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تمهيد

أرسى اعتماُد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة 
العالمي( في كانون  )االتفاق  والمنظمة والنظامية 

َمْعَلَمًا تاريخيًا في حوكمة الهجرة،  األول/ديسمبر 2018 
انطالقًا من االعتراف بالتعاون سبياًل وحيدًا لتسخير 
للمخاطر  التنمية والتصدي  الهجرة من أجل  إمكانات 

العالمي  بها. ويقّدم االتفاق  المرتبطة  والتحديات 
رؤيًة شاملة لحوكمة الهجرة الدولية، وهو مخطط 
غير ُملِزم تسترشد به البلدان لتحسين قدرتها على 

حوكمة الهجرة على نحو فعال وتقديم نتائج أفضل 
والمقصد. ويعكس  والعبور  المنشأ  ولبلدان  للمهاجرين 

هذا االتفاق تالقيًا بين الدول على اتباع َنهٍج قائٍم على 
الحقوق إزاء الهجرة، والتزامًا بحوكمة الهجرة على 

ل الوعد بالكرامة والرفاه للجميع، حسبما ورد  نحو يكمِّ
في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويأتي اعتماد هذا اإلطار الشامل في وقت حرٍج 
التي تشهد مستويات غير مسبوقة  العربية  للمنطقة 

الهجرة باعتبارها منطقة منشأ وعبور ومقصد.  من 
وفي عام 2017، استضافت المنطقة ما يزيد على 38 
مليون مهاجر والجئ، بما في ذلك ما يناهز 9 ماليين 

الجئ، يمثلون نحو 15 في المائة من المهاجرين 
الدوليين في العالم. وتشير التقديرات إلى أن 29 

مليون شخص هاجروا من البلدان العربية، وأن نصفهم 
تقريبًا مكثوا في المنطقة. وقد التمس أكثر من 9 

ماليين الجئ الحماية في المنطقة العربية، بما في 
ذلك 3.7 مليون الجئ من المشمولين بوالية مفوضية 

األمم المتحدة لشؤون الالجئين و5.4 مليون الجئ 
المتحدة  المسّجلين لدى وكالة األمم  فلسطيني من 
الشرق  الفلسطينيين في  الالجئين  إلغاثة وتشغيل 

األدنى )األونروا(. ودوافع الهجرة في المنطقة توازي 
التفاوت  الهجرة واتجاهاتها. ولعّل  أنماَط  في تعقيداتها 

الكبير في مستويات االستقرار والتنمية بين بلدان 
المنطقة عامٌل هام في تشكيل مالمح الهجرة داخل 

المنطقة وخارجها. ففي حين أن بعض البلدان العربية 

ال تزال تتخّبط في الصراع والدمار والفقر، يحتّل 
بعُضها اآلخر الصدارة في ميادين البحث والتطوير 

الرائدة، وبناء مدن المستقبل وجذب المهاجرين من 
العالم. أنحاء  جميع 

ويوفر تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 2019 رؤًى 
جديدة عن اتجاهات الهجرة وأنماطها في المنطقة 

العربية، وتحديدًا عن طبيعة حركات الهجرة 
الجديدة  المهاجرين، والسياسات واألنظمة  ومالمح 

اللجنة االقتصادية  المنطقة. وقد أعّدت  المعتَمدة في 
الدولية  )اإلسكوا( والمنظمة  لغربي آسيا  واالجتماعية 

للهجرة هذا التقرير، بالتعاون مع 15 وكالًة تابعًة لألمم 
بالهجرة  المعنية  العمل  المتحدة وعضوًا في مجموعة 

الدولية في المنطقة العربية، التي تأسست في عام 
2013. يشكل هذا التقرير النسخة الثالثة من سلسلة 

تقارير حالة الهجرة الدولية )حيث صدر التقرير 
األول في عام 2015 والتقرير الثاني في عام 2017(، 

ويتناول الهجرَة في المنطقة العربية في إطار االتفاق 
العالمي. وَيعرض أيضًا أهمية االتفاق العالمي من أجل 
البلدان في  المنطقة، ويحدد الممارسات الجيدة لدعم 

أهدافه. تحقيق 

وقد اكتسبت الهجرة أهميًة ملحوظة في مناقشات 
السياسات العامة في جميع البلدان العربية، نظرًا لشدة 
التي  واالجتماعية  واالقتصادية  الديمغرافية  التحّوالت 
نجمت عن الهجرة الواسعة النطاق في معظم البلدان. 
وتحقيقًا لألهداف الواردة في االتفاق العالمي والبالغ 

عددها 23 هدفًا، يتعّين على الدول اتخاذ خطوات 
انعكاسات تلك األهداف  لمعالجة  طموحة وملموسة 

الوطني. المستوى  العامة على  على السياسة 

ويهدف هذا التقرير إلى تقديم توجيهات في مجال 
بين  المناقشات والحوارات  العامة، وتشجيع  السياسة 

مختلف أصحاب المصلحة من أجل تعزيز الحوكمة 
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لجميع  الكرامة  الهجرة، وكفالة  لتدفقات  الفعالة 
المهاجرين،  والرجال  والنساء  والفتيان  الفتيات 

التنمية  وتسخير إمكانات الهجرة في دفع عجلة 
المستدامة.

روال دشتي
وكيل األمين العام لألمم المتحدة

األمين التنفيذية لإلسكوا

تشارك  في رئاسة مجموعة العمل المعنية 
بالهجرة الدولية في المنطقة العربية

أنطونيو ڤيتورينو
المدير العام 

المنظمة الدولية للهجرة

يشارك في رئاسة مجموعة العمل المعنية 
بالهجرة الدولية في المنطقة العربية
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تتوجه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
)اإلسكوا( والمنظمة الدولية للهجرة بجزيل الشكر 
والتقدير إلى جميع الذين ساهموا في هذا العمل 

المشترك بين الوكاالت، وإلى العديد من األفراد 
والمنظمات على ما قّدموه من دعم ومشورة وعلى 

تفانيهم في العمل.

وقد ساهم في إنجاح هذا التقرير قيادُة ورؤية وتوجيه 
كل من السيدة كريمة القّري )اإلسكوا( والسيدة كريستينا 

ميجو )المنظمة الدولية للهجرة(، إلى جانب المساَعدة 
القّيمة من السيدة سارة سلمان، والسيدة أنليسا ليندسي، 

والسيدة باتريشيا دي نيفاريز كانو، والسيدة ريتا وهبه، 
والسيدة الرا الخوري، والسيدة فاليريا بانكوفا )اإلسكوا( 
والسيدة هند كيناني )المنظمة الدولية للهجرة(، اللواتي 

بذْلَن جهودًا حثيثة لدعم أعمال البحث والتحليل 
والصياغة. ونوّد أيضًا أن نشكر السيدة نعيم المتوكل 

والسيد فريديريكو نيتو )اإلسكوا( والزمالء من المنظمة 
الدولية للهجرة على مراجعة مسوّدات التقرير المختلفة.

ونوّد أن نعرب عن امتناننا لألعضاء في مجموعة 
العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية: 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا؛ ومنظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة؛ ومنظمة العمل الدولية؛ ومفوضية 
األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان؛ وبرنامج 

األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة 
البشرية/اإليدز؛ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ 

وبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛ وصندوق األمم المتحدة 
للسكان؛ وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ 

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين؛ ومكتب 
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ ومنظمة 

األمم المتحدة للطفولة؛ ووكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

)األونروا(؛ وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة؛ وبرنامج األغذية العالمي؛ ومنظمة 

الصحة العالمية.

ونتوّجه بالشكر أيضًا إلى الزمالء ونقاط االتصال من 
وكاالت األمم المتحدة على تخصيص وقتهم وخبراتهم 

لوضع هذا التقرير. ونود أيضًا أن نشكر موظفي المنظمة 
الدولية للهجرة في المكاتب الُقْطرية الذين قدموا 
المدخالت والبيانات والمواد إلعداد أجزاء التقرير 

المختلفة.

ونود أن نتقدم بخالص الشكر إلى الخبراء الذين دعموا 
إعداد هذا التقرير، ونخص بالذكر السيد فيليب فارغ، 

أستاذ غير متفرغ في مركز روبير شومان التابع للمعهد 
الجامعي األوروبي، ومشارك في مبادرة الشرق األوسط 

لمركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية في كلية كينيدي 
التابعة لجامعة هارفرد، ومدير مؤسس لمركز سياسات 

الهجرة التابع للمعهد الجامعي األوروبي، الذي أعّد الفصل 
الثالث من التقرير.

وقد تولى تحرير هذا التقرير وترجمته وتصميمه قسم 
خدمات المؤتمرات في اإلسكوا.

شكر وتقدير
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المحتويات
تمهيد

شكر وتقدير
مقدمة

1. لمحة عامة عن اتجاهات الهجرة والنزوح في المنطقة العربية
الهجرة إلى البلدان العربية والنزوح داخلها ألف.  

الهجرة والنزوح من البلدان العربية باء. 
الهجرة والنزوح حسب مجموعات البلدان جيم.  

تدفقات التحويالت المالية من المنطقة العربية وإليها دال.  
هاء.  دوافع الهجرة واألسباب الجذرية للنزوح في المنطقة العربية

ملخص النتائج الرئيسية واو.  

2. التطورات في إدارة الهجرة في المنطقة العربية
السياسات الوطنية بشأن الهجرة الدولية والنزوح ألف.  

التعاون الدولي بشأن الهجرة باء.  
الخاتمة جيم.  

3. االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية:
آثاره على مستوى السياسات في المنطقة 

مقدمـة ألف. 
وضع إطار عالمي إلدارة الهجرة  باء.  

االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية جيم.  
أهمية أهداف االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية للمنطقة العربية دال.  

تنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة: المجاالت ذات األولوية بالنسبة إلى المنطقة العربية هاء.  
الخاتمة واو.  

المرفقات
التعريفات المستخدمة في هذا التقرير المرفق األول. 

الهجرة والنزوح إلى المنطقة العربية المرفق الثاني. 
الهجرة والنزوح من المنطقة العربية           
المهاجرون والالجئون حسب العمر المرفق الثالث.  

المهاجرون والالجئون حسب الفئة العمرية العريضة   
التحويالت المالية المرفق الرابع.  

المرفق الخامس- وضع البلدان العربية في التصديق على الصكوك القانونية المرفق الخامس.  
الدولية المتعلقة بالهجرة الدولية والنزوح               

التشريعات المتعلقة بمجاالت مختارة من حقوق المهاجرين في الحصول المرفق السادس. 
على الخدمات األساسية    

التشريعات المتعلقة بمجاالت مختارة للحد من تعّرض المهاجرين للمخاطر المرفق السابع. 
التشريعات المتعلقة بمنع ومكافحة تهريب المهاجرين واالتجار بهم المرفق الثامن. 

الحواشي
المراجع 
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تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 2019 مقدمة

أصبحت الهجرة عالمًة فارقة لعالمنا الُمَعْوَلم إذ تزايد 
عدد المهاجرين الدوليين على نحو هائل في العقود 

القليلة الماضية. وقد تم االعتراف بالهجرة عاماًل رئيسيًا 
ُع عجلة التنمية في بلدان المنشأ والمقصد، مع أنها  يسرِّ

تنطوي على تحديات أيضًا. لذا، من المهم اتباع َنهٍج 
شامل في حوكمة الهجرة من أجل االستفادة إلى أقصى 

حد من منافعها العامة، وتعويض المخاطر والتحديات 
التي قد تنجم عنها، وتسخير الهجرة في خدمة جميع 

األفراد والمجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد. 
ونظرًا لحجم الهجرة الدولية وطبيعتها العابرة للحدود، 

أصبح التعاون بين البلدان على المستوى الثنائي، ودون 
اإلقليمي، واإلقليمي والعالمي ضرورًة ملّحة.

وإقرارًا بهذه الوقائع وإصرارًا على تعزيز التعاون بشأن 
الهجرة الدولية بجميع أبعادها، اعتمدت غالبية الدول 
األعضاء في األمم المتحدة االتفاق العالمي من أجل 

الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية )االتفاق العالمي( في 
مؤتمر حكومي دولي ُعقد في مراكش، المغرب في 10 

كانون األول/ديسمبر 2018.

ويمثل االتفاق العالمي َمْعَلمًا في تاريخ الحوار العالمي 
بشأن الهجرة. ويهدف هذا االتفاق النابع من القوانين 

واالتفاقيات واألطر الدولية القائمة، مثل خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، إلى 

تعزيز التعاون الدولي بين جميع الجهات المعنية بقضايا 
الهجرة. ويعتمد نهجًا شاماًل لجميع مكّونات المجتمع 

والحكومة، ويدعو إلى احترام الحقوق والموجبات 
المعترف بها للمهاجرين وللدول ذات السيادة بموجب 

القانون الدولي.

ويوّفر االتفاق العالمي، بأهدافه البالغ عددها 23 هدفًا، 
رؤيًة شاملة للهجرة الدولية. ويقّر بأن العنصر األساسي 
لتحويل الهجرة إلى مصدر لالزدهار واالبتكار والتنمية 

المستدامة لبلدان المنشأ والعبور والمقصد هو حماية 

المهاجرين وتمكينهم، األمر الذي ال يمكن أن يتحقق من 
دون دمج قضايا الهجرة في التخطيط اإلنمائي وفي 
جميع السياسات القطاعية والمشتركة بين القطاعات.

ونظرًا لألنماط واالتجاهات المتنوعة والمرّكبة للهجرة 
في المنطقة العربية، ولحركات النزوح التي كثيرًا ما 

يطول أمُدها، تبرز أهمية اعتماد إطار جامع متين وَنهج 
شامل لتحقيق حوكمة جيدة للهجرة. وفي عام 2017، 

استضافت المنطقة ما يزيد على 38 مليون مهاجر 
والجئ، يمثلون حوالى 15 في المائة من مجموع 

المهاجرين الدوليين، البالغ عددهم 258 مليونًا في العالم. 
ولجأ أكثر من 9 ماليين الجئ إلى المنطقة ملتمسين 
الحماية، من بينهم 3.7 مليون الجئ من المشمولين 

بوالية مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين و5.4 
مليون الجئ فلسطيني من المسجلين لدى األونروا. وقد 

أدت النزاعات والضغوط التي شهدتها المنطقة أيضًا 
إلى نزوح حوالى 15 مليون شخص داخليًا. وقد كان 

للهجرة والنزوح في المنطقة تأثيٌر قوي على التطورات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ليس في البلدان 
العربية التي تأوي تقريبًا نصف المهاجرين في المنطقة 

فحسب، بل أيضًا في المناطق المجاورة والبعيدة.

ويقدم هذا التقرير لمحة عامة شاملة ومتعددة 
التخصصات عن اتجاهات الهجرة، والتطورات على 

مستوى السياسات، والقضايا ذات األولوية في المنطقة 
إلطالع صانعي السياسات والباحثين والممارسين عليها. 

ويستند إلى طبعَتين سابقَتين للتقرير عن حالة الهجرة 
الدولية، صدرا في عاَمي 2015 و2017، ويقدم صورًة 

شاملة ومستجّدة عن الهجرة ومراحل تطّورها مع الوقت 
في المنطقة العربية. ويتضمن هذا التقرير أيضًا تحلياًل 

لحوكمة الهجرة في ضوء أهداف االتفاق العالمي، مع 
التركيز على اإلدماج الكامل للمهاجرين وحصولهم على 
الخدمات األساسية، والحد من قابلية تضّرر المهاجرين، 
ومنع ومكافحة تهريب المهاجرين واالتجار باألشخاص.

مقدمة
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ويّتبع هذا التقرير نهجًا قائمًا على عدة أساليب تجمع 
بين التحليل الكمي والنوعي. فإلى جانب البحوث 
المكتبية القائمة على أحدث األدبيات، واالستعانة 

بمصادر أخرى للمعلومات حيثما دعت الحاجة، يعتمد 
هذا التقرير على بيانات مستمّدة من عدة وكاالت 

تابعة لألمم المتحدة، بما في ذلك شعبة السكان التابعة 
إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة، 

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ووكالة 
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

في الشرق األدنى )األونروا(، والمنظمة الدولية للهجرة، 
ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(، والبنك الدولي. ويستخدم التقرير تعريف 
الالجئ الدولي، حسبما تعتمده األمم المتحدة، وهو “أي 

شخص يغّير بلد إقامته المعتادة. وبلد إقامة الشخص 
المعتادة هو البلد الذي يعيش فيه، أي البلد الذي له فيه 

مسكن يقضي فيه عادة فترة راحته اليومية”1.

ويقدم الفصل األول لمحة عامة عن أحدث االتجاهات 
واألرقام المتعلقة بالهجرة والنزوح على المستوى 

اإلقليمي ودون اإلقليمي، بما يتماشى مع الهدف األول 
الوارد في االتفاق العالمي والمعني ببيانات الهجرة 
باعتبارها أساسًا لوضع سياسات قائمة على األدلة. 

ويتضمن الفصل أيضًا معلومات عن التحويالت المالية 
الواردة إلى المنطقة والخارجة منها، وتحلياًل للدوافع 

الرئيسية للهجرة والنزوح في المنطقة العربية.

ويتناول الفصل الثاني آخر التطورات على مستوى 
السياسات والجهود الدولية المعنية بإدارة الهجرة والتي 

شاركت فيها البلدان العربية بين نيسان/أبريل 2017 
وآذار/مارس 2019. وتشمل أبرز المجاالت الخاضعة 

للتحليل على مستوى السياسة العامة قضايا الجنسية 
وانعدام الجنسية، وهجرة اليد العاملة، والهجرة غير 

النظامية، واالتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والنزوح 
القسري والالجئين، وإجراءات القبول واإلقامة. ويعرض 
هذا الفصل أيضًا التطورات في التعاون الذي حصل على 
المستوى دون اإلقليمي واإلقليمي والعالمي بشأن قضايا 

الهجرة، والذي كانت البلدان العربية طرفًا فيه.

ويحلل الفصل الثالث أولويات حوكمة الهجرة اإلقليمية 
في ضوء أهداف االتفاق العالمي. ويحدد السياسات 

المتعلقة بكل مجال ذي أولوية من خالل عرض 
السياسات والبرامج المعتَمدة في بلدان المنطقة، ويحدد 

الثغرات ويتضمن توصيات من أجل القيام بالتدخالت 
المناسبة في مجال السياسة العامة. ويقدم هذا الفصل 

بيانات مرجعية للبلدان بشأن األطر والسياسات الوطنية 
القائمة إلدارة الهجرة في مجاالت محددة ذات أولوية، 

وهي إدماج المهاجرين وحصولهم على الخدمات 
األساسية، وقابلية تضّررهم من الهجرة، وتهريب 

المهاجرين واالتجار باألشخاص في سياق الهجرة.



© iStock/ cloverphoto

لمحة عامة عن اتجاهات الهجرة والنزوح 
في المنطقة العربية

.1



"وراء كلِّ رقم شخٌص – امرأة أو طفل أو رجل، يحلمون بما يطمح إليه أيُّ شخص مّنا 
– الفرصة والكرامة وحياة أفضل".

أنطونيو غوتيريش، أمين عام منظمة األمم المتحدة
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لمحة عامة عن اتجاهات الهجرة والنزوح في 1.
المنطقة العربية

ُتَعد البيانات المتعلقة باتجاهات وأنماط الهجرة 
والنزوح أساسيًة للتوصل إلى فهم أفضل لظاهرَتي 

الهجرة والنزوح في المنطقة العربية، ولوضع سياسات 
وبرامج قائمة على األدلة. ويقدم هذا الفصل بيانات 
عن أبرز اتجاهات الهجرة في المنطقة، بما في ذلك 
عدد األشخاص المتنقلين، وبلدان المنشأ والمقصد 
والخصائص االجتماعية والديمغرافية للمهاجرين 

والالجئين. ويعرض الفصل األول آخر المستجدات التي 
حصلت في هذا الصدد منذ الفترة المشمولة بالتقرير 
السابق، ويتضمن مقارنات بين االتجاهات التاريخية 

للفترة 1990-2017. ونظرًا لتأخر توفر البيانات، ال 
يغطي هذا الفصل أحدث التطورات التي حصلت 

بعد عام 2017. ويتضمن هذا الفصل أيضًا معلومات 
عن التحويالت المالية الواردة إلى المنطقة العربية 
والخارجة منها، وتحلياًل للدوافع الرئيسية للهجرة 

والنزوح في المنطقة.

ت البيانات الرئيسية في هذا الفصل من  وقد اسُتِمدَّ
مجموعة البيانات الصادرة عن شعبة السكان التابعة 

إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة 
بعنوان »االتجاهات في أعداد المهاجرين الدوليين: 

تنقيح عام 2017”. ووفقًا لهذه المجموعة من البيانات، 
ف المهاجرون بأنهم مواطنون مولودون في الخارج  ُيعرَّ
أو مواطنون أجانب )انظر المرفق رقم 1 لالطالع على 

تعاريف المصطلحات الواردة في هذا التقرير(. وفي 
هذه المجموعة من البيانات، ُيدَرج الالجئون عادًة وليس 

دومًا، في إجمالي تقديرات المهاجرين )انظر المرفقين 
رقم 2 و3 لالطالع على معطيات حول تقديرات أعداد 

ونسب المهاجرين( 1. ولمزيد من المعلومات المفّصلة 
والمحّدثة عن الالجئين، وإلى جانب البيانات الصادرة عن 

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، يمكن االطالع 
على بيانات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 Year-Population Statistics Database, 2018 Mid(
.2)c2018 ،( وبيانات األونروا )األونروا باألرقامTrends

والنزوح  الهجرة  التقرير تحلياًل ألنماط  ويتضمن هذا 
المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي من خالل  على 

البلدان: أربع مجموعات من  إلى  المنطقة  تقسيم 
العربية 	  اإلمارات  الخليجي:  التعاون  بلدان مجلس 

والكويت،  وُعمان، وقطر،  والبحرين،  المتحدة، 
السعودية؛ العربية  والمملكة 

وليبيا، 	  والجزائر،  تونس،  العربي:  المغرب  بلدان 
والمغرب؛

األردن، والجمهورية 	  العربي:  المشرق  بلدان 
ولبنان،  فلسطين،  والعراق، ودولة  السورية،  العربية 

ومصر؛
القمر، وجيبوتي، 	  نموًا: جزر  العربية  البلدان  أقل 

واليمن. وموريتانيا،  والصومال،  والسودان، 

وإلعطاء لمحة عن بعض الديناميات االقتصادية للهجرة، 
يتضمن هذا الفصل أيضًا بيانات عن التحويالت المرَسلة 
من المنطقة العربية والواردة إليها، باالستناد إلى بيانات 

التحويالت السنوية الصادرة عن البنك الدولي والمحّدثة 
في كانون األول/ديسمبر 2018، ومصفوفة التحويالت 

الثنائية للبنك الدولي لعام 2017. وتشمل المصادر 
ع التشرد للمنظمة الدولية  الدولية األخرى مصفوفة تتبُّ

ومركز رصد التشرد الداخلي، اليونسكو،  للهجرة،  
العمل الدولية. ومنظمة  

ألف. الهجرة إلى البلدان العربية والنزوح 
داخلها

الهجرة والنزوح ظاهرتان بارزتان تّتسم بهما المنطقة 
العربية التي ضّمت في عام 2017 أكثر من 38 مليون 
مهاجر دولي والجئ أو 14.8 في المائة من المهاجرين 

والالجئين في العالم )الشكل 1(. وقد ُسّجل نمٌو هام في 
عدد المهاجرين الدوليين في المنطقة. ففي عام 1990، 

كان عدد المهاجرين الدوليين في المنطقة العربية 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.asp
http://popstats.unhcr.org/en/overview
https://www.unrwa.org/ar/resources/about-unrwa/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-2018-2019
https://www.unrwa.org/ar/resources/about-unrwa/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-2018-2019
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يبلغ 14.2 مليونًا أو 9.3 في المائة من العدد اإلجمالي 
العالم3. الدوليين في  للمهاجرين 

ويختلف توزيع المهاجرين والالجئين في المنطقة 
العربية بين مجموعات البلدان، علمًا أن بلدان مجلس 

التعاون الخليجي تتلقى معظم المهاجرين في المنطقة. 
وفي عام 2017، بلغت نسبة المهاجرين في المنطقة، 

الذين أقاموا في بلدان مجلس التعاون الخليجي 74 في 
المائة، وفي بلدان المشرق العربي 19 في المائة، وفي 

أقل البلدان العربية نموًا 4 في المائة، وفي بلدان المغرب 
العربي 3 في المائة )الشكل 2(.

وقد شهدت بلدان مجلس التعاون الخليجي، مقارنًة 
بمجموعات البلدان األخرى، نموًا هامًا في عدد السكان 
المهاجرين، من 8.2 مليون شخص في عام 1990 إلى 

28.1 مليونًا في عام 2017. وسّجلت بلدان المشرق 
العربي أيضًا نموًا هامًا في عدد السكان المهاجرين 

والالجئين، الذي ارتفع من 2.9 مليون شخص في عام 
1990 إلى 7.2 مليون شخص في عام 2017. وفي 

المقابل، انخفض عدد المهاجرين والالجئين في أقل 
البلدان العربية نموًا من 2.5 مليون شخص في عام 

1990 إلى 1.4 مليون في عام 2017، ولم يرتفع سوى 

قلياًل في المغرب العربي من 0.8 مليون في عام 1990 
إلى 1.2 مليون في عام 2017 )الشكل 3(.

الشكل 1. عدد المهاجرين والالجئين في المنطقة العربية )بالماليين(، 2017-1990
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الشكل 2. عدد ونسبة المهاجرين والالجئين في المنطقة 
العربية، حسب مجموعات البلدان، 2017
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وفي عام 2017، كانت بلدان مجلس التعاون الخليجي، 
باستثناء البحرين، من بين بلدان المقصد العشرة 

األولى للمهاجرين في المنطقة )الشكل 4(. وقد ضّمت 
المملكة العربية السعودية أكبر عدد من المهاجرين 

)أكثر من 12 مليونًا(، تلتها اإلمارات العربية المتحدة 
)أكثر من 8 ماليين(، في حين أن عدد المهاجرين في 
بلدان مجلس التعاون الخليجي األخرى تراوح بين 0.7 

مليونًا و3.2 مليون شخص. وتتميز بلدان مجلس التعاون 
الخليجي بطلبها المرتفع على العمال المهاجرين.

واألردن، والجمهورية العربية السورية، والسودان، 
ولبنان، وليبيا هي أيضًا من بين بلدان المقصد العشرة 

األولى للمهاجرين والالجئين وألعداد كبيرة من النازحين 
بسبب الصراعات الجارية. وفي عام 2017، بلغ عدد 

الشكل 3. عدد المهاجرين والالجئين في المنطقة العربية )بالماليين(، حسب مجموعات البلدان، 2017-1990
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الشكل 4. عدد المهاجرين والالجئين في بلدان المقصد العشرة األولى في المنطقة العربية، 2017، 
واالتجاهات منذ عام 2015
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الشكل 5. نسبة المهاجرين والالجئين في المنطقة العربية إلى مجموع السكان، حسب مجموعات البلدان، 2017-1990
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اإلطار 1. العمال المهاجرون في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا

فون بأنهم أفراد مهاجرون دوليون في سن العمل  في عام 2017، بلغ عدد العمال المهاجرين في العالم 164 مليونًا، ُيعرَّ
)15 سنة وما فوق(، موظفون أو عاطلون عن العمل في بلد اإلقامة الحالية. وقد بلغ عدد العمال المهاجرين في بلدان 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا البالغ عددها 18 بلدًا والتي تتوفر عنها بيانات، 23.8 مليونًا أي ما يمثل نسبة 14.5 في 

المائة من عدد العمال المهاجرين في العالم )الجدول ألف(. وقد ضّمت بلدان الشرق األوسط 22.7 مليون شخص من 
مجموع العمال المهاجرين في البلدان العربية، وضّمت بلدان شمال أفريقيا 1.1 مليون شخص. ويمثل المهاجرون في 

الشرق األوسط نسبة 13.9 في المائة من العمال المهاجرين في العالم، في حين أن المهاجرين في بلدان شمال أفريقيا 
يمثلون نسبة 0.7 في المائة.

ويبلغ المتوسط العالمي للعمال المهاجرين كنسبة من مجموع القوى العاملة 4.2 في المائة مقارنة بنسبة 40 في المائة في 
الشرق األوسط، ما يعني أن عامَلْين من كل 5 عمال هما مهاجران، وهذه أعلى نسبة من بين جميع مجموعات البلدان في 

العالم. ولكن هذه النسبة متفاوتة بين البلدان، سيما أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تضم عددًا كبيرًا وحصة عالية من 
العمال المهاجرين. ويضّم كل من األردن ولبنان أيضًا عددًا هامًا من العمال المهاجرين. أما في شمال أفريقيا، فنسبة العمال 

المهاجرين تبلغ 1.6 في المائة فقط، ما يدل على أن هجرَة اليد العاملة هي أقل انتشارًا في هذه المجموعة من البلدان.

وفي كل من الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ترتفع معدالت مشاركة العمال المهاجرين في القوى العاملة مقارنًة بالسكان 
غير المهاجرين. ويسود هذا النمط أيضًا في جميع مجموعات البلدان األخرى في العالم، ما عدا أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء، ولكن الفرق في معدالت المشاركة في القوى العاملة بين المهاجرين وغير 
المهاجرين أعلى بكثير في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ويبلغ 33.2 في المائة مقارنة بنسبة 8.4 في المائة في العالم.

وفي الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 8 من كل 10 عمال مهاجرين هم من الرجال. وتتفاوت هذه المعدالت حسب القطاعات: 
فالقطاعات التي تعتمد إلى حد كبير على العمال اليدويين كثيرًا ما تضّم نسبة عالية من العمال المهاجرين الذكور، في حين 

أن نسبة عالية من العمال المنزليين هم من النساء العامالت المهاجرات، مع أن البلدان العربية تأوي العدد األكبر من العمال 
المنزليين المهاجرين الذكور مقارنة بأي مجموعة من البلدان في العالم. وفي الشرق األوسط، يرتفع معدل مشاركة العمال 

الالجئين والمهاجرين المقيمين في األردن 3.2 مليون 
شخص، وفي لبنان 1.9 مليون شخص، وفي الجمهورية 

العربية السورية مليون شخص، وفي ليبيا وفي السودان 

أكثر من 0.7 مليون شخص. وتبين األسهم في الشكل 4 
أن جميع البلدان، باستثناء لبنان، شهدت زيادة في عدد 

الالجئين والمهاجرين داخل حدودها منذ عام 2015 4.
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المهاجرين الذكور في القوى العاملة )85.9 في المائة( مقارنة بالرجال غير المهاجرين )72 في المائة(. أما في شمال أفريقيا، 
فيبلغ معدل مشاركة العمال الذكور غير المهاجرين في القوى العاملة نسبة 72 في المائة في حين أن معدل المشاركة لدى 

العمال الذكور المهاجرين يبلغ 70.9 في المائة )الجدول ألف(.

ل مشاركة أعلى للعامالت المهاجرات في القوى العاملة مقارنًة بالنساء غير المهاجرات.  وفي المجموعَتين من البلدان، ُتسجَّ
وفي الشرق األوسط، معدل مشاركة العامالت المهاجرات في القوى العاملة هو أعلى بثالثة أضعاف من معدل مشاركة 

النساء غير المهاجرات )الجدول ألف(. ويعزى ذلك إلى انخفاض معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في بلدان الشرق 
األوسط وإلى ارتفاع الطلب على العاملين في الخدمة المنزلية والضيافة، الذين كثيرًا ما يكونون من النساء. ومعدالت 

مشاركة النساء المهاجرات في القوى العاملة في المجموعتين من البلدان تساوي تقريبًا نصف معدالت المشاركة للمهاجرين 
من الرجال )الجدول ألف(.

وفي البلدان العربية الـ 18 التي تتوافر عنها بيانات، يبلغ مجموع العمال المهاجرين الشباب 1.5 مليون شخص )من الفئة العمرية 
15-24 عامًا(، ويبلغ مجموع العمال المهاجرين األكبر سنًا )من الفئة العمرية 65 عامًا وما فوق( 0.3 مليون شخص )الجدول باء(. 
ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، تتراوح أعمار 9 عمال مهاجرين من أصل 10، في المجموعتين من البلدان، بين 25 و65 عامًا، ويبلغ 

مجموع المهاجرين في سن العمل 22 مليونًا. ويمثل العمال المهاجرون الشباب نسبة 6.1 في المائة من العمال المهاجرين في 
الشرق األوسط ونسبة 5.8 في المائة في شمال أفريقيا، في حين أن العمال المهاجرين األكبر سنًا يمثلون فقط 1.4 في المائة من 

العمال المهاجرين في الشرق األوسط و5.8 في المائة في شمال أفريقيا.

الجدول ألف. العمال المهاجرون في المنطقة العربية، حسب مجموعات البلدان في العالم، 2017
شمال أفريقياالشرق األوسط

اإلناثالذكورالمجموعاإلناثالذكورالمجموع

 22.7عدد العمال المهاجرين
مليونًا

19.1 
مليونًا

3.6 
مليونًا

1.1 
مليونًا

0.9 
مليونًا

0.2 
مليونًا

%0.4%0.9%0.7%5.3%20%13.9النسبة من العمال المهاجرين في العالم
%1.5%1.6%1.6%39.9%41%40.8العمال المهاجرون كنسبة من جميع العمال

معدل المشاركة في القوى العاملة
%33.0%70.9%56.7%45.7%85.9%75.4للسكان المهاجرين

معدل المشاركة في القوى العاملة
%21.7%72.0%46.7%13.6%72.0%42.2للسكان غير المهاجرين

 .ILO, 2018 :المصدر

الجدول باء. توزيع العمال المهاجرين في المنطقة العربية حسب العمر والجنس )بالماليين(، حسب مجموعات 
البلدان في العالم، 2017 

شمال أفريقياالشرق األوسط
اإلناثالذكورالمجموعاإلناثالذكورالمجموع

1.41.10.30.10.10.0الشباب )15-24 عامًا(
األشخاص في سن العمل 

2117.73.31.00.80.2)25-64 عامًا(

كبار السن )65 عامًا وما 
0.30.30.10.10.00.0فوق(

22.719.13.71.10.90.2المجموع

.ILO, 2018 :المصدر
مالحظة: تعّرف منظمة العمل الدولية معدل المشاركة في القوى العاملة باعتباره مقياسًا لنسبة الناشطين في سوق العمل من السكان الذين هم 

في سن العمل في بلد ما، إما ألّنهم يعملون أو ألّنهم يبحثون عن عمل. ويقدم هذا المعدل مؤشرًا على حجم اليد العاملة المتاحة للمشاركة في 
إنتاج السلع والخدمات بالنسبة إلى السكان الذي هم في سن العمل. قد ال تصل األعداد الواردة في الجدول إلى المجموع الفعلي بسبب التقريب.

*ُيقَصد بمجموعة بلدان الشرق األوسط، في هذا اإلطار، البلدان التالية: األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجمهورية العربية 
السورية، والعراق، وُعمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، واليمن. وُيقَصد بمجموعة بلدان شمال أفريقيا، 

في هذا اإلطار، البلدان التالية: تونس، والجزائر، والسودان، وليبيا، ومصر، والمغرب.

 .ILO, 2018 :المصدر
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وقد تحققت زيادة مطردة في نسبة المهاجرين 
والالجئين إلى مجموع السكان في المنطقة العربية 

على مدى العقود الثالثة الماضية، من 6.3 في المائة 
في عام 1990 إلى 9.2 في المائة في عام 2017 

)الشكل 5(. ويمكن مالحظة االتجاه نفسه في بلدان 

مجلس التعاون الخليجي، مع انخفاض طفيف بين 
عاَمي 1995 و2000. وفي المقابل، لم ترتفع نسبة 

المهاجرين والالجئين سوى قلياًل في بلدان المشرق 
العربي، وظّلت مستقرة في بلدان المغرب العربي، 

وانخفضت في أقل البلدان العربية نموًا.

الشكل 6. عدد المهاجرين والالجئين من المنطقة العربية وإليها )بالماليين(، حسب مجموعات البلدان، 2017
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الشكل 7. نسبة المهاجرين والالجئين من المنطقة العربية وإليها، حسب مجموعات البلدان، 2017
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ومنذ عام 1990 ، يتجاوز عدد المهاجرين الدوليين 
والالجئين المقيمين في البلدان العربية عدد المواطنين 

العرب المقيمين في الخارج )الشكل 6(. ولكن االتجاهات 
تتفاوت إلى حد كبير داخل مجموعات البلدان في 

المنطقة العربية. ففي حين أن عدد المهاجرين الدوليين 
في بلدان مجلس التعاون الخليجي يفوق أربعين مرًة 

عدد المواطنين الخليجيين في الخارج، ُتظهر مجموعات 
البلدان األخرى اتجاهًا معاكسًا. ففي بلدان المغرب 
العربي، يفوق عدد المواطنين المقيمين في الخارج 

4.7 مرات عدد المهاجرين الدوليين المقيمين في هذه 
المجموعة من البلدان. وفي أقل البلدان العربية نموًا، 
يفوق عدد المواطنين المقيمين في الخارج 3.9 مرات 
عدد المهاجرين الدوليين المقيمين في هذه المجموعة 

من البلدان. وفي بلدان المشرق العربي، يفوق عدد 
المواطنين في الخارج 2.3 مرات عدد المهاجرين 

الدوليين المقيمين في هذه المجموعة.

وتتفاوت أيضًا نسبة المهاجرين الدوليين والالجئين إلى 
مجموع المواطنين )الشكل 7(، وتتراوح بين أعلى نسبة 
وهي 51 في المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي 

وأدنى نسبة وهي 1 في المائة في بلدان المغرب العربي. 
وعدد المواطنين المقيمين خارج بلدانهم مقارنة بمجموع 

السكان هو األعلى في بلدان المشرق العربي )10 في المائة( 
واألدنى في بلدان مجلس التعاون الخليجي )1 في المائة(.

وفي عام 2017، شّكلت النساء نسبة 32.8 في المائة من 
المهاجرين والالجئين في المنطقة العربية، وظّلت هذه 
النسبة ثابتة منذ عام 2010، بعد أن كانت قد انخفضت 

ببطء عن نسبة 39.5 في المائة في عام 1990 )الشكل 8(. 
ومع أن نسبة المهاجرات والالجئات قد انخفضت قلياًل، 

ارتفع عددهّن من 5.6 مليون امرأة في عام 1990 إلى 12.5 
مليونًا في عام 2017، وقد ُأضيف إلى عدد المهاجرات 
والالجئات في المنطقة 766,000 امرأة منذ عام 2015.

وفي عام 2017، مّثلت النساء حوالى نصف السكان 
المهاجرين في بلدان المشرق العربي )49.7 في المائة( 

وفي أقل البلدان العربية نموًا )48.3 في المائة(. وبلغت 
نسبة المهاجرات 35.3 من السكان المهاجرين في المغرب 

العربي، و27.6 في المائة في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي. ويعود هذا التباين في االتجاهات إلى أن عدد 

الرجال الذين هاجروا للعمل في بلدان مجلس التعاون 

الخليجي وبلدان المغرب العربي هو أعلى نسبيًا، خالفا 
لديناميات النزوح التي كثيرًا ما تكون ناجمًة عن النزاع 
في أقل البلدان العربية نموًا وفي بلدان المشرق العربي 

حيث توزيع المهاجرين بين الجنسين هو عمومًا أكثر 
تكافؤًا. ففي األردن ولبنان اللذين يستضيفان أعدادًا 
كبيرة من الالجئين والنازحين من الجمهورية العربية 

السورية ودولة فلسطين، بلغت نسبة النساء 50 في المائة 
من السكان المهاجرين والالجئين في األردن و 52 في 

المائة من السكان المهاجرين والالجئين في لبنان. أما في 
بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي ُتَعد بلدان مقصد 
هامة للعمال المهاجرين الذكور، فيبدو اختالل التوازن 

بين الجنسين على نحو أوضح لدى السكان المهاجرين. 
وتراوح عدد النساء المهاجرات بين نسبة منخفضة قدرها 

16 في المائة في ُعمان ونسبة مرتفعة قدرها 32 في 
المائة في الكويت.

ويمكن فهم تنوع اتجاهات الهجرة في المنطقة العربية 
من خالل تحليل الفئات العمرية المتنوعة للمهاجرين 
المقيمين في المنطقة. فقد مّثل الذكور الذين هم في 

سن العمل )25-64 عامًا( نسبة 49 في المائة من جميع 
المهاجرين والالجئين في المنطقة في عام 2017، ومّثلت 

اإلناث في سن العمل نسبة 19 في المائة )الشكل 9(. 

الشكل 8. عدد ونسبة المهاجرات والالجئات من مجموع
 السكان المهاجرين والالجئين في المنطقة العربية، 

2017-1990
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الشكل 9. توزيع المهاجرين والالجئين في المنطقة العربية 
حسب العمر والفئة العمرية والجنس، 2017
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الشكل 10. بلدان المنشأ الخمسة األولى للمهاجرين 
والالجئين في المنطقة العربية، 2017
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الشكل 11. عدد المهاجرين والالجئين في المنطقة العربية حسب بلدان المنشأ الخمسة األولى )بالماليين(،
2017-1990
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وبلغت نسبة األطفال )من الفئة العمرية صفر-14 عامًا(5 18 
في المائة من السكان المهاجرين والالجئين، ونسبة الشباب 

)15-24 عامًا( 12 في المائة، ونسبة األشخاص الذين هم 
في سن العمل 68 في المائة، وكبار السن )65 عامًا وما 

فوق( 2 في المائة. وكان التوزيع بين الجنسين أكثر تكافؤًا 
في الفئات العمرية لألطفال والشباب وكبار السن، علمًا أن 

عدد الذكور هو أعلى بقليل6.

وفي عام 2017، بلغت نسبة المهاجرين والالجئين القادمين 
من بلدان المنطقة العربية 37 في المائة أو حوالى 14 

مليون شخص في المنطقة العربية، وقد ظّلت هذه النسبة 
ثابتة منذ عام 2015. وبلغت نسبة المهاجرين القادمين من 
البلدان اآلسيوية غير العربية إلى المنطقة العربية 56 في 

المائة في عام 2017، وكان معظمهم من العمال المهاجرين. 
وبلغ عدد المهاجرين المقيمين في المنطقة العربية 

والقادمين من الهند حوالى 8.9 مليون شخص، ما يمثل 

نسبة 23 في المائة من المهاجرين في المنطقة )الشكل 
10(. وقد بدأ عدد المهاجرين القادمين من الهند 

باالرتفاع منذ عام 2005، وزاد بحوالى 140 في المائة 
)الشكل 11(. وكان كل من باكستان وبنغالديش أيضًا 

من بلدان المنشأ الخمسة األولى في عام 2017، وناهز 
عدد المهاجرين القادمين من كل منهما 3.1 مليون 
شخص. ومع أن عدد السكان المهاجرين القادمين 

من هذين البلدين إلى المنطقة العربية قد بدأ يرتفع 
أيضًا في عام 2005، تزايد عددهم بوتيرة أبطأ مقارنًة 

بالمهاجرين القادمين من الهند.

وقد ضّمت بلدان المشرق العربي 66 في المائة من 
مجموع النازحين داخليًا في المنطقة العربية، ومعظمهم 

في الجمهورية العربية السورية وفي العراق. وشهدت 
الجمهورية العربية السورية في عام 2017 أعلى معدل 

نزوح ناجم عن النزاع في العالم بعد أن ارتفع العدد 

اإلطار 2. النازحون داخليًا في البلدان العربية

وفقًا للبيانات الواردة من مركز رصد التشرد الداخلي، بلغ العدد اإلجمالي للنازحين داخليًا في المنطقة العربية حوالى 15 
مليون شخص في عام 2017، ما يمثل نسبة 37 في المائة من النازحين داخليًا في العالم. ومقارنًة بعام 2016، انخفض 

عدد النازحين داخليًا بحوالى 1.5 مليون شخص في عام 2017 )الجدول ألف(، ويعود ذلك أساسًا إلى عودة عدد من 
النازحين في السودان والعراق. وقد نزح 5.8 مليون شخص في المنطقة في عام 2017، من بينهم 4.9 مليون شخص 

نزحوا بسبب النزاع وحوالى مليون شخص نزحوا بسبب الكوارث الطبيعية، وغالبيتهم العظمى في الصومال بسبب 
الجفاف )الجدول باء(. والجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، واليمن هي من البلدان الستة األولى التي تضّم 

غالبية النازحين داخليًا في العالم.

الجدول ألف. النازحون داخليًا بسبب النزاع والعنف في البلدان العربية، 2017-2012
201220132014201520162017البلد

420160األردن
000 ,9786,784 ,0006,325 ,0006,600 ,3,000,0006,500,0007,600الجمهورية العربية السورية

50,00059,400400,000500,000303,608231,000دولة فلسطين
000 ,6142,072 ,3103,034 ,0003,290 ,0003,276 ,0002,100 ,2,100السودان
751825,000 ,0001,106 ,7511,223 ,0001,106 ,0001,100 ,1,350الصومال

000 ,0002,648 ,2863,320 ,0003,264 ,7003,120 ,3,000,0002,426العراق
45,00020,00020,00012,00012,00011,000لبنان
144,500146,000275,000221,425193,277197,000ليبيا
78,00078,00082,000مصر

000 ,9942,014 ,0681,973 ,385,000307,000334,0902,509اليمن
160 ,22214,864 ,08916,348 ,84117,698 ,52016,131 ,50012,659 ,10,074مجموع المنطقة العربية

.Internal Displacement Monitoring Centre, 2018c :المصدر
مالحظة: ال تشمل البيانات حاالت النزوح الناجمة عن الكوارث.
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اإلجمالي للنازحين داخليًا فيها بحوالى 460,000 شخص 
في عام 2016، ليبلغ 6.8 مليون شخص في عام 2017. 

وقد سّجلت الجمهورية العربية السورية أيضًا أعلى نسبة 
من النازحين داخليًا إلى مجموع السكان في المنطقة 

العربية، بلغت 37.1 في المائة. وبلغ عدد النازحين 
داخليًا في العراق في عام 2017 ما يزيد على 2.6 مليون 
شخص، وقد انخفض هذا العدد بنسبة 20 في المائة منذ 

عام 2016. وانخفض عدد األشخاص النازحين داخليًا 
في دولة فلسطين بنسبة حوالى 24 في المائة عن عام 

2016، وبلغ حوالى 230,000 شخص في عام 2017.

وشهدت مجموعة أقل البلدان العربية نموًا معظم 
حاالت النزوح الناجمة عن الكوارث في المنطقة 

العربية في عام 2017، بسبب الجفاف الحاد الذي 
ضرب الصومال وتسبب بنزوح ما يناهز 900,000 

شخص. وفي السودان أيضًا، فاق عدد النازحين 
داخليًا بسبب الكوارث 5,000 شخص. ولكن العدد 

بحوالى  انخفض  السودانيين  للنازحين  اإلجمالي 
مليون شخص عن عام 2016، ليبلغ ما يزيد على 

مليوَني شخص في عام 2017.

ومنذ عام 2014، شهد اليمن زيادًة حادة في عدد 
النازحين الذي ارتفع سبع مرات بسبب النزاع والعنف 

وبلغ مليوَني شخص في عام 2017. وقد انخفض عدد 
النازحين انخفاضًا كبيرًا بين عاَمي 2015 و2016 ولكنه 
عاد وارتفع قلياًل في عام 2017. إال أن هذه األرقام هي 

الجدول باء. النزوح الداخلي في البلدان العربية، 2017

البلد

حاالت النزوح 
الجديدة الناجمة 

عن النزاع في عام 
2017

حاالت النزوح 
الجديدة الناجمة 
عن الكوارث في 

عام 2017

عدد النازحين 
داخليًا* حتى 31 

كانون األول/
ديسمبر 2017

النازحون داخليًا* 
كنسبة مئوية من 

مجموع السكان

160األردن

850اإلمارات العربية المتحدة

990تونس

94جزر القمر

2,911,0002,3006,784,00037.1الجمهورية العربية السورية

70077231,0004.7دولة فلسطين

17,00054,0002,072,0005.1السودان

388,000899,000825,0005.6الصومال

1,379,0003,9002,648,0006.9العراق

320ُعمان

20011,0000.2لبنان

29,000197,0003.1ليبيا

3,80082,0000.1مصر

100المملكة العربية السعودية

2,900موريتانيا

160,000132,014,0007.1اليمن

0003.6 ,4,888,700964,70414,864مجموع المنطقة العربية

 .IDMC, 2018a ؛DESA, 2017 المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى
*األشخاص النازحون داخليًا بفعل النزاع والعنف.

 .Internal Displacement Monitoring Centre, 2018a :المصدر
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أقل من المعدالت الفعلية نظرًا للقيود الشديدة التي 
تحول دون الوصول إلى النازحين داخليًا لعدة أسباب 

منها انعدام األمن وعدم االستقرار.

ووفقًا لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، 
يشمل األشخاص الذين ُتعنى بهم المفوضية الالجئين 

واألشخاص الذين يعيشون في أوضاع شبيهة باللجوء، 
وطالبي اللجوء، والالجئين العائدين، والنازحين 
داخليًا، والنازحين العائدين، واألشخاص عديمي 

الجنسية وغيرهم. واستنادًا إلى البيانات الصادرة عن 
المفوضية في منتصف عام 2018، بلغ مجموع السكان 

الذين ُتعنى بهم المفوضية في المنطقة العربية ما يزيد 
على 21.2 مليونًا7، من بينهم أكثر من 15.2 مليون نازح 

و3.7 مليون الجئ تشملهم والية المفوضية8. وكما 
أفادت المفوضية، بحلول منتصف عام 2018، ضّم 

لبنان أكبر عدد من الالجئين في المنطقة )975,000(، 
تاله كل من السودان )908,000( واألردن )705,000( 

)الشكل 12(. وال يزال األردن ولبنان يسّجالن أعلى 
معدالت الالجئين بالنسبة إلى السكان الوطنيين في 

العالم. أما العراق واليمن، فقد استضاف كل منهما 
حوالى 300,000 الجئ. وفي كانون الثاني/يناير 

2018، أفادت األونروا بأن عدد الالجئين الفلسطينيين 
المسجلين والمشمولين بواليتها قد بلغ 5.4 مليون 

شخص، بمن فيهم الالجئون الفلسطينيون في األردن، 
والجمهورية العربية السورية، والضفة الغربية )بما فيها 

القدس الشرقية( وقطاع غزة، ولبنان9. ووفقًا لبيانات 
المفوضية أيضًا، بلغ عدد األشخاص العديمي الجنسية 
في المنطقة العربية 370,676 شخصاً في عام 2018 10.

باء. الهجرة والنزوح من البلدان العربية

االتجاهات العامة للهجرة والنزوح. 1

منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق، شهد عدد السكان 
المهاجرين والالجئين العرب زيادًة قدرها 1.4 مليون 
شخص أو 4.9 في المائة. وقد ارتفع عدد المهاجرين 

والالجئين القادمين من المنطقة العربية من حوالى 11.5 
مليون شخص في عام 1990 إلى 29 مليون شخص 

الشكل 12. بلدان المقصد الخمسة األولى في المنطقة العربية لالجئين، منتصف عام 2018
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.UNHCR, 2019b :المصدر
مالحظة: ال يشمل هذا الشكل  الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى األونروا في األردن، والجمهورية العربية السورية، والضفة الغربية، بما في ذلك القدس 

الشرقية، وقطاع غزة، ولبنان، والبالغ عددهم 5.4 مليون شخص.

الشكل 13. عدد المهاجرين والالجئين من البلدان العربية 
وعدد ونسبة المهاجرين داخل المنطقة، 2017-1990
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في عام 2017، أي بنسبة 153 في المائة في فترة 27 
عامًا )الشكل 13(. وقد استمّر نمو السكان المهاجرين 

والالجئين منذ عام 2015 بوتيرة أبطأ مما كان عليه في 
الفترة 2015-2000 11.

ومن بين أولئك المهاجرين والالجئين القادمين من 
البلدان العربية والبالغ عددهم 29 مليونًا، مكث في 
المنطقة ما يناهز 14 مليونًا أي 48 في المائة. وقد 

ارتفعت هذه النسبة قلياًل منذ عام 1990، عندما كانت 
نسبة المهاجرين والالجئين القادمين من المنطقة 

العربية والباقين داخلها تبلغ 42 في المائة، وظّلت ثابتة 
منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق.

البلدان  من  القادمين  والالجئين  المهاجرين  بين  ومن 
المائة )أو أكثر من  العربية، يأتي حوالى 60 في 
العربي  المشرق  بلدان  17.3 مليون شخص( من 

 5.6 العربي  المغرب  14(. ويأتي من بلدان  )الشكل 
المهاجرين  المائة من  19 في  مليون مهاجر والجئ أو 
المهاجرين  أن عدد  المنطقة، في حين  والالجئين في 

نموًا  العربية  البلدان  أقل  من  القادمين  والالجئين 
5.4 مليون شخص أي ما يناهز أيضًا 19  يبلغ حوالى 
العرب.  والالجئين  المهاجرين  السكان  من  المائة  في 

الخليجي حوالى  التعاون  بلدان مجلس  من  ويأتي 
730,000 مهاجر والجئ أي 2 في المائة فقط من 

العرب. والالجئين  المهاجرين  السكان 

وقد ظّل هذا التوزيع للمهاجرين والالجئين من 
مجموعات البلدان في المنطقة مستقرًا بمعظمه منذ 
عام 1990، باستثناء نمو طفيف في عدد المهاجرين 

الشكل 14. عدد ونسبة المهاجرين والالجئين من المنطقة 
العربية، حسب مجموعات البلدان، 2017
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الشكل 15. عدد المهاجرين والالجئين من المنطقة العربية )بالماليين(، حسب مجموعات البلدان، 2017-1990
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والالجئين القادمين من المشرق العربي وانخفاض في 
نسبة القادمين من بلدان المغرب العربي )الشكل 15(.

وبين عاَمي 1990 و2010، كانت أول خمسة بلدان منشأ 
عربية للمهاجرين والالجئين دولة فلسطين، والمغرب، 

والعراق، ومصر، والجزائر )الشكل 16(. ولكن هذا 
الترتيب تغّير منذ عام 2015 إذ أصبحت الجمهورية 

العربية السورية، ودولة فلسطين، والصومال، والمغرب، 
ومصر بلدان المنشأ الخمسة األولى.

وفي عام 2017، بلغت نسبة المهاجرات والالجئات 
44.5 في المائة من جميع المهاجرين والالجئين 

القادمين من المنطقة العربية، وظّلت هذه النسبة 
مستقرة نسبيًا منذ عام 1990. وقد طرأ التغيير األكبر 
على هذه النسبة بين عاَمي 2010 و2015 حيث بلغت 

نسبة المهاجرات 42.7 في المائة ونسبة الالجئات 44.5 
في المائة من مجموع المهاجرين والالجئين القادمين 
من المنطقة. وفي عام 2017، تجاوز عدد المهاجرات 
والالجئات القادمات من البلدان العربية 12.9 مليون 

امرأة، أي أكثر بنسبة 4.9 في المائة مقارنًة بعام 2015. 
والتباين في نسبة المهاجرات والالجئات طفيٌف بين 

مجموعات البلدان، ويبلغ 2.2 نقطة مئوية.

والالجئين  للمهاجرين  مقصد  بلد  أول  تركيا  وكانت 
ما  عددهم  بلغ  وقد  العربية،  المنطقة  من  القادمين 

 11 3.3 مليون شخص في عام 2017 أو  يزيد على 
والالجئين  المهاجرين  السكان  مجموع  من  المائة  في 

17(. وكان كل من األردن والمملكة  )الشكل  العرب 
مليون   3.1 من  ألكثر  مقصدًا  السعودية  العربية 

2.9 مليون  إلى فرنسا  توّجه  مهاجر والجئ، في حين 
استضافت سائر  وقد  مليونًا.   1.9 لبنان  وإلى  شخص، 
المهاجرين  من  المائة  في   20 مجتمعًة  العربية  البلدان 

الذين  العربية،  المنطقة  من  القادمين  والالجئين 
المتحدة  العربية  اإلمارات  إلى  بمعظمهم  توّجهوا 

الجئون  )ومعظمهم  السورية  العربية  والجمهورية 
األخرى  البلدان  أما  فلسطين(.  ودولة  العراق  من 

والواليات  وإيطاليا،  إسبانيا،  سيما  وال  العالم،  في 
المتبقي  للعدد  مقصدًا  كانت  فقد  األمريكية،  المتحدة 
شخص  مليون   8.7 والبالغ  والالجئين  المهاجرين  من 
القادمين  والالجئين  المهاجرين  من  المائة  في   30 أو 

العربية. المنطقة  من 

الشكل 16. عدد المهاجرين والالجئين من بلدان المنشأ 
الخمسة األولى في المنطقة العربية )بالماليين(،     
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الشكل 17. بلدان المقصد الخمسة األولى للمهاجرين 
والالجئين من المنطقة العربية، 2017
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الشكل 18. بلدان المنشأ الخمسة األولى لالجئين من 
المنطقة العربية، منتصف عام 2018
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مالحظة: ال يشمل هذا الشكل الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى األونروا 

في األردن، والجمهورية العربية السورية، والضفة الغربية، بما في ذلك 
القدس الشرقية، وقطاع غزة، ولبنان، والبالغ عددهم 5.4 مليون شخص.

الشكل 19. الالجئون من البلدان العربية حسب مناطق 
المقصد، منتصف عام 2018
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مالحظة: ال يشمل هذا الشكل  الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى 

األونروا في األردن، والجمهورية العربية السورية، والضفة الغربية، بما في 
ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، ولبنان، والبالغ عددهم 5.4 مليون شخص.

الشكل 20. بلدان المقصد العشرة األولى لالجئين من المنطقة العربية، منتصف عام 2018
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الشرقية، وقطاع غزة، ولبنان، والبالغ عددهم 5.4 مليون شخص.
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وفقًا للبيانات المستمدة من مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين في منتصف عام 2018، بلغ مجموع 

السكان الذين ُتعنى بهم المفوضية من المنطقة العربية 
حوالى 26.3 مليون شخص، من بينهم الجئون وأشخاص 

يعيشون في أوضاع شبيهة باللجوء، وطالبو لجوء، 
والجئون عائدون، ونازحون داخليًا، ونازحون عائدون، 

وأشخاص عديمو الجنسية وغيرهم، وبلغت نسبتهم 37 
في المائة من السكان الذين ُتعنى بهم المفوضية في 

العالم. ومن بين السكان الذين ُتعنى بهم المفوضية من 
المنطقة العربية، بلغ عدد الالجئين أكثر من 8.7 مليون 

أو 43 في المائة من عدد الالجئين في العالم، الذي 

يتجاوز 20 مليون شخص. وقد جاء الالجئون بمعظمهم 
من الجمهورية العربية السورية، التي كانت البلد المنشأ 

لحوالى 6.5 مليون الجئ أو 74 في المائة من عدد 
الالجئين في المنطقة العربية و32 في المائة من عدد 

الالجئين في العالم )الجدول 1، الشكل 18(. وقد ارتفع 
عدد الالجئين السوريين بحوالى 1.2 مليون شخص بين 

عاَمي 2016 و2018. وكانت الصومال ثاني أكبر بلد منشأ 
لالجئين في المنطقة، حيث ناهز عدد الالجئين القادمين 
منها مليون شخص. وكانت السودان ثالث أكبر بلد منشأ 
حيث بلغ عدد الالجئين القادمين منها حوالى 720,000 
الجئ. وفي عام 2018، بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين 

الجدول 1. الالجئون من المنطقة العربية، المسجلون لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، 2018-2013

منتصف عام البلد
2013

منتصف عام 
2014

منتصف عام 
2015

منتصف عام 
2016

منتصف عام 
2017

منتصف عام 
2018

1,5881,6331,7671,9032,0392,319األردن
748893106137161اإلمارات العربية المتحدة

249285373424482529البحرين
1,2501,3681,4841,6251,7811,931تونس
3,7523,6913,5413,6223,8954,236الجزائر

473528562571584606جزر القمر
2706,490,950 ,6135,980 ,5545,303 ,4654,194 ,8233,029 ,1,888الجمهورية العربية السورية

6418099211,1131,5942,034جيبوتي
96,80196,65897,24198,76798,909101,125دولة فلسطين

632,014670,332640,919638,986680,099719,222السودان
1,130,9391,080,7881,105,6181,097,757989,561954,701الصومال

409,181426,114377,747279,955349,281372,304العراق
242631413738ُعمان
151721213335قطر

9359909789321,0511,122الكويت
3,6524,2384,3294,4875,1845,598لبنان
3,0893,3534,3176,99910,05912,724ليبيا
9,45613,05016,10518,67221,08823,488مصر

1,0931,3451,5592,0332,6563,607المغرب
4396006297521,1021,394المملكة العربية السعودية

34,28434,34034,12136,49236,39036,679موريتانيا
2,2282,5145,83215,65721,73526,793اليمن

4,221,0005,372,2326,492,7427,514,5288,207,9678,761,596مجموع المنطقة العربية

.UNHCR, 2019a :المصدر
مالحظة: ال يشمل هذا الجدول الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى األونروا في األردن، والجمهورية العربية السورية، والضفة الغربية، بما في ذلك القدس 

الشرقية، وقطاع غزة، ولبنان، والبالغ عددهم 5.4 مليون شخص.
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المسجلين لدى األونروا 5.4 مليون شخص، وعدد 
الالجئين من دولة فلسطين المسجلين لدى مفوضية األمم 

المتحدة لشؤون الالجئين أكثر من 100,000 شخص. 
وفي عام 2018، تجاوز عدد طالبي اللجوء القادمين من 

المنطقة 610,000 شخص، معظمهم من العراق )260,000( 
والجمهورية العربية السورية )144,000(.

 وفي ما يتعلق بمجموع الالجئين القادمين من المنطقة 
العربية والبالغ عددهم 8.7 مليون الجئ، وفقًا لما أفادت به 

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في عام 2018، 
مكث 29 في المائة منهم في المنطقة في حين توّجه 

42 في المائة إلى بلدان آسيوية أخرى )الشكل 19(. وقد 
كانت البلدان األفريقية غير العربية ثالث أكبر منطقة من 
بين مناطق المقصد، واستضافت نسبة 14 في المائة من 

الالجئين القادمين من المنطقة العربية، أي تمامًا مثل أوروبا.

وارتفع عدد الالجئين القادمين من المنطقة العربية 
بين عاَمي 2016 و2018 بنسبة 17 في المائة، متجاوزًا 

1.2 مليون الجئ جديد، جاء معظمهم من الجمهورية 
العربية السورية.

وفي عام 2018، كانت تركيا في طليعة بلدان المقصد 
لالجئين القادمين من المنطقة العربية، واستضافت أكثر من 

3.6 مليون شخص. وحّل لبنان في المرتبة الثانية واألردن 
في المرتبة الثالثة من بين بلدان المقصد لالجئين العرب، 
إذ استضاف لبنان حوالى مليون الجئ واستضاف األردن 

أكثر من 700,000 الجئ )الشكل 20(. وكانت ألمانيا البلد 
األوروبي الوحيد الذي حّل من بين بلدان المقصد العشرة 

األولى، واستضافت أكثر من 680,000 الجئ عربي.

الهجرة والتعليم. 2
ُيَعدُّ التعليم دافعًا هامًا لهجرة الشباب. وفي عام 2017، 

أفادت اليونسكو بأن عدد طالب التعليم العالي الذين 
يتابعون دراستهم في الخارج قد تجاوز 480,000 

طالب12. وكانت بلدان المنشأ األولى للطالب الدوليين 
المملكة العربية السعودية )89,282(، والمغرب )48,453(، 

والجمهورية العربية السورية )44,791( )الشكل 21(.

وفي عام 2016، كانت بلدان المقصد الرئيسية لطالب 
التعليم العالي العرب الواليات المتحدة األمريكية 

)91,393(، وفرنسا )67,803( واإلمارات العربية المتحدة 
)44,429( )الشكل 22(. وقد استضافت المملكة العربية 

السعودية حوالى 40,000 طالب عربي، واستضافت األردن 
حوالى 35,000 طالب.

وفي ما يتعلق بالمستويات التعليمية للمهاجرين من المنطقة 
العربية، تفيد البيانات المستمّدة من التعداد الذي أجرته 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في الفترة 2011-2010 
بأن العدد اإلجمالي للمهاجرين القادمين من المنطقة العربية 

والمقيمين في بلدان المنظمة يبلغ 7.2 مليون مهاجر13، 
45 في المائة منهم لديهم مستوى تعليم أساسي، و28 في 

المائة لديهم مستوى تعليم ثانوي، و24 في المائة لديهم 

الشكل 21. عدد طالب التعليم العالي في الخارج من بلدان المنشأ العربية العشرة األولى، 2017-2012
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الشكل 22. عدد طالب التعليم العالي العرب في الخارج حسب بلدان المقصد العشرة األولى، 2016-2012

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000

�א��א��
א������

א����כ��

א	�א
א����א
א������
א������

א����כ�
א������

�����א�

��
א����כ�א�
א������

�����א א���א����� 

���א��אכ��א��כ�א�א����א

20122013201420152016
.UNESCO, n.d :المصدر

مالحظة: ال تتوافر معلومات عن األردن في عاَمي 2013 و2014، وعن ماليزيا في عام 2013، وعن ألمانيا في عاَمي 2012 و2016.

اإلطار 3. المستويات التعليمية للعمال المهاجرين في بلدان مجلس التعاون الخليجي
المستوى التعليمي للمهاجرين عامٌل هام يؤثر في وصولهم إلى سوق العمل ويحدد مستويات أجورهم وآفاقهم المهنية، ما 
يؤثر أيضًا في حصولهم على الخدمات األساسية، وآليات الحماية والتدريب على المهارات، ويحدد قيمة التحويالت التي 

يرسلونها إلى بلدان المنشأ.

وتستضيف مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي معظم المهاجرين في المنطقة العربية، ما مجموعه 28.1 مليون 
شخص، معظمهم من العمال المهاجرين المؤقتين. ولدى هذه البلدان طلٌب على اليد العاملة أعلى من المعروض من العمال، 

فتحاول سّد هذه الثغرة بتوظيف عمال مهاجرين، يأتي معظمهم من آسيا.

ومعظم المهاجرين في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا 57 في المائة منهم، هم من ذوي التحصيل العلمي 
االبتدائي )الشكل ألف(، بمن فيهم األشخاص الذين لم يتجاوزوا المرحلة اإلعدادية. وتضّم ُعمان أعلى نسبة من 

المهاجرين ذوي التحصيل العلمي االبتدائي وهي 72 في المائة، وتضّم اإلمارات العربية المتحدة أدنى نسبة منهم، وهي 
44 في المائة.

أما بالنسبة للمهاجرين ذوي التحصيل العلمي الثانوي، بما في ذلك التعليم الثانوي وما بعد الثانوي غير التعليم العالي، 
فتبلغ نسبتهم المتوسطة على المستوى دون اإلقليمي 25 في المائة، وتتراوح بين 12 في المائة في الكويت و33 في 

المائة في اإلمارات العربية المتحدة.

وتبلغ نسبة المهاجرين ذوي التحصيل العلمي العالي في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي 13 في المائة. أما 
اإلمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية فتسجل أعلى نسبة من المهاجرين ذوي التحصيل العلمي 

العالي، تناهز 16 في المائة من مجموع السكان المهاجرين، في حين أن البحرين، وُعمان، والكويت تضّم نسبة أقل تتراوح 
بين 5 و8 في المائة. 

والتوزيع النسبي للمستويات التعليمية هو نفسه بين المهاجرين الذكور واإلناث، علمًا أن نسبة المهاجرات ذوات التحصيل 
العلمي العالي تتجاوز قلياًل نسبة المهاجرين الذكور )الشكل باء(. ويسود هذا النمط في جميع بلدان مجلس التعاون 

الخليجي إال أن الفجوة بين الجنسين أكبر في قطر إذ تبلغ نسبة المهاجرات اللواتي أكمْلَن التعليم العالي 30 في المائة 
مقارنًة بنسبة 13 في المائة من المهاجرين الذكور. ومع أن هذا النمط نفسه ينطبق على بلدان أخرى بين بلدان مجلس 

ل تفاوٌت كبير بين الجنسين ويتراوح الفارق بين نقطة وثالث نقاط مئوية. التعاون الخليجي، ال ُيسجَّ
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الشكل ألف. المستوى التعليمي للمهاجرين في بلدان مجلس التعاون الخليجي
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.Gulf Labour Markets and Migration, 2018 :المصدر
مالحظة: يوازي التعليم األساسي، في هذا الشكل، المستوى صفر من التصنيف الدولي الموحد للتعليم، ويوازي التعليم االبتدائي المستوَيين األول والثاني 

من التصنيف، ويوازي التعليم الثانوي المستوَيين الثالث والرابع من التصنيف، ويوازي التعليم العالي المستوى السادس والمستويات األعلى من التصنيف.
تشير البيانات الخاصة بُعمان إلى المهاجرين المستخَدمين.أ. 
بتبلغ نسبة األشخاص البالغين من العمر 15 عامًا وما فوق والذين ال ُيعَرف مستوى تحصيلهم العلمي 2 في المائة في المتوسط في بلدان ب. 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ولكن هذه النسبة تختلف بين البلدان. وال تجمع معظم بلدان المنظمة معلومات كاملة عن مستوى 
التحصيل العلمي لمن هم دون سن الخامسة عشرة.

.Gulf Labour Markets and Migration, 2018 :المصدر
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الشكل 24. المستوى التعليمي للمهاجرين من المنطقة العربية في بلدان المقصد الخمسة األولى التابعة لمنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، حسب الجنس، 2011-2010
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مالحظة: يوازي التعليم األساسي، في هذا الشكل، المستويات صفر وواحد واثنين المنجزة من التصنيف الدولي الموحد للتعليم؛ ويوازي التعليم الثانوي 

المستوَيين الثالث والرابع المنجَزين من التصنيف الدولي الموحد للتعليم؛ ويوازي التعليم العالي المستوى الخامس والمستويات األعلى المنجزة من التصنيف 
الدولي الموحد للتعليم.

* تبلغ نسبة األشخاص البالغين من العمر 15 عامًا وما فوق والذين ال ُيعَرف مستوى تحصيلهم العلمي 2 في المائة في المتوسط في بلدان منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، ولكن هذه النسبة تختلف بين البلدان. وال تجمع معظم بلدان المنظمة معلومات كاملة عن مستوى التحصيل العلمي لمن هم دون سن الخامسة عشرة.

الشكل 23. المستوى التعليمي للمهاجرين من المنطقة العربية في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، حسب 
الجنس، 2011-2010
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.Organisation for Economic Co-operation and Development, n.d :المصدر
مالحظة: يوازي التعليم األساسي، في هذا الشكل، المستويات صفر وواحد واثنين المنجزة من التصنيف الدولي الموحد للتعليم؛ ويوازي التعليم الثانوي 

المستوَيين الثالث والرابع المنجَزين من التصنيف الدولي الموحد للتعليم؛ ويوازي التعليم العالي المستوَيين الخامس والسادس المنجَزين من التصنيف الدولي 
الموحد للتعليم.

* تبلغ نسبة األشخاص البالغين من العمر 15 عامًا وما فوق والذين ال ُيعَرف مستوى تحصيلهم العلمي 2 في المائة في المتوسط في بلدان منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، ولكن هذه النسبة تختلف بين البلدان. وال تجمع معظم بلدان المنظمة معلومات كاملة عن مستوى التحصيل العلمي لمن هم دون سن الخامسة عشرة.
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مستوى تعليم عاٍل )الشكل 23(. وتبين البيانات المصّنفة 
حسب نوع الجنس أن معدالت إتمام التعليم الثانوي 

والتعليم العالي لدى الرجال أعلى منها لدى النساء.

وتتفاوت مستويات التعليم أيضًا حسب بلدان المقصد. 
وتبّين المقارنة بين بلدان المقصد الخمسة األولى التابعة 
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والتي يتوّجه إليها 
المهاجرون من المنطقة العربية أن نسبة المهاجرين من 

ذوي التحصيل العلمي العالي هي أعلى في كندا )58 
في المائة( والواليات المتحدة األمريكية )41 في المائة( 
منها في فرنسا )21 في المائة(، وإسبانيا )11 في المائة(، 

وإيطاليا )10 في المائة( )الشكل 24(. وعكست نسبة 
المهاجرين من ذوي التحصيل العلمي العالي فجوًة صغيرًة 

بين الجنسين لصالح الرجال. وبلغت هذه الفجوة 6 نقاط 
مئوية في كندا والواليات المتحدة األمريكية ولكنها كانت 

أقل اتساعًا في سائر بلدان المقصد الخمسة األولى، وبلغت 
نقطة أو نقطتين مئويتين فقط.

وتبين البيانات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية في ما يتعلق بالمستوى التعليمي للمهاجرين 

العرب ذوي  المواطنين  نسبة  أن  العربية  البلدان  من 

المنشأ  بلدان  في  والمقيمين  العالي  العلمي  التحصيل 
ذوي  المهاجرين  المواطنين  نسبة  بكثير من  أقل  هي 

بلدان  في  يعيشون  الذين  العالي  العلمي  التحصيل 
 .)2 )الجدول  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
العلمي  التحصيل  ذوي  المهاجرين  أن  يعني  وهذا 
منظمة  األعضاء في  البلدان  إلى  يهاجرون  العالي 

أعلى من ذوي  بمعدالت  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
األدنى. التعليمي  المستوى 

بيانات والذي  الذي تتوفر عنه  الوحيد  البلد  وقطر هي 
العلمي  التحصيل  األشخاص ذوي  أعلى من  نسبة  يضّم 

المهاجرين  غير  الوطنيين  سكانه  بين  من  العالي 
كل  وفي  الخارج.  في  المقيمين  بالمواطنين  مقارنًة 
والبحرين،  المتحدة،  العربية  واإلمارات  األردن،  من 

العربية  والمملكة  ولبنان،  فلسطين،  ودولة  والجزائر، 
التحصيل  ذوي  األشخاص  نسبة  تبلغ  السعودية، 

الخارج  في  المقيمين  المواطنين  بين  العالي  العلمي 
وأكثر  المهاجرين،  غير  السكان  بين  أكثر من ضعفها 

الكويت. في  أضعاف  بسبعة 

جيم. الهجرة والنزوح حسب مجموعات البلدان

بلدان مجلس التعاون الخليجي. 1

)أ( الهجرة والنزوح إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي

في عام 2017، كانت بلدان مجلس التعاون الخليجي 
مقصدًا لنسبة 74 في المائة من مجموع المهاجرين 

والالجئين في المنطقة العربية أي 28.1 مليون شخص. 
وقد شهدت هذه المجموعة من البلدان نموًا هامًا منذ 

عام 1990 ، عندما كان عدد السكان المهاجرين والالجئين 
فيها يبلغ 8.2 مليون شخص )الشكل 25(.ومنذ عام 

2015، ارتفع عدد المهاجرين بنسبة 8.8 في المائة، بزيادة 
قدرها 2.3 مليون مهاجر في عام 2017 عن عام 2015. 
وقد استضافت المملكة العربية السعودية أكبر عدد من 
المهاجرين في المنطقة وفي هذه المجموعة من البلدان 

إذ تجاوز عدد المهاجرين المقيمين في المملكة 12.1 
مليون مهاجر في عام 2017، بزيادة قدرها 1.4 مليون 

مهاجر أو 13 في المائة عن عام 2015. وضّمت المملكة 
العربية السعودية ثاني أكبر عدد من المهاجرين في 

العالم، ولم يسبقها سوى الواليات المتحدة األمريكية. 
وحّلت اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية 

الجدول 2. نسبة السكان من الفئة العمرية 25 عامًا 
وما فوق من ذوي التحصيل العلمي العالي والمقيمين 
في بلدان المنشأ أو في بلد عضو في منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية، قرابة عام 2010

المنشأبلد

عضو في 
منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
والتنمية

%45.1%12.0األردن
%42.6%18.0اإلمارات العربية المتحدة

%48.5%15.2البحرين
%13.8%12.4تونس
%16.8%8.0الجزائر

%37.1%5.8الجمهورية العربية السورية
%46.3%21.2دولة فلسطين

%15.5%20.3قطر
%60.4%8.5الكويت

%34.1%15.4لبنان
%60.5%16.0المملكة العربية السعودية

.Fargues, 2017b, p. 33 :المصدر
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من بين بلدان المقصد األولى في المنطقة وفي هذه 
المجموعة من البلدان، إذ تجاوز عدد المهاجرين فيها 8.3 
مليون شخص، ما يمثل زيادة تناهز 320,000 شخص أو 
4 في المائة مقارنًة بعام 2015. وحّلت اإلمارات العربية 
المتحدة أيضًا في المرتبة السادسة في العالم من حيث 

العدد األكبر من المهاجرين. أما سائر بلدان مجلس 
التعاون الخليجي، فقد ضّم كٌل منها بين 700,000 وأكثر 

من 3 ماليين مهاجر في عام 2017.

وتفيد مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بأن 
مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي استضافت 

2,501 الجئ في عام 2018، معظمهم في اإلمارات 
العربية المتحدة والكويت، وقد توافد حوالى 75 في 

المائة منهم من العراق. واستضافت هذه المجموعة 
من البلدان أيضًا 2,684 طالب لجوء. وباإلضافة إلى 

األشخاص المسّجلين باعتبارهم طالبي لجوء أو الجئين 
لدى المفوضية، كان عدد كبير من السكان القادمين من 

الشكل 25. عدد المهاجرين والالجئين في بلدان مجلس التعاون الخليجي )بالماليين(، 2017-1990
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الشكل 26. المهاجرون والالجئون في بلدان مجلس التعاون الخليجي كنسبة مئوية من مجموع السكان، 2017
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بلدان المنشأ الرئيسية لالجئين، مثل الجمهورية العربية 
السورية واليمن، يعيشون في بلدان مجلس التعاون 

الخليجي كعّمال مهاجرين. وقد أفادت المفوضية أيضًا 
بأن عدد عديمي الجنسية بلغ 163,200 شخص في هذه 

المجموعة من البلدان.

وتسّجل بلدان مجلس التعاون الخليجي أعلى نسبة مئوية 
للمهاجرين والالجئين من مجموع عدد السكان. وقد بلغ 
المتوسط اإلقليمي للمهاجرين في عام 2017 نسبة 50.9 

في المائة، وتراوح بين أدنى نسبة وهي 37 في المائة في 
المملكة العربية السعودية وأعلى نسبة وهي 88.4 في 

المائة في اإلمارات العربية المتحدة )الشكل 26(. وحّلت 
اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة األولى في العالم 

من حيث أعلى نسبة من المهاجرين إلى مجموع السكان، 
وحّلت الكويت في المرتبة الثانية.

وُتعتَبر الهند بلد المنشأ الرئيسي للسكان المهاجرين إلى 
مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي، وقد ارتفع 

عددهم في عام 2017 وبلغ 8.9 مليون مهاجر، ما يمثل 

الشكل 29. توزيع المهاجرين والالجئين في بلدان مجلس 
التعاون الخليجي حسب العمر والفئة العمرية والجنس، 2017
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الشكل 27. بلدان المنشأ الخمسة األولى للمهاجرين 
والالجئين في بلدان مجلس التعاون الخليجي، 2017
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الشكل 28. عدد ونسبة المهاجرات والالجئات من مجموع 
السكان المهاجرين والالجئين في بلدان مجلس التعاون 

الخليجي، 1990 - 2017

����� א��כא� א���א���� �א�����

�א�א���א	 א���א��א
 �א��

30

25

20

15

10

5

0

35

30

25

20

15

10

5

0
199019952000200520102017 2015

%

����� א��כא� א���א���� �א����� �� 
�א����� א���א��א
 �א��

���� 

.DESA, 2017 المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى



39

تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 2019 لمحة عامة عن اتجاهات الهجرة والنزوح في المنطقة العربية

32 في المائة من جميع المهاجرين في هذه المجموعة 
من البلدان، بعد أن كان يفوق 8.2 مليون مهاجر في عام 

2015 )الشكل 27(. وكان كل من باكستان وبنغالديش 
بلد المنشأ لحوالى 3.1 مليون مهاجر، وكانت مصر بلد 

المنشأ العربي الرئيسي إذ بلغ عدد المهاجرين الذين 
خرجوا منها ويعيشون في مجموعة بلدان مجلس 

التعاون الخليجي أكثر من مليوَني شخص. ومنذ عام 
2015، لم يتغّير هذا التوزيع النسبي بين بلدن المنشأ 

األولى. وباإلجمال، بلغت نسبة المهاجرين القادمين 

من البلدان العربية في بلدان مجلس التعاون الخليجي 
21.2 في المائة أي حوالى 6 ماليين شخص.

وتجاوز عدد المهاجرات في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي 7.7 مليون امرأة في عام 2017، أي نسبة 27.6 
في المائة من جميع المهاجرين في المنطقة )الشكل 28(. 

ومنذ عام 2015، ارتفع عددهّن بنسبة 9 في المائة، أي 
665,000 امرأة، وظّلت نسبتهّن مستقّرة. وفي عام 2017، 

فاق عدد المهاجرات في المملكة العربية السعودية 3.8 

الشكل 31. نسبة المهاجرين والالجئين من بلدان مجلس التعاون الخليجي وإليها، 2017
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الشكل 30. عدد المهاجرين والالجئين من بلدان مجلس التعاون الخليجي وإليها، 2017
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مليون امرأة، وبلغ 2.1 مليونًا في اإلمارات العربية المتحدة، 
ومليونًا في الكويت.

وفي عام 2017، بلغت نسبة الذكور في سن العمل 56.9 
في المائة من المهاجرين، في حين أن نسبة اإلناث في 

سن العمل بلغت 17.1 في المائة من السكان المهاجرين. 
وباإلجمال، بلغت نسبة المهاجرين في سن العمل 74 في 
المائة من السكان المهاجرين، وبلغت نسبة األطفال 14.7 

في المائة، والشباب والشابات 10.3 في المائة، وكبار السن 
1 في المائة )الشكل 29(.

وتضّم مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي عددًا كبيرًا 
من المهاجرين من حيث العدد الصافي والنسبة المئوية 

من مجموع السكان )الشكالن 30 و31( بسبب التدفق 
المرتفع للعمال المهاجرين. وعدد المهاجرين المتوّجهين إلى 
جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي أعلى بكثير من عدد 

المهاجرين الخارجين منها نظرًا لقلة عدد المواطنين فيها 
ولتدني معدالت الهجرة منها. ويتناول القسم التالي أنماط 

الهجرة من بلدان مجلس التعاون الخليجي.

)ب( الهجرة والنزوح من بلدان مجلس التعاون الخليجي

في عام 2017 ، بلغ مجموع المهاجرين والالجئين 
القادمين من بلدان مجلس التعاون الخليجي 732,444 
مهاجرًا، بزيادة قدرها حوالى 30,000 مهاجر أو 4 في 

المائة عن عام 2015 )الشكل 32(. ومنذ عام 1990، 
تزايد عدد المهاجرين من هذه المجموعة من البلدان 

بأكثر من الضعف، واستمّر في النمو تدريجيًا وإن 
بوتيرة أبطأ منذ عام 2015.

وحتى منتصف عام 2018، بلغ عدد الالجئين القادمين 
من هذه المجموعة من البلدان 3,279 الجئًا، معظمهم من 

الكويت )1,122 الجئًا( ومن المملكة العربية السعودية 
)1,394 الجئًا(. وبلغ عدد الالجئين من البحرين 529 

الجئًا، ومن كل من ُعمان وقطر أقل من 40 الجئًا. وكانت 
كندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية 
بلدان المقصد األكثر شيوعًا للمهاجرين القادمين من 

هذه المجموعة من البلدان. وقد سّجلت مفوضية األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين أيضًا 2,840 طالب لجوء من 

هذه المجموعة من البلدان.

وبلغت نسبة المهاجرين من بلدان مجلس التعاون 
الخليجي 1.3 في المائة من مجموع السكان في هذه 

المجموعة من البلدان في عام 2017 )الشكل 33(، ولم 
تتغير هذه النسبة عمليًا منذ عام 1990. وتراوحت 

نسبة المهاجرين من بلدان مجلس التعاون الخليجي 
بين 5 في المائة في الكويت و0.4 في المائة في ُعمان.

وفي عام 2017، مكث في المنطقة العربية حوالى 
43.1 في المائة من المهاجرين القادمين من بلدان 

الشكل 32. عدد المهاجرين والالجئين من بلدان مجلس التعاون الخليجي، 2017-1990
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مجلس التعاون الخليجي، وتوّجهوا على نحو رئيسي 
إلى دولة فلسطين )77,234(، واإلمارات العربية 

المتحدة )75,128( وليبيا )54,310(، وهي من بين 
بلدان المقصد الخمسة األولى )الشكالن 34 و35(. وفي 

أمريكا الشمالية14، كانت كندا )53,199( والواليات 
المتحدة األمريكية )128,008( مقصدًا لنسبة 25 في 
المائة من المهاجرين والالجئين من هذه المجموعة 
من البلدان. وكانت أوروبا ثالث أكبر منطقة قصدها 

المهاجرون من بلدان مجلس التعاون الخليجي، وكانت 
المملكة المتحدة المقصد األوروبي الرئيسي وبلد 

المقصد الرابع عمومًا إذ استضافت 63,356 مهاجرًا من 
بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وفي عام 2017، بلغ مجموع المهاجرات من بلدانهّن 
التابعة لمجلس التعاون الخليجي 319,471 امرأة، ما 
يمثل نسبة 43.6 في المائة من جميع المهاجرين من 
هذه المجموعة من البلدان. وتراوحت نسبتهنَّ بين 

أعلى نسبة وهي 49 في المائة في قطر وأدنى نسبة 

الشكل 33. المهاجرون والالجئون من بلدان مجلس 
التعاون الخليجي كنسبة مئوية من مجموع السكان، 2017
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الشكل 34. مناطق المقصد للمهاجرين والالجئين من بلدان 
مجلس التعاون الخليجي، 2017
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الشكل 35. بلدان المقصد الخمسة األولى للمهاجرين 
والالجئين من بلدان مجلس التعاون الخليجي، 2017
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وهي 38.5 في المائة في الكويت )الشكل 36(. وبين 
عامي 2015 و2017، ارتفع عدد المهاجرات من جميع 
بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة تراوحت بين 

1.7 في المائة في ُعمان و5.1 في المائة في الكويت. 
وانخفضت قلياًل نسبة المهاجرات إلى المهاجرين 
من الرجال في كل من اإلمارات العربية المتحدة، 

والبحرين، وقطر، وظّلت مستقرة في كل من ُعمان، 
والكويت، والمملكة العربية السعودية.

 150,000 أكثر من  اليونسكو  2017، سّجلت  وفي عام 
بلدان  من  العالي  العلمي  التحصيل  ذوي  من  طالب 

الخارج  في  يدرسون  الخليجي،  التعاون  مجلس 
بلغ  التي  السعودية  العربية  المملكة  من  ومعظمهم 
90,000 طالب  منها حوالى  القادمين  الطالب  عدد 
األمريكية  المتحدة  الواليات  وكانت   .)37 )الشكل 

نصف  استضافت  إذ  لهم،  الرئيسي  المقصد  بلد 
البلدان،  من  المجموعة  هذه  من  القادمين  الطالب 

الشكل 37. عدد طالب التعليم العالي من بلدان مجلس التعاون الخليجي في الخارج، 2017
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الشكل 36. عدد المهاجرات والالجئات من بلدان مجلس التعاون الخليجي، 2017-1990
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 14 نسبة  استضافت  التي  المتحدة  المملكة  تلتها 
األردن،  األخرى  المقصد  بلدان  المائة15. وشملت  في 

وكانت  وكندا.  المتحدة،  العربية  واإلمارات  وأستراليا، 
للطالب  الرابع  المنشأ  بلد  السعودية  العربية  المملكة 

الواليات  في  العالي  العلمي  التحصيل  ذوي  الدوليين 
.16 2017 عام  في  األمريكية  المتحدة 

بلدان المغرب العربي. 2

)أ( الهجرة والنزوح إلى بلدان المغرب العربي

بلــغ مجمــوع الســكان المهاجريــن والالجئيــن فــي المغرب 
العربــي حوالــى 1.2 مليونــًا فــي عــام 2017، بزيــادة قدرها 
2.6 فــي المائــة منــذ عــام 2015، مــا يمثــل حوالى 31,000 

مهاجــر والجــئ إضافــي )الشــكل 38(. وتضــّم ليبيا 
أكبــر عــدد مــن الســكان المهاجريــن والالجئيــن في هذه 
المجموعــة مــن البلــدان: ففــي عــام 2017، ضّمت نســبة 
66 فــي المائــة )788,419( مــن المهاجريــن والالجئيــن 
فــي بلــدان المغــرب العربــي، تلتهــا الجزائــر التي ضّمت 
نســبة 21 فــي المائــة )248,624(. وفــي حين شــهدت 
ليبيــا زيــادة مطــردة في عــدد المهاجريــن والالجئين 

فيهــا منــذ عــام 1990، ســّجلت الجزائــر انخفاضــًا في عدد 
المهاجريــن والالجئيــن بيــن عاَمــي 1990 و2005، ثــم بدأ 
هــذا العــدد يتزايــد ببــطء. وفي عــام 2017، كانت تونس 

مقصــدًا لنســبة 5 فــي المائــة مــن المهاجريــن والالجئين 
فــي هــذه المجموعــة مــن البلــدان، وكانت المغــرب مقصدًا 

لنســبة 8 فــي المائــة منهم.

ووفقًا لبيانات صادرة عن إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية في عام 2017، بلغ مجموع المهاجرين 

والالجئين من أفريقيا جنوب الصحراء 150,000 
شخص في بلدان المغرب العربي17، ما يمثل نسبة 

13 في المائة من السكان المهاجرين والالجئين في 
للبيانات، بلغت  البلدان. ووفقًا  هذه المجموعة من 

القادمين من الصومال 71  نسبة المهاجرين والالجئين 
في المائة. وتوافد أيضًا من السنغال 3,412 مهاجرًا 
والجئًا، ومن إريتريا 2,027، ومن مالي 1,360، ومن 

كوت ديفوار 1,267، ومن غينيا 1,008. وفي المقابل، 
الدولية  للمنظمة  التابعة  التشرد  تتّبع  أظهرت مصفوفة 

للهجرة أن عدد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء 
بلغ أكثر من 270,000 شخص في ليبيا وحدها في 

عام 2017. وتوافد من النيجر أكثر من 78,000 
مهاجر، ومن تشاد 62,000، ومن غانا 31,000. وبّينت 
المصفوفة أيضًا أن عدد المهاجرين القادمين من مالي 

بلغ حوالى 24,000 مهاجر، ومن السنغال 9,000، 
ومن كوت ديفوار 8,000، ومن غينيا 4,500، ومن 

إريتريا 2,400 18. وقد تعني الفروقات بين مجموعات 
البيانات أن بلدان المغرب العربي تضّم عددًا هامًا من 

الشكل 38. عدد المهاجرين والالجئين في بلدان المغرب العربي، 2017-1990
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العابرين أو غير النظاميين من  المهاجرين المؤقتين أو 
الُمدرجين في مجموعة  أفريقيا جنوب الصحراء، وغير 

بيانات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية.

ووفقًا لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، بلغ 
العربي،  المغرب  بلدان  المقيمين في  مجموع الالجئين 

في منتصف عام 2018، 193,192 شخصًا، معظمهم 
في الجزائر، التي كانت مقصدًا لنسبة 92 في المائة 

)177,881( من الالجئين في هذه المجموعة من 
البلدان. وبلغ عدد الالجئين المسجلين في ليبيا 9,365 
شخصًا، وفي المغرب 5,069، وفي تونس 877. ويأتي 

معظم الالجئين المسجلين في هذه المجموعة من 
البلدان من إقليم الصحراء الغربية19، ويقيمون في 

الجزائر. وقد أفادت المفوضية بأن عدد طالبي اللجوء 
في بلدان المغرب العربي بلغ 53,860 شخصًا في عام 

2018، من بينهم حوالى 81 في المائة في ليبيا.

وفي عام 2017، بلغت نسبة المهاجرين والالجئين 12.4 
في المائة من السكان في ليبيا )الشكل 39(، بزيادة 

طفيفة عن عام 1990 حيث كانت تبلغ 10.3 في المائة. 
وفي سائر بلدان المغرب العربي، ظّلت نسبة المهاجرين 

والالجئين تمثل حوالى واحد في المائة من السكان 
أو أقل. وقد ظّل أيضًا متوسط بلدان المغرب العربي 

مستقرًا نسبيًا، وبلغ 1.3 في المائة في عام 2017.

الشكل 40. بلدان أو أقاليم المنشأ الخمسة األولى 
للمهاجرين والالجئين في المغرب العربي، 2017
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الشكل 41. عدد ونسبة المهاجرات والالجئات من مجموع
السكان المهاجرين والالجئين في المغرب العربي، 1990 - 2017
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الشكل 39. عدد المهاجرين والالجئين في بلدان المغرب 
العربي كنسبة مئوية من مجموع السكان، 2017
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وفي حين أن معظم المهاجرين والالجئين في المغرب 
العربي يأتون من دولة فلسطين )324,584(، ُتَعّد 

العراق أيضًا )79,947( من بلدان المنشأ العربية البارزة 

)الشكل 40(. والصحراء الغربية هي إقليم المنشأ الثاني 
األكبر إذ يبلغ عدد المهاجرين والالجئين القادمين 

منها 164,924 شخصًا في بلدان المغرب العربي، تليها 
الصومال )118,379( وفرنسا )50,602(. وبلغت نسبة 
المهاجرين والالجئين القادمين من البلدان العربية 66 

في المائة من مجموع المهاجرين والالجئين في المغرب 
العربي في عام 2017.

وظّلت نسبة المهاجرات والالجئات في المغرب العربي 
مستقرة وتمثل حوالى 35 في المائة من مجموع السكان 
المهاجرين منذ عام 2005، بعد أن سّجلت انخفاضًا هامًا 
منذ عام 1990 حيث كانت تبلغ 46.5 في المائة )الشكل 

41(. وفي عام 2017، بلغ عدد المهاجرات والالجئات 
419,947 امرأة في بلدان المغرب العربي، بزيادة قدرها 

2.8 في المائة عن عام 2015.

وفي عام 2017، بلغت نسبة األطفال 18.5 في المائة من 
مجموع السكان المهاجرين والالجئين في بلدان المغرب 

العربي، في حين أن نسبة الشباب والشابات بلغت 
13.9 في المائة. وبلغ مجموع السكان في سن العمل 
نسبة 61.9 في المائة، وشّكلت نسبة الرجال في سن 

العمل 43.2 في المائة من مجموع السكان المهاجرين 
والالجئين، ونسبة النساء في سن العمل 18.7 في المائة. 

وبلغت نسبة كبار السن 5.7 في المائة من مجموع 
السكان المهاجرين والالجئين )الشكل 42(.

الشكل 42. توزيع المهاجرين والالجئين في المغرب 
العربي حسب العمر والفئة العمرية والجنس، 2017
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الشكل 43. عدد المهاجرين والالجئين من بلدان المغرب العربي وإليها، 2017
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الشكل 44. نسبة المهاجرين والالجئين من بلدان المغرب العربي وإليها، 2017
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اإلطار 4. التحركات المختلطة عبر البحر األبيض المتوسط

ترتكز التحركات عبر البحر األبيض المتوسط إلى أوروبا على ثالثة مسارات رئيسية: المسار الشرقي من تركيا إلى 
اليونان؛ والمسار األوسط من شمال أفريقيا، وال سيما ليبيا، نحو إيطاليا ومالطة؛ والمسار الغربي الذي ينطلق أساسًا من 
المغرب إلى إسبانيا. وقد شهدت الهجرة عبر البحر األبيض المتوسط انخفاضًا كبيرًا منذ عام 2015، وتحّولت من المسار 

ل استخدامه في عاَمي 2016 و2017،  الشرقي الذي راج استخداُمه في عام 2015 إلى المسار األوسط الذي كان ُيفضَّ
وصواًل إلى المسار الغربي الذي زاد استخداُمه في عام 2018 )الشكل ألف(.

وفي عام 2018، انخفض عدد المهاجرين عبر البحر األبيض المتوسط من أعلى مستوياته أي أكثر من مليون شخص في 
عام 2015 إلى حوالى ُعْشر ما كان عليه. وتراجع أيضًا عدد المهاجرين بحوالى الُثلث بين عاَمي 2017 و2018، من أكثر 

من 170,000 إلى حوالى 117,000 مهاجر.

وبين عاَمي 2017 و2018، تحّولت أنماط تدفقات الهجرة: فقد انخفض عبور المسار األوسط بنسبة 80 في المائة، وارتفع 
عبور المسار الشرقي بنسبة 10 في المائة، وتزايد عبور المسار الغربي بأكثر من الضعف بزيادة نسبتها 158 في المائةأ.

وقد ُأفيد بأن حوالى 34,000 مهاجر والجئ القوا حتفهم أو ُفقدوا بين عام 2000 ومنتصف عام 2017 أثناء عبور البحر 
األبيض المتوسط. ومع أن عبور المهاجرين والالجئين انخفض إلى حد كبير، وتراجع عدد المهاجرين والالجئين الذين 

يالقون حتفهم أو ُيفَقدون )الجدول ألف(، ازدادت الرحالت خطورًة إذ بات المهاجرون والالجئون يختارون مسارات 
أطول وأكثر خطورة بما أن المسارات األقصر واألكثر شيوعًا قد تّم إغالقهاب. وتشير التقديرات إلى أّن نسبة الوفاة إلى 
الوصول انخفضت بشكل بسيط عبر المسار الغربي من وفاة شخص واحد مقابل وصول 77 شخصًا في عام 2017، إلى 

وفاة شخص واحد مقابل وصول 73 شخصًا في عام 2018. وفي وسط البحر األبيض المتوسط، وهو المسار األشد 
خطورًة، ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير من وفاة شخص واحد مقابل وصول 42 شخصًا في عام 2017 إلى وفاة شخص 

واحد مقابل وصول 18 شخصًا في عام 2018. كذلك ارتفعت نسبة الوفاة إلى الوصول عبر المسار الشرقي، من وفاة 
شخص واحد مقابل وصول 318 شخصًا في عام 2017 إلى وفاة شخص واحد مقابل وصول 165 شخصًا في عام 2018ج. 

وتشمل مخاطر الرحالت غير النظامية والخطيرة أيضًا العنف، واإلساءة، واالستغالل، واالتجار بالبشر واالسترقاق.



47

تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 2019 لمحة عامة عن اتجاهات الهجرة والنزوح في المنطقة العربية

الجدول ألف. التحركات المختلطة عبر البحر األبيض المتوسط، 2015 - 2018

.IOM, 2015, 2016, 2017a, 2018f :المصدر
مالحظة: تشمل أرقام المسار الشرقي األشخاص الوافدين بحرًا إلى قبرص واليونان؛ وتشمل أرقام المسار األوسط األشخاص الوافدين إلى إيطاليا 

ومالطة؛ وتشمل أرقام المسار الغربي األشخاص الوافدين إلى إسبانيا.

وقد كان معظم المهاجرين والالجئين الذين عبروا البحر األبيض المتوسط في عام 2018 من البلدان العربية )44 في 
المائة( ومن أفريقيا جنوب الصحراء )42 في المائة(. وكانت بلدان المنشأ الخمسة األولى في عام 2018 غينيا، والمغرب، 

ومالي، والجمه  وأفغانستان )الجدول باء(. وكانت المغرب بلد المنشأ األكثر شيوعًا للمهاجرين من البلدان العربية، تلتها 
الجمهورية العربية السورية، والعراق وتونسد.

ومن بين جميع المهاجرين والالجئين الذين عبروا البحر األبيض المتوسط في عام 2018، كان 64 في المائة من الذكور 
البالغين، و14 في المائة من اإلناث البالغات، و21 في المائة من األطفالھ.

IOM, 2017a, 2018f.أ. 
Fargues, 2017a.ب. 
UNHCR, 2018b.ج. 
UNHCR, 2018c.د. 
المرجع نفسه.ه. 

الجدول ألف. مجموع المهاجرين والالجئين الذين القوا حتفهم أو ُفقدوا في البحر األبيض المتوسط، 2018-2015
2015201620172018
4,0545,1433,1392,299

.IOM, 2019a :المصدر

الجدول باء. بلدان المنشأ العشرة األولى للوافدين برًا وبحرًا عبر البحر األبيض المتوسط، 2018
النسبة المئويةبلد المنشأالنسبة المئويةبلد المنشأ

%6الجزائر%12غينيا
%5كوت ديفوار%11المغرب

%5تونس%9مالي
%4غامبيا%9الجمهورية العربية السورية

%25بلدان أخرى%7أفغانستان

%7العراق
.UNHCR, 2018c :المصدر
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وتتميز مجموعة بلدان المغرب العربي بأنها تضّم 
مهاجرين والجئين يأتون بمعظمهم من بلدان عربية 

أخرى، وبدرجة أقل، من أفريقيا جنوب الصحراء. وتشهد 
هذه المجموعة من البلدان أيضًا أنماطًا هامة من الهجرة 

العابرة نحو أوروبا )اإلطار 4(. وفي تونس والجزائر 
والمغرب، يتجاوز عدد المواطنين المغادرين عدد 

المهاجرين والالجئين الوافدين، سواء من حيث األرقام 
المطلقة وبالمقارنة مع مجموع السكان، في حين أن ليبيا 

تشهد نمطًا معاكسًا )الشكالن 43 و44(. ويتناول القسم 
التالي أنماط الهجرة من بلدان المغرب العربي.

)ب( الهجرة والنزوح من المغرب العربي

في عام 2017، توافد من المغرب العربي حوالى 19 
في المائة )أكثر من 5.6 مليون شخص( من جميع 
العربية. وحّلت  المنطقة  المهاجرين والالجئين من 

المغرب في طليعة بلدان المنشأ في مجموعة بلدان 
المغرب العربي إذ توافد منها حوالى 2.9 مليون مهاجر 

والجئ، وتلتها الجزائر التي توافد منها ما يقارب 1.8 
مليون مهاجر )الشكل 45(. وكانت تونس بلد المنشأ 
لما يزيد على 750,000 مهاجر، وبلغ عدد المهاجرين 

والالجئين من ليبيا 155,000 شخص. ومنذ عام 
2015، ظّلت الهجرة من مجموعة بلدان المغرب العربي 

مستقرًة نسبيًا، وارتفعت بنسبة 1.3 في المائة في 
التاليتين. السنتين 

وتوافد من بلدان المغرب العربي 22,498 الجئًا حتى 
منتصف عام 2018، من بينهم 57 في المائة من ليبيا 
)12,724(. وارتفع عدد الالجئين بنسبة 58 في المائة 

منذ منتصف عام 2016 حتى منتصف عام 2018 
ألسباب أهمها تزايد عدد الالجئين الوافدين من ليبيا. 

وقد بلغ عدد طالبي اللجوء من هذه المجموعة من 
البلدان 21,351 شخصًا.

العربي  المغرب  المهاجرين والالجئين من  وبلغت نسبة 
5.9 في المائة من مجموع السكان في بلدان المغرب 

العربي في عام 2017، وارتفعت مقارنة بعام 1990 
حيث كانت تبلغ 4.8 في المائة )الشكل 46(. وسجلت 
ليبيا أدنى نسبة من المواطنين المقيمين في الخارج 

البلد،  القاطنين في  المواطنين  مقارنًة بمجموع 
وتحديدًا 1.7 في المائة في عام 1990 و2.5 في المائة 

في عام 2017. وفي المقابل، سّجلت المغرب أعلى 
نسبة من المواطنين المقيمين في الخارج، تراوحت 

بين 6.4 في المائة في عام 1990 و8.1 في المائة في 
عام 2017.

وفي عام 2017، كانت أوروبا منطقة المقصد البارزة إذ 
استضافت 86.1 في المائة من المهاجرين والالجئين من 

المغرب العربي، معظمهم في فرنسا )2,789,853(، وإسبانيا 
)766,823(، وإيطاليا )602,008( )الشكالن 47 و48(. 

الشكل 45. عدد المهاجرين والالجئين من بلدان المغرب العربي )بالماليين(، 2017-1990
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وكانت فرنسا وحدها مقصدًا لنسبة 50 في المائة من 
العربي. المغرب  المهاجرين من 

وبلغت نسبة النساء 45.8 في المائة من السكان 
المهاجرين من المغرب العربي في عام 2017، وغادر 
أكثر من 2.5 مليون امرأة بلدانهّن )الشكل 49(. وقد 
كانت المغرب بلد المنشأ للعدد األكبر من المهاجرات 

)1,350,929(، تلتها الجزائر )816,509(، وتونس 
)330,806(، وليبيا )73,593(.

وفي عام 2017، غادر أكثر من 102,000 طالب من ذوي 
التحصيل العلمي العالي بلدانهم األصلية في المغرب 

العربي، ومعظمهم من المغرب )الشكل 50(. وتوافد من 
الجزائر أكثر من 21,700 طالب، ومن تونس أكثر من 

20,000 طالب، ومن ليبيا أكثر من 12,000 طالب. وفي 
عام 2016، كانت فرنسا بلد المقصد الرئيسي ألولئك 

الطالب، واستضافت أكثر من 54,000 طالب أي نسبة 
57 في المائة من مجموع الطالب. أما بلدان المقصد 

الشكل 47. مناطق المقصد للمهاجرين والالجئين من 
المغرب العربي، 2017
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الشكل 48. بلدان المقصد الخمسة األولى للمهاجرين 
والالجئين من المغرب العربي، 2017
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الشكل 46. المهاجرون والالجئون من بلدان المغرب 
العربي كنسبة مئوية من مجموع السكان، 2017
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األولى األخرى، مثل ألمانيا، وكندا، وماليزيا، والواليات 
المتحدة األمريكية، فقد استضاف كل منها حوالى 4 

في المائة من طالب المغرب العربي20.

بلدان المشرق العربي. 3

)أ( الهجرة والنزوح إلى المشرق العربي

كان في بلدان المشرق العربي في عام 2017 حوالى 
7.3 مليون مهاجر والجئ، أي ما يناهز 19 في 

العربية  المنطقة  المائة من الالجئين والنازحين في 
)الشكل51(. واستقّر عدد المهاجرين والالجئين بعد أن 
شهد نموًا مطردًا منذ عام 1990 وبعد أن ارتفع بوتيرة 

أسرع بين عاَمي 2005 و2015.

ومنذ عام 1990، كان األردن يضّم أكبر عدد من 
المشرق  بلدان  الالجئين والمهاجرين في مجموعة 

العربي، وقد ارتفع هذا العدد على نحو مطرد من 1.1 
مليون في عام 1990 إلى أكثر من 3.2 مليون في عام 

2017. ومنذ عام 2012، أصبح لبنان يضّم ثاني أكبر 
مجموعة من الالجئين والمهاجرين في مجموعة بلدان 

المشرق. وشهد لبنان ارتفاعًا حادًا في عدد الالجئين 
والمهاجرين بين عاَمي 2010 و2015 ألسباب أهّمها 
تدفق الالجئين السوريين إليه، وانخفض هذا العدد 

1.7 في المائة )34,000( بين عاَمي 2015  بنسبة 
العربية  الجمهورية  سّجلت  المقابل،  وفي  و2017. 
السورية، بين عاَمي 2005 و2010، ارتفاعًا حادًا 

ما  بلغ ضعف  الذي  المهاجرين والالجئين  في عدد 
كان عليه بعد أن كان يرتفع ببطء منذ عام 1990، 
العدد إلى حوالى النصف بين عاَمي  ثم تراجع هذا 

الجمهورية  المهاجرين في  2010 و2015. وارتفع عدد 

الشكل 50. عدد طالب التعليم العالي من بلدان المغرب 
العربي في الخارج، 2017
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الشكل 49. عدد المهاجرات والالجئات من بلدان المغرب العربي، 2017-1990
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بنسبة  أو  مهاجر   20,000 بحوالى  السورية  العربية 
2 في المائة بين عاَمي 2015 و2017. وظّل عدد 

الثالثة  البلدان  في  مستقرًا  والمهاجرين  الالجئين 
فلسطين  ودولة  العراق  أي  المجموعة،  من  المتبقية 
ومصر، بين عاَمي 1990 و2010، ثم ارتفع بصورة 

ليستقر مجددًا في  2010 و2015،  ملحوظة بين عاَمي 
التاليين. العامين 

وحتى منتصف عام 2018، كان يقيم في المشرق 
العربي 60 في المائة من الالجئين المشمولين بوالية 

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في المنطقة 
العربية. ومن بين الالجئين المسّجلين لدى المفوضية 

في بلدان المشرق والبالغ عددهم 2.2 مليون، كان يقيم 
أكثر من 974,000 شخص في لبنان، وأكثر من 700,000 

شخص في األردن. وبلغ عدد الالجئين في العراق 
281,905، وفي مصر 239,741، وفي الجمهورية العربية 

السورية 18,490. وفي عام 2018، أفادت األونروا بأن 
عدد الالجئين الفلسطينيين يبلغ 5.4 مليون الجىء 

في البلدان التي تعمل فيها وهي األردن، والجمهورية 
العربية السورية، ولبنان، والضفة الغربية بما فيها القدس 
الشرقية، وقطاع غزة. وكان ال يزال يقيم في الجمهورية 

العربية السورية أكثر من 550,000 الجىء فلسطيني، 
وكان عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان 

يناهز 470,000 الجئ21، وفي األردن أكثر من 2.2 مليون 
الجئ، هذا باإلضافة إلى 1.4 مليون الجئ فلسطيني 

مسجل في غزة، و828,000 الجئ فلسطيني مسجل في 
الضفة الغربية22.

المائة  في   4.2 والالجئين  المهاجرين  نسبة  وبلغت 
عام  في  العربي  المشرق  في  السكان  مجموع  من 

الشكل 51. عدد المهاجرين والالجئين في بلدان المشرق العربي )بالماليين(، 2017-1990
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الشكل 52. المهاجرون والالجئون في بلدان المشرق 
العربي كنسبة مئوية من مجموع السكان، 2017
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 2015 عام  كما في  نفسها  النسبة  2017، وهي 
والالجئين  المهاجرين  نسبة  وتتفاوت   .)52 )الشكل 
ففي  البلدان.  بين  كبير  بشكل  السكان  مجموع  إلى 

المهاجرين  من  كبيرة  أعدادًا  ولبنان  األردن  ضّم  حين 
من  كل  في  السكان  مجموع  إلى  بالنسبة  والالجئين 

المائة  المائة في األردن و31.9 في  البلدين )33.3 في 
في  والالجئين  المهاجرين  نسبة  بلغت  لبنان(،  في 

المائة من مجموع  6 في  أقل من  المشرق  بلدان  سائر 
 0.5 وبلغت  مصر  في  جدًا  متدنية  وكانت  السكان، 

المائة. في 

المهاجرين والالجئين  بلغت نسبة   ،2017 وفي عام 
المشرق  بلدان  إلى  العربية  البلدان  القادمين من 

حوالى 93 في المائة، وكان من بينهم عدٌد كبير من 
المنشأ ألكثر  بلد  الالجئين. وكانت دولة فلسطين 
من 3.2 مليون مهاجر والجئ )46 في المائة من 

البلدان(،  المجموعة من  والالجئين في هذه  المهاجرين 
منها  التي جاء  السورية  العربية  الجمهورية  تلتها 

أكثر من 2.3 مليون مهاجر والجئ )32 في المائة من 
 .)53 )الشكل  المشرق(  بلدان  المهاجرين والالجئين في 
المنشأ  بلدان  الثالثة من بين  المرتبة  العراق في  وحّلت 
البلدان،  المجموعة من  والالجئين في هذه  للمهاجرين 

المهاجرين والالجئين  المائة من  8 في  وجاء منها 
)أكثر من نصف مليون(.

المهاجرين  السكان  النساء حوالى نصف  وتمّثل 
49.7 في  العربي وتبلغ نسبتهّن  المشرق  والالجئين في 

النسبة مستقرة  54(، وقد ظّلت هذه  المائة )الشكل 
نسبيًا منذ عام 1990. وارتفع قلياًل عدد المهاجرات 

والالجئات بنسبة أقل من 1 في المائة منذ عام 2015، 
وبلغ أكثر من 3.6 مليون مهاجرة في عام 2017.

وُتَعد هجرة ونزوح األطفال والشباب أكثر شيوعًا في 
البلدان األخرى،  العربي منها في مجموعات  المشرق 

المائة من  المهاجرين 31 في  فقد بلغت نسبة األطفال 
الشباب  نسبة  وبلغت  والالجئين  المهاجرين  السكان 

المائة، وبلغ مجموع هاتين  15.2 في  المهاجرين 
المهاجرين  السكان  المائة من  46.2 في  النسبتين 

والالجئين في بلدان المشرق العربي في عام 2017 
)الشكل 55(. وبلغت نسبة األشخاص في سن العمل 

الشكل 53. بلدان المنشأ الخمسة األولى للمهاجرين 
والالجئين في المشرق العربي، 2017
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54. عدد ونسبة المهاجرات والالجئات من  الشكل 
العربي،  المشرق  المهاجرين والالجئين في  مجموع 
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المهاجرين  المائة من مجموع السكان  49.1 في 
المائة.  4.7 في  والالجئين، وبلغت نسبة كبار السن 

وكان التوزيع بين الذكور واإلناث في جميع الفئات 
نسبيًا. متكافئًا  العمرية 

النازحين.  أعدادًا كبيرة من األشخاص  المنطقة  تضّم 
القاطنين  والمهاجرين  الالجئين  عدد  ُيقاَرن  وعندما 

)الشكالن  الخارجين منه  المواطنين  بلد ما بعدد  في 
56 و57(، يتبين أن عدد المواطنين الذين يغادرون 
الجمهورية  مثل  واالحتالل،  بالنزاع  المتأثرة  البلدان 

يفوق  والعراق ودولة فلسطين،  السورية  العربية 
الجمهورية  وفي  فيها.  والالجئين  المهاجرين  عدد 

العربية السورية ودولة فلسطين، هاجر أو نزح عدٌد 
وبلغت  المواطنين،  بمجموع  مقارنًة  السكان  من  كبير 

السورية  العربية  الجمهورية  المائة في  38 في  نسبتهم 
و77 في المائة في دولة فلسطين. وفي مصر أيضًا، 
عدد المهاجرين الذين يغادرون البالد هو أعلى من 
المقيمين فيها ألن معدالت هجرة  المهاجرين  عدد 

اليد  العاملة الخارجة أعلى من معدالت هجرة  اليد 
العاملة الوافدة ومن أعداد الالجئين. أما في األردن 

لالجئين من  الرئيسيان  المقصد  بلدا  ولبنان، وهما 
الالجئين  العربي، فصافي عدد  المشرق  بلدان  مجموعة 

البلدين يفوق  القاطنين في كل من  والمهاجرين 
أعداد  الخارج. وُتعادل  المقيمين في  المواطنين  عدد 
البلدان  هذان  يستضيفها  التي  والالجئين  المهاجرين 

المقيمين فيهما.  المواطنين  المائة من  30 في  أكثر من 
الهجرة  وأنماط  التالي خصائص  القسم  وسيتناول 

المشرق. والنزوح من بلدان 

الشكل 55. توزيع المهاجرين والالجئين في بلدان المشرق 
العربي حسب العمر والفئة العمرية والجنس، 2017
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الشكل 56. عدد المهاجرين والالجئين من بلدان المشرق وإليها، 2017
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)ب( الهجرة والنزوح من المشرق العربي

ارتفع عدد المهاجرين والنازحين من بلدان المشرق 
العربي ثالثة أضعاف منذ عام 1990 عندما كان يبلغ 6 
ماليين ووصل إلى 17.3 مليونًا في عام 2017 )الشكل 
58(. وارتفعت أعداد السكان المهاجرين والالجئين من 

هذه المجموعة من البلدان على نحو ملحوظ بين عاَمي 
2005 و2015 نتيجة النزاعات في معظم األحيان، ولكن 

معدل نمو هذه األعداد قد تباطأ منذ ذلك الحين.

وفي عام 2018، بلغت نسبة الالجئين القادمين من 
المشرق العربي حوالى 80 في المائة من مجموع 

الالجئين في المنطقة، ويعود ذلك أساسًا إلى النزاع في 
الجمهورية العربية السورية التي كانت بلد المنشأ لعدد 

كبير من الالجئين بلغ 6,490,950 الجئًا أو نسبة 74 في 
المائة من الالجئين القادمين من المنطقة العربية في 

ذلك العام. وتوافد أكثر من 372,000 الجئ من العراق، 
وأكثر من 23,000 الجئ من مصر، وأكثر من 5,000 
الجئ من لبنان، وأكثر من 2,000 الجئ من األردن. 

الشكل 58. عدد المهاجرين والالجئين من بلدان المشرق )بالماليين(، 2017-1990
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الشكل 57. نسبة المهاجرين والالجئين من بلدان المشرق العربي وإليها، 2017
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وبلغ عدد الالجئين من دولة فلسطين المسجلين 
لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أكثر 

من 101,000 الجئ، وعدد الالجئين الفلسطينيين 
المسجلين لدى األونروا 5.4 مليون الجئ في عام 

2018 23. وأفادت المفوضية بأن عدد طالبي اللجوء 
من المشرق العربي بلغ 440,828 شخصًا، معظمهم من 

الجمهورية العربية السورية والعراق في عام 2018.

وكان لدولة فلسطين أكبر عدد من السكان المقيمين في 
الخارج إلى أن تجاوزتها الجمهورية العربية السورية 

في عام 2010. ووفقًا إلدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية، ظّل عدد السكان المهاجرين والالجئين 
من دولة فلسطين يشهد ارتفاعًا بطيئًا ومطردًا، من 

1.8 مليونًا في عام 1990 إلى 3.8 مليونًا في عام 
2017. وفي المقابل، كان عدد السكان المهاجرين من 
الجمهورية العربية السورية يتزايد ببطء حتى عام 

2010 )وبلغ أقل من ضعفه في فترة عشرين عامًا(، ثم 
تزايد ستة أضعاف في غضون خمسة أعوام فقط، 

الشكل 59. المهاجرون والالجئون من بلدان المشرق 
كنسبة مئوية من مجموع السكان، 2017
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الشكل 60. مناطق المقصد للمهاجرين والالجئين من بلدان 
المشرق، 2017
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الشكل 61. بلدان المقصد الخمسة األولى للمهاجرين 
والالجئين من بلدان المشرق، 2017
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بين عاَمي 2010 و2015، بسبب النزاع الذي شهدته 
البالد والذي أدى إلى تحركات واسعة لالجئين. 

وتباطأت معدالت النمو منذ عام 2015 وبلغ عدد 
المهاجرين والالجئين السوريين 6.8 مليون شخص في 
عام 2017، أي بزيادة قدرها أكثر من 625,000 شخص 

)10 في المائة( عن عام 2015.

والعراق هو البلد الوحيد الذي شهد انخفاضًا في عدد 
الالجئين والمهاجرين العراقيين من بين بلدان المشرق 

العربي على الرغم من استمرار عدم االستقرار فيه. 
وبين عاَمي 2005 و2010، سّجل العراق زيادة كبيرة 

في عدد الالجئين والمهاجرين العراقيين بلغت حوالى 
80 في المائة، أو ما يناهز 1.2 مليون شخص، ووصل 

عددهم إلى 2.6 مليون شخص في عام 2010. وبحلول 
عام 2017، انخفض عدد الالجئين والمهاجرين إلى 

مستوى يتجاوز بقليل ما بلغه في عام 2005، وناهز 
1.7 مليون الجئ ومهاجر بفعل العودة.

وبلغت نسبة المواطنين المقيمين في الخارج لمجموعة 
بلدان المشرق 9.9 في المائة في عام 2017 )الشكل 

59(، إال أن عدد المواطنين في الخارج يتباين إلى حد 
كبير بين البلدان. فقد بلغت نسبة المهاجرين والالجئين 
77.3 في المائة من مجموع السكان في دولة فلسطين، 
و37.6 في المائة في الجمهورية العربية السورية، وأقل 

من 14 في المائة في سائر بلدان المشرق.

وفي عام 2017، كانت تركيا بلد المقصد الرئيسي 
للمهاجرين والالجئين من المشرق العربي، وكان من بينهم 
أكثر من 3.2 مليون الجئ )الشكل 61(. وهذا ارتفاٌع حاد 
مقارنة بعام 2015 عندما كان عدد الالجئين والمهاجرين 

يناهز 1.4 مليون شخص في تركيا التي كانت تحّل 
آنذاك في المرتبة الرابعة من بين بلدان المقصد. وكان 

األردن بلد المقصد الثاني للمهاجرين والالجئين من 
بلدان المشرق، وتوافدت أعداد هامة أيضًا إلى كل من 

اإلمارات العربية المتحدة، ولبنان، والمملكة العربية 
السعودية. واستقبلت البلدان العربية نسبة 65 في المائة 

من المهاجرين والالجئين من بلدان المشرق، وال سيما 
األردن، واإلمارات العربية المتحدة، ولبنان، والمملكة 

العربية السعودية. واستقبلت البلدان غير العربية، 
باستثناء تركيا، 2.8 مليونًا أو 16 في المائة من الالجئين 

والمهاجرين من بلدان المشرق )الشكالن 60 و61(.

وفي عام 2017، بلغ عدد المهاجرات والالجئات من 
المشرق 7.7 مليون امرأة أو نسبة 44.4 في المائة 

من السكان المهاجرين من هذه المجموعة من البلدان 
)الشكل 62(. وقد ارتفع عددهّن بنسبة 6.2 في المائة منذ 
عام 2015، ونحو ثالثة أضعاف منذ عام 1990. وُسجَلت 

أدنى نسبة من المهاجرات والالجئات من بين السكان 
المهاجرين والالجئين في كل من األردن )35.7 في 

المائة( ومصر )34.1 في المائة(. وفي المقابل، ُسجَلت 
أعلى نسبة من المهاجرات والالجئات في الجمهورية 

الشكل 62. عدد المهاجرات والالجئات من بلدان المشرق، 2017-1990
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العربية السورية حيث بلغت نسبة النساء 47.9 في المائة 
من السكان المهاجرين والالجئين، وفي دولة فلسطين 

حيث بلغت نسبة النساء 48.5 في المائة.

وفي عام 2017، غادر حوالى 172,000 طالب من 
المشرق  في  بلداَنهم  العالي  العلمي  التحصيل  ذوي 
األولى  الثالثة  البلدان  وكانت   .)63 )الشكل  العربي 
واإلمارات  األردن،  وتحديدًا  عربيًة،  التي قصدوها 

التي  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة،  العربية 
المائة من طالب  15 و17 في  استضاف كل منها بين 
والواليات  وماليزيا،  وفرنسا،  تركيا،  وكانت  المشرق. 

األخرى  البارزة  المقصد  بلدان  األمريكية  المتحدة 
العالي24. التعليم  لطالب 

أقل البلدان العربية نموًا. 4

)أ( الهجرة والنزوح إلى أقل البلدان العربية نموًا

خالفًا لمجموعات البلدان المذكورة، التي شهدت ارتفاعًا 
مستمرًا في عدد السكان المهاجرين والالجئين لديها منذ 

عام 1990، سّجلت أقل البلدان العربية نموًا انخفاضًا 
هامًا في عدد المهاجرين والالجئين بين عاَمي 1990 

و2005، بنسبة 60 في المائة من 2.2 مليونًا إلى أقل من 
900,000 )الشكل 64(. وُيعزى هذا االنخفاض إلى أعداد 

المهاجرين والالجئين في السودان والصومال. وبعد 

عام 2005، بدأت أعداد السكان المهاجرين والالجئين 
في أقل البلدان العربية نموًا ترتفع، ووصلت إلى حوالى 

1.5 مليونًا في عام 2017. وبين عاَمي 2015 و2017، 
شهدت أقل البلدان العربية نموًا زيادة في عدد الالجئين 

والمهاجرين قدرها 125,000 شخص، ما يمثل زيادًة 
بنسبة 9.4 في المائة.

الشكل 63. عدد طالب التعليم العالي في الخارج من 
بلدان المشرق، 2017
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الشكل 64. عدد المهاجرين والالجئين في أقل البلدان العربية نموًا، 2017-1990
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الشكل 66. بلدان المنشأ الخمسة األولى للمهاجرين 
والالجئين في أقل البلدان العربية نموًا، 2017
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الشكل 65. المهاجرون والالجئون في أقل البلدان   
العربية نموًا كنسبة مئوية من مجموع السكان، 2017
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واستنادًا إلى البيانات الصادرة عن مفوضية األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين في منتصف عام 2018، بلغ 
عدد الالجئين الذين قصدوا أقل البلدان العربية نموًا 

1,297,052 الجئًا، أقام معظمهم في السودان التي 
استضافت 908,692 الجئًا. وازداد عدد الالجئين في 
أقل البلدان العربية نموًا بنسبة 80 في المائة منذ عام 
2016. وبلغ عدد الالجئين المسجلين 271,554 الجئًا 

في اليمن، و84,078 الجئًا في موريتانيا، و17,302 الجئًا 
في جيبوتي، و15,426 الجئًا في الصومال. وجاء معظم 

الالجئين في أقل البلدان العربية نموًا من سائر البلدان 
في هذه المجموعة أو من البلدان المجاورة وال سيما 

إريتريا، وجنوب السودان، والصومال.

وضّمت السودان أكبر عدد من السكان المهاجرين 
والالجئين من بين أقل البلدان العربية نموًا في عام 

2017 إذ استضافت ما يناهز 736,000 مهاجر والجئ. 
ومع أن عدد السكان المهاجرين والالجئين في اليمن ينمو 

منذ عام 2005، تسارعت وتيرة نمّوهم بعد عام 2005، 
ثم تباطأت بين عاَمي 2015 و2017، وتجاوز عددهم 

384,000 مهاجر والجئ في عام 2017 )اإلطار 5(.

وفي عام 2017، بلغت نسبة الالجئين والمهاجرين 1.6 في 
المائة من سكان أقل البلدان العربية نموًا، أي بانخفاض 

67. عدد ونسبة المهاجرات والالجئات من الشكل 
البلدان  مجموع السكان المهاجرين والالجئين في أقل 

1990-2017 العربية نموًا، 
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اإلطار 5. النازحون داخليًا والالجئون والمهاجرون في اليمن

منذ عام 2015، تزاَيَد النزاُع في اليمن وتفاَقَم بسبب المجاعة وتفّشي األمراض، فترّتبت عليه آثاٌر كبيرة على السكان 
اليمنيين. وفي عام 2018، احتاج أكثر من 22 مليون شخص، أي 75 في المائة من السكان، إلى المساعدة اإلنسانية 
العاجلة، ما جعل هذه األزمة إحدى أكبر األزمات اإلنسانية التي يشهدها العالمأ. وقد واجهت المنظمات التي تعمل 

على توفير األغذية واألدوية وغيرها من المستلزمات عقباٍت أساسية في توفير المساعدات، ما جعل األشخاص )بما 
في ذلك المهاجرون، والالجئون، وطالبو اللجوء، وعديمو الجنسية( في البالد عرضًة للجوع والمرض.

وفي نهاية عام 2017، بلغ عدد النازحين داخليًا في اليمن، حسب التقديرات، مليوَني شخص بما في ذلك 160,000 
نازح جديد في ذلك العامب. وبلغ عدد النازحين الجدد، بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2018، أكثر من 

142,000 شخص، علمًا أن هذه التقديرات ُتَعّد متحّفظة نظرًا لمحدودية البيانات الشاملةج. وبلغ مجموع الالجئين 
وطالبي اللجوء من اليمن أكثر من 280,000 شخص، طلبوا اللجوء إلى بلدان أخرى، وال سيما جيبوتي والصومالد.

وُيَعد اليمن بلَد عبور بارز بين القرن األفريقي وبلدان الخليج، وبلَد مقصد للمهاجرين من البلدان المجاورة. ويضّم 
اليمن، حسب التقديرات، 279,000 الجئ وطالب لجوء يأتون على نحٍو شبه حصري من إثيوبيا والصومالھ. وتمتّد 
أهم مسارات التحركات المختلطة نحو الخليج العربي من القرن األفريقي، وتحديدًا جيبوتي والصومال، إلى اليمن، 

ثم من اليمن إلى المملكة العربية السعودية.

وأفادت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بأن عدد المهاجرين في اليمن بلغ 384,321 شخصًا في عام 2017، من 
ر الوصول إلى  بينهم 72.6 في المائة من الصومالو. ويصعب التحقق من دقة هذه التقديرات نظرًا لطبيعة النزاع وتعثُّ

المهاجرين وتعدادهم في ظل هذه الظروف، وطبيعة الهجرة العابرة وغير النظامية من اليمن وعبره.

وبلغ مجموع الوافدين إلى اليمن أعلى مستوياته في عام 2016، وتحديدًا 117,107 أشخاص، ولم ينخفض سوى 
قلياًل بنسبة 0.15 في المائة في عام 2017، رغم الحالة اإلنسانية المتردية في البالد. ووفقًا لمصفوفة تتّبع التشرد 
التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، بلغ مجموع المهاجرين الذين وصلوا إلى اليمن 99,516 مهاجرًا في عام 2017، من 

بينهم أطفال بنسبة 11 في المائة وبالغون بنسبة 89 في المائة )77 في المائة ذكورًا و13 في المائة إناثًا(. وبلغت نسبة 
المهاجرين الذين لم يملكوا أي وثائق من بين الذين تلّقوا المساعدة من مراكز االستجابة للمهاجرين 98 في المائة. 

وكانت الغالبية العظمى من المهاجرين الذين قابلتهم المنظمة الدولية للهجرة ينوون التوّجه إلى المملكة العربية 
السعودية، في حين كان العدد القليل المتبقي متوّجهًا إلى السودان. وكانت إثيوبيا بلد المنشأ لحوالى 95 في المائة 

من المهاجرين في اليمن، وجاءت نسبة 5 في المائة من المهاجرين من الصومال و0.1 في المائة من بلدان أخرى. ومن 
خالل نقطة لتتّبع تدفقات المهاجرين عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية، أفادت المنظمة الدولية للهجرة أيضًا 

بأن عدد المهاجرين اليمنيين غير النظاميين والعائدين في عام 2017 بلغ 9,563 شخصًاز.

وفي عام 2017، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 1,942 مهاجرًا في اليمن على العودة طوعًا وعلى إعادة االندماج، 
معظمهم في الصومال وما تبقى منهم في إثيوبياح. ومن خالل برنامج العودة التلقائية المدعومة، ساعدت مفوضية 

األمم المتحدة لشؤون الالجئين 2,591 مهاجرًا صوماليًا على العودة إلى الصومال في عام 2018. وساعدت المفوضية 
في إعادة توطين 114 الجئًا اعُتبروا معّرضين للخطر: وُأعيد توطين 60 إريتريًا، و51 إثيوبيًا، و3 صوماليينط.

المصادر:
UNHCR, 2018e.أ. 
Internal Displacement Monitoring Center, 2018a.ب. 
Internal Displacement Monitoring Center, 2018b.ج. 
UNHCR, 2018e.د. 
UNHCR, 2018d.ه. 
DESA, 2017.و. 
IOM, 2017c.ز. 
IOM, 2018a.ح. 
ت البيانات من مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية.ط.  اسُتمدَّ
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كبير عن عام 1990 حيث بلغت 5.3 في المائة )الشكل 
65(. وتفاوتت نسب الالجئين والمهاجرين بين بلدان هذه 

المجموعة، وتراوحت بين أعلى نسبة وهي 12.1 في 
المائة في جيبوتي وأدنى نسبة وهي 0.3 في المائة في 

الصومال، علمًا أن نسبة المهاجرين والالجئين في جميع 
البلدان، باستثناء جيبوتي، بلغت أقل من 4 في المائة.

وفي عام 2017، كانت الصومال بلد المنشأ ألكثر من 
375,000 مهاجر والجئ، أي ما يعادل 26 في المائة من 

السكان المهاجرين والالجئين في أقل البلدان العربية 
نموًا )الشكل 66(. وبعد أن كان جنوب السودان، في عام 

2015، بلد المنشأ ألكثر من 135,000 الجئ ومهاجر 
في أقل البلدان العربية نموًا، ارتفع عدد المهاجرين 
والالجئين الوافدين منه بأكثر من الضعف وتجاوز 
300,000 شخص بحلول عام 2017 بسبب حوادث 

العنف والجفاف والمجاعة التي أدت إلى نزوح 
الماليين25. وبلغت نسبة المهاجرين والالجئين من 

البلدان العربية 46 في المائة من مجموع المهاجرين 
والالجئين في أقل البلدان العربية نموًا، وجاء معظمهم 

من السودان والصومال.

وتجاوز عدد الالجئات والمهاجرات 700,000 امرأة في 
أقل البلدان العربية نموًا، ما يمثل نسبة 48.3 في المائة 
من السكان المهاجرين، وقد ظّلت هذه النسبة مستقرة 

منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق )الشكل 67(.

ويتوّزع المهاجرون والالجئون بالتساوي بين الجنسين 
في جميع الفئات العمرية إال أن عدد الذكور يتقدم قلياًل 

على اإلناث بين الالجئين والمهاجرين دون سن الخامسة 

الشكل 69. عدد المهاجرين والالجئين من أقل البلدان العربية نموًا وإليها، 2017
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الشكل 68. توزيع المهاجرين والالجئين في أقل البلدان 
العربية نموًا حسب العمر والفئة العمرية والجنس، 2017
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الشكل 70. نسبة المهاجرين والالجئين من أقل البلدان العربية نموًا وإليها، 2017
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والستين )الشكل 68(. ومن مجموع الذكور واإلناث، يمّثل 
األطفال نسبة 25.9 في المائة من السكان المهاجرين 

والالجئين، والشباب 17.1 في المائة، واألشخاص في سن 
العمل 50.7 في المائة، وكبار السن 6.3 في المائة.

وباستثناء جيبوتي وموريتانيا، يفوق عدد المواطنين 
المقيمين في الخارج من أقل البلدان العربية نموًا عدد 
الالجئين والمهاجرين في أراضيها )الشكل 69(. وعدد 

المهاجرين من جزر القمر والصومال كبيٌر ويمثل حوالى 
15 في المائة من مجموع السكان في كل من البلدين 

)الشكل 70(. ويتناول القسم التالي أنماط الهجرة 
والنزوح من أقل البلدان العربية نموًا.

)ب( الهجرة والنزوح من أقل البلدان العربية نموًا

ارتفعت أعداد المهاجرين والنازحين من أقل البلدان 
العربية نموًا بنسبة 160 في المائة منذ عام 1990، من 

2 مليون مهاجر والجئ في عام 1990 إلى أكثر من 
5.3 مليونًا في عام 2017 )الشكل 71(. وارتفع هذا 

العدد بأكثر من 200,000 مهاجر والجئ أو بنسبة 4.8 
في المائة بين عاَمي 2015 و2017. وقد بلغت نسبة 

المهاجرين والالجئين من أقل البلدان العربية نموًا 19 
في المائة من مجموع المهاجرين والالجئين من المنطقة 

العربية في عام 2017.

وبلغ عدد الالجئين من أقل البلدان العربية نموًا 
والمسّجلين لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

الالجئين أكثر من 1.7 مليونًا في عام 2017، معظمهم 
من الصومال )954,701( ومن السودان )719,222(. 

وبلغ عدد الالجئين من موريتانيا 36,679 الجئًا، ومن 
اليمن 26,793 الجئًا، ومن جيبوتي 2,034 الجئًا، 

ومن جزر القمر 606 الجئين. وفي عام 2018، أفادت 
المفوضية بأن عدد طالبي اللجوء من أقل البلدان 

العربية نموًا بلغ 146,875 شخصًا.

وُيَعّد كل من السودان والصومال في طليعة بلدان المنشأ 
بين أقل البلدان العربية نموًا إذ بلغ عدد المواطنين 
المقيمين في الخارج من كل منهما حوالى مليوَني 

شخص في عام 2017. وكان اليمن بلد المنشأ لحوالى 
1.2 مليون مهاجر والجئ في عام 2017، وازداد عدد 
المهاجرين والالجئين اليمنيين بنسبة 9.3 في المائة 
بين عاَمي 2015 و2017، وهي أعلى زيادة من بين 

أقل البلدان العربية نموًا. وبلغ عدد المهاجرين من جزر 
القمر حوالى 120,000، ومن موريتانيا 116,000 مهاجر. 

وكانت جيبوتي بلد المنشأ ألقل عدد من المهاجرين 
والالجئين في المنطقة العربية إذ بلغ عدد مواطنيها 

المقيمين في الخارج أقل من 16,000 شخص.

وفي عام 2017، بلغت نسبة سكان أقل البلدان العربية 
نموًا المقيمين خارج بلدانهم األصلية حوالى 8.6 في المائة 
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)الشكل 72(، بزيادة عن عام 2015 حيث كانت تبلغ 
6.6 في المائة. وتسّجل جزر القمر، من بين أقل البلدان 

العربية نموًا، أعلى نسبة من المواطنين المقيمين في 
الخارج وهي 14.3 في المائة، تليها الصومال التي تبلغ 

نسبة سكانها في الخارج 13.5 في المائة. أما جميع 

البلدان األخرى، فتبلغ نسبة سكانها المهاجرين أقل من 
5 في المائة.

وفي عام 2017، كان حوالى 44 في المائة )أكثر من 2.3 
مليونًا( من المهاجرين والالجئين من أقل البلدان العربية 
نموًا مقيمين في بلدان عربية أخرى )الشكل 73(. وحّلت 

المملكة العربية السعودية في طليعة بلدان المقصد إذ 
استضافت 21 في المائة من مجموع المهاجرين من 

أقل البلدان العربية نموًا أو 1.1 مليون شخص )الشكل 
74(. وكانت منطقة أفريقيا غير العربية ثاني أكبر مقصد 

للمهاجرين والالجئين إذ كانت أربعة من بلدانها، وهي 
إثيوبيا، وتشاد، وجنوب السودان وكينيا، في طليعة 

بلدان المقصد الخمسة األولى للمهاجرين والالجئين من 
أقل البلدان العربية نموًا.

وبلغت نسبة النساء 43.6 في المائة من الالجئين 
والمهاجرين من أقل البلدان العربية نموًا في عام 2017، 
أي أكثر من 2.3 مليون امرأة وفتاة )الشكل 75(. وظلت 
هذه النسبة مستقرة نسبيًا منذ عام 1990، وارتفع عدد 

المهاجرات والالجئات بمقدار 100,000 امرأة بين عاَمي 
2015 و2017. وفي عام 2017، سّجل اليمن أدنى نسبة 

من المهاجرات والالجئات وهي 34 في المائة، فيما 
سّجلت جزر القمر أعلى نسبة من المهاجرات والالجئات 

وهي 50.7 في المائة.

الشكل 71. عدد المهاجرين والالجئين من أقل البلدان العربية نموًا )بالماليين(، 2017-1990
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الشكل 72. المهاجرون والالجئون من أقل البلدان العربية 
نموًا كنسبة مئوية من مجموع السكان، 2017
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الشكل 75. عدد المهاجرات والالجئات من أقل البلدان العربية نموًا، 2017-1990
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الشكل 73. مناطق المقصد للمهاجرين والالجئين من أقل 
البلدان العربية نموًا، 2017
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الشكل 74. بلدان المقصد الخمسة األولى للمهاجرين 
والالجئين من أقل البلدان العربية نموًا، 2017
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وفي عام 2017، بلغ عدد طالب التعليم العالي الذين 
يتابعون تحصيلهم العلمي في الخارج من أقل البلدان 

العربية نموًا، وفقًا لليونسكو، حوالى 55,000 طالب 

)الشكل 76(. وكانت المملكة العربية السعودية في 
طليعة بلدان المقصد إذ استضافت نسبة 26 في المائة 

من الطالب، تلتها ماليزيا التي استضافت حوالى 18 
في المائة، واإلمارات العربية المتحدة التي استضافت 

13 في المائة26.

دال. تدفقات التحويالت المالية من 
المنطقة العربية وإليها

ُتَعد المنطقة العربية، وال سيما مجموعة بلدان مجلس 
التعاون الخليجي، مصدرًا رئيسيًا للتحويالت العالمية. 

والتحويالت المالية هي أيضًا مصدٌر هام من مصادر 
الدخل لعدة بلدان عربية. ويمكن للتحويالت أن تعزز 
التنمية المستدامة من خالل المساهمة في الحد من 

الفقر، وتمويل التعليم والصحة، وتوفير مصدر رأسمالي 
لإلنفاق واالستثمار، وزيادة تدفق العمالت األجنبية، 

وغير ذلك من الفوائد.

وقد تلّقت المنطقة العربية تحويالت بقيمة 54.1 مليار 
دوالر في عام 2017، ما يمثل نسبة 8.7 في المائة من 
التحويالت العالمية الواردة. ومع أن هذه التحويالت 

الشكل 77. التحويالت الواردة إلى المنطقة العربية حسب مجموعات البلدان )بماليين الدوالرات(، 2018-1990*
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مالحظة: * بيانات عام 2018 هي تقديرات.

الشكل 76. عدد طالب التعليم العالي في الخارج من أقل 
البلدان العربية نموًا، 2017
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الجدول 3. الناتج المحلي اإلجمالي، والمساعدة اإلنمائية الرسمية واالستثمار األجنبي المباشر والتحويالت المالية حسب 
البلدان، 2017
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ظّلت تنخفض بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها 
وبلغت 54.2 مليار دوالر في عام 2014، أشارت األرقام 

الصادرة في عام 2017 إلى انتعاش في التحويالت 

وإلى زيادة متوقعة في عام 2018 )الشكل 77(. وتلّقى 
المشرق العربي أكبر قدر من التحويالت التي بلغت 38.6 

مليار دوالر في عام 2017، ما يمثل 72 في المائة من 
مجموع التحويالت المرَسلة إلى المنطقة. وكانت مصر 
في طليعة البلدان العربية المتلّقية وبلغت التحويالت 

الشكل 81. البلدان الخمسة األولى المرِسلة للتحويالت 
المالية إلى المشرق العربي )بماليين الدوالرات(، 2017
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الشكل 80. البلدان الخمسة األولى المرِسلة للتحويالت 
المالية إلى المغرب العربي )بماليين الدوالرات(، 2017
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الشكل 78. البلدان الخمسة األولى المرِسلة للتحويالت 
المالية إلى المنطقة العربية
)بماليين الدوالرات(، 2017
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الشكل 79. البلدان الخمسة األولى المرِسلة للتحويالت 
المالية إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي

)بماليين الدوالرات(، 2017
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المرَسلة إليها 22.5 مليار دوالر في عام 2017، تالها 
لبنان الذي تلّقى 7.4 مليار دوالر )المرفق الرابع(. وتلّقت 
بلدان المغرب العربي تحويالت بقيمة 10.7 مليار دوالر، 
ُأرسَلت بمعظمها إلى المغرب التي تلّقت 6.8 مليار دوالر. 

وتلّقت أقل البلدان العربية نموًا تحويالت بلغت 3.7 

مليار دوالر، توّجهت بمعظمها إلى اليمن الذي حصل 
على 3.3 مليار دوالر. وفي عام 2017، سّجلت مجموعة 

بلدان مجلس التعاون الخليجي المستوى األدنى من 
التحويالت الواردة إذ حصلت على أقل من 2 في المائة 
من جميع التحويالت المرَسلة إلى المنطقة أو ما يعادل 

مليار دوالر. وكانت قطر البلد المتلقي الرئيسي في هذه 
المجموعة من البلدان، وبلغت التحويالت المرسلة إليها 

666 مليون دوالر.

وفي عام 2017، بلغت التحويالت الواردة ما يناهز ضعف 
)1.9 مرات( المساعدات اإلنمائية الرسمية والمعونة 

الرسمية التي تلّقتها المنطقة والتي بلغ مجموعها 29.1 
مليار دوالر )الجدول 3(27. وبلغت التحويالت أيضًا 1.8 

أضعاف صافي االستثمارات األجنبية المباشرة التي 
تلّقتها المنطقة والتي بلغت 30.1 مليار دوالر28. وكانت 
التحويالت مصدرًا هامًا للدخل في بعض البلدان: فقد 

بلغت نسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي 14.8 في المائة 
في دولة فلسطين، و13.9 في المائة في لبنان، و12.4 
في المائة في جزر القمر، و11.1 في المائة في األردن، 

و10.7 في المائة في اليمن29. وقد كانت التحويالت أيضًا 
أعلى 15 مرة من قيمة االستثمار األجنبي المباشر في 
جزر القمر، وأعلى 10 مرات في دولة فلسطين، وأعلى 

ثالث مرات في لبنان ومصر.

الشكل 82. البلدان الخمسة األولى المرِسلة للتحويالت المالية 
إلى أقل البلدان العربية نموًا )بماليين الدوالرات(، 2017
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الشكل 83. التحويالت المالية الخارجة من المنطقة العربية حسب مجموعات البلدان )بماليين الدوالرات(، 2017-1990
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مالحظة: لم تتوفر بيانات عن الجمهورية العربية السورية والصومال، وثمة ثغرات في بيانات جيبوتي، والعراق، ولبنان، وليبيا، واليمن )انظر المرفق الرابع 

لالطالع على البيانات السنوية للبلدان(.
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وفي عام 2017، بلغت التحويالت الواردة إلى المنطقة 
العربية من بلدان عربية أخرى حوالى 29 مليار دوالر، ما 
يمثل 50 في المائة من التحويالت التي تلّقتها المنطقة، 

مليار   14.1( السعودية  العربية  المملكة  من  ومعظمها 
دوالر( )الشكل 78(. وبلغت التحويالت الواردة من 
أوروبا أكثر من 14.8 مليار دوالر أو 28 في المائة، 

وكانت بمعظمها من فرنسا )5.9 مليار دوالر(، وإيطاليا 
)2 مليار دوالر(، وإسبانيا )2 مليار دوالر(، وألمانيا 

الشمالية  المنطقة من أمريكا  )1.6 مليار دوالر(. وتلّقت 
تحويالت إضافية قدرها 4.9 مليار دوالر أو 9 في 
المنطقة. وُتبين  إلى  الواردة  التحويالت  المائة من 

األشكال 79 إلى 82 توزيع التحويالت المرَسلة إلى 
البلدان. العربية حسب مجموعات  البلدان 

وفي عام 2017، جاء من المنطقة العربية ما يناهز 
المائة(،  العالمية إلى الخارج )27 في  ثلث التحويالت 

120.6 مليار دوالر  التقديرات  وبلغت قيمتها حسب 
)الشكل 83(، ووردت جميعها تقريبًا )98.9 في المائة 

أو 119.3 مليار دوالر( من بلدان مجلس التعاون 
بلدان  الواردة من  التحويالت  الخليجي. وبلغت 
المشرق العربي 962 مليون دوالر، ومن المغرب 

العربي 206 ماليين دوالر، ومن أقل البلدان العربية 
نموًا 139 مليون دوالر. وحّلت في طليعة البلدان 

العربية  اإلمارات  المالية  للتحويالت  المرِسلة  العربية 
المتحدة التي بلغت تحويالتها 44.3 مليار دوالر؛ 

 36.1 بلغت تحويالتها  التي  السعودية  العربية  والمملكة 
مليار دوالر؛ والكويت، وُعمان، وقطر التي تراوحت 

تحويالت كل منها بين 9 مليارات دوالر وأكثر من 14 
مليار دوالر. وبما أن التحويالت المالية الخارجة من 
إليها،  الواردة  التحويالت  العربية تفوق بكثير  البلدان 

التحويالت السنوية الصافية الخارجة من  بلغ مجموع 
المنطقة 66.5 مليار دوالر في عام 2017.

وتلّقت الهند من المنطقة العربية أكبر قدر من 
التحويالت المالية التي بلغت حسب التقديرات 38.4 

مليار دوالر في عام 2017، تلتها مصر التي تلّقت 16.7 
مليار دوالر، وباكستان التي تلّقت 13.7 مليار دوالر، 

والفلبين التي تلّقت 10.4 مليار دوالر، وبنغالديش التي 
تلّقت 7.3 مليار دوالر )الشكل 84(.

هاء. دوافع الهجرة واألسباب الجذرية 
للنزوح في المنطقة العربية

تؤثر مجموعٌة من العوامل المترابطة في قرار األفراد 
بمغادرة بلدانهم األصلية أو أماكن إقامتهم االعتيادية. 

وهذا ما ُيالحظ في المنطقة العربية حيث غالبًا ما يتأثر 
قرار المهاجرين باعتبارات متعددة ومعقدة. والعنف 

والنزاع هما من المحّددات الرئيسية لتحركات السكان 
القسرية. ففي عام 2017، مثاًل، حّلت الجمهورية العربية 

الشكل 84. البلدان العشرة األولى المتلّقية للتحويالت المالية من المنطقة العربية )بماليين الدوالرات(، 2017
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السورية في طليعة بلدان المنشأ لالجئين والنازحين 
داخليًا في المنطقة. والبحُث عن فرص وظروف معيشية 

أفضل له أيضًا دوٌر هام في قرار الهجرة. وهذه حالة 
طالب التعليم العالي الذين يقررون الهجرة إلى أوروبا 

أو الواليات المتحدة األمريكية لمتابعة تحصيلهم العلمي 
العالي، أو العمال المهاجرين الذين يبحثون عن فرص 

عمل في االقتصادات المرتفعة الدخل في منطقة مجلس 
التعاون الخليجي.

وتتداخل هذه العوامل الفردية والكلية لتؤثر في 
خيارات المهاجرين وتحّركاتهم في ظل تداخل متزايد 
بين تدفقات الهجرة القسرية والطوعية. ومع أن النزاع 
والعنف قد يرغمان األفراد واألسر على مغادرة بلدانهم 

خوفًا على حياتهم، غالبًا ما يؤدي البحث عن فرص 
اقتصادية وظروف معيشية أفضل إلى تحركات ثانوية. 

وقد يحصل العكس أيضًا، كما في حالة ليبيا حيث توافد 
العديد من المهاجرين أساسًا للعمل ولكنهم ُأرغموا على 

مغادرة البالد بسبب العنف وللهروب من ظروف معيشية 
غير إنسانية. وظاهرة الهجرة المرتبطة بالبيئة هي مثال 

آخر على طبيعة العوامل المتعددة والمتقاطعة التي 
تبّرر خيارات المهاجرين وتحركاتهم، ألن دوافع الهجرة 
كثيرًا ما تتعاظم بفعل الضغط البيئي. وُتعتَبر المنطقة 

العربية من أكثر المناطق ندرًة في المياه وجفافًا في 
العالم. وتؤثر عدم كفاية فرص الحصول على المياه في 
ُسُبل عيش األشخاص، وال سيما في المجتمعات الريفية 

ل ويؤثر  المعتِمدة على الزراعة، ما يدفع السكان إلى التنقُّ
في أنماط الهجرة.

العوامل االقتصادية واالجتماعية. 1

نتيجة الترابط بين الهجرة والتنمية، تؤثر التنمية أو 
انعدامها في أنماط الهجرة ودوافع المهاجرين. وتشير 

الدراسات إلى أن عدم المساواة، والفقر، والصعوبات في 
الوصول إلى الفرص االقتصادية، ومبادرات ترقية األحياء 

الفقيرة والناجمة كلها عن تنمية حضرية غير شاملة 
تؤثر إلى حد كبير في قرار المهاجرين بمغادرة البلدان 

المنخفضة الدخل والتوّجه إلى البلدان المرتفعة الدخل. 
وأشارت التقديرات إلى أن متوسط معدالت البطالة 
بلغ 10 في المائة في المنطقة في عام 2017، وكانت 

المعدالت أعلى في بلدان مثل دولة فلسطين )27.4 في 

المائة(، وليبيا )17.1 في المائة(، وتونس )15.4 في المائة( 
واألردن )14.9 في المائة(30. ويتأثر الشباب والشابات 
على وجه الخصوص بالبطالة التي تطال أكثر من 25 

في المائة من الشباب والشابات في الفئة العمرية 24-15 
عامًا في المنطقة. وبطالة الشباب مرتفعة جدًا في بعض 

البلدان مثل دولة فلسطين )43.1 في المائة(، وليبيا )41.2 
في المائة(، واألردن )34.9 في المائة(، وتونس )34.7 في 

المائة(، ومصر )33 في المائة(، حسب تقديرات عام 2017. 
وتسهم هذه المعدالت العالية في دفع السكان إلى التنقل، 

وال سيما عندما تكون األجور متدنية وعائدات التعليم 
ضعيفة، ما يؤثر في قرار المهاجرين بمغادرة بلدانهم بحثًا 
عن ظروف معيشية أفضل. ففي مصر مثاًل، طالت البطالة 

54 في المائة من الشباب والشابات في الفئة العمرية 
15-24 عامًا من ذوي المستوى التعليمي المتقدم في عام 
2017. وفي تونس، بلغت نسبة بطالة الشباب والشابات 

67.5 في المائة في عام 2013 31.

وتبّين البحوث أيضًا أن الفئات األكثر فقرًا ال تستطيع 
الوصول في الكثير من األحيان إلى الموارد والشبكات 
الالزمة للهجرة32، لذا معدالت الهجرة أعلى في البلدان 

المتوسطة الدخل33. وفي هذا اإلطار، تحّل مصر 
والمغرب، وهما من البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى، 
بين بلدان المنشأ الخمسة األولى للمهاجرين في المنطقة. 

وتؤدي الفرص االقتصادية والخدمات التعليمية 
والهياكل األساسية األفضل في البلدان المتوسطة الدخل 

إلى زيادة موارد األشخاص وأصولهم وإمكاناتهم التي 
تتيح لهم الهجرة. وتتأثر دوافع المهاجرين وقراراتهم، 

وتحديدًا اختيارهم لبلد المقصد النهائي، باستمرار النمو 
االقتصادي المحدود في بلدانهم وبُقربهم من البلدان 

المجاورة ذات المستويات اإلنمائية األعلى، مثل بلدان 
مجلس التعاون الخليجي وأوروبا. وتتيح بلدان مجلس 
التعاون الخليجي آفاقًا اقتصادية أفضل للمهاجرين، لذا 

تحّل في طليعة بلدان المقصد في المنطقة. والتطّلع 
إلى مستوى معيشي أفضل في أوروبا هو من العوامل 

الرئيسية التي تجذب المهاجرين من شمال أفريقيا. 
ولعّل الظروف االجتماعية واالقتصادية المحّسنة 

تجعل تلك المناطق أكثر جاذبيًة للمهاجرين من البلدان 
المتوسطة والمنخفضة الدخل. وما يعزز هذه التحركات 

السكانية هي تركيبة سوق العمل في بلدان مجلس 
التعاون الخليجي وفي البلدان األوروبية. فالقوى العاملة 
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الوطنية في منطقة مجلس التعاون الخليجي صغيرة 
الحجم، وال سيما في اإلمارات العربية المتحدة، وقطر 

والكويت. والقوى العاملة الوطنية في أوروبا تتقدم في 
السن ويتقّلص حجُمها، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على 

اليد العاملة األجنبية في المنطقتين، في حين أن أسواق 
العمل في بلدان شمال أفريقيا والمشرق العربي معروفٌة 
بمعدالت البطالة العالية فيها34. وما إن يبلغ العدد الكبير 

من الشباب والشابات المعالين سن العمل في كل عام، 
يبدؤون بالبحث عن فرص عمل في الخارج في البلدان 
التي لديها طلب مرتفع على اليد العاملة، بحثًا عن بديل 

عن أسواق العمل المتخمة في بلدانهم.

النزوح الناجم عن النزاع. 2

يؤثر النزاع واالحتالل والعنف على نحو رئيسي في 
قرار األشخاص بالفرار من مناطقهم األصلية. وقد 

أّدت موجات عدم االستقرار السياسي واالضطرابات 
المدنية التي اجتاحت المنطقة في عام 2011 إلى 

نشوب عدد من النزاعات المميتة التي تسببت بدمار 
الهياكل األساسية المدنية واالجتماعية، وهددت 

المدنيين وفتكت بهم. لذا، شهدت المنطقة أسرع زيادة 
في النزوح القسري إذ الذ ماليين األشخاص بالفرار من 

ديارهم. وفي عام 2017، تجاوز عدد النازحين داخليًا 
في الجمهورية العربية السورية 6.7 مليون شخص 

)اإلطار 2، الجدول ألف(. وُيعتَبر تدمير المساكن والبنى 
التحتية وتعطيل الخدمات األساسية، وال سيما في 

المدن، عقبات هامة تحول دون عودة النازحين ودون 
إيجاد حلول دائمة لهم35.

العوامل  النزاع وعدم االستقرار هما من  أن  ومع 
تأثير  فإن  الفرار،  إلى  األشخاص  تدفع  التي  الحاسمة 
اتخاذ  أيضًا دور هام في  له  العيش  ُسُبل  النزاع على 

اإلطار 6. دوافع الهجرة من الريف في الشرق األدنى وشمال أفريقيا

ُتَعّد الهجرة من المناطق الريفية اتجاهًا عالميًا متناميًا تشهده أيضًا منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقياأ. ويواجه 
الشباب والشابات، الذين ُيعتَبرون مكّونًا ديمغرافيًا هامًا في المنطقة العربية، متوسط معدالت بطالة أعلى من أي 

منطقة أخرى في العالم )أكثر من ضعَفي المتوسط العالمي الذي يبلغ 13 في المائة(، وهذه المعدالت أعلى في المناطق 
الريفيةب. فالشباب والشابات في الريف هم من السكان الذين ُيرَجح كثيرًا أن يهاجروا، سواء داخليًا أو دوليًا. وبما أن 
الشباب والشابات في الريف لديهم تحصيل تعليمي أقل من أقرانهم في المدن، ولديهم إمكانية محدودة في الوصول 
إلى األراضي واألصول المنِتجة األخرى، ُيرغمون على االختيار بين العمل بأجور متدنية في القطاع الزراعي على نحو 

موسمي وغير نظامي في كثير من األحيان، والهجرة داخليًا أو دوليًا.

وقد ظلت نسبة سكان الريف إلى مجموع السكان في المنطقة تنخفض على نحو مطرد طيلة العقود الخمسة الماضية، 
من أكثر من 60 في المائة في عام 1970 إلى 38 في المائة في عام 2017ج. ونظرًا للتحّول الهيكلي الذي تشهده 

االقتصادات وانحسار القطاع الزراعي، أصبحت حركة السكان داخل الحدود وعبرها أمرًا ال مفر منه. ونتيجة هذا 
التحّول وما يرافقه من تراجٍع في اإلنتاجية الزراعية واتساٍع في التفاوت اإلنمائي بين المدن والريف، ُيدفع السكان 

الريفيون إلى الهجرة بحثًا عن أجور أعلى ومستويات معيشية أفضل.

للتنمية الريفية عمومًا في رسم اتجاهات الهجرة  وباإلضافة إلى تراجع القطاع الزراعي، تسهم المستويات المتدنية 
اإلقليمية. وفي معظم بلدان الشرق األدنى وشمال أفريقيا، يجري التركيز على التنمية الحضرية، ما يتسبب باتساع 
الفجوة بين المدن واألرياف في توفير الخدمات العامة. وفي عّينة من تسعة بلدان، تبّين أن الحصول على خدمات 
التعليم والصحة والكهرباء، والصرف الصحي، ومياه الشرب، واألرضيات هو ثالث مرات إلى عشرين مرة أدنى في 

الريفيةد. المناطق 

المصدر: تجميع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.
في هذا اإلطار، ُيقَصد بمنطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا المنطقة التي تضّم البلدان التالية: األردن، واإلمارات العربية المتحدة، وإيران، أ. 

والبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والضفة الغربية وغزة، والعراق، وُعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، 
ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن.

International Labour Organization, 2017b.ب. 
DESA, 2017.ج. 
Alkire and Robles, 2017.د. 
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الغذائي،  األمن  بانعدام  يتسّبب  فالنزاع  القرار.  هذا 
ويسّرع  األساسية،  الخدمات  على  الحصول  ويعرقل 

المجاعة  وُتعتَبر  بالتنقل.  المعيشية  األسر  قرار 
الحصول  في  والصعوبات  العدائية  واألعمال  والمرض 

تدفع  التي  العوامل  أهم  األساسية  الخدمات  على 
النزاع  يتسبب  لم  ليبيا،  اليمن. وفي  في  النزوح  إلى 

بل وضع  داخليًا فحسب  السكان  كبير من  بنزوح عدد 
أعداد  أمام تدفق  أيضًا على مفترق طرق  البالد 

بنتائج  تأثر  وقد   .36 أوروبا  باتجاه  نظامية  غير  كبيرة 
تبعتها،  التي  السيولة  أزمة  سيما  وال  ليبيا،  في  النزاع 

الذين  فيها  المقيمين  المهاجرين  العمال  من  العديد 
إال  أفضل  اقتصادية  آفاق  أصاًل عن  يبحثون  كانوا 
أو  بلد آخر  إلى  العديد منهم قرروا إما االنتقال  أن 

األصلية37. بلدانهم  إلى  العودة 

العوامل البيئية والهجرة. 3

ُتَعد المنطقة العربية من المناطق المعّرضة بوجه 
خاص آلثار تغّير المناخ. ووفقًا لهيئة األمم المتحدة 

ف األمن المائي، الذي ُيعتبَر شاغاًل رئيسيًا  للمياه، ُيعرَّ
في المنطقة، بأنه قدرة السكان على الحصول بصورة 

مستدامة على كميات كافية من المياه ذات النوعية 
الجيدة من أجل دعم ُسُبل العيش، ورفاه اإلنسان، 

والتنمية االقتصادية واالجتماعية، ومن أجل توفير 
الحماية ضد التلّوث المنقول بالمياه والكوارث المتصلة 

بالمياه، ومن أجل المحافظة على الُنظُم البيئية في مناخ 
يسوده السالم واالستقرار السياسي38. وفي 18 بلدًا من 

22، كان نصيب الفرد السنوي من موارد المياه المتجددة 
في عام 2019 دون العتبة التي تبلغ 1,000 متر مكعب، 

اإلطار 7. دوافع النزوح من المدن في المنطقة العربية

طيلة العقد الماضي، ظّل السكان ينتقلون بأعداد كبيرة من داخل الحدود وعبرها إلى المدن والمناطق الحضرية في 
المنطقة العربية*، باحثين طوعًا عن ظروف معيشية أفضل وُسُبل عيش مستدامة أو مرغمين على الفرار من الكوارث 
الطبيعية أو الكوارث الناجمة عن النشاط البشري. وكانت هذه الحركة السكانية من بين العوامل الرئيسية التي زادت 

أربع مرات نسبة سكان المدن في البلدان العربية، من 39 في المائة في عام 1970 إلى 58 في المائة في عام 2018، 
ع أن تصل إلى 70 في المائة بحلول عام 2050. وُيتوقَّ

وقد أدى نشوب النزاع في المدن الرئيسية في جميع البلدان العربية، وما نجم عنه من دمار شامل للبنية التحتية 
وتعطيل للخدمات األساسية، إلى مستويات غير مسبوقة من النزوح والفصل واالستبعاد على المستوى الداخلي 
واألقاليمي والدولي. ونظرًا لطول أمد النزاعات، وبطء إعادة اإلعمار بعد انتهاء النزاع، ونقص التمويل الستعادة 

الخدمات األساسية، يبقى النازحون والمهاجرون عالقين بأعداد كبيرة في حلقة مفرغة من الهشاشة، غير قادرين على 
العودة إلى مناطقهم أو بلدانهم األصلية.

وتسهم عدة عوامل في هجرة السكان من المدن، منها ضعف التخطيط الُمدني، والمركزية الشديدة ألطر الحوكمة، 
ل  ومحدودية المشاركة العامة في التنمية الحضرية، وقلة الموارد البشرية والمالية على المستوى المحلي، وتعطُّ

البلديات في سياق األزمات، وضعف إنفاذ أنظمة استخدام األراضي وتقسيم المناطق، وعدم مالءمة معايير البناء.

وبما أن المدن هي في طليعة الجهود المبذولة لتلبية احتياجات وحقوق المهاجرين ومجتمعاتهم المضيفة، ال بد من 
االعتراف بدورها كشريكٍة رئيسية لتسريع تنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة واالتفاق العالمي بشأن الالجئين، 

ولتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومن خالل االستفادة من اآلثار اإليجابية إلدماج الالجئين والمهاجرين 
على المستوى المحلي، يمكن تحقيق مزيد من الفوائد من أجل التنمية االقتصادية والتنّوع الثقافي في المنطقة 
العربية. ويمكن أن تحّفز المدن العربية إدماَج المهاجرين والنازحين إن اّتسمت بحسن التخطيط وكفاءة الكلفة 

وفعالية اإلدارة واالستدامة. وهذا يتطلب إجراءات فعالة، وشاملة، ومتعددة القطاعات والجهات للتصدي لألسباب 
الجذرية للنزاع من خالل حشد طاقات الجهات اإلنسانية واإلنمائية لوضع خطط إنعاشية وإنمائية طويلة األجل، تحقق 

االستقرار والسالم والِمنعة في المدن العربية.

المصدر: تجميع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
* تشمل المنطقة العربية البلدان العربية التابعة لجامعة الدول العربية والبالغ عددها 22 بلدًا. وتعود االختالفات في األعداد بين اإلطاَرين 6 و7 إلى 

اختالف البلدان التي شملها التحليل.
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وفي 13 بلدًا عربيًا كان نصيب الفرد السنوي من ندرة 
المياه المطلقة دون العتبة التي تبلغ 500 متر مكعب39. 

واإلدارة اإلقليمية للمياه أمٌر أساسي ألن جزءًا هامًا من 
الموارد المائية في المنطقة ينبع من تدفقات مائية عابرة 

للحدود. وهذا األمر بالغ األهمية في بلدان مثل العراق 
حيث تنبع نسبة 8 في المائة فقط من موارد المياه 

العذبة من داخل العراق، وتنبع 71 في المائة من هذه 
الموارد من تركيا، و7 في المائة من إيران، و4 في المائة 

من الجمهورية العربية السورية. ومثال آخر هو نهر 
اليرموك-األردن العابر للحدود والمتدفق من الجمهورية 

العربية السورية إذ تشير التوقعات إلى أن الموارد المائية 
التي سيتلقاها األردن ستنخفض بنسبة 51 إلى 75 في 

المائة مقارنة بمستويات التدفق المعهودة تاريخيًا40.

وكثيرًا ما يؤدي الضغط البيئي الذي يتفاقم بفعل آثار 
الظواهر المناخية مثل الجفاف، وارتفاع مستوى سطح 

ر، إلى تعاظم  البحر، والفيضانات السريعة والتصحُّ
التهديدات، ما يزيد من الدوافع األخرى للهجرة41. ويمكن 

أن يؤدي أيضًا إلى إطالة حالة النزوح ألن األشخاص 
الرازحين تحت عبء النزوح نادرًا ما يملكون الموارد 

ر المناخ.  ف مع نتائج الضغوط البيئية وتغيُّ الالزمة للتكيُّ
لذا، من الصعب تحديد اآلثار المباشرة للضغوط البيئية 

على النزوح والهجرة بوضوح وتقييمها كميًا. وقد يتسبب 
الضغط على الموارد الطبيعية، واإلجهاد المائي، وتدهور 

األراضي والكوارث الطبيعية بأضرار في القطاعات 
االقتصادية االستراتيجية، ما يفرض أعباء إضافية على 

ُسُبل عيش السكان ويرغمهم على مغادرة أماكنهم األصلية 
ر المناخ، مثاًل، على نحو مباشر  بحثًا عن بدائل. ويؤثر تغيُّ
وغير مباشر، في األصول الزراعية واإلنتاج الزراعي، وفي 

ُسُبل عيش األسر المعيشية التي تزاول أنشطة زراعية. 
ر المناخ من المخاطر التي  لذا، يمكن أن تزيد آثار تغيُّ

يتعّرض لها السكان، وال سيما سكان الريف الذين يعتمدون 
بدرجة عالية على الموارد الطبيعية، والذين قد ُيرَغمون 

على البحث عن أنشطة بديلة مدّرة للدخل والحصول على 
الخدمات األساسية في مناطق ريفية أخرى أو في مراكز 

حضرية أو في الخارج.

وقد يؤدي التوّسع الحضري، وتدهور األراضي، والتنافس 
على الموارد التي تشّح على نحو متزايد إلى تفاقم 

النزاعات والتوترات، ما يزيد بدوره من النزوح والهجرة. 

وتربط الدراسات42، مثاًل، بين اندالع االضطرابات األمنية 
في الجمهورية العربية السورية في عام 2011 والجفاف 

الذي شهدته البالد طيلة ثالث سنوات من عام 2007 حتى 
عام 2010، والذي فاقم انعدام األمن المائي والزراعي 

القائم أصاًل، وتسّبب بإخفاقات كثيرة في القطاع الزراعي 
وبعدة وفيات في الماشية43. وقد أدى هذا الجفاف 

الشديد، الذي أّثر سلبًا على اإلنتاج الزراعي وعلى ُسُبل 
عيش السكان الريفيين، إلى نزوح حوالى 1.5 مليون 
شخص من المناطق الزراعية في الجمهورية العربية 

السورية إلى ضواحي المراكز الحضرية44. ويعاني العراق 
أيضًا من نقص في المياه، وال سيما في المناطق الجنوبية 

والوسطى، حيث تستقبل بعض المحافظات المتضررة، 
مثل النجف، أسرًا نزحت بسبب أزمة المياه45.

ط. 4 عوامل التسهيل والتوسُّ

يمكن أن تؤثر شبكات الشتات والروابط القوية مع األفراد 
في الخارج في اختيار المهاجرين للبلدان التي يقصدونها. 

وعلى نحو مماثل، تؤثر الروابط التاريخية والتعليمية 
في أنماط الهجرة، وتبّرر جزئيًا بعض ممرات الهجرة التي 

تتضمنها المنطقة. وهذه حالة الممر الذي يربط تونس 
والجزائر والمغرب بإسبانيا وإيطاليا وفرنسا حيث ُتعزى 

حركات الهجرة أيضًا إلى الروابط التي نشأت بعد االستعمار 
وإلى أوجه التقارب الجغرافية واللغوية والتعليمية.

واالستخدام الكثيف لقنوات االتصال الجديدة التي تتيح 
التدفق اآلني للمعلومات واالتصاالت يمكن أن يحّسن 
أيضًا تجارب األشخاص المتنقلين، ويحد من المخاطر 
التي قد يتعرضون لها، ويؤثر في قراراتهم. ويستخدم 
المهاجرون شبكات التواصل االجتماعي للتخاطب مع 

المهاجرين اآلخرين والحصول على معلومات إضافية عن 
الرحالت وعن السياسات واإلجراءات المعنية بالهجرة 

في بلدان المقصد وشروط الدخول إليها. وبالتالي، يمكن 
أن تزيد هذه األدوات الجديدة من وعي المهاجرين بشأن 

عدة مسائل منها مخاطر الرحالت والفرص الممكنة.

رات التي تطرأ على إدارة الهجرة وسياساتها  وتؤثر التغيُّ
في بلدان المقصد في إدراك المهاجرين للمخاطر النسبية 

أو لسهولة السفر، وتؤثر بالتالي في قراراتهم. وتؤدي 
اتفاقات العمل، مثاًل، دورًا هامًا في تيسير دخول 
المهاجرين إلى المجتمعات المضيفة والعمل فيها. 
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وتتوّلى وكاالت التوظيف واالستخدام توجيه اليد 
العاملة المهاجرة مؤقتًا من جنوب آسيا إلى مجموعة 
بلدان مجلس التعاون الخليجي، وتؤدي دور الوسيط 

بين العمال المحتملين وأصحاب العمل األجانب. وتسهم 
هذه الوكاالت في تنظيم حركات الهجرة وفي التأثير في 
تجربة الهجرة. وتساعد اتفاقات العمل والمتابعة الكاملة 

للتدابير الواردة فيها في تخفيض كلفة الهجرة الناجمة 
عن الممارسات المهنية السيئة في التوظيف، والتواطؤ 
بين جهات التوظيف في بلدان المنشأ وبلدان المقصد، 

والبيروقراطية وسوء التنظيم46. ويمكن أن تساعد 
اتفاقات العمل في تسخير فوائد الهجرة من أجل التنمية 

ف وتزيد فرص  ألنها تعزز قدرة المهاجرين على التكيُّ
إدماجهم في البلدان المضيفة عن طريق تسهيل وصولهم 

إلى سوق العمل.

ف تحركات األشخاص عبر  وفي الختام، كثيرًا ما ُتصنَّ
الحدود إما باعتبارها »هجرة طوعية « تشمل المهاجرين 

الذين هاجروا أساسًا بدافع تحسين وضعهم االقتصادي، أو 
باعتبارها » نزوح قسري« تشمل تحركات السكان الهاربين 

من الحروب واالضطهاد. إال أن التمييز بين أنواع الهجرة 
يزداد غشاوًة، ومن الصعب أيضًا إدراج جميع األشخاص 

المتنقلين على اختالف حاالتهم ودوافعهم في هاَتين 
المجموعتين الضّيقتين. فكّل فرد لديه قصة شخصية 
وأسباب محددة لالنتقال الجغرافي، كثيرًا ما تنبع من 

اعتبارات مختلفة. وتتميز الهجرة والنزوح في المنطقة 
العربية بتدفقات مختلطة وتنطلق من دوافع مختلفة 
منها العوامل االجتماعية واالقتصادية، والنزاع وعدم 

االستقرار السياسي، والضغوط البيئية التي لها آثار مختلفة 
على ُسُبل عيش السكان، ما يجعل عبور الحدود أحيانًا 
االستراتيجية البديلة الوحيدة للتغّلب على التحديات.

واو.ملخص النتائج الرئيسية

استضافت المنطقة العربية في عام 2017 ما يزيد 	 
على 38 مليون مهاجر والجئ أو ما يمثل نسبة 14.8 
في المائة من عدد المهاجرين والالجئين في العالم. 
ونصف المهاجرين والالجئين في المنطقة ذكوٌر في 

سن العمل )25-64(، ومن بين كل خمسة أشخاص في 
سن العمل امرأٌة واحدة، ومن بين كل خمسة مهاجرين 

والجئين طفٌل واحد تقريبًا؛

ال يزال النزوح اتجاهًا سائدًا في المنطقة: ففي عام 	 
2018، بلغ مجموع السكان الذين ُتعنى بهم مفوضية 

األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمقيمين في 
المنطقة أكثر من 21.2 مليون شخص، من بينهم نحو 
15.2 مليون نازح داخليًا و3.7 مليون الجئ تشملهم 
والية المفوضية. وقد أفادت األونروا أيضًا في عام 

2018 بأن عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين 
والمشمولين بواليتها بلغ 5.4 مليون شخص؛

بلغ عدد المهاجرين والالجئين من المنطقة العربية 29 	 
مليونًا في عام 2017، بقي نصفهم تقريبًا في المنطقة؛

في عام 2018، بلغ مجموع السكان الذين ُتعنى بهم 	 
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والوافدين 

من المنطقة العربية نحو 26.3 مليون شخص، من 
بينهم أكثر من 8.7 مليون الجئ، مكث في المنطقة 

29 في المائة منهم. ومن كل خمسة الجئين في العالم 
اثنان من المنطقة العربية. وقد ارتفع عدد الالجئين 
من المنطقة العربية بين عاَمي 2016 و2018 بنسبة 

17 في المائة )أكثر من 1.2 مليون الجئ جديد(، وكان 
معظمهم من الجمهورية العربية السورية؛

وتلّقت المنطقة العربية تحويالت مالية بلغت 54.1 	 
مليار دوالر في عام 2017، في حين بلغت التحويالت 

الخارجة من المنطقة العربية، حسب التقديرات، 
120.6 مليار دوالر؛

بلدان مجلس التعاون الخليجي هي مقصد ألكبر عدد 	 
من المهاجرين من بين مجموعات البلدان العربية. 

ومن كل خمسة مهاجرين والجئين في المنطقة 
العربية، يقيم ثالثة في بلدان مجلس التعاون 

الخليجي، ومعظمهم عمال مهاجرون. وتسجل بلدان 
مجلس التعاون الخليجي، نظرًا الرتفاع تدفق العمال 

المهاجرين إليها، أعلى عدد من المهاجرين كنسبة 
مئوية من مجموع السكان. وفي عام 2017، مّثل 

المهاجرون في سن العمل )من الفئة العمرية 64-25 
عامًا( ثالثة أرباع السكان المهاجرين، وكان حوالى 

ثالثة أرباع المهاجرين في هذه المجموعة من البلدان 
ذكورًا. والهجرة من بلدان مجلس التعاون الخليجي 

أقل شيوعًا، سواء من حيث العدد الصافي للمهاجرين 
أو كنسبة مئوية من السكان الوطنيين؛
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الهجرة إلى المغرب العربي أقل بروزًا مقارنة 	 
بمجموعات أخرى من البلدان، ألن هذه المجموعة 
ال يقصدها عدٌد كبير من العمال المهاجرين أو من 

الالجئين. إال أن مجموعة المغرب العربي تشهد 
موجة هامة من الهجرة العابرة، يصعب توثيقها 

من حيث أعداد المهاجرين نظرًا لطبيعتها غير 
المقصد  بلد  ليبيا  والمتباينة. وكانت  النظامية 

الرئيسي في مجموعة بلدان المغرب العربي، فمن 
كل 10 أشخاص مقيمين فيها مهاجٌر واحد. وفي 

بلدان  للهجرة من  التاريخي  النمط  المقابل، يستمّر 
المغرب العربي إلى أوروبا، وال سيما إلى إسبانيا 

وفرنسا؛ وإيطاليا 

معظم التحّركات السكانية في بلدان المشرق 	 
العربي ناجمٌة عن النزوح القسري، مع أن األردن 

ولبنان يضّمان أعدادًا كبيرة من العمال المهاجرين. 
ويقصدهما أيضًا أكبر عدد من الالجئين، ويسّجالن 

أعلى نسبة الجئين مقارنًة بمجموع السكان. وفي 
بلدان المشرق العربي، توافد تسعة من كل 10 

مهاجرين والجئين من بلدان عربية أخرى. وحتى 

منتصف عام 2018، بلغت نسبة الالجئين الذين 
يعيشون في المشرق العربي حوالى 60 في المائة 

من الالجئين المقيمين في المنطقة العربية؛

ُيَعد كل من السودان واليمن بلد منشأ ومقصد لعدد 	 
هام من الالجئين والمهاجرين. وال يزال اليمن بلد 
عبور للمهاجرين والالجئين المتوجهين إلى بلدان 
مجلس التعاون الخليجي، حتى في خضم النزاع 

والمجاعة. والصومال هو بلد المنشأ ألكبر عدد من 
المهاجرين والالجئين من أقل البلدان العربية نموًا.

رّكز هذا الفصل على االتجاهات واألنماط والدوافع 
الخاصة بالهجرة والنزوح في المنطقة العربية، وتضّمن 

لمحة عامة عن الخصائص الرئيسية للمهاجرين والالجئين 
المتنّقلين داخل البلدان العربية ومنها وإليها، وتحديدًا 

معلومات عن بلدان المنشأ وبلدان المقصد والمالمح 
الديمغرافية للمهاجرين والالجئين. ويتناول الفصل 

التالي التطورات األخيرة التي شهدتها البلدان العربية في 
السياسات المتعلقة بإدارة الهجرة على المستوى الوطني 

والثنائي واإلقليمي والعالمي.



التطورات في إدارة الهجرة
في المنطقة العربية
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اكتسبت الهجرة أهميًة ملحوظة في مناقشات السياسات العامة في جميع 
البلدان العربية، نظرًا لشدة التحّوالت الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية التي 
نجمت عن الهجرة الواسعة النطاق في معظم البلدان. وقد بدأت معظم البلدان 

العربية بوضع أطر سياساتها المتعلقة بالهجرة. 
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التطورات في إدارة الهجرة
في المنطقة العربية

تنّظم السياسات والتشريعات الوطنية دخول المهاجرين 
والالجئين وعديمي الجنسية والمواطنين إلى بلد 

ما وخروجهم منه وإقامتهم فيه، وتحدد حقوق 
واستحقاقات المهاجرين وأسرهم. وتؤثر االتفاقات 
العالمية واإلقليمية والثنائية بين البلدان في كيفية 

حصول الهجرة. ومن خالل تلك األطر مجتمعًة وتفاعلها 
د معالم إدارة الهجرة وَيبُرز  مع األطر الوطنية، ُتحدَّ

التزام الدول بحماية حقوق المهاجرين واستحقاقاتهم 
في أراضيها وحماية حقوق رعاياها واستحقاقاتهم في 

الخارج. وتعكس هذه األطر أيضًا جهود البلدان في تأييد 
وحماية حقوق المهاجرين واالستجابة لحاجاتهم، سواء 

في بلدان المنشأ أو في بلدان المقصد، وكيفية االستجابة 
رة. التجاهات الهجرة وأنماطها المتغيِّ

وَيعرض هذا الفصل لمحة عامة عن السياسات الوطنية 
وجهود التعاون الدولي التي بذلتها البلدان العربية في 

إدارة الهجرة بين نيسان/أبريل 2017 وآذار/مارس 2019، 
ويكّمل الطبعات السابقة لتقرير حالة الهجرة الدولية في 
المنطقة العربية. وتشمل المجاالت الرئيسية التي شهدت 

تطّورات على مستوى السياسات: الجنسية وانعدام 
الجنسية، وهجرة اليد العاملة، والهجرة غير النظامية، 
واالتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والنزوح القسري 

والالجئين، وإجراءات الدخول واإلقامة. ويتناول 
هذا الفصل أيضًا التطورات في التعاون دون اإلقليمي 
واإلقليمي والعالمي بشأن قضايا الهجرة، والذي كانت 

البلدان العربية طرفًا فيه.

وتشمل مصادر بيانات الفصل الثاني المنشورات 
والمعلومات الحكومية الرسمية، وتقاريَر من المكاتب 

الُقْطرية للمنظمة الدولية للهجرة والوكاالت األخرى لألمم 
المتحدة. واسُتكمَلت البحوث، عند االقتضاء، بمعلومات 

مستمدة من المنافذ اإلخبارية.

وتتعدد القيود في نطاق هذا الفصل وفي المنهجية 
المّتبعة فيه. فهو خالصة عن التطورات التي حصلت 

على مستوى السياسات في الفترة المشمولة بالتقرير، 
وال يعرض تقييمًا معياريًا للسياسات المعتمدة ومدى 

مواءمتها مع أطر إدارة الهجرة مثل االتفاق العالمي من 
أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. فهذا التحليل 

وارٌد في الفصل الثالث من التقرير. ومع أن إدارة الهجرة 
ال تقتصر على إعداد السياسات، ينحصر البحث الوارد 

في الفصل الثاني في السياسات المعتَمدة من دون 
التطرق إلى تنفيذها أو تأثيرها.

ألف. السياسات الوطنية بشأن الهجرة 
 الدولية والنزوح

الجنسية وانعدام الجنسية. 1

تحدد قوانين الجنسية من هو مواطن ومن غير مواطن 
أو أجنبي،  ويؤثر هذا الوضع في حقوقهم وواجباتهم 
د،  وفي الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها. وُيحدَّ

حسب القوانين أيضًا، ما إذا كان الشخص عديم 
الجنسية. وبموجب المادة األولى من اتفاقية عام 1954 
بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية، يكون الشخص 

عديَم الجنسية عندما ال تعتبره أي دولة مواطنًا فيها 
بمقتضى تشريعها1. وتونس، والجزائر، وليبيا هي البلدان 

العربية الوحيدة التي أصبحت أطرافًا في االتفاقية 
)المرفق الخامس لهذا التقرير(. ويمكن أن يكون 

األشخاص عديمي الجنسية عند والدتهم أو أن يصبحوا 
كذلك في سياق حياتهم. ويؤدي انعدام الجنسية، بغض 

النظر عن أسبابه أو ظروفه، إلى تعريض األشخاص 
للكثير من المخاطر وتهميشهم وحرمانهم كليًا أو جزئيًا 

من التعليم، والعمل الالئق، والحماية االجتماعية، 
والرعاية الصحية، والحقوق المدنية والسياسية. 

ويتناول اإلطار 8 بالتفصيل الوضع المحدد للفلسطينيين 
الذين ال يملكون أوراقًا ثبوتية في لبنان.

.2

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx
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وفي الفترة التي يشملها هذا الفصل، سّنت بعض البلدان 
العربية وعّدلت مجموعة من القوانين التي تحدد من 

يمكنه الحصول على جنسية ومن يمكن تجريده منها. 
وُأحرَز تقدٌم في تعزيز حقوق المرأة في الجنسية وإتاحة 

المزيد من الحقوق إلى أطفال النساء المتزّوجات من 
أجانب، مع أن الفجوة بين الرجال والنساء في حقوق 

الجنسية ال تزال واسعة.

)أ( حقوق المرأة في منح الجنسية

في أيلول/سبتمبر 2018، اعترفت الحكومة األردنية 
رسميًا ببطاقات الهوية المقدمة إلى أطفال النساء 

األردنيات المتزّوجات من أجانب، والصادرة عن دائرة 
األحوال المدنية والجوازات. ومع أن المرأة األردنية 

المتزّوجة من أجنبي ال ُيسمح لها بمنح جنسيتها 
إلى ذرّيتها، يساعد االعتراف الرسمي ببطاقات 

الهوية المقدمة إلى أطفالها في حصولهم على بعض 
االستحقاقات على قدم المساواة مع المواطنين2، مثل 

فرص العمل، وحرية الحصول على التعليم الرسمي، بما 
في ذلك التعليم العالي، والحصول على الرعاية الصحية 

والممتلكات ورخص القيادة3.

وفي عام 2018، صاغت الصومال مشروع قانون جديد 
للجنسية يتيح للمرأة منح جنسيتها إلى أطفالها على 

قدم المساواة مع الرجل4.

وفي السودان أيضًا، أقّر مجلس الوزراء، في عام 2018، 
مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية الحالي، يتيح 
للمرأة السودانية منح جنسيتها إلى أطفالها شرط أن 

يكون األب من جنوب السودان5.

)ب( الحصول على الجنسية

أدخلت مصر تعديَلين على قوانينها المتعلقة بالجنسية 
واإلقامة في الفترة المشمولة بالتقرير. وفي أيلول/

سبتمبر 2017، أقّرت مصر تعدياًل للمادة 15 من القانون 
رقم 26 لعام 1975 بشأن الجنسية. ويمنح هذا التعديل 

السلطة لرئيس الوزراء بسحب الجنسية المصرية من 
األفراد الذين يقّوضون النظام العام للدولة عبر انخراطهم 

في مجموعات أو جمعيات أو هيئات أو منظمات أو 
عصابات أو أي كيانات تهدف إلى اإلضرار بالنظام العام 
أو تقويض النظام االجتماعي أو االقتصادي للدولة، أو 

سحب الجنسية من األفراد الذين أدينوا بارتكاب جرائم 

اإلطار 8. الفلسطينيون الذي ال يملكون أوراقًا ثبوتية في لبنان

تضّم الفئة الواسعة من الفلسطينيين الذين ال يملكون أوراقًا ثبوتية مجموعتين. تتألف المجموعة األولى من الالجئين 
الفلسطينيين المسّجلين لدى األونروا في األردن والضفة الغربية أو قطاع غزة، والمقيمين حاليًا في لبنان وال يملكون أي 

أوراق ثبوتية صالحة )مثل وثيقة السفر أو جواز السفر أو بطاقة الهوية(. وتتألف المجموعة الثانية من الفلسطينيين )غير 
ل الفلسطينيون )وأوالدهم( لدى السلطات اللبنانية  الالجئين( الذين هم في الوضع نفسه. وفي هاتين المجموعَتين، ال ُيسجَّ

لون في مكتب ميداني  لون لدى مكتب األونروا في لبنان مع أنهم قد ُيسجَّ بوصفهم الجئين أو مقيمين أجانب، وال ُيسجَّ
آخر تابع لألونروا في بلد آخر. ونظرًا للوضع القانوني غير المحدد للفلسطينيين الذين ال يملكون أوراقًا ثبوتية، لم يحصلوا 

على الحق في اإلقامة وعلى خدمات األونروا بالكامل منذ وصولهم إلى لبنان.

ويبلغ عدد الفلسطينيين الذين ال يملكون أوراقًا ثبوتية في لبنان، حسب التقديرات، 4,000 شخص. ويواجه الفلسطينيون 
الذين يفتقرون إلى أوراق ثبوتية وإلى وضع قانوني في لبنان، قيودًا على الحركة، وخطر االحتجاز، وعدة عقبات في 

إجراءات التسجيل المدني مثل تلك المتعلقة بالزواج والوالدة والطالق والوفاة. وتترتب على هذا الوضع عواقب إنسانية 
قاسية إذ يواجهون قيودًا في الحصول على الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات التعليمية أو الطبية اللبنانية، وفي 

فتح حسابات مصرفية وفي الوصول إلى العدالة وإلى فرص العمل النظامي، وُيحَرمون أيضًا من إمكانية السفر إلى 
الخارج. وحتى عام 2018، لم يتم إيجاد حل مستدام لتسوية األوضاع القانونية للفلسطينيين الذين ال يملكون أوراقًا 

ثبوتية، األمر الذي يعّرض أبناءهم غير الحاملين ألوراق ثبوتية لمزيد من المخاطر.

المصدر: تجميع األونروا.
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تهدد أمن الدولة6. وفي آب/أغسطس 2018، صادقت 
مصر على القانون رقم 173 لعام 2018 الذي يمنح 

لألجانب، الذين يودعون مبلغًا ال يقل عن 7 ماليين جنيه 
مصري )أو ما يقارب 420,000 دوالر وفقًا ألسعار الصرف 
السائدة في آب/أغسطس 2019(7 في المصارف المحلية 
المصرية، تصريح إقامة لمدة خمس سنوات، ويتيح لهم 

تقديم طلب للحصول على الجنسية المصرية8. وينص 
هذا القانون على إنشاء فئة من اإلقامة التي ُتمنَح 

لألجانب وُتدعى “اإلقامة مقابل وديعة”.

وأقّرت اإلمارات العربية المتحدة مرسوم القانون 
االتحادي رقم 16 لعام 2017 الذي يعّدل بعض أحكام 
القانون االتحادي رقم 17 لعام 1972 بشأن الجنسية 

وجوازات السفر9. وبموجب هذا التعديل الجديد، 
يجوز أن ُتمنح المرأة غير اإلماراتية المتزّوجة من 
رجل إماراتي الجنسية بعد مرور سبع سنوات على 

تقديم طلب الجنسية إذا كان للزوجين أطفال، وبعد 
عشر سنوات على تقديم الطلب إن لم يكن للزوجين 

أطفال. ويجوز أيضًا أن ُتمَنح الجنسية المرأة أجنبية 
مطّلقة من رجل إماراتي أو أرملة رجل إماراتي ولديها 

أطفال إماراتيون، في حال حافظت على إقامتها في 
البالد سواء بقيت عزباء أو تزّوجت رجاًل إماراتيًا آخر. 

ويمنح مرسوم القانون أيضًا لرئيس الدولة السلطة لمنح 
الجنسية ألشخاص قّدموا خدمات استثنائية للبالد، 

بغض النظر عن أي ظروف أخرى10.

هجرة اليد العاملة. 2

تشهد جميع بلدان المنطقة العربية هجرًة لليد العاملة، 
وقد بلغ مجموع العمال المهاجرين، في عام 2017، 23.8 
مليون شخص، ما يمثل نسبة 14.5 في المائة من جميع 
العمال المهاجرين في العالم11. ولهجرة اليد العاملة إلى 

بلدان مجلس التعاون الخليجي أهمية خاصة إذ أن بلدان 
الخليج هي من أهم بلدان المقصد للعمال المهاجرين 

م هجرة  في العالم. وفي العديد من البلدان العربية، ُتنظَّ
اليد العاملة بموجب نظام الكفالة الذي يعني أن العمال 

المهاجرين هم بحاجة إلى كفيل للدخول إلى البالد والبقاء 
والعمل فيها والخروج منها في بعض الحاالت. ويكون 

الكفيل مسؤواًل عن ظروف العمل واإلقامة للمهاجرين، ما 
يقّيد حركتهم وكثيرًا ما يجعلهم عرضًة لالستغالل وسوء 

المعاملة. وهجرة اليد العاملة هي المجال المواضيعي 
الذي شهد أكبر قدر من التطورات في اإلدارة خالل الفترة 
المشمولة بالتقرير، علمًا أن غالبية هذه التطورات حصلت 

في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

)أ( رخص العمل

في عام 2018، وضعت الهيئة العامة للقوى العاملة 
في الكويت شروطًا جديدة النتقال العمال المهاجرين 

من القطاع الخاص إلى القطاع العام، األمر الذي كان 
محظورًا في السابق. ويتعّين على العمال المهاجرين اليوم 
الحصول على موافقة من ديوان الخدمة المدنية من أجل 

تغيير قطاع العمل بعد تقديم المبررات لحاجتهم إلى 
التغيير، حسب النشاط االقتصادي أو مشروع العقد الذي 

يكون صاحب العمل مشاركًا فيه12. وقد بدأت الكويت 
تصدر رخص عمل مؤقتة لمدة 100 يوم للعامل المنتقل 

من صاحب عمل إلى آخر، أو لتغطية مدة االختبار للعمال 
الذين يدخلون البالد للمرة األولى13.

ومنذ أيلول/سبتمبر 2018، أصبح إصدار رخص العمل 
أو تجديدها للعمال المهاجرين في المملكة العربية 

السعودية مرتبطًا بتوثيق عقود السكن الخاصة بهم من 
خالل شبكة »إيجار« اإللكترونية لخدمات اإليجار التي 

ُوضَعت لتنظيم العالقة بين المستأجرين والمؤجرين 
وسماسرة العقارات14.

وفي اإلمارات العربية المتحدة، ُوضع نظام جديد لعقود 
العمل بدوام جزئي بموجب القرار الوزاري رقم 31 لعام 
2018. وبموجب هذه العقود، يجوز أن يعمل الموظف 
لدى صاحب العمل أقل من 8 ساعات في اليوم أو أقل 

من 48 ساعة في األسبوع، ولكن ليس أقل من 20 ساعة 
في األسبوع. ويجوز أن يعمل الموظف لدى أكثر من 

صاحب عمل واحد في الوقت عينه من دون الحصول 
على موافقة أّي من أصحاب العمل. وُتطَبق هذه األحكام 

فقط على الموظفين المصّنفين في المستوى األول 
والثاني من العمال المهرة. والعمال المنزليون المهاجرون 

غير مؤهلين للقيام بذلك15.

وفي كانون األول/ديسمبر 2018، بدأت مدينة دبي 
لإلنترنت التي ُتَعد منطقة اقتصادية حرة في اإلمارات 

https://www.mohre.gov.ae/handlers/download.ashx?YXNzZXQ9MjI3MA%3D%3D
https://www.mohre.gov.ae/handlers/download.ashx?YXNzZXQ9MjI3MA%3D%3D
https://www.mohre.gov.ae/handlers/download.ashx?YXNzZXQ9MjI3MA%3D%3D
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العربية المتحدة، تمنح الشركات بعض المنافع المتعلقة 
بالملكية والضرائب والجمارك، وأنشأت رخصًة للعمل 

المستقل يمكن أن يستفيد منها العمال في قطاع 
التكنولوجيا. وتبلغ تكاليف هذه الرخصة 7,500 درهم 
سنويًا )أو ما يقارب 2,000 دوالر وفقًا ألسعار الصرف 

السائدة في آب/أغسطس 2019(، وتّتسم الرخصة 
بالمرونة إذ تتيح اختيار أصحاب العمل وتغييرهم والعمل 

بموجب عقود عمل قصيرة األجل16. وقد ُوضَع النظام 
نفسه لتأشيرات الدخول، في وقت سابق من ذلك العام، 

لقطاَعي اإلعالم والتربية في مدينة دبي لإلعالم وفي 
حديقة المعرفة في دبي17.

)ب( توظيف العمال المهاجرين

في آب/أغسطس 2017، أدخلت وزارة الداخلية في 
الكويت تعدياًل على القانون المتعلق بالعمال المنزليين، 
ُيلزم وكاالت التوظيف بإيداع مبالغ مالية لمدة سنتين 
تتراوح قيمتها بين 40,000 دينار كويتي )أو ما يناهز 
130,000 دوالر وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/

أغسطس 2019( و100,000 دينار كويتي )أو ما يناهز 
330,000 دوالر وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/

أغسطس 2019(، تبعًا لحجم الوكالة. ويتيح هذا التعديل 
للحكومة تكوين احتياطي من األموال للفصل في قضايا 

انتهاك قانون العمل، ولتسديد المبالغ غير المدفوعة من 
األجور ورسوم اإلعادة إلى الوطن18.

وفي عام 2017، أطلقت قطر نظامًا إلكترونيًا جديدًا 
لتبسيط إجراءات اإلقامة للعمال األجانب. وتقّدم مراكز 

قطر للتأشيرات، التي لديها فروع في خمسة بلدان، 
خدمات متكاملة باستخدام قناة موّحدة لتسهيل إجراءات 

التوظيف وتسريعها وللقضاء على االحتيال في العقود. 
وتشمل الخدمات أخذ بصمات األصابع، ومعالجة البيانات 

البيومترية، وإجراء الفحص الطبي للعمال المهاجرين، 
ع توظيف  والتوقيع على عقود العمل قبل المغادرة. وُيتوقَّ
جميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون، من خالل تلك 

المراكز. وُأطلَقت المرحلة األولى من مشروع إنشاء المراكز 
في تشرين األول/أكتوبر 2018، ما سيسّهل توظيف العمال 

عبر 22 مركَز خدمات في 8 بلدان )إندونيسيا، وباكستان، 
وبنغالديش، وتونس، وسري النكا، والفلبين، ونيبال، 

والهند(، وهي البلدان التي تبلغ نسبة رعاياها 80 في المائة 
من مجموع القوى العاملة في قطر19.

وفي عام 2018، ُأنشَئت منصة اعتماد جديدة على شبكة 
اإلنترنت، مخصصة للمهندسين األجانب الراغبين في 
العمل في المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل 

إجراءات توظيفهم. ويشمل هذا النظام أيضًا ممارسات 
جديدة في التوظيف، مثل حظر توظيف المهندسين 

األجانب الذين تقّل خبرتهم المهنية عن 5 سنوات، 
واشتراط اجتياز اختبار مهني وإجراء مقابلة للتحقق 

من خبراتهم20.

ويمكن اليوم توظيف العمال المهاجرين الراغبين في 
العمل في اإلمارات العربية المتحدة من خالل مراكز 

إدارة ُتدعى »مراكز التدبير« التي بدأت تحل محل 
مراكز التوظيف في آذار/مارس 2018. وتقّدم هذه 

المراكز التي يتولى إدارَتها القطاُع الخاص تحت إشراف 
حكومي، خدمات متكاملة بما في ذلك المساعدة في 

تقديم طلبات التوظيف، وتوفير خدمات الفحص الطبي، 
وإصدار بطاقات اإلقامة والهوية21.

)ج( دعم العمال المهاجرين وحمايتهم

في أيار/مايو 2018، أعلنت البحرين عن إنشاء نظام 
لحماية األجور، ُيلزم أصحاب العمل بدفع األجور إلى 

عمالهم عن طريق الحسابات المصرفية بداًل من الدفع 
نقدًا. ويهدف هذا النظام إلى حماية العمال، وال سيما 
العمال ذوي المهارات المنخفضة في القطاع الخاص، 

من خطر المدفوعات المحتجزة من خالل توثيق جميع 
تحويالت األجور والمساعدة في تسوية المنازعات22. 

وُعدل قانون العمل في كانون األول/ديسمبر 2018 إلتاحة 
حّيز لنظام حماية األجور، ولمنع التمييز على أساس 

الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وقد استحدثت وزارة القوى العاملة في ُعمان أيضًا أنظمة 
جديدة لحماية حقوق العمال المهاجرين. وتشمل هذه 

األنظمة القرار الوزاري رقم 2018/270 بشأن اإلجراءات 
والمتطلبات والعواقب الخاصة باإلبالغ عن فرار عامل 
مهاجر من عمله. وبموجب أنظمة أخرى، ُيلَزم صاحب 

العمل بتقديم كشف حساب مصرفي يثبت أن العامل قد 
تقاضى أجره لفترة تصل إلى ثالثة أشهر قبل فراره من 

العمل. ويحق للعامل االعتراض على التقرير الصادر بحقه 
في غضون 60 يومًا، وُتفَرض غرامة على العامل الذي 

http://mola.gov.om/Download.aspx?Path=decision/270-2018.pdf
http://mola.gov.om/Download.aspx?Path=decision/270-2018.pdf
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ُيثَبت فراُره من عمله23. وإذا تقّدم صاحب العمل بأكثر من 
5 تقارير عن فرار عماله في غضون شهر أو بـ 10 تقارير 
في غضون سنة، ُيحال إلى هيئة تفتيش العمل للتحقق 

من امتثاله لقانون العمل24.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، حددت حكومة قطر 
حدًا أدنى مؤقتًا ألجور العمال األجانب بقيمة 750 ريااًل 

قطريًا في الشهر )أو ما يناهز 200 دوالر وفقًا ألسعار 
الصرف السائدة في آب/أغسطس 2019(. وباإلضافة 

إلى األجور، يحق للعمال الحصول على السكن والغذاء 
والرعاية الصحية التي يغطي كلفَتها أصحاُب العمل25. 
َلت أيضًا لجنة مخصصة للحد األدنى لألجور من  وُشكِّ
أجل النظر في حد أدنى جديد لألجور. وتخضع جميع 

عقود العمل اليوم لموافقة وزارة العمل لكي تصبح 
صالحة، وذلك منعًا الستبدال العقود. وبموجب القانون 

رقم 17 لعام 2018، ُأنشى صندوق دعم العمال وتأمينهم 
من أجل دفع األجور المستحقة للعمال باالستناد إلى قرار 

صادر عن لجان فّض منازعات العمل، وللمساهمة في 
توفير الدعم اإلنساني للعمال في حاالت الطوارئ وتوفير 

الترفيه للعمال. وتؤول إلى الصندوق، سنويًا، نسبة 60 
في المائة من حصيلة الرسوم المدفوعة لقاء إصدار 

الرخص وتجديدها26.

وفي عام 2018، فّوضت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
في قطر المقاولين المتعاقدين معها بإعادة تسديد رسوم 

التوظيف التي يتكّبدها العمال المهاجرون الذين يتم 
توظيفهم للعمل في تشييد مرافق بطولة كأس العالم 

لالتحاد الدولي لكرة القدم المقرر تنظيُمها في عام 2022. 
وقد وافق المقاولون المشاركون في تلك المشاريع على 
إعادة تسديد ما يزيد على 80 مليون ريال قطري )أو ما 
يناهز 22 مليون دوالر وفقًا ألسعار الصرف السائدة في 
آب/أغسطس 2019( إلى آالف العمال الذي اضطّروا إلى 

دفع رسوم التوظيف قبل وصولهم إلى قطر علمًا أن هذه 
الممارسة غير قانونية بموجب قانون العمل القطري27.

وُأنشَئت مؤخرًا وحدة استراتيجية في مفتشية العمل، 
تتألف من عدة وحدات في وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية في قطر، وُكلَفت باستخدام بيانات 
لتحديد أولويات التفتيش وتصويب أهدافه حرصًا على 

حماية حقوق العمال والتقّيد بقانون العمل.

وبدءًا من شهر كانون األول/ديسمبر 2017، أصبح نظام 
حماية األجور في المملكة العربية السعودية، الذي 

ُينفذ تدريجيًا منذ عام 2013، ُيلزم أصحاب عمل العمال 
المنزليين بإصدار كشف أجور مدفوعة سابقًا أو بطاقات 

أجور عند وصول العمال إلى البالد من أجل تسهيل 
تحويل األجور لهم من دون تأخير. وقد دخل النظام 

مرحلًة جديدة في شباط/فبراير 2018، عندما بدأ ُيفَرض 
شرٌط جديد على أصحاب العمل وهو الدفع للعمال 

المهاجرين عبر تحويالت إلكترونية عن طريق المصرف 
الوطني من أجل تمكين الحكومة من تّتبع المدفوعات. 

وجرى توسيع نطاق برنامج تجريبي لتوفير بطاقات 
هاتفية ومواد إعالمية لجميع العمال، بما في ذلك العمال 

المنزليون، فور وصولهم إلى البالد28.

وفي عام 2018، نّفذت اإلمارات العربية المتحدة 
أيضًا خطة تأمين جديدة للعمال األجانب. وفي حين 

كان يتعّين على أصحاب العمل في القطاع الخاص 
إيداع مبلغ إلزامي قدره 3,000 درهم لكل عامل )أو ما 
يناهز 820 دوالرًا وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/

أغسطس 2019(، اسُتبِدل هذا الرسم اليوم بخطة تأمين 
جديدة تبلغ كلفتها السنوية 60 درهمًا لكل عامل )أو ما 

يناهز 16 دوالرًا وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/
أغسطس 2019(. ويغطي التأمين إصابات العمل، والدفع 
مقابل العمل اإلضافي، وتذاكر الطائرات، وبدل العطالت، 

واستحقاقات نهاية الخدمة29.

)د( منازعات العمل

في كانون الثاني/يناير 2018، أطلقت الكويت مكتبًا 
متنقاًل لمنازعات العمل يتيح للعمال في المناطق النائية 

من البالد إيداع الشكاوى ضد أصحاب العمل الذين 
ينتهكون قانون العمل. ولتعزيز حماية العمال المهاجرين، 
ُأنشئت أيضًا خدمة على شبكة اإلنترنت لطلب نسخ عن 

وثائق العمل، ولتمكين أصحاب العمل والموظفين من 
إيداع وتتّبع الشكاوى والمنازعات المتعلقة بمكان العمل، 
ولتنبيه العمال عندما ُيصِدر صاحب العمل بحّقهم تهمة 

الفرار من العمل30.

وأصدرت حكومة قطر القانون رقم 13 الصادر في 
آب/أغسطس 2017 الذي يعدل قانون العمل الصادر 

http://gulfmigration.org/database/legal_module/Qatar/National%20Legal%20Framework/Labour%20Migration/27.1%20Qatar%20Law%20No.%2017%20of%202018_AR.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Qatar/National%20Legal%20Framework/Labour%20Migration/27.1%20Qatar%20Law%20No.%2017%20of%202018_AR.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Qatar/National%20Legal%20Framework/Labour%20Migration/27.1%20Qatar%20Law%20No.%2017%20of%202018_AR.pdf
https://ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/104948/130851/F516554255/qat104948%20ara.pdf
https://ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/104948/130851/F516554255/qat104948%20ara.pdf
https://ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/104948/130851/F516554255/qat104948%20ara.pdf
https://ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/104948/130851/F516554255/qat104948%20ara.pdf
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بموجب القانون رقم 14 لعام 2004 وقانون المرافعات 
المدنية والتجارية الصادر بموجب القانون رقم 13 لعام 
1990 31. وبعد اعتماد القانون، ُشّكَلت ثالث لجان لفّض 
المنازعات العمالية في آذار/مارس 2018 وبدأت بتلقي 

الشكاوى. وتهدف اللجان إلى تسريع اتخاذ القرارات 
وضمان المعاملة العادلة. ويعّدل القانون أيضًا إجراءات 

تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب العمل. ويجوز 
أن يطعن العمال في الجزاءات التي يفرضها عليهم 

أصحاب العمل، وال بد من الفصل في الطعن في غضون 
7 أيام عن طريق مكتب ُأنشئ حديثًا في وزارة التنمية 

اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية في قطر لتلّقي 
قضايا المنازعات بين الموظفين وأصحاب العمل، بما 

في ذلك تلك المعنية بالعمال المنزليين. وال بد أن تتوّلى 
أواًل إدارة عالقات العمل في الوزارة معالجة المنازعات 

بين أصحاب العمل والعمال، وإن لم يتوصل الطرفان 
المتنازعان إلى اتفاق، ُتحال القضية إلى لجان فّض 

المنازعات العمالية من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأنها 
في غضون شهر32.

وبموجب المادة 34 من قانون إجراءات المحاكم 
الشرعية للمملكة العربية السعودية، ُتحال منازعات 

العمل المتعلقة بعدة مسائل منها عقود التوظيف، 
واألجور، والحقوق، واإلصابات، ومطالبات التعويض 
والتأمين االجتماعي، إلى محاكم العمل المتخصصة 
التي ُأنشَئت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وفي 
المرحلة األولى من التنفيذ، أنشئت 7 محاكم في 7 

مدن، وستغطي 27 محكمة أخرى من محاكم الدائرة 
مقاطعات ومحافظات أخرى في المستقبل. وسُتنَشأ 

أيضًا 6 محاكم استئنافية لمراجعة األحكام33. وقد 
أعلنت وزارة العدل أن الحكومة ستقدم المعونة 

القانونية المجانية إلى المدعين الذين ال يستطيعون 
تحّمل تكاليف المحامي34. وفي كانون األول/ديسمبر 

2018، ُعّدَلت قواعد وإجراءات التسوية الودية 
لمنازعات العمل، بما في ذلك 26 مادة تتضمن تعاريف 

المصطلحات، والقواعد العامة، والواليات القضائية، 
وشروط الوساطة، واإلجراءات المتعلقة بالجلسات، 

والقواعد المتصلة بإصدار األحكام النهائية35.

وكانت دائرة قضاء أبو ظبي في اإلمارات العربية 
المتحدة تعمل مؤخرًا على وضع نظام تقاٍض بلغَتين، 

بدأت المرحلة األولى من تنفيذه في تشرين الثاني/

نوفمبر 2018. وتطلب الدائرة اليوم من المّدعين ترجمة 
وثائق القضايا في الدعاوى المدنية والتجارية إذا كان 

المدعى عليه أجنبيًا، واعتمدت استمارات تفاعلية 
متعددة اللغات للمطالبات والشكاوى والطلبات. وفي 

شباط/فبراير 2019، أضافت دائرة القضاء اللغة الهندية 
كلغة رسمية ثالثة ُتستخَدم في نظام المحاكم، إلى 

جانب اللغتين العربية واإلنكليزية36.

)ھ( أنظمة العمل المنزلي

في شباط/فبراير 2018، أعّدت البحرين عقدًا ثالثي 
األطراف للعمل المنزلي، يوّقعه العمال المنزليون ووكاالت 
التوظيف وأصحاب العمل. ويحدد العقد الموّحد اإللزامي 

حقوق كل طرف والتزاماته، بما في ذلك تفاصيل العمل 
المنزلي وبيئة العمل. ويحدد أيضًا الواجبات، وساعات 

العمل، وفترات الراحة وأيام اإلجازة، على النحو المتفق 
عليه بين العامل وصاحب العمل. وبموجب هذا العقد، 

تلتزم وكالة التوظيف بتقييم أصحاب العمل المحتملين 
ذ العقد الموّحد على  للتأكد من مدى مالءمتهم. وُينفَّ

مرحلتين، ُتعنى المرحلة األولى بتنظيم استقدام العمال 
المنزليين عن طريق وكاالت توظيف مرّخصة، فيما 

ُتعنى المرحلة الثانية بالتوظيف المباشر للعمال المنزليين 
لدى أصحاب العمل37. وفي نيسان/أبريل 2018، صّوت 

البرلمان البحريني على توفير الرعاية الصحية المجانية 
لجميع العمال المنزليين، ومنحهم الفرص نفسها في 

الحصول على الخدمات الطبية المتاحة للمواطنين من 
دون فرض أي تكاليف عليهم أو على أصحاب عملهم38. 

وتشمل الخدمات المقدمة مجانًا في المرافق الطبية 
الحكومية: الفحوص الطبية، والفحوص المخبرية، 
والصور باألشعة السينية، والعمليات، ورعاية األم 

والطفل، والعالج في المستشفيات، ورعاية األسنان، 
والعالج النفسي واالستشارات النفسية، والعالج 

الطبيعي، واألدوية الموصوفة39.

وأنشأت حكومة الكويت وكالة مركزية لتوظيف العمال 
المنزليين بموجب القانون رقم 68 لعام 2015، الذي أصبح 

نافذًا بالكامل في أيلول/سبتمبر 2017. وتتوّلى هذه 
الوكالة، التي تعمل بموازاة وكاالت االستخدام الخاصة، 
تخفيض تكاليف التوظيف، وإلغاء رسوم التوظيف غير 

القانوني، وتأمين اتفاقات العمل للعامالت40.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101760/122760/F347190483/KWT101760%20Ara.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101760/122760/F347190483/KWT101760%20Ara.pdf
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وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 614 الصادر في 
نيسان/أبريل 2018، انتقلت االختصاصات المتعلقة 

بالعمال المنزليين، والمفّصلة في القانون رقم 68 لعام 
2015، من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأصدرت قطر القانون رقم 15 لعام 2017 بشأن العمال 
المنزليين من أجل تعزيز حماية حقوقهم. وينص 

القانون الجديد على أن العمال المنزليين يحق لهم 
الحصول على عقود تتحّقق من صالحيتها الحكومة، 

وعلى إجازة سنوية مدفوعة، وتعويض نهاية الخدمة، 
ويحق لهم إنهاء عقودهم في عدة حاالت تنص عليها 

أحكام القانون، من بينها سوء المعاملة أو انتهاك 
العقد41. وقد حدد القرار رقم 39 لعام 2018 الصادر عن 

وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية مدة 
اختبار ممتدة على ثالثة أشهر للعمال المنزليين42.

وُيسَمح للعمال المنزليين في المملكة العربية 
السعودية اليوم االنتقال إلى أصحاب عمل آخرين 

بموجب 13 شرطًا، بما في ذلك إذا ثُبت أن األجور لم 
ُتدَفع لثالثة أشهر متتالية أو غير متتالية )من دون 

سبب وجيه(، أو إذا تعّرض العامل لسوء المعاملة، أو 
إذا لم يؤّمن صاحب العمل تصريح إقامة للعامل أو لم 
يجّدد تصريح إقامته في غضون 30 يومًا بعد انتهاء 

صالحيته، أو إذا َكلَّف صاحب العمل عامله بمزاولة 
أعمال لحساب أشخاص ال تربطهم بصاحب العمل أي 

قرابة، أو إذا ُطلب من العامل تنفيذ مهام خطرة43.

وأقرت الجمهورية العربية السورية القانون رقم 40 
لعام 2017 بشأن توظيف العمال المنزليين األجانب، 

الذي يحدد رسوم التوظيف، وإجراءات الحصول على 
تراخيص، والغرامات التي ُتفَرض في حاالت االنتهاك44.

وأقّرت اإلمارات العربية المتحدة القانون االتحادي 
رقم 10 في أيلول/سبتمبر 2017، الذي ينّظم العمل 
المنزلي ويعزز الحماية للعمال المنزليين. ويتضمن 

القانون قواعَد تنظيمية موّجهة إلى وكاالت التوظيف 
وأصحاب العمل في ما يتعلق بممارسات التوظيف، 

ويحدد التزامات صاحب العمل والعامل، وظروف 
العمل، والعقود. ويؤكد أيضًا على حق العمال في 

االحتفاظ بوثائقهم الشخصية، وتوحيد العقود التي 

تحدد ظروف العمل، وإنشاء محاكم متخصصة لتسوية 
المظالم في مكان العمل، واستحداث إجازة إلزامية45. 

ويتضمن القانون أحكامًا بشأن عمليات التفتيش، 
والجزاءات، وتعويض نهاية الخدمة، وإنهاء العقود. 

ويحدد القانون 19 نوعًا من عمال الخدمة المنزلية 
المشمولين بواليته46. وأنشأت اإلمارات العربية المتحدة 

أيضًا نظامًا جديدًا لرسوم العمال المنزليين، يتضمن 
أشكااًل مختلفة من التوظيف حسب بلد المنشأ ونوع 
العقد ومدته بما في ذلك عقود العمل في الساعة أو 

العمل األسبوعي أو الشهري أو السنوي من أجل إتاحة 
المزيد من المرونة في ُنُظم التشغيل47.

)و( السياسات األخرى المتعلقة بالعمال المهاجرين

في آذار/مارس 2018، صادقت جيبوتي على بروتوكول 
عام 2014 التفاقية منظمة العمل الدولية للعمل 

الجبري، 1930 )رقم 29(. وبموجب هذا البروتوكول، 
تلتزم الدول الموّقعة باتخاذ تدابير فعالة لمنع وإزالة 
ف بأنه  استخدام العمل الجبري أو اإللزامي الذي ُيعرَّ

“كل أعمال أو خدمات ُتطلب عنوًة من أي شخص 
تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص 

ألدائها بمحض اختياره”. ومن خالل المصادقة على 
البروتوكول، تلتزم البلدان أيضًا بوضع سياسة وخطة 

عمل وطنية توفران للضحايا الحماية وإمكانية 
الحصول على ُسُبل االنتصاف، وتعاقبان الجناة48.

وفي تموز/يوليو 2017، بدأ األردن بفرض متطلبات 
جديدة على العمال المهاجرين، وهي أن يقّدموا سجاًل 
جنائيًا من بلدانهم األصلية قبل وصولهم، وأن يحصلوا 
على شهادة طبية صادرة عن السلطات الطبية الرسمية 

في األردن49.

وفي عام 2017، أزالت ُعمان الحدود الزمنية 
المفروضة على اإلجازة المرضية المدفوعة األجر 

بتعديل بعض أحكام  الحكومة  لدى  العاملين  للمهاجرين 
المدنية50. الخدمة  لقانون  التنفيذية  اللوائح 

وأصدرت حكومة قطر في أيلول/سبتمبر 2018 
القانون رقم 13 الذي يعّدل بعض أحكام القانون رقم 

21 لعام 2015 الذي ينّظم دخول المغتربين وخروجهم 

http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=15214&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=15214&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7617&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7617&language=ar
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=18679
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=18679
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=18679
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=18679
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249723.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249723.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249723.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249723.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249723.pdf
https://ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/107340/132079/F620027197/QatarGB-Law%2013%20(2018)%20Ar%20Eng.revATfinal30Oct18.pdf
https://ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/107340/132079/F620027197/QatarGB-Law%2013%20(2018)%20Ar%20Eng.revATfinal30Oct18.pdf
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وإقامتهم. وبموجب األحكام الجديدة في هذا 
القطاع  المهاجرين في  العمال  القانون، ُيسَمح لجميع 

الخاص بمغادرة البالد من دون الحصول على تصاريح 
خروج من أصحاب العمل. إال أنه يجوز ألصحاب 
التنظيمية،  القانون وقواعده  العمل، بموجب هذا 
أن يشترطوا على 5 في المائة من مجموع القوى 

المسبقة قبل  الموافقة  لديهم الحصول على  العاملة 
السفر ألسباب تعود إلى طبيعة عملهم51. والمناصب 

التي ال يزال ُيشتَرط فيها الحصول على تصاريح 
الخروج هي 3 فئات من العمال ذوي المهارات العالية، 
المالية،  الشؤون  التنفيذي ومسؤولو  الرئيس  وتحديدًا 
اليومية لألعمال  العمليات  المشرفون على  والمديرون 
واالتصاالت.  المعلومات  تكنولوجيا  التجارية، ومديرو 

وال ينطبق هذا القانون على العمال المنزليين وعلى 
فئات أخرى من العمال الذين ال يشملهم قانون العمل.

وفي عام 2018، أدخلت المملكة العربية السعودية 
بالغرامات  العمل تعديالت متعلقة  على قانون 

الذي  العمل  المخالفين. فأصحاب  المفروضة على 
المقررة  العطلة  بأيام  المتعلقة  األحكام  ينتهكون 

السعوديين  غير  للموظفين  ويسمحون  لموظفيهم، 
بمزاولة مهنة غير تلك المحددة في رخصة العمل، 

ويتخّلفون عن فتح ملف للموظفين في مكتب العمل، 
أو ال يقّدمون أو يحّدثون بياناتهم يخضعون في 

الوقت الحاضر لغرامة بقيمة 10,000 ريال سعودي 
)أو ما يناهز 2,700 دوالر وفقًا ألسعار الصرف السائدة 
في آب/أغسطس 2019(. وُتفَرض على أصحاب العمل 

أيضًا غرامٌة بقيمة 2,000 ريال سعودي )أو ما يناهز 
530 دوالرًا وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/

أغسطس 2019( في حال احتفظوا بجوازات السفر 
أو تصاريح اإلقامة أو بطاقات التأمين الطبي من 

دون موافقة الموظفين. وُتفَرض على أصحاب العمل، 
المهنيتين  السالمة والصحة  بأنظمة  الذين ال يلتزمون 

لصالح عمالهم، غرامٌة بقيمة 15,000 ريال سعودي )أو 
ما يناهز 4,000 دوالر وفقًا ألسعار الصرف السائدة 

في آب/أغسطس 2019(52. وتوّضح التعديالت أيضًا 
حاالت طرد العمال من دون دفع استحقاقات نهاية 

الخدمة لهم في حاالت مثل التغّيب عن العمل لمدة 15 
يومًا متتاليًا أو 30 يومًا متقطعًا خالل سنة تعاقدية أو 

العمل53. التهّجم شفهيًا على أصحاب 

)ز( استبدال القوى العاملة األجنبية بالقوى العاملة 
الوطنية

في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث يمثل 
المهاجرون )ومعظمهم من العمال المهاجرين( ما بين 37 

في المائة و88 في المائة من مجموع السكان ونسبة عالية 
من القوى العاملة، ُبذَلت جهوٌد لزيادة تشغيل المواطنين 

في القطاَعين العام والخاص. وقد رّكزت القوانين 
الجديدة بشأن استبدال القوى العاملة األجنبية بالقوى 
العاملة الوطنية على حظر أو الحد من توظيف العمال 

األجانب في قطاعات مختارة.

وقد ُفرَضت قيود جديدة على تشغيل األجانب في 
قطاعات مختارة في البحرين بموجب المرسوم اإلداري 

رقم 1280 لعام 2017 الذي يحّظر إصدار رخص العمل في 
القطاعات المدنية والنفطية للعمال األجانب دون سن الـ 

30 وذوي المهارات العالية. وقد أصبح المرسوم نافذًا في 
كانون الثاني/يناير 2018 54. وأقّر مجلس النواب باإلجماع 
مشروع قانون إلعداد قائمة بالمهن المخّصصة للمواطنين 

البحرينيين فقط55.

وأصدرت الكويت المرسوم رقم 11 لعام 2017 بشأن 
القواعد واإلجراءات المتعلقة بتعيين الممثلين الحكوميين 

في آب/أغسطس 2017، اختارت بموجبه 15 مهنة 
لتستبدل فيها القوى العاملة األجنبية بالقوى العاملة 

الوطنية لمدة 5 سنوات. وتهدف هذه العملية إلى تخفيض 
عدد الموظفين األجانب في القطاع بنسب مئوية محددة 

ت لتلك  في كل عام واستبدالهم بكويتيين56. وقد ُحددَّ
المهن نسٌب مئوية من العمال الوطنيين، تتراوح بين 70 
في المائة و100 في المائة. ومن المقرر استبدال القوى 

العاملة األجنبية بالقوى العاملة الوطنية بنسبة 100 
في المائة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات، والتنمية، 

واإلدارة واإلحصاءات، والدعم اإلداري، واآلداب، واإلعالم، 
والفنون، والعالقات العامة والقطاع البحري. ومن المقرر 

أيضًا استبدال القوى العاملة األجنبية بقوى عاملة وطنية 
بنسبة تتراوح بين 95 في المائة و98 في المائة في 

الطب الشرعي، ومجموعات الوقاية واإلنقاذ، والهندسة، 
والخدمات التعليمية والرياضية، والشؤون المالية، 

والوظائف االقتصادية والتجارية ووظائف العلوم؛ وبنسبة 
تتراوح بين 70 و85 في المائة في قطاع الخدمات، 
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والماشية، والوظائف الزراعية وتربية األحياء المائية، 
والتدريس، والتعليم والتدريب57.

وفي إطار الجهود التي تبذلها ُعمان الستبدال القوى 
العاملة األجنبية بالقوى العاملة الوطنية في سوق العمل، 

أصدرت وزارة القوى العاملة سلسلة قرارات تحّظر 
توظيف العمال األجانب في القطاع الخاص لفترة 6 أشهر 

في مجاالت وأنشطة مختارة، بما في ذلك ُنُظم المعلومات، 
وشؤون المالية والمحاسبة، والمبيعات والتسويق، واإلدارة 

وإدارة الموارد البشرية، والتأمين، واإلعالم والهندسة، 
باإلضافة إلى الطب والطيران والمجاالت الفنية. وُأدخَلت 

بعض االستثناءات والتعديالت على خصائص الوظائف 
َدت الفترة الزمنية للحظر في  التي يشملها الحظر، وُمدِّ
عدة قطاعات58. وبموجب القرار رقم 487 لعام 2018 

الصادر عن الوزارة، حّظرت ُعمان إصدار تأشيرات العمل 
للعمال األجانب في 87 مهنة مختارة، بما في ذلك مندوبو 

الشراء والبيع؛ والعمال في قطاعات البناء والتنظيف 
وورش العمل؛ واإلعالم والهندسة والمحاسبة والشؤون 

المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والتأمين، واإلدارة 
والموارد البشرية اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2018 

ولفترة امتّدت أواًل على 6 أشهر، ثم جرى تمديدها مرتين 
لمدة 6 أشهر59. وصدر حظٌر آخر في شباط/فبراير 2019 
لمهن مختارة بموجب المادة األولى من المرسوم رقم 73 

لعام 2019 60.

وتعمل قطر أيضًا على استبدال القوى العاملة األجنبية 
بالقوى العاملة الوطنية في قطاعات مختارة. فوزارة 

التعليم والتعليم العالي تحّول اليوم نحو 80 في المائة 
من المناصب العليا والمتوسطة في المدارس العامة إلى 
وظائف وطنية61، وُتدِرج وزارة التنمية اإلدارية والعمل 

والشؤون االجتماعية المجال القانوني، وتكنولوجيا 
المعلومات، وشؤون المالية والمحاسبة، والترجمة، 

والعالقات العامة واإلعالم على الئحة القطاعات التي 
تنوي فيها استبدال القوى العاملة األجنبية بالقوى 

العاملة الوطنية.

ومن األهداف الرئيسية لخطة التحّول الوطني التي 
وضعتها المملكة العربية السعودية كجزٍء من رؤيتها 

لعام 2030، استبدال القوى العاملة األجنبية بالقوى 

العاملة الوطنية62. وتعّدل وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية حاليًا نظام “نطاقات” الذي ُوضع في عام 

2011 لتشجيع توظيف المواطنين السعوديين في القطاع 
الخاص. وتشمل اإلصالحات تقديم الحوافز وفرض 

القيود على ممارسات التوظيف في المؤسسات لزيادة 
نسبة التوظيف اإللزامي للمواطنين السعوديين مقارنة 
بالموظفين المغتربين في القوى العاملة المحلية. وفي 
ل نظام  أيلول/سبتمبر 2017 وشباط/فبراير 2019، ُعدِّ

“نطاقات”، الذي يصّنف المؤسسات السعودية في 6 فئات 
حسب حجمها ونسبة المواطنين السعوديين فيها إلى 

الموظفين المغتربين، بتغيير أساليب التصنيف لتشجيع 
زيادة معدالت تشغيل المواطنين63. واعتبارًا من بداية 
عام 2017، ولتخفيض معدل البطالة الوطني، ُفرَضت 
ضرائب على الشركات السعودية التي توّظف العمال 

األجانب. وُألزَمت الشركات السعودية بدفع 300 ريال 
في الشهر عن كل عامل أجنبي )أو ما يناهز 80 دوالرًا 

وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/أغسطس 2019(. 
وُألزَمت الشركات التي توّظف عددًا من المهاجرين يفوق 

عدد المواطنين بدفع رسم أعلى قدره 400 ريال عن 
كل موظف أجنبي )أو ما يناهز 100 دوالر وفقًا ألسعار 

الصرف السائدة في آب/أغسطس 2019(. ومن المقرر أن 
ترتفع هذه الرسوم في عاَمي 2019 و2020 64.

وتحقيقًا للهدف نفسه، أصدرت وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية مرسومًا وزاريًا يقّيد تشغيل العمال األجانب 
في 12 قطاعًا، معظمها في قطاعات التجزئة والمبيعات. 

وُنّفَذت هذه الخطة على 3 مراحل، وبدأ تنفيذ المرحلة 
األولى في أيلول/سبتمبر 2018 65، والمرحلة الثانية في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2018، والمرحلة الثالثة في كانون 
ع  الثاني/يناير 2019. والهدف من كل مرحلة هو أن ُيوسَّ

تدريجيًا نطاق خطة استبدال القوى العاملة األجنبية 
بالقوى العاملة الوطنية ليشمل مزيدًا من القطاعات66.

ويدعم أيضًا صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة 
العربية السعودية تحويل الوظائف إلى وظائف وطنية 

من خالل دفع نسبة 20 في المائة من األجور الشهرية 
للموظفات السعوديات ونسبة 15 في المائة من األجور 

الشهرية للموظفين السعوديين. ويشمل هذا الدعم 
المواطنين السعوديين الذين ُوّظفوا بعد 31 تموز/يوليو 

2017 لفترة سنَتين في القطاعين العام والخاص67.
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نتيجة األوضاع الهّشة في بلدان المنشأ وعدم إمكانية 
الوصول إلى مسارات الهجرة النظامية، كثيرًا ما يكون 

للمهاجرين وضٌع غير نظامي عندما يدخلون إلى بلد 
ما ويقيمون أو يعملون فيه من دون امتالك الوثائق أو 

التصاريح الالزمة. وبسبب هذا الوضع، يصبح المهاجرون 
أكثر عرضًة للتهميش واالستغالل وانتهاك الحقوق. وفي 

بعض األحيان، يجد المهاجرون أنفسهم في وضع غير 
نظامي بسبب أخطاء لم يقترفوها، وكثيرًا ما يحصل هذا 
األمر بسبب أخطاء إدارية، وإجراءات اتخذها الكفيل )أو 
تقاعس عن اتخاذها(، أو بسبب مغادرة المهاجرين لعملهم 

من دون إذن أو هروبهم من سوء المعاملة68.

وقد أتاحت عدة بلدان في المنطقة العربية للمهاجرين غير 
النظاميين الفرصة لتسوية أوضاعهم أو مغادرة البالد من 

دون تسديد الغرامات أو الجزاءات من أجل تخفيض عدد 
هؤالء المهاجرين داخل حدودها.

تسوية األوضاع القانونية

في تموز/يوليو 2017، أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل 
في البحرين نظامًا لرخص العمل المرنة، يتيح للعمال 

الذين ال يملكون الوثائق الالزمة تسوية أوضاعهم 
والحصول على رخصة عمل من دون كفيل. ويتيح 

أيضًا للمهاجرين، الذين ُأنهَيت رخص عملهم أو انتهت 
صالحيتها من دون أن يجددها أصحاب العمل، الحصول 
على رخصة عمل مرنة. وال يشمل النظام الحالي للرخص 

المرنة العمال المهرة، والعمال المنزليين والزراعيين. 
وتبقى رخصة العمل المرنة صالحًة لمدة سنَتين قابلة 

للتجديد، وَتمنح حامَلها الحق في اإلقامة في البالد 
والعمل بدوام جزئي أو كلي، والعمل لحساب عدة أصحاب 

عمل في عدد من القطاعات، ومغادرة البالد والدخول 
إليها مجددًا. وتبلغ كلفة رخصة العمل الصالحة لسنتين 

749 دينارًا بحرينيًا )أو ما يناهز 2,000 دوالر وفقًا ألسعار 
الصرف السائدة في آب/أغسطس 2019(، ويجوز أن 

يدفعها المهاجر في شكل أقساط شهرية. ويمكن التمييز 
بين نوَعين من الُرخص، الرخص المرنة التي تخّول حامَلها 

العمل في أي وظيفة غير متخصصة ولكنها تمنعه من 
العمل في المطاعم والفنادق؛ وُرخص الضيافة المرنة التي 

تخّول حامَلها العمل في أي وظيفة غير متخصصة، بما 
في ذلك قطاع الضيافة69.

وفي كانون الثاني/يناير 2018، أصدرت الكويت القرار 
الوزاري رقم 64 لعام 2018 الذي يتيح للمهاجرين غير 

النظاميين ذوي الُرخص المنتهية الصالحية أو المرفوضة 
فترة عفو ممتدة على 3 أشهر لتسوية أوضاعهم أو مغادرة 

البالد70. وتفيد تقارير الحكومة، وفقًا للتقديرات، بأن 
45,000 مغترب استفادوا من العفو وتمّكنوا من تسوية 

أوضاعهم أو مغادرة البالد من دون جزاءات71.

وفي الفترة الممتدة من كانون األول/ديسمبر 2016 إلى 
كانون األول/ديسمبر 2017، نّفذ المغرب المرحلة الثانية 
من حملة تسوية أوضاع المهاجرين باالستناد إلى نتائج 

المرحلة األولى التي ُنفَذت في عام 2014. وقد أعطت 
الحكومة األولوية في هذه المرحلة الجديدة إلى أزواج 

وزوجات المواطنين والمواطنات المغاربة واألجانب 
المقيمين بصورة قانونية وأطفالهم، وإلى المهاجرين ذوي 
عقود العمل الصالحة، وإلى المهاجرين المقيمين في البالد 

لفترة ال تقّل عن 5 سنوات متواصلة، وإلى المهاجرين 
المصابين بأمراض مزمنة. وقد سمحت المرحلة الثانية 

لألشخاص الذين ُرفض طلبهم بإعادة تقديم طلب لتسوية 
أوضاعهم72. وفي آذار/مارس 2018، وّسع المغرب معايير 

األهلية للسماح لعدد أكبر من المهاجرين بتسوية أوضاعهم، 
بمن فيهم النساء وأطفالهّن، والقاصرون غير المصحوبين، 

والعمال المهاجرون الذين ال يملكون عقد عمل، والمهاجرون 
الذين أقاموا في البالد لمدة تقل عن 5 سنوات ولكنهم 

يحملون شهادة تعليم عاٍل73.

وفي آذار/مارس 2017، أطلقت المملكة العربية السعودية 
حملة بعنوان »وطن بال مخالف« لمنح المهاجرين، الذين 

دخلوا البالد من دون إذن أو الذين انتهت صالحية 
تأشيراتهم أو انتهكوا شروط رخص العمل، الفرصة 

لمغادرة البالد من دون دفع جزاءات74. أما المهاجرون 
الذين لم يسبق لكفيلهم أن أصدر لهم بطاقات إقامة أو 
تقاعس عن تجديدها، فال ُيسَمح لهم بمغادرة البالد إال 

إذا أصدر كفيلهم تأشيرات خروج لهم ودفع رسومها. وال 
ُيسَمح سوى للمهاجرين غير النظاميين المتهمين بالفرار 

من العمل بالخروج من البالد من دون موافقة الكفيل. 
وقد أجرت الحكومة، إثَر هذا العفو، عمليات مداهمة 
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وتفتيش في العمل للكشف عن المخالفين لقانوَني اإلقامة 
والعمل. وفي شباط/فبراير 2019، وصل عدد المخالفين 

لقانون اإلقامة أو قانون العمل إلى 2,666,916 شخصًا منذ 
إطالق الحملة في عام 2017. وبلغ عدد مخالفي قانون 
اإلقامة حوالى 2,000,000، وعدد مخالفي قانون العمل 

408,000 شخص، وعدد مخالفي نظام أمن الحدود أكثر 
من 180,000 شخص75.

وبموجب المرسوم رقم 2017-1061 الصادر في أيلول/
سبتمبر 2017، ألغت تونس الغرامة المترّتبة على تجاوز 
فترة صالحية التأشيرة للمهاجرين المعّرضين للمخاطر، 

بمن فيهم ضحايا االتجار والطالب المهاجرون المعّرضون 
للمخاطر والراغبون في مغادرة البالد. وقبل إقرار المرسوم، 

كان على المهاجرين غير النظاميين دفع غرامة قدرها 20 
دينارًا تونسيًا )أو ما يناهز 7 دوالرات وفقًا ألسعار الصرف 

السائدة في آب/أغسطس 2019( عن كل أسبوع يتجاوزون 
فيه مدة صالحية تأشيراتهم ويبقون على نحو غير نظامي 

في البالد. ولم يوَضع سقف للرسوم، ما جعل المهاجرين 
في الكثير من األحيان غير قادرين على دفعها ومرغمين 
على االستدانة لتسديدها، أو االستمرار في وضعهم غير 
النظامي، أو المهاجرة على نحو غير نظامي إلى بلد آخر.

وفي إطار حملة »إحِم نفسك بتعديل وضعك«، التي 
ُأطلَقت في آب/أغسطس 2018 واستمّرت حتى كانون 

األول/ديسمبر من العام نفسه، منحت اإلمارات العربية 
المتحدة للمهاجرين الذين خالفوا قانون الدخول واإلقامة 

الخيار بتصحيح وضعهم القانوني بدفع رسم، أو طلب 
الحصول على تأشيرة دخول جديدة لمدة 6 أشهر من 

دون كفيل إن رغبوا في البقاء في البالد بداعي العمل، 
أو الخروج طوعًا من البالد من دون عواقب قانونية أو 

غرامات. وقد سمحت اإلمارات العربية المتحدة أيضًا 
للمهاجرين الذين دخلوا البالد من دون إذن بالمغادرة طوعًا، 

على أن ُيفَرض حظٌر مؤقٌت لمدة سنَتين على دخولهم 
مجددًا إلى البالد76. وبعد أن انتهت فترة العفو في 31 

تشرين األول/أكتوبر 2018، واجه المخالفون إجراءات 
قانونية أكثر تشددًا، بما في ذلك االعتقال، والترحيل، 

والعقوبات المشددة والمزيد من الغرامات. واليوم، ُتفَرض 
على الكفيل الذي يوّظف عاماًل ال يملك الوثائق الالزمة 

غرامٌة بقيمة 50,000 دينار )أو ما يناهز 13,600 دوالر وفقًا 
ألسعار الصرف السائدة في آب/أغسطس 2019( عن كل 

عامل غير نظامي، و100,000 دينار )أو ما يناهز 27,000 
دوالر وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/أغسطس 2019( 

عن كل فعل جرمي متكرر77.

االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. 4

د تهريب المهاجرين في بروتوكول مكافحة تهريب  ُيحدَّ
المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو بأنه »تدبير 

الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك 
الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك 

من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على 
منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى«78.

وُيحّدد االتجار باألشخاص في بروتوكول منع 
النساء  وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة 
واألطفال بأنه »تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم 
أو إيواؤهم أو استقبالهم  بواسطة التهديد بالقوة أو 

استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف 
أو االحتيال أو الخداع أو  استغالل السلطة أو استغالل 

حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو 
مزايا لنيل موافقة شخص له  سيطرة على شخص آخر 

االستغالل«80،79. لغرض 

وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، أنشأت العديد من البلدان 
العربية لجانًا وطنية وأعّدت استراتيجيات وطنية من 
أجل التصدي لالتجار باألشخاص ولتهريب المهاجرين، 

ومن أجل تقديم المساعدة لضحايا االتجار والمهاجرين 
المهّربين. وأنشأت عدة بلدان أيضًا كيانات مكلفة بتنفيذ 

استراتيجيات لمكافحة االتجار باألشخاص.

)أ( االستراتيجيات واللجان الوطنية لمكافحة  
 االتجار بالبشر

في إطار الجهود التي يبذلها األردن لمكافحة االتجار 
باألشخاص، نّقحت اللجنة الفنية لمكافحة االتجار بالبشر 

القانون الحالي ذي الصلة والمنفذ منذ عام 2009. وفي 
آذار/مارس 2019، أقّرت الحكومة تعديل القانون الذي 

يهدف إلى ردع االتجار بالبشر من خالل فرض عقوبات 
مشّددة، وال يزال بانتظار موافقة البرلمان عليه.

http://hrlibrary.umn.edu/arab/P2orgCRIME.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/P2orgCRIME.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/P1orgCRIME.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/P1orgCRIME.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/P1orgCRIME.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/P1orgCRIME.html
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وفي شباط/فبراير 2018، أقّرت الكويت استراتيجيًة 
وطنية لمكافحة االتجار باألشخاص، تتوّلى تنفيَذها كلٌّ 

من وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية. وسبق أن 
أطلقت الكويت حمالت توعية عامة لمكافحة االتجار 

بالبشر وتهريب المهاجرين81.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أصدر المغرب 
مرسومًا من أجل تشكيل لجنة وطنية مشتركة بين 
الوزارات لمكافحة االتجار بالبشر، وأصدر في تموز/

يوليو 2018 المرسوم رقم 2-17-70 الذي يتضمن 
معلومات مفّصلة عن تكوين اللجنة وصالحياتها82. 
وتتوّلى هذه اللجنة تنسيق تدابير مكافحة االتجار 

باألشخاص، ووضع استراتيجية وخطة عمل وطنية، 
وتقديم اقتراحات بشأن بناء القدرات ألصحاب 

المصلحة. وتشمل مهام اللجنة أيضًا اقتراح الُسُبل 
لوضع وتنفيذ إجراءات تتيح للجهات الرسمية 

التعّرف على ضحايا االتجار وإحالتهم، وضمان عدم 
معاقبة الضحايا على جرائم ارتكبوها نتيجة تعّرضهم 

لالتجار، وتوفير خدمات الحماية الكافية لضحايا 
االتجار والشهود، وإنتاج بيانات مصّنفة تمّيز بين 

جريمَتي االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين83. وتتألف 
اللجنة، باإلضافة إلى الوزارات المعنية، من ممثلين 
عن منظّمَتين من المجتمع المدني توّفران الحماية 

والمساعدة للضحايا. وفي كانون األول/ديسمبر 2018، 
نشر المغرب تقريرًا عن سياسات الهجرة في المغرب 

واالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة 
والنظامية، جّدد فيه التزامه بمكافحة االتجار 

باألشخاص، بما في ذلك وضع آلية وطنية لإلحالة من 
أجل مساعدة الضحايا وحمايتهم84.

وفي بداية عام 2017، أصدرت قطر القرار الوزاري 
رقم 15 لعام 2017 بشأن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة 

االتجار بالبشر. ويحدد القرار تكوين اللجنة، ومدة 
واليتها، وهدفها، وطريقة اتخاذ إجراءاتها، وتسلسلها 

اإلداري، وينص على إنشائها في وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون االجتماعية85. وقد نقحت اللجنة 

الوطنية االستراتيجية الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر 
للفترة 2017-2022، وأعطت األولوية للوقاية، والحماية، 

والمالحقات القضائية، والتعاون اإلقليمي والدولي86.

وتتّصدى المملكة العربية السعودية لالتجار بالبشر من 
خالل تخصيص 36 مليون ريال )أو ما يناهز 9.6 مليون 

دوالر وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/أغسطس 
2019( لألمانة المشتركة بين الوكاالت والمعنية 

بمكافحة االتجار باألشخاص. وتشمل مساعيها تنفيذ 
خطة العمل الوطنية لمكافحة االتجار للفترة 2017-

2020 التي ترّكز على الرصد، والوقاية، وبناء القدرات 
الحكومية، والتنسيق بين الوزارات، والتنفيذ الفعال 

للقوانين، وحماية الضحايا87.

وفي عام 2017، مّولت وزارة الداخلية في السودان 
وحدًة لمكافحة االتجار وأطلقتها في مديرية مكافحة 

الجريمة المنظمة، ووضعت اللجنة الوطنية لمكافحة 
االتجار في السودان خطة عمل وطنية وأصدرتها 
في صيغتها النهائية88. وفي تشرين األول/أكتوبر 

2018، انضّم السودان إلى بروتوكول مكافحة تهريب 
ل  المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّ

التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية لعام 2000 89.

وأطلقت تونس رسميًا خطة العمل الوطنية لمكافحة 
االتجار للفترة 2015-2017، التي شملت وضع كتيبات 

وأدّلة تدريبية للقضاة والعناصر األمنية90. وواصلت 
تونس صياغة استراتيجيتها الوطنية لمكافحة االتجار 

باألشخاص للفترة 2023-2018.

)ب( توفير الحماية والمساعدة لضحايا االتجار باألشخاص

في نيسان/أبريل 2018، أنشأت البحرين صندوقًا 
يوّفر الحماية والمساعدة لضحايا االتجار بالبشر. 

ويقدم الصندوق بداًل شهريًا للضحايا الذين لم ُتَبّت 
قضاياهم بعد، ومنحًة يستخدمونها إلعادة االندماج 

في بلدانهم األصلية أو للعمل في البحرين91. وفي 
أيار/مايو 2018، أطلقت البحرين أيضًا نظامًا وطنيًا 

إلحالة ضحايا االتجار باألشخاص من أجل تحديد دور 
مختَلف الهيئات المعنية بمكافحة االتجار بالبشر، ووضع 

اإلجراءات الالزمة إلدارة القضايا92.

وينص قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 385 لعام 
2017 على إنشاء دور رعاية لضحايا االتجار بالبشر من 

http://www.almeezan.qa/LocalPdfLaw.aspx?Target=7186&language=ar
http://www.almeezan.qa/LocalPdfLaw.aspx?Target=7186&language=ar
https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4471.pdf
https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4471.pdf
https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4471.pdf
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أجل إيواء الضحايا وإعادة تأهيلهم من خالل توفير 
الدعم االجتماعي والنفسي والجسدي لهم، ومساعدتهم 
في إعادة االندماج عبر تشجيع مشاركتهم االجتماعية، 

وإتاحة فرص التعليم، بما في ذلك التدريب المهني، 
وتوفير فرص العمل. وينص القرار أيضًا على إيواء 

الضحايا غير العراقيين وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم 
األصلية بالتنسيق مع السلطات الوطنية ذات الصلة93.

)ج( حمالت التوعية والوقاية

في تموز/يوليو 2018، انضّم كلٌّ من تونس ومصر إلى 
حملة القلب األزرق العالمية التي نّظمها مكتب األمم 

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمناهضة االتجار 
باألشخاص. وتهدف هذه الحملة إلى التوعية بشأن 

معاناة ضحايا االتجار بالبشر، وحشد الدعم السياسي 
لمالحقة المجرمين المسؤولين عن االتجار، وإشراك 

جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات 
والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة االتجار 

بالبشر. وفي كل من البلَدين، أطلقت الحكومة، ممثلًة 
باللجنة الوطنية المكّلفة بمكافحة االتجار باألشخاص، 

حمالت وطنية لمكافحة االتجار باألشخاص شملت 
شركاء إنمائيين على المستوى الوطني واإلقليمي 

والدولي، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص94.

)د( تدابير وتطورات أخرى ذات الصلة

في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، صادق إقليم بونتالند 
في الصومال على إطار تشريعي لمكافحة االتجار 
بالبشر، يشمل قوانين جديدة لإلجراءات الجزائية 

والجنائية وقانونًا يحّظر تحديدًا االتجار باألشخاص95.

وأنشأت وزارة العدل التونسية مكتبًا لرصد االتجار 
بالبشر واالحتفاظ باإلحصاءات ذات الصلة. ووضعت 

الحكومة برامَج تدريبية لعناصر األمن وغيرهم من 
المسؤولين الحكوميين بشأن قانون مكافحة االتجار 

بالبشر، وتقنيات التعّرف على الضحايا، وخدمات 
الحماية. وواصلت الحكومة التعاون الدولي مع المنظمة 

الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول( لتعزيز التعاون 
وتبادل المعلومات بشأن قضايا االتجار المحتملة. وفي 

كانون الثاني/يناير 2018، أطلقت الحكومة خطًا ساخنًا 
متعدد اللغات لإلبالغ عن حاالت االتجار المحتملة96. 
وفي الشهر نفسه، أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة 

االتجار باألشخاص تقريرها السنوي األول عن الجهود 
الوطنية المعنية بمكافحة هذه الجريمة في تونس.

النزوح القسري وحماية الالجئين. 5

نظرًا الرتفاع عدد الالجئين من المنطقة العربية وإليها، 
من الضروري إدارة الهجرة لدعم هذه الفئة السكانية 
المعّرضة للمخاطر. ومع أن تسعة بلدان عربية فقط 

صادقت على اتفاقية األمم المتحدة لعام 1951 الخاصة 
بوضع الالجئين وبروتوكولها لعام 1967 )المرفق 

الخامس لهذا التقرير( من بين 22 بلدًا عربيًا، تكّرس 
العديد من البلدان حقوقًا وخدمات خاصة لألشخاص 
الفاّرين من النزاع واالضطهاد. وفي الفترة المشمولة 

بالتقرير، عززت عدة بلدان عربية حقوق الالجئين 
وآليات الحماية الخاصة بهم من خالل قوانين وسياسات 

وبرامج وطنية.

)أ( اللجوء ووضع الالجئ واإلقامة

أقّرت جيبوتي مجموعة جديدة من قوانين الالجئين 
في كانون األول/ديسمبر 2017 مثل المرسوم 409-2017 
الذي يبّسط اإلجراءات المعتَمدة لتحديد صفة الالجئ97، 

والمرسوم 2017-410 الذي يحدد الحقوق األساسية 
لالجئين وطالبي اللجوء98. وتسّهل القوانين الجديدة 

حصول الالجئين على الرعاية الصحية، والتعليم وفرص 
العمل، ما يمنحهم المزيد من الفرص لالندماج99.

ومنذ تموز/يوليو 2017، أتيح تجديد وثائق اإلقامة 
على نحو مجاني وغير محدود لمدة 6 أشهر لالجئين 

الفلسطينيين القادمين من الجمهورية العربية السورية، 
الذين دخلوا إلى لبنان قبل شهر أيلول/سبتمبر 2016، 

من دون دفع أي جزاء على التأخير. ولكن المذكرة 
الصادرة في تموز/يوليو 2017 تستثني األشخاص 

الذين دخلوا األراضي اللبنانية بعد شهر أيلول/سبتمبر 
2016، والذين دخلوا على نحو غير نظامي، والذين صدر 

بحقهم أمٌر بالخروج100.

https://www.presidence.dj/texte.php?ID=2017-409&ID2=2017-12-07&ID3=D%E9cret&ID4=23&ID5=2017-12-14&ID6=n
https://www.presidence.dj/texte.php?ID=2017-409&ID2=2017-12-07&ID3=D%E9cret&ID4=23&ID5=2017-12-14&ID6=n
https://www.presidence.dj/texte.php?ID=2017-410&ID2=2017-12-07&ID3=D%E9cret&ID4=23&ID5=2017-12-14&ID6=n
https://www.presidence.dj/texte.php?ID=2017-410&ID2=2017-12-07&ID3=D%E9cret&ID4=23&ID5=2017-12-14&ID6=n
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وأقّرت قطر، بوصفها أول بلد يسّن قانونًا للجوء من بين 
بلدان مجلس التعاون الخليجي، القانون رقم 11 لعام 

2018 الذي ينّظم اللجوء السياسي، ويتيح طلب اللجوء 
السياسي لألفراد ما عدا من ارتكب جرائم حرب أو 

انتهاكات حقوق اإلنسان أو جرائم غير سياسية. وينص 
القانون على أن وزير الداخلية يمكنه أن يمنح إقامة 

مؤقتة لمدة 3 أشهر لطالبي اللجوء إلى حين اتخاذ قرار 
نهائي بشأن طلبهم. ووزارة الداخلية القطرية مسؤولة عن 

تشكيل لجنة من الوكاالت لتقييم طلبات اللجوء السياسي. 
وُيلَزم األشخاص الذين ُيمَنحون اللجوء بالتوقف عن 
مزاولة أي أنشطة سياسية في قطر، ويمنحون الحق 
بتقديم طلب لوثائق السفر، وُيسَمح بأن ينضّم إليهم 

أفراد من أسرهم101. وُيعطى لألشخاص الذين ُأقّر طلبهم 
باللجوء الحق في العمل والحصول على خدمات الرعاية 

الصحية والتعليم والسكن التي تقّدمها الحكومة102.

)ب( عودة الالجئين

في آب/أغسطس 2018، أنشأت مديرية األمن العام 
اللبناني 17 مركزًا في جميع أنحاء البالد من أجل إدارة 

طلبات السوريين الراغبين في العودة إلى ديارهم. 
وتسّهل هذه المراكز تسجيل السوريين وتسوية 

أوضاعهم في حال كانت لديهم مشاكل قانونية أو 
أمنية، األمر الذي يسّهل عودتهم إلى بالدهم. وُيسَمح 

للسوريين، الذين دخلوا األراضي اللبنانية على نحو 
نظامي قبل كانون الثاني/يناير 2015 والذين يدفعون 

الغرامات الناجمة عن تجاوز المدة المشروعة إلقامتهم، 
بمغادرة لبنان من دون حظر عودتهم إليه. أما السوريون 

الذي دخلوا األراضي اللبنانية على نحو نظامي بعد 
كانون الثاني/يناير 2015 وتجاوزوا مدة تأشيرتهم، 

ر عودتهم إليه  فيجوز أن يغادروا البالد على أن ُتحظَّ
لمدة عام واحد. ويجوز للسوريين الذين دخلوا األراضي 

اللبنانية على نحو غير نظامي أن يغادروا البالد إذا 
دفعوا غرامًة قدرها 400 دوالر. وفي جميع الحاالت، 

إن لم يدفع السوريون الغرامات المتوجبة أو لم يّتبعوا 
اإلجراءات المطلوبة، يجوز لهم المغادرة إال إن عودتهم 

إلى لبنان ستكون دومًا محظورة. وُيسَمح لجميع 
الالجئين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون 

الالجئين بالمغادرة من دون دفع غرامة ومن دون أن 
ر عودتهم إلى البالد103. ُتحظَّ

وفي آب/أغسطس 2018، وافقت الحكومة السورية على 
إنشاء هيئة لتنسيق عودة النازحين المقيمين في الخارج. 
وتتولى هذه الهيئة تنسيق عودة الالجئين إلى الجمهورية 

العربية السورية وتسهيلها104.

)ج( الحصول على الحقوق االقتصادية واالجتماعية

في كانون األول/ديسمبر 2017، اعتمدت جيبوتي 
والسودان والصومال، بوصفها دواًل أعضاء في الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، إعالن جيبوتي بشأن 
تعليم الالجئين الذي ُيلزم األطراف الموقعة عليه بإتاحة 

التعليم الجيد لكل الجئ وعائد من خالل إدماج الالجئين 
في السياسات واالستراتيجيات والبرامج وخطط العمل 

التربوية الوطنية105.

وفي تشرين األول/أكتوبر 2017، أقّر البرلمان العراقي 
القانون رقم 76 لعام 2017 الذي ينّظم دخول األجانب 

إلى البالد وخروجهم منه وإقامتهم فيه. ويلغي هذا 
القانون المادة 202 من القانون السابق الصادر في عام 
2001، التي تنص على منح الفلسطينيين والعراقيين 

حقوقًا متساوية في العمل في القطاَعين العام والخاص، 
وفي الحصول على خدمات التعليم، والرعاية الصحية 

المجانية، وحقوق التقاعد، والسكن المجاني، واإلعفاءات 
الضريبية، ووثائق السفر106.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أصدر األردن التعميم 
رقم 2017/351 الذي ينّظم مشاركة الالجئين السوريين 

في سوق العمل. ويتيح هذا النظام الجديد لالجئين 
السوريين تغيير قطاعات عملهم واالنتقال إلى أي 

قطاع آخر في حال انتهت مدة تصاريحهم، والعمل في 
القطاع الزراعي وخدمات الدعم والمخابز. ويتيح أيضًا 

للسوريين االنتقال من صاحب عمل إلى آخر في حال 
انتهت مدة تصاريحهم من دون الحاجة إلى الحصول 

على إذن، والعمل في قطاع البناء من دون استيفاء 
شرط التعّلم المسبق107.

وفي شباط/فبراير 2018، أقّرت الحكومة األردنية 
خطة االستجابة لألزمة السورية، التي أعّدتها الوكاالت 

الحكومية والوكاالت الدولية المانحة وتديرها وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي. وتهدف هذه الخطة إلى تلبية 

احتياجات الالجئين السوريين والمجتمعات األردنية 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=107347&p_country=QAT&p_count=6
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=107347&p_country=QAT&p_count=6
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=107347&p_country=QAT&p_count=6
https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4466.pdf
https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4466.pdf


91

تقرير الهجرة الدولية لعام 2019 التطورات في إدارة الهجرة في المنطقة العربية

المضيفة المتأثرة باألزمة من خالل اعتماد َنهج قائم على 
تعزيز القدرة على الصمود، يسّد الفجوة بين االستجابة 
اإلنسانية القصيرة األجل واالستجابة اإلنمائية الطويلة 

األجل. وتحدد خطة األردن للفترة 2018-2020 احتياجات 
الميزانية واألموال المطلوب جمعها، ما يتيح للحكومة 

االستمرار في دعم الالجئين السوريين على نحو فعال، 
بما في ذلك من خالل توفير التعليم، والرعاية الصحية، 

والمأوى والمساعدة النقدية108.

وفي الفترة بين آذار/مارس 2018 و آذار/مارس 2019، نّفذ 
األردن حملة لتسوية أوضاع الالجئين السوريين الذين 

يعيشون بصورة غير رسمية في المدن إما ألنهم ُسجلوا 
في المخيمات وغادروها من دون إذن رسمي أو ألنه لم 

يسبق أن ُسّجلوا لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئين 
ولدى الحكومة110,109. وتتيح هذه التسوية لالجئين 

الحماية من االعتقال وتزيد من إمكانية حصولهم على 
وظائف في القطاع النظامي، رغم بعض القيود، وعلى 

المساعدات والتعليم. وفي 24 كانون الثاني/يناير 2018، 
ألغت الحكومة األردنية حق الالجئين الذين يعيشون 

خارج المخيمات في الحصول على إعانات الرعاية 
الصحية، وباتوا اليوم ملزمين بدفع 80 في المائة من 

تكاليف الرعاية الصحية قبل تلّقي العالج111.

وفي تموز/يوليو 2017، أطلقت لجنة الحوار اللبناني 
الفلسطيني، وهي الهيئة المشتركة بين الوزارات والمعنية 

بشؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان، رسميًا الرؤية 
اللبنانية الموحدة لشؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان. 
وقد وّقعت أبرز القوى السياسية اللبنانية على تلك الوثيقة 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ما أتاح إطار عمل لمعالجة 

الوضع االجتماعي واالقتصادي لالجئين الفلسطينيين 
المقيمين في لبنان. وتتضمن الوثيقة، التي لم تتحّول 
بعد إلى سياسة، مجموعًة من التوصيات الموّجهة إلى 

الحكومة إلزالة القيود غير الضرورية التي تحول دون منح 
الالجئين الفلسطينيين حقوقهم االقتصادية واالجتماعية، 
بما في ذلك من خالل تسهيل إصدار رخص العمل وتعديل 

القانون اللبناني للضمان االجتماعي112.

)د( تدابير وتطورات أخرى

منذ تشرين األول/أكتوبر 2017، وضع لبنان إجراءات 
جديدة لتسجيل والدات السوريين المولودين في لبنان، 

بما في ذلك إلغاء شرط اإلقامة القانونية للوالَدين في 
البالد. وبموجب التعميم الصادر عن وزارة الداخلية في 

تشرين األول/أكتوبر 2017، أصبح من الممكن أيضًا اتخاذ 
إجراءات التسجيل المدني األخرى مثل الزواج أو الوفاة 
أو الطالق من دون الحاجة إلى إثبات اإلقامة القانونية. 

وباالستناد إلى تعميم صادر في آذار/مارس 2018، أصبح 
بإمكان الوالَدين السورَيين ألطفال مولودين في لبنان في 

الفترة بين األول من كانون الثاني/يناير 2011 و8 شباط/
فبراير 2018 تسجيل أطفالهم من دون الحاجة إلى التوّجه 
إلى المحكمة. ويمكن للفلسطينيين القادمين من الجمهورية 

العربية السورية والمقيمين في لبنان االستفادة أيضًا من 
التعميَمين الصادَرين لصالح الالجئين السوريين في لبنان113، 

إال أنه ال يزال من الصعب تسجيل الوالدة بالكامل ألطفال 
الوالَدين الالجئين الفلسطينيين اللذين ال يحمالن تصاريح 

إقامة قانونية في لبنان.

وشّكل السودان لجنة دعم الالجئين السوريين 
الستعراض الطلبات التي يقّدمها الالجئون للحصول على 

جنسية واتخاذ القرار النهائي على أساس كل حالة، بعد 
أن أصدرت الحكومة السودانية في عام 2017 مرسومًا 

رئاسيًا جديدًا يتيح منح الجنسية للسوريين بعد 
حصولهم على تصريح أمني114.

حاالت القبول وتأشيرات السفر وتصاريح . 6
اإلقامة

من العوامل الرئيسية في إدارة الهجرة األنظمة المتعلقة 
بقبول األجانب في بلد ما وإقامتهم فيه وخروجهم منه، 

وإنفاذ هذه األنظمة. وتؤثر شروط القبول واإلقامة في بلد 
ما، وحقوق المهاجرين في البلد حالما يدخلون إليه بشكل 

كبير على أمور كثيرة من بينها األشخاص الذين يهاجرون، 
وكيفية حصول الهجرة، وُسُبل االندماج في بلد المقصد، 

وفترة إقامة المهاجرين.

وفي الفترة المشمولة بالتقرير بين نيسان/أبريل 2017 وآذار/
مارس 2019، عّدلت عدة بلدان عربية مجموعة من األنظمة، 

منها تلك المعنية بمدة تصاريح اإلقامة، ونّظمت إصدار 
تصاريح السفر ألسر المهاجرين، وأقّرت قوانين تمنح إقامة 

مؤقتة أو دائمة للمهاجرين المتقاعدين.
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)أ( جمع شمل األسرة

في كانون الثاني/يناير 2018، أصدرت البحرين قرارًا 
بتعديل المرسوم رقم 121 لعام 2007 لزيادة الحد األدنى 

لألجر الشهري الذي ينبغي أن يتقاضاه األجانب من 
أجل طلب تأشيرات الدخول وتصاريح اإلقامة ألفراد 

أسرهم. وُرفع هذا الحد األدنى من 250 دينارًا بحرينيًا 
)أو ما يناهز 660 دوالرًا وفقًا ألسعار الصرف السائدة 

في آب/أغسطس 2019( إلى 400 دينار بحريني )أو ما 
يناهز 1,000 دوالر وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/
أغسطس 2019(115. وبموجب القرار رقم 1 لعام 2017، 

فرضت البحرين أيضًا رسومًا جديدة على الطلبات 
المقدمة إلى هيئة تنظيم سوق العمل من أجل إصدار 

تصاريح العمل أو تجديدها أو إلغائها، وتسجيل إشعارات 
ب عن العمل، وزيادة عدد ُرخص العمل، وطلب  التغيُّ

تصاريح اإلقامة والدخول ألفراد األسرة116.

وقد ألغت الكويت قيود السن المتعلقة بمنح تأشيرات 
الزيارة آلباء المقيمين األجانب، بعد أن كانت هذه 

التأشيرات ال تصدر إال لآلباء البالغين من العمر 60 سنة أو 
أقل. وتصدر هذه التأشيرات في الوقت الحاضر لمدة شهر 

واحد، قابلة للتجديد117.

وفي تشرين األول/أكتوبر 2017، خّفضت ُعمان الحد 
األدنى لألجر المطلوب إلصدار تأشيرات ألفراد أسر العمال 
المهاجرين من 600 ريال ُعماني )أو ما يناهز 1,500 دوالر 

وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/أغسطس 2019( 
إلى 300 ريال ُعماني )أو ما يناهز 800 دوالر وفقًا ألسعار 

الصرف السائدة في آب/أغسطس 2019(118.

وأطلقت قطر خدمة جديدة على اإلنترنت تتيح لألجانب 
طلب تأشيرات زيارة عائلية آلبائهم وأطفالهم وأقاربهم 
من الدرجة األولى والثانية، من أجل تعزيز فعالية هذه 

اإلجراءات باستخدام التكنولوجيا المبتكرة119.

وبموجب أنظمة جديدة بدأ تنفيُذها في تموز/يوليو 
2017، ُيلَزم العمال المهاجرون المقيمون في المملكة 

العربية السعودية بتسديد رسم شهري قدره 100 ريال 
)أو ما يناهز 27 دوالرًا وفقًا ألسعار الصرف السائدة في 

آب/أغسطس 2019( عن كل ُمعال مقيم معهم. وقد 

تضاعف هذا الرسم في تموز/يوليو 2018 ومن المقّرر أن 
يتضاعف مجددًا في عام 2020 120.

)ب( تصاريح اإلقامة

مّددت البحرين صالحية تصاريح اإلقامة بالكفالة 
الشخصية من سنتين إلى 5 سنوات لقاء كلفة قدرها 

400 دينار بحريني )أو ما يناهز 1,000 دوالر وفقًا ألسعار 
الصرف السائدة في آب/أغسطس 2019( أو حتى 10 

سنوات لقاء كلفة قدرها 600 دينار بحريني )أو ما 
يناهز 1,600 دوالر وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/

أغسطس 2019(121. وشروط الحصول على تصريح 
إقامة بالكفالة الشخصية هي العمل في القطاع الخاص 
أو العام في أي بلد من بلدان مجلس التعاون الخليجي 

لمدة ال تقل عن 15 سنة؛ أو امتالك عقارات في البحرين 
ال تقل قيمتها عن 50,000 دينار بحريني )أو ما يناهز 
130,000 دوالر وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/
أغسطس 2019(؛ أو استثمار ما ال يقل عن 100,000 

دينار بحريني )أو ما يناهز 270,000 دوالر وفقًا ألسعار 
الصرف السائدة في آب/أغسطس 2019( في أحد 
المشاريع التجارية في قطاع معتمد في البالد122.

وأصدر العراق القانون رقم 76 لعام 2017، وهو قانون 
إقامة األجانب الذي يستبدل قانون إقامة المغتربين رقم 

36 لعام 1961 وينظم جميع أنواع التأشيرات المتاحة 
للرعايا األجانب والمسائل المعنية بدخولهم وخروجهم 

وإقامتهم. وينص القانون على عدة أمور منها نظام الكفالة 
للتوظيف، وتأشيرة الخروج اإللزامية للعمال، وشروط 

التمديد والترحيل123.

واعتبارًا من آذار/مارس 2018، لم تعد الكويت تمنح 
تصاريح اإلقامة لألجانب المصابين بأحد األمراض غير 

المعدية الُمدرجة على قائمة مؤلفة من 22 مرضًا بما في 
ذلك السرطان، والسكري، وارتفاع ضغط الدم. وقد صدر 

مسبقًا حظٌر على دخول األشخاص المصابين بأمراض 
معدية مثل متالزمة نقص المناعة المكتسب/ اإليدز، 

وفيروسات الحأل البشري، والتهاب الكبد باء124.

وقد أصدرت ُعمان أيضًا المرسوم رقم 129 لعام 2018 من 
أجل تعديل بعض اللوائح التنفيذية لقانون إقامة األجانب. 

https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4466.pdf
https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4466.pdf
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ويتيح هذا المرسوم لألجانب الذين يملكون عقارًا، 
بموجب شروط محددة، الحصول على تأشيرة من دون 

وساطة كفيل، ودعوة أزواجهم أو زوجاتهم وأقاربهم من 
الدرجة األولى إلى االنضمام إليهم. ويتيح المرسوم أيضًا 

لألجانب الذين يعملون في وكالة حكومية أن يكفلوا العمال 
المنزليين األجانب125.

وفي أيلول/سبتمبر 2018، أصدرت قطر القانون رقم 10 
لعام 2018 الذي يتيح للمقيمين األجانب، للمرة األولى في 

بلدان مجلس التعاون الخليجي، الحصول على تصريح 
إقامة دائمة. ويجوز منح اإلقامة الدائمة لمقّدمي الطلب 

شرط أن يكونوا مقيمين على نحو قانوني في البالد لفترة 
20 سنة متتالية في حال كانوا مولودين خارج قطر، أو 

مقيمين لفترة 10 سنوات متتالية في حال كانوا مولودين 
داخل قطر. وتتضمن الشروط األخرى للحصول على 

اإلقامة الدائمة أن يتقاضى مقّدمو الطلب دخاًل كافيًا إلعالة 
أنفسهم وأسرهم126، وأال يكونوا قد ُأدينوا سابقًا بأحكام 

قضائية أو ارتكبوا جرائم ُمخّلة بالشرف، وأن يكون لديهم 
معرفة كافية باللغة العربية127. ويعطي هذا القانون أولوية 

ألطفال النساء القطريات ولمن لديه مهارات معترف بها 
ومرغوب فيها في البالد. وبموجب القانون رقم 10 لعام 

2018، يجوز إصدار 100 تصريح إقامة دائمة سنويًا. 
وُيمَنح المقيمون الدائمون منافع الضمان االجتماعي نفسها 

ُأسوًة بالمواطنين القطريين، بما في ذلك الرعاية الصحية 
والتعليم. وُتعطى لهم األولوية في الوظائف الحكومية، 

وُيسَمح لهم بامتالك عقارات، وليسوا بحاجة إلى إذن من 
أصحاب عملهم للخروج من البالد والدخول إليها. ويتيح 

القانون أيضًا لألجانب الذين يخدمون في القوات المسلحة 
القطرية أن يقدموا طلبًا للحصول على اإلقامة الدائمة128.

َضت مدة تصاريح اإلقامة  وفي تموز/يوليو 2017، ُخفِّ
للعمال المهاجرين، ما عدا العمال المنزليين، في القطاع 
الخاص في المملكة العربية السعودية من سنَتين إلى 

سنة واحدة129.

واعتبارًا من عام 2019، تنّفذ اإلمارات العربية المتحدة 
نظامًا جديدًا لتأشيرات اإلقامة الطويلة األجل. ويتيح هذا 
النظام الجديد لألجانب العيش والعمل والدراسة في البالد 

من دون الحاجة إلى كفيل وطني، وأن يملكوا مشاريعهم 
التجارية بنسبة 100 في المائة في البّر اإلماراتي. وتصدر 

هذه التأشيرات لمدة 5 أو 10 سنوات، وتشمل أفراد األسرة، 
وُتجدد تلقائيًا. ويجوز منح تصريح إقامة لمدة 5 سنوات 
للمستثمرين الذين ال تقل قيمة استثماراتهم العقارية عن 

5 ماليين درهم )أو ما يناهز 1,361,000 دوالر وفقًا ألسعار 
الصرف السائدة في آب/أغسطس 2019(، وألصحاب 

المشاريع الذين يستوفون شروطًا محددة، وللطالب ذوي 
األداء األكاديمي المتمّيز. وُتمَنح تأشيرات اإلقامة لمدة 
10 سنوات للمستثمرين الذين ال تقل قيمة استثماراتهم 

العقارية عن 10 ماليين درهم )أو ما يناهز 2,722,000 
دوالر وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/أغسطس 

2019(، وللمتخصصين في القطاعات الطبية، والعلمية، 
والفنية، والبحثية واإلبداعية130. ويجوز للطالب الذين 

يكفلهم ذووهم في اإلمارات العربية المتحدة أن يمّددوا 
تأشيرتهم لفترة سنة بعد تخرّجهم131.

وقد اعتمد مجلس وزراء اإلمارات العربية المتحدة أيضًا 
مرسومًا يتيح، اعتبارًا من تشرين األول/أكتوبر 2018، تمديد 
تصاريح اإلقامة لألرامل والمطلقات وأطفالهّن لمدة سنة منذ 

وفاة الزوج أو الطالق من دون الحاجة إلى كفيل132.

وفي أيلول/سبتمبر 2018، أعلنت الحكومة اإلماراتية 
أن العمال األجانب المتقاعدين في البالد والذين 

تتجاوز أعمارهم 55 عامًا يمكنهم طلب تصريح إقامة 
جديد إذا كانت استثماراتهم العقارية ال تقل عن مليوَني 

درهم )أو ما يناهز 540,000 دوالر وفقًا ألسعار الصرف 
السائدة في آب/أغسطس 2019(، أو إذا كانت أموالهم 

المّدخرة ال تقل عن مليون درهم )أو ما يناهز 270,000 
دوالر وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/أغسطس 

2019(، أو إذا أثبتوا أن دخلهم الشهري يتجاوز 20,000 
درهم )أو ما يناهز 5,400 دوالر وفقًا ألسعار الصرف 

السائدة في آب/أغسطس 2019(133.

قوانين وسياسات أخرى. 7

تنطوي إدارة الهجرة على مجاالت أخرى لم ُتدَرج في 
عناوين محددة في هذا التقرير، نظرًا لقلة عدد التطورات 

التي حصلت في الفترة المشمولة بالتقرير، إال أنها تؤثر على 
وضع المهاجرين وحقوقهم وينبغي ذكُرها.

فقد أقّرت البلدان العربية قوانين وسياسات ُتعنى بعدة 
قضايا منها حصول المهاجرين على الرعاية الصحية، 

http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76340&LawID=7737&language=ar
http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76340&LawID=7737&language=ar
http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76340&LawID=7737&language=ar
http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76340&LawID=7737&language=ar
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وإشراك المغتربين، واالستثمار من أجل التنمية، 
والتحويالت المالية، وملكية األجانب.

)أ( الحصول على الرعاية الصحية

في أيار/مايو 2018، اعتمدت البحرين بموجب القرار رقم 
23 لعام 2018 نظامًا جديدًا للتأمين الصحي يتيح تغطيًة 
متساوية مع المواطنين للرجال والنساء غير البحرينيين 
المتزوجين من مواطنين بحرينيين وألطفال البحرينيات 

المتزّوجات من أجانب134.

وفي آب/أغسطس 2017، أقّرت الكويت مرسومًا وزاريًا 
ارتفعت بموجبه تكاليف الصحة العامة للمهاجرين الذين 
يدفعون كلفة التأمين الصحي سنويًا. فقد ارتفعت، مثاًل، 

تكاليف العالج الطبي في المستشفيات العامة من ديناَرين 
كويتَيين )أو ما يناهز 6.5 دوالرًا وفقًا ألسعار الصرف 
السائدة في آب/أغسطس 2019( إلى 5 دنانير )أو ما 

يناهز 16.5 دوالرًا وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/
أغسطس 2019(. وارتفعت تكاليف العالج في العيادات 

الخارجية من ديناَرين )أو ما يناهز 6.5 دوالرًا وفقًا ألسعار 
الصرف السائدة في آب/أغسطس 2019( إلى 10 دنانير )أو 

ما يناهز 33 دوالرًا وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/
أغسطس 2019(. وبعد أن كانت خدمة البقاء في جناح 

المستشفيات العامة مجانية، بات ُيدَفع رسٌم قدره 10 
دنانير يوميًا )أو ما يناهز 33 دوالرًا وفقًا ألسعار الصرف 

السائدة في آب/أغسطس 2019(135.

)ب( التعليم

حدد المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 18-95 الصادر في 
آذار/مارس 2018 شروط وأساليب االعتراف بشهادات 

التعليم العالي لألجانب136.

وبموجب القرار الوزاري رقم 34 لعام 2018، يتعّين على 
األجانب في ُعمان، اعتبارًا من شباط/فبراير 2018، دفع 50 

ريااًل ُعمانيًا )أو ما يناهز 130 دوالرًا وفقًا ألسعار الصرف 
السائدة في آب/أغسطس 2019( لتسجيل أطفالهم في 

المدارس العامة، و100 ريال )أو ما يناهز 260 دوالرًا وفقًا 
ألسعار الصرف السائدة في آب/أغسطس 2019( لقاء 

الحصول على خدمات مختارة في المدارس العامة، مع أن 
م مجانًا في السابق137. هذه الخدمات كانت ُتقدَّ

)ج( إشراك المغتربين والتحويالت المالية

في تموز/يوليو 2017، وافقت وزارة الهجرة وشؤون 
المصريين في الخارج ووزارة االستثمار والتعاون الدولي في 
مصر على إنشاء مركز لخدمات المستثمرين في إطار وزارة 

االستثمار. وأحد أهداف المركز هو دعم االستثمارات التي 
يقوم بها المغتربون المصريون138.

وفي تشرين األول/أكتوبر 2018، بادر رئيس الوزراء المصري 
إلى تشكيل لجنة وطنية إلنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن 

المغتربين المصريين، يرأسها وزير الهجرة وشؤون المصريين 
في الخارج وممثلون عن عدة وزارات أخرى139.

وفي محاولة إلشراك المغتربين المصريين، أطلقت مصر 
مبادرة بعنوان »إجازتك بوطنك« لتنشيط السياحة إلى مصر 

بين الرعايا المصريين في الخارج ولجذب استثماراتهم في 
مجال التنمية. وُتَعد المبادرة من بين الجهود المبذولة لتوثيق 

الروابط مع المغتربين وللتعاون معهم في معالجة المشاكل 
واقتراح الحلول140.

وتشمل المبادرات المصرية أيضًا إطالق خدمة لتحويل 
األموال عبر الهواتف المحمولة في إطار مهاّم البريد 

المصري من أجل تسهيل إرسال التحويالت من 
المصريين في الخارج عن طريق الهواتف المحمولة. 

وتسّهل هذه الخدمة تحويل األموال، وال سيما إلى 
سكان القرى الصغيرة والمناطق النائية حيث الخدمات 

المصرفية محدودة141.

)د( تدابير وتطورات أخرى

يهدف قانون االستثمار المصري رقم 72 لعام 2017 إلى 
توفير حوافز جديدة لالستثمار األجنبي في البالد، وتسهيل 
اإلجراءات المتعلقة بتأسيس مشروع تجاري وتشغيله في 

مصر، وتخفيف القيود على التجارة عبر الحدود وعلى إعادة 
األرباح إلى الموطن، وضمان حماية المستثمرين. ويحظى 
المستثمرون األجانب، من بين الضمانات التي يمنحها هذا 
القانون للمستثمرين الدوليين، سواء كانوا مؤسسي شركة 
أو مساهمين أو شركاء فيها أو أصحاب مؤسسة، بالمعاملة 

نفسها التي يكّرسها القانون للمواطنين المصريين. وُيمَنحون 
إقامة في مصر لمدة ال تقّل عن سنة قابلة للتجديد طيلة 

فترة مشروعهم التجاري، ويحق لهم تحويل أرباحهم 
إلى الخارج، ويجوز أن تبلغ نسبة الموظفين األجانب في 

http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K2318.pdf
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K2318.pdf
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K2318.pdf
http://data.qanoon.om/ar/md/moe/2018-0034.pdf
http://data.qanoon.om/ar/md/moe/2018-0034.pdf
http://www.sis.gov.eg/UP/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1.pdf
http://www.sis.gov.eg/UP/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1.pdf
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مشاريعهم 10 في المائة من مجموع الموظفين وأن تصل 
إلى 20 في المائة كحد أقصى في حاالت محددة شرط 

الحصول على الموافقة المناسبة142.

وبموجب القانون رقم 5 لعام 2018، أصلحت مصر قانون 
العقوبات المصري في كانون الثاني/يناير 2018 لتجريم 

الفساد الذي يرتكبه الموظفون العموميون األجانب الذين 
يعملون في البالد. وبموجب األحكام الجديدة، ُيعاَقب أي 

موظف عمومي أجنبي أو أي موظف في منظمة دولية عامة، 
ُيثَبت ارتكابه للرشوة، بالسجن المؤبد وبدفع غرامة تتراوح 

بين 500 و1,000 جنيه مصري )أو ما يناهز 30 إلى 60 دوالرًا 
وفقًا ألسعار الصرف السائدة في آب/أغسطس 2019(. 
وينص القانون على تعريف الموظف العمومي األجنبي 

وموظف المنظمة الدولية العامة143.

وفي عام 2018، فرضت ُعمان على األجانب والمواطنين 
المجّردين من جنسيتهم حظرًا يمنعهم من امتالك األراضي 

الزراعية والعقارات في مناطق معينة من البالد فضاًل عن 
امتالك األراضي في الجزر والمنازل التاريخية، بموجب 

مرسوم ملكي ينّظم أيضًا الغرامات وعقوبة السجن التي 
ُتفَرض على من ينتهك القانون144.

واعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2018، يمكن للمهاجرين في 
المملكة العربية السعودية إبرام عقود الزواج من المنزل، 

ما يسّهل إجراءات الزواج. وهذه الخدمة متاحة بمرحلتها 
األولى في محاكم األحوال الشخصية في الرياض 

ق  ع نطاُقها لُتطبَّ والمدينة المنورة، ومن المقرر أن يوسَّ
في 14 محكمة أخرى لألحوال الشخصية في مناطق 

أخرى. وسُتتاح هذه الخدمة أواًل وحصرًا لألشخاص غير 
السعوديين الذين يتحدثون اللغة العربية145.

وفي شباط/فبراير 2018، أصدرت الجمهورية العربية 
السورية القانون رقم 2 لعام 2018 الذي يحدد الرسوم 

القنصلية التي ُتدَفع خارج البالد لقاء إصدار تصاريح العبور، 
ووثائق األحوال المدنية )مثل شهادات التسجيل، والزواج، 

والوالدة، والطالق والوفاة(، ويحدد الغرامات المتوجبة 
نتيجة فقدان جواز السفر أو تلفه، ورسوم إصدار شهادات 

ر في تسجيل الوالدات  اإلقامة، والغرامات الناجمة عن التأخُّ
أو الوفيات، من بين خدمات أخرى146.

وقد وضعت تونس استراتيجية وطنية للهجرة من أجل 
تعزيز إدارة الهجرة على نحو شامل147. وبعد إجراء استشارة 

وطنية متعددة األطراف، ستنّفذ وزارة الشؤون االجتماعية 
هذه االستراتيجية بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير 

سياسات الهجرة.

وفي تشرين األول/أكتوبر 2018، أقّرت تونس قانونًا للقضاء 
على جميع أشكال التمييز العنصري، يجّرم الممارسات 
العنصرية ضد التونسيين والمهاجرين، ويفرض عقوبة 

السجن لمدة تتراوح بين شهر وثالثة أشهر وغرامة تصل 
إلى 1,000 دينار تونسي )أو ما يناهز 350 دوالرًا وفقًا ألسعار 
الصرف السائدة في آب/أغسطس 2019( على من يستخدم 
لغًة عنصرية. ويفرض أيضًا عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 
سنة وثالث سنوات وغرامة تصل إلى 3,000 دينار تونسي 

)أو ما يناهز 1,040 دوالرًا وفقًا ألسعار الصرف السائدة 
في آب/أغسطس 2019( على من يحّرض على الكراهية 

العنصرية والتمييز العنصري أو من يدعم هذه الممارسات. 
وينص القانون أيضًا في أحد أحكامه على زيادة الوعي 
وإجراء تدريبات من أجل مكافحة التمييز العنصري148.

باء. التعاون الدولي بشأن الهجرة

نظرًا للطبيعة الدولية للهجرة، يتطّلب تحقيق الهجرة اآلمنة 
والمنّظمة والنظامية تعاونًا بين جميع الدول على المستوى 

العالمي واألقاليمي واإلقليمي والثنائي. وتشارك البلدان 
العربية في عمليات دولية متعددة من أجل تعزيز التعاون 

بشأن عدة قضايا رئيسية.

العمليات  العالمية. 1

في كانون األول/ديسمبر 2018، في إطار الجمعية العامة 
لألمم المتحدة، أقّرت البلدان العربية، ما عدا الجزائر وليبيا 
اللتين امتنعتا عن التصويت والصومال التي كان ممثلوها 

غائبين عن االجتماع، االتفاق العالمي من أجل الهجرة 
اآلمنة والمنّظمة والنظامية الذي ُيَعّد أول إطار عالمي 

حكومي دولي وغير ملزم قانونًا يتناول جميع أبعاد الهجرة 
الدولية على نحو كلّي وشامل )انظر الفصل 3 والمرفق 

الخامس لهذا التقرير(. ويحدد هذا االتفاق العالمي مفاهيَم 
موّحدة، ومسؤوليات مشتركة، وهدفًا موّحدًا وهو التخفيف 
من تحديات الهجرة وتسخير فوائد الهجرة من أجل التنمية. 

ويتضمن أيضًا أهدافًا غير ملزمة قانونًا وبالغ عددها 23 
هدفًا من أجل تحسين إدارة الهجرة على المستوى المحلي، 

والوطني، واإلقليمي والعالمي. ويستند االتفاق إلى َنهٍج 

https://drive.google.com/file/d/1Q8CYn3VbZ5P0VqVWsVjwCth2WpHpBVyf/view
https://drive.google.com/file/d/1Q8CYn3VbZ5P0VqVWsVjwCth2WpHpBVyf/view
http://www.pministry.gov.sy/contents/13438/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/2/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.pministry.gov.sy/contents/13438/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/2/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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متعدد األطراف على المستوى العالمي واإلقليمي من أجل 
استعراض تنفيذه وتوجيه العمل في المراحل المقبلة.

وفي كانون األول/ديسمبر 2018، صّوتت جميع البلدان 
العربية، ما عدا ليبيا التي امتنعت عن التصويت، لصالح 
اعتماد االتفاق العالمي بشأن الالجئين الذي ُيَعّد، بموازاة 

االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنّظمة النظامية، 
اتفاقًا عالميًا تفاوضت بشأنه الحكومات وُيعنى تحديدًا 

بشؤون الالجئين. ويتضمن االتفاق العالمي بشأن الالجئين 
أربعة أهداف رئيسية، هي: التخفيف من وطأة الضغوط 
على البلدان المضيفة لالجئين؛ وتعزيز اعتماد الالجئين 

على أنفسهم؛ وتوسيع نطاق االستفادة من حلول البلدان 
الثالثة؛ ودعم ظروف العودة اآلمنة في بلدان المنشأ. 
ويعرض االتفاق العالمي بشأن الالجئين إطارًا شاماًل 

وبرنامج عمل لالستجابة لقضايا الالجئين، ويحدد تدابير 
ملموسة تساعد في تحقيق أهدافه، ويتضمن الترتيبات 

المتعلقة بالمتابعة واالستعراض149.

وقد شاركت معظم البلدان العربية150 في الدورة العاشرة 
للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية، التي ُعقَدت 

في عام 2017 في برلين، وفي الدورة الحادية عشرة التي 
ُعقَدت في عام 2018 في مراكش. ورّكزت الدورتان على 

المساهمة في المفاوضات والنتائج المتعلقة باالتفاق العالمي 
من أجل الهجرة اآلمنة والمنّظمة والنظامية من خالل القيام 

بمساهمات موضوعية وتوفير الدعم السياسي للعملية151.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ُعقد مؤتمر عالمي معني 
بالمدن والهجرة في ميشيلن، بلجيكا من أجل استجماع 

األفكار عن الهجرة الدولية والتنمية الحضرية المستدامة. 
ويسهم هذا األمر في تنفيذ األبعاد الحضرية لخطة 

عام 2030، بما في ذلك الهدف 11 من أهداف التنمية 
المستدامة الذي ُيعنى بجعل المدن والمستوطنات البشرية 

شاملة للجميع، وآمنة، وقادرة على الصمود، ومستدامة. 
وشارك في هذا المؤتمر ممثلو المدن العربية من األردن، 
ولبنان، والمغرب، وموريتانيا. وكانت الوثيقة الختامية 

للمؤتمر إعالن ميشيلن بشأن المدن والهجرة، الذي يستند 
إلى خطة عام 2030، والخطة الحضرية الجديدة، وإعالن 
نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين. ويتضمن اإلعالن 

التزامات قابلة للتنفيذ، ووسائل التنفيذ، وآلية للرصد 
والتقييم من أجل تعزيز ما يربط المدن والمجتمعات 

المحلية بالهجرة والتنمية.

العمليات األقاليمية واإلقليمية ودون . 2
اإلقليمية

)أ( المرحلة الُمفضية إلى اعتماد االتفاق العالمي من 
أجل الهجرة واالتفاق العالمي بشأن الالجئين

َعَقَدت عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة 
واللجوء، التي ترأسها جامعة الدول العربية، اجتماعًا 

استثنائيًا في تموز/يوليو 2017 لإلعداد لمشاورات بشأن 
االتفاق العالمي من أجل الهجرة واالتفاق العالمي بشأن 

الالجئين. وكان هدف االجتماع زيادة الوعي لدى أعضاء 
جامعة الدول العربية بشأن العمليات الجارية من أجل 

االتفاق على الرسائل الرئيسية التي ستطرحها المنطقة 
ين. ورّكزت نتائج  العربية في ما يتعّلق باالتفاَقين العالميَّ

عملية التشاور على المجاالت الرئيسية ذات األولوية 
للمنطقة العربية، وهي: حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين؛ 

ودوافع الهجرة؛ والتعاون الدولي بشأن الهجرة؛ ومساهمات 
المهاجرين والمغتربين في التنمية المستدامة؛ وتهريب 

ق؛  المهاجرين، واالتجار باألشخاص، واألشكال المعاصرة للرِّ
والهجرة غير النظامية والمسارات النظامية152.

وقد نّظمت اإلسكوا، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة 
وجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع مجموعة العمل 
المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية، مشاورة 
إقليمية بين أصحاب المصلحة المتعددين في أيلول/

سبتمبر 2017 في إطار التحضير لالتفاق العالمي من أجل 
الهجرة. وكان هدف هذه المشاورة اإلقليمية زيادة الوعي 
لدى ممثلي الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين 

بشأن العملية العالمية الُمفضية إلى اعتماد االتفاق العالمي 
من أجل الهجرة؛ وتحديد أبرز القضايا واألولويات 

والتحديات المرتبطة بالهجرة في المنطقة العربية؛ وبلورة 
فهم مشترك بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة بوصفه 
إطارًا هامًا لمعالجة أولويات الهجرة في المنطقة. وشملت 

ل اليد العاملة في  أبرز قضايا النقاش العمل الالئق وتنقُّ
سياق المنطقة العربية؛ وحماية المهاجرين المعّرضين 

للمخاطر؛ والروابط بين الهجرة والتنمية. وُعرَضت 
الرسائل الرئيسية المنبثقة عن المشاورة اإلقليمية في 

االجتماع التقييمي بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة 
اآلمنة والمنّظمة والنظامية، الذي ُعقد في المكسيك 

في كانون األول/ديسمبر 2017، واستندت إليها مرحلة 

https://www.iom.int/news/global-conference-cities-and-migration-underway-belgium
https://www.iom.int/news/global-conference-cities-and-migration-underway-belgium
https://www.iom.int/news/global-conference-cities-and-migration-underway-belgium
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/mechelendeclaration.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/mechelendeclaration.pdf
https://www.unescwa.org/ar/oes-speeches/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/oes-speeches/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/oes-speeches/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/oes-speeches/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/oes-speeches/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1
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تقرير الهجرة الدولية لعام 2019 التطورات في إدارة الهجرة في المنطقة العربية

التفاوض الالحقة التي أفضت إلى اعتماد االتفاق العالمي 
من أجل الهجرة في كانون األول/ديسمبر 2018 153.

وُعقد المؤتمر اإلقليمي الستعراض إعالن القاهرة بشأن 
السكان والتنمية لعام 2013 في بيروت في تشرين األول/

أكتوبر 2018، وحضره ممثلون عن المؤسسات الحكومية، 
بما في ذلك وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من الوزارات 

المعنية والمجالس الوطنية للسكان، وبرلمانيون، وممثلو 
منظمات المجتمع المدني والمنظمات اإلقليمية ووكاالت 
األمم المتحدة، وأكاديميون، وخبراء، وأصحاب مصلحة 

آخرون. وكانت الهجرة أحد مجاالت النقاش الرئيسية، بما 
في ذلك الترابط بين التنّقل واالستدامة البيئية، والمسائل 

المستجدة المتعلقة بأنماط هجرة السكان واتجاهاتها، 
ر المناخ بوصفها دوافَع للهجرة، وأثر  واألزمات وآثار تغيُّ

الهجرة على استدامة المدن154.

)ب( التعاون بشأن هجرة اليد العاملة

في تموز/يوليو 2017، نّظم حوار أبو ظبي155 حلقة عمل 
عن تفعيل البرامج التعاونية األربعة التي وافق عليها 

الوزراء المشاركون في حوار أبو ظبي في السنة السابقة، 
وهي: ضمان مصادقة الشهادات واالعتراف المتبادل 

بالمهارات؛ ووضع برامج شاملة لتوفير المعلومات 
والتوجيه؛ وتعزيز عملية الرقابة والرصد المشتركة 

بين الحكومات لممارسات التوظيف؛ وإجراء البحوث 
بشأن مستقبل العمل المنزلي في بلدان مجلس التعاون 

الخليجي. وكان الهدف من حلقة العمل إرساء األسس من 
أجل تنفيذ المسارات التعاونية األربعة ومتابعتها. وفي 

أيار/مايو 2018، ُعقد اجتماع لكبار المسؤولين حضره 
ممثلو الدول األعضاء لمواصلة مناقشة اإلنجازات وُسُبل 

المضي قدمًا في تنفيذ المسارات التعاونية األربعة156.

وقد عقدت منظمة العمل الدولية مشاورة أقاليمية بشأن 
هجرة اليد العاملة وتنّقلها من آسيا وأفريقيا إلى الشرق 

األوسط، وذلك في بيروت في تشرين األول/أكتوبر 2017. 
وحضر المشاورة العديد من أصحاب المصلحة من المناطق 

الثالث لمناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك والمتصلة 
بالعمال المهاجرين، مثل معالجة ممارسات التوظيف 

التعسفية واالحتيالية؛ وإيجاد نماذج مبتكرة للمطابقة 
بين الوظائف والمهارات على نحو فعال؛ ووضع اآلليات 
لضمان ظروف عمل الئقة، بما في ذلك تفتيش العمل؛ 

وإتاحة الوصول إلى العدالة وتسوية المنازعات، وتيسير 
مسارات الهجرة النظامية والتصدي للهجرة غير النظامية؛ 

ومنع العمال المهاجرين من االنزالق في القطاع غير 
النظامي بسبب أخطاء لم يقترفوها؛ وتعزيز التعاون 

الثنائي واإلقليمي واألقاليمي بشأن هجرة اليد العاملة. 
وُقّدم تقرير موجز عن هذا االجتماع إلى مكتب الممثل 

الخاص ألمين عام األمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية 
للمساهمة في المشاورة المواضيعية السادسة بشأن 

االتفاق العالمي من أجل الهجرة، التي شملت مناقشات 
ل اليد العاملة157. بشأن العمل الالئق وتنقُّ

وعلى هامش الدورة الخامسة واألربعين لمؤتمر العمل 
العربي، التي ُعقَدت في نيسان/أبريل 2018، وافقت 

اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وُعمان، والكويت، 
والمملكة العربية السعودية على إنشاء نظام دون إقليمي 

للعمل المنزلي، يشمل أنظمة موّحدة بشأن العقود، وإمكانية 
انتقال العمال المنزليين إلى أصحاب عمل آخرين، وتثبيت 
الحد األدنى لألجور. ووافقت تلك البلدان الخمسة لمجلس 

التعاون الخليجي على تشكيل فريق فني القتراح رؤية 
مشتركة بشأن العمال المنزليين في الخليج158.

)ج( التعاون بين أوروبا وأفريقيا في مجال الهجرة

في إطار الحوار األوروبي األفريقي المعني بالهجرة والتنمية 
)المعروف أيضًا باسم عملية الرباط(159، ُعقد المؤتمر السنوي 

الخامس األوروبي األفريقي المعني بالهجرة والتنمية في 
مراكش في أيار/مايو 2018. وقد اجتمع وزراء وممثلون 

رفيعو المستوى من االتحاد األوروبي وأفريقيا لدمج عملية 
الرباط في اإلطار العالمي للهجرة؛ وتعزيز دور هذه العملية 

في رصد خطة عمل فاليتا المشتركة160 والوفاء بااللتزامات 
السياسية التي ُقطعت في مؤتمر قمة فاليتا بشأن الهجرة 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛ واعتماد برنامج التعاون 
الجديد الممتد على عدة سنوات161. وخُلص المؤتمر إلى 

اعتماد إعالن مراكش السياسي وخطة عمل محددة 
للفترة 2018-2020 ترّكز على خمس أولويات تتماشى 

مع المجاالت ذات األولوية لخطة عمل فاليتا المشتركة، 
وهي: تسخير فوائد الهجرة من أجل التنمية ومكافحة 

األسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وللنزوح؛ ومعالجة 
ل اليد العاملة؛ ومعالجة قضايا  قضايا الهجرة القانونية وتنقُّ

الحماية واللجوء؛ ومنع الهجرة غير النظامية وعمليات 
تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر والقضاء عليها؛ وتسهيل 

https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_577393/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_577393/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_577393/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_577393/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_577393/lang--ar/index.htm
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العودة وإعادة القبول وإعادة اإلدماج162. وُعقد اجتماٌع لكبار 
المسؤولين في واغادوغو في شباط/فبراير 2019 للبدء 
بتنفيذ خطة عمل مراكش للفترة 2018-2020. وناقش 

المشاركون في االجتماع ُسُبل دمج األولويات الشاملة التي 
يتضمنها إعالن مراكش السياسي وإبرازها في أنشطة عملية 

الرباط، وتباحثوا في أنشطة البرامج ومنهجية تنفيذ خطة 
عمل مراكش في السنَتين المقبلَتين163.

وفي حزيران/يونيو 2018، استضافت الجزائر المؤتمر 
الرابع عشر لوزراء الخارجية في إطار منتدى غرب البحر 
األبيض المتوسط، المعروف أيضًا باسم حوار 5+5، الذي 

يشمل إسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وتونس، والجزائر، 
وفرنسا، وليبيا، ومالطة، والمغرب، وموريتانيا. وشملت 

أبرز مجاالت التعاون التي ناقشها المشاركون في 
االجتماع المسائل المرتبطة بالهجرة، والتشغيل، والشباب 

والتنمية المستدامة164.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، حضر 280 ممثاًل عن بلدان 
أوروبية وأفريقية اجتماعًا لكبار المسؤولين، ُعقد في أديس 

أبابا، لمناقشة التقدم المحرز وُسُبل المضي قدمًا في تنفيذ 
خطة عمل فاليتا المشتركة165.

)د( المبادرات األفريقية بشأن الهجرة

في مؤتمر القمة الثالث عشر لالتحاد األفريقي، الذي 
ُعقد في كانون الثاني/يناير 2018، عرض المغرب األجندة 

األفريقية حول الهجرة في إطار َنهج شامل وتشاركي 
تخّلله إجراء حوارات مع رؤساء الدول ومشاورات في 
االجتماعَيين التالَيين: االجتماع اإلقليمي الذي ُعقد في 

مدينة الصخيرات، المغرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 
وحضره 120 شخصًا من صانعي القرار، وممثلي المنظمات 

الدولية، والباحثين، وأعضاء المجتمع المدني؛ والمؤتمر 
الوزاري، الذي ُعقد في الرباط في كانون الثاني/يناير 2018، 

وحضره وزراء يمثلون مجموعات البلدان الخمس في 
القارة، ومفوضية االتحاد األفريقي، والجماعات االقتصادية 
اإلقليمية الثماني166. وقد استندت األجندة األفريقية حول 

الهجرة إلى خطة الرؤية المشتركة بشأن الهجرة في أفريقيا، 
التي ُعرَضت في مؤتمر القمة الثامن والعشرين لالتحاد 

األفريقي المنعقد في تموز/يوليو 2017 167. ووافق االتحاد 
األفريقي، في مؤتمر قمته الحادية والثالثين المنعقدة في 

تموز/يوليو 2018، على إنشاء المرصد األفريقي للهجرة 
والتنمية في الرباط وتكليفه بتنسيق تبادل المعلومات 

المتعلقة بالهجرة بين البلدان األفريقية، ومواءمة 
االستراتيجيات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء 

اآلخرين بموجب المبادئ التوجيهية القائمة على »الفهم 
واالستباق والعمل«168.

وقد أدخل االتحاد األفريقي على إطاره الخاص بسياسات 
ف مع  الهجرة، الذي ُوضع في عام 2006، تعديالت للتكيُّ

أنماط الهجرة وأولوياتها الراهنة. وقد نتج من هذا التعديل 
إطار سياسات الهجرة من أجل أفريقيا وخطة العمل 

للفترة 2018-2030 التي تدمج خطة عام 2063، وخطة 
عام 2030 وسياسات ومعايير إدارة الهجرة الدولية. 

ويتمحور اإلطار حول الركائز الثماني التالية: إدارة الهجرة، 
وهجرة اليد العاملة والتعليم، وإشراك المغتربين، وإدارة 

الحدود، والهجرة غير النظامية، والنزوح القسري، والهجرة 
الداخلية، والهجرة والتجارة169.

ونّظمت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، التي 
تضّم إثيوبيا، وإريتريا، وأوغندا، وجيبوتي، والسودان، 

وجنوب السودان، والصومال، وكينيا وتهدف إلى تحقيق 
السالم والرخاء والتكامل اإلقليمي، الدورة الحادية عشرة 

لعمليتها التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2018. وتناولت هذه الدورة موضوع زيادة 

هجرة اليد العاملة في منطقة الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بالتنمية. وقد ُأحيَيت في ذلك االجتماع الذكرى 

السنوية العاشرة للعملية التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة 
والتابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. وتخلل 
االجتماع نقاش عن اإلنجازات التي تحققت في السنوات 
العشر الماضية، مثل وضع استراتيجية إقليمية متماسكة 

للهجرة، وفتح أسواق العمل، وتعزيز استراتيجيات التصدي 
للهجرة غير النظامية وزيادة حرية تنقل األشخاص. 

وُأجرَيت مناقشات أخرى عن متابعة واستعراض التقدم 
المحرز في تنفيذ توصيات العملية التشاورية اإلقليمية 

لعام 2015 بشأن هجرة اليد العاملة170.

واستضافت حكومة جيبوتي المنتدى األفريقي الرابع 
بشأن الهجرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بالتعاون 

مع مفوضية االتحاد األفريقي، والهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بالتنمية، والمنظمة الدولية للهجرة. وكان هدف 

https://igad.int/about-us
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االجتماع إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك اللجان 
االقتصادية اإلقليمية، والدول األعضاء في االتحاد 
األفريقي، والقطاع الخاص، واألوساط األكاديمية، 

والبرلمانيون، والمغتربون األفريقيون، ومنظمات المجتمع 
المدني من أجل تقييم التقدم المحرز بشأن البروتوكول 

المتعلق بحرية الحركة في أفريقيا؛ وتحديد شواغل 
بلدان المنشأ والمقصد للمهاجرين؛ وإتاحة منبر للجماعات 

االقتصادية اإلقليمية والعمليات التشاورية اإلقليمية 
إلطالع المشاركين على مبادراتها المتعلقة بالهجرة؛ وإبالغ 

المشاركين بآخر المستجدات المتعلقة بخطة االتحاد 
األفريقي وعملياته الخاصة بالهجرة171.

وفي نيسان/أبريل 2018، أطلقت مصر مشروعًا قائمًا 
على تعاون ثالثي مع قبرص واليونان بعنوان »إحياء 

الجذور«، يهدف إلى تعزيز العالقات بين البلدان الثالثة، 
وإحياء الهجرة والسياحة التاريخيَتين بينها، واالعتراف 

باإلسهامات الثقافية للمغتربين172.

وتماشيًا مع أولويات الشراكة بين االتحاد األوروبي 
ومصر للفترة 2017-2020 173، وّقعت مصر أيضًا اتفاَقين 

مع االتحاد األوروبي في تشرين األول/أكتوبر 2018 
إليجاد فرص عمل في البالد بهدف الحد من الهجرة غير 

النظامية. وبموجب االتفاق األول، ُينَشأ صندوق للنمو 
الشامل يرّكز على إيجاد فرص العمل من خالل االستثمار 

في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وبموجب االتفاق 
الثاني، يجري االتحاد األوروبي استثمارًا بقيمة 6.88 

مليون دوالر للحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة 
تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر174.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ُأنشَئت فرقة العمل 
المشتركة بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي واألمم 

المتحدة والمعنية بالمهاجرين الذين تقّطعت بهم الُسبل لدعم 
المهاجرين األفريقيين الذين تقطعت بهم الُسُبل في ليبيا 

من خالل تحسين ظروف مراكز االحتجاز الحكومية، ودعم 
إعادة المهاجرين إلى بلدانهم األصلية أو إلى بلدان ثالثة، 

مة المعنية باالتجار بالبشر  وتفكيك الشبكات اإلجرامية المنظَّ
وبتهريب المهاجرين175.

وفي عام 2017، أطلق السودان مركز العمليات اإلقليمي 
بشأن االتجار، بالتعاون مع االتحاد األفريقي، لتسهيل 

التحقيق في عمليات االتجار الدولي باألشخاص بين 
بلدان المنشأ والعبور والمقصد176. وفي عام 2018، وّقعت 
تشاد والسودان وليبيا والنيجر اتفاقًا رباعيَّ األطراف من 
أجل التصدي للجريمة العابرة للحدود الوطنية، ولالتجار 

باألشخاص، وللهجرة غير النظامية177.

ووّقعت تشاد والسودان ومفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين اتفاقًا ثالثيًا في أيار/مايو 2017 بشأن 

العودة الطوعية لالجئين السودانيين الذين يعيشون في 
تشاد وعودة الالجئين التشاديين المقيمين في السودان. 

وفي كانون الثاني/يناير 2018، وّقعت األطراف الثالثة 
على خطة تنفيذية إلعادة 20,000 الجئ سوداني من 

تشاد إلى السودان في عام 2018 178.

التعاون الثنائي. 3

شاركت الدول العربية في مشاريع التعاون الثنائي من 
خالل إبرام اتفاقات ثنائية ُملِزمة قانونًا ومذكرات تفاهم 

غير ُملِزمة من أجل تعزيز الروابط واألنظمة المتعلقة 
بمجاالت اهتمام محددة. وفي الفترة المشمولة بالتقرير 

بين نيسان/أبريل 2017 وآذار/مارس 2019، ُأبرم عدٌد من 
االتفاقات الثنائية، وال سيما مع بلدان في جنوب شرق 

آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، بشأن عدة مجاالت مثل هجرة 
اليد العاملة، وإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم 
األصلية، ومعالجة الهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب 

المهاجرين واالتجار بالبشر، وزيادة التحويالت المالية 
للمهاجرين وتسهيلها، وإتاحة الرعاية الصحية للمهاجرين.

وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 18-49 المؤرخ في كانون 
الثاني/يناير 2018، صادقت الجزائر على مذكرة تفاهم 

مع مالي بشأن العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، بما 
في ذلك حماية العمال المهاجرين ونشر المعلومات عن 

حقوقهم179. ووقعت الجزائر أيضًا مع فرنسا اتفاقًا ُيعنى 
بالمهنيين الشباب والشابات، بدأ تنفيُذه في أوائل عام 2018، 

ويتيح للشباب والشابات المهنيين الجزائريين العمل في 
فرنسا، ويمّكن الشباب والشابات الفرنسيين من االنخراط 

في برامج دولية معنية بالعمل التطوعي للشركات. ووضع 
الَبَلدان أيضًا بروتوكواًل للرعاية الصحية يتيح للجزائريين 

تلّقي العالج في المستشفيات الفرنسية180. وفي أيلول/
سبتمبر 2018، أجرت الجزائر مع ألمانيا محادثات ثنائية 

https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2018/A2018006.pdf
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بشأن إعادة المهاجرين إلى الوطن، ما أدى إلى إبرام اتفاق 
بشأن إجراءات إعادة المواطنين الجزائريين المقيمين 

بصورة غير نظامية في ألمانيا إلى الجزائر. وبموجب هذا 
االتفاق، قبلت الجزائر بعودة مواطنيها181.

وفي نيسان/أبريل 2017، وافقت البحرين وتايلند على 
تعزيز التعاون بينهما بشأن الصحة العامة، وتفعيل مذكرة 

تفاهم وّقعها البلدان بشأن التعاون في مجال الصحة 
من خالل زيادة تبادل األخصائيين والمهنيين الصحيين، 

وزيادة عدد الزيارات التي يقوم بها ممثلو القطاَعين العام 
والخاص. وناقشت البحرين وتايلند أيضًا الجهود المشتركة 

لمكافحة االتجار باألشخاص182.

وفي آب/أغسطس 2017، توّصلت مصر إلى اتفاق مع 
ألمانيا للتخفيف من الهجرة غير النظامية من مصر إلى 
أوروبا، تعّهدت بموجبه ألمانيا بتوفير الدعم السياسي 
واالقتصادي لالجئين المقيمين في مصر، بما في ذلك 

إنشاء مراكز للتوظيف وإلعادة اإلدماج183.

وقد وّقعت مصر أيضًا بروتوكول تعاون وشراكة مع 
السودان بشأن التحويالت المالية عبر بريد السودان 

والبريد المصري. ويتيح االتفاق لهيئة البريد الوطنية 
في البلَدين إرسال التحويالت المالية وتلقيها، 

واستخدام مركز اللوجستيات في مطار القاهرة 
لتيسير التجارة اإللكترونية184. وُوّقع اتفاق مماثل 
بين األردن ومصر لتيسير التحويالت المالية بين 
مصرف اإلسكندرية وبريد مصر والبريد األردني. 

ويهدف االتفاق إلى تيسير خدمات تحويل األموال 
إلى المصريين في األردن من خالل توسيع الخدمات 

المصرفية عبر شبكة البريد األردني، وتوفير أنظمة 
وتكنولوجيا جديدة للدفع، وإدخال منتجات جديدة 
تهدف إلى تشجيع أولئك الذين يرسلون التحويالت 

ويتلقونها على استثمارها في خطط لإلدخار185. وقد 
وّقع بريد مصر اتفاقات مماثلة مع غينيا، وكوت ديفوار، 

وليبيا، ونيجيريا186.

ووّقع العراق مذكرة تعاون مع ألمانيا في نيسان/أبريل 
2018 بشأن إعادة الالجئين العراقيين الذين لم يعد 
ُيسمح لهم بالبقاء في ألمانيا إلى العراق. وبموجب 

هذه المذكرة، يقبل العراق بعودة 10,000 الجئ عراقي، 

وتدعم ألمانيا إعادة إدماجهم بتوفير فرص العمل 
والتدريب لهم في العراق187.

ووّقع العراق مع الجمهورية العربية السورية أيضًا مذكرة 
تفاهم بشأن إتاحة اإلعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول 
لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. 

وقد صادقت الجمهورية العربية السورية على هذه المذكرة 
بموجب القانون رقم 30 لعام 2017 188.

وفي أيلول/سبتمبر 2018، اتفق األردن والفلبين على إطار 
تعاون لتشغيل العمال المنزليين والعامالت المنزليات. 

ووّقع البلدان مذكرة اتفاق بشأن التعاون في مجال 
العمل من أجل ضمان ظروف عمل أفضل وأكثر أمانًا 

للعمال المهاجرين الفلبينيين في األردن وإنفاذ اإلجراءات 
المتعلقة بتوظيف العمال المنزليين والعامالت المنزليات 

من الفلبين189.

ووّقع األردن أيضًا اتفاق تعاون مع نيبال في أيلول/
سبتمبر 2017 لزيادة توظيف العمال النيباليين والعامالت 

النيباليات في األردن. وقد رّكز هذا االتفاق على 
مسؤوليات كل من البلَدين في تنظيم تكاليف التشغيل 

والتوظيف، وتأييد حقوق العمال وأصحاب العمل 
ووكاالت التوظيف190.

وفي آذار/مارس 2018، وّقعت الكويت مع الفلبين مذكرة 
تفاهم لتنظيم ظروف عمل العمال المنزليين المهاجرين 

في الكويت، بعد أن انتشرت عدة مزاعم عن تعّرضهم 
لظروف عمل تعسفية. ويكفل هذا االتفاق للعمال 

المنزليين وللعامالت المنزليات الحق باالحتفاظ بجوازات 
سفرهم وبرفض نقلهم إلى صاحب عمل آخر. والتزمت 
الكويت أيضًا، بموجب هذا االتفاق، بإنشاء خط ساخن 

لتلّقي االتصاالت على مدار الساعة وبتشكيل وحدة 
خاصة في الشرطة للرّد على الشكاوى، وإتاحة استخدام 

الهواتف للعمال المنزليين وللعامالت المنزليات191. وفي 
تشرين األول/أكتوبر 2018، وّقعت الكويت مع الهند 
مذكرة تفاهم وضعت بموجبها إطارًا للتعاون بشأن 

توظيف العمال المنزليين والعامالت المنزليات192. ووّقعت 
الكويت أيضًا مذكرة تفاهم مع السودان اتفقا بموجبها 
على زيادة تبادل اليد العاملة في مجاالت متنوعة في 

القطاَعين العام والخاص193.
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وفي كانون األول/ديسمبر 2017، اتفقت ليبيا مع 
إيطاليا على إنشاء مركز للعمليات المشتركة للتعّرف 

على مهّربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر. وسيسّهل 
هذا المركز التعاون بين خفر السواحل، وإدارة مكافحة 

الهجرة غير الشرعية، والمدعي العام الليبي، وأجهزة 
االستخبارات من البلَدين194.

وفي آب/أغسطس 2018، واستجابًة لتزايد الهجرة غير 
النظامية عبر مدينة سبتة، أعادت إسبانيا والمغرب 

تفعيل اتفاق عام 1992 بشأن رعايا البلدان الثالثة الذين 
يدخلون إسبانيا عبر المغرب على نحو غير نظامي 

وإعادة قبولهم في المغرب195.

وفي كانون األول/ديسمبر 2017، وّقعت المملكة العربية 
السعودية مع أوغندا اتفاقًا ثنائيًا عامًا لتوظيف اليد العاملة 
من أجل تمكين العمال األوغنديين، وال سيما المهنيين مثل 

األطباء والمهندسين وعمال التلحيم والنجارين والعمال 
األقل مهارًة، من تقديم طلب للعمل في المملكة العربية 

السعودية. وتضّمن هذا االتفاق أيضًا تعديل اتفاق ثنائي 
ُيعنى بالعمال المنزليين وُأبرم في عام 2015. وفي عام 
2016، كانت أوغندا قد َحَظرت على رعاياها العمل في 
الخدمة المنزلية في األردن والمملكة العربية السعودية 

إال أنها ألغت هذا الحظر في نيسان/أبريل 2017. وتشمل 
التعديالت أحكامًا لمكافحة االتجار باألشخاص وحماية 

حقوق العمال196. وفي عام 2017، وّقعت المملكة العربية 
السعودية أيضًا اتفاقات ومذكرات تفاهم بشأن توظيف 

العمال مع فييت نام )المرسوم الملكي )م/124، ومصر 
)م/76(، والمغرب )م/68(، والمكسيك )م/98(، والهند 

)م/119(197. وفي تشرين األول/أكتوبر 2018، وّقعت 
المملكة العربية السعودية مع إندونيسيا اتفاقًا الستئناف 

توظيف العمال المنزليين اإلندونيسيين198.

وقد بدأ كلٌّ من اإلمارات العربية المتحدة وُعمان وقطر 
بالتفاوض بشأن مشاريع اتفاقات عمل ثنائية مع أوغندا 

لكفالة حقوق العمال المهاجرين في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي199. ووّقعت قطر أيضًا مع غانا في تشرين الثاني/
نوفمبر 2018 مذكرة تفاهم بشأن عدة مسائل منها تفادي 

االزدواج الضريبي وتنظيم توظيف العمال200.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وافقت كينيا على رفع 
الحظر الذي فرضته على رعاياها طيلة ثالث سنوات لمنعهم 

من العمل في الخدمة المنزلية في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي. ووّقعت الحكومة الكينية اتفاق عمل ثنائيًا مع 
كل من قطر والمملكة العربية السعودية201. ووافقت كينيا 

أيضًا على إرسال 100,000 عامل من ذوي مستويات المهارة 
المختلفة إلى المملكة العربية السعودية بعد إجراء تنسيق 

ثنائي بشأن حماية حقوق العمال. وتشمل اإلصالحات أيضًا 
تدريب العمال قبل مغادرة بلدهم، وتعزيز إجراءات التدقيق 

والرصد المفروضة على وكاالت التوظيف، وإلزام وكاالت 
التوظيف المعتمدة بتسديد سند مالي بقيمة 15,000 دوالر 

ورسم تسجيل سنوي بقيمة 5,000 دوالر202.

وفي كانون األول/ديسمبر 2017، وّقع السودان عددًا من 
االتفاقات الثنائية وأطلق برامج تعاون مع تركيا، بما في ذلك 

مذكرة تفاهم بشأن الهجرة وشؤون المغتربين203.

ووّقعت تونس مع بلجيكا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في 
مجال الهجرة والتضامن واألمن من أجل تعزيز التعاون في 

مختلف مجاالت الهجرة، بما في ذلك المساعدة في إعادة 
التونسيين المقيمين في بلجيكا إلى تونس وإعادة إدماجهم 
فيها؛ وتيسير السفر بين البلدين للطالب، وأصحاب األعمال، 

وكبار المسؤولين، والصحافيين، والفنانين، والرياضيين؛ 
والتصدي للهجرة غير النظامية؛ وحماية المهاجرين.

ووّقعت اإلمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع الفلبين 
بشأن هجرة اليد العاملة، والتوظيف، وتشغيل العمال 

المنزليين من أجل تنظيم ممارسات التوظيف لدى الوكاالت 
لمنع االتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين باتخاذ عدة 
تدابير منها استخدام عقد تشغيل نموذجي يوّقعه العمال 

المهاجرون في بلدهم األصلي، وتنظيم تدريب قبل المغادرة 
لصاحب العمل والعامل أو العاملة من أجل إطالع الطرَفين 

على حقوقهما وواجباتهما204.

ووّقعت اإلمارات العربية المتحدة أيضًا مع بنغالديش مذكرة 
تفاهم بشأن المساعدة في التوظيف حيث ُيسَمح فقط 

لوكاالت التوظيف المسّجلة والمرّخصة في اإلمارات العربية 
المتحدة بتوظيف عمال أو عامالت من بنغالديش عن 

طريق وكاالت توظيف مسّجلة ومرّخصة في بنغالديش205. 
ووّقعت اإلمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع 

طاجيكستان بشأن أفضل الممارسات في استقدام اليد 
العاملة206، ومذكرة تفاهم أخرى مع تايلند لتعزيز التعاون في 
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مكافحة االتجار بالبشر207. وفي كانون الثاني/يناير 2018، 
وّقعت اإلمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع تايلند 

لمكافحة االتجار باألشخاص208.

وفي عام 2018، وّقع كّل من األردن، واإلمارات العربية 
المتحدة، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية 

اتفاقات عمل ثنائية مع إثيوبيا لضمان حماية حقوق العمال 
المهاجرين اإلثيوبيين. وأنهت هذه االتفاقات جزئيًا الحظر 

الذي فرضته إثيوبيا في عام 2013 لمنع مواطنيها من العمل 
في العديد من بلدان الشرق األوسط209.

جيم. الخاتمة

اتخذت البلدان العربية خطوات هامة من أجل تعزيز 
حماية العمال المهاجرين؛ ووضع استراتيجيات للتصدي 

للهجرة غير النظامية ولالتجار باألشخاص؛ وإتاحة 
المجال للحصول على إقامة أطول وعلى اإلقامة الدائمة 

والجنسية؛ وحماية الالجئين، وغيرها من التطورات 
في إدارة الهجرة. ولكّن بعض التطورات عرقلت أيضًا 
حصول المهاجرين على الحقوق والخدمات، ما فاقم 

هشاشة وضعهم210.

ويبين الجدول 4 ما حصل من تطورات على مستوى 
السياسات حسب البلدان والمجاالت المواضيعية على 

النحو الوارد في هذا الفصل. وقد شهدت بلدان مجلس 
التعاون الخليجي، التي تستضيف ما يناهز ثالثة أرباع 

المهاجرين والالجئين في المنطقة، تطّورات جديدة 
متنوعة في إدارة الهجرة على المستوى الوطني. أما 

مجموعات البلدان األخرى، وال سيما أقل البلدان العربية 
نموًا، فقد سّنت عددًا أقل من القوانين والسياسات 

الجديدة. وحازت قضايا االتجار بالبشر وتهريب 
المهاجرين اهتمامًا بالغًا إذا أن العديد من البلدان العربية 

قد دأبت على وضع استراتيجيات وطنية وتشكيل هيئات 
لمعالجة تلك القضايا. وهجرة اليد العاملة، والنزوح 

القسري، وتحركات الالجئين هي أيضًا مجاالت سّنت لها 
العديد من البلدان تشريعات جديدة، ما يعكس التزام 

الحكومات العربية باالنخراط في االستجابة على مستوى 
السياسات لمعالجة أهم دوافع الهجرة في المنطقة، 

وتحديدًا البحث عن فرص عمل والنزوح القسري.

 الجنسية وانعدام الجنسية: سّنت بعض البلدان العربية 
قوانيَن جديدة هامة تخّفف القيود التي تحول دون 

حصول المرأة على الجنسية، وتتيح للمرأة نقل جنسيتها 
إلى أطفالها. ونظرًا الستمرار الفجوات بين الجنسين في 

المنطقة، ال بد من اتخاذ مزيد من الخطوات لكي تتوّصل 
جميع البلدان إلى منح حقوق متساوية في الجنسية 
للرجال والنساء، بما في ذلك إتاحة فرص متساوية 

لألزواج والزوجات واألطفال األجانب للحصول على 
جنسية. وينبغي إيالء مزيد من االهتمام لجهود مكافحة 

انعدام الجنسية من خالل إتاحة إمكانية تسجيل 
الوالدات والحصول على جنسية لجميع المواليد الجدد، 
وعدم تجريد األشخاص من الجنسية إن كان هذا األمر 

يجعلهم عديمي الجنسية.

هجرة اليد العاملة: كانت بلدان مجلس التعاون 
الخليجي في الفترة المشمولة بالتقرير األكثر نشاطًا 
في مواصلة الجهود لتنظيم هجرة اليد العاملة وسّن 

تشريعات لتعزيز حماية حقوق العمال، وقد ظّلت في 
الوقت عينه تعمل على الحد من البطالة بين مواطنيها 

من خالل تخصيص بعض الوظائف في قطاعات مختارة 
وبعض المهن لمواطنيها فقط. وتشمل اإلنجازات التي 
دًا لوكاالت  حّققتها هذه البلدان وضع أنظمة أكثر تشدُّ

التوظيف، وإعداد عقود موّحدة، وإيجاد آليات لتسوية 
منازعات العمل، واقتراح أنظمة جديدة إلصدار ُرخص 

خَذت خطوات في العديد  العمل وتجديدها. وفي حين اتُّ
من البلدان لزيادة مرونة نظام الكفالة والحد من قيوده 

من أجل توفير المزيد من الضمانات والحماية للعمال 
المهاجرين، ال يزال هذا النظام يضع العمال المهاجرين 

في ظروف خطرة تعّرضهم لسوء المعاملة واالستغالل 
وتقّيد حقوقهم. وال بد من إجراء مزيد من اإلصالحات 
لدعم حقوق العمال المهاجرين على نحو مالئم، وتوفير 
ظروف عمل الئقة لهم، بما في ذلك دفع أجور الئقة لهم، 

وتحسين حمايتهم. ومشاريع استبدال القوى العاملة 
األجنبية بالقوى العاملة الوطنية قد حالت دون حصول 
المهاجرين على الحقوق والخدمات في بعض الحاالت، 

وال سيما عندما ُيشتَرط دفع تكاليف أعلى أو كسب 
الحد األدنى لألجور لقاء الحصول على تلك الحقوق 

والخدمات. وقد يفرض هذا الوضع قيودًا على المهاجرين 
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ذوي الدخل المنخفض، األمر الذي يفاقم عدم المساواة.

الهجرة غير النظامية: تمحورت التطورات المتعلقة 
بالهجرة غير النظامية في المنطقة حول حمالت تسوية 

أوضاع المهاجرين من خالل تمكين المهاجرين غير 
النظاميين من تسوية أوضاعهم أو مغادرة البالد من 

دون دفع جزاءات، تبعًا لشروط العفو. ولكن معظم 
التطورات رّكزت على اإلعفاء من الغرامات والجزاءات 

لتيسير خروج المهاجرين غير النظاميين، ولم ترّكز كثيرًا 
على إدماج المهاجرين بتسوية أوضاعهم. وال بد من 

إحراز مزيد من التقدم إلتاحة مزيد من القنوات العادية 
للهجرة. ويمكن أن ترّكز البلدان العربية على التصدي 

الجدول 4. التطورات على مستوى السياسات حسب البلدان والمجاالت المواضيعية في الفترة من نيسان/أبريل 2017 
إلى آذار/مارس 2019

البلد
الجنسية 
وانعدام 
الجنسية

هجرة اليد 
العاملة

الهجرة غير 
النظامية

االتجار بالبشر 
وتهريب 

المهاجرين

النزوح القسري 
وحماية الالجئين

حاالت 
القبول 

والتأشيرات 
وتصاريح 
اإلقامة

قوانين 
وسياسات 

أخرى

XXXXاألردن
اإلمارات 

العربية 
المتحدة

XXXXX

XXXXXالبحرين
XXXتونس
Xالجزائر

جزر القمر
الجمهورية 

العربية 
السورية

XXX

XXجيبوتي
دولة 

فلسطين
XXXالسودان
XXXالصومال

XXXالعراق
XXXُعمان
XXXXXقطر

XXXXXالكويت
Xلبنان
ليبيا
XXXمصر

XXالمغرب
المملكة 

العربية 
السعودية

XXXXX

موريتانيا
اليمن

المصدر: تجميع اإلسكوا.
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للهجرة غير النظامية من خالل معالجة أوضاع العمال 
المهاجرين الذين أصبحوا غير نظاميين بسبب أخطاء 

لم يقترفوها )مثل تخّلف أصحاب العمل عن تجديد 
التأشيرات وُرخص العمل وتصاريح اإلقامة(، ومن خالل 

الحرص على عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى 
البلدان المنكوبة بالنزاع، وعدم إعادتهم قسرًا أو جماعيًا 
من دون اتخاذ اإلجراءات الواجبة والنظر في ظروفهم 

الفردية ومنحهم الحق في طلب اللجوء. وتشمل التدابير 
األخرى السماح للعمال المهاجرين بتجديد تأشيراتهم 
وُرخص عملهم وتصاريح إقامتهم، وإصدار تصاريح 

اإلقامة التي تكون مدة صالحيتها أطول بشهَرين على 
األقل من مدة عقد العمل، والحرص على أال يفقد العمال 

صفة المهاجر في حال فقدوا عملهم.

االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: وضعت العديد 

من البلدان العربية استراتيجياٍت وأطرًا وطنية ودولية 
لمكافحة االتجار بالبشر ولمنح الحماية والمساعدة 

لضحايا االتجار. وتشمل الخطط إنشاء ُنُظم تحديد 
الهوية واإلحالة، وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا، 
وتدريب السلطات المختصة، والبدء بتنفيذ إجراءات 

جزائية وجنائية، وإطالق حمالت توعية عامة. وتنفيذ 
هذه االستراتيجيات على نحو فعال هو خطوة هامة في 
مجال الوقاية والحماية. وقد رّكزت جميع التدابير التي 

اتخذتها البلدان العربية في الفترة المشمولة بالتقرير على 
ذ سوى إجراءات  مكافحة االتجار بالبشر، في حين لم ُتنفَّ

قليلة على مستوى السياسات للتصدي لتهريب المهاجرين 
علمًا أن هذه الظاهرة ترتبط بالهجرة غير النظامية ويمكن 

التصدي لها من خالل زيادة مسارات الهجرة النظامية. 
ومع أن االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لديهما عدة 

قواسم مشتركة، قد يؤدي تركيز الجهود التشريعية 
ض  حصرًا على قضايا االتجار بالبشر إلى زيادة تعرُّ

بين للمخاطر في ظل ما يعانونه من  المهاجرين المهرَّ
استغالل وسوء معاملة في رحالتهم. وقد ُيحِدُث أيضًا 
ثغرات في عملية منع تهريب المهاجرين وتحديد هوية 
المرتكبين ومالحقتهم. ونظرًا لعدم وضوح الفارق بين 

تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر أحيانًا، ونظرًا إلمكانية 
تحّول التهريب إلى اتجار في أغلب األحيان، يمكن بذل 

مزيد من الجهود للتصدي للظاهرَتين ولحماية حقوق 
اإلنسان لضحايا االتجار وللمهاجرين.

النزوح القسري وحماية الالجئين: سّنت بعض البلدان 
العربية قوانين جديدة هامة لمنح اللجوء أو صفة الجئ 

أو الحماية لألشخاص النازحين قسرًا، ولتوسيع نطاق 
الخدمات المتاحة لهم. ونتيجة الحروب والنزاعات 

وعدم االستقرار، نزحت أعداٌد كبيرة من السكان وزادت 
قابلية تعّرضهم للمخاطر. ويفرض النزوح، بحكم طبيعته 

الطويلة األجل، ضغوطًا هامة على البلدان والمجتمعات 
المضيفة، ما ُيحِدث استجابة على مستوى السياسات 
تقّيد حقوق الالجئين واألشخاص الذين يعيشون في 

أوضاع شبيهة بأوضاع الالجئين وتحّد من إمكانية 
حصولهم على الخدمات، فتتفاقم ظروفهم التي كانت 

هشًة أصاًل. وفي حين يحق لجميع الالجئين العودة إلى 
بلدانهم األصلية، ينبغي أن تضمن بلدان المنشأ والمقصد 
أن تكون عودتهم آمنة وطوعية ومستدامة، تماشيًا مع 
المبدأ الدولي القائم على عدم اإلعادة قسرًا على النحو 
المنصوص عليه في القانون الدولي والقانون اإلنساني.

التأشيرات وتصاريح اإلقامة: أقّرت البلدان العربية 
أيضًا أنظمة جديدة لمنح اإلقامة للمهاجرين، عكست 

استراتيجيات مختلفة لتنظيم دخول األجانب وإقامتهم. 
ففحين مّددت بعض البلدان مدة تصاريح اإلقامة 

وأتاحت مجااًل للحصول على اإلقامة الدائمة، ولو بموجب 
بعض األحكام والشروط التي كثيرًا ما تفرض قيودًا 

شديدة على المهاجرين ذوي الدخل المنخفض، قّصرت 
بلدان أخرى مدة تصاريح اإلقامة وفرضت رسومًا جديدة 
أو زادت قيمة الرسوم المدفوعة لقاء الحصول على إقامة 

لألشخاص الُمعالين. ولعّل جميع التطورات تحصل في 
بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تشجع على اإلقامة 
الدائمة للمهاجرين ذوي المهارات العالية والدخل المرتفع 

وعلى استثمار طاقاتهم، وتفرض في الوقت عينه رسومًا 
يدفعها المهاجرون عن الُمعالين.

سياسات أخرى متصلة بالهجرة: وضعت البلدان العربية 
أيضًا سياسات لتشجيع مشاركة المغتربين واالستثمار 

من أجل التنمية، وفرضت رسومًا ووضعت أنظمة موّجهة 
تحديدًا إلى المهاجرين، وعملت على مكافحة التمييز 
العنصري الذي يؤثر على المهاجرين أكثر من غيرهم. 
وتماشيًا مع أهداف استبدال القوى العاملة األجنبية 
بالقوى العاملة الوطنية، فرضت بعض بلدان مجلس 

التعاون الخليجي على المهاجرين رسومًا خاصة أو زادت 
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قيمة هذه الرسوم التي تمثل عائقًا اقتصاديًا أمام العمال 
ذوي الدخل المنخفض.

التعاون الدولي: تشارك جميع البلدان العربية في جهود 
التعاون الدولي من أجل تحسين إدارة الهجرة على نحو 

يضمن هجرة آمنة ومنّظمة ونظامية.

ولتعزيز اإلدارة السليمة للهجرة في المنطقة العربية، 
ع البلدان على اتخاذ اإلجراءات التالية: ُتشجَّ

المصادقة على الصكوك الدولية التي تحمي حقوق . 1

المهاجرين والالجئين وعديمي الجنسية، بما في ذلك:

اتفاقية عام 1949 المتعلقة بالهجرة من أجل أ. 
العمالة )منّقحة( )رقم 97(؛

اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع الالجئين، ب. 
وبروتوكول عام 1967 الملحق بها؛

اتفاقية عام 1954 بشأن وضع األشخاص عديمي ج. 
الجنسية؛

اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حاالت انعدام د. 
الجنسية؛

اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 1969 التي ه. 
تحكم المظاهر الخاصة بمشكالت الالجئين في 

أفريقيا؛

اتفاقية عام 1975 للعمال المهاجرين )أحكام و. 
تكميلية( )رقم 143(؛

اتفاقية عام 1979 للقضاء على جميع أشكال ز. 
التمييز ضد المرأة؛

االتفاقية الدولية لعام 1990 لحماية حقوق جميع ح. 
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

اتفاقية عام 1997 بشأن وكاالت االستخدام ط. 
الخاصة )رقم 181(؛

اتفاقية عام 2000 لمكافحة الجريمة المنظَمة ي. 
عبر الوطنية؛

بروتوكول عام 2000 بشأن منع وقمع ومعاقبة ك. 

اإلتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
ل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة  المكمِّ

المنظَمة عبر الوطنية؛

بروتوكول عام 2000 بشأن مكافحة تهريب ل. 
المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، 
لمكافحة  المتحدة  األمم  ل التفاقية  المكمِّ

الوطنية؛ عبر  المنظَمة  الجريمة 

اتفاقية عام 2011 بشأن العمال المنزليين م. 
)رقم 189(؛

بروتوكول عام 2014 الملحق باتفاقية العمل ن. 
الجبري )رقم 29(.

بالمهاجرين . 2 الخاصة  احترام حقوق اإلنسان 
النظر عن وضعهم  وحمايتها وإعمالها بغض 

كمهاجرين أو جنسهم أو عمرهم أو عرقهم أو 
أو جنسيتهم. دينهم 

منح الرجال والنساء حقوقًا متساوية في نقل جنسيتهم . 3
إلى أطفالهم وأطفالهّن وإلى زوجاتهم وأزواجهّن.

الهجرة لحقوق األطفال . 4 ضمان مراعاة سياسات 
المهاجرين  لألطفال  الكافية  الحماية  أي ضمان 

الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وإيالء االعتبار 
الواجب ألثر هجرة الوالَدين على حقوق األطفال 

ورفاههم. المتروكين 

منع حاالت انعدام الجنسية والحد منها، وتحسين . 5
حالة األشخاص العديمي الجنسية وزيادة إمكانية 

حصولهم على الخدمات االجتماعية، بما في ذلك من 
خالل منح الجنسية لهم وتسجيل جميع المواليد.

إصالح نظام الكفالة إلتاحة حرية الحركة . 6
وزيادة القدرة على التنقل داخل سوق العمل؛ 

وضمان التوظيف العادل، وحماية حقوق العمال 
المهاجرين، بما فيها الحق في حرية تكوين 

الجماعي؛ وتوفير ظروف  الجمعيات والتفاوض 
عمل وعيش الئقة للمهاجرين، بما في ذلك األجر 

المهنيتان؛ ومنع تعّرضهم  الالئق والسالمة والصحة 
ألي خطر أو استغالل و/أو سوء معاملة في عملية 

التوظيف، بما في ذلك العمل القسري.
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لجميع . 7 المتساوية  والحقوق  الحماية  ضمان 
العمال المهاجرين، بما في ذلك من خالل إدماج 
المستبَعدة  الفئات  المنزليين وغيرهم من  العمال 
من العمال في قوانين العمل أو ضمان أال تكون 

المنزلي  العمل  التي تنص عليها تشريعات  المعايير 
أدنى منزلًة من تلك التي ينص عليها قانون العمل، 

بالكامل. القوانين  تنفيذ تلك  وضمان 

إتاحة االستفادة من خطط الضمان االجتماعي . 8
للمهاجرين في بلدان المقصد، وإنشاء آليات تتيح نقل 

استحقاقات الضمان االجتماعي ومنافعه.

مراقبة مسارات الهجرة غير النظامية والعمل على . 9
تفكيك شبكات الجريمة المنظَمة التي تهّدد حياة 

المهاجرين بتهريبيهم واالتجار باألشخاص في سياق 
الهجرة الدولية.

ضمان أال يؤدي التصدي للهجرة غير النظامية إلى . 10
انتهاك حقوق المهاجرين، بما في ذلك حقهم في طلب 

اللجوء ومبدأ عدم اإلعادة قسرًا، ومعالجة األسباب 
الجذرية للهجرة غير النظامية.

ضمان حصول المهاجرين والالجئين على الخدمات . 11
األساسية أي ما يكفي من الغذاء، والسكن، والمياه، 
والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية االجتماعية، 

والوصول إلى العدالة.

ضمان أن تكّرس األنظمة الوطنية حق المهاجرين . 12
والالجئين المقيمين في بلد ما في العمل، وال سيما 

في حاالت النزوح التي يطول أمُدها، بما في ذلك من 
خالل إزالة الحواجز اإلدارية والتشريعية التي تحول 

دون وصول الالجئين إلى سوق العمل.

الالجئين . 13 بمنح  السياسية  االلتزامات  تحويل 
إجراءات  إلى  اقتصادية واجتماعية  حقوقًا 

القوانين  ملموسة من خالل إحداث تغيير في 
واإلجراءات اإلدارية.

اعتماد إجراءات إنمائية واستراتيجيات بعيدة األجل . 14
من أجل االستجابة لحاالت النزوح التي يطول أمُدها.

استخدام مراكز احتجاز المهاجرين كمالذ أخير . 15

فقط، والعمل على إنهاء احتجاز األطفال في 
سياق الهجرة الدولية، وضمان عودة آمنة وطوعية 

للمهاجرين. وكريمة 

االعتراف باإلسهامات اإليجابية للمهاجرين والالجئين . 16
في التنمية المستدامة في بلدان المنشأ والمقصد، 

وضمان إجراء حوار قائم على األدّلة بشأن الهجرة.

اعتماد َنهج إنمائي محوُره اإلنسان وقائم على . 17
الحقوق في إدارة الهجرة، يراعي ارتباط الهجرة 

بالتنمية المستدامة وعالقتها المباشرة بتحقيق خطة 
عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة211.

تعزيز التعاون الدولي في إدارة الهجرة باعتماد ُنُهج . 18
شاملة لجميع أطراف الحكومة وفئات المجتمع، 

وإشراك منظمات العمال وأصحاب العمل، والقطاع 
الخاص، والمجتمع المدني، واألوساط األكاديمية، 
والمنظمات المعنية بشؤون المهاجرين في الحوار 

وصنع القرار.

تناول هذا الفصل التطورات في إدارة الهجرة على 
المستوى الوطني والثنائي واإلقليمي واألقاليمي. 

وتعكس هذه التطورات التزام البلدان العربية بمعالجة 
عدة مجاالت ذات أولوية ومن بينها هجرة اليد العاملة، 
والنزوح، واالتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقد حّدد 

هذا الفصل أيضًا الثغرات والتحديات ومجاالت التحسين 
وإصالح السياسات. ويمكن أن يساعد تنفيذ التوصيات 

الواردة في هذا الفصل على معالجة بعض التحديات 
المستمرة التي يواجهها المهاجرون في المنطقة العربية.

ويتناول الفصل الثالث في هذا التقرير بعضًا من 
التطورات على مستوى السياسات وما صدر حديثًا من 
تشريعات، ويعالجها في ضوء االتفاق العالمي من أجل 

الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية الذي اعُتمد في 
اآلونة األخيرة. ويرّكز الفصل الثالث على األولويات 

والثغرات في المنطقة، ويتضّمن توصيات موّجهة إلى 
البلدان لمواءمة سياساتها مع أهداف االتفاق العالمي من 

أجل الهجرة على نحو كامل.
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االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة 
َمة والنظامية: آثاره على مستوى  والمنظَّ

السياسات في المنطقة العربية
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"باعتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظَمة والنظامية، التزمت 
الحكومات بإطار عالمي للهجرة قائم على وقائع فعلية، وبإطار يحمي مصالحها 

الوطنية ويعّززها من خالل تحسين التعاون." 

لويز أربور، الممثلة الخاصة ألمين عام األمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية
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االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة 3.
َمة والنظامية: آثاره على مستوى  والمنظَّ

السياسات في المنطقة العربية

ألف. مقدمـة

يمثل اعتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة 
والمنظمة والنظامية في عام 2018 منعطفًا تاريخيًا 
بارزًا في مجال حوكمة الهجرة. ويرتكز هذا االتفاق 

على حقوق اإلنسان إلرساء إطار عمل عالمي لحماية 
المهاجرين وتحقيق االستفادة المثلى من مساهمتهم 

في التنمية، مع الحفاظ على سيادة البلدان.

وينطلق هذا الفصل من االستنتاجات التي خُلص 
إليها الفصالن األول والثاني ليقّدم تحلياًل وافيًا آلثار 
االتفاق العالمي على مستوى السياسات في المنطقة 

العربية. وبعد تقديم لمحة موجزة عن التطورات التي 
أدت إلى اعتماد هذا االتفاق، يستعرض الفصل الثالث 

أهداف االتفاق مع التشديد على أهميتها للمنطقة، 

ويرّكز على ثالثة مجاالت رئيسية. ويقّدم هذا الفصل 
أيضًا توصيات في مجال السياسات لمعالجة مجاالت 

التدخل ذات األولوية.

ويستند هذا الفصل إلى بحوث مكتبية مكثفة، وإلى 
مصادر البيانات األولية والثانوية التي تغطي غالبية 

البلدان العربية. وُتستثنى من هذا التحليل جزر القمر 
وجيبوتي وموريتانيا نظرًا لصعوبة الحصول على 

بشأنها. بيانات 

باء. وضع إطار عالمي إلدارة الهجرة

في ظل التزايد السريع ألعداد المهاجرين الدوليين 
في العقود القليلة الماضية )اإلطار 9(، تتضح الحاجة 

اإلطار 9. الهجرة الدولية: لمحة عالمية

في عام 2017، بلغ عدد المهاجرين الدوليين، وفقًا لتقديرات األمم المتحدة، 258 مليونًا، ما يمثل 3.4 في المائة من 
مجموع سكان العالم البالغ 7.6 مليار نسمة. وكان ثلثاهم من العمال المهاجرين الذين يبلغ عددهم 164 مليونًا في العالم 

وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية.

وقد شهدت أعداد المهاجرين ارتفاعًا كبيرًا في العقدين الماضيين. ففي عام 2000، وصل عدد المهاجرين إلى 173 مليون 
مهاجر، ما يمثل 2.8 في المائة فقط من مجموع سكان العالم البالغ آنذاك 6.1 مليار نسمة. وقد بقيت هذه النسبة مستقرة 

إلى حٍد كبير منذ عام 1990 حيث كان عدد المهاجرين يبلغ 153 مليونًا أي 2.9 في المائة من مجموع سكان العالم البالغ 
حينها 5.3 مليار نسمة. وفي الفترة نفسها، سّجل عدد الالجئين ارتفاعًا هائاًل، ليبلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية 

الثانية.

وبحسب إحصاءات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، فقد ارتفع عدد الالجئين من 11.7 مليونًا في عام 2000 إلى 
19.9 مليونًا في عام 2017. وإضافًة إلى بيانات المفوضية، أشارت تقديرات األونروا إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين 

المشمولين بواليتها بلغ 3.9 مليون الجئ في عام 2000 و5.4 مليونًا في عام 2017. وارتفع مجموع الالجئين في العالم من 
15.6 مليون الجئ )أي 9 في المائة من مجموع المهاجرين( إلى 25.4 مليونًا )أي حوالى 10 في المائة من مجموع المهاجرين( 

بين عاَمي 2000 و2017.

.DESA, 2017; UNHCR, 2018f :المصادر
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إلى إطار دولي لحوكمة الهجرة الدولية. واالتفاقية 
المهاجرين وأفراد  العمال  الدولية لحماية حقوق جميع 
أسرهم لعام 1990 )اتفاقية العمال المهاجرين( حّددت 
المعالم األولى لهذا اإلطار. وتركز االتفاقية على الحالة 
المهاجرون غير  المهاجرين، بمن فيهم  للعمال  الخاصة 
النظاميين، مع التأكيد على أن معظم حقوق اإلنسان 

المنصوص عليها في الصكوك األخرى تنطبق أيضًا على 
هؤالء العمال. وبعد مرور 28 سنة، لم يصادق على 

اتفاقية العمال المهاجرين سوى 54 بلدًا )بما في ذلك 
السورية،  العربية  القمر، والجمهورية  الجزائر، وجزر 
وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا( ومعظُمها من 

المقصد  المنشأ، فيما امتنعت عن تصديقها بلدان  بلدان 
الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا  الكبرى في أمريكا 

والخليج العربي. وتترّدد العديد من الدول في االلتزام 
بصكوك ملزمة قانونًا في مجال الهجرة، ما حال دون 

توافق آراء الدول بشأن اتفاقية العمال المهاجرين.

وُيَعّد اعتماد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية، الذي ُعقد في القاهرة في عام 1994، نقطة 
تحّول هامة في إدارة الهجرة الدولية. فقد أثبت هذا 

الترابط بين الهجرة الدولية والتنمية إذ  البرنامج 
أّكد أن الهجرة الدولية المنظمة لها أثر إيجابي على 

المالية  مجتمعات المنشأ، من خالل جذب التحويالت 
إليها، وعلى مجتمعات المقصد من خالل تزويدها 

بالموارد البشرية الالزمة. وساعد البرنامج أيضًا في 
تسليط الضوء على دور الهجرة الدولية في تيسير 

نقل المهارات واإلثراء الثقافي. وأشار إلى بعض 
التحديات التي تنطوي عليها الهجرة الدولية، مع 

التشديد على الحاجة إلى سياسات ُتعنى بالهجرة 
المنشأ  بلدان  الهجرة على  لمعالجة تبعات  الدولية 

المضيفة. المجتمعات  بما في ذلك  والمقصد، 

العمال  اللذين تبعا اعتماد اتفاقية  العقَدين  وفي 
المهاجرين وإعالن القاهرة لعام 1994، ُأحرز تقدٌم 

محدوٌد في مجال الحوكمة الدولية للهجرة الدولية. 
وقد وَرد موضوع الهجرة مرًة واحدًة فقط في إعالن 

األمم المتحدة بشأن األلفية الذي نّص على االلتزام 
باتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق اإلنسان 

المهاجرين وأسرهم، والقضاء على  للمهاجرين والعمال 

األفعال القائمة على العنصرية وكره األجانب التي 
تشهدها مجتمعات كثيرة على نحو متزايد، والعمل 

الَتَناُغم والتسامح في جميع المجتمعات.  على زيادة 
ولم يتطّرق أيٌّ من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى 

الهجرة. مسألة 

وبعد مرور 15 سنة، أصبحت الهجرة قضية رئيسية 
في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الـ 
للتنمية،  الرئيسية  17، حيث حّلت كأحد االعتبارات 

وُأدرجت على نحٍو واضح في خطة التنمية العالمية. 
وُيشار إلى الهجرة في الغاية 10.7 من الخطة، التي 

ُتعنى بتيسير الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم 
وآمن ومنتظم ومسؤول، بما في ذلك من خالل تنفيذ 
سياسات الهجرة التي يتم التخطيط لها وإدارتها على 

نحو جيد. وُتشير الغاية 10-ج إلى خفض تكاليف 
معامالت تحويالت المهاجرين إلى أقل من 3 في 

المائة، وإلغاء قنوات التحويالت المالية التي تربو 
تكاليفها على 5 في المائة. وتنّص الغاية 8-8 على 
االلتزام بحماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل 

توفر السالمة واألمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال 
المهاجرون، وبخاصة المهاجرات. ومع ذلك، تغفل هذه 
الهجرة.  الرئيسية لقضايا  النواحي  العديد من  الغايات 
وتتناول غايات أخرى من أهداف التنمية المستدامة 

قضية الهجرة على نحو غير مباشر، مثل الغاية 3-16 
القانون على الصعيدين الوطني  بشأن تعزيز سيادة 
والدولي وضمان ُسُبل الوصول إلى العدالة للجميع؛ 

والغاية 16-9 بشأن توفير هوية قانونية للجميع، بما 
المواليد. في ذلك تسجيل 

وكانت الفترة 2015-2018 نقطة تحول لالعتراف 
الدولية بوصفها قضية عالمية رئيسية، ما  بالهجرة 
حّتم وضع إطار من المبادئ العالمية لتسترشد به 
السياسات في هذا المجال. وفي أعقاب المآسي 
العربية ولم  المنطقة  التي طالت بمعظمها  الكبرى 

يكن العالم بمنأى عنها أيضًا، من قبيل التدّفق غير 
السورية،  العربية  الجمهورية  المسبوق لالجئين من 

والسودان، والعراق، واليمن، وموجات الهجرة العابرة 
في جميع أنحاء شمال أفريقيا، وغرق عشرات اآلالف 
من المهاجرين أثناء عبور البحر األبيض المتوسط أو 
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الجدول 5. التزام الدول العربية باألدوات الدولية المتعّلقة بالمهاجرين والالجئين وتجربتهم مع الهجرة والنزوح

البلد

حالة الهجرة والنزوح )النسبة األداة الدولية
المئوية من مجموع السكان(

اتفاقية 
عام 1951 

الخاصة بوضع 
الالجئين

اتفاقية 
عام 1990 

بشأن العمال 
المهاجرين

االتفاق 
العالمي 
من أجل 

الهجرة اآلمنة 
والمنظمة 
والنظامية، 

2018

االتفاق 
العالمي 

بشأن 
الالجئين، 

2018

المهاجرون 
والالجئون 
الوافدون

المهاجرون 
والوافدون 
المغادرون

دول مجلس التعاون 
الخليجي

اإلمارات العربية 
88.41.5ببالمتحدة

4.483.9ببالبحرين
44.70.4ببُعمان
65.20.9ببقطر

75.55.0ببالكويت
المملكة العربية 

37.00.8ببالسعودية

المشرق العربي
33.37.7بباألردن

الجمهورية العربية 
5.537.6ببأالسورية

5.277.3ببدولة فلسطين
1.04.4ببالعراق

31.913.5ببلبنان
0.53.5ببأأمصر

المغرب العربي
0.56.7ببأتونس
0.64.3بجأأالجزائر

12.42.5ججأليبيا

0.38.1ببأأالمغرب
أقل البلدان العربية نموًا

1.514.3ببأجزر القمر
12.11.7ببأجيبوتي

1.844.2ببأالسودان
0.34.9بدأالصومال
3.80.8ببأأموريتانيا

1.44.2ببأاليمن

.DESA, 2017 المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى
تت لصالح االتفاقية؛ ج: امتنعت عن التصويت؛ د: لم تحضر. مالحظة: أ: صادقت على االتفاقية أو انضّمت إليها أو خلَفت دولة أخرى فيها؛ ب: صوَّ

خليج عدن1، بادر تحالف عالمي من القادة السياسيين 
المدني  المجتمع  ومنظمات  الدولية  والمنظمات 

المبادئ  إلى وضع  النافذين  والمفكرين واألكاديميين 
الدولية. وقد  الهجرة  لحوكمة  الرئيسية  التوجيهية 

انعكست هذه المبادئ أواًل في إعالن نيويورك من 
أجل الالجئين والمهاجرين لعام 2016، ثم في االتفاق 

الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية  العالمي من أجل 
وفي االتفاق العالمي بشأن الالجئين لعام 2018.
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وُيَعّد اعتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة 
والمنظمة والنظامية، وهو صك غير ملزم قانونًا، 
خطوًة هامًة في حوكمة الهجرة. وقد حصد هذا 

االتفاق توافقًا كبيرًا في اآلراء في المنطقة العربية، 
واعتمدته معظم الدول، على عكس الصكوك الدولية 

األخرى مثل اتفاقية األمم المتحدة لعام 1951 
المهاجرين  العمال  واتفاقية  الالجئين  الخاصة بوضع 

لعام 1990 التي صادق عليها عدد أقّل من الدول، على 
النحو المبّين في الجدول 5.

وفي المنطقة العربية، صادقت على االتفاقية الخاصة 
بوضع الالجئين معظم البلدان التي تضّم نسبًة منخفضة 

من الالجئين، في حين امتنعت عن ذلك البلدان التي 
تستضيف أعدادًا كبيرة من المهاجرين. وفي السياق 

نفسه، صادقت على اتفاقية العمال المهاجرين البلداُن 
التي تضّم نسبة منخفضة من المهاجرين المقيمين في 

أراضيها والتي تقيم نسبة كبيرة من مواطنيها في الخارج.

جيم. االتفاق العالمي من أجل الهجرة 
اآلمنة والمنظمة والنظامية

االتفاق العالمي من أجل الهجرة هو اتفاق حكومي دولي 
غير ملزم يرمي إلى تيسير الهجرة اآلمنة والمنظمة 

والنظامية، وينص في ديباجته على استناده إلى القانون 
الدولي، بما في ذلك الصكوك الدولية األساسية لحقوق 

اإلنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية. ويهدف 
االتفاق إلى الحد من الدوافع السلبية للهجرة والتخفيف 

من تبعاتها السلبية، مع الحرص على تعزيز أثرها 
اإليجابي. وتكمن أهدافه األساسية في تهيئة ظروف 
مناسبة تمّكن المهاجرين من تسخير قدراتهم البشرية 

واالقتصادية واالجتماعية إلثراء مجتمعاتهم، والتخفيف 
من الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تحول دون 
وصولهم إلى ُسُبل عيش مستدامة في بلدانهم األصلية 

وتجبرهم على البحث عن مستقبل في مكان آخر.

وللمرة األولى، توّصل المجتمع الدولي إلى تحديد 
العالمية لتوجيه السياسات في  المبادئ  عدد من 

مجال الهجرة الدولية. ويرّكز االتفاق العالمي من 
أجل الهجرة على رفاه المهاجرين إذ يضمن تحقيق 
المهاجرين،  لجميع  اإلنسان  الفعلي لحقوق  االحترام 

النظر عن وضعهم من  وحمايتها وإعمالها بصرف 
حيث الهجرة، وفي جميع مراحل دورة الهجرة. 

ويؤّكد االتفاق على االلتزام بالقضاء على جميع 
أشكال التمييز، بما في ذلك العنصرية وكره األجانب 

المهاجرين وأسرهم، ويعّمم منظورًا  والتعصب ضد 
يراعي المساواة بين الجنسين. ويؤكد االتفاق على 

ضرورة التعاون الدولي، إذ ال يمكن ألي دولة أن تعالج 
للحدود.  العابرة  لطبيعتها  نظرًا  الهجرة  بمفردها ظاهرة 

كما ُيشّدد على الحق السيادي للدول في تحديد 
بالهجرة ضمن نطاق واليتها  الخاصة  الوطنية  سياستها 

الدولي. ويستند  القانون  القضائية، بما يتفق مع 
االتفاق أيضًا إلى َنهٍج شامل لجميع أطراف الحكومة 
َنهٍج شامل لجميع فئات المجتمع بوصفهما من  وإلى 

األساسية. التوجيهية  المبادئ 

وقد نجح االتفاق في تحقيق التوازن بين منظورات 
قد تكون متناقضة، محققًا بذلك توافقًا واسعًا في 
اآلراء إذ صّوت لصالحه 152 عضوًا، وصّوت ضّده 

5 أعضاء، وامتنع عن التصويت عليه 12 عضوًا في 
بتاريخ  التي ُعقدت  المتحدة  العامة لألمم  الجمعية 
19 كانون األول/ديسمبر 2018. وقد صوتت غالبية 

العربية لصالح االتفاق، فيما امتنعت دولتان  البلدان 
التصويت. فقط عن 

وخالل مناقشات الجمعية العامة، ساهمت عدة حجج 
تقّدمت بها البلدان في اعتماد االتفاق العالمي. أواًل، 

االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة 
والنظامية هو اتفاق غير ملزم في القانون الدولي. وذكر 
ممثل الدانمرك أن االتفاق ال يفرض أي التزامات قانونية 
جديدة على الدول2، بل يوفر مخططًا تسترشد به الدول 
إليجاد الُسُبل المناسبة لتحسين حوكمة الهجرة، ويحّثها 

على التعاون بفعالية أكبر في ما بينها ومع الجهات 
المعنية األخرى، مع مراعاة واقع الهجرة في كل دولة 

وقدرتها على التعامل مع قضية الهجرة.

ثانيًا، يتعّلق االتفاق بإعمال حقوق المهاجرين بداًل من 
االعتراف بحقهم في الهجرة، ومعظم مبادئه منصوص 
عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان. ويؤكد على 

ضرورة تطبيق هذه المبادئ على المهاجرين والالجئين 
كما على غيرهم من األشخاص، إذ يحق لهم التمتع 

بنفس حقوق اإلنسان والحريات األساسية العالمية، التي 
يجب احترامها وحمايتها وتحقيقها في جميع األوقات. 

وال يضيف هذا االتفاق مجموعًة جديدة من المبادئ، 
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بل يهدف إلى الحّد من المخاطر وأوجه الضعف التي 
يتعرض لها المهاجرون في مراحل مختلفة من الهجرة، 
وذلك من خالل احترام حقوقهم اإلنسانية وحمايتها 

وإعمالها، وتوفير الرعاية والمساعدة لهم. وبما أن 
حقوق اإلنسان هي حقوق عالمية، يمكن االعتراف 

بالطابع العالمي أيضًا لالتفاق العالمي من أجل الهجرة 
اآلمنة والمنظمة والنظامية. وأّكد ممثل المغرب أن 

االتفاق العالمي يجب أن يتخّذ نطاقًا عالميًا، وأن يعزز 
الملكية الوطنية، ويحّول الهجرة إلى دافع إيجابي 

للتضامن العالمي. وأعرب ممثل مصر عن أسفه المتناع 
بعض الدول عن التوقيع على االتفاق مع أن صياغته 

تحترم السياسات الوطنية لهذه البلدان3.

ثالثًا، يعترف االتفاق العالمي من أجل الهجرة بسيادة 
الدولة في مجال سياسات الهجرة. وفي هذا اإلطار، 

أّكد رئيس الجمعية العامة أن االتفاق لم يقّوض سيادة 
الدول، بل ساهم في ترسيخها. ويعّزز االتفاق التعاون 

الدولي من خالل االعتراف بأنه ال يمكن ألي دولة أن 
تعالج مسألة الهجرة بمفردها، ويشّدد على سيادة 

الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي. وأّكد ممثل 
البحرين أن االتفاق العالمي من أجل الهجرة ال يتعّلق 

باألشخاص الذين يعبرون الحدود، بل بُسُبل تلبية 
احتياجاتهم بمجرد وصولهم. وأضاف أن البحرين 

سمحت في عام 2017 للمهاجرين بالعيش والعمل على 
أراضيها من دون كفيل، أو صاحب عمل أو عمل، ما 
أتاح لحاملي التصريح المرن حرية تقرير مصيرهم. 

وأّكد في الوقت نفسه أن هذا النظام ال ُيعّد نظامًا 
للهجرة الدائمة، حيث أن الهجرة إلى البحرين تبقى 
مؤقتة في جوهرها. وأفاد ممثل الجمهورية العربية 

السورية بأن االتفاق العالمي ينسجم مع مبادئ السيادة 
الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرًا 

إلى أن التدخل الخارجي قد دفع بالكثير من السوريين 
إلى مغادرة بلدهم4.

ويرتكز االتفاق على َنهج محوره اإلنسان كمبدأ 
توجيهي لتعزيز رفاه المهاجرين والمجتمعات المحلية 
في كل من بلدان المنشأ والعبور والمقصد. وتمحورت 

المناقشات حول الحاجة إلى مراعاة مبادئ السيادة 
الوطنية، والتبعات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

المحتملة على بلدان المقصد. وردًا على هذه الشواغل، 

أّكد المؤيدون لالتفاق أن هذه الوثيقة العالمية تؤّكد 
على الحق السيادي للدول في تحديد سياستها الوطنية 
الخاصة بالهجرة، وتتضمن التزامًا بتيسير الهجرة اآلمنة 

والمنظمة والنظامية للحّد من الهجرة غير النظامية 
وأثرها السلبي. كما تطّرق المشاركون إلى أهمية 

التعامل مع الالجئين والمهاجرين بالطريقة نفسها، 
فيما كّررت الدول األعضاء في األمم المتحدة تأكيدها 
على الوضع الخاص لالجئين في االتفاق العالمي بشأن 

الالجئين في 17 كانون األول/ديسمبر 2018 5.

دال. أهمية أهداف االتفاق العالمي من 
أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية 

للمنطقة العربية

يحدد االتفاق العالمي من أجل الهجرة 23 هدفًا 
المحلي  المستوى  للهجرة على  أفضل  لحوكمٍة 

عالمية  أهداف  والعالمي. وجميعها  والوطني واإلقليمي 
التقرير يرّكز على أهميتها بالنسبة  لكّن هذا القسم من 

العربية. البلدان  إلى 

وتغطي هذه األهداف طائفة واسعة من المواضيع 
المتصلة بأوجه الهجرة وإدارتها. وحيثما أمكن، تم 

االستعانة بتجارب بعض البلدان العربية في مجال الهجرة 
كأمثلة على الوسائل الكفيلة بتحقيق تلك األهداف.

1: جمع بيانات دقيقة ومصنفة واستخدامها  الهدف 
القائمة على األدلة للسياسات  كأساس 

في ظل النقص الكبير في البيانات التجريبية، تبقى 
المعرفة عن الهجرة الدولية محدودة. وفي غياب 

اإلحصاءات الموثوقة والدقيقة والمحّدثة عن تدفقات 
الهجرة وخصائص المهاجرين، قد تتأثر مسألة الهجرة 

الدولية بعدة أحكام خاطئة يمكن أن تضّلل الرأي العام 
وصانعي السياسات.

وتتضح الحاجة إلى اإلحصاءات في جميع مراحل صنع 
السياسات من أجل تحديد الفرص والمنافع وكذلك 

التحديات والمخاطر، وصياغة سياسات االستجابة، 
وتقييم السياسات، وقياس حجم تأثيرها الفعلي. 

ويتعين القيام بإحصاءات تراعي الزمان والمكان، وتقدم 
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جميع التفاصيل الالزمة لتحديد خصائص الفئات التي 
تتوّجه إليها السياسات.

ويكتسي اإلجراء 1)د( أهمية خاصة بالنسبة إلى البلدان 
العربية التي تفتقر إلى إحصاءات موثوقة بشأن الهجرة، 

بما في ذلك أعداد وتدفقات المهاجرين، وإحصاءات 
أكثر تفصياًل لتحليل آثار الهجرة وفوائدها، فضاًل عن 

مساهمات المهاجرين والمغتربين في التنمية المستدامة. 
ولدى صانعي السياسات معلومات محدودة بشأن 

الديناميات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية 
للهجرة في المنطقة العربية. بالتالي، تحتاج البلدان 

العربية إلى الدعم المناسب إلدراج البيانات المتعلقة 
بالهجرة في المسوح الوطنية والمخططات اإلدارية، 
وضمان معالجة البيانات وتحويلها إلى اإلحصاءات.

والدعم المقّدم من االتحاد األفريقي إلى المغرب إلنشاء 
المرصد األفريقي للهجرة والتنمية في الرباط هو من 
الخطوات الواعدة في إطار االتفاق العالمي من أجل 

الهجرة6. ويمكن توسيع نطاق هذه المبادرة لتكون مرجعًا 
للمنطقة ككل.

الهدف 2: تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية 
التي تدفع الناس إلى مغادرة بلدهم األصلي

قد يهاجر األشخاص طوعًا، لكنهم قد يهاجرون أيضًا 
بسبب النزاع أو األخطار البيئية أو الفقر أو البطالة. وتلتزم 

عة على االتفاق بتهيئة ظروف سياسية  الدول الموقِّ
واقتصادية واجتماعية وبيئية مؤاتية تتيح لألفراد 

حياة سلمية ومنتجة ومستدامة في بالدهم، وتضمن 
أال يرغمهم اليأس واألوضاع المتردية على كسب ُسُبل 
العيش في مكان آخر عن طريق الهجرة غير النظامية. 

وينتشر النزوح القسري بشكل خاص في المنطقة العربية 
التي تمّثل في آٍن منشأ تلك الحركات ومقصدها، ما ُيسفر 

عن أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين.

ويهدف اإلجراء 2)ب( إلى القضاء على الدوافع 
والعوامل الهيكلية السلبية التي تدفع الناس إلى مغادرة 

بلدهم األصلي، بوسائل منها الحّد من مخاطر الكوارث 
ف معه. فالمخاطر  ر المناخ والتكيُّ والتخفيف من آثار تغيُّ

البيئية، من قبيل نقص المياه العذبة )في األردن 
والجمهورية العربية السورية واليمن(، وزحف الصحراء 

)في بلدان المغرب العربي(، وارتفاع مستوى سطح البحر 
)في األراضي المنخفضة في العراق ومصر( ستؤدي 

حتمًا إلى تحركات سكانية في المستقبل القريب. لذلك، 
تبرز الحاجة الملحة إلى بناء قدرة السكان المحليين على 

الصمود في وجه هذه األخطار.

الهدف 3: تقديم معلومات دقيقة في حين وقتها في جميع 
مراحل الهجرة

ال يحصل جميع المهاجرين قبل مغادرتهم بلد المنشأ 
على المعلومات الالزمة عن حقوقهم وواجباتهم، أو عن 

التحديات والفرص التي تنتظرهم في بلد المقصد. وغالبًا 
ما يكتشف المهاجرون عند وصولهم إلى بلد المقصد 

قوانينه الخاصة بإجراءات الدخول واإلقامة، وحقيقة 
ظروف عملهم ومعيشتهم، وإمكانية الحصول على 

الخدمات. وقد ُيحِدث افتقار المهاجرين إلى المعلومات 
نتائَج سلبية، فقد يجدون أنفسهم في وضع غير نظامي 

ُيْخضعهم للغرامات، أو قد يتعرضون لسوء المعاملة 
واالستغالل والعنف. وتحرص العديد من بلدان المنشأ على 

تنظيم برامج توجيهية أو حمالت إعالمية بشأن الهجرة 
اآلمنة، وذلك لتوفير المعلومات األساسية لمواطنيها عن بلد 
المقصد قبل أن يتوّجهوا إليه. فعلى سبيل المثال، تنّظم كل 

من سري النكا والفلبين دورات تدريبية للعمال المهاجرين 
المتجهين إلى البلدان العربية، وال سيما النساء العامالت 

في الخدمة المنزلية والرعاية7.

ويوصي اإلجراء 3)د( بتزويد المهاجرين الوافدين حديثًا 
دة الهدف ومتاحة وشاملة ومراعية  بمعلومات محدَّ

للمساواة بين الجنسين والحتياجات الطفل، وبتقديم 
المشورة القانونية لهم بشأن حقوقهم والتزاماتهم. وكمثال 

على كيفية تطبيق هذا اإلجراء، أطلقت اإلمارات العربية 
المتحدة في عام 2017 برنامجًا تجريبيًا لتوجيه المهاجرين 

بعد وصولهم مع التركيز على التوجيه القانوني والثقافي 
بوصفه استراتيجيًة لتعزيز التعايش السلمي بين المهاجرين 

والمجتمعات المضيفة8.

الهدف 4: ضمان حيازة جميع المهاجرين ما يثبت هويتهم 
القانونية ووثائق كافية

يوصي اإلجراء 4)د( بتيسير الحصول على الوثائق 
الشخصية، مثل جوازات السفر والتأشيرات، وضمان عدم 
التمييز في األنظمة والمعايير المتصلة بالحصول على تلك 
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الوثائق، من خالل مراجعتها من منظور مراٍع العتبارات 
الجنسين والعمر منعًا لتزايد التعّرض للمخاطر في مختلف 

مراحل دورة الهجرة.

وفي العديد من البلدان العربية، تواجه المرأة تحديات 
كبيرة في الحصول على وثائق السفر من دون موافقة 

أولياء أمرها الذكور. والمصادرة غير المشروعة لجوازات 
سفر الموظفين من جانب أصحاب العمل ال تزال مشكلًة 

قائمًة ينبغي أن تعالجها البلدان بالتعاون مع الشركاء 
الدوليين والوطنيين.

ويوصي اإلجراء 4)ھ( بتعزيز التدابير الرامية إلى خفض 
حاالت انعدام الجنسية، بوسائل تشمل تسجيل مواليد 
المهاجرين، وتمكين النساء والرجال على قدم المساواة 

من منح جنسياتهم إلى أبنائهم، ومنح الجنسية لألطفال 
المولودين في إقليم دولة أخرى، ال سيما في الحاالت التي 

يصير فيها الطفل عديم الجنسية إن لم يحصل عليها. 
وفي المنطقة العربية، إضافة إلى فئات أخرى، يشمل 

انعدام الجنسية ما يلي: 

األطفال الذين يولدون من أم مواطنة وأب أجنبي، 	 
عند انتهاء الزواج الطفل، أو ألب غير قادر أو غير 

راغب في إثبات األبوة. ولمعالجة هذه المسألة، 
اعتمدت عدة بلدان عربية، مثل تونس ومصر 
والمغرب، تشريعات ُيسمح بموجبها لألم بنقل 

جنسيتها إلى أطفالها؛

األطفال غير المسجلين من المهاجرين والالجئين 	 
يواجهون خطر انعدام الجنسية: يتواجد عدد غير 

معلوم من األطفال المولودين في األردن ولبنان 
والبلدان األخرى التي تستضيف الجئين من 

الجمهورية العربية السورية ال يحملون تصاريَح إقامة 
قانونية، ما يجعل األطفال عرضة النعدام الجنسية؛

الفلسطينيون الذين لم ُيمنحوا جنسية البلد الذي 	 
يقيمون فيه.

الهدف 5: تعزيز توافر ومرونة وسائل الهجرة النظامية

يدعو هذا الهدف إلى العمل على تيسير التنقل والعمل 
الالئق للعمال، وال سّيما للمهاجرين المضطرين إلى مغادرة 

بلدانهم األصلية بسبب كوارث طبيعية مفاجئة. ويسلط 
الضوء أيضًا على الحاجة إلى تيسير جمع شمل ُأَسر 

المهاجرين بغض النظر عن مستويات مهاراتهم، وتوسيع 
نطاق الخيارات المتاحة من أجل التنقل األكاديمي.

ويكتسي الهدف 5 أهمية خاصة بالنسبة إلى بلدان 
المقصد العربية للعمال المهاجرين، وال سيما دول مجلس 

التعاون الخليجي التي يعمل بعضها على مراجعة نظام 
الكفالة وتعديله وإيجاد البدائل له أو إلغائه إذ يضع هذا 

النظام عقبات قانونية أمام تنقل اليد العاملة في بلد 
المقصد وقد يعوق جمع شمل األسر.

6: تيسير التوظيف المنصف واألخالقي  الهدف 
وضمان الظروف التي تكفل العمل الالئق

يدعو هذا الهدف إلى اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة 
العجز في فرص العمل الالئق في المنطقة العربية. 

ويتمثل اإلجراء األول في تشجيع الدول على التوقيع 
والتصديق على الصكوك الدولية المعنية بهجرة العمال 

وحقوقهم والعمل الالئق والعمل القسري، واالنضمام إليها 
وتنفيذها )اإلجراء 6)أ((. وباستثناء دولة فلسطين، وهي 

ليست من أعضاء منظمة العمل الدولية، صادقت جميع 
البلدان العربية على ما ال يقل عن 4 اتفاقيات من بين 

االتفاقيات األساسية الـ 8 لمنظمة العمل الدولية. ولكن 
ال بّد من التوصل إلى فهم أفضل للعقبات التي تحول 

دون التصديق على االتفاقيات التي لم تنضم إليها دول 
مجلس التعاون الخليجي واألردن والسودان والصومال 

ولبنان المغرب )الجدول 6؛ انظر المرفق الخامس لهذا 
التقرير لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن وضع 

البلدان العربية في التصديق على الصكوك القانونية 
الدولية المتعلقة بالهجرة الدولية(. ومن المفيد أيضًا 

معرفة المزيد عن مدى إدراج وسائل الحماية التي تنص 
عليها االتفاقيات في التشريعات الوطنية، بغض النظر 

عن التصديق الرسمي على االتفاقيات9.

ويحث الهدف 6 على اتخاذ إجراءات ترمي إلى منع 
ين من خالل حظر جهات التوظيف وأصحاب  عبودية الدَّ
العمل من فرض رسوم التوظيف أو التكاليف ذات الصلة 

على العمال المهاجرين )اإلجراء 6)جيم((. وتشمل 
التطورات اإليجابية في هذا اإلطار اعتماد العديد من 
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الجدول 6. تصديق البلدان العربية على االتفاقيات األساسية الثماني لمنظمة العمل الدولية
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البلدان العربية، بما في ذلك جميع بلدان مجلس التعاون 
الخليجي، التشريعات الالزمة إللغاء الرسوم المفروضة 

على العمال المهاجرين مقابل دخولهم إلى بلدان 
المقصد. بيد أن الرسوم التي تفرضها وكاالت االستقدام 

والتوظيف في بلدان المنشأ ما زالت تطرح إشكاليًة تؤثر 
في رفاه العمال في المنطقة. ومن شأن بعض األدوات، 

مثل النظام الدولي لنزاهة التوظيف في المنظمة الدولية 
للهجرة، والمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية 

من أجل التوظيف العادل لمنظمة العمل الدولية، أن 
تساعد البلدان العربية في معالجة القضايا التي تحدث 
خارج حدودها، وذلك من خالل إشراك الجهات المعنية 

في القطاع الخاص )الجدول 7(.

وفي ما يلي إجراءات أخرى بالغة األهمية بالنسبة إلى 
البلدان العربية في إطار الهدف 6:

تزويد المهاجرين بعقود عمل مكتوبة، وضمان 	 
اّطالعهم على األحكام الواردة في العقد )اإلجراء 
6)د((، إذ أن العديد من المهاجرين يعملون بدون 

عقد مكتوب في القطاع غير الرسمي في المنطقة 
العربية. والعمال المهاجرون ذوو الدخل المنخفض، 

وغير الناطقين باللغة العربية، والذين يعملون في 
القطاع النظامي بموجب عقد مكتوب قد يفتقرون 
إلى المهارات اللغوية الالزمة لفهم مضمون العقود. 

ويمكن تجاوز الحواجز اللغوية بطرق مختلفة، منها 
على سبيل المثال ترجمة عقود العمل وإعداد الوثائق 

اإلدارية بعدة لغات؛

حظر مصادرة عقود العمل أو وثائق السفر أو األوراق 	 
الثبوتية الخاصة بالمهاجرين، أو االحتفاظ بها من 

دون موافقة العامل )اإلجراء 6)ح((. واالحتفاظ بجواز 
سفر العامل ممارسة غير قانونية يمعن أصحاب العمل 

في تطبيقها مع العمال ذوي الدخل المنخفض، وال 
سيما العامالت في الخدمة المنزلية. ويمكن معالجة 

هذه المشكلة بالسعي إلى توفير الحماية الالزمة 
للعامل بموجب قوانين وسياسات العمل المناسبة، بما 

في ذلك الفئات األكثر عرضة للمخاطر مثل المهاجرين 
العاملين في الخدمة المنزلية.

الهدف 7: معالجة أوجه الضعف في الهجرة والحّد منها

للحّد من مواطن الضعف في الهجرة، يدعو اإلجراء 
7)ج( إلى اتخاذ الخطوات الالزمة لمعالجة االحتياجات 

وَمَواطن الضعف الخاصة بالمهاجرين من النساء والفتيات 
والفتيان. وتكتسب هذه الخطوات أهمية بارزة في 

المنطقة العربية، حيث تشير التقديرات إلى أن دول 
مجلس التعاون الخليجي وبلدان المشرق تضم وحدها 

1.7 مليون مهاجرة عاملة في الخدمة المنزلية. وفي 
هذا السياق، بدأت بعض البلدان باتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لتعديل تشريعاتها بما يوّفر الحماية للمهاجرين 
المعّرضين للمخاطر. ومع ذلك، ال بد من بذل مزيد 

من الجهود لضمان حماية جميع المهاجرين من العنف 
وسوء المعاملة واالستغالل على أساس نوع الجنس.

الجدول 7. تكاليف التوظيف التي يتكبدها المهاجرون، وإيرادات اليد العاملة المهاجرة في ممرات مختارة، 2015 أو 2016

ممر الهجرة
إجمالي تكاليف 

التوظيف في عام 2016 
)بالدوالر األمريكي(

اإليرادات الشهرية في 
عام 2016 )بالدوالر 

األمريكي(

نسبة تكاليف 
التوظيف إلى 

اإليرادات الشهرية*
4,46049110.5باكستان-المملكة العربية السعودية عام 2015

1,3863774.5الهند-المملكة العربية السعودية عام 2015
7692863.8نيبال-المملكة العربية السعودية عام 2016

3094710.7الفلبين-المملكة العربية السعودية عام 2016
1,0153483.7إثيوبيا-المملكة العربية السعودية عام 2015

7422922.9نيبال-قطر عام 2016
1,1566041.9الهند-قطر عام 2015

5195081.1الفلبين-قطر عام 2015

.Abella, 2018 :المصدر
* احتُسبت هذه المتوسطات من عينة لتوزيع نسبة تكاليف التوظيف إلى اإليرادات.
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وفي العديد من البلدان العربية، ُتحرم المرأة المهاجرة 
من حقوقها اإلنجابية. فالمرأة الحامل أو المصابة 
بعدوى منقولة جنسيًا يمكن أن تخضع لالحتجاز 

ُتمَنع المرأة المهاجرة  البلدان،  والترحيل. وفي بعض 
من الزواج، وتخضع الختبار الحمل وفيروس نقص 

المناعة البشرية بصورة دورية، وُتمَنع من استخدام 
وسائل منع الحمل10.

وتتعرض عدة فئات من النساء المهاجرات للعنف 
وسوء المعاملة على أساس نوع الجنس:

المهاجرون من ذوي الدخل المنخفض: خُلصت 	 
البحوث إلى أن المشاكل الصحية، مثاًل، تنتشر 
على نطاق واسع بين النساء المهاجرات ذوات 

الدخل المنخفض، وهو ما ُيعزى بشكل كبير إلى 
العمل، والعمل  لمكان  المتكرر  األمية، والتغيير 

اإلضافي، وسوء المعاملة في مكان العمل، واألجور 
التي يعانيها أفراد  المدفوعة، والمشاكل  غير 

األسرة الباقون في بلد المنشأ11؛

المهاجرات المهّربات: تشير عدة تقارير إلى تعّرض 	 
النساء المهاجرات إلى انتهاكات شديدة في 

مسارات الهجرة غير النظامية. وتعاني المهاجرات 
من مشاكل صحية جسدية ونفسية طويلة األمد من 

جراء ما يتعّرضن له من عنف جنسي واغتصاب.

ويهدف اإلجراء 7)ح( إلى منع وقوع المهاجرين في 
وضع غير نظامي في بلد المقصد، من خالل وضع 

إجراءات مالئمة ومتاحة لتيسير انتقالهم من وضع 
قانوني إلى آخر، وإبالغ المهاجرين عن حقوقهم 

للمهاجرين  النظامية  وواجباتهم. ولعّل األوضاع غير 
المضيفة على حدٍّ  بالمهاجرين وبالبلدان  الضرر  ُتلحق 

سواء. ففي المنطقة العربية، حيث يعيش بين 5 و10 
ماليين مهاجر في وضع غير نظامي )بفعل الدخول 
من دون تأشيرة، وتجاوز فترة صالحية التأشيرة، 

والعمل من دون تصريح(، تبرز الحاجة إلى الحد 
من التحديات التي تواجهها هذه الفئات المعّرضة 

التغييرات  للمخاطر، بوسائل منها إجراء مجموعة من 
في السياسات لتيسير وصولهم إلى الخدمات 

المدني والتعليم  السجل  والحقوق األساسية، مثل 
والعمل في القطاع الرسمي.

الهدف 8: إنقاذ األرواح وتنسيق الجهود الدولية بشأن 
المفقودين المهاجرين 

الرئيسية للحكومات  يتناول هذا الهدف أحد الشواغل 
بالهجرة في  المعنية  العربية وغيرها من الجهات 

المنطقة. فبعٌض من أكثر مسارات الهجرة خطورًة 
في العالم يبدأ في البلدان العربية، أو يعبر بأراضيها، 

أو ينتهي داخلها، وال سيما المسار األوسط والغربي 
والشرقي للبحر األبيض المتوسط إلى أوروبا، 

العابر للصحراء من أفريقيا جنوب الصحراء  والمسار 
الكبرى إلى شاطئ المتوسط مرورًا بليبيا وغيرها من 

بلدان المغرب العربي، ومسار خليج عدن من القرن 
األفريقي إلى شبه الجزيرة العربية. وكل عام، يلقى 
آالف المهاجرين حتفهم في البحر أو في الصحراء 

وهم يحاولون الحصول على الحماية الدولية أو على 
حياة أفضل لهم وأُلسرهم. وأمام هذا المشهد، تّتضح 
الحاجة إلى إجراءات ملحة متعّددة الجوانب إلنقاذ 

األرواح )اإلجراء 8)أ((، والقضاء على الدوافع الكامنة 
وراء هذه الرحالت المحفوفة بالمخاطر )اإلجراء 

8)ب((، والتخفيف من وقع تبعاتها )اإلجراء 8)ج((.

الهدف 9: تعزيز االستجابة عبر الوطنية لتهريب 
المهاجرين

التهريب في جوهره عابٌر للحدود الوطنية إذ يغطي 
لذا،  المنشأ والعبور والمقصد.  لبلدان  مناطق تابعة 

من الضروري أن تتعاون الدول الواقعة على مسارات 
الناحية  المناسبة. ومن  باالستجابة  للقيام  التهريب 

النظرية، فإن السبيل األمثل للتصّدي لهذه الظاهرة في 
المشتركة  الجهود  العربية يكمن في تكثيف  المنطقة 

بين جميع البلدان المعنية، من القرن األفريقي إلى 
ليبيا وأوروبا على طول المسار األوسط للبحر األبيض 
العربية السورية إلى تركيا  المتوسط، ومن الجمهورية 

وأوروبا على طول المسار الشرقي للبحر األبيض 
المتوسط، ومن القرن األفريقي إلى اليمن ودول 
مجلس التعاون الخليجي على طول مسار خليج 

عدن. ومن أهم الخطوات التي يمكن لبلدان المقصد 
أن تتخذها من أجل القضاء على التهريب هي إتاحة 

النظامية. للهجرة  مسارات أوسع 
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الهدف 10: منع االتجار باألشخاص ومكافحته 
والقضاء عليه في سياق الهجرة الدولية

يمّثل المهاجرون غير الحاملين للوثائق الالزمة والذين 
يعيشون في أوضاع غير نظامية فريسة سهلة لشبكات 
االتجار. وبما أنهم يفتقرون إلى الحماية الالزمة وكثيرًا 

ما يقعون طّي النسيان، يشتّد خطر وقوعهم فريسًة 
للشبكات اإلجرامية وتعرضهم للعنف واالستغالل. 

ومن بين المهاجرين، يتعّرض النساء واألطفال على 
نحو خاص للمخاطر. ويحّث اإلجراء 10)ھ( الدول 

على اتخاذ تدابير تعالج قابلية تعّرض النساء والرجال 
والفتيات والفتيان للمخاطر، بغض النظر عن وضعهم 
من حيث الهجرة. والمبادرات المنّفذة في هذا اإلطار، 

مثل مبادرة حكومة البحرين في إنشاء صندوق 
لمساعدة ضحايا االتجار بالبشر، تمّثل خطوة إلى 

األمام على مسار الحل، ونموذجًا يمكن تطبيُقه في 
بلدان أخرى في المنطقة. ويهدف هذا الصندوق إلى 

توفير الحماية المالية الالزمة للضحايا في اإلجراءات 
القضائية، ومنحة تتيح لهم إعادة االندماج في بلدانهم 

األصلية أو العمل في البحرين12.

ومع أن معظم الدول العربية أطراٌف في اتفاقية األمم 
الوطنية  عبر  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة 

األولين13، تشير عدة  باليرمو( وبروتوكوليها  )اتفاقية 
تقارير صادرة عن نشطاء حقوق اإلنسان والمنظمات 

الدولية إلى أدّلة على االتجار باألشخاص في مسارات 
الهجرة المختلطة وفي تدفقات الالجئين، األمر الذي 

ال يزال يطرح تحديًا كبيرًا. ويدعو اإلجراء 10)ج( إلى 
التي قد تستغلها  النظامية  مراقبة مسارات الهجرة غير 

المهاجرين  لتجنيد واستغالل  بالبشر  االتجار  شبكات 
بين أو غير النظاميين، وهو ما يحدث بوجه  المهَرّ

خاص على المسارات البرية والبحرية من أفريقيا إلى 
أوروبا أو شبه الجزيرة العربية.

وتشير بعض األدلة إلى أن المهاجرين الذين يتعّرضون 
ر من الشبكات اإلجرامية  لالتجار ويتمّكنون من التحرُّ

التي تستغلهم، يواجهون خطر االحتجاز والترحيل 
الرسمية النتهاكهم قوانين الدخول  ِقبل السلطات  من 

واإلقامة. وفي هذا السياق، يدعو اإلجراء 10)ح( 
إلى تزويد المهاجرين الذين وقعوا ضحايا لالتجار 

باألشخاص بُسُبل الحماية والمساعدة بما في ذلك 
البدني والنفسي واالجتماعي، والمشورة،  التعافي  ُسُبل 

والمساعدة على العودة الطوعية، أو تصريح بالبقاء 
في بلد المقصد، بصورة مؤقتة أو دائمة.

الهدف 11: إدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة 
ومنّسقة

لهذا الهدف أهمية كبرى بالنسبة إلى البلدان العربية 

في ظل استمرار موجات النزوح السكاني داخل 
العابرة في  المختلطة  الهجرة  المنطقة وتدفقات 

المنطقة. واإلدارة المتكاملة للحدود ال ُتسهم فحسب 
في ضمان أمن السكان في إقليم معين بل تضمن 

أيضًا حركة سلسة للبضائع واألشخاص، ما يدفع عجلة 
التبادل التجاري والنمو االقتصادي. ونظرًا لما تعانيه 

عدة بلدان عربية من تباطؤ في النمو االقتصادي، 
يبرز الدور األساسي لهذه الحركة التجارية األقاليمية 
والدولية في تحقيق االستقرار االقتصادي واالزدهار 

المنطقة14. في 

الهدف 12: تعزيز اليقين والقدرة على التنبؤ في 
إجراءات الهجرة من أجل الفرز والتقييم واإلحالة على 

مناسب نحو 

تتكبدها  التي  الضرورية  وللنفقات غير  للتأخير  تفاديًا 
الدول والمهاجرون على حٍد سواء، يدعو اإلجراء 
12)أ( إلى زيادة شفافية إجراءات الهجرة وإتاحة 

االطالع عليها عن طريق اإلبالغ بوضوح عن شروط 
الدخول أو القبول أو اإلقامة أو العمل أو الدراسة أو 
لتبسيط  التكنولوجيا  غير ذلك من األنشطة، واعتماد 

إجراءات تقديم الطلبات. ويبّين هذا اإلجراء أيضًا 
السلبية  الخارجية  العوامل  إلى معالجة  الحاجة 

القانونية  المكاتب غير  الكفالة، مثل إنشاء  لنظام 
إلصدار التأشيرات وإرغام المهاجرين على دفع رسوم 

المنشأ.  بلد  القانونية قبل مغادرتهم  التوظيف غير 
وفي هذا اإلطار، يوّفر كل من نظام العمالة الوافدة 
اإللكتروني  البحرين وبرنامج “مساند«  المعتَمد في 
السعودية مثالين ممتازين على  العربية  المملكة  في 

الشفافية  تحقيق  تتيح  التي  التكنولوجية  الحلول 
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العاملة، ويمكن االستناد  اليد  والكفاءة وتنظيم هجرة 
إليهما في توجيه مبادرات مماثلة في المنطقة.

وتتطّرق اإلجراءات 12)ب( و)ج( و)د( إلى احتياجات 
النساء  فيهم  بمن  للمخاطر،  المعّرضين  المهاجرين 

واألطفال أو ضحايا اإلتجار باألشخاص وأشكال أخرى 
من االستغالل، بالتشديد على أهمية تقديم المساعدة 
والمشورة المالئمتين لهم على نحٍو يراعي االعتبارات 

الثقافية، ووضع اآلليات المعنية بتحديد الهوية 
واإلحالة على نحو متخصص ومراٍع لألطفال.

الهدف 13: عدم اللجوء إلى احتجاز المهاجرين إال 
كمالذ أخير، والعمل على إيجاد بدائل

يدعو هذا الهدف إلى الحّد من عمليات احتجاز 
المهاجرين من خالل نشر أفضل الممارسات لبدائل 

االحتجاز القائمة على حقوق اإلنسان في سياق الهجرة 
الدولية، بُسُبٍل من بينها تيسير التبادل على نحٍو منتظم 

وبلورة مبادرات قائمة على الممارسات الناجحة بين 
الدول نفسها، وبين الدول وأصحاب المصلحة. وفي 

ظل الموجات غير المسبوقة من المهاجرين الدوليين 
القادمين إلى العديد من البلدان العربية والعابرين فيها، 

اسُتنفدت قدرة هذه البلدان على االستقبال لُتتَرك أعداد 
كبيرة من المهاجرين في مواجهة ظروف احتجاز ال 

تستوفي أدنى المعايير المطلوبة، ومن دون أّي بدائل 
فعالة. ويمكن توفير الدعم لتطبيق أفضل الممارسات 
في إيجاد بدائل لالحتجاز بما يتناسب مع الخصائص 

اإلقليمية، واتباع ُنُهج محّددة لكل سياق لمساعدة 
البلدان على استقبال المهاجرين واستضافتهم في بيئة 

آمنة تحترم حقوق اإلنسان.

الهدف 14: تعزيز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون 
على امتداد دورة الهجرة

الهدف 14 واحد من أهداف االتفاق العالمي القليلة 
المعنية بالمواطنين المقيمين خارج الدولة بداًل من 
ل  المهاجرين المقيمين على أراضيها. وغالبًا ما ُتمثَّ

البلدان العربية التي تقيم أعداٌد كبيرة من مواطنيها في 
الخارج من خالل سفاراتها وقنصلياتها في بلدان المقصد 
الرئيسية. ويقع على عاتق الدول توفير الحماية القنصلية 

الالزمة لمواطنيها المقيمين في الخارج، وإن كانت بعض 
البلدان تفتقر إلى األدوات الالزمة لتحقيق هذه الغاية.

وينّص الدستور المصري لعام 2014 على التزام الدولة 
»برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم 
وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم 

العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية 
الوطن« )المادة 88: المصريون المقيمون في الخارج(15. 

وتعمل الحكومة المصرية على وضع قانون إلنشاء 
صندوق لرعاية المصريين في الخارج، ومساعدة من هم 

في حاجة إلى المساعدة القانونية والقضائية، وتقديم 
المعلومات الالزمة عن فرص العمل المتاحة في مصر16.

ويتضمن الدستور المغربي لعام 2011 حكمًا مماثاًل ينّص 
على أن المملكة المغربية تعمل »على حماية الحقوق 

والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة 
المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي 

والقوانين الجاري بها العمل في بلدان االستقبال. كما 
تحرص على الحفاظ على الوشائج اإلنسانية معهم، وال 

سيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم 
الوطنية )المادة 16(”17. وقد ُكلِّف مجلس الجالية 

المغربية بالخارج، الذي ُأنشئ بموجب مرسوم ملكي في 
عام 2007، بمهمة الدفاع عن مصالح المواطنين المغاربة 
في الخارج. وفي األول من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، 
خّصصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خطًا ساخنًا 

للمغاربة المقيمين في الخارج، يمكن االتصال به مباشرة 
من بلدان اإلقامة الرئيسية لهؤالء المواطنين18.

ال يذكر الدستور التونسي لعام 2014 حقوق المواطنين 
المغتربين وحمايتهم، غير أن اإلدارة العامة للشؤون 
القنصلية في وزارة الشؤون الخارجية مسؤولة عن 

حماية حقوق ومصالح المواطنين التونسيين المقيمين 
في الخارج19. وأنشأت وزارة الشؤون االجتماعية بوابة 

إلكترونية للتونسيين في الخارج20.

الهدف 15: تيسير حصول المهاجرين على الخدمات 
األساسية

الخدمات األساسية التي يشير إليها االتفاق العالمي 
بوضوح هي الصحة والتعليم21. ويوصي اإلجراءان 

15)ھ( و)و( بتوفير ُنُظم تقديم الخدمات الشاملة 

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf?lang=ar
https://www.ccme.org.ma/ar/ccme-ar
https://www.ccme.org.ma/ar/ccme-ar
https://www.ccme.org.ma/ar/ccme-ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar
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للمهاجرين، وإتاحة خدمات الرعاية الصحية والتعليم 
الجيد لجميع المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم 

كمهاجرين، وعلى أساس غير تمييزي. وقد التزمت 
الدول الموقعة بدمج االحتياجات الصحية للمهاجرين 

في السياسات الوطنية والمحلية المتعلقة بالرعاية 
الصحية، وهو أمٌر بالغ األهمية بالنسبة إلى البلدان 

العربية التي تواجه ُنُظمها الطبية ضغطًا كبيرًا بفعل 
التحركات السكانية الواسعة على أراضيها أو من خاللها. 
وقد يدفع هذ الوضع بالدول المعنية إلى تقييد الحصول 

على الخدمات المحدودة في غالبها أصاًل وحصرها في 
المواطنين فقط. وقد تفضي هذه اإلجراءات إلى أزمات 
على مستوى الصحة العامة وإلى تفاقم معاناة النازحين. 

وتختلف نوعية الخدمات الصحية والتعليمية المقّدمة 
إلى المواطنين وكميتها باختالف مستوى الدخل لكل 

بلد، وغير ذلك من الظروف االقتصادية والسياسية. لذا، 
يصعب اعتماد معايير عالمية لتحديد نوع الخدمات 
المتاحة للمهاجرين، بل يمكن وضع معايير تتناسب 

واألوضاع الخاصة لكل بلد. ويدعو اإلجراء 15)د( إلى 
تفويض مؤسسات مستقلة بتلّقي الشكاوى المتعلقة 

بالحاالت التي ُيمنع أو يعرقل فيها وصول المهاجرين 
إلى الخدمات األساسية، والتحقيق في هذه الشكاوى 

ومتابعتها من أجل تيسير الوصول إلى ُسُبل االنتصاف 
وإحداث تغيير في الممارسة.

الهدف 16: تمكين المهاجرين والمجتمعات من تحقيق 
االندماج والتماسك االجتماعي الكاملين

ال يتضّمن االتفاق العالمي تعريفًا واضحًا لمصطلح 
»اإلدماج الكامل«، بل يترك مجال التأويل مفتوحًا أمام 

الجهات المعنية. وبوجه عام، يشير مصطلح إدماج 
المهاجرين إلى عملية معقّدة ومتعّددة األوجه تمتد 

على فترة طويلة، وتّتخذ أبعادًا اقتصادية )مثل إمكانية 
الحصول على عمل وأنشطة مدرة للدخل( وثقافية )مثل 
االعتراف بمعتقدات اآلخرين، وقيمهم وممارساتهم، بما 

في ذلك الحريات الدينية( واجتماعية )مثل العالقات 
الشخصية بين المهاجرين والمجتمع المضيف، واللغة 

المشتركة( وسياسية )مثل المشاركة في اتخاذ القرارات 
العامة والحصول على الجنسية(. وال بد من مراعاة 

األوضاع المختلفة في المنطقة العربية عند تطبيق ما 
يرد في االتفاق العالمي من التزام بتمكين المهاجرين 

لكي يصبحوا أفرادًا ناشطين في المجتمع وبتعزيز 
التفاعل بين المجتمعات المستقِبلة والمهاجرين في 

ممارسة الحقوق والواجبات المتبادلة.

أواًل، للحكومات العربية رؤى متباينة بشأن إدماج 
المهاجرين. ففي حين اعتمدت بعض البلدان سياسات 
رسمية للحّد من عدد األجانب المقيمين على أراضيها، 
تسعى بلدان أخرى إلى إتاحة الُسُبل الكفيلة بتشجيع 

األجانب المقيمين على االنخراط الكامل في المجتمعات 
ح أن ينظر كل بلد، حسب سياقه،  المضيفة. لذا، ُيرجَّ
بطريقة مختلفة إلى ما يرد في االتفاق العالمي من 

دعٍم لألهداف القصيرة والمتوسطة والبعيدة األجل في 
سياسات لّم شمل األسر )اإلجراء 16)ج((.

ثانيًا، يتفاوت الواقع االقتصادي للبلدان العربية تفاوتًا 
شديدًا. وااللتزام الوارد في االتفاق العالمي بتأمين أسواق 

عمل شاملة للجميع، وضمان المشاركة الكاملة للعمال 
المهاجرين في االقتصاد الرسمي )اإلجراء 16)د(( ُيحدث 

تبعات مختلفة على بلدان المقصد، حسب طبيعة سوق 
العمل فيها. وتشمل أسواق العمل العربية مجموعة واسعة 

من القطاعات، منها القطاع الرسمي السائد في معظم 
دول مجلس التعاون الخليجي، يقابله قطاع غير رسمي 
في معظم بلدان المشرق والمغرب العربي. وفي القطاع 

الرسمي، ُيَعّد عقد العمل الرسمي شرطًا مسبقًا للهجرة إلى 
بلد المقصد. أما في القطاع غير الرسمي، فيبدأ المهاجر 

بالبحث عن عمل بعد وصوله إلى بلد المقصد.

ثالثًا، ال بد من مراعاة جميع المعايير االجتماعية 
والتصورات المتعلقة بأدوار الجنسين. وتنص االلتزامات 

الواردة في االتفاق العالمي على ضرورة تمكين النساء 
المهاجرات، من خالل إزالة القيود التمييزية القائمة على 

أساس نوع الجنس في قطاع العمل الرسمي )اإلجراء 
16)أ((. وينطبق هذا اإلجراء على الحاالت التي يؤدي فيها 

بقاء المرأة في المنزل لرعاية أسرتها إلى انخفاض نسبة 
مشاركة النساء في النشاط االقتصادي. وحيثما تنطبق 

هذه المعايير االجتماعية على المواطنات فقط، تُتاح 
للمهاجرات فرٌص أكبر في الوصول إلى المهن التي تغلب 
عليها النساء. فمن مجموع السكان من الفئة العمرية 20-

65 عامًا، تبلغ نسبة العامالت السعوديات 11.7 في المائة 
فيما تبلغ نسبة العامالت األجنبيات 35.4 في المائة22.
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الهدف 17: القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز 
الخطاب العام المستند إلى األدلة من أجل التأثير على 

التصورات العاّمة عن الهجرة

جميُع الدول العربية من الدول األطراف في االتفاقية 
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

البالغ عددها 177 23. غير أن النقص في المعلومات 
المتوفرة في هذا الشأن يحول دون إحراز التقدم في 
تنفيذ االتفاقية وقياس مدى انتشار أعمال العنصرية، 

والتمييز العنصري، وكره األجانب. وتتوفر تقارير بشأن 
حاالت التمييز التي تعّرض لها المهاجرون في معظم 

البلدان العربية، إال أنها تستند إلى التحليل النوعي 
فقط، فيما تغيب اإلحصاءات الالزمة إلثبات حجم 
هذه الظاهرة. لذلك، ينبغي جمع البيانات المصنفة 

حسب األصل ونوع الجنس والخصائص االجتماعية 
واالقتصادية من أجل التعّرف على الفئات التي تتعّرض 

للتمييز، وتحديد حجمها، واتخاذ ما يلزم من تدابير 
لحمايتها. كما أن إعداد قاعدة بيانات شاملة في هذا 

الشأن يستدعي تسجيل جميع أفعال التمييز. وتحقيقًا 
لهذا الهدف، يتعّين على البلدان تمكين المهاجرين 

والمجتمعات المحلية من اإلبالغ عن أي فعل يحّرض 
على العنف ضد المهاجرين، وذلك بإطالعهم على آليات 

االنتصاف المتاحة على النحو الوارد في اإلجراء 17)ب( 
من االتفاق العالمي. وقد أظهرت المسوح أن المهاجرين 

نادرًا ما يبّلغون عن حاالت التمييز التي يتعرضون لها، 
الفتقارهم إلى آليات االنتصاف المالئمة أو خوفًا من 

العقاب والترحيل.

الهدف 18: االستثمار في تنمية المهارات وتيسير 
االعتراف المتبادل بالمهارات والمؤهالت والكفاءات

التعليم هو أحد محّركات الهجرة الدولية. لذا، يفوق 
المستوى العلمي للمهاجرين الدوليين في المتوسط 
المستوى التعليمي لسكان بلدانهم األصلية24. وكما 

هو مبّين في الجدول 2 )ص. 34( ، ينطبق ذلك على 
المهاجرين المقيمين في بلدان منظمة التعاون والتنمية 

في الميدان االقتصادي، والقادمين أصاًل من البلدان 
العربية التي تتوفر بشأنها بيانات حديثة عن المستويات 

التعليمية للمقيمين.

وقد ُتسهم الهجرة في بناء رأس المال البشري إذا ما 
ُمنح العمال المهاجرون، بمستوى مهاراتهم، فرصة 

خوض تجارب جديدة، بما في ذلك التعليم الرسمي 
والتدريب المهني في بلد المقصد. ولتحقيق االستفادة 

القصوى من الهجرة، ال بد من االعتراف بمهارات 
المهاجرين ومؤهالتهم. وما لم يحصل المهاجرون على 
عمل يتناسب مع مهاراتهم الفعلية، يبقى هذا االعتراف 
منقوصًا )وقد يلقى اعتراضًا من جانب الدولة المضيفة 

والسكان(، وقد تؤدي الهجرة إلى تبديد المهارات. 
ويوصي اإلجراء 18)ج( بإبرام اتفاقات ثنائية أو 

إقليمية أو متعددة األطراف بشأن االعتراف المتبادل، 
أو تضمين أحكام االعتراف في اتفاقات أخرى. وقد 

حاولت عدة بلدان عربية تحقيق هذا الهدف بعقد 
شراكات مع االتحاد األوروبي في مجال التنقل 

)اتفاقات غير ملزمة(، بما في ذلك:

شراكة بين االتحاد األوروبي والمغرب )في عام 	 
2013(، تهدف إلى توثيق التعاون لتيسير االعتراف 

المتبادل بالمؤهالت المهنية واألكاديمية؛

شراكة بين االتحاد األوروبي وتونس )في عام 	 
2013(، تهدف إلى تحسين المعلومات المتاحة 

للمواطنين التونسيين المؤهلين بشأن فرص العمل 
والتعليم والتدريب في االتحاد األوروبي، وتيسير 
االعتراف المتبادل بالمؤهالت المهنية والجامعية؛

شراكة بين االتحاد األوروبي واألردن )في عام 	 
2014(، تهدف إلى توثيق التعاون من أجل تيسير 

االعتراف المتبادل بالمؤهالت المهنية واألكاديمية، 
وتطوير المناهج الدراسية بما ُيعّزز االعتراف 

بالمؤهالت األردنية في االتحاد األوروبي وغيرها من 
بلدان المقصد25.

ويمكن األخذ بهذه النماذج لعقد شراكات التنقل بين 
بلدان المنشأ العربية وبلدان المقصد.

الهدف 19: خلق ظروف تساعد المهاجرين والمغتربين على 
المساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع البلدان

كما قال الممثل الخاص السابق لألمين العام المعني 
بالهجرة الدولية، بيتر ساذرالند، »الهجرة تنمية«26. 

فالمهاجرون يساهمون في اقتصاد كل من بلد المقصد 
حيث يعملون، وبلد المنشأ الذي يتلّقى تحويالتهم 

المالية وإسهاماتهم الفكرية، ويتواصل مع العالم من 

https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/325_PDF1.pdf
https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/325_PDF1.pdf
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خاللهم. ويدعو اإلجراء 19)أ( إلى تعزيز وتيسير اآلثار 
اإليجابية للهجرة من أجل تحقيق جميع أهداف التنمية 

المستدامة، ويتطّلب من بلدان المنشأ والمقصد اتخاذ 
اإلجراءات المناسبة. وقد عملت البلدان العربية الُمرِسلة 

للمهاجرين على إنشاء مؤسسات وصياغة سياسات 
للتواصل مع رعاياها المغتربين، هدفها جذب التحويالت 

واالستثمارات. والتحويالت المالية التي يرسلها 
المهاجرون مباشرة إلى أسرهم، كثيرًا ما ال تخضع لتقّلبات 

الدورة االقتصادية، وتستطيع الوصول إلى المجتمعات 
المحلية النائية، وقد ثُبت أثُرها في الحد من الفقر.

والهدف اآلخر لسياسات المغتربين هو تعزيز الروابط 
الثقافية للمهاجرين مع بلدان المنشأ. فقد وضعت 

القنصليات العربية في البلدان غير الناطقة باللغة العربية 
)مثل أوروبا الغربية(، مثاًل، برامَج لغوية خاصة للمهاجرين 
من الجيل الثاني. ومنذ عام 1977، تنظم قنصليات تونس 

والجزائر والمغرب في فرنسا، بالتعاون مع وزارة التعليم 
الفرنسية، دورات باللغة العربية ألطفال المهاجرين في 

إطار المدارس العامة الفرنسية27. وتؤيد رابطة التونسيين 
في فرنسا هذه المبادرة تحت شعار “تعليم لغة بلد 

المنشأ وثقافته، أداة فعالة لبناء المواطنة”. وفي عام 
2015، أطلقت »مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين 

بالخارج« منصة إلكترونية لتدريس اللغة العربية إلى 
المهاجرين من الجيل الثاني28.

ويمكن أيضًا مّد روابط سياسية مع االغتراب بتمكين 
المهاجرين من التصويت من بلدان إقامتهم في الخارج، أو 

في بعض الحاالت، بتأمين تمثيل برلماني محّدد للمغتربين. 
ويدعو اإلجراء 19)ز( إلى تمكين المهاجرين من االنخراط 

والمشاركة في السياسة في بلدانهم األصلية من خالل 
إنشاء سجالت للناخبين خاصة بالمواطنين في الخارج، 
ومن خالل إتاحة التمثيل البرلماني. وقد نجحت كل من 

تونس29، والجزائر30، والمغرب31 في إنفاذ هذه اآلليات، علمًا 
أن المغرب أتاح لمواطنيه المقيمين في الخارج التصويت 

بالوكالة فقط في االنتخابات البرلمانية لعام 2017.

الهدف 20: تشجيع إرسال التحويالت المالية بوسائل أسرع 
وأكثر أمانًا وأقل كلفة، وتيسير االندماج المالي للمهاجرين

ُيعنى هذا الهدف بتحقيق الهدف العام المتعلق بتسخير 
الهجرة لتنمية البلدان والمجتمعات األصلية للمهاجرين. 

وفي هذا اإلطار، ُتعّد التحويالت المالية واحدة من 

أنجع مصادر التمويل الخارجي في البلدان النامية. فهي 
ُترَسل بين أسر المهاجرين، ما يجعلها تصل مباشرة إلى 
المجتمعات المحلية النائية وقد ثُبَت أُثرها في الحد من 

الفقر، وهذا أمٌر هام بالنسبة إلى المنطقة العربية. وكما هو 
رت التحويالت  موضح في الفصل األول من هذا التقرير، ُقدِّ

الُمرسلة من المنطقة العربية، بوصفها واحدة من مناطق 
المقصد للمهاجرين، بحوالى 120.6 مليار دوالر في عام 

2017. وبلغت قيمة التحويالت المرسلة إلى المنطقة 
العربية، بوصفها واحدة من مناطق المنشأ للمهاجرين، 54.1 

مليار دوالر في العام نفسه.

ويتماشى اإلجراء 20)أ( مع الغاية 10)ج( من أهداف التنمية 
المستدامة إذ يدعو إلى وضع خارطة طريق لخفض تكاليف 

معامالت تحويالت المهاجرين إلى أقل من 3 في المائة، 
وإلغاء قنوات التحويالت المالية التي تزيد تكاليفها على 5 

في المائة بحلول عام 2030. ويبقى تحقيق هذا الهدف رهنًا 
بمشاركة جميع الدول العربية، سواء كانت من دول المنشأ 
أو من دول المقصد. وكثيرًا ما تفرض المصارف والجهات 
الوسيطة األخرى رسومًا على التحويالت المالية، متوّجبة 

على الُمرِسل والمتلّقي. وحاليًا، يدور نقاش في عدد من 
دول مجلس التعاون الخليجي بشأن أحقية فرض ضرائب 

على تحويالت العمال المهاجرين، ما من شأنه أن يرفع تكلفة 
معامالت التحويل بما يتخطى نسبة 3 في المائة32.

ويرّكز اإلجراء 20)ح( من االتفاق العالمي على ضرورة 
معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وتشجيع 

مشاركة المرأة بفعالية في الحياة االقتصادية، بوسائل 
منها الحصول على تدريب لزيادة اإللمام باألمور المالية، 

وإتاحة الوصول إلى ُنُظم التحويالت المالية الرسمية، 
وفتح حساب مصرفي، وامتالك أصول مالية واستثمارات 

وإدارتها. ويمكن اتخاذ تدابير مماثلة لتمكين المرأة من 
توّلي المسؤولية االقتصادية الكاملة في إدارة أموالها، 

سواء في بلد المقصد إذا ما كانت مهاجرة مستقلة ماديًا 
وُمرِسلة للتحويالت، أو في بلد المنشأ إذا كانت متلّقية 

للتحويالت ومسؤولة عن أسرة معيشية.

الهدف 21: التعاون في تيسير عودة المهاجرين والسماح 
بإعادة دخولهم بصورة آمنة تصون كرامتهم وكذلك إعادة 

إدماجهم إدماجًا مستدامًا

العربية،  البلدان  إلى  بالنسبة  كبيرة  أهمية  الهدف  لهذا 
بوصفها بلدان منشأ ومقصد. وقد وّقعت عدة 
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بلدان أوروبية على عدد من  بلدان منشأ عربية مع 
المهاجرين.  قبول  إعادة  بشأن  الثنائية  االتفاقات 

فقد وّقع كل من األردن وتونس والمغرب مع االتحاد 
تتضّمن  التنّقل  اتفاقات شراكة في مجال  األوروبي 

اتفاق  المهاجرين. وينص  قبول  إعادة  بشأن  التزامات 
والمغرب في  األوروبي  االتحاد  بين  الُمبرم  الشراكة 
التعاون بشأن إعادة قبول  عام 2013 على مواصلة 
وفقًا  للطرفين  متبادلة  فائدة  يحّقق  بما  المهاجرين، 
بينهما  المفاوضات  واستئناف  المتبادلة،  لاللتزامات 

الشأن33. بهذا  اتفاق متوازن  إلى  للتوّصل 

وبعد مرور 6 سنوات على هذا االتفاق، لم يوّقع 
المغرب بعد على أي اتفاق مع االتحاد األوروبي ككل 

بشأن إعادة قبول المهاجرين. وينطبق األمر نفسه 
على األحكام الواردة في اتفاقات الشراكة الُمبرمة 

في مجال التنّقل بين االتحاد األوروبي وتونس، وبين 
االتحاد األوروبي واألردن. وتندرج إعادة القبول 

في إطار مفاوضات أوسع نطاقًا تطالب من خاللها 
الدول العربية الشريكة بتيسير حصول رجال األعمال 

والطالب وغيرهم من األشخاص على تأشيرات دخول 
لقاء التزامها بالسماح لرعاياها أو لرعايا بلدان ثالثة 
من ذوي األوضاع غير النظامية في أوروبا بالدخول 
العربية تفّضل  مجددًا إلى بلدانهم. ولكن الحكومات 

المفاوضات الثنائية مع فرادى البلدان في االتحاد 
األوروبي، بداًل من االتحاد األوروبي ككل، لتحسين 

التفاوض35،34. موقفها في 

وليس للدول العربية، بوصفها دول مقصد أو عبور، 
اتفاقات محددة مع بلدان المنشأ بشأن إعادة قبول 
المهاجرين وإعادة إدماجهم، إال أنها تدعم عددًا من 

المبادرات المخّصصة لهاتين المسألتين. ففي عام 2017، 
مثاًل، أطلقت قطر مشروع »مساعدة عودة المهاجرين 
النيباليين الذين تقّطعت بهم الُسُبل إلى بالدهم«. وقد 

قّدمت المنظمة الدولي للهجرة إلى المهاجرين النيباليين 
المعّرضين لالستغالل في اإلمارات العربية المتحدة، 

والجمهورية العربية السورية، والعراق، وُعمان، وقطر، 
والكويت، ولبنان، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، 

المساعدة للعودة طوعًا إلى النيبال وإعادة االندماج 
فيها36. وساعدت المنظمة أيضًا آالف المهاجرين 

القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمقيمين 
في بلدان المغرب العربي على العودة طوعًا إلى بلدانهم 

األصلية وإعادة االندماج فيها37.

الهدف 22: إنشاء آليات من أجل تحويل استحقاقات 
الضمان االجتماعي واالستحقاقات المكتسبة

ُيعرف الضمان االجتماعي بتدابير السياسة العامة 
التي تحمي األفراد من بعض مخاطر الحياة وتلّبي 

االحتياجات االجتماعية، وال سيما في حاالت المرض، 
والبطالة، وإصابات العمل، واألمومة، والمسؤوليات 
األسرية، واإلعاقة، وخسارة ُمعيل العائلة، والتقاعد 

والشيخوخة. وُتشير إمكانية تحويل استحقاقات 
الضمان االجتماعي إلى قدرة العمال المهاجرين على 

االحتفاظ بهذه االستحقاقات، وإدامتها، ونقلها من 
بلد إلى آخر38. وفي عام 2013، بلغت نسبة المهاجرين 

الذين يعملون في ظروف تتيح لهم االستفادة الحقًا 
وبالكامل من إمكانية تحويل المعاشات التقاعدية 

وغيرها من االستحقاقات المكتسبة، 23 في المائة فقط 
من مجموع العمال المهاجرين في العالم. وكانوا في 

غالبيتهم )80.5 في المائة( مهاجرين من بلدان مرتفعة 
الدخل ومقيمين في بلدان أخرى مرتفعة الدخل39. 

س إمكانية تحويل استحقاقات الضمان  ونادرًا ما ُتكرَّ
االجتماعي في قوانين العمل الخاصة بالبلدان، وكثيرًا 
ما َتِرد في االتفاقات الثنائية بين بلدان المنشأ وبلدان 

المقصد. وقد كشف تحليل لالتجاهات على الصعيد 
العالمي أن نسبة المهاجرين المحرومين من إمكانية 

تحويل االستحقاقات قد ارتفعت إلى ضعف ما كانت 
عليه، ويسود هذا الوضع على نحو خاص في دول 
مجلس التعاون الخليجي40. وقد يدفع هذا االتجاه 

بالعامل المهاجر إلى تجاوز المدة المشروعة لتأشيرة 
العمل، واالنزالق في العمل غير النظامي خوفًا من أن 

يعود فارَغ اليدين إلى بالده.

وفي المنطقة العربية، كانت البحرين أول من اعتمد 

نصًا قانونيًا كاماًل بهذا الشأن. فالمرسوم رقم 24 لعام 
1976 ينص على أن األجنبي الذي تتخطى مدة اشتراكه 
في التأمين 3 سنوات، يحق له عند مغادرته البالد نهائيًا 

الحصول على مستحقاته التي تكون قد ُسددت للهيئة 

http://www.migreurop.org/IMG/pdf/cp_tunisie_fr-2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/124061/20141009_joint_declaration_establishing_the_eu-jordan_mobility_partnership_en.pdf
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َمة والنظامية: آثاره على مستوى السياسات في المنطقة العربية تقرير الهجرة الدولية لعام 2019 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظَّ

العامة لقاء مشاركته في الضمان االجتماعي، وعلى 
مكافأة نهاية الخدمة، وعلى فائدة قدرها 5 في المائة 

سنويًا )المادة 138أ(. وُيدفع له مجموع اشتراكات 
التأمين على الشيخوخة والوفاة التي يكون صاحب 
العمل قد دفعها نيابًة عنه، وتلك المقتطعة من أجره، 

إضافة إلى مبلغ يساوي 3 في المائة من ذلك المجموع 
)المادة 138ب(. وتوفر هذه األحكام لبلدان المقصد 

األخرى في المنطقة العربية نموذجًا ُيحتذى به لتحقيق 
الهدف 22 من االتفاق العالمي.

وال تتضمن االتفاقات الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة 
إلى بلدان المقصد العربية أحكامًا محددة بشأن إمكانية 

تحويل استحقاقات الضمان االجتماعي. فال يتطّرق 
االتفاق الثنائي الُمبرم بين قطر وسري النكا في عام 

2008 إلى هذه المسألة. واالتفاق الخاص بتوظيف 
العمال المنزليين الموّقع في عام 2013 بين المملكة 

العربية السعودية والفلبين ال يتضمن أحكامًا خاصة 
بالضمان االجتماعي، ولم يوّقع البلدان على اتفاق ثنائي 
للضمان االجتماعي41. وخالل المفاوضات، يمكن تقديم 
الدعم الالزم إلى البلدان العربية لمساعدتها على إدماج 

هذه االعتبارات في االتفاقات المقبلة، وعند تنقيح 
االتفاقات القائمة.

من جهتها، وّقعت كل من تونس والجزائر والمغرب، 
ثنائية  اتفاقات  للمهاجرين،  منشأ  بلدان  بوصفها 

بلدان مقصد في  االجتماعي مع عدة  للضمان 
المتحدة  والمملكة  وفرنسا  إسبانيا  وأبرمت  أوروبا. 

الضمان  استحقاقات  تحويل  إمكانية  بشأن  اتفاقات 
بلدان  من  القادمين  الموسميين  للمهاجرين  االجتماعي 

العربي. المغرب 

الهدف 23: تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية 
تحقيقًا للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

يحدد هذا الهدف االستشرافي اإلجراءات المناسبة 
لتنفيذ االتفاق العالمي. وبما أن الهجرة ظاهرة عابرة 

للحدود الوطنية، تستلزم سياسات ُتصاغ وُتنفّذ 
بروحية الشراكة بين البلدان. وإلى جانب التعاون 

التقليدي بين الدول ذات السيادة، تتطّلب االستجابة 
الشاملة الحتياجات المهاجرين والمجتمعات المضيفة 
والحّد من تعّرضهم للمخاطر إشراَك جميع المؤسسات 
الحكومية المعنية وغيرها من الجهات غير الحكومية.

هاء. تنفيذ االتفاق العالمي من أجل 
الهجرة: المجاالت ذات األولوية بالنسبة 

إلى المنطقة العربية

في ضوء ما تقدم بشأن التبعات المحتملة لالتفاق العالمي 
على السياسات العامة للبلدان العربية، يبحث هذا القسم 

في مجموعة مختارة من المجاالت ذات األولوية للمنطقة، 
وهي اإلدماج الكامل للمهاجرين وحقهم في الحصول 
على الخدمات األساسية وال سيما الخدمات الصحية، 

ومعالجة قابلية تعّرض المهاجرين للمخاطر والحد منها، 
ومنع ومكافحة تهريب المهاجرين واالتجار بهم. في 

حالة القضايا ذات األهمية الخاصة لالجئين ، يتم التطرق 
إلى وضعهم وخبرتهم أيًضا، على الرغم من أن وضعهم 

مشمول بالميثاق العالمي بشأن الالجئين. ويحلل هذا 
القسم واقع البلدان العربية، والسياسات القائمة، والعقبات 

التي قد تعترض تنفيذ االتفاق العالمي، ويسّلط الضوء، 
حيثما أمكن، على آراء المهاجرين وتجاربهم. ويخُلص إلى 

مجموعة من التوصيات في مجال السياسة العامة لمعالجة 
التحديات في كل من المجاالت المذكورة.

ولكي تستطيع البلدان العربية اتخاذ التدابير الالزمة على 
مستوى السياسة العامة في هذه المجاالت الرئيسية، 

ال بد من جمع بيانات دقيقة، وموثوقة، وقابلة للمقارنة، 
ومصنفة حسب نوع الجنس والعمر والوضع من حيث 

الهجرة، والخصائص األخرى ذات الصلة. ومن المهم أواًل 
فهم خصائص المهاجرين، وأنماط الهجرة التابعة لهم، 

واحتياجاتهم الخاصة من أجل وضع سياسات وإجراءات 
تسمح بتمكينهم، وبتسخير إمكاناتهم لصالح التنمية 

المستدامة، وبتبديد ما يطالهم من خطاب سلبي وأفكار 
نمطية، وبالحد من التحديات الممكنة في الهجرة. والهدف 

األول من االتفاق العالمي، الذي يركز على البيانات، 
لم ُيناقش بالتفصيل في هذا التقرير إال أنه عامٌل هام 

لتحقيق األهداف األخرى من االتفاق وضمان هجرة آمنة 
ومنظمة ونظامية.

وقد اختيرت المجاالت الرئيسية المطروحة انطالقًا من 
عملية تشاورية واسعة النطاق، واستنادًا إلى الرسائل 

الرئيسية المنبثقة عن االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني 
بالهجرة الدولية في المنطقة العربية، الذي ُعقد في بيروت 
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في أيلول/سبتمبر 2017 في إطار التحضير لالتفاق 
العالمي؛ وتقرير صادر في عام 2018 لتحديد البرامج 

والمشاريع واألنشطة المّتصلة بالهجرة في المنطقة العربية؛ 
والمناقشات التي ُأجريت مع الخبراء وأعضاء مجموعة 

العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية. 
وقد ُحددت هذه المجاالت كأولوية للتدخل على صعيد 

السياسة العامة في المنطقة العربية، غير أن هذا االختيار 
ال يقّلل من أهمية المجاالت األخرى وسائر أهداف االتفاق 

العالمي التي تستحق بحثًا مسهبًا في المستقبل.

حقوق المهاجرين في الوصول إلى الخدمات . 1
األساسية ومفهوم اإلدماج الكامل

السبيل األمثل لبناء مجتمع متماسك يضم كل من 
المهاجرين والبلدان المضيفة يكمن في اعتماد سياسات 

وإجراءات محددة األهداف. ويدعو الهدف 16 من 
االتفاق العالمي إلى تحقيق اإلدماج الكامل للمهاجرين 

وتعزيز التماسك االجتماعي من خالل تمكين المهاجرين 
فه االتفاق  والمجتمعات. واإلدماج الكامل، الذي ال ُيعرِّ

العالمي، هو عندما يكون للمهاجرين الحقوق والواجبات 
والفرص والمسؤوليات نفسها التي يتمّتع بها مواطنو 

البلد المضيف. بعبارة أخرى، هو وضع يكتسب فيه 
الوافدون الجدد العضوية الكاملة في المجتمع المضيف. 

ولكّن مفهوم اإلدماج الكامل قد يختلف قلياًل في 
بعض المناطق، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، 

التي تستقطب أعدادًا هائلة من اليد العاملة المهاجرة، 
والتي يتأّلف مجموع سكانها من أعداد كبيرة من العمال 

المهاجرين المؤقتين. أما مفهوم التماسك االجتماعي، 
فيشير عمومًا إلى مجتمع يعمل على تحقيق الرفاه لجميع 

أعضائه، ومكافحة االستبعاد والتهميش، وتوفير شعوٍر 
باالنتماء، وتعزيز الثقة، ويتيح ألعضائه فرص االرتقاء 

االجتماعي42. ويتطّرق هذا القسم بإيجاز إلى ُسُبل 
الحصول على الجنسية كوسيلة لضمان اإلدماج الكامل.

الحصول على الخدمات األساسية، وهو حق يتناوله 
الهدف 15 من االتفاق العالمي، هو شرٌط مسبق هام 

لتحقيق اإلدماج الكامل للمهاجرين وتحسين التماسك 
االجتماعي. ويثبت االتفاق العالمي الحاجة إلى وضع 

أنظمة لتوفير خدمات شاملة للمهاجرين باالستناد إلى 

مبدأ عدم التمييز، بما في ذلك الخدمات العامة األساسية 
مثل الصحة والتعليم43. ويستعرض هذا الفصل بالتفصيل 
مسألة حصول المهاجرين على الخدمات الصحية، ويورد 
المرفق السادس لهذا التقرير التشريعات الخاصة بحقوق 

المهاجرين في الحصول على الخدمات األساسية، 
وإمكانية تحويل االستحقاقات بين بلدان المنطقة.

)أ( نيل الجنسية

اإلدماج الكامل هو عملية طويلة األمد، ومتعددة األبعاد، 
تشمل جوانب اقتصادية واجتماعية متنوعة، بما في 

ذلك اإلدماج في سوق العمل والحصول على فرص 
العمل الرسمي، والمساواة في الحصول على الخدمات، 

والعيش في األحياء نفسها التي يقطنها السكان األصليون 
والمشاركة في أنشطتهم االجتماعية أو الترفيهية، ناهيك 

عن اإلدماج الثقافي والمدني والسياسي.

وحصول المهاجرين في بلدان المقصد على الجنسية 
هو أفضل أشكال اإلدماج. ويحصل أبناء المهاجرين 
على جنسية بلد المقصد بموجب حق اإلقليم، الذي 
ينّص على حق المولودين على أرض بلٍد ما في نيل 

جنسية ذلك البلد.

بتجنيس  المتعلقة  الجنسية والتشريعات  وقوانين 
المهاجرين في البلدان العربية ال تفضي بالضرورة إلى 
منح الجنسية للمهاجرين وأبنائهم وإدماجهم الكامل. 

وينطبق ذلك بوجه خاص على البلدان التي يتدفق 
إليها المهاجرون نتيجة طلب مؤقت على العمالة 

المهاجرة وحيث يكون من المستبعد أو من المستحيل 
أن تتجاوز اإلقامة مدة عقد العمل. كما ينطبق ذلك 

على الموجات الكبيرة من النزوح القسري كتلك التي 
شهدتها بلدان المشرق.

وفي جميع البلدان العربية، ترتكز قوانين الجنسية، 
بشكٍل شبه حصري، على مبدأ حق الدم األبوي، أي أن 

الجنسية األصلية لألفراد أو جنسيتهم عند الوالدة 
هي جنسية الدولة التي ينتمي إليها والدهم44. وُتنقل 

الجنسية وفقًا لمبدأ جنسية النسب. فعلى سبيل المثال، 
في مصر، ُتشترط اإلقامة المتواصلة على األراضي 

المصرية منذ األول من كانون الثاني/يناير 1900 
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للحصول على الجنسية المصرية، ثم ُتنقل إلى األبناء 
عن طريق النسب )قانون الجنسية لعام 1926 المعّدل 

بموجب القانون رقم 391 لعام 1952(. وفي العراق 
)1924(، واألردن )1949(، ولبنان )1925(، والمملكة 

العربية السعودية )1926(، والمغرب )1956(، وتونس 
)1956(، والسودان )1957(، والكويت )1959(، والبحرين 

)1963(، والجزائر )1963(، وقطر )1963(، وُعمان )1972( 
واليمن )1990(، تستند عملية تحديد الجنسية األصلية 

إلى َنَسب األب وإلى مدة اإلقامة منذ تاريخ محّدد، وهو 
تاريخ تأسيس الدولة. وفي جميع البلدان، باستثناء 
الجمهورية العربية السورية، يسود تمييز ثنائي بين 

المواطنين والرعايا األجانب. ولكن الجمهورية العربية 
السورية وضعت في عام 1969 قانونًا، مستوحى من 
مبدأ القومية العربية، ويمّيز بين 3 فئات: السوريون 

والعرب واألجانب.

وفي حالة الطفل المولود ألم مواطنة وأب أجنبي، تطّبق 
بعض البلدان مبدأ حق الدم المستمد من األم إذا كان 

هذا األب األجنبي متوفيًا أو غير مقيم )تونس في عام 
1993، والجزائر في عام 2005، ومصر في عام 2004، 

والمغرب في عام 2007(. وفي الجمهورية العربية 
السورية ولبنان وليبيا، ُيخفف مبدأ حق الدم بحق 

اإلقليم، وذلك لتمكين األطفال الذين ال يمكن منحهم 
أي جنسية أخرى )مثل األطفال ألبوين مجهولين( من 

الحصول على جنسية بلد المولد.

ومن الناحية النظرية، تعتمد قوانين الجنسية في 
البلدان العربية على إمكانية حصول األجانب على 

الجنسية عن طريق التجنيس، الذي يخضع أيضًا لشروط 
صارمة. وتشمل بعض هذه الشروط إقامة المهاجرين 

لفترة مستمرة وطويلة، قد تصل إلى 20 سنة في بعض 
البلدان، واندماجهم في المجتمع )في ليبيا، يعّرف القانون 

»الجنسية العربية« وُيسّهل اكتساب الجنسية الليبية 
للمواطنين العرب(، وعدد من المعايير األخرى، مثل 

الصحة الجيدة وقابلية التوظيف45. وبصفة عامة، غالبًا 
ما تتأّخر الفوائد الطويلة األجل للتجنيس، إذ يخضع 

المجّنسون لفترة اختبار تتراوح بين 5 و10 سنوات، وال 
تتحّقق المساواة في الحقوق مع المواطنين فعليًا إال بعد 

انقضاء هذه الفترة. وفي بعض البلدان، تبقى الحقوق 
السياسية مستثناة لفترة طويلة. ومن هذا المنظور، 

يضطلع المغرب بدور ريادي في المنطقة العربية في ما 
يتعّلق بمنح المهاجرين المقيمين على أراضيها حقوقًا 

مشابهة لحقوق المواطنين. وبموجب المادة 30 من 
الدستور المغربي لعام 2011، »يتمتع األجانب بالحريات 
األساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، 

وفق القانون. ويمكن لألجانب المقيمين في المغرب 
المشاركة في االنتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو 

تطبيقًا التفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل«46.

ويمكن تفسير قوانين الجنسية في المنطقة العربية بأنها 
تقييدية، إال أن عدة مجتمعات عربية أظهرت، ولفترة 

تزيد على قرن، التزامًا ثابتًا بفتح حدودها لالجئين 
ولألشخاص المرغمين على الهجرة من جراء النزاع أو 
الظروف المعاكسة السائدة في البلدان المجاورة. وفي 

هذا السياق، ال بد من اإلشارة إلى الخطوة التي اتخذها 
السودان في فتح أبوابه أمام الالجئين السوريين. ومنذ 

عام 2014، بدأ السودان بإعفاء السوريين من تأشيرة 
الدخول أو تصريح اإلقامة، وَمَنحهم الحق في العمل 

وإمكانية الوصول الكامل إلى التعليم العام وتقديم طلب 
الحصول على الجنسية بعد إقامتهم مدة ستة أشهر على 

األراضي السودانية47.

)ب( وصول المهاجرين إلى الخدمات الصحية

س  إن حق الحصول على الخدمات الصحية حٌق مكرَّ
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948 48، 

وبعٌد أساسي للتنمية البشرية49. وَيرد هذا الحق 
أيضًا في   العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، الذي يؤكد حق كل إنسان في 
التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية 

يمكن بلوغه )المادة 12(. ويبحث هذا القسم في 
إمكانية وصول غير المواطنين أو المهاجرين المؤقتين 

إلى الخدمات الصحية في البلدان التي يقيمون فيها، 
ومدى المساواة بينهم وبين المواطنين في الوصول 

إلى هذه الخدمات، وتبعات ذلك على ظروفهم 
الخاصة. االجتماعية واالقتصادية 

ويؤدي عنصران متضاربان دورًا حاسمًا في تمييز الحالة 
الصحية بين المهاجرين وغير المهاجرين. أواًل، يتمّتع 

المهاجرون بمستويات صحية أعلى من المتوسط، 

https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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وُيعزى هذا األمر إلى عدد من العوامل. فالمهاجرون، بمن 
فيهم المهاجرون غير النظاميين، لديهم عادًة خصائص 

فردية ال تعكس تمامًا خصائص سكان بلدانهم األصلية. 
فمن جانب العرض، فإن »األفضل وذوي اللياقة البدنية 
األعلى« هم األكثر مياًل إلى مغادرة بلد المنشأ، وتحّمل 
جميع المخاطر التي تنطوي عليها الهجرة، بما في ذلك 

الهجرة غير النظامية )خيار شخصي(. ومن جانب 
الطلب، غالبًا ما يحّدد الُمستقِدمون الصحة الجيدة 

كشرط من شروط التوظيف. وفي بعض البلدان، تطلب 
إدارات الدولة من الوافدين التحّصن ضد بعض األمراض، 

وكثيرًا ما تطلب شهادة صحية قبل منحهم تأشيرة 
دخول أو تصريح إقامة )خيار اآلخرين(. وتطرح هذه 

الشروط إشكالية من منظور حقوق اإلنسان. فعلى سبيل 
المثال، تحظر التوصية المتعلقة بفيروس نقص المناعة 

البشرية واإليدز الصادرة في عام 2010 )رقم 200( إجراء 
االختبار اإللزامي لفيروس نقص المناعة البشرية للعمال، 

بمن فيهم العمال المهاجرون50.

وقد أظهر عدد من الدراسات التي أجريت في 
سياقات الهجرة نحو البلدان الغربية »ميزة طول العمر 
للمهاجرين«. وبشكٍل خاص، أظهرت البحوث المتعلقة 
بمعدالت الوفيات لدى المهاجرين القادمين من تركيا 
والمغرب إلى ألمانيا وفرنسا »مفارقة البحر األبيض 

المتوسط«، حيث تبّين أن متوسط العمر المتوّقع لدى 
المهاجرين المنتمين إلى الفئات االجتماعية المحرومة 

يفوق مثيله لدى سكان البلد المضيف51. كما كشفت 
دراسات أخرى أن متوسط العمر المتوقع لدى المهاجرين 

من أصل تركي ومغربي المقيمين في بلجيكا، ولدى 
المهاجرين المغاربة والسوريناميين المقيمين في هولندا 

يفوق مثيله لدى المواطنين الهولنديين والبلجيكيين، 
على الرغم من أوضاعهم المعيشية األشد فقرًا52. وقد 

ُطرحت أسباب كثيرة لتفسير هذه الظاهرة، منها عملية 
االختيار المذكورة، وفوائد ما ُيعرف بـ “حمية البحر 

األبيض المتوسط”.

لكن ميزة طول العمر للمهاجرين كثيرًا ما تجمع بين 
ظاهرة حقيقية )أولئك الذين يهاجرون هم األكثر صحة 

بين سكان بلد المنشأ( ونتيجة إحصائية غير دقيقة 
)المهاجرون الذين يصابون بأمراض خطيرة ويواجهون 

خطر الموت يميلون إلى العودة إلى بلدانهم األصلية حيث 

ل المرض أو الوفاة(. ويبقى المهاجرون المؤقتون  ُيسجَّ
عادًة في بلدان المقصد طيلة فترة عقد العمل شرط أن 
يبقوا في حالة صحية جيدة. وفي حال ُأصيب العمال 

المهاجرون بأمراض خطيرة، ُيرّجح أن يعودوا إلى بلدانهم 
األصلية. وألغراض إحصائية، لن ُتلحظ هذه الحالة في 

بلد المقصد، بل ُتدرج في بلد المنشأ ضمن بيانات االعتالل 
أو الوفيات في حالة الوفاة. وقد أطلق بعض المؤلفين 

على هذه الحالة تسمية »ظاهرة هجرة السلمون«53.

ومقابل الميزة الصحية المذكورة، يبرز عنصر آخر يسير 
في االتجاه المعاكس ويتعارض مع مصلحة المهاجرين. 
فالعمال المهاجرون يتعّرضون في بلدان المقصد لنسبة 

أمراض وإصابات مرتبطة بالعمل غالبًا ما تفوق المتوسط، 
وينطبق ذلك تحديدًا على حاالت المهاجرين العاملين 

في ظروف »قذرة وخطرة ومهينة«. ويعاني الكثير من 
المهاجرين أيضًا ظروفًا سلبية في الحياة والعمل، مثل 

المساكن المكتظة وسوء التغذية، ما يؤّثر سلبًا على 
صحتهم، ويفضي تدريجيًا إلى تراجع أو عكس الميزة 

الصحية األولية للمهاجرين.

ويهدف هذا القسم إلى اإلجابة عن السؤال الرئيسي 
المتعلق بالجهة المسؤولة عن دفع كلفة الخدمات الصحية 

للمهاجرين: أهي الدولة، أو صاحب العمل، أو المهاجر؟ 
وفي الحاالت التي يتحمل فيها المهاجرون وحدهم هذه 

الكلفة، يبحث هذا القسم في ما إذا كان يمكنهم االستفادة 
من دعم شبكات التضامن، أو مؤسسات المجتمع المدني، 

أو ُنُظم المساعدة المتبادلة. والسؤال المطروح في هذا 
اإلطار هو عن الخيارات المتاحة للمهاجرين الذين يصابون 

بمرض، وما إذا كانوا يفضلون العودة إلى بلدهم األصلي 
أو البقاء في الخارج.

والوصول إلى الخدمات الصحية مسألة معقدة ال تقتصر 
فقط على معرفة الجهة المسؤولة عن تغطية تكلفة 

الخدمات الصحية للمهاجرين، بل تشمل أيضًا تحديد 
الفئات المعنية بهذه التغطية ومدى شمولية التغطية. 

وتضم مسألة الوصول إلى الخدمات الصحية عددًا من 
األبعاد الحاسمة، بما في ذلك:

نوع الجنس: ينبغي مراعاة عدة جوانب مثل مدى 	 
إتاحة الفرص نفسها للمرأة والرجل في الوصول 
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إلى الخدمات، والنظر في استقاللية المرأة المهاجرة 
أو تبعيتها، ومراعاة مدى االستجابة لالحتياجات 

المحددة للمرأة في الصحة الجنسية واإلنجابية؛

العمر: تختلف االحتياجات الصحية، وتكلفة 	 
معالجتها، اختالفًا كبيرًا حسب السن. وللحصول على 

صورة شاملة، ينبغي أن يأخذ التحليل في االعتبار 
احتياجات الفئات العمرية المختلفة وتغطيتها؛

الوضع االقتصادي: يؤّثر كل من مستوى الدخل 	 
وقطاع العمل )الرسمي وغير الرسمي وعلى مستوى 

األسرة المعيشية( على النتائج الصحية وإمكانية 
الوصول إلى الرعاية الصحية. لذا، يتعّين مراعاة هذه 

العوامل في تحليل إمكانية الوصول؛

الوضع من حيث الهجرة: قد ُيمنع المهاجرون غير 	 
النظاميين من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية 

المتاحة للمهاجرين النظاميين؛

الفئات  أن تصنيف  يتبين  المذكورة،  باألبعاد  األخذ  عند 
تصنيف  هو  الصحية  الخدمات  إلى  للوصول  المؤهلة 

معظم  بشأن  الشاملة  البيانات  لغياب  ونظرًا  معّقد. 
بالنظر في مسألة  القسم فقط  ُيعنى هذا  القضايا،  هذه 

يدفع«؛ »من 

تسمح مراجعة التشريعات التي تنّظم وصول 
المهاجرين إلى الخدمات الصحية بتصنيف البلدان 
العربية إلى الفئات التالية: البلدان التي تكون فيها 

الدولة المزّود األساسي للرعاية الصحية للمهاجرين؛ 
والبلدان التي يكون صاحب العمل فيها مسؤواًل عن 
صحة المهاجرين؛ والبلدان التي يتحّمل فيها معظم 
المهاجرين بأنفسهم نفقات الرعاية الصحية. وتفتقر 

العديد من البلدان العربية إلى تشريعات واضحة، تحّدد 
وصول المهاجرين إلى الخدمات الصحية، وإلى أحكام 

ذات الصلة في قانون العمل. وُتصّنف هذه البلدان 
ضمن الفئة الرابعة، وهي البلدان التي ال تعتمد أنظمة 
واضحة أو شاملة لتحديد الجهة المسؤولة عن تكلفة 

هذه الخدمات. وال بد من إجراء بحوث إضافية عن 
هذه البلدان، حيث أن السياسات القطاعية أو القوانين 

والمراسيم األخرى قد تتضمن أحكامًا بشأن وصول 
المهاجرين إلى الخدمات الصحية.

الفئة األولى: الدولة هي المسؤولة

في عدد من البلدان العربية، ينص القانون على توفير 
تغطية التأمين الصحي للمقيمين األجانب. ومع ذلك، 

ليست الجهة المسؤولة عن تغطية كلفة التأمين واضحة 
في جميع الحاالت. ووحده القانون المغربي يشير بشكل 
واضح إلى مسؤولية الدولة في هذا المجال، فيما ينص 

القانون السوري على حق العمال المهاجرين في الحصول 
على التأمين الصحي أسوًة بالمواطنين السوريين.

ويؤّمن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في 
المغرب التغطية الالزمة للنفقات الطبية لجميع 

المهاجرين المقيمين في البالد والعاملين في أنشطة 
رسمية، على قدم المساواة مع المواطنين. ويستفيد 
جميع المهاجرين ذوي الدخل المنخفض، سواء كانوا 

يعملون في أنشطة رسمية أو غير رسمية، من برنامج 
للمساعدة الطبية المجانية )RAMED(، شرط أن يكون 

لديهم إقامة نظامية. وال تشمل التغطية بالتأمين 
الصحي المهاجرين غير النظاميين، وقد بات عددهم 

قلياًل بعد حمالت تسوية األوضاع القانونية المنظمة في 
عامي 2014 و2018. )اإلطار 10(.

وينص قانون عام 2003 المتعلق بدخول األجانب 
وإقامتهم، على أن المقيمين األجانب، الذين لديهم 

عمل مرخص له، يمكنهم الحصول على الخدمات 
ولمعالجة  المغاربة54.  المواطنين  نفسها مثل  العامة 

للمهاجرين من أفريقيا  المخاوف بشأن الوضع الصحي 
جنوب الصحراء الكبرى في البالد في عام 2015، 
المكلفة بالمغاربة  الصحة، والوزارة  وّقعت وزارة 

الهجرة، ووزارة  المقيمين في الخارج وشؤون 
الداخلية، ووزارة االقتصاد والمالية، اتفاق شراكة 

ينص على حصول الالجئات والمهاجرات على السكن 
األساسية55. الطبية  والتغطية  االجتماعي 

وينص قانون العمل السوري رقم 91 لعام 1959 على 
منح جميع العمال األجانب الذين يحملون رخصة عمل 
التأمين الصحي نفسه الذي يتمتع به العمال السوريون 

الذين يحصلون على رعاية طبية مجانية في جميع 
العيادات الحكومية والمراكز الصحية56. وتنص المادة 

94 من قانون التأمينات االجتماعية رقم 92 لعام 1959، 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54294e874
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54294e874
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54294e874
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=10491&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=10491&ref=tree&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=10299&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=10299&
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بصيغته المعدلة57، على إمكانية تحويل استحقاقات 
الضمان االجتماعي، وعلى أنه يمكن للمتقاعدين أو 

المستفيدين من المتقاعدين أو األشخاص المشمولين 
بالتأمين الذين يغادرون الجمهورية العربية السورية 

أن يطلبوا تحويل المعاش التقاعدي إلى البلد الذي 
يعيشون فيه، شرط أن يدفعوا تكاليف المعاملة، وإن 
لم يكونوا سوريين، يخضعون لشرط المعاملة بالمثل. 

ومع ذلك، فإن القانون غير واضح في ما يتعلق بتغطية 
العمال المهاجرين غير النظاميين واألشخاص المعالين 

من العمال المهاجرين.

الفئة الثانية: صاحب العمل هو المسؤول

تنتمي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء 
ُعمان، إلى هذه الفئة. ويمثل المهاجرون نصف عدد 
السكان على األقل في هذه البلدان، وغالبية السكان 

الناشطين اقتصاديًا. ويمثل المهاجرون أيضًا النسبة 
األكبر من العمال ذوي الدخل المنخفض الذين يسجلون 

معدالت مرتفعة من األمراض والحوادث المرتبطة 
بالعمل، ولكّن فرص الحصول على الرعاية الصحية 

الجيدة تكون عادًة محدودة، األمر الذي يؤدي حكمًا إلى 
آثار سلبية على الصحة، بما في ذلك الصحة العقلية58.

ومع أن البلدان تعتبر الرعاية الطبية المجانية أو 
المدعومة جزءًا من حزمة الرعاية االجتماعية التي تدين 

بها لمواطنيها، تسعى جميُعها إلى تخفيض اإلنفاق العام 
على الرعاية الصحية لغير المواطنين. وتحقيقًا لهذه 

الغاية، يمكنها أن ُتلزم أصحاب العمل بتزويد موظفيهم 
بالتأمين الصحي، أو بتغطية نفقاتهم الصحية مباشرًة.

وُيعتبر البحرين مثااًل رائدًا بين البلدان العربية في 
وضع تشريعات غير تمييزية بشأن حق المهاجرين في 

اإلطار 10. تعزيز حقوق المهاجرين في المغرب
يقدم المغرب مثااًل مثيرًا لالهتمام على اإلدماج التدريجي للمهاجرين ذوي الدخل المنخفض أو المعدوم في النظام 

الصحي. وتستضيف البالد أعدادًا كبيرة من المهاجرين الذين وصلوا في العقدين األخيرين من أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى بقصد الوصول إلى أوروبا، غير أنهم علقوا في نهاية المطاف على األراضي المغربية لعدم حصولهم على تأشيرة 

دخول إلى وجهتهم في الدول األوروبيةأ. ولئن كان معظمهم يقيمون بشكل غير نظامي في المغرب، نظمت الحكومة 
المغربية في األعوام 2014 و2017 و2018 حمالت لتسوية أوضاعهم القانونية. وسّوت اإلدارة المغربية وضع معظم 
المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغير المسجلين )حوالى 50,000 بين عامي 2014 و2018، 

يمثلون 85 في المائة من جميع المتقدمين(ب. والمهاجرون الذين تم تسوية أوضاعهم القانونية هم بمعظمهم، إن لم يكن 
جميعهم، من ذوي الدخل المنخفض أو من معدومي الدخل، األمر الذي يثير التساؤالت حول نوع الخدمات الصحية التي 

يحصلون عليها. وُيظهر مسح أجري في عام 2016 أن مزيجًا من اإلعانات الحكومية وجهود التضامن الخاصة يمنحهم 
بعض الدعم في حال المرض أو اإلصابةج.

وفي عام 2008، أنشأ المغرب برنامجًا للمساعدة الطبية )RAMED(، يوفر لألشخاص ذوي الدخل المنخفض إمكانية 
الحصول على الرعاية الصحية المجانية واألدوية المجانية في المستشفيات العامةد. وفي عام 2012، امتد هذا البرنامج 
ليشمل المهاجرين النظاميين، ثم الالجئين في عام 2015، بغض النظر عن وضعهم الوظيفي. ومن خالل هذه الخطوات، 

يقّر المغرب بحق المهاجرين في الوصول إلى الخدمات الصحية نفسها الممنوحة للمواطنين. وأظهر مسٌح للسلوكيات 
الصحية بين المهاجرين غير النظاميين في الرباط أن 40 في المائة تلقوا بالفعل رعاية صحية في مرحلة ما. وتؤدي 

المنظمات غير الحكومية دورًا أكبر )62 في المائة( من المستشفيات العامة )23 في المائة( في توفير الرعاية الصحية، 
باستثناء النساء الحوامل اللواتي يلدن غالبًا في المستشفيات العامةھ. وفي 68 في المائة من الحاالت، اضطّر المهاجرون 

غير النظاميين إلى إنفاق بعض من أموالهم الخاصة على خدمات الرعاية الصحية، ما يعني على األرجح أنهم أنفقوا من 
المدخرات التي يحتفظون بها لمواصلة رحلتهم إلى أوروبا.

المصادر:
Mourji and others, 2016.أ. 
Morocco World News, 2018.ب. 
Mourji and others, 2016.ج. 
https://www.ramed.ma/ar/Pages/default.html.د. 
Alami, 2014.ه. 

https://www.ramed.ma/ar/Pages/default.html
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َمة والنظامية: آثاره على مستوى السياسات في المنطقة العربية تقرير الهجرة الدولية لعام 2019 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظَّ

الوصول إلى الخدمات. ففي عام 1976، أصبحت 
التأمين االجتماعي متاحة لجميع  المشاركة في برامج 

الموظفين، بغض النظر عن نوع الجنس أو الجنسية 
أو السن )المادة 2، المرسوم رقم 24 لعام 1976(. 

وينص المرسوم ذاته على تحويل استحقاقات الضمان 
االجتماعي، موضحًا أن األجانب الذين يغادرون البالد 
التأمينات االجتماعية  بشكل دائم والذين اشتركوا في 

ألكثر من ثالث سنوات، يجب أن يحصلوا على 
المشاركة  لقاء  العامة  للهيئة  ُدفعت  التي  مستحقاتهم 
التأمينات االجتماعية، وعلى تعويضاتهم، وعلى  في 

معدل فائدة سنوي قدره 5 في المائة )المادة 138أ(59. 
ويتطلب القرار رقم 23 لعام 2018 الصادر عن قانون 

التأمين الصحي من أصحاب العمل دفع رسوم اشتراك 
البحرينيين  نيابة عن عمالهم غير  الصحي  التأمين 

الرزمة الصحية اإللزامية  المدرجة في  المزايا  لتغطية 
للمقيمين )المادة 28 أ-2(. ويشترط القرار أيضًا على 

الكفيل دفع رسوم االشتراك عن األشخاص الذين 
يكفلهم وليس لديهم صاحب عمل )المادة 28 أ-6(، 
وهو إجراء يحمي المهاجرين الذين ال ُيعد كفيُلهم 

العمل. صاحَب 

ويمنح القانون الكويتي رقم 1 لعام 1999 بشأن التأمين 
الصحي لألجانب، األجانب إمكانية الحصول على 

الخدمات الطبية بموجب نظامي التأمين الصحي العام 
والضمان الصحي )المادة 1(. ويجب على صاحب العمل 

األجنبي الحصول على وثيقة التأمين الصحي للعامل 
وسدادها قبل إصدار رخصة اإلقامة )المادة 2(. ويشمل 
المرسوم الوزاري رقم 68 لعام 2015 أيضًا العاملين في 
الخدمة المنزلية، حيث ينص على توفير صاحب العمل 

التغطية اإللزامية للنفقات الطبية )إلى جانب الطعام 
والملبس واإلقامة(.

وينّص المرسوم القطري رقم 16 لعام 2005 الصادر 
عن وزارة شؤون الخدمة المدنية واإلسكان على التزام 

أصحاب العمل بتغطية التأمين الصحي لموظفيهم 
األجانب. وتنص المادة 1 على الرعاية الطبية الواجب 

تقديمها لمراقبة الحالة الصحية للعمال والكشف المبكر 
عن األمراض المهنية )الفحوصات لجميع العمال، 

والفحوص المخبرية واألشعة السينية، واألدوية، ورعاية 
األمومة، واللقاحات(. وُتلِزم المادة 10 صاحب العمل 

بتسهيل الفحوصات الطبية الدورية مع الدفع للموظف 
لقاء الوقت الذي يقضيه في إجراء الفحوصات.

وقد أتاح القانون رقم 7 لعام 2013 إنشاء نظام التأمين 
الصحي االجتماعي لتغطية الخدمات الصحية األساسية 

لجميع المواطنين القطريين، ومواطني دول مجلس 
التعاون الخليجي، والمقيمين والزوار )المادة 2(. ويجب 

على أصحاب العمل سداد أقساط التأمين الخاصة 
بموظفيهم غير القطريين وأفراد أسرهم، ويجب على 

الكفيل سداد أقساط التأمين الخاصة باألفراد الذين 
يكفلهم )المادة 13(. وأي عامل مهاجر يملك رخصة إقامة 
يتلقى بطاقة حمد الطبية التي تخّوله الوصول إلى مراكز 
الصحة العامة. وتكون جميع الخدمات في مؤسسة حمد 

الطبية مجانية أو شبه مجانية لجميع المقيمين والزوار 
في قطر. واإلقامة “طويلة األجل” متاحة للمرضى الذين 
ليس لديهم خيارات أخرى أثناء عالجهم. والقيد الوحيد 
هو على المهاجرين الذين ال يحملون بطاقة صحية، إما 
بسبب وضعهم غير النظامي أو إذا تخّلف صاحب العمل 

عن إكمال األوراق الالزمة.

ويضمن قانون الضمان الصحي التعاوني السعودي لعام 
1999 توفير الخدمات الصحية لجميع المقيمين من 

غير السعوديين وُمعاليهم. ويتعين على الكفيل تغطية 
رسوم اشتراك األفراد الذين يكفلهم في برنامٍج للضمان 

الصحي ينبغي أن يغطي مدة إقامتهم )المادة 3(. ويمكن 
ألصحاب العمل توسيع نطاق الخدمات األساسية التي 

يغطيها الضمان مقابل رسوم. وبموجب الضمان الصحي 
اإللزامي القائم على التوظيف لعام 2016، يساهم 

المرضى في دفع مبلغ ثابت لتغطية جزء من نفقاتهم 
الطبية60؛ ومع ذلك، تبقى المسألة المتعلقة بقدرة العامل 

المهاجر على تحمل هذه التكاليف موضع شك. ووفقًا 
لدراسة أجريت في عام 2014، ينفق العمال المهاجرون 
بين 10 و30 في المائة من أجورهم الشهرية للمشاركة 

في تسديد تكاليف استشارة طبية )وبلغ متوسط األجور 
للمهاجرين الموظفين في القطاع الخاص أقل من 270 

دوالرًا في الشهر وقت إجراء المسح(61.

ويشترط قانون اإلمارات العربية المتحدة على كل 
صاحب عمل أو كفيل توفير تأمين صحي لموظفيه أو 
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األشخاص الخاضعين لرعايتهم وألفراد أسرهم حتى 
ثالثة أطفال دون سن 18 )القانون رقم 23 لعام 2005(. 

وبموجب هذا القانون، يتحمل صاحب العمل تكلفة 
وثائق التأمين الصحي األساسية لموظفيه وُمعاليهم، 
وال ينقل هذه التكلفة، أو أي جزء منها، إلى موظفيه 

)المادة 11 )5((62.

الفئة الثالثة: المهاجر هو المسؤول

ُعمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ال ينص 
قانونها على وجوب قيام أصحاب العمل بتغطية 

التأمين الصحي لموظفيهم األجانب. يسري مرسوم 
السلطان رقم 1991/72 بشأن قانون التأمين االجتماعي 
وتعديالته على المواطنين العاملين في القطاع الخاص 

في ُعمان أو أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون 
الخليجي، ولكن ليس على العمال األجانب، والعاملين 
في المنازل، والعاملين لحسابهم الخاص، والحرفيين. 

وفي عام 2006، تم تعديل القانون ليشمل حق األجانب 
الذين أصبحوا مواطنين مجّنسين في االستفادة من 
التأمينات االجتماعية للفترة الزمنية السابقة لدخول 
القانون حّيز التنفيذ. ويغطي برنامج الصحة العامة 

الُعماني المواطنين الُعمانيين وغيرهم من مواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي، لكنه يستثني األجانب من 

غير دول مجلس التعاون الخليجي الذين يعيشون في 
البلد إال إذا كانوا يعملون في وظائف حكومية. فقط 
في حالة الطوارئ تكون المستشفيات العامة ملزمة 

بقبول جميع األجانب63.

الفئة الرابعة: األنظمة التي تحدد الجهة المسؤولة عن 
كلفة التأمين الصحي غير واضحة أو غير شاملة.

ال ينص التشريع المصري بوضوح على وصول 
)القانون  الصحية  الخدمات  إلى  األجانب  المقيمين 

للهجرة  الدولية  المنظمة  رقم 2010/64(. وتقدم 
الخدمات  الحكومية  المنظمات غير  والعديد من 

المعّرضين  للمهاجرين  االجتماعية  والنفسية  الصحية 
أدِخلوا  الذين  السوريون،  الالجئون  للمخاطر. ويستفيد 

الالجئين  أوائل  العامة منذ وصول  المستشفيات  إلى 
في عام 2012، من الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز 

القدرة على مواجهة األزمات التي تم إطالقها في 
.64 2017 نيسان/أبريل 

وفي العراق، حولت النزاعات المتتالية، التي اندلعت 
في التسعينات والعقد األول من القرن الحالي، البلد 

الذي كان ذات يوم وجهة رئيسية للعمال المهاجرين، إلى 
واحد من أكبر بلدان المنشأ في العالم لالجئين والنازحين 
داخليًا. وفي عام 2010، ساهم استتباب األمن في أجزاء 

من العراق ونشوب الحرب األهلية السورية إلى عودة 
الالجئين العراقيين السابقين والوافدين على نطاق 
واسع من الجمهورية العربية السورية المتضررة من 

الحرب. لذلك، يصعب تقييم السياسات الخاصة بوصول 
األشخاص المتنقلين إلى الخدمات الصحية في العراق 

ودرجة هذا الوصول.

والتشريع األردني غير واضح بشأن توّفر خطة لحماية 
الصحة الشاملة للمهاجرين. وينص قانون العمل لعام 

1996 على أن جميع العمال لديهم الحق في إجازة سنوية 
وَمرضية )المادتان 64 و65( وفي الحماية الشخصية من 

أخطار العمل )المادة 78(. ويجب على أصحاب العمل 
تقديم الرعاية الطبية للعمال المنزليين بموجب المادة 

2009/90. ويتيح قرار مكتب رئيس الوزراء لعام 2010 
لجميع ضحايا العنف، بغض النظر عن الجنسية، الدخول 

إلى المستشفيات العامة مجانًا65. وتقدم العيادات 
الطبية المتكاملة والمتاحة لالجئين الخدمات لألشخاص 

المحتاجين من جميع الجنسيات.

وما لبث لبنان أن خرج من حرب أهلية مدمرة )1975-
1989( حتى بدأ في استقبال تدفقات هائلة من الالجئين، 

أواًل من العراق )2006-2008(، ثم من الجمهورية العربية 
السورية )منذ عام 2011(، باإلضافة إلى عدد كبير من 

الالجئين من دولة فلسطين )أوالد الالجئين الذين وصلوا 
في عامي 1948-1949(، ما أثقل كاهل النظام الصحي في 

البالد. وبمساعدة المفوضية والوكاالت الدولية األخرى، 
ُوِضعت “خطة االستجابة لألزمة في لبنان”66. وفي 

عام 2016، تم توسيع نطاق الوصول إلى مراكز الصحة 
العامة ليشمل الفئات األكثر ضعفًا من النازحين وأفراد 

المجتمعات المضيفة، بغض النظر عن الجنسية. وُيطلب 
من المرضى الخارجيين دفع الحد األدنى من الرسوم لقاء 

الخدمات الطبية باستثناء تلك المتعلقة بخدمات الطب 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/89881/103361/F1273964372/law_64_2010.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/89881/103361/F1273964372/law_64_2010.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/89881/103361/F1273964372/law_64_2010.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/45676/117783/F-904513217/JOR45676%20Ara.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/45676/117783/F-904513217/JOR45676%20Ara.pdf
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المساعدة  هذه  أن  غير  المجانية.  والتحصين  الوقائي 
قد  ما  المستشفيات،  العالج في  الطبية ال تشمل 

ذوي  من  والنازحين  المهاجرين  لمعظم  تحديات  يطرح 
المنخفض. الدخل 

وال تزال ليبيا، التي كانت بلد المقصد الرئيسي ومركزًا 
للهجرة قبل عام 2011، تستضيف عددًا كبيرًا من 
المهاجرين الدوليين )ما ال يقل عن 670,920 وفقًا 

للمنظمة الدولية للهجرة، أو ما بين 700,000 ومليون 
وفقًا لمصادر األمم المتحدة األخرى(67 العاملين في البالد 

أو الذين تقطعت بهم الُسُبل في طريقهم إلى أوروبا. 
وال ُيعرف سوى القليل عن ظروفهم الصحية. وفي 

عام 2017، أظهر التقييم الخاص بمدى توافر الخدمات 
الصحية وجهوزيتها، الذي أجرته وزارة الصحة الليبية 

ومنظمة الصحة العالمية، أن ليبيا تواجه تحديات 
صحية كبيرة من جراء النزاع68. وتشير التقارير الواردة 
من مراكز االحتجاز التي ُيستبقى فيها آالف المهاجرين 

إلى تعرض هؤالء لألمراض الُمعدية والعنف واإليذاء 
واالستغالل وحتى الموت69. وكشف مسح أجرته المنظمة 
الدولية للهجرة في عام 2018 أن المياه والصرف الصحي 

والمأوى والصحة هي احتياجات ذات أولوية، وتحل 
الصحة في المرتبة األولى بالنسبة إلى أكثر من ثالثة 
أرباع مجتمعات المهاجرين المحرومين من أي مرافق 

صحية يمكن الوصول إليها70.

ويغطي قانون الضمان االجتماعي رقم 19 لعام 2016 

لدولة فلسطين، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2018، جميع العمال، بما في ذلك العمال 
د القانون ثمانية مجاالت  والعامالت في المنازل. وُيعدِّ

للضمان االجتماعي، ثالثة منها دخلت حيز التنفيذ عند 
بدء سريان القانون، ومنها الضمان ضد إصابات العمل71.

وينص المرسوم الموريتاني المؤرخ 16 نيسان/أبريل 
2008 بشأن توظيف العمال األجانب على أنهم يتمتعون، 
مثل المواطنين، بإمكانية الحصول على الخدمات العامة. 

ومع ذلك، لم ُيحدد نوع الخدمات التي يمكن الحصول 
عليها ومقدار التغطية.

ويتيح قانون توظيف غير السودانيين لعام 2000 
معاملة تفضيلية للمواطنين العرب واألفارقة على 

جنسيات أخرى في السودان، في ما يتعلق برخص العمل 

والتوظيف. ومع ذلك، فإن التغطية التأمينية والحصول 
على الخدمات الصحية ليست محددة بوضوح 

المختلفة. المهاجرين  لمجموعات 

ويؤكد الدستور التونسي لعام 2014 أن »الصحة حق 
لكل إنسان« و«تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية 

لكل مواطن ]...[ وتضمن الدولة العالج المجاني لفاقدي 
السند، ولذوي الدخل المحدود« )المادة 38(72. ومع 
ذلك، فإنه ال يحدد مدى توفر الرعاية الصحية لغير 

المواطنين. وأظهرت دراسة عن وضع المهاجرين، في 
ما يتعلق بحقوق اإلنسان في تونس ما بعد الثورة، 

أن المفوض السامي لحقوق اإلنسان يوصي بمنح 
المهاجرين، أيًا كان وضعهم القانوني، فرصًا متساوية 
مع المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية73. 

 )AMG( م المساعدة الطبية المجانية للفقراء وُتقدَّ
لحوالي ثلث المواطنين، ولكن ليس معروفًا ما إذا 

كانت هذه المساعدة تصل إلى غير المواطنين وما هي 
نسبتها، مع أن معيار األهلية للحصول على المساعدة 

الطبية المجانية هو الدخل وليس الجنسية74.

ولم تكشف المراجعة المكتبية للقوانين والسياسات 
اليمنية التي يمكن االطالع عليها عن أي سياسات 

تتعلق بوصول المهاجرين إلى خدمات الرعاية الصحية. 
ومن الناحية العملية، تقدم وكاالت األمم المتحدة 

الخدمات الصحية إلى أعداد كبيرة من الالجئين 
القادمين من منطقة القرن األفريقي.

معالجة أوجه الضعف في الهجرة والحد منها. 2

يدعو الهدف 7 من االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة 
والمنظمة والنظامية إلى بذل المزيد من الجهود لتلبية 

احتياجات المهاجرين المعّرضين للمخاطر وال سيما 
النساء المعرضات للخطر واألطفال، وبخاصة األطفال غير 

المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عن عائالتهم، وأفراد 
األقليات العرقية والدينية، وضحايا العنف، بما في ذلك 

العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وكبار السن، 
واألشخاص ذوي اإلعاقة، واألشخاص الذين يتعرضون 

للتمييز على أي أساس، والشعوب األصلية، والعمال الذين 
يواجهون االستغالل واإليذاء، والعمال المنزليين، وضحايا 

http://muqtafi.birzeit.edu/PDFPre.aspx?PDFPath=Uploads/legislation/16861.pdf
http://muqtafi.birzeit.edu/PDFPre.aspx?PDFPath=Uploads/legislation/16861.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar
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اإلطار 11. دراسة حالة: المهاجرون العاملون في الخدمة المنزلية

في عام 2015، بلغ عدد المهاجرين العاملين في الخدمة المنزلية 67.1 مليون عامل في العالم، ومنهم حوالى 11.5 
مليون مهاجر دولي، يمثلون 17.2 في المائة من مجموع العمال. وُيعتبر العمل في الخدمة المنزلية مهنًة تطغى عليها 

النساء، إذ تشير التقديرات إلى أن النساء يمثلن 73 في المائة من جميع العمال المنزليين المهاجرين على الصعيد 
العالمي. إال أن هذا العمل ُيعد في البلدان العربية مهنة للذكور أيضًا، حيث تقّدر منظمة العمل الدولية أن أكثر من 50 

في المائة من جميع المهاجرين الذكور العاملين في الخدمة المنزلية يعملون في دول الخليج وبلدان المشرقأ.

وما من بيانات عامة كافية عن عدد العاملين في الخدمة المنزلية )الوطنيين والمهاجرين( في المنطقة العربية. ففي 
العديد من البلدان، ينتمي العمال المنزليون عادًة إلى المجتمع المحلي أو هم مهاجرون داخليون يعبرون مسافة 
قصيرة. ولكّن هذا الواقع ال ينطبق على دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان المشرق، حيث ُيَعّد معظم العمال 

الدولية. العمل  لتقديرات منظمة  الدوليين، وفقًا  المهاجرين  المنزليين من 

االتجار باألشخاص، والمهاجرين المعرضين لالستغالل 
واإليذاء في سياق تهريب المهاجرين.

وُيفرد اإلجراء 7)د( العمال المنزليين بوصفهم فئة 
معرضة للمخاطر داعيًا إلى استعراض قوانين العمل 
وظروف العمل الحالية ذات الصلة لتحديد المخاطر 
واإلساءات المتصلة بأماكن العمل والتي يتعرض لها 

العمال المهاجرون على جميع مستويات المهارات، 
بما في ذلك العمال المنزليون ومن يعملون في االقتصاد 

غير الرسمي )اإلطار 11(. ويؤكد الهدف 6 أيضًا 
على أهمية التوظيف العادل واألخالقي وظروف العمل 
الالئق، وهو ما يكتسب أهمية خاصة للعمال المهاجرين 
ذوي الدخل المنخفض والعاملين بموجب نظام الكفالة.

العاملين  المهاجرين  القسم دراسة حالة  ويتناول هذا 
يتطلبان  مجاَلين  ويستكشف  المنزلية.  الخدمة  في 

للحّد من قابلية تعّرض  االهتمام في محاولة 
ونظام  الكفالة،  نظام  وهما:  للمخاطر،  المهاجرين 

األجور. حماية 

الفئات  الخاصة بجميع  الظروف والشواغل  وتستحق 
اهتمامًا فرديًا نظرًا لخصائص  للمخاطر  المعرضة 

المنطقة، وهي مجال للبحث في المستقبل. ويورد 
المرفق السابع لهذا التقرير تشريعات من جميع أنحاء 

المهاجرين  تعّرض  قابلية  بمعالجة  تتعّلق  المنطقة 
منها. والحد  للمخاطر 

)أ( نظام الكفالة

في العديد من الدول العربية التي يسري فيها نظام 
الكفالة، ُيعتبر كل مهاجر مقيمًا مؤقتًا بموجب القانون )أو 

»زائرًا«(. لذا، تهدف الكفالة في المقام األول إلى التأكد 
من اإلقامة المؤقتة للمهاجرين ومغادرتهم عند انتهاء 

صالحية عقدهم. ويعتمد كل مهاجر على كفيل محلي 
يضطلع بدور الضامن ألفعاله.

وتعّرف الورقة البيضاء لمنظمة العمل الدولية الكفالة بأنها 
نظام يتم بموجبه ربط العمال المهاجرين بصاحب العمل 

من أجل: الدخول إلى بلد المقصد؛ وتجديد رخص اإلقامة 
والعمل؛ والفصل من العمل؛ واالنتقال إلى صاحب عمل 

مختلف؛ والخروج من بلد المقصد75.

ويجب أن يكون الكفيل في معظم البلدان مواطنًا محليًا. 
ومع ذلك، فإن الكفالة الذاتية ممكنة في بعض البلدان في 
ما يتعلق بالمستثمرين األجانب، باإلضافة إلى كفالة أفراد 

األسرة الُمعالين في حاالت لم شمل األسرة حيث أن زوجة 
المهاجر، واألبناء دون سن 18، والبنات غير المتزوجات 

مهما كان عمرهن، يمكن أن يكفلهم المهاجر. وغالبًا ما 
ُيحظر نقل الكفالة بمبادرة من المهاجر ما لم يوافق الكفيل 

األصلي رسميًا على ذلك.

وتدرك البلدان على نحو متزايد أوجه القصور في نظام 
الكفالة، مثل صعوبة تنفيذ آليات الرصد لضمان الوفاء 

بمسؤوليات الكفيل، بما في ذلك تغطية التكاليف المتعلقة 
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البلدان:  المنزلية في هاتين المجموعتين من  العمل في الخدمة  المهاجرين على  ويجتمع عامالن لتفسير هيمنة 
النسبة الكبيرة من األسر المتوسطة إلى العالية الدخل التي تنتج سياقًا يتردد فيه المواطنون في العمل في الخدمة 

ُتقابلها النسبة الكبيرة من الالجئين أو المهاجرين غير النظاميين الذين يجدون في العمل غير الرسمي  المنزلية، 
الخيار الوحيد. وفي الحالة األولى، يدخل المهاجرون العاملون في الخدمة المنزلية إلى بلد المقصد بموجب تأشيرة 

نظامية يحصلون عليها من وكاالت التوظيف في بلدان المنشأ، على أساس عقد عمل كعامل منزلي. وفي الحالة 
الثانية، يقيم المهاجرون العاملون في الخدمة المنزلية على نحو غير نظامي في بلد المقصد ليجدوا عماًل في مرحلة 

الحقة من دون التوقيع عادة على عقد رسمي مكتوب.

والمهاجرون العاملون في الخدمة المنزلية هم أكثر الفئات عرضة للمخاطر، إذ أن طبيعة عملهم تمثل معضلًة 
قانونية. ويغطي العمل المنزلي مجموعة من المهام التي يمكن أن يقوم بها أفراد األسرة إال أن العمال المنزليين 

يؤدونها عوضًا عنهم فيما يعيشون عادًة مع أصحاب العمل. وُيَعد العمال المنزليون جزءًا من »األسرة االقتصادية« 
لكنهم ليسوا أعضاء في األسرة القانونية. وال ينظم القانون، الذي يحكم األسرة، شروط عقد العملب. ويعمل العمال 

المنزليون المهاجرون مقابل أجر لكن قانون العمل ال ينطبق بالضرورة عليهم، وتختلف التشريعات ذات الصلة بين 
البلدان. ففي البلدان التي ال ينطبق فيها قانون العمل على العمال المنزليين، قد يعود ذلك إلى اعتبارات تتعّلق 

ل األسر بوصفها وحدات  بطبيعة عملهم. وخالفًا للمهن أو الشركات أو المصانع أو ورش العمل أو المكاتب، ال ُتسجَّ
إنتاج وال ُيسمح عادًة بدخول مفتشي العمل إلى منزل األسرة نظرًا لخصوصيته.

ونتيجة لذلك، يتعّرض المهاجرون العاملون في الخدمة المنزلية في العديد من البلدان العربية لمزيد من المخاطر، 
الفتقارهم إلى التغطية الكاملة بموجب قوانين العمل الوطنية. وال بد من االعتراف بأن البلدان التي تعتمد قوانين 

خاصة بالعمال المنزليين تحرز تقدمًا ملموسًا في السعي إلى توفير المزيد من الحماية لهؤالء العمال. ومع ذلك، 
يجب مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور والتحديات القائمة )على سبيل المثال، االمتثال التفاقية 

منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمال المنزليين، 2011 )رقم 189((، وتعزيز إنفاذ القانون. ومن شأن ذلك أن يسهم 
في الحد من أوجه الضعف والمخاطر التي يواجهها العمال المنزليون المهاجرون من جراء عملهم وعيشهم في أماكن 

خاصة من المنازل. فقد تم التبليغ عن عدة حاالت إيذاء بدني وعاطفي وجنسي، وعن حاالت العمل اإلضافي غير 
مدفوع األجر، وغياب الراحة األسبوعية ومصادرة جواز السفر. وتواجه المهاجرات العامالت في الخدمة المنزلية 

عددًا من الحواجز المحددة والمرتبطة بنوع الجنس، بما في ذلك نقص المعلومات والمعرفة، وعدم إمكانية الوصول 
إلى الموارد، باإلضافة إلى كونهّن أكثر عرضة للعنف. وحتى في حاالت االنتهاك الواضح لحقوق العمال المنزليين 

المهاجرين، نادرًا ما يتم اإلبالغ عن هذه الحاالت في الواقع، إذ يترددون في مقاضاة أصحاب عملهم ألسباب جمة، 
منها الخوف من فقدان وظائفهم وبالتالي تصاريح إقامتهم في بلد المقصد. وفي حالة العامل غير النظامي، فمن 

شأن النزاع مع صاحب العمل أن يعّرض صاحب الشكوى لالحتجاز الفوري بتهمة العمل غير المصرح به. 

وفي جميع مراحل هجرة اليد العاملة، تتعّدد مخاطر االستغالل سواء في بلدان المنشأ أو في بلدان المقصد. 
وفي إطار نظام الكفالة، الذي يحكم توظيف األجانب وإقامتهم، يواجه العمال المنزليون المهاجرون مجموعة من 

التحديات والمخاطر. ففي بلد المنشأ، قد تشمل هذه التحديات السماسرة الذين يتقاضون رسوم التوظيف غير 
القانونية، ما قد يؤدي إلى عبودية الَدين قبل أن تبدأ الوظيفة المدفوعة األجر. ويظهر شكل شائع آخر من أشكال 

التوظيف المخادع وهو عندما ُيعرض على العمال المهاجرين وظيفة قبل مغادرة بلدهم األصلي، من دون عقد 
مكتوب بلغة يمكنهم فهمها. وفي وقت الحق، يجدون أن الوظيفة عمليًا تختلف إلى حد كبير عّما فهموه مسبقًا. وفي 

بلد المقصد، لوحظت عدة أشكال من االستغالل يمارسها صاحب العمل مثل حجز األجور ومصادرة جوازات السفر، 
ما يسهم في زيادة الَدين وتقييد حرية التنقل. ومن المفيد تعزيز الحماية للعمال المنزليين المهاجرين الهاربين من 

العمل، سواء بدعم من بلدان المنشأ )السفارات( أو بلدان المقصد. وفي بعض البلدان، يؤدي إبالغ صاحب العمل 
عن هروب عامل منزلي مهاجر إلى احتجاز العامل وترحيله على نحو تلقائي أو بعد فترة. وفي حاالت أخرى، ُيمنح 

العمال بعض الوقت للمثول أمام السلطات المختصة من أجل تبرير ما فعلوه.

وفي البلدان التي ال يخضع فيها التوظيف لنظام الكفالة، ال يبقى المهاجرون العاملون في الخدمة المنزلية بمنأى 
عن المخاطر. ففي مصر، مثاًل، حيث ينص قانون العمل لعام 2003 على أن العمل المنزلي مستثنى من قانون العمل، 

يأتي العمال المنزليون عادًة من إثيوبيا أو إريتريا أو السودان أو الصومالج، ويكون العديد منهم في وضع شبه سّري 



136

ويخشون االحتجاز والترحيل في حال اعتقلتهم الشرطة، ما يمنعهم من اإلبالغ عن صاحب العمل الذي يعّرضهم 
لإلساءة أو االستغالل، ومن مالحقته.

التدابير المتخذة لتحسين وضع المهاجرين العاملين في الخدمة المنزلية في المنطقة العربية

في عام 2018، اتخذت الكويت خطوة مهمة بنقل اختصاصات وزير الداخلية في ما يتعلق بتوظيف العمال 
المنزليين إلى وزير الشؤون االقتصادية والهيئة العامة للقوى العاملة )قرار مجلس الوزراء رقم 614 لعام 2018د. 

العمال  التشريعي لضمان أهليتهم في االستفادة من نظام حماية األجورهـ. ويوفر قانون  ويمكن تطوير اإلطار 
المنزليين وحمايتهم، وهو إطار قريب  العمال  لتوظيف  2017و إطارًا قانونيًا  لعام   15 القطريين رقم  المنزليين 

من قانون العمل مع أن معايير الحماية ال تزال أقل من المستوى المطلوب في ما يتعلق بساعات العمل العادية، 
المدفوعة. وفي دولة اإلمارات  اليومية واألسبوعية، واإلجازة السنوية  الراحة  العمل اإلضافي، وفترات  وتعويض 

المنزليين )دور وكاالت  القانون االتحادي رقم 10 لعام 2017 على تدابير لحماية العمال  العربية المتحدة، ينص 
والعقوبات، واإلجازات،  التفتيش،  والموظف، وعمليات  العمل  والتزامات صاحب  العمل،  التوظيف، ومعايير عقود 

ل أصحاب عمل  ُيخوَّ السعودية،  العربية  المملكة  المنازعات(ز. وفي  العقود، وتسوية  الخدمة، وإنهاء  نهاية  وتعويض 
المدفوعة مسبقًا أو  الرواتب  التي ُسنت في عام 2017، إصدار كشوف  القوانين  المهاجرين، بموجب  المنزليين  العمال 

المحددة. الظروف  العمل في بعض  المهاجرون تغيير صاحب  المنزليون  العمال  ل  بطاقات األجور، وُيخوَّ

المصادر:
ILO, 2015b.أ. 
Thomas, 2010.ب. 
Jureidini, 2009.ج. 
الكويت، 2015.د. 
Rights, 2017-Migrant.ه. 
قطر، 2017ب.و. 
اإلمارات العربية المتحدة، 2017.ز. 

برخص العمل واإلقامة، والضمان الصحي، ودفع األجور 
في الوقت المناسب بما في ذلك الدفعة األخيرة. وفي 

بعض الحاالت، دفعت االنتهاكات بالمهاجرين إلى وضع ال 
يطاق من عبودية الَدين. ويعتري هذا النظام عيب آخر 
يتمثل في القيود التي ُتفَرض على حرية تنقل المهاجرين، 

وتنتهك حقوقهم، وتعرقل األداء االقتصادي للبالد.

وإدراكًا ألوجه القصور هذه، اّتخذت عدة حكومات 
خطوات نحو إصالح النظام، على غرار القانون القطري 

رقم 13 لعام 2018 76، الذي أنهى إلى حد كبير االلتزام 
بتصاريح الخروج للعمال األجانب المشمولين بقانون 

العمل77. وفي عام 2017، قدمت البحرين تصريحًا مرنًا 
يتيح لفئات معينة من العمال غير النظاميين الحصول 

على رخص عمل.

)ب( نظام حماية األجور: دفع األجور بالكامل وفي 
الوقت المحدد

ُيعّد عدم دفع األجور بالكامل وفي الوقت المحدد للعمال 
المهاجرين ممارسة شائعة وغير قانونية بين أصحاب 

العمل. ومن أجل حماية العمال، اعتمدت الحكومات 
في دول مجلس التعاون الخليجي قوانين ُتلزم جميع 

الموظفين بفتح حسابات في المصارف المعتَمدة، 
وُتلزم أصحاب العمل بدفع رواتب موظفيهم عن 

طريق التحويالت المصرفية لضمان الوفاء بااللتزامات 
التعاقدية وتتبع دفع الرواتب. واقد اعتمدت جميع دول 

مجلس التعاون الخليجي هذا النظام، المعروف بنظام 
ق بعد في البحرين. حماية األجور، ولكنه لم ُيطبَّ

وُيعّد تنفيذ نظام حماية األجور إنجازًا مهمًا لتعزيز 
حماية األشخاص العاملين مقابل أجر، وتوفير مجموعة 
من الفوائد للجهات المعنية األخرى. وعلى سبيل المثال، 

يوّفر هذا النظام ألصحاب العمل دلياًل على امتثالهم 
لقانون العمل في حاالت المنازعات. وقد يمّثل نظام 

حماية األجور موردًا حيويًا للسلطات الوطنية في تنظيم 
الشركات وأصحاب العمل.

وعلى الرغم من هذه التطورات، ال يزال العديد من 
المجاالت بحاجة إلى إصالح للحد من قابلية تعّرض 
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َمة والنظامية: آثاره على مستوى السياسات في المنطقة العربية تقرير الهجرة الدولية لعام 2019 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظَّ

المهاجرين للمخاطر. أواًل، يتيح النظام رصد المبلغ الذي 
تقاضاه العامل ولكنه ال يحدد ما إذا كان هذا المبلغ 

يتوافق مع ما كان مستحقًا. ويظهر في بعض األحيان 
تفاوٌت بين صافي الراتب المحّول عن طريق المصرف 
والراتب األساسي المكتوب في العقد الموّقع. وتشمل 

التحديات األخرى غياب كشوف الرواتب، أي أن العمال 
ال يعرفون كيفية حساب أجورهم )العمل اإلضافي 
والخصومات(؛ أو الثغرات في تحديد عقوبة عدم 

االمتثال لنظام حماية األجور؛ أو سحب أصحاب العمل 
أجور عمالهم بحجة مساعدتهم في توفير الوقت وفرض 

رسوم هذه الخدمة عليهم أو عدم دفع األجور بالكامل 
لهم78. وبالتالي، يسمح نظام حماية األجور بالتحقق من 

دفع المبلغ وتاريخ دفعه، ولكن ال يسمح بمعرفة ما إذا 
كان المبلغ صحيحًا أو إذا كان الشخص المعني هو الذي 

سحب الراتب.

منع ومكافحة تهريب المهاجرين واالتجار . 3
باألشخاص

يبّين هذا القسم أهمية منع ومكافحة تهريب المهاجرين 
واالتجار باألشخاص، باعتباره مجااًل ذات أولوية في 

المنطقة العربية التي تمّثل منطقة منشأ وعبور ومقصد 
للعديد من مسارات التهريب واالتجار الرئيسية. ويبدأ 

هذا القسم بتعريف مفهوَمي االتجار والتهريب، موضحًا 
الفرق بينهما، ويقدم تحلياًل مفصاًل عن مختلف مسارات 

التهريب واالتجار ليورد بعد ذلك لمحة عامة عن األطر 
العالمية المعنية بهاتين الممارستين.

)أ( االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين: التعاريف
وأوجه الفرق

بموجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار 
باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية 
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  

يقصد بتعبير »االتجار باألشخاص« تجنيد أشخاص 
أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم  بواسطة 

التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر 
أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو  استغالل السلطة 

أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ 
مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له  سيطرة على شخص 

آخر لغرض االستغالل. ويشمل االستغالل، كحٍد أدنى، 
استغالل دعارة الغير أو سائر  أشكال االستغالل الجنسي، 
أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو االسترقاق أو الممارسات 

الشبيهة بالرق، أو االستعباد  أو نزع األعضاء79.

ويعّرف بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق 
البر والبحر والجو، المكّمل التفاقية األمم المتحدة 

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تهريب المهاجرين 
بأنه »تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة 
طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين 

الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة 

مادية أخرى”80.

اإلطار 12. العمال المهاجرون في النقابات

تمكين جميع المهاجرين، بما في ذلك المهاجرون غير النظاميين، من تمثيل أنفسهم والدفاع عن قضاياهم يعتبران وسيلة 
أساسية للحد من قابلية تعّرضهم للمخاطر.

وفي عام 2012، أصبح المغرب أول بلد عربي يسمح للعمال المهاجرين بتشكيل نقابتهم الخاصة كجزء من نقابة وطنية 
كبيرة، وهي منظمة العمل الديمقراطية. وتلتزم هذه النقابة بالدفاع عن حقوق جميع العمال المهاجرين النظاميين وغير 
النظاميين في المغرب، وتدعو إلى المساواة في األجور والمعاملة في مكان العمل للجميع. وقد تكون هذه التجربة مثااًل 

لبلدان أخرى في المنطقة. وفي عام 2018، افتتح االتحاد العام التونسي للشغل 4 مكاتب معلومات للعمال المهاجرين )في 
تونس، وسوسة، وصفاقس، ومدنين(، ودّرب العشرات من جهات التنسيق بدعٍم من منظمات دولية. وقد أعّد االتحاد العام 

التونسي للشغل أيضًا دلياًل لتزويد العمال المهاجرين في تونس بالمعلومات وتوعيتهم.

المصدر: Morocco, Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger, 2012؛ انظر أيضًا المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين، 
.http://odtmaroc.com/ar/2461

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/AR_United_Nations_Convention_Against_Transnational_Organized_Crime_and_the_Protocols_thereto.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/AR_United_Nations_Convention_Against_Transnational_Organized_Crime_and_the_Protocols_thereto.pdf


138

13. دور رسوم التوظيف والممارسات التعسفية واالحتيالية لوكاالت التوظيف في عمليات  اإلطار 
باألشخاص االتجار 

غالبًا ما يعتمد العمال المهاجرون على وكاالت إلنجاز معامالت توظيفهم، لما تنطوي عليه إجراءات التأشيرات من 
تعقيد أو لعدم إلمام المهاجرين ببلد المقصد وانعدام صالتهم فيه. وكثيرًا ما يستغل المستقدمون ووكاالت التوظيف 

اللغوية والمعلومات، لخداعهم ومنعهم من ترك عملهم. وفي بعض  التعليم والمهارات  افتقار العمال المهاجرين إلى 
الحاالت، يعمدون إلى تزويد العمال بمعلومات خاطئة عن القانون أو عن وضعهم من حيث الهجرة، أو يستغلون 

عالقاتهم مع السلطات لمنع العمال من التواصل مباشرة مع السلطات المعنية. ويشير تقرير صدر مؤخرًا عن مقرر 
األمم المتحدة الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين إلى أن المهاجر معرض بشدة لخطر االستغالل واإلساءة 

في مكان العمل، بسبب ممارسات االستقدام المخادعة التي يّتبعها أصحاب العمل والوسطاء معًا؛ وغياب أنظمة 
العمل والقوانين الوطنية  بالثقافة واللغة المحليتين وبحقوقه في  المهاجر  العامل  إلمام  الدعم االجتماعي عادة؛ وعدم 

المتعلقة بالعمل والهجرة في البلد الذي يعمل فيه؛ ومحدودية أو انعدام فرص االستعانة بالُنُظم القانونية واإلدارية؛ 
واعتماد المهاجر على العمل وتبعيته لصاحب العمل بسبب الديون التي تكبدها من أجل الهجرة، أو بسبب الوضع 

القانوني، أو تقييد صاحب العمل لحرية المهاجر في مغادرة مكان العمل؛ واعتماد أهل المهاجر على التحويالت 
المهاجرون  التي يواجها  الكراهية لألجانب  التمييز ومشاعر  العوامل بسبب  إليهم. وتتفاقم هذه  التي يرسلها  المالية 

متزايدة.                                                  بصورة 

المصادر: United Nations Office on Drug and Crime, 2015؛ A/HRC/26/35، الفقرة 18.

وعلى الرغم من الفرق بين هذين المفهومين، فإنهما 
بين بحكم  مترابطان بالنسبة إلى المهاجرين المهَرّ
الطابع غير النظامي إلقامتهم في بلدان المقصد. 

فهم يتعّرضون لخطر االتجار، وتحول عدة عقبات 
دون وصولهم إلى آليات الحماية. وبالتالي، تواجه 

جميع البلدان، الغنية منها والفقيرة، تحّدي استهداف 
المجرمين الذين يستغّلون األشخاص اليائسين، وتأمين 

بين وضحايا االتجار81. الحماية للمهاجرين المهَرّ

وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى المالحظات 
التالية: المفاهيمية 

يرتبط مفهوم التهريب دومًا بالمهاجرين، إذ يستلزم 	 
ضمنًا عبور الحدود الدولية على نحو غير قانوني. 

وفي المقابل، يرتبط مفهوم االتجار باألفراد 
المعّرضين للمخاطر عمومًا، لذا ال تقتصر هذه 

الممارسة على المهاجرين فحسب، بل تطال أيضًا 
السكان غير المهاجرين المعّرضين للمخاطر.

التهريب بطبيعته عابر للحدود الوطنية في حين أن 	 
االتجار يمكن ممارسته على نطاق محّلي أو وطني 

أو دولي. وال يقتصر التهريب على تنظيم عملية 
عبور الحدود بصورة غير نظامية فقط، بل يقتضي 

بين عبر مساحات شاسعة من  أيضًا نقل الُمهرَّ
األراضي التابعة لعدة بلدان، وتكبّدهم شتى أنواع 

المخاطر. فعلى سبيل المثال، خالل رحلتهم الطويلة 
من غرب أفريقيا إلى أوروبا، يقع المهاجرون تحت 

بين الذين ينّظمون مرورهم عبر الحدود  رحمة المهرِّ
بين على امتداد  الدولية، بيد أنهم أيضًا رهينة المهرِّ
الصحراء في األراضي الوطنية الليبية والنيجرية.

ويستلزم التهريب تيسير اجتياز الحدود على نحو 	 
يمّثل انتهاكًا مباشرًا للقانون. وفي ظل ما تعتمده 

بلدان المقصد الرئيسية حاليًا من سياسات الحتواء 
الهجرة الدولية، وما تلّقاه الناقلون التجاريون 

من تعليمات برفض سفر أي شخص قد ُيمنع من 
الدخول إلى بلد المقصد الفتقاره إلى التصريح 

المناسب، بات التهريب خدمة يشتّد الطلب عليها. 
وكلما تفاقمت القيود المفروضة على الهجرة 
النظامية، ازداد الطلب على خدمات التهريب 

وارتفعت تكلفتها، وتفاقمت تلقائيًا المخاطر التي 
بين. بالمهرَّ تتربّص 

يرتبط االتجار باألشخاص ارتباطًا وثيقًا بالممارسات 	 
التعسفية لبعض وكاالت التوظيف )انظر اإلطار 13(.

وتتضّمن أهداف االتفاق العالمي عدة التزامات بمنع 
ومكافحة االتجار بالمهاجرين وتهريبهم. وتدعو بعض 

إجراءاته إلى تكثيف الجهود المشتركة في هذا الصدد 
من خالل تعزيز القدرات والتعاون الدولي من أجل منع 

https://undocs.org/ar/A/HRC/26/35
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تهريب المهاجرين، والتحقيق مع مرتكبيه، ومقاضاتهم، 
ومعاقبتهم، ومكافحة شبكات التهريب. ويورد المرفق 
الثامن لهذا التقرير التشريعات التي اعتمدتها البلدان 

العربية بشأن منع ومكافحة االتجار والتهريب.

وعلى النقيض من معظم حاالت االتجار، ينطوي 
ب. والمجرمون  التهريب على موافقة الشخص المهَرّ

بون. ويتضمن االتفاق  بون، ال األشخاص المهَرّ هم المهِرّ
العالمي التزامًا بأال يصبح المهاجرون عرضة للمالحقة 
الجنائية ألنهم كانوا ضحية عملية التهريب. ويتعرض 

بون لشتى أنواع االنتهاكات لحقوق  المهاجرون المهَرّ
اإلنسان، لذا يتعّين حمايتهم مع مراعاة االحتياجات 

الخاصة للنساء واألطفال.

ويتضّمن االتفاق العالمي التزامًا بمنع االتجار باألشخاص 
ومكافحته والقضاء عليه في سياق الهجرة الدولية، 

الذين أصبحوا  المهاجرين  وبتعزيز تحديد هوية 
ضحايا لالتجار وحمايتهم ومساعدتهم، مع إيالء 

للنساء واألطفال. اهتمام خاص 

وقد وّقعت الغالبية العظمى من الدول العربية على 
اتفاقية باليرمو وبروتوكوَلْيها األولْين وصادقت عليها، 

وكان آخرها السودان الذي صادق على البروتوكول 
الثاني في 9 تشرين األول/أكتوبر 2018 )الجدول 8(82. 

غير أن كيفية تنفيذ هذه االتفاقية وبروتوكوَلْيها تختلف 
إلى حد كبير بين البلدان العربية. 

)ب( مسارات االتجار والتهريب

تم اختيار المسارات التالية ألنها توضح تنوع الحاالت 
واالستجابات على مستوى السياسات في جميع أنحاء 

المنطقة. وتظهر هذه الممرات حجم التعقيد الذي يكتنف 
هذه الظاهرة اليوم، ما ُيحّتم بذل جهود مشتركة بين 

جميع بلدان المنشأ والعبور والمقصد.

i .بون إلى أوروبا السوريون المهرَّ

اندلع ما بات ُيسّمى »أزمة الهجرة في منطقة البحر 
األبيض المتوسط« بفعل األعداد الهائلة من الالجئين 

السوريين الذين غادروا تركيا وغيرها من بلدان اللجوء 
األول. وبين نيسان/أبريل 2011 وآذار/مارس 2016، 
وصل أكثر من 640,000 مواطن سوري إلى إيطاليا 

عة على اتفاقية باليرمو  الجدول 8. الدول الموقِّ
وبروتوكوَلْيها حتى 20 آذار/مارس 2019

البلد

صادق على

بروتوكول االتفاقية
1

بروتوكول 
2

 بلدان مجلس
التعاون الخليجي

اإلمارات العربية 
-2009أ2007المتحدة

2004 أ2004 أ2004أالبحرين
المملكة العربية 

200520072007السعودية

2005 أ2005 أ2005 أُعمان

-2009 أ2008 أقطر

2006 أ2006 أ2006الكويت
 بلدان المشرق

العربي

-2009 أ2009األردن
الجمهورية 

200920092009العربية السورية

2009 أ2009 أ2008 أالعراق

-2017 أ2015أدولة فلسطين

200520052005لبنان

2005 أ20042004مصر
بلدان المغرب 

العربي

200320032003تونس

200220042004الجزائر

200420042004ليبيا

-2011 أ2002المغرب
أقل البلدان 
العربية نموًا

--2003جزر القمر

200520052005جيبوتي

2018 أ2014 أ2004السودان

---الصومال

2005 أ2005 أ2005أموريتانيا

--2010اليمن

 United Nations Convention against Transnational :المصدر
 Organized Crime, ”Signatories to the United Nations Convention

.”against Transnational Crime and its Protocols
مالحظة: تشير "أ" إلى االنضمام.

البروتوكول األول: منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء 
واألطفال.

البروتوكول الثاني: بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر 
والبحر والجو.
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واليونان عن طريق البحر على متن قوارب صغيرة. 
وفي آذار/مارس 2016، صدر بيان مشترك بين االتحاد 

األوروبي وتركيا ينّص على إبقاء السوريين الذين ال 
يحملون تأشيرات دخول إلى أوروبا في تركيا. وقد 
ساهمت هذه الخطوة في وقف تدّفق الالجئين إلى 

اليونان بصورة شبة كاملة83.

وفي السنوات األولى من النزاع، لقي الالجئون السوريون 
في تركيا معاملة »الضيوف« وليس الالجئين. ومع أن 
تركيا طرٌف في اتفاقية الالجئين لعام 1951، حصرت 

وضع الالجئ باألشخاص القادمين من أوروبا مستثنيًة 
مواطني الدول غير األوروبية. وفي عام 2014، اعتمدت 

تركيا قانونًا استحدثت بموجبه وضع »الالجئين 
المشروطين«، وهو وضع وسيط ينطبق على غير 

األوروبيين المؤهلين للحصول على عدد من الضمانات 
القريبة من تلك الواردة في االتفاقية. وُيسمح لالجئين 

المشروطين باإلقامة في تركيا مؤقتًا إلى أن يعاد 
توطينهم في بلد ثالث84.

وطلب المهاجرين المقيمين في تركيا اللجوء إلى أوروبا 
يقتضي من البلدان األوروبية اعتماد سياسة إلعادة 

التوطين. وتنّص قوانين اللجوء الخاصة بالدول األوروبية 
على إعادة توطين الالجئين. ونظريًا، ُيمكن لسفارات 

هذه الدول أو لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
أن تحدد وضع الالجئ لتمكين الالجئين الذين ُتقبل 

طلباتهم من السفر بطريقة منّظمة وآمنة. ولكن الدول 
األوروبية ال تسمح فعليًا بإعادة التوطين أو تستقبل عددا 

ال ُيذكر من الحاالت، كما أنها ال تمنح الحماية لالجئين 
إال بعد قبولها بطلب اللجوء الذي يقّدمه هؤالء عند 

وصولهم إلى أراضيها. ووفقًا للقانون األوروبي، يمكن 
تقديم طلب الحصول على تأشيرة إنسانية أو تأشيرة 

لجوء مباشرة من بلد ثالث، ثم الدخول بطريقة آمنة إلى 
الدولة األوروبية وتقديم طلب اللجوء85. غير أن البلدان 

األوروبية ال تقدم مثل هذه التأشيرات، ما يضع المهاجرين 
أمام خيارين، إما الحصول على تأشيرة لسبب ال صلة له 
باللجوء، مثل العمل أو الدراسة أو لم شمل األسرة، وهي 
تأشيرة ال ُتمنح إال لعدد قليل من المهاجرين؛ أو محاولة 

بين.  الوصول إلى أوروبا من دون تأشيرة عن طريق المهرِّ
ومن بين 827,500 طالب لجوء للمرة األولى من الالجئين 
القادمين من الجمهورية العربية السورية والمسجلين في 
االتحاد األوروبي بين عامي 2011 و2016، تم تهريب ما 

مجموعه 641,502 الجئ )77.5 في المائة( عن طريق 
البحر )الجدول 9(. وقد ُمنحوا جميعهم تقريبًا )96.6 في 

المائة منهم( وضع الالجئ أو الحماية المؤقتة إما من 
اليونان أو من أحد بلدان المقصد األخرى في أوروبا. وكان 
يمكن الحد من مخاطر التهريب والموت في عرض البحر، 
والفوضى الناجمة عن آالف العمليات غير المنّظمة للنزول 
في جزر غير مجّهزة، لو َمنح االتحاد األوروبي عددًا أكبر 

من التأشيرات اإلنسانية أو تأشيرات اللجوء إلى الالجئين 
السوريين في األردن وتركيا ولبنان.

اإلطار 14. أسباب انخفاض عدد اإلدانات المتعلقة بجرائم االتجار الصادرة بحّق المستقدمين ووكاالت التوظيف

أشار الخبراء الذين استشارهم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى العوامل التالية التي قد تسهم في 
انخفاض عدد اإلدانات الموّجهة إلى المستقدمين ووكاالت التوظيف:

بعض الضحايا ال ينظرون إلى أنفسهم كضحايا، وغالبًا ما يترددون في المثول أمام الهيئات المختّصة 	 
واإلدالء بشهاداتهم؛

تفتقر السلطات، بما في ذلك سلطات إنفاذ القوانين، ومفتشو العمل والقضاة، وموظفو الهجرة، إلى القدرة 	 
الالزمة للتعّرف على ضحايا االتجار باألشخاص؛

غياب األدلة على توّرط المستقِدمين ووكاالت التوظيف في االتجار باألشخاص. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما 	 
يصُعب على المهاجرين إثبات أنهم تكبّدوا رسوم توظيف غير معقولة؛

االتجار باألشخاص جريمة معقدة، وغالبًا ما تستدعي ضلوع شبكات الجريمة المنظمة الناشطة عبر الحدود الدولية.	 

.United Nations Office on Drug and Crime, 2015 :المصادر
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ii .ممر خليج عدن

على الرغم من الوضع المأساوي في اليمن، حيث بلغ 
عدد النازحين داخليًا من جراء النزاع أكثر من مليوني 

مواطن منذ عام 2015، بقي هذا البلد الذي تمّزقه الحرب 
مقصدًا أو معبرًا لالجئين والمهاجرين الفارين من ظروف 
تهدد حياتهم في إريتريا والصومال وبلدان أخرى. وفي 

عام 2017، بلغ المتوسط الشهري للمهاجرين القادمين 
بين عن طريق البحر  من أفريقيا إلى اليمن والمهرَّ

7,000 مهاجر86. ووفقًا لمفوضية األمم المتحدة لشؤون 
الالجئين، بلغ عدد المهاجرين في اليمن في عام 2018 
أكثر من 270,000 مهاجر، معظمهم من الصومال، فيما 
تشير تقديرات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية إلى عدد أعلى بلغ 435,000 مهاجر في عام 

2017. ويتوجه معظم المهاجرين من القرن األفريقي إلى 
اليمن من أجل العبور إلى بلدان أخرى في شبه الجزيرة 

العربية، وال سيما ُعمان والمملكة العربية السعودية.

وفي حين أن اليمن ال يزال يستقطب المهاجرين 
العابرين وطالبي اللجوء، فقد فّر ما يقدر بنحو 100,000 
من مواطنيه، نصفهم إلى ُعمان )50,000 الجئ يمني في 
عام 2017( والباقي إلى جيبوتي والصومال )التي ترسل 

أيضًا الجئين إلى اليمن( والمملكة العربية السعودية87. 
وقد منعت المملكة العربية السعودية دخول الجئين جدد 

من اليمن وعملت على إعادة بعضهم )17,000 في الربع 
األول من عام 2018(88.

وقد اعتمدت عدة بلدان واقعة على هذا المسار 
تشريعات وسياسات خاصة بمكافحة التهريب واالتجار 

وحماية الضحايا، على النحو التالي:

م المادة 248 من قانون العقوبات اليمني 	  ُتجِرّ
االسترقاق، وتفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة 
10 سنوات على االتجار باألشخاص ألغراض الجنس؛ 
م المادة 279 االتجار باألطفال ألغراض الجنس  وُتجِرّ

بعقوبة تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات قابلة للتمديد 
إلى السجن لمدة 15 سنة في ظروف مشددة89؛

ُيعّرف المرسوم الملكي الُعماني رقم 2008/126 أعمال 	 
االتجار والعقوبات المترّتبة على المجرمين المدانين90؛

يحظر قانون مكافحة االتجار باألشخاص في المملكة 	 
العربية السعودية لعام 2009 جميع أشكال االتجار 

بالبشر، وينّص على عقوبات شديدة تصل إلى 
السجن لمدة 15 سنة وغرامة قدرها 1,000,000 ريال 

سعودي )المادتان 3 و4(91.

وعلى الرغم من تلك السياسات والتشريعات، تتفاقم 
أوجه الضعف لدى المهاجرين الذين يتم تهريبهم أو 

االتجار بهم على طول هذا المسار. فيتعّرضون لإلساءة 
واالختطاف والعمل القسري والموت. وقد وردت 

معلومات بشأن عدد كبير من حاالت االختفاء القسري 
لنساء تم االتجار بهّن ألغراض الجنس92.

iii .أوجه الضعف الشديدة للمهاجرين في ليبيا

ُتعّد ليبيا أكبر مركز للهجرة في شمال أفريقيا، كما 
أنها من أكثر األماكن خطورة في العالم بالنسبة إلى 
المهاجرين. وفي عام 2018، تراوح عدد المهاجرين 

الدوليين في ليبيا ما بين 700,000 ومليون مهاجر، أي 

الجدول 9. تهريب المواطنين السوريين عن طريق البحر ومنحهم اللجوء مرة واحدة في أوروبا، بين نيسان/أبريل 2011 
وآذار/مارس 2016

641,502)1( السوريون المهربون بحرًا إلى إيطاليا واليونان 
827,500)2( طالبو اللجوء للمرة األولى من الجمهورية العربية السورية في االتحاد األوروبي

%77.5)3( نسبة طالبي اللجوء السوريين الذين يدخلون االتحاد األوروبي عن طريق إيطاليا واليونان 

)4( القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء المقّدمة من السوريين
564,875كافة القرارات

545,470القرارات اإليجابية
%96.6نسبة القرارات اإليجابية

بين عن طريق البحر الذين كانوا سُيمنحون تأشيرة  )5( العدد المتوقع من الالجئين السوريين المهرَّ
619,465إنسانية قبل السفر إلى االتحاد األوروبي*

بين بحرًا إلى إيطاليا واليونان )1( َمضروبًا بنسبة القرارات اإليجابية المتعلقة بطلبات اللجوء المقدمة من السوريين )4(. * هو عدد السوريين المهرَّ
.Fargues, 2017a :المصدر 

http://www.mola.gov.om/legislation/laws/details.aspx?id=140
http://www.mola.gov.om/legislation/laws/details.aspx?id=140
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بين 11 إلى 16 في المائة من سكان البلد البالغ عددهم 
6.3 ماليين نسمة93. ويتوجه المهاجرون إلى ليبيا سعيًا 

وراء فرص العمل في البالد، واحتمال العبور نحو أوروبا. 
وعلى مدى عقود من الزمن، اعُتبرت ليبيا مركزًا لتهريب 

بين  األشخاص، حيث يتعرض العديد من المهاجرين المهرَّ
لمخاطر االستغالل واإلساءة والعنف وحتى الموت.

وينحدر بعض المهاجرين إلى ليبيا من بلدان عانت 
حروبًا مدّمرة مثل السودان والصومال، وكانوا ليحصلوا 
على وضع الالجئ لو كان هذا الوضع معتمدًا. ومع ذلك، 
فإن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية الالجئين لعام 1951، 

ومع أنها صادقت على اتفاقية عام 1969 التي تنظم 
الجوانب المحددة لمشاكل الالجئين في أفريقيا، لم تضع 
تشريعًا بشأن اللجوء. وبالتالي، ال تعترف ليبيا بأي الجئ 

على أراضيها غير أنه يمكن لمفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين تسجيل أفراد من قائمة محدودة من 

الجنسيات، بمن فيهم الفلسطينيون94.

وما من إحصاءات رسمية عن تدفقات الهجرة إلى ليبيا 
أو عبرها، غير أن سجالت المنظمة الدولية للهجرة تشير 

إلى أنها ال تزال تجذب أعدادًا كبيرة من المهاجرين. وفي 
تشرين األول/أكتوبر 2018، أحصت المنظمة الدولية 
للهجرة 670,920 مواطنًا أجنبيًا في البالد، ولكن قد 

يتراوح العدد الحقيقي بين 700,000 ومليون شخص 
وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة )الجدول 10(. وقد وصل 

ثلثاهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و28 في 
المائة من شمال أفريقيا، و6 في المائة من بلدان أخرى 

في الشرق األوسط وآسيا. وتتصدر أربعة من البلدان 
الستة التي تتشارك الحدود البرية مع ليبيا قائمة بلدان 

المنشأ )تشاد والسودان ومصر والنيجر(. والفئات 
الضعيفة على نحو خاص هي فئة القاصرين )الذين 

يشكلون 10 في المائة من مجموع المهاجرين، منهم 35 
في المائة غير مصحوبين( والنساء )12 في المائة(95.

وُيصّنف المهاجرون في ليبيا في أربع فئات، وفقًا 
ألصلهم ودوافعهم للهجرة: رعايا البلدان المجاورة 

العاملون في ليبيا، الذين يسافرون في كثير من األحيان 
ذهابًا وإيابًا إلى أوطانهم؛ ورعايا بلد من بلدان غرب أو 

وسط أفريقيا الذين يبحثون عن عمل في ليبيا، وهم 
معرضون بشكٍل كبير لخطر سوء المعاملة، أو يحاولون 

الوصول إلى أوروبا؛ ورعايا بلد من بلدان شرق أفريقيا، 
الذين يفرون من االضطهاد ويحاولون الوصول إلى 

أوروبا لتقديم طلب لجوء؛ ورعايا بلد من البلدان العربية 
البعيدة )معظمهم من الجمهورية العربية السورية 

والعراق ودولة فلسطين(، الذين يسافرون في كثير من 
األحيان مع أسرهم96.

وقد ساهم ما شهدته ليبيا من اضطرابات سياسية 
وتراجع اقتصادي منذ عام 2011 في التمهيد النتشار 

العديد من الميليشيات الضالعة في جميع أنواع األنشطة 
اإلجرامية، بما في ذلك التهريب. ويتعّرض المهاجرون 
لخطر االعتقال من جانب الجماعات المسلحة عند أي 
نقطة تفتيش، وفي غياب سيادة القانون، يتعرضون 

أيضًا في أي جزء من ليبيا ألسوأ أشكال انتهاكات حقوق 
اإلنسان، مثل الحرمان من الغذاء والماء والحد األدنى 

من الرعاية الصحية، والعنف البدني، واالعتداء الجنسي، 
والسطو، واالحتجاز التعسفي البتزاز األموال، والسخرة، 

واالسترقاق، والتعذيب والقتل97.

وفي هذا السياق، برز اقتصاد التهريب وأصبح 
المهاجرون سلعة في أيدي الجماعات المسلحة 

والمجموعات اإلجرامية المنظمة الناشطة عبر الحدود 
داخل المنطقة وخارجها. وحجم اإليرادات الناتجة 

من التهريب هائل، وبلغ حسب التقديرات 978 مليون 
دوالر في عام 2016 )3.4 في المائة من الناتج المحلي 
اإلجمالي للبالد(، بما في ذلك 726 مليون دوالر كرسوم 

للسفر البري و252 مليون دوالر لعبور البحر األبيض 
المتوسط98. وال يقتصر عمل الشبكات اإلجرامية على 

الجدول 10. الرعايا األجانب في ليبيا في نهاية تشرين 
األول/أكتوبر 2018

النسبة المئويةالعددالبلد
135,78120النيجر
95,29314مصر
89,48813تشاد

78,18312السودان
62,4479نيجيريا

209,72831الفئات األخرى
670,920100المجموع

.IOM, 2018e :المصدر
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مراقبة مسارات الهجرة في ليبيا، بل تطور بعضها أيضًا 
خارج حدود البالد إلى “اتحادات تهريب في أفريقيا” 

تتوّلى تنظيم الرحلة الكاملة للمهاجرين من المنشأ إلى 
المقصد، وتحصيل الرسوم عند المغادرة99.

غير أن عدد المهاجرين والالجئين غير الحاملين للوثائق 
الالزمة، الذين يصلون بحرًا من ليبيا إلى إيطاليا، شهد 

انخفاضًا كبيرًا في العامين الماضيين، إذ تراجع من 
181,436 في عام 2016 إلى 23,370 في عام 2018 100. 

ويعزى هذا االنخفاض الكبير في عدد الوافدين عن 
طريق البحر إلى إيطاليا منذ عام 2016 إلى انخفاض 
عدد المهاجرين القادمين من ليبيا، والتغييرات التي 

طرأت على سياسة »البحث واإلنقاذ في البحر« التي 
اعتمدها االتحاد األوروبي.

)ج( احتواء تدفق المهاجرين من المصدر: عملية 
الخرطوم

يسود مفهوم شائع مفاده أن منع المهاجرين المحتملين 
من مغادرة بلٍد ما من دون الوثائق المناسبة للوصول 
إلى الوجهة النهائية هو السبيل األكثر فعالية للقضاء 

على ممارسات تهريب المهاجرين. غير أن دّقة هذا 
المفهوم ال تستند إلى أساس. ففي عام 2014، حين 
بين عبر الصحراء تثير  بدأت حركة المهاجرين المهرَّ

المخاوف، أطلق االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي 
منبرًا للتعاون السياسي بات ُيعرف بعملية الخرطوم، 

ويجمع بين البلدان على طول المسار بين القرن 
األفريقي وأوروبا. وقد شاركت في العملية خمسة بلدان 

عربية هي تونس، وجيبوتي، والسودان، والصومال، 
ومصر101، في حين بقيت ليبيا خارجها باعتبار أنها بلد 

غير آمن الحتواء المهاجرين أو إعادتهم.

وركزت عملية الخرطوم على التصدي لالتجار 
باألشخاص ومقاضاة الشبكات اإلجرامية للمهربِّين 

والمتجرين. ودعت إلى اعتماد »َنهٍج محوره الضحية«، 
يدعم ضحايا االتجار ويحمي حقوق اإلنسان للمهاجرين 

بين، مع وضع إطار إقليمي للمهاجرين العائدين  المهَرّ
وإنشاء مراكز استقبال102. وقد عقدت عملية الخرطوم 

قمة في فاليتا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وعدة 
اجتماعات الحقة، لكنها لم تسفر عن حلول فعلية للحد 
من تهريب المهاجرين عبر الصحراء. وعلى غرار األطر 

األخرى، تسعى عملية الخرطوم إلى معالجة األسباب 
الجذرية للهجرة غير النظامية، عن طريق دفع عجلة 
التنمية المستدامة في كل من بلدان المنشأ والعبور.

تحقيق االتفاق العالمي من أجل الهجرة: . 4
نقاط انطالق إلصالح السياسات في المجاالت 

ذات األولوية

في ما يلي بعض التوصيات على مستوى السياسة العامة 
التي يمكن أن يسترشد بها واضعو السياسات والجهات 

المعنية لمعالجة المجاالت ذات األولوية في مجال 
حوكمة الهجرة، والواردة في هذا الفصل. ومن شأن هذه 

التوصيات أيضًا أن تساعد في تفعيل أهداف االتفاق 
العالمي ذات الصلة وتنفيذها.

)أ( سّد الثغرات في مجال المعرفة

يركز الهدف األول من االتفاق العالمي على جمع 
واستخدام بيانات دقيقة ومصنفة كأساس للسياسات 

د  القائمة على األدلة103. ومع أن هذا الهدف لم ُيحدَّ
كمجال قائم بذاته من مجاالت األولوية، يشمل مختلف 

المجاالت اإلقليمية ذات األولوية والمختارة. فضمان 
الوصول إلى الخدمات، والحّد من أوجه الضعف، 

ومكافحة االتجار والتهريب تقتضي جميُعها بيانات 
تسترشد بها السياسات وتتيح ابتكار استجابات 

مناسبة. وتحديد المسائل المتصلة بالهجرة، ووضع 
استجابات على مستوى السياسات، ورصد السياسات، 

وتقييم أثرها تتطّلب قدرًا كافيًا من اإلحصاءات 
الجيدة. وأوجه القصور التي تشوب اإلحصاءات 

في المنطقة حاليًا تحول دون وضع سياسات سليمة 
بشأن الهجرة. ولمواجهة هذا التحدي، تبرز الحاجة 

إلى بناء قدرة اإلدارات العامة على إنتاج بيانات تتيح 
الرصد اإلحصائي للهجرة، وحماية الخصوصية الفردية 

في الوقت نفسه. وفي ما يلي بعض التوصيات لسّد 
الثغرات في مجال المعرفة:

تطبيق تعاريف الهجرة الدولية التي ُوضَعت تحت رعاية ( 1
اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة

تستخدم األمم المتحدة تعريفين متمايزين ومتكاملين. 
ف  ينطبق التعريف األول على المهاجر الفرد، الذي ُيعَرّ

https://www.khartoumprocess.net/
https://www.khartoumprocess.net/
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بأنه »أي شخص يغير بلد إقامته المعتادة. وبلد اإلقامة 
المعتاد للشخص هو البلد الذي يعيش فيه الشخص، 

]...[ حيث يقضي عادًة فترة الراحة اليومية«104. 
وينطبق التعريف الثاني على السكان المهاجرين بصورة 

جماعية ويعّرف عدد المهاجرين الدوليين بأنه “عدد 
األشخاص الذين يعيشون في بلد أو منطقة غير تلك 

التي ولدوا فيها”105.

وبما أن السياسات العامة التي ُتعنى بالمهاجرين 
الدوليين هي بطبيعتها متعددة القطاعات، فإن 

المعلومات التي تجمعها اإلدارات العامة المتنوعة 
بصورة روتينية عن األفراد المستفيدين من خدماتها 
يجب أن تحدد المهاجرين الدوليين، وتقّدر عددهم، 
وتذكر بشكل منهجي بلد المولد وبلد المواطنة لكل 

منهم. ويتعّين جمع الخصائص الفردية األخرى، بما في 
ذلك الجنس والعمر والوضع من حيث الهجرة وغير ذلك 

من المتغّيرات )التعليم والنشاط االقتصادي والمهنة(، 
لتصنيف البيانات وتحديد المجموعات الفرعية 

للمهاجرين بما يتيح وضع سياسات هادفة وشاملة. 
ويتوافق ذلك مع المقصد 18 من الهدف 17 من أهداف 

التنمية المستدامة، الذي يدعو إلى »تحقيق زيادة 
كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت 
وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، والسن، 

واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، 
واإلعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص 

ذات الصلة في السياقات الوطنية«.

وينطبق ذلك على المصادر اإلدارية للبيانات، مثل 
االستمارات التي تملؤها المستشفيات والمدارس 
ومكاتب العمل ومكاتب اإلسكان والمحاكم. وهي 

مصادر بيانات فريدة لتقييم ورصد مدى إدماج 
المهاجرين، وحصولهم على الخدمات، وإمكانية اللجوء 

إلى القضاء. ويتيح ذلك أيضًا مالحظة النتائج المتباينة 
بين المهاجرين وغير المهاجرين، وتتّبع ممارسات 

التمييز بحق المهاجرين.

جمع البيانات المنسقة والمصنفة( 2

بموجب الهدف األول من االتفاق العالمي، تلتزم الدول 
بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة من أجل تحسين 

بيانات الهجرة على الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي 
والعالمي، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة وبتوجيه 

من اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة، عن طريق 
المواءمة بين منهجيات جمع البيانات وتعزيز تحليل 

ونشر البيانات والمؤشرات المتعلقة بالهجرة؛ وترتكز 
مواءمة البيانات على الشرطين التاليين:

على الصعيد الوطني، يتعّين على المكاتب 	 
اإلحصائية المركزية ضمان استخدام التعاريف نفسها 

في جميع اإلدارات العامة لتحقيق االتساق بين 
البيانات التي تنتجها القطاعات المختلفة، وإتاحة 

مقارنة المهاجرين بغير المهاجرين في البلد المضيف. 
فعلى سبيل المثال، تحديد أثر مهنة المهاجرين على 
صحتهم يفترض تعريف المهنة باستخدام التصنيف 

نفسه لدى اإلدارات المعنية بجمع المعلومات عن 
األحداث الصحية )بسط معدل االنتشار أو االعتالل( 

والجهات المعنية بتعداد المهاجرين )المقام(؛

على الصعيد الدولي، على الدول أن تستخدم 	 
التصنيفات نفسها لتتمكن من مقارنة المهاجرين 

بالسكان في بلدانهم األصلية. ويفترض قياس أثر 
الهجرة على الصحة أن تطّبق جميع البلدان التصنيف 
اإلحصائي الدولي لألمراض والمشاكل الصحية ذات 

الصلة والمعتمد من منظمة الصحة العالمية.

وعلى الباحثين وضع مؤشرات شاملة ومراعية للوقت من 
أجل قياس ورصد مدى وصول المهاجرين إلى مجموعة 

متنوعة من الخدمات، بما في ذلك اإلسكان والصحة 
والتعليم وإمكانية الوصول إلى العدالة. وينبغي اعتماد 
منهجية محّددة لكل نوع من الخدمات من أجل قياس 
مدى وصول المهاجرين إلى الخدمات وتحديد النتائج 

ذات الصلة ومقارنتها بنتائج غير المهاجرين.

وباإلضافة إلى بلد المنشأ وبلد المواطنة، يمكن لإلدارات 
العامة في البلدان العربية جمع الخصائص الفردية التالية 

لفهم الهجرة على نحو أفضل:

الجنس والعمر لتحديد القضايا المتعّلقة بنوع الجنس 	 
والسن، ورصد السياسات الموّجهة للنساء، واألطفال، 

والشباب، وكبار السن أو المؤثرة عليهم؛
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مدة اإلقامة للتمييز بين المهاجرين والمسافرين 	 
لفترات طويلة والمهاجرين والمسافرين لفترات 

قصيرة، وهو عامٌل من عوامل اندماج المهاجرين في 
المجتمع المضيف ووصولهم إلى الحقوق والواجبات؛

سبب الهجرة للتمييز بين المهاجرين قسرًا 	 
والمهاجرين طوعًا، وبين العمال وأفراد األسرة 

والطالب وغيرهم من فئات المهاجرين؛

مؤشر اإلبالغ الذاتي حيث ُيسأل األفراد عما إذا 	 
كانوا يعتبرون أنفسهم من أصل مهاجر، ما يسمح 
بتحديد الجيل الثاني من المهاجرين والمغتربين.

ويعمل العديد من المهاجرين في البلدان العربية في 
مهن غير رسمية. ويشكل قطاع العمالة عنصرًا حاسمًا 

في وصول المواطنين واألجانب إلى الخدمات الصحية. 
وغالبًا ما يحظى العاملون في القطاع الرسمي بتغطية 

صحية أفضل من العاملين في القطاع غير الرسمي. لذا، 
يوصى بإدراج قطاع العمالة في البيانات التي تجمعها 
اإلدارات العامة عن المهاجرين. كما يوصى بأن تشمل 

جولة تعدادات السكان لعام 2020 كافة المسائل المذكورة 
أعاله، وأن تجمع المسوح الروتينية لألسر المعيشية هذه 

البيانات ضمن حجم العينات المدروسة.

ويجب اعتماد أسلوب مرن للتمييز بين المهاجرين 
والالجئين، بحيث يشمل األفراد الذين يسعون في 

الوقت نفسه إلى الوصول إلى الحماية والعمل. ومفهوم 
»التدفقات المختلطة«، الذي تستخدمه المنظمات الدولية 

لإلشارة إلى حركة األشخاص الذين يطلبون الحماية 
الدولية عبر الحدود أو فرصًا معيشية أفضل، باللجوء 

إلى المهربين والسفر معًا من دون تأشيرات صالحة في 
أغلب األحيان، قد يتوافق مع الدوافع المختلطة لالجئين 

الحقيقيين الذين يسعون أيضًا إلى كسب العيش106.

وعليه، على البلدان أن ُتعالج الهجرة غير النظامية 
على النحو المناسب، وذلك عن طريق جمع البيانات 

عن المهاجرين المقبوض عليهم، بما يتيح التمييز بين 
الدخول غير النظامي واإلقامة غير النظامية والعمالة 
غير النظامية. ومع أن أّيًا من هذه الحاالت الثالث ال 

تستبعد األخرى، لكل حالة تصورات عامة مختلفة، 

وتقتضي تدخالت محددة من جانب الدولة في مجال 
السياسة العامة، وإجراءات معّينة من ِقبل المنظمات غير 

الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وينبغي للبلدان التي تضم عددًا كبيرًا من المهاجرين 
العابرين أن تطلب إجراء مسوح إحصائية مخصصة 

للمهاجرين العابرين في الحاالت النظامية وغير النظامية 
على السواء، ما من شأنه إرساء فهم أفضل للتحّديات 
المرافقة لهذه الحاالت في مجال السياسات. وتحرص 

مصفوفة تتبع التشرد التابعة للمنظمة الدولية للهجرة على 
توفير هذه الخدمة في عدة بلدان عربية.

وأخيرًا، ينبغي على األوساط األكاديمية تكثيف البحوث 
بشأن عمليات تهريب المهاجرين واالتجار بهم بوصفها 
نماذج عمل، وبحث أساليب عملها، ونظرة المجتمعات 

المحلية إلى المهاجرين، والتبعات المختلفة على 
المهاجرين من الرجال والنساء. وزيادة المعرفة أمٌر حيوي 

لتحقيق الفعالية في مكافحة هذه التجارة التي تدُرّ 
مليارات الدوالرات.

)ب( تيسير إدماج المهاجرين ووصولهم إلى الخدمات

إعادة النظر في قوانين الجنسية( 1

يمكن للبلدان العربية أن تنظر في إصالح قوانينها 
الخاصة بالجنسية، انسجامًا مع الواقع الحالي الذي 

فرضته الهجرة. وينبغي للبلدان، حسب خصوصياتها، أن 
تنظر في ما يلي:

اعتماد »حق اإلقليم« لمنح الجنسية بطريقة انتقائية 	 
لألفراد المولودين والمقيمين على أراضيها؛

اعتماد نسب األم كوسيلة لنقل الجنسية إلى األطفال 	 
المولودين من زيجات مختلطة، كما هو الحال بالفعل 

في بعض بلدان المنطقة؛

النظر في تجنيس األشخاص المقيمين منذ فترة 	 
طويلة والمختارين على أساس معايير فردية 

مرتبطة بإمكانية اندماجهم في الحياة االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية.
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كفالة وصول المهاجرين إلى الخدمات األساسية( 2

تماشيًا مع الهدف 15 من االتفاق العالمي بشأن تيسير 
حصول المهاجرين على الخدمات األساسية، يمكن 

للبلدان العربية أن تنظر في إمكانية منح المهاجرين 
المقيمين منذ فترة طويلة كافة الحقوق المكفولة 

للمواطنين. وينبغي أن تشمل هذه الحقوق تلك المحددة 
في المادة 25 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي 

تنص على أنه »لكل شخص حق في مستوى معيشة 
يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصة على 

صعيد المأكل والملبس والعناية الطبية«.

ولجميع البلدان العربية، بصرف النظر عن وضعها من 
حيث التوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن تنظر في 

االمتثال للتعليق العام رقم 20 من هذا العهد الذي ينص 
على أنه »ينبغي أال تشكل الجنسية سببًا في الحرمان 

من التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد ]...[. 
فالحقوق المنصوص عليها في العهد تطبق على الجميع 

بمن فيهم غير المواطنين، كالالجئين وطالبي اللجوء 
واألشخاص عديمي الجنسية والعمال المهاجرين 

جار الدولي، بغض النظر عن المركز القانوني  وضحايا االتِّ
والوثائق القانونية«107.

وعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية ال 
يمّثل انتهاكًا لحق أساسي فحسب، بل قد يضّر أيضًا 

بالصحة العامة في البالد لما يترتب على ذلك من آثار 
سلبية ال يمكن ضبطها، مثل انتشار األمراض السارية. 

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، الوقاية هي أكثر الطرق 
فعالية من حيث الكلفة للحفاظ على صحة السكان 

بطريقة مستدامة، وتعود الصحة الجيدة للسكان بالنفع 
على الجميع108. ولتحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة، 
ال بد من نظام صحي يتيح لجميع المهاجرين، بصرف 

النظر عن وضعهم، الوصول مجانًا إلى عدد من الخدمات 
الطبية الوقائية والعالجية األساسية. ووصول الجميع 

إلى الرعاية الصحية األساسية هو عامل هام لتعزيز 
كفاءة النظام الصحي ككل، وعنصر حاسم في رأس 

المال البشري، وبالتالي في التنمية المستدامة لبلد ما.

وُتلزم بعض اإلجراءات المعتَمدة في االتفاق العالمي 
الدول بدمج االحتياجات الصحية للمهاجرين في 

السياسات والخطط الوطنية والمحلية المتعلقة بالرعاية 

الصحية، من قبيل تعزيز القدرات الالزمة لتقديم 
الخدمات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات بطريقة 

ميسرة وغير تمييزية، والحد من حواجز التواصل. وفي 
بعض البلدان العربية، حيث تؤدي الهجرة إلى تدفق 

أعداد هائلة من السكان ذوي اللغات والممارسات الثقافية 
المتنوعة، ال بد من توفير خدمة الترجمة الفورية في 
مرافق الرعاية الصحية لتذليل العقبات اللغوية التي 

تحول دون وصول المهاجرين إلى الخدمات الصحية.

ع الدول على ضمان منح  وامتثااًل لهذه األهداف، ُتشَجّ
المهاجرين تغطية صحية شاملة أسوًة بغير المهاجرين، 

وهو ما ينطبق تحديدًا على العاملين في القطاع 
الرسمي. وينبغي أن يحظى العمال المهاجرون وأسرهم 
بتأمين صحي ال يقتصر على تغطية حوادث العمل في 
المهن الخطرة مثل مواقع البناء، بل يشمل أيضًا جميع 
النفقات الطبية الوقائية والعالجية، سواء كان صاحب 

العمل هو من يتحمل تكلفة هذا التأمين أو الدولة. 
وينبغي تطبيق ذلك بصفة خاصة على المهاجرين ذوي 

الدخل المنخفض وغير القادرين على تغطية نفقات 
الرعاية الطبية المكلفة من أموالهم الشخصية.

وفي سياق الهجرة الناجمة عن النزاعات أو الفقر، 
يتعرض األشخاص المتنقلون لمخاطر شديدة تهدد 

صحتهم البدنية والعقلية، بل وحياتهم أيضًا في كثير 
من األحيان. لذا، يجب إتاحة الرعاية الصحية والحماية 

للمهاجرين في جميع مراحل رحلتهم من المنشأ إلى 
المقصد وعبر بلد أو بلدان العبور التي يمّرون فيها. 
ويتطلب توفير الخدمات الصحية للمهاجرين على 

نحو مستمّر عبر الحدود مستوًى من التعاون الثنائي 
واإلقليمي يصعب بلوغه في معظم أنحاء المنطقة 

العربية. وفي سياق األزمات، ال بد من أن تيّسر البلدان 
تدخالت وحدات الطوارئ المتنقلة العاملة تحت الرقابة 

الدولية لضمان حصول المهاجرين والالجئين على 
الدعم الطبي الالزم.

)ج( معالجة أوجه الضعف لدى المهاجرين والحّد منها

حماية حقوق اإلنسان للمهاجرين وتهيئة بيئة تمكينية( 1

يرتبط الهدف 6 من االتفاق العالمي ارتباطًا وثيقًا بالهدف 
16، حيث يهدف إلى منح العمال المهاجرين المنخرطين 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQdqeXgncKnylFC%2blzJjLZGhWH4dea7VUyhIuvbsDQwiTO6vX6EitIVuYTufW5RJSwT3ZZzBFpNy%2bLiCa4kkMA%2bg
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQdqeXgncKnylFC%2blzJjLZGhWH4dea7VUyhIuvbsDQwiTO6vX6EitIVuYTufW5RJSwT3ZZzBFpNy%2bLiCa4kkMA%2bg
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في العمل المدفوع األجر والتعاقدي حقوق العمل 
ومستويات الحماية نفسها التي ُتمَنح لجميع العمال في 

قطاعات عملهم، بما في ذلك آليات حماية األجور.

ولجميع المهاجرين حقوق اإلنسان نفسها، سواء كان 
وضعهم نظاميًا أو غير نظامي. وعلى البلدان إذًا تهيئة 
بيئة تمكينية وإيجاد أدوات محددة تتيح للمهاجرين، 

بغض النظر عن وضعهم، اإلبالغ عن انتهاكات حقوقهم 
والوصول إلى العدالة.

وال بد من أن تحول الدول دون قيام السلطات بتوقيف 
المهاجرين الذين يقدمون شكاوى، أو احتجازهم أو 
ترحيلهم بصورة تعسفية. وينطبق ذلك على جميع 
المهاجرين، وال سيما من يتعّرض منهم لإلساءة أو 
االستغالل، أو الذين يجدون أنفسهم في وضع غير 

نظامي بسبب صاحب العمل أو الكفيل.

حماية الفئات األكثر ضعفًا( 2

ُيعّد المهاجرون العاملون في الخدمة المنزلية من أكثر 
الفئات افتقارًا إلى الحماية، وال سيما في البلدان التي ال 

يسري فيها قانون العمل عليهم. وعلى البلدان أن تنظر 
في توسيع نطاق الحماية بموجب قانون العمل لتشمل 

جميع العاملين في الخدمة المنزلية لدى األسر المعيشية، 
بمن فيهم المهاجرون.

وفي البلدان التي تطّبق نظام الكفالة، يؤدي اعتماد 
المهاجرين الكبير على الكفيل إلى تجاوزات مختلفة 

قد يصعب على السلطات ضبطها. وعلى الحكومات أال 
تنتظر إصالح أو إلغاء نظام الكفالة لوضع اآلليات الالزمة 

لرصد ومعاقبة أصحاب العمل والكفالء المخالفين. 
وعلى وجه الخصوص، يوصى بمنح المراقبين الصالحية 
ض الكفالء األشخاص المشمولين بكفالتهم  لضمان أال ُيعرِّ

لخطر الوقوع في وضع غير نظامي، وبالتالي التعرض 
لالحتجاز التعسفي والترحيل.

والممارسة غير القانونية، والشائعة، المتمثلة في احتفاظ 
الكفالء وأصحاب العمل بجوازات سفر موظفيهم، هي 
بمثابة حرمانهم من حرية التنقل. ويتعين على البلدان 
أن تمنع مصادرة جوازات السفر، والحبس القسري في 

منزل صاحب العمل، وغير ذلك من الممارسات غير 
القانونية التي تنتهك حقوق الموظفين.

وينبغي للبلدان أن تعزز التدابير القائمة وأن تضع أدوات 
الرصد الالزمة لتحديد حاالت االعتداء واالستغالل 

والعنف، وغير ذلك من الممارسات غير القانونية بحق 
العمال المنزليين والمعاقبة عليها. ويجب أن تكفل حق 
الموظف في تقديم شكوى ضد صاحب العمل من دون 

التعّرض لخطر االحتجاز والترحيل عند فسخ عقد العمل. 
ويمكن للدول أن تستند إلى الممارسات القائمة إلنفاذ 

ُنُظم حماية األجور، وأن تعاقب أصحاب العمل على 
تأخرهم في دفع األجور أو عدم دفعها.

)د( مكافحة تهريب المهاجرين واالتجار باألشخاص

العربية، باستثناء دولة واحدة،  الدول  عت جميع  وقَّ
الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  على 

عت  إليها، كما وقَّ انضمت  أو  الوطنية  المنظمة عبر 
والثاني.  األول  باليرمو  بروتوكولي  معظمها على 

ومع ذلك، ُيالحظ انتشار ظاهرة االتجار باألشخاص 
وتهريب المهاجرين على نطاق واسع ومن دون عقاب 

ككل. العربية  المنطقة  في 

ولتحقيق أهداف االتفاق العالمي في ما يتعلق 
بمكافحة التهريب واالتجار بالبشر، يمكن للدول العربية 

أن تنظر في التوصيات التالية:

اتخاذ خطوات جادة إلدراج اتفاقية األمم 	 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

والبروتوكوالت الملحقة بها في تشريعاتها الوطنية؛

حشد الموارد البشرية واإلدارية الالزمة ونشرها 	 
لمكافحة الشبكات اإلجرامية العاملة على أراضيها 

وعبر حدودها الوطنية؛

تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي بوسائل منها تبادل 	 
االستخبارات والمعلومات من أجل تعزيز آلية 

التحقيق مع مرتكبي االتجار باألشخاص وتهريب 
المهاجرين ومالحقتهم؛
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اتخاذ اإلجراءات الالزمة للقضاء على عبور الحدود 	 
بطريقة غير قانونية والهجرة غير النظامية، بما في 

ذلك مقاضاة المهربين والمتجرين، ومعاقبة أصحاب 
عمل المهاجرين غير الحاملين للوثائق الالزمة، 
وإتاحة قنوات نظامية للمهاجرين ولألشخاص 

المحتاجين إلى الحماية الدولية. وعلى الجهات 
الفاعلة المختلفة، بما فيها الدول ومنظمات المجتمع 
المدني ووسائل اإلعالم، أن تضافر الجهود للتوعية 
بمخاطر اللجوء إلى المهربين لعبور الحدود البرية 

واألراضي أو البحر؛

النظر في تسوية األوضاع القانونية للمهاجرين غير 	 
النظاميين، وال سيما إذا كانوا يعملون بصورة غير 

رسمية وإذا كان الطلب على عملهم معترفًا به رسميًا؛

تعديل القوانين التي تجّرم الدخول إلى البالد 	 
واإلقامة فيها ومغادرتها على نحو غير نظامي، 

والتعامل مع هذه المخالفات باعتبارها مخالفات 
إدارية وليس جرائم109؛

االستعاضة عن االحتجاز بعقوبات أخرى للمعاقبة 	 
على الجرائم اإلدارية المتمثلة في الدخول واإلقامة 

والمغادرة بصورة غير نظامية، مع احترام حقوق 
اإلنسان للمهاجرين. وفي غضون ذلك، ضمان احتجاز 

المهاجرين في ظروف تراعي حقوقهم اإلنسانية، 
وإتاحة وصول المفتشين اإلنسانيين إلى مواقع 

االحتجاز وإلى األشخاص المحتجزين؛

إلى 	  المحتجزين  المهاجرين  ضمان عدم ترحيل 

بلدان غير آمنة، امتثااًل للقانون الدولي لالجئين 
ومبدأ عدم اإلعادة قسرًا.

وفي سياق األزمات التي تشهدها عدة بلدان عربية، 
تبرز الحاجة إلى اعتماد َنهج محدد لحماية المهاجرين 

والالجئين يقوم على التنسيق بين الجهات الفاعلة 
المحلية والدولية لتحقيق ما يلي:

الفئات الضعيفة 	  إنشاء ِفَرق متنقلة للوصول إلى 
المهاجرين؛ من 

ف مع 	  إجراء تقييم دوري لمواقع العمليات للتكيُّ
المتقّلب؛ األمني  السياق 

الُسُبل 	  الوصول إلى المهاجرين الذين تقطعت بهم 
في المناطق الصحراوية أو الجبلية وتقديم الدعم 

الالزم لهم؛

التعاون مع المجتمع المدني المحلي للوصول إلى 	 
نائية  أماكن  المتوارين في  الالجئين والمهاجرين 

وتقديم الدعم الالزم لهم؛

البلدان 	  التدخالت اإلنسانية في مختلف  تنسيق 

التي يعبرها المهاجرون والالجئون بدءًا من بلدان 
المقصد؛ بلدان  إلى  المنشأ 

زيادة الجهود الرامية إلى مكافحة االتجار وإنفاذ 	 
اإلجرامية  الشبكات  بمكافحة  المتعلقة  القوانين 

باألشخاص110؛ لالتجار 

استخدام إطار شراكات التنقل مع االتحاد 	 
األوروبي ودوله األعضاء لتعزيز الهجرة النظامية 

الدولية؛ الحماية  إلى  المحتاجين  لألشخاص 

العمل مع االتحاد األوروبي ودوله األعضاء على 	 
تكثيف عمليات البحث واإلنقاذ في البحر األبيض 

المتوسط، والتوّصل إلى اتفاق يسمح بإنزالهم في 
األوروبية111. الموانئ 

وينبغي أن يضع المجتمع الدولي األدوات الالزمة 
لرصد الدعم المالي والفني األوروبي المقّدم إلى 

البلدان العربية في إطار منع الهجرة غير النظامية من 
أجل ضمان عدم استخدامه على نحو ينتهك الحقوق 

للمهاجرين. اإلنسانية 

ويتعين على بلدان العبور في المنطقة العربية وعلى 
االتحاد األوروبي مساعدة بلدان المنشأ للمهاجرين 
العائدين على وضع برامج إلعادة اإلدماج في إطار 

السياسات التي يرعاها االتحاد األوروبي.

وال بد من أن تشمل جهود مكافحة تهريب المهاجرين 
واالتجار باألشخاص العمل على نطاق أوسع لتفكيك 

اقتصاد التهريب.

وال بد من زيادة التنسيق بين الجهات الفاعلة الحكومية 
وغير الحكومية، والجهات الفاعلة الدولية والمحلية 
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َمة والنظامية: آثاره على مستوى السياسات في المنطقة العربية تقرير الهجرة الدولية لعام 2019 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظَّ

العاملة في مجال مكافحة تهريب المهاجرين واالتجار بهم 
في مختلف أنحاء البلدان العربية.

ويوصى جميع أصحاب المصلحة بتمكين جميع 
المهاجرين، بمن فيهم غير النظاميين، من التعبير عن 

أنفسهم، والحرص على اإلصغاء لهم.

واو. الخاتمة

في عام 2018، وافقت دول العالم، وللمرة األولى، 
على مبادئ أساسية من أجل حوكمة الهجرة 

الهجرة  العالمي من أجل  الدولية. ويّتبع االتفاق 
اعُتمد في مراكش،  الذي  والنظامية  اآلمنة والمنظمة 

المغرب، في 11 كانون األول/ديسمبر 2018، نهجًا 
الهجرة مفيدًة  حازمًا محوره اإلنسان لكي تصبح 

المنشأ  بلدان  المهاجرون وسكان  بما في ذلك  للجميع، 
والحريات  الحقوق  العالمي  االتفاق  والمقصد. ويوضح 
اإلنسانية،  طبيعتهم  بحكم  المهاجرين  لجميع  المتاحة 

سواء كانوا من النساء أو الرجال أو األطفال، 
أو غير نظاميين.  كانوا مهاجرين نظاميين  وسواء 

العالمي وتحقيق  االتفاق  بتنفيذ  الدول  التزام  ولعّل 
بها  التي يوصي  اإلجراءات  بتنفيذ  المنشودة  النتائج 

هذا االتفاق شرٌط أساسي لتحويل عام 2018 إلى 
الدولية. وال تزال  منعطف تاريخي في حوكمة الهجرة 

تلوح في األفق.  العاتية  التحديات 

وتواجه المنطقة العربية مجموعة من التحديات الخاصة 
بها. أواًل، نسبة المواطنين المغتربين والمهاجرين 

المقيمين في الدول العربية من مجموع السكان تفوق 
المتوسط العالمي بمرتين وثالث مرات، على التوالي. 
وتضم أجزاء معينة من المنطقة العربية النسبة األكبر 

عالميًا من الالجئين، وال سيما أولئك الذين يعيشون 
حاالت لجوء طال أمدها. وتشهد عدة بلدان عربية، 

بحكم موقعها الجغرافي بين المناطق األقل نموًا من 
العالم واألجزاء األكثر ثراًء منه، تدفقات من الهجرة 
المختلطة تبدأ في آسيا وأفريقيا لتشق طريقها إلى 

أوروبا وشبه الجزيرة العربية.

ثانيًا، ساهمت أوجه القصور التي تشوب حوكمة 
الهجرة في البلدان العربية في تفاقم عدد من القضايا 

المتعلقة بالهجرة. وغالبًا ما تحول قوانين الجنسية دون 
اإلدماج الكامل للمهاجرين وأوالدهم بين المواطنين، 

فنشأت تدريجيًا على مر السنين وعبر األجيال فئات 
فرعية من غير المواطنين المحرومين كليًا أو جزئيًا 

من الوصول إلى جميع الحقوق األساسية. ومن ناحية 
أخرى، نظام الكفالة الذي يسود في بلدان المقصد 

األساسية للمهاجرين في المنطقة العربية، يحد من 
إمكانية حماية حقوق المهاجرين والدفاع عنها وإعمالها. 

وأدى إقصاء المهاجرين العاملين في الخدمة المنزلية 
من قوانين العمل إلى زيادة تعّرضهم للمخاطر. وتفرض 

التشريعات المعنية بنوع الجنس في قضايا الهجرة 
واألحوال الشخصية ضغوطًا على حق المهاجرات 

في ممارسة حقوقهّن اإلنجابية. وفي غياب البدائل 
الواضحة، ُيعد كل من االحتجاز والترحيل من الحلول 

التي تستعين بها السلطات على نحو متكرر وُمَبالغ فيه 
للرّد على الجريمة اإلدارية المتمثلة في الدخول أو 

اإلقامة بصورة غير نظامية.

ثالثًا، تفسح التحديات في تطبيق القانون المجال 
لمجموعة من الممارسات غير القانونية، ما من شأنه 

أن يفاقم وضع المهاجرين في المنطقة العربية. ويقع 
العديد من المهاجرين غير النظاميين ضحية جرائم 

منظمة يرتكبها مهّربو المهاجرين والُمتِجرون باألشخاص 
على طول مسارات الهجرة المختلطة في جميع أنحاء 

المنطقة العربية. ويتعّرضون لكافة أشكال اإلساءة، 
واالبتزاز، والعمل القسري، والبغاء القسري، وحتى القتل 

في بعض األحيان. وقد يفرض أصحاب العمل على 
العمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض ظروف عمل 

استغاللية وغير قانونية، من دون أن ُتتاح لهم إمكانية 
الوصول إلى العدالة وُسُبل االنتصاف.

والممارسات الجيدة المطبقة في عدة بلدان عربية 
من شأنها تيسير تنفيذ أجزاء من االتفاق العالمي. 

وفي ما يلي بعض األمثلة على التقدم المحرز مؤخرًا 
نحو إدارة أفضل للهجرة: توفير حقوق اقتصادية 

بمن فيهم  المواطنين،  لغير  واجتماعية موسعة 
الجنسية  قوانين  النظاميين؛ وتعديل  المهاجرون غير 

التغطية الصحية على  لتشمل َنَسب األم؛ وتطبيق 
المهاجرين؛ واستكمال إجراءات  مجموعة كبيرة من 

بالتشريعات  بالبشر  والمتجرين  المهربين  مكافحة 
الرامية إلى الدفاع عن الضحايا وحمايتهم؛ وإدراج 

العاملين في الخدمة المنزلية في اإلطار العام لقوانين 
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العمل؛ وتوقيع شراكات ثنائية ومتعددة األطراف 
إلقامة تعاون بين بلدان المنشأ والمقصد.

ومع ذلك، ال تزال عقبات كبيرة تعترض التنفيذ الكامل 
لالتفاق العالمي في المنطقة العربية. ويمثل سّد ثغرات 

المعرفة أولويًة مطلقة، إذ ال يمكن للبلدان صياغة 
سياسات مستنيرة بشأن الهجرة في ظل نقص شديد في 

البيانات في المنطقة العربية كلها. ولن تحصل الجهات 
المعنية بقضايا الهجرة على األدوات الالزمة لتحديد 

القضايا ووضع السياسات المالئمة ورصد نتائجها إال إذا 
أدرجت اإلدارات العامة المعلومات الالزمة في عملها 

الروتيني وإذا تمّكنت المكاتب اإلحصائية من تحويل 
البيانات اإلدارية األولية إلى مؤشرات مجدية.

واألولوية األخرى هي ضمان اإلدماج الكامل للمهاجرين 
لبناء التماسك االجتماعي. ولتحقيق ذلك، ال بد من 

تعديل السياسات الخاصة بالتوظيف والصحة والتعليم 
لكي يحظى األشخاص غير المواطنين بالمعاملة 

نفسها المخّصصة للمواطنين في الوصول إلى سوق 
العمل والخدمات األساسية، والقضاء على الممارسات 

التمييزية. وُتضاف إلى األولويات معالجة قابلية تعّرض 
المهاجرين للمخاطر والحّد منها، بُسُبل تشمل اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لتلبية االحتياجات المحددة للنساء 
واألطفال المهاجرين المستقلين، وضمان عدم تجريم 

المهاجرين غير النظاميين بسبب وضعهم واحترام 
حقوقهم اإلنسانية احترامًا كاماًل. وتكتسي مكافحة 

الشبكات اإلجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين 
واالتجار بهم أهمية قصوى. وتتطلب إجراءات محلية 

في األماكن التي تنشط فيها هذه الشبكات، يواكبها 
تعاوٌن خارجي مع بلدان المنشأ والمقصد لمعالجة 

األسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.



المرفقات
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ــات العفو ــد ألشــخاص يمكنهــم إثب ــي" يمنحــه بل ــع القانون ــة" أو "إضفــاء الطاب إعفــاء عــام، أو "تســوية األوضــاع القانوني
ــر مصــّرح بهــا. إقامتهــم فيــه مــع أن هــذه اإلقامــة غي

منــح الدولــة الحمايــة علــى أراضيهــا ألشــخاص مــن دولــة أخــرى يفــرون مــن االضطهــاد أو الخطــر الجســيم. يشــمل اللجوء
اللجــوء عــدد مــن المبــادئ تضــم عــدم اإلعــادة القســرية ، واإلذن بالبقــاء علــى أراضــي بلــد اللجــوء والمعاييــر 

ــة. ــانية للمعامل اإلنس

شــخص يلتمــس الحمايــة الدوليــة. فــي البلــدان ذات اإلجــراءات الفرديــة، فــإن طالــب اللجــوء هــو شــخص لــم يتــم طالب اللجوء
البــت فــي طلبــه فــي النهايــة مــن قبــل الدولــة التــي تــم تقديــم الطلــب فيهــا. لــن يتــم االعتــراف بــكل طالــب لجــوء 

فــي نهايــة المطــاف كالجــئ ، ولكــن كل الجــئ كان فــي البدايــة طالــب لجــوء.

الخدمــات التــي يقدمهــا عامــل تحــت ظــروف االســترقاق الناشــئة عــن اعتبــارات اقتصاديــة، وأهمهــا المديونيــة مــن العمل باالسترقاق
ــَلف. وحيــث تكــون القــروض هــي الســبب األساســي للعمــل بالســخرة، فالتبعــات هــي ارتبــاط  خــالل القــروض أو السُّ

يــن. ــن لفتــرة محــددة أو غيــر محــددة حتــى يســدد الدَّ العامــل )أو مــن يعولهــم أو ورثتــه( مــع دائــن معيَّ

كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة، مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه )المــادة الطفل
1 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 1989(.

االسترقاق على أساس 
ين الدَّ

ــن  ــا لدي ــه ضمان ــع ل ــه الشــخصية أو خدمــات شــخص تاب ــم خدمات ــن بتقدي الحــال أو الوضــع الناجــم عــن ارتهــان مدي
عليــه، إذا كانــت القيمــة المنصفــة لهــذه الخدمــات ال تســتخدم لتصفيــة هــذا الديــن أو لــم تكــن مــدة هــذه الخدمــات 
أو طبيعتهــا محــددة )المــادة 1 )أ( مــن االتفاقيــة التكميليــة إلبطــال الــرق وتجــارة الرقيــق واألعــراف والممارســات 

الشــبيهة بالــرق، 1956(.

إجــراءات ســيادية للدولــة إلخــراج شــخص مــن غيــر المواطنيــن مــن أراضيهــا إلــى بلــده األصلــي أو إلــى بلــد ثالــث بعــد الترحيل
رفــض إدخالــه البــالد أو نهايــة تصريــح إقامتــه فيها.

القيــود علــى حريــة التنقــل مــن خــالل الحبــس الــذي تأمــر بــه ســلطة إداريــة أو قضائيــة. وهنــاك نوعــان مــن االحتجــاز: االحتجاز
ــذ  االحتجــاز الجنائــي، والغــرض منــه العقوبــة علــى جريمــة مرتكبــة؛ واالحتجــاز اإلداري الــذي يضمــن إمكانيــة تنفي
إجــراء إداري آخــر )كالترحيــل أو الطــرد(. وفــي معظــم البلــدان يخضــع المهاجــرون غيــر النظامييــن لالحتجــاز اإلداري، 
ألنهــم انتهكــوا قوانيــن ولوائــح الهجــرة التــي ال تعتبــر جرائــم. وفــي العديــد مــن الــدول، يجــوز أيضــًا احتجــاز شــخص 

غيــر مواطــن إداريــًا ريثمــا يتخــذ قــرار بشــأن وضــع لجوئــه أو دخولــه الدولــة أو إخراجــه منهــا.

يعــّرف المغتربــون بشــكل واســع علــى أنهــم أشــخاص وأفــراد أو شــبكات وجمعيــات ومجتمعــات محليــة، غــادروا المغتربون
بلدهــم األصلــي، ولكنهــم ال يزالــوا يحتفظــون بروابــط مــع أوطانهــم. ويشــمل هــذا المفهــوم مجتمعــات المغتربيــن 
المســتقرين فــي الخــارج والعمــال المهاجريــن المقيميــن فــي الخــارج بصفــة مؤقتــة، والمغتربيــن الحامليــن لجنســية 

بلدهــم المضيــف والحامليــن جنســيتين، والمهاجريــن مــن الجيليــن الثانــي والثالــث.

المرفق األول

التعريفات المستخدمة في هذا التقرير
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ــادة أو النازحون ــروا علــى الهــرب أو علــى مغــادرة منازلهــم أو أماكــن إقامتهــم المعت أشــخاص أو مجموعــات أشــخاص ُأجب
ــاكات  ــام، أو انته ــف الع ــاالت العن ــلح وح ــزاع المس ــار الن ــادي آث ــعيا لتف ــة أو س ــيما نتيج ــك، ال س ــى ذل ــروا إل اضُط

ــع اإلنســان. ــي مــن صن ــة أو الت حقــوق اإلنســان أو الكــوارث الطبيعي

تحــركات أشــخاص ُأجبــروا علــى الهــرب أو علــى مغــادرة منازلهــم أو أماكــن إقامتهــم المعتــادة داخــل أو إلــى خــارج النزوح
دولتهــم، أو اضُطــروا إلــى ذلك، ال ســيما نتيجة أو ســعيا لتفــادي آثــار النزاع المســلح وحاالت العنــف العــام، أو انتهاكات 

حقــوق اإلنســان أو الكــوارث الطبيعيــة أو التــي مــن صنــع اإلنســان.

ــر مالءمــة. وقــد يحــدث هــذا مــن خــالل الهجرة الميسرة ــة مــن خــالل جعــل الســفر أســهل وأكث ــة أو تشــجيع الهجــرة النظامي رعاي
ــن. ــن الموظفي ــدد كاٍف م ــا ع ــع به ــة يضطل ــش رّكاب فعال ــراءات تفتي ــيرة أو إج ــب تأش ــيطة لطل ــة بس عملي

مفهوم عام للم شمل األسرة وهجرة األسرة بكاملها.هجرة األسرة

العملية التي يجتمع فيها ثانية أفراد أسرة فّرقتهم الهجرة القسرية أو الطوعية في بلد غير بلد المنشأ.لم/جمع شمل األسرة

عمل السخرة/العمل 
القسري

ــه الشــخص نفســه  ــم يعــرض علي ــذي ل ــة وال ــى أي شــخص يتعــرض لخطــر أي عقوب كل عمــل أو خدمــة تفــرض عل
ــخرة ، 1930(. ــأن الس ــم 29 بش ــة رق ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــن اتفاقي ــادة 2 )1( م ــة )الم طواعي

اإلعادة اإللزامية للفرد إلى بلد المنشأ أو بلد العبور أو بلد ثالث ، على أساس إجراء إداري أو قضائي.العودة القسرية

منظومــة مــن المؤسســات واألطــر القانونيــة واآلليــات والممارســات الراميــة إلــى تنظيــم الهجــرة وحمايــة حوكمة الهجرة
ــير  ــرة يش ــح إدارة الهج ــع أن مصطل ــرة"، م ــرادف "إدارة الهج ــكاد ي ــكل ي ــح بش ــذا المصطل ــتخدم ه ــن. ويس المهاجري

ــة. ــد الدول ــى صعي ــدود عل ــن الح ــة بي ــم الحرك ــو تنظي ــًا، ه ــق نطاق ــى أضي ــى معن ــان إل ــض األحي ــي بع ف

المهاجرون من ذوي 
المهارات/المؤهالت 

العالية

ــان متداخــالن.  ــه معني ــرة يقصــد ب ــان كثي ــح، وفــي أحي ــف محــدد لهــذا المصطل ــى تعري ــي عل ال يوجــد توافــق دول
ــخص  ــادة ش ــو ع ــي، وه ــم العال ــن ذوي التعلي ــخصًا م ــة ش ــارات العالي ــر ذو المه ــر المهاج ــدًا يعتب ــة ج ــة عام فبصف
ــدًا، المهاجــر ذو المهــارات  ــر تحدي راشــد أكمــل مــا ال يقــل عــن ســنتين مــن التعليــم مــا بعــد الثانــوي، وبمعنــى أكث
العاليــة هــو الشــخص الــذي حصــل، ســواء مــن خــالل التعليــم العالــي أو الخبــرة المهنيــة، علــى مســتوى المؤهــالت 

ــة. ــة عــادة لممارســة المهن المطلوب

يســتخدم هــذا المصطلــح ويفهــم بشــكل مختلــف فــي بلــدان وســياقات مختلفــة، فيمكــن تعريــف "اإلدمــاج" بأنــه اإلدماج
ــن فــي مجتمــع مــا، ســواء كأفــراد أم مجموعــات. وعمومــًا  ــح مــن خاللهــا المهاجــرون مقبولي ــة التــي يصب العملي
ــالف  ــن والمجتمعــات المضيفــة، مــع اخت ــب المهاجري ــن مــن جان ــف فــي اتجاهي ــة تكيُّ ــى عملي ــح إل يشــير المصطل
ــم  ــاج بالضــرورة اســتيطان دائ ــي االدم ــر. وال يعن ــى آخ ــد إل ــف مــن بل ــول المجتمــع المضي ــات الخاصــة لقب المتطلب
ــار حقــوق وواجبــات كل مــن المهاجريــن والمجتمعــات المضيفــة، بمــا فــي ذلــك حــق الحصــول  ولكــن يعنــي اعتب
المهاجريــن  بيــن  تربــط  التــي  القيــم األساســية  العمــل، وتحديــد واحتــرام مجموعــة  الخدمــات وســوق  علــى 
والمجتمعــات المضيفــة فــي غايــة مشــتركة. والدمــج المحلــي هــو إحــدى الحلــول الثالثــة الدائمــة لمعالجــة محنــة 

ــن بذويهــم. ــر المصحوبي ــال غي ــار بالبشــر واألطف ــا االتج ــق المفهــوم أيضــًا لضحاي ــن. ويمكــن أن ينطب الالجئي

تحــركات النــاس مــن منطقــة فــي بلــد مــا إلــى منطقــة أخــرى فــي البلــد نفســه، لغــرض إنشــاء مــكان إقامــة جديــد. قد الهجرة الداخلية
تكــون هــذه الهجــرة مؤقتــة أو دائمــة. يتحــرك المهاجــرون الداخليــون ولكنهم يظلون فــي حــدود بالدهم )مثــل الهجرة 

مــن الريــف إلى المــدن(.

أشــخاص أو مجموعــات أشــخاص ُأجبــروا علــى الهــرب أو مغــادرة منازلهــم أو أماكــن إقامتهــم المعتــادة، ال ســيما النازحون داخليًا
ــوارث  ــان أو الك ــوق اإلنس ــاكات حق ــام، أو انته ــف الع ــاالت العن ــلح وح ــزاع المس ــار الن ــادي آث ــعيًا لتف ــة أو س نتيج
ــة المتعلقــة  ــادئ التوجيهي ــة. )المب ــروا الحــدود الدولي ــم يعب ــع اإلنســان، ولكــن الذيــن ل ــة أو التــي مــن صن الطبيعي

.(Add.2/53/1998/E/CN.4) ،بالتشــرد الداخلــي
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تحــركات أفــراد يغــادرون بلدهــم األصلــي أو بلــد إقامتهــم، لإلقامــة بصفــة دائمــة أو مؤقتــة فــي بلــد آخــر. وفــي الهجرة الدولية
هــذه الحالــة، يعبــرون الحــدود الدوليــة.

ــول قانون الهجرة الدولي ــماح بدخ ــق بالس ــل الح ــة – مث ــيادة الدول ــن س ــتمدة م ــرة المس ــة بالهج ــة المتعلق ــادئ الدولي ــر والمب المعايي
المهاجريــن واحتجازهــم وطردهــم، وبمكافحــة االتجــار بالمهاجريــن وتهريبهــم، وبحمايــة الحــدود، وبمنــح الجنســية( 
– ومــن صكــوك حقــوق اإلنســان. ويؤلــف هــذان العنصــران الركيزتيــن األساســيتين لقانــون الهجــرة الدولــي. وتتــوزع 
ــون اإلنســاني،  ــون حقــوق اإلنســان، والقان ــون، كقان ــى عــدة فــروع مــن القان ــة عل ــون الهجــرة الدولي صكــوك قان

ــون البحــري. ــون التجــارة، والقان ــي، وقان ــون القنصل ــن، والقان ــون الالجئي ــون العمــل، وقان وقان
ــر شــرعي، أو انتهــاك لشــروط الدخــول، المهاجر غير النظامي ــف نتيجــة دخــول غي ــد المضي ــي فــي البل ــه وضــع قانون شــخص ليــس لدي

أو انتهــاء مــدة تأشــيرته. ويغطــي هــذا التعريــف، ومــن جملــة أمــور أخــرى، األشــخاص الذيــن عبــروا بلــدًا أو دخلــوا 
ــه بوظائــف  ــوا في ــرات أطــول مــن المســموح بهــا أو عمل ــه لفت ــدًا مضيفــًا بشــكل قانونــي ولكنهــم أقامــوا في بل
ــي(.  ــر نظام ــع غي ــي وض ــرًا ف ــق أو مهاج ــر موث ــلاًل أو غي ــرًا متس ــًا مهاج ــذا أيض ــمى ه ــي )ويس ــر قانون ــكل غي بش
ويفضــل مصطلــح "غيــر نظامــي" علــى "غيــر قانونــي" ألن األخيــر يحمــل داللــة جنائيــة وينظــر إليــه علــى أنــه ينفــي 

ــن. إنســانية المهاجري
الطالب الذين عبروا حدوًدا وطنية لغرض التعليم وهم اآلن مسجلين خارج بلدهم األصلي.الطالب الدوليون:  

حــركات انتقــال تجــري خــارج المعاييــر التنظيميــة للبلــدان المرِســلة وبلــدان العبــور والبلــدان المســتقبِلة. وليــس هناك الهجرة غير النظامية
تعريــف واضــح ومقبــول مــن الجميــع للهجــرة غيــر النظاميــة. فهــي، مــن منظــور بلــدان المقصــد، الدخــول أو البقــاء 
أو العمــل فــي البلــد بــدون التصاريــح أو الوثائــق الالزمــة بموجــب قوانيــن الهجــرة. أمــا مــن منظــور البلــدان المرِســلة، 
ــق ســفر  ــدون جــواز ســفر أو وثائ ــة ب ــور شــخص للحــدود الدولي ــاًل فــي حــاالت عب ــر النظامــي يظهــر مث فالوضــع غي
صالحــة، أو ال يلبــي المتطلبــات اإلداريــة لمغــادرة البلــد. ولكــن ثمــة ميــل إلــى حصــر اســتخدام مصطلــح "الهجــرة غيــر 

القانونيــة" فــي حــاالت تهريــب الالجئيــن أو االتجــار باألشــخاص.

تحــركات أشــخاص مــن دولــة إلــى أخــرى أو ضمــن البلــد الــذي يقيمــون فيــه، لغــرض العمالــة وتــدرج قوانيــن الهجــرة هجرة العمال
فــي معظــم البلــدان هجــرة العمــال. وتضطلــع بعــض الــدول بــدور فعــال فــي تنظيــم هجــرة العمــال إلــى الخــارج 

وتســعى إلــى توفيــر فــرص عمــل لمواطنيهــا فــي الخــارج.

العمال المهاجرون من 
ذوي المهارات المتدنية/

المتوسطة

ــر  ــطة. ُيعتب ــة والمتوس ــارات المتدني ــن ذوي المه ــن م ــال المهاجري ــًا للعم ــه دولي ــارف علي ــف متع ــاك تعري ــس هن لي
مــن ذوي المهــارات المتوســطة كل شــخص يتطلــب درجــة معينــة مــن التدريــب والتأهيــل حتــى يتمكــن مــن مزاولــة 
العمــل بالكفــاءة القصوى/الفضلــى، علمــًا أن هــذا التدريــب ال يكــون للمــدة ذاتهــا أو بالكثافــة نفســها المطلوبــة 
لتصنيــف العامــل علــى أنــه ماهــر )أو حرفــي(، كونــه ُيقــاس باألســابيع أو األيــام وليــس بالســنوات، كمــا أن مســتواه 
ــن فــي مجــال  ــن )كالعاملي ــا ُيعــرف بالعمــال اليدويي ــف م ــادة مــن المســتوى الجامعــي. ويجــب تصني ال يكــون ع
اإلنتــاج أو البنــاء( علــى أنهــم مــن أصحــاب المهــارات المتوســطة. أمــا العمــال مــن ذوي المهــارات المتدنيــة، فهــم 
ــا العمــال مــن ذوي المهــارات المتوســطة أو  ــي تابعه ــك الت ــة أقــل مــن تل ــن تابعــوا دورات تدريبي األشــخاص الذي

الذيــن لــم يتابعــوا أي دورة علــى اإلطــالق واكتســبوا مهاراتهــم خــالل مزاولتهــم لعملهــم.

ــاد المهاجر ــه المعت ــدًا عــن مــكان إقامت ــة واحــدة بعي ــة أو فــي حــدود دول ــر الحــدود الدولي أي شــخص انتقــل أو ينتقــل عب
بغــض النظــر عــن )1( وضعــه القانونــي؛ )2( وإذا كان االنتقــال طوعيــًا أم قســريًا؛ )3( وأســباب االنتقــال؛ )4( وطــول 

مــدة إقامتــه.

ــرة حركة المهاجرين ــي فت ــن ف ــكان معي ــى م ــن وإل ــال، م ــى إذن باالنتق ــول عل ــون للحص ــون، أو يعمل ــن ينتقل ــن الذي ــدد المهاجري ع
ــة محــددة. زمني

ن في فترة زمنية محددة.عدد المهاجرين عدد المهاجرين المقيمين في بلد معيَّ

"الشــخص الــذي ســيزاول، أو مــا بــرح يــزاول نشــاطًا مقابــل أجــر فــي دولــة ليــس مــن رعاياهــا" )المــادة رقــم 2 )1( العامل المهاجر
مــن االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع المهاجريــن وأفــراد أســرهم لعــام 1990(.
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تحــركات أشــخاص أو مجموعــة مــن األشــخاص، ســواء عبــر الحــدود الدوليــة أم داخــل الدولــة. وهــي تحــركات الهجرة
ســكانية تشــمل أي نــوع مــن تحــرك النــاس أيــًا كانــت مدتــه أو تركيبتــه أو أســبابه، وتشــمل هجــرة الالجئيــن، 
والنازحيــن والمهاجريــن لدوافــع اقتصاديــة، واألشــخاص الذيــن ينتقلــون لغايــات أخــرى بمــا فيهــا لــم شــمل األســرة.

ــانية إدارة الهجرة ــة واإلنس ــإلدارة المنظم ــي ل ــام وطن ــن نظ ــدة ضم ــة العدي ــف الحكومي ــة بالوظائ ــتخدم لإلحاط ــح ُيس مصطل
للهجــرة عبــر الحــدود، وال ســيما إدارة دخــول األجانــب وتواجدهــم ضمــن حــدود الدولــة، وحمايــة المهاجريــن وغيرهم 
ــريعية  ــتجابات التش ــات واالس ــع السياس ــه لوض ــط ل ــٍج مخط ــى َنه ــير إل ــة. ويش ــى الحماي ــة إل ــي حاج ــم ف ــن ه مم

ــة لمســائل الهجــرة األساســية. واإلداري

التحركات المختلطة 
)الهجرة المختلطة أو 
التدفقات المختلطة(

حــركات مختلطــة لعــدد مــن األشــخاص يســافرون معــًا، عمومــًا بطريقــة غيــر نظاميــة، يقاســمون الطــرق أو وســائل 
الســفر عينهــا ألســباب مختلفــة ولديهــم احتياجــات ومالمــح مختلفــة، ويمكــن أن تشــمل الالجئيــن وطالبــي اللجــوء، 
وأشــخاص متاجــر بهــم، وأطفــال غيــر مصحوبيــن بذويهــم أو منفصليــن عنهــم، ومهاجريــن فــي أوضــاع غيــر نظاميــة.

المصــدر: مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، مواجهــة تحــركات الهجــرة المختلطــة: خطــة عمــل مــن عشــر التجنيس
نقــاط، 2012، ص. 291.

ــى حــدود عدم اإلعادة القسرية ــأي شــكل مــن األشــكال إل ــادة "الجــئ" ب ــدول طــرد أو إع ــى ال ــادة القســرية عل ــدأ عــدم اإلع يحظــر مب
األقاليــم حيــث تتعــرض حياتــه أو حريتــه للتهديــد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو عضويتــه فــي مجموعــة 
ــي  ــي العرفــي وبالتال ــون الدول ــادة القســرية هــو جــزء مــن القان ــدم اإلع ــة أو رأي سياســي. إن واجــب ع اجتماعي

ــن أم ال. ــع الالجئي ــة بوض ــام 1951 المتعلق ــة ع ــي اتفاقي ــًا ف ــت أطراف ــواء كان ــدول، س ــع ال ــزم لجمي ــو مل فه

كثيــرًا مــا يجــري تحليــل الهجــرة بـــ "نمــوذج الدفــع والجــذب"، الــذي ينظــر فــي عوامــل الدفــع التــي تدفــع النــاس عوامل الدفع والجذب
ــة أو السياســية(، وعوامــل الجــذب التــي تجتذبهــم  ــة أو االجتماعي ــل المشــاكل االقتصادي إلــى مغــادرة بلدهــم )مث

إلــى بلــد المقصــد.

ــن السماح بالدخول مجددًا ــث، أو م ــد ثال ــن بل ــا، أو م ــن مواطنيه ــالد )م ــى الب ــددًا إل ــا مج ــخص م ــول ش ــه دخ ــل بموجب ــة تقب ــراء للدول إج
عديمــي الجنســية(.

ــه الالجئ ــه أو جنســيته أو انتمائ ــرر مــن التعــرض لالضطهــاد بســبب عرقــه أو دين كل شــخص يجــد نفســه بســبب خــوف مب
إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية، خــارج البلــد الــذي يحمــل جنســيته وال يســتطيع بســبب ذلــك الخــوف 
أو ال يرغــب أن يســتظل بحمايــة ذلــك البلــد. المــادة -1ألــف2- مــن االتفاقيــة الخاصــة بوضــع الالجئيــن، لعــام 1951 

كمــا جــرى تعديلهــا فــي بروتوكــول عــام 1967(.
ــن، تعــّرف  ــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع الالجئي ــف الالجــئ فــي المــادة -1ألــف2- مــن اتفاقي ــى تعري وإضافــة إل
اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة لعــام 1969 الالجــئ علــى أنــه كل شــخص "يجــد نفســه مضطــرًا، بســبب عــدوان 
أو احتــالل خارجــي أو ســيطرة أجنبيــة أو بســبب أحــداث تهــدد بشــكل خطيــر األمــن العــام فــي جــزء مــن البلد المنشــأ 
أو فــي أراضيــه كلهــا، أو البلــد الــذي يحمــل جنســيته، إلــى أن يتــرك محــل إقامتــه العاديــة ليبحــث عــن مــالذ لــه فــي 

مــكان أخــر خــارج بلــده األصلــي أو البلــد الــذي يحمــل جنســيتها".
كذلــك ينــص إعــالن كارتاخينــا لعــام 1984 علــى أن الالجئيــن يشــملون أيضــًا األشــخاص الذيــن يهربــون مــن بلدهــم 
ــات  ــي والنزاع ــداء األجنب ــام واالعت ــف الع ــاالت العن ــراء ح ــر ج ــم للخط ــم أو حريته ــم أو أمنه ــرض حياته ــبب تع بس

ــي تخــّل بالنظــام العــام. ــرة لحقــوق اإلنســان أو غيرهــا مــن الظــروف الت ــة واالنتهــاكات الخطي الداخلي

ــن تحديد وضع الالجئين ــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئي ــة التــي تتخذهــا الــدول و / أو مفوضي ــة واإلداري اإلجــراءات القانوني
ــا للقانــون الوطنــي والدولــي. ــراف بالفــرد كالجــئ وفًق ــد مــا إذا كان ينبغــي االعت لتحدي

إعــادة احتــواء أو إعــادة إدمــاج شــخص مــا فــي مجموعــة أو عمليــة، مثــل مهاجــر فــي مجتمــع بلــده األصلــي أو بلــد الهجرة النظامية
إقامتــه المعتاد.
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ــن الموجوديــن علــى أراضيهــا فــي تسوية األوضاع القانونية ــر المواطني ــة مــا لغي ــة أو برامــج تســمح بموجبهــا الســلطات فــي دول أي عملي
أوضــاع غيــر نظاميــة أو ليــس لديهــم الوثائــق الالزمــة للمكــوث بشــكل قانونــي فــي الدولــة. وتشــمل بعــض 
ــى  ــى عل ــن مض ــن الذي ــر المواطني ــاع( لغي ــوية األوض ــًا بتس ــرف أيض ــا ُيع ــو )أو م ــح العف ــة من ــات التقليدي الممارس

ــم. ــوية أوضاعه ــع تس ــا يمن ــن م ــم يتبي ــددة، ول ــة مح ــرة زمني ــة فت ــر نظامي ــورة غي ــد بص ــي البل ــم ف إقامته

إعــادة احتــواء أو إعــادة إدمــاج شــخص مــا فــي مجموعــة أو عمليــة، مثــل مهاجــر فــي مجتمــع بلــده األصلــي أو بلــد إعادة الدمج
إقامتــه المعتاد.

تحويــالت ماليــة دوليــة متعــددة االتجاهــات وطوعيــة وخاصــة يقــوم بهــا المهاجــرون، فرديــًا أو جماعيــًا، إلــى التحويالت المالية
أشــخاص يقيمــون معهــم صــالت وثيقــة.

الحــق الشــخصي لالجــئ أو أســير حــرب أو محتجــز مدنــي فــي العــودة إلــى بلــد جنســيته بموجــب الشــروط الخاصــة العودة إلى الوطن
ــة  ــة، 1977، والالئح ــا اإلضافي ــف 1949 وبروتوكوالته ــات جني ــة )اتفاقي ــوك الدولي ــف الصك ــي مختل ــددة ف المح
المتعلقــة بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة الملحقــة باتفاقيــة الهــاي الرابعــة لعــام 1907، وصكــوك حقوق اإلنســان 
وكذلــك القانــون الدولــي العرفــي(. ويمنــح الفــرد خيــار العــودة إلــى الوطــن شــخصيًا وليــس ســلطة االحتجــاز. وفــي 
ــن  ــراج ع ــاز باإلف ــلطة االحتج ــزام س ــى الت ــا عل ــن أيض ــى الوط ــادة إل ــوي اإلع ــي، تنط ــلح الدول ــزاع المس ــون الن قان
األشــخاص المؤهليــن )الجنــود والمدنييــن( وواجــب البلــد المنشــأ فــي اســتقبال رعايــاه فــي نهايــة األعمــال الحربيــة. 
ــوم أن توافــق  ــول الي ــون المعاهــدات قاعــدة عامــة بشــأن هــذه النقطــة، فمــن المقب ــم يتضمــن قان ــو ل وحتــى ول
ــح  ــق مصطل ــم. وينطب ــى أوطانه ــن إل ــن المدنيي ــرب والمحتجزي ــرى الح ــودة أس ــًا بع ــة ضمن ــراف المعني ــع األط جمي
ــة  ــات الدولي ــت األزم ــي وق ــن ف ــؤولين الدوليي ــيين والمس ــن الدبلوماس ــى المبعوثي ــًا عل ــن أيض ــى الوط ــودة إل الع

وكذلــك علــى المغتربيــن والمهاجريــن.
ــح إعادة التوطين ــا ُيمن ــادًة م ــى قبولهــم. ع ــة أخــرى وافقــت عل ــى دول ــه اللجــوء إل ــذي التمســوا في ــد ال ــن مــن البل نقــل الالجئي

الالجئــون اللجــوء أو شــكل آخــر مــن أشــكال حقــوق اإلقامــة الطويلــة األمــد، وفــي كثيــر مــن الحــاالت، ســتتاح لهــم 
الفرصــة ليصبحــوا مواطنيــن متجنســين. لهــذا الســبب، فــإن إعــادة التوطيــن هــي حــل دائــم وأداة لحمايــة الالجئيــن. 

كمــا أنــه مثــال عملــي لتقاســم األعبــاء والمســؤوليات علــى الصعيــد الدولــي.

عــودة الشــخص إلــى بلــده األصلــي أو محــل إقامتــه المعتــاد غالبــًا بعــد قضــاء عــام واحــد علــى األقــل فــي بلــد آخــر. الهجرة العائدة
ويمكــن أن تكــون هــذه العــودة طوعيــة أو غيــر طوعيــة، وتشــمل الهجــرة العائــدة العــودة الطوعيــة إلــى الوطــن.

العامل المهاجر 
الموسمي/الهجرة 

الموسمية

العامــل المهاجــر الــذي يتوقــف عملــه، بطبيعتــه، علــى الظــروف الموســمية، وال ُيــؤدى إال أثنــاء جــزء مــن الســنة. 
)المــادة 2-2 )ب( مــن االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم لعــام 1990(.

المهاجر من ذوي 
المهارات

ــق  ــة فيمــا يتعل ــة تفضيلي ــة المكتســبة، معامل ــه المهني ــه أو خبرت ــح عــادة بســبب مهارات ــذي يمن العامــل المهاجــر ال
بقبولــه فــي البلــد المضيــف )ولذلــك يخضــع لقيــود أقــل فيمــا يتعلــق بمــدة إقامتــه وتغييــر عملــه ولــم شــمل عائلته(.

ــن تهريب المهاجرين ــك الشــخص مــن رعاياهــا أو مــن المقيمي ــس ذل ــة طــرف لي ــى دول ــا إل ــر المشــروع لشــخص م ــر الدخــول غي "تدبي
ــة  ــة أو منفعــة مادي ــى منفعــة مالي ــر مباشــرة عل ــك مــن أجــل الحصــول بصــورة مباشــرة أو غي ــن فيهــا، وذل الدائمي
أخــرى" )المــادة 3 )أ( مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر والجــو المكمــل التفاقيــة 
األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لعــام 2000(. والتهريــب، خالفــًا لالتجــار، ال يتطلــب عنصــر 

االســتغالل أو اإلكــراه أو انتهــاك حقــوق اإلنســان.
حالــة الفــرد الــذي ال تعتبــره أي دولــة مــن رعاياهــا بموجــب قانونهــا الداخلــي. قــد يكــون انعــدام الجنســية ناجمــًا عن انعدام الجنسية

عــدد مــن األســباب مثــل تضــارب القوانيــن، والثغــرات فــي قوانيــن الجنســية ، وعــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي 
قوانيــن الجنســية، والتمييــز ، وخالفــة الدولــة ، والحرمــان التعســفي مــن الجنســية، وعــدم تســجيل المواليــد والتوثيــق.

هجرة العمال الذين يدخلون بلدًا أجنبيًا لفترة محددة ومحدودة قبل العودة إلى بلدانهم األصلية.هجرة )العمال( المؤقتة

العمــال المهــرة أو شــبه المهــرة أو غيــر المدربيــن الذيــن يبقــون فــي بلــد المقصــد لفتــرات محــددة مــن الزمــن كمــا العمال المهاجرون مؤقتًا
هــو محــدد فــي عقــد عمــل مــع العامــل أو عقــد خدمــة ُمبــرم مــع مؤسســة. ويســَمون أيضــًا: العمــال المهاجــرون 

بموجــب عقــد اســتخدام.
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ــر االتجار باألشخاص ــد بالقــوة أو اســتعمالها أو غي ــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم بواســطة التهدي "تجني
ذلــك مــن أشــكال القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة اســتضعاف، 
أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل" 
)المــادة 3 )أ( مــن بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، المكمــل 
التفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لعــام 2000(. ويمكــن أن يحــدث االتجــار 

ــر وطنــي. ــع عب ــه طاب ــة واحــدة أو قــد يكــون ل باألشــخاص داخــل حــدود دول

التوقف العابر لفترات زمنية متفاوتة أثناء السفر بين بلدين أو أكثر.العبور

العمال المهاجرون 
غير الموثقين/العمال 

المهاجرون في وضع غير 
نظامي

العمال المهاجرون، أو أعضاء أسرهم، غير المصرح لهم بالدخول إلى دولة أو اإلقامة أو العمل فيها.

أي شخص طبيعي يتعرض لالتجار بالبشر.ضحايا االتجار بالبشر

العــودة المدعومــة أو المســتقلة إلــى بلــد المنشــأ أو بلــد العبــور أو أي بلــد ثالــث آخــر علــى أســاس قــرار حــر يتخــذه العودة الطوعية
العائــد.

المجموعة المعرضة 
للمخاطر

اعتمــادًا علــى الســياق، أي مجموعــة أو شــريحة مــن المجتمــع )مثــل األطفــال، والمســنين، واألشــخاص ذوي اإلعاقة، 
ــي  ــخاص متنوع ــي أو أش ــر نظام ــع غي ــي وض ــم ف ــن ه ــيما الذي ــن وال س ــة، والمهاجري ــة أو الديني ــات العرقي واألقلي
الجنــس والميــل الجنســي والهويــة الجنســانية( أكثــر عرضــة لممارســات تمييزيــة وعنــف أو حرمــان اجتماعــي أو 
مصاعــب اقتصاديــة مقارنــة بمجموعــات أخــرى فــي الدولــة. وتتعــرض هــذه المجموعــات لمزيــد مــن المخاطــر فــي 

ــزاع أو األزمــات أو الكــوارث. ــرات الن فت
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جدول المرفق 1-2أ الهجرة والنزوح إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي، 2017-1990

السنة

عدد المهاجرين الدوليين والالجئين في منتصف السنة
عدد المهاجرين 

الدوليين 
والالجئين من 

الجنسين.

النسبة المئوية 
للمهاجرين 

والالجئين من 
مجموع السكان

النسبة 
المئوية للنساء 

المهاجرات 
والالجئات

بلدان المنشأ األولى للمهاجرين والالجئين من الجنسين

اإلمارات العربية المتحدة

الهنــد )458,294(، مصــر )165,980(، باكســتان )158,710(، بنغالديــش 19901,306,57470.228.7
)60,107( الفلبيــن   ،)154,869(

الهنــد )225,750(، باكســتان )225,750(، بنغالديــش )219,911(، مصــر 19951,824,11874.528.2
)91,840( الفلبيــن   ،)207,924(

الهنــد )915,848(، باكســتان )305,782(، بنغالديــش )297,610(، مصــر 20002,446,67577.628.2
)128,860( الفلبيــن   ،)261,834(

الهنــد )1,286,993(، بنغالديــش )408,976(، باكســتان )383,811(، مصــر 20053,281,03671.627.2
ــن )202,618( )341,770(، الفلبي

الهنــد )2,913,802(، باكســتان )836,310(، بنغالديــش )919,365(، مصــر 20107,316,61188.525.3
ــن )474,063( )755,158(، الفلبي

20157,995,12687.325.3 ،)913,866( باكســتان   ،)1,004,623( بنغالديــش   ،)3,184,017( الهنــد 
)518,025( الفلبيــن   ،)825,188( مصــر 

20178,312,52488.425.3 ،)950,145( باكســتان   ،)1,044,505( بنغالديــش   ،)3,310,419( الهنــد 
)538,590( الفلبيــن   ،)857,947( مصــر 

البحرين

1990173,21234.929.1
الهند )60,505(، مصر )21,908(، باكستان )20,949(، بنغالديش 

)20,442(، الفلبين )7,934(

1995205,97936.530.0
الهند )74,599(، باكستان )25,280(، بنغالديش )24,630(، مصر 

)23,628(، الفلبين )10,206(

2000239,36136.030.9
الهند )88,904(، باكستان )29,683(، بنغالديش )28,889(، مصر 

)25,417(، الفلبين )12,508(

2005404,01845.428.6
الهند )157,081(، بنغالديش )49,900(، باكستان )46,931(، مصر 

)41,784(، الفلبين )24,672(

2010657,85653.027.7
الهند )259,915(، بنغالديش )81,920(، باكستان )74,535(، مصر 

)67,374(، الفلبين )42,281(

2015704,13751.327.7
الهند )302,635(، بنغالديش )78,396(، باكستان )74,710(، مصر 

)80,889(، الفلبين )48,059(

2017722,64948.427.7
الهند )310,591(، مصر )83,015(، بنغالديش )80,457(، باكستان 

)76,674(، الفلبين )49,322(

II المرفقات

الهجرة والنزوح إلى المنطقة العربية
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ُعمان

1990304,00016.820.2
الهند )152,554(، بنغالديش )50,041(، باكستان )35,675(، مصر 

)18,811(، سري النكا )13,996(

1995539,64324.522.6
الهند )282,987(، بنغالديش )82,653(، باكستان )59,439(، مصر 

)27,544(، سري النكا )14,591(

2000623,60827.521.7
الهند )333,881(، بنغالديش )92,034(، باكستان )66,498(، مصر 

)28,536(، إندونيسيا )17,274(

2005666,16026.520.8
الهند )373,411(، بنغالديش )92,947(، باكستان )70,569(، مصر 

)27,249(، إندونيسيا )19,887(

2010816,22126.819.3
الهند )473,206(، بنغالديش )108,861(، باكستان )86,029(، مصر 

)30,361(، إندونيسيا )25,710(

20151,814,59143.217.3
الهند )1,052,013(، بنغالديش )242,015(، باكستان )191,256(، مصر 

)67,497(، إندونيسيا )57,157(

20172,073,29244.716.0
الهند )1,201,995(، بنغالديش )276,518(، باكستان )218,522(، مصر 

)77,119(، إندونيسيا )65,305(
قطر

1990309,75365.027.1
إندونيسيا )108,178(، اإلمارات العربية المتحدة )39,178(، بنغالديش 

)36,556(، الفلبين )37,462(، المملكة العربية السعودية )14,187(

1995361,67370.425.4
إندونيسيا )130,606(، الفلبين )44,332(، بنغالديش )43,199(، اإلمارات 

العربية المتحدة )41,796(، المملكة العربية السعودية )17,817(

2000359,69760.723.8
إندونيسيا )133,562(، الفلبين )44,593(، بنغالديش )43,402(، اإلمارات 

العربية المتحدة )38,184(، المملكة العربية السعودية )18,792(

2005646,02674.722.8
الهند )193,404(، بنغالديش )75,689(، إندونيسيا )64,612(، الفلبين 

)54,268(، باكستان )51,773(

20101,456,41381.817.2
الهند )540,914(، بنغالديش )169,370(، باكستان )145,204(، مصر 

)136,060(، الفلبين )107,963(

20151,687,64068.016.1
الهند )645,577(، مصر )163,569(، بنغالديش )160,183(، النيبال 

)151,314(، الفلبين )148,496(

20171,721,39265.216.1
الهند )658,488(، مصر )166,840(، بنغالديش )163,386(، النيبال 

)154,340(، الفلبين )151,465(
الكويت

19901,074,39151.239.0
الهند )375,183(، مصر )135,880(، باكستان )129,928(، بنغالديش 

)126,783(، الفلبين )49,207(

1995921,95457.235.8
الهند )332,377(، بنغالديش )110,044(، باكستان )112,925(، مصر 

)107,006(، الفلبين )45,266(

20001,127,64055.032.5
الهند )418,664(، باكستان )139,783(، بنغالديش )136,047(، مصر 

)119,693(، الفلبين )58,906(

20051,333,32758.631.1
الهند )485,847(، بنغالديش )175,015(، باكستان )162,363(، مصر 

)128,020(، )الفلبين )76,327(

20101,871,53762.430.0
الهند )674,184(، بنغالديش )257,626(، باكستان )225,431(، مصر 

)168,272(، الفلبين )112,782(

20152,866,13672.834.1
الهند )1,061,758(، مصر )387,993(، بنغالديش )350,229(، باكستان 

)312,434(، الفلبين )181,462(
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20173,123,43175.532.0
الهند )1,157,072(، مصر )422,823(، بنغالديش )276,518(، باكستان 

)135,876(، الفلبين )197,751(
المملكة العربية السعودية

19904,998,44530.633.5
الهند )906,468(، إندونيسيا )635,007(، باكستان )556,715(، بنغالديش 

)479,380(، مصر )357,540(

19955,122,70227.333.3
الهند )929,709(، إندونيسيا )650,783(، باكستان )570,555(، بنغالديش 

)491,297(، مصر )366,429(

20005,263,38725.333.2
الهند )978,992(، إندونيسيا )668,666(، باكستان )586,225(، بنغالديش 

)504,790(، مصر )376,493(

20056,501,81927.231.3
الهند )1,216,549(، إندونيسيا )825,998(، باكستان )724,160(، 

بنغالديش )623,564(، مصر )465,079(

20108,429,95630.729.6
الهند )1,579,235(، إندونيسيا )1,070,951(، باكستان )938,913(، 

بنغالديش )808,485(، مصر )603,000(

الهنــد )2,003,256(، إندونيســيا )1,368,407(، باكســتان )1,187,817(، 201510,771,36634.130.7
بنغالديــش )1,022,812(، مصــر )770,483(

201712,185,28437.031.5 ،)135,876( باكســتان   ،)1,548,032( إندونيســيا   ،)2,266,216( الهنــد 
)871,621( مصــر   ،)43,909( إندونيســيا 

.DESA, 2017 :المصدر

جدول المرفق 2-2أ الهجرة والنزوح إلى بلدان المغرب العربي، 2017-1990

السنة

عدد المهاجرين الدوليين والالجئين في منتصف السنة
عدد المهاجرين 

الدوليين 
والالجئين من 

الجنسين

النسبة المئوية 
للمهاجرين 

والالجئين من 
مجموع السكان

النسبة 
المئوية للنساء 

المهاجرات 
والالجئات

بلدان المنشأ األولى للمهاجرين والالجئين من الجنسين

تونس

الجزائر )13,757(، المغرب )7,275(، فرنسا )3,870(، إيطاليا )1,622(، ليبيا 199037,9840.550.2
)1,224(

الجزائــر )13,669(، المغــرب )7,220(، فرنســا )3,841(، إيطاليــا )1,610(، 199537,8670.449.7
ليبيــا )1,215(

200036,4460.449.2 ،)1,791( ليبيــا   ،)4,754( فرنســا   ،)6,558( المغــرب   ،)9,967( الجزائــر 
)1,608( إيطاليــا 

200535,0400.348.6 ،)1,725( ليبيــا   ،)4,577( فرنســا   ،)6,315( المغــرب   ،)9,577( الجزائــر 
)1,548( إيطاليــا 

201043,1720.448.5 ،)6,669( فرنســا   ،)4,480( المغــرب   ،)7,062( ليبيــا   ،)8,068( الجزائــر 
)1,705( إيطاليــا 

201556,7010.548.2 ،)8,638( فرنســا   ،)5,803( المغــرب   ،)9,147( ليبيــا   ،)10,443( الجزائــر 
)2,209( إيطاليــا 

201757,6630.548.2 ،)5,901( المغــرب   ،)8,784( فرنســا   ،)9,302( ليبيــا   ،)10,620( الجزائــر 
)2,246( إيطاليــا 
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الجزائر

1990273,9541.145.2
الصحراء الغربية )167,905(، دولة فلسطين )36,004(، السودان )9,127(، 

ألمانيا )6,544(، االتحاد الروسي )6,287(

1995262,0320.945.2
الصحراء الغربية )166,903(، دولة فلسطين )33,836(، الصومال )6,248(، 

السودان )5,362(، العراق )4,249(

2000250,1100.845.2
الصحراء الغربية )165,911(، دولة فلسطين )31, 667(، الصومال 
)11,570(، العراق )7,579(، المملكة العربية السعودية )3,926(

2005197,4220.645.2
الصحراء الغربية )130,960(، دولة فلسطين )24,996(، الصومال )9,132(، 

العراق )5,982(، المملكة العربية السعودية )3,098(

2010216,9640.647.1
الصحراء الغربية )143,923(، دولة فلسطين )27,470(، الصومال 
)10,035(، العراق )6,574(، المملكة العربية السعودية )3,404(

2015239,4730.647.2
الصحراء الغربية )158,854(، دولة فلسطين )30,319(، الصومال 
)11,076(، العراق )7,256(، المملكة العربية السعودية )3,757(

الصحراء الغربية )164,924(، دولة فلسطين )31,477(، الصومال )11,499(، 2017248,6240.647.2
العراق )7,533(، المملكة العربية السعودية )3,900(

ليبيا

دولة فلسطين )152,266(، السودان )38,599(، ألمانيا )27,674(، االتحاد 1990457,07510.346.9
الروسي )26,586(، الواليات المتحدة األمريكية )19,067(

دولة فلسطين )179,924(، الصومال )40,088(، العراق )26,910(، السودان 1995508,04110.340.8
)24,407(، المملكة العربية السعودية )19,370(

دولة فلسطين )210,540(، الصومال )76,918(، العراق )50,436(، المملكة 2000567,43610.635.0
العربية السعودية )26,101(، الجمهورية العربية السورية )20,428(

دولة فلسطين )231,509(، الصومال )84,755(، العراق )55,518(، المملكة 2005625,21210.828.7
العربية السعودية )28,761(، الجمهورية العربية السورية )22,509(

دولة فلسطين )253,786(، الصومال )92,720(، العراق )60,735(، المملكة 2010683,99811.128.4
العربية السعودية )31,464(، الجمهورية العربية السورية )24,624(

دولة فلسطين )286,136(، الصومال )104,539(، العراق )68,477(، المملكة 2015771,14612.428.8
العربية السعودية )35,474(

دولة فلسطين )292,545(، الصومال )106,880(، العراق )70,010(، المملكة 2017788,41912.428.8
العربية السعودية )36,268(، الجمهورية العربية السورية )28,383(

المغرب

فرنسا )15,056(، الجزائر )9,188(، الجمهورية العربية السورية )1,399(، إسبانيا 199054,8950.247.1
)2,802(، تونس )1,763(

فرنسا )13,813(، الجزائر )8,429(، إسبانيا )2,571(، تونس )1,618(، الجمهورية 199550,3600.247.8
العربية السورية )1,284(

فرنسا )14,547(، الجزائر )8,877(، إسبانيا )2,708(، تونس )1,704(، الجمهورية 200053,0340.248.6
العربية السورية )1,353(

فرنسا )14,916(، الجزائر )9,103(، إسبانيا )2,777(، تونس )1,748(، الجمهورية 200554,3790.249.3
العربية السورية )1,388(

فرنسا )26,733(، الجزائر )10,190(، إسبانيا )3,108(، تونس )1,956( الجمهورية 201070,9090.249.6
العربية السورية )1,553(
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فرنسا )34,844(، الجزائر )13,281(، إسبانيا )4,051(، تونس )2,549( الجمهورية 201592,4240.349.8
العربية السورية )2,024(

فرنسا )36,129(، الجزائر )13,771(، إسبانيا )4,200(، تونس )2,643(، )الجمهورية 201795,8350.349.8
العربية السورية )2,098(

.DESA, 2017 :المصدر

جدول المرفق 3-2أ الهجرة والنزوح إلى بلدان المشرق العربي، 2017-1990

السنة

عدد المهاجرين الدوليين والالجئين في منتصف السنة

عدد المهاجرين 
الدوليين 

والالجئين من 
الجنسين

النسبة المئوية 
للمهاجرين 

والالجئين من 
مجموع السكان

النسبة 
المئوية للنساء 

المهاجرات
والالجئات

بلدان المنشأ األولى للمهاجرين والالجئين من الجنسين

األردن

19901,146,34932.248.8
دولة فلسطين )851,880(، مصر )171,413(، الجمهورية العربية السورية 

)51,557(، العراق )25,773(، سري النكا )11,062(

19951,537,09733.648.9
دولة فلسطين )1,140,038(، مصر )229,396(، الجمهورية العربية 

السورية )54,585(، العراق )40,831(، سري النكا )13,104(

20001,927,84537.849.0
دولة فلسطين )1,428,251(، مصر )287,377( الجمهورية العربية 

السورية )57,624(، العراق )55,884(، سري النكا )15,147(

20052,325,41440.749.1
دولة فلسطين )1,611,803(، العراق )268,747(، مصر )188,554(، 

الجمهورية العربية السورية )104,791(، سري النكا )21,878(

20102,722,98337.949.2
دولة فلسطين )1,760,396(، العراق )475,782(، الجمهورية العربية 

السورية )149,685(، مصر )135,994(، سري النكا )28,134(

20153,112,02634.049.6
دولة فلسطين )1,969,731(، الجمهورية العربية السورية )643,705(، 

العراق )218,676(، مصر )127,716(، اليمن )28,645(

20173,233,55333.349.6
دولة فلسطين )2,046,650(، الجمهورية العربية السورية )668,842(، 

العراق )227,215(، مصر )132,703(، اليمن )29,763(
الجمهورية العربية السورية

دولة فلسطين )244,707(، العراق )3,825(، الصومال )200(1990714,1405.749.0

1995830,6105.849.1
دولة فلسطين )289,464(، العراق )3,036(، الصومال )345(، أفغانستان 

)92(، السودان )48(

2000832,2735.148.7
دولة فلسطين )383,199(، العراق )1,829(، الصومال )443(، أفغانستان 

)172(، السودان )91(

2005876,4104.848.7
دولة فلسطين )440,091(، العراق )336,344(، الصومال )1,126(، 

أفغانستان )626(، السودان )221(

20101,785,1158.548.9
العراق )1,112,300(، دولة فلسطين )496,983(، الصومال )2,762(، 

أفغانستان )1,611(، السودان )539(

2015993,9405.348.9
دولة فلسطين )618,128(، العراق )253,609(، الصومال )2,538(، 

أفغانستان )1,791(، السودان )562(

20171,013,8185.548.9
دولة فلسطين )630,490(، العراق )206,944(، الصومال )2,588(، 

أفغانستان )1,826(، السودان )573(
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العراق

199083,6380.533.3
إيران )14,976(، دولة فلسطين )14,347(، مصر )11,075(، األردن 

)7,970(، الجمهورية العربية السورية )4,778(

1995199,4601.042.4
دولة فلسطين )73,847(، إيران )44,953(، تركيا )17,439(، مصر 

)13,058(، األردن )9,397(

2000210,5250.942.8
دولة فلسطين )94,124(، إيران )42,602(، تركيا )13,885(، مصر 

)12,375(، األردن )8,905(

2005132,9150.539.1
دولة فلسطين )29,507(، إيران )17,393(، تركيا )17,331(، مصر 

)14,186(، األردن )10,208(

2010117,3890.437.8
إيران )17,568(، تركيا )17,502(، مصر )14,326(، دولة فلسطين 

)12,956(، األردن )10,309(

2015359,3811.041.8
الجمهورية العربية السورية )252,056(، تركيا )17,515(، إيران )14,406(، 

مصر )14,364( دولة فلسطين )12,051(

2017366,5681.041.8
الجمهورية العربية السورية )257,096(، تركيا )17,865(، إيران )14,694(، 

مصر )14,951(، دولة فلسطين )12,291(
دولة فلسطين

1990288,33213.733.5
إسرائيل )98,290(، األردن )55,317(، المملكة العربية السعودية 

)21,258(، مصر )17,920(، الكويت )16,702(

1995281,76710.833.3
إسرائيل )96,052(، األردن )54,057(، المملكة العربية السعودية 

)20,773(، مصر )17,515(، الكويت )16,322(

2000275,2028.533.2
إسرائيل )93,814(، األردن )52,798(، المملكة العربية السعودية 

)20,289(، مصر )17,104(، الكويت )15,942(

2005266,6177.531.3
إسرائيل )78,664(، األردن )54,528(، المملكة العربية السعودية 

)21,144(، مصر )17,871(، الكويت )16,611(

2010258,0326.329.6
إسرائيل )63,515(، األردن )56,259(، المملكة العربية السعودية 

)21,993(، مصر )18,633(، الكويت )17,280(

2015255,5075.530.7
إسرائيل )62,895(، األردن )55,709(، المملكة العربية السعودية 

)21,778(، مصر )18,451(، الكويت )17,111(

2017253,7355.231.5
إسرائيل )62,458(، األردن )55,322(، المملكة العربية السعودية 

)21,626(، مصر )18,323( الكويت )16,992(

لبنان

1990523,69319.439.0
دولة فلسطين )389,171(، مصر )78,308(، الجمهورية العربية السورية 

)23,553(، العراق )11,774(، سري النكا )5,054(

1995608,30320.135.8
دولة فلسطين )428,088(، مصر )104,377(، الجمهورية العربية السورية 

)24,856(، العراق )18,572(، سري النكا )5,965(

2000692,91321.432.5
دولة فلسطين )467,005(، مصر )130,459(، الجمهورية العربية السورية 

)26,159(، العراق )25,369(، سري النكا )6,876(

2005756,78419.031.1
دولة فلسطين )498,778(، مصر )114,723(، العراق )84,380(، 

الجمهورية العربية السورية )23,419(، سري النكا )5,382(

2010820,65518.930.0
دولة فلسطين )530,550(، العراق )143,391(، مصر )99,001(، 

الجمهورية العربية السورية )20,679(، سري النكا )3,887(

20151,973,20433.734.1
الجمهورية العربية السورية )1,230,484(، دولة فلسطين )515,853(، 

العراق )120,739(، مصر )83,361(، سري النكا )3,272(
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جدول المرفق 4-2أ الهجرة والنزوح إلى أقل البلدان العربية نموًا، 2017-1990

السنة

عدد المهاجرين والالجئين الدوليين في منتصف السنة
عدد المهاجرين 

الدوليين 
والالجئين من 

الجنسين

النسبة المئوية 
للمهاجرين 

والالجئين من 
مجموع السكان

النسبة 
المئوية للنساء 

المهاجرات 
والالجئات

بلدان المنشأ األولى للمهاجرين والالجئين من الجنسين

جزر القمر

199014,0793.452.3
مدغشقر )10,810(، ال ريونيون )957(، فرنسا )543(، جمهورية تنزانيا المتحدة 

)163(، كينيا )87(

199513,9392.952.6
مدغشقر )10,701(، ال ريونيون )948(، جمهورية تنزانيا المتحدة )162(، 

كينيا )86(

200013,7992.552.8
مدغشقر )10,595(، ال ريونيون )938(، فرنسا )532(، جمهورية تنزانيا المتحدة 

)160(، كينيا )85(

200513,2092.252.4
مدغشقر )10,142(، ال ريونيون )898(، فرنسا )509(، جمهورية تنزانيا 

المتحدة )153(، كينيا )81(

201012,6181.852.0
مدغشقر )9,689(، ال ريونيون )857(، فرنسا )486(، جمهورية تنزانيا المتحدة 

)146(، كينيا )77(

201512,5551.651.6
مدغشقر )9,651(، ال ريونيون )850(، فرنسا )482(، اإلمارات العربية 

المتحدة )145(، كينيا )76(

201712,5551.551.6
مدغشقر )9,651(، ال ريونيون )850(، فرنسا )482(، جمهورية تنزانيا 

المتحدة )145(، كينيا )76(

20171,939,21231.932.0
الجمهورية العربية السورية )1,209,286(، دولة فلسطين )506,966(، 

العراق )118,659(، مصر )81,924(، سري النكا )3,215(
مصر

1990173,7080.347.1
دولة فلسطين )53,328(، السودان )15,184(، ألمانيا )9,692(، االتحاد 

الروسي )9,311(، الواليات المتحدة األمريكية )6,679(

1995166,9550.347.0
دولة فلسطين )52,935(، السودان )11,817(، ألمانيا )7,378(، االتحاد 

الروسي )7,112(، الصومال )6,209(

2000173,4520.246.8
دولة فلسطين )56,745(، الصومال )11,540(، السودان )9,388(، العراق 

)7,793(، المملكة العربية السعودية )5,987(

2005274,0010.442.2
دولة فلسطين )117,556(، السودان )24,677(، الصومال )17,739(، 

العراق )9,278(، المملكة العربية السعودية )7,128(

2010295,7140.443.8
دولة فلسطين )126,871(، السودان )26,632(، الصومال )19,145(، 

العراق )10,013(، المملكة العربية السعودية )7,693(

2015565,9310.643.8
دولة فلسطين )150,486(، الجمهورية العربية السورية )206,837(، 

السودان )39,589(، الصومال )22,709(، العراق )11,877(

2017478,3100.546.1
الجمهورية العربية السورية )174,813(، دولة فلسطين )127,186(، 

السودان )33,459(، الصومال )19,193(، العراق )10,038(
.DESA, 2017 :المصدر



165

جيبوتي

الصومال )101,216(، إثيوبيا )13,405(، اليمن )289(1990122,22120.747.4

الصومال )82,625(، إثيوبيا )10,943(، اليمن )236(199599,77415.847.4

الصومال )83,230(، إثيوبيا )11,023(، اليمن )238(2000100,50714.047.3

الصومال )76,262(، إثيوبيا )10,100(، اليمن )218(200592,09111.844.3

الصومال )84,118(، إثيوبيا )11,141(، اليمن )240(2010101,57511.947.5

الصومال )93,042(، إثيوبيا )12,323(، اليمن )265(2015112,35112.147.4

الصومال )96,137(، إثيوبيا )13,732(، اليمن )273(2017116,08912.147.4

السودان

19901,402,8967.050.4
إثيوبيا )942,295(، تشاد )196,164(، أوغندا )74,433(، إريتريا )64,790(، 

نيجيريا )23,208(

19951,053,3964.450.1
إثيوبيا )502,740(، إريتريا )237,519(، تشاد )129,807(، أوغندا 

)57,771(، نيجيريا )23,677(

2000801,8832.949.7
إريتريا )435,158(، إثيوبيا )123,478(، تشاد )72,615(، أوغندا )44,409(، 

نيجيريا )24,143(

2005541,9941.849.1
إريتريا )192,139(، إثيوبيا )107,732(، تشاد )80,942(، أوغندا )26,103(، 

نيجيريا )25,762(

2010578,3631.749.0
جنوب السودان )202,948(، إريتريا )132,187(، تشاد )71,202(، إثيوبيا 

)70,677(، جمهورية الكونغو الديمقراطية )20,549(

2015623,8781.649.7
جنوب السودان )255,959(، إريتريا )159,748(، تشاد )74,514(، إثيوبيا 

)60,734(، نيجيريا )14,828(

2017735,8211.849.9
جنوب السودان )301,885(، إريتريا )188,411(، تشاد )87,884(، إثيوبيا 

)71,631(، نيجيريا )17,488(

الصومال

إثيوبيا )460,000(1990478,2946.548.9

إثيوبيا )18,044(199519,5270.347.3

إثيوبيا )555(200020,0870.247.1

إثيوبيا )1,142(، إريتريا )17(200520,6700.246.6

إثيوبيا )1,882(، إريتريا )37(201023,9950.246.2
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إثيوبيا )13,079(، اليمن )5,883(، إريتريا )34(201541,5780.347.3

إثيوبيا )13,732(، اليمن )8,141(، إريتريا )35(201744,8680.347.5

موريتانيا

1990111,6505.548.4
السنغال )94,138(، مالي )6,776(، غينيا )2,748(، الجزائر )1,450(، غينيا - 

بيساو )1,067(

199589,5623.847.5
مالي )41,626(، السنغال )36,493(، غينيا )2,936(، الجزائر )1,549(، غينيا 

- بيساو )1,140(

200057,3662.145.7
السنغال )37,730(، مالي )7,483(، غينيا )3,042(، الجزائر )1,601(، غينيا - 

بيساو )1,178(

200558,1191.943.9
السنغال )38,053(، مالي )7,547(، غينيا )3,068(، الجزائر )1,614(، غينيا - 

بيساو )1,188(

201084,6792.342.6
السنغال )38,381(، مالي )7,612(، غينيا )3,100(، الجزائر )1,627(، غينيا - 

بيساو )1,198(

2015166,5524.043.5
مالي )104,491(، الصحراء الغربية )28,007(، السنغال )17,630(، غينيا 

)3,105(، الجزائر )1,634(،

2017168,4383.843.5
مالي )105,674(، الصحراء الغربية )28,324(، السنغال )17,829(، غينيا 

)3,140(، الجزائر )1,652(

اليمن

1990118,8631.043.6
الصومال )36,771(، السودان )18,648(، إثيوبيا )15,804(، مصر )8,579(، 

العراق )4,943(

1995136,5150.943.0
الصومال )61,684(، السودان )19,777(، مصر )8,886(، )العراق )5,140(، 

دولة فلسطين )3,353(

2000143,4950.844.5
الصومال )69,012(، السودان )20,102(، مصر )9,206(، العراق )5,389(، 

دولة فلسطين )2,794(

2005171,0730.842.5
الصومال )92,122(، السودان )21,494(، مصر )9,888(، العراق )6,742(، 

دولة فلسطين )3,392(

2010285,8371.245.9
الصومال )194,393(، السودان )23,170(، مصر )10,621(، العراق 

)10,441(، إثيوبيا )4,181(

2015379,8991.447.5
الصومال )245,683(، السودان )27,082(، مصر )11,096(، العراق 

)9,801(، إثيوبيا )5,740(

2017384,3211.447.5
الصومال )278,891(، السودان )27,397(، مصر )11,225(، العراق 

)9,915(، إثيوبيا )5,806(

 .DESA, 2017 :المصدر



167

جدول المرفق 5-2أ الهجرة والنزوح من بلدان مجلس التعاون الخليجي، 2017-1990

السنة

عدد المهاجرين الدوليين والالجئين في منتصف السنة

عدد المهاجرين 
الدوليين والالجئين 

من الجنسين

النسبة المئوية 
للمهاجرين 

والالجئين من 
مجموع السكان

النسبة 
المئوية للنساء 

المهاجرات
والالجئات

بلدان  المقصد األولى للمهاجرين والالجئين من الجنسين

اإلمارات العربية المتحدة

199079,5404.3%43.8%
قطر )39,178(، دولة فلسطين )10,629(، الهند )9,940(، الكويت 

)4,778(، تركيا )3,344(

199597,9684.0%41.4%
قطر )41,796(، الهند )12,301(، دولة فلسطين )10,387(، ُعمان 

)7,470(، الكويت )5,852(

2000111,1163.5%40.4%
قطر )38,184(، الهند )14,662(، دولة فلسطين )10,145(، ُعمان 

)10,139(، الكويت )9,199(

2005105,0412.3%45.6%
قطر )18,041(، الكويت )13,635(، الهند )13,547(، دولة فلسطين 

)10,570(، كندا )10,402(

2010122,8721.5%45.9%
الكويت )21,472(، كندا )14,355(، قطر )12,533(، الهند )12,432(، 

دولة فلسطين )10,996(

2015135,5771.5%47.2%
الكويت )24,662(، كندا )16,053(، ُعمان )14,515(، الهند )11,986(، 

الواليات المتحدة األمريكية )11,827(

2017143,1501.5%46.2%
الكويت )26,875(، كندا )16,689(، ُعمان )16,584(، الواليات 

المتحدة األمريكية )12,219(، الهند )11,866(
البحرين

199012,7672.6%52.5%
دولة فلسطين )8,351(، ليبيا )1,091(، المملكة المتحدة )583(، 

أستراليا )493(، مصر )382(

199525,9644.6%49.2%
بنغالديش )10,375(، دولة فلسطين )8,161(، المملكة المتحدة 

)2,295(، ليبيا )894(، كندا )802(

200047,7117.2%48.5%
بنغالديش )20,661(، الفلبين )8,381(، دولة فلسطين )7,791(، 

المملكة المتحدة )4,047(، كندا )1,327(

200552,4845.9%47.9%
بنغالديش )24,592(، دولة فلسطين )8,305(، الفلبين )6,783(، 

المملكة المتحدة )4,621(، كندا )1,681(

201053,7564.3%47.2%
بنغالديش )28,471(، دولة فلسطين )8,640(، المملكة المتحدة 

)5,573(، كندا )1,995(، اإلمارات العربية المتحدة )1,679(

201556,3044.1%47.8%
بنغالديش )30,160(، دولة فلسطين )8,555(، المملكة المتحدة 

)4,883(، كندا )2,231(، اإلمارات العربية المتحدة )1,834(

201757,7493.9%47.6%
بنغالديش )30,877(، دولة فلسطين )8,495(، المملكة المتحدة 

)5,133(، كندا )2,319(
ُعمان

199012,5340.7%48.5%
دولة فلسطين )9,110(، ليبيا )1,246(، األردن )540(، مصر )436(، 

المملكة المتحدة )281(،

199513,8610.6%47.8%
دولة فلسطين )8,902(، ليبيا )1,236(، المملكة المتحدة )1,108(، 

األردن )657(، مصر )401(

الهجرة والنزوح من المنطقة العربية



168

200015,6060.7%47.2%
دولة فلسطين )8,695(، المملكة المتحدة )1,954(، ليبيا )1,247(، 

األردن )772(، كندا )555(

200518,0580.7%46.6%
دولة فلسطين )9,060(، المملكة المتحدة )2,406(، ليبيا )1,373(، 

األردن )1,116(، كندا )1,031(

201020,6230.7%46.5%
دولة فلسطين )9,426(، المملكة المتحدة )3,055(، كندا )1,385(، 

ليبيا )1,502(، األردن )1,435(

201520,3590.5%47.0%
دولة فلسطين )9,334(، المملكة المتحدة )2,676(، ليبيا )1,693(، 

كندا )1,548(، أستراليا )1,540(

201720,6880.4%47.0%
دولة فلسطين )9,269(، المملكة المتحدة )2,813(، أستراليا )1,614(، 

ليبيا )1,730(، كندا )1,609(
قطر

199012,2042.6%50.6%
دولة فلسطين )9,870(، ليبيا )819(، مصر )287(، كندا )259(، فرنسا 

)151(

199513,3302.6%49.7%
دولة فلسطين )9,645(، ليبيا )921(، كندا )666(، المملكة المتحدة 

)582(، مصر )278(

200014,7162.5%49.0%
دولة فلسطين )9,420(، كندا )1,089(، ليبيا )1,040(، المملكة 

المتحدة )1,026(، مصر )292(

200517,7602.1%48.1%
دولة فلسطين )9,815(، المملكة المتحدة )1,650(، كندا )1,361(، 

ليبيا )1,146(، اإلمارات العربية المتحدة )824(

201022,3271.3%48.0%
دولة فلسطين )10,211(، المملكة المتحدة )2,409(، اإلمارات العربية 

المتحدة )2,244(، كندا )1,650(، ليبيا )1,255(

201523,5060.9%49.2%
دولة فلسطين )10,111(، اإلمارات العربية المتحدة )2,452(، المملكة 

المتحدة )2,110(، كندا )1,845(، ليبيا )1,414(

201724,0250.9%49.0%
دولة فلسطين )10,040(، اإلمارات العربية المتحدة )2,549(، المملكة 

المتحدة )2,218(، كندا )1,918(

الكويت

199081,4823.9%44.6%
الهند )16,860(، دولة فلسطين )16,702(، اإلمارات العربية المتحدة 

)13,095(، الواليات المتحدة األمريكية )8,889(، قطر )6,155(

199596,9106.0%42.8%
اإلمــارات العربية المتحدة )16,904(، دولة فلســطين )16,322(، 

الواليــات المتحــدة األمريكية )14,823(، الهند )12,149(، قطر 
)7,067(

2000113,3055.5%41.5%
اإلمارات العربيــة المتحدة )21,687(، الواليات المتحدة األمريكية 

)20,884(، دولة فلســطين )15,942(، كندا )9,513(، ليبيا )7,947(

2005126,2635.5%41.1%
اإلمــارات العربية المتحدة )26,337(، الواليــات المتحدة األمريكية 

)22,048(، دولة فلســطين )16,611(، كندا )10,982(، ليبيا 
)8,756(

2010181,0486.0%37.8%
اإلمارات العربية المتحدة )56,684(، الواليات المتحدة األمريكية 
)23,921(، دولة فلسطين )17,280(، كندا )12,860(، المملكة 

المتحدة )12,511(

2015197,8275.0%38.5%
اإلمارات العربية المتحدة )61,940(، الواليات المتحدة األمريكية 
)28,403(، دولة فلسطين )17,111(، كندا )14,381(، سلوفينيا 

)11,873(

2017207,9205.0%38.5%
اإلمارات العربية المتحدة )64,398(، الواليات المتحدة األمريكية 

)29,345(، دولة فلسطين )16,992(، سلوفينيا )16,295(
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المملكة العربية السعودية

1990107,0370.7%46.1%
دولــة فلســطين )21,258(، قطــر )14,187(، ليبيــا )12,976(، الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة )12,632(، الهنــد )6,058(

1995130,8860.7%43.3%
دولــة فلســطين )20,773(، ليبيــا )19,379(، قطــر )17,817(، الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة )17,082(، المملكــة المتحــدة )6,294(

2000153,5720.7%41.5%
دولــة   ،)21,618( األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات   ،)26,101( ليبيــا 

)9,840( كنــدا   )18,792( قطــر   ،)20,289( فلســطين 

2005177,1090.7%41.3%
دولــة   ،)27,673( األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات   ،)28,761( ليبيــا 
فلســطين )21,144(، المملكــة المتحــدة )19,541(، كنــدا )15,696(

2010213,5530.8%40.9%
الواليــات المتحــدة األمريكيــة )34,736(، المملكــة المتحــدة )32,177(، 

ليبيــا )31,464(، دولــة فلســطين )21,993(، كنــدا )13,736(

2015269,6450.9%44.5%
الواليــات المتحــدة األمريكيــة )83,669(، المملكــة المتحــدة )30,036(، 

ليبيــا )35,474(، كنــدا )15,114(، دولــة فلســطين )21,778(

2017278,9120.8%44.5%
الواليــات المتحــدة األمريكيــة )86,444(، ليبيــا )36,268(، المملكــة 
)15,838( )21,626(، أســتراليا  المتحــدة )31,574(، دولــة فلســطين 

.DESA, 2017 :المصدر

جدول المرفق 6-2أ الهجرة والنزوح من بلدان المغرب العربي، 2017-1990

السنة

عدد المهاجرين الدوليين والالجئين في منتصف السنة

عدد المهاجرين 
الدوليين 

والالجئين من 
الجنسين

النسبة المئوية 
للمهاجرين 

والالجئين من 
مجموع السكان

النسبة 
المئوية للنساء 

المهاجرات 
والالجئات

بلدان المقصد األولى للمهاجرين والالجئين من الجنسين

تونس

1990453,9335.5%39.7%
فرنسا )276,216(، إيطاليا )70,813(، إسرائيل )40,293(، ألمانيا 

)27,234(، بلجيكا )6,112(

1995467,6445.1%41.0%
فرنسا )285,233(، إيطاليا )73,188(، إسرائيل )39,320(، ألمانيا 

)25,283(، سويسرا )6,249(

2000480,2765.0%42.1%
فرنسا )294,250(، إيطاليا )75,563(، إسرائيل )36,146(، ألمانيا 

)23,332(، سويسرا )7,454(

2005572,9195.7%43.2%
فرنسا )362,087(، إيطاليا )91,608(، إسرائيل )29,309(، ألمانيا 

)28,888(، سويسرا )8,391(

2010599,0515.6%41.5%
فرنسا )359,248(، إيطاليا )107,653(، ألمانيا )33,439(، إسرائيل 

)22,828(، كندا )10,985(

2015752,7146.7%43.2%
فرنسا )395,285(، الواليات المتحدة األمريكية )115,113( إيطاليا 

)107,671(، ألمانيا )34,842(، إسرائيل )23,543(

2017767,1556.7%43.1%
فرنسا )394,506(، الواليات المتحدة األمريكية )118,931(، إيطاليا 

)109,565(، ألمانيا )41,471(، إسرائيل )22,962(

الجزائر

1990906,0303.5%43.5%
فرنسا )788,914(، إسرائيل )19,544(، تونس )13,757(، إسبانيا 

)11,518(، بلجيكا )10,413(
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1995965,1623.3%43.8%
فرنسا )814,417(، إسرائيل )25,514(، تونس )13,669(، إسبانيا 

)12,706(، ألمانيا )12,366(

20001,025,0393.3%44.1%
فرنسا )839,920(، إسرائيل )30,056(، كندا )20,571(، إسبانيا )19,360(، 

ألمانيا )16,238(

20051,588,7234.8%47.8%
فرنسا )1,337,210(، إسبانيا )48,283(، إسرائيل )36,950(، كندا 

)34,754(، إيطاليا )19,139(

20101,630,1814.5%44.7%
فرنسا )1,322,603(، إسبانيا )60,246(، كندا )51,080(، إسرائيل 

)44,292(، المملكة المتحدة )23,879(

20151,785,5554.5%45.5%
فرنسا )1,455,276(، كندا )57,123(، إسبانيا )56,038(، إسرائيل 

)45,680(، إيطاليا )22,471(

20171,792,7124.3%45.5%
فرنسا )1,452,409(، كندا )59,389(، إسبانيا )56,569(، إسرائيل 

)44,553(، ألمانيا )23,349(
ليبيا

199076,0711.7%47.4%
إسرائيل )19,180(، إندونيسيا )13,860( المملكة المتحدة )6,468(، 

إيطاليا )5,450(، كوت ديفوار )5,379(

199577,2361.6%47.3%
إسرائيل )19,857(، إندونيسيا )9,170(، المملكة المتحدة )7,588(، كوت 

ديفوار )5,397(، الواليات المتحدة األمريكية )4,763(

200078,8111.5%46.8%
إسرائيل )19,423(، المملكة المتحدة )8,836(، الواليات المتحدة 

األمريكية )5,500(، كوت ديفوار )4,526(، إندونيسيا )4,480(

200598,9641.7%47.0%
إيطاليا )19,794(، إسرائيل )17,977(، المملكة المتحدة )11,808(، 

الواليات المتحدة األمريكية )6,250(، مصر )4,368(

2010127,1682.1%47.4%
إيطاليا )36,216(، إسرائيل )16,748(، المملكة المتحدة )15,742(، 

الواليات المتحدة األمريكية )7,213(، تونس )7,062(

2015154,4322.5%46.4%
إيطاليا )36,222(، األردن )20,866(، إسرائيل )17,273(، المملكة المتحدة 

)13,793(، الواليات المتحدة األمريكية )9,215(

2017158,7952.5%46.3%
إيطاليا )36,859(، األردن )21,680(، إسرائيل )16,847(، المملكة المتحدة 

)14,499(، الواليات المتحدة األمريكية )9,520(
المغرب

19901,588,2186.4%43.2%
فرنسا )713,987(، إيطاليا )169,285(، إسرائيل )157,029(، بلجيكا 

)135,422(، إسبانيا )133,341(

19951,737,5706.4%44.5%
فرنسا )737,068(، إيطاليا )227,427(، إسرائيل )166,657(، إسبانيا 

)165,214(، هولندا )130,895(

20001,948,4246.8%45.2%
فرنسا )760,148(، إيطاليا )285,569(، إسبانيا )266,706(، إسرائيل 

)166,953(، هولندا )151,473(

20052,376,1847.8%44.5%
فرنسا )832,641(، إسبانيا )521,940(، إيطاليا )355,367(، هولندا 

)168,387(، إسرائيل )161,576(

20102,766,3428.5%44.8%
فرنسا )856,493(، إسبانيا )763,734(، إيطاليا )425,165(، هولندا 

)167,858(، إسرائيل )158,158(

20152,852,5738.2%46.5%
فرنسا )942,409(، إسبانيا )699,880(، إيطاليا )425,238(، هولندا 

)172,291(، إسرائيل )163,113(

20172,898,7218.1%46.6%
فرنسا )940,552(، إسبانيا )706,520(، إيطاليا )432,718(، هولندا 

)180,226(، إسرائيل )159,091(
.DESA, 2017 :المصدر
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جدول المرفق 7-2أ الهجرة والنزوح من بلدان المشرق العربي، 2017-1990

السنة

عدد المهاجرين الدوليين والالجئين في منتصف السنة

عدد المهاجرين 
الدوليين 

والالجئين من 
الجنسين

النسبة المئوية 
للمهاجرين 

والالجئين من 
مجموع السكان

النسبة 
المئوية للنساء 

المهاجرات 
والالجئات

بلدان المقصد األولى للمهاجرين والالجئين من الجنسين

األردن

1990313,7378.8%40.3%
المملكة العربية السعودية )90,278(، دولة فلسطين )55,317(، الواليات 

المتحدة األمريكية )31,871(، اإلمارات العربية المتحدة )26,078(، الكويت 
)21,348(

1995339,1937.4%39.4%
المملكة العربية السعودية )92,523(، دولة فلسطين )54,057(، الواليات 

المتحدة األمريكية )39,858(، اإلمارات العربية المتحدة )35,757(، الكويت 
)18,028(

2000368,4637.2%38.6%
المملكة العربية السعودية )95,064(، دولة فلسطين )52,798(، اإلمارات 

العربية المتحدة )47,494(، الواليات المتحدة األمريكية )47,982(، الكويت 
)21,710(

2005433,8287.6%37.1%
المملكة العربية السعودية )117,432(، اإلمارات العربية المتحدة 
)63,626(، الواليات المتحدة األمريكية )55,381(، دولة فلسطين 

)54,528(، الكويت )24,519(

2010597,5128.3%35.6%
المملكة العربية السعودية )152,257(، اإلمارات العربية المتحدة 

)141,838(، الواليات المتحدة األمريكية )64,674(، دولة فلسطين 
)56,259(، الكويت )33,444(

2015698,9347.6%35.9%
المملكة العربية السعودية )192,620(، اإلمارات العربية المتحدة 

)154,991(، الواليات المتحدة األمريكية )71,758(، دولة فلسطين 
)55,709(، الكويت )50,399(

2017744,5827.7%35.7%
المملكة العربية السعودية )217,904(، اإلمارات العربية المتحدة 

)161,143(، الواليات المتحدة األمريكية )74,138(، دولة فلسطين 
)55,322(، الكويت )54,923(

الجمهورية العربية السورية

المملكة العربية السعودية )305,838(، األردن )51,557(، الواليات 1990620,8685.0%42.8%
المتحدة األمريكية )36,728(، لبنان )23,553(، ألمانيا )15,330(

المملكة العربية السعودية )313,441(، األردن )54,585(، الواليات 1995661,4694.6%42.6%
المتحدة األمريكية )46,282(، لبنان )24,856(، ألمانيا )20,223(

المملكة العربية السعودية )322,050(، األردن )57,624(، الواليات 2000706,4994.3%42.4%
المتحدة األمريكية )55,946(، لبنان )26,159(، ألمانيا )25,116(

المملكة العربية السعودية )397,826(، األردن )104,791(، الواليات 2005861,7594.7%40.7%
المتحدة األمريكية )57,569(، ألمانيا )34,895(، لبنان )23,419(

20101,079,7495.1%38.9%
المملكة العربية السعودية )515,803(، األردن )149,685(، الواليات 

المتحدة األمريكية )61,003(، ألمانيا )42,959(، اإلمارات العربية المتحدة 
)44,418(

تركيا )2,768,494(، لبنان )1,230,484(، المملكة العربية السعودية 20156,238,47233.3%48.4%
)659,067(، األردن )643,705(، العراق )252,056(

تركيا )3,271,533(، لبنان )1,209,286(، المملكة العربية السعودية 20176,864,44537.6%48.5%
)745,580(، األردن )668,842(، العراق )257,096(
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العراق

19901,506,6798.6%43.3%
إيران )1,153,969(، إسرائيل )74,502(، الواليات المتحدة األمريكية 
)44,916(، المملكة العربية السعودية )42,857(، السويد )38,795(

19951,328,7046.6%42.9%
إيران )833,700(، إسرائيل )77,265(، الواليات المتحدة األمريكية 

)68,305(، السويد )46,038(، األردن )40,831(

20001,163,9804.9%42.5%
إيران )540,400(، الواليات المتحدة األمريكية )89,892(، إسرائيل 

)75,702(، ألمانيا )58,884(، األردن )55,884(

20051,445,4465.4%45.2%
الجمهورية العربية السورية )336,344(، األردن )268,747(، الواليات 

المتحدة األمريكية )105,551(، إيران )98,094(، لبنان )84,380(

20102,639,1018.6%46.7%
الجمهورية العربية السورية )1,112,300(، األردن )475,782(، لبنان 

)143,391(، الواليات المتحدة األمريكية )122,517(، السويد )118,361(

20151,668,0724.6%46.2%
الجمهورية العربية السورية )253,609(، األردن )218,676(، الواليات 
المتحدة األمريكية )203,230(، السويد )130,995(، لبنان )120,739(

20171,679,0404.4%46.0%
األردن )227,215(، الواليات المتحدة األمريكية )209,971(، الجمهورية 

العربية السورية )206,944(، السويد )133,414(، لبنان )118,659(

دولة فلسطين

19901,813,06886.3%51.0%
األردن )851,880(، لبنان )389,171(، الجمهورية العربية السورية 

)244,707(، ليبيا )152,266(، مصر )53,328(

19952,275,13486.9%50.4%
األردن )1,140,038(، لبنان )428,088(، الجمهورية العربية السورية 

)289,464(، ليبيا )179,924(، العراق )73,847(

20002,756,03385.5%49.4%
األردن )1,428,251(، لبنان )467,005(، الجمهورية العربية السورية 

)467,005(، ليبيا )210,540(، العراق )94,124(

20053,047,67185.2%48.6%
األردن )1,611,803(، لبنان )498,778(، الجمهورية العربية السورية 

)440,091(، ليبيا )231,990(، مصر )117,556(

األردن )1,760,396(، لبنان )530,550(، الجمهورية العربية السورية 20103,342,28282.2%48.7%
)496,983(، ليبيا )253,786(، مصر )126,871(

األردن )1,969,731(، الجمهورية العربية السورية )618,128(، لبنان 20153,732,41780.0%47.8%
)515,853(، ليبيا )286,136(، مصر )150,486(

األردن )2,046,650(، الجمهورية العربية السورية )630,490(، لبنان 20173,803,89377.3%47.9%
)506,966(، ليبيا )292,545(، مصر )127,186(

لبنان

1990506,60018.7%42.6%
الواليات المتحدة األمريكية )86,369(، أستراليا )81,858(، المملكة العربية 

السعودية )57,203(، كندا )52,394(، ألمانيا )45,648(

1995531,07117.5%43.1%
الواليات المتحدة األمريكية )97,425(، أستراليا )79,925(، كندا )59,419(، 

المملكة العربية السعودية )58,626(، ألمانيا )47,656(

2000559,13017.3%43.5%
الواليات المتحدة األمريكية )108,599(، أستراليا )79,050(، كندا 

)67,856(، المملكة العربية السعودية )60,237(، ألمانيا )49,663(

2005612,26115.4%42.2%
الواليات المتحدة األمريكية )114,895(، أستراليا )84,910(، المملكة 

العربية السعودية )74,411(، كندا )72,255(، ألمانيا )57,764(

2010703,01516.2%41.0%
الواليات المتحدة األمريكية )124,883(، المملكة العربية السعودية 

)96,479(، أستراليا )89,680(، كندا )81,105(، ألمانيا )64,346(
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جدول المرفق 8-2أ الهجرة والنزوح من أقل البلدان العربية نموًا، 2017-1990

السنة

عدد المهاجرين الدوليين والالجئين في منتصف السنة
عدد المهاجرين 

الدوليين 
والالجئين من 

الجنسين

النسبة المئوية 
للمهاجرين 

والالجئين من 
مجموع السكان

النسبة 
المئوية للنساء 

المهاجرات 
والالجئات

بلدان المقصد األولى للمهاجرين والالجئين من الجنسين

جزر القمر

199040,0769.7%45.0%
فرنسا )18,859(، مايوت )10,288(، مدغشقر )8,179(، ليبيا )1,203(، ال 

ريونيون )411(

199551,28410.8%45.7%
مايوت )20,154(، فرنسا )19,469(، مدغشقر )7,242(، ليبيا )2,178(، ال 

ريونيون )952(

200070,49313.0%47.6%
مايوت )36,203(، فرنسا )20,078(، مدغشقر )8,050(، ليبيا )3,162(، ال 

ريونيون )1,509(

200596,14115.7%48.2%
مايوت )49,545(، فرنسا )30,384(، مدغشقر )8,910(، ليبيا )3,483(، ال 

ريونيون )1,878(

2010108,55815.7%50.3%
مايوت )56,520(، فرنسا )33,867(، مدغشقر )9,876(، ليبيا )3,810(، ال 

ريونيون )2,143(

2015115,63314.9%50.7%
مايوت )57,479(، فرنسا )37,264(، مدغشقر )10,953(، ليبيا )4,295(، 

ال ريونيون )2,215(

2017116,57414.3%50.7%
مايوت )57,795(، فرنسا )37,190(، مدغشقر )11,557(، ليبيا )4,391(، 

ال ريونيون )2,248(

2015773,35713.2%41.0%
الواليات المتحدة األمريكية )124,865(، المملكة العربية السعودية 

)123,277(، أستراليا )96,306(، كندا )90,701(، ألمانيا )67,045(

2017822,30013.5%40.9%
المملكة العربية السعودية )139,459(، الواليات المتحدة األمريكية 
)129,006(، أستراليا )100,970(، كندا )94,299(، ألمانيا )79,801(

مصر

19901,321,1282.3%37.8%
قطر )357,540(، األردن )171,413(، اإلمارات العربية المتحدة 

)165,980(، الكويت )135,880(، لبنان )78,308(

19951,491,2022.3%36.3%
المملكة العربية السعودية )366,429(، األردن )229,396(، اإلمارات 

العربية المتحدة )207,924(، الكويت )107,006(، لبنان )104,377(

20001,707,4262.4%35.3%
قطر )376,493(، األردن )287,377(، اإلمارات العربية المتحدة 

)261,834(، لبنان )130,459(، الكويت )119,693(

20051,900,0482.5%34.5%
المملكة العربية السعودية )465,079(، اإلمارات العربية المتحدة 

)341,770(، األردن )188,554(، الكويت )128,020(، الواليات المتحدة 
األمريكية )124,709(

20102,611,9953.1%32.4%
تركيا )755,158(، المملكة العربية السعودية )603,000(، الكويت 

)168,272(، قطر )136,060(، الواليات المتحدة األمريكية )137,193(

20153,200,6133.4%34.3%
اإلمارات العربية المتحدة )825,188(، المملكة العربية السعودية 

)770,483(، الكويت )387,993(، الواليات المتحدة األمريكية 
)179,188(، قطر )163,569(

20173,412,9573.5%34.1%
المملكة العربية السعودية )871,621(، اإلمارات العربية المتحدة 

)857,947(، الكويت )422,823(، الواليات المتحدة األمريكية 
)185,131(، قطر )166,840(
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جيبوتي

فرنسا )3,050(، إثيوبيا )904(، ليبيا )694(، مصر )234(، كندا )111(19905,2810.9%45.5%

فرنسا )3,149(، إثيوبيا )1,901(، ليبيا )863(، كندا )300(، مصر )247(19956,9371.1%43.9%

إثيوبيا )3,258(، فرنسا )3,247(، ليبيا )1,047(، كندا )496(، مصر )271(20009,0391.3%42.6%

فرنسا )6,015(، إثيوبيا )2,740(، ليبيا )1,154(، كندا )943(، مصر )323(200512,2071.6%47.2%

فرنسا )6,075(، إثيوبيا )3,025(، كندا )1,330(، ليبيا )1,264(، بلجيكا )439(201013,5311.6%47.9%

فرنسا )6,684(، إثيوبيا )3,705(، كندا )1,487(، ليبيا )1,425(، بلجيكا )491(201515,5181.7%48.5%

فرنسا )6,670(، إثيوبيا )3,910(، كندا )1,545(، ليبيا )1,456(، بلجيكا )497(201715,8231.7%48.7%

السودان

1990587,06328.9%42.6%
المملكة العربية السعودية )178,769(، أوغندا )126,304(، إثيوبيا 

)53,857(، ليبيا )38,599(، اإلمارات العربية المتحدة )32,088(

1995745,99232.1%43.2%
أوغندا )273,062(، المملكة العربية السعودية )183,214(، اإلمارات 

العربية المتحدة )42,130(، إثيوبيا )33,008(، جمهورية أفريقيا الوسطى 
)27,015(

2000859,69031.7%43.1%
أوغندا )360,660(، المملكة العربية السعودية )188,246(، اإلمارات 

العربية المتحدة )54,597(، جمهورية أفريقيا الوسطى )29,587(، تشاد 
)28,613(

20051,175,01837.5%44.7%
أوغندا )360,477(، تشاد )247,525(، المملكة العربية السعودية 

)232,539(، اإلمارات العربية المتحدة )55,931(، الكويت )30,751(

20101,197,22533.2%42.5%
المملكة العربية السعودية )301,500(، تشاد )293,127(، أوغندا 

)166,124(، اإلمارات العربية المتحدة )111,835(، الكويت )41,140(

20151,876,27544.9%45.1%
جنوب السودان )562,391(، المملكة العربية السعودية )385,241(، تشاد 

)363,465(، اإلمارات العربية المتحدة )122,206(، أوغندا )64,136(

20171,951,70544.2%44.9%
جنوب السودان )563,135(، المملكة العربية السعودية )435,810(، 

تشاد )344,286(، اإلمارات العربية المتحدة )127,057(، أوغندا 
)90,652(

الصومال

1990846,9674.2%47.1%
إثيوبيا )616,940(، جيبوتي )101,216(، اليمن )36,771(، كندا 

)19,517(، إيطاليا )11,363(

1995899,4783.7%47.7%
إثيوبيا )459,615(، كينيا )103,743(، جيبوتي )82,625(، اليمن 

)61,684(، ليبيا )40,088(

20001,004,4433.7%48.6%
إثيوبيا )389,419(، كينيا )159,197(، جيبوتي )83,230(، ليبيا )76,918(، 

اليمن )69,012(

20051,150,4833.7%46.2%
إثيوبيا )327,545(، كينيا )259,706(، اليمن )92,122(، ليبيا )84,755(، 

الواليات المتحدة األمريكية )76,917(

20101,578,2334.6%47.0%
كينيا )398,753(، إثيوبيا )361,609(، اليمن )194,393(، الواليات 

المتحدة األمريكية )120,575(، المملكة المتحدة )98,604(

20151,924,9025.0%47.8%
كينيا )488,470(، إثيوبيا )442,910(، اليمن )275,683(، المملكة 

المتحدة )114,110(، ليبيا )104,539(

20171,988,4584.9%47.9%
كينيا )485,864(، إثيوبيا )467,508(، اليمن )278,891(، المملكة 

المتحدة )119,953(، ليبيا )106,880(
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موريتانيا

1990134,1291.8%44.2%
السنغال )89,862(، مالي )14,942(، فرنسا )11,287(، كوت ديفوار 

)9,873(، غامبيا )2,005(

1995151,3632.0%43.9%
السنغال )98,848(، مالي )20,955(، فرنسا )11,652(، كوت ديفوار 

)10,316(، غامبيا )2,474(

2000105,5871.2%39.2%
السنغال )59,956(، مالي )12,423(، فرنسا )12,017(، كوت ديفوار 

)9,058(، غامبيا )3,100(

200599,1411.0%38.5%
السنغال )53,740(، فرنسا )12,537(، إسبانيا )8,638(، كوت ديفوار 

)8,241(، مالي )5,499(

2010113,3630.9%37.3%
السنغال )50,090(، فرنسا )16,426(، مالي )14,446(، إسبانيا )11,138(، 

كوت ديفوار )7,702(

2015118,5700.9%38.3%
السنغال )51,490(، فرنسا )18,073(، مالي )17,189(، إسبانيا )8,532(، 

كوت ديفوار )7,997(

2017120,4330.8%38.3%
السنغال )51,951(، مالي )18,063(، فرنسا )18,037(، إسبانيا )8,612(، 

كوت ديفوار )8,076(
اليمن

1990455,4423.8%36.3%
المملكة العربية السعودية )286,032(، اإلمارات العربية المتحدة 
)44,514(، الكويت )36,441(، إسرائيل )36,222(، ليبيا )10,956(

1995486,1993.2%35.7%
المملكة العربية السعودية )293,143(، اإلمارات العربية المتحدة 
)57,044(، إسرائيل )37,172(، الكويت )29,202(، ليبيا )13,236(

2000529,3413.0%35.1%
المملكة العربية السعودية )301,194(، اإلمارات العربية المتحدة 

)72,861(، إسرائيل )36,041(، الكويت )33,307(، الواليات المتحدة 
األمريكية )19,697(

2005630,9753.1%34.5%
المملكة العربية السعودية )372,063(، اإلمارات العربية المتحدة 

)82,490(، الكويت )35,975(، إسرائيل )32,787(، الواليات المتحدة 
األمريكية )27,207(

2010879,6363.7%32.6%
المملكة العربية السعودية )482,400(، اإلمارات العربية المتحدة 

)172,602(، الكويت )47,616(، الواليات المتحدة األمريكية )35,748(، 
قطر )33,584(

20151,089,1464.0%33.7%
المملكة العربية السعودية )616,386(، اإلمارات العربية المتحدة 

)188,608(، الكويت )65,129(، الواليات المتحدة األمريكية )43,464(، 
قطر )34,877(

20171,190,0054.2%34.0%
المملكة العربية السعودية )697,296(، اإلمارات العربية المتحدة 

)196,095(، الكويت )70,975(، الواليات المتحدة األمريكية )44,905(، 
قطر )35,574(
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جدول المرفق 1-3أ عدد المهاجرين والالجئين حسب العمر، 2017

مجموع+7475-6970-6465-5960-5455-4950-4445-3940-3435-2930-2425-1920-15 14-910-45-0البلد

515,880435,186348,020271,625222,205220,468218,034194,854173,169151,270123,96297,75582,09668,40750,63859,9843,233,553األردن

 اإلمارات
 العربية

المتحدة
391,949374,539273,667268,568625,0861,150,8591,404,3811,198,4961,070,874746,622442,625228,12182,03634,14010,8889,6738,312,524

28,65730,04231,65830,30736,99079,773121,888114,72687,30463,07941,83026,38614,8658,1453,0663,933722,649البحرين

3,1082,5932,4062,8993,8754,9135,4585,5555,4525,1814,6143,9133,0992,0821,2331,28257,663تونس

15,63814,30912,23411,14512,66216,78320,94322,42822,04620,73719,04117,83215,92512,1048,4666,331248,624الجزائر

4354405197321,0421,2981,3691,3241,2381,11292171653037725624612,555جزر القمر

 الجمهورية
 العربية

السورية
56,22749,25343,49144,59475,981118,630145,251138,961115,12388,90761,03938,32620,4149,4724,8073,3421,013,818

5,2165,8617,55110,10712,96014,23113,48411,6109,4577,4575,6474,3833,3972,1971,1671,364116,089جيبوتي

67,55160,53261,42566,71773,90073,03563,37251,85342,78036,91430,21225,43822,31920,82019,31719,636735,821السودان

5,3204,4773,7263,2573,3663,7133,9523,8523,5023,0322,3921,7521,19765832235044,868الصومال

6,89410,96514,57622,47838,71851,73451,68243,41334,51427,76021,01815,32111,1207,6534,7313,991366,568العراق

33,65632,63727,07819,277157,810504,912459,049310,569210,464145,22386,56755,52221,9845,6291,6671,2482,073,292ُعمان
 دولة

4,0746,05312,10522,96132,37535,06330,98623,87116,95012,0519,0147,8837,7197,8579,41115,362253,735فلسطين

75,10869,23866,61072,455142,482260,830315,859242,226174,072125,07881,32750,35524,60211,5674,8714,7121,721,392قطر

184,354179,075134,308104,737227,162311,241426,342435,558379,903306,906191,461126,34066,11328,30612,3639,2623,123,431الكويت

270,030229,501197,221156,434151,485153,414141,388131,531121,160106,31386,66870,73850,99729,85018,45624,0261,939,212لبنان

59,72646,39147,02554,77367,38280,09086,80184,25073,71259,02344,47132,87124,33414,1516,7246,695788,419ليبيا

20,90219,95319,36726,26743,11957,25261,32954,07745,27138,08329,47121,78715,64210,6927,3347,764478,310مصر

6,6665,5104,5505,0997,3609,4179,7808,8867,8587,0856,0064,9483,9713,0852,2823,33295,835المغرب

 المملكة
 العربية

السعودية
810,133754,955626,234538,184685,9121,493,8482,069,5631,983,8151,343,390863,944519,733258,426110,04550,90437,09939,09912,185,284

21,97017,70613,83313,70317,15318,51316,23512,8099,9387,8115,6124,2853,0272,1371,5832,123168,438موريتانيا

45,35033,57722,76120,54826,96134,02336,28835,06731,59026,90221,75017,04112,5248,7605,7805,399384,321اليمن
 المنطقة

2,628,8442,382,7931,970,3651,766,8672,665,9864,694,0405,703,4345,109,7313,979,7672,850,4901,835,3811,110,139597,956338,993212,461229,15438,076,401العربية

.DESA, 2017 :المصدر
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جدول المرفق 1-3أ عدد المهاجرين والالجئين حسب العمر، 2017

مجموع+7475-6970-6465-5960-5455-4950-4445-3940-3435-2930-2425-1920-15 14-910-45-0البلد

515,880435,186348,020271,625222,205220,468218,034194,854173,169151,270123,96297,75582,09668,40750,63859,9843,233,553األردن

 اإلمارات
 العربية

المتحدة
391,949374,539273,667268,568625,0861,150,8591,404,3811,198,4961,070,874746,622442,625228,12182,03634,14010,8889,6738,312,524

28,65730,04231,65830,30736,99079,773121,888114,72687,30463,07941,83026,38614,8658,1453,0663,933722,649البحرين

3,1082,5932,4062,8993,8754,9135,4585,5555,4525,1814,6143,9133,0992,0821,2331,28257,663تونس

15,63814,30912,23411,14512,66216,78320,94322,42822,04620,73719,04117,83215,92512,1048,4666,331248,624الجزائر

4354405197321,0421,2981,3691,3241,2381,11292171653037725624612,555جزر القمر

 الجمهورية
 العربية

السورية
56,22749,25343,49144,59475,981118,630145,251138,961115,12388,90761,03938,32620,4149,4724,8073,3421,013,818

5,2165,8617,55110,10712,96014,23113,48411,6109,4577,4575,6474,3833,3972,1971,1671,364116,089جيبوتي

67,55160,53261,42566,71773,90073,03563,37251,85342,78036,91430,21225,43822,31920,82019,31719,636735,821السودان

5,3204,4773,7263,2573,3663,7133,9523,8523,5023,0322,3921,7521,19765832235044,868الصومال

6,89410,96514,57622,47838,71851,73451,68243,41334,51427,76021,01815,32111,1207,6534,7313,991366,568العراق

33,65632,63727,07819,277157,810504,912459,049310,569210,464145,22386,56755,52221,9845,6291,6671,2482,073,292ُعمان
 دولة

4,0746,05312,10522,96132,37535,06330,98623,87116,95012,0519,0147,8837,7197,8579,41115,362253,735فلسطين

75,10869,23866,61072,455142,482260,830315,859242,226174,072125,07881,32750,35524,60211,5674,8714,7121,721,392قطر

184,354179,075134,308104,737227,162311,241426,342435,558379,903306,906191,461126,34066,11328,30612,3639,2623,123,431الكويت

270,030229,501197,221156,434151,485153,414141,388131,531121,160106,31386,66870,73850,99729,85018,45624,0261,939,212لبنان

59,72646,39147,02554,77367,38280,09086,80184,25073,71259,02344,47132,87124,33414,1516,7246,695788,419ليبيا

20,90219,95319,36726,26743,11957,25261,32954,07745,27138,08329,47121,78715,64210,6927,3347,764478,310مصر

6,6665,5104,5505,0997,3609,4179,7808,8867,8587,0856,0064,9483,9713,0852,2823,33295,835المغرب

 المملكة
 العربية

السعودية
810,133754,955626,234538,184685,9121,493,8482,069,5631,983,8151,343,390863,944519,733258,426110,04550,90437,09939,09912,185,284

21,97017,70613,83313,70317,15318,51316,23512,8099,9387,8115,6124,2853,0272,1371,5832,123168,438موريتانيا

45,35033,57722,76120,54826,96134,02336,28835,06731,59026,90221,75017,04112,5248,7605,7805,399384,321اليمن
 المنطقة

2,628,8442,382,7931,970,3651,766,8672,665,9864,694,0405,703,4345,109,7313,979,7672,850,4901,835,3811,110,139597,956338,993212,461229,15438,076,401العربية

.DESA, 2017 :المصدر
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المهاجرون والالجئون حسب الفئة العمرية العريضة

جدول المرفق 2-3أ عدد المهاجرين والالجئين حسب الفئة العمرية العريضة، 2017

الناشطون في سن الشباب )15-24(األطفال )0-14(البلد
مجموعكبار السن)+60(العمل  )60-25(

1,299,086493,8301,179,512261,1253,233,553األردن

1,040,155893,6546,241,978136,7378,312,524اإلمارات العربية المتحدة

90,35767,297534,98630,009722,649البحرين

8,1076,77435,0867,69657,663تونس

42,18123,807139,81042,826248,624الجزائر

1,3941,7747,9781,40912,555جزر القمر

 الجمهورية العربية
148,971120,575706,23738,0351,013,818السورية

18,62823,06766,2698,125116,089جيبوتي

189,508140,617323,60482,092735,821السودان

13,5236,62322,1952,52744,868الصومال

32,43561,196245,44227,495366,568العراق

93,371177,0871,772,30630,5282,073,292ُعمان

22,23255,336135,81840,349253,735دولة فلسطين

210,956214,9371,249,74745,7521,721,392قطر

497,737331,8992,177,751116,0443,123,431الكويت

696,752307,919811,212123,3291,939,212لبنان

153,142122,155461,21851,904788,419ليبيا

60,22269,386307,27041,432478,310مصر

16,72612,45953,98012,67095,835المغرب

 المملكة العربية
2,191,3221,224,0968,532,719237,14712,185,284السعودية

53,50930,85675,2038,870168,438موريتانيا

101,68847,509202,66132,463384,321اليمن

6,982,0024,432,85325,282,9821,378,56438,076,401المنطقة العربية

.DESA, 2017 :المصدر
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جدول المرفق  3-3أ النسبة المئوية للمهاجرين والالجئين حسب الفئة العمرية العريضة، 2017

الناشطون في سن الشباب )15-24(األطفال )0-14(البلد
كبار السن)+60(العمل  )60-25(

%8.1%36.5%15.3%40.2األردن

%1.6%75.1%10.8%12.5اإلمارات العربية المتحدة

%4.2%74.0%9.3%12.5البحرين

%13.3%60.8%11.7%14.1تونس

%17.2%56.2%9.6%17.0الجزائر

%11.2%63.5%14.1%11.1جزر القمر

الجمهورية العربية
%3.8%69.7%11.9%14.7السورية 

%7.0%57.1%19.9%16.0جيبوتي

%11.2%44.0%19.1%25.8السودان

%5.6%49.5%14.8%30.1الصومال

%7.5%67.0%16.7%8.8العراق

%1.5%85.5%8.5%4.5ُعمان

%15.9%53.5%21.8%8.8دولة فلسطين

%2.7%72.6%12.5%12.3قطر

%3.7%69.7%10.6%15.9الكويت

%6.4%41.8%15.9%35.9لبنان

%6.6%58.5%15.5%19.4ليبيا

%8.7%64.2%14.5%12.6مصر

%13.2%56.3%13.0%17.5المغرب

المملكة العربية
%1.9%70.0%10.0%18.0السعودية 

%5.3%44.6%18.3%31.8موريتانيا

%8.4%52.7%12.4%26.5اليمن

%3.6%66.4%11.6%18.3المنطقة العربية

.DESA, 2017 :المصدر
مالحظة: قد ال تصل النسب المئوية الواردة في الجدول إلى %100 بسبب التقريب
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جدول المرفق 1-4أ التدفقات الواردة من الحواالت إلى البلدان العربية، 2016-2018)ھ(
20062008201020122014201620172018eالبلد

بلدان مجلس التعاون الخليجي

اإلمارات العربية المتحدة

البحرين

3939393939393941ُعمان

803499379666688قطر

53442324الكويت

106216236246273308291304المملكة العربية السعودية

بلدان المشرق العربي

2,7943,5103,6233,8486,3704,3754,4324,388األردن

7951,3251,6231,6231,6231,6231,6231,623الجمهورية العربية السورية

38971177271729986474497العراق

4647419271,7371,8052,0952,1432,704دولة فلسطين

5,2027,1816,9146,6717,1917,6067,4407,771لبنان

5,3308,69412,45319,23619,57018,69922,52425,677مصر

بلدان المغرب العربي

1,5101,9772,0632,2662,3471,8211,8902,027تونس

1,6102,2022,0441,9422,0002,0002,0002,157الجزائر

16ليبيا

5,4516,8946,4236,5087,7367,0886,8477,401المغرب

أقل البلدان العربية نموًا

6310187110126131132143جزر القمر

2830333336585862جيبوتي

8011,5911,456596507153213271السودان

الصومال

موريتانيا

1,2831,4111,5263,3513,3513,3513,3513,351اليمن

25,88135,98239,62849,28354,20350,71554,14559,128مجموع المنطقة العربية

.World Bank, 2018a :المصدر

IV المرفقات

التحويالت المالية
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جدول المرفق 2-4أ التدفقات الخارجة من الحواالت من البلدان العربية، 2017-2006

2006200820102012201420162017البلد

بلدان مجلس التعاون الخليجي

6,0729,99510,56614,39819,28043,42044,367اإلمارات العربية المتحدة

1,5311,7741,6422,0742,3642,3912,466البحرين

2,7885,1815,7048,08710,30110,3129,815ُعمان

3,6905,3808,14110,41311,23011,98212,759قطر

3,18310,32311,86415,45918,12815,28813,760الكويت

15,94321,69627,06929,49336,92437,84336,119المملكة العربية السعودية

بلدان المشرق العربي

402472605685675570673األردن

235210530الجمهورية العربية السورية

7813148548599350العراق

781848363219دولة فلسطين

3,4454,3664,3904,6984,2894,171لبنان

135241305293351352271مصر

بلدان المغرب العربي

16161318282729تونس

352728442967769الجزائر

9459641,6091,9711,120756ليبيا

3854626486120108المغرب

أقل البلدان العربية نموًا

0.4111جزر القمر

5512121418جيبوتي

221836104103السودان

الصومال

24018936موريتانيا

120337338338335اليمن

39,37461,08372,94688,893106,283127,813120,594مجموع المنطقة العربية

.World Bank, 2018a :المصدر
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االتفاقية الدولية 
لحماية حقوق جميع 
العمال المهاجرين 

وأفراد أسرهم
)1990(

االتفاقية 
الخاصة 
بوضع 
الالجئين 
)1951(

البروتوكول 
الخاص بوضع 

الالجئين
)1967(

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
االتجار باألشخاص، وبخاصة 
النساء واألطفال )2000(، 

المكمل التفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

الوطنية

بروتوكول مكافحة تهريب 
المهاجرين عن طريق البر 
والبحر والجو )2000(، 

ل التفاقية األمم  المكمِّ
المتحدة لمكافحة الجريمة 

المنظمة عبر الوطنية

االتفاقية 
بشأن وضع 
األشخاص 
عديمي 
الجنسية
)1954(

االتفاقية 
المتعلقة 

بخفض حاالت 
انعدام الجنسية

)1961(

اتفاقية 
منظمة 
العمل 
الدولية 

المتعلقة 
بالعمل 

الجبري )رقم 
)29

)1930(

بروتوكول 
اتفاقية 
منظمة 
العمل 
الدولية 

المتعلقة 
بالعمل 
الجبري 
)رقم 29(
)2014(

تفاقية 
منظمة 
العمل 
الدولية 

المتعلقة 
بالهجرة من 
أجل العمالة 

)رقم 97(
)1949(

اتفاقية 
منظمة 
العمل 
الدولية 

المتعلقة 
بإلغاء 
العمل 
الجبري 

)رقم 105(
)1957(

تفاقية 
منظمة 
العمل 
الدولية 

المتعلقة 
بالعمال 

المهاجرين 
)رقم 143(

)1975(

اتفاقية منظمة 
العمل الدولية 
بشأن وكاالت 

االستخدام 
الخاصة )رقم 

)181
)1997(

تفاقية 
منظمة 
العمل 
الدولية 

بشأن العمل 
الالئق 
للعمال 

المنزليين 
)رقم 189(

)2011(

التفاق 
العالمي 
من أجل 
الهجرة 
اآلمنة 

والمنظمة 
والنظامية 

)2018(

التفاق 
العالمي 

بشأن 
الالجئين 
)2018(

1966--1958---20182018---(a) 2009---األردن
اإلمارات 

العربية 
المتحدة

---2009 (a)*---1982--1997---20182018

2004 (a)*--1981--1998---20182018*(a) 2004---البحرين
1968 (a)2000 (s); 2003 (r)*2000 (s); 2003 (r)*1969 (a)2000 (a)*1962--1959---20182018(d) 1957-تونس
1963 (d)1967 (a)2001 (s); 2004 (r)*2001 (s); 2004 (r)*1964 (a)-1962-1962*1969-2006--2018*(a) 2005الجزائر

1978--1978---20182018------(s) 2000جزر القمر
الجمهورية 

العربية 
السورية

2005 (a)--2000 (s); 2009 (r)*2000 (s); 2009 (r)*--1960--1958---20182018

1977 (d)2005 (a)2005 (a)--19782018-1978---20182018(d) 1977-جيبوتي

1974 (a)2014 (a)2018 (a)*--1957--1970---20182018*(a) 1974-السودان
1978 (a)----1960--1961----2018(a) 1978-الصومال

2009 (a)--1962--1959---20182018(a) 2009---العراق
2005 (a)--1998--2005---20182018(a) 2005---ُعمان

20182018 --------------دولة فلسطين
1998--2007---20182018---*(a) 2009---قطر

2006 (a)--1968--1961---20182018(a) 2006---الكويت
2005 (r)2002 (s); 2005 (r)--1977--1977---20182018 ;(s) 2002---لبنان
-----2001 (s); 2004 (r)2001 (s); 2004 (r)1989 (a)1989 (a)1961--1961--(a) 2004ليبيا
1981 (a)*1981 (a)2002 (s); 2004 (r)2005 (a)--1955--1958---20182018*(a) 1993مصر

1993 (r)*1956 (d)1971 (a)2011 (a)---1957--1966-1999-20182018 ;(s) 1991المغرب
المملكة 

العربية 
السعودية

---2002 (s); 2007(r)*2002 (s); 2007(r)--1978--1978---20182018

1987 (a)1987 (a)2005 (a)2005 (a)--19612016-1997---20182018(a) 2007موريتانيا

1980 (a)----1969--1969---20182018(a) 1980-اليمن
”Multilateral treaties deposited with the Secretary-General, status of treaties“ ،المصدر: مجموعة معاهدات األمم المتحدة

. https://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_en )16 كانون الثاني/يناير 2019(؛
منظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات NORMLEX، ”Ratification by convention“. www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12001:0::NO )16 كانون الثاني/يناير 2019(.

مالحظة: * مع تحفظات؛ )s( توقيع؛ )a( انضمام؛ )d( خالفة؛ )r( تصديق.

V المرفقات

المرفــق الخامــس- وضــع البلــدان العربيــة فــي التصديــق علــى الصكــوك القانونيــة الدولية 
المتعلقــة بالهجــرة الدوليــة والنزوح
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االتفاقية الدولية 
لحماية حقوق جميع 
العمال المهاجرين 

وأفراد أسرهم
)1990(

االتفاقية 
الخاصة 
بوضع 
الالجئين 
)1951(

البروتوكول 
الخاص بوضع 

الالجئين
)1967(

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
االتجار باألشخاص، وبخاصة 
النساء واألطفال )2000(، 

المكمل التفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

الوطنية

بروتوكول مكافحة تهريب 
المهاجرين عن طريق البر 
والبحر والجو )2000(، 

ل التفاقية األمم  المكمِّ
المتحدة لمكافحة الجريمة 

المنظمة عبر الوطنية

االتفاقية 
بشأن وضع 
األشخاص 
عديمي 
الجنسية
)1954(

االتفاقية 
المتعلقة 

بخفض حاالت 
انعدام الجنسية

)1961(

اتفاقية 
منظمة 
العمل 
الدولية 

المتعلقة 
بالعمل 

الجبري )رقم 
)29

)1930(

بروتوكول 
اتفاقية 
منظمة 
العمل 
الدولية 

المتعلقة 
بالعمل 
الجبري 
)رقم 29(
)2014(

تفاقية 
منظمة 
العمل 
الدولية 

المتعلقة 
بالهجرة من 
أجل العمالة 

)رقم 97(
)1949(

اتفاقية 
منظمة 
العمل 
الدولية 

المتعلقة 
بإلغاء 
العمل 
الجبري 

)رقم 105(
)1957(

تفاقية 
منظمة 
العمل 
الدولية 

المتعلقة 
بالعمال 

المهاجرين 
)رقم 143(

)1975(

اتفاقية منظمة 
العمل الدولية 
بشأن وكاالت 

االستخدام 
الخاصة )رقم 

)181
)1997(

تفاقية 
منظمة 
العمل 
الدولية 

بشأن العمل 
الالئق 
للعمال 

المنزليين 
)رقم 189(

)2011(

التفاق 
العالمي 
من أجل 
الهجرة 
اآلمنة 

والمنظمة 
والنظامية 

)2018(

التفاق 
العالمي 

بشأن 
الالجئين 
)2018(

1966--1958---20182018---(a) 2009---األردن
اإلمارات 

العربية 
المتحدة

---2009 (a)*---1982--1997---20182018

2004 (a)*--1981--1998---20182018*(a) 2004---البحرين
1968 (a)2000 (s); 2003 (r)*2000 (s); 2003 (r)*1969 (a)2000 (a)*1962--1959---20182018(d) 1957-تونس
1963 (d)1967 (a)2001 (s); 2004 (r)*2001 (s); 2004 (r)*1964 (a)-1962-1962*1969-2006--2018*(a) 2005الجزائر

1978--1978---20182018------(s) 2000جزر القمر
الجمهورية 

العربية 
السورية

2005 (a)--2000 (s); 2009 (r)*2000 (s); 2009 (r)*--1960--1958---20182018

1977 (d)2005 (a)2005 (a)--19782018-1978---20182018(d) 1977-جيبوتي

1974 (a)2014 (a)2018 (a)*--1957--1970---20182018*(a) 1974-السودان
1978 (a)----1960--1961----2018(a) 1978-الصومال

2009 (a)--1962--1959---20182018(a) 2009---العراق
2005 (a)--1998--2005---20182018(a) 2005---ُعمان

20182018 --------------دولة فلسطين
1998--2007---20182018---*(a) 2009---قطر

2006 (a)--1968--1961---20182018(a) 2006---الكويت
2005 (r)2002 (s); 2005 (r)--1977--1977---20182018 ;(s) 2002---لبنان
-----2001 (s); 2004 (r)2001 (s); 2004 (r)1989 (a)1989 (a)1961--1961--(a) 2004ليبيا
1981 (a)*1981 (a)2002 (s); 2004 (r)2005 (a)--1955--1958---20182018*(a) 1993مصر

1993 (r)*1956 (d)1971 (a)2011 (a)---1957--1966-1999-20182018 ;(s) 1991المغرب
المملكة 

العربية 
السعودية
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”Multilateral treaties deposited with the Secretary-General, status of treaties“ ،المصدر: مجموعة معاهدات األمم المتحدة

. https://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_en )16 كانون الثاني/يناير 2019(؛
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مالحظة: * مع تحفظات؛ )s( توقيع؛ )a( انضمام؛ )d( خالفة؛ )r( تصديق.
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بلدان مجلس التعاون الخليجي
اإلمارات العربية المتحدة

قانون رقم 23 لسنة 2005، المادتان 4 و5
يلتزم صاحب العمل باالشتراك في نظام الضمان الصحي عن جميع العاملين لديه وأسرهم في حدود زوجة الموظف أو العامل وثالثة من أبنائه ممن لم 
يبلغوا سن الثامنة عشر. كما يلتزم الكفيل باالشتراك في هذا النظام عمن يكفلهم ممن ال يشملهم االشتراك من جهات العمل وذلك من تاريخ وصولهم 

إلى الدولة.

قانون رقم )23( لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبو ظبي: يكون الكفيل مسؤواًل عن حصول كافة الوافدين المقيمين تحت كفالته على وثائق 
ضمان صحي سارية المفعول. الباب الثالث مادة 4 )6(، يلتزم الكفالء باالشتراك في برنامج الضمان الصحي للقادمين على كفالتهم بتأشيرة زيارة، إذا كانت 

مدة الزيارة تزيد عن شهرين، وذلك بموجب الوثيقة المخصصة لذلك.
يحدد الجدول رقم )1( المرفق بالالئحة خدمات العالج الطبي األساسية الواجب توفيرها لكل وافد مقيم باإلمارة )مادة 8(. بموجب المادة 9 )2(، يلتزم 

الكفيل أو صاحب العمل بسداد القيمة الفعلية لتكاليف العالج في الحاالت الطبية الطارئة، إذا كان المصاب غير مؤمن عليه. يكون صاحب العمل مسؤواًل 
عن تكلفة خدمات العالج الطبي المقدمة للموظفين ومن يعولهم وإن لم يشترك في نظام الضمان الصحي )مادة 11 )5((.

قانون رقم )11( لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي ينص على أن يكون لجميع المقيمين حدٌّ من الضمان الصحي يساوي أو يتجاوز الحد 
األدنى من المستحقات التي تنص عليها هيئة الصحة في دبي. في دبي يلتزم أصحاب العمل قانونًا بتأمين التغطية الطبية لعمالهم. وتحدد المادة )4( 

نطاق التطبيق وهو يشمل المواطن والمقيم والزائر وصاحب العمل والكفيل وفئات أخرى.
وتحدد المادة )8( فئات المستفيدين من حيث استحقاقاتهم للمنافع الصحية. وتشمل الفئة الثانية المنافع الصحية لفئة المقيمين، وتشمل الخدمات الصحية 

التي يلتزم بتوفيرها صاحب العمل أو الكفيل، على أال تقل عن التغطية األساسية، ويجوز لصاحب العمل أو الكفيل توفير تغطية إضافية للمستفيد وأفراد 
أسرته. وبموجب المادة )9(، يكون صاحب العمل مسؤواًل عن تأمين التغطية بالضمان الصحي بالنسبة للعاملين لديه والكفيل بالنسبة لمكفوليه الذين ليس 

لديهم صاحب عمل. وتحدد المادة )10( التزامات صاحب العمل وهي تشمل تحّمل تكلفة إشراك العاملين لديه بالضمان الصحي، والتأكد من أنه ساري 
المفعول، وتحّمل تكلفة الخدمات الصحية في الحاالت الطارئة ألي من العاملين لديه في حال لم يكن لدى أي منهم ضمان صحي، وتسليم العاملين لديه 

بطاقة الضمان الصحي.

القرار الوزاري رقم 591 لسنة 2016 في شأن التزام المنشآت بتوفير سكن للعمال: بموجب المادة 1، تلتزم المنشآت التي تستخدم 50 عاماًل فأكثر بتوفير 
سكن للعمال التابعين لها ممن تبلغ أجورهم اإلجمالية ألفي درهم فأقل. وينبغي أن تلتزم المساكن بالمعايير العامة وفقًا للقرار الوزاري رقم 212 لسنة 

2014 للمنشآت التي تضم أقل من خمسمائة عامل، وقرار مجلس الوزراء رقم )13( لسنة 2009 للمنشآت التي تضم أكثر من خمسمائة عامل.

VI المرفقات

التشــريعات المتعلقــة بمجــاالت مختــارة مــن حقــوق المهاجريــن فــي الحصــول علــى 
األساســية الخدمــات 

يوثق الجدول حقوق المهاجرين في الحصول على الخدمات األساسية )الهدف 15 من االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة 
والمنظمة والنظامية(، بما في ذلك الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، وإمكانية 

تحويل االستحقاقات، مثل استحقاقات الضمان االجتماعي )الهدف 22 من االتفاق العالمي(.
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القرار الوزاري رقم )37/2( لسنة 1982 في شأن مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله: بموجب المادة 2، يجب على صاحب 
العمل الذي ال يتجاوز عدد العاملين في منشأته خمسين عاماًل أن يوفر في أماكن العمل الخاصة بمنشأته وسائل اإلسعافات األولية. يجب على صاحب 

العمل الذي يزيد عدد عماله على خمسين عاماًل ويقل عن مائتي عامل فضاًل عن التزامه بتوفير وسائل اإلسعافات األولية أن يستخدم ممرضًا يحمل شهادة 
تمريض يخصص للقيام بهذه اإلسعافات وأن يعين طبيب يقدم العالج إلى العمال بدون مقابل. وإذا كان العالج يحتاج إلى طبيب أخصائي فعلى طبيب 

المنشأة أن ينصح بعالج العامل لدى طبيب أخصائي وتكون نفقات العالج مناصفة بين صاحب العمل والعامل )المادة 3(. يجب على صاحب العمل الذي 
يبلغ عدد العاملين لديه مائتي عامل فأكثر أن يوفر وسائل العالج المنصوص عليها في المادتين 2 و3 فضاًل عن التزامه بتوفير جميع وسائل العالج األخرى 

بما في ذلك االستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو دخول المستشفيات وكذلك األدوية على نفقته )المادة 4(.

البحرين

مرسوم بقانون رقم )24( لسنة 1976 بشأن إتاحة المشاركة في نظام التأمين االجتماعي لجميع العاملين دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.

المادة 138 من المرسوم بقانون رقم )24( لسنة 1976، يصرف لألجنبي، إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين تزيد على ثالث سنوات، مستحقاته التي 
تكون قد سددت للهيئة العامة عن اشتراكه في التأمين، ومكافأة نهاية الخدمة، وفائدة قدرها 5 بالمائة سنويًا )138 أ(. ويصرف له أيضًا مجموع اشتراكات 
التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المدفوعة عنه من صاحب العمل وتلك المقتطعة من أجره مضافًا إلى هذا المجموع منحة ال تقل عن 3 بالمائة منه. 

إذا بلغت مدة اشتراك األجنبي في التأمين ثالث سنوات أو أقل ولم يكن مستحقًا لمعاش من الهيئة العامة تصرف له مستحقاته المشار إليها بالبند أ من 
المادة السابقة )139 أ(. ويصرف له أيضًا مجموع اشتراكات التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المقتطعة من أجر المؤمن عليه مضافًا إليها منحة ال 

تقل عن 3 بالمائة، وتصرف المنحة إذا كان قد اشترك في التأمين مدة اثني عشر شهرًا على األقل متصلة أو متقطعة. وفي حالة استحقاق المؤمن عليه 
األجنبي لمعاش التقاعد أو العجز أو الوفاة طبقًا لما جاء في المواد 34، 37، 41، 42، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، تسوى مستحقاته في مبلغ من 

دفعة واحدة وفقًا للجدول رقم 6 المرافق لهذا القانون )139 ب(.

المادة 65 من المرسوم بقانون رقم )24( لسنة 1976، على صاحب العمل تعليق إعالن في مكان ظاهر بمقر العمل باللغتين العربية واألجنبية عن الجهة 
المسؤولة عن عالج عماله وعن اإلجراءات التي يتعين عليهم اتباعها في حالة وقوع اإلصابة داخل مكان العمل أو خارجه.

مرسوم بقانون رقم )12( لسنة 1977 في شأن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين االجتماعي بالنسبة لغير البحرينيين: يوقف مؤقتًا العمل بأحكام 
التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة الواردة في قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )24( لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون 

رقم )27( لسنة 1976 وذلك بالنسبة لغير البحرينيين، على أن يتم تطبيقه عليهم فيما بعد بقرارات من مجلس الوزراء )المادة األولى(.

قانون رقم )23( لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي - تنص المادة )2( أّن أحكام هذا القانون تسري على جميع المواطنين والمقيمين والزّوار. 
وبموجب المادة )28( أ2-، يلتزم صاحب العمل بسداد االشتراكات عن عماله غير البحرينيين وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية اإللزامية 

للمقيمين. وبموجب المادة )28( أ6-، يلتزم الكفيل بسداد االشتراكات عن مكفوليه الذين ليس لديهم صاحب عمل لتغطية المنافع المقررة في الرزمة 
الصحية اإللزامية التي يخضع لها طبقًا ألحكام هذا القانون.

ُعمان

لمرسوم السلطاني رقم )1991/72( بشأن قانون التأمينات االجتماعية وتعديالته: تسري أحكام هذا القانون على العمال العمانيين الذين يعملون بالقطاع 
الخاص بموجب عقود عمل دائمة أو في أحد بلدان مجلس التعاون الخليجي. وال تسري أحكام هذا القانون على العمال األجانب، وعمال المنازل واألشخاص 

العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين. وفي عام 2006، ُعدل القانون ليشمل المادة 22 )مكررًا( )أ( و)ب( و)ج(. وترتبط هذه المادة بحق العاملين في 
القطاع الخاص الحاصلين على الجنسية العمانية في االستفادة من التأمينات االجتماعية عن مدة خدمته السابقة لتاريخ سريان أحكام هذا قانون بشروط 

وإجراءات محددة..
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قطر
قانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي االجتماعي: صدر هذا القانون لتنفيذ نظام التأمين الصحي إلزاميًا لضمان تقديم الخدمات الصحية 

األساسية لجميع المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليج والمقيمين في الدولة والزائرين لها )المادة 2(.
ويكون صاحب العمل مسؤواًل عن سداد أقساط التأمين الصحي عن العاملين غير القطريين لديه وأفراد أسرهم. كما يكون الكفيل مسؤواًل عن سداد تلك 

األقساط عن مكفوليه من األشخاص )المادة 13(.
قانون رقم )17( لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال: يهدف الصندوق إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم، وتوفير بيئة عمل 

صحية وآمنة لهم. ويناط به بوجه خاص ما يلي )المادة 5(:
-1 توفير الموارد المالية المستدامة والالزمة لدعم وتأمين العمال.

-2 صرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل.
-3 المساهمة في توفير وإنشاء المالعب أو أماكن الترفيه أو مساكن العمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. يؤول إلى الصندوق، سنويًا، مبلغ 

يعادل ما نسبته )6 بالمائة( من حصيلة رسوم منح رخص العمل ورسوم تجديدها )المادة 4(.
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية واإلسكان رقم )18( لسنة 2005 بشأن نماذج إحصائيات إصابات العمل وأمراض المهنة وإجراءات اإلبالغ عنها: المادة 

-2 يلتزم صاحب العمل بإخطار إدارة العمل عن اآلتي: حوادث الحريق أو االنهيار أو االنفجار التي تؤدي إلى توقف العمل بالمنشأة أو أحد أقسامها 
اإلنتاجية يوم عمل فأكثر، وذلك خالل 24 ساعة من تاريخ وقوعه. كل مرض مهني يصيب أحد العمال بالمنشأة أو الفرع، ويتم تشخيصه من قبل الجهة 

الطبية المختصة، وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ العلم بنتيجة الفحص على أن يكون اإلخطار طبقًا للنموذج رقم )1( المرفق بهذا القرار. يتعين على صاحب 
العمل إخطار إدارة العمل باالستنتاجات التي تنتهي إليها الجهات المشاركة في التحقيق حول أسباب وقوع الحوادث المميتة واحتمال تكرارها وكذلك 

بالتقديرات النهائية للخسائر البشرية والمادية فور إعدادها )المادة 4(.
يلتزم صاحب العمل بموافاة إدارة العمل بإحصائيات عن اإلصابات والحوادث المميتة وأمراض المهنة وفقًا للنماذج )3،4،5،6( المرفقة بهذا القرار، وذلك 

كل ستة أشهر )المادة 5(.
وتحدد المادة 6 صيغ حساب معدالت إصابات العمل وخطورتها.

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية واإلسكان رقم )19( لسنة 2005 بشأن الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين لخطر اإلصابة بأمراض المهنة:
يحدد هذا القانون أمراض المهنة التي ينبغي للعاملين في قطاعات مختلفة أن يجروا فحوص طبية دورية لها، واإلجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان 

سالمة العمال المصابين بأحد أمراض المهنة.
يلتزم صاحب العمل بأجر األوقات التي تستغرقها عملية الفحص الطبي الدوري، كما يلتزم بتقديم كافة التسهيالت والبيانات التي تطلبها الجهة القائمة بالفحص.

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية واإلسكان رقم )16( لسنة 2005 بشأن تنظيم الرعاية الطبية للعمال بالمنشآت: تحدد المادة 1 الرعاية الطبية التي على صاحب العمل 
أن يؤمنها لكل عامل في منشأته: الكشف الطبي على عمال المنشأة.

إجراء التحاليل المختبرية وصور األشعة.
تقديم األدوية الالزمة للعالج خارج المستشفى.

رعاية األمومة للعامالت أثناء فترة الحمل.
تحصين عمال المنشأة ضد األمراض السارية طبقًا للتعليمات التي تصدرها الهيئة الوطنية للصحة في هذا الخصوص.

إعداد البرامج الخاصة لوقاية عمال المنشأة من أخطار اإلصابة بأمراض المهنة بغرض اكتشافها مبكرًا ومتابعة تطورها وعالجها.
اإلشراف على األغذية التي تقدم للعمال وعلى المرافق الصحية وتقديم التوعية الصحية للعمال.

دراسة ظروف عمل العمال بهدف تحسينها، واالسترشاد بهذه الدراسة عند إجراء الفحص الطبي للعمال.
إعداد ملف طبي لكل عامل موضحًا فيه نتيجة الفحص الطبي األولي والحاالت المرضية )عادي - مهني - إصابات( ومدة االنقطاع عن العمل وأطوار العالج.

يلتزم صاحب العمل بإعداد صندوق اإلسعافات الطبية األولية مزودًا باألدوية واألدوات والمعدات بالكميات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار. وتتعدد صناديق 
اإلسعافات األولية بتعدد مراكز العمل بالنسبة لصاحب العمل الواحد. كما يلتزم صاحب العمل بتدريب أحد العمال باإلضافة إلى عمله على عمليات اإلسعافات 

األولية وذلك في المنشآت التي تستخدم عددًا من العمال يتراوح بين خمسة وخمسة وعشرين عاماًل. فإذا زاد عدد العمال على خمسة وعشرين عاماًل، خصص صندوق 
لكل مجموعة يتراوح عددها بين خمسة وخمسة وعشرين عاماًل )المادة 2(.

يلتزم صاحب العمل في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على مائة عامل بتعيين ممرض متفرغ في المنشأة، باإلضافة إلى توفير صناديق اإلسعافات األولية. 
فإذا زاد عدد عمال المنشأة على خمسمائة عامل، وجب عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرض على األقل، وعلى أن يتوفر بمكان العمل غرفة 

لإلسعافات األولية )المادة 3(.
يجب تدريب عدد مناسب من العاملين بالنشأة باإلضافة إلى عملهم للقيام بعمليات اإلسعافات األولية للمصاب لحين حضور المسعف األولي أو الطبيب )المادة 4(.
يجب أن يتوفر في المكان الذي يخصص لعيادة العمال وعالجهم التهوية واإلضاءة، والشروط الصحية والراحة وأن يجهز باألدوات واألجهزة الالزمة لذلك )المادة 5(.

تخضع العيادات الطبية في المنشآت للتفتيش من ِقبل الهيئة الوطنية للصحة وإدارة العمل لضمان التزامها بالمعايير المقررة )المادة 6(.
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 انون رقم )13( لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وفقًا لهذا التعديل، يكون للعامل
.الوافد الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبالد خالل سريان عقد العمل

الكويت
قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية: بموجب المادة )9(، يلتزم صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات عالجه الطبي 

وسكنه.

قانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على األجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية: بموجب المادة 1، تقدم الخدمات الصحية لألجانب 
المقيمين في البالد بموجب نظام التأمين الصحي والضمان الصحي.

بموجب المادة 2، يلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي. وال يجوز منح اإلقامة إال بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد 
الضمان الصحي. وتحدد المادة 4 الخدمات الصحية والطبية األساسية التي يجب أن يغطيها التأمين. وتحدد المادة 2 مجموعات األفراد التي ال تخضع لنظام 

التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون.

المملكة العربية السعودية

نظام الضمان الصحي التعاوني لسنة 1999
تحدد المادة األولى الهدف من هذا النظام، وهي توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة. ويجوز تطبيقه على 
المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء. بموجب المادة الثانية، تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع المقيمين غير السعوديين وأفراد 

أسرهم وفقًا لما جاء في الفقرة )ب( من المادة الخامسة.
بموجب المادة الثالثة، مع مراعاة مراحل التطبيق المشار إليها في الفقرة )ب( من المادة الخامسة وما تقضي به المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من 

هذا النظام يلتزم كل من يكفل مقيما بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني. وال يجوز منح رخصة اإلقامة، أو تجديدها إال بعد الحصول على 
وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطي مدتها مدة اإلقامة.

تحدد المادة السابعة الخدمات الصحية األساسية التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي.
بموجب المادة الثامنة، يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني بتكلفة إضافية.

بموجب المادة العاشرة، يتحمل صاحب العمل تكاليف عالج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العالج وتاريخ االشتراك في 
الضمان الصحي التعاوني.

قرار وزاري رقم 2833 لسنة 1427/2006 ه بشأن إصابات العمل: هذا القرار هو تنفيذ للمادة )141( من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي م/51. 
يقوم صاحب العمل بابالغ مكتب العمل عن اصابة عامل لديه خالل أسبوع من تاريخ علمه بها )أواًل(.

إذا تولت الشرطة التحقيق في اإلصابة فإنه يتعين عليها إبالغ مكتب العمل بها خالل أسبوع من انتهاء التحقيق )ثانيًا(.
يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت اإلصابة إصابة عمل وفقًا لتقرير الشرطة أو ما يقوله شهود الحال )ثالثًا(.

إذا لم يحدد التقرير الطبي نسبة العجز الناجم عن اإلصابة أو طعن أحد الطرفين بالتقرير الطبي الصادر يقوم مكتب العمل بإحالة المصاب إلى إحدى 
المستشفيات الحكومية للحصول على تقرير جديد )رابعًا(.

يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقًا للتقرير الطبي )خامسًا(.
إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل أحيل الموضوع إلى الهيئة االبتدائية المختصة )سادسًا(.

قرار وزاري رقم 399 لسنة 1428/2007هـ بشأن شروط المساكن للعمال: تحدد المادة )2( االشتراطات الصحية التي يجب أن تراعى لدى اختيار موقع 
إنشاء المساكن المخصصة للعمال. وهي تشمل عدم تعرض المساكن ألي شكل من أشكال التلوث، وارتباطها بشكل مالئم مع طرق المواصالت ومرافق 

الخدمات العامة. وتحدد المادة )3( مواصفات كل مسكن بما في ذلك حجم الغرف والمرافق والتهوية. وتحدد المادة )4( المواصفات في حالة المساكن 
الجماعية المشتركة.

وبموجب المادة )5(، على صاحب العمل أن يوفر لكل مسكن مياه عذبة، وشبكة لتصريف المياه المالحة، وترتيبات خاصة لجمع وتدبير النفايات. على 
صاحب العمل تجهيز المساكن المقدمة للعمال بالتجهيزات المنزلية األساسية بأنواع وأعداد مالئمة لعدد األشخاص المقيمين في كل مسكن )المادة 6(.

تغطي المادة )7( ترتيبات مكافحة الحشرات والقوارض. تحدد المادة )8( ترتيبات منع وقوع الحرائق. على صاحب العمل اتخاذ ترتيبات مالئمة تحد من 
إمكانية استخدام األبنية المخصصة للسكن كمستودعات مؤقتة أو دائمة لمواد ذات خطورة على الصحة والحياة أو لمواد ذات قابلية مرتفعة لالنفجار 
أو االشتعال )المادة 9(. بموجب المادة 10، على صاحب العمل، عند إقامة منشآت سكنية بعيدة عن مرافق الخدمات العامة، أن يوفر مختلف الوسائل 

والتجهيزات والمواد الالزمة لتقديم مختلف الخدمات الطبية واإلسعافية للحاالت الطارئة، ووسيلة نقل على مدار الساعة لنقل المرضى والمصابين إلى 
أقرب وحدة صحية. تمنع المادة )13( صاحب العمل من فرض أي أعباء مالية على العمال لقاء االنتفاع من المساكن. تحدد المادة )16( شروط توفير 

الطعام للعمال.
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لنظام الصحي لسنة 2002، المادة 13 - تقدم الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقًا لِنظام الضمان الصحي التعاوني والئحته التنفيذية.
الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني لسنة 2009، تحدد المادة )2( الفئات المستفيدة من النظام:

جميع األشخاص غير السعوديين العاملين في غير القطاع الحكومي. جميع األشخاص الذين ال يعملون في غير القطاع الحكومي، المقيمين في المملكة.
أفراد األسرة الذين يعولهم األشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين )1( و)2( من هذه المادة الحاصلون على رخصة إقامة في المملكة.

تستثني المادة 3 )1( جميع الموظفين غير السعوديين العاملين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية من الفئات المستفيدة الواردة في المادة )2(. وتلزم من 
ال ينص عقد عمله على توفير الخدمة الصحية بالحصول على تغطية تأمينية.

نظام التأمينات االجتماعية، مرسوم ملكي رقم م/33 لسنة 2000، وتنص المادة األولى أن هذا النظام يتضمن أ( - فرع األخطار الِمهنية، ويكفل تقديم 
ق فرع األخطار الِمهنية بصورة إلزامية على جميع الُعمال دون أي تمييز في الجنس أو  التعويضات في حاالت إصابات العمل. المادة الرابعة الفقرة 1 - ُيطبَّ
ن. الفقرة 3 - ُيشترط لتطبيق الِنظام ِوفقًا لُحكم الفقرتين األولى والثانية، أن يكون العاِمل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاِحب عمل أو  الجنسية أو السِّ

أكثر مهما كانت ُمدة العقد أو طبيعُته أو شكله، ومهما كان مبلغ األجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داِخل المملكة ]…[.
تحدد المادة الخامسة الفئات التي تستثنى من أحكام هذا القانون، وهي تشمل الموظفين األجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو 

العسكرية األجنبية، وَخدم المناِزل، والُعمال األجاِنب القادمون إلى المملكة ألعمال ال يستغرق إنجاُزها في الُمعتاد أكثر من ثالثة أشُهر.

بلدان المشرق العربي
األردن

قانون العمل )8( لسنة 1996
يحدد القانون الحماية الشاملة لحقوق العمال، بما في ذلك ما يلي: )أ( الحق في إجازة سنوية وإجازة مرضية )المادتان 64 و65(؛ )ب( ُيدفع األجر خالل 

مدة ال تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه وال يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه إال في الحاالت التي يجيزها القانون )المادة 46(؛ )ج( يوم عطلة 
أسبوعي )المادة 60(؛ )د( توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل )المادة 78(.

في عام 2010، أصدر مكتب رئيس الوزراء قرارًا يتيح لجميع ضحايا العنف، بغض النظر عن جنسيتهم، العالج المجاني في المستشفيات العامة في األردن. 
وتقوم وزارة الصحة، بالتعاون مع وحدة حماية األسرة، بإحالة حاالت العنف، وحاالت االتجار مؤخرًا، إلى المستشفيات والمراكز الطبية.

الجمهورية العربية السورية

القانون رقم 91 لعام 1959
تعريف األجانب بأنهم غير سوريين وغير عرب يعني أنهم بحاجة إلى تصريح عمل من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وإلى تصريح إقامة للعمل في 

الجمهورية العربية السورية. ويتضمن تعريف العمل بوضوح العاملين والعامالت في الخدمة المنزلية. وبموجب هذ التصريح، ُيمنح العمال األجانب الحماية 
نفسها مثل التأمين واإلجازات والتعويضات، ُأسوًة بالعمال السو

قانون تنظيم العالقات الزراعية لسنة 2004، الذي ينص على ما يلي: "ُيعامل العمال العرب معاملة العمال السوريين في تطبيق أحكام هذا القانون 
بشرط الحصول على إجازة العمل من الوزارة".

ل لقانون العمل القانون رقم 24 المعدِّ
ينّظم بعض القضايا المتصلة بالحد األدنى لألجور وغيرها من قضايا العمل للعمال والعامالت المؤقتين، بمن فيهم العمال والعامالت في الخدمة المنزلية.

المادة 94 من قانون التأمينات االجتماعية رقم 92 لعام 1959 )بصيغته المعدلة(، يمكن للمتقاعدين أو المستفيدين من المتقاعدين أو المؤمن عليهم 
الذين يغادرون الجمهورية العربية السورية أن يطلبوا تحويل المعاش التقاعدي إلى البلد الذي يعيشون فيه، شرط أن يدفعوا تكاليف المعامالت، وإن 

كانوا غير سوريين، رهنًا بشرط المعاملة بالمثل ووفقًا لألنظمة المعمول بها.

العراق

القانون رقم )51( لسنة 1971، قانون الالجئين السياسيين
يتعلق القانون أساسًا بالوالء للنظام العراقي السابق. وال يحق لالجئ السياسي مغادرة البلد إال بموافقة وزير الداخلية الذي يمكنه أيضًا السماح لالجئ 

السياسي بالحصول على السكن والضمان االجتماعي )المادة 14(. وال يزال هذا القانون ساريًا.

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo016ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo016ar.pdf
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=10491&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=10491&ref=tree&
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/syr67757.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/syr67757.pdf
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=10299&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=10299&
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/4952.html
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/4952.html
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المادة الثانية من القانون رقم )118( لسنة 1978 بشأن إقامة األجانب[ بصيغته المعدلة بالقانون رقم )208( لسنة ]1980 
)1( ُيستثنى المواطنون العرب من أحكام هذا القانون، مع مراعاة أحكام الفقرة )أ( من المادة 8 منه.

يتيح القرار الوزاري 202-2001 لالجئين الفلسطينيين جميع المزايا التي يحق للمواطنين العراقيين الحصول عليها. وبعد نشوب األزمة السورية في عام 
2011، قامت السلطات في المنطقة الكردية في العراق بمنح الالجئين السوريين الحق في االلتحاق بالمدارس العامة والعمل في المنطقة.

دولة فلسطين

يشمل قانون الضمان االجتماعي رقم 19 لسنة 2016، الذي دخل حّيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، جميع العاملين والعامالت، بمن فيهم 
العمال والعامالت في الخدمة المنزلية. ويحدد القانون ثمانية مجاالت للتأمين االجتماعي، دخلت ثالثة منها حّيز التنفيذ عندما أصبح القانون ساريًا. وتشمل 

هذه المجاالت التأمين ضد إصابات العمل.

لبنان

في ما يتعلق بالالجئين الفلسطينيين، صدر المرسوم الرئاسي 42-1959 إلنشاء إدارة لشؤون الالجئين الفلسطينيين من أجل التواصل مع وكالة األمم 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى في ما يتعلق بالمأوى، والتعليم، والصحة، والخدمات االجتماعية.

مصر

وزارة التضامن االجتماعي بموجب القانون رقم )64( لسنة 2010
تتاح للمهاجرين المستضعفين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والنفسية االجتماعية التي تقدمها وكاالت مثل المنظمة الدولية للهجرة. ويتوفر 

مأوى واحد لضحايا االتجار.

صدرت وزارة التربية والتعليم في مصر المرسوم الوزاري رقم 24 لسنة 1992، الذي يسمح ألطفال الالجئين المعترف بهم من السودان وأطفال طالبي 
اللجوء السياسي السودانيين والليبيين واألردنيين بااللتحاق بالمدارس العامة.

القانون رقم 82 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
بين )مع اعتبار المهاجرين غير الشرعيين ضحايا( ويتضمن حكمًا يقضي بإنشاء صندوق لمساعدة الضحايا. يجّرم القانون المهرِّ

بلدان المغرب العربي
الجزائر

القانون رقم 81-10 المؤرخ 11 تموز/يوليو 1981 المتعلق بشروط تشغيل العمال األجانب. الحصول على عمل: إذن عمل مؤقت لمدة 3 أشهر وقابل 
للتجديد مرة واحدة في السنة، أو تصريح عمل مرتبط بعقد عمل لمدة سنتين وقابل للتجديد. تفضيل المواطنين. شروط التأهيل )أعلى من مستوى الفنيين 
مع مراعاة مبدأ عدم المنافسة مع القوى العاملة المحلية(. ومن المفترض أن ُيعفى المواطنون المغاربة والتونسيون والليبيون من شرط الحصول على 

تصريح عمل.

القانون رقم 08-11 المؤرخ 25 حزيران/يونيو 2008 الذي ينظم شروط دخول األجانب إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها: يتم منح تصاريح اإلقامة 
لألجانب لمدة عامين، وترتبط تصاريح الطالب بطول مدة الدراسة، وترتبط تصاريح العمل بطول تصريح العمل كما يمكن منح تصريح إقامة لمدة 10 سنوات 

لألشخاص المقيمين في الجزائر لمدة 7 سنوات وألطفالهم البالغين، أو على أساس االتفاقات الثنائية )مثل االتفاقية مع فرنسا ومع تونس(.

القانون رقم 08-11 المؤرخ 25 حزيران/يونيو 2008
ينص على منح تصريح إقامة لمدة سنتين، وتصريح للطالب مرتبط بالتحصيل العلمي، وتصريح عمل مرتبط بإذن العمل. ويمكن منح تصريح مدته 10 سنوات 

لألشخاص الذين تصل فترة إقامتهم في الجزائر إلى 7 سنوات وألطفالهم البالغين، أو على أساس اتفاقات ثنائية مع بلدان أخرى )مثل تونس وفرنسا(.

ليبيا
القانون رقم 18 لسنة 1980

يعّرف "الجنسية العربية" ويسّهل حصول المواطنين العرب على الجنسية الليبية، وهي تسهيالت سبق أن نّص عليها قانون الجنسية الليبية لسنة 1954.

القرار رقم 1 لسنة 2004 المتعلق بشروط توظيف القوى العاملة األجنبية
ينص على وجٍه جديد من أوجه التمييز بين مواطني البلدان التي أبرمت معها ليبيا اتفاقات ثنائية ورعايا البلدان األخرى. وقد ُأعطَيت األولوية لمواطني 

المجموعة األولى من البلدان المذكورة. وتخّلت ليبيا عن النهج اإلقليمي من أجل اعتماد سياسات ثنائية على أساس كل حالة على حدة.

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/17401.html
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/17401.html
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/89881/103361/F1273964372/law_64_2010.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/89881/103361/F1273964372/law_64_2010.pdf
http://asa.gov.eg/Attach/Law_82_2016.pdf
http://asa.gov.eg/Attach/Law_82_2016.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/11051/118110/F-1055237915/DZA-11051.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/11051/118110/F-1055237915/DZA-11051.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/11051/118110/F-1055237915/DZA-11051.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/11051/118110/F-1055237915/DZA-11051.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/11051/118110/F-1055237915/DZA-11051.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/79064/84851/F-1784570522/DZA-79064.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/79064/84851/F-1784570522/DZA-79064.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/79064/84851/F-1784570522/DZA-79064.pdf
https://security-legislation.ly/ar/node/33632
https://security-legislation.ly/ar/node/33632
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المغرب

القانون رقم 03-02
المساواة في الحصول على الخدمات العامة

القانون رقم 03-02
جمع شمل األسرة مع تصريح اإلقامة

القانون رقم 03-02
الحصول على فرص العمل: تقديم عقد عمل للحصول على إذن بالعمل. عدم الوصول إلى المهن الحرة، إال من خالل االتفاقات الثنائية.

االتفاق اإلطاري للشراكة
ُوّقع هذا االتفاق في 26 تشرين األول/أكتوبر 2015 بين وزارة الصحة، والوزارة المكّلفة المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، ووزارة الداخلية 

ووزارة االقتصاد والمالية. ويشير هذا االتفاق إلى مخطط لتوفير التغطية الطبية األساسية لالجئات والمهاجرات.

تونس

المرسوم بقانون رقم 63-6 المؤرخ 28 شباط/فبراير 1963
ينص على حق الدم عن طريق الَنَسب من جهة األب أو األم. التمييز: األطفال المولودون في الخارج ألم تونسية وأب أجنبي هم تونسيون إذا اختاروا ذلك 
عند بلوغهم سن الرشد أو إذا طلب آباؤهم الجنسية لهم عندما كانوا قاصرين. ويمكن للمواطنين األجانب أيضًا الحصول على الجنسية التونسية بعد الزواج 

ين بشروط معينة. من مواطن أو مواطنة تونسيَّ

القانون رقم 66-27 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1966، الذي ُأدخل آخر تعديل عليه بموجب القانون رقم 62-96 المؤرخ 15 تموز/يوليو 1996: يتيح الحصول 
على عمل في حال وافق وزير العمل على عقد عمل مقدم سابقًا، وُيمَنح تصريح إقامة مع إذن بالعمل )تأشيرة وزارية مزدوجة(. وينص على تفضيل 

د أكثر من مرة هي تلك التي تستخدمها الشركات األجنبية  المواطنين، وعلى منح عقٍد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. وعقود العمل التي قد ُتجدَّ
العاملة في تونس في إطار تنفيذ مشاريع إنمائية تقّرها السلطات المختّصة.

المادة 47 من الدستور
حقوق الطفل هي األساس الدستوري لضمان حق جميع األطفال المهاجرين في التعليم. وتحدد هذه المادة التزام الدولة بضمان حق األطفال في 

التعليم: "على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكّل األطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل".

مسودة الدستور المؤرخة 14 كانون األول/ديسمبر 2012
الحصول على الخدمات العامة

مسودة الدستور المؤرخة 14 كانون األول/ديسمبر 2012
ر الملكية العقارية في المنطقة الزراعية، وال ُيسَمح بها إال بموجب إذن في المناطق الحضرية ما لم يكن هناك اتفاق  الحصول على الملكية العقارية: ُتحظَّ

ثنائي )كما هو الحال مع الجزائر وليبيا والمغرب، مثاًل(، وُيراعى مبدأ المعاملة بالمثل، وُتتاح الملكية العقارية مجانًا في المنطقة السياحية )مع مزايا 
ضريبية(.

أقل البلدان العربية نموًا
السودان

قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974 والمرسوم ذات الصلة لسنة 1976
يقيم الالجئون في األماكن المخصصة إلقامتهم. ويتوقف الحق في العمل على الحصول على تصريح عمل

قانون تشجيع االستثمار القومي السوداني لسنة 2013
ال تمييز بين المستثمرين السودانيين واألجانب. وتشمل المادة 22 من القانون تخصيص األراضي للمستثمرين.

قانون عام 2000 بشأن توظيف غير السودانيين
ينص الفصل الثاني من القانون على منح معاملة تفضيلية للمواطنين العرب واألفارقة دون غيرهم في ما يتعلق بالتشغيل والحصول على تصريح عمل.

http://www.legislation.tn/affich-code/Code-de-la-Nationalit%C3%A9-Tunisienne__87
http://www.legislation.tn/affich-code/Code-de-la-Nationalit%C3%A9-Tunisienne__87
http://www.legislation.tn/affich-code/Code-du-travail__97
http://www.legislation.tn/affich-code/Code-du-travail__97
http://www.legislation.tn/affich-code/Code-du-travail__97
http://www.legislation.tn/affich-code/Code-du-travail__97
http://www.legislation.tn/affich-code/Code-du-travail__97
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar
http://www.gras.gov.sd/files/doc/investment_rules2013.pdf
http://www.gras.gov.sd/files/doc/investment_rules2013.pdf
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موريتانيا

المرسوم المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2008
في ما يتعلق بشروط عمل القوى العاملة األجنبية وحصولها على فرص العمل، ُحّدَدت 3 فئات من تصاريح العمل التي تختلف من حيث الشروط )لفترة 

مؤقتة أو غير محددة( وحقوق الحصول على العمل )في التجارة أو في المهن الحرة، مثاًل(. وينص المرسوم على المساواة في الحصول على الوظائف، 
باستثناء تلك المرتبطة بالسيادة )مثل الوظائف العامة، والوظائف في فئة الخدمات األمنية والقضائية، وما إلى ذلك(. ومستوى تنفيذ العقوبات منخفٌض 

في حاالت العمل غير النظامي؛ ونسبة العمل غير الرسمي مرتفعة.

المرسوم المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2008 )توظيف الرعايا األجانب( وضعت الحكومة استراتيجية إلعداد خطط العمل الالزمة لجذب المهاجرين االقتصاديين 
الوافدين في قطاعات عمل معينة )مثل الخدمات، ومصائد األسماك، والتعليم( ولضمان مساهمة العمالة في التنمية االقتصادية المحلية.

تتعاون الحكومة مع المنظمات الدولية )مثل المنظمة الدولية للهجرة( من أجل صياغة سياسات هجرة اليد العاملة. وقد ُحّدَدت ثالث فئات من تصاريح 
العمل بشروط متغيرة )لفترة مؤقتة أو غير محددة(. وينص المرسوم على المساواة في الحصول على الوظائف، باستثناء تلك المرتبطة بالسيادة )مثل 

الوظائف العامة، والوظائف في فئة الخدمات األمنية والقضائية، وما إلى ذلك(.

المادة 21
المساواة في الحصول على الخدمات العامة وعلى الملكية العقارية.

اليمن

القانون رقم 5 لسنة 1995، المادة 24 )2(
ال يكون العامل غير اليمني ملزمًا بتسديد رسم إصدار تصريح العمل في الحاالت التي تنطبق عليها قاعدة المعاملة بالمثل.

 

http://www.arabwomenlegal-emap.org/cawtar_documentcountry/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 %D8%B1%D9%82%D9%85 (5) %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 1995 %D9%88%D8%AA/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 %D8%B1%D9%82%D9%85 (5) %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 1995 %D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%87 %D8%A8%D9%82%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%B1 %D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%B1%D9%82%D9%85 25 %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 1997%D9%85.pdf
http://www.arabwomenlegal-emap.org/cawtar_documentcountry/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 %D8%B1%D9%82%D9%85 (5) %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 1995 %D9%88%D8%AA/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 %D8%B1%D9%82%D9%85 (5) %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 1995 %D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%87 %D8%A8%D9%82%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%B1 %D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%B1%D9%82%D9%85 25 %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 1997%D9%85.pdf
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بلدان مجلس التعاون الخليجي
اإلمارات العربية المتحدة

المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 826 لسنة 2005
يمكن التنازل عن شرط الحصول على موافقة صاحب العمل السابق بشروط معينة )اإلفالس، وعدم دفع األجور لمدة شهرين، وإغالق الشركة(.

المادة 63 من القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997
ُتستبَعد فئات العمال ذوي المهارات العالية من حظر العودة إذا ُأنهي عقد الموظف قبل أن يكّمل سنة من العمل أو إذا كان عقد العمل محدودًا زمنيًا 

وُأنهي العمل قبل انقضاء مدة العقد.

المرسوم الوزاري رقم 764 لسنة 2015
ع في  يجب تقديم عرض عمل إلزامي إلى وزارة العمل قبل منح تصريح دخول لموظف مغترب. وال يمكن أن تختلف أحكام وشروط عقد العمل، الذي ُيوقَّ

ما بعد بين الطرفين، عن عرض العمل ما لم يتم االتفاق على شروط أكثر مالءمة للموظف.

قانون العمل
ينص على السماح باستراحة في منتصف النهار لحماية عمال البناء وغيرهم من العاملين في الهواء الطلق من اإلصابات المتعلقة بالحرارة واعتمد في عام 

.2005

المرسوم الوزاري رقم 788
ألزمت وزارة العمل أصحاب العمل بدفع رواتب الموظفين عن طريق نظام تحويل إلكتروني يسمح بتتبع مدفوعات الرواتب من أجل رصد المبالغ المدفوعة 

وحسن توقيتها.

قانون العمل: نظام حماية األجور
ل رواتب الموظفين إلى حساباتهم في المصارف أو المؤسسات المالية تحت إشراف المصرف المركزي لإلمارات العربية المتحدة من أجل تقديم  سُتحوَّ

الخدمة. وإذا كان للموظفين أي مخاوف أو شكاوى تتعلق بالراتب، يمكنهم االتصال بوزارة الموارد البشرية والتوطين أو تقديم شكوى من خالل خدمة 
"إي نتواصل" )eNetwasal( اإللكترونية

القرار الوزاري رقم 739 لسنة 2016 بشأن حماية األجور: وفقًا للمادة األولى من هذا القرار، يتعين على المؤسسات التي يعمل فيها 100 عامل أو أكثر 
سداد األجور لعمالها في غضون 10 أيام من التاريخ المنصوص عليه في عقودهم. وإذا لم تكن هذه المدة محددة في العقد، يتعين سداد األجور مرة على 

األقل كل أسبوعين. ويتعين على جميع المؤسسات تقديم دليل على دفع األجور من خالل نظام حماية األجور. وتحدد المادة 2 )1( اإلجراءات التي يتعين 
على الوزارة اتخاذها في حال لم تمتثل مؤسسة ما لشروط المادة األولى:

أ( إنذار المؤسسة بأنه سوف يتم وقف منحها أي تصاريح عمل بدءًا من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير في السداد.
ه اإلنذارات إلى الشركة. ب( بدءًا من اليوم السادس عشر، ُيمنع إصدار تصاريح العمل وُتوجَّ

VII المرفقات

التشريعات المتعلقة بمجاالت مختارة للحد من تعّرض المهاجرين للمخاطر
يبين الجدول أدناه التشريعات المتعلقة بالحد من تعّرض المهاجرين للمخاطر، مثل السياسات المراعية لألطفال والحتياجاتهم، 

وحماية العمال والعامالت في الخدمة المنزلية، وإمكانية حصول المهاجرين على المساعدة القانونية.

http://gulfmigration.org/database/legal_module/United Arab Emirates/National Legal Framework/Labour Migration/43.1 MD 826 of 2005_EN.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/United Arab Emirates/National Legal Framework/Labour Migration/43.1 MD 826 of 2005_EN.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/United Arab Emirates/National Legal Framework/Residence/2.1 MD 360 of 1997 issuing IR of Law No 6 of 1973 on Entry and Residence_AR.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/United Arab Emirates/National Legal Framework/Residence/2.1 MD 360 of 1997 issuing IR of Law No 6 of 1973 on Entry and Residence_AR.pdf
https://www.mohre.gov.ae/handlers/download.ashx?YXNzZXQ9ODc2
https://www.mohre.gov.ae/handlers/download.ashx?YXNzZXQ9ODc2
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القانون االتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة: تحدد المادة )2( من هذا القانون نطاق تطبيقه. وتنّظم المادتان )3( و)4( عمل 
مكاتب االستقدام. وتتناول المواد )5( و)6( و)7( عقد العمل.

وتتعلق المادتان )10( و)11( بأجور العمال.
ووفقًا للمادة )12(، يحق للعامل الحصول على يوم راحة مدفوع األجر في األسبوع وعلى ما ال يقل عن 12 ساعة من الراحة اليومية.

وتنّظم المادتان )13( و)14( إجازات العمال.
وتحدد المادتان )15( و)16( التزامات كل من أصحاب العمل والعمال.

البحرين

القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع األهلي. ينص على تحسين ظروف اإلجازات السنوية والمرضية للعمال، وعلى حمايتهم من 
الممارسات التمييزية في دفع األجور، ويفرض عقوبات صارمة على من ينتهك أحكام القانون.

المادة الثانية )تعديل(، القرار البحريني رقم 40 لسنة 2002
ُيسمح باالنتقال إلى صاحب عمل آخر أثناء سريان عقد العمل من دون موافقة صاحب العمل الحالي مع مراعاة عدد من الشروط.

المادة األولى، القرار البحريني رقم 15 لسنة 2011 بتعديل الفقرة )أ( من المادة 25 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
يجوز للعامل األجنبي أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب عمله الحالي بشرط أن يكون قد قضى في عمله الحالي سنة واحدة على األقل.

المواد 2 و3 و5 من القرار البحريني رقم 121 لسنة 2007
يجوز منح رخصة إقامة لزوجة العامل أو صاحب العمل األجنبي وألوالده القاصرين.

المادة 389 من قانون العقوبات البحريني لسنة 1976
منع أصحاب العمل من مصادرة جوازات سفر العمال والعامالت.

ُعمان

التعميم رقم 2 لسنة 2006 الصادر عن وزارة القوى العاملة في ُعمان
يمنع أصحاب العمل من مصادرة جوازات سفر العمال والعامالت األجانب.

المرسوم رقم 113 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العمل
ينص على إدراج جميع العالوات في حساب الراتب اإلجمالي وتخفيض ساعات العمل من 48 إلى 45 ساعة في األسبوع. وينص على زيادة اإلجازة 

السنوية أيضًا من 15 يومًا في السنة األولى إلى 30 يومًا، وعلى دفعها استنادًا إلى الراتب اإلجمالي.

نظام حماية األجور
ُعدلت المادة 53 من قانون العمل )المرسوم رقم 35 لسنة 2003( إللزام أصحاب العمل بدفع الرواتب في حساب مصرفي معتمد محليًا.

القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2018 بإصدار الالئحة التنظيمية بشأن اإلبالغ عن ترك القوى العاملة غير الُعمانية لعملها – وفقًا للمادة الرابعة، إذا وصل عدد 
البالغات المقدمة من المنشأة إلى خمسة بالغات فأكثر في الشهر الواحد، أو عشرة بالغات فأكثر خالل السنة، أحيلت إلى التفتيش لالطالع على مدى 

التزامها بأحكام قانون العمل والالئحة التنظيمية لتدابير السالمة والصحة المهنية. فإذا ثُبت عدم التزامها بأحكام قانون العمل أو الالئحة المشار إليها، يتم 
إيقاف تقديم الخدمات عنها لمدة سنة واحدة. وتنص المادة 11 على منح العامل الحق في االعتراض على بالغ صاحب العمل خالل ستين يومًا من تاريخ 

اعتماد البالغ. وتحدد المادة 15 اآلثار المترتبة على اعتماد البالغ: تغيير حالة العامل من "عامل على رأس العمل" إلى "عامل تارك لمقر عمله". وسقوط حق 
العامل في مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن فترة عمله السابقة على واقعة تركه العمل.

وحرمان العامل من ممارسة أي عمل أو نقل خدماته إلى أي صاحب عمل آخر.
وحرمان العامل من دخول البالد.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91026/105340/F-434039759/labour 2012 bahrain.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91026/105340/F-434039759/labour 2012 bahrain.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91026/105340/F-434039759/labour 2012 bahrain.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Bahrain/National Legal Framework/Labour Migration/10.1 Decision No 40 of 2002_AR.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Bahrain/National Legal Framework/Labour Migration/10.1 Decision No 40 of 2002_AR.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Bahrain/National Legal Framework/Labour Migration/27.1 Decision No 15 of 2011 re 19 of 2006_AR.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Bahrain/National Legal Framework/Labour Migration/27.1 Decision No 15 of 2011 re 19 of 2006_AR.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Bahrain/National Legal Framework/Labour Migration/14.1 Decision No 121 of 2007_AR.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Bahrain/National Legal Framework/Labour Migration/14.1 Decision No 121 of 2007_AR.pdf
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#.XnHCg6gzbIU
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#.XnHCg6gzbIU
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/89705/103123/F-715997155/OMN-2011-R-89705  PDF ARABIC.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/89705/103123/F-715997155/OMN-2011-R-89705  PDF ARABIC.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Oman/National Legal Framework/Labour Migration/23.1 MD 270 of 2018 Regarding Reporting of Absconding of Non-Omani Workers_AR.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Oman/National Legal Framework/Labour Migration/23.1 MD 270 of 2018 Regarding Reporting of Absconding of Non-Omani Workers_AR.pdf
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القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2004 بشأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخَدمين في المنازل: وفقًا للمادة الثالثة من هذا القرار، تسري بشأن تراخيص 
استقدام المستخدمين وبطاقة عملهم وفحصهم طبيًا ونقل كفالتهم ما يسري بشأن العمال غير الُعمانيين وبما ال يتعارض مع أحكام هذا القرار. ويجب أن 

يكون عقد االستخدام مكتوبًا باللغة العربية. فإذا كان العقد بغير اللغة العربية، وجب أن ُترَفق به نسخة باللغة العربية موقعة من طرفيه يكون لها ذات 
مة للعمل )المادة الرابعة(. القوة في اإلثبات. ويجب أن يتضمن العقد جميع حقوق والتزامات طرفيه والشروط المنظِّ

وتحدد المادة الخامسة التزامات المستقِدم، التي يجب أن يتضمنها عقد العمل. وتنص المادة السادسة على أن المستقِدم يجب أن يغطي تكاليف سفر 
المستخَدم في حالة اإلعادة إلى الوطن أو اإلجازة السنوية المتفق عليها في عقد العمل. وتتناول المادة العاشرة إجراءات تسوية المنازعات. وتنص المادة 

التاسعة على أن حق المستخَدم في المطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن العقد يسقط بمضّي سنة من تاريخ انتهاء أو إنهاء عقد االستخدام.

القرار الوزاري رقم 656 لسنة 2011 بشأن األحوال واألعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها لياًل وشروط التشغيل: يجوز تشغيل النساء في 
الفترة ما بين الساعة التاسعة مساًء والساعة السادسة صباحًا في األحوال واألعمال والمناسبات المدرجة في المادة األولى من هذا القرار. وتشمل على 
سبيل المثال ال الحصر العمل في مكاتب السياحة والطيران، والمطارات، والمستشفيات، والصيدليات، والعيادات، ووسائل اإلعالم، والفنادق، والمطاعم، 

والمقاهي، وخدمات األمن. وبموجب المادة الثالثة، يلتزم صاحب العمل في حال قيامه بتشغيل النساء في األحوال واألعمال والمناسبات المذكورة 
بتوفير ظروف عمل آمنة للنساء بما في ذلك أثناء النقل، وبالحصول على الترخيص المناسب من الدائرة المختصة.

قطر
المادة الثامنة من القانون القطري رقم 21 لسنة 2015.

ُيتوقع من صاحب العمل أن يعيد جواز السفر إلى الوافد للعمل بناء على طلبه

المادة الحادية والعشرون من القانون القطري رقم 21 لسنة 2015.
يجوز للوزير أو من يفّوضه الموافقة على انتقال الوافد للعمل إلى أي صاحب عمل آخر في حال أساء صاحب العمل الحالي معاملة الوافد للعمل.

ُأقّر نظام حماية األجور بموجب القانون رقم 1 لسنة 2015
بموجب ترتيبات اتخذتها وزارة العمل والشؤون االجتماعية ومصرف قطر المركزي، ُيطلب من جميع أصحاب العمل دفع األجور إما شهريًا أو كل أسبوعين 

عبر المصارف القطرية المعتمدة وبالريال القطري. ويجب إيداع جميع األجور في اليوم السابع من كل شهر.

القــرار الوزاري رقم )4( لســنة 2015 بضوابط نظام حماية أجــور العمال الخاضعين لقانون العمل: يتعين على أصحاب العمل تحويل األجور إلى الحســابات 
المصرفية للعمال خالل ســبعة أيام من تاريخ اســتحقاقها أو يواجهون عقوبات )Zahra, 2016( – وســُيعاَقب أصحاب العمل الذين ال يمتثلون للمادة الثانية 

مــن هــذا القرار إما بوقف منح أي تصاريح عمــل جديدة لموظفيهم أو وقف جميع معامالتهم لدى الوزارة إلــى أن يحّولوا جميع األجور غير المدفوعة 
)المادة الرابعة(.

القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخَدمين في المنازل: وفقًا للمادة 3 من هذا القانون، ال يجوز تشغيل المستخَدم في المنازل إال بعقد استخدام 
موّقع ومصّدق عليه من اإلدارة المختّصة في وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية. ويجب أن يكون العقد محررًا باللغة العربية ويجوز أن 
ُترَفق به ترجمة له بلغة أخرى. ويجب تسليم نسخة إلى المستخَدم لالحتفاظ بها في سجالته الخاصة. وتحدد المادة أيضًا األحكام التي يجب أن يتضمنها 

العقد. وبموجب المادة السادسة، يخضع المستخَدم لفترة اختبار مدفوعة األجر. وتحدد المادة السابعة مسؤوليات صاحب العمل، التي تشمل توفير المأكل 
والمسكن الالئق للمستخَدم والرعاية الصحية المالئمة. وتنّظم المادة الثامنة دفع األجور. ويكون الحد األقصى لساعات العمل عشر ساعات يوميًا )المادة 

12(. ويحق للمستخَدم الحصول على إجازة أسبوعية ليوم واحد )المادة 13(.

القرار رقم 39 لسنة 2018 بتحديد فترة اختبار المستخَدمين في المنازل وضوابط العمل: تحدد المادة األولى من هذا القرار فترة اختبار ال تزيد على ثالثة 
أشهر للمستخَدمين في المنازل، وتبدأ من تاريخ مباشرتهم بالعمل. وتتيح فترة االختبار لصاحب العمل تقييم الكفاءة المهنية للمستخَدم، وسالمة سلوكه 

الشخصي خالل هذه الفترة. وتدخل فترة االختبار في مدة الخدمة المستحق عنها إجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة طبقًا ألحكام المادتين )14( و)15( 
من القانون رقم )15( لسنة 2017 )المادة 4(.

الكويت
المواد 2 و5 و6 من المرسوم الوزاري الكويتي رقم 166 لسنة 2007

يمنع المرسوم أصحاب العمل في القطاع الخاص من االحتفاظ بوثائق سفر عمالهم وعامالتهم.
قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010

في عام 2010، اعتمدت الكويت قانون عمل للقطاع الخاص، ُأضيَفت بموجبه تدابير حماية جديدة إلى القانون الساري الذي ُوضع لحماية العمال 
المهاجرين، مثل زيادة الحد األدنى لألجور، وتحديد مستويات إضافية لألجور، وزيادة رصيد اإلجازات السنوية واألعياد الوطنية الرسمية.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/106512/130710/F-2054819728/189-2004OM.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/106512/130710/F-2054819728/189-2004OM.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Oman/National Legal Framework/Labour Migration/2.1 MD 656 of 2011_AR.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Oman/National Legal Framework/Labour Migration/2.1 MD 656 of 2011_AR.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Oman/National Legal Framework/Labour Migration/2.1 MD 656 of 2011_AR.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Oman/National Legal Framework/Labour Migration/2.1 MD 656 of 2011_AR.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Oman/National Legal Framework/Labour Migration/2.1 MD 656 of 2011_AR.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Oman/National Legal Framework/Labour Migration/2.1 MD 656 of 2011_AR.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/102231/125018/F1801990838/QAT102231.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/102231/125018/F1801990838/QAT102231.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/99861/119424/F-2045230419/QAT99861 Ara.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/99861/119424/F-2045230419/QAT99861 Ara.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/83616/92455/F847349052/Labour Law Kuwait.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/83616/92455/F847349052/Labour Law Kuwait.pdf
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نظام حماية األجور
 يتيح هذا النظام االّطالع على سجل رسمي ومتابعته وفرض عقوبات على من يخالف أحكامه. وقد ُعِرض نظام حماية األجور بوصفه تدبيرًا للحماية من 

عدم دفع األجور، والقى قبواًل حسنًا في االجتماع الثالث لحوار أبو ظبي )2014(. وكانت اإلمارات العربية المتحدة أول دولة طّبقت نظامًا لحماية األجور 
في عام 2009 )وتم تحديثه في عام 2016(، تلتها المملكة العربية السعودية )2013(، وُعمان )2014(، وقطر )2015(، والكويت )2015(.

القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية: يلتزم صاحب العمل بدفع األجر المتفق عليه للعامل المنزلي الذي يعمل لديه، في نهاية كل 
شهر. وُيعتبر إيصال التحويل ووصل االستالم هو صورة من صور إثبات استالم العامل المنزلي رواتبه )المادة 7(.

ويحظر على صاحب العمل االحتفاظ بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل المنزلي لديه، مثل جواز السفر أو البطاقة المدنية، إال بناًء على موافقة 
العامل المنزلي )المادة 

تحديد الحد األقصى لساعات العمل، بحيث ال تزيد على 12 ساعة خالل اليوم الواحد، تتخللها ساعات راحة، إضافة إلى أحقية العامل المنزلي في الحصول 
على راحة أسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة األجر )المادة 22(. 12(.

المملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 166 المؤرخ 1421/7/12ھ

يمنع هذا القرار أصحاب العمل من االحتفاظ بجوازات سفر العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم ويضمن حرية تنقلهم داخل المملكة شرط أن يحملوا تصريح 
إقامة ساري المفعول.

المادة 16، الالئحة التنفيذية لقانون العمل السعودي
يحق للعمال المهاجرين "نقل الخدمات" )تغيير صاحب العمل( في حال نشوب نزاع بين صاحب العمل والموظف تحت إشراف وزارة العمل.

المرسوم الملكي رقم م/51 لسنة 2005 بشأن نظام العمل
يوّفر الحماية لجميع العمال، األجانب والوطنيين، ولكنه يستبعد المستخدمين في المنازل. وتشمل هذه الحماية تحديد ساعات العمل، وفرض قيود على 

اقتطاع األجور، وتحديد أيام الراحة، واالستعانة بآليات لتسوية منازعات العمل.

قيام وزارة العمل السعودية باعتماد نظام حماية األجور بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
يقدم أصحاب العمل شهريًا الملف الخاص برواتب موظفيهم إلى الوزارة مع تحديد األجر الصافي المحّول إلى الحساب المصرفي للموظفين، والراتب 

األساسي، والمعلومات المتعلقة بالعالوات والخصومات. وليس من الواضح ما إذا كانت الوزارة تحتفظ بالمعلومات عن مستويات األجور والعالوات وفقًا 
لعقد العمل والتي يمكن التحقق منها على نحو مستقل من خالل مقارنتها مع المعلومات المتاحة عبر نظام حماية األجور.

المرسوم الملكي رقم م/51 بإصدار قانون العمل السعودي بصيغته المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 الصادر بتاريخ 1436/06/05 ھ/2015: 
ُعّدَلت المادة 90 لمطالبة أصحاب العمل بدفع األجور عبر المصارف المعتَمدة في المملكة.

ُعّدَلت المادة 101 لزيادة العدد اإلجمالي لساعات بقاء العامل في مكان العمل من 11 إلى 12 ساعة في اليوم. وتّم زيادة فترات اإلجازة المدفوعة األجر 
َدت إجازة األبوة إلى خمسة أيام، وإجازة الزواج إلى خمسة أيام، واإلجازة التي ُتمَنح ألغراض إنسانية إلى ثالثة أيام )المادة 113(. للعمال. فقد ُمدِّ

بلدان المشرق العربي
األردن

قانون العمل
حجز جوازات السفر هو جريمة بموجب قانون جوازات السفر األردني ويعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثالث سنوات؛ وفي أيلول/سبتمبر 

2013، ُأدخل تعديٌل على القانون زاد من العقوبات المالية المفروضة على حجز جواز السفر.
نظام رقم )89( لسنة 2009 بشأن قانون العمل

إدراج العاملين في المنازل في قانون العمل الذي ينّظم استخدام غير األردنيين العاملين في المنازل من قبل القطاع الخاص.

الجمهورية العربية السورية
قرار رئيس الوزراء رقم 81 لسنة 2006 والمرسوم الرئاسي رقم 62 لسنة 2007

تنظيم استقدام واستخدام العامالت المنزليات غير السوريات.

القانون رقم 70 لسنة 2001
ق األحكام الدستورية على نحو عام وال تشير إلى جنسية محددة، ما يدل على االمتثال نصًا وروحًا لالتفاقية العربية المتعلقة بحركة اليد العاملة، ألنها  ُتطبَّ

ال تمّيز بين السوريين وغيرهم.

http://gulfmigration.org/database/legal_module/Kuwait/National Legal Framework/Labour Migration/24.1 Law No 68 of 2015 Domestic Workers_AR.pdf
http://gulfmigration.org/database/legal_module/Kuwait/National Legal Framework/Labour Migration/24.1 Law No 68 of 2015 Domestic Workers_AR.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/74429/89847/F2095468703/SAU74429 Arab.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/74429/89847/F2095468703/SAU74429 Arab.pdf
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المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 84 لسنة 1968 بشأن التنظيم النقابي: "العامل العربي حر في االنتساب إلى نقابة المهنة التي يمارسها شريطة 
أن يكون قد أتم السنة الخامسة عشرة من العمر، وال يجوز له االنتساب ألكثر من نقابة واحدة".

المادة 25: "يحق للعمال األجانب من غير العرب، الذين يعملون في سوريا منذ أكثر من سنة، االنتساب إلى نقابة المهنة شريطة المعاملة بالمثل".

العراق

القانون رقم 21 الصادر عن وزارة الهجرة والمهجرين، والذي تم التصويت عليه في عام 2009
يوّسع تعريف الالجئ بما يتماشى مع اتفاقية عام 1957. ولكن العراق يفتقر إلى إطار قانوني معترف به دوليًا في ما يتعلق بالالجئين، وما من اتساق 

عمومًا من حيث الحقوق واالستحقاقات في تقديم المساعدة.

المادة 16 من القانون رقم 118 لسنة 1978 بشأن إقامة األجانب
د عند االقتضاء إلى حين يصبح  إذا تعذر إبعاد األجنبي أو إخراجه أو إذا كان عديم الجنسية، يجوز أن يقرر الوزير تحديد محل إقامته لمدة يعينها في القرار ُتمدَّ

من الممكن إبعاده أو إخراجه من أراضي الجمهورية العراقية.

م  م العمل القسري "السخرة"، والعبودية، وتجارة العبيد "الرقيق"، وُيحرَّ حددت المادة 37 من الدستور الجديد لسنة 2005 أنه، إلى جانب حظر التعذيب، "ُيحرَّ
االتجار بالنساء واألطفال، واالتجار بالجنس".

دولة فلسطين

المرسوم الرئاسي رقم )16( لسنة 2006 بشأن تنظيم اإلدارة العامة للمعابر والحدود
ينقل أحد الوالدين المقيمين حق اإلقامة عند التسجيل. واألشخاص الذين ال ُيعتَبرون مقيمين منذ عام 1967 أو بعد أوسلو )على أساس قائمة العائدين 

المتفاوض عليها( ال يمكنهم أن يصبحوا مقيمين إال من خالل جمع شمل األسر إذا وافقت إسرائيل على ذلك. ويعتمد جمع شمل األسر على التدابير التي 
تّتخذها إسرائيل، وإن كان يخضع نظريًا الختصاص الدوائر المدنية الفلسطينية. جمع شمل أقارب الدرجة األولى )أي األزواج واألطفال القاصرين( للمقيمين 

)المزّودين برقم هوية(.

لبنان
األمر رقم 5 الصادر عن وزارة العمل بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2003.

تنظيم عمل الوكاالت التي تستقدم العمال المنزليين المهاجرين من خالل األمر رقم 5.

األمر رقم 142/1 الصادر عن وزارة العمل
من غير القانوني أن يصادر أصحاب العمل جوازات سفر العمال.

أتاح القرار رقم 1/19 الصادر في شباط/فبراير 2013، لالجئين مزاولة بعض المهن، مثل تلك المتعلقة بالبناء والكهرباء والمبيعات؛ وكانت هذه المهن 
تقتصر مسبقًا على المواطنين اللبنانيين

تنص المادة 586 )1( من القانون اللبناني بشأن المعاقبة على جريمة االتجار باألشخاص على أن العمل القسري هو وجٌه من أوجه استغالل األشخاص التي 
قد تؤدي إلى االتجار بالبشر. واالتجار بالبشر هو جريمة بموجب هذا القانون، والعمل القسري هو أحد أوجه هذه الجريمة.

مصر

تعديل قانون العقوبات )المادة 3 من القانون رقم 147 لسنة 2006(
تجريم التحريض على التمييز ضد فئات من الناس ألسباب منها العرق واألصل.

المرسوم رقم 8180 لسنة 1996 الصادر عن وزارة الداخلية
يحصل الالجئون عمومًا على تصريح إقامة مؤقتة لمدة ثالث سنوات. ويجوز أن يحصل الالجئون الفلسطينيون على تصريح إقامة أطول، حسب تاريخ وصولهم 

إلى البلد. فالالجئون الفلسطينيون الذين وصلوا في عام 1948 يحصلون على تصاريح إقامة قابلة للتجديد كل خمس سنوات، ولكن الفلسطينيين الذين 
وصلوا في عام 1956 يحصلون على تصاريح إقامة قابلة للتجديد كل ثالث سنوات.

بلدان المغرب العربي
تونس

مسودة الدستور المؤرخة 14 كانون األول/ديسمبر 2012
جمع شمل األسرة: غياب األحكام القانونية.



197

الجزائر
الدستور الجزائري لسنة 1963 وتعديالت المادة 69

ليس في الجزائر أي تشريع أو إجراء محدد لالجئين، ولكن الدستور فقط ينص على حظر تسليم الالجئين السياسيين.
ل لقانون العقوبات )الهجرة غير النظامية(. القانون رقم 09-01 المؤرخ 25 شباط/فبراير2009 المعدِّ

يحق للمهاجرين أن توَضع حدود زمنية لفترة احتجازهم )30 يومًا قابلة للتجديد(، وُتمَنح حماية إجرائية لبعض الفئات من الرعايا األجانب الذين ينتظرون الطرد 
)على أساس قابلية تعّرضهم للمخاطر أو تمّتعهم بروابط مع الجزائر(.

ليبيا
إنشاء نظام اإلنذار المبكر في عام 2017

لتحسين الخدمات الصحية المتاحة على نحو غير منتظم للمهاجرين، أنشأت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون الوثيق مع المنظمة الدولية للهجرة ووزارة 
الصحة، نظامًا لإلنذار المبكر باألمراض في مراكز االحتجاز. وتقود المنظمة الدولية للهجرة حاليًا الجهود المبذولة في مراكز االحتجاز لضمان توفير خدمات 

الرعاية الصحية األولية للمهاجرين المحتجزين إلى جانب تيسير اإلحاالت إلى المستشفيات العامة والخاصة.

المغرب
االعتراف بإجراءات "تحديد وضع الالجئ" التي وضعتها مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

المادة 467-2 من قانون العقوبات المغربي
تجريم عمل األطفال القسري بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وثالث سنوات.

المواد 497-499 من قانون العقوبات
تجريم "البغاء القسري" و"بغاء األطفال" بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات

التعميم الوزاري لسنة 2003
 WHO Eastern( .يتيح للمهاجرين الحصول على خدمات الرعاية الوقائية والعالجية المجانية المقدمة في إطار برامج مكافحة األمراض المعدية

)Mediterranean Region, 2018
التعميم الوزاري لسنة 2008

توسيع التغطية المجانية لجميع الخدمات الصحية التي تقدمها شبكة مرافق الرعاية الصحية األولية. 

أقل البلدان العربية نموًا
السودان

قانون اللجوء لسنة 2014 )مركز قانون حقوق اإلنسان، SOAS، حقوق الالجئين الدوليين، 2018(
التوعية المجتمعية

في عام 2013، بدأ تنفيذ برنامج لالجئين في الخرطوم. يهدف البرنامج إلى التعاون مع اللجنة المعنية بالالجئين التابعة للحكومة السودانية من أجل إجراء 
 WHO Eastern Mediterranean Region,( تقييم سكاني متكامل لفهم الثغرات، وآليات التعامل، واحتياجات الالجئين وملتمسي اللجوء في المدينة

)2018
إدراج الالجئين اليمنيين في الخطة الوطنية للتأمين الصحي: أثمرت جهود الدعوة المبذولة منذ بضع سنوات عن اتفاق رفيع المستوى يهدف إلى إدراج 

الالجئين المقيمين في المدن في خطة التأمين الصحي نفسها التي يستفيد منها المواطنون.

موريتانيا
المرسوم رقم 2005-022 المؤرخ 3 آذار/مارس 2005

تشكيل لجنة استشارية وطنية لالجئين لدى وزارة الداخلية، تكون مسؤولة عن تحديد األهلية في الحصول على وضع الجئ، استنادًا إلى إجراءات "تحديد 
وضع الالجئ" التي وضعتها مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.

اليمن
منذ عام 2000، اتخذت حكومة اليمن تدابيَر لتحسين أوضاع الالجئين. وأنشأت اللجنة الوطنية لشؤون الالجئين.

المادة 4 من القانون المتعلقة بدخول األجانب وإقامتهم: "لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفي بعض رعايا بعض الدول العربية وغيرها من الحصول على 
تأشيرة دخول بشرط المعاملة بالمثل بعد موافقة مجلس الوزراء".
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بلدان مجلس التعاون الخليجي
اإلمارات العربية المتحدة

المادة الثانية من القانون االتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم االتجار بالبشر: يعاقب كلُّ من ارتكب أيًا من جرائم اإلتجار بالبشر المنصوص 
عليها في هذا القانون بالسجن المؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات.

القانون االتحادي رقم 51 لسنة 2006
ينص على التدابير الالزمة لتحسين الحماية المقدمة للضحايا، وفرض عقوبات أشد على كل من يرتكب الجرائم المحددة في القانون، وتحديد إجراءات 

التحقيق والمحاكمة في قضايا االتجار بالبشر.

البحرين

في عام 2008، ُسنَّ قانون مكافحة االتجار باألشخاص الذي يحظر جميع أشكال االتجار باألشخاص وينص على عقوبات منها السجن لمدة تتراوح بين ثالث 
م مصادرة جوازات سفر العمال والعامالت. سنوات وخمس عشرة سنة. وبموجب هذا القانون والمادة 389 من قانون العقوبات، ُتجرَّ

المادة الثانية من القانون رقم )1( لسنة 2008 بإصدار قانون مكافحة االتجار.
يعاَقب بالسجن وبالغرامة التي ال تقل عن ألفي دينار وال تتجاوز عشرة آالف دينار كلُّ من ارتكب جريمة االتجار باألشخاص. وفي حالة الحكم باإلدانة، ُيلَزم 

الجاني بدفع المصاريف، بما فيها مصاريف إعادة المجني عليه إلى دولته إذا كان أجنبيًا.

ُعمان

المرسوم السلطاني رقم 2008/126، المعروف باسم قانون مكافحة االتجار باألشخاص.

قانون مكافحة االتجار بالبشر
يحدد األفعال التي ُتعتبر بمثابة اتجار، ويفرض عقوبات مالية وعقوبات بالسجن على المجرمين المدانين

الكويت

القانون رقم 91 لسنة 2013 
قانون بشأن مكافحة االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين

يحّظر االتجار بالبشر والتهريب بمختلف أشكاله ويعاقب عليهما.

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 )المادة 185(.
يعاقب القانون الجزائي الكويتي كلَّ من ُيدِخُل في الكويت أو ُيخِرج منها إنسانًا بقصد التصرف فيه كرقيق، وكلَّ من يشتري أو يعرض للبيع أو ُيهدي إنسانًا 

على اعتبار أنه رقيق.

قطر

القانون رقم )15( لسنة 2011 بشأن مكافحة االتجار بالبشر
تعريف االتجار بالبشر الذي ينّص عليه القانون القطري هو نفسه التعريف الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء 

واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وبموجب هذا القانون، يعاقب كلُّ من يجبر شخصًا آخر على العمل لديه 
)بأجر أو بغير أجر( بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

VIII المرفقات

التشريعات المتعلقة بمنع ومكافحة تهريب المهاجرين واالتجار بهم

http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-51-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9--%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1.aspx
http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-51-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9--%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1.aspx
http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-51-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9--%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1.aspx
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القانون رقم )15( لسنة 2011 بشأن مكافحة االتجار بالبشر
يعفي القانون ضحايا االتجار بالبشر من العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم )4( لسنة 2009 بشأن دخول المغتربين وخروجهم وإقامتهم 

وكفالتهم.

المملكة العربية السعودية

المادتان 3 و4 من قانون مكافحة االتجار بالبشر لعام 2009
يحّظر القانون جميع أشكال االتجار بالبشر، ويعاقب كّل من يرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة وبغرامات تصل إلى مليون ريال سعودي

بلدان المشرق العربي
األردن

قانون الحماية من االتجار بالبشر لعام 2008 الذي يجّرم جميع أشكال االتجار ألغراض الجنس والعمل، وينص على عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على 
جرائم البغاء القسري وغيرها من الظروف المشددة، بما في ذلك االتجار باألطفال واالتجار الذي يشارك فيه موظف عام.

العراق
قانون االتجار باألشخاص لعام 2012

يجّرم بعض أشكال العمل واالتجار باألشخاص ألغراض االستغالل الجنسي. ويتعارض مع تعريف االتجار بموجب القانون الدولي، فهو يشترط إثبات القوة 
أو االحتيال أو اإلكراه لكي ُيعتَبر الفعُل جريمة اتجار باألطفال ألغراض االستغالل الجنسي. وبالتالي، ال يجّرم هذا القانون جميع أشكال االتجار باألطفال 

ألغراض االستغالل الجنسي. ويشترط القانون أن يكون الفرد قد تعّرض للبيع لُيعتبر ضحية لالتجار.

قانون إقامة األجانب رقم 76 لسنة 2017
يهدف القانون إلى تنظيم دخول األجانب إلى جمهورية العراق وخروجهم منها؛ وتحديد أنواع سمات الدخول والمغادرة لألجانب من جمهورية العراق 

وإليها؛ وتنظيم إقامة األجانب في جمهورية العراق.

وفي نيسان/أبريل 2012، أقّر البرلمان العراقي القانون رقم 28 بشأن االتجار باألشخاص، الذي يشمل المالحقة القضائية وحماية الضحايا والوقاية. ويواجه 
الجناة أحكامًا بالسجن لمدة أقصاها السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 25 مليون دينار.

الجمهورية العربية السورية
القانون رقم 11 لعام 2013

يجّرم جميع أشكال تجنيد واستخدام األطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة.

لبنان
القانون رقم 164 بشأن معاقبة االتجار باألشخاص، الذي يعزز الحماية القانونية لضحايا هذه الجريمة. ينص هذا القانون، في جملة أمور، على أن تودع جميع 

األصول المصادرة من الطرف المدان في صندوق خاص تديره وزارة الشؤون االجتماعية.

قانون العقوبات اللبناني، المواد 506-503
يجّرم األفعال المتصلة باالتجار، مثل حرمان الشخص من حريته الشخصية بُسُبل منها االختطاف، واالحتيال، والخداع، والعنف، والتهديد وإساءة استعمال 

السلطة، واستغالل بغاء الغير أو أي شكل آخر من أشكال االستغالل الجنسي، والتخلي عن قاصر مقابل المال أو استخدام قاصر ألغراض البغاء.

مصر
القانون المصري رقم 64 لسنة 2010

يحّظر جميع أشكال االتجار، بما في ذلك التسّول القسري بوصفه شكاًل من أشكال االتجار. وال ُيعّد المجني عليه مسؤواًل مسؤولية جنائية أو مدنية عن 
ر الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية واالجتماعية  أي جريمة من جرائم االتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنيًا عليه )المادة 21(. وُتوفَّ

 International( .)23 للمجني عليه )المادة 22(، والحق في االبتعاد عن الجاني في جميع مراحل االستدالل أو التحقيق أو المحاكمة )المادة
)Organization for Migration, 2015

في عام 2016، أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية خطة عشرية لمكافحة ومنع الهجرة غير النظامية في مصر

بلدان المغرب العربي
تونس

َدت  تنقيح القانون المؤرخ 14 أيار/مايو 1975 بشأن جوازات السفر ووثائق السفر في عام 2004 ُنّفذ بروتوكول باليرمو لمكافحة تهريب المهاجرين، وُشدِّ
العقوبات على أي مساهمة - منظمة أو غير منظمة، وربحية أو غير ربحية - في الهجرة غير النظامية لألجانب والمواطنين التونسيين.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=94253&p_country=IRQ&p_count=232&p_classification=04&p_classcount=6
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=94253&p_country=IRQ&p_count=232&p_classification=04&p_classcount=6
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=37594
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=37594
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=94253&p_country=IRQ&p_count=232&p_classification=04&p_classcount=6
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=94253&p_country=IRQ&p_count=232&p_classification=04&p_classcount=6
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/96560/114108/F1949887359/96560.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/96560/114108/F1949887359/96560.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/89881/103361/F1273964372/law_64_2010.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/89881/103361/F1273964372/law_64_2010.pdf
https://legislation-securite.tn/ar/node/45002
https://legislation-securite.tn/ar/node/45002
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المادة 232 من القانون الجنائي
ز الحكومة بين االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في بياناتها المتعلقة بإنفاذ القانون. ال تميِّ

القانون رقم 61 لسنة 2016
مكافحة االتجار باألشخاص.

الجزائر

ل لقانون العقوبات. القانون رقم 09-01 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009 المعدِّ
يعاقب على االتجار باألشخاص )بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 300,000 ومليون دينار؛ وبالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة 

في حالة الظروف المشددة(.

القانون رقم 01-14
ينص على تجريم شراء وبيع األطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وعلى عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثالث سنوات و20 سنة لألفراد والجماعات 

المدانين بارتكاب هذه الجريمة أو بمحاولة ارتكابها.

القسم الخامس من قانون العقوبات
تحظر الجزائر جميع أشكال االتجار. وتتراوح عقوبة السجن التي ينص عليها هذا القانون بين ثالث سنوات و20 سنة

ليبيا

القانون رقم )2( لسنة 2004، والقانون رقم )19( لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ُتفَرض عقوبة بالسجن وغرامة على كّل من يسّهل الدخول إلى البلد أو الخروج منه على نحو غير قانوني.

لمادة 418 من قانون العقوبات الليبي
ُتفَرض عقوبة بالسجن لمدة ال تزيد على 10 سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و500 دينار ليبي )أي بين 74 و368 دوالرًا(، وهي عقوبات صارمة بما يكفي 

ولكنها ال تتناسب مع العقوبات المقررة للجرائم الخطيرة األخرى مثل االغتصاب

المادتان 425 و426
م المادة 426 شراء مستعبد وبيعه، وتنّص  م المادة 425 االستعباد وتنّص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة. وتجرِّ تجرِّ

على عقوبة السجن لمدة ال تتجاوز عشر سنوات.

المغرب

قانون مكافحة االتجار لعام 2016
بذلت الحكومة جهودًا متزايدة من خالل التحقيق في المزيد من قضايا االتجار ومالحقة مرتكبيها وإدانة عدد أكبر قلياًل من المّتجرين مقارنة بالعام السابق.

القانون رقم 27-14 لعام 2016
يجّرم االتجار ألغراض الجنس والعمل، وينص على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات وعلى غرامات تصل إلى 53,465 دوالرًا.

االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء
قاد الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكّلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، تنفيذ االستراتيجية الوطنية 

الجديدة القائمة على الحقوق التي تتضمن مشروعًا لمكافحة شبكات االتجار باألشخاص من خالل إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة االتجار خالل الفترة 
المشمولة بالتقرير.

أقل البلدان العربية نموًا

السودان

قانون مكافحة االتجار لعام 2014
يجّرم إغواء األشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو استقبالهم أو احتجازهم أو استمالتهم بقصد استغاللهم أو استخدامهم في أفعال غير قانونية.

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-61-du-03-08-2016-jort-2016-066__2016066000611
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-61-du-03-08-2016-jort-2016-066__2016066000611
https://security-legislation.ly/ar/node/32174
https://security-legislation.ly/ar/node/32174
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موريتانيا

القانون رقم 25-2003 المؤرخ 17 تموز/يوليو 2003
يعاقب على االتجار بالبشر بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات مع األشغال الشاقة وبغرامة تتراوح بين 500,000 ومليون أوقية.

انون 10 شباط/فبراير 2010 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين جريمة تهريب المهاجرين هي جريمة ترتكبها جماعة إجرامية منظمة أو أي شخص آخر 
لجني أرباح مالية عن علم أو للحصول على أي ميزة مادية أخرى نتيجة دخول شخص ما على نحو غير قانوني إلى بلد ال يكون فيه هذا الشخص مواطنًا أو 

مقيمًا دائمًا )المادة 1(.

قانون مكافحة الرق لعام 2015
يجّرم ممارسات الرق الوراثية وينص على عقوبة صارمة بما فيه الكفاية، وهي عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.

اليمن

المادة 248 من قانون العقوبات
تجّرم الرق وتنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات؛ هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية، وفي ما يتعلق باالتجار ألغراض االستغالل 

الجنسي، تتناسب العقوبات مع تلك المقررة للجرائم الخطيرة األخرى، مثل االغتصاب.

المادة 279 من قانون العقوبات
تجّرم االتجار باألطفال ألغراض االستغالل الجنسي بموجب أحكامها المتعلقة ببغاء األطفال، وتنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات يمكن 

تمديدها إلى 15 سنة في ظروف مشددة.
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الحواشي

المقدمة
ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1، ص. . 1

12، الفقرة 32. ال ُيدَرج في هذا التعريف 
وفي هذه التقديرات الالجئون الفلسطينيون 
المقيمون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.

الفصل األول
لالطالع على معلومات مفّصلة عن كيفية . 1

حساب البيانات الخاصة بأعداد المهاجرين 
في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 

.POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017 انظر
وفقًا التفاقية األمم المتحدة لعام 1951 . 2

وبروتوكول عام 1967 الخاّصين بوضع 
الالجئين، تعّرف مفوضية األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين الالجئ بأنه "كل شخص 
يوجد، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض 

لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته 
أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو 

آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال 
يستطيع، أو ال يرغب بسبب ذلك الخوف، 

أن يستظل بحماية ذلك البلد" )المادة 1 ألف 
)2((؛ ووفقًا لتعريف األونروا، فإن الالجئين 
الفلسطينيين هم "أولئك األشخاص الذين 

كانوا يقيمون في فلسطين خالل الفترة 
ما بين حزيران/يونيو 1946 وحتى أيار/

مايو 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد 
رزقهم نتيجة حرب 1948". ويحق لذرّية 

الالجئين الفلسطينيين الذكور، بما في ذلك 
األطفال المتبّنون على نحو قانوني، أن يتم 

تسجيلهم بصفتهم الجئين.
لالطالع على بيانات مفّصلة عن الهجرة إلى . 3

المنطقة العربية، انظر المرفق الثاني )ألف(.
في أيار/مايو 2015، عّلقت الحكومة . 4

تسجيل الالجئين السوريين لدى مفوضية 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ما 
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َتصُدر النسخة الثالثة من تقرير حالة الهجرة الدولية في وقت تشهد فيه المنطقة العربية 
مستوياٍت غير مسبوقة من الهجرة الدولية. وتستضيف المنطقة أكثر من 38 مليون مهاجر 
وحوالى 15 مليون نازح داخليًا. وفي الوقت نفسه، يعيش أكثر من 29 مليون شخص من 

البلدان العربية خارج بلدانهم األصلية. 

واليوم أكثر من أي وقت مضى، تستلزم الهجرة الدولية، نظرًا لطبيعتها المتأّصلة العابرة 
للحدود وللمناطق، استجاباٍت منّسقة ومعقدة. ومع اعتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة 

اآلمنة والمنظمة والنظامية، في لحظة تاريخية في كانون األول/ديسمبر 2018، التزمت الدول 
األعضاء في األمم المتحدة بوضع الناس في صميم حوكمة الهجرة وبتعزيز النتائج اإلنمائية 

اإليجابية للهجرة. ولعل هذا التقرير يمثل لحظًة حاسمة لشروع البلدان في تنفيذ األهداف 
المتفق عليها في االتفاق العالمي. ويعرض التقرير آخر تحليل للبيانات اإلقليمية عن اتجاهات 

الهجرة وأنماطها، ويتناول آخر التطورات على مستوى السياسات المتعلقة بالهجرة في المنطقة 
العربية، ويحدد المجاالت ذات األولوية إلحراز التقدم الالزم لتسخير الهجرة في خدمة الجميع.
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