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لمحة عامة تمهيدية. أ

االتفاق العالمي من أجل الهجرة وتطّوره: مدخل•

:تقرير االستعراض اإلقليمي في المنطقة العربية•

أجل األهداف العاّمة للتقرير اإلقليمي لالتفاق العالمي من➢
الهجرة

المنهجية ➢



السياسة والبيئة التمكينية. ب

االتجاهات الرئيسية: تطوير سياسة الهجرة

استراتيجية حوكمة الهجرة•

السياسات المتعلقة بالهجرة واإلصالحات•



عة تنفيذ بشأن متاببعض نتائج التقرير القطري للدول العربية . ج

منة ومنظمة ونظاميةآاالتفاق العالـمي من أجل هجرة 

. ي للهجرةاإلتفاق العالممنصات خاصة لمتابعة تنفيذ أسست معظم الدول العربية •

عشرين والثالثة تشير تقارير الدول إلي إحراز تقدم كبير في تحقيق األهداف •

الهدف لإلتفاق العالمي للهجرة، وذلك بدرجات متفاوتة اعتماًدا على مدي إرتباط

.المحدد بالسياقات القطرية للدولة العضو

ز القطرية التي تعكس التقدم المحرتقاريرها 22دولة عربية من أصل 13قدمت •

الجزائر، البحرين، جزر القمر،: لإلتفاق العالمي للهجرة23األهداف ال نحو 

.  ونسمصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، قطر، ت

ي قدمتها ترتكز البيانات الواردة في هذا العرض بشكل حصري علي التقارير الت•
.يرهذه الدول، وتركز علي بعض النتائج المختارة وليس كل ما ورد في التقار

نظرة عامة



أهداف اإلتفاق العالمي للهجرةحسب نتائج تقارير الدول . ج

(البياناتجمع ): الهدف األول
 Migration Profileوموريتانياالعراق المغرب، في المرصد األفريقي للهجرة في : مثال•

(بلدانهمعلى مغادرة المواطنين تقليل العوامل التي تجبر ): الهدف الثاني
الضعيفةمشاريع تستهدف الفئات : مصر•

برامج تنمية التعاون مع منطقة الساحل: الجزائر•

(مكافحة االتجار بالبشر): العاشرالهدف 
، األردن، القمر، مصر، العراقجزر البحرين، : التشريعات للوقاية والحماية والمقاضاةإصالح •

وتونسقطر الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، 

مكافحة االتجار بالبشرالعربية لبناء القدرات في مجال المبادرة أطلقت : قطر•

(التعاون): الثالث والعشرينالهدف 
فحة االتجار تنظيم وحماية العمالة المهاجرة ومكابشأن والعالمية / واإلقليميةاالتفاقات الثنائية •

بالبشر

التي حظيت بالتركيز األكبراألهداف . 1.ج



التي حظيت ببعض االهتماماألهداف . 2. ج

(الهجرةجميع مراحل توفير المعلومات خالل : )الثالثلهدف ا
إلكترونيةوخدمات توجد منصة خاصة تحتوي علي معلومات : البحرين•

المواقع الرسمية عبر إتاحة البيانات والقرارات : الكويت•

ترجمة وتوزيع نسخ من قوانين العمل: قطر•

(والوثائق القانونية للمهاجرينبطاقات الهوية : )الرابعالهدف 
وتمديد على مرحلتين النظاميين ٪ من المهاجرين غير 90تنظيم أوضاع : المغرب•

سنوات3تصاريح اإلقامة إلى 

(الالئقوالعمل المنصف واألخالقي التوظيف : )الهدف السادس

لمهاجرينالعمال اأدخلت البحرين والكويت وقطر إصالحات رئيسية فيما يتعلق بحماية •

مغربالفي للعامالت حماية المنزلي، وكذلك إجراءات لبنان قانونا ليشمل العمل صاغ •

أهداف اإلتفاق العالمي للهجرةحسب نتائج تقارير الدول . ج



(إدارة الحدود بطريقة متكاملة): الهدف الحادي عشر
ي النيجر فونظرائهم األقاليم الحدودية " والة"تنسيق بين –مع دول الجوار لجان مشتركة : الجزائر•

.ومالي

الحدودالدولية للهجرة في إدارة مثل المنظمة الشركاء تعاون مع : العراق وجزر القمر•

الحدودتدريب موحد إلدارة إنشاء مركز : لبنان•

(احتجاز المهاجرين كمالذ أخير): الهدف الثالث عشر
ن المهربين وعدم معاقبة المهاجري، (البحرين)التنقل مثل ضمان حرية بعض البلدان تدابير اتخذت •

عادة تقييم وإ، (لبنان)وحظر االعتقال التعسفي ، (الكويت: مثل المالجئ)االحتجاز وبدائل ، (مصر)

(ليبيا)حالة مراكز االحتجاز 

(الهجرةمراحل الحماية والمساعدة القنصلية طوال ): الهدف الرابع عشر
.خدمة مجانية مقدمة إلى البحراني على نطاق واسع، WOJHATI: البحرين•

يرهاوغالعودة وإعادة االندماج من خالل المجالس المجتمعية في تركيا وإيران تيسيير : العراق•

وحلهاحوار بين القوى العاملة والبعثات الدبلوماسية لتحديد المشاكل : الكويت•

(توفير الوصول إلى الخدمات األساسية للمهاجرين): الهدف الخامس عشر
د استفادوا قالمهاجرين وقطر، أن والبحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان تشير تقارير الجزائر •

19باء الكوفيد من الرعاية الصحية والتعليمية واالجتماعية وخاصة الرعاية الصحية خالل 



(االجتماعيوالتماسك االندماج لتحقيق تمكين المهاجرين ): الهدف السادس عشر
ن قوانين ومصر والكويت والمغرب عكشفت اإلفادات الواردة في التقارير القطرية للبحرين •

والدينحرية الثقافةوممارسة وسياسات وآليات مختلفة تسمح للمهاجرين بالتمتع بحقوق 

(الهجرةخطاب القضاء على التمييز وتشكيل ): الهدف السابع عشر
المهاجرين امح تجاه تقارير الدول التشريعات والسياسات التي تعاقب التمييز وتشجع التستوضح •

(البحرين ومصر والكويت ولبنان)

(االستثمار في تنمية المهارات واالعتراف المتبادل بالمؤهالت): الهدف الثامن عشر
أفضل في كل بعض البلدان بتقديم دورات تدريبية لتمكين مواطنيها من المنافسة بشكلأفادت •

(  مصر وتونس)والعالمية ( البحرين ومصر والكويت)من السوق المحلية 

(التنميةفي المهاجرين مساهمة : )التاسع عشرالهدف 
سبيل مية على تشير تقارير الدول إلي بعض التشريعات والسياسات إلشراك مغتربيها في التن•

المثال مصر واألردن ولبنان وتونس



(وأقل تكلفةبشكل أسرع وأكثر أمانًا تيسييرالتحويالت : )لهدف العشرينا
(البحرين: )الدول المستقبلة•

(وتونسمثل مصر)معينة للمغتربين الدول المرسلة قوانين وسياسات تمنح امتيازات تحدد •

(تسهيل العودة اآلمنة والكريمة وإعادة اإلدماج: )الهدف الواحد والعشرين
19أعادت مصر مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في الخارج خالل باء الكوفيد •

.ينظم العراق برامج إلعادة تأهيل النازحين ودمجهم•

ن الخارجمثل تونس، يتعاون العراق مع البلدان المستقبلة إلعادة المهاجرين غير النظاميين م•

ن غير بالعودة الطوعية لضحايا اإلتجار بالبشر والمهاجريالكويت ولبنان وليبيا إهتمام •

النظاميين علي أراضيها

(آليات استحقاقات ومزايا الضمان االجتماعي): الهدف الثاني والعشرين
مثل البحرين ومصر والكويت وتونس أنواًعا من مزايا الضمان االجتماعي للمهاجرينقدمت •

مهاجرين والشكاوى التي لم يتم تسويتها من قبل العمال ال، (البحرين)التأمين ضد البطالة 

(الكويت)



لترد إفادات بشأنها في معظم تقاريرالدوالتي لم األهداف . 3.ج

(النظاميةمسارات الهجرة تعزيز ): الهدف الخامس
العمللتمكين رقمنة خدمة تصاريح أسست نظاًما : تونس•

تمديد التأشيرات واإلقامات الخاصة باألجانب: والمغربوالبحرين الجزائر •

(معالجة أوجه اإلستضعاف أثناء الهجرة: )الهدف السابع
ح المرنة بالحقوق وأنظمة التصاريتوعية المهاجرين : ولبنانالبحرين ومصر واألردن والكويت •

ولةالمبذبين الجهود من -ومراقبة وكاالت التوظيف ومكافحة استغالل المهاجرين واألطفال 

(المفقودينالبحث وإنقاذ المهاجرين / إنقاذ األرواح ): الهدف الثامن
إنشاء آليات تعاون: وتونسوليبيا والمغرب مصر •

وفرونتكسواإلنقاذ مع قبرص أسس مركزللبحث : لبنان•

(المهاجرينمكافحة تهريب تعزيز التصدي ): الهدف التاسع
المهاجرينمصر والكويت قوانين لمكافحة تهريب أصدرت •

(تعزيز إجراءات الفحص واإلحالة): الهدف الثاني عشر
وقطرومصر والكويت مثل البحرين دول إفادات من 

نتائج تقارير الدول حسب أهداف اإلتفاق العالمي للهجرة. ج



حماية العاملين المهاجرينجهود التعاون الثنائي بشكل كبير على تركزت •

تصادية تبنت الشراكات الثنائية رؤية شاملة تتناول التحديات االجتماعية واالق•

أخرىربية علدول تنموية وإنسانية مساعدات بشكل ثنائي الدول العربية بعض تقدم •

المجاورةالحدود مع الدول تأسست بعض الشراكات إلدارة •

األطرافمتعدد هناك جهود ومباردات للتعاون •

إقامة شراكات إقليمية مع جامعة الدول العربيةالدول األعضاء إلى تسعى •

التعاون األقليمي . د



نهاية العرض

!شكرا


