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 (ARCP) واللجوء الهجرة حول اإلقليمية العربية التشاور لعملية االستثنائي االجتماع
ًالجاريةًحولًاالتفاقًالعالميًبشأنًالالجئينً لمشاوراتلًتحضيراً 

ًواالتفاقًالعالميًللهجرةًاآلمنةًوالنظاميةًوالمنظمةً
 2017 / تموزيوليو 26-25األمانة العامة، ً

 

 مساهمة عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء
 في االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والنظامية والمنظمة

االجتمااااًاالساتينائيًلعمليااةًالتشاااورًالعربياةًاحوليميااةًحااولً المشااريينًياايًالااةولًالعربيااةًالمساائولينًمميلايإنًالسااةةً
ًشاانونًالالجئااين)مريااقًوائمااةًالمشااارييني ًالاا اًنظمتاالًاممانااةًالعامااةًلجامعااةًالااةولًالعربيااةً)إةارةًواللجااو ًالهجاارةً

2017وليو/ًتموزًي26ًو25ًوالمغتربينًوالهجرةيًبمقرهاًبالقاهرةًيوميً
1:ً

التنميااةًياايًًماانًانعياساااتهاًالساالبيةًىلاازًىمليااةحرصااا ًىلاازًتعزياازًالجواناايًاحيجابيااةًللهجاارةًالعربيااةًوالتقلياالً -
 الةولًالعربية ً

يمانا ًبأهميةًالتعااونًىلازًالمساتويينًاحوليمايًوالاةوليًيايًمجاالًالهجارةًبمااًيانةاًإلازًإةارتهااًب ريقاةًيعالاةً - وا 
نسانية   وا 

ةًيجاايًاالهتمااااًبهاااًوةىمهاااًووميااو نيااةًًوأهميااةًاليفااا اتًالعربيااةًياايًالمهجاارًالتاايًتعتباارًيااروةًًوتأييااةا ًىلااز -
يال  ً هاًميانةًمتميزةًضمنًالخياراتًاالستراتيجيةًالتنمويةًللبلةانًالعربيةوا 

ووىيااا ًبتزايااةًىملياااتًالهجاارةًاياارًالنظاميااةًوتااةيقاتًالهجاارةًياايًالمن قااةًالعربيااةًىباارًال اارقًالبريااةًوالبحريااة ً -
 وخصوصا ًالبحرًالمتوس  ًو لكًبرااًالجهوةًالتيًتب لًلووفًه هًالتةيقات ً

واةًيانةاًممااًاتًنًللهارويًمانًالنزاىاونًوالالجئًوالمهاجًرال رقًايرًاآلمنةًالتيًيسليهاًووىيا ًي لكًبخ ورةً -
إلااازًوواااوىهاًيااايًأياااةاًتجاااارًالبشااارًومااااًيساااتتبعلً لاااكًمااانًتعرضاااهاًالنتهايااااتًجسااايمةًلحقاااووهاًويااارامتهاً

ًاحنسانية 
ةرايا ًميارًالنزاىاتًىلزًالمهاجرينًالةوليينًال ينًيعيشونًويعملونًييًالبلةانًالتيًتمرًبأزمات  - ًوا 

                                                           
1

حيثًتاً IOMًالمنظمةًالةوليةًللهجرةًًوً UNHCRبالتعاونًمعًالمفوضيةًالساميةًلألماًالمتحةةًلشنونًالالجئينًتاًتنظياًاالجتمااً 
و لكًييًإ ارًجهوةًتخصيصًاليواًامولًلالتفاقًالعالميًلالجئين ًواليواًاليانيًلالتفاقًالعالميًللهجرةًاآلمنةًوالنظاميةًوالمنظمة ً

ً ًىاا ًتبنيهما ًالمزمع ًالعالميين ًاالتفاوين ًحول ًالجارية ًللمشاورات ًللتحضير ًالتشاور ًالبيان2018ًىملية ًنصًىليل ًلما ًتنفي ا  ًوه ا .
ًيوميًالخ ًالتشاورًال اًىقة ًلالجتمااًالعااًرييعًالمستوىًحولًالتحريات3/8/2016ًً-2تاميًلالجتمااًاالستينائيًلعملية تحضيرا 

ً ً)أبريل ًالتشاور ًلعملية ًالسابقة ًالعاةية ًاالجتماىات ًمخرجات ًمع ًواتساوا  ًوالمهاجرين  ًلالجئين 2015ًاليبيرة ًمايو ًمايو2016ً   
 ي.2017
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التاةاىياتًًالعةياةًمانًأصاب ًلهااًالمهاجرينًوالالجئاينًوحقاووهاوتأييةا ًىلزًأنًوضاياًالهجرةًواللجو ًوأوضااً -
ًاآليااارًالتاايًتخلفهاااًىلاازًاموضااااًتقتصاارًىلاازلاااًتعااةًًوالسياساايةًواممنيااةًىلاازًالمسااتوياتًاحوليميااةًوالةوليااةً

  ًاحنسانيةجتماىيةًًواالوتصاةيةًًواال

الاًبمااًيحاتاًمراىااةً لاكًىناةًصايااةًخصوصيةًيلًمن قةًإوليميةًويلًةولاةًمانًةولًالعاًاحترااًوتأييةا ًىلز -
إلاازًجاناايًًاالتفااقًالعااالميًللهجارةًاآلمنااةًوالنظامياةًوالمنظمااة ًووضااعلًب ريقاةًمرنااةًتحتاراًهاا هًالخصوصاية 
 أهميةًاحتوائلًىلزًالسبلًوالوسائلًلترجمةًالمباةئًوااللتزاماتًالوارةةًبلًإلزًأهةافًوابلةًللتنفي  

عمليةًالتشاورًالعربيةًاحوليميةًحولًالهجرةًواللجو ًييًتوحيةًالمووفًالعربيًمانًوتأييةا ًىلزًالةورًاحيجابيًل -
الموضااوىاتًالم روحااةًىلاازًالساااحةًالةوليااةًوىرضاالًخاااللًالفعالياااتًالعالميااة ًوأهميااةًةىمهاااًوتعزياازًةورهاااً

 يأحةًاآللياتًالقائمةًالمهمة 

المتحةةًالمعنيًبالهجرة ًوىلزً رائقًالمفاوضااتًوبعةًاال الاًىلزًتقريرًالمميلًالخاصًلألمينًالعااًلألماً -
التاايًتاااًبموجبهاااًتحةيااةًًالحيوميااةًالةوليااةًبشااأنًاالتفاااقًالعااالميًماانًأجاالًالهجاارةًاآلمنااةًوالمنظمااةًوالنظاميااة

الموضااوىاتًالسااتًالتاايًساايتاًمناوشااتهاًياايًالجلساااتًالمواضاايعيةًاياارًالرسااميةًبشااأنًتيساايرًالهجاارةًاآلمنااةً
 ًوىلااازًالعااارو ًالتااايًتااااًتقاااةيمهاًخااااللًاالجتماااااًواميياااارًوالمقترحااااتًالتااايًتضااامنتهاًوالنظامياااةًوالمنظماااة

 االجتماا ًييمةاخالتًالساةةًالمشاريينًييلًوالمناوشاتًالتيًةارتً

 :االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والنظامية والمنظمةبأهمية أخذ البنود التالية في االعتبار عند وضع يوصون 

ًً:جميع أشاال التمييزمنع نسان للمهاجرين اافة، واإلدما  االجتماعي، والتماس،، و حقوق اإل : أوالا 
 لرىاية متوازنةًورنىًمقاربات ووضع المقصةًوةولًالمنشأًةول بين المشترية المسئولية مبةأ ىلز التأيية .1

ًحقوقًيفالةًأنًحيثً المقصةًةولةًتجاهًوواجباتهاًبحقووهاًوتوىيتهاًأسرها وأيراة المهاجرين حقوق وحماية
ًىلزًوالمقصةًالمنشأًةولًييًمساهماتهاًلتعزيزًضروراًأمرًللمهاجرينًاحنسانيةًاليرامةًواحترااًاحنسان

 .ةولةًليلًالةوليةًوااللتزاماتًالو نيةًالقوانينًمعًيتفقًبماًو لكًسوا  ًحةً 

ًاللجو ًأوًالمهجرًةولًإلزًبلةانهاًيغاةرونًال ينًامشخاصًلجميعًاحنسانًحقوقًمباةئًاحترااًضرورة .2
 .المقصةًةولةًإلزًرحلتهاًيرايقًال اًالقانونيًوضعهاًىنًالنظرًبغ ًوسريةًمسباي

ًوامشخاصًالسنًويبارًوام فالًالنسا ًمنًالمهاجرينًمنًوالمهمشةًالضعيفةًبالفئاتًخاصًاهتمااًإى ا  .3
ًهشاشةًمعًيتناسيًبماًمعهاًوالتعاملًالنسا  ًضةًالقائاًوالعنفًبالبشرًاحتجارًوضحاياًاحىاوةً وا

 للتعريف برامجًووضعًالو نية ًوالقوانينًللتشريعاتًويقاً ًيحتاجونهاًالتيًوالمساىةةًالحمايةًومنحهاًوضعها 

ًاحوليميةًوالمنظماتًالةولًبينًبالتعاونًو لكً الفئاتًه هًالحتياجاتًمناسبةًاستجاباتًوت ويرًبحقووها 
ً.الصلةً اتًالةوليةًو

ًالةينيةًوالمعتقةاتًواحسالمويوبياًلألجانيًالعةا ًظاهرةًومواجهةًالعنصراًالتمييزًأشيالًلجميعًالتصةا .4
ًبوسائلًباالستعانةًمجتمعيةًتوىيةًحمالتًىملًخاللًمنًالعنصريةًالممارساتًمنًالمهاجرينًوحماية
ًوالمجتمعاتًالمهاجرينًبينًالحوارًتعزيزًخاللًمنًوي لكًاالجتماىي ًالتواصلًووسائلًالتقليةاًاحىالا

 .الشخصيةًتجاربهاًنشرًمنًالمهاجرينًوتميينًلها ًالمستضيفة
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ًً:ثانياا: معالجة أسباب الهجرة
2030ًتنفي ًأهةافًخ ةًالتنميةًالمستةامةًأنًالهجرةًهيًالوجلًاآلخرًللتنمية ًو لكًمنًخاللًالتأييةًىلزً .1

ًحيثوالتيً ًىلزًالهجرة  ًيبيرا  ًتأييرا  ًامسبًسييونًلها ًللهجرة ًأنًالفقرًوالب الةًيعةانًمنًأها ايًالةايعة
منًخاللًتحسينًالبنيةًالتحتيةًوتسهيلًالتجارةًواالستيمارًسوفًيخلقًًوالعبورالمنشأًتنميةًةولًوب لكًيإنً

ًأنًتحسينًيرصًالعملًوالتعليا يعملًىلزًالحةًمنًالعواملًالةايعةًًمنًشأنلًأنًيرصًىملًجةيةة ًيما
 للهجرة.

ًمماًالمنشأًةولًييًوالمتوس ةًالصغيرةًالمشروىاتًحوامةًوالفنيًالماةاًالةىاًتقةيابًالةوليًالمجتمعًم البة .2
 .امصليةًأو انهاًييًللشبايًىملًيرصًخلقًىلزًيساىة

ًالمشتركً .3 ًوالتخ ي  ًالتحليل ًخالل ًوالتنمواًمن ًاحنساني ًالمجال ًيي ًالفاىلة ًالجهات ًبين ًالتعاون تحسين
 المساىةةًاحنسانيةًال ارئةًإلزًاالستجاباتًالتنمويةًام ولًأمةا .ًلالنتقالًمن

 والمهاجرين.ًلنزاىاتًوالصراىاتًالتيًتسببتًييًزياةةًأىةاةًالالجئينالتأييةًىلزًأهميةًحلًا .4
 التضامنًبينًالةولًييًحلًامزماتًواليوارثًال بيعيةًوتأييرهاًىلزًالمهاجرينًييًالةولًالتيًتمرًبأزمات. .5

دارة الهجرة بجميع أبعادهاثالث ً :اا: التعاون الدولي وا 
و نيةًللتنسيقًبينًمختلفًًآلياتًاستحةاثًىلزًتقواًالهجرةًلحويمةًجيةةًىناصرًىلزًاالىتماةًضرورة .1

الجهاتًوالمنسساتًالحيوميةًالتيًتعملًييًمجالًالهجرةًىلزًالمستوىًالو ني ًبحيثًييونًهناكًتنسيقً
بينًالوزاراتًوي لكًبينًالحيوماتًالمريزيةًواحةارةًالمحلية ًو لكًبهةفًوضعًسياساتًواستراتيجياتًو نيةً

ً ةواجية.متماسيةًتعملًىلزًتحقيقًالتياملًومنعًاالًز
ًمنً رقًىةةًخاللًمنًالهجرة ًسياساتًبينًالتوازنًلتحقيقًالمقصةًوةولًالمنشأًةولًبينًالتعاونًتعزيز .2

 ًوالقيااًبإجرا ًةراساتًةوريةًحولًاحتياجاتًأسواقًالعملًالمقصةوضعًنظاًمسواقًالعملًييًةولًًبينها
ً ًالم لوبة ًالمهارات ًوتحةية ًالةول  ًه ه ًيي ًآلياتبوضوح  ًومنهالتًًمشتريةًووضع ًبمهارات لالىتراف

ياساتًواحىالنًىنًيرصًالعملًالمتاحة ًمماًيسم ًلةولًالمصةرًبوضعًسً المهاجرينًبمختلفًمستوياتها
 .التعلياًوالتةرييًالمناسبة

ًبالهجرةًالمتعلقةًالبياناتًجمعًىمليةًىنًناتجةًةويقةًمعلوماتًىلزًتعتمةًو نيةًمقاربةًوتبنيًوضعًأهمية .3
ً.الو نيةًالمنسسيةًالقةراتًبنا ًىلزًالعملًخاللًمنًو لكًوتحليلها ًنوىيتهاًوتحسين

ًأهةافًمعًيتفقًبماًوالةوليةًواحوليميةًالو نيةًالمستوياتًىلزًالتنميةًسياساتًييًالهجرةًتضمينًضرورة .4
ً.الو نيةًالتنميةًوخ  2030ًًالمستةامةًالتنمية

أهميةًمراىاةًالفوارقًبينًالجنسينًييًيلًجوانيًحويمةًالهجرةًلتحقيقًالمساواةًللنسا ًبماًيتفقًمعًالهةفً .5
ً ًالمستةامة ًالتنمية ًأهةاف ًمن ًالقانونية2030ًالخامس ًالمستويات ًجميع ًىلز ًالموضوا ًه ا ًومعالجة  

 والسياسيةًوالممارسة.
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ًب .6 الجالياتًالمغتربةًلةىاًالمهاجرينًومساىةتهاًىلزًأهميةًتعزيزًجهوةًمنظماتًالمجتمعًالمةنيًالخاصة
مةاةهاً ًوا  ًلها ًالالزا ًواللغوا ًالفني ًالتةريي ًتقةيا ًخالل ًمن ًو لك ًالمستضيفة  ًالمجتمعات ًيي االنةماج

 .واحترامهاًبالمعلوماتًالالزمةًلهاًلمعريةًحقووهاًوواجباتهاًوالتعرفًىلزًووانينًوأنظمةًالةولًالمستضيفة
ىاةةًالتوايقً .7 ًوا  ًوبولها ىاةة ًللمهاجرينًوا  ًال وىية ًييًمجالًالعوةة ًوةولًالمقصة والتنسيقًبينًةولًالمنشأ

مراىاةًمباةئًحقوقًاحنسانًىنةًييًإ ارًاالتفاوياتًوالترتيباتًالينائية ًمعًالحفاظًىلزًيرامتهاًًوًإةماجها
نفًالتعاملًمعهاًبماًيتفقًمعًالمواييقًالةولية ا ًالقانونًالةوليًييًىوةةًالمهجرينًوسرا ًوالقوانينًالو نية ًوا 

ً.منًأو انهاًنتيجة ًللصراىاتًواحتاللًامر ًيماًهوًييًالحالةًالفلس ينية
أهميةًاتساقًبرامجًإىاةةًاحةماجًمعًاالستراتيجياتًاحنمائيةًالو نيةًومعًاحتياجاتًالمجتمعاتًالمحليةًالتيً .8

ًالمهاجرون ًووضعًسياساتًناجعةًتع ًإىاةةًيعوةًإليها ًييها ززًإسهاماتًالمهاجرينًييًىمليةًالتنمية ًبما
ًإةماجهاًييًسوقًالعملًلالستفاةةًمنًخبراتهاًومهاراتها.

ًب ريقةًوالمنظمةًوالنظاميةًاآلمنةًللهجرةًالعالميًاالتفاقًييًالمضمَّنةًوااللتزاماتًالمباةئًصيااةًضرورة .9
ًام رافًجميعًمصال ًوتراىيًةولة ًيلًوصيةوخصًإوليميةًمن قةًيلًخصوصيةًاىتبارهاًييًتضعًمرنة
ًملزمةًىناصرًإلزًوتقسيمهاًىليهاًالمتفقًوالمباةئًالقواىةًوضعًخاللًمنً لكًيتاًبحيثًالصلة ً ات

ً.ملزمةًايرًوأخرى
ً :رابعاا: مساهمات المهاجرين والمغتربين في جميع أبعاد التنمية المستدامة

ًأوًييًةولًالمقصةاالىترافًبالمساهماتًاحيجابيةً .1  ًحيثًأنًوتشجيعهاًللمهاجرينًسوا ًييًةولًالمنشأ
ًأنً ًيما ًالمنشأ  ًةول ًتنمية ًيي ًتسها ًومعاريها ًخبراتها ًبنقل ًوويامها ًواستيماراتها ًالمهاجرين تحويالت

 للمهاجرينًةورًيبيرًييًتنميةًةولًالمقصةًي لك.ً

ًوال .2 ًةولًالمنشأ ًلفائةة ًىلزًأنها ًالنظرًإلزًالهجرة ًلعةاًأهمية ًحال  ًالهجرة ًحيثًتعة ًسوا ؛ ًىلزًحة  مقصة
ًالختاللً ًحال  ًنفسًالووتًتوير ًويي ًالمنشأ  ًةول ًيي ًالموجوةة ًالعمل ًلقوة ًالمحلية ًالعمل استيعايًسوق

 التوازنًالةيمواراييًييًةولًالمقصة.ًومنًه اًالمن لقًيجيًالتأييةًىلزًأهمية:
ًتراى .أ  ًويقًضواب  ًللتنقل ًووانونية ًيرصًآمنة ًاليرامةًإتاحة ًىلز ًوتحايظ ًاحنسان يًمباةئًحقوق

 ؛تًالةخولًواحوامةًمارا ًمختلفةاحنسانيةًمنًخاللًتبسي ًإجرا اتًالحصولًىلزًتأشيرا

أخ ًالهجرةًييًىينًاالىتبارًييًخ  ًالتنميةًالو نيةًييًبلةانًالمنشأًوالمقصة ًوالعملًىلزًوضعً .ب 
ًواآللياتًام رًتوييرًوًليةًالتنميةًييًالو نًالعربي يًىمبرامجًحشراكًاليفا اتًالعربيةًالمهاجرةًي

 .المهاجرينًىبرًالمعريةًبنقلًالخاصة

شراكًالعربيةًالةولًييًالو نيةًالتنميةًخ  ًييًالهجرةًتضمينًإلزًالسعيًمواصلة .3 ًوالمنسساتًاليفا اتًوا 
ًوشبياتًالشراياتًوت ويرًخبراتها ًنقلًخاللًمنًالعربيًالو نًييًالتنميةًىمليةًييًالخارجًييًالعربية

ًيرصًىنًأيضلًمعلوماتًىلزًالحصولًييًومساىةتهاًالعربية ًالمن قةًييًنظرائهاًوبينًبينهاًالتواصل
 . لكًتحقيقًييًالحةييةًوالتينولوجياًاالتصالًوسائلًمنًواالستفاةةًالمن قة ًييًواالستيمارًالعمل
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ًةولًييًالمستةامةًالتنميةًجهوةًلةىاًهامنًاالستفاةةًوتشجيعًالخارجبًالمقيمةًالعربيةًباليفا اتًاالهتماا .4
ًوالتينولوجياًايتسبوهاًالتيًوالخبراتًالمعريةًونقلًالو نية ًالتنميةًبرامجًلةىاًوتحفيزهاًوالمقصة ًالمنشأ
ًمجاالتًنفسًييًتعملًالتيًالعربيةًالعلميةًواليياناتًبالمنسساتًورب هاًامصلية ًةولهاًإلزًالحةيية

 .تخصصها

 :خاللًمنًو لكًالتنمية؛ًخةمةًييًالمهاجرينًتحويالتًلوضعًالجا بةًالحوايزًتوييرًأهميةًىلزًالتأيية .5

ًلتيس .أ  ًالالزمة ًالتةابير ًاتخا  ًإلز ًوالمقصة ًالمنشأ ًةول ًالمهاجرينةىوة ًتحويالت ًباتخا ًير ًو لك  
 ؛2ونواتًرسميةوالعملًىلزًزياةةًتةيقهاًمنًخاللًتيلفةًإرسالًالتحويالتًًلتخفي إجرا اتً

لةًإلزًةولًالمنشأ ًوتوييرًحثًةولًالمقصةًىلزًالنظرًييًاحىفا اتًالضريبيةًىلزًامموالًالُمحوًَّ .ب 
 ؛ةىاًالماليًوالتينولوجيًواحةاراال

ًالوىيًًلالوتصاةاتًالو نيةًلةولًالمنشأوضعًبرامجًلج يًتحويالتًالمهاجرينً .ج  والعملًىلزًزياةة
 ؛مهاجريناحنفاويًلةىًأسرًال

 ؛أو انهاًامصليةًعًاستيماراتًالمهاجرينًييوضعًبرامجًلتشجي .د 

ًةولًالمنشأ .ه  ًوتوييرًحوايزًلًةىوة ًوالمجتمعية  لنظرًييًتنويعًونواتًاالستيمارًييًالمشاريعًالفرةية
ًوتوييرًالظروفًالمالئمةًلتحقيقًاالستفاةةً ًمنًالتحويالتًالمالية؛ لتحقيقًأوصزًوةرًمنًاالستفاةة

 .التحويالتًييًةيعًجهوةًالتنميةًاالجتماىيةًواالوتصاةيةالقصوىًمنًتلكً

التأييةًىلزًأهميةًالتحويالتًييًةيعًىجلةًالتنميةًإالًأنهاًليستًالمصةرًامساسيًلتمويلًالتنميةًوليستً .6
ًبةيال ًللمساىةاتًالتنمويةًالةوليةًنظرا ًلت ب بهاًوىةاًالقةرةًىلزًوياسهاًووياسًتأييرهاًىلزًميايحةًالفقر.

ًتحقيق .7 ًيي ًاالجتماىي ًالتماسك ًمهمية ًًإةرايا  ًه ا ًأن ًىلز ًننية ًالتنمية  ًبتشجيعًالتماسك ًتحقيقل يمين
ًيتفقًمعًمشاريةاليقاييًوتعملًىلزًًالسياساتًالتيًتنةاًإلزًالحفاظًىلزًالتنواًواحةماج ًبما  الجميع 

ًاليقايي ًالتنوا ًبشأن ًالعالمي ًًاحىالن ًالمستةامة ًالتنمية ًالالجئين2030ًًوخ ة ًأجل ًنيويوركًمن ىالن وا 
 .للسالاًواالستقرارًوالتنميةًوىاجالً ًضرورياً ًالهوةًبينًاليقاياتًأمراً ًجسريعةًًوالمهاجرين ًحيث

ًالمهاجرةوضعًسياساتً .8 ًمنًاليفا اتًالعربية ًلةولًالمنشأًلالستفاةة ًييرية ًمليية منًخاللًىةةًًباىتبارها
زالةًالعوائقًأمااًالهجرةًالةائرية ًًبينهاًأمورًمن خلقًشبياتًتواصلًوويةًبينًالمهاجرينًوةولهاًامصلية ًوا 

 وتنميةًرأسًالمالًالبشراًييًةولًالمنشأ.
تشجيعًالمباةراتًالتيًتقواًبهاًالةولًوالمنظماتًالةوليةًواحوليميةًييًمجالًالتواصلًمعًالجالياتًالمغتربةً .9

ًا ًالمهاجرونًبهةفًييًسبيلًتعزيزًجهوة ًبها ًالتيًيتقةا ًوي لكًالمباةراتًالفرةية ًييًبلةانًالمنشأ  لتنمية
 إيااةةًأو انهاًامصليةًييًمختلفًالمجاالت.
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ً :خامساا: تهريب المهاجرين واإلتجار باألشخاص واألشاال المعاصرة للرق

ًالمنظمةًالجريمةً شبياتًمن والوواية بالبشر واحتجار المهاجرين وتهريي النظامية  اير الهجرة ميايحة ةىا .1
 التوىية خالل من و لكً احرهابيةًامنش ةًإلزًبالبشرًواحتجارًالمهاجرينًتهرييًمنًنشا هاًيمتةًالتي

 .وتفعيلها ل لك الالزمة القوانين وسن بمخا رها

ًالقااانونًبإنفااا ًالمختصااةًالو نيااةًبااامجهزةًالعاااملينًوااةراتًلبنااا ًالااالزاًالااةىاًقااةيابتًالااةوليًالمجتمااعًم البااة .2
ًمجاااالًياايًالحااةوةًمراوبااةًواااةراتًتعزياازًإلاازًتهااةفًالتاايًوالمعاااةاتًالباارامجًوتااوييرًالصاالة ً اتًوالمنسسااات

 .بالبشرًاحتجارًميايحة

ًوأبعاةهاااًبالبشاارًواحتجااارًالمهاااجرينًتهرياايًبخ ااورةًالتوىيااةًياايًواحىالميااةًالتعليميااةًالمنسساااتًةورًتوساايع .3
ً.المختلفةًوآيارها

ً :سادساا: الهجرة غير النظامية ومسارات الهجرة النظامية
تاحةًللهجرةًالشرىيةًالقنواتًزياةةًىلزًالتأيية .1 ًأنًشأنلًمنًو لكًوالمنظمةًوالنظاميةًاآلمنةًللهجرةًيرصًوا 

 .النظاميةًايرًللهجرةًالةايعةًامسبايًمنًيقلل

 :خاللًمنًالمقصةًةولًإلزًالقانونيًوالةخولًالنظاميةًللهجرةًموسعةًمساراتًتويير .2

 المعلومات؛ًمنًوايرهاًوالعملًواحوامةًالةخولًشرو ًبشأنًالمعلوماتًتويير .أ 

 والمهني؛ًالفنيًالتةرييًويرصًالةراسيةًالمن ًزياةة .ب 

 والموسمية؛ًوالمنوتةًالةائريةًالهجرةًيرصًزياةة .ج 

ً العلميًالبحثًالتعليا )ًمختلفةًمارا ًواحوامةًالةخولًتأشيراتًىلزًالحصولًإجرا اتًتسهيل .د 
 الو نية؛ًوالقوانينًالتشريعاتًحسييًوايرهاًالتةريي ًاليقاية 

 .العائليًالتجمعًتيسير .ه 

ًتوظيفًىقوةًإبرااًضمانًليتسنزًبالخارجًالتوظيفًمياتيًنشا ًوتنظياًالعمالةًتوظيفًرسواًتخفي  .3
 .المنصفًالتوظيفًمباةئًحسيًللمهاجرينًمناسبةًىملًظروفًوتوييرًومويقةًوانونية

ًالشهاةاتًىلزًوللتصةيقًالتوظيفًوبلًماًوالتأهيلًالتةرييًخةمةًلتقةياًموحةةًخةماتًنقا ًإنشا  .4
 .ًالسفرًترتيباتًوتسهيلًالةراسيةًوالمعاةالت

ًالنظامياااةًايااارًللهجااارةًالميايحاااةًوساااائلًتقاااررًالتااايًامجااالًوصااايرةًالسياسااااتًتقتااارنًأنًضااارورةًىلااازًالتأيياااة .5
ًماانًالنظاميااةًاياارًالهجاارةًماانًتااةيقاتًلخااروجًالةايعااةًالج ريااةًامساابايًتعااالجًامجاالً ويلااةًتنمويااةًبمقاربااات

ًالج ريااةًامساابايًلعااالجًييفاايًالًاممناايًالمنظااورًأنًحيااثًوالتنميااة ًالهجاارةًبااينًاالرتبااا ًىلاازًالتأييااةًخااالل
 .للمشيلة


