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مراجعة إقليميّة حول اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنّظمة  
 والنّظاميّة في المنطقة العربيّة  

 2021 برايرف 24- اليوم األّول

 

( لإلتّفاق العالمي من أجل  6الهدف ) 
 الهجرة  

تيسيير التّوظيف المنصف واألخالقي,  
العمل  وضمان الّظروف الّتي تكفل  

 الاّلئق. 

( لإلتّفاق العالمي من أجل  5الهدف ) 
 الهجرة 

تعزيز توافر ومرونة وسائل ومسارات  
 الهجرة النّظاميّة 

( لإلتّفاق العالمي من أجل  2الهدف ) 
 الهجرة  

التّخفيف من أثر الّدوافع و العوامل  
الهيكليّة الّسلبيّة الّتي تجبر النّاس على  

 . المنشأمغادرة بلدانهم 

 ( لإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة  18الهدف ) 
اإلستثمار في تنمية المهارات وتيسيير اإلعتراف المتبادل  

 بالمهارات والمؤهّالت والكفاءات. 

 ( لإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة  12الهدف ) 
تعزيز اليقين والقدرة على التّنبّؤ في إجراءات الهجرة من أجل  

 على نحو مناسب. الفرز والتّقييم واإلحالة 
 

  لمحة موجزة عن األهداف المتجّمعة ضمن المائدة المستديرة المعنيّة .1

درجة لحوكمة الهجرة, و يعترف بالحاجة إلى   360يوفّر اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنّظمة والنّظاميّة, مقاربة ذات 
من أجل تسهيل الهجرة اآلمنة والمنّظمة والنّظاميّة. هذا اإلتّفاق يرمي إلى التّقليص من المخاطر   ،وجود مقاربة شاملة و شراكات قويّة

و كذلك تحسين الفوائد اإلجماليّة للهجرة وضمان   ،خالل مختلف مراحل رحلة الهجرة ،ومواطن الّضعف الّتي يواجهها المهاجرون
  المهاجرين. إحترام وحماية وتطبيق منظومة حقوق اإلنسان فيما يخصّ 

إلى التّخفيف من أثر الّدوافع والعوامل الهيكليّة الّسلبيّة الّتي   ،للمهاجرين  المنشأ يهدف اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة في البلدان 
 . تعيق النّاس عن بناء سبل العيش المستدامة والمحافظة عليها 

جتماعيّة و بيئيّة على أصعدة  اقتصاديّة و  اتمّر بتغيّرات ديمغرافيّة وهذا ويدرك اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة بأّن المجتمعات 
 يمكن أن تكون لها تداعيات على الهجرة أو أن تكون نتاجا لها.  ،مختلفة

د  وباألخّص فيما يتعلّق بهجرة الي ، إلى توسيع و تنويع سبل ومسارات الهجرة النّظاميّة ، و يدعو اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة أيضا
 العاملة. 

بما في ذلك حماية  ،تحسين القوانين والتّشريعات لتيسيير التّوظيف المنصف واألخالقي وضمان الّظروف الّتي تكفل العمل الاّلئق 
التّكنولوجيا  ستخدام االتّرفيع في شفافيّة إجراءات الهجرة والنّفاذ إليها و   ،جميع العّمال المهاجرين من جميع أشكال اإلستغالل واإلساءة

هي كلّها عناصر إضافيّة مهّمة تّم تثبيتها ودعمها لحماية المهاجرين. تطبيق المبادئ التّوجيهيّة لإلتّفاق   ،لتبسيط إجراءات الهجرة
  ، فلمثل المقاربات القائمة على حقوق اإلنسان والمستجيبة لإلعتبارات الجنسانيّة والمراعية إلحتياجات الطّ  ،العالمّي من أجل الهجرة
 هو أمر جوهرّي وحيوّي. 

يشّجع اإلتّفاق العالمّي من أجل الهجرة الّدول على اإلستثمار في تطوير المهارات واإلعتراف المتبادل بالمهارات   ، عالوة على هذا
من أجل  ،األطفالبأساليب تأخذ بعين اإلعتبار الوضعيّات واألولويّات الّدقيقة والمختلفة للنّساء والّرجال و  ،والمؤهّالت والكفاءات 

 تحسين مساهمات المهاجرين في التّنمية المستدامة على المستوى المحلّي والوطني واإلقليمي والعالمي. 

سياسات متّسقة ل ابالمنطقة العربيّة وفق   عن أسباب و كيفيّة إرتباط هذه األهدافقصيرة خلفيّة  .2
 قائمة على األدلّة  

لمسالك وطرق هجرة متنّوعة تستخدم في نفس الوقت كبلدان منشأ وعبور ومقصد ألعداد كبيرة من ا تعتبر المنطقة العربيّة مركز  
ا إلختيارات واعية  ضمان أن تكون الهجرة نتاج  لهّمية أ  ، أمر ذومن ثمّ  و، المهاجرين.  إعتماد مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة ه

وأن يتولّد عنها تأثير إيجابّي على المهاجرين وعلى عائالتهم   ، أسومستنيرة وليس رّدة فعل ناتجة عن الّشعور باإلحباط أو الي 
 في بلدان المنشأ والعبور والمقصد.  مختلف الجماعاتو

و يعّزز إلغاء   ،( هو بالتّالي, ذو صلة خاّصة بما أنّه يؤّكد على الّطبيعة متعّددة األوجه لصنع القرار المرتبط بالهجرة2الهدف رقم )
و توفير األمن الغذائي والّصحة والنّظافة الّصحية   ،بوسائل تشمل القضاء على الفقر  ،وامل الهيكليّة الّسلبيّةمختلف الّدوافع والع

والحّد من  والتّعليم والبنية التّحتيّة والتّنمية الحضريّة والّريفيّة والمساواة بين الجنسين وتمكين النّساء والفتيات والقدرة على التّكيّف 
اإلقتصاديّة لجميع أشكال العنف و عدم  -تّخفيف من آثار تغيّر المناخ والتّكيّف معه والتّصّدي لآلثار اإلجتماعيّةمخاطر الكوارث وال

التّمييز وسيادة القانون والحوكمة الّرشيدة وإتاحة اللّجوء إلى القضاء و حماية حقوق اإلنسان, فضال عن إيجاد مجتمعات سلميّة  
 والمحافظة على تلك المجتمعات.  ،فعّالة وشفّافة وخاضعة للمساءلةتتمتّع بمؤّسسات  وشاملة للجميع
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,  23دولة عربيّة من أصل    18حيث تتموقع  ،تعتبر المنطقة العربيّة أحد أكثر المناطق في العالم الّتي تعاني من ندرة المياه والجفاف
  .1رد في الّسنةمتر مكعّب لنصيب الف1000أدنى المستوى الّسنوي للموارد المائيّة المتجّددة ب 

حيث ترغمهم على   ،النّفاذ غير الكافي للماء يؤثّر على سبل عيش النّاس وخاّصة لدى الجماعات الّريفيّة الّتي تعتمد على الّزراعة
 التّنقّل من أجل إيجاد مصادر أخرى لضمان سبل العيش. 

من المتوقّع أن تفرز تحّركات واسعة للّسّكان في المستقبل القريب. و   ،مثل التّصّحر وارتفاع مستوى سطح البحر  ،أخطار بيئيّة أخرى
" في قائمة  النزوح و دعا إلى إدماج " ،البعد الخاّص بقابليّة التّحّرك في هذه األزمة  ،قد أدرك اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة

 ّصة باإلستعداد للكوارث. اإلستراتيجيّات واإلستجابات الخا

( على تعزيز التّعاون من أجل تحديد وتطوير وتعزيز الحلول المستدامة للمهاجرين المظطّرين إلى مغادرة  5يشّجع الهدف رقم )
 وخاّصة من خالل تدعيم وتحسين مستوى توفّر ومرونة سبل الهجرة النّظاميّة.  المنشأ، بلدانهم 

من حوادث الهجرة غير النّظاميّة والّتي ال تزال منتشرة وفي مجملها غير مدرجة في   ستخفّض دول المنطقة ، ومن خالل هذا
 اإلحصائيّات الّرسميّة.

زيادة اليقين  فإن  ، كما دعا أيضا إلى تسهيل النّفاذ إلى إجراءات لّم شمل أسر المهاجرين عند جميع مستويات المهارات. إلى جانب هذا
ساعد أيضا على حماية المهاجرين من اإلستغالل  تس ،(12اءات الهجرة كما دعا إليها الهدف رقم ) القانوني وإمكانيّة التّنبّؤ بإجر 

 واإلساءة واإلنتهاكات. 

فمن الّضرورّي التّأّكد بأّن المعلومات ذات الّصلة المتعلّقة بالحقوق   ، واسعة من التّحّركات المختلطةال  التدفات ومع  ،في العالم العربي
مع إنشاء آليّات إحالة مراعية للمنظور الجنساني و مراعية   ،متاحة ومنقولة  ،والواجبات بموجب القوانين واإلجراءات الوطنيّة

 إلحتياجات الّطفل. 

ز اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة التّوظيف المنصف واألخالقي والعمل  ل, يعزّ عمأخذا بعين اإلعتبار الواقع الّديمغرافي وسوق ال
والّتي إستضافت تاريخيّا    ،(.  هذا الهدف له صلة خاّصة بالمنطقة دون اإلقليميّة لمجلس التّعاون الخليجيّ 6الاّلئق في الهدف رقم )

أرباع العدد اإلجمالي للمهاجرين والاّلجئين الّذين قدموا إلى   والّذين مثّلوا ثالثة ، أعدادا كبيرة من العّمال المتعاقدين بشكل مؤقّت
 . 2020المنطقة العربيّة في عام 

تحسين و  ،إتّفاقيّات الهيئات الثّنائيّة في مجال تنقّل األيدي العاملة وكذلك منّصات الهيئات اإلقليميّة ودون اإلقليميّة للحوار والتّنسيق
كلّها هي إجراءات خاّصة تّم    ، النّفاذ إلى آليّات تقديم الّشكوى واإلنتصافون وحقوق العّمال حماية حقوق اإلنساو ،لوائح التّوظيف

 تحديدها لهذا الغرض. 

واللّواتي   ،ال سيما في العمل المنزلي وفي المهن الّتي تتطلّب مهارات منخفضة ،هذا مهّم خاّصة للعامالت المهاجرات من النّساء 
في القوانين الخاّصة بالتّوظيف وخالل إرساء هذه القوانين بشكل فعّال.  هذه اإلجراءات تساعد على  يحتجن حماية إضافيّة ومعّززة 

التّأّكد من فرض العقوبات بشكل مالئم على اإلنتهاكات الّتي قد تمّس حقوق اإلنسان وحقوق العّمال, وكذلك تساعد على التّأّكد من أّن  
 و يستفيدون أيضا من مساهمات المهاجرين اإليجابيّة في المجتمع.   العمل التّابعة لهم دول المنشأ والمقصد يستجيبون لحاجيات سوق

  ، وعلى الخصوص إقامة شراكات عالميّة للمهارات فيما بين البلدان ،خلق شراكات قويّة وفاعلة هو ذو أهّمية بارزة ضمن هذا الهدف 
  ،شركات التّوظيفوالمتقاعدين, و ، أرباب العملو  ،بما في ذلك القطاع الخاصّ  ،إلى جانب إدماج الجهات المعنيّة صاحبة المصلحة

 والنّقابات  ،منّظمات العّمال المهاجرينو ،موّردوا الخدمات و

ابليّة التّوظيف لدى المهاجرين في أسواق  حيث يبتغي تحسين ق  ،( على مزيد إثراء التّأثيرات اإليجابيّة للهجرة18يحرص الهدف رقم )
 وكذلك يبتغي تأمين العمل الاّلئق في سياق هجرة اليد العاملة.  ،عند العودة  المنشأ العمل الّرسميّة في بلدان المقصد وفي البلدان  

اف المتبادل بالتّعلّم المسبق,  اإلستثمار في تطوير رأس المال البشرّي والنّهوض بريادة األعمال والتّعليم وتطوير المهارات واإلعتر 
 عند العودة.  المنشأيضمن أّن المهاجرين قد تّم توظيفهم في مستوى مهاراتهم ومؤهّالتهم وكفاءاتهم في بلدان المقصد وفي البلدان 

روا في بيئة إرساء هذه الحزمة من اإللتزامات من شأنه أن يساند المهاجرين من النّساء واألطفال والّشباب في عبورهم وأن يتطوّ 
 مؤاتية لهم من أجل  إثراء المجتمعات من خالل قدراتهم البشريّة واإلقتصاديّة واإلجتماعيّة. 

 أسئلة توجيهيّة  .3

ة  يجب أن يتّم تقييم جميع األسئلة التّوجيهيّة من خالل المنشور الخاّص بالمبادئ التّوجيهيّة لإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة, و خاصّ 
القائم حقوق اإلنسان  النهج و في نفس الوقت مراعاة  منظور يشمل المجتمع يأكمله، ومنظور يشمل الحكومة يأكملها  من خالل 

 والمستجيب لإلعتبارات الجنسانيّة والمراعي إلحتياجات الّطفل. 

 
 ( اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظّمة والنّظاميّة في سياق المنطقة العربيّة 2019تقرير حالة الهجرة الّدوليّة لعام ) 1
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التّركيز على   مع ،مع اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة 2030كيف قامت الّدول بربط مخّطط التّنمية المستدامة لعام  •
والبنية التّحتيّة والتّنمية  ،التّعليم والنّمّو اإلقتصادّي الّشامل للجميع والتّخفيف من آثار تغيّر المناخ والتّكيّف معه

 من اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة( 2الحضريّة والّريفيّة وإيجاد فرص العمل والعمل الاّلئق؟ )الهدف رقم  
 

بما في ذلك إتّفاقات تنقّل األيدي العاملة الثّنائيّة واإلقليميّة والعالميّة, فعّالة   ،يّة لصالحيّة الّدخولهل كانت الّسبل النّظام •
  ، الّضمان االجتماعيوفي ضمان صالحيّات دخول نظاميّة و سياسات الحصول على التّأشيرات والتّراخيص للعمل,  

من   5و ذلك لتلبية حاجات أسواق العمل. )الهدف رقم   ،وتحسين عمليّة المزاوجة بين المهارات ، ونقل المهارات
 اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة(.

 

 

على غرار   ،العمل الاّلئق و  ،التّوظيف المنصفو  ،هل نجحت الّشروط المعياريّة )مثل تأشيرات و تراخيص العمل •
مثل الّضمان اإلجتماعّي ونقل   ،مالت و العامالت بالمنازلالقوانين والبرامج الّتي تفيد النّساء المهاجرات العا

 من اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة(.  5المهارات وغيرها(, في تحسين سبل حماية العّمال المهاجرين ؟ )الهدف رقم 
 

إلقليميّة حول الهجرة, وأّي تحّديات تواجهها الّدول؟ أّي جهود أخرى تّم تركيزها  كيف تّم تطبيق اإلستراتيجيّات عبر ا •
من اإلتّفاق العالمي من   18و 8و6و5لتعزيز النّفاذ إلى سبل الهجرة النّظاميّة )مثل لّم شمل األسر(؟ )األهداف أرقام  

 أجل الهجرة(. 
 

المصلحة وبالخصوص النّقابات ومنّظمات العّمال و  لتسهيل مقاربة جامعة للمجتمع, كيف كان إلتزام أصحاب  •
 منّظمات أرباب العمل والقطاع الخاّص وجمعيّات المهاجرين ؟

 

كيف تّم تضمين الوضعيّات و المشاكل الخصوصيّة للنّساء المهاجرات العامالت, بما فيهّن العامالت المنزليّات و تلك   •
من   18و 8و 6و5ي تطوير إستراتيجيّات الّسياسات ؟ )األهداف  المرتبطة بأطفال النّساء المهاجرات العامالت, ف

 اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة(.
 

من أجل توفير  2ماهي اإلجراءات الّسياسيّة والقانونيّة والمنهجيّة الملموسة الّتي تّم إتّخاذها لدعم الهدف رقم   •
من اإلتّفاق العالمي من   12والنّقائص؟ )الهدف رقم   حّدياتاإلمكانيّات المناسبة للتّمحيص والتّقييم واإلحالة ؟  ماهي التّ 

 أجل الهجرة(. 
 

مع   ،من اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة 18و   12و  6و   5و   2في تنفيذ األهداف  19-كيف أثّرت جائحة كوفيد •
اب الوضعيّات  تنويه خاّص بالعّمال المهاجرين من الّرجال والنّساء أصحاب المهارات المنخفضة وخاّصة من أصح

 غير النّظاميّة والمزاولين للعمل المنزلّي. 
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 مصادر ال

   "اإلتّفاق العالمي من أجل الهجرة بإيجاز  فيديو  -
   و النّاس الّذين هم في حالة تنقّل 19" كوفيد  سياسات األمانة العاّمة لألمم المتّحدة -
 ال يميّز بين شخص و آخر, تماما كما يجدر بعمليّة تصّدينا للوباء أن تكون  19-"كوفيد بالغ شبكة األمم المتّحدة للهجرة  -

" تعزيز العمل الاّلئق من آسيا و أفريقيا إلى الّشرق   المصالح المشتركة و األهداف المشتركة لمنّظمة العمل الّدوليّة -
يقيا إلى  قاليميّة حول العّمال المهاجرين و التّحّركات من آسيا و أفر األوسط_ ورقة معلومات أساسيّة حول المشاورة األ

 الّشرق األوسط. 
تنقّل اليد العاملة بين آسيا و الّدول العربيّة " تبادل الخبرات و التّقّدم بموجب إعالن بالي, مع   - منّظمة العمل الّدوليّة -

 الت المهاجرات. التّركيز بشكل خاّص على العام
 . 2020ريلبموجز سياسات,أ ،19-حماية العّمال المهاجرين خالل جائحة كوفيد - منّظمة العمل الّدوليّة -

 .قاموس مصطلحات الهجرة –  32القانون الّدولي للهجرة رقم  - المنّظمة الّدوليّة للهجرة -
  المصطلحات األساسيّة للهجرة )عربي( –  المنّظمة الّدوليّة للهجرة -

تقرير حالة الهجرة الّدوليّة في العالم   -اإلجتماعيّة لغرب آسيالجنة األمم المتّحدة اإلقتصاديّة و  :المنّظمة الّدوليّة للهجرة -
 . 2019العربي 

 ة إلعادة البناء بشكل أفضل. على المنطقة العربيّة " فرص 19تأثير كوفيد  موجز سياسات -
عدسة   النساء والفتيات في الدول العربية من خالل نف ضدعلى الع 19-تأثيرات جائحة كوفيد –  هيئة األمم المتّحدة للمرأة -

 منظمات المجتمع المدني النسائية
 -على المنطقة العربيّة. 19-التّكلفة اإلقتصاديّة لكوفيد  -و اإلجتماعيّة لغرب آسيا لجنة األمم المتّحدة اإلقتصاديّة -
   " وحدة العائلة في سياق الهجرة. ورقة عمل عن اليونيسف -

  19" الّسّكان المعّرضون للخطر "تداعيات كوفيد نشريّة مشتركة عن برنامج األغذية العالمي و المنّظمة الّدوليّة للهجرة -
 تّشريد.على الجوع و الهجرة و ال

 

https://www.youtube.com/watch?v=HZtOtSR_3f8&feature=youtu.be
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
https://migrationnetwork.un.org/statements/covid-19-does-not-discriminate-nor-should-our-response
https://www.ilo.org/beirut/WCMS_578736/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_754661/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_743268/lang--en/index.htm
https://egypt.iom.int/en/international-migration-law-n%C2%B032-glossary-migration-arabic
https://publications.iom.int/books/key-migration-terms-arabic-0
https://rocairo.iom.int/publications/situation-report-international-migration-arab-region-2019
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid-19_and_arab_states_english_version_july_2020.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/08/evaw%20briefs/cso%20assessment%20brief_ar.pdf?la=en&vs=0
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/escwa-covid-19-economic-cost-arab-region-en.pdf
https://www.unicef.org/media/58341/file/Family%20unity%20issue%20brief.pdf
https://www.wfp.org/publications/populations-risk-implications-covid-19-hunger-migration-displacement-2020

