  السيدة 
التونسية،   الذي  إلى  االجتماعية  للهجرةي االهتمام  بلدها  خالل    ،وليه  من  يتجلى  أهم  والذي  في  تونس  انخراط 

إعداد التقرير الوطني الّطوعي لمتابعة  . وأوضحت أن تونس قامت بواإلقليمية المتصلة بالهجرة المسارات الدولية  
ً   ،تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنّظامية رات االوزلمقاربة تشاركية ضّمت مختلف    وفقا

ً   13  وتم التركيز في صياغة التقرير على  .الهياكل المعنية بمسألة الهجرةو من أهداف الميثاق، مبوبة في    هدفا
هي تعزيز السياسات القائمة على األدلة والتخطيط في مجال الهجرة؛ النهوض بالهجرة    ، خمسة محاور أساسية

المنظمة وحماية حقوق العمال المهاجرين؛ الحد من الهجرة غير المنظمة؛ تعزيز مساهمة المهاجرين في التنمية؛  
كبيرة من اإلنجازات التي حققتها  مجموعة  السيدة الرايس  استعرضت  وي مجال الهجرة. تعزيز التعاون الدولي ف

الهجرة؛    ة بقضاياالهجرة؛ تحسين المعرفب: تعزيز السياسات المتصلة  منها   ،تونس في كل محور من هذه المحاور
فاقيات دولية ثنائية  لكترونية خاصة بالهجرة؛ إبرام ات إاستراتيجية تواصلية خاصة بالهجرة؛ تطوير منصات  وضع  

تطوير برامج التعاون الدولي  ب  وسلطت الضوء أيضا على الجهود المتعلقة  ال؛مالهجرة وهجرة الع  يفي مجال  
باالقتصاد ل المتعلق  القانون  الدولية؛ صدور  العمل  منظمة  اتفاقيات  على  المصادقة  المنظمة؛  بالهجرة  لنهوض 

ى االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تهريب المهاجرين؛ إعداد  ؛ المصادقة عل2020سنة  لاالجتماعي والتضامني  
التونسية  المشتركة  الطوارئ  التراب  -خّطة  تونس من  إلى  والمهاجرين  تدفق جماعي لالجئين  األممية في حال 

الوعي حول مخاطر تهريب    رفع مستوى الليبي؛ بناء القدرات والدعم الفني واللوجستي في مجال مراقبة الحدود؛  
الجهود  المهاجرين؛   ناقشت  التونسيين  كما  تعبئة  العامة؛  السياسية  الحياة  في  بالخارج  التونسيين  لدعم مشاركة 

  . المقيمين بالخارج وتشجيعهم على االستثمار في تونس

 اليمن  -7

لصعبة التي  الضوء على الظروف ا  ،في اليمننائب وزير شؤون المغتربين    ،السيد محمد العديلسلّط   -29
النازحين تتعرض    ومخيمات   المهاجرين والنازحين. وأضاف أن تجمعات   والتي أثرت على   ،يعاني منها اليمن

اإليواء،    أنهك مما    ،للقصف مثل  األساسية  االحتياجات  تلبية  لناحية  المحلية  والسلطات  اليمنية  الحكومة  كاهل 
ً يعاد ،  والدواء، والتعليم، والغذاء حماية النازحين. وأضاف أن اليمن  إلى  لمنظمات اإلنسانية  المجتمع الدولي وا  ا

ً   يشهد  ئاً  فريقي بشكل غير نظامي، ما يشكل عب تدفق المئات من المهاجرين يومياً من عدد من دول القرن األ  أيضا
اليمنية الحكومة  أمام  صعباً  وتحدياً  والتي إضافياً  غير    ،  المهاجرين  هؤالء  استيعاب  على  مستمر  بشكل  تعمل 

 ، نجازات بلدهالسيد العديل إاستعرض  و.  رية سوعمليات التجنيد الق  وحمايتهم من محاوالت االستغاللالنظاميين  
دعم األداء المؤسسي لوزارة  ما يلي:  من خالل    ، ومنها توفير الرعاية الممكنة للمهاجرين والمغتربين اليمنيين
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لمغتربين ومد جسور التواصل بين الوزارة وهيئات جاليات المغتربين والمهاجرين؛ افتتاح ملحقيات فنية  شؤون ا
إعفاء العائدين إلى الوطن  ولرعاية شؤون المغتربين وتنظيم الهجرة ضمن البعثات الدبلوماسية لليمن في الخارج،  

الممتلك على  الجمركية  الرسوم  جميع  من  والمغتربين  المهاجرين  أبناء من  تعليم  على  اإلشراف  المنقولة؛  ات 
كما سلط الضوء على الجهود المتعلقة  حفاظ على الهوية اليمنية؛  لتعليم اللغة العربية والالمغتربين في بلدان المهجر  

؛ تبني برامج لتأهيل العمالة الراغبة  تخصيص منح للدراسات العليا ألبناء المهاجرين في الجامعات في المهجرب
تنظيم حمالت التوعية حول  على نشاء جهاز معلوماتي حول بيانات المهاجرين وإعلى اليمن  يعمل و  .في الهجرة

 .الهجرة النظامية

 األردن  -8

الحكومة  جهود  عن  ،  السيدة غدير عطية، مديرة االتفاقات والعقود في وزارة العمل في األردن حّدثت  ت -30
والتعليم  لاألردنية   والعمل  والصحة  الكريم  العيش  التي  ناولت  وت   . لمهاجرينلتأمين  العمال    ي حمت القوانين 
على عدم التمييز بين العامل األردني والعامل الوافد في جميع الحقوق    نص تالتي    قواعد قانون العملو  ،رينالمهاج

ت من غير  ي أعطت أبناء األردنياالت و  ،سلطت الضوء على التعديالت األخيرة في قانون العملو  والواجبات.
ت تمنح التسهيالت  اقرارات وسياس. وأشارت إلى  دون الحصول على تصريح عمل  األردنيين الحق في العمل

إلى العديد من األنظمة التي تحمي العمال  ؛ ولحصول على تصريحات عمللج األردنيات من جنسيات أخرى  ازوأل
الحركة واإلجازة وعدم حجز  هم في  حقوقتؤكد  العاملين في المنازل التي  المرتبطة ب التعليمات    ال سيما   ، المهاجرين

وقد  ،  بما يكفل الحد من هذه الظاهرة  ،بالبشر  اإلتجارالحكومة األردنية على تعديل قانون  تعمل  جواز السفر. و 
عديدة  إجراءات    ت خذ اتّ و  لحصول على تصاريح عمل.في المساعدة العمال المهاجرين  عديدة  قرارات  صدرت  

السماح  وعفاء السوريين من كافة رسوم تصاريح العمل وشهادة الفحص الطبي؛  إ منها    ،لالستجابة لألزمة السورية
والعمل في المجاالت  للسوريين داخل المخيمات بالحصول على تصاريح عمل تمكنهم من العمل خارج المخيمات  

عن اآلليات المستحدثة لحماية العمال  السيدة عطية  تحدثت  و  .بل أجر االزراعية واإلنشاءات وفي مشاريع العمل مق
 .وى ا وآليات تقديم الشك  ،مثل جهاز التفتيش في وزارة العمل ،الوافدين

 العربية )تابع( دول الجلسة العامة الثانية: التقارير الطوعية لل -دال

،  جامعة الدول العربية  في   جرة ، مديرة إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهي انجيناس الفرإ  السيدة تولت   -31
اإلنجازات الرئيسية المحرزة في تنفيذ االتفاق العالمي من أجل    الدول بعرض   و . واستمر ممثل تيسير الجلسة الثانية 

  .الهجرة

 المغرب -1

مدير شؤون الهجرة في الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون    ، ممثل المغرب سقيم،  السيد أحمد  تطرق   -32
المغرب في حوكمة  أحرزها  لتي  االنجاحات  إلى    ،فريقي والمغاربة المقيمين في الخارجوالتعاون األالخارجية  
تنسجم مع االتفاق العالمي للهجرة  استراتيجيات وسياسات جديدة للهجرة  وضع    :هذه اإلنجازات   أبرز ومن  .  الهجرة
المعنيينوتنفّ  كل  مع  تشاركية  بطريقة  المرصد  و؛  ذ  للهجرة إنشاء  اإلوعرض  .  األفريقي  من  جراءات سلسلة 

ال سيما في مجاالت التعليم والصحة والسكن والتكوين المهني والشغل    ، لى تعزيز اإلدماجرامية إوالمبادرات ال
والقانونية  االجتماعية  المساعدة  اللجوء  وتقديم  وطالبي  المهاجرين  أوضاع  الوتسوية  وتيسير  ع؛  لى  حصول 

  ، فئات محددة من المهاجرينلصالح    وتشريعات جديدة  مبادرات واعتماد    ؛اواة مع المواطنينالخدمات على قدم المس
ً لذين ال يحملون أوراقاوالمهاجرين    واألطفال المهاجرين المهاجرات  كالعامالت   إلى  السيد سقيم  أشار  و  . ثبوتية   ا
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بالبشر   اإلتجاريب المهاجرين ووهو انتشار شبكات تهر ، يعترض تنفيذ هذه االستراتيجيات والسياسات   أبرز تحدٍّ 
وتحسين أوضاع    ضمان مسار الهجرة اآلمنة والمنظمة يعرقل  و  الوطني   يهدد األمن بشكل كبير في المنطقة، ما  

 .المهاجرين 

 الصومال  -2

  مكتب رئيس الوزراء في   طفال في المبعوثة الخاصة للمهاجرين وحقوق األ   ،استهلت السيدة مريم ياسين -33
الجمهورية  ين القادمين من قد شهد مؤخراً تدفق أعداد كبيرة من الالجئبلدها   مداخلتها بالتأكيد على أن  ،الصومال
ال وو   ،واليمن  ة سوريالعربية  الصوماليين.  المواطنين  شأن  شأنهم  الصومالية  الحكومة  معهم  أنشأت  قد  تعاملت 

منصّ  الصوماليينالحكومة  المغتربين  مع  للتواصل  لمكافحة و  ،ة  و  وحدتين  المهاجرين  .  بالبشر   اإلتجارتهريب 
الصومال والتنسيق بين اإلدارات المختلفة من أجل إعادة النازحين  الهجرة في    حوكمةتحسينات على  دخلت  أُ و

 ،م إلدارة الحدود ُظ نُ   ت ضعوُ قد  كيفية إعادة إدماجهم في المجتمع. وفي  بحث  اليجري  و الصوماليين إلى بلدهم،  
المهاجرين.  لصالح  دخلت تعديالت على سياسات الهجرة  البيانات عند كافة المعابر الحدودية، وأُ م لتحليل  ُظ ونُ 
  إجراءات التوعية وتدابير االستجابة تنفيذ  لجهة    19-جائحة كوفيد ناجمة عن  التحديات الالسيدة ياسين  ناولت  وت 

باالتفاق العالمي من  دولتها    على التزام . واختتمت كلمتها بإعادة التأكيد  بالتعاون مع الوكاالت األممية المختصة
همية  أوعلى    ، من أجل بلوغ هذه الغايةوتعاونها مع كافة الجهات المعنية    ، أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

 .بسالم لى وطنهم إعادة المهاجرين إل  توطيد العالقات الثنائية بين الدول العربية 

 الجزائر -3

نجازات  إلى إ السيد شريف وليد، مدير الشؤون القنصلية في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية،    أشار -34
مختلف  بين  نجازات وضع آليات عمالنية لتبادل المعلومات  بعض أهداف االتفاق. ومن أبرز هذه اإل بشأن  الجزائر  

  ، للمهاجرين على األراضي الجزائرية  البيانات؛ تسجيل المواليد الجدد   ال سيماو  ،الجهات المعنية بمسائل الهجرة
يرات الدخول  مثل إعطاء تأش  ،منح تسهيالت على صعيد الهجرة النظاميةبغض النظر عن وضعهم القانوني؛  

ضالً عن  ف  ، والقادمين ألسباب إنسانية  ،فيهاالقادمين من بلدان ال تمثيل دبلوماسي جزائري    ال سيما   ، للمهاجرين
ضمان التوظيف العادل  كما ركز على الجهود المتعلقة بـ؛  19-ظل جائحة كوفيد   تمديد التأشيرات واإلقامة في
العاملين لجميع  الجنسية؛    ، واألخالقي  عن  النظر  الصحية تقديم  بغض  الرعاية  المجانية    واالجتماعية   خدمات 
ين عن طريق  ؛ تنفيذ حمالت إنقاذ المهاجرين غير النظامي ألبنائهمقاحات  وتوفير الل  ، للمهاجرين غير النظاميين

، البحر أو الصحراء؛ العمل على توحيد الجهود والتنسيق مع الدول المجاورة لمحاربة الجريمة العابرة للحدود 
  اإلتجار وإنشاء الديوان الوطني للهجرة ودعم برنامج عودة المهاجرين الطوعي؛ إنشاء لجنة وزارية لمحاربة  

ضد المهاجرين ومعالجة األسباب    الثنائية ومحاربة التمييز   ؛ وغيرها من اإلنجازات على صعيد االتفاقيات بالبشر
نظراً للدور    ، . وأكد أن الجزائر تولي أهمية كبرى للجالية الجزائرية في الخارجالجذرية للهجرة غير النظامية

ا  تناول السيد وليد ملحفظ حقوق هذه الجالية. و  قوانين   ت وضع ، وأنها  في التنمية االقتصادية للبلد ؤديه  الهام الذي ت 
بل شبكات استغاللهم من ق  ولعل أبرزها تدفقات الالجئين غير الشرعيين نحو الجزائر    ،تحديات   واجه بلده من ي

 .بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود  ة رتبطمالتهريب ال

 ليبيا  -4

أنه على الرغم إلى   في وزارة الخارجية الليبية، السيد عصام القفه، نائب مدير المنظمات الدولية  أشار   -35
تشارك بفعالية منذ فهي  ،  على االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية   ليبيامن عدم توقيع  
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هو  في المجاالت المشمولة باالتفاق. وهدفها من ذلك تعزيز القدرات  ل العام المنصرم في كل الورش التي تُنظم  
 ،العالمي للهجرة  ومراقبة التطورات الحاصلة في تنفيذ بنود االتفاق  ،في متابعة األنشطة ذات الصلة  الستمرارا 

حكومة الليبية أّكد أن ال و ء توقيع االتفاق.  تقييم موقفها إزا إلعادة    ، واإليجابيات والسلبيات والدروس المستفادة 
الموضوع   جديةً بدت  أ  هذا  مع  التعامل  وسياسات   ، في  استراتيجيات  لرصد  الوطنية  اللجنة  إنشاء  خالل  من 

تبحث ومسؤولين من كل القطاعات الحكومية. وومشّرعين  وخبراء من مجاالت عدة  فنيين  التي تضم  و   ، الهجرة 
. وأبدت مهاجرينومن ضمنهم العمال ال   ،وضع نظام يضم البيانات الخاصة بالعمال في  زارة العمل الليبية  و 

بالبشر والتهريب، وهي تعمل مع مكتب األمم المتحدة المعني   اإلتجاروزارة العدل رغبة في مكافحة جرائم  
سف لتطوير قدراتها ومعرفتها في القضايا ذات الصلة. يبالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة واليون 

ألف مهاجر   800، ووجود أكثر من  19- فيدألمني وكو الوضع االناجمة عن  الرغم من الظروف الصعبة  على  و
وتسوية   في سوق العملمعظمهم    الحكومة الليبية من استيعاب ال مانع لدى  ،  الليبية   راضياأل على  نظامي  غير  

تطوير سياسات الهجرة بما يتناسب مع عمل على  أن ليبيا تفي ختام مداخلته إلى  وأكد السيد القفه    . أوضاعهم
 .والتزاماتها الدولية أولوياتها الوطنيةسيادتها و 

 السودان -5

ية،  السودان  وزارة الداخليةفي    المديرية العامة للجوازات والهجرة   من   ق الفاضل هالل،ي الصد   سيد ال  أشار -36
وقد    . الميثاق العالمي للهجرة   ها ومن  ، لسودانالحكومة االنتقالية بكافة المواثيق الدولية التي صّدق عليها ا  إلى التزام 
وباتت    ،والحروب كبيرة من المهاجرين من القرن األفريقي بسبب األوضاع االقتصادية  تدفقات  دان  وشهد الس

مكانياته المتواضعة  إبذل جهوداً كبيرة رغم   بلدهأن  . وأّكد وشمال أفريقيا  أراضيه معبراً نحو دول الخليج العربية 
بالبشر.   اإلتجاربطة بها من تهريب للمهاجرين وتوالظواهر المرالنظامية وحدوده الطويلة للحد من الهجرة غير  

والحد من   تنظيم عمليات الهجرةل  ،ةور اجمبلدان الالالشركاء في  التعاون مع  من السودان  ب  لك تطلّ ذ وأوضح أن  
  ، والسودان يعتبر الهجرة النظامية وسيلة لتحقيق التنمية  . قوق المهاجرين دون المساس بكرامة وح  ،آثارها السلبية

أنشأت جهازاً مختصاً بشؤون  قد  و .وتقدم لهم الحقوق  ،جراءات المهاجرين النظاميينإلذلك تقوم الدولة بتسهيل  و
السيد ستعرض  . ثم امعارفهم وتحويالتهم   عمل على وضع خطط لالستفادة من وت،  السودانيين العاملين في الخارج

  ، االتجار بالبشر وتهريب المهاجرينمركز الخرطوم لجمع البيانات لمكافحة    ء منها إنشاو  ،إنجازات السودانهالل  
  وضع آلية وطنية لتنفيذ االتفاق   ؛المجلس األعلى للهجرة؛ إنشاء  فريقيبالتعاون بين االتحاد األوروبي واالتحاد األ

بناء القدرات في  لفي برامج  ة شاركالم ؛ ملة في إدارة الهجرة في السودانتضم جميع الجهات العا العالمي للهجرة
  .بالبشر  اإلتجار حول    جديد  ر قانون اصد إ ؛صلة بالهجرةمتعدة مجاالت 

 االتحاد القمري  جمهورية القمر  -6

مسؤول عن شؤون الهجرة في وزارة الداخلية واإلعالم والالمركزية في  الالسيد علي عبدو،    ستعرض ا -37
تعيين    مثل تحسين إدارة الهجرة،  و   العالمي للهجرة   االتفاق   تطبيق أهداف ل بلده  التي يبذلها    جهود الجمهورية القمر،  

أجل العمل    بمتابعة التوجيهات والتوصيات الصادرة عن مختلف الجهات الشريكة منتُعنى  نقطة ارتكاز للهجرة  
مشروع مراجعة  ؛ بدء  تابعة تنفيذ االتفاقلمإنشاء لجنة متعددة القطاعات  ومن هذه الجهود أيضاً  .  على تنسيقها 

تضمينه أحكام جزائية  لمراجعة قانون العقوبات  ؛ القانون بشأن شروط دخول وإقامة األجانب في جمهورية القمر
واجهها  ي السيد عبدو التحديات التي    وتناولتجار بالبشر وجرائم أخرى.  تهدف إلى قمع ومحاسبة مرتكبي جرائم اال 

النقص في الموارد اللوجستية والمالية، وضرورة تعزيز    هاومن  ،ي للهجرةمالعال  بلده على صعيد تنفيذ االتفاق
بثق  مهارات وقدرات األشخاص المسؤولين عن معالجة قضايا الهجرة، وتأمين مواكبة طويلة األمد لهم كي ين

تحديد  لضرورة وضع خطة عمل تمتد على ثالث سنوات  منها  و  ، استعرض التوصيات ومنهم خبراء وطنيون.  
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في البلدان المجاورة؛ وضرورة وضع خطة دعم لتعزيز  تنفيذها  أيضاً  ، وتحقيقها خالل هذه الفترةيجب  أهداف  
  .كقدرات الدول األعضاء؛ وإنشاء صندوق دعم للدول األعضاء األكثر حاجة لذل

   الجلسة العامة الثالثة: مالحظات رئيسية للجهات المتعددة األطراف حول االستعراض -هاء
 اإلقليمي لالتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية 

هذه -38 لالتفاق    ر مقرّ   قّدمالجلسة،    في  اإلقليمي  االستعراض  األطراف حول  المتعدد  التشاوري  االجتماع 
الذي  ،  االجتماعنتائج    عن وجزة م السيد أيمن زهري، لمحة    ، والمنظمة والنظامية  العالمي من أجل الهجرة اآلمنة 

 ،)المرفق(. وتركزت هذه الخالصات على أهمية اتباع نهج المجتمع بأكمله   2021فبراير شباط/  23انعقد في  
واقع تنفيذ الخطط  على  شّدد  وتفعيل دور جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ ومتابعة االتفاق العالمي للهجرة؛ و 

؛ والحاجة إلى  الفجوات التي تواجهها الدول العربيةمعالجة  و  واالستراتيجيات اإلقليمية والوطنية بشأن الهجرة، 
منها تعديل وتطوير    ، د عدد من التدخالت ذات األولويةمن خالل اعتماالعالمي للهجرة  وتيرة تنفيذ االتفاق    تسريع

 .همورفض التمييز ضد   ،تعزيز اإلدماج االجتماعي للمهاجرينو   ،توفير البيانات المفصلةالقوانين والسياسات، و

 ضوء المبادئ اإلرشادية  في : قضايا مواضيعية رابعةال العامة الجلسة - واو
 للهجرة  لالتفاق العالمي

أيوب،  تولّت   -39 ميساء  والالجئين  في    ةمساعدالمديرة  ال الدكتورة  الهجرة  دراسات  الجامعة في  مركز 
وفرت هذه الجلسة فرصة للمشاركين للبحث في بعض القضايا على ضوء . و، تيسير الجلسةمريكية بالقاهرة األ 

 . هتسريع تنفيذل بُ سُ  بهدف البحث في  ،مراعاة المنظور الجنساني المبادئ اإلرشادية لالتفاق، ال سيما  

المتحدةوأّكد   -40 األمم  في  للمهاجرين  اإلنسان  بحقوق  المعني  الخاص  غونزاليز  فيليبالسيد    ،المقرر  ي 
على أهمية مراعاة  و ،  العالمي للهجرة  االتفاق من  أن حقوق اإلنسان للمهاجرين تشكل مكوناً جوهرياً    ، موراليس
نظام  ، ومنها  المشاكل المرتبطة بالهجرة  تواجه مختلف الدول العربية    وأشار أن  .  اواة بين الجنسينمسمنظور ال
يفاقم  الكفالة   عرضة  الذي  ويجعلهم  المهاجرين  اإلنسانالنتهاك  هشاشة  الجمعيات ؛  حقوق  تكوين  وحرية 

تعاون  ال  توطيد دعا السيد موراليس إلى  و  . في النقابات العمالية  للمهاجرين، بمن فيهم العمال المنزليون، ومشاركتهم
وروبا.  أ العرب في  وطالبي اللجوء  المهاجرين  تعزيز حقوق  لالمتعدد األطراف بين البلدان العربية واألوروبية  

حصول  حصول المهاجرين من دون تمييز على الرعاية الصحية والطبية والعلى ضرورة    أكد وفي ختام مداخلته،  
 .19-ضد كوفيد   لى اللقاحات ع

المشاورة اإلقليمية  مقررة األطفال والشباب المهاجرين، ممثلة    العزيز،استعرضت السيدة نورهان عبد  و  -41
ألصحاب المصلحة في الدول العربية بشأن تعزيز تنفيذ االتفاق العالمي للعامالت المهاجرات واألطفال والشباب 

توصيات   خمس،  لشمال أفريقيا   إنقاذ الطفولةمنظمة    فيالمناصرة  مستشارة  والمهاجرين في المنطقة العربية،  
والشباب ل   رئيسية أوالً،    ألطفال  و   مظُ النُ تعزيز    المهاجرين:  الطفل  لحماية  مبدأ  الوطنية  التعاون عبر تعزيز 
لألطفال    الحدود المراعي  اإلقليمي  الخدمات   -والتعاون  مجال  في  العاملة  القوى  قدرة  تعزيز  ذلك  في  بما 

 االجتماعية . ثانياً، إلنهاء احتجاز األطفال المهاجرين حيث ال يزال يُمارس، وحظره في التشريعات الوطنية
والمنظمات غير الحكومية. ثالثاً، مناسبة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني    خيارات رعائية أخرى   وإنشاء

النظر عن وضعهم  بغض  والتعليم  الصحة  ذلك  في  بما  للمهاجرين  إليها  والوصول  الخدمات  توفير  لضمان 
المبادرات  من خالل  العمل  إلى  الوصول  وتسهيل  السابقة  التعليمية  بمؤهالتهم  االعتراف  وكذلك  كمهاجرين 

لى بلدان المنشأ ضرورية إ المصلحة الفضلى للطفل عندما تكون العودة    رابعاً، تأكيد   المشتركة بين الدول العربية.
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لى بلدان المنشأ. خامساً، معالجة القضايا التي إ وضمان عدم انفصال األطفال عن ذويهم خالل عملية الترحيل  
قضايا تهم األمهات المهاجرات وأطفالهن، بما في ذلك ضمان جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر لفهم ال 

ووضع البرامج بشكل مناسب، فضالً عن تمكين النساء المهاجرات من نقل الجنسية ألطفالهن وتجنب انعدام 
واختتمت بالتشديد على أهمية مناهضة التمييز ضد المهاجرين على جميع المستويات، وتعزيز إدماج  الجنسية.

  .بشكل إيجابي في المجتمعات المضيفة المهاجرين بطريقة تفيد األطفال المهاجرين وتمكنهم من المساهمة 

مديرة برنامج في مركز التضامن في الشرق األوسط، التوصيات  استعرضت السيدة سارة الخطيب،  و -42
بشأن   العربية  الدول  في  المصلحة  اإلقليمية ألصحاب  المشاورة  عن  والمنبثقة  المهاجرات،  بالعامالت  المتعلقة 

والتي نظمتها    المهاجرات واألطفال والشباب المهاجرين في المنطقة العربيةتعزيز تنفيذ االتفاق العالمي للعامالت  
وتعزيز  المهاجرات،  ضمان الحفاظ على وظائف    : ذه التوصيات ه  أبرزمن  و.  اليونسف وهيئة األمم المتحدة للمرأة

؛ إنتاج  والتعويض عن فقدان األجور خالل الجائحة  ّن،له المتاحة    ة وشبكات األمان االجتماعييإجراءات الحما
وتعزيز    ،ضمان التغطية بقانون العمل بما يتماشى مع المعايير واالتفاقيات الدوليةو  بيانات مصنفة بحسب الجنس
الصلة؛   ذات  المحاسبة  المراعية  آليات  والبرامج  السياسات  قبل  تعزيز  بمعلومات  المتعلّق  الجنساني  للمنظور 

مل بشأن الحقوق وااللتزامات، وقابلية التوظيف، والتوظيف العادل واألخالقي، والضمان االجتماعي  الوصول للع
في عمليات وضع    نّ والمجموعات الداعمة له  ضمان تمثيل النساء المهاجرات رّكزت التوصيات على  ؛  المتنقل،

م  تحكّ الو جمع المدخرات المالية؛ تمكين المرأة من  السياسات والبرامج؛ ضمان حق التمثيل والمفاوضة الجماعية
والوصول الشامل إلى    في قوانين العنف ضد المرأة ات  توفير التغطية للعامالت المهاجر  ؛ في التحويالت المالية

ً الهجرة  الخدمات، بغض النظر عن حالة التمييزية؛    االجتماعية  إلغاء القوانين واألعراف  . وتناولت التوصيات أيضا
الهجرة تتناول األطفال الذين تركهم  حول  والعمل  خطابات  الأن  على  التأكيد  الترحيل؛  توفير بدائل لالحتجاز و

والمولود ؤ آبا المهاجرون  مهاجرات وهم  أمهات  من  التشاورية    ؛ن  العمليات  استخدام  المجتمع  تعزيز  ومشاركة 
  .معالجة المخاوف السياسيةفي المدني 

قسم التشريعات في المركز الوطني  مدير    ،ابلهقمنضال    السيد تحدث  ف  . تبع هاتين المداخلتين نقاش مفتوحو -43
وحقوق    ، حماية وتعزيز حقوق العمال بشكل عامنسان في األردن، عن دور المركز في المساهمة في  لحقوق اإل 

الالجئين    تحديات نزوحتحويل  العمل على  ومنها    ،بعض التوصيات وأوجز  العمالة الوافدة والمهاجرة بشكل خاص.  
تنموية في البلد المضيف؛ دعوة المجتمع الدولي إلى دعم المجتمعات المضيفة والمهاجرين على حد   إلى فرص 
دور البلديات وإشراكها في المشاريع    لى نهج مستدام؛ تمكين وتفعيل إالتحول من النهج الطارئ للمساعدة  سواء؛  

 .المواضيع المتعلقة بالالجئين المتعلقة بالمهاجرين؛ الدعوة إلى إيجاد إطار قانوني وطني ناظم لكافة 

وتمكين    ركزت و -44 الجنسين  بين  للمساواة  المتحدة  األمم  لهيئة  اإلقليمية  المديرة  ميخائيل،  السيدة سوزان 
للمرأة( المتحدة  األمم  )هيئة  التعاون    ،المرأة  أهمية  االتفاق  على  أهداف  لبلوغ  الوطني واإلقليمي  الصعيد  على 

للهجرة التوجيهية.    ، العالمي  بمبادئه  االسترشاد  على  وضرورة  إوأّكدت  المدني،  شراك  ضرورة  المجتمع 
سارع  أن بعض الحكومات تإلى  لفتت  وواألكاديميين في هذا العمل.    والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص 

األجور    اعتماد إلى   حماية  بنظام  المرتبطة  والبرامج  والسياسات  التشريعات  من  آعدد    الشكوى ليات  وتعزيز 
والفتيات  على ضرورة استكمال العمل على التشريعات والسياسات التي تُعنى بقضايا النساء    شددت و  وغيرها.

 .المهاجرات والعامالت في المنازل بشكل خاص 

على أهمية التكامل    ،المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان  ة، نائب السيدة كارينا نرسييان  أضاءت و -45
الهجرة والنزوح    العالقة بينمن حيث التركيز على    ،بين االتفاق العالمي للهجرة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية

البيانات   ضرورة التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين لتطوير األبحاث وتعزيز   وشددت علىنسان.  وحقوق األ
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المجال هذا  في  القدرات  وبناء  الهجرة  ديناميات  والحريات  إودعت    ، حول  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  لى 
مقاربات تحول دون  وضع أشارت إلى أهمية وبصرف النظر عن وضعهم القانوني.    ،األساسية لكافة المهاجرين

رة دعم وتعزيز كافة الجهود الرامية إلى  وفي هذا السياق، تطرقت إلى ضرو  .تفاقم هشاشة النساء المهاجرات 
سرة  خدمات تنظيم األإلى  الوصول  همية  أ. وتناولت  النساء  ال سيما   ، ة لجميع المهاجرينير الرعاية الصحتوفي
ر المساواة  الحرص على أن تكون االستجابة لموجات الهجرة الكبيرة مراعية لمنظوو  الرعاية قبل الوالدة وبعدها،و

ً   ،فحسب   ليس لناحية ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء   ،والرجلبين المرأة   مكافحة    بهدف   بل أيضا
قتصادية.  اال  ها وتداعيات  19- في ظل كوفيد   الظاهرة تتزايد هذه    وأن  ال سيما  ،أعمال العنف القائمة على الجنس

والفتيات، ال سيما ختان اإلناث  لى إدانة جميع الممارسات الضارة بالنساء  إالمشاركين  السيدة نرسييان  ودعت  
 .والزواج القسري المبكر، بما في ذلك بين األطفال المهاجرين 

  مهاجرة وهي    ،مارجا أحمد السيدة  حدثت  ت،  في المنطقة العربية  الشباب   ممثلة عن المهاجرين بوصفها  و -46
القدرة على    وأبرزها  ،في مصر  ات يجابي أشارت إلى العديد من اإل تجربتها الشخصية. فعن    مصر،ي  مقيمة ف 

وهو أمر بالغ    ، لجامعةبالمدرسة ومن ثم ا  تمكنت من االلتحاق   ، مهاجرة. فهي، رغم وضعها كالوصول للتعليم 
ن من المتخرجين في إيجاد يواجه المهاجر تالصعوبات التي  وحددت  طفل وشاب مهاجر.  األهمية بالنسبة لكل  

، خاصة لحديثي  في المشاركة في سوق العملرين  للمهاج  برفرص أك إتاحة  وناشدت الحكومات    ،فرص عمل
  .كي يساهموا في تنمية مجتمعاتهم  ، منهم خرجالت

 اجتماعات الموائد المستديرة -زاي

الموائد المستديرة األربعة مناقشات  تضّمنت   -47 العالمي  حول  اجتماعات    ـ الللهجرة  جميع أهداف االتفاق 
في  وتخلّلها    ،23 المحرز  التقدم  المستويات استعراض  جميع  على  التحديات .  تنفيذه  المداخالت  وتناولت 

  .تحقيق تلك األهدافحول دون والحلول المحتملة للعقبات التي ت ،والممارسات الجيدة والدروس المستفادة

 18و 12و 6و  5و  2الطاولة المستديرة األولى: استعراض األهداف  -1

التعاون الخليجي    ة، المكتب التنفيذي لدول مجلسر الجلسة السيد خليل بو هزاع، مدير شؤون العماليسّ  -48
اإلدارية   الخاطر، مديرة إدارة عالقات العمل الدولية في وزارة التنميةالسيدة شيخة محمد  ركزت و . البحرينفي 

 ، الوافدين ل النظامية الستقدام العّمال  بُ تعزيز السُ لالمبذولة    جهود ال، على  والعمل والشؤون االجتماعية في قطر
تنظيم استقدامهم    ، من أجلتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دول منشأ العمال. وتمثّلت هذه الجهود ب وجذب العمالة الماهرة 

مع السفارات في قطر    ارستمربا التواصل  ؛  واستخدامهم بشكل نظامي وحفظ حقوقهم والتزاماتهم بشكل واضح
؛ الحرص على استقدام  تهمومساعد   هم تعترض العمال ودعم  لتسوية الصعوبات التي   ، ورؤساء الجاليات العمالية

في مجال التطور  المتميّزة  تجربة قطر  السيدة بو هزاع  العمال من وكاالت التوظيف المرخصة. كذلك، استعرضت  
م من إنهاء إجراءات استقدام العّمال  منها  و  ، التكنولوجي افتتاح مراكز تأشيرات لقطر في الخارج تمّكن المستخد 

مّكن العامل من  مما ي  ،ونياً وهم خارج البالد واجراءات الفحوص الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيويةلكترإ
ض الممارسات  عزت على بركّ و.  المغادرةما يتيح له الوقوف على حقوقه وواجباته قبل    ،قراءة عقد العمل بلغته األم

حماية األجور؛ اعتماد تشريعات  م  ُظ نُ ؛ تعزيز  العمال  لجميعاعتماد حد أدنى غير تمييزي لألجور  منها  و  ،الجيدة
 .من خالل اعتماد نموذج عقد عمل جديد  ،خاصة بإلغاء نظام الكفالة؛ تأمين حماية إضافية للعمالة المنزلية

إلى  ،  اتحاد الصناعات المصريةفي  ول  األ مستشار  ال،  السيد سيد تركيالممثل عن القطاع الخاص،    أشارو -49
كشفت النقاب عن النقص في الموظفين في القطاع الطبي، وعن اختالالت في التوازن بين    19-كوفيد   أن جائحة 
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قد تساهم في حّل المشكلة وسّد  النظامية  أن الهجرة    . وأضافالبلدان على صعيد العاملين في الرعاية الصحية
تبادل اليد العاملة الماهرة  شأنها شأن  ،  إذا تم التعامل معها على النحو المناسب في احتياجات سوق العمل  الفجوات  

  شدد على أهمية التشريعات الوطنية لتعميم التوظيف المسؤول، مما و.  تسهيل انتقال المبتكرين والرياديين و  ،جداً 
وإتاحة المجال أمام الجميع    ؛الضعيف  العامل المهاجر   يساهم في الحد من استغاللو   ،يصب في مصلحة المستخدم 

مما  ،  وتعزيز الشفافية واالنتاجية  ؛ فيف من العمل غير النظاميخ والت  ؛وعمل الئق  انونيةللحصول على وظيفة ق
على أهمية تطوير المهارات من    السيد تركي في نهاية المطاف التنمية االقتصادية للبلد المضيف. وشدّد  خدم  ي

التدريب  الدراسية،  ،خالل  المناهج  االتفاقيات    وتحسين  المتبادل  واعتماد  على  و  مهارات،لللالعتراف  العمل 
  .المتوفرة في صفوف العّمال والخبرات والمهارات ومخرجات التعليم  المواءمة بين احتياجات سوق العمل  

ن المنطقة  أ السيد فرانك هاجمن، من منظمة العمل الدولية،  أوضح  ف  .  نقاش مفتوحمداخلتين  التبع هاتين  و -50
العمال.  مجموع  النسبة األكبر من  فيها  ويشكل العمال المهاجرون    ، بارزةهجرة عمالة  نسبة   تزال تشهد  ال العربية  
وألقت بتداعياتها    ، باالتفاقيات واألطر الدوليةتنفيذ االلتزام  ات على  تحديفرضت    19- أن جائحة كوفيد   لى إوأشار  

مساهمات العمال  برزت  لكن، في الوقت نفسه،  .  على العمال المهاجرين، ال سيما ذوي الدخل المنخفض منهم
العمل الالئق في البلدان المضيفة  وفرص  الفرصة لتحسين إدارة هجرة العمالة  أتيحت  ، وهاالمهاجرين في التصدي ل

األم  البلدان  في  العمل  سوق  في  واالندماج  هاجمن  شدد  و  . والعودة  العّمال  السيد  حماية  تعزيز  على ضرورة 
توفير المأوى الالئق لهم، وضمان نفاذهم إلى الخدمات ضرورة  و ي حال خسارتهم للوظيفة؛  وحقوقهم فالمهاجرين  

  ن ي من مهارات العمال المهاجرالفضلى  االستفادة  االستخدام العادل ودعا إلى  واألساسية مثل الصحة والتعليم.  
نُ إلغاء  ، وإلى  وقدراتهم العمال  بينهم  ومن    ، وعائالتهم  م حماية اجتماعية لجميع العمال ظُ أنظمة الكفالة، وإنشاء 
 .ن والمهاجر

  على ضرورة المنظمة الدولية للهجرة،    مديرة دائرة إدارة الهجرة في السيدة مونيكا غوراتشي،    شددت و -51
لتطوير المسارات النظامية للهجرة، وتسهيل تنقّل المهاجرين بين البلدان، والحرص على تأمين  الوسائل  إيجاد  

. وتابعت أن المنطقة أحرزت تقدماً  هم وكفاءات   همومؤهالت   هماالعتراف المتبادل بمهارات وتيسير    ،العمل الالئق لهم
مهارات ومؤهالت  ب، واالعتراف  م حوكمة هجرة اليد العاملةظُ تعزيز نُ و  ،المسارات النظامية للهجرةتوسيع  في  

الرامية  هت بجهود الدول الخليجية  نوّ و وغيرها من المبادرات.    المهاجرين، وإدارة المعلومات المتعلقة بالهجرة 
واستكشاف برامج    ؛تطوير مهارات العمال المهاجرينوذلك في مجال    ،العمالة المهاجرة  ات تحسين سياس إلى  

تقييم االحتياجات التدريبية لكل من  و   ؛جديدة إلعادة تقييم العمال المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم خالل الجائحة
 . وختمت السعودية العربية  في قطر ولبنان والمملكة    م الكفالةظُ نُ في    إصالحات عالن عن  اإلالعمال والمستخدمين؛ و

لتداعيات كالمها    السيدة غوراتشي الواعدة في إطار االستجابة  البناء على هذه الجهود  بالتشديد على ضرورة 
 .الجائحة 

ألقى السيد وسيم ريفي، المنسق اإلقليمي لالتحاد الدولي لعّمال البناء واألخشاب في المنطقة العربية،  و -52
أن جميع   بالتأكيد على  استهلها  اآلمنة  أكلمة  الهجرة  العالمي من أجل  االتفاق  أهداف  تتواءم مع  االتحاد  نشطة 

والعمل    ، الحقوق للجميعضمان  منها    ، ولويات أ عدة  االتحاد استراتيجية تشمل  وقد اعتمد  والمنظمة والنظامية.  
أّكد أن االتحاد أعرب في  واآلمن، وغيرها من األولويات التي تدعم العّمال الوطنيين والمهاجرين من دون تمييز.  

على    ال سيما عدة مناسبات عن عدم موافقته على المقاربات السياسية واالقتصادية لمعاملة العّمال المهاجرين،  
كما يحدث بشكل متكّرر    ،ات المتعددة الجنسيات، بحيث يمكن فصل العامل المهاجر في أي وقت مستوى الشرك

ومنها إنشاء لجان العّمال المهاجرين في عدة    ،نجازات استعرض العديد من اإلو.  19-د تفشي جائحة كوفيمنذ  
  ذلك، ك.  عديدة  هم في مجاالت تعزيز مهاراتبعنى بأمور العّمال المهاجرين و منها لبنان وقطر، وهي لجان تُ   ،بلدان
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شراك الجميع في عملية الهجرة،  إلدعا السيد ريفي إلى بناء تحالفات بين الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني  
  .المهاجرين إزاء على ضرورة أن تتحمل السفارات في دول المصدر مسؤولياتها مؤكداً 

ل للدراسات واألبحاث في األردن، على ضرورة  السيد حمادة أبو نجمة، رئيس مركز بيت العّما  أكد و -53
  الدوافع ناجمة عن  القسرية ال الحد من الهجرة  هو  هدف  وال .دعم تحقيق شروط العمل الالئق في بلدان المنشأ أوالً 

يجب العمل على تعزيز مسارات   ،في نفس الوقت . ووضمان الهجرة المبنية على االختيار الحّر للعمال  ،ةاالقتصادي 
ضمان أن يملك العامل حق التحكم بالخيارات المتعلقة  . ويجب  نظامية للهجرة تدعم ممارسة العّمال لكافة حقوقهم

بكل    ته ، وحّق اختيار مكان إقامتهمن صاحب عمل إلى آخر، وضمان لّم شمل عائل  هنتقالوابإقامته وعمله وحقوقه  
صحاب العمل كمصدر  أبل  وز االستمرار في استغالل توظيف العّمال المهاجرين من ق  أنه ال يج على  حرية. وأّكد  

  بشكل تشاركي   جراءات المرتبطة بالعمالة المهاجرةالبرامج واإل وضع  على الحكومات  ، وأنّه  للعمالة الرخيصة
جب تقييم ممارسات  ي  ،وفي نفس الوقت .  بع أسلوب الحوار مع النقابات العّمالية وأصحاب العمل والمصلحة تتّ أن  و

  ، سواء كانوا مواطنين أو مهاجرين  ،بتحقيق شروط العمل الالئق لجميع العّمال بالتساوي  ة تعلقالموسياسات الدول  
    .وذلك من خالل تقييم مدى التزام هذه الدول بمعايير العمل الدولية واالتفاقيات المعنية بحقوق العّمال 

قالوش  توقفت و -54 ريما  التي   ،Migrant-Rights.org منظمة مديرة    ،السيدة  التحديات  العمال  تواجه  عند 
 ،استمرار استبعادهم من إصالحات هجرة اليد العاملة   ، ومنهاالتعاون الخليجيمجلس  في معظم بلدان  المنزليين  

وانين  م الكفالة وترتيبات العمل المرنة التي تنص عليها قُظ بما في ذلك أنظمة الحماية والتحسينات األخيرة في نُ 
قدرتها على منع  ضعف  و  ،لى العدالةإلى ضعف األنظمة التي تكفل وصول العمال المهاجرين  إوأشارت  العمل.  
على  نظام الكفالة  يشّجع  و إلصالح محاكم العمل وآليات تقديم الشكاوى.  المتّخذة  حقوقهم، رغم اإلجراءات    انتهاك

مثل الصحة والسكن   ،مؤشرات نوعية الحياة لى جميعإتوسيع سيطرة أصحاب العمل على ظروف العمل لتصل 
 .19-وهذه مسألة أبرزتها أزمة كوفيد  ،الالئق

من الوجهات األساسية  هي  الدول العربية    السيدة جوانا يو، من منتدى المهاجرين في آسيا، إلى أنّ شارت  أو -55
ببعض التطورات اإليجابية في    وأشادت .  بشأنها نشأ شكاوى  تالدول التي    في مقدمةلكنها  و  ،للعاملين الفلبينيين

  العمال المهاجرين أّن خسارة  على  ركزت  وم الكفالة وحماية العمال المنزليين.  ظُ نُ في  التحسينات  منها  و  ،المنطقة
ً أوليإجراًء  باعتبار ذلك  احتجازهم  عدم المبادرة إلى  يجب  و .  ضعفالولوضعهم القانوني يعرضهم للخطر   ، بل  ا

إجراءات مالئمة  العمل على   في قضاياهموضع  القانونيةهم  ئإسداو  ، للتحقيق  بلد  و   ،المشورة  في  بقائهم  تيسير 
لى ارتفاع رسوم  لفتت السيدة يو إتسوية وضعهم القانوني. ولغاية  ، بالتنسيق مع السفارات المعنية ، وذلكالمقصد 

كاالستغالل    ، ممارسات ضارةترسيخ  والتي تساهم ب   ، نبيةالتوظيف التي تتقاضاها وكاالت التوظيف المحلية واألج 
واختتمت كلمتها بعدد   . لى وضع آليات لتنظيم هذه العملية بما يضمن الشفافية والمساءلةية إع اد   ، وسوء المعاملة
أحكام قانون العمل فيما يتعلق بتحصيل رسوم االستقدام من العمال؛ تنظيم عمل  نفيذ  تتعزيز  منها    ،من التوصيات 

؛ السماح  العّمال المهاجرين  جميع حقوق   احترامبما يضمن  م الكفالة  ظُ لغاء نُ إمتابعة العمل على  كاالت االستقدام؛  و
اتفاقية منظمة    المصادقة على   ؛، تعزيز الحوار االجتماعيوإنشائها  لى لجان العمالإللعمال المهاجرين باالنضمام  

 (. ٢٠١١)  المنزليين  العمل الدولية بشأن العمل الالئق للعمال 

الشرفي  ستعرض وا -56 التقليدية السيد زياد  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي  االتحاد  ممثل  دور   ،، 
م حقوقها.  لجهة تنظيم العمالة المهاجرة وضمان احترا   ، وتحديداً أصحاب العمل في تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة
لمتابعة    ، ما بين الدول العربيةفي  بالتنسيق    ، مع برنامج واضح  ، وشّدد على ضرورة وضع جدول زمني دقيق

نكفاء مهن  اعلى أهمية إبرام اتفاقيات مشتركة بين منظمات العمل والنقابات، وأخذ  وأكد  تفاق.  االتنفيذ أهداف  
  .في االعتبار 19-كوفيد بسبب وظهور مهن جديدة معيّنة 
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في  يسرت أعمال اليوم الثاني من المؤتمر السيدة سارة سلمان، مسؤولة شؤون السكان في اإلسكوا. و -57
، المسؤولة اإلقليمية األولى لالتصال والسياسة ونائبة المديرة اإلقليمية للشرق  ألقت السيدة كرستينا ميجو،  فتتاحاال

التي    الفعّالة كلمة استعادت فيها أبرز ما جاء في المناقشات    ، في المنظمة الدولية للهجرةفريقيا  أاألوسط وشمال  
العالمي    كما نص عليه االتفاق   ،  أصحاب المصلحة  والتي مثلت وجهات نظر الحكومات و  ،دارت في اليوم األول

. فقد  على المستوى الوطني   المرتبطة بالهجرةحرز على صعيد اآلليات وخطط العمل  المتقدم  تناولت الو    .للهجرة
إلى جانب شبكة األمم المتحدة اإلقليمية    ، على المستوى الوطني  الهجرة تُعنى بتسع شبكات لألمم المتحدة  أنشئت  
والكويت لبحرين وجيبوتي والعراق  األردن وافي    ،في المنطقة  العالمي للهجرة  دعم تنفيذ االتفاقوالهدف    .للهجرة

  .العربية السعودية وموريتانيا والمملكة والمغرب 
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الجامعة  في    ستاذة األجمعية عامل الدولية، وفي  دارة  اإلالجلسة الدكتورة زينة مهنا، عضوة مجلس    ت يسر -58
التفاهم    مساعد مدير إدارة االتفاقيات الدولية ومذكرات علي عبد الرحمن هادي،  السيد  أّكد  فت.  ركية في بيرويماأل

وزارة    إلى أنّ ولفت    .خطوة هامة للعودةكالتحقّق من الهوية  ، على أهمية  في وزارة الداخلية بجمهورية العراق
الهويات  من  للتحقّق  حملة  أطلقت  العراقية  على    ،الداخلية  الموجودين  األشخاص  إقامة  من  التأكد  طريق  عن 

لى الخدمات األساسية  حصولهم عألنه يضمن  ، بالنسبة للعائدين إلى العراقأهمية كبيرة ذلك  ب  يكتسو  أراضيها. 
التحقق من الهوية عنصر أساسي للنجاح في إطار    أنّ   كد وأفي المجتمع.    همدماجإمن صحة وتعليم ومأوى، و

منها    ،في مجاالت متعددةذ إجراءات  تُتخفيما يتعلق بإدارة الحدود،  ول رئيسي لدعم العودة.  يسبأنه  و  ،21الهدف  
ومراقبة النقاط غير الشرعية التي تُعتبر    ، ضبط الشريط الحدوديإدارة الحدود  تطلّب  وت   . التجارة والصحة العامة

نقطة النفاذ األساسية لتدفقات المهاجرين غير الشرعيين. وشدد على أن اإلدارة الفعالة للحدود وإعادة إرساء األمن  
تطوير  يجب  ويها مختلف الوزارات المعنية.  شارك فويجب أن ت  ،مدنية وعسكرية  ، لية مشتركةالمستدام مسؤو

التنسيق  يجب  ؛ ونموذج متكامل إلدارة الحدود يقوم على إشراك المجتمعات المحلية في رصد النشاط اإلجرامي
إدارة متكاملة للحدود  وصل إلى  ت الفرص  يعزز  ألن ذلك    ، فعّال ومتكامل بين مختلف أصحاب المصلحةبشكل  

ات  ممارسوأن ذلك يصّب ضمن ال  مختص،  إنشاء فريق عمل تقني   إلى هادي    ت السيد لفوتحقّق من الهوية.  الو
 .إدارة الحدود جيدة في ال

االتحاد الدولي   - فريقيا أالسيدة رانيا أحمد، نائبة المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال ركزت و -59
األحم الصليب  األحمر  لجمعيات  والهالل  في  لى  ع  - ر  االجتماعي  والواقع  السياسات  بين  ما  الربط  ضرورة 

، والعمل على توفير الخدمات استناداً إلى مقاربة شمولية تستهدف المجتمع بكافة مستوياته.  حول الهجرة  المناقشات 
يواجهون مشاكل عدة  أنهم  وأضافت أن معظم المهاجرين في المنطقة ليس لديهم نفاذ إلى الخدمات األساسية، و

مقاربة شاملة    يجب اعتماد بالتالي،  وأبرزها عدم تسجيل الوالدات، وذلك في بلدان المصدر والمعبر والمقصد.  
 .من األسفل إلى األعلى تضمن الوصول إلى الخدمات األساسية 

  ، ي الجزائر لعسكري محمد الطيب، عضو مجلس األمة  اأشار السيد  ف.  تبع هذه المداخالت نقاش مفتوحو -60
. وأوضح أن بلده كان  ة كريمة لهمكونها تضمن حيا،  إلى أن إثبات الهوية القانونية للمهاجرين خطوة مهمة جداً 

القانونيين وغير القانونيين. وشّدد على ضرورة   المهاجرينبين االتفاق العالمي للهجرة له مأخذ على عدم تفريق 
التالية   األولويات  الشرعيةاالعتبار: حماية كي  فأخذ  الهجرة غير  يبدأ رحلة  النساء    ال سيما   ،رامة وحياة من 

ومصالح بلدان المصدر والعبور والهجرة بعين    أولويات واألطفال؛ مكافحة اإلجرام المنظم العابر للحدود؛ أخذ  
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  ، يةترتيبات قانونية وعمليّة لمواجهة الهجرة غير الشرع   اعتماد   الحاجة إلى وشدد على  االعتبار بشكل متوازن.  
 .على أهمية التنسيق مع البلدان األصلية للمهاجرين غير الشرعيين لتأمين عودتهم الطوعيةو

سلسلة خطوات اتخذتها    الضوء على ،    ،في لبنان  قوى األمن الداخلي  ممثل  الرائد فادي شربجي، ألقى  و -61
لكترونية لتقديم  إإنشاء منصة  هذه الخطوات    ومن   . باألشخاص والمهاجرين   اإلتجار مكافحة  لقوى األمن الداخلي  

إقامة شراكات مع السلطات واإلدارات العامة والمنظمات    ؛ تنظيم محاضرات وندوات وورش عمل  ؛ الشكاوى
مكتب شاء  إن  ؛باألشخاص تجار  تدريب العناصر العاملين في الخطوط األمامية في مجال مكافحة اإل   ؛غير الحكومية

إصدار مذكرة داخلية حول كيفية  ؛  هذا النوع من الجرائمفي  باألشخاص واألحداث متخصص    اإلتجار مكافحة  ل
تعذيب في السجون تتولى  قوى األمن الداخلي لجنة لمناهضة الأنشأت  . وباألشخاص تجار  التعامل مع ضحايا اال 

المؤسسة،   لسلطة  الخاضعة  النظارات  كافة  على  المدني  ت  قاموأاإلشراف  المجتمع  منظمات  مع  شراكات 
 .تحسين ظروف السجناءلوالمنظمات غير الحكومية 

في كلمتها نيابة عن    ، السيدة ُحْسن صيّاح  ،تناولت مسؤولة قسم العمال األجانب في "كاريتاس لبنان"و -62
تكمن    همتحسين ظروفتجاه  أشارت إلى أن الخطوة األولى  و  .مسألة العمال المهاجرين في لبنان الدينية،  المنظمات  

وإصالح المناهج التعليمية    ،تعديالت على نظام الكفالةدخال  من خالل إوذلك    ،ضدهمفي معالجة مشكلة العنصرية  
ن الذين كانوا يُعتبرون في األساس من الفئات  العمال المهاجريقد تفاقمت أوضاع  في المدارس والقوانين السارية. و

نفجار المدّمر في مرفأ بيروت.  واال   ،19-جائحة كوفيد في البلد، وتفّشي  األزمة االقتصادية  ، وذلك بفعل  الهشة
من حقوقهم  انهم  حرمؤدي إلى  غير مسجلين، ما يمشيرة إلى أن معظمهم    ، مسألة أطفال العمال المهاجرينوتناولت  

قضية العامالت المنزليات اللواتي ال يزلن مستثنيات من  السيدة صيّاح  تناولت  و .  الصحة والتعليمها  نوم   ،كافة
العمل إليها. و من  ومحرومات    ،قوانين  النقابات أو االنتماء  إنشاء  تحسين أوضاع  ل كبيرة    جهود تُبذل  الحق في 
العمال للعمال المشردين  المؤسسات الحكومية ععمل  مثل  ،  نجاحبالبعضها  تكلل  وقد    ،هؤالء  لى توفير مأوى 

إلى لبنان  القادمين  العمال  تعريف  لتنظيم دورات تدريبية في بلدان المنشأ  العمل على  كثب؛  عن  أوضاعهم  متابعة  و
من أجل    ،تعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية  ؛ المكان الذي ينوون الهجرة إليهعلى  

  .مالعودة إلى بالده في  ينغبارلفائدة الوضع برامج للعودة الطوعية  ؛ مهاجرينتأمين الحماية للعمال ال

، المدير العام للتعاون الدولي حول الهجرة في وزارة الشؤون االجتماعية  السيدة حميدة الرايستناولت  و -63
استعرضت المبادرات  . وهذه المائدة المستديرةالمطروحة  على  تنفيذ األهداف  تونس في    نجازات إ  بعض   التونسية،

إصدار القانون األساسي المتعلق  ، ومنها  باألشخاص   اإلتجارالتي قامت بها الحكومة التونسية في مجال مكافحة  
الهيئة الوطنية  كذلك، أعّدت  .  اإلتجار وإعداد دليل حول قانون منع    ،2016في عام  باألشخاص    اإلتجاربمنع  

مثل إرساء اآللية الوطنية لتوجيه وإحالة  ،  أنشطة أخرىنُفّذت  و .  باألشخاص استراتيجية وطنية   اإلتجار لمكافحة  
  ؛ باألشخاص   اإلتجار تنظيم حمالت توعية حول خطر  ؛  تأمين مجانية التداوي للضحايا  ؛باألشخاص   اإلتجار ضحايا  

ذلها تونس  لجهود التي تبوأشارت السيدة الرايس إلى اتعزيز التعاون وبناء الشراكات الوطنية واإلقليمية والدولية.  
الخارجل من  العودة  في  الراغبين  التونسيين  إدماج  وإعادة  المهاجرين  أنشئت  تيسير عودة  وقد  الوطنية  .  اآللية 

الخارج في  التونسيين  وإعادة  يتواجد ٍر  جا  والتنسيق   ،لإلدماج  التي  البلدان  المجتمع    ،فيها  ونمع  مع  بالشراكة 
 .المدني

ألبرتين،    أوضحت و -64 كريستينا  في السيدة  اإلقليمية  بالمخدرات    المديرة  المعني  المتحدة  األمم  مكتب 
على أن تنظيم هذا المؤتمر  أكدت  مكتب في دعم البلدان األعضاء في تحقيق غايات االتفاق. والوالجريمة، دور  

ما ينقصها من احتياجات.  ن  ع و   ،التقدم الذي أحرزته كل دولةعن  توفير معلومات دقيقة  تيح  ألنه ي   ،مفيد جداً 
معدالت ، ارتفعت  الجائحة. ففي ظل  تدفقات المهاجرين   ال سيما  ،على واقع الهجرة  19- جائحة كوفيد وتناولت آثار  
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السيدة  شددت  . وارتفاعاً كبيراً   نسبة األطفال والنساء ضحايا هذه األعمالوسّجلت  وتهريب األشخاص،    اإلتجار 
الوصول إلى األهداف المنشودة، وعلى الدور الرئيسي للمنظمات في  مل الجماعي  ألبرتين على أهمية التعاون والع

  .الدولية في دعم تحقيق غايات االتفاق العالمي للهجرة 

أنغيتا،    أكدت و -65 بيلين  المكتب    ة مسؤولالسيدة  في  المختلطة  للحركات  االتصال  ونقطة  المجتمع  حماية 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، على ضرورة  ي  فريقيا فأاإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال  

دعم تسجيل    أنّ ، واألفراد للجوء إلى طرق الهجرة غير الشرعية  التي تضطروالدوافع السلبية للهجرة  معالجة  
على أهمية    ت السيدة أنغيتاد شدّ و.  اإلتجار منع  لأساسية  والدات المهاجرين وتوفير الوثائق الالزمة ألطفالهم خطوة  

الوطني حول   الحوار  له،    المهاجرين   وتهريب   ألشخاص  با  اإلتجار دعم  المالئمة  مواصلة  وأهمية  واالستجابة 
 .لتحقيق أهداف االتفاق العالمي للهجرةذلك عملها على تقديم المساعدة، والمنظمات الدولية  

أهداف  لتحقيق  اتخاذها  ينبغي  تي  السيد حمدي برواري، من إقليم كردستان العراق، الخطوات ال تناول  و -66
اتفاقية دولية لحماية المهاجرين من مختلف الفئات وأفراد توقيع  ، ومنها وضع قانون أو  المستديرة  هذه المائدة
؛ تعزيز التنسيق الدولي من أجل تسليم المحتجزين والمهاجرين في ظل األعداد  فقط منهم  وليس العّمال   ، عائالتهم

وعند الحدود األوروبية؛ تعزيز دور الجهات المعنية في مكافحة تهريب   ه في بحر إيج  ال سيما   ، الكبيرة للضحايا
شّدد على ضرورة تطبيق االتفاق العالمي للهجرة بحذافيره لمنع احتجاز المهاجرين، والتنسيق عند المعابر  والبشر.  

إلى أنه ينبغي وضع آلية وطنية لعودة الالجئين وإعادة إدماجهم في  السيد برواري    شار وأالحدودية بين الدول.  
  .دانهملتشجيعهم على العودة إلى بل هم،المجتمع وتوفير حماية دولية ل

مداخلة قارب فيها أهداف هذه   ، لبنان نقطة اتصال الهجرة في وزارة العدل في  ، أيمن أحمد القاضي  وقّدم  -67
المائدة المستديرة من منظورين قانوني وإجرائي. على الصعيد القانوني، أوضح أن القوانين اللبنانية تجيز لكافة  

لبنانيين أم غير لبنانيين. وكذلك األمر بالنسبة لحق اإلدعاء،  أكانوا    ، المقيمين على األراضي اللبنانية حق التقاضي
  .فما من نص في قانون الرسوم القضائية يميّز بين اللبناني واألجنبي لجهة قيمة النفقات والرسوم المتوجبة 

 22و  20و  19و  16و 15و 14ة: استعراض األهداف اجتماع المائدة المستديرة الثالث -4

الجامعة  في  واألنثروبولوجيا    دير معهد دراسات الهجرة وأستاذ علم االجتماع الدكتور بول طبر، متولّى   -68
األمريكية،   الجلسة بيروت اللبنانية  تيسير  ا.  ،  قرقماز،  ورّكز  سليم  للسيد  العام  المتحدة  المنسق  المدن  منظمة 
إلعطاء األولوية  العربية  بلدان المنطقة    العديد من ميل  على    ،فرع الشرق األوسط وغرب آسيا  ،واإلدارات المحلية

  .بذل جهود كبيرة من أجل العمل على معالجتها  مما يتطلب لسكانهم على حساب المهاجرين، 

زهرة   (The Lotus Flower) منظمة تجربة  عن  ،  ة في مجال اإلغاثةناشطال  السيدة فيان أحمد،تحّدثت  و -69
اإل الزنبق( المدير  للمنبأعتبارها  تعمل و  ، ظةقليمي  منظمة غير حكومية  العراق  هي  تعزيز  في  ،  في كردستان 

النساء واألطفال منهم كونهم األكثر هشاشة. وأوضحت    ال سيما  ، الحماية والمساعدة المقدمة للمهاجرين والنازحين
ا  لطالممزمنة  هي مشكلة  أن مشكلة النقص في الحقوق واالستغالل وعدم القدرة على النفاذ إلى الخدمات األساسية  

، خصوصاً  19-ائحة كوفيد تفاقمت بفعل جثم  المهاجرون في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  عانى منها  
  .تهمما يستوجب تكثيف الجهود وتعزيز التعاون لحمايوهو ، ينغير الشرعي   لدى المهاجرين

مفتوح و -70 نقاش  المداخالت  هذه  مدير  فأّكد  .  تبع  المنظري،  أحمد  اإلقليمي  الالسيد  شرق  مكتب  لمنطقة 
أن منظمة الصحة العالمية ما زالت ترّكز علة أهمية التغطية الصحية   لىعالمتوسط في منظمة الصحة العالمية، 
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تحملها.   يمكنهم  بتكلفة  الصحية  احتياجاتهم  وتلبية  الصحية  الخدمات  على  المهاجرين  لضمان حصول  الشاملة 
الوصول إلى الخدمات الصحية األساسية على مستوى  وواصل التأكيد على أنه ال يمكن تحقيق ذلك دون تعزيز  

الرعاية الصحية األولية وكذلك إيجاد طرق مجدية ومستدامة لتغطية التكاليف. وأضاف أن الحد من التفاوتات 
الصحية بين المهاجرين أمًرا بالغ األهمية ألن الصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان، وإعمالها التدريجي يوفر  

من الميثاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة    15تدعو الفقرة   .اع بالحياة ومتابعة خطط الحياةالفرصة لالستمت
والنظامية كل الدول األعضاء إلى دمج االحتياجات الصحية للمهاجرين في سياسات وخطط الرعاية الصحية  

لمبادئ التوجيهية لتعزيز صحة  الوطنية والمحلية. ويعزز هذا االلتزام إطار منظمة الصحة العالمية لألولويات وا
- الالجئين والمهاجرين. لذلك من المهم إدراج المهاجرين في جميع التدابير المتخذة للسيطرة على جائحة كوفيد 

إن عدم القيام بذلك سيعرض للخطر الجهود المبذولة للحد من انتشار الوباء. كذلك يجب التعامل    .ا وإدارته  19
لقاح كوفيد  إتاحته مجانًا أو بأسعار معقولة، وإدارته بطريقة غير    19-مع  باعتباره منفعة عامة عالمية؛ يجب 

لضمان عدم تخلف  أن يتحد    جميع ال  ىبمن فيهم المهاجرون. وأضاف أنه يجب عل   - تمييزية وعادلة لجميع السكان  
المتمثلة في   ة المشتركة  رؤيوالأحد عن الركب، وتحقيق أهداف االتفاق العالمي للهجرة أهداف التنمية المستدامة  

 .توفير الصحة للجميع للجميع في إقليم شرق المتوسط 

رة الشؤون االجتماعية  ، المدير العام للتعاون الدولي حول الهجرة في وزاالسيدة حميدة الرايسوتناولت   -71
هداف موضوع هذه المائدة. فأشارت إلى أن تونس قد عملت على  األ بلدها في تنفيذ  إنجازات    بعض   ،التونسية  

من خالل    ،مشاركة التونسيين في الخارج في عملية التنمية  ت ودعمولويات التنموية،  إدراج الهجرة ضمن األ 
. وقد  ازات االستثمارية، وتشجيع مشاركتهم في الحياة السياسيةتشجيعهم على االستثمار ومنحهم جملة من االمتي

تعزيز على  أيضاً  تونس  المهجر  عملت  في  المقيمة  التونسية  المرأة  لهاوقدم  ،دور  على صعيد    ت  تسهيالت 
  .اإلجراءات اإلدارية 

األوسط  الشرق  منطقة    - منظمة اليونيسفمستشار إقليمي لحماية الطفل في    ، أشار السيد خافيير أغيالرو -72
، واقترح حلول تستند  يشكل تحدياً في المنطقة العربية  ما زال  إلى أن إدماج األطفال المهاجرين   ، وشمال أفريقيا

األطفال    من المنطقة أنّ   مستقاة  الى الممارسات الجيدة التي شوهدت في المنطقة والعالم. في حين أظهرت أدلة  
عرضة لمختلف أشكال االستغالل. ودعا    المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، ، خاصة األطفال غير  المهاجرين

المتجاورة الدول  بين  الثنائي  التنسيق  تفعيل  تعاون عبر  إلى  العربية إلقامة  الدول  بين  اإلقليمية  القيادة  ، وكذلك 
، ضمان رعاية  المواجهة عمليات احتجاز األطفبهدف التركيز على    الحدود، بما في ذلك التعاون مع القنصليات،  

وحماية األطفال غير المصحوبين بذويهم، وتسريع إجراءات البحث عن المفقودين ولم شملهم ، وإيجاد حلول  
وأضاف أن التدابير العملية كانت      للمهاجرين غير المسجلين الذين قد يكونون عرضة لخطر انعدام الجنسية. 

والتأكد من حصول األطفال المهاجرين على االستقبال    مهمة لألطفال: توظيف وتدريب األخصائيين االجتماعيين
والرعاية المناسبة، والرعاية الصحية، والتعليم وأن الوصول إلى الخدمات األساسية لألطفال المهاجرين يجب أن  
يتحقق باستخدام نهج الحكومة بأكملها والمجتمع بأكمله، وعدم ترك أي طفل خلف الركب. وأضاف أن الحكومات 

لتمويل  الوطنية   متزايدة  بميزانيات  إرفاقها  وينبغي  شاملة،  وسياسات  قوانين  تبني  عن  الرئيسية  المسؤولة  هي 
المهاجرين   والشباب  األطفال  أن  على  وشدد  ضرورة  الخدمات.  على  التمييز  يشددون  مكافحة  في  االستثمار 

وفي    لمجتمعات المضيفة أنفسهم. إمكانية إشراك األطفال من المهاجرين وا  تناسي وكراهية األجانب وأنه ال ينبغي  
 .الختام ، كرر التزام اليونيسف المستمر بالتعاون مع الشركاء للنهوض بحقوق األطفال والشباب المهاجرين 

فاسكونسيلوس،    ناول ت و -73 بيدرودي  في  السيد  التمويل  تسهيل  الزراعية،    مدير  للتنمية  الدولي  الصندوق 
طاً الضوء على األهمية القصوى لهذه التحويالت بالنسبة لعائالت  مسل  ،تحويالت المهاجرينالمرتبط ب  20الهدف  

البلدان المرس  اثآ و  ،لخدمات االجتماعيةدورها في ضمان حصولهم على او  ،المهاجرين   لةرها على التنمية في 
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بر  تعت حيث  خاصةً في المنطقة العربية،  ، و كمصدر حيوي للدخل لماليين األفراد والعائالت في جميع أنحاء العالم
مليار دوالر لعائالتهم في شمال    60، أرسل المهاجرون أكثر من  2019. في عام  أساسيةتدفقات التحويالت  

التحويالت المؤشر االقتصادي الوحيد الذي  مؤّشر  إفريقيا والشرق األوسط. على الرغم من التوقعات األولية، كان  
في    1.6التحويالت المسجلة رسميًا أقل بنسبة  ، كانت تدفقات  2020لم ينهار بشكل كبير. في الواقع، في عام  

وهذا يوضح مرة أخرى القدرة على التأقلم  ، بل ومن المتوقع أن تزداد هذا العام.  2019المائة فقط مقارنة بعام  
األزمات   أوقات  في  سيما  ال  للمهاجرين،  وختم  المذهلة  فاسكونسيلوس  .  بالسيد  إلى  كلمته  من  اإلشارة  سلسلة 

، من بينها المنتدى العالمي للتحويالت واالستثمار  طلع بها الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةاألنشطة التي اض
من االتفاق    20وحملة اليوم الدولي للتحويالت األسرية، وكالهما تم الترويج لهما في هدف   (GFRID) والتنمية 

الشراكات من أجل حلول   لبناء وتعزيز  للهجرة كمنصات مهمة  مبتكرة بشأن تحويل أرخص وأسرع  العالمي 
 .وأكثر أماناً مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين 

المغرب، الواقع  خبير في قضايا الهجرة في  الناشط في حقوق اإلنسان وال  السيد ديالو مامادو، وتناول   -74
هود مختلف  . فأشار إلى أن توفير الحماية للمهاجرين يتطلب تجنيد جالنقاش  الحالي لتنفيذ بعض األهداف موضوع 

لده تقدماً  حرز بالجهات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية واإلقليمية والدولية. وبالنسبة للتعليم، أ
الخدمات الصحية والعدالة، ال يزال  وفيما يتعلق بكبيراً بعد صدور تعميم يتيح وصول كل األطفال إلى التعليم.  

من االتفاق بشأن استحقاقات    22تنفيذ الهدف  دون  كبيرة أيضاً    صعوبات تحول  المغرب يواجه صعوبات جمة. و
وأشار السيد مامادو  بسبب تفشي ظاهرة العمل غير النظامي.    ، وذلك الضمان االجتماعي واالستحقاقات المكتسبة 

 .العالمي للهجرة االتفاق تحقيق أهداف ل إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات، يبذل المغرب جهوداً كبيرة 

رئاسة مجلس الوزراء في لبنان،  هداف التنمية المستدامة في  أمسؤولة ملف    دثت السيدة عال صيداني،تحو -75
للتنمية المستدامة. وأوضحت أن األزمة االقتصادية التي تعصف    2030خطة عام  عن العالقة بين قضايا الهجرة و

زيادة  إلى  التنمية وتحقيق  ل  بُ رات في سُ معدالت البطالة، ما أدى إلى تغيّ وأعداد الفقراء  ارتفاع  بلبنان أدت إلى  
السيدة صيداني إلى أن المغتربين اللبنانيين قد ساعدوا المواطنين  أشارت  التمويل. ومصادر  التحديات المتعلقة ب

 .عد من خالل منصات البحث عن عمل عن بُ  ال سيما بعيد،  إلى حد  

والسكرتير  في لبنان    للعاملين في الخدمات العامةاالتحاد النقابي العالمي    السيدة نجوى حنا، من  شارت أو -76
إلى الدور المحوري للعاملين في القطاع    اإلقليمي الفرعي للدول العربية التابع لمنظمة الخدمات العامة الدولية، 

و اإلنسان.  حقوق  تطبيق  في  لجأنه  أضافت  العام  كوفيد نتيجة  المهاجرين    ،19-ائحة  العّمال  من  العديد  خسر 
فقد معظمهم يعملون في القطاع غير النظامي، وألن .  بقوا من دون مال يسمح لهم بالعودة إلى بلدانهم و  ، وظائفهم

ً تعسفي  همطرد ازداد خطر   أيضاً من صعوبة الوصول إلى  ي العمال المهاجرون  من دون أي تعويضات. ويعان  ا
  ،جائحةالاألمامية لمواجهة  على الرغم من أنهم وقفوا في بعض األحيان في الصفوف    ، خدمات الرعاية الصحية
إلى  توصيتْين أساسيتين  قّدمت السيدة حنا  قيامهم بأعمال النظافة والتعقيم. ومن خالل  وعّرضوا حياتهم للخطر  

ر حماية  يوتوف ، 19-اللقاحات ضد فيروس كوفيد إلى  هما ضمان وصول الجميع إلى الرعاية الصحية و  ، المؤتمر
 .االستجابة لهذه الجائحة وغيرها من األزمات اجتماعية شاملة في 

  الهجرة غير النظامية   فرضهالعبء الذي تإلى    ،السيد صديق الفضل هالل   ،الوفد السوداني أشار ممثل  و -77
بلده الخارجفالسودان  .  على  في  الموجودين  السودانيين  المهاجرين  إدماج  تأمين  إلى  اتخاذ   ، يسعى  خالل  من 

إنعاش االقتصاد وتسهيل التحويالت المالية من الخارج عبر النظام  الرامية إلى  ية  مجموعة من القرارات االقتصاد 
بعد أن كان ذلك صعباً في السابق في ظل العقوبات. وأضاف أن السودان شارك في العديد من البرامج    ،المصرفي

على أهمية إعادة  ل  شدد السيد هالمن أجل عودة المهاجرين السودانيين إلى بلدهم للمشاركة في إعادة بنائه. و
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يتطلب تعاون الدول  مما  من أجل ضبط الحدود بشكل أفضل،    ، تأهيل البنى التحتية في المدن وعند النقاط الحدودية
 .العربية وتضافر جهود أصحاب المصلحة المعنيين

تنفيذ  السيد محمد وجدي العايدي، من بلدية صفاقص في تونس، على الدور المحوري للبلديات في  وشدد  -78
والنظامية ا والمنظمة  اآلمنة  الهجرة  أجل  من  العالمي  تحصل على  ف  .التفاق  بالهجرة  المرتبطة  المشاكل  معظم 

د  المستوى المحلي، وبالتالي فإن الحلول ت  ووضع    ،إعطاء البلديات الدور الذي تستحقهيجب    نه كد أمحلياً. وأوج 
 .برنامج لتحقيق الحوكمة المحلية

لبنان، إلى وجود  السيدة عال بطرس، من    أشارت و -79 تابعاً    214وزارة الشؤون االجتماعية في  مركزاً 
تقدّ  اإلنمائية للوزارة  الخدمات  الموه  . م  اللبنانيةذه  وتؤمن خدمات صحية    ، راكز منتشرة في مختلف األراضي 

بين مواطن ومهاجر،  وطبية   تمييز  السيدة عال  للجميع من دون أي  لكن أوضحت  القدرات.  بناء  وتعمل على 
بالمائة من عديد سكان لبنان، ما زاد األعباء على هذه المراكز بشكل كبير    35أن المهاجرين يشكلون  بطرس  

الدوليين   والتعاون  الدعم  تقديم  على ضرورة  الضوء  سلّطت  هنا  من  تقدمها،  التي  الخدمات  تراجع  إلى  وأدى 
 .لالستمرار في توفير الخدمات األساسية

 2و 17و  7و  3و  1: استعراض األهداف ةاجتماع المائدة المستديرة الرابع -5

الجاك،  تولّت   -80 أمانى  بوسطن  ة أستاذ وهي  الدكتورة  الجلسة مشاركة في جامعة مساتشوستس،  تيسير   ،  .
رئيسة قسم حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية واالجتماعية بمديرية االتحاد األفريقي،  ألقت السيدة سهام مرابط،  و

فريقي  كلمة تناولت فيها أهمية المرصد األفريقي للهجرة الذي أنشأه االتحاد األ،  في وزارة الخارجية بالمغرب 
فريقية. ويتولى المركز جمع البيانات وتحليلها وتبادلها  الدول األفي  معالجة مشكلة النقص في البيانات  سعياً إلى  

أداة لتعزيز القدرات. وأشارت وتأمين منصة تبادل للخبراء والباحثين األفريقيين، كما أنه يشكل    ، الدولهذه  بين  
هما توفير أولى قواعد البيانات   ، السيدة مرابط إلى أن المرصد تمكن حتى اآلن من تحقيق إنجازين ملموسين

 .وإنشاء بوابة خاصة بأفريقيا حول حركة المهاجرين  ،فريقيةاأل

المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق    ، السيد عصام يونسممثل مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية،  أشار  و -81
إلى أن المنطقة العربية تمّر بظروف استثنائية تستوجب تعاوناً بين مختلف أصحاب  ،  فلسطيندولة  االنسان في  
المنطقة تواجه تحديات كبيرة على صعيد وبلد معبر ومقصد ومنشأ للمهاجرين،  هو  الوطن العربي  فالمصلحة.  

؛  قضايا المساواة بين المرأة والرجللحقوق اإلنسان ومراعية  ووضع خطط  ؛  تعاونتعزيز الالهجرة تستوجب  
بيئة  تهيئة  و  ؛الهجرةحول  والتشجيع على االنضمام لكل االتفاقات الدولية    ؛وضمان تنفيذ النصوص التشريعية

القوانين  احترام  وتساعد على  الصعيد.  ادور  أهمية  على  شدد  .  هذا  العربية على  الدول  في  الوطنية  لمؤسسات 
إلى أن األردن يضم  شيراً  م  ،بين الهجرة واللجوءتمييزاً  أن واقع المنطقة العربية يفرض  السيد يونس  وأوضح  

 .أكبر نسبة من الالجئين في المنطقة 

كلمة أشارت فيها إلى أن الهجرة    ، الوطني  راديو المغرب   من  خديجة الباب   السيدة  ،ممثلة اإلعالمألقت  و -82
إذ إنها غير متوفرة بشكل    ،اإلشكالية الكبرى تتمثل في ندرة المعلومات أّن  أبعاداً متفاوتة، وكتسي  أمست ظاهرة ت

أشارت إلى ضرورة التشجيع على العمل في مجال البحوث وجمع البيانات المبنية على  وكامل ومحّدث ودقيق.  
من االتفاق، أصبح األمن  7فريقي للهجرة. وتابعت أنه بالنسبة للهدف  بادرة إنشاء المرصد األبمنّوهة  م  ،األدلة

يجب أن    ، بالتالي. ووالعكس صحيح   ،مرتبطاً باألمن الصحي الجماعي  19-الصحي لألفراد في ظل جائحة كوفيد 
ً فيروس مجاناليستفيد المهاجرون من خدمات التلقيح ضد   في  عن دور وسائل اإلعالم  ت السيدة الباب  حدثوت.  ا
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النظامية  تركز على الهجرة غير  ، بل  ال تقّدم معلومات متوازنة حول الهجرة والمهاجرين  ها إذ إن  ، الهجرةقضايا  
ويزيد التمييز    ، وينّمي الشعور بالكراهية إزاء األجانب   ،إلى الخوف إزاء الهجرة والمهاجرينذلك  يؤدي  . و فقط

  شددت على أهمية تنظيم دورات تدريبية لإلعالميين حول شؤون الهجرة.، فقد ولذلكالعنصري.  

المدير العام للتعاون الدولي حول الهجرة  ،  السيدة حميدة الرايسشارت  ، فأنقاش مفتوح  الكلمات تبع هذه  و -83
لمعلومات  عمل على تعزيز التخطيط االستراتيجي وتحسين ايإلى أن بلدها    بوزارة الشؤون االجتماعية التونسية 

تونس  تعمل  المتعلقة بالهجرة وجمع المعطيات اإلحصائية وإجراء مسوحات ميدانية وتطوير دراسات الهجرة. و 
اإلعأيضاً   المنصات  تقوية  بالهجرة،  لى  الخاصة  الدول  وقد  لكترونية  مع  الثنائية  االتفاقيات  من  العديد  وقعت 

  وعززت التعاون مع المنظمات الدولية.

خالل العام  لبنان  ت متتالية ضربت  اأّن أزمإلى    ، من وزارة العمل اللبنانية  ،نيز دحروج السيدة دي ولفتت   -84
في  بعض التقدم  لبنان  أحرز    ،لى جميع قطاعات االقتصاد والعمل. ورغم هذه الصعوبات عأثر  المنصرم، مما  

ومنها إعادة النظر بعقد العمل الموحد في العمل المنزلي لحين انتهاء مشروع    ، توفير الحماية للعمال المهاجرين
تفعيل خطها  أيضاً على  وزارة العمل  وتعمل  .  قانون إلدخال تعديالت تُخضع العمال المنزليين ألحكام قانون العمل

باللغة اإلنكليزية. وفي إط المنزليات وتنظيم حملة توعية  العامالت  لتلقي شكاوى  الحماية  إ  ار الساخن  جراءات 
، تم التنسيق مع السفارات وقنصليات العمال ومع قوى األمن الداخلي واألمن العام لتسيير  19-إزاء كوفيد المتّخذة  

وإجراء فحوصات   ؛وتأمين مسكن الئق للعامالت اللواتي بقين من دون مأوى ؛ رحالت عودة طوعية للمهاجرين
إلى أن وزارة  وأشارت السيدة دحروج  إرشادات الوقاية من الوباء.  وإعداد منشورات خاصة ب  ؛ بي سي أر مجانية

جري مفاوضات مع عدد من السفارات المعنية من أجل توقيع اتفاقيات ثنائية لحماية العامالت المنزليات،  العمل تُ 
 .على اللقاح من أجل تحقيق المناعة المجتمعية   هنّ وتعمل على وضع خطة متكاملة لحصول

- ، إلى أن جائحة كوفيد لحقوق اإلنسانلمفوضية السامية  ل  ة اإلقليمي  ة الممثل ويدة الحاج،  السيدة ر  وأشارت  -85
الضوء على تحديات حقوق اإلنسان التي يواجهها المهاجرون في حاالت الضعف، بما في ذلك     ت سلطقد    19
ت الجائحة  تسبب. واإلصابات   أعداد   قامة مكتظة ارتفعت فيهاإأماكن    الذين يعيشون في   لى العمال المهاجرينع

، بما في ذلك عامالت المنازل المهاجرات، وظائفهم فأصبحوا غير نظاميين،  المهاجرينالعديد من  فقدان  أيضاً ب
دول  القّدمت  في بعض الحاالت،    .إلى الوصول الفعال إلى العدالةفي مراكز احتجاز تفتقر    وفي بعض الحاالت 

لمت لديها  المهاجرين  للعمال  الجائحةسهيالت  مواجهة  في  التأشيرات ورخص    ،ساعدتهم  تمديد صالحيات  مثل 
.  ، إيجاد بدائل الحتجاز المهاجرين وتجنب اإلعادة القسرية النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحيةوضمان  اإلقامة  

ت لى ضرورة مكافحة كراهية األجانب وإيالء االهتمام الالزم لسياسات الهجرة ألن حاال عالسيدة الحاج  أكدت  و
 .جرائهامن أو تتفاقم  ،الهشاشة التي يعاني منها العّمال المهاجرون غالباً ما تكون ناتجة عن هذه السياسات 

من المكتب اإلقليمي لبرنامج األغذية العالمي في القاهرة،    سياسات المستشارة    السيدة ريبيكا الماد،وشّددت   -86
وإجراء التحاليل القائمة على    ،انات المتعلقة بالهجرةعلى الحاجة إلى االستثمار بشكل أكبر في عملية جمع البي

يجب إعطاء األولوية للتحاليل القائمة على األدلة لدعم الحكومات في صياغة السياسات واالستراتيجيات    .األدلة
سلّطت الضوء على أهمية  و التقديم المباشر للخدمات الهامة والمساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها.  يوكذلك ف

بالتعاون  وضع برامج تقييم هادفة    للمساهمة فيتماد حلول مبتكرة على هذا الصعيد مثل المنصات الرقمية،  اع
الوثيق مع الحكومات المضيفة والجهات الفاعلة المتخصصة )من ضمنها المؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص  

، وطرائق  وحساسة للضعفشموالً  ووكاالت األمم المتحدة(. وعلى وجه الخصوص، أشارت إلى تقييمات أكثر  
وقد ذُكرت بإيجاز جهود برنامج    ثنائي االتجاه مع آليات المجتمعات. الالتسجيل واالستهداف، فضالً عن التواصل  
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األغذية العالمي في وضع وتنفيذ طرائق التحويالت النقدية وأنظمة إدارة البيانات القابلة للتشغيل المتبادل، والتعاون  
 ..مات بشأن أنظمة الحماية االجتماعية الوطنية وآليات ردود الفعل المجتمعيةالقائم مع الحكو

إلى مساهمة المهاجرين في بلدانهم    ون الجميع ينظر على أّن   ،DMA Global رئيسالسيد ليون إساك،  كد  أو -87
القيمة الفعلية للجاليات المنتشرة في الخارج أكبر من    أنّ . غير  األم على أنها تقتصر على الحواالت التي يرسلونها 

  .أخرى مثل االستثمارات والتجارة والسياحة  وهي تطال نواحٍ  ،ذلك

تحسين عملية  تُعنى بجنة علمية  أنشأت لر  الجزائإلى أّن  صائب موزيت، من الجزائر،  محمد  السيد  شار  أو -88
في    ت حجنوأنها جمع البيانات ونشر المعلومات وتنظيم دورات تدريبية لالعبين األساسيين في المجتمع المدني، 

 .توفير الحماية لكل الالجئين الذين يعيشون في ظروف هشة

الداخلية في  وشّدد   -89 أبو فاضل، ممثل وزارة  الصادق  عاني منها  ي  ةمشكلأكبر  أن  على    ، السودانالسيد 
في استقبال العديد من    بلده  ساهموقد  الالجئين والمهاجرين غير الشرعيين.  علّق بالسودان على صعيد الهجرة تت

الالجئين الذين تم تسجيلهم عبر مفوضية حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية تجنباً لتعرضهم لالستغالل من  
  ، بذلها السودان في جمع البيانات ي التي    السيد أبو فاضل الجهود بالبشر. وتناول    اإلتجارق بل عصابات التهريب و

الذي يقدم العديد من البيانات، مشدداً على أهمية التنسيق  و  ،إنشاء مركز الخرطوم لتحسين تبادل المعلومات أهمها  و
 .بين الدول في مجال تبادل المعلومات والبيانات 

 وسائل تسريع تنفيذ االتفاق وبناء القدرات :  الخامسةالعامة الجلسة  -6

سكريتارية  ألقى رئيس  ف.  ر الجلسة السيد وليم جويس، المنسق اإلقليمي، منتدى المهاجرين في آسيايسّ  -90
شبكة األمم المتحدة للهجرة، السيد جوناثان برنتيس، كلمة توقف فيها عند ثالث نقاط أساسية تتلخص فيما يلي:  

كان بين الدول  سواء    ، أهمية التعاون  ؛ د بقضايا الهجرة منذ توقيع االتفاق العالمي للهجرةبروز التزام سياسي متزاي
ما بين الحكومات والسلطات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين،  في  أم مع منظومة األمم المتحدة أم داخل الدولة  

انطالقاً    ،ألمم المتحدة والدول األعضاءالتفاعل بين ا أهمية  انطالقاً من مبدأ الحكومة بأكملها والمجتمع بأكمله؛  
 .توفير الموارد الالزمة لهايجب  من أن المبادرة هي بمثابة أداة عمل تصب في مصلحة الدول األعضاء و 

أستاذ الشؤون العالمية ومدير مركز دراسات الهجرة  ،  عوض الدكتور ابراهيم    أ ممثل  األكاديمشار  أو -91
، إلى أن األوساط األكاديمية تساهم بفعالية في العمل على تنفيذ االتفاق  رةبالقاه  والالجئين بالجامعة االمريكية

تنفيذ  يتطلّب  . بالتالي،  ها وإلي  العربية   ة منطقالوتسعى إلى توفير أفضل الظروف للمهاجرين من    ، العالمي للهجرة
متمّكنين ليشاركوا في عمليات البحث  لهذا االتفاق وجود مؤسسات أكاديمية قوية تخّرج أكاديميين    23  األهداف الـ 

 .وإنتاج البيانات 

التونسي اممثلة  وأكدت   -92 الدولي في مجال الهجرة،    ،لوفد  للتعاون  العامة  المديرة  الرايس،  السيدة حميدة 
بغية    ، فريق عمل لمتابعة تنفيذ االتفاق العالمي للهجرةتشكيل    عمل على ي  أن بلدها   ، وزارة الشؤون االجتماعية

أهمية قيام الجهات المعنية في األمم المتحدة بتنظيم دورات   لفتت إلى و  ه. وضع خطة عمل لتسريع التمكن من  
قاليم المختلفة  تنظيم اجتماعات مشتركة بين األأهمية  تدريبية موجهة لنقاط االتصال المعنية بموضوع الهجرة، و

 .مناطق أخرى  قة فيالع على اإلنجازات المحقَّ ن بلدان المنطقة العربية من االطّ ي لتمك
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مفتوحو -93 نقاش  الكلمات  هذه  فقتبع  ال.  آرابياندمت  الال  لالجئين  ال  ،سيدة  اإلقليمي  المركز  عن  ممثلة 
التي نُظمت  و  ،المركز. وأشارت إلى أنه خالل مشاورات المراجعة الدورية للمركزعامة عن  لمحة    ،والمهاجرين
جرى تبادل للخبرات والتجارب بين المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية بشأن انعكاسات االتفاق    افتراضياً، 

. وشددت على ضرورة مد جسور التعاون  19-كوفيد آلثار  تقييم  و العالمي للهجرة على وضع الهجرة والمهاجرين،  
ا القطاعْين  بين  الجهود  وتوحيد  المنطقة،  وحكومات  المصلحة  أصحاب  والمدنيبين  الخبرات   ، لرسمي  وجمع 

ألن الهجرة    ،أّول شراكة حقيقية بين الحكومات والمجتمع المدنيإقامة    . والهدف هو ووضعها في خدمة اإلنسان
 .واحد   مسألة تعني المجتمع بأكمله والحكومات في آن

عّمان، التزام    -يالسيد خالد عبد الشافي، مدير المركز اإلقليمي  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائوتناول   -94
للهجرة العالمي  االتفاق  تطبيق  في  بالمساعدة  خالل    تهوترجم  ،البرنامج  من  لتطوير  عملياً  اإلقليمية  المبادرة 

  ووضع البرامج الخاصة بالتدخالت المتعلقة بالهجرة والتهجير القسري. وأوضح أنّ   ، وتسهيل التنسيق  ،الموارد 
في المنطقة العربية، تواجه مشكلة ما يُعرف بالهجرة القسرية أو    البلدان التي تعاني من صراعات، وهي عديدة

مؤكداً على تطلّع برنامج األمم    ، على أهمية مناصرة السياسات المتعلقة بالهجرةشدد السيد عبد الكافي  النزوح. و
كاديمية  المتحدة اإلنمائي من خالل هذه المبادرة إلى العمل مع جميع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات األ

  تحقيق أهدف االتفاق العالمي للهجرة. وغير الحكومية لوالبحثية وغيرها من الجهات الحكومية  

فريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون األ  ممثلالسيد باسي محمد،  أّكد  و -95
 ، يتطلب تكثيف التعاون الدولي إن ذلك    إذ   ،أنه ال يمكن ألي بلد أن يواجه التحديات المرتبطة بالهجرة منفرداً 

الصعبة وظل  في    وصاً خص العالمية  ل. و 19-جائحة كوفيد الظروف  التعا يمكن  إقليمي  ون هذا  ً أن يكون  ً وقاّري  ا   ا
ً ودولي فريقي للهجرة من الخطوات الهامة  المرصد األقد يكون إنشاء  لبيانات والمعلومات، وشارك اتسم بتّ ي أن  و ،ا

على أهمية مواصلة العمل على وضع برامج لتعزيز  السيد محمد  أّكد  وفريقية.  األبالنسبة للدول  مسار  على هذا ال
  .القدرات والكفاءات لدى أصحاب المصلحة 

 العالمي   تقديم الرسائل الرئيسية الصادرة عن مؤتمر االستعراض اإلقليمي لالتفاق  -حاء
 لمنطقة العربية من أجل الهجرة اآلمنة والمنظَّمة والنظامية في ا

خالل هذه الجلسة الرسائل الرئيسية الصادرة    الهجرة والمهجرين كريم النوري، وكيل وزير عرض السيد   -96
  ، عن مؤتمر االستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظَّمة والنظامية في المنطقة العربية

  و  مرفقة  في  الجزء االول  2022في عام  هعقد مزمع  الدولية اللى منتدى استعراض الهجرة إ ستُرفعوالتي 

 الجلسة الختامية 

ممثالت  المنظمة والنظامية بكلمات لوتم المؤتمر اإلقليمي بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة  اختُ   -97
نفيذ االتفاق وتحقيق  اللواتي أكدن على التزام منظماتهن بمواصلة دعم البلدان العربية في ت و  ، المنسقة  الجهات  

   .أهدافه وضمان تعميم فوائد الهجرة على الجميع في المنطقة العربية 

المديرة اإلقليمية للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق األوسط وشمال    غودو،  السيدة كارميال ددت  شو -98
وفي تعزيز الفهم    ، المنطقة العربيةفي  العالمي للهجرة  أهمية هذا المؤتمر في دفع عجلة تنفيذ االتفاق  على    ، أفريقيا
التنفيذ   ،التقدم المحرز والتحديات والثغرات القائمةبشأن   ودعت   . فضالً عن الفرص والممارسات الفضلى في 
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ستجابة الوطنية لجائحة  وتعزيز اال  ؛العالمي للهجرة  لى متابعة العمل على استعراض تنفيذ االتفاق إالمشاركين  
  .وتحسين التعاون والحوار اإلقليمي حول قضايا الهجرة  ؛19-كوفيد 

الدول    وأعربت  -99 إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة في جامعة  الفرجاني، مديرة  إيناس  السيدة 
لقطاع الشؤون االجتماعية، عن امتنانها للدول    ةالمساعد   ة العام  ةالعربية، نيابة عن السيدة هيفاء أبو غزالة، األمين 

ال ا، رغم  بعروض ت  شاركتي  األعضاء  بها  تمر  التي  االستثنائية  الشكر ألصحاب  و  .لمنطقة الظروف  وجهت 
المتعددين لدورهم في تحقيق مقاربة اجتماعية شاملة المؤتمر   ، المصلحة  المساهمين في اإلعداد لهذا   ، ولجميع 

   .لمحافظة على الحوار والتعلم من األقران وتوحيد الرؤية العربية حول الهجرةية إلى اعاد 

العوضي،توجهت  و -100 مهريناز  اإل مديرة  مجموعة السكان والعدالة  بين الجنسين والتنمية السيدة  في    ، سكواالشاملة 
ترك في  وحددت ست أولويات أساسية ستؤّطر العمل المش  .بالشكر لجميع المشاركين على التزامهم وحضورهم

بالبشر؛ تعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي في    اإلتجارم العمالة؛ مكافحة  ُظ الفترة القادمة، وهي ضرورة إصالح نُ 
والنساء   األطفال  حقوق  الهجرة؛ ضمان  دون  من  حوكمة  الخدمات  إلى  المهاجرين  تأمين وصول  المهاجرين؛ 

   تمييز؛ الحد من الهجرة غير النظامية.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/escwa_opening_remarks_-a_0.pdf
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 أ  المرفق 

 الوثيقة الختامية الصادرة عن االجتماع التشاوري المتعدد األطراف حول االستعراض  
 اإلقليمي لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية 

 2021 شباط/فبراير  23

نطقة  معقدت المنظمة الدولية للهجرة واإلسكوا بالتعاون مع أعضاء شبكة األمم المتحدة حول الهجرة في ال
"االجتماع التشاوري المتعدد األطراف حول االستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة  العربية  

ص المشاركون إلى عدد من الرسائل الرئيسية قدمها مقرر  . خلُ 2021  شباط/فبراير  23ي  والمنظمة والنظامية" ف
 .  مريكية بالقاهرة جامعة األالدكتور أيمن زهرى، خبير دراسات الهجرة بالاالجتماع 

 بالنسبة لدور أصحاب المصلحة:   -أوالا 

أّكد المشاركون على أهمية اتباع نهج المجتمع بأكمله، أحد المبادئ التوجيهية الرئيسية التي يقوم   •
للهجرة العالمي  االتفاق  وتعدد   ،عليها  باختالف  المصلحة  أصحاب  جميع  إشراك  يضمن  والذي 

 ؛ نشطة متابعة تنفيذ ومراجعة االتفاق العالمي للهجرةانتماءاتهم في مختلف أ 

ضرورة قيام أصحاب المصلحة بدفع منظومة األمم المتحدة لبذل المزيد من الجهد في دعم تطبيق   •
 ؛ أهداف االتفاق العالمي للهجرة بكافة الوسائل

لمجموعاتهم • الفريدة  النظر  ووجهات  المختلفين  المصلحة  ألصحاب  المحددة  الخبرة  في    تساعد 
معالجة الطبيعة المركبة للهجرة، وسد الفجوات والتكامل مع جهود الدول بما يتماشى مع المبادئ  

 ؛التوجيهية لالتفاق العالمي للهجرة

صوت   • يمثلون  والذين  المصلحة،  أصحاب  جميع  إشراك  يضمن  بأكمله  المجتمع  نهج  اعتماد 
لتفاعلهم ومعرفتهم بواقعهم، في مختلف مرا حل متابعة تنفيذ ومراجعة االتفاق  المهاجرين نظراً 

 ؛العالمي للهجرة

المصلحة • أصحاب  دور  أهمية  على  المهاجرين  ، التشديد  مجتمعات  المهاجرين    ،ومنهم  دعم  في 
 ؛ في أوقات األزمات  ال سيماوتقديم الدعم لهم 

النهاية في  الدعم الذي يقدمه أصحاب المصلحة لتنفيذ أهداف االتفاق العالمي للهجرة يصب في   •
 مصلحة الدولة ككل. 

 بالنسبة لواقع تنفيذ الخطط واالستراتيجيات اإلقليمية والوطنية بشأن الهجرة  -ثانيا

تبنت العديد من بلدان المنطقة خططاً واستراتيجيات بشأن الهجرة، إال أن هناك فجوة بين السياسات   •
 ؛ وتنفيذها في الواقع العملي، يجب العمل على ردمها

 ؛ناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد في تقييم أثر السياسات العامة على المهاجرينمازالت ه •

سير إجراء الدراسات والمسوح الميدانية  يالبد من العمل على إتاحة البيانات ألصحاب المصلحة وت  •
التي ترصد التطور المحرز في سبيل تنفيذ توصيات االتفاق العالمي للهجرة وإنتاج بيانات تفصيلية  

 ؛ ول المهاجرين والمساهمة في تطوير سياسات تستند إلى األدلةح

للغاية،   • مشجعة  هي  الهجرة  قضايا  حول  المصلحة  أصحاب  مختلف  مع  اإلقليمية  المشاورات 
 والمطلوب  
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توسيع التجربة على المستوى المحلي لضمان أوسع مشاركة في عملية مراجعة االتفاق العالمي  
 للهجرة على الصعيد الوطني. 

 بالنسبة للفجوات والتوصيات السياساتية   -ثاثال

العالمي   االتفاق  تنفيذ  لتسريع  إليها  الحاجة  تشتد  التي  الدعم  لمجاالت  تحديدهم  وفي  للفجوات،  بالنسبة 
 للهجرة في الدول العربية، حدد المشاركون التالي:  

المهاجرين وضمان سيادة  الحاجة إلى االتساق بين القوانين الوطنية وبين األطر الدولية لحماية   •
 ؛القانون والمساواة أمام القانون للجميع بمن فيهم المهاجرين

ضرورة العمل على توفير البيانات المفصلة بحسب الجنس والعمر للتأكد من أن السياسات تأخذ    •
 ؛في االعتبار المساواة بين الجنسين وتراعي احتياجات األطفال والشباب 

االجتماعي للمهاجرين وإدماجهم في عملية صنع السياسات ذات الصلة، الحاجة إلى تعزيز اإلدماج   •
 ؛ورفع الوعي بقضايا الهجرة على مختلف المستويات المحلية والوطنية

محدودية االعتراف بالمهارات داخل المنطقة العربية والحاجة إلى االعتراف بالمهارات وتفعيل   •
 ؛التعاون الثنائي واإلقليمي في هذا المجال

تعزيز التعاون بين جميع    أظهرت جائحة كورونا هشاشة حال المهاجرين، وأبرزت الحاجة إلى •
 ؛ أصحاب المصلحة لضمان حماية حقوق جميع المهاجرين والبناء على فوائد الهجرة للتنمية

ووضع   • المهاجرين،  األطفال  الحتجاز  بديل  وإيجاد  األسرة  شمل  لم  إجراءات  تسهيل  ضرورة 
، وضمان حصولهم على الخدمات األساسية وضمان توفير المعلومات حول  السياسات لحمايتهم

 ؛الخدمات المتاحة لألطفال المهاجرين

 ؛ تشجيع مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص التعليم والتدريب والتوظيف للشباب المهاجرين •

الحماية من  تطوير سياسات حماية المهاجرين تراعي المساواة بين الجنسين ومنها حماية األجور و •
 ؛ العنف وتسهيل التحويالت المالية ومكافحة التمييز

التأكيد على دور المدن، والتي تمثل الحاضنة الكبرى للمهاجرين في كافة الدول، في حوكمة الهجرة   •
 ؛والتشديد على ضرورة إشراك الهيئات المحلية في وضع وتنفيذ سياسات الهجرة

العوامل  • معالجة  و  يجب  الكامنة  الصراعات  الهيكلية  ذلك  في  بما  للهجرة،  السلبية  الدوافع  راء 
االجتماعية  والحروب   المساواة  وضعف  والجوع  والفقر  الطبيعية  الحوكمة  والكوارث  وضعف 

ً يالرشيدة، والتي تمثل محّركا رئيس  من محركات الهجرة في المنطقة العربية، للمساهمة في ضمان    ا
 ؛ المنظمة والنظاميةوالهجرة اآلمنة  

)بالتراضي(  على رفض المعامالت التمييزية ضد المهاجرين ودعم دور المساعدة القنصلية    التأكيد  •
 ؛هاجرين غير النظاميين ال سيما في وقت األزمات مخاصة بالنسبة للنساء المهاجرات وال

 ضرورة وصول المهاجرين للقاحات فيروس كورونا دون تمييز.  •
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 المرفق ب 

المشاورة اإلقليمية ألصحاب المصلحة للدول العربية بشأن تعزيز تنفيذ االتفاق  الوثيقة الختامية الصادرة عن 
 العالمي للهجرة للعامالت المهاجرات واألطفال المهاجرين والشباب في المنطقة العربية  

اإلقليمي لليونيسف في الشرق األوسط  والتي نظمتها هيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية والمكتب 

 وشمال أفريقيا 

 20211شباط/ فبراير  15

 

I. الخلفية 

نّظمت هيئة األمم المتحدة للمرأة في الدول العربية والمكتب اإلقليمي لليونيسف في الشرق األوسط وشمال إفريقيا  

 االتفاق العالمي للهجرة   تعزيز تنفيذ مشاورة إقليمية افتراضية ألصحاب المصلحة حول   ،2021فبراير    15في  

التحديات  ومعالجة  التقدم  مراجعة  العربية:  المنطقة  في  المهاجرين  والشباب  واألطفال  المهاجرات  للعامالت 

من جميع    مشترك من أصحاب المصلحة العاملين في مجال الهجرة   100جمعت المشاورة حوالي    .المستمرة

الدول العربية وضّم المهاجرين أنفسهم ومجموعات الدعم الخاصة بهم، والشبكات اإلقليمية / الوطنية، والمنظمات  

ووسائل   الخاص،  والقطاع  األكاديمية،  واألوساط  الدينية،  والمنظمات  المجتمعية،  والمنظمات  الحكومية،  غير 

 اإلعالم، وممثلي وكاالت األمم المتحدة وغيرهم. 

المهاجرات  تم العامالت  بين الجنسين وحقوق  المساواة  للهجرة بشأن  العالمي  المشاورة مع أحكام االتفاق  اشت 

للمهاجرين ومجموعات الدعم الخاصة بهم   واألطفال والشباب، ونهج الحكومة والمجتمع ككل. وقد وفر منبراً 

ترابطة، بهدف تقييم التقدم المحرز في  لتسليط الضوء على واقعهم وعلى أوجه الضعف، فضالً عن اهتماماتهم الم 

معالجة أولوياتهم، وتقديم توصيات مصممة خصيصاً لمواجهة التحديات المستمرة التي تؤثر عليهم. هذا وستساهم  

هذه المشاورة في المناقشات والرسائل الرئيسية وتقرير نتائج مؤتمر االستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي للهجرة  

 . 2021فبراير  25-24ة في في الدول العربي

II.  التقدم والتحديات المستمرة 

 العامالت المهاجرات 

مليون    38في المائة من أصل    32تشّكل النساء المهاجرات من آسيا وإفريقيا ومن داخل المنطقة    المحرز: التقدم

مهاجر والجئ في المنطقة العربية، ويساهمن بشكل كبير في بلدان المنشأ، والمقصد، واألسر والمجتمعات. ويجب  

للهجرة وإدخال العالمي  االتفاق  العربية لمصادقتها على  بالحكومات  السياسات والبرامج    اإلشادة  مجموعة من 

 
 .المتحدة للمرأة واليونيسيفتعكس محتويات هذه الوثيقة آراء المشاركين في المشاورة ، وليس بالضرورة آراء هيئة األمم  1
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للعمال   متنوعة  قانونية  تدابير  تشمل  وهي  وبعده.  اعتماده  قبل  المهاجرات  العامالت  حقوق  لحماية  المتنوعة 

الكفالة  نظام  في  وإصالحات  العام  2المنزليين،  القطاعين  بين  وشراكات  الشاملة،  المعلومات  توفير  وبرامج   ،

للتوظيف اإللكتروني األخال المنزليين، وأنظمة حماية األجور والخاص  للعمال  الكفاءة  ، وأشكال  3قي، ومعايير 

مختلفة من الرقابة، وآليات الشكاوى والتعويض، وتدابير المساءلة. كما قدمت الحكومات شبكات أمان اجتماعي،  

.  19-كوفيد مجاناً لجميع السكان، وبرامج عفو للعاملين الغير نظاميين في أزمة    19-وفحوصات وعالجات كوفيد 

وهو عملية استشارية إقليمية تجمع بين بلدان المنشأ والمقصد، وال سيما    - عالوة على ذلك، يعمل حوار أبو ظبي  

على النهوض بجدول أعمال جنساني مثل توفير المعلومات    -على طول ممر آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي  

ن. هذا وقد لعبت مجتمعات المهاجرين دوراً حاسماً في تقديم  الشاملة وأجندة العمل المستقبلية للمهاجرين العاملي 

بمساعدة المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية والقطاع    19-المساعدة االجتماعية للمهاجرين خالل كوفيد 

 الخاص والشباب. 

في المساءلة  كما في أماكن أخرى، ال تزال فجوات السياسة والممارسات وأوجه القصور    التحديات المستمرة: 

قائمة، ويجب تعزيز نهج الحكومة والمجتمع ككل ليشمل أيضاً منظمات النساء المهاجرات، والنقابات العمالية، 

وسفارات بلدان المنشأ. تواجه العامالت المهاجرات قيوداً سياسية وقانونية على التنقل خارج بلدان المنشأ وهن  

ة بالهجرة اآلمنة، مما يزيد من تعرضهن لإلتجار، ويقلل من فرص  أقل قدرة على الوصول إلى المعلومات المتعلق

سلوكهن مسارات الهجرة النظامية. ونظم الكفالة في مختلف البلدان العربية يربط العامل بصاحب عمل معين، 

ويقيد حركة سوق العمل، ويمكن أن يولد حاالت من عبودية الدين، والعمل الجبري، والوضع غير النظامي إذا  

العامل من ظرف عمل خطر أو استغاللي وبالتالي المخاطرة باالعتقال واالحتجاز والترحيل. هناك عدد   هرب 

 ً أو قانونيا ، مما  4أقل من الوظائف الالئقة للنساء. ال يُعتبر العمل المنزلي في كثير من األحيان عمالً اجتماعياً 

لمتدنية في هذا القطاع دون حماية. ومن المخاوف  يترك الجزء األكبر من العامالت المهاجرات ذوات المهارات ا

الرئيسية استبدال العقود، والفجوات في األجور بين الجنسين، وعدم الدفع أو تخفيض األجور، واالعتداء الجنسي  

العنف، وضعف الوصول إلى الخدمات، والقيود المفروضة على حرية التنقل وتكوين الجمعيات، والتمييز نتيجة    /

ونقص حماية األمومة، والمشاكل في تسجيل المواليد ونقل    - في ذلك في بعض الحاالت الترحيل    الحمل، بما 

الجنسية إلى األطفال، ونقص الخدمات وأحكام رعاية األطفال لألطفال في بلدان المنشأ والمقصد، وعدم كفاية  

على ذلك، كثيرا ما يتم تهميش العامالت األحكام المتعلقة بلم شمل األسرة وتدابير إعادة اإلدماج عند العودة. عالوة  

إلى تضخيم هذه المخاوف، ال سيما الخسائر في    19-المهاجرات في عمليات صنع القرار. كما أدت جائحة كوفيد 

االجتماعي   األمان  شبكات  من  واالستبعاد  والديون،  الحدود،  إغالق  بسبب  واالحتجاز  واألجور،  الوظائف 

 . 19-ابة لـ كوفيد والخدمات الصحية، وآليات االستج

 األطفال والشباب المهاجرون

لفت معظم المشاركين في جلسة التشاور حول األطفال بعض الممارسات الجديدة الواعدة في    التقدم المحرز:

المنطقة منذ اعتماد االتفاق العالمي، والحظ الكثير منهم تغييرات قانونية وسياسية جديدة من قبل الحكومات. على  

المثال،   الحاالت عبر  سبيل  إدارة  آليات  مناقشات حول  اليونيسف،  بالتعاون مع  تبدأ حكومتا مصر والسودان، 

 
 ال يشمل دائًما العمالة المنزلية  2
 لم يتم إطالقه للعمال المنزليين على منصات أنظمة حماية األجور  3
 189اتفاقية منظمة العمل الدولية  4
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المعيارية  التشغيل  إجراءات  اعتماد  تم  مصر،  في  المهاجرين.  لألطفال  القياسية    \ الحدود  التشغيل  إجراءات 

(SOPsوإطالقها فيما يتعلق بحماية ومساعدة األطفال المتنقلين. ورأى معظم المشا )  ركين في الجلسة الخاصة

باألطفال تحسناً في الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية.  

على سبيل المثال، في العراق، منظمة لوتس فالور غير الحكومية تركز على النساء والشباب ، وتقود مشاريع  

ين لتطوير األعمال. في األردن، تدعم جمعية صوت عالمي من أجل  حاضنة لألعمال وتدريب قدرات المهاجر

 التوحد األطفال المهاجرين ذوي اإلعاقة والتوحد، حيث يقود الشباب المهاجر برامج التدريب المجتمعية. 

تركز غالبية القوانين التي تؤثر على األطفال في المنطقة على حقوق األطفال المواطنين    التحديات المستمرة: 

س على جميع األطفال الموجودين على أراضيهم. عندما يتم تقديم المساعدة لألطفال غير المواطنين، فإنها  ولي

ترتبط في كثير من األحيان بالوضع القانوني أو الجنسية أو الوثائق. ال تزال بعض الدول في المنطقة تحتجز  

تم اعتبار األحكام التشريعية وعدم وجود  األطفال ألسباب تتعلق بوضعهم أو وضع آبائهم كمهاجرين. وبالتالي  

لألطفال   الخدمات  غالبية  الحكومات  وليس  المدني  المجتمع  يوفر  ثغرات.  أنها  على  لالحتجاز  مناسبة  بدائل 

المهاجرين ويمولها في العديد من الدول في المنطقة. وجدت األبحاث التي أجرتها اليونيسف مؤخراً في منطقة  

يثقون في الخدمات والمؤسسات المصممة  القرن األفريقي والسودان   المتنقلين ال  ومصر أن األطفال والشباب 

مما جعلهم يضعون ثقتهم في المهربين والمتاجرين باألشخاص أو    -لتوفير الرعاية والحماية والخدمات األساسية  

ت السابقة، والحواجز  يتجنبون التماس المساعدة عند الحاجة، مما قد يعرضهم لألذى. يؤثر عدم االعتراف بالمؤهال

 اللغوية، وعدم الحصول على التعليم المستمر بسبب الوضع القانوني على العديد من األطفال والشباب المهاجرين. 

كما يعتبر الحصول على فرص العمل قضية جوهرية تؤثر على المهاجرين الشباب، وال سيما الشابات. برز  

معظم منصات التعليم افتراضية عبر اإلنترنت. فأدت األمية    ، حيث اصبحت 19-مؤخراً تحدي جديد نتيجة كوفيد 

التكنولوجية ومحدودية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية إلى توسيع فجوة التعليم والمهارات لألطفال  

والشباب المهاجرين. هناك مخاوف من عدم تضمين األطفال عديمي الجنسية أو غير الحائزين على وثائق أو  

في بعض الدول. ويعتبر التمييز وكراهية األجانب من القضايا    19-ر المسجلين في حمالت التطعيم ضد كوفيد غي

الرئيسية التي تواجه األطفال المهاجرين. كما أن وصمة العار ضد الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي  

ر أيضاً على الوصول إلى الخدمات. في معظم  واألطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية يمكن أن تؤث

الحاالت، كان األطفال المهاجرون غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ال يتمتعون بجميع أشكال الحماية  

 عاماً، مع عدم وجود فترة انتقالية وعدم توافر حلول لمستقبلهم.   18والدعم المقدم لهم عندما يبلغون 

ا بلدان  مجموعة كبيرة من األطفال  إلى أن يكونوا غير مرئيين هم أولئك في  بالهجرة والذين يميلون  لمتأثرين 

المنشأ الذين تركهم والديهم أو أحد الوالدين بسبب الهجرة. في العادة، يترك هؤالء مع أفراد األسرة الممتدة، على  

تُنفق دائًما على هؤالء األطفال،  أن يقوم ذويهم بإرسال التحويالت المالية لرعايتهم. ومع ذلك، فإن التحويالت ال 

وقد يعانون من اإلهمال. وتتفاقم هذه المشكلة عندما ال يسمح أرباب العمل للنساء المهاجرات االتصال بأطفالهن  

ومتابعة أوضاعهم. يعود سبب العديد من هذه المشاكل إلى عدم وجود حقوق لم شمل األسرة للنساء واألطفال  

 المهاجرين في المنطقة. 
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III. التوصيات 

 

 العامالت المهاجرات 

 والتعافي طويل األجل:   19-من خالل االستثمار في االستجابة لـ كوفيد 

ضمان الحفاظ على الوظائف، بما في ذلك من خالل زيادة تنقل العمال وحماية العمال، والتعويض الكامل   ✓

 عن فقدان األجور، وشبكات األمان االجتماعي، والتطعيمات، وبرامج العفو؛ 

االقتصادي، وحالة سوق    -تاج بيانات مصنفة حسب الجنس وإجراء تحليل جنساني للوضع االجتماعي  إن ✓

 العمل للعامالت المهاجرات؛

ضمان تغطية قانون العمل بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال   ✓

بناء القدرات واإلنفاذ والمساءلة، ال سيما لمسؤولي  التمييز ضد المرأة، بما في ذلك العمال المنزليون، و 

 إنفاذ القانون ووكاالت التوظيف وأرباب العمل؛

بشأن   ✓ للعمل  الوصول  قبل  بمعلومات  المتعلّق  الجنساني  للمنظور  المراعية  والبرامج  السياسات  تعزيز 

االجتماعي، وحماية  بالحقوق وااللتزامات، وقابلية التوظيف، والتوظيف العادل واألخالقي، والضمان  

 األجور، وجمع المدخرات، والتحويل الفعال للتحويالت؛

إلغاء أنظمة الكفالة والتأكد من الحصول على تأشيرات عمل بأسماء المهاجرين؛ تقليل عبء الحصول   ✓

على التأشيرة وتجديد تصاريح العمل / اإلقامة على العامل وضمان بيئات المواتية تحمي حقوق العمال؛  

قدرة العامل على التعاقد على وظائف جديدة مع إشعار صاحب العمل بمهلة كافية؛ إعطاء "فترات  تعزيز  

سماح" للعمال للبقاء في البالد دون فقدان حق اإلقامة، وإتاحة التعاقد على وظائف جديدة والوصول إلى  

 العدالة إذا لزم األمر أثناء السماح لهم بالعمل؛ 

 ومجموعات دعمهن في جميع مراحل وضع السياسات والبرامج؛ضمان تمثيل النساء المهاجرات  ✓

 ضمان حق التمثيل والمفاوضة الجماعية.  ✓

توفير التغطية للعامالت المهاجرات في قوانين مكافحة العنف ضد المرأة والوصول الشامل إلى الخدمات،   ✓

 بغض النظر عن حالة الهجرة؛

االجتماعية   ✓ واألعراف  القوانين  واألمومة،  إلغاء  اإلثنية،   / والعرق  الجنس،  على  القائمة  التمييزية 

 واالقتصاد، والجنسية، وحالة الهجرة؛ 

 توفير بدائل لالحتجاز والترحيل؛ ✓

تعزيز استخدام العمليات التشاورية ومشاركة المجتمع المدني في معالجة المخاوف األساسية، مع المتابعة   ✓

 المستمرة. 

 

 المهاجروناألطفال والشباب 

 االستماع إلى احتياجات وتطلعات األطفال والشباب، والتأكد من أن الخدمات المقدمة آمنة؛  ✓

إصالح القوانين لتشمل األطفال المهاجرين وحمايتهم على أساس الحاجة وليس الوضع، وضمان إدراج   ✓

بما في ذلك التعليم  األطفال المهاجرين في األنظمة الوطنية لحماية الطفل والخدمات الوطنية األخرى،  

 والرعاية الصحية، بدعم من السلطات المعنية؛ 
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حقوق   ✓ بشأن  الحدود  وسلطات  والشرطة  االجتماعية  الخدمات  مجال  في  العاملة  القوى  قدرات  تعزيز 

 األطفال المهاجرين وحمايتهم؛

تنسيق وإدارة حالة مراعية لألطفال عبر الحدود. زيادة وجود مهنيين مدربين   ✓ آليات  في مجال  إنشاء 

 حماية الطفل، مثل األخصائيين االجتماعيين في المناطق الحدودية؛ 

 التأكد من وجود إجراءات مناسبة ومراعية لمصالح األطفال ؛  ✓

حظر احتجاز المهاجرين األطفال في التشريعات الوطنية والتأكد من توفر خيارات الرعاية واالستقبال   ✓

لمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي في تقديم  المناسبة لألطفال المهاجرين وأسرهم. دعم ا

 الرعاية المجتمعية البديلة؛ 

حيثما ال يزال احتجاز المهاجرين قيد االستخدام، يجب تسهيل وصول المنظمات غير الحكومية ومنظمات   ✓

 المجتمع المحلي وغيرها من المنظمات ذات الصلة للمراقبة؛

 هجرة األطفال بطريقة تراعي الطفل، في كافة مراحل الهجرة؛ ضمان توفير المعلومات حول خدمات  ✓

إطالق مبادرات مشتركة بين الدول العربية تسمح باالعتراف بالمؤهالت التعليمية السابقة للمهاجرين   ✓

 وتسهيل وصول الشباب المهاجرين إلى فرص العمل؛

والمهارات للشباب المهاجرين    تشجيع مشاركة القطاع الخاص في توفير البرامج التي تسد فجوات التعليم  ✓

مع التركيز على تقليل الحواجز أمام الفتيات والشابات والمساعدة في معالجة محو األمية التكنولوجية    -

 وفجوات الوصول؛ 

االقتصادات  ✓ في  الشباب  المهاجرين  مساهمة  من  توسع  استراتيجيات  وبناء  المهاجرين  إدماج  تعزيز 

 الوطنية؛

تمييز والتنّمر، والعمل مع الشباب من المهاجرين والمجتمعات المضيفة لمكافحة  اطالق حمالت لمكافحة ال ✓

 كراهية األجانب؛ 

 تعزيز المسارات القانونية لألطفال واألسر للهجرة بطريقة آمنة ومنتظمة؛  ✓

 إنشاء مراقبة طويلة المدى لألطفال بعد العودة.  ✓

 توصيات مترابطة ذات صلة بالعامالت واألطفال المهاجرين 

ان جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر، من أجل برمجة أفضل مع النهج المراعية للمنظور  ضم ✓

 الجنساني والمراعية لألطفال؛

أدلة حول    - تضمين الخطاب حول الهجرة   ✓ المهاجرون،    - وإيجاد  الذين تركهم ذووهم  قضايا األطفال 

 وكذلك األطفال المولودين ألمهات مهاجرات؛

الجنسين  إدخال   ✓ بين  الفوارق  تراعي  التي  العاملة  اليد  الوطني وعبر    -سياسات هجرة  المستوى  على 

 والتأكد من أن هذه السياسات تعالج الحقائق والحقوق المتقاطعة للنساء واألطفال؛  -الحدود 

ين تركهم  توفير حماية اجتماعية شاملة، بما في ذلك رعاية الطفل / الوصاية وتدابير الحماية، لألطفال الذ  ✓

وإصالح   مراجعة  المقصد؛  بلدان  في  مهاجرات  المولودين ألمهات  ولألطفال  المنشأ  بلدان  في  ذووهم 

قوانين ولوائح لم شمل األسرة لجعل لم شمل األسرة أكثر سهولة بالنسبة للنساء واألطفال المهاجرين في  

 المنطقة؛ 

اتصال م ✓ البقاء على  المهاجرات في  العامالت  أطفالهن في الوطن، وتزويدهن  ضمان حماية حقوق  ع 

 بالوسائل الالزمة لالحتفاظ باالتصاالت؛ 
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وضع سياسات لحماية وحدة األسرة عند العودة إلى البلدان األصلية، وضمان عدم فصل األطفال عن   ✓

 ذويهم من خالل عمليات الترحيل أو االحتجاز، وعدم احتجاز العائالت؛ 

الفوارق بين الجنسين لقوانين تسجيل المواليد والجنسية،  إجراء مراجعات وإصالحات تراعي األطفال و ✓

مع التركيز على تعزيز حقوق النساء واألطفال المهاجرين، بما في ذلك تمكين النساء من تسجيل أطفالهن  

 ونقل الجنسية إلى أطفالهن؛ 

نسية  تعزيز التعاون عبر الحدود، بما في ذلك من خالل الخدمات القنصلية، من أجل ضمان حقوق الج  ✓

 وتسجيل المواليد لألطفال المولودين للعمال المهاجرين وتجنب انعدام الجنسية. 
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 مرفق ج ال

المراجعة اإلقليمية لالتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية ألصحاب المصلحة: نتائج االستطالع عبر   
 اإلنترنت 

 النتائج الرئيسية 

في تنفيذ ومتابعة   بأكمله    تماشياً مع المبادئ التوجيهية لالتفاق العالمي للهجرة التي تدعو إلى نهج شامل للمجتمع 
ومراجعة االتفاق العالمي، قامت المنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع أعضاء شبكة األمم المتحدة اإلقليمية للهجرة  
في المنطقة العربية، بجمع وترتيب مدخالت كتابية طوعية من جميع أصحاب المصلحة المعنيين فيما يتعلق بتنفيذ  

 لرئيسية لهذة الدراسة االستقصائية في النقاط التالية. االتفاق. يمكن تلخيص النتائج ا
 

 أوالا: نظرة عامة على حالة تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة 
كانت آراء المستجيبين حول التغيير في وضع المهاجرين في بلدانهم منذ اعتماد االتفاق العالمي للهجرة   .1

 من المستجيبين بتحسن وضع المهاجرين.   %50.0إيجابية، حيث أفاد حوالي  2018في ديسمبر 
على الرغم من التغيير في وضع المهاجرين منذ اعتماد االتفاق، أفاد المستجيبون أن التقدم المحرز في   .2

في المائة من المستجيبين أن التقدم المحرز    73.3تنفيذ االتفاق يحتاج إلى مزيد من التحسين حيث أفاد  
 سين كبير. في تنفيذه يحتاج إلى تحسين أو تح

( )بشأن جمع  1أحرزت الدول اكثر تقدم في  ثالثة أهداف لالتفاق  للدول المجيبين هي الهدف األول ) .3
(  15( )بشأن الهوية القانونية والتوثيق( والهدف الخامس عشر )4البيانات المصنفة( والهدف الرابع )

 )بشأن الوصول إلى الخدمات األساسية(. 
(  1على الدول المستجيبة بذل المزيد من الجهود بشأنها هي الهدف األول )  أكثر ثالثة أهداف التي يتعين .4

)التوظيف    ( 6السادس ))العوامل الي تشجع على الهجرة( و  ( 2الثاني ))جمع البيانات المفصلة( ، الهدف  
 العادل واألخالقي(. 

التي تحتاج البلدان لبذل  أكثر ثالثة أهداف البلدان المستجيبين بحاجة إلى الدعم لتنفيذها هي نفس األهداف   .5
 . 4والتي تم ذكرها في النقطة -المزيد من الجهود وهي المذكورة أعاله بالنقطة رقمبشأنها

فيما يتعلق بإقادة المستجيبين عن وضع بلدانهم لخطة عمل أو استراتيجية استجابة وطنية لتنفيذ أهداف   .6
تطوير بلدهم لخطة استجابة وطنية /  % من المستجيبين عن عدم علمهم ب38.8االتفاق العالمي، أبلغ  

 . للهجرة خطة عمل أو استراتيجية لتنفيذ االتفاق العالمي 
، أفاد المستجيبون أن البلدان أحرزت تقدًما بدرجات  2018فيما يتعلق بتنفيذ أهداف االتفاق منذ ديسمبر   .7

(  1لمستجيبين: الهدف األول )متفاوتة. فيما يلي أهم ثالثة أهداف حسب إفادة المستجيبينتم تنفيذها بالنسبة ل
تقليل نقاط الضعف( والهدف الخامس عشر )7)بشأن جمع البيانات المفصلة(، السابع ) (   15( )بشأن 

 )الوصول إلى الخدمات األساسية(. 
"تقديم   .8 أن  المستجيبون  يعتبر  االتفاق،  تنفيذ  في  أفضل  بشكل  المصلحة  أصحاب  مساهمة  بخصوص 

هو أفضل سبل المساهمة في تنفيذ االتفاق، يليه "توفير بناء القدرات" و    المساعدة المباشرة للمهاجرين" 
 "إنتاج البيانات والبحوث" وكذلك "توفير الدعم النقدي". 
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 ثانياا: الثغرات والتحديات والممارسات الواعدة والدروس المستفادة 
حول أهم مجاالت الدعم التي تشتد  اشار المستجيبون في اجابتهم على سؤال  بالنسبة للفجوات التنفيذية،   .9

الحاجة إليها في بلدانهم لتسريع تنفيذ االتفاق، إلى "التمويل" كأولوية، يليه "بناء القدرات" و"جمع البيانات  
 وتحليلها". 

ذكرها المستجيبون،  أما بالنسبة للممارسات الواعدة والدروس المستفادة، األمثلة الرئيسية التي   .10
تشمل دمج المهاجرين من خالل إتاحة برامج التكامل االجتماعي واالقتصادي، وبناء القدرات للجهات  
الفاعلة المحلية، واعتماد استراتيجيات الهجرة الوطنية، وتحسين الوصول إلى الحقوق األساسية، وجمع  

اج المهاجرين في حمالت وخدمات التوعية  البيانات المصنفة، وتطوير استراتيجيات وطنية للهجرة، وإدر
 حول فيروس كورونا المستجد.

نسبة   .11 بلغت  بـاالتفاق،  الخاصة  والمراجعة  المتابعة  المستجيبين في عملية  يتعلق بمشاركة  فيما 
% من إجمالي    20.0المشاركون الذين شاركوا في المتابعة والمراجعة على المستوى الوطني حوالي  

%. وكذلكنجح  13.8ن نسبة أولئك الذين شاركوا على المستوى اإلقليمي بلغت فقط  المستجيبين، في حين أ
االستطالع في التقاط أصوات ما يقرب من نصف المستجيبين الذين لم يشاركوا في المشاورات على  

 المستويين الوطني واإلقليمي. 
 

 ثالثاا: المبادئ التوجيهية الشاملة والمتداخلة لـالتفاق 
التوجيهية لالتفاق، وعلى الرغم من األمثلة التي قدمها المستجيبون على كيفية    للمبادئ بالنسبة   .12

تطبيق ودمج المبادئ التوجيهية في تنفيذ االتفاق في بلدانهم، تشير نتائج الدراسة االستقصائية إلى أن  
ستجيبين  المستجيبين غير راضين عن درجة تطبيق / دمج هذه المبادئ في تنفيذ االتفاق. تراوحت نسبة الم

  %70للنهج المراعي للطفل إلى أكثر من  %60الذين أشاروا إلى الحاجة إلى مزيد من التحسين بين  
 لنهج المجتمع بأكمله. 

 
 


