ُمـــراجـــعــــةُ
كـــامــــل – إصـــدا ُر الــ ُمـنـظّــمــة الــدولــيّــة لـلـهـجــرة ( )IOMلــقــريــرهــاا الـاسّاـاـاناـاـاو ّ
ي
عــــام
ٍ
ٍ
أعــمــال فــي مــنــطـــقــة الــ ّشــرق األوســـط وشــمـال إفــريـــقـــيــا فــي الــعــام 4105
أجــر ْتـــهُ مــن
حـــول مــا
َ
َ
ٍ
 6تشرين الثّاني ،نوفمبر – 4102 ،لقد بلغ عد ُد ال ُمستفيدين من
البرامج ،التي قامت ال ُمنظّمة الدوليّة للهجرة ( )IOMتنفيذها في
منطقة ال ّشرق األوسط وشمال إفريقيا ،قرابة  5.3مليون مستفيد على
امتداد العام  .4105عل ًما ّ
أن ما يزيد عن  %33من هؤالء األشخاص
صا نازحين داخليًّا،
الذين ت ّمت ُمساعدتهم في العام  ،4105كانوا أشخا ً
في الحين الذي كان أكثر من  %40منهم ُمهاجرين غير نظاميّين،
وقرابة  %0..3منهم كانوا الجئين .وقد كانت األزمة ال ُمستمرّة في
سوريا من بين مجاالت التّركيز الرّئيسيّة ،حيث سعت ال ُمنظّمة
الدوليّة للهجرة ( )IOMإلى ُمساعدة المجموعات الس ّكانيّة الضّعيفة
ً
فضًل عن ّ
أن السّودانيّين
والنّازحة في سوريا والبلدان ال ُمجاورة.
ش ّكلوا قرابة  %25من إجمالي ال ُمستفيدين الذين ت ّمت ُمساعدتهم في
العام ال ُمنصرم ،حيث واصلت ال ُمنظّمة ال ّدوليّة للهجرة ( )IOMتقديم
ال ّدعم لل ُمجتمعات التي تحتاج إلى تدابير تحقيق االستقرار وال ُمساعدة،
بما في ذلك عبر تقديم المواد غير الغذائيّة و ُمساعدات المياه والنّظافة
حي .هذا وقد واصلت ال ُمنظّمة تتبّع ورصد واالستجابة
والصّ رف الصّ ّ
للنّزوح ال ّداخل ّي الجاري في السّودان ،وتحديدًا في دارفور ،حيث أ ّدى
تصاعد وتيرة العنف هناك إلى نزوح نحو  501.111شخص على
األق ّل ،والذي يُعتبر أكبر عد ٍد منذ بداية الصّ راع في العام .4112
وفي تقريرها السّنو ّ
ي للعام  ،4105الخاصّ بمنطقة ال ّشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،والذي ت ّم إصداره هذا األسبوع ،تقوم ال ُمنظّمة الدوليّة
للهجرة ( )IOMباستعراض العمل الذي قامت به مكاتبُها في  00بلدًا
ً
ً
شامًل لألنشطة وال ُمبادرات في
تفصيًل
من بلدان المنطقة ،وتُق ّد ُم
مجاالت العمليّات وبناء القدرات والسّياسات واألبحاث.
ومن أبرز ما جاء في التقرير السّنوي ما يلي:
 بلغ إجمالي عدد الخدمات الفرديّة وأنشطة ال ُمساعدات ،التي ت ّم
تقدي ُمها لل ُمستفيدين ،من قبل ال ُمنظّمة الدوليّة للهجرة ()IOM
تحديدًا5.225.340 :
 عد ُد ال ُمستفيدين من ُمساعدات المواد غير الغذائيّة0.013.456 :
 عد ُد ال ُمستفيدين من ال ّرعاية الصّ حيّة655.306 :
 عد ُد ال ُمستفيدين من ُمساعدات سبل العيش وفرص العمل:
03.035
ّ
 عد ُد ال ُمستفيدين من ُمساعدات المأوى التي ت ّم تقدي ُمها يقدر

بقرابة25..5. :
 عد ُد ال ُمشاركين في ورشات العمل ُ 0050مشار ًكا.
 عد ُد ال ُمشاركين في ال ّدورات التدريبيّة ُ 0026مشار ًكا.
ولدى التّأ ّمل في نتائج الحوار رفيع ال ُمستوى بشأن الهجرة الدوليّة
والتنمية ،للجمعيّة العا ّمة لألمم المتّحدة ،في العام  ،4105يتبيّن ّ
بأن
التّقرير متمحو ٌر حول األجندة التّنمويّة ذات الثّماني نقاط ،والتي
صدرت عن األمين العا ّم لألمم المتّحدة في الحوار رفيع ال ُمستوى.
ويبيّنُ ذلك كيف ّ
أن عمل ال ُمنظمة الدوليّة للهجرة ( )IOMفي
ولي إلى اتّخاذ اإلجراءات بشأن
المنطقة يُسه ُم في دعوة ال ُمجتمع ال ّد ّ
الهجرة :حماية حقوق اإلنسان لل ُمهاجرين؛ العمل على تخفيض
تكاليف هجرة اليد العاملة؛ العمل على الحد من االستغًلل واالتجار
بالبشر؛ تقدي ُم العون لل ُمهاجرين الذين انقطعت بهم السّبل؛ تحسينُ
النّظرة العا ّمة إلى ال ُمهاجرين؛ دم ُج الهجرة ضمن جدول أعمال
التّنمية؛ تعزي ُز قاعدة األدلّة الخا ّ
صة بالهجرة؛ وأخي ًرا ،تعزي ُز
ال ّشراكات والتّعاون .ويقوم التّقرير ،في فصلين إضافيّين آخرين،
بتغطية عمل ال ُمنظّمة الدوليّة للهجرة ( )IOMالمعني بالتّرويج إلى
وقائم على الحقوق،
حوكمة الهجرة وإدارة الحدود بشك ٍل فعّال
ٍ
باإلضافة إلى عمل ال ُمنظّمة في مجاالت الح ّد من ال ّ
صراعات
والكوارث وتقديم االستجابة في حاالت الطّوارئ والحلول طويلة
األمد.
هذا ويُبيّنُ التّقرير أيضً ا أنماط الهجرة الرّئيسيّة والتّح ّديات التي تُميّزُ
المنطقة .ففي العام  ،4105بدأت الهجرة على ضوء خلفيّة عد ٍد من
األزمات الحا ّدة وطويلة األمد والتّحوّالت السّياسيّة والتّفاوتات
ال ّديمغرافيّة ،باإلضافة إلى عدم التّناسب بين العرض والطّلب لليد
العاملة .ذلك باإلضافة إلى تدفّقات ّ
الًلجئين والنّزوح ال ّداخل ّي واسعة
النّطاق من البلدان التي م ّزقتها وأرهقتها الحروب ،تُعتب ُر منطقة
ال ّشرق األوسط وشمال إفريقيا واحدة من المناطق التي تُش ّكل بلدان
األصل والعبور والمقصد لل ُمهاجرين من ضمن المنطقة نفسها
وخارجهاّ .
إن تدفّقات الهجرة في المنطقة هي ُمعقّدة بطبيعتها ،وغالبًا
ما تتسبّب في حاالت ضعف شدي ٍد في أوضاع ال ُمهاجرين ،الذين قد
يكونون هاربين من ال ّ
صراعات أو المصاعب االقتصاديّة ال ّشديدة أو
المجاعات أو الجفاف؛ أو الذين قد يكونون ضحايا لعمليّات االستغًلل

لمزي ٍد من المعلومات الرّجاء االتّصال بكارولين بُوبْ على البريد اإللكتروني التاليKpopp@iom.int :
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أو أنّهم أطفال ُمهاجرون غير مصحوبين؛ أو أن يكونوا قد أُجبِرُوا
ي إلى بلدانهم األ ّم ،أو الذين انقطعت بهم
على العودة بشك ٍل قسر ٍّ
السّبل .كما ّ
أن منطقة شمال إفريقيا ،على وجه التّحديد ،التزال منطقة
ق للكثير من الذين يسعون إلى الوصول إلى أوروبا،
عبور وانطًل ٍ
ٍ
وقد شهد العام  4105تزايدًا في أعداد رحًلت القوارب المحفوفة
بالمخاطر ،والتي تعبر البحر األبيض ال ُمتوسّط ،والتي اشت ّدت كثي ًرا
في اآلونة األخيرة ،في العام .4102
ّ
إن التّقرير السّنو ّ
المجاني من المكتبة اإللكترونيّة
ي ُمتا ٌح للتّحميل
ّ
ّ
ال ُمنظمة الدوليّة للهجرة (:)IOM
?http://publications.iom.int/bookstore/index.php
main_page=product_info&cPath=41_7&products_i
d=1412
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
وستكونُ النسخة العربيّة من التقرير متوفرة قريبًا جدا.
تقديم ال ُمنظّمة الدوليّة للهجرة (ُ )IOMمساعدات النّقل ّلًلجئين السّوريّين
إلى ُمخيّم ال ّزعتريّ ،في األردن© IOM 4105 .

