تشرين األول/أكتوبر 2017

المنظمة الدولية للهجرة
إسهام تكميلي لتقرير األمين العام لألمم المتحدة
بشأن االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية:
التزامات قابلة للتنفيذ

يسرّ ّ المنظمةّالدوليةّللهجرةّأنّتقدمّهذهّاالستجابةّالتكميليةّلطلبّممثلّاألممّالمتحدةّالخاصّ
لألمينّالعامّالمعنيّبالهجرةّالدوليةّلإلسهامّفيّتقريرّاألمينّالعامّلألممّالمتحدةّعنّاالتفاقّ
العالمي ّمن ّأجل ّالهجرة ّاآلمنة ّوالمنظمة ّوالنظامية ّ(االتفاق ّالعالمي)ّ .وتضمنت ّالوثيقة ّالتيّ
قدمتهاّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّفيّّ20سبتمبر/أيلولّّ2017توصياتّبشأنّهيكلّوعناصرّاالتفاقّ
العالمي ّووسائل ّتنفيذه ّوإطار ّمتابعة ّواستعراض ّالتنفيذّ ،باإلضافة ّإلی ّاعتبارات ّعامّة ّبشأنّ
االلتزاماتّالقابلةّللتنفيذّ.وتتضمنّهذهّالوثيقةّتوصياتّإضافيةّبشأنّااللتزاماتّالقابلةّللتنفيذّ،
تمشياّمعّالتفاصيلّالواردةّفيّقرارّالطرائقّالذيّيفيدّبأنهّيتعينّعلىّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّ
تقديمّالدعمّالتقنيّوالدعمّفيّمجالّالسياسةّالعامةّللدولّاألعضاءّفيّتطويرّاالتفاقّالعالميّ.
وتستندّهذهّالوثيقةّلیّعملّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّمعّالحکوماتّوغيرهاّمنّالجهاتّالفاعلةّ
بشأنّحكامة ّوإدارةّالهجرةّمنّخاللّالسياساتّوالبحوثّوالعملياتّعلیّالمستوياتّالعالميةّ
واإلقليميةّوالوطنيةّوالمحليةّ.ويستندّالتقريرّبصفةّخاصةّإلىّنتائجّالمناقشاتّالتيّأجريتّمنذّ
عامّّ،2001بشأنّالسياساتّمعّالحكوماتّبالتعاونّمعّأصحابّالمصلحةّاآلخرينّمنّخاللّ
الحوارّالدوليّبشأنّالهجرةّالذيّتضطلعّبهّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّ.كماّأنهاّتشيرّبانتظامّإلىّ
تقريرّسوثيرالندّوتستندّإليهّ،بماّيتماشىّمعّالرؤيةّاالستراتيجيةّللمنظمةّالدوليةّللهجرةّبشأنّ
الهجرةّالمدارةّإدارةّجيدةّ.
مل ّخص موجز :توصيات المنظمة الدولية للهجرة بشأن الهيكل/العناصر
والتنفيذ/المتابعة/االستعرا
الهيكلّوالعناصرّ:اقترحتّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّ،فيّتقريرهاّالذيّقدمتهّفيّّ20
أيلول/سبتمبرّ،أنّيؤكدّاالتفاقّالعالميّعلىّالتركيزّعلىّقضاياّحقوقّاإلنسانّوالناس؛ّوعلىّ
أنّالهجرةّأمرّالّمفرّّمنهّ،ومسألةّإيجابيةّإلىّحدّّكبيرّبالنسبةّللمهاجرينّوالمجتمعات؛ّوأنهّ
يجبّالتصدّيّللتمييزّوالتعصبّتّجاهّالمهاجرينّ.واقترحتّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّأنّتتضمنّ
المبادئّالرئيسيةّالتيّيرتكزّعليهاّاالتفاقّالعالميّحقّّالدولّالسياديّفيّتحديدّاألفرادّمنّ
غيرّالرعاياّالذينّيجوزّلهمّالدخولّإلىّأراضيهاّواإلقامةّفيهاّ،بماّيتماشیّمعّالقانونّالدولي؛ّ
وحقّاألشخاصّفيّالعودةّإلىّبلدانهم؛ّوأنّتقبلّالدولّعودةّمواطنيها؛ّوأنّتعملّالحكوماتّ

معاّّ،ومعّالجهاتّالفاعلةّغيرّالحكوميةّ،علىّتقاسمّالمسؤوليةّعنّتحقيقّالفوائدّاإليجابيةّ
للهجرةّوالتصديّلتحدياتهاّبروحّمنّالتضامنّالحقيقي.
التنفيذّوالمتابعةّواالستعراضّ:اقترحتّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّفيّالوثيقةّالتيّقدمتهاّفيّّ20
أيلول/سبتمبرّإطاراّلمتابعةّواستعراضّاالتفاقّالعالميّ،يضطلعّفيّنطاقهّمنتدىّشاملّ
وشفافّبينّالحکوماتّ،يكونّمقرّهّفيّجنيفّ(حيثّتوجدّمعظمّالخبراتّالمتعلقةّبالهجرة)ّ
باستعراضاتّمرحليةّمنتظمةّاللتزاماتّاالتفاقّالعالميّ.وستضطلعّآليةّالمتابعةّهذهّبماّيليّ :
•ّّاالستنادّإلىّالنظمّواآللياتّالقائمةّ.وتشملّالخياراتّالتيّتمّتحديدهاّ،الهيئةّاإلداريةّ
للمنظمةّالدوليةّللهجرةّ،وهيّمجلسّالمنظمةّالدوليةّللهجرة؛ّوحوارّالمنظمةّالدوليةّ
للهجرةّبشأنّالهجرةّ(الحوارّالدولي)؛ّوالمنتدىّالعالميّالمعنيّبالهجرةّوالتنمية.
• تضمينّمشارکةّهامةّمنّجانبّاألممّالمتحدةّوالشرکاءّاإلقليميينّوالمجتمعّالمدنيّ
والقطاعّالخاصّواألوساطّاألکاديميةّوالمهاجرينّوالشتاتّوغيرهمّمنّأصحابّ
المصلحةّ،وضمانّتمثيلّمتوازنّجغرافيّومواضيعيّوجنساني.
• إيجادّالسبلّللوصولّإلىّ"قاعدة"ّالجهاتّالفاعلةّاإلقليميةّوالوطنيةّ،لكيّ"ترقى"ّ
هذهّالجهاتّالفاعلةّإلىّالمستوىّالعالميّ،إذّإنّالكثيرّمنّأنشطةّّتنفيذّاالتفاقّالعالميّ
سيحدثّبالضرورةّعلىّالمستويينّالوطنيّواإلقليمي.
• ربطّاالتفاقّبتنفيذّواستعراضّخطةّالتنميةّالمستدامةّلعامّّ2030علىّالمستوياتّ
العالميةّواإلقليميةّوالوطنيةّ،إذّإنّتنفيذّاالتفاقّالعالميّبأهدافّالتنميةّالمستدامةّالمتعلقةّ
بالهجرةّسوفّيعززّبعضهاّبعضا.
• إيالءّاألولويةّلتحديدّوتنفيذّتنميةّالقدراتّللدولّوأصحابّالمصلحةّاآلخرينّبشأنّ
سياساتّالهجرةّوالتشريعاتّوالمؤسساتّ،وفيّمجموعةّمنّالمجاالتّالتقنية.
•ّّّإدراجّتنسيقّقويّبينّالوكاالتّعلىّالمستوياتّالعالميةّواإلقليميةّوالوطنيةّ،بماّفيّ
ذلكّالشراكاتّمعّأصحابّالمصلحةّالمحليينّ،بعدّاستعراضّهياكلّالتنسيقّالقائمةّمثلّ
الفريقّالعالميّالمعنيّبالهجرةّونتائجّالجهودّالتيّتقومّبهاّاألممّالمتحدةّمنّأجلّ
اإلصالحّ،واالستفادةّمنّدخولّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّفيّمنظومةّاألممّالمتحدةّ،بماّفيّ
ذلكّعنّطريقّالتنسيقّبينّالوكاالتّ،فضالّعنّاألفرقةّالعاملةّالمعنيةّبالهجرةّعلىّ
الصعيدينّالوطنيّواإلقليمي.
• إدراجّآليةّلتمويلّجملةّأمورّمنهاّجمعّالبياناتّوتحليلهاّوالعملياتّوالحواراتّبينّ
أصحابّالمصلحةّالمتعددينّالتيّأطلقهاّاالتفاقّالعالميّواستعراضّالتزاماتّاالتفاقّ
العالميّبهدفّتحديدّالعقباتّوالثغراتّوتوفيرّبناءّالقدراتّالمتفانيةّعندّالحاجة.
• دعمهّبأمانةّمكرسةّ،تعدّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّفيّوضعّجيدّ،وعلىّاستعدادّ
لقيادتهاّ .
توصيات بشأن االلتزامات القابلة للتنفيذ
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تقترحّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّإدراجّااللتزاماتّالقابلةّللتنفيذّضمنّالمجموعاتّ
المواضيعيةّالتاليةّ،التيّتشکلّمعاّّاألساسّالضروریّللهجرةّاآلمنةّوالمنظمةّ
دارةّإدارةّجيدة:
والنظاميةّ-أيّالهجرةّالم َ
ّ-ّ1التقيّدّبالمعاييرّالدوليةّوحمايةّحقوقّاإلنسانّللمهاجرين؛
ّ-ّ2نظمّوطنيةّشاملةّومتوازنةّوتعملّبشكلّفيّإدارةّالهجرة؛
ّ-ّ3الرفاهّاالجتماعيّواالقتصاديّللمهاجرينّوالمجتمع؛
ّ-ّ4أبعادّالتنقالتّالمتعلقةّباألزمات؛ّ
ّ-ّ5التعاونّالدوليّبشأنّالهجرةّوإدارتهاّ .
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ّيعدّاالمتثالّلقواعدّومعاييرّحقوقّاإلنسانّالدوليةّ،وقوانينّالالجئينّ،والقانونّاإلنسانيّ،
وقوانينّ العملّ،والجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةّ،والقانونّالدبلوماسيّوالقنصليّ،والمهاجرينّ،
وفيّسياقّالهجرةّ،أمرّضروريّلنظمّإدارةّالهجرةّالوطنيةّالتيّتدارّإدارةّجيدةّ.ويجبّأنّ
يتمشىّتنفيذّوإنفاذّالقوانينّوالسياساتّواإلجراءاتّمعّاالحترامّالكاملّوالحمايةّالكاملةّلحقوقّ
اإلنسانّوالحرياتّاألساسيةّللمهاجرينّ .

المعاييرّالدولية:
•ّ ّ مواءمةّالتشريعاتّالوطنيةّمعّااللتزاماتّوالمعاييرّالمتعلقةّبحمايةّحقوقّالمهاجرينّفيّ
القانونّالدوليّذيّالصلةّ،بماّفيّ ذلكّالمعاييرّالراميةّإلىّمكافحةّالتمييزّوكراهيةّاألجانبّ
والعنصريةّ،وضمانّوصولّالمهاجرينّإلىّالعدالة.
•ّّبناءّالقدرةّعلىّتنفيذّهذاّالتشريع.
•ّ ّ تدريبّالمسؤولينّالذينّيتصلونّبالمهاجرينّ(مسؤوليّالجمارك/الحدودّومقدميّالخدماتّ
الصحيةّواالجتماعيةّوالمدرسينّوضباطّالشرطةّوالقضاةّوغيرهم)ّعلىّقوانينّحقوقّاإلنسانّ
الدوليةّوالجريمةّالمنظمةّعبرّالوطنيةّوالعملّوغيرّذلكّمنّالقوانينّذاتّالصلةّ،وكيفيةّتحديدّ
الهويةّ،والفحصّ،واإلحالةّ،ومساعدةّالمهاجرينّذويّاالحتياجاتّالخاصةّمنّالحماية.
ّ oاستهداف ّالمناطق ّذات ّالمخاطر ّالعالية ّمثل ّنقاط ّالعبور ّالحدودية ّوالمواقعّ
االستراتيجية ّاألخرى ّ على ّطول ّطرق ّالهجرة ّوالمناطق ّالمتضررة ّمن ّاألزماتّ
والصناعاتّالتيّيكونّفيهاّخطرّاإلساءةّمرتفعاّمثلّالعملّالمنزليّوصناعةّالجنسّ
والبناءّوالتصنيعّوالزراعةّوصيدّاألسماك.
الهوية:
•ّّإنشاءّنظمّوطنيةّللتسجيلّالمدني.
•ّّتزويدّجميعّاألشخاصّبوثائقّإثباتّهويتهمّالقانونية.
•ّ وضعّتفاهماتّمشتركةّبشأنّالمعاييرّاألساسيةّلوثائقّالهويةّونظمّإدارةّالهويةّ(مثلّنطاقّ
المعلومات ّالمراد ّإدراجها ّوالسمات ّاألمنية ّللوثائق ّوالمعلومات ّالبيومترية ّوغيرها ّمنّ
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التكنولوجياتّلتأكيدّالهويةّبطريقةّأسرعّودقةّأكبرّ،وماّإلىّذلك)ّّ،معّإيالءّاالهتمامّالمناسبّ
لمشاغلّالخصوصية.
•ّتحسينّقدراتّإدارةّالهويةّ،منّخاللّتعزيزّالهويةّالوطنيةّونظمّإعادةّالقبولّ،بماّفيّذلكّ
منّخاللّالتعلمّمنّاألقرانّوتنميةّالقدراتّالمخصصة.
•ّتوفيرّإمكانيةّ التسجيلّالسريعّوالشاملّللوافدينّالجددّلضمانّاإلحاالتّالمناسبةّ،منّأجلّ
توجيهّالتکاملّوالحلولّالمستدامةّ،ودعمّجمعّالبياناتّوتحليلهاّ .

اعتباراتّالحمايةّالخاصةّ :
• ّاطالع ّالمهاجرين ّعلى ّحقوقهم ّومسؤولياتهم ّومسارات ّالهجرة ّالقانونيةّ ،من ّخالل ّالموادّ
المقدمة ّفي ّبلدان ّالمنشأ ّوعند ّوصولهم ّمن ّقبل ّالمكاتب ّالقنصلية ّووكاالت ّالهجرة ّومراكزّ
وهيئاتّمساعدةّالمهاجرينّومقدميّالخدماتّالصحيةّوالتعليميةّوإنفاذّالقانونّوغيرها.
•ّتوفيرّخدماتّحاالتّالطوارئّوإنقاذّاألرواحّفيّالعبورّوعندّالوصول.
•ّإنشاءّنظمّاستقبالّتلبيّاالحتياجاتّاألساسيةّمنّدونّتمييزيّللمهاجرينّالذينّيصلونّبصورةّ
غير ّنظامية ّأو ّفي ّتدفقات ّكبيرةّ ،بما ّفي ّذلك ّالغذاء ّومياه ّالشرب ّوالمأوى ّالالئق ّوالرعايةّ
الصحية.
• ّ إنشاء ّوتعزيز ّآليات ّاإلحالة ّإلى ّالسلطات ّالمعنية ّومقدمي ّالخدماتّ ،بالنسبة ّمثالّ ّلملتمسيّ
اللجوءّ ،واألطفالّ ،وضحايا ّاالتجار ّالمحتملينّ ،واألشخاص ّذوي ّاإلعاقةّ ،وغيرهم ّممن ّلهمّ
حقوقّواحتياجاتّخاصة.
•ّالقيامّبفحصّلتحديدّالحاالتّالتيّتزيدّفيهاّالمخاطرّومواطنّالضعفّ،مثلّنوعّالجنسّوالعمرّ
والصحةّوعواملّأخرىّ،ومواصلةّاالهتمامّبالعنفّالجنسانيّوماّيتصلّبهّمنّاستغاللّوإساءةّ،
والّسيماّفيّسياقاتّاألزماتّوحاالتّالضعفّالشديدّ،معّمراعاةّالقدرةّعلىّالصمودّوالقدرةّ
علىّالتصرفّلدىّالمهاجرين.
•ّالحدّ ّمنّمخاطرّاالستغاللّواإلساءةّبتنظيمّالعملّالذيّيمكنّأنّيكونّ"مخفيا"ّ،مثلّالعملّ
المنزليّ ،والحدّ ّمن ّاستخدام ّآليات ّالكفالة ّعلى ّيد ّصاحب ّعمل ّواحد ّوتوفير ّبدائل ّلهاّ ،مثلّ
الرعايةّالقائمةّعلىّالقطاعّ،وتنقلّالموظفينّ،واعتمادّنظمّتأشيراتّالعملّال َّمرّنة.
•ّ وضعّمبادئّتوجيهيةّغيرّملزمةّلحمايةّالمهاجرينّفيّالحاالتّالمعرضةّللخطرّمنّخاللّ
عمليةّتقودهاّالدولةّ،استناداّإلىّجملةّأمورّمنهاّمبادرةّ"المهاجرونّفيّالبلدانّالتيّتعانيّمنّ
النزاعات"ّومبادرةّنانسنّ،ومبادئّاالتّفاقّالعالميّ،ومبادرةّالبيئةّ"المأمونةّوالسليمة"ّ-ّ،الفريقّ
العامل ّالمعني ّبإنهاء ّاحتجاز ّاألطفالّ ،وكتيب ّالمنظمة ّالدولية ّللهجرة ّبشأن ّحماية ّومساعدةّ
المهاجرينّفيّالحاالتّالضعيفة.
 ّ ّ oتتضمنّالمبادئّالتوجيهيةّتفاهماتّمشترکةّوممارساتّفعالةّبشأنّأنواعّالضعفّ
والحاالتّالضعيفةّالتيّتتطلبّالحمايةّ،خارجّنطاقّحمايةّالالجئين.
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ّoتلتزمّالدولّباالستعراضاتّالوطنيةّالمشتركةّبينّالوكاالتّلسياساتهاّالمتعلقةّبالحمايةّ
وتشجع ّمشاركة ّأصحاب ّالمصلحة ّالمتعددين ّفي ّوضع ّالمبادئ ّالتوجيهية ّوتنفيذهاّ
الحقا.

احتجازّالمهاجرين:
•ّتحديدّ وتعزيزّبدائلّاحتجازّالمهاجرينّفيماّيتعلقّبالجرائمّاإلداريةّ،والّسيماّعندّوصولهمّ
وطردهمّ ،مثلّمراكزّاالستقبال ّ(شبه) ّالمفتوحةّأوّالمساكنّالمجتمعيةّ ،معّالتزاماتّاإلبالغّ
وإدارةّالقضاياّللحدّمنّالمخاطرّالمتعلقةّاإلنفاذّ.وضمانّالمراجعةّالقضائيةّالدوريةّالحتجازّ
المهاجرينّ،بماّفيّذلكّالحدودّالزمنية.
•ّ إنهاءّاحتجازّاألطفالّفيّالهجرة؛ّوضمانّوجودّنظمّاستقبالّكافيةّوخياراتّللرعايةّلألطفالّ
المهاجرينّ،بماّفيّذلكّفيّالنظمّالوطنيةّلحمايةّالطفل.

االتجارّباألشخاصّوتهريبّالمهاجرين ّ
•ّإنشاء ّآليات ّلتحديدّضحاياّاالتجارّوغيرهمّمنّالمهاجرينّالمست ّغَلينّوحمايتهمّومساعدتهمّ،
وضمانّحصولهمّعلىّالمساعدةّوسبلّاالنتصافّ،بماّفيّذلكّبإنشاءّخطوطّهاتفيةّمباشرةّ
للضحاياّودعمّصندوقّالمساعدةّالعالميةّالتابعّللمنظمةّالدوليةّللهجرةّلضحاياّاالتجارّوغيرهمّ
منّالمهاجرينّفيّالحاالتّالضعيفةّ،الذيّييسرّتقديمّالمساعدةّفيّحاالتّالطوارئّلألشخاصّ
جرّبهمّأوّاألشخاصّالذينّيعيشونّفيّحاالتّضعفّأخرىّ،بماّفيّذلكّتوفيرّالمأوىّاآلمنّ
المتّ َّ
والرعاية ّالطبية ّوالدعم ّالنفسي ّواالجتماعي ّوالمساعدة ّالقانونية ّوالمساعدة ّفي ّالعودة ّالطوعيةّ
وإعادةّاإلدماج.
• ّ ّإشراك ّودعم ّالقطاع ّالخاص ّمن ّأجل ّضمان ّأجور ّوظروف ّعمل ّالئقة ّلجميع ّالعاملين ّفيّ
سالسلّالتوريدّالخاصةّبهّ،علىّالمستوياتّالوطنيةّواإلقليميةّوالعالميةّ،بماّفيّذلكّالتوظيفّ
العادلّواألخالقي.
•ّّالقضاءّعلىّعمالةّاألطفالّواتخاذّتدابيرّملموسةّللحدّّمنّالطلبّعلىّالسلعّوالخدماتّالتيّ
جر ّبهم ّوالمهاجرون ّالمستغَّلّونّ ،مثل ّتثقيف ّالجمهور ّبشأن ّالظروفّ
ينتجها ّاألشخاص ّالمّتّ َّ
االستغالليةّالتيّيمكنّفيهاّإنتاجّبعضّالسلعّوالخدماتّلتمكينّالمستهلكينّمنّاتخاذّقراراتّ
مستنيرةّبشأنّاستهالكّهذهّالمواد.
• ّ ّالحدّ ّمن ّوقوعّاالتجار ّباألشخاص ّوتهريب ّالمهاجرين ّوالمخاطر ّالمرتبطة ّبذلك ّمن ّخاللّ
حمالت ّإعالمية ّمستهدفة ّفي ّبلدان ّالمنشأ ّوالعبور ّلمنع ّهذه ّالجرائم ّوفي ّبلدان ّالمقصد ّلحمايةّ
الضحاياّومحاكمةّمرتكبيها.
• ّ ّبناء ّقدرات ّالدول ّعلى ّمكافحة ّجرائم ّتهريب ّالمهاجرين ّواالتجار ّباألشخاص ّومقاضاةّ
مرتكبيها ّعلى ّنحو ّأكثر ّفعالية ّمن ّخالل ّتقديم ّالمساعدة ّالتقنية ّفي ّمجاالت ّمثل ّالقانون ّالدوليّ
والممارسة ّالدولية ّوجمع ّالمعلومات ّاالستخبارية ّوتحليل ّالمخاطر ّومهارات ّالتحقيق ّوإجراءّ
المقابالت.
•ّوضعّوتنفيذّتشريعاتّتتفقّمعّالمعاييرّالدوليةّ،وتعزيزّاإلنفاذّالستهدافّالجماعاتّاإلجراميةّ
المنظمةّ،بماّفيّذلكّمنّخاللّالتعلمّفيماّبينّاألقرانّوتبادلّالممارساتّالفعالةّوتنميةّالقدراتّ
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المخصصة ّمثل ّتلك ّالمقدمة ّمن ّخالل ّالعمليات ّاالستشارية ّاإلقليمية ّبشأن ّالهجرة ّوغيرها ّمنّ
آلياتّالتعاونّاإلقليميةّواألقاليمية.
• ّإنشاء ّآليات ّثنائية ّومتعددة ّاألطراف ّبين ّالسلطات ّالقضائية ّوإنفاذ ّالقانون ّوهيئات ّمراقبةّ
الحدودّوالجهاتّالفاعلةّاألخرىّذاتّالصلةّلتبادلّالمعلوماتّوتنسيقّاألنشطةّالتنفيذيةّوضمانّ
حمايةّاألفرادّودعمّجهودّالمقاضاة.
•ّتوسيعّالمستودعّالعالميّلقاعدةّالبياناتّالتعاونيةّالمتعلقةّبمكافحةّاالتجارّبالبشرّواالستنادّ
إليهّعنّطريقّالمساهمةّبمجموعاتّالبياناتّذاتّالصلةّ(مثلّالبياناتّعنّحاالتّالضحايا)ّإلىّ
هذاّالمصدرّالمتعددّاألطرافّوالمفتوحّ،والمنصةّاإللكترونيةّالتيّتحتويّحالياّعلىّمعلوماتّ
عن ّأكثر ّمن ّّ 60ألفّمن ّالناجين ّمن ّاالتجار ّبالبشرّ ،وتشجيع ّاالستخدام ّالتحليلي ّللبيانات ّمنّ
أجلّوضعّالسياساتّوالبرامجّالقائمةّعلىّاألدلةّ .
 - 2توظيف نهج حكومية جامعة ونهج تشمل المجتمع بأسره من أجل إنشاء نظم إدارة شاملة ومتوازنة
وشاملة إلدارة الهجرة

ل ّما كانت الهجرة تتصل بمجموعة واسعة من مجاالت السياسة العامة ،بما فيها حقوق اإلنسان
والتنمية والعمل والبيئة والصحة والتعليم والجريمة وغير ذلك الكثير ،فإن الحوار والتعاون بين
مختلف أجزاء الحكومة  -أي الحكومة بأسرها -أمر أساسي .ثمّ ،نظرا ألن البشر هم في صميم
سياسة الهجرة ،فإن مش اركة الحكومة مع الجهات الفاعلة األخرى (المنظمات الدولية واإلقليمية
والمنظمات غير الحكومية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ووسائط اإلعالم
والمهاجرين أنفسهم) ،فإن مشاركة المجتمع بأسره يع ّد أمر حاسم في سياسات الهجرة الفعالة
والشاملة والمتوازنة.
•ّالتأکدّمن ّأنّالسياساتّالوطنيةّوالمحلية ّبشأنّالتنميةّالمستدامة ّوالتکيّف ّمع ّتغيّر ّالمناخّ،
فضال ّعن ّالسياسات ّالقطاعية ّ(مثل ّالتعليم ّوالتوظيف ّوالصحة ّوالحماية ّاالجتماعية) ّتشملّ
مراجعةّمراعاتهاّلدينامياتّالهجرةّ("عالمةّالهجرة")ّوضمانّإدماجّالمهاجرينّوالهجرةّ،بماّ
فيّذلكّالعواملّالدافعةّللهجرةّ" ّ-تعميمّالهجرة"؛ّودعمّتوسيعّنطاقّالمشاريعّالتجريبيةّالمتعلقةّ
بتعميمّالهجرةّفيّالتخطيطّاإلنمائيّالوطنيّوالمحليّ،وفيّاستراتيجياتّالتكيفّمعّتغيرّالمناخّ،
منّجانبّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّوغيرهاّمنّالكياناتّذاتّالصلةّ،استناداّإلىّالمنهجياتّالقائمةّ
والدروسّالمستفادة.
• ّ ضمان ّوضع ّسياسات ّالهجرة ّوتنفيذها ّبعد ّتحليل ّأثرها ّالمحتمل ّعلى ّالتنمية ّالمستدامةّ
والسياساتّالقطاعيةّوضمانّاتساقّالسياساتّوأوجهّالتآزرّوالتكامل.
•ّاستخدامّإرشاداتّومعايير ّبشأنّالهجرة ّالمدارةّجيدا ّمثلّإطار ّحوكمةّالهجرة ّومؤشراتّ
حوكمةّالهجرةّ،وتقييمّمدىّكفايةّسياساتّوهياكلّالهجرةّالوطنية.
•ّإقامةّنظمّتنسيقّمنتظمةّبينّالوزاراتّأوّبينّاإلداراتّوالحفاظّعليهاّلضمانّاتّباعّالنهجّ
الحكوميةّالجامعةّ:
ّoينبغيّأنّيشملّالتنسيقّالجهاتّالمشارکةّفيّالسياسةّالمتعلقةّبالهجرةّوالتنميةّوحقوقّاإلنسانّ
والتعليمّوالصحةّوالشرطةّوالعملّوالصحةّواالستجابةّللکوارثّوغيرهاّمنّالقطاعاتّذاتّ
الصلةّلضمانّإدراجّالمهاجرينّوالهجرةّبشکلّمناسبّفيّالسياساتّفيّجميعّالقطاعات.
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•ّإجراءّمشاوراتّمنتظمةّمعّالسلطاتّالمحليةّبشأنّقضاياّالهجرةّوسياساتهاّ،بماّفيّذلكّعلىّ
الصعيدينّالوطنيّوعبرّالوطنيّ،بماّيتفقّوالتوصياتّالواردةّفيّالخطةّالحضريةّالجديدة.
• ّ إجراء ّمشاورات ّمنتظمة ّوإقامة ّشراكات ّبين ّالجهات ّالفاعلة ّالحكومية ّوالمجتمع ّالمدنيّ
والقطاعّالخاصّبشأنّوضعّسياساتّالهجرةّوتنفيذهاّلضمانّاتباعّنهجّمجتمعيةّجامعةّتحققّ
التوازنّوالقدرةّعلىّالتنبؤّوالتماسكّاالجتماعي.
• ّ تعزيز ّالقدرات ّاإلقليمية ّوالوطنية ّوالمحلية ّعلى ّإدارة ّالهجرةّ ،من ّخالل ّتنمية ّالقدراتّ
المخصصةّ،بماّفيّذلكّالتعلمّفيماّبين ّاألقرانّوتقاسمّأفضلّالممارساتّ،منّخاللّالعملياتّ
التشاوريةّاإلقليميةّوآلياتّالتعاونّبينّالدولّبشأنّالهجرةّ .
 - 3تعزيز الرفاه االجتماعي واالقتصادي للمهاجرين والمجتمع

إن الترحيب بالقادمين الجدد ومساعدتهم على التكيف في ديارهم الجديدة يؤدي إلى منافع هائلة
للمهاجرين والمجتمعات التي ينضمون إليها .إن التدابير التي تسمح للمهاجرين بالعمل ،والذهاب
إلى المدرسة ،والحصول على الخدمات الصحية واالجتماعية ،والمجيء بأفراد أسرهم تزيد إلى
أقصى حد من المساهمات التي يقدمها المهاجرون وتق ّلل من حاالت التمييز وكراهية األجانب،
األمر الذي يعزز بدوره التفاهم واالحترام المتبادلين ،والتماسك االجتماعي ،واالستقرار
السياسي.
المساراتّالقانونية:
•ّاستخدامّنهجّمجتمعيّجامعّ،وتقييمّفعاليةّسياساتّالهجرةّبانتظامّمنّأجلّتعزيزّبرامجّالتنميةّ
الوطنيةّ،الّيقتصرّعلىّمعالجةّاألهدافّالقصيرةّاألجلّ(مثلّالحدّ ّمنّالبطالةّبينّالمواطنين؛ّ
وسدّّالثغراتّفيّالعمل)ّ،وإنماّيعالجّأيضاّاألولوياتّالطويلةّاألجل.
• ّ التوفيق ّبين ّاألولويات ّوالسياسات ّفي ّمجاالت ّالعمل ّوالتعليم ّواالتجاهات ّالديمغرافيةّ
والتغيراتّفيّعالمّالعمل ّواالبتكار ّوتطويرّالقطاعاتّاالقتصاديةّاالستراتيجية ّودعمّالقدرةّ
التنافسيةّالعالميةّ،بماّفيّذلكّقنواتّالهجرةّالقانونيةّعلىّجميعّمستوياتّالمهاراتّ،كجزءّمنّ
أدواتّالسياساتّالوطنية.
•ّإنشاءّمساراتّمالئمةّللهجرةّالقانونيةّيمكنّالوصولّإليهاّمنّأجلّماّيلي:
 ّ oضمانّوجودّمجموعاتّعملّمتوازنةّفيّجميعّمستوياتّالمهاراتّبحيثّتحصلّ
البلدان ّوالشركات ّعلى ّالعمال ّ الذين ّيحتاجون ّإليها ّوتعالج ّاالتجاهات ّالديموغرافيةّ،
وتنقلّالناسّإلىّمواقعّتوجدّفيهاّوظائفّتناسبّمهاراتهمّسواءّكانتّعاليةّأوّمتوسطةّ
أوّأقلّمهارة؛
ّ oتسهيل ّتنقل ّالطالبّ ،بما ّفي ّذلك ّفرص ّالتدريب ّالمهني ّوتکنولوجيا ّالمعلوماتّ
واالتصاالتّوالبرامجّالفنيةّوالهندسيةّوالعلميةّبماّيتماشیّمعّالغايةّ(ّ4ب)ّمنّأهدافّ
التنميةّالمستدامة.
ّoتعزيزّالتماسكّاالجتماعيّباتباعّسياساتّلمّّشملّاألسرّ،بماّفيّذلكّمنّخاللّتدابيرّ
ميسّرةّمثلّبرنامجّمساعدةّاألسرّمنّأجلّجمعّشملّأسرّالالجئينّعلىّوجهّالسرعةّ،
والحدّّمنّضغطّالتحركاتّالمستمرةّغيرّالنظامية؛ ّ
7

ّoتوفيرّالحمايةّاإلنسانيةّو/أوّالمؤقتةّبإصدارّالتأشيراتّأوّتوفيرّالرعايةّالخاصةّأوّ
اتخاذّغير ّذلكّمنّالتدابيرّالمتعلقةّبالمهاجرينّغيرّالمحميينّبموجبّقانونّالالجئينّ
للدخولّأوّالبقاءّوالعملّ(حسبّاالقتضاء)ّفيّالمجتمعاتّالمضيفةّمثلّضحاياّاالتجارّ
واألطفال ّغير ّالمصحوبين ّأو ّالذين ّيحتاجون ّإلى ّالحمايةّ ،والمهاجرين ّالذين ّتعانيّ
بلدانهمّاألصليةّمنّأزمةّ،بماّفيّذلكّالكوارثّالطبيعيةّ،استناداّإلىّمعاييرّواضحةّ
ومتسقةّويمكنّالتنبؤّبها؛ّ
ّoاستکشافّسّبّلّللهجرةّکاستراتيجيةّللتکيّفّمعّآثارّتغيرّالمناخّ .
•ّتحديدّوكفالةّالمواردّالكافيةّللمؤسساتّالوطنيةّوالقوانينّوالسياساتّوالممارساتّالمخصصةّ
إلعدادّالمهاجرينّللحياةّوالعملّفيّالخارجّ،بماّفيّذلكّتوفيرّالمعلوماتّقبلّالمغادرةّوالتوجيهّ
والتدريبّعلىّالمهاراتّ ،وإصدارّالشهاداتّوالمعلوماتّعنّالحقوقّوالمسؤولياتّالقانونيةّ،
بماّفيّذلكّالمساعدةّالقنصليةّوالحماية.
•ّإنشاءّآلياتّ للتعاونّالثنائيّواإلقليميّبينّبلدانّالمنشأّوبلدانّالمقصدّ،ومعّأصحابّالعملّ
وأصحابّالعملّلتسهيلّالهجرةّالعادلةّواألخالقيةّوالكفؤةّالقائمةّعلىّالحقوق.
•ّتعزيزّالكفاءةّالتشغيليةّوالشفافيةّفيّإعدادّالتأشيراتّ،بماّفيّذلكّأوقاتّاالنتظارّ،والمساعدةّ
فيّاللغاتّاألصليةّ .

القطاعّالخاص:
•ّدعمّوتوسيعّنطاقّالتدابيرّمنّقبيلّمبادرةّكريستّ-المسؤوليةّالمؤسسيةّفيّالقضاءّعلىّالرقّّ
واالتّجار ّ -التيّأطلقتهاّمؤخراّالمنظمةّالدوليةّللهجرةّوالتيّتوفرّإطاراّتشغيلياّشامالّللتعاملّ
معّالقطاعّالخاصّمنّأجلّماّيلي:
(أ)ّإقامةّشراكاتّاستراتيجيةّوعمليةّالمنحىّمعّالشركاتّالتجاريةّمنّأجلّتحقيقّأقصىّ
قدرّمنّالتأثيرّفيّمكافحةّالسخ ََرةّواالتجار؛
(ب)ّتوفيرّمجموعةّمنّالحلولّالعمليةّ-بماّفيّذلكّالتدريبّوالبحوثّّ-لمساعدةّالشرکاتّ
علیّفهم ّأفضلّللمخاطرّالتيّتواجههاّ،وتعزيزّالشفافيةّواالمتثالّداخلّسالسلّالتوريدّ
الخاصةّبها؛ّ
(ج) ّتيسير ّالتعاون ّوالتنسيق ّبين ّمختلف ّأصحاب ّالمصلحةّ ،بما ّفي ّذلك ّالحكوماتّ
والمجتمعّالمدنيّوالصناعاتّواألعمال؛ّبماّفيّذلكّالتدابيرّالراميةّإلىّالمسائلّالتالية:
 التدريب ّعلى ّسّبّل ّالحدّ ّمن ّمخاطر ّالرقّ ّواالتجار ّفي ّعملياتهم ّاليوميةّ
وسالسلّالتوريدّ،بماّفيّذلكّالتوجيهّبشأنّكيفيةّاالمتثالّللتشريعاتّالجديدةّ
لمكافحةّالرّقّ ّوالمتطلباتّالتجاريةّ،فضالّعنّالنصائحّالعمليةّبشأنّكيفيةّ
تنفيذّممارساتّالتوظيفّاألخالقيةّومراقبةّأفضلّألدنىّمستوياتّالموردين؛
 توفير ّالتدريب ّالتوجيهي ّقبل ّالمغادرة ّوبعد ّالوصول ّللعمال ّالمهاجرينّ،
لمساعدةّأصحابّالعملّعلىّتطويرّآلياتّلتزويدّالعمالّالمحتملينّبمعلوماتّ
دقيقة ّعن ّظروف ّالمعيشة ّوالعملّ ،وشروط ّالعقد ّوالوعي ّبحقوق ّاإلنسانّ
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والعملّ ،من ّأجل ّالتكيف ّبشكل ّأفضل ّمع ّبيئات ّالعمل ّالجديدة ّبعيدا ّعنّ
دريارهم؛ّ
 تحديدّمواقعّسالسلّالتوريدّودعمّالتوظيفّاألخالقيّ،تمشياّمعّالنظامّالدوليّ
لنزاهة ّالتوظيف ّ(نظام ّأيرس)ّ ،وهو ّنظام ّطوعي ّألصحاب ّالمصلحةّ
المتعددين ّإلصدار ّالشهادات ّلمستخدمي ّالتوظيف ّلمساعدة ّالشركات ّعلىّ
تحديد ّالمخاطر ّالمحتملة ّفي ّسالسل ّالتوريد ّالخاصة ّبالعمالة ّووضعّ
استراتيجيات ّلتخفيف ّالمخاطر ّامتثاال ّللمبادئ ّالتوجيهية ّللتوظيف ّالعادلّ
لمنظمة ّالعمل ّالدوليةّ ،ودعم ّالشركات ّفي ّاستعراض ّسياساتها ّومدوناتّ
قواعدّالسلوكّالخاصةّبهاّمنّأجلّتوضيحّمعاييرّوتوقعاتّالشركةّلجميعّ
الموردينّبوضوح.

االندماجّاالجتماعي
•ّتزويدّالمهاجرينّبإمكانيةّالوصولّإلىّالتعليمّوالصحةّ(بماّيتفقّمعّ"إطارّاألولوياتّوالمبادئّ
التوجيهية"ّالذيّاعتمدتهّجمعيةّالصحةّالعالميةّّ،)15/70وتوفيرّالخدماتّاالجتماعيةّاألخرىّ
على ّأساس ّغير ّتمييزيّ ،بغضّ ّالنظر ّعن ّوضع ّالهجرةّ ،وتعزيزّالتكامل ّالناجحّ ،واإلدماجّ
االجتماعيّ،بماّيتسقّمعّضرورةّتحقيقّأهدافّالتنميةّالمستدامة.
•ّتوفيرّخدماتّلإلدماجّمصممةّخصّيصاّومراعيةّلالعتباراتّالجنسانيةّ،بماّفيّذلكّالتدريبّ
على ّالمهارات ّاللغوية ّوالمهنية ّالمستهدفةّ ،وغيرها ّمن ّخدمات ّدعم ّسوق ّالعمل ّوالدعمّ
االجتماعيّ،استناداّإلىّالخصائصّواالحتياجاتّالخاصةّبمجموعاتّالمهاجرينّالمختلفة.
•ّإنشاءّآلياتّإلصدارّالشهاداتّواالعترافّالمتبادلّبالمهارات.
• ّتوسيع ّنطاق ّحقوق ّالعمل ّاألساسية ّالمنصوص ّعليها ّفي ّاتفاقيات ّمنظمة ّالعمل ّالدولية ّلكيّ
ل ّجميع ّاألشخاص ّبغضّ ّالنظر ّعن ّوضعهم ّفي ّالهجرة ّوضمان ّممارسات ّالتوظيفّ
تشم َّ
األخالقيةّوظروفّالعملّالالئقّلجميعّالمهاجرينّ .
•ّاعتمادّمعاييرّدوليةّبشأنّالتوظيفّاألخالقيّ،مثلّالنظامّالدوليّلنزاهةّالتوظيفّالذيّوضعتهّ
المنظمة ّالدولية ّللهجرة ّمع ّتحالف ّأصحاب ّالمصلحة ّالمتعددين ّوالمبادئ ّالعامة ّلمنظمة ّالعملّ
الدوليةّوالمبادئّالتوجيهيةّالتشغيليةّللتوظيفّالعادل.
•ّدعمّإبرامّوتنفيذّاتفاقاتّثنائيةّوإقليميةّتضعّمعاييرّدنياّللعمالّالمهاجرينّمنّحيثّاألنظمةّ
وظروفّالعمل.
• ّإبرامّاتفاقات ّتوظيف ّبين ّبلدان ّالمنشأ ّوالمقصدّ ،على ّالصعيدين ّالثنائي ّوالمتعدد ّاألطرافّ،
فضالّعنّوضعّمدوناتّللتوظيفّاألخالقيّتستندّ،مثالّّ،إلىّالمبادئّالمتعلقةّبالتوظيفّالدوليّ
للعاملينّالصحيينّالتيّوضعتهاّمنظمةّالصحةّالعالميةّ،لضمانّالتوظيفّاألخالقيّالذيّيراعيّ
احتياجاتّرأسّالمالّالبشريّفيّبلدانّالمنشأّويسهلّمساهماتّالمهاجرينّفيّالوطن.
• ّالعمل ّمع ّوسائل ّاإلعالم ّالمحلية ّعلى ّتطوير ّوسائل ّاالنتقال ّالمنتظم ّللروايات ّاإليجابية ّعنّ
المهاجرينّوالهجرةّمنّأجلّالتصديّللتمييزّوالعنصريةّوكراهيةّاألجانب.
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تمكينّالمهاجرينّكجهاتّفاعلةّفيّمجالّالتنمية:
•ّاستكشافّالتوسّعّفيّفرصّالحصولّعلىّالجنسيةّالمزدوجةّوالمتعددةّ،فضالّعنّتأشيراتّ
الدخولّالمتعددّكروابطّإلىّبلدانّالمنشأّ،مماّيعززّمساهماتّالمهاجرينّفيّكلّمنّبلدانّالمنشأّ
والبلدان ّالمضيفةّ ،على ّسبيل ّالمثال ّالتصويت ّخارج ّالبالد ّوغير ّذلك ّمن ّأشكال ّمشاركةّ
المغتربين.
•ّإنشاءّآلياتّلالعترافّبالمهاراتّوالمؤهالتّ،بماّفيّذلكّ"جوازاتّسفرّالمهارات"ّالممكنةّ،
منّأجلّالحدّ ّمنّفقدانّالمهارات ّو”هدرّاألدمغة“ّ،بما ّفي ّذلك ّمن ّخالل ّالمعايير ّواالتفاقاتّ
الثنائيةّواإلقليميةّوالعالمية.
•ّالنظرّفي ّإنشاءّآليات ّللمهاجرينّلرفع ّمستوىّمهاراتهم ّومؤهالتهمّفيّالخارجّ ،وإقرارّهذهّ
المهارات ّواالستفادة ّمنها ّعند ّعودتهم ّإلى ّديارهمّ ،بما ّفي ّذلك ّمن ّخالل ّالشراكات ّفي ّمجالّ
المهاراتّوإبرامّاتفاقاتّالتعاونّبينّبلدانّالمنشأّوالبلدانّالمضيفةّوالصناعات.
•ّوضعّآلياتّفعالةّلالتصاالتّوإقامةّ شراكاتّفعالةّمعّالمهاجرينّوجماعاتّالشتاتّ،بماّفيّ
ذلك ّمن ّخالل ّإنشاء ّوزارات ّمخصصة ّتعنى ّبالمغتربين ّوالتواصل ّالمنتظم ّمعهمّ ،وتحديدّ
المهاراتّ،وتسهيلّالعودةّالمؤقتةّ،الفعليّوالدائمّألعضاءّالشتاتّواالستثمارّفيّخلقّفرصّ
العملّوتنميتهاّداخلّبلدّالمنشأّ .
•ّالتخفيفّمنّدوافع ّ الفرارّعبرّالحدودّ،والقيامّبعملياتّنقلّمقررةّوعادلةّوطوعيةّ(داخلية)ّ
فيّالمناطقّالمعرّضةّللكوارثّالبيئيةّوتغيرّالمناخّ،بماّفيّذلكّالجفافّوالفيضاناتّوالمحاصيلّ
ال َجدبَةّالمنتظمةّوالتصحرّوالتدهورّواآلثارّالمتصلةّبها.
•ّتوفيرّالفرصّوالخدماتّالمعيشيةّللسکانّالمعرضينّلدوافعّالهجرةّغيرّالنظاميةّوالتشردّ
والتدهورّالبيئيّوالتنقالتّالمتعلّقةّبتغيرّالمناخ.
•ّتوفيرّالحمايةّالمبكرةّللمواطنينّالذينّأجبرواّأوّأّكرهواّعلىّالفرارّأوّمغادرةّمنازلهمّأوّ
أماكنّإقامتهمّالمعتادةّنتيجةّأوّلتفاديّآثارّالنزاعّالمسلحّأوّحاالتّالعنفّالمعممّأوّانتهاكاتّ
حقوقّاإلنسانّأوّنتيجةّالكوارثّالطبيعيةّأوّتلكّالتيّيصنعهاّاإلنسانّ،قبلّأنّيعبرواّالحدودّ
الدوليةّكوسيلةّللحدّّمنّالهجرةّغيرّالنظامية.
 - 5تعزيز التعاون الدولي بشأن الهجرة وإدارتها

تنطوي الهجرة الدولية بطبيعتها على أكثر من دولة واحدة  -وغالبا ما تنطوي على أكثر من
دولتين – إذ قد يعبر المهاجرون العديد من الدول في طريقهم إلى وجهتهم .لجميع الدول مصلحة
مشتركة في ضمان حماية المهاجرين من الحماية من اإليذاء؛ وأن تحترم حقوقهم؛ وفي أن
يستفيد المهاجرون والمجتمعات على حد سواء من الهجرة .ومن الضروري تعزيز التعاون
الثنائي واإلقليمي واألقاليمي والعالمي لتحقيق ذلك .ولجميع األشخاص الح ّق في العودة إلى
بلدهم األصلي ،ويقع على عاتق الدول التزام بقبول عودة مواطنيها وحماية حقوق العائدين
وكرامتهم واحترامها وإعمالها.
المبادئّالعامةّ :
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•ّإعادةّتأكيد/اعتمادّخطةّبرنّالدوليةّإلدارةّالهجرةّ،التيّتتضمنّتفاهماتّمشتركةّوممارساتّ
فعالةّإلدارةّالهجرةّبشكلّشاملّومتوازن.
•ّإنشاءّوتعزيزّالتبادلّداخلّ األقاليمّوفيماّبينهاّ،منّخاللّالعملياتّالتشاوريةّاإلقليميةّبشأنّ
الهجرةّ،والمنتدياتّاألقاليميةّوغيرهاّ،فضالّعنّالتبادلّعلىّالصعيدّالعالميّ،لتبادلّالممارساتّ
الفعالةّ،وتحديدّالقضاياّذاتّاالهتمامّالمشتركّ،والعملّمنّخاللّرؤى ّمتباينةّلمواصلةّبناءّ
التعاونّوالقدراتّعلىّالصعيدينّاإلقليميّوالدوليّبشأنّالهجرةّاآلمنةّوالمنظمةّوالكريمة.
ّالتعاونّبشأنّالتنقل:
•ّإنشاءّوتعزيزّآلياتّللتعاونّفيماّبينّالدولّلتيسيرّالهجرةّوالتنقالتّالبشريةّالمخططةّوالمدارةّ
إدارةّجيدةّ،علىّ الصعيدينّالثنائيّواإلقليميّ،بماّفيّذلكّمنّخاللّتنفيذّنظمّإقليميةّللحركةّ
الحرةّوالتكامل؛
 ّoتحديدّومعالجةّالحواجزّالتيّتحولّدونّتنفيذهاّالفعالّ،بماّفيّذلكّمنّخاللّالتعلمّمنّ
الن َ
سةّ .
ظراءّوبناءّقّدّراتّمكر َ
• ّإقامة ّصّ الت ّبين ّآليات ّالتجارة ّالحرة ّواإلقليمية ّوالتكامل ّاالقتصادي ّوآليات ّالهجرة ّعلىّ
الصعيدينّالعالميّ واإلقليميّمنّأجلّتيسيرّالتعاونّفيّمجالّالتنقلّبماّيتماشىّمعّالمعاييرّ
الدوليةّللعملّومعاييرّحقوقّاإلنسان.
•ّتيسيرّالترتيباتّالثنائيةّواإلقليميةّالتيّتمكنّالمهاجرينّمنّذويّالخبرةّالالزمةّفي ّبلدانّ
المنشأّوبلدانّالمقصدّمنّالتنقلّبسهولةّأكبرّ،مماّيساهمّفيّكالّالبلدينّ .

العودةّوإعادةّالقبول:
•ّ وضعّتفاهماتّمشتركةّواتفاقاتّمتوازنةّوقابلةّللتنبؤّبشأنّالعودةّاإلنسانيةّوالكريمةّوإعادةّ
القبولّوإعادةّاإلدماجّالمستدامّلأل شخاصّالذينّالّيستوفونّمعاييرّالدخولّأوّالبقاءّأوّالحمايةّ
الدولية.
•ّالتأكدّمنّأنهّعندّالبتّّفيّماّإذاّكانّينبغيّإعادةّالطفلّ،يجبّتحديدّالمصلحةّالفضلىّ،والنظرّ
فيّوحدةّاألسرةّعلىّالنحوّالواجب.
•ّتضمينّمساعدةّالعودةّالطوعيةّوإعادةّاإلدماجّفيّنظمّإدارةّالهجرة ّکخيارّمفضلّلتسهيلّ
عودة ّالمه اجرين ّبطريقة ّإنسانية ّوکريمةّ ،وإنشاء ّآلية ّتمويل ّعالمية ّلالستجابة ّلالحتياجاتّ
المفاجئةّو/أوّغيرّالمتوقعةّفيّالعودةّالطوعيةّوإعادةّاإلدماج.
•ّضمانّتنفيذّعملياتّالعودةّبطريقةّتراعيّالقدرةّاالستيعابيةّلبلدّالمنشأّعلىّالنحوّالواجب.

الجهودّاإلقليمية:
•ّتيسيرّالمعلوماتّالمنتظمةّوأفضلّالممارساتّوالمبادالتّاألخرىّبينّالعملياتّالتشاوريةّ
اإلقليمية ّالتي ّتقودها ّالدول ّوالمنتديات ّالمشتركة ّبين ّاألقاليم ّبشأن ّالهجرة ّلتسهيل ّالتعلّم ّمنّ
الن َ
ظراءّوتنميةّالقدراتّومواءمةّالممارساتّداخلّالمناطقّوفيماّبينهاّ .
•ّإنشاءّشبكاتّلجهاتّالتنسيقّداخلّاألقاليمّوفيماّبينهاّ،يمكنّتفعيلهاّ،حسبّاالقتضاءّ،منّأجلّ
معالجةّالقضاياّالناشئةّ،بماّفيّذلكّفيّسياقّحركاتّالهجرةّالكبيرةّو/أوّغيرّالنظامية.
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• ّإقامة ّوتعزيز ّالروابط ّبين ّاللجان ّاالقتصادية ّاإلقليمية ّالتابعة ّلألمم ّالمتحدةّ ،والمنتدياتّ
اإلقليميةّ،والندواتّاإلقليمية ّحولّالهجرةّ،والتكاملّاإلقليمي ّوآلياتّحريةّالحركةّلبناءّالتآزرّ
وتعزيزّالنتائجّالتيّتشجعّعلىّالتنميةّوالقائمةّعلىّالحقوق.
•ّإقامةّمبادالتّمنتظمةّبينّآلياتّالتعاونّاإلقليميّوالمنتدياتّالعالميةّللحوارّوالتعاونّبشأنّ
الهجرةّ،بماّفيّذلكّالقضاياّالمواضيعيةّذاتّاالهتمامّالمشترك.
•ّتشجيعّآلياتّالتشاورّاإلقليميةّعلىّإنشاءّآلياتّللمشاركةّالمنتظمةّمعّالقطاعّالخاصّوالمجتمعّ
المدني.
• ّإنشاء ّآليات ّآليات ّالتشاور ّاإلقليمية ّإلى ّجانب ّآليات ّالتشاور ّالقائمة ّالتي ّتقودها ّالدولّ
والمشارکةّفيّخططّتنفيذّاالتفاقّالعالمي.
البيانات (عن جميع المواضيع)

من المرجح أن تتطلب المتابعة واالستعرا المناسبين اللتزامات االتفاق العالمي المزيد من
االستثمار في جمع البيانات وتحليلها .وهناك حاجة لدعم الجهود الرامية إلى جمع البيانات
المتعلقة بالهجرة وتبادلها وتطبيقها ،بما في ذلك االتجاهات العا ّمة؛ والحركات النظامية وغير
النظامية؛ والبيانات االجتماعية واالقتصادية وبيانات المهارات ،بما في ذلك الجنس والعمر
واللغات والخبرة في العمل والتعليم ،فضال عن الجنس والعمر والبيانات المصنفة حسب الحالة؛
ومحددات رفاه المهاجرين؛ وحاالت ضعف المهاجرين؛ واآلثار االجتماعية والصحية
واالقتصادية والثقافية للهجرة وعالقتها بالتنميةّ،من أجل تيسير تصميم السياسات القائمة على
األد ّلة ،بما في ذلك على دوافع الهجرة ،بما يتماشى مع األهداف اإلنمائية الوطنية ،وتعزيز
الحماية واإلدماج من المهاجرين .وقد دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة لبعض الوقت إلى
بيانات ومؤشرات موثوقة ومصنفة مناسبة على الصعيد الوطني وقابلة للمقارنة على الصعيد
الدولي ،بما في ذلك بيانات عن مساهمات المهاجرين في التنمية المستدامة ،من أجل دعم عملية
رسم السياسات القائمة على األد ّلة .ويوفر هذا المنتدى فرصة جديدة للمجتمع الدولي لالتفاق
على مجموعة من األولويات لتحسين البيانات المتعلقة بالهجرةّ .
ّ
• ّوضع ّبرنامج ّعالمي ّمخصّص ّلبناء ّالقدرات ّالوطنية ّعلى ّجمع ّالبيانات ّالمتعلقة ّبالهجرةّ
ونشرهاّوتحليلهاّبطريقةّموحّدةّأوّمنسّقة.
•ّتعزيزّالحوارّوالتعاونّبشأنّالبياناتّلدعمّتبادلّمبادراتّمبتكرةّمنّخاللّإنشاءّمنتدىّدوليّ
مخصصّلبناءّإحصاءاتّالهجرةّ،علىّسبيلّالمثالّ،فيّالملتقىّالدوليّحولّإحصاءاتّالهجرةّ
التي ّستنظمهّكل ّمن ّإدارةّالشؤونّاالقتصاديةّواالجتماعيةّ ،والمنظمة ّالدولية ّللهجرة ّومنظمةّ
التعاونّوالتنميةّعامّ.2018
• ّتشجيع ّتبادل ّالبيانات ّعنّالهجرةّ ،التي ّما ّتزال ّمبعثرة ّويصعب ّالوصول ّإليها ّأو ّتفسيرهاّ،
من ّخالل ّدعم ّوتطوير ّالمبادرات ّالقائمةّ ،مثل ّالبوابة ّالعالمية ّلبيانات ّالهجرة ّالتي ّوضعتهاّ
المنظمةّالدوليةّللهجرةّ،فيّشراكةّمعّوكاالتّأخرى.
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•ّاالستفادةّمنّإمكاناتّ"البياناتّالضخمة"ّلقياسّالهجرةّمنّخاللّالشراكاتّمعّالقطاعّالخاصّ
وأصحابّالمصلحةّاآلخرين.
•ّدعمّالتقاريرّالطوعيةّالتيّتقدمهاّالحكوماتّعنّالتقدمّالذيّتحرزهّفيّتعزيزّإدارةّالهجرةّ،
بماّفيّذلكّمنّخاللّاالستفادةّمنّمؤشراتّحوكمةّالهجرةّالتيّوضعتهاّالمنظمةّالدوليةّللهجرة.
• ّإدراج ّالمسائل ّالمتعلقة ّبالهجرة ّفي ّمصادر ّالبيانات ّالمختلفةّ ،بما ّفي ّذلك ّالمسوح ّاألسريةّ
ططّالمماثلةّ،وضمانّتحليلّونشرّنتائجّمفصلةّفيّالوقتّالمناسبّوفقاّ
والتعداداتّالوطنيةّوالخّ َّ
لمشروعّالمبادئّوتوصياتّاألممّالمتحدةّبشأنّتعدادّالسكانّوالمساكنّلعامّ.2020
•ّتنفيذّتوصياتّمركزّالتنميةّالعالميةّبشأنّبياناتّالهجرة.
• ّإقامة ّروابط ّمع ّأّطّر ّمتابعة ّواستعراض ّأهداف ّالتنمية ّالمستدامة ّوخطط ّالعمل ّوالجهودّ
المشتركةّلتنميةّالقدراتّالمتعلقةّبالبياناتّوالسياساتّالمتصلةّبالهجرةّعلىّالمستوياتّالوطنيةّ
واإلقليميةّوالعالميةّواالستفادةّمنها.
•ّاستخدامّومواصلةّتطويرّأساليبّمبتكرةّلجمعّالبياناتّمعّالتركيزّعلىّالمجاالتّالتيّتنطويّ
علىّأكبرّثغراتّفيّالبياناتّ،بماّفيّذلكّبالطرقّالتالية:
ّ oتوسيع ّقاعدة ّبيانات ّمكافحة ّاالتجار ّبالبشر ّواالستفادة ّمنها ّمن ّخالل ّالمساهمةّ
بمجموعاتّالبياناتّذاتّالصلةّ(مثلّالبياناتّالمتعلقةّبحالةّالضحايا)ّفيّالمنتدىّالشبكيّ
والمصدرّالمفتوحّهذاّالذيّيجمعّأصحابّالمصلحةّالمتعددين؛
ّ ّ oتوسيع ّمصفوفة ّلتتبع ّالمشردين ّواالستناد ّإليها ّلتتبع ّاتجاهات ّالمشردين ّوالتنبؤ ّبهاّ
وتحديدّاالحتياجات؛
ّoتعزيزّاألدلةّعلىّآثارّتغيرّالمناخّوالتدهورّالبيئيّوالكوارثّعلىّاتجاهاتّالهجرةّعلىّ
المستويات ّالعالمية ّواإلقليمية ّوالوطنية ّمن ّخالل ّبرنامج ّمتخصص ّمن ّاألدلة ّألعمالّ
السياساتّالعامةّ،علىّغرارّالمنهجياتّالمتاحةّومنّخاللّالتقييماتّالوطنيةّمثلّتلكّالتيّ
وضعتهاّالمنظمةّالدوليةّللهجرة.
ّ oوضع ّمؤشرات ّأساسية ّلتقييم ّالمخاطر ّوالعوامل ّالوقائية ّلتعرض ّالمهاجرين ّللخطر؛ّ
ووضعّقاعدةّبياناتّعالميةّعنّضعفّالمهاجرينّوتقديمّتقاريرّتحليليةّمنتظمة؛
ّoحيثماّكانّذلكّممكناّ،تصنيفّالبياناتّالمتعلقةّباالستثمارّوريادةّاألعمالّحسبّوضعّ
الهجرةّ،ولتحسينّمساهماتّالمغتربينّفيّالتنميةّوتيسيرّوضعّالسياساتّ .
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