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�صورة الغالف: املهاجرون والالجئون يف جزيرة لي�صبو�س اليونانية. ت�صوير املنظمة الدولية للهجرة / اأماندا نريو 2015

تلتزم املنظمة الدولية للهجرة مببداأ اأن الهجرة الإن�صانية واملنظمة تفيد املهاجرين واملجتمع

خطة اال�صتجابة هذه هي حتديث لـ »خطة ا�صتجابة املنظمة الدولية للهجرة: معاجلة تدفقات الهجرة اجلماعية 
اإىل  تهدف  �صاملة  ا�صرتاتيجية  2015. حتدد اخلطة  يونيو  �صدرت يف  التي  املتو�صط«،  االأبي�س  البحر  منطقة  يف 
معاجلة اجلوانب املتعددة لتدفقات الهجرة باجتاه اأوروبا. على هذا النحو، ت�صعى خطة اال�صتجابة للت�صدي ملعاجلة 
احتياجات امل�صاعدة النا�صئة يف اأوروبا وجوارها املبا�صر، وكذلك الدوافع الرئي�صة للهجرة غري النظامية والنزوح 
اأو  الالجئني  �صواء  النازحني،  ال�صكان  اإىل  االإن�صانية  امل�صاعدات  اإي�صال  تت�صمن هذه اخلطة  ال  املن�صاأ.  بلدان  يف 
النازحني داخليا، يف البلدان التي ت�صتفيد فيها هذه التدخالت بالفعل من التخطيط اخلا�س امل�صرتك بني الوكاالت 
والذي ي�صمل اأن�صطة املنظمة الدولية للهجرة )مثل احلالة يف �صوريا وجريانها، والعراق، ونيجرييا، الخ(. وتتكون 
دي�صمرب  حتى  تنفيذها  ينبغي  التي  املقرتحة  التدخالت  من  �صل�صلة  من  للهجرة  الدولية  املنظمة  ا�صتجابة  خطة 
2016، وبع�صها جاري تنفيذها بالفعل، والبع�س االآخر يف مرحلة التخطيط. تقدم اخلطة التدخالت املقرتحة من 
قبل ملنظمة الدولية للهجرة وتوؤكد جمددًا على امل�صوؤولية اجلماعية للدول واملوؤ�ص�صات واملنظمات لال�صتجابة للو�صع 
اأوروبا وخارجها، بطريقة ترتكز على حماية حقوق املهاجرين، وكذلك  الراهن الذي يواجهه املجتمع الدويل يف 

تعزيز ال�صراكة بني جميع اأ�صحاب امل�صلحة املعنيني.

www.iom.int•migration.iom.int
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مقدمـــــــــة1:
ومع  جديدة.  ظاهرة  املتو�صط  البحر  عرب  الهجرة  تدفقات  تعترب  ال 
معاجلة  للف�صل يف  االأخرية  ال�صنوات  االآثار اجلماعية يف  اأدت  ذلك، 
دوافع الهجرة غري النظامية والق�صرية واأنظمة الهجرة واللجوء غري 
هذه  حجم  ارتفاع  اإىل  النظامية  الهجرة  قنوات  وحمدودية  الفعالة 

التدفقات وزيادة عدد الوفيات الناجتة عنها.
واملاآ�صي  اأوروبا  دخول  اإىل  ي�صعون  الذين  االأ�صخا�س  عدد  يتزايد 
يوميًا.  الهجرة  م�صارات  طول  على  منها  يعانون  التي  االإن�صانية 
املهاجرين  من   700.000 من  اأكرث   ،2015 واأكتوبر  يناير  بني  و�صل 
تغريت  كما  واأ�صبانيا.  ومالطة  واإيطاليا  اليونان  اإىل  والالجئني 
التدفقات  يف  الكبرية  الزيادة  مع  �صيما  ال  اأي�صًا،  التنقل  اأمناط 
البلقان2. وغرب  املتو�صط    االأبي�س  البحر  �صرق  �صواحل  طول   على 

لقي منذ بداية العام، اأكرث من 3200 من الرجال والن�صاء واالأطفال 
الواقع،  يف  املتو�صط.  االأبي�س  البحر  عبور  يحاولون  وهم  حتفهم 
يتجاوز هذا العدد عدد الوفيات املبلغ عنها يف عام 2014 )3149(، 
ويغفل العدد الكبري املحتمل من الوفيات غري املبلغ عنها التي حتدث 
توؤدي  التي  الربية  الطرق  طول  وعلى  املتو�صط،  االأبي�س  البحر  يف 
بعد  الربية  الطرق  وعلى طول  واأوروبا  املتو�صط    االأبي�س  البحر  اإىل 
اأوروبا. وقد ثبت اأن الطريق االأو�صط اإىل البحر االأبي�س  ذلك داخل 
ال�صحراء  املواطنني من جنوب  ا�صتخدامًا من قبل  االأكرث  املتو�صط، 
االأفريقية الكربى، هو االأكرث خطورة، وامل�صوؤول عن الغالبية العظمى 

من الوفيات املبلغ عنها.
االأو�صط  وال�صرق  اآ�صيا  اأنحاء  جميع  من  تنبع  التي  التدفقات  وت�صمل 
واأفريقيا، مواطنني من اأكرث من 20 بلدًا، هي )ح�صب الرتتيب احلايل 
واأفغان�صتان  ال�صورية  العربية  اجلمهورية  الوافدين(  من  عدد  الأعلى 
وباك�صتان واألبانيا والعراق الذين ي�صلون عادًة اإىل اليونان، ومواطنني 
العربية  واجلمهورية  وال�صودان،  وال�صومال،  ونيجرييا،  اإريرتيا،  من 
البوابة  اإيطاليا3.  اإىل  ي�صلون  الذين  وبنغالدي�س  وغامبيا  ال�صورية، 
الرئي�صية مل�صار و�صط البحر االأبي�س املتو�صط   هي ليبيا واإىل حد اأقل 

م�صر واليونان وتركيا. كما اأن البوابة الرئي�صية لليونان هي تركيا.

التعاون  االإيطالية،  اخلارجية  لــوزارة  ال�صخي  بالدعم  تنوه  اأن  للهجرة  الدولية  املنظمة  تود    1

االإمنائي يف تطوير خطة اال�صتجابة هذه.
2  ال يتم ت�صمني التدفقات النا�صئة يف منطقة غرب البلقان يف هذه الوثيقة.

اإريرتيا،  اأفغان�صتان،  ال�صورية،  العربية  اجلمهورية  الوافدين:  من  ن�صبة  اأعلى  ترتيب  ح�صب    3

نبجرييا، باك�صتان، األبانيا، ال�صومال، العراق، ال�صودان، بنجاالدي�س، �صوريا، غامبيا، االأرا�صي 
غانا،  ال�صنغال،  مايل،  جورجيا،  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  اإيــران،  املحتلة،  الفل�صطينية 

وغريهم.

امل�صارات،  هذه  طول  على  الهجرة  تدفقات  وتكوين  طبيعة  تختلف 
واأطر  املهاجرة  للمجموعات  املختلفة  الفورية  االحتياجات  ح�صب 
املهاجرين  العمال  املهاجرة  املجموعات  ت�صمل  املختلفة.  احلماية 
تهريبهم،  مت  الذين  واملهاجرين  النظاميني(،  وغري  )النظاميني 
واملنف�صلني،  امل�صحوبني  غري  واالأطفال  بهم،  املتاجر  واالأ�صخا�س 
تقطعت  الذين  واملهاجرين  البيئية،  الظروف  ب�صبب  واملهاجرين 
املعاملة،  و�صوء  اال�صتغالل  و�صحايا  احلوامل،  والن�صاء  ال�صبل،  بهم 
وكذلك الالجئني وملتم�صي اللجوء، واالأفراد الذين ي�صعون اإىل اإعادة 
اإىل  تندرج  وقد  للهجرة  النا�س  اأ�صباب  تتنوع  اأ�صرهم.  مع  ال�صمل  مل 
الطريق  طول  على  اأي�صًا  تتغري  قد  التي  الفئات  من  اأكرث  اأو  واحدة 
ومبرور الوقت. يف معظم احلاالت، هناك على االأقل درجة معينة من 
االإكراه واخلطر، �صواء كانت نتيجة للظروف التي فروا منها اأو نتيجة 

للظروف القا�صية اأو اال�صتغالل واالإ�صاءة على طول الطرق.
اأن ي�صتمر االرتفاع يف  وب�صرف النظر عن الفروق املو�صمية، املتوقع 
دخلت  الأوروبا.  املختلفة  الطرق  طول  على  املختلطة  الهجرة  حجم 
االأزمة يف اجلمهورية العربية ال�صورية عامها اخلام�س، وقد ا�صُتنزفت 
املوارد يف بلدان لبنان واالأردن وتركيا املجاورة، التي ت�صت�صيف اجلزء 
االأكرب من الالجئني ال�صوريني االأربعة ماليني مبا يفوق طاقتها. يعترب 
ثلثي الالجئني الذين يرتكزون يف هذه املناطق يعي�صون يف حالة فقر. 
حني  يف  داخليًا.  �صوري  ماليني   7 من  اأكرث  نزح  ذلك،  على  وعالوة 
مع  اأنه  اإال  املنطقة،  داخل  الالجئني  من  العظمى  الغالبية  تزال  ال 
ا�صتمرار ال�صراع وت�صاعد ال�صغوط على البلدان امل�صيفة املحيطة، 

طرق الهجرة )انظر اخلريطة(

 م�صارات البحر املتو�صط 

و�صط البحر الأبي�ص املتو�صط: من �صمال اأفريقيا نحو اإيطاليا ومالطة عن طريق 
البحر االأبي�س املتو�صط. تعترب ليبيا يف كثري من االأحيان مبثابة نقطة      التالقي حيث 

تلتقي م�صارات القرن االأفريقي وغرب اأفريقيا قبل االنطالق نحو اأوروبا. 

�صرق البحر الأبي�ص املتو�صط: من خالل تركيا اإىل االحتاد االأوروبي عرب اليونان. 

غرب البحر الأبي�ص املتو�صط: ممر بحري من �صمال اإفريقيا اإىل �صبه جزيرة 
اإيبرييا، وكذلك الطريق الربي عرب �صبتة ومليلية. 

طريق جنوب �صرق اأوروبا:

 غرب البلقان: من خالل احلدود الربية اأو البحرية البلغارية-الرتكية اأو اليونانية-
الرتكية ثم عن طريق غرب البلقان اإىل املجر اأو كرواتيا.

 امل�صارات الأفريقية

اأفريقيا جتاه ليبيا وم�صر ال�صتكمال ال�صفر عرب طريق  �صرق اأفريقيا: من �صرق   
و�صط البحر االأبي�س املتو�صط. 

غرب اأفريقيا: من غرب اأفريقيا نحو املغرب وتون�س وليبيا ال�صتكمال ال�صفر عرب 
طريق غرب اأو و�صط البحر االأبي�س املتو�صط.





املقدمــــــة

�صفحة ׀6

عن  بعيدًا  بهم  خا�صة  حلول  عن  البحث  يف  النا�س  ي�صتمر  �صوف 
اأماكن اأخرى، �صوف ت�صتمر النزاعات اجلارية وانعدام  املنطقة. يف 
االأمن يف اأماكن مثل اأفغان�صتان وليبيا واليمن والعراق و�صمال �صرق 
نيجرييا، وانتهاكات حقوق االن�صان امل�صتمرة والفقر والتدهور البيئي 
وتغري املناخ من بني العوامل االأخرى املنت�صرة يف عدة بلدان جنوب 
و�صرق اأوروبا، يف دفع االأفراد نحو الهجرة غري النظامية، ويف ظروف 

خطرية معظم االأحيان وعرب �صبكات التهريب.

نحو  متزايدة  حقيقية(  اأو  )مفرت�صة  ب�صورة  املهاجرين  جذب  يتم 
�صبل العي�س وغريها من الفر�س، وجمع �صمل االأ�صرة، واحل�صول على 
اللجوء، وال�صبكات االجتماعية يف املهجر، وال�صعي لتحقيق احلريات 
االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية. بالن�صبة للكثريين، يكون قرار 
االنتقال نتيجة ملجموعة من العوامل: خماوف احلماية جنبا اإىل جنب 
مع الرغبة يف حتقيق م�صتقبل اقت�صادي اأكرث ا�صتقرارًا اأو االن�صمام 
اإىل االأقارب الذين يعي�صون بالفعل يف اأوروبا، قد تكون هناك دوافع 
لعدم  نتيجة  تزال  ال  ذلك  مع  ولكنها  حاكمة،  اأخرى  اقت�صادية 
اال�صتقرار ال�صيا�صي الكامن يف بلدهم االأ�صلي. يتخذ املهاجرون يف 
كثري من االأحيان قرارات م�صريية للقيام برحالت خطرة على اأ�صا�س 
اإعادتهم  اأو احتمال  املقبلة  اأو خاطئة عن املخاطر  معلومات ناق�صة 
جعل  الطريق.  على  ا�صتغاللهم  اأو  اعتقالهم  مت  اإذا  حماكمة  بدون 
و�صائل  ا�صتخدام  والتو�صع يف  املكلفة  االت�صاالت غري  اأجهزة  انت�صار 
يغرون  الذين  املهربني  اإىل  الو�صول  ال�صهل  من  االجتماعي  التوا�صل 

املهاجرين عن طريق االأكاذيب.
تنوع اجلن�صيات،  اأن  اإال  اأوروبا،  نحو  املهاجرين  تدفقات  تتجه  بينما 
يقبل  ال  مبا  توؤكد  والبحرية،  الربية  الهجرة  طرق  تنوع  عن  ف�صال 
هذه  تعترب  للق�صية.  والعاملية  االإقليمية  امل�صرتكة  الطبيعة  اجلدل 
الظاهرة احلالية نتيجة ملجموعة من العوامل يف بلدان املن�صاأ والعبور 

واملق�صد، حيث تلعب العديد من البلدان اأدوارًا متعددة يف وقت واحد.
وبالتايل يجب اأن تكون اال�صتجابات �صاملة ومتكاملة، وت�صتجيب لتغري 
اأ�صاليب الهجرة وتواكب التحديات املتعددة واالأدوار املتنوعة لكل بلد.

خطة ا�صتجابة املنظمة الدولية للهجرة
توؤمن املنظمة الدولية للهجرة اإميانا را�صخا باأن الهجرة هي حقيقة 
اأن تفيد اجلميع.  اإدارتها بطريقة �صحيحة، ميكن  اإن متت  اإن�صانية، 

وحمور هذا كله هو حماية جميع املهاجرين.
خا�صة  حماية  لهم  ويحق  �صيق  نطاق  على  الالجئني  تعريف  يتم 
االإعادة  بعدم  االلتزام  هو  اأهمها  لالجئني،  الدويل  القانون  مبوجب 
الق�صرية. وحتقيقا لهذه الغاية، حتيل املنظمة الدولية للهجرة جميع 
الالجئني وملتم�صي اللجوء اإىل ال�صلطات املعنية - �صواء كانت حكومية 
 - (UNHCR) اأو املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني
لتوفري احلماية وامل�صاعدة املنا�صبة. ومع ذلك، يحق جلميع املهاجرين 
– كب�صر – من حقهم حماية حقوقهم حيث اأن العديد منهم اليوم يف 
و�صع غري م�صتقر ويتعر�صون لال�صتغالل واالإيذاء. هوؤالء املهاجرين 
املنظمة  من  وعميق  مبا�صر  اهتمام  حمل  هم  للخطر  املعر�صني 
يف  العي�س  من  ومتكينهم  حقوقهم،  حماية  وتعترب  للهجرة.  الدولية 
اأمان وكرامة، من �صميم �صلطة وعمل املنظمة الدولية للهجرة، ويف 
نف�س الوقت دعم الدول لو�صع وتنفيذ �صيا�صات واآليات هجرة �صاملة 

ومتوازنة ومتما�صكة ور�صيدة قائمة على احلقوق.
جمال  يف  الوا�صعة  ل�صلطتها  نظرًا  للهجرة  الدولية  املنظمة  تتمتع 
احلماية  وق�صايا  االإن�صانية  الق�صايا  ملعاجلة  فريد  بو�صع  الهجرة، 
الهجرة  بتدفقات  املرتبطة  املبا�صرة  الهجرة  اإدارة  واحتياجات 
املدى  على  اآثار  لها  تدابري  اأي�صًا  تتخذ  الوقت  نف�س  ويف  احلالية، 
الكامنة  الدوافع  تعالج  التي  الربامج  تنفيذ  هذا  وي�صمل  الطويل. 
تطوير  نحو  البنية  يف  التغيريات  ودعم  النظامية،  غري  الهجرة  وراء 
امل�صتدامة. وتلتزم  الب�صرية  التنمية  اأكرث كفاءة، وتعزيز  نظم هجرة 
املنظمة الدولية للهجرة بامل�صاعدة يف حماية حقوق جميع املهاجرين 

من خالل ا�صتجابة متكاملة و�صاملة على اأ�صا�س امل�صوؤولية امل�صرتكة.
ال�صياقات  لتنا�صب  التحديد  وي�صمل هذا تف�صيل �صيا�صتها على وجه 
املت�صابكة ولكن املتنوعة يف اأوروبا وجنوب �صرق اأوروبا و�صمال اأفريقيا 

وال�صرق االأو�صط وغرب وو�صط اأفريقيا والقرن االأفريقي.
للدول  اجلماعية  امل�صوؤولية  على  احلالية  اال�صتجابة  خطة  توؤكد 
واملوؤ�ص�صات واملنظمات لال�صتجابة لتحديات الهجرة على نطاق وا�صع 

بطريقة اإن�صانية. قائمة على احلقوق وم�صتدامة.
ترتكز االإجراءات يف اخلطة على حوكمة الهجرة، وتقدمي امل�صاعدة 
خالل  من  القانون  اإنفاذ  واإجراءات  والتنمية  للمهاجرين  املبا�صرة 

الركائز االأ�صا�صية االأربعة التالية واأهدافها.

عمليات الإنقاذ املنفذة يف �صهر يونيو يف 
�صقلية، اإيطاليا
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1- حماية حقوق املهاجرين
اأثناء  االإن�صانية  واملعاناة  االأرواح  يف  اخل�صائر  تقليل  الهدف: 

الهجرة ونتيجة لها وحماية حقوق االإن�صان جلميع املهاجرين.
2- معاجلة دوافع الهجرة غري النظامية والهجرة الق�صرية

غري  الهجرة  يف  ت�صاهم  التي  ال�صلبية  العوامل  تقليل  الهدف: 
النظامية والق�صرية ومتكني االختيار احلقيقي بني الهجرة االآمنة 

واإيجاد البدائل املحلية.
3- تعزيز التنقل الب�صري الآمن واملنظم والكرمي

الهدف: خلق ظروف هجرة اآمنة ومنظمة وكرمية.
والتنمية  ال�صامل  النمو  اأجل  من  ال�صراكات  4-  تعزيز 

امل�صتدامة
املنهجية  التغيريات  واإجراء  البنيوية  الظروف  خلق  الهدف: 

الالزمة لتمكني حتقيق نتائج اإيجابية للهجرة جلميع امل�صاركني.
الأجل تنفيذ االأن�صطة املبينة يف هذه اال�صتجابة، �صوف توا�صل املنظمة 
الدولية للهجرة العمل ب�صكل وثيق مع النظراء احلكوميني والتن�صيق 
االأمم  وكاالت  �صركائها، مبا يف ذلك  بن�صاط مع  والتوا�صل  والتعاون 
االأفريقي  واالحتاد  االأوروبي،  االحتاد  ووكاالت  وموؤ�ص�صات  املتحدة، 
ومنظمات  املختلفة،  االإقليمية  االقت�صادية  والهيئات  والتجمعات 

املجتمع املدين ف�صاًل عن القطاع اخلا�س.
ق�صرية  االأن�صطة  من   150 من  اأكرث  من  اال�صتجابة  خطة  تتكون 
االقت�صاء،  ح�صب  تنفيذها،  �صيتم  والتي  االأجل،  وطويلة  ومتو�صطة 
يف 40 بلدا، بح�صب قرار جمل�س االأمن 1244 ب�صاأن كو�صوفو4، وعرب 
االإقليم. �صوف يكون كل مكتب ومكتب فرعي للمنظمة الدولية للهجرة 
)149 تقع على طول طرق الهجرة والبلدان املعنية( م�صوؤواًل عن تنفيذ 
اخلطة يف مناطقها، يف حني �صتكون املكاتب االإقليمية واملقر الرئي�صي 

م�صوؤولني عن االإ�صراف على االأن�صطة املتعددة وعرب االإقليمية.
يف  منها  البع�س  تنفيذ  و�صيتم  بلد،  كل  يف  ن�صاط  كل  تنفيذ  يتم  لن 
لكل  حمددة  ل�صياقات  خ�صي�صًا  ت�صميمها  يجري  متعددة،  مواقع 
واملتكامل  الديناميكي  النهج  للخطة  الوا�صع  النطاق  يوفر  مكان. 
املن�صاأ  لبلدان  االأجل  والطويلة  الفورية  االحتياجات  لتغطية  الالزم 
املختلفة  البلدان  تلعبها  قد  التي  املتعددة  واالأدوار  واملق�صد،  والعبور 
باعتبارها بلدان املن�صاأ والعبور واملق�صد. �صوف يعتمد التنفيذ الكامل 
للخطة وفعالية النتائج على تعبئة املوارد املالية الالزمة، والتي تقدر 
املنظمة الدولية للهجرة اأنها تزيد قلياًل على 780 مليون دوالر اأمريكي 

)حتى 31 دي�صمرب 2016(5.

4  ي�صار اإليه هنا فيما بعد كو�صوفو/ قرار جمل�س االأمن 1244 كو�صوفو

مليون دوالر  وامللحق 2 هو 780.4   1 امللحق  االأولوية كما جاءت يف  االإجراءات ذات  اإجمايل    5

اأمريكي.

بنية خطة ال�صتجابة
للهجرة  الدولية  املنظمة  ا�صتجابة  خطة  ف�صول  من  ف�صل  كل  يبداأ 
بلمحة عامة اإقليمية عن تدفقات الهجرة، ودوافع وم�صارات الهجرة 
العري�صة  اخلطوط  الف�صول  حتدد  ثم  والق�صرية.  النظامية  غري 
لعمليات ال�صيا�صات ذات ال�صلة املعمول بها يف املنطقة وتعر�س جدول 
وجود املنظمة الدولية للهجرة يف املنطقة، مبا يف ذلك مواقع املكاتب 
ركائز  من  لكل  االأولوية  ذات  االإجراءات  ت�صرد  ثم  املوظفني.  وعدد 

اال�صرتاتيجية االأربعة، وفقًا ملا يلي:
التدخالت ق�صرية - متو�صطة الأجل )االإجراءات الفورية  	•

ملدة ت�صل اإىل �صتة اأ�صهر(.
التدخالت متو�صطة - طويلة الأجل )ملدة اأكرث من �صتة  	•

اأ�صهر، حتى لو كانت قد بداأت كا�صتجابة فورية(.

االأولوية  ذات  االإقليمية  االإجراءات  ملخ�س  بجدول  ف�صل  كل  ينتهي 
ملخ�س  االأول  امللحق  يقدم  البالد.  ومتطلبات  املعنية  للركائز  وفقًا 

امليزانية االإقليمية ويقدم امللحق الثاين امليزانيات اخلا�صة بكل بلد.

الدولية  املنظمة  ا�صتجابة  خطة  ركــائــز 
للهجرة

العام  االإطار  الوثيقة  هذه  يف  الواردة  واالأهداف  الركائز  تقدم 
ال�صتجابة املنظمة الدولية للهجرة لتحديات الهجرة املرتبطة بالو�صع 
احلايل يف منطقة البحر االأبي�س املتو�صط. ترتابط الركائز نف�صها، 
واالأهداف واالأن�صطة الواردة فيها، مع بع�صها. تدعم كل ركيزة وتعزز 

اأهداف واأن�صطة الركائز االأخرى6.
1- حماية حقوق املهاجرين

الهدف: تقليل اخل�صائر يف الأرواح واملعاناة الإن�صانية اأثناء 
ونتيجة للهجرة وحماية حقوق الإن�صان جلميع املهاجرين.
جلميع  بالن�صبة  الق�صوى  االأولوية  االأرواح  اإنقاذ  يكون  اأن  يجب 
اأخطارًا  املهاجرون  يواجه  و�صعهم.  عن  النظر  بغ�س  املهاجرين، 
االأبي�س  البحر  عبور  واأثناء  اأوروبا  نحو  الطرق  طول  على  ج�صيمة 
املتو�صط. وباالإ�صافة اإىل املخاطر املميتة، يعي�س املهاجرون يف كثري من 
االأحيان يف ظروف �صعبة حيث يقرتن التعر�س ال�صديد لظروف البيئة 
االأ�صا�صية،  البقاء  احتياجات  اإىل  الو�صول  �صديدة يف  بقيود  القا�صية 
اآثار  يواجهون  وقد  لها،  يرثى  ظروف  يف  احتجازهم  يتم  ما  وكثريًا 
و�صوء  واال�صتغالل  للعنف  يتعر�صوا  اأن  وميكن  االأجانب،  كراهية 
املعاملة وحتى التعذيب من قبل املهربني اأو املتاجرين بالب�صر. الن�صاء 

6  ميكن اأن تندرج اأن�صطة معينة مت�صابهة حتت ركائز خمتلفة، ولكن مت و�صعها يف املكان االأكرث 

مالئمة ل�صياق اإقليم اأو بلد.
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واالأطفال هم عر�صة ملخاطر عالية وال �صيما العنف القائم على النوع 
االجتماعي واالعتداء واال�صتغالل اجلن�صي. يف �صياق نهج قائم على 
االحتياجات  اأ�صا�س  على  واحلماية  امل�صاعدة  تقدمي  يجب  احلقوق، 
اأواًل جلميع املهاجرين امل�صت�صعفني، بغ�س النظر عن و�صعهم، وعلى 
النهج  وكذلك  واالإقليمي  الوطني  التعاون  يعترب  الهجرة.  طرق  طول 
من  �صروري  والبحري(  )الربي  واالإنقاذ  للبحث  االأطراف  متعدد 
التائهني. واملفقودين واجلرحى.  اكت�صاف وم�صاعدة املهاجرين  اأجل 
وبعد ذلك، يجب تقدمي امل�صاعدات املنقذة للحياة للمحتاجني، بدءا 
الطبي  العالج  اإىل  احلياة،  قيد  على  للبقاء  االأ�صا�صية  امل�صاعدة  من 
تعتمد  خطرية.  واإ�صابات  اأمرا�س  من  يعانون  الذين  الأولئك  املعقد 
ملعاجلة  املو�صوعة  والتدخالت  واال�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  فعالية 
هذه الق�صايا اإىل حد كبري على جودة جمع البيانات وحتليلها املتاحة. 
واحتياجاتهم،  وخ�صائ�صهم،  املهاجرين،  حتديد  ي�صمل  وهذا 
وانتهاكات حقوق االإن�صان، واحلالة املر�صية، وطرق الهجرة املختارة 

)مبا يف ذلك االأ�صباب التي دفعتهم لتف�صيل طريق على اآخر(.
القطاعات  متعدد  النهج  يت�صمن  اأن  يجب  احلقوق،  حماية  بهدف 
ت�صهيل حتديد وت�صجيل املهاجرين، وتقدمي امل�صاعدة وخدمات الدعم 
املبا�صرة )اأي الرعاية ال�صحية العاجلة؛ الغذاء؛ املواد غري الغذائية، 
االت�صاالت  امل�صورة؛  تقدمي  املوؤقت؛  واملاأوى  النف�صي  الدعم  وتقدمي 
اأي�صا  مع االأ�صر واملكاتب القن�صلية وخدمات االإحالة؛ الخ(. وهناك 
واالإجراءات  ال�صيا�صات  وكذلك  القانونية،  االأطر  تعزيز  اإىل  حاجة 
وما  بالب�صر  االجتار  ومعاجلة  املهاجرين  حقوق  حلماية  والربامج 

يرتبط بها من اأ�صكال اال�صتغالل.
2- معاجلة دوافع الهجرة غري النظامية والق�صرية

الهدف: تقليل العوامل ال�صلبية التي ت�صهم يف الهجرة غري 
النظامية والق�صرية ومتكني الختيار احلقيقي بني الهجرة 

الآمنة واإيجاد البدائل املحلية.
تعترب الهجرة اأمًرا ال مفر منه و�صرورية ومرغوبة )عندما تكون اآمنة 
وقانونية ومنظمة( يف عامل اليوم املتحرك واملرتابط. ومع ذلك، من 
دون ال�صبل الكافية للهجرة النظامية ت�صبح القنوات غري النظامية، 
اأنه مع عدم  للتطبيق، كما  القابل  الوحيد  البديل  للكثريين،  بالن�صبة 
معاجلة الدوافع، من املرجح اأن ت�صتمر الهجرة الق�صرية دون انقطاع. 
وعالوة على ذلك، عندما يعود االأفراد اإىل الظروف التي ا�صطرتهم 
اإىل املغادرة �صوف يوؤدي اإىل ا�صتمرار املحاوالت، مبا يف ذلك اإعادة 
ا�صتخدام قنوات غري نظامية، وما يت�صمنه ذلك من انتهاكات حلقوق 
االإن�صان. ولوقف هذه الدائرة املفرغة، يتعني معاجلة دوافع الهجرة 
غري النظامية والق�صرية بطريقة �صاملة وكلية يف بلدان املن�صاأ والعبور 

واملق�صد.

تتعلق دوافع الهجرة غري النظامية والق�صرية ب�صياقات حمددة ولكن 
العوامل، مبا يف ذلك عدم وجود فر�س  العديد من  ت�صمل  اأن  ميكن 

اقت�صادية، وخا�صة بالن�صبة للبلدان ذات االأعداد الكبرية من ال�صكان 
وجود حماية  وعدم  الدولة،  اأجهزة  وف�صل  االإدارة،  و�صعف  ال�صباب، 
ب�صبب  البيئي  والتدهور  االأ�صا�صية،  اخلدمات  اإىل  والو�صول  للحقوق 
اال�صتقرار  وعدم  ال�صراعات،  اأمد  وطول  املناخ،  وتغري  االإدارة  �صوء 
و/ اأو انعدام االأمن، وعدم وجود حلول دائمة للنزوح الق�صري، وعدم 
املوثوق  املعلومات  غياب  يوؤدي  كما  النظامية.  الهجرة  قنوات  توافر 
التي  ال�صائعات  النت�صار  امل�صادة  اأو  االآمنة  الهجرة  خيارات  عن  بها 
االأفراد  دفع  اإىل  املهاجرين،  بني  والتوقعات  منها،  التحقق  يتم  مل 
التخاذ قرارات حمفوفة باملخاطر. ب�صورة اأو�صع، تنبع الدوافع اأي�صًا 
التحديات  مع  تتنا�صب  ال  التي  الهجرة  اإدارة  واأنظمة  �صيا�صات  من 
واالحتياجات يف عامل ت�صوده العوملة يف القرن الـ 21، حيث ال�صفر اأكرث 
�صهولة و�صرعة من اأي وقت م�صى وحيث يتوفر قدر كبري من املعلومات 

على الفور الأي �صخ�س يت�صل باالإنرتنت.

كاأ�صا�س ل�صيا�صات معاجلة دوافع الهجرة غري النظامية والق�صرية، ال 
بد من اإجراء مزيد من مبادرات البحوث واملعلومات جلمع البيانات 
املعر�صني  ال�صكان  من  وغريهم  املهاجرين  عن  والنوعية  الكمية 
خلطر االنتقال واأو�صاعهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم ومواطن ال�صعف 
والنوايا. وهذا ي�صمل احلاجة اإىل جمع وحتليل املزيد من البيانات عن 
طرق الهجرة غري النظامية وكذلك الدوافع لتف�صيل ا�صتخدام طرق 
معينة دون غريها، على �صبيل املثال، اأهمية ال�صبكات يف املهجر وجمع 
�صمل االأ�صرة عرب ممرات حمددة. ، يعترب اال�صتثمار يف فهم ومكافحة 

تهريب املهاجرين واالجتار بالب�صر اأي�صًا ذا اأهمية ق�صوى.

باالإ�صافة اإىل تعديل �صيا�صات اإدارة الهجرة لتنا�صب الواقع املعا�صر، 
حتتاج  والق�صرية  النظامية  غري  الهجرة  م�صببات  مكافحة  اأن  كما 
وعلى  املن�صاأ  بلدان  يف  والتنمية  اال�صتقرار  برامج  اإ�صراك  اإىل  اأي�صًا 
طول طرق الهجرة على اأن تكون منا�صبة يف احلجم والنطاق. وينبغي 
اأن ت�صتهدف هذه الربامج املجتمعات يف البلدان التي تواجه �صغوطًا 
ذلك،  يف  مبا  والق�صرية،  النظامية  غري  بالهجرة  متعلقة  خماطر  اأو 
على  العائدين  مع  التكيف  حتاول  التي  املجتمعات  املثال،  �صبيل  على 
النظامية.  غري  اأو  الق�صرية  الهجرة  من  الوافدين  اأو  وا�صع  نطاق 
وميكن اأن ي�صمل ذلك اجلهود الرامية اإىل منع ال�صراعات، واالنتقال، 
والوقاية  االجتماعي  والتما�صك  املرونة  وبناء  واحلوكمة،  واالنتعا�س، 

من خماطر الكوارث.

3- تعزيز التنقل الب�صري الآمن واملنظم والكرمي
الهدف: خلق ظروف هجرة اآمنة ومنظمة وكرمية.

يعترب زيادة فر�س احل�صول على خيارات هجرة وتنقل اآمنة ومنتظمة 
اأي�صًا للتنقل الب�صري االآمن، واملنظم والكرمي. وهذا ي�صمل  �صروري 
املهارات  النظامية على جميع م�صتويات  للهجرة  فتح قنوات منا�صبة 
مبا ينا�صب �صوق العمل يف بلدان املق�صد واحتياجاتها الدميوغرافية، 
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اخلارج،  يف  والتعليم  العائلة  �صمل  جلمع  املتاحة  اخليارات  وتعزيز 
وا�صحة  معلومات  وتوفري  اخلطرة،  للهجرة  بدائل  اإيجاد  وت�صجيع 

ودقيقة حول خماطر الهجرة غري النظامية.

يعترب اإعادة التوطني الذي يدار ب�صكل جيد، وبرامج اإعادة التوطني 
واالإدماج االجتماعي، �صروريًا مل�صاعدة البلدان التي ت�صت�صيف اأعدادًا 
كبرية من املهاجرين هجرة ق�صرية اأو غري نظامية اأو مواجهة تدفق 
يف  دورًا  يلعب  اأن  اأي�صًا  وميكن  املهاجرين،  هوؤالء  من  كبري  مفاجئ 
تقليل تكرار حماوالت الهجرة. ي�صكل اإعادة التوطني والنقل عن�صرًا 
الناجحة  التوطني  اإعادة  برامج  توفر  امل�صوؤولية.  لتقا�صم  اأ�صا�صيًا 
لي�س فقط احلماية الدولية للفئات االأكرث �صعفًا والتي ت�صتد احلاجة 
اأي�صًا طريقًا اإىل االندماج الناجح يف املجتمعات  اإليها، ولكنها توفر 
الالجئني  قدرات  حت�صني  االإيجابية  النماذج  وت�صمل  اجلديدة. 
لالندماج يف �صوق العمل وتكري�س جزء كبري من توجهات قبل املغادرة 
يف حتديد املهارات القابلة للتحويل، واإعداد الالجئني لفر�س العمل، 
و�صولهم.  بعد  املهنية  املهارات  على  والتدريب  اللغة  من  كل  وتعزيز 
وعالوة على ذلك، يتزايد تطوير اأف�صل املمار�صات التي تتجاوز جمرد 
منع اأو احلد من دخول االأمرا�س اإىل بلدان املق�صد. بداًل من ذلك، 
تركز هذه املمار�صات على �صمان اأن تتبّنى تقييمات �صحة املهاجرين 
اإىل  الرامية  العاملية  اجلهود  يف  ي�صهم  العامة  لل�صحة  موجًها  نهًجا 
يوؤدي  االأخرى7.  ال�صحية  والتهديدات  املعدية  االأمرا�س  انت�صار  منع 
االحتياجات  ومعاجلة  التوطني  اإعادة  قبل  املهاجرين  �صحة  حت�صني 
اخلدمات  على  الطلب  من  احلد  اإىل  اأي�صًا  مبكر  وقت  يف  ال�صحية 
ال�صحية اأو االجتماعية يف بلدان الو�صول مما يوفر التكاليف. ي�صمح 
اإعادة  لوكاالت  الطبية  للمعلومات  املنا�صب  الوقت  الفعال يف  التبادل 
التوطني املحلية االإعداد املنا�صب لو�صول الالجئني، و�صمان ا�صتدامة 
تتبع  اأن  ينبغي  وباملثل،  منا�صبة.  توطني  ترتيبات  واتخاذ  الرعاية، 

7  توفري رعاية �صحية ميكن احل�صول عليها يف الوقت املنا�صب ويف مكان اآمن مقرتنة مع تبادل 

لوائح  تنفيذ  ودعم  واملق�صد،  والعبور  املن�صاأ  بلدان  يف  املعنية  ال�صحية  الهيئات  بني  املعلومات 
ال�صحة العاملية )لوائح ال�صحة العاملية 2005(.

ملخططات التوطني منوذًجا �صامل يتعلق بالتحديد والفرز واالختيار، 
وامل�صاعدة قبل املغادرة، وال�صفر واال�صتقبال واالندماج.

م�صاعدات العودة الطوعية واإعادة االإدماج (AVRR) هي ا�صتجابة 
للدول  الالزمة  امل�صاعدة  وتقدمي  النظامية،  غري  للهجرة  رئي�صية 
وكذلك املهاجرين الذين تقطعت بهم ال�صبل الذين يتعر�صون ملحنة 
– العوز يف كثري من االأحيان - والذين يرغبون يف العودة اإىل ديارهم. 
ت�صتجيب م�صاعدات العودة الطوعية واإعادة االإدماج AVRR اأي�صًا 
االأطفال  مثل  امل�صت�صعفني،  للمهاجرين  املحددة  االحتياجات  لتلبية 
لالجتار  تعر�صوا  الذين  واملهاجرين  واملنف�صلني،  امل�صحوبني  غري 
�صحية،  ظروف  من  يعانون  والذين  املعاملة،  �صوء  اأو  اال�صتغالل  اأو 
احلاالت  يف  خا�صة  وب�صفة  ال�صعفاء.  املهاجرين  من  وغريهم 
االإدماج  واإعادة  الطوعية  العودة  م�صاعدات  تقدمي  يجب  االنتقالية، 
AVRR يف اإطار نهج �صامل للعودة واإعادة االإدماج لتجنب اأن توؤثر 
�صلبًا على اجلهود اجلارية لزيادة متا�صك املجتمع، وعلى نطاق اأو�صع. 

وبناء ال�صالم واالنتعا�س.
للت�صدي  الوطنية  واالإجراءات  الدويل  التعاون  تكثيف  اأي�صًا  ويجب 
لتهريب املهاجرين واالجتار بالب�صر. وهذا يتطلب تعزيز تدابري اإنفاذ 
وبالتايل  الهجرة.  على طول طرق  واملتاجرين  املهربني  �صد  القانون 
القانون  اإنفاذ  قدرة  الرئي�صية على حت�صني  االأولويات  تركز  اأن  يجب 
التعاون  خالل  من  ذلك  يف  مبا  ممكنة،  فر�صة  اأقرب  يف  للتدخل 
التهريب،  عمليات  عن  وبيانات  اال�صتخباراتية  املعلومات  جمع  يف 
اإنفاذ القانون و�صانعي ال�صيا�صات  وامل�صاعدة يف بناء قدرات اأجهزة 
اإىل  حاجة  هناك  نف�صه،  الوقت  ويف  االإجرامي.  الن�صاط  لعرقلة 
وينبغي  االجتار،  و�صحايا  للمهاجرين يف حمنة،  واحلماية  امل�صاعدة 

عدم جترمي املهاجرين الذين مت تهريبهم.

والتنمية  ال�صامل  النمو  اأجل  من  ال�صراكات  4-  تعزيز 
امل�صتدامة

الهدف: خلق الظروف البنيوية واإجراء تغيريات منهجية 
لتمكني نتائج الهجرة الإيجابية جلميع امل�صاركني.

الت�صاور  عمليات  داخل  ذلك  يف  مبا  واملتوازن،  العادل  التعاون  اإّن 
تعزيز  اأو  لو�صع  �صروري  اأمر  هو  القائمة،  االإقليمية  عرب  االإقليمية/ 
من  �صاملة  جمموعة  اتخاذ  يجب  الت�صغيلية.  والربامج  ال�صيا�صات 
ب�صكل  الهجرة  حوكمة  لتح�صني  امللمو�صة  واالإجراءات  ال�صيا�صات 
يجب  واملق�صد.  والعبور  املن�صاأ  بلدان  يف  ال�صركاء  قبل  من  م�صرتك 
الهجرة،  عن  وال�صيا�صي  العام  اخلطاب  يف  حتول  هناك  يكون  اأن 
م�صكلة  ولي�صت  اإدارتها  يجب  عملية  هي  الهجرة  باأن  االعرتاف  مع 
احلكومات  بني  والتعاون  للحوار  اآليات  عدة  اأبرزت  وقد  حلها.  يجب 

املهاجرون يغادرون �صفينة اإنقاذ يف 
ميناء اأوجو�صتا الإيطايل يف �صقلية.
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فوائد التنمية الب�صرية واملجتمعية الكبرية من الهجرة8، للمهاجرين 
واأ�صرهم واملجتمعات يف بلدان املن�صاأ والعبور واملق�صد. كما اعرتف 
برنامج االأمم املتحدة للتنمية بعد عام 2015 اأي�صًا بالروابط االإيجابية 
بني الهجرة والتنمية، وركز على االهتمام احلاجة اإىل »ت�صهيل هجرة 
منظمة واآمنة ومنتظمة وم�صوؤولة واأن انتقال النا�س، مبا يف ذلك من 

خالل تنفيذ �صيا�صات هجرة خمططة ومنظمة جيدًا.
الت�صدي  ويتطلب  للحدود.  عابرة  عالقات  الهجرة  طبيعة  تخلق 
التعاون  اتباع نهج �صامل ومتكامل يعزز  لتحديات الهجرة اجلماعية 
معاجلة  جمرد  يكفي  ال  واملق�صد.  والعبور  املن�صاأ  بلدان  وبني  داخل 
متكن  التي  والبنى  النظم  اإن�صاء  اأي�صًا  ولكن  ال�صلبية،  العنا�صر 
وبلدان  االأ�صلية  بلدانهم  امل�صتدامة يف  التنمية  تعزيز  املهاجرين من 

املق�صد.
الذي  الب�صر  انتقال  حت�صني  من  متبادلة  ا�صتفادة  البلدان  ت�صتفيد 
مطابقة  على  ويركز  ال�صكانية  واالحتياجات  العمل  �صوق  على  يعتمد 
الطلب على اليد العاملة مع املعرو�س حمليًا واإقليميًا ودوليًا. ينبغي اأن 
تهدف هذه اجلهود اإىل حت�صني نظم التعليم يف بلدان املن�صاأ، وت�صهيل 
�صروط  نزاهة  وحت�صني  احلدود،  عرب  التعليم  واعتماد  املهارات  نقل 
اال�صتغالل  لتجنب  املهاجرين  ت�صغيل  وظروف  الدولية  التوظيف 
املرتاكمة،  واملزايا  احلقوق  اأي�صًا  تكون  اأن  ينبغى  املعاملة.  و�صوء 
ال�صمان  ونظم  التقاعدية  املعا�صات  يف  املهاجرين  ا�صتثمارات  مثل 
االجتماعي يف البلدان امل�صيفة اأكرث �صهولة. يجب اأن تركز ال�صراكات 
من اأجل النمو ال�صامل والتنمية امل�صتدامة اأي�صًا على حماية املهارات 
املهنية والفنية التي ت�صتد احلاجة اإليها يف البلدان النامية والتخفيف 
من اآثار هجرة االأدمغة، على �صبيل املثال، من خالل اإ�صراك �صبكات 
واملواهب  واملهارات  لالأفكار  الدورى  للتدفق  حوافز  وخلق  املهجر، 

واال�صتثمارات.

الدولية  الهجرة  حول  املتحدة  لالأمم  امل�صتوى  رفيع  احلوار  والتنمية،  للهجرة  العاملي  املنتدى    8

والتنمية، احلوار العاملي للمنظمة الدولية للهجرة، حول الهجرة والفر�س االقت�صادية االإقليمية، 
وغريها.

الالجئون ال�صوريون يعربون احلدود 
ال�صربية الكرواتية.



وراءه  وما  املتو�صط  البحر  ملنطقة  للهجرة  الدولية  املنظمة  ا�صتجابة     خطة 
معاجلة تدفقات الهجرة اجلماعية يف بلدان املن�صاأ والعبور واملق�صد

املنظمة الدولية للهجرة

اأكتوبر 2015

�صفحة ׀11



�صفحة ׀12

الحتاد الأوروبي:
نظرة عامة على املنطقة

التدفقات

جتاوز عدد االأ�صخا�س الذين ي�صلون اإىل اأوروبا 700.000 يف الفرتة 
ما بني يناير واأكتوبر عام 2015، متقدمًا بفارق كبري عن امل�صتويات 
يف هذا الوقت من عام 2014، مع توقع ا�صتمرار تزايد االأعداد يوميًا 
عن  للهجرة  الدولية  املنظمة  بيانات  تك�صف  الوافدين.  تزايد  مع 
املهاجرين املفقودين اأن اأكرث من 3200 �صخ�س فقدوا حياتهم عند 

عبور البحر االأبي�س املتو�صط   يف عام 2015.
عن  املهاجرين  من   140.000 و�صل   ،2015 اأكتوبر  منت�صف  بحلول 
طريق البحر اإىل اإيطاليا عرب طريق و�صط البحر االأبي�س املتو�صط. 
من  االأول  املقام  يف  هم  الطريق  هذا  عرب  امل�صافرين  املهاجرين  اإّن 
مواطني اإريرتيا ونيجرييا وال�صومال وال�صودان واجلمهورية العربية 
 15 من  اأكرث  املختلطة  الهجرة  تدفقات  ت�صمل  ذلك  ومع  ال�صورية. 
ال�صحراء  وجنوب  اأفريقيا  و�صمال  غرب  اأنحاء  خمتلف  من  جن�صية 
الكربى، وكذلك اآ�صيا )بنغالدي�س وباك�صتان( و)االأرا�صي الفل�صطينية 
املحتلة( يف ال�صرق االأو�صط. يف عام 2015، انخف�س عدد ال�صوريني 
اإيطاليا خ�صو�صًا مع حتول الطرق ب�صكل متزايد  الذين ي�صلون اإىل 
�صرقًا ب�صبب الو�صع يف ليبيا و�صيا�صات التاأ�صريات املقيدة يف اجلزائر 
ذلك،  ومع   ،)٪80( الرجال  من  هم  املهاجرين  معظم  اإّن  وم�صر. 
الن�صاء واالأطفال، مبا يف ذلك االأطفال غري  هناك عدد متزايد من 

امل�صحوبني واملنف�صلني عن ذويهم.
وقد �صهدت الطرق املوؤدية اإىل اليونان وعلى طول �صرق املتو�صط   هذا 
اأكتوبر  منت�صف  بحلول  القادمني.  االأ�صخا�س  يف  كبرية  زيادة  العام 
مقارنة  الوافدين  من   480.000 احلايل  االإجمايل  العدد  بلغ   ،2015
الوافدين يف عام 2014. وت�صمل اجلن�صيات الرئي�صية  مع 43500 من 
ال�صوريني واالأفغان والباك�صتانيني والعراقيني، مع وجود عدد كبري من 
الن�صاء واالأطفال بني هذه التدفقات. يف االأيام االأوىل من �صبتمرب، بلغ 
يوميًا، مما  اإىل 4000-3000  و�صل  م�صبوق  رقمًا غري  الوافدين  عدد 
جزر  �صكان  عدد  ويبلغ  اليونانية.  اجلزر  على  كبري  ازدحام  اإىل  اأدى 
مل  ن�صمة   33.400 �صكانها  وعدد  وكو�س،  ن�صمة،   86.000 لي�صفو�س 
ت�صتطع ا�صتيعاب العدد غري امل�صبوق من الوافدين اجلدد الذين و�صلوا.

 ،2015 اأكتوبر  حتى  جلوء  طلب   150.000 من  اأكرث  املجر  �صجلت 
وهو ما ميثل زيادة مبقدار ثالثة اأ�صعاف عن عام 2014. واملتقدمني 
والعراق،  واأفغان�صتان  ال�صورية  العربية  اجلمهورية  من  اأ�صا�صًا  هم 
الذين مروا عرب اليونان والقادمني من �صربيا )حتى اإغالق احلدود 
املجرية-ال�صربية (. منذ اأوائل يوليو، مت ت�صجيل ما يقرب من 1000 

مهاجر يوميًا دخلوا املجر من احلدود ال�صربية.

 9000 من  اأكرث  و�صول  مع   2015 �صبتمرب   14 يف  ذروته  العدد  بلغ 
�صخ�س. غادر يف �صهر اأغ�صط�س، اأكرث من 95 يف املائة جلهات اأخرى 
اأقرت املجر  اأيام قليلة. يف 15 �صبتمرب  الغربية يف غ�صون  اأوروبا  يف 
ت�صريًعا جديًدا دخل حيز التنفيذ يجرم الدخول غري النظامي ونفذت 
اإجراءات عاجلة للحد من اللجوء على احلدود. واأدى ذلك اإىل رف�س 
املتقدمني عرب  معظم  جاء  اللجوء حيث  طلبات  من جميع  يقرب  ما 
�صربيا، التي تعتربها املجر بلًدا اآمًنا. وقد اأدى اإغالق احلدود املجرية 
اإىل زيادة التدفقات اإىل كرواتيا )اأكرث من 200.000 �صخ�س حتى 
منت�صف اأكتوبر ت�صرين االأول 2015(، حتى بعد اإغالق كرواتيا �صبعة 
من معابرها احلدودية الثمانية مع �صربيا. يف اأعقاب قرار املجر يف 
منت�صف اأكتوبر اأي�صا باإغالق حدودها مع كرواتيا، اأ�صبحت �صلوفينيا 
الغالب(  )يف  اإىل  طريقهم  يف  للمهاجرين  رئي�صية  عبور  دولة  االآن 

اأملانيا.

امل�صارات

اإىل  ي�صلون  الذين  االأ�صخا�س  من  املختلطة  التدفقات  ا�صتخدمت 
اإىل  املتو�صط  االأبي�س  البحر  و�صط  طريق  رئي�صية  ب�صورة  اإيطاليا 
فرن�صا )انظر اأي�صًا ف�صول القرن االأفريقي، وغرب وو�صط اأفريقيا، 

و�صمال اأفريقيا(.
جمهورية  عرب  تركيا  اأو  اليونان  من  القادمون  االأ�صخا�س  ي�صري 
�صرق  طريق  طول  على  و�صربيا  ال�صابقة  اليوغو�صالفية  مقدونيا 
املتو�صط، ودخلوا مرًة اأخرى اإىل االحتاد االأوروبي من خالل كرواتيا، 
و�صلوفينيا، ورومانيا، وبلغاريا اأو املجر )انظر اأي�صًا ف�صل جنوب �صرق 
اأوروبا(. تعترب اأملانيا وال�صويد بلدان املق�صد النهائي الرئي�صية. لكن 
املثال، �صهدت قرب�س ومالطة  �صبيل  اأي�صًا، على  اأخرى  اأوروبية  دواًل 
واأ�صبانيا و�صلوفينيا وفنلندا وفرن�صا زيادة كبرية يف طلبات اللجوء يف 

عام 2015.

ال�صيا�صات

الحتاد الأوروبي
والدول  االأوروبي  االحتاد  مع  طوياًل  للهجرة  الدولية  املنظمة  عملت 
االأع�صاء فيه ل�صياغة �صيا�صات ا�صتجابة قائمة على احلقوق ملعاجلة 
تدفقات الهجرة املختلطة، ال �صيما يف �صياق جدول الربنامج االأوروبي 

الذي اعتمد موؤخرًا ب�صاأن الهجرة.
اأولية جيدة  املذكور خطوة  الربنامج  للهجرة  الدولية  املنظمة  وتعترب 
نحو نهج اأوروبي �صامل ب�صاأن الهجرة. وقد مت اتخاذ عدد من التدابري 
ذلك  يف  مبا  الربنامج،  اأولويات  لتنفيذ  الهامة  وامليزانية  الت�صغيلية 
اإن�صاء نهج »النقاط ال�صاخنة« واإطالق خطة اإعادة التوطني االأوروبية، 



وراءه  وما  املتو�صط  البحر  ملنطقة  للهجرة  الدولية  املنظمة  ا�صتجابة     خطة 
معاجلة تدفقات الهجرة اجلماعية يف بلدان املن�صاأ والعبور واملق�صد

املنظمة الدولية للهجرة

اأكتوبر 2015

�صفحة ׀13

وتطوير خطة عمل االحتاد االأوروبي ب�صاأن العودة.
وقد اأعطى االحتاد االأوروبي اهتماما متزايدا ملعاجلة م�صببات الهجرة 
وتقدمي  احلوار  تعزيز  خالل  من  الق�صرية  والهجرة  النظامية  غري 
التزامات  ي�صمل  وهذا  ال�صريكة.  واملناطق  البلدان  اإىل  امل�صاعدة 
وغرب  )مدد(،  االئتماين  �صوريا  ل�صندوق  املهمة  اجلديدة  التمويل 
 (RDPPs) االإقليمية  واحلماية  التنمية  وبرامج  وتركيا،  البلقان 
ملناطق القرن االأفريقي و�صمال اأفريقيا، وال�صندوق االئتماين املنتظر 
وا�صتيعاب  تنفيذ  يكون  �صوف  اأفريقيا.  ل�صالح  االأوروبي  لالحتاد 
بعده،  وما  العام  هذا  االأوروبي  لالحتاد  رئي�صيًا  حتديًا  االأموال  هذه 
القائمة  واالإجراءات  لالحتياجات  كاف  تقييم  يتطلب  الذي  االأمر 
املنفذين  وال�صركاء  ال�صريكة  البلدان  مع  التن�صيق  وكذلك  والتاآزر، 
ال�صروري  من  �صيكون  الدبلوما�صي،  ال�صعيد  على  املتخ�ص�صني. 
واأن  القبول  واإعادة  العودة  على  احلايل  الرتكيز  التعاون  يتجاوز  اأن 
يتقدم اأكرث نحو �صن التزامات م�صرتكة ب�صاأن ق�صايا التنمية، والتنقل 
واحلماية لدعم النهج ال�صاملة حلوكمة الهجرة داخل وخارج االحتاد 

االأوروبي على حد �صواء .

طول  على  الواقعة  البلدان  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة 
)انظر  اأوروبا  مع  املتو�صط  الأبي�ص  للبحر  الربية  احلدود 

اخلريطة(

املوظفنياملكاناملكاتبالبلد

11�صوفيا1بلغاريا

12زغرب1كرواتيا

1نيقو�صيا1قرب�س

8اليونان

اأثينا، لي�صفو�س، �صامو�س، 
�صالونيكي، باترا�س، 

اأيوانينا، اور�صتيادا، كريت، 
كو�س

50

7بوداب�صت1املجر

روما، �صقلية/ المبيدو�صا، 4اإيطاليا
42اأبوليا، كاالبريا9

6فلوريانا1مالطا

23بوخار�صت1رومانيا

1ليوبليانا1�صلوفينيا

15مدريد1اأ�صبانيا

160الإجمايل

1- حماية حقوق املهاجرين

التدخالت ق�صرية اإىل متو�صطة الأجل
مكنت الزيادة يف متويل االحتاد االأوروبي لعمليات تريتون وبو�صيدون 
عمليات  يف  والتو�صع  القدرات  تعزيز  من   2016 و   2015 عام  يف 
للهجرة  الدولية  املنظمة  تدعم  �صوف  واالإنقاذ.  للبحث  م�صرتكة 
التن�صيق االإقليمي وكذلك نهج متعددة االأطراف للبحث واالإنقاذ. كما 
وحتديث  الإعداد  الوطنية  ال�صلطات  مع  الطلب،  عند  اأي�صًا،  �صتعمل 
خطط الطوارئ، مبا يف ذلك اإن�صاء وت�صغيل اآليات لالإنذار املبكر من 
خالل ا�صتخدام اآليات �صاملة جلمع البيانات عن تدفقات املهاجرين.9
جلميع  االإن�صان  حقوق  دعم  وموا�صلة  احلماية  �صمان  اأجل  ومن 
مما  و�صعهم،  عن  النظر  بغ�س  املنطقة،  يدخلون  الذين  املهاجرين 
اإىل  واالإحالة  املنا�صب  الوقت  يف  املالئم  االأويل  اال�صتقبال  يتطلب 
�صتعزز  كما  اأواًل.  االحتياجات  اأ�صا�س  على  املتخ�ص�صة،  اخلدمات 
املنظمة الدولية للهجرة ح�صب االقت�صاء، قدرات العاملني يف مراكز 

9  �صقلية والمبيدو�صا ووبوليا وكاالبريا مكونة من فرق متنقلة.

خفر ال�صواحل الإيطايل ينقذ املهاجرين 
املتجهني اإىل اإيطاليا.
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الحتاد الأوروبي: نظرة عامة على املنطقة

ذوي  االأ�صخا�س  احلدود  على  الفح�س  يحدد  اأن  يجب  اال�صتقبال. 
االحتياجات اخلا�صة وت�صهيل االإحالة املنا�صبة للم�صاعدة واحلماية، 
ح�صب احلاجة، وتوفري املواد غري الغذائية والنقل اإىل نقاط الت�صجيل 
الفح�س  هذا  مثل  للهجرة  الدولية  املنظمة  تدعم  �صوف  الرئي�صية. 
وتقدمي امل�صورة القانونية، وتوفري املعلومات احلديثة للمهاجرين حول 
اخلدمات املتاحة لهم، وحقوقهم وبدائل للهجرة غري النظامية مبا يف 
ذلك من خالل مراكز اأو مكاتب املعلومات واملوارد للمهاجرين ذات 
ال�صباك الواحد، واحل�صول على اخلدمات ال�صحية والدعم النف�صي 

واالجتماعي لالأفراد الذين يعانون من ال�صعف واالإ�صابات.
عام  منذ   Praesidium منوذج  للهجرة  الدولية  املنظمة  طبقت 
2006 ملواقع الهبوط يف اجلزر اليونانية واالإيطالية اجلنوبية، ويعترب 
االآن من اأف�صل املمار�صات. وي�صمل النموذج فرق متعددة التخ�ص�صات 
و�صباط فح�س املعلومات، وحتديد وتقدمي امل�صورة للفئات ال�صعيفة 
واملنف�صلني  امل�صحوبني  غري  واالأطفال  االجتار(،  �صحايا  )وخا�صة 
وبالتعاون  للخطر،  املعر�صني  االأ�صخا�س  من  وغريهم  ذويهم،  عن 
الوثيق مع املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني، حتديد 

و�صع ملتم�صي اللجوء.
مع  للعمل  ا�صتعداد  على  للهجرة  الدولية  املنظمة  تقف  واأخريًا، 
املدين  املجتمع  يف  الفاعلة  واجلهات  واملحلية،  الوطنية  احلكومات 
واملنظمات الدولية االأخرى لتقدمي امل�صاعدة املبا�صرة اإىل املهاجرين 
اإىل  واإحالتهم  مبكر  وقت  يف  حتديدهم  وم�صاعدة  امل�صت�صعفني 

اخلدمات املتخ�ص�صة.
التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

بدائل لالحتجاز.  تقدم  التي  للهجرة اجلهود  الدولية  املنظمة  تدعم 
توفر مرافق اال�صتقبال املفتوحة وغريها من بدائل االحتجاز املنفعة 
مرافق  على  ال�صغط  من  واحلد  املهاجرين  رفاه  لتعزيز  املتبادلة 
اال�صتقبال الفردية. يجب اأن ت�صمن مرافق اال�صتقبال ظروف اإن�صانية 
وكرمية مبا يتما�صى مع املعايري الدولية، ف�صاًل عن تقدمي امل�صاعدة 
الدولية  املنظمة  وتقدم  ال�صعفاء.  للمهاجرين  خ�صي�صًا  امل�صممة 
مرافق  يف  حدة  على  حالة  كل  اأ�صا�س  على  الفنية  امل�صاعدة  للهجرة 

اال�صتقبال املغلقة.
من  الكبري  العدد  ا�صتغالل  يف  �صريعني  واملتاجرون  املهربون  كان 
املهاجرين امل�صت�صعفني واليائ�صني الذين ي�صلون اإىل اأوروبا. وبالتايل 
التهريب  ملواجهة  اجلهود  بذل  اإىل  للهجرة  الدولية  املنظمة  دعت 
اأوروبا على حد �صواء.  واالجتار بالب�صر من املهاجرين داخل وخارج 
مبخاطر  املهاجرين  اإبالغ  هذا  يتطلب  اأخرى،  منهجيات  و�صمن 
الهجرة غري النظامية والبدائل املحتملة لها. كما يتطلب االأمر تعزيز 
جهود بناء قدرات ال�صلطات املحلية من اأجل حتديد �صحايا االجتار. 
ويف هذا ال�صدد، تعترب جهود االحتاد االأوروبي لتعزيز اآليات االإحالة 
الوطنية والنظم الوطنية حلماية االأطفال اأمرًا �صروريًا. ينبغي اإدراج 
االجتار  وخماوف  اخلا�صة  ال�صعف  ومواطن  االحتياجات  حتديد 
ويتطلب  االأع�صاء.  الدول  جلميع  اللجوء  اإجراءات  كافة  يف  بالب�صر 
من  املزيد  توفري  يتم  اأن  كذلك  املهربني  وعمليات  نفوذ  من  احلد 

اأوروبا )اإعادة التوطني، وجمع �صمل  القانونية املتاحة لدخول  ال�صبل 
االأ�صرة، وبرامج هجرة اليد العاملة، والدرا�صة يف اأوروبا( واحلركات 
الثانوية يف اأوروبا )برنامج اإعادة التوطني على نطاق االحتاد االأوروبي 
والتنفيذ ال�صليم للحق يف وحدة االأ�صرة مبوجب اتفاقية دبلن الثالثة 

لالأهلية(.
اأن  للهجرة  الدولية  للمنظمة  ال�صحي   EQUI م�صروع  وجد  وقد 
والعقلية  البدنية  ال�صحة  تدهور  اإىل  اأدت  اال�صتقبال  و�صروط  مدة 
للمهاجرين على احلدود اجلنوبية لالحتاد االأوروبي. ومن ثم ينبغي 
املوظفني،  وتدريب  اال�صتقبال،  مرافق  وجودة  عدد  تعزيز  اأو  زيادة 
واالجتماعية.  النف�صية  امل�صاعدة  تقدمي  ذلك  يف  مبا  الدعم،  ونظم 
ينبغى اأن ت�صمن هذه املرافق ظروف اإن�صانية وكرمية مبا يتما�صى مع 
املعايري الدولية، واالحتاد االأوروبي، وت�صمل توفري امل�صاعدة امل�صممة 

للفئات ال�صعيفة.

2- معاجلة دوافع الهجرة غري النظامية والق�صرية
التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

من اأجل و�صع �صيا�صات وا�صتجابات مالئمة للت�صدي لدوافع الهجرة 
اأمرًا  وحتليلها  البيانات  جمع  يف  اال�صتثمار  يعترب  النظامية،  غري 
بالفعل  االأوروبي  االحتاد  يف  وموؤ�ص�صات  جهات  عدة  جتمع  �صروريًا. 
اللجوء.  وملتم�صي  النظامي  غري  الدخول  عن  االأ�صا�صية  البيانات 
ومع ذلك، من اأجل توجيه اأف�صل لعمليات �صنع القرار ذات ال�صلة، 
ينبغي اأن تهدف اجلهود اإىل تطوير وحت�صني املعرفة وحتليل تدفقات 
واالقت�صادية،  االجتماعية  الظروف  ذلك  يف  مبا  املختلطة  الهجرة 
وحتقيقا  للخطر.  املعر�صني  املهاجرين  ومالمح  املهاجرين،  ونوايا 
لهذه الغاية، تعزز املنظمة الدولية للهجرة جهود تتبع وحتليل التنقل 
يف جميع اأنحاء طرق الهجرة املختلفة يف اأوروبا وخارجها. كما اأن�صاأت 
والذي  العاملي،  الهجرة  بيانات  حتليل  مركز  موؤخرًا  اأي�صًا  املنظمة 
وي�صمل  الهجرة  وبيانات  لتدفقات  التحليل  من  املزيد  اإجراء  يدعم 
املهاجرين  عن  بيانات  يجمع  الذي  املفقودين،  املهاجرين  م�صروع 

املتوفني واملفقودين.
اإن الطبيعة ال�صرية لرحالت الهجرة غري النظامية تعني اأنه يف كثري 
وعادًة  خا�صة،  قنوات  خالل  من  املعلومات  تبادل  يتم  االأحيان  من 
يعرف  االجتماعي.  التوا�صل  وو�صائل  املحمولة  الهواتف  طريق  عن 
اإىل  يوؤدي  اأن  مهرب ميكن  بخدمات  اال�صتعانة  اأن  بداهًة  املهاجرون 
التحدي  ويتمثل  الدافعة.  العوامل  تتغلب  ما  كثريًا  ذلك  ومع  خطر، 
ولديهم  اإليهم،  الو�صول  ي�صعب  اأنهم  هو  املهاجرين  مع  التوا�صل  يف 
دافع قوي للغاية للهجرة، وغالبًا ال يثقون يف الوعود الر�صمية. �صوف 
ا�صتخدامًا  االأكرث  االت�صال  قنوات  للهجرة  الدولية  املنظمة  ت�صتخدم 
بدائل  اأو  اخلدمات  عن  املعلومات  لن�صر  املهاجرين  لدى  وموثوقية 

الهجرة غري النظامية.
فيما يتعلق بالدوافع االقت�صادية للهجرة غري النظامية، تدعم املنظمة 
الدولية للهجرة االإدارة الفعالة لهجرة االأيدي العاملة بحيث ت�صتجيب 
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الحتياجات �صوق العمل وتاأمني احلماية للعمال املهاجرين. كما تعمل 
املنظمة اأي�صًا مع جمعيات املهجر لتعزيز التنمية االقت�صادية يف بلدان 
النظامية.  للهجرة غري  االإيجابية  العي�س  �صبل  بدائل  وتدعم  املن�صاأ، 
التي  الربامج  لتطوير  موؤهلة  للهجرة  الدولية  املنظمة  تعترب  وهكذا، 
عرب  النظامية  غري  للهجرة  الرئي�صية  االقت�صادية  للدوافع  ت�صتجيب 
البحر املتو�صط   من خالل ا�صرتاتيجية �صاملة يتم تنفيذها يف بلدان 

املن�صاأ والعبور واملق�صد.
النظامية  غري  للهجرة  اجلذرية  االأ�صباب  معاجلة  تتطلب  كما 
موا�صلة  فيه  االأع�صاء  والدول  االأوروبي  االحتاد  من  اأي�صًا  والق�صرية 
يف  مبا  وا�صع،  نطاق  على  والتنمية  اال�صتقرار  برامج  يف  اال�صتثمار 
املناطق  االقت�صادية يف  الفر�س  اإىل حت�صني  الرامية  املبادرات  ذلك 
املعر�صة للهجرة غري النظامية الأ�صباب اقت�صادية، وتقدمي امل�صاعدة 
وتوفري  العائدين،  للمهاجرين  املحلي  واملجتمع  االأفراد  م�صتوى  على 
من  احلد  مبادرات  تعترب  وباملثل،  النظامية.  للهجرة  حقيقية  فر�س 
للحد من  لل�صمود، �صرورية  املجتمع  وبناء قدرات  الكوارث  خماطر 
دوافع الهجرة ال�صلبية االأخرى، مثل عدم اال�صتقرار والتدهور البيئي، 
والعنف، والكوارث االأخرى �صواء من �صنع االإن�صان اأو الطبيعة. )ملزيد 
اأفريقيا،  وو�صط  وغرب  اأفريقيا  �صمال  ف�صول  انظر  التفا�صيل،  من 

والقرن االأفريقي(.

3- تعزيز التنقل الب�صري الآمن واملنظم والكرمي
التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

هجرة  خيارات  اإىل  الو�صول  لتح�صني  للهجرة  الدولية  املنظمة  تدعو 
القانونية  ال�صبل  اأن ي�صمل هذا تعزيز  اآمنة ونظامية. ويجب  وانتقال 
اأن ت�صمل بدائل للهجرة اخلطرة عن طريق الرب والبحر  التي ميكن 
وتوفري معلومات وا�صحة ودقيقة حول خماطر الهجرة غري النظامية.
حاليًا  االأوروبي  لالحتاد  والطوعي  امللزم  غري  التوطني  برنامج  يقدم 
اإىل  ينظر  اأن  وينبغي  التوطني.  الإعادة  مكان   22.504 ت�صمل  ح�صة 
ذلك على اأنه خطوة اأوىل نحو تعزيز اإعادة توطني الالجئني يف االحتاد 
االأوروبي وليختن�صتاين واأي�صلندا والرنويج و�صوي�صرا مع زيادة تدريجية 
ت�صت�صيف  التي  االأوروبية  غري  الدول  مع  امل�صوؤولية  تقا�صم  لتعزيز 

الغالبية العظمى )86٪( من الالجئني يف جميع اأنحاء العامل.
التوطني  واإعادة  لنقل  الدول  للهجرة  الدولية  املنظمة  تدعم  �صوف 
املفو�صية  مع  وثيقة  �صراكة  يف  االإن�صاين  القبول  اأ�صكال  من  وغريها 

تـــواجـــد املــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــهــجــرة يف اأوروبــــــا.
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واإعادة االنتقال. وعلى وجه اخل�صو�س، �صوف  التوطني  اإعادة  ودول 
االأوروبي  االحتاد  يف  االأع�صاء  الدول  للهجرة  الدولية  املنظمة  تدعم 
يف تنفيذ خطة اإعادة التوطني التي و�صعت موؤخرًا مبا يف ذلك، بناًء 
على االحتياجات، توفري و�صائل النقل، وال�صفر االآمن ودعم ترتيبات 
واالقت�صادي  االجتماعي  التكامل  لتعزيز  والتدريب  املغادرة.  قبل  ما 

ب�صورة اأف�صل.

القانونية  ال�صبل  ا�صتخدام  يف  التو�صع  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة 
)و�صع  الدولية  احلماية  اإىل  يحتاجون  الذين  لالأ�صخا�س  االأخرى 
غري  اخلا�صة/  الرعاية  االإن�صانية،  التاأ�صريات  املوؤقتة،  احلماية 
القانونية.  الهجرة  �صبل  وكذلك  االأ�صرة(،  �صمل  وجمع  احلكومية، 
تدابري  بتعزيز  التزامات  خالل  من  اجلهود  هذه  ت�صتكمل  اأن  ينبغي 
وتقدم  للهجرة  الدولية  املنظمة  ت�صاعد  و�صوف  املتاحة  االندماج 

امل�صورة للحكومات، يف هذا ال�صدد ح�صب االقت�صاء.

�صوف توفر املنظمة الدولية للهجرة الدعم، كما هو مطلوب، من اأجل 
و�صع ال�صيا�صات والربامج التي ت�صهل املزيد من ال�صبل للهجرة االآمنة 
والنظامية وفقًا الحتياجات �صوق العمل )جلميع م�صتويات املهارة(، 
التي تركز على توفري بدائل للهجرة غري النظامية، وتعزز التوظيف 
االأخالقي واحلد من خماطر التهريب و�صوء املعاملة واال�صتغالل. كما 
�صرتكز املنظمة الدولية للهجرة على برامج التنقل البينية واالإقليمية 
اإىل حت�صني  الرامية  لدعم اجلهود  املق�صد  وبلدان  املن�صاأ  بلدان  بني 
تنظيم واإدارة تدفقات الهجرة بينما تلبي يف الوقت ذاته احتياجات 
معظم  بها  متر  التي  الدميوغرافية  والتحوالت  الفعلية  العمل  �صوق 

بلدان العامل املتقدم.

حمور   (AVRR) االإدماج  واإعادة  الطوعية  العودة  م�صاعدات  تعترب 
ن�صاط املنظمة الدولية للهجرة، مع تقدمي امل�صاعدات لع�صرات االآالف 
من املهاجرين العائدين اإىل ديارهم كل عام. اأ�صبح نهج م�صاعدات 
تعزيز  ذلك  يف  مبا  �صمواًل،  اأكرث  االإدماج  واإعادة  الطوعية  العودة 
التدابري وال�صراكات التعاونية واإ�صراك بلدان املق�صد والعبور واملن�صاأ، 
ال  للهجرة.  الدائرية  والطبيعة  املتزايد  للتعقيد  اال�صتجابة  اأجل  من 
تزال املنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بتي�صري برامج م�صاعدات العودة 

الطوعية واإعادة االإدماج لدعم احلكومات.

كبريًا  ارتباطًا  للهجرة  الدولية  املنظمة  ترى  ال  احلا�صر،  الوقت  يف 
االأبي�س  البحر  منطقة  يف  املختلطة  الهجرة  تدفقات  بني  ومبا�صرًا 
املتو�صط   وزيادة م�صاعدات العودة الطوعية واإعادة االإدماج يف بلدان 
البحر االأبي�س املتو�صط. ويرجع هذا جزئيًا اإىل عدد االأ�صخا�س الذين 
وتعليق  املختلطة  الهجرة  تدفقات  الدولية يف  احلماية  اإىل  يحتاجون 
املعلومات  يف  فجوة  هناك  ذلك،  ومع  معينة.  لبلدان  العودة  قرارات 
عن اخلدمات املتاحة للمهاجرين واحتماالت العودة. على هذا النحو، 
للهجرة معلومات عن برامج م�صاعدات  الدولية  املنظمة  توفر  �صوف 

العودة الطوعية واإعادة االإدماج يف نقاط الدخول الرئي�صية.

اخلربات  للهجرة  الدولية  املنظمة  توفر  �صوف  جهودها،  �صمن 
يف  احلقوق  على  القائمة  احلدود  باإدارة  املتعلقة  الالزمة  وامل�صاعدة 
النقاط ال�صاخنة للهجرة غري النظامية بالتعاون مع فرونتك�س، مبا يف 
ذلك من خالل تعزيز القدرات وت�صهيل التن�صيق والتعاون مع وكاالت 

اإدارة احلدود.
وبهدف تعزيز التكامل االجتماعي ومعاجلة توترات كراهية االأجانب، 
والتي  وحتليلها،  البيانات  جمع  للهجرة  الدولية  املنظمة  �صتوا�صل 
�صوف ت�صتخدم اأي�صًا يف تنفيذ حمالت التوعية والتوا�صل االجتماعية 
الواعية والدقيقة. �صوف متكن اال�صتثمارات يف جمال البحوث وحتليل 
البيانات املنظمة الدولية للهجرة اأي�صًا من توفري قاعدة �صلبة تعتمد 
الدولية  باملنظمة  اخلا�صة  التنمية  �صيا�صات  لتوجيه  االأدلة  على 
للهجرة و�صنع القرار ويف تعزيز قاعدة معلومات احلكومات واأ�صحاب 

امل�صلحة االآخرين يف هذا ال�صدد.

4-  تعزيز ال�صراكات من اأجل النمو ال�صامل والتنمية 
امل�صتدامة

التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل
احلكومية  غري  واملنظمات  الدولية،  واملنظمات  احلكومات،  ت�صارك 
البحر  عرب  الهجرة  تدفقات  معاجلة  يف  اخلا�س  القطاع  و�صركاء 
اأكرث  االأجل  نهج طويل  اإتباع  اإىل  ومع ذلك، هناك حاجة  املتو�صط.  

�صمولية وتن�صيقًا اإقليميًا وفيما بني االأقاليم.
وينبغي و�صع مناهج جديدة لهجرة العمالة تاأخذ بعني االعتبار التنقل 
اأكرث �صمواًل يف التوظيف و�صوق العمل،  عرب احلدود، وتعزز م�صاركة 

وتعزز م�صاهمة الهجرة يف النمو والقدرة التناف�صية.
�صوف تقوم املنظمة الدولية للهجرة باإقامة مبادرات �صاملة وم�صممة 
وال�صيا�صيني  ال�صيا�صات  وا�صعي  لتزويد  املوؤ�ص�صية  القدرات  لبناء 
الوطنيني بفهم اأف�صل لل�صالت بني التنقل الب�صري والتنمية. و�صوف 
حت�صد املنظمة جمعيات املهجر لتعزيز التنمية ولكي ي�صبح املهاجرون 
فر�س  توليد  م�صروعات  يف  امل�صيفة  املجتمعات  يف  نا�صحون  نظراء 
وراأ�س  الوطنية  عرب  االجتماعية  والعالقات  املهجر،  و�صبكات  العمل 

املال.
اأوروبا  واإ�صرتاتيجية  االأوروبي  االأعمال  جدول  اأن  من  الرغم  على 
النظامي  والتنقل  القانونية  الهجرة  اأهمية  على  ال�صوء  ت�صلط   2020
على املناف�صة يف امل�صتقبل، ينبغي و�صع مقرتحات حمددة لدفع هذا 
اأ�صكال  اإىل االأمام. باالإ�صافة اإىل خطط زيادة التوطني وغريها من 
اإن�صاء قنوات الهجرة االقت�صادية النظامية  القبول االإن�صاين، ينبغي 
لال�صتجابة ملتطلبات �صوق العمل )من جميع م�صتويات املهارة(. ينبغي 
اأن ي�صمل فتح هذه القنوات اأي�صًا املبادرات التي تدعم تنمية مهارات 
ال�صهادات،  ومعادلة  الدولة  يف  التعليم  نظم  وحت�صني  املهاجرين، 
نزاهة  وتعزيز  والدولية،  املحلية  العمل  فر�س  مطابقة  وحت�صني 
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الدولية  املنظمة  نظام  هو  النماذج  )اأحد  الدولية  التوظيف  �صال�صل 
تركز اجلهود  اأن  ينبغي   .)IRIS التوظيف،  لنزاهة  الدويل  للهجرة 
اأي�صًا على تطوير قدرات احلكومة يف اإدارة هجرة اليد العاملة، مبا 
يف ذلك تعزيز تنقل العمالة داخل وبني االأقاليم. �صوف تدعم املنظمة 

الدولية للهجرة خدمات املعلومات واالإحالة، والتي ينبغي تقدميها من 
الناحية املثالية اإىل املهاجرين املحتملني وامل�صتعدين لل�صفر بالتعاون 
مع خدمات التوظيف وغريها من اجلهات الفاعلة من خالل مراكز اأو 

مكاتب معلومات وموارد الهجرة.

)املهاجرين الذين مت اإنقاذهم يف مار�ص املا�صي يف 
قناة �صقلية بوا�صطة خفر ال�صواحل الإيطايل(.

© Francesco Malavolta/IOM 2015
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 1- حماية حقوق املهاجرين

واالإنقاذ.  للبحث  االأطراف  متعددة  نهج  وكذلك  االإقليمي  التعاون  دعم 
وامل�صاهمة يف اجلهود الوطنية واالإقليمية واملتعددة االأطراف لتعزيز البحث 

واالإنقاذ

þþþ

اإعداد وحتديث خطط الطوارئ مع ال�صلطات الوطنية وغريها من اجلهات 
عدد  يف  الكبرية  الزيادات  اإىل  اال�صتجابة  اأجل  من  ال�صلة  ذات  الفاعلة 

الوافدين

þþþþ

þþþþþþþþþاإن�صاء اآلية لالإنذار املبكر و�صبكة تبادل املعلومات

تقدمي امل�صاعدة املبا�صرة وامل�صورة القانونية اإىل التدفقات املختلطة من 
املهاجرين الذين ي�صلون عن طريق البحر والرب

þþþþþþþþþþ

امل�صاعدة يف حتديد واإحالة املهاجرين ال�صعفاء )�صحايا االجتار، واالأطفال 
اإىل  الطبية(  االحتياجات  وذوي  ذويهم  عن  واملنف�صلني  امل�صحوبني  غري 
ذات  واملوؤ�ص�صات  املدين  املجتمع  يف  الفاعلة  واجلهات  املحلية  ال�صلطات 
الت�صغيل  اإجراءات  وتطوير  القدرات  وبناء  التدريب  ذلك  يف  مبا  ال�صلة، 

القيا�صية

þþþþþþþþþþ

للمهاجرين  املتاحة  اخلدمات  عن  املعلومات  لن�صر  ات�صال  اأدوات  تطوير 
وحقوق  والتعليم(،  واملاأوى  والقانوين  النف�صي  والدعم  ال�صحة،  )مثل 
املهاجرين والهجرة القانونية وقنوات التنقل وبدائل للهجرة غري النظامية، 

مبا يف ذلك من خالل مراكز معلومات / موارد املهاجرين

þþþþþþþþþþ

الثاين،  واخلط  االأول  اخلط  ا�صتقبال  مراكز  يف  العاملني  قدرات  تعزيز 
فيهم  مبن  للمهاجرين،  واملتخ�ص�صة  االجتماعية  اخلدمات  وتوفري 
و�صحايا  واملنف�صلني،  امل�صحوبني  غري  )االأطفال  ال�صعفاء  املهاجرون 
الذين  واالأ�صخا�س  ال�صحية(  االحتياجات  ذوي  واملهاجرين  االجتار 
التدريب  خالل  من  ال�صحيني  والعاملني  الدولية  احلماية  اإىل  يحتاجون 

وامل�صاعدة الفنية

þþþþþþþþ

دعم قدرات اال�صتقبال ومراقبة ظروف االحتجاز ونقاط العبور احلدودية 
واإمكانية تطبيق اإجراءات الت�صغيل املوحدة

þþþþþþþþ

الرعاية  توفري  متكني  اأجل  من  الو�صاية  ملوظفي  املهنية  القدرات  تعزيز 
واحلماية املنا�صبة لالأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني

þþþþþþ

املهاجرين  تهريب  ب�صاأن  االأوروبي  لالحتاد  القانوين  االإطار  مراجعة  دعم 
والت�صجيع على التطبيق الفعال الآلية االحتاد االأوروبي للتوطني وحق الفرد 

يف وحدة االأ�صرة

þþþþþþþþþ
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 2- معاجلة دوافع الهجرة غري النظامية والهجرة الق�صرية

ذلك  يف  مبا  املختلطة  الهجرة  تدفقات  وحتليل  والبحوث  البيانات  جمع 
وخ�صائ�س  الهجرة  ونوايا  والرفاه،  واالقت�صادية  االجتماعية  الظروف 
توفري  بهدف  وذلــك  والــرب،  البحر  طريق  عن  ي�صلون  الذين  املهاجرين 

البيانات الالزمة ل�صانعي ال�صيا�صات لتوجيه قراراتهم

þþþþþþþþþþ

 3- تعزيز انتقال الب�صر الآمن واملنظم والكرمي

الطوعية  العودة  م�صاعدات  برامج  عن  لل�صياق  منا�صبة  معلومات  توفري 
اإطار  يف  وخا�صة  الدخول،  نقاط  يف  املقدمة   AVRR االندماج  واإعــادة 

اإجراء امل�صار ال�صريع على احلدود 

þþþþþþþþþþ

للمهاجرين  االندماج  واإعــادة  الطوعية  العودة  م�صاعدات  تدابري  تنفيذ 
رف�صت  الذين  اللجوء  وملتم�صي  ال�صعيفة  الفئات  وكذلك  النظاميني  غري 

طلباتهم بهدف اإعادة اإدماجهم ب�صورة م�صتدامة يف بلدانهم االأ�صلية

þþþþþþþþþþ

ومنظمات  واملفو�صية  احلكومات  مع  الالجئني  توطني  اإعادة  برامج  تنفيذ 
ال�صفر  ذلك  يف  مبا  املحلي  املجتمع  و�صركاء  ال�صلة  ذات  املــدين  املجتمع 
االآمن، وترتيبات قبل املغادرة والتدريب ف�صال عن اتخاذ تدابري االإدماج 

بعد الو�صول

þþþþþþþþþþ

تقدمي امل�صورة والدعم للحكومات لال�صتفادة الكاملة من ال�صبل القانونية 
)مثل  الدولية  احلماية  اإىل  يحتاجون  الذين  لالأ�صخا�س  املتاحة  االأخــرى 
االأ�صرة  الرعاية اخلا�صة / غري احلكومية، وجمع �صمل  االإن�صاين،  القبول 

وترتيبات تاأ�صريات اأكرث مرونة(

þþþþþþþþþ

الذين  واالأ�صخا�س  بهم،  املعرتف  لالجئني  وامل�صاعدة  املعلومات  تقدمي 
منحوا احلماية الثانوية واأفراد اأ�صرهم امل�صتحقني يف عملية مل �صمل االأ�صر

þþþþþþþþþ

تعزيز �صبل هجرة اليد العاملة النظامية وبناء قدرات املوؤ�ص�صات لتحقيق 
التكامل االجتماعي واالقت�صادي، مبا يف ذلك من خالل التوظيف االأخالقي 

للحد من التهريب و�صوء املعاملة واال�صتغالل

þþþþþþ

املتعلقة  املخاطر  حول  املتعددة  الو�صائط  خالل  من  توعية  حمالت  تنفيذ 
واحل�صول  القانونية  للقنوات  املتاحة  واخليارات  النظامية  غري  بالهجرة 

على اخلدمات االجتماعية وال�صحية

þþþþþþþþþþ

حت�صني اخلطاب العام حول ق�صايا الهجرة وامل�صاهمة يف و�صع ال�صيا�صات 
القائمة على االأدلة، من خالل ت�صليط ال�صوء على وجهات نظر املهاجرين، 
وامل�صاهمة  الهجرة،  دفع  عوامل  حول  الوعي  ورفع  االإن�صانية،  والق�ص�س 

االإيجابية للمهاجرين يف املجتمع

þþþþþþþþþ
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دعم اإدارة احلدود القائمة على احلقوق عند النقاط ال�صاخنة للهجرة غري 
النظامية بالتعاون مع الدول االأع�صاء يف االحتاد االأوروبي، من خالل تعزيز 

القدرات وت�صهيل التن�صيق والتعاون مع وكاالت اإدارة احلدود

þþþþ

امل�صوؤولني عن االأطفال  تزويد االأخ�صائيني االجتماعيني ومقدمي الرعاية 
لدعم  الالزمة  بـــاالأدوات  املنف�صلني  واالأطــفــال  بذويهم  امل�صحوبني  غري 

االندماج من خالل تقييم �صامل ل�صياقات االأ�صرة االأجنبية

þþþþþþþþþþ

الدول  مع  التوطني  الإعادة  االأوروبــي  االحتاد  برنامج  لتنفيذ  الدعم  تقدمي 
االأع�صاء يف االحتاد االأوروبي لل�صوريني، واالريرتيني والعراقيني يف اإيطاليا 

واليونان والدول االأخرى االأع�صاء يف االحتاد االأوروبي املت�صررة

þþþþþþþþþþ

 4- تعزيز ال�صراكات من اأجل النمو ال�صامل والتنمية امل�صتدامة

اقرتاح مبادرات �صاملة وم�صممة لبناء القدرات املوؤ�ص�صية لتزويد وا�صعي 
ال�صيا�صات وال�صيا�صيني الوطنيني بفهم اأف�صل للعالقة بني التنقل الب�صري 

والتنمية

þþþþþ

مبادرات  يف  امل�صاركة  خالل  من  للتنمية  كوكالء  املهجر  جمعيات  ح�صد 
امل�صتدامة  واالإدارة  ال�صحة،  قطاع  يف  ذلــك  يف  مبا  امل�صرتكة،  التنمية 
ي�صبح  ولــكــي  االأ�ــصــلــيــة.  بلدانهم  يف  االأرا�ــصــي  وا�صت�صالح  لــالأرا�ــصــي 

املهاجرون نا�صحون لنظرائهم يف املجتمعات امل�صيفة

þþþþþþ
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التدفقات
اإىل تركيا  ال تعترب تدفقات الهجرة الكبرية ذات الطبيعة اجلماعية 
وعرب منطقة غرب البلقان نحو االحتاد االأوروبي ظاهرة جديدة. ومع 
ذلك، فقد �صهدت املنطقة منوًا مطردًا يف تدفقات الهجرة املختلطة 
منذ عام 2013، مع تزايد اأعداد املهاجرين ب�صكل حاد اإىل م�صتويات 

قيا�صية خالل 2015.
امل�صارات �صغطًا  الهجرة املختلطة على طول هذه  وقد و�صع م�صتوى 
الهائل  احلجم  عن  النظر  وب�صرف  املعنية.  البلدان  على  هائاًل 
لالأفراد، يزيد خليط التدفقات من تعقيد املوقف. كانت هناك زيادة 
ملحوظة يف عام 2015 يف عدد مواطني البلدان املنتجة لالجئني، مثل 
�صوريا واأفغان�صتان والعراق. وهناك اأي�صًا منو �صريع يف عدد املهاجرين 
وجمهورية  اإريرتيا  من  ذلك  يف  مبا  االإفريقية،  والدول  باك�صتان  من 
على  وعالوة  والنيجر.  والكامريون  وال�صومال  الدميقراطية  الكونغو 
اأطفال،  لديها  التي  االأ�صر  ارتفاع عدد  الهجرة  ت�صمل تدفقات  ذلك، 
اأو  املتزوجات  غري  والن�صاء  واملنف�صلني  امل�صحوبني  غري  واالأطفال 
وامل�صابني.  املر�صى  املهاجرين  وكذلك  وامل�صنني  احلوامل،  الن�صاء 
امل�صحوبني  غري  االأطفال  عدد  جتاوز  املثال،  �صبيل  على  �صربيا  يف 
واملنف�صلني امل�صجلني بني يناير ويوليو 2015، 4000 طفل، معظمهم 
تتوافر  والعراق10.  ال�صورية  العربية  واجلمهورية  اأفغان�صتان،  من 

للفئات ال�صعيفة م�صاعدة حمدودة.
احتجز خفر ال�صواحل الرتكي حوايل 53.560 من املهاجرين عن 
طريق البحر، بزيادة قدرها 560 يف املائة عن العام املا�صي )من 
يناير اإىل �صبتمرب 2015(. وت�صمل هذه االأرقام عمليات اإنقاذ يف 
عر�س البحر نفذها خفر ال�صواحل الرتكي، والتي ت�صاعفت اأربع 
مرات خالل الفرتة نف�صها من العام املا�صي )مت اإنقاذ 30.469 
�صخ�س، مقارنًة بـ 7883 العام املا�صي(. باالإ�صافة اإىل كونها بلد 
املهاجرين هجرة ق�صرية  تركيا عددًا كبريًا من  ت�صت�صيف  عبور، 
ت�صت�صيف   ،2011 عام  منذ  اأنه  بالذكر،  اجلدير  نظامية.  وغري 
تركيا عددًا متزايدًا من الالجئني ال�صوريني، ي�صل حاليًا اإىل اأكرث 
اأكرب دولة م�صيفة لالجئني  من 2 مليون ن�صمة، مما يجعل تركيا 

يف العامل.
من  ثانوية  حتركات  الغربية  البلقان  دول  ت�صهد  احلايل،  ال�صياق  يف 
الدول  هذه  عرب  الهجرة  اأن  نالحظ  اأن  املهم  من  ذلك،  ومع  تركيا. 

10   اأغ�صط�س 2015، مكتب اللجوء، وزارة الداخلية بجمهورية �صربيا

اأي�صا  املتو�صط. هناك  االأبي�س  البحر  التدفقات من  على  تقت�صر  ال 
عدد مطرد ومتزايد من املهاجرين العابرين الذين ي�صلون عرب الرب 
واجلو اإىل املنطقة. باالإ�صافة اإىل ذلك، ينبغي النظر اإىل التدفقات 
االأمن  جمل�س  قرار  نتيجة  االأخ�س  وعلى  البلقان،  غرب  يف  النا�صئة 
انخفا�س  من  الرغم  على  اأي�صًا  كو�صوفو11،  طلب  على  بناًء   1244

حجمها انخفا�صًا حادًا يف الربع الثاين من 201512.

امل�صارات
يف �صياق الهجرة عرب البحر االأبي�س املتو�صط، يعترب طريق البلقان 
الغربي هو ا�صتمرار مل�صار �صرق املتو�صط، الذي ميثل حاليًا الطريق 

البحري الرئي�صي الأوروبا.
لرتكيا،  والبحرية  واجلوية  الربية  احلدود  اإىل  املهاجرون  ي�صل 
وينتقلون عن طريق البحر اإىل اليونان وبلغاريا. ومن هناك، ياأخذهم 
الطريق �صمااًل عرب منطقة غرب البلقان، ويدخلون جمهورية مقدونيا 
اليوغو�صالفية ال�صابقة ويتجهون عرب �صربيا لعبور املجر، وبعد اإغالق 

احلدود، عرب احلدود الكرواتية اإىل �صلوفينيا ثم النم�صا.
اأن يظل �صل�ًصا ويتغرّي ب�صكل �صريع. وبناًء على تدابري  ومن املرجح 
املختلطة  للتدفقات  الرئي�صية  امل�صارات  تتغري  قد  اال�صتجابة، 
والبو�صنة  االأ�صود  واجلبل  األبانيا  نحو  مثاًل  املتو�صط،  البحر  عرب 

والهر�صك.

11   قرار جمل�س االأمن رقم 1244 بناًء على طلب كو�صوفو، ي�صار اإليه هنا فيما بعد كو�صوفو/ قرار 

جمل�س االأمن 1244 كو�صوفو
12   فرونتك�س، �صبتمرب 2015، تقرير غرب البالن الف�صلية: الربع الثاين – اأبريل – يونيو 2015 
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ال�صيا�صات
العمليات الإقليمية

البلقان حول الهجرة  التعاون بني دول غرب  هناك م�صتوى جيد من 
كما توجد عدة من�صات للحوار بني احلكومات. تعزز املبادرة االإقليمية 
 (MARRI) ،2003 للهجرة، واللجوء، والالجئني التي اأطلقت يف عام
التعاون االإقليمي الوثيق واإتباع نهج �صامل ومتكامل ومتما�صك للهجرة 

واللجوء كجزء من عمليات االإدماج يف االحتاد االأوروبي.
احلرير  طرق  �صراكة  اخل�صو�س  وجه  وعلى  بوداب�صت،  عملية  توفر 
لرت�صيخ  �صاماًل  اإطارًا  تركيا(،  )بقيادة  اإطارها  يف  املنفذة  للهجرة 
التعاون يف اإدارة الهجرة بني البلدان الواقعة على طريق الهجرة، يف 

هذه احلالة بني االحتاد االأوروبي واأفغان�صتان، والعراق وباك�صتان.

املنظمة الدولية للهجرة

توفر املنظمة الدولية للهجرة، بالتن�صيق مع مفو�صية الالجئني، بناء 
 MARRI القدرات للمبادرة االإقليمية للهجرة، واللجوء، والالجئني
املنظمتني.  بقيادة  البلقان  غرب  اأو�صع  م�صرتكة  مبادرة  من  كجزء 
ت�صاعد هذه املبادرة حكومات املنطقة يف تطوير وتفعيل اإطار م�صتدام 
امل�صتويني  على  الهجرة  واإدارة  الالجئني  حلماية  وتعاوين  و�صامل 

الوطني واالإقليمي.
تعمل املنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع مكتب االأمم املتحدة املعني 
 (OSCE) باملخدرات واجلرمية، ومنظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا
�صرق  جنوب  يف  النظامية  غري  الهجرة  جوانب  ملعاجلة  وفرونتك�س 
اأوروبا التي ال ت�صملها مبادرة غرب البلقان. ينظر هذا النهج املكمل يف 
طريق الهجرة كله، من بلدان من�صاأ الهجرة غري النظامية عرب بلدان 
اإىل االحتاد  وتركيا(  البلقان  الرتكيز على منطقة غرب  العبور )مع 
املتحدة  االأمم  مكتب  للهجرة،  الدولية  املنظمة  وتهدف  االأوروبي. 
اإىل  اأوروبا  يف  والتعاون  االأمن  ومنظمة  واجلرمية  باملخدرات  املعني 
البناء على نتائج ور�صة العمل العابرة لالإقليم حول »تعزيز التعاون يف 
مكافحة الهجرة غري النظامية وتهريب املهاجرين عن طريق جنوب 
�صرق اأوروبا« التي عقدت يف اأثينا يف عام 2014 ملوا�صلة دعم احلوار 

والتعاون بني بلدان املن�صاأ والعبور واملق�صد.

وتركيا  البلقان  غرب  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة 
)انظر اخلريطة(
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1- حماية حقوق املهاجرين

التدخالت ق�صرية اإىل متو�صطة الأجل

بالنظر اإىل امل�صتويات غري امل�صبوقة من تدفقات الهجرة والتحديات 
املهاجرين  �صعف  زاد  لها،  اال�صتجابة  يف  البلدان  تواجهها  التي 
يف  كبرية.  ب�صورة  حمايتهم  و�صرورات  االإن�صانية  واحتياجاتهم 
ال�صعف  من  احلايل  امل�صتوى  يعتمد  �صوف  املنظور،  امل�صتقبل 
وتغري  املختلفة،  احلدودية  املعابر  على  التطورات  على  واالحتياجات 
تتمثل  النحو،  هذا  على  ال�صتاء.  ف�صل  و�صدة  املهاجرين،  اأعداد 
االأولوية العاجلة يف دعم احلكومات ومنظمات املجتمع املدين املحلية 

لتقدمي امل�صاعدة.
ت�صتد  حيث  موظفيها  من  بالفعل  للهجرة  الدولية  املنظمة  زادت 
احلاجة، و�صوف ت�صتمر يف تن�صيق دعمها لل�صلطات املحلية مع اجلهات 
اأي�صًا  للهجرة  الدولية  املنظمة  �صتعمل  كما  االأخرى.  الدولية  الفاعلة 
اإدراج معاجلة جميع االحتياجات املحتملة يف  مع احلكومات ل�صمان 

خطط الطوارئ.
وينبغي توفري اخلدمات ال�صحية والنف�صية واالجتماعية للمهاجرين 
خالل رحلتهم. وهذا اأمر �صروري من اأجل احلد من املخاطر ال�صحية 
ال�صحة  على  واأثرها  اجلماعية  النا�س  وحركة  بالنزوح  املرتبطة 
املحلية  واملجتمعات  املهاجرين  ورفاه  واالجتماعية  والنف�صية  العقلية 



وراءه  وما  املتو�صط  البحر  ملنطقة  للهجرة  الدولية  املنظمة  ا�صتجابة     خطة 
معاجلة تدفقات الهجرة اجلماعية يف بلدان املن�صاأ والعبور واملق�صد

املنظمة الدولية للهجرة

اأكتوبر 2015

�صفحة ׀23

الدولية  املنظمة  تقدم  �صوف  الغاية،  لهذه  وحتقيقًا  �صواء.  حد  على 
الطوارئ،  حاالت  يف  االأولية  ال�صحية  للرعاية  امل�صاعدة  للهجرة 
واالإحالة اإىل الرعاية الثانوية عند احلاجة. و�صتقوم املنظمة الدولية 
ور�صم  النف�صية  لالحتياجات  �صريع  تقييم  باإجراء  اأي�صًا  للهجرة 
اأنحاء  جميع  يف  اال�صتقبال  اأو  العبور  مراكز  يف  اخلدمات  خرائط 
املنطقة. وبناًء على حتديد االحتياجات، �صوف تقدم املنظمة الدولية 
وامل�صوؤولني  اال�صتقبال  مراكز  يف  للعاملني  تدريبية  دورات  للهجرة 
واأفراد  املجتمع،  وقادة  االجتماعية،  واخلدمات  القانون،  اإنفاذ  عن 
املجتمع املدين يف النهج النف�صية و«ال �صرر وال �صرار«، وت�صكيل فرق 
متنقلة متعددة التخ�ص�صات لتقدمي اخلدمات النف�صية واالجتماعية 
يف  العاملني  وتدريب  الفردي،  وامل�صتوى  املحلي  املجتمع  م�صتوى  على 
النف�صية  االأولية  االإ�صعافات  وال�صركاء على تقدمي  االأمامية  اخلطوط 

واالجتماعية.

وبالتايل فمن  للتدفقات حتديًا كبريًا.  املختلطة  الطبيعة  �صوف تظل 
لتحديد  االإحالة  واآليات  املوؤ�ص�صي  التن�صيق  اآليات  تعزيز  ال�صروري 
ميكن  التي  التدابري  اأحد  اإّن  املهاجرين.  وم�صاعدة  وحتويل  وفح�س 
املختلطة ذات  الت�صنيف  فرق  ن�صر  هو  الق�صري  املدى  تنفيذها على 
تقارير  تقدمي  ت�صهيل  الفرق  هذه  على  ينبغي  املتنوعة.  اخلربات 
واأ�صحاب  ال�صركاء  مع  واالجتاهات  املعلومات  وتبادل  منتظمة 
امل�صلحة املعنيني. وينبغي اأن ي�صتكمل ذلك عن طريق تطوير الآليات 
حتديد وفرز فعالة، مبا يف ذلك االأدوات واملبادئ التوجيهية واإجراءات 

الت�صغيل القيا�صية.

التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

 (MRRMs) ميكن ا�صتخدام اآليات املوارد واال�صتجابة للمهاجرين
لتقدمي امل�صورة القانونية واالجتماعية، والدعم النف�صي واالجتماعي، 
وت�صهيل االت�صال باالأ�صرة، واملكاتب القن�صلية، واخلدمات ال�صحية 
واالإحالة للمهاجرين يف بلدان العبور. ومع ذلك، يتطلب هذا حت�صني 
الفعالية والتاآزر بني اأجهزة اال�صتقبال القائمة، وب�صفة خا�صة البناء 
على �صبكة مراكز خدمة املهاجرين احلالية يف غرب البلقان، واإدراج 

دعم عبور املهاجرين يف عملياتها.

اأي�صًا موا�صلة تعزيز قدرات الفرق متعددة التخ�ص�صات  ومن املهم 
والفح�س  التحديد  اآليات  وكفاءة  فعالية  ل�صمان  احلدود  وموظفي 
ذات ال�صلة، ف�صاًل عن توفري دورات تدريبية منتظمة لبناء القدرات 
يف جمال االإدارة االإن�صانية للحدود. وعالوة على ذلك، �صوف ت�صعى 
املنظمة الدولية للهجرة لت�صجيع بدائل لالحتجاز يف املنطقة و�صمان 

ت�صغيل مرافق االحتجاز مبا يتما�صى مع املعايري الدولية.

يف حني مت ا�صتقبال املهاجرين عمومًا ا�صتقباال جيدًا من قبل اجلمهور، 
ميكن اأن يوؤدي تزايد حجم تدفقات الهجرة اإىل ارتفاع حدة التوتر. 
الدولية  املنظمة  اأعدته  تقرير  اإليها  تو�صل  التي  النتائج  على  بناء 

للهجرة مع موؤ�ص�صة غالوب العاملية ال�صتطالعات الراأي، والذي يقدم 
نظرة �صاملة ملواقف النا�س جتاه الهجرة ويو�صح اأن 52 يف املائة من 
�صوف جتري  الهجرة،  معدالت  يجب خف�س  اأنه  يعتقدون  االأوروبيني 
جتاه  االأوروبية  املواقف  عن  �صاملة  درا�صة  للهجرة  الدولية  املنظمة 
املهاجرين وتدمج نتائجها يف تطوير احلمالت االإعالمية القائمة على 

االأدلة.
القوانني  على  كبري  حد  اإىل  اأعاله  املذكورة  التدابري  جناح  يعتمد 
وال�صيا�صات الوطنية حلماية حقوق جميع املهاجرين والتنفيذ الفعال 
يف  املحرز  التقدم  من  الرغم  وعلى  وال�صيا�صات.  القوانني  لهذه 
االأطر  تعك�س  اأن  يجب  املهاجرين،  حقوق  حلماية  االأخرية  ال�صنوات 
املتغرية  القانون احلقائق  تطبيق  وال�صيا�صات وممار�صات  الت�صريعية 
للهجرة. وعالوة على ذلك، يفتقر املهاجرون غالبًا اإىل املعلومات حول 
اآليات حماية حقوق االإن�صان، �صواء الق�صائية وغري الق�صائية، مبا يف 
العمل مع  للهجرة  الدولية  ذلك نظم اال�صتئناف. و�صتوا�صل املنظمة 
احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية واملهاجرين 
ال�صلة يف هذا املجال وتقدمي  الدولة ذات  لتطوير قدرات موؤ�ص�صات 

الدعم يف مراجعة وحتديث ال�صيا�صات والت�صريعات الوطنية.

2- معاجلة دوافع الهجرة غري النظامية والق�صرية

اأن غالبية االإجراءات الرامية اإىل معاجلة م�صببات الهجرة  يف حني 
ميكن  املن�صاأ،  بلدان  يف  ُتنفذ  اأن  ينبغي  والق�صرية  النظامية  غري 
اأي�صًا يف مواجهة  ي�صاعدوا  اأن  العبور  بلدان  وال�صركاء يف  للحكومات 

هذه امل�صببات.

التدخالت ق�صرية اإىل متو�صطة الأجل

من املهم حتديد القوى الدافعة الرئي�صية للهجرة العابرة عرب املنطقة، 
اأجل حت�صني  املهاجرين من  وتطلعات  الرئي�صية  وكذلك اخل�صائ�س 
للهجرة  الدولية  املنظمة  تعتزم  النحو،  هذا  على  اال�صتجابة.  تدابري 
اإجراء م�صح على عينة ممثلة للمهاجرين العابرين. و�صوف ي�صتخدم 
وكاالت  املنطقة من خالل  التي مت جمعها يف  البيانات  لتكملة  امل�صح 
للهجرة على طول  الدولية  اأخرى، مثل مفو�صية الالجئني، واملنظمة 
الطرق الغربية والو�صطى للبحر االأبي�س املتو�صط، و�صيتم ا�صتخدام 

النتائج لتوجيه تدابري ال�صيا�صة العامة على طول طريق الهجرة كله.

التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

هذا  على  خطر.  و�صع  يف  املهاجرين  النظامية  غري  الهجرة  ت�صع 
النحو، فمن ال�صروري تنفيذ حمالت اإعالمية حول خماطر وخطورة 
واالجتار  املهاجرين  تهريب  ذلك  يف  مبا  النظامية،  غري  الهجرة 
اأثناء عملية  بالب�صر، ف�صاًل عن التوعية بحقوق وواجبات املهاجرين 
املنظمة  تهدف  والتوظيف.  النظامية  الهجرة  واإمكانيات  الهجرة 
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الدولية للهجرة اإىل تنفيذ حمالت اإعالمية واأن�صطة التوعية حول هذه 
للمهاجرين  واال�صتجابة  موارد  اآليات  عمليات  مع  بالتن�صيق  الق�صايا 
احلمالت  ت�صمل  و�صوف  املهاجرين.  خدمة  ومراكز   MRRMs

التوعية وامل�صاركة الن�صطة ل�صبكات املهجر واملهاجرين.

3- تعزيز التنقل الب�صري الآمن واملنظم والكرمي 

واملنظم  االآمن  الب�صري  التنقل  تعزيز  اإىل  الرامية  املبادرات  تعترب 
والكرمي اأولوية كربى يف بلدان العبور عمومًا ويف غرب البلقان وتركيا 
املهاجرين  اأعداد  يف  احلادة  الزيادة  �صكلت  اخل�صو�س.  وجه  على 
هذه  واإدارة  ملعاجلة  معينة  بلدان  لقدرات  كبرية  حتديات  العابرين 
التدفقات. بينما حتتاج هذه الدول اإىل الدعم العاجل، يعني �صال�صة 
الو�صع اأنه يجب التخطيط للطوارئ وتعزيز القدرات اأي�صًا يف البلدان 
التن�صيق والتعاون  اإىل حت�صني  املجاورة. قبل كل �صيء، هناك حاجة 

عرب احلدود على خمتلف امل�صتويات.

التدخالت ق�صرية اإىل متو�صطة الأجل

يف هذا ال�صياق، اأحد االحتياجات االأكرث اإحلاحًا هو معاجلة النق�س يف 
تبادل املعلومات ب�صاأن التحركات عرب احلدود بني الدول اإقليميًا وفيما 
بني االأقاليم. تهدف املنظمة الدولية للهجرة اإىل دعم احلكومات من 
عرب  التحركات  ب�صاأن  ال�صلة  ذات  املعلومات  تبادل  ت�صهيل  خالل 
احلدود، وبناء القدرات يف جمال االإدارة االإن�صانية للحدود، والبناء 
التعاون  مراكز  مثل  القائمة  االإقليمية  واملبادرات  االتفاقات  على 
ال�صرطية. كما تهدف املنظمة الدولية للهجرة اأي�صًا لت�صهيل التعاون 
والتن�صيق االإقليمي من خالل اإجراء االأن�صطة الت�صغيلية امل�صرتكة. وقد 
اأن�صاأت املنظمة الدولية للهجرة بالفعل �صبكة لتبادل معلومات االإنذار 
املبكر عن �صربيا وجمهورية مقدونيا اليوغو�صالفية ال�صابقة، و�صيتم 
تو�صيع هذه ال�صبكة اإىل بلدان اأخرى حيث قد تتحول م�صارات الهجرة 

يف االأ�صهر املقبلة.
تت�صمن اأولوية اأخرى معدات اإدارة احلدود وتوفر املرتجمني الفوريني 
ل�صمان التوا�صل املنا�صب بني املهاجرين وم�صوؤويل احلدود يف جميع 
غري  الرئي�صية  للغات  املرتجمني  يكون  عندما  الهجرة  عملية  مراحل 
ا�صتك�صاف  على  العمل  للهجرة  الدولية  املنظمة  وتعتزم  متوفرين. 
وحتديد  الفوريني  للمرتجمني  اإقليمي  جتمع  الإن�صاء  طريقة  اأن�صب 

و�صراء البنية التحتية املطلوبة للرتجمة الفورية.

التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

املبكر، تهدف  االإنذار  تبادل معلومات  البناء على �صبكات  من خالل 
املنظمة الدولية للهجرة ملعاجلة النق�س العام يف البيانات واملعلومات 
خالل  من  اأوروبا  �صرق  جنوب  عرب  الهجرة  حركات  حول  ال�صاملة 

تعزيز جمع البيانات كاإجراء على املدى الطويل.

اأي�صًا  القانون  واإنفاذ  احلدود  �صلطات  وخا�صة  احلكومات،  حتتاج 
غالبًا  يقومون  املهربني  اأن  حيث  الوثائق  لفح�س  املتقدم  للتدريب 
بتزوير وثائق ال�صفر. وعالوة على ذلك، من اأجل م�صاعدة ال�صلطات 
اإجراء  ميكن  النظاميني،  غري  املهاجرين  اأ�صول  لتحديد  املخت�صة 
التدريب جزءا من  اأن يكون هذا  اللغة. وينبغي  تدريبات على حتليل 
املهاجرين  تهريب  ملكافحة  االأجل  التدابري طويلة  اأكرب من  جمموعة 
احلكومات  دعم  للهجرة  الدولية  املنظمة  وتعتزم  بالب�صر.  واالجتار 
املنتظمة  التدريبية  والدورات  املو�صوعية،  البحوث  اإجراء  خالل  من 
للتعرف على املهربني واملتاجرين، وبناء قدرات اأع�صاء النيابة العامة 
الفنية واملعرفة  املعدات  اأن وكاالت احلدود لديها  والق�صاة، و�صمان 

لتمكني اعرتا�س املهربني واملتاجرين.

ميكن اأن ت�صمل التدابري متو�صطة وطويلة االأجل لتعزيز بدائل للهجرة 
التي  والقطاعات  الظروف  لتحديد  اجلدوى  تقييم  النظامية،  غري 
العمل  اأ�صواق  اإىل  الو�صول  حق  العابرين  املهاجرين  منح  فيها  يجوز 
اأ�صحاب  مع  باحلوار  التقييمات  ت�صتكمل هذه  اأن  ينبغي  املنطقة.  يف 
قد  العابرون  املهاجرون  كان  اإذا  ما  لتحديد  املتعددين  امل�صلحة 
التو�صيات  و�صع  ميكن  طلب.  عليها  يوجد  التي  باملهارات  يتمتعون 
ويف  العمل.  الأرباب  املمكنة  االأجنبية  العمالة  برامج  جاذبية  ل�صمان 
الوقت نف�صه، من ال�صروري و�صع اإطار اآلية اإقليمية مل�صاعدات العودة 
ال�صامية  بالتعاون مع املفو�صية   (AVRR) االإدماج  واإعادة  الطوعية 
الطوعية  العودة  م�صاعدات  الإدارة  الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  لالأمم 
رغبتهم  عن  يعربون  والذين  العبور  بلدان  يف  العالقني  للمهاجرين 
يف العودة، وو�صع اإجراءات الت�صغيل القيا�صية لعودة اإن�صانية وكرمية 

وم�صتدامة.

4-  تعزيز ال�صراكات من اأجل النمو ال�صامل والتنمية 
امل�صتدامة

التدخالت متو�صطة وطويلة الأجل 

االأبي�س  البحر  عرب  للهجرة  ومتوازنة  فعالة  حلول  و�صع  بهدف 
�صرق  االأجل يف جنوب  االأهداف احلكومية طويلة  املتو�صط، وحتقيق 
اأوروبا، تدعو املنظمة الدولية للهجرة اإىل اإتباع نهج �صامل ومتما�صك 
حلركات الهجرة على نطاق وا�صع. وينطوي ذلك على تعزيز احلوار 
واملق�صد. مييل حمور احلوارات  والعبور،  املن�صاأ  بلدان  والتعاون بني 
واملنابر االإقليمية القائمة اإىل الرتكيز على املخاوف والتحديات التي 
بلدان  جمال  يقت�صر  حني  يف  املق�صد،  وبلدان  املن�صاأ  بلدان  تواجه 
الدولية  املنظمة  تقرتح  الق�صري.  املدى  ذات  الق�صايا  على  العبور 
للهجرة بالتايل �صمان اأخذ االآثار االأو�صع نطاقا وطويلة االأجل للهجرة 
اجلماعية العابرة على بلدان العبور، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية 

واالقت�صادية وال�صيا�صية والبيئية، يف االعتبار على النحو املطلوب.
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ال�صركاء  مع  والتن�صيق  التعاون  تعزيز  موا�صلة  اأي�صًا  ال�صروري  ومن 
وجتنب  التدخالت،  وتاأثري  فعالية  لزيادة  املانحة  واجلهات 
االزدواجية. وتعمل املنظمة الدولية للهجرة ب�صكل وثيق مع جمموعة 
املنطقة.  يف  الهجرة  جمال  يف  الن�صطة  الفاعلة  اجلهات  من  وا�صعة 
�صتوا�صل املنظمة الدولية للهجرة يف ت�صميم وتنفيذ برنامج عملها، 
ووكاالت  االأوروبي  وموؤ�ص�صات االحتاد  ال�صراكات مع احلكومات  بناء 
االأمم املتحدة واملنظمات الدولية االأخرى واملنظمات غري احلكومية 
الدولية  املنظمة  و�صت�صعى  اخلا�س.  والقطاع  االأكادميية  واالأو�صاط 
للهجرة الإ�صراك املجتمع املدين واملجتمعات املحلية وال�صلطات املحلية 
واملهم�صة، يف عملها يف و�صع  ال�صعيفة  الفئات  واملهاجرين، وخا�صة 
الربامج، مبا يف ذلك حتديد االحتياجات واالأولويات، وكذلك تنفيذ 

ور�صد االأن�صطة.
واملهجر  املهاجرين  �صبكات  لتمكني  للهجرة  الدولية  املنظمة  وتهدف 
لها  الدعم  وتقدمي  الن�صطة  امل�صاركة  من  لتمكينها  قدراتها  وبناء 
لتكون �صوت املجتمعات املحلية، ف�صاًل عن تعزيز اأطر اأكرث ت�صاركية. 
و�صيتم توجيه اهتمام خا�س ل�صمان م�صاركة الفئات ال�صعيفة، مبا يف 

ذلك الن�صاء وال�صباب.

الالجئون ال�صوريون يعربون احلدود 
ال�صربية الكرواتية.

ـــرق اأوروبــــــــا. ـــص ـــوب � ـــن ـــة لــلــهــجــرة يف ج ـــي ـــدول خـــريـــطـــة تــــواجــــد املــنــظــمــة ال
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جنوب �صرق اأوروبا: نظرة عامة على املنطقة
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 1- حماية حقوق املهاجرين

دعم احلكومات ومنظمات املجتمع املدين املحلية يف تقدمي امل�صاعدة االإن�صانية للمهاجرين املحتاجني 
þþþþþþþللم�صاعدة

التخفيف من اآثار التهجري واحلركة اجلماعية للنا�س على ال�صحة العقلية وال�صالمة النف�صية للمهاجرين 
þþþþþþواملجتمعات املحلية

þþþاحلد من املخاطر ال�صحية املرتبطة بالنزوح واحلركة اجلماعية للنا�س على املهاجرين واملجتمعات املحلية

þþþþþþþتطوير اآليات التحديد والفرز الفعالة

þþþþþþþتعزيز اآليات التن�صيق واالإحالة بني املوؤ�ص�صات

þþþþþþتعزيز الت�صميم والتنفيذ الفعال للقوانني وال�صيا�صات الوطنية حلماية حقوق جميع املهاجرين

تعزيز قدرات الفرق متعددة التخ�ص�صات وم�صوؤويل احلدود يف نقاط الدخول، مبا يف ذلك اإدارة احلدود 
þþþþþþþاالإن�صانية

þþþþþت�صجيع بدائل لالحتجاز و�صمان ت�صغيل مرافق االحتجاز مبا يتما�صى مع املعايري الدولية

(MRRM) تعزيز املراكز القائمة واإن�صاء مراكز جديدة ملوارد املهاجرين واآليات اال�صتجابةþþþþþþþ

þþþþþþمكافحة التجاوزات وكراهية االأجانب �صد املهاجرين

 2- معاجلة دوافع الهجرة غري النظامية والق�صرية

حتديد القوى الدافعة الرئي�صية للهجرة العابرة عرب املنطقة، ف�صال عن اخل�صائ�س الرئي�صية وتطلعات 
þþþþþþاملهاجرين

þþþþþþþتنفيذ احلمالت االإعالمية واأن�صطة التوعية

 3- تعزيز التنقل الب�صري الآمن واملنظم والكرمي

تعزيز جمع البيانات مبا يتما�صى مع مبادئ حماية البيانات، مبا يف ذلك اإن�صاء �صبكات تبادل 
þþþþþþþمعلومات االإنذار املبكر

þþþþþþþتي�صري تبادل املعلومات ذات ال�صلة بني احلكومات ب�صاأن التحركات عرب احلدود 

þþþþþþþ�صمان التوا�صل املنا�صب مع املهاجرين يف جميع مراحل عملية الهجرة

þþþþþþþو�صع اإطار الآلية اإقليمية مل�صاعدات العودة الطوعية واإعادة االإدماج
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þþþþþتعزيز و�صول جميع املهاجرين اإىل خدمات الرعاية ال�صحية

þþþþþþþدعم وكاالت اإنفاذ القانون والهجرة واحلدود يف مكافحة تهريب املهاجرين واالجتار بالب�صر

اإىل  الو�صول  العابرين حق  املهاجرين  التي يجوز فيها منح  والقطاعات  الظروف  لتحديد  تقييم جدوى  اإجراء 
اأ�صواق العمل يف املنطقة

þþþþ

þþþþتعزيز قدرة احلكومات على فح�س الوثائق

 4- تعزيز ال�صراكات من اأجل النمو ال�صامل والتنمية امل�صتدامة

þþþþþþþاأحد عوامل الهجرة العابرة وت�صمل بلدان العبور يف من�صات التعاون االإقليمي واحلوارات احلالية ب�صاأن الهجرة 

þþþþþþتعزيز التعاون والتن�صيق مع ال�صركاء واملانحني

ال�صعيفة  الفئات  وخا�صة  واملهاجرين،  املحلية  وال�صلطات  املحلية  واملجتمعات  املدين  املجتمع  اإ�صراك  ت�صهيل 
واملهم�صة

þþþþþþþ
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�صمال اأفريقيا وال�صرق الأو�صط: نظرة عامة على املنطقة

نظرة  الأو�صط:  وال�صرق  اأفريقيا  �صمال 
عامة على املنطقة13

التدفقات
ميكن و�صف �صياق الهجرة يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا 
(MENA) اإىل حد كبري باأنه يتكون من ثالثة اأمناط مرتابطة ب�صكل 

وثيق:
متعددة  الأزمات  نتيجة  الداخلي  والنزوح  الق�صرية  الهجرة   -1
وممتدة يف جميع اأنحاء املنطقة، وخا�صًة يف ليبيا، واجلمهورية 

العربية ال�صورية، والعراق.
يقودها خليط  التي  النظامية اجلماعية،  الهجرة غري  تدفقات   -2
بها،  ومرورًا  باملنطقة  داخل  وغريها،  االقت�صادية  العوامل  من 
خاللها،  ومن  اأوروبا  اجتاه  يف  اأفريقيا  �صمال  اإىل  �صيما  وال 

وكذلك جتاه دول اخلليج.
حركة العمال املهاجرين )النظامية وغري النظامية( داخل ومن   -3
الرئي�صي  وليبيا هي اجلاذب  املنطقة، حيث دول اخلليج  خارج 

للعمالة املهاجرة.
كل دول �صمال اأفريقيا هي بلدان من�صاأ وعبور ومق�صد، واإن كان ذلك 
تدفقات  احلالية  الهجرة  اجتاهات  على  ويهيمن  متفاوتة.  بدرجات 
والقرن  اأفريقيا  غرب  يف  تن�صاأ  التي  اجلماعية  املختلطة  الهجرة 
�صمال  اإىل  للهجرة  الرئي�صية  الدوافع  اإّن  االأو�صط.  وال�صرق  االأفريقي 
البيئي، وعدم  والتدهور  امل�صلح،  النزاع  اأفريقيا وداخلها وعربها هي 
اال�صتقرار ال�صيا�صي واالقت�صادي، و�صعف التعليم، وحمدودية فر�س 
العمل، ووجود اأعداد كبرية من ال�صباب الذين مل يتم تلبية تطلعاتهم. 
واحل�صول  والواقعية،  املاأمولة  وغريها  واملهنية  التعليمية  الفر�س  اإّن 
هي  املهجر،  �صبكات  ذلك  يف  مبا  ال�صبكات،  ووجود  اللجوء  حق  على 
الوجهة  ت�صكل  التي  الهجرة  تدفقات  يف  الرئي�صية  العوامل  بني  من 
ا�صتخدام -  يعتزمون  اأو   - املهاجرين  العديد من  ي�صتخدم  النهائية. 
اإىل  الدالئل  ت�صري  ومع ذلك،  الأوروبا.  انطالق  كنقطة  اأفريقيا  �صمال 
يف  ا�صتقروا  اأفريقيا،  غرب  من  �صيما  وال  املهاجرين،  من  العديد  اأن 
الوطن  اإىل  القريبة  االقت�صادية  الفر�س  واختاروا  اأفريقيا،  �صمال 

للهجرة، م�صروع  الدولية  للمنظمة  االإقليمية  املكاتب  ت�صغيلية من  بيانات ومعلومات  امل�صادر:   13

املنظمة للمهاجرين املفقودين: /http://missingmigrants.iom.int، األتاي لال�صت�صارات 
النقاط  و�صع  املتو�صط:  البحر  عرب  الهجرة  »اجتاهات   )2005( للهجرة  الدولية  للمنظمة 
http://publications.iom.int/bookstore/index. على:  متاح  احلروف«  على 
php?main_page=product_info&cPath=50&products_id=1525&
من  املختلطة  الهجرة  عمل  جمموعة   zenid=bsctth08bimd28k1go3e9q1kb6;
MHub )2015( »خلف الق�صبان: م�صري املهاجرين ال�صباب، وملتم�صي  �صمال اأفريقيا/ 
اأفريقيا«  الهجرة املختلطة يف �صمال �صرق  اليوم« و«ظروف وخماطر  ليبيا  اللجوء والالجئني يف 
للهجرة  العامة  االأمانة   www.mixedmigrationhub.org; انظر:  الحقًا(  )�صياأتي 

املختلطة )نريوبي(.

الهجرة  اإىل  م�صطرين  ذلك  بعد  اأنف�صهم  يجدوا  قد  االإمكان.  قدر 
اأكرث  اإىل  باالإ�صافة  ليبيا.  يف  العنف  من  هربًا  �صيما  وال  اأخرى،  مرًة 
اأن هناك  للهجرة  الدولية  نازح داخليًا، تقدر املنظمة  من 480.000 
اأكرث من مليون مهاجر يف ليبيا، معظمهم من م�صر والنيجر وال�صودان 
ونيجرييا وبنغالدي�س، واجلمهورية العربية ال�صورية، ومايل، منهم ما 
يقرب من 150.000 من املهاجرين ت�صرروا من انعدام االأمن احلايل.
والنزوح  الق�صرية  بالهجرة  االأو�صط  ال�صرق  يف  التدفقات  تتميز 
والعراق.  ال�صورية  العربية  اجلمهورية  يف  باالأزمات  املتعلق  الداخلي 
وفقًا ملوؤ�صر تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد النازحني 
اأن هناك  داخليًا يف العراق 3.2 مليون )اأغ�صط�س 2015(، يف حني 
البلدان  ت�صت�صيف  العراق.  ما يقرب من 250.000 الجئ �صوري يف 
رئي�صية  وب�صورة  ال�صوريني،  الالجئني  العظمى من  الغالبية  املجاورة 
تركيا )2 مليون( ولبنان )1.11 مليون( واالأردن )630.000 - جميع 
االأرقام حتى �صبتمرب 2015(، مع عدد اأقل اأي�صًا يف م�صر وال�صودان 
اأفريقيا. تنبع التدفقات من واإىل ال�صرق االأو�صط  وبع�س دول �صمال 
من ال�صراعات نف�صها. ونظرًا لطبيعة امتداد االأزمات والنزوح الذي 
تدفقات  من  للكثري  االآن  الدافع  اأ�صبح  اأخرى،  ناحية  من  اأعقبها، 
الظروف  تعترب  والرغبة يف م�صتقبل م�صتقر. كما  الياأ�س  الهجرة هو 
املعي�صية ال�صعبة على نحو متزايد يف البلدان امل�صيفة، وعدم احل�صول 
على فر�س العمل والتعليم واملعي�صة، وتخفي�صات امل�صاعدات االإن�صانية 
االأ�صا�صية للمجتمعات �صواء يف املخيمات اأو يف املناطق احل�صرية من 
العوامل الهامة التي تدفع يف اجتاه الهجرة. اإّن ال�صبكات الكبرية من 
م�صادر  هي  اأوروبا  يف  يقيمون  الذين  اجلن�صية  نف�س  من  املواطنني 
املعلومات للذين يفكرون يف الهجرة. باالإ�صافة اإىل تدفق الالجئني، 
املنطقة  من  املهاجرين  للعمال  مق�صد  بلدان  ولبنان  االأردن  تزال  ال 
من  لبنانيني  مواطنني  عودة  اأي�صًا  لبنان  �صهد  وقد  وخارجها. 
اجلمهورية العربية ال�صورية وقد اأجربوا على الرحيل نتيجة لل�صراع.

على  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  عرب  التدفقات  جتمع 
الذين  واالأ�صخا�س  اقت�صادية  الأ�صباب  املهاجرين  بني  وا�صع  نطاق 
اأو  االأ�صرة  م�صتوى  على  ذلك،  ومع  الدولية.  احلماية  اإىل  يحتاجون 
املخاطر  وحتليالت  الهجرة  دوافع  تكون  ما  غالبًا  الفردي،  امل�صتوى 
جنبا  باحلماية  املتعلقة  ال�صواغل  املثال،  �صبيل  على  تعقيدًا:  اأكرث 
اإىل جنب مع الرغبة يف حتقيق م�صتقبل اقت�صادي اأكرث ا�صتقرارًا اأو 
االن�صمام اإىل اأ�صرة تعي�س بالفعل يف اأوروبا، ويف نف�س الوقت الهجرة 
نتيجة عوامل  اإىل حد كبري  اأن تكون  اأي�صًا  الأ�صباب اقت�صادية ميكن 

كامنة من عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي وانعدام احلريات يف بلد املن�صاأ.

االجتماعي  والنوع  بالعمر  املتعلقة  ال�صعف  نقاط  اإىل  باالإ�صافة 
وال�صحة، تن�صاأ املخاطر للمهاجرين اأي�صًا من الظروف املادية للرحلة 
واملتاجرين  املهربني  اأيدي  على  االإن�صان  حقوق  انتهاكات  وكذلك 
احلدودية،  املناطق  ويف  الطريق  يف  املهاجرين  يعلق  قد  وغريهم. 
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ملدة طويلة يف ظروف  الع�صوائي  واالحتجاز  العوز  ويتعر�صون خلطر 
غري اإن�صانية )وخا�صة يف ليبيا(. هناك العديد من االجتاهات املقلقة 
ب�صفة خا�صة: اأواًل: ارتفاع عدد االأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني، 
البحر  يعربون  الذين  االأفريقي،  القرن  وبلدان  م�صر  من  وخا�صة 
ال�صديد من جانب  ثانيًا: �صوء املعاملة  اأفريقيا.  من �صمال  املتو�صط   
املهربني الذي، يف كثري من احلاالت، يحول حالة التهريب اإىل حالة 
اأن توؤدي االأزمات والنزوح  اأقرب اإىل االجتار بالب�صر. ثالثًا: احتمال 
)ملدة طويلة( اإىل ا�صرتاتيجيات املواجهة ال�صلبية، والزواج املبكر / 

الزواج الق�صري واالجتار بالب�صر والهجرة غري النظامية اخلطرة.

امل�صارات

موريتانيا  من  ال�صاحل  على طول  الطرق  الغربي، متتد  اجلانب  على 
اإىل املغرب )ت�صتخدم اأ�صا�صا من قبل مواطني غامبيا وال�صنغال( اأو 
عرب ال�صحراء من خالل النيجر ومايل اإىل اجلزائر واملغرب )التي 
ت�صتخدم من قبل جن�صيات اأخرى، من مواطني غانا، و�صاحل العاج، 
النيجر  يف  واأغاديز  مايل،  يف  غاو  تعترب  والنيجر(.  والكامريون، 
ومترنا�صت يف اجلزائر ركائز هامة للمهاجرين على طول الطريق. يف 
املغرب، تكون نقاط الدخول الرئي�صية اإىل اأوروبا تقليديًا هي اجليبني 
االأ�صبانيني يف �صبتة ومليلية، على الرغم من اأن زيادة ال�صوابط اأدت 

اإىل انخفا�س يف اأعداد املهاجرين موؤخرًا.

يبداأ طريق و�صط البحر االأبي�س املتو�صط    يف القرن االأفريقي، وميتد 
هذا  ي�صلك  م�صر.  يف  بكثري  اأقل  حد  واإىل  ليبيا،  اإىل  ال�صودان  عرب 
وال�صودانيون.  وال�صوماليون  واالإثيوبيون  االإريرتيون  اأ�صا�صًا  الطريق 
باجتاه  جنوبًا  االأفريقي  القرن  منطقة  من  املهاجرين  غالبية  تتجه 
من  الرغم  على  واخلليج،  اليمن  نحو  ال�صرق  اإىل  اأو  اأفريقيا  جنوب 
للتغيري يف �صوء االأزمة يف اليمن منذ  اأن الطريق االأخري هو عر�صة 
اإىل  باالإ�صافة  االأفريقي(.  القرن  ف�صل  اأي�صًا  )انظر   2015 مار�س 
ت�صاد  اأي�صا طرق عرب  االأفريقي، هناك  القرن  تبداأ من  التي  الطرق 
من  املهجرون  اأ�صا�صًا  وي�صتخدمها  ليبيا،  اإىل  �صمااًل  متتد  والنيجر 
غرب اأفريقيا. تعترب �صبها، والقطرون والكفرة يف جنوب ليبيا نقاط 

عبور رئي�صية على هذا الطريق.

ال�صاحل الليبي، وال �صيما نهايته الغربية، هو نقطة االنطالق الرئي�صية 
من �صمال اأفريقيا اىل اإيطاليا، مع خروج عدد قليل بني احلني واالآخر 
من م�صر. يعترب الطريق عرب البحر املتو�صط   من �صمال اأفريقيا نحو 
اإيطاليا هو االأكرث خطورة حتى االآن بالن�صبة للمهاجرين، وهو امل�صوؤول 
تقريبًا عن جميع حاالت الوفاة امل�صجلة التي بلغت اأكرث من 3200 يف 
عام 2015 حتى االآن. باالإ�صافة اإىل و�صول 121.391 من الوافدين 
قبالة �صواحل  اإنقاذ نحو 1000 مهاجر  االآن  يف عام 2015، مت حتى 

تون�س بعد مغادرتهم من ليبيا.

مغادرة  مع  املتو�صط،  �صرق  طريق  اأهمية  زادت   ،2015 عام  يف 
ال�صوريني والعراقيني يف املقام االأول بلدانهم االأ�صلية اأو البلدان التي 
كانت ت�صت�صيفهم حتى االآن اإىل وعرب تركيا، بحرًا اإىل اليونان وعلى 
طول طريق البلقان اإىل اأوروبا. وقد لوحظت زيادة يف عدد ال�صوريني 
االأ�صهر  يف  تركيا  باجتاه  اللبنانية  املوانئ  عرب  لبنان  غادروا  الذين 

االأخرية.

ال�صيا�صات

على امل�صتوى االإقليمي وعرب االإقليمي، ت�صمل ال�صيا�صات واأطر التعاون 
يف جمال الهجرة املت�صلة ب�صمال اأفريقيا، مبادرة االحتاد االأفريقي-
القرن االأفريقي املعنية باالجتار بالب�صر وتهريب املهاجرين، ومبادرة 
)عملية  الهجرة  بطرق  املعنية  االأفريقي  االأوروبي-القرن  االحتاد 
)عملية  والتنمية  الهجرة  حول  االأورو-اإفريقي  واحلوار  اخلرطوم(، 
الرباط(. وقد اأبرمت العديد من البلدان يف املنطقة اتفاقات ثنائية 
بني بع�صها البع�س ومع الدول االأوروبية. وقعت تون�س واملغرب �صراكات 
التنقل مع االحتاد االأوروبي. بلدان املنطقة هي اأي�صًا جزء من جامعة 
االإقليمي  الت�صاور  عملية  اإن�صاء  طور  يف  هي  التي   - العربية  الدول 
العربي حول الهجرة - واحتاد املغرب العربي. وعالوة على ذلك، يف 
عام 2012، اعتمد وزراء جامعة الدول العربية »اال�صرتاتيجية العربية 

ال�صاملة ملكافحة االجتار بالب�صر«.
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�صمال اأفريقيا وال�صرق الأو�صط: نظرة عامة على املنطقة

املنظمة الدولية للهجرة يف �صمال اأفريقيا وال�صرق 
الأو�صط )انظر اخلريطة(

املوظفنياملكاناملكاتبالبلد
1اجلزائر1اجلزائر1

99القاهرة، اأ�صوان2م�صر

عمان باالإ�صافة اإىل عيادة 1االأردن
املنظمة يف عمان، وعدة 
مواقع يف االأردن خا�صة 

باالأزمة ال�صورية 

383

بريوت، طرابل�س، 5لبنان
ال�صرفند، البقاع، 

القبيات 

80

طرابل�س/ تون�س، 2ليبيا
بني غازي 

23

الرباط، طنجة، 3املغرب
تطوان 

50

53تون�س، �صفاق�س، زارزي�س3تون�س

689الإجمايل

1- حماية حقوق املهاجرين

التدخالت ق�صرية اإىل متو�صطة الأجل

واحلرمان  واملخاطر  واالعتداء  املنطقة  يف  الهجرة  ظروف  تدعو 
الفورية  املبا�صرة  امل�صاعدة  تقدمي  اإىل  املهاجرون  منه  يعاين  الذي 
وامل�صتمرة واحلماية للمهاجرين. وي�صمل ذلك النازحني يف املخيمات 
ال�صبل،  بهم  تقطعت  الذين  واملهاجرين  احل�صرية،  املناطق  يف  اأو 
و�صحايا  البحر،  يف  اإنقاذهم  مت  والذين  االحتجاز  يف  واملهاجرين 
االجتار واملهاجرين الذين يعانون من ظروف �صحية �صيئة، واالأطفال 
غري امل�صحوبني واملنف�صلني، وغريها من احلاالت ال�صعيفة. ويف هذا 
ال�صدد، تعمل املنظمة مع احلكومات وال�صركاء املحليني لتقدمي، مواد 
احلاجة،  ح�صب  الغذائية(،  غري  املواد  )خا�صة  املبا�صرة  امل�صاعدة 
احلاجة.  ح�صب  القدرات  بناء  وكذلك  واحلماية  االإن�صاين  والدعم 
املوؤ�ص�صات  اإىل  اللجوء  ملتم�صي  الإحالة  فعالة  اآليات  ي�صمل  وهذا 
والنف�صية  ال�صحية  وتو�صيع فر�س احل�صول على اخلدمات  املنا�صبة 
اأو  البحر  يف  اإنقاذهم  مت  ملن  وخا�صة  للمهاجرين،  واالجتماعية 
اخلدمات  قدرات  للهجرة  الدولية  املنظمة  تعزز  �صوف  املحتجزين. 
ال�صحية  لالحتياجات  لال�صتجابة  املنطقة  اأنحاء  ال�صحية يف جميع 
للمهاجرين )العابرين( عن طريق التدريب، وحت�صني اآليات االإحالة، 
الطبية.  املعدات  وتوفري  ال�صحية  للمرافق  التحتية  البنية  وحت�صني 

و�صتوا�صل املنظمة الدولية للهجرة اأي�صا امل�صاعدة يف �صالمة االأفراد 
عبور  نقاط  من  املثال  �صبيل  على  النقل،  و�صائل  توفري  طريق  عن 

احلدود اإىل خميمات الالجئني.
وو�صعهم  للمهاجرين  املعي�صية  الظروف  اأو  النزوح  م�صكالت  تعوق 
وعلى  حقوقهم  على  ح�صولهم  االأحيان  من  كثري  يف  القانوين  غري 
اخلدمات املتاحة. تنتج املنظمة الدولية للهجرة وال�صركاء معلومات 
واملاأوى،  واالجتماعية،  والنف�صية  القانونية  واخلدمات  ال�صحة،  عن 
القانونية  الهجرة  خيارات  عن  ف�صال  املهاجرين،  وحقوق  والتعليم، 
الدولية  املنظمة  حتتفظ  وتن�صرها.  النظامية  غري  للهجرة  وبدائل 
للهجرة مبراكز و/ اأو من�صات اإلكرتونية لهذا الغر�س يف العديد من 

البلدان يف املنطقة، وتقرتح التو�صع يف هذه االآليات.
الدولية  املنظمة  ت�صاعد  وال�صراعات،  باالأزمات  الدول  متر  حني 
للهجرة، بالتن�صيق مع بلدان املن�صاأ، املهاجرين عن طريق االإخالء يف 

حاالت الطوارئ والعودة اإىل الوطن.

التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

املعنية يف قدرات  البلدان  للهجرة يف  الدولية  ت�صتثمر املنظمة  �صوف 
�صتنّفذ  البحر،  يف  واالإنقاذ  البحث  يف  للم�صاركة  ال�صواحل  خفر 
ا�صرتاتيجيات االإدارة االإن�صانية للحدود على احلدود الربية والبحرية. 
يظل تعزيز قدرات احلكومات من خالل توفري امل�صاعدة الفنية لو�صع 
ب�صاأن  االإن�صان  حقوق  على  القائمة  والت�صريعات  ال�صيا�صات  وتنفيذ 
الهجرة واالجتار بالب�صر وتهريب املهاجرين، اأولوية للمنظمة يف جميع 

اأنحاء املنطقة.

2- معاجلة دوافع الهجرة غري النظامية والق�صرية

التدخالت ق�صرية اإىل متو�صطة الأجل

تطوير  للهجرة  الدولية  املنظمة  �صتوا�صل  االأجل،  ق�صري  كاإجراء 
حمالت التوعية املوجهة حول خماطر الهجرة غري النظامية وتقدمي 
املهم  والدوليني. من  املحليني  ال�صركاء  بالتن�صيق مع  املتاحة  البدائل 
اأن ت�صحب مثل هذه احلمالت حتليالت دقيقة عن تاأثريها على طرق 

ن�صر املعلومات بني املهاجرين.

التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

�صيما يف  وال  التكيف،  على  القدرة  بناء  لتدابري  االأولوية  تكون  �صوف 
والالجئني  النازحني  كبرية من  الأعداد  امل�صيفة  واملجتمعات  البلدان 
واملهاجرين. �صوف تعمل املنظمة الدولية للهجرة مببداأ اأنه للح�صول 
الرزق  ك�صب  واأن�صطة  التكيف،  على  القدرة  وبناء  تاأثري،  اأف�صل  على 
املجتمعات  احتياجات  بني  التوازن  حتقيق  يجب  املجتمع  وا�صتقرار 
التدخالت  فاإن  املثال،  �صبيل  على  والنازحني.  واملهاجرين  امل�صيفة 
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التكامل  ومبادرات  التحتية،  البنية  وتطوير  الرزق  لك�صب  املبتكرة 
النازحني  املهاجرين/  من  كاًل  تفيد  واالجتماعية  االقت�صادية 
فر�س  لتعزيز  جهود  بذل  اإىل  حاجة  وهناك  امل�صيفة.  واملجتمعات 
ت�صهد  التي  واملجتمعات  لل�صباب  الذاتي  والتوظيف  والعمالة  العمل 
الدولية  الهجرة  اأو  احل�صر  اإىل  الريف  من  للهجرة  عالية  معدالت 
املواطنني  واحتياجات  وقدرة  دور  اأي�صًا  بذلك  ويت�صل  اخلارج.  اإىل 
وبالتايل، �صوف  والنازحني داخليًا.  النظاميني  العائدين واملهاجرين 
تعطي املنظمة الدولية للهجرة االأولوية لتدابري التما�صك االجتماعي 
على م�صتوى املجتمع املحلي بني املجموعات املختلفة. ت�صارك املنظمة 
الدولية للهجرة اأي�صًا مع املجتمعات املحلية التي يحتمل اأن تتاأثر من 

جراء تغري املناخ والتدهور البيئي لتخفيف عواقب الهجرة املحتملة.
كبري  ب�صكل  للهجرة  الدولية  املنظمة  تعمل  �صبق،  ما  كل  على  وبناًء 
يف،  النظامية  غري  الهجرة  حول  املعرفة  واإنتاج  البيانات  جمع  يف 
ومن واإىل املنطقة وعرب البحر املتو�صط. وقد ركزت التحليالت على 
ونوايا  الدوافع،  على  وكذلك  اأفريقيا  �صمال  واإىل  من  الهجرة  طرق 
الهجرة، وخ�صائ�س املهاجرين احلاليني واملحتملني، وحقوق االإن�صان 
للمهاجرين. وتقرتح املنظمة الدولية للهجرة التحرك نحو اآليات اأكرث 
دقة  اأكرث  حتليل  باإجراء  لل�صماح  البيانات  جلمع  وا�صتدامة  منهجية 
فريق  بداأه  الذي  العمل  يتوا�صل  اأن  وينبغي  املتغرية.  االجتاهات  عن 
عمل �صمال اأفريقيا املعني بالهجرة املختلطة وحمور الهجرة املختلطة 
التابع له (MHub)14، وكذلك من خالل موؤ�صر تتبع النزوح للمنظمة 
الدولية للهجرة، والتو�صع فيه وتعزيزه. كما يعترب البحث النوعي عن 
نوايا الهجرة ون�صر املعلومات عن طرق الهجرة بني ال�صكان، مبا يف 

ذلك بني ال�صكان الالجئني، �صرورًيا اأي�صًا.

3- تعزيز التنقل الب�صري الآمن واملنظم والكرمي 

التدخالت ق�صرية اإىل متو�صطة الأجل

يعترب تعزيز قنوات الهجرة القانونية كمًا ونوعًا م�صاألة لها االأولوية. 
اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  يف  ال�صباب  ال�صكان  ي�صتفيد  �صوف 
ب�صفة خا�صة من نظم هجرة الطالب وهجرة اليد العاملة املنا�صبة. 
ميكن اأن ت�صاعد املنظمة الدولية للهجرة يف ت�صميم �صيا�صات الهجرة 
امل�صتهدفة، جنبا اإىل جنب مع برامج التعليم والتدريب املهني، وتعزيز 
واخلارجية.  املحلية  العمل  �صوق  اإىل  املن�صمني  وموؤهالت  املهارات 
وتقرتح املنظمة الدولية للهجرة موا�صلة بناء القدرات احلكومية يف 
املنطقة يف هذا املجال. كما ميكن اأن ت�صمل نظم هجرة اليد العاملة 
والدول  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  العمل  باحتياجات  للتنبوؤ  اآليات 
اليد  نظم هجرة  التو�صع يف  يقرتن  اأن  وينبغي  ومطابقتها.  االأوروبية 
العاملة باال�صتثمار يف التعليم والتدريب لتعزيز املوؤهالت والتوظيف، 

www.mixedmigrationhub.org.  14

ال�صرق  منطقة  دول  اإّن  واخلارجية.  املحلية  العمل  اأ�صواق  ل�صالح 
لديها  وبع�صها  مق�صد،  بلدان  اأي�صًا  هي  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط 
لهجرة  فعالية  اأكرث  نظم  تتطلب  بها  العمل  ل�صوق  كبرية  احتياجات 
خا�س  اهتمام  توجيه  يجب  االأخالقية.  التوظيف  ونظم  العاملة  اليد 
اإىل حماية حقوق االإن�صان والعمل للمهاجرين الذين ينتقلون من واإىل 

ال�صرق االأو�صط للعمل.
التدريب  الق�صري  املدى  على  االأخرى  الفعالة  التدخالت  وت�صمل 
اإجراءات  وتطوير  املوؤ�ص�صات  وبناء  للمهاجرين،  االإن�صان  على حقوق 
النظامية،  غري  الهجرة  مع  تتعامل  التي  لل�صلطات  املوحدة  الت�صغيل 
وكلها  الهجرة،  اأزمات  ملواجهة  والتاأهب  لالحتجاز،  بدائل  وت�صجيع 
يف  للهجرة  ال�صارة  للمظاهر  الت�صدي  يف  ت�صاهم  حيوية  عنا�صر 

منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا على املدى الطويل.

التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

تدعو املنظمة الدولية للهجرة لدعم والتو�صع يف �صبل الهجرة القانونية 
االأخرى، مبا يف ذلك فر�س اإعادة التوطني ملن هم يف حاجة اإىل حماية 

.(AVRR) دولية، وم�صاعدات العودة الطوعية واإعادة االإدماج
�صوف توا�صل املنظمة الدولية للهجرة دعم اجلهود الرامية اإىل اإدراج 
الهجرة يف ال�صيا�صات القطاعية ذات ال�صلة وتعبئة جمتمعات املهجر 
من اأجل التنمية الوطنية عرب نقل املهارات من خالل العودة املوؤقتة، 

وفر�س اال�صتثمار واالأعمال التجارية وامل�صاركة اخلريية.
واملنظمة  االآمنة  الهجرة  لتعزيز  االأخرى  الهيكلية  التدابري  وت�صمل 
القانوين  االإ�صالح  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  م�صاهمة  والكرمية 
والقدرة على مواجهة الهجرة غري النظامية، واإدارة احلدود واالجتار 
بالب�صر وتهريب املهاجرين. تظل م�صاعدات العودة الطوعية واإعادة 
للهجرة  الدولية  املنظمة  ا�صتجابة  يف  هامًا  مكونًا  اأي�صًا  االإدماج 

القائمة على احلقوق ملواجهة الهجرة غري النظامية.

4-  تعزيز ال�صراكات من اأجل النمو ال�صامل والتنمية 
امل�صتدامة

املنطقة،  يف  احلادة  التحديات  مواجهة  اإىل  احلاجة  ت�صتمر  حني  يف 
قنوات  يف  ملمو�صة  تدابري  اتخاذ  اإىل  للهجرة  الدولية  املنظمة  تدعو 
ملعاجلة  واالأمن  وال�صالم  وامل�صتدامة،  ال�صاملة  والتنمية  الهجرة 

االإخفاقات املنهجية التي اأدت اإىل الو�صع احلايل.
وعرب  االإقليمية  املحافل  وتدعم  للهجرة  الدولية  املنظمة  ت�صجع 
ت�صهيل  يف  اخلربة  من  و�صنوات  الفنية  خربتها  خالل  من  االإقليمية 
للهجرة،  الدولية  املنظمة  ال�صدد، تدعم  الدول. يف هذا  احلوار بني 
مبادرة  والقطري،  االإقليمي  امل�صتوى  على  التدخالت  خالل  من 
وتهريب  بالب�صر  باالجتار  املعنية  االأفريقي  االفريقي-القرن  االحتاد 
املهاجرين، ومبادرة االحتاد االأوروبي-القرن االإفريقي لطرق الهجرة 
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والتنمية  الهجرة  حول  االأورو-اأفريقي  واحلوار  اخلرطوم(،  )عملية 
)عملية الرباط(، واملوؤ�ص�صات االإقليمية ذات ال�صلة. و�صوف توا�صل 
املنظمة الدولية للهجرة وال�صركاء تدابري بناء القدرات للحكومات يف 

املنطقة حول جمموعة من املجاالت ذات ال�صلة بحوكمة الهجرة.

على امل�صتوى امل�صرتك بني الوكاالت، �صكلت املنظمة الدولية للهجرة 
ال�صامية ل�صوؤون الالجئني ومكتب املفو�صية  ومفو�صية االأمم املتحدة 
ال�صامية لالأمم املتحدة حلقوق االإن�صان، ومكتب االأمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلرمية، واملجل�س الدامنركي لالجئني، واأمانة الهجرة 
املختلطة  بالهجرة  املعني  العمل  فريق  )نريوبي(  االإقليمية  املختلطة 
املخ�ص�س  املختلطة  الهجرة  حمور  يدعمها  التي  اأفريقيا  �صمال  يف 
التدفقات  يف  املهاجرين  بحماية  املتعلقة  املعرفة  واإنتاج  للتن�صيق 
العمل  فريق  اأنتج  ومنها.  اأفريقيا  �صمال  عرب  واجلماعية،  املختلطة 
املعني بالهجرة الدولية يف املنطقة العربية، والذي ت�صرتك يف رئا�صته 
لالأمم  واالجتماعية  االقت�صادية  واللجنة  العربية  الدول  جامعة 

االأول  احلالة  تقرير  للهجرة،  الدولية  واملنظمة  اآ�صيا  لغرب  املتحدة 
حول الهجرة يف املنطقة العربية. وي�صم التقرير حتلياًل للعالقات بني 
الهجرة الق�صرية والتنمية، والذي �صيكون مبثابة موردًا ومرجعًا هامًا 

للعمل يف جمال الهجرة والنزوح والتنمية واملرونة يف املنطقة.

الدولية  املنظمة  تكر�س  �صوف  االأقاليم،  بني  الهجرة  حلجم  ونظرًا 
�صمال  دول  بني  والتعاون  والتبادل  للحوار  اأكرب  اأي�صًا جهودًا  للهجرة 
وجنوب  غرب  مثل  املن�صاأ  ومناطق  اأفريقيا  �صمال  وبني  اأفريقيا 

ال�صحراء االإفريقية الكربى، وال �صيما فيما يتعلق بالتنقل االإقليمي.

ومع قيام عدد متزايد من البلدان يف ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا 
بتحديث ومراجعة �صيا�صتها واالإطار القانوين ب�صاأن الهجرة، �صتوا�صل 
املنظمة الدولية للهجرة اأي�صًا ت�صهيل مزيد من نهج التما�صك والنهج 
دعم  خالل  من  املثال  �صبيل  على  الوطنية،  امل�صتويات  على  ال�صاملة 

الربامج الوزارية حول الهجرة.

خريطة تواجد املنظمة الدولية للهجرة يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا
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 1- حماية حقوق املهاجرين

تقدمي امل�صاعدة املادية املبا�صرة )مثل املواد غري الغذائية( والدعم االإن�صاين وغريها من اأ�صكال احلماية، اأو متكني ال�صركاء 
املحليني لتقدمي هذه امل�صاعدة، للمهاجرين والالجئني املعر�صني للخطر، مبا يف ذلك املهاجرين الذين تقطعت بهم ال�صبل، 
ومن هم رهن االحتجاز اأو مت اإنقاذهم يف البحر، و�صحايا االجتار واملهاجرين ذوي الظروف ال�صحية ال�صعبة، واالأطفال 

غري امل�صحوبني واملنف�صلني وغريهم )النازحني داخليًا ح�صب االقت�صاء(

þþþþþþ

اإنتاج ون�صر املعلومات عن حقوق املهاجرين، وقنوات الهجرة والتنقل القانونية، وبدائل للهجرة غري النظامية، واخلدمات 
املتاحة للمهاجرين )مثل اخلدمات ال�صحية والنف�صية واالجتماعية والقانونية واملاأوى والتعليم(

þþþþþþ

االإحالة،  اآليات  وحت�صني  الــقــدرات،  بناء  خالل  من  واالجتماعية  والنف�صية  ال�صحية  اخلدمات  مقدمي  قــدرة  تعزيز 
وامل�صاعدة املادية لتلبية احتياجات املهاجرين وغريهم من ال�صكان املعر�صني للخطر وكذلك املجتمعات امل�صيفة

þþþþ

تو�صيع وتعزيز �صبكة من مراكز موارد املهاجرين / اال�صتجابة للمهاجرين واآليات املوارد يف نقاط املن�صاأ وعلى طول طرق 
الهجرة

þ

þþت�صميم منابر على االنرتنت يف و�صائل التوا�صل االجتماعي لتوفري املعلومات للمهاجرين

خفر  قــدرات  وتعزيز  والبحرية  الربية  احلــدود  على  للحدود  االإن�صانية  االإدارة  ا�صرتاتيجيات  تنفيذ  يف  البلدان  م�صاعدة 
ال�صواحل للقيام بعمليات البحث واالإنقاذ يف البحر

þþþþþ

توفري االإخالء / العودة اإىل الوطن يف حاالت الطوارئ من البلدان التي تعاين من االأزمات، و�صمان االإحالة اإىل �صلطات 
احلماية ذات ال�صلة مللتم�صي اللجوء

þþþþþþ

دعم القدرات املنا�صبة ال�صتقبال املهاجرين الذين مت اإنقاذهم يف البحر؛ وبناء قدرات امل�صوؤولني للك�صف عن نقاط ال�صعف. 
مراقبة وحت�صني ظروف االحتجاز وعند نقاط العبور احلدودية وتطوير اإجراءات الت�صغيل القيا�صية ذات ال�صلة؛ وت�صجيع 

بدائل لالحتجاز

þ

تقدمي امل�صاعدة الفنية اإىل احلكومات وال�صلطات املعنية ومقدمي اخلدمات يف و�صع وتنفيذ ال�صيا�صات والقوانني القائمة على 
احلقوق وكذلك االإجراءات واخلدمات )وخا�صة اآليات االإحالة للحاالت ال�صعيفة و�صحايا االجتار، وتوفري الرعاية ال�صحية؛ 

وبدائل االحتجاز(

þþþþþþ

þþþþþþتنفيذ برنامج التنمية واحلماية االإقليمية يف �صمال اأفريقيا يف تعاون وثيق مع حكومة اإيطاليا

2- معاجلة دوافع الهجرة غري النظامية والهجرة الق�صرية

تنظيم حمالت للتوعية تركز على خماطر الهجرة غري النظامية وتوفر البدائل، يرافقها تقييم اأثر هذه احلمالت وتداول 
املعلومات بني املهاجرين

þþþþþ

دعم املبادرات املبتكرة يف جمال املرونة والتما�صك االجتماعي، والتكامل، وحتقيق اال�صتقرار وتنمية املجتمع واإعادة تاأهيل 
البنية التحتية، التي تاأخذ بعني االعتبار - ح�صب االقت�صاء - املجتمعات امل�صيفة واملهاجرين والالجئني والنازحني داخليًا 

والعائدين واملهاجرين املفقودين

þþþþþ

تنفيذ بدائل �صبل ك�صب العي�س واأن�صطة ا�صتقرار املجتمع للمجتمعات امل�صيفة للمهاجرين والالجئني و / اأو املتاأثرين باأ�صكال 
التهريب واالجتار 

þþþ

اال�صتثمار يف فر�س ك�صب الرزق والتاأهل للتوظيف و )التوظيف الذاتي( لل�صباب واملجتمعات التي تعاين من ارتفاع معدالت 
الهجرة اإىل اخلارج

þþþþ
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þþامل�صاركة مع املجتمعات املحلية التي يحتمل اأن تتاأثر من جراء تغري املناخ والتدهور البيئي لتخفيف عواقب الهجرة املحتملة

و�صع اآليات جمع بيانات منهجية وم�صتدامة يف جميع اأنحاء املنطقة ملراقبة مركزية، وم�صتمرة وفعالة الجتاهات وطرق وظروف 
الهجرة

þþþþþ

ر�صم خرائط الأمناط النزوح وحتديد االحتياجات من خالل موؤ�صر تتبع النزوح للمنظمة الدولية للهجرة، مبا يف ذلك ر�صم 
خرائط عودة النازحني واملناطق املواتية للعودة

þ

 3- تعزيز التنقل الب�صري الآمن واملنظم والكرمي

دعم اجلهود اجلماعية لزيادة قنوات الهجرة القانونية كمًا ونوعًا)هجرة اليد العاملة والهجرة الطلبة، ومل �صمل االأ�صرة، 
واإعادة التوطني(

þþþþþþ

وموؤهالت  مهارات  وتعزيز  املهني،  والتدريب  التعليم  برامج  مع  جنب  اإىل  جنبا  للهجرة،  �صيا�صات  ت�صميم  يف  امل�صاعدة 
املن�صمني ل�صوق العمل يف اأ�صواق العمل املحلية واالأجنبية

þþþþ

الوطنية  العمالة  املتوقعة من  تتوقع وتطابق االحتياجات  التي  القائمة على احلقوق  العمالة  امل�صاعدة يف و�صع نظم هجرة 
واالأجنبية وكذلك اأنظمة مطابقة الوظائف على �صبكة االإنرتنت

þ

þþþþتعزيز ا�صتعداد احلكومة لال�صتجابة الأزمات الهجرة

þþþدعم بناء املوؤ�ص�صات واإعادة اإر�صاء �صيادة القانون فيما يتعلق بالهجرة واإدارة احلدود، والدعوة لت�صوية و�صع املهاجرين

التدريب على حقوق  بالب�صر وتهريب املهاجرين، مبا يف ذلك  القانوين يف جمال االجتار  ال�صيا�صات واالإ�صالح  دعم و�صع 
االإن�صان والقانون الدويل للهجرة

þþþþþþ

لتلبية  االأخالقي  والتوظيف  العاملة  اليد  لهجرة  احلقوق  على  وقائم  فعال،  لنظام  والتخطيط  ال�صيا�صات  تطوير  دعم 
احتياجات �صوق العمل امل�صتقبلية للبالد

þþþ

þþþþþþدعم اجلهود الرامية اإىل اإدراج الهجرة يف ال�صيا�صات القطاعية ذات ال�صلة وا�صرتاتيجيات اإ�صراك جمعيات املهجر

þþþþþþتوفري م�صاعدات العودة الطوعية واإعادة االإدماج،

 4- تعزيز ال�صراكات من اأجل النمو ال�صامل والتنمية امل�صتدامة

þþþþþþت�صهيل وامل�صاهمة يف اخلربات الالزمة لعمليات ومنتديات احلوار حول ال�صيا�صات االإقليمية وعرب االإقليمية ذات ال�صلة 

تعزيز احلوار والتبادل والتعاون داخل املنطقة ومع املناطق االأ�صلية للمهاجرين اإىل �صمال اأفريقيا، وبخا�صة فيما يتعلق بتي�صري 
تنقل العمالة بني بلدان املنطقة

þþ

þþþدعم ات�صاق ال�صيا�صات والنهج ال�صاملة من خالل احلوار امل�صرتك بني الوزارات واملحاور امل�صرتكة

þþþþþþتعزيز التن�صيق والدعوة امل�صرتكة وتبادل املعلومات واإنتاج املعرفة مع الوكاالت ال�صريكة واملجتمع املدين
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غرب وو�صط اأفريقيا:
نظرة عامة على املنطقة

التدفقات
احل�صر  و�صكان  ال�صباب  اأعداد  وزيادة  ال�صريع،  ال�صكاين  النمو  مع 
�صريعة  تغريات  اأفريقيا  وو�صط  غرب  منطة  ت�صهد  متزايد  نحو  على 
يف ديناميات ال�صكان، والتي توؤثر على اأمناط الهجرة. وتتميز مناطق 
غرب وو�صط اأفريقيا بتاريخ طويل من الهجرة البينية وعرب االأقاليم 
وجه  على  اأفريقيا،  غرب  يف  يوجد  اأفريقيا(.  �صمال  نحو  )وخا�صة 
اخل�صو�س، اأكرب حركات التنقل داخل االأقاليم يف جنوب ال�صحراء 
االإفريقية الكربى، مع وجود حوايل 70 يف املائة من حركات الهجرة 
بروتوكوالت  كبري  حد  اإىل  �صهلتها  والتي  الفرعية،  املنطقة  داخل 
حرية التنقل داخل منطقة املجموعة االقت�صادية لدول غرب اأفريقيا 

)اإيكوا�س(.

العديد من الدول يف املنطقة لديها اقت�صاد ن�صط يحقق معدالت منو 
عالية ولكن ال تزال تت�صم ب�صعف الظروف االجتماعية واالقت�صادية، 
املناطق  يف  وخا�صة  االأ�صا�صية،  اخلدمات  على  واحل�صول  واحلوكمة 
القوة  انخفا�س  اأو  االأجور  انخفا�س  ويعترب  احلدودية.  اأو  الريفية 
ال�صرائية للدخل، ونق�س فر�س العمل املنتظمة اأو عدم وجود وظائف، 
الدافعة  العوامل  من  اأي�صًا  التعليم،  و�صائل  اأو  فر�س  وحمدودية 
مع  القاعدة  الثقيل عند  ال�صكاين  الهرم  اإىل ذلك  وي�صاف  للهجرة. 
البلدان  من  كثري  يف  ال�صكان  من  املائة  يف   75 اإىل  ي�صل  ما  وجود 
دون �صن اخلام�صة والثالثني. ت�صل ن�صبة ال�صكان الذين يعي�صون يف 
فقر مدقع يف تلك البلدان غالبًا اإىل م�صتويات مماثلة. وتعترب ندرة 

الفر�س لل�صباب حافزًا قويًا للهجرة.

اآثار  نرى  زلنا  ال  حيث  للهجرة  مهمًا  عاماًل  اأي�صًا  االأمن  يعترب  كما 
منها  �صاعف  والتي  العاج  �صاحل  و�صرياليون  ليبرييا  يف  النزاعات 
الو�صطى  اأفريقيا  وجمهورية  مايل  يف  االأخرية  ال�صراعات  تزايد 
واالأمنية  واالقت�صادية  االجتماعية  ال�صياقات  اأدت  وقد  ونيجرييا. 
العابرة  واالإرهابية  االإجرامية  املنظمات  وانت�صار  �صعود  اإىل  اأي�صًا 

للحدود.

وقد زادت حاالت اجلفاف والت�صحر واإزالة الغابات وارتفاع م�صتوى 
التكرار  حيث  من  اأي�صًا  والفي�صانات  ال�صواحل  وتاآكل  البحر،  �صطح 
لعدم  عوامل  وت�صكل  املا�صية،  القليلة  العقود  مدى  على  وال�صدة 
اال�صتقرار �صاهمت يف النزوح وتزايد املناف�صة على املوارد. يوجد يف 
جمموعات  اأكرب  بع�س  ونيجرييا  الو�صطى  اأفريقيا  وجمهورية  مايل 
اال�صتقرار يف  ا�صتمرار حالة عدم  ت�صبب  وقد  املنطقة.  النازحني يف 

هذه البلدان بفرار اأعداد كبرية من الالجئني اإىل الدول املجاورة مثل 
موريتانيا وبوركينا فا�صو والكامريون وت�صاد والنيجر.

حتّملت ال�صلطات ل�صنوات وجود جمموعات كبرية من املهاجرين - يف 
كثري من االأحيان غري نظاميني - يف مناطق حمددة عادة ما تكون يف 
�صواحي املدن الرئي�صية، بو�صفهم مكونًا حيويًا من مكونات االقت�صاد 
البيني. ومع ذلك، زاد عدد املهاجرين غري النظاميني واأ�صبح الوجود 
كما  امل�صيفة.  املجتمعات  مع  للتوتر  م�صدرًا  للمهاجرين  املتزايد 
القومي.  لالأمن  تهديدًا  ت�صكل  متزايد  نحو  على  احلكومات  تعتربها 
املهاجرين  املنطقة  يف  البلدان  من  العديد  جتمع  ال�صبب،  ولهذا 
تدار  ما  وغالبًا  هوية.  وثائق  يحملون  ال  الذين  اأولئك  وتقوم برتحيل 
اللوج�صتية،  واخلدمات  املوارد  حيث  من  �صيء  ب�صكل  العمليات  هذه 
فيها،  م�صكوك  االأحيان  بع�س  يف  اأنها  حيث  لها  القانوين  واالأ�صا�س 

خا�صة يف ظل حرية احلركة بني جمموعة االإيكوا�س.
من  املهاجرين  من  العظمى  الغالبية  اأن  حني  يف  ذلك،  على  وعالوة 
عن  يبحثون  الذين  ال�صباب  الذكور  من  هم  اأفريقيا  وو�صط  غرب 
فر�س اأف�صل، هناك فئات مهاجرة �صعيفة للغاية اأي�صًا معنية بتغيري 
من  املهاجرين  يتكون  املثال،  �صبيل  على  النيجر،  يف  التنقل.  اأمناط 
منطقة زيندر وقرى ماتامي وكانت�صي يف كثري من االأحيان من الن�صاء 
العازبات واالأطفال الذين ي�صافرون اإىل اجلزائر وهم عر�صة ب�صفة 
خا�صة لال�صتغالل. يعترب االأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني �صمة 
من  كثري  يف  ويتعر�صون  املنطقة،  يف  الهجرة  تدفقات  يف  م�صرتكة 

االأحيان خلطر االعتداء اأو اال�صتغالل اأو االجتار.

امل�صارات

جنوب  من  النظامية  غري  الهجرة  االأخرية،  ال�صنوات  يف  زادت 
ال�صحراء االإفريقية نحو اأوروبا اإىل حد كبري على طول طريق و�صط 
البحر االأبي�س املتو�صط. متر طرق الهجرة الرئي�صية حاليًا من غرب 
وبعدها  ل�صحراوية،  اأغاديز  مدينة  خالل  من  النيجر  عرب  اأفريقيا 
يعرب العديد من املهاجرين احلدود مع ليبيا وي�صلون يف نهاية املطاف 
اإىل مدن زهارة والزاوية ال�صاحلية )املجاورة لطرابل�س( ومن هناك 

يحاولون غالبًا الو�صول اإىل اأوروبا عرب اإيطاليا.
من   2000 حوايل  يعرب  اأغاديز  ملحافظة  الر�صمية  لالأرقام  وفقًا 
اأن  ويقدر  اأ�صبوع:  كل  النيجر  عرب  ال�صحراء  جنوب  من  املهاجرين 
يدخل ليبيا حوايل 120.000 من املهاجرين عرب النيجر بحلول نهاية 
ال�صنغال  من  رئي�صي  )ب�صكل  اأفريقيا  غرب  من  قادمني   ،2015 عام 
اإجمايل عدد  ن�صف  اأن  التقارير  وتفيد  ونيجرييا(.  ومايل،  وغامبيا 
اإيطاليا  المبيدوزا،  اإىل  ي�صلون  الذين  اأفريقيا  من غرب  املهاجرين 
ياأتون عرب اأغاديز. هناك طريق اآخر مهام ولكنه اأقل ا�صتخدامًا يف 
الوقت الراهن هو عرب النيجر اإىل اجلزائر حيث الو�صع االقت�صادي 
طريق  على  الهجرة  تدفقات  تتوا�صل  املو�صمي.  للعمل  مالءمة  اأكرث 
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غرب اأفريقيا عرب موريتانيا نحو املغرب واجلزائر، واأخريًا اإ�صبانيا، 
ولكنها انخف�صت ب�صكل ملحوظ منذ الذروة التي بلغتها يف عام 2006.

طريق و�صط البحر االأبي�س املتو�صط هو الطريق االأكرث خطورة، حيث 
وقع اأكرب عدد من الوفيات املبلغ عنها. حتى منت�صف اأكتوبر ت�صرين 
االأول عام 2015، كان هناك اأكرث من 3100 حالة وفاة، منها اأكرث من 
2800 وقعت على طول طريق و�صط البحر االأبي�س املتو�صط. حيث اأن 
فهم  ال�صحراء،  جنوب  االأفارقة  بني  �صيوعًا  االأكرث  هو  الطريق  هذا 
هذا  على  حتديدها.  مت  التي  الوفيات  ن�صف  من  بقليل  اأكرث  ميثلون 
النحو، كان مواطني املنطقة االأكرث ت�صررًا اأثناء حماولة عبور البحر 

االأبي�س املتو�صط.

ال�صيا�صات

تدعم العمليات الت�صاورية على امل�صتوى االإقليمي تطوير فهم م�صرتك 
الهجرة  ب�صاأن  احلوار  يجمع  الهجرة.  وحتديات  لفر�س  واال�صتجابة 

بني دول و�صط اأفريقيا (MIDCA) واحلوار ب�صاأن الهجرة يف غرب 
اأفريقيا (MIDWA) الدول االأع�صاء يف املجموعة االقت�صادية لدول 
و�صط اأفريقيا وجمموعة االإيكوا�س على التوايل ملناق�صة والبحث عن 
اإقليمية لق�صايا الهجرة امل�صرتكة، مبا يف ذلك اإدارة احلدود،  حلول 
وجمع البيانات، وهجرة العمالة والهجرة غري النظامية، والتحويالت، 
والعودة  املهاجرين،  وتهريب  الب�صر  يف  واالجتار  املهاجرين  وحقوق 
اآخر  رئي�صي  اإقليمي  منتدى  الرباط  عملية  تعترب  االإدماج.  واإعادة 
يهدف اإىل خلق اإطار للحوار والت�صاور بني الدول االأع�صاء يف االحتاد 

االأوروبي ودول �صمال وغرب وو�صط اأفريقيا.

اأفريقيا. للهجرة يف غرب  الدولية  املنظمة  تواجد 
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اأفريقيا  وو�صط  غرب  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة 
)انظر اخلريطة(

املوظفنياملكاناملكاتبالبلد
10واجادوجو1بوركينا فا�صو

26ياوندي، ماروا 2الكامريون

ناجامينا، اأبيت�صي، اأمتيماين، 10ت�صاد
باجو�صوال، فار�صانان، جوري، 

اأحراز، مارو، موندو، تي�صي 

99

1باجنول1غامبيا

65اأكرا، اإمونا، �صوجاكوبي، تامايل 4غانا

56باماكو، جاو، موبتي، متبوكتو 4مايل

18نواك�صوط2موريتانيا

نيامي، اأغاديز، اأرليت، ديركو، 6النيجر
ديفا، زندر 

39

93اأبودجي، باوت�صي، الجو�س، يوبي 4نيجرييا

48داكار، كيدوجو2ال�صنغال

455الإجمايل

1- حماية حقوق املهاجرين

التدخالت ق�صرية اإىل متو�صطة الأجل

�صوف تنفذ املنظمة الدولية للهجرة جميع االأن�صطة العاجلة واملنقذة 
امل�صاعدة  اأي  املهاجرين،  حماية  ل�صمان  عنها  غنى  ال  التي  للحياة 
ومكافحة  القانونية  امل�صورة  وتقدمي  الطبية،  امل�صاعدة  مثل  املبا�صرة 
االأكرث  الفئات  ا�صتهداف  عند  اأهمية  اأكرث  وهذا  بالب�صر.  االجتار 
االجتار،  و�صحايا  واملنف�صلني،  امل�صحوبني  االأطفال غري  مثل  �صعفًا 

واحلاالت الطبية، واالأ�صر امل�صتتة، الخ.

التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

تقف املنظمة الدولية للهجرة يف الطليعة لتطوير مفهوم اآلية اال�صتجابة 
واملوارد للمهاجرين (MRRM) بف�صل وجودها يف البلدان الرئي�صية، 
مبا يف ذلك النيجر حيث تدير املنظمة الدولية للهجرة اأربعة مراكز 
العبور  ونيامي، على طول طرق  وديركو،  واأغاديز،  اأرليت،  للعبور يف 
الرئي�صية من غرب وو�صط اأفريقيا اإىل اأوروبا. وتهدف االآلية لتقدمي 
بناء  نف�صه  الوقت  ويف  املت�صررين،  للمهاجرين  املبا�صرة  امل�صاعدة 
التي هي جزء من عملية  قدرات اجلهات احلكومية وغري احلكومية 
امل�صاعدة ل�صمان توفري امل�صاعدة الهادفة واملن�صقة. وت�صمل امل�صاعدة 
املبا�صرة تقدمي امل�صاعدة الطبية والنف�صية والقانونية. ي�صمح التن�صيق 
مع جميع اأ�صحاب امل�صلحة املعنيني من خالل االآلية جنبا اإىل جنب 

مع الو�صول اليومي للمهاجرين بجمع معلومات مبا�صرة حول اأمناط 
الهجرة، و�صبكات االجتار اأو التهريب. و�صوف ي�صاعد ذلك على فهم 
ودوافعهم  وتوقعاتهم  ومهاراتهم،  املهاجرين،  خل�صائ�س  اأف�صل 
وطموحاتهم. يعترب جمع املعلومات املوثوقة اأحد املعوقات الرئي�صية يف 
املنطقة ومن املهم للغاية حت�صني هذا اجلانب لت�صكيل تدخالت اأكرث 
فعالية. وحتقيقًا لهذه الغاية، �صوف توا�صل املنظمة الدولية للهجرة 
يف  جديدة  م�صروعات  وتطوير  النيجر  يف  املوجودة  االآلية  حت�صني 
بلدان اأخرى يف املنطقة للتاأكد من اأن االآلية توا�صل تقدمي امل�صاعدات 
الرئي�صيني  امل�صلحة  واأ�صحاب  واحلكومات  املهاجرين  اإىل  املوجهة 
احلكومة  قدرات  تعزيز  اإىل  اأي�صًا  االآلية  تهدف  واأخريًا،  االآخرين. 
واملنظمات غري احلكومية يف حماية املهاجرين، مبا يف ذلك يف جمال 

مكافحة االجتار بالب�صر.

املهني  التدريب  توفري  على  الطويل،  املدى  على  االآلية،  تعمل  �صوف 
التوظيف  برامج  تطوير  يف  وامل�صاهمة  امل�صتهدفني  للمهاجرين 

للمهاجرين ال�صعفاء.

على  البناء  اإىل  للهجرة  الدولية  املنظمة  تهدف  هذا،  اإىل  باالإ�صافة 
االأن�صطة القائمة يف جمال مكافحة االجتار بالب�صر ل�صمان ا�صتمرار 
تقدمي امل�صاعدات لهذه اجلماعات املهاجرة ال�صعيفة. ولهذه الغاية، 
يف  احلكومات  دعم  اأي�صًا  للهجرة  الدولية  املنظمة  توا�صل  �صوف 
ت�صميم والتنفيذ الفعال للقوانني وال�صيا�صات الوطنية حلماية حقوق 

جميع املهاجرين.

2- معاجلة دوافع الهجرة غري النظامية والق�صرية

التدخالت ق�صرية اإىل متو�صطة الأجل

والق�صرية،  النظامية  غري  الهجرة  دوافع  معاجلة  ل�صيا�صات  كاأ�صا�س 
البيانات  جلمع  والبيانات  البحوث  مبادرات  من  املزيد  اإجراء  يجب 
للمهاجرين  االأخرى  واخل�صائ�س  املهاجرين  عن  والنوعية  الكمية 
املعر�صني للخطر »واحتياجاتهم وتوقعاتهم، ونقاط ال�صعف والنوايا. 
وتقرتح املنظمة الدولية للهجرة امل�صاهمة يف توفري البيانات االإقليمية 
املجتمعات  يف  النزوح  تتبع  اأنظمة  طرح  خالل  من  البحثية  واجلهود 
االأ�صلية وعلى طول طرق الهجرة جلمع، ومعاجلة، ون�صر املعلومات. 
والنوايا،  واملن�صاأ،  الهجرة،  حلركات  اأف�صل  فهم  هذا  يوفر  �صوف 

واالحتياجات املتنامية.

البيانات وحتليلها على طرق  اأكرث منهجية جلمع  تنفيذ عملية  يجب 
ودوافع  واالقت�صادية  االجتماعية  والرتكيبة  الرئي�صية  الهجرة 
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غرب وو�صط اأفريقيا: نظرة عامة على املنطقة

املهاجرين لفهم ومعاجلة م�صببات الهجرة غري النظامية يف املنطقة. 
وهذا من �صاأنه توفري اأ�صا�س لو�صع �صيا�صات حمددة ال�صياق وكذلك 

ت�صهيل ت�صميم التدخالت املنا�صبة.

التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

الدولية  املنظمة  املختلفة، تقرتح  القطاعات  اإىل خربتها يف  ا�صتنادًا 
جمتمعات  يف  والتنمية  اال�صتقرار  برامج  تنفيذ  اأي�صًا  للهجرة 
املهاجرين االأ�صلية للحد من الهجرة غري النظامية والإعادة املهجرين 
ق�صرا وغري النظاميني. اإّن متكني املجتمعات املحلية الإتاحة الفر�صة 
مهم  النظاميني  غري  واملهاجرين  العائدين،  النازحني  اإدماج  الإعادة 

ب�صكل مت�صاٍو، مبا يف ذلك منع الهجرة الثانوية.

املجتمعية  التدخالت  ت�صمل  اأن  ميكن  البيانات،  حتليل  على  وبناًء 
ومتعددة القطاعات حت�صني تقدمي اخلدمات االأ�صا�صية، تعزيز/ تنويع 
�صبل ك�صب العي�س وتوفري فر�س العمل، وخا�صًة لل�صباب والن�صاء، مبا 
التوظيف  وبرامج  التدريب  فر�س  وتقدمي  تطوير  خالل  من  ذلك  يف 
ذات ال�صلة ب�صوق العمل. �صوف تدعم املنظمة الدولية للهجرة اإعادة 
الدعم  عن  ف�صاًل  واالقت�صادية  االجتماعية  التحتية  البنية  تاأهيل 
العي�س،  ك�صب  �صبل  وم�صاعدات  املهاجرين  اإدماج  الإعادة  الفردي 
وبالتايل بناء القدرات الفردية واملجتمعية ومعاجلة العوامل الدافعة 
الرئي�صية للهجرة غري النظامية والق�صرية. ميكن اأن ت�صمل مثل هذه 
واالأفراد  واملجتمعات  االأهلية  املوؤ�ص�صات  ودعم  م�صاركة  املبادرات 
بهدف معاجلة الدوافع الرئي�صية للهجرة غري النظامية. يعترب تبني 
التمكني،  لتعزيز  االأهمية  من  القدر  نف�س  على  �صامل  ت�صاركي  نهج 
الفئات،  خمتلف  بني  التما�صك  تعزيز  عن  ف�صاًل  واحلوار،  وامللكية، 
مبن فيهم النازحون، وجمموعات املهاجرين، واأفراد املجتمع، مبا يف 

ذلك املجتمعات املحلية ال�صعيفة واملحرومة.

االأهمية  بالغ  اأمر  اخلدمات  تقدمي  على  احلكومة  قدرة  بناء  اأن  كما 
االأدلة  على  املبنية  ال�صيا�صات  وتنفيذ  تطوير  ودعم  احلوكمة  لتعزيز 
و�صتوا�صل  اأي�صًا.  النظامية  غري  للهجرة  الرئي�صية  الدوافع  ملعاجلة 
املنظمة الدولية للهجرة تقدمي امل�صاعدة الفنية وغريها من تدخالت 
بناء قدرات احلكومات يف املنطقة مبا يف ذلك اإدارة خماطر الكوارث 

واإدارة النزوح.

واأخريًا، من ال�صروري اأي�صًا تعزيز امل�صاركة الفعالة لالأعداد الكبرية 
كل  يف  اأفريقيا،  وو�صط  غرب  من  القادمني  املهجر  مواطني  من 
كميات  املهجر �صخ  ملواطني  واال�صتثمارية. ميكن  املبادرات اخلريية 

للهجرة  الرئي�صية  الدوافع  ملعاجلة  الفني  والدعم  التمويل  كبرية من 
غري النظامية. ميكن اأن توؤدي هذه امل�صاركة اإىل حتفيز منو ال�صركات 
موا�صلة  اإىل  املنظمة  وتهدف  املن�صاأ.  بلدان  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 
العمل مع جمتمعات املهجر لدعم ريادة االأعمال والتنمية االقت�صادية 
للهجرة  الدولية  املنظمة  تدعم  ذلك،  على  وعالوة  املن�صاأ.  بلدان  يف 
بالتنمية  املرتبطة  واالقت�صادية  االجتماعية  التكامل  مبادرات  اأي�صًا 

املجتمعية الإعادة املهاجرين.

3- تعزيز التنقل الب�صري الآمن واملنظم والكرمي 

من اأجل �صمان حركة اآمنة ومنظمة للمهاجرين عرب احلدود، هناك 
حاجة اإىل بذل مزيد من اجلهود لتعزيز نهج اأقوى واأكرث متا�صكًا الإدارة 
احلدود. وعلى الرغم من التحديد املتزايد الأولويات اإدارة احلدود من 
للو�صول  تواجه حتديات هائلة  املنطقة  قبل احلكومات، ال تزال دول 
ولذا  واآمنة.  جيدة  �صيطرة  خالل  من  ولكن  احلدود  فتح  هدف  اإىل 
واال�صرتاتيجية  الت�صغيلية  احلدود  اإدارة  قدرات  تعزيز  اعتبار  ينبغي 
والكرمي.  واملنظم  االآمن  الب�صري  التنقل  تعزيز  يف  اأ�صا�صيًا  عن�صرًا 
وكجزءا ال يتجزاأ من هذا النهج، يجب االأخذ بعني االعتبار احتياجات 
املهاجرين واالأ�صخا�س ال�صعفاء الذين يحتاجون اإىل احلماية الدولية 

من خالل بناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون عرب احلدود.

تعترب االإدارة الفعالة لهجرة اليد العاملة لال�صتجابة للعجز يف �صوق 
العمل ودعم التنمية االقت�صادية عملية معقدة ت�صمل اجلهات املعنية 
من القطاعني العام واخلا�س وتتطلب امل�صاركة والتن�صيق من جانب 
املق�صد،  اأو  املن�صاأ  بلدان  يف  �صواء  عالية،  م�صتويات  على  احلكومات 
املطلوبة.  املهارات  ذوي  العمال  مع  العمل  اأ�صحاب  لتوفيق  وذلك 
العمالة  التي تعمل على تنظيم هجرة  وبالتايل، يعترب و�صع الربامج 

لتلبية احتياجات �صوق العمل عن�صرًا اأ�صا�صيًا اآخرًا يف هذا الركن.

التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

يركز نهج املنظمة الدولية للهجرة يف مكافحة تهريب املهاجرين يف 
املنطقة اأي�صًا على بناء قدرات جهات اإنفاذ القانون ودعم اال�صتجابة 
الفاعلة  اجلهات  بني  التعاون  وتعزيز  اجلنائية،  للعدالة  الفعالة 
الرئي�صية ويف نف�س الوقت تاأمني احلماية الواجبة حلقوق املهاجرين. 
تهدف املنظمة الدولية للهجرة اإىل موا�صلة العمل يف �صراكة وثيقة مع 
احلكومات من اأجل اأ( تعزيز نهج اأقوى واأكرث متا�صكًا الإدارة احلدود 
وحت�صني القدرات الوطنية جلمع وحتليل ون�صر البيانات عن تدفقات 
املهاجرين عرب احلدود يف املنطقة، ب( تعزيز م�صاركة بلدان العبور 
يف حت�صني اأمن احلدود والت�صدي للتهديدات وكذلك تعظيم اإمكانات 
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تن�صيق  التجارة، ج( دعم  ت�صهيل  اإدارة احلدود، مبا يف ذلك  تطوير 
اأجهزة وثائق ال�صفر وتعزيز العمليات الوطنية واالإقليمية الإدارة الهوية 
ملوا�صلة تعزيز االنتقال االآمن والي�صري عرب احلدود داخل املنطقة، د( 
تعزيز قدرات ال�صلطات الوطنية على فهم وحتليل واملعاجلة امل�صرتكة 
للتحديات املتعلقة بتهريب املهاجرين على طول طريق البحر االأبي�س 

املتو�صط.

بغية تعزيز قنوات الهجرة النظامية، مبا يف ذلك ت�صجيع تنقل العمالة 
بني بلدان املنطقة، �صوف تنفذ املنظمة الدولية للهجرة عمليات تقييم 
اجلدوى لتطوير برامج تنقل اليد العاملة يف قطاعات حمددة يف جميع 
املنظمة  تهدف  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة  املق�صد.  وبلدان  املنطقة  اأنحاء 
الدولية للهجرة للبناء على برامج م�صاعدات العودة الطوعية واإعادة 
امل�صاعدات لهذه اجلماعات  القائمة ل�صمان موا�صلة تقدمي  االإدماج 

املهاجرة ال�صعيفة.

4- تعزيز ال�صراكات من اأجل النمو ال�صامل والتنمية 
امل�صتدامة

يعمل عدد من ال�صركاء يف املنطقة لتعزيز احلوار وال�صراكة من اأجل 
النمو والتنمية. هناك عمليتان ت�صاوريتان يف املنطقة هما احلوار ب�صاأن 
الهجرة  ب�صاأن  (MIDCA) واحلوار  اأفريقيا  الهجرة بني دول و�صط 
يف  الهجرة  التوايل  على  ت�صتهدفان   (MIDWA) اأفريقيا  غرب  يف 
الهجرة  ب�صاأن  واحلوار  عملية  تعترب  حني  يف  اأفريقيا.  وو�صط  غرب 
يف غرب اأفريقيا MIDWA بالتاأكيد من ال�صركاء الرئي�صيني، وهي 
ومنتدى ممتاز الإن�صاء و/ اأو تعزيز احلوار داخل وبني بلدان املنطقة 
اإدارة الهجرة ومكافحة االجتار  حول العديد من االأمور مبا يف ذلك 
ب�صاأن  احلوار  عملية  تزال  ال  املهاجرين،  تهريب  ومكافحة  بالب�صر 
اإىل  وحتتاج  مهدها،  يف   MIDCA اأفريقيا  و�صط  دول  بني  الهجرة 
املزيد من الدعم من اأجل اأن تبداأ يف اإظهار فوائدها الواعدة للبلدان 
االأع�صاء فيها. باالإ�صافة اإىل ذلك، فقد وّحد االحتاد االأوروبي والدول 
الهجرة من  اإدارة  لتح�صني  معًا  االأفريقية منذ عام 2006 جهودهما 

خالل نهج يركز على تنمية اأكرث اإن�صانية يف اإطار عملية الرباط.

االقت�صادية  واللجان  االأفريقي  االحتاد  يظل  اأو�صع،  نطاق  على 
و�صط  لدول  االقت�صادي  التجمع  ذلك  يف  مبا  اأفريقيا،  يف  االإقليمية 
اأفريقيا، والتجمع االقت�صادي لدول غرب اأفريقيا ال�صركاء املف�صلني 
يف  للهجرة  فعالية  اأكرث  حوكمة  لتعزيز  للهجرة  الدولية  للمنظمة 
تعزيز  خالل  من  امل�صتدامة  والتنمية  النمو  تعزيز  وبالتايل  اأفريقيا، 

التكامل االإقليمي.

املهاجرين  مثل  احلكومية  غري  الفاعلة  اجلهات  مع  ال�صراكة  وتعترب 
اأي�صًا مهمة ل�صمان ا�صتجابة برامج تنقل  العمل  اأ�صحاب  ومنظمات 

اليد العاملة لالحتياجات احلقيقية وطموحات ال�صكان.

تعزيز  يعترب  التحديد،  وجه  على  ال�صاحل  منطقة  اإىل  وباالإ�صارة 
اأ�صا�صية  امل�صتدامة ميزة  والتنمية  ال�صامل  النمو  اأجل  ال�صراكات من 
بني خمتلف اال�صرتاتيجيات املو�صوعة مبا يف ذلك جمموعة اخلم�صة 
G5 لدول ال�صاحل، والتجمع االقت�صادي لدول غرب اأفريقيا، واالأمم 

املتحدة، وكذلك االحتاد االأوروبي.

التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

اأجل  من  ال�صراكة  لتعزيز  للهجرة  الدولية  املنظمة  نهج  يركز  �صوف 
النمو ال�صامل والتنمية امل�صتدامة يف غرب وو�صط اأفريقيا على اأربعة 

تدخالت ذات اأولوية.

وتعزيز  دعم  للهجرة  الدولية  املنظمة  �صتوا�صل  �صيء،  كل  وقبل  اأواًل 
عمليات الت�صاور االإقليمي ذات ال�صلة يف جمال الهجرة. وفيما يتعلق 
باحلوار ب�صاأن الهجرة بني دول غرب اأفريقيا MIDWA، �صوف يكون 
ونظام  ال�صنوية  العمل  خطة  وو�صع  الر�صمية،  االأمانة  ودعم  اإن�صاء 
املنظمة  تتوقعها  التي  االإجراءات  بني  من  ال�صليم  والتقييم  الر�صد 
ب�صاأن  للحوار  بالن�صبة  اأما  املتو�صط.  املدى  على  للهجرة  الدولية 
الهجرة بني دول و�صط اأفريقيا، تخطط املنظمة الدولية للهجرة اإىل 
ت�صجيع اإن�صاء مناذج عمل ودعم تنفيذها. كما �صيتم التمثيل املنا�صب 

وامل�صاهمة يف عملية الرباط ح�صب احلاجة.

مع  التعاون  تعزيز  اإىل  اأي�صًا  للهجرة  الدولية  املنظمة  تتطلع  ثانيًا: 
ب�صاأن  االأخرى  االإقليمية  االقت�صادية  والهيئات  االأفريقي  االحتاد 
تنظيم  و�صيتم  اأفريقيا.  يف  والهجرة  التنقل  بحرية  املتعلقة  امل�صائل 
االأولوية  ذات  االإجراءات  حول  االأقاليم  بني  االجتماعات  من  �صل�صلة 
لتعزيز حركة العمالة واإجراء الدرا�صات لتح�صني القرارات ال�صيا�صية 
اجلهات  مع  بالتن�صيق  احلركة  حرية  ب�صاأن  االأدلة  على  تعتمد  التي 
املتخ�ص�صة  املتحدة  االأمم  وكاالت  ال�صلة، مبا يف ذلك  املعنية ذات 

االأخرى.

ثالثًا: تخطط املنظمة الدولية للهجرة للعمل ب�صكل وثيق مع جمموعة 
اخلا�س  املبعوث  ومكتب  واالإيكوا�س،  ال�صاحل،  لدول   G5 اخلم�صة 
الواليات  وحكومة  االأوروبي  واالحتاد   ،(OSES) ال�صاحل  ملنطقة 
املتحدة االأمريكية وكذلك وكاالت االأمم املتحدة ذات ال�صلة لتعزيز 
التن�صيق بني خمتلف ا�صرتاتيجيات ال�صاحل القائمة لزيادة الفعالية.
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واأخريًا، �صتوا�صل املنظمة الدولية للهجرة تعزيز عالقاتها مع منظمات 
واأرباب  ال�صباب  املهاجرين/  منظمات  ذلك  يف  مبا  املدين،  املجتمع 
العمل، لتطوير برامج لهجرة اليد العاملة ت�صتجيب الحتياجات �صوق 
وطموحاتهم  املهاجرين  نظر  وجهات  اأخذ  و�صمان  احلقيقية  العمل 

مراكز  اإن�صاء/ دعم  للهجرة  الدولية  املنظمة  وتعتزم  االعتبار.  بعني 
حركة  على  حتديدًا  تركز  املنطقة،  يف  االجتماعي  احلوار  لتعزيز 

العمالة وق�صايا توظيف ال�صباب.

عمليات الإنقاذ املنفذة يف نهاية �صهر يونيو 
يف قناة �صقلية، اإيطاليا.
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1- حماية حقوق املهاجرين
حماية  على  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  املدين  املجتمع  قدرات  تعزيز 

املهاجرين، مبا يف ذلك مكافحة االجتار بالب�صر
þþþþþþþ

ذلك  يف  مبا  املت�صررين،  للمهاجرين  املبا�صرة  امل�صاعدة  تقدمي 
م�صاعدات العودة الطوعية واإعادة االإدماج

þþþþþþþ

رفع م�صتوى الوعي حول املخاطر املرتبطة بالهجرة غري النظامية 
واالجتار بالب�صر

þþþþþþþ

þþþþþþحت�صني عملية جمع واإعداد املعلومات عن تدفقات الهجرة

MRRM  دعم نهج اآلية اال�صتجابة واملوارد املعنية باملهاجرينþþþþþþ

(HBM) بناء القدرات يف جمال االإدارة االإن�صانية للحدودþþþþþþ

2- معاجلة دوافع الهجرة غري النظامية والهجرة الق�صرية
þþþþþþþþþþاملبادرات االإقليمية لر�صد تدفقات الهجرة وحتليل البيانات

تعزيز احلوكمة وتقدمي اخلدمات من خالل بناء قدرات احلكومة 
على  القائمة  ال�صيا�صات  وتنفيذ  لو�صع  الفنية  امل�صاعدة  وتقدمي 

االأدلة

þþþþþþþþþþ

لل�صباب  وحتديدا  للدخل،  واملــدرة  املهارات  تنمية  اأن�صطة  دعم 
والن�صاء، يف املناطق املعر�صة للهجرة

þþþþþþþþþþ

تعزيز اال�صتقرار والتما�صك االجتماعي بني املهاجرين والنازحني 
داخليا واملجتمعات امل�صيفة، من بني اأمور اأخرى، من خالل برامج 
ت�صاركي  نهج  اتباع  و�صمان  املجتمع،  وتنمية  اال�صتقرار  ت�صتهدف 

�صامل

þþþþþþþþþþ

االإدمــاج  الإعــادة  مبتكرة  واقت�صادية  اجتماعية  مــبــادرات  دعــم 
مرتبطة بالتنمية املجتمعية الإعادة املهاجرين

þþþþþþþþþ

ح�صد العمل اخلريي ملواطني املهجر لدعم ريادة االأعمال والتنمية 
االقت�صادية

þþþþþþþ

ت�صهيل اال�صتثمارات ملواطني املهجر يف م�صروعات مبتكرة نا�صئة 
و�صغرية ومتو�صطة

þþþþþþþ

þþþþþþþتطوير فر�س التدريب وبرامج التوظيف املت�صلة ب�صوق العمل
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3- تعزيز التنقل الب�صري الآمن واملنظم والكرمي
قدرات  وحت�صني  احلدود  الإدارة  متا�صكًا  واأكرث  اأقوى  نهج  تعزيز 
تدفقات  عــن  الــبــيــانــات  واإبــــالغ  وحتليل  جلمع  احلـــدود  اإدارة 

املهاجرين عرب احلدود يف املنطقة

þþþþþ

احلدود  اأمن  حت�صني  يف  احلدود  عرب  املجتمعات  م�صاركة  تعزيز 
اإدارة  اإمكانات  تطوير  تعظيم  يف  وكذلك  للتهديدات  والت�صدي 

احلدود، مبا يف ذلك ت�صهيل التجارة

þþþþþþ

الوطنية  العمليات  وتعزيز  ال�صفر  وثائق  جمال  يف  التن�صيق  دعم 
واالإقليمية الإدارة الهوية ملوا�صلة تعزيز ال�صفر االآمن واملي�صر عرب 

احلدود االإقليمية يف املنطقة

þþþþþþ

واملعاجلة  وحتليل  فهم  على  الوطنية  ال�صلطات  قــدرات  تعزيز 
على طول طريق  املهاجرين  بتهريب  املتعلقة  للتحديات  امل�صرتكة 

البحر االأبي�س املتو�صط

þþþþþ

اإجراء تقييم اجلدوى لتحديد مكان وظروف عمل برامج هجرة 
اليد العاملة يف قطاعات حمددة

þþþþþþ

þþþþþþبناء قدرات جهات التوظيف العامة و/ اأو اخلا�صة يف بلدان املن�صاأ

املهارة  م�صتويات  جميع  على  والربامج  ال�صيا�صات  تطوير  دعم 
لال�صتجابة لواقع �صوق العمل وتوفري بدائل للهجرة غري النظامية

þþþþþþ

توفري بناء القدرات وامل�صاعدة الفنية االأخرى لتح�صني املخرجات 
مهارات  ومطابقة  العمل،  ل�صوق  العاملي  الطلب  لتلبية  التعليمية 
وحت�صني  ودولــيــًا،  حمليا  العمل  اأربـــاب  احتياجات  مع  العاملني 
يف  احلكومة  قــدرات  وتطوير  الدولية،  التوظيف  �صال�صل  نزاهة 
اإدارة هجرة اليد العاملة وموا�صلة تعزيز تنقل العمالة بني بلدان 

املنطقة

þþþþþþ

þþþþدعم ال�صلطات الوطنية لو�صع اإطار وطني لتنظيم الهجرة

4- تعزيز ال�صراكات من اأجل النمو ال�صامل والتنمية امل�صتدامة
þþþþþþþþþþدعم وتعزيز عمليات الت�صاور االإقليمي ذات ال�صلة ب�صاأن الهجرة

االقت�صادية  واملجموعات  االأفريقي  االحتــاد  مع  التعاون  تعزيز 
التنقل  املتعلقة بحرية  امل�صائل  ب�صاأن  االأخرى  االأفريقية  االإقليمية 

والهجرة يف اأفريقيا

þþþþþþþþþþ

دعم جمموعة اخلم�صة لدول ال�صاحل، واالإيكوا�س، ومنظمة االأمن 
املتحدة  االأمم  ــاالت  ووك االأوروبـــي  واالحتــاد  ـــي،  االأوروب والتعاون 

لتعزيز التن�صيق بني ا�صرتاتيجيات ال�صاحل احلالية

þþþþþþþþþþ
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تعزيز العالقات مع منظمات املجتمع املدين، مبا يف ذلك منظمات 
واأرباب العمل، لتطوير احلوار حول هجرة  ال�صباب  املهاجرين / 

اليد العاملة يف املنطقة

þþþþþþþþþþ
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القرن الأفريقي واليمن:
نظرة عامة على املنطقة

التدفقات
تظل الهجرة �صمة رئي�صية يف القرن االأفريقي لكنها غري منظمة ب�صكل 
يقومون  وال�صومال  واإثيوبيا  اإريرتيا  من  املهاجرون  يزال  ال  كاٍف. 
االأفريقي  القرن  من  االأحيان  من  كثري  يف  باملخاطر  حمفوفة  برحلة 
اليمن  واإىل  وليبيا(،  وال�صودان،  ال�صودان،  جنوب  )عرب  اأوروبا  اإىل 
ودول اخلليج )عرب ال�صومال وجيبوتي(، واإىل جنوب اأفريقيا )عرب 
كينيا وتنزانيا وموزمبيق ومالوي وزامبيا، وزمبابوي(. ومن املعروف 
اأن معظم البلدان يف املنطقة، مبا يف ذلك جيبوتي واثيوبيا واريرتيا 
وكينيا وال�صومال وجنوب ال�صودان وال�صودان وتنزانيا واأوغندا واليمن 
بلدان من�صاأ وعبور لالجتار بالب�صر، يف حني ينت�صر تهريب املهاجرين 

يف جميع اأنحاء املنطقة15.
يختار املهاجرون الهجرة غري النظامية وغري االآمنة حيث اأن فر�س 
غري  الهجرة  دوافع  ت�صمل  حمدودة.  والنظامية  االآمنة  الهجرة 
ودميوغرافية  �صيا�صية  عوامل  االأفريقي  القرن  منطقة  يف  النظامية 
نزاعات  املنطقة  تواجه  �صيا�صيًا،  واجتماعية.  وبيئية،  واقت�صادية 
طويلة االأمد ومتكررة يف ال�صومال وجنوب ال�صودان واليمن، و�صعف 
احلريات  وحمدودية  القانون،  �صيادة  و�صعف  والف�صاد،  احلوكمة 
بلدان  يف  ال�صكان  فاإن  الدميوغرافية،  الناحية  من  اأما  ال�صيا�صية. 
ن�صبيًا  املرتفعة  اخل�صوبة  معدالت  ذوي  اليافعني  من  هم  املنطقة 
وا�صع  نطاق  على  الفقر  ينت�صر  ال�صكاين.  النمو  معدالت  يف  وزيادة 
مع التوزيع غري العادل لعائد املناطق ذات النمو االقت�صادي. ي�صهم 
تغري املناخ والتدهور البيئي يف املناف�صة وال�صراع على املوارد. تتوفر 
لغالبية �صكان املنطقة فر�س تعليم حمدودة و/ اأو نواجت تعليم �صعيفة، 
الرعاية  خدمات  على  احل�صول  فر�س  حمدودية  اإىل  باالإ�صافة 
من  منهم  العديد  ويعاين  �صارة،  لتقاليد  يخ�صعون  كما  ال�صحية، 

االإق�صاء االجتماعي.
يف  متوطنة  الهجرة  تعترب  االأفريقي،  القرن  منطقة  اأجزاء  بع�س  يف 
الوطني،  امل�صتوى  الفائ�صة على  العمالة  لت�صدير  كو�صيلة  املجتمعات 
وعلى م�صتوى االأ�صرة، باعتبارها ا�صرتاتيجية لتنويع م�صادر الدخل. 
يتم ت�صهيل الهجرة غري النظامية من قبل �صبكات االجتار والتهريب 
�صوء  ب�صبب  الهجرة  هذه  وتتفاقم  خدماتها،  للمهاجرين  ترّوج  التي 
االإدارة و�صعف اإدارة احلدود16. ازداد الو�صع االأمني   يف جميع اأنحاء 

15   االأمانة االإقليمية للهجرة املختلطة: االجتاه غربًا: اجتاهات الهجرة املختلطة املعا�صرة من 

القرن االأفريقي اإىل ليبيا واأوروبا
16   االأمانة االإقليمية للهجرة املختلطة 2013: تهريب املهاجرين يف القرن االأفريقي واليمن

االأن�صطة  وزيادة  لل�صباب  العنيف  التطرف  جراء  من  �صوءًا  املنطقة 
واجلماعات االإرهابية التي تعمل ب�صكل متزايد عرب احلدود.

اأكرث من 9  والنازحني داخلًيا  يونيو 2015، كان عدد الالجئني  حتى 
اأكرث من مليون الجئ �صومايل وحوايل  املنطقة17. هناك  ماليني يف 
1.1 مليون نازح داخلي يف ال�صومال. يف جنوب ال�صودان، نزح اأكرث 
نازح داخلي و620.000 فروا  مليون  مليون �صخ�س )1.4  من 2.2 
حتى   .2013 دي�صمرب  يف  القتال  اندالع  منذ  جماورة(  بلدان  اإىل 
�صبتمرب 2015. وحتى نهاية اأغ�صط�س 2015، ت�صببت االأزمة يف اليمن 
اأكرث من  بينما غادر  داخليًا،  �صخ�س  مليون  اأكرث من 1.4  نزوح  يف 
اإثيوبيا  تعترب  وال�صومال18.  جيبوتي  اإىل  اليمن  �صخ�س   52.000
حاليًا  )ت�صت�صيف  اأفريقيا  يف  الالجئني  ي�صت�صيف  بلد  اأكرب  حاليًا 
اللجوء(، وهي يف نف�س  اأكرث من 700.000 من الالجئني وملتم�صي 
الوقت دولة من�صاأ مهمة مع هجرة اأعداد كبرية من االإثيوبيني الأ�صباب 
اقت�صادية يف االأ�صا�س. ت�صت�صيف كينيا وال�صودان اأي�صًا اأعداد كبرية 
اللجوء، مع وجود 585.000 الجئ يف كينيا  من الالجئني وملتم�صي 
من   172.699 تنزانيا  ت�صت�صيف  ال�صودان.  يف  الجئ  و258.226 

الالجئني وملتم�صي اللجوء19.

امل�صارات
يف حني اأن معظم االأ�صخا�س يتحركون داخل املنطقة، هناك تدفقات 
كبرية ومتزايدة اإىل مناطق اأخرى. تقليديًا، كانت التدفقات املختلطة 
تنتقل من القرن االأفريقي جتاه اليمن ودول جمل�س التعاون اخلليجي. 
ومع ذلك، منذ عام 2012 كانت هناك زيادة ملحوظة يف ا�صتخدام 
طرق اأخرى، وخا�صة الطريق الغربي اإىل �صمال اأفريقيا وعرب و�صط 
تتميز  اأفريقيا20.  جنوب  اإىل  وكذلك  اأوروبا،  اإىل  املتو�صط    البحر 
حالة الهجرة املختلطة يف منطقة القرن االإفريقي باملخاطر العالية، 
وقد  الياب�صة.  على  اأو  البحر  يف  واملوت  املوثقة،  واالإ�صاءة  واالأخطار، 
اأظهرت الدرا�صات اأن اأعدادًا كبرية من املهاجرين يختارون الهجرة 

بهذه الطريقة، على الرغم من معرفتهم باملخاطر واالأخطار21.
ال�صيا�صات

القارية  ال�صيا�صات  اأطر  كانت  االأفريقي،  القرن  منطقة  �صياق  يف 
والعمليات  للحكومات  رئي�صية  مرجعية  نقطة  االأفريقي  لالحتاد 
الأفريقيا  الهجرة  �صيا�صات  اإطار  يحدد   )1 الفرعية:  االإقليمية 

17   مكتب تن�صيق ال�صوؤون االن�صانية 2015: ملحة عن الو�صع االن�صاين يف �صرق اأفريقيا حتى 25 

يونيو 2015 
18   املنظمة الدولية للهجرة 2015: االأزمة اليمنية – اال�صتجابة االإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة

19   مفو�صية االأمم املتحدة ال�صامية ل�صوؤون الالجئني والبنك الدويل 2015: درا�صة عن النزوح يف 

�صرق اأفريقيا والقرن االأفريقي: النزوح الق�صري والهجرة املختلطة يف القرن االأفريقي، مفو�صية 
االأمم املتحدة ال�صامية ل�صوؤون الالجئني 2015: حتديث عن الالجئني يف اإثيوبيا )�صبتمرب 2015(.

20   املنظمة الدولية للهجرة 2015: اجتاهات الهجرة عرب البحر املتو�صط، و�صل النقاط.

21   املنظمة الدولية للهجرة 2014: رحالت مميتة، ر�صد الوفيات خالل الهجرة
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تو�صيات  وي�صع  رئي�صية  مو�صوعات  ت�صعة   (2006  ،MPFA)
ال�صيا�صات على امل�صتوى الوطني واالإقليمي، 2( يوؤكد املوقف االأفريقي 
اإدارة  تعزيز  اأهمية  على   )2006( والتنمية  الهجرة  حول  امل�صرتك 
اأجل تن�صيق �صيا�صات  الهجرة، مبا يف ذلك تطبيق نهج م�صرتك من 
وقوانني وا�صرتاتيجيات الهجرة، 3( يوؤكد االإعالن امل�صرتك لالحتاد 
على   )2006( والتنمية  الهجرة  حول  االأوروبي  االحتاد  االأفريقي- 
احلاجة اإىل اإقامة �صراكات متبادلة من اأجل حت�صني اإدارة الهجرة. 
مبادرات  اأي�صًا  )اإيغاد(  للتنمية  الدولية  احلكومية  الهيئة  قادت 
اأخرى جديرة بالذكر يف القرن االأفريقي، مثل و�صع االإطار االإقليمي 
ل�صيا�صات الهجرة (RMPF)، الذي يبني على اإطار �صيا�صة الهجرة 

االأفريقي.
للهجرة  االإقليمية  التن�صيق  للهجرة جلنة  الدولية  املنظمة  تدعم  كما 
اأجهزة  روؤ�صاء  من  تتاألف  التي   (RMCC) االإيغاد  لهيئة  التابعة 
جلنة  جتتمع  االإيغاد.  هيئة  يف  االأع�صاء  الدول  يف  والعمل  الهجرة 
القرن  منطقة  يف  النا�صئة  الهجرة  ق�صايا  ملعاجلة  دوريًا  التن�صيق 

االأفريقي.
اأحد املبادرات الهامة االأخرى هي اإعالن �صنعاء )2013( الذي دعت 
خطط  و�صع  اإىل  اخلليج  ودول  االأفريقي  القرن  يف  احلكومات  فيه 
البحر،  عر�س  يف  االإجراءات  على  حت�صينات  واإدخال  وطنية،  عمل 
�صاركت احلكومات يف  وقد  ال�صواحل.  القدرات خلدمات خفر  وبناء 
القرن  ومبادرة  و�صاهمت يف عملية اخلرطوم  اأي�صًا  االأفريقي  القرن 
للهجرة غري  االأ�صباب اجلذرية  اإىل معاجلة  تهدف  والتي  االأفريقي، 

الهجرة  فر�س  وزيادة  الهجرة،  اإدارة  حت�صني  خالل  من  النظامية 
االآمنة والنظامية، وحت�صني احلماية لالجئني وملتم�صي اللجوء.

املختلطة  للهجرة  براجمها  �صمن  للهجرة  الدولية  املنظمة  قامت 
للجنة  ال�صنوية  االجتماعات  بت�صهيل  واليمن  االأفريقي  القرن  يف 
واإثيوبيا  الذي يجمع ممثلني من جيبوتي  املختلطة  للهجرة  االإقليمية 
االأولوية  ذات  االإجراءات  وحتديد  لتن�صيق  واليمن  وال�صومال  وكينيا 
دعمت  كما  املنطقة.  يف  اجلماعية  الهجرة  لتدفقات  لال�صتجابة 
التي  للهجرة املختلطة،  الوطنية  العمل  للهجرة فرق  الدولية  املنظمة 
تن�صق اال�صتجابات االإن�صانية للهجرة املختلطة من جانب احلكومات 
غري  واملنظمات  املتحدة  االأمم  ووكاالت  املدين  املجتمع  ومنظمات 

احلكومية.

الأفــريــقــي. الــقــرن  يف  للهجرة  الــدولــيــة  املنظمة  تــواجــد 
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القرن الأفريقي واليمن: نظرة عامة على املنطقة

املنظمة الدولية للهجرة يف القرن الأفريقي22
)انظر اخلريطة(

املوظفنياملكاناملكاتبالبلد
20مدينة جيبوتي، اأوبوك 2جيبوتي

1اأ�صمرة1اإرتريا

اأدي�س اأبابا، اأ�صو�صة، دولو اأدو، غامبيال، 8اإثيوبيا
جيجيجا، مويايل، �صيمريا، �صريي 

303

نريوبي، داداب، اإلدوريت، غاري�صا، كاكوما، 8كينيا
لودوار، مارزابيت، مويايل

348

مقدي�صيو، بو�صا�صو، جاروي، هارجيزا، 6ال�صومال
دوبلي، نريوبي )مكتب التن�صيق( 

229

351جوبا، بنتيو، بور، ملكال، الرنك، واو 6جنوب ال�صودان 
اخلرطوم، الفا�صر، نياال، اجلنينة، ك�صال، 7ال�صودان

كادجويل، اأبيي 
117

115دار ال�صالم، كيغوما، مو�صي 3تنزانيا

78كمباال، هوميا، اإي�صينجريو، كيجيجوا4اأوغندا

1562الإجمايل

1- حماية حقوق املهاجرين

التدخالت ق�صرية اإىل متو�صطة الأجل

للحماية  اأن�صطتها  وتو�صيع  حت�صني  للهجرة  الدولية  املنظمة  تقرتح 
على  خا�س  ب�صكل  الرتكيز  مع  �صركائها  مع  املنطقة  يف  وامل�صاعدة 

اخلدمات التي تقدمها مراكز اال�صتجابة للمهاجرين. 
اإن�صاء  اأي�صًا  للهجرة  الدولية  املنظمة  تقرتح  االأمر،  هذا  من  وكجزء 
امل�صورة  تقدمي  بهدف  ذلك  يف  مبا  املن�صاأ،  بلدان  يف  اإ�صافية  مراكز 
االآمنة  الهجرة  حول  الهجرة  قرار  اتخاذ  قبل  املحتملني  للمهاجرين 

وبدائل الهجرة غري النظامية.
ح�صب  اأي�صًا،  احلكومات  للهجرة  الدولية  املنظمة  ت�صاعد  �صوف 
بناء  وكذلك  والت�صجيل  اال�صتقبال  اأنظمة  تعزيز  على  االقت�صاء، 
القدرات من اأجل تقدمي امل�صاعدة املبا�صرة للمهاجرين ال�صعفاء، مبا 
يف ذلك �صحايا االجتار واملهاجرين الذين تعر�صوا لال�صتغالل و/ اأو 
�صوء املعاملة واالأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني عن ذويهم. وهذا 
والرعاية  االأولية،  واالإ�صعافات  واالجتماعي،  النف�صي  الدعم  ي�صمل 
املنظمة  تدعم  �صوف  طلبها،  على  وبناء  االإحالة.  واآليات  ال�صحية 

22  تقع جيبوتي، اإرتريا، اإثيوبيا، كينيا، ال�صومال، جنوب ال�صودان، واأوغندا �صمن والية املكتب 

االإقليمي  املكتب  والية  �صمن  ال�صودان  تقع  بينما  نريوبي،  يف  للهجرة  الدولية  للمنظمة  االإقليمي 
للمنظمة الدولية للهجرة يف القاهرة.

واالإخالء  االإنقاذ  على  قدراتها  تعزيز  يف  الدول  للهجرة  الدولية 
البحري، ح�صب االقت�صاء.

التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

الدولية  املنظمة  تقرتح  االأجل،  طويلة  اإىل  متو�صطة  التدخالت  يف 
مل�صاعدة  القانونية  اخلدمات  مقدمي  قدرات  حت�صني  للهجرة 
املهاجرين ال�صعفاء للمطالبة بحقوقهم، مبا يف ذلك احلق يف مالذ 
وجمع  العودة،  وحق  املنطقة،  التكميلية يف  اأو  املوؤقتة  واحلماية  اآمن، 

�صمل االأ�صرة، وحتديد امل�صلحة الف�صلى، واحلق يف طلب اللجوء.

تطبيق  تعزيز  اأي�صًا  للهجرة  الدولية  املنظمة  تقرتح  االإطار،  هذا  يف 
اآليات احلماية االجتماعية يف منطقة القرن االإفريقي حلماية حقوق 
يف  مبا  املهاجرين،  العمال  وحقوق  واالجتماعية،  االأ�صا�صية  االإن�صان 
واملنافع  االجتماعي،  وال�صمان  املعا�صات  على  احل�صول  تعزيز  ذلك 
املهاجرين،  للعمال  الئقة  عمل  ظروف  و�صمان  االأخرى،  االجتماعية 
فعالية  تعزيز  اأجل  من  املهنية.  وال�صحة  ال�صالمة  تدابري  وتعزيز 
القرن  يف  اجلماعية  الهجرة  لتدفقات  املنتظرة  احلماية  ا�صتجابات 
�صلة  وجود  ل�صمان  للهجرة  الدولية  املنظمة  ت�صعى  �صوف  االأفريقي، 
قوية بني جميع اأن�صطة احلماية واأدوات اإدارة الهجرة االأخرى املتاحة، 

مبا يف ذلك نهج التنمية على وجه التحديد.

اأي�صًا حلماية احلق يف ال�صحة  �صوف تعمل املنظمة الدولية للهجرة 
جلميع املهاجرين املحتاجني من خالل دعوة �صناع القرار الرئي�صيني 
املناطق  يف  التنقل  ملعاجلة  ال�صحي  القطاع  قدرة  من  تزيد  و�صوف 

املت�صررة من الهجرة.

2- معاجلة دوافع الهجرة غري النظامية والق�صرية

التدخالت ق�صرية اإىل متو�صطة الأجل

�صبكات  اإن�صاء  اإىل  واملتو�صط،  الق�صري  املدى  على  املنظمة  تهدف 
العابرين  اأو  املحتملني  والعائدين  املهاجرين  و�صول  لتح�صني  االإحالة 
وهجرة  ال�صغر،  متناهية  امل�صاريع  ومتويل  العي�س،  ك�صب  �صبل  اإىل 
بدائل  لتوفري  حماولة  يف  اخلدمات  مقدمي  من  وغريهم  العمالة، 
الهجرة  النظامية/  غري  الهجرة  ومعاجلة  النظامية  غري  للهجرة 

الثانوية.

والق�صرية،  النظامية  غري  الهجرة  دوافع  معاجلة  ل�صيا�صات  كاأ�صا�س 
جلمع  والبيانات  والبحوث  املبادرات  من  مزيد  اإىل  حاجة  هناك 
ونقاط  وتوقعات،  واحتياجات  مالمح  عن  والنوعية  الكمية  البيانات 
املعر�صني  املتنقلني  ال�صكان  من  وغريهم  املهاجرين  ونوايا  ال�صعف 
ال�صلطات  قدرات  بناء  للهجرة  الدولية  املنظمة  وتقرتح  للخطر. 
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وحتليل  جلمع  االأحمر  ال�صليب  جمعية  وكذلك  واالإقليمية  الوطنية 
البيانات املتعلقة بالهجرة وحتديد واال�صتجابة الجتاهات الهجرة غري 
النظامية والق�صرية، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتداعيات ملحددة للهجرة 

على الن�صاء.

ميكن للمنظمة الدولية للهجرة على وجه التحديد بناء على �صراكتها 
البحوث  اإجراء   (RMMS) االإقليمية  املختلطة  الهجرة  اأمانة  مع 
احلركة  املثال  �صبيل  )على  املحددة  املعرفية  الفجوات  ملعاجلة 
الثانوية لالجئني، وا�صتخدام و�صائل التوا�صل االجتماعي يف االجتار 
والتهريب، وما اإىل ذلك(، ودعم جهود جمع وحتليل البيانات اجلارية 
اأي�صا �صمان  االإقليمية. �صيتم  الهجرة املختلطة  اأمانة  بها  التي تقوم 
التن�صيق مع MHub22 وفريق العمل املعني بالهجرة املختلطة �صمال 
اأفريقيا الذي يغطي اال�صتجابة يف �صمال اأفريقيا على وجه التحديد 

)انظر ف�صل �صمال اأفريقيا(.

البيانات  توفري  يف  امل�صاهمة  اأي�صًا  للهجرة  الدولية  املنظمة  وتقرتح 
النزوح  تتبع  اأنظمة  طرح  خالل  من  البحثية  واجلهود  االإقليمية 
ومعاجلة،  جلمع،  الهجرة  طرق  طول  وعلى  االأ�صلية  املجتمعات  يف 
ون�صر املعلومات. وهذا �صوف يوؤدي اإىل فهم اأف�صل حلركات الهجرة 

واالأ�صول والنوايا واالحتياجات املتنامية.

وا�صتنادا اإىل خربتها يف القطاعات املختلفة، تهدف املنظمة الدولية 
للحد من  املن�صاأ  بلدان  والتنمية يف  اال�صتقرار  برامج  لتنفيذ  للهجرة 
الهجرة غري النظامية وعودة املهاجرين ق�صرًا وغري النظاميني. يعترب 
العائدين  اإدماج  الإعادة  الفر�صة  الإتاحة  املحلية  املجتمعات  متكني 
والنازحني داخليًا والالجئني واملهاجرين غري النظاميني ب�صفة دائمة 

على نف�س القدر من االأهمية، مبا يف ذلك منع الهجرة الثانوية.

التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

قنوات  لتو�صيع  احلكومات  مع  للهجرة  الدولية  املنظمة  تعمل  �صوف 
املاهرة يف  و�صبه  املهارة  للعمالة منخف�صة  املتاحة  النظامية  الهجرة 
متو�صطة  الفنية  امل�صاعدة  توفري  اإىل  يحتاج  وهذا  االأفريقي.  القرن 
الثنائية  العمل  اتفاقات  وتنفيذ  و�صع  يف  للحكومات  االأجل  وطويلة 
واأطر ت�صدير العمالة. و�صوف ي�صمل هذا اأي�صًا جمموعة وا�صعة من 
اآليات احلماية االجتماعية، واالتفاقات القانونية، ونظم الرعاية، مع 
خالل  من  معاجلتها  ميكن  والتي  املهارات  يف  النق�س  ذات  البلدان 

املهاجرين من القرن االأفريقي.

التدريب  تقدمي  يف  اأي�صًا  للهجرة  الدولية  املنظمة  تتو�صع  �صوف 
وخدمات التوجيه للعمالة املهاجرة قبل املغادرة، وتكملها باالإر�صادات 
بعد الو�صول، والتوجيه، والتدريب عند احلاجة، لتعظيم قدرتهم على 
التحويالت  وعمل  الدخل  وتوليد  بنجاح  العمل  متطلبات  ا�صتكمال 

الأغرا�س �صخ�صية، ولالأ�صرة، وتنمية املجتمع. �صوف يتم اال�صتفادة 
من التحويالت اجلماعية يف �صكل م�صاهمات وتربعات خريية، ومنح 
وبرامج  املالية  بالتحويالت  املرتبطة  املبتكرة  واملنتجات  املطابقة، 
من  املحلي  املجتمع  تنمية  دعم  اإىل  وتوجيهها  االئتمان  االدخار/ 
خالل متويل امل�صاريع متناهية ال�صغر، و�صناديق القرو�س الدوارة، 

وامل�صاعدات املعي�صية، والتدريب املهاري/ املهني.

تهدف املنظمة الدولية للهجرة اأي�صًا اإىل دعم احلكومات يف املنطقة 
لتطوير اآليات م�صتدامة ل�صمان اأن يتم حتديث معلومات �صوق العمل 
بلدان  بني  العمالة  على  والطلب  العر�س  مطابقة  الأغرا�س  باأول  اأواًل 
املن�صاأ يف منطقة القرن االأفريقي وبلدان املق�صد التي مت حتديد وجود 

نق�س حاد فيها يف قطاعات معينة يف اأ�صواق العمل.

ويف هذا ال�صدد، تقرتح املنظمة الدولية للهجرة تعزيز قدرة احلكومات 
على اإجراء درا�صات منتظمة على القوى العاملة وتقييمات القوى العاملة 
املهاجرة ودرا�صات للقوى العاملة، ومراجعة املهارات القطاعية وكذلك 
اإن�صاء و�صيانة نظم �صاملة ملعلومات �صوق العمل. �صوف ت�صاعد مثل هذه 
املبادرات يف احلد من البطالة وبالتايل منع الهجرة غري النظامية بني 
متكني  خالل  من  امل�صتهدفة  الفئات  من  وغريهم  ال�صباب  من  مزيد 

التدخالت الربناجمية امل�صتنرية على املدى الطويل.

3- ت�صجيع التنقل الب�صري الآمن واملنظم

التدخالت ق�صرية اإىل متو�صطة الأجل

تتجاوز  بحيث  املنطقة،  يف  القدرات  لبناء  اجلهود  توجيه  ينبغي 
االأ�صاليب التقليدية الإدارة احلدود، وتعزيز التجارة والتنمية. وي�صمل 
 ،(OSBP) اإن�صاء ودعم مراكز احلدود ذات ال�صباك الواحد  ذلك 
فيها  تعمل  التي  امل�صرتكة  الواحدة  املادية  التحتية  البنية  تعزز  التي 
اجلمارك يف الدول املجاورة/ خدمات احلدود جنبًا اإىل جنب. تدعم 
املنظمة الدولية للهجرة حاليًا مبادرة اليابان لدمج، الأول مرة، الهجرة 
 .OSBP الواحد  ال�صباك  ذات  احلدود  مراكز  م�صادر  كتاب  يف 
وهذا يوفر فر�صة فريدة لتقدمي امل�صاعدة الفنية واللوج�صتية ملوظفي 
اإدارة الهجرة، يف جميع  احلدود واجلمارك ب�صاأن كيفية التعامل مع 

اأ�صكالها عرب احلدود.

يف  الالزمة.  والقدرات  احلدود  اإدارة  معلومات  نظم  تعزيز  ويلزم 
الهجرة  تدفقات  اأي�صًا  التدابري  تعالج  اأن  يجب  االأزمات،  اأوقات 
املدنيني،  لل�صكان  النطاق  وا�صع  النزوح  مثل  اجلماعية  املختلطة 
حلوكمة  و�صيلة  باعتبارها  ال�صحية،  االأزمات  اأو  البيئية  والكوارث 
الهجرة اجليدة. وهذا ي�صمل تعزيز االإدارة االإن�صانية للحدود ل�صمان 
هذه  احتياجات  مع  تتكيف  اأن  ميكن  احلدود  اإدارة  ممار�صات  اأن 
الفئات. بناء على طلبها، �صوف تو�صع املنظمة الدولية للهجرة اأي�صًا 

من اأن�صطتها املت�صلة مب�صاعدات العودة الطوعية واإعادة االإدماج.
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املبتكرة،  اخلدمات  على  الرتكيز  للهجرة  الدولية  املنظمة  وتقرتح 
بلدان  يف  االإحالة  وخدمات  املعلومات  ونظم  املجتمعية  والتوعية 
بفعالية  اال�صتجابة  على  املحلية  القدرات  حت�صني  اأجل  من  املن�صاأ 
وغري  النظامية  غري  الهجرة  وممار�صات  الدقيقة،  غري  للمعلومات 
املهاجرين  لتزويد  حمليني  �صركاء  مع  العمل  ذلك  و�صي�صمل  االآمنة. 
الوقت  ويف  منحازة،  غري  دقيقة،  مبعلومات  املحتملني  املهاجرين  اأو 
التي  والظروف  النظامية،  غري  الهجرة  خماطر  حول  املنا�صب 
�صتواجههم يف بلد املق�صد املعني )مثل معلومات �صوق العمل، وتكاليف 
املعي�صة وحقوق وم�صوؤوليات املهاجرين، والو�صع القانوين وممار�صات 

االحتجاز والرتحيل، وما اإىل ذلك(.

التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

�صيتم تنفيذ حمالت اإعالمية ب�صاأن بدائل اآمنة ونظامية للهجرة غري 
النظامية واأطر الر�صد والتقييم املحددة جيدًا.

و�صوف ي�صارك املهاجرون يف املهجر من البلدان االأفريقية الواقعة يف 
القرن االأفريقي يف حمالت اإعالمية لرفع الوعي بالفر�س والتحديات 

واملخاطر، واالأخطار املرتبطة باأ�صكال واأنواع الهجرة املختلفة.

للت�صدي  الوطنية  واالإجراءات  الدويل  التعاون  تكثيف  اأي�صا  ويجب 
املعلومات  املهم جمع  ومن  باالأ�صخا�س.  واالجتار  املهاجرين  لتهريب 
للحد  اال�صتخباراتي  النهج  وتعزيز  املهاجرين  تهريب  عن  والبيانات 
على  حاليًا  للهجرة  الدولية  املنظمة  تعمل  املهاجرين.  تهريب  من 
و�صع خطة عمل دولية ملكافحة التهريب. يف القرن االأفريقي، تقرتح 
املنظمة الدولية للهجرة دعم هذه العملية العاملية من خالل حت�صني 
والتحقيق، وحتليل،  القانون ملراقبة  اإنفاذ  ل�صلطات  والنظم  املهارات 

املهاجرين وحت�صني قدرات  وتهريب  الب�صر  ومنع عمليات االجتار يف 
مقدمي اخلدمات على اال�صتجابة الحتياجات املهاجرين املت�صررين.

4- تعزيز ال�صراكات من اأجل النمو ال�صامل والتنمية 
امل�صتدامة

التدخالت متو�صطة اإىل طويلة الأجل

�صوف توا�صل املنظمة الدولية للهجرة ت�صهيل التن�صيق االإقليمي وعرب 
االإقليمي يف اإدارة الهجرة، من خالل ال�صيا�صات املذكورة اأعاله، مبا 

يف ذلك:

العملية  )االإيغاد(.  للتنمية  احلكومية  الهيئة  مع  الوثيق  التعاون  اأ( 
�صيا�صة  اإطار  تنفيذ  اأجل  من  الفنية  وامل�صاعدة  االإقليمية  الت�صاورية 
اإعالن  لتنفيذ  الدعم  وتقدمي  للتنمية،  احلكومية  للهيئة  الهجرة 
ت�صهيل  ج(  اخلرطوم.  عملية  يف  واالإ�صهام  امل�صاركة  ب(  �صنعاء. 

االجتماعات ال�صنوية للجنة الهجرة املختلطة االإقليمية.

هناك  املنطقة،  وداخل  االإقليمي  احلوار  تعزيز  جلهود  وا�صتكمااًل 
تدابري  بني  منا�صب  توازن  الإيجاد  اجلهود  من  مزيد  بذل  اإىل  حاجة 
لدوافع  واال�صتجابة  وامل�صاعدة،  احلماية  و�صمان  القانون،  اإنفاذ 
الدولية  املنظمة  و�صتوا�صل  والق�صرية.  النظامية  غري  الهجرة 
اإن�صاء فرق عمل  املنطقة  وال�صركاء يف  للهجرة مب�صاعدة احلكومات 
الدولية  املنظمة  رئا�صتها  على  يتناوب  التي  املختلطة  للهجرة  وطنية 
الالجئني وكذلك  ل�صوؤون  املتحدة  ال�صامية لالأمم  واملفو�صية  للهجرة 
البلدان.  بع�س  يف  االجتار  ملكافحة  الوطنية  العمل  فرق  م�صاعدة  يف 
جتتمع فرق العمل هذه ب�صفة دورية ل�صمان التن�صيق واال�صتفادة من 

خربات الوكاالت، وتفادي تداخل التدخالت.
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 1- حماية حقوق املهاجرين

تو�صيع وتعزيز �صبكة من مراكز موارد الهجرة يف بلدان من�صاأ املهاجرين الرئي�صية وعلى 
طول طرق الهجرة

þþþ

حت�صني اخلدمات املتوفرة يف مراكز موارد الهجرة اجلديدة والقائمة لت�صمل تقدمي الدعم 
للتوعية املجتمعية، والتوعية واالإعالم وخدمات االإحالة، مبا يف ذلك اخلدمات ال�صحية 

وامل�صاعدة املبا�صرة

þþþ

بالهجرة  املتعلقة  البيانات  وحتليل  جلمع  للمهاجرين  اال�صتجابة  مراكز  قدرات  حت�صني 
وت�صبح مراكز موار وطرق ودوافع اجتاهات الهجرة.

þþþ

دعم مراكز موارد الهجرة يف املجتمعات االأ�صلية لتوجيه املهاجرين املحتملني حول فر�س 
الهجرة االآمنة والنظامية وبدائل للهجرة غري النظامية

þþ

بهم،  املتاجر  )االأ�صخا�س  ال�صعفاء  للمهاجرين  واحلماية  املبا�صرة  امل�صاعدة  تقدمي 
غري  واالأطفال  ال�صحية  االحتياجات  ذوي  من  واملهاجرين  املعاملة،  �صوء  و�صحايا 

امل�صحوبني، الخ(

þþþþþþþþ

للمطالبة  ال�صعفاء  املهاجرين  مل�صاعدة  القانونية  اخلدمات  مقدمي  قدرات  حت�صني 
بحقوقهم

þþþþþþþþ

تقدمي امل�صاعدة الفنية اإىل احلكومات لتح�صني الت�صريعات الوطنية وبناء القدرات لتنفيذ 
االأطر القائمة

þþþþþþþþþ

التاأهب  تدابري  يف  االأزمات  عن  الناجمة  بالب�صر  االجتار  الأ�صكال  الفعالة  االإدارة  تعميم 
واال�صتجابة االإن�صانية

þþþþþþþ

 2- معاجلة دوافع الهجرة غري النظامية والهجرة الق�صرية

اإجراء عمليات الت�صنيف الوطنية للحاالت التي طال اأمدها واحلاالت اجلديدة من النزوح 
لتمكني اال�صتجابة الفعالة الحتياجات حماية النازحني داخليًا

þþþþþþþ

املنطقة،  يف  النظامية  غري  الهجرة  تدفع  التي  وال�صد  اجلذب  عوامل  على  بحوث  اإجراء 
وكذلك العوامل التي ت�صهل هذه الهجرة

þþþþþþþþþ

þþþþþþدعم حلول دائمة للنازحني داخليًا

þþþþتنفيذ متارين ت�صنيف الهجرة الوطنية

þþþþþþþþدعم تطوير، وتعزيز، و/ اأو بدء تنفيذ جمع البيانات الوطنية للهجرة ونظم االإدارة

الفجوات املعرفية املحددة  الهجرة املختلطة ملعاجلة  اإمانة  بال�صراكة مع  اإجراء درا�صات 
ودعم اجلهود اجلارية جلمع البيانات وحتليلها 

þþþþ
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تقدمي امل�صاعدة الفنية اإىل الهيئة احلكومية للتنمية )اإيغاد( لتح�صني قدراتها على جمع 
وت�صنيف وحتليل البيانات املتعلقة بالهجرة االإقليمية

þþþ

دعم ال�صلطات املحلية واملركزية لتح�صني تقدمي اخلدمات االأ�صا�صية ودعم اأن�صطة االنتعا�س 
املجتمعية والتنموية 

þþþþþþ

دعم مبادرات برامج �صبل املعي�صة وتنمية املجتمع التي تهدف اإىل اإعادة اإدماج العائدين 
واحلد من البطالة

þþþþ

 3- دعم التنقل الب�صري الآمن واملنظم والكرمي

þþþþþþþþدعم تطوير ال�صيا�صات واالأنظمة واملمار�صات التي تعزز االإدارة املتكاملة للحدود

þþþþþþþþتقدمي الدعم الفني الأجهزة اإدارة احلدود لتنفيذ �صيا�صات ومبادئ اإدارة احلدود االإن�صانية

بناء القدرات لوكاالت اإنفاذ القانون واحلدود الإن�صاء نظم فعالة الإدارة مراقبة احلدود 
والهوية

þþþþþþþþ

حت�صني املواينء الربية والبحرية  و / اأو املطارات املختارة )حت�صني البنية التحتية املادية 
واالأنظمة واملعدات(

þþþþþþþþ

اإن�صاء �صبكة من القادة املحليني ومقدمي اخلدمات وتدريبهم على ق�صايا الهجرة وتبادل 
املعلومات وتقنيات االإر�صاد

þþþþþ

دعم مقدمي اخلدمات املحليني يف تقدمي خدمات �صبل العي�س، ومتويل امل�صاريع متناهية 
ال�صغر، وهجرة العمال االآمنة والنظامية، مبا يف ذلك اأي�صا للعائدين

þþþþþ

تقدمي امل�صاعدة الفنية يف جمال تطوير وتنفيذ اتفاقات العمل الثنائية والعمل على تب�صيط 
اإجراءات هجرة العمالة

þþþþþþþ

þþþþþتوفري خدمات التدريب والتوجيه قبل املغادرة للعمال املهاجرين املغادرين

ت�صهيل اإ�صراك مهاجري املهجر يف عمليات التنمية املجتمعية والوطنية، مبا يف ذلك من 
خالل برامج العودة للدول املوؤهلة

þþþþþ

þþþþþþþþت�صهيل اعتماد وتنفيذ اأطر مكافحة االجتار بالب�صر واأطر واإجراءات منع ومكافحة التهريب

حت�صني قدرات �صلطات اإنفاذ القانون للمراقبة والتحقيق، والتحليل، ومنع عمليات االجتار 
بالب�صر وتهريب املهاجرين 

þþþþþþþþ
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4- تعزيز ال�صراكات من اأجل النمو ال�صامل والتنمية امل�صتدامة

دعم اجلهود الوطنية والثنائية واالإقليمية والدولية من اأجل اإيجاد حلول دائمة لالجئني 
واملهاجرين يف املنطقة

þþþþþþþ

þþعقد اجتماعات �صنوية للجنة الهجرة املختلطة االإقليمية ودعم تنفيذ التو�صيات

þþþþþþدعم فرق عمل الهجرة املختلطة على امل�صتوى الوطني وغريها من فرق العمل املتخ�ص�صة
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املحور  الثالث

تعزيز لتنقل الب�صري 
االآمن واملنظم والكرمي

املحور  الرابع

تعزيز ال�صراكات من 
اأجل النمو ال�صامل 
والتنمية امل�صتدامة

الإجمايل ح�صب 
املنطقة

32.300.0006.350.00076.750.0005.500.000120.900.000اأوروبا

27.500.0004.600.00013.500.0004.050.00049.650.000جنوب �صرق اأوروبا

28.950.00017.050.00011.450.00010.500.00067.950.000ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا

69.900.000175.150.000118.000.00010.000.000373.050.000غرب وو�صط اأفريقيا

56.500.00045.900.00019.400.0008.200.000130.000.000القر ن االأفريقي

38.850.000 750.00021.600.00016.500.000بلدان متعددة ومتقاطعة

215.900.000270.650.000255.600.00038.250.000780.400.000الإجمايل

* حتى 31 دي�صمرب 2016 



وراءه  وما  املتو�صط  البحر  ملنطقة  للهجرة  الدولية  املنظمة  ا�صتجابة     خطة 
معاجلة تدفقات الهجرة اجلماعية يف بلدان املن�صاأ والعبور واملق�صد

املنظمة الدولية للهجرة

اأكتوبر 2015

�صفحة ׀53

امللحق الثاين: خطة ال�صتجابة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة - امليزانية )دولر 
اأمريكي( ح�صب املحور والدولة *

املحور الأول

حماية حقوق 
املهاجرين

املحور  الثاين

معاجلة دوافع 
الهجرة غري النظامية 

والهجرة الق�صرية

املحور  الثالث

تعزيز لتنقل الب�صري 
االآمن واملنظم والكرمي

املحور  الرابع

تعزيز ال�صراكات من 
اأجل النمو ال�صامل 
والتنمية امل�صتدامة

الإجمايل ح�صب 
الدولة

الحتاد الأوروبي

8.900.000 1.200.000200.0007.500.000بلغاريا

1.500.000150.0006.000.000200.0007.850.000كرواتيا

1.400.000200.0003.700.000100.0005.400.000قرب�س

41.350.000 8.400.000450.00032.500.000اليونان

7.150.000 3.200.000200.0003.750.000املجر

11.500.0004.150.0006.400.0004.200.00026.250.000اإيطاليا

1.000.000100.0003.000.000150.0004.250.000مالطة 

500.000200.0005.700.000150.0006.550.000رومانيا

1.000.000100.0002.000.000100.0003.200.000�صلوفينيا

600.000150.0002.000.000600.0003.350.000اأ�صبانيا

6.650.000 2.000.000450.0004.200.000مبادرات اإقليمية

32.300.0006.350.00076.750.0005.500.000120.900.000الإجمايل ح�صب املحور



�صفحة ׀54

امللحق الثاين: خطة ال�صتجابة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة - امليزانية )دولر اأمريكي( ح�صب املحور والدولة

املحور الأول

حماية حقوق 
املهاجرين

املحور  الثاين

معاجلة دوافع 
الهجرة غري النظامية 

والهجرة الق�صرية

املحور  الثالث

تعزيز لتنقل الب�صري 
االآمن واملنظم والكرمي

املحور  الرابع

تعزيز ال�صراكات من 
اأجل النمو ال�صامل 
والتنمية امل�صتدامة

الإجمايل ح�صب 
الدولة

جنوب �صرق اأوروبا وتركيا

2.600.000250.0001.200.000500.0004.550.000األبانيا 

3.000.000400.0001.300.000550.0005.250.000البو�صنة والهر�صك

كو�صوفو/ قرار جمل�س االأمن 
2.600.000350.000900.000500.0004.350.000رقم 1244

جمهورية مقدونيا 
4.000.000600.0001.600.000500.0006.700.000اليوغو�صالفية ال�صابقة

2.200.000350.0001.000.000400.0003.950.000اجلبل االأ�صود

3.900.000650.0002.000.000600.0007.150.000�صربيا

9.200.0002.000.0005.500.0001.000.00017.700.000تركيا

27.500.0004.600.00013.500.0004.050.00049.650.000الإجمايل ح�صب املحور

املحور الأول

حماية حقوق 
املهاجرين

املحور  الثاين

معاجلة دوافع 
الهجرة غري النظامية 

والهجرة الق�صرية

املحور  الثالث

تعزيز لتنقل الب�صري 
االآمن واملنظم والكرمي

املحور  الرابع

تعزيز ال�صراكات من 
اأجل النمو ال�صامل 
والتنمية امل�صتدامة

الإجمايل ح�صب 
الدولة

ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

2.400.0001.000.0002.000.0003.000.0008.400.000م�صر

6.800.0005.300.000950.000800.00013.850.000االأردن

1.000.0001.500.0002.000.0003.000.0007.500.000لبنان

6.550.0003.600.0002.000.0002.000.00014.150.000ليبيا

4.000.0003.000.0001.000.000500.0008.500.000املغرب

5.000.000150.0002.400.000900.0008.450.000ال�صودان

3.200.0002.500.0001.100.000300.0007.100.000تون�س

28.950.00017.050.00011.450.00010.500.00067.950.000الإجمايل ح�صب املحور



وراءه  وما  املتو�صط  البحر  ملنطقة  للهجرة  الدولية  املنظمة  ا�صتجابة     خطة 
معاجلة تدفقات الهجرة اجلماعية يف بلدان املن�صاأ والعبور واملق�صد

املنظمة الدولية للهجرة

اأكتوبر 2015

�صفحة ׀55

املحور الأول

حماية حقوق 
املهاجرين

املحور  الثاين

معاجلة دوافع 
الهجرة غري النظامية 

والهجرة الق�صرية

املحور  الثالث

الب�صري  لتنقل  تعزيز 
االآمن واملنظم والكرمي

املحور  الرابع

من  ال�صراكات  تعزيز 
اأجــــل الــنــمــو الــ�ــصــامــل 

والتنمية امل�صتدامة

ح�صب  الإجـــمـــايل 
الدولة

غرب وو�صط اأفريقيا

8.200.0003.800.0006.000.000018.000.000بوركينا فا�صو

3.000.0008.800.0000011.800.000الكامريون

3.000.0007.500.0003.600.000014.100.000ت�صاد

6.000.0003.500.0001.750.000011.250.000غانا

7.500.00021.000.0007.750.000036.250.000مايل

7.200.00015.000.00031.500.000053.700.000موريتانيا

2.500.00032.500.00010.000.000045.000.000النيجر

11.000.00020.300.00015.500.000046.800.000نيجرييا

4.000.0001.350.0007.500.000012.850.000ال�صنغال

2.500.0004.400.000400.00007.300.000غامبيا

غرب  يف  االإقليمية  امل�صروعات 
15.000.00057.000.00034.000.00010.000.000116.000.000وو�صط اأفريقيا

69.900.000175.150.000118.000.00010.000.000373.050.000الإجمايل ح�صب املحور



�صفحة ׀56

امللحق الثاين: خطة ال�صتجابة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة - امليزانية )دولر اأمريكي( ح�صب املحور والدولة

املحور الأول

حماية حقوق 
املهاجرين

املحور  الثاين

معاجلة دوافع 
الهجرة غري النظامية 

والهجرة الق�صرية

املحور  الثالث

تعزيز لتنقل الب�صري 
االآمن واملنظم والكرمي

املحور  الرابع

تعزيز ال�صراكات من 
اأجل النمو ال�صامل 
والتنمية امل�صتدامة

الإجمايل ح�صب 
الدولة

�صرق اأفريقيا والقرن الأفريقي

11.500.00050.0003.600.0001.550.00016.700.000جيبوتي

200.000500.0003.000.000200.0003.900.000اإرتريا

6.800.000 300.000  750.000  3.950.000  1.800.000 اإثيوبيا

2.500.000500.000250.0009.050.000 5.800.000 كينيا

31.500.00029.900.000650.000500.00062.550.000ال�صومال

3.100.0001.000.0004.000.0005.000.00013.100.000جنوب ال�صودان

200.0007.700.000 3.900.000  3.000.000 600.000اأوغندا

2.000.0005.000.0003.000.000200.00010.200.000تنزانيا

56.500.00045.900.00019.400.0008.200.000130.000.000الإجمايل ح�صب املحور

املحور الأول

حماية حوق 
املهاجرين

املحور  الثاين

معاجلة دوافع 
الهجرة غري النظامية 

والهجرة الق�صرية

املحور  الثالث

تعزيز لتنقل الب�صري 
االآمن واملنظم والكرمي

املحور  الرابع

تعزيز ال�صراكات من 
اأجل النمو ال�صامل 
والتنمية امل�صتدامة

الإجمايل 

بلدان متعددة ومتقاطعة

750.00021.600.00016.500.00038.850.000بلدان متعددة ومتقاطعة

*  يتم حاليًا اإن�صاء وجتهيز مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف اجلزائر وتزويده باملوظفني.
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