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   المجددةسياسة الجوار األوروبية
   فيما يتعلق بالهجـرةالموقف العربي

_______  

  :مقدمة

" سياسة الجوار األوروبيـة المجـددة     "بشأن   حالياً    التي يجريها االتحاد األوروبي    في إطار المشاورات  
، والتـي مـن ضـمنها       البلدان المجاورة لـه   بين   و هبين  واإلقليمية الثنائية تعزيز العالقات   تسعى إلى  التي

بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية االتحاد األوروبي، وبمناسبة انعقاد           المشاورات الجارية   
 بمقر األمانة العامة لجامعة الـدول       ARCPاالجتماع األول لعملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة         

جموعـة دول الجـوار األوروبـي العربيـة يـوم           ، تم عقد جلـسة لم     28/4/2015 و 27العربية يومي   
 الهاشمية  األردنيةلمملكة  ا:  بعد انتهاء أعمال االجتماع المذكور حضرها ممثلين عن كل من          28/4/2015
الجمهورية اللبنانية   - دولة فلسطين    -الشعبية   لجمهورية الجزائرية الديمقراطية   ا - لجمهورية التونسية ا -
ملكة المغربية، وذلك بهدف التنسيق إلعداد رؤية الجانب العربي للجـزء           الم - جمهورية مصر العربية   -

  .الخاص بالهجرة في هذه السياسة الجديدة

 التعاون بين األمانة العامة ومفوضية االتحاد األوروبي والتشاور بشأن سياسـة      يثمن المشاركون و
ترك بـين االتحـاد األوروبـي       الجوار األوروبية المجددة والتي تعتبر مجال جيد لتعزيز التفاهم المش         

، وكذلك تثمين الحوارات الثنائية الجارية بين الدول العربية واالتحاد األوروبـي            والدول المجاورة له  
  .بشأن هذه السياسة

على النقاط التالية فيمـا يتعلـق       يؤكد المشاركون   انطالقاً من المسئولية المشتركة بين الجانبين،       و
 :روبية المجددةبالهجرة في سياسة الجوار األو

 :نقلأوالً الت

وخاصـةً   التنقـل  تسهيل على   بصورة أكبر  المجددةسياسة الجوار األوروبية    تركز  أن   ضرورة -
 والتدريب  ةالعلمي والثقاف البحث   التعليم و  بغرض )شنجن ( الحصول على التأشيرة   تبسيط إجراءات 

  األمانة العامة
  االجتماعيالقطاع 

 السياسات السكانية إدارة
 والهجرةالمغتربين و
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أوروبا لرجال األعمال وكذلك تحسين شروط الحصول على اإلقامة في ،  وغيرهاغراض مهنيةألو
 . تيسير التجمع العائلي، إلى جانب العربوالمستثمرين

 :النظاميةالهجرة ثانياً 

؛ فبالنسبة  )المنشأ والمقصد دول  ( لفائدة الطرفين    ا على أنه  اينظر إليه الهجرة  لتنظيم   سياسة   وضع -
. وة العمل الموجودة  استيعاب سوق العمل المحلية لق     لعدم   حالًالهجرة  تعد   الجوار األوروبية لدول  

. فيهـا الختالل التوازن الـديموغرافي      وفر حالً ت  الهجرة لدول االتحاد األوروبي، فإن   أما بالنسبة   
 والدول المجـاورة لـه     لهجرة العمل بين االتحاد األوروبي       الشرعية تعزيز القنوات    ولذلك يجب 

والمهـارات   مـل سـوق الع  احتياجـات    اإلعالن عن    :توفير فرص الهجرة الحقيقية من خالل     و
ـ  (للمهاجرين  والتقنية  العلمية  االعتراف بالمؤهالت   و ،المطلوبة إلـى جانـب     ،)شهاداتمعادلة ال

 . المحتملينلتأهيل المهاجرينالتدريب التعاون في مجال 

 تلك المتعلقة وخاصةًالمجددة سياسة ال في أسرهم وأفرادتضمين موضوع حقوق المهاجرين  -
 .الصحيةبالضمان االجتماعي والرعاية 

تيسير التجمع العائلي بما يعزز حماية المهاجرين من مختلف أشكال العنف واالتجار  إلى دعوةال -
  .الالزمة الحماية القانونية على حصولهم واالستغالل وضمان

المبادرات والمؤسسات التي تهدف إلى تعزيز التفاهم بين الثقافـات المختلفـة            جهود الدول و  دعم   -
، إلى جانب وضـع بـرامج       )MWNF ومتحف بال حدود     ،عربي في باريس  مثل معهد العالم ال   (

توعية عن طريق وسائل اإلعالم والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية ومنظمـات المجتمـع             
المدني وغيرها، ووضع سياسات ناجعة إلدماج المهاجرين بمـا يـؤدي إلـى تحقيـق التناسـق                 

 .االجتماعي والمحافظة على حقوقهم

  :النظاميةهجرة غير الثالثاً 

 وأعمال تهريـب المهـاجرين      النظاميةإن الدول المشاركة تؤكد على أهمية مكافحة الهجرة غير           -
، وفي نفس الوقت تؤكد على ضرورة بذل المزيد من  والوقاية من الشبكات اإلجراميةواالتجار بهم

 .الجهد لحماية هذه الفئات الضعيفة

التأكيد على ضرورة أن تقترن السياسات قصيرة األجل التي تقرر وسائل المكافحة للهجرة غيـر                -
 بمقاربات طويلة األجل تعالج األسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات من الهجرة غيـر              النظامية
كفـي   من خالل التأكيد على االرتباط بين الهجرة والتنمية، حيث أن المنظور األمني ال ي              النظامية

 .لعالج األسباب الجذرية للمشكلة
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إعادة تقديم الدعم    فقط وإنما العمل على      حث االتحاد األوروبي على عدم االكتفاء بمهمات المراقبة        -
 يوائهمالمتوسط وتوفير أماكن مناسبة إل     عبر البحر    النظاميينليات إنقاذ المهاجرين غير     الالزم لعم 
 ودراسة طلبات اللجوء، وذلك في      -ولية لحقوق اإلنسان     بما يتماشى مع المواثيق الد     - في أوروبا 

 .ظل استمرار مآسي غرق المراكب التي تقل هؤالء المهاجرين

تقديم الدعم والتمويل إلقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فـي الـدول المجـاورة لالتحـاد                -
 .األوروبي مما يساعد على خلق فرص عمل للشباب في أوطانهم األصلية

لبناء قدرات العاملين باألجهزة المختصة بإنفاذ القانون والمؤسسات ذات الصلة،        دعم الالزم   تقديم ال  -
وتوفير البرامج والمعدات التي تهدف إلى تعزيز قدرات مراقبة الحدود في مجال مكافحة االتجار              

  .بالبشر

 :رابعاً الهجرة والتنمية

 االتحاد األوروبي يجـب أن يتعـاون مـع           بين الهجرة والتنمية، فإن    انطالقاً من االرتباط الوثيق    -
 .شركائه لتعزيز المبادرات الموجودة لنقل الخبرة والمعرفة للدول األصلية للمهاجرين

اتخاذ تدابير عملية وإجرائية لتيسير حث دوله األعضاء على دعوة االتحاد األوروبي إلى  -
ال التحويالت وتزيد من تحويالت المهاجرين العرب، وذلك باتخاذ إجراءات تحد من تكلفة إرس

تدفقها ضمن قنوات رسمية ووضع برامج مشتركة لتشجيع استثماراتهم بوطنهم األم، مع التأكيد 
 . على أن تحويالت المهاجرين ال تشكل بديالً عن المساعدات اإلنمائية الدولية

 الدول العربية التي  األمانة العامة لجامعة اإلدارة المعنية بالهجرة فيالتأكيد على أهمية التعاون مع -
تستهدف الدول العربية األعضاء وخصوصاً فـي مجـال التـدريب           توفر الفرصة لتنفيذ أنشطة     

  .والحوار الهادف لتنسيق السياسات

  :موضوعات أخرى
مطالبة االتحاد األوروبي والمجتمع الدولي بالعمل من أجل وقف الممارسات اإلسرائيلية الدائمة  -

الفلسطيني مجدداً وتهجيره من وطنه والتأكيد على حق الشعب التي تستهدف تشريد الشعب 
  .194الفلسطيني في العودة إلى وطنه بموجب القرارات الدولية وخاصة قرار األمم المتحدة رقم 

  في إطار سياسة الجوار األوروبية المجددة فيما يتعلق بـالهجرة          فعاليةالحاجة إليجاد آليات أكثر      -
 .غيرات التي تحدث في دول جوار أوروبا جنوب المتوسطتتميز بسرعة االستجابة للت

ضرورة مواجهة ظاهرة العداء لألجانب واإلسالموفوبيا من خـالل حمايـة حقـوق              التأكيد على  -
  .المهاجرين بما تكفله المواثيق اإلقليمية والدولية وإبعادهم عن الممارسات العنصرية



  

 العربية اإلقليمية حول الهجرةعملية التشاور 

4

 على األزمات، والتأكيد أوقات وخاصةً في والالجئين وحقوقهم للمهاجرين حماية توفير الضرورة -

ـ لهم،وفير برامج القبول اإلنسانية تولالجئين،  المساعدة أهمية تقديم سهيل إجـراءات إعـادة    وت
 . واتخاذ تدابير تأمين الحماية المؤقتة فيه،تحاد األوروبيدول االالتوطين في 

الهجرة وتبادلها وتحسين نوعية مساعدة دول الجوار األوروبي على تطوير اإلحصاءات المتعلقة ب -
 .الخدمات اإلحصائية ومواصلة تطوير البيانات

خاصةً  سياسة المجددةال الجوار األوروبي عند تطبيق  من دوليجب مراعاة خصوصية كل دولة -
 . والمتأثرة باللجوءالدول المتأثرة بالنزاعات اإلقليمية

  


