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I .مقدمة

تنعقد الدورة الحاديـــة عـــرة للمنتـــدى العالـمي حـول الهجـرة والتنميـة يف وقـــت حاسـم تحتـل فيه الهجـرة مكانـة 

بـــارزة يف األجنـــدة السياســـية الدوليـــة، خاصة بعد إعـــان نيويـــورك الصـــادر يف شتنرب 2016، ويف ظل االســـتعدادات 

املتعلقة بوضع ميثاق عاملي للهجـــرة وميثـــاق عاملي حـــول الاجئيـــن. إن املواقـــف حول الهجـــرة يف تطـــور مســتمر، 

لكـــنها تتسم بوجود اختافــــات كبـيـــرة. فمــن جهة، أصبحــــت الهجــرة مسـألة أكثــر حساســــية يف البلــدان التــي 

تواجــــه مشاكل حـــادة فيام يخص االندماج أو ســـوق الشغل؛ يف الوقـــت الـــذي يفقـــد فيـــه العديـــد مـــن املهاجريـن 

حياتهـــم يف البحـــر ويف الصحـــراء، بينمـــا يســـتمر الفقـر املدقـع وعـــدم املساواة بني الجنسـني والكـــوارث الطبيعيـة يف 

دفـــع األشخاص إىل النـــزوح والهجـــرة. مـــن جهة أخـــرى، ناحظ اعرتافا متزايدا باآلثار اإليجابيـة للهجـــرة -عندمـا تتـم 

إدارتهـــا بشـــكل جيـــد-. وقـد أولت العديـد مـــن الحكومـات يف جميـع أنحـاء العامل اهتاممـــا كبـريا لتحقيـق أقـىص ما 

ميكن مـــن إيجابيات الهجرة عرب العديد مـــن الـــراكات الدوليـــة لضـــامن هجـــرة مفيـــدة للجميـــع. ومتثل الرئاســـة 

املشـــرتكة للمنتـــدى العاملـــي حـــول الهجـــرة والتنميـــة بني أملانيـا واملغـــرب مثـــاال حديثا لهذه املقاربة اإليجابية. 

تعتـــرب الرئاســـة املشـــرتكة ألملانيـــا واملغـــرب مبـــادرة فريـــدة لثاثة أســـباب عىل األقل. أوالً، فطبيعة الرئاسة املشرتكة 

تضــع رشكاء الشــامل والجنــوب عــىل قــدم املســاواة يف تدبــري النقاشــات حــول االنشــغاالت املشــرتكة املتعلقــة بالهجرة. 

ــاً، وللمــرة األوىل، قامــت هاتــان الحكومتــان بوضــع أهــداف واضحــة ومركــزة للمنتــدى العاملــي حــول الهجــرة  ثاني

ــع  ــذ الرسي ــي للهجــرة والتنفي ــاق العامل ــداد امليث ــع إع ــن م ــي تتزام ــرتة الت ــدى عامــني )وهــي الف ــة عــىل م والتنمي

للجوانــب املتعلقــة بالهجــرة يف أهــداف التنميــة املســتدامة(. ثالثــاً، أعطــت الحكومتــان يف الســنوات األخــرية املثــال 

مــن خــال تطبيــق سياســات اســترافية للهجــرة عــىل مســتوى بلديهــام.

لقــد شــّكل العقــد األخــري فــرتة انتقاليــة بالنســبة للمجتمــع الــدويل وكــذا بالنســبة للمنتــدى العاملــي للهجــرة والتنمية، 

حيــث حدثــت تغيــريات أساســية يف الخطــاب العاملــي حــول الهجــرة منــذ عــام 2006، أثنــاء الحــوار الرفيــع املســتوى 

األول )HLD(. وقــد مكــن هــذا الحــوار مــن تحديــد الســبل والوســائل لاســتفادة مــن الجوانــب اإليجابيــة للهجــرة 

الدوليــة. وكانــت النتيجــة املهمــة األخــرى للحــوار الرفيــع املســتوى هــي اقــرتاح األمــني العــام لألمــم املتحــدة وممثلــه 

ــامد خطــة  ــر اعت ــة. وعــىل إث ــي حــول الهجــرة والتنمي ــدى العامل ــة إلحــداث املنت ــة والتنمي الخــاص للهجــرة الدولي

التنميــة املســتدامة 2030 ســنة 2015 وإدراج الهــدف 7.10 الخــاص ب »هجــرة وتنقــل منظمــني وآمنــني ومنتظمــني 

ومســؤولني«، فــإن مســاهمة الهجــرة يف التنميــة قــد أدرجــت رســميا يف إطــار عمــل األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ألول مــرة، 

وكذلــك املــؤرشات التــي ميكــن اعتامدهــا لقيــاس التقــدم يف املنهجيــة التــي تدبــر بهــا الهجــرة مبختلــف البلــدان مــن 

أجــل تحقيــق التنميــة. ومتاشــياً مــع أهــداف التنميــة املســتدامة، يُنظــر إىل امليثــاق العاملــي للهجــرة عــىل أنــه خطــة 

عمــل محتملــة لتنفيــذ الهــدف 7.10، واملســاهمة يف تحقيــق الهــدف 8.8 لحاميــة العــامل املهاجريــن، ضمــن أهــداف 

وغايــات أخــرى. ومنــذ ســنة 2015، ركــز املنتــدى العاملــي حــول الهجــرة والتنميــة مجهوداتــه عــىل تقييــم وتنفيــذ 

أهــداف التنميــة املســتدامة املرتبطــة بالهجــرة، ال ســيام مــن خــال إنشــاء فريــق عمــل متخصــص تابــع للمنتــدى 

العاملــي حــول الهجــرة والتنميــة يتكفــل بتتبــع خطــة التنميــة املســتدامة 2030 وامليثــاق العاملــي للهجــرة1.

وعىل أساس النقاشات العاملية الحالية والحوارات املوضوعاتية، فإن الرئاسة املشرتكة قد حددت كأولويات : 

ــرة 	  ــي للهج ــاق العامل ــة، امليث ــرة والتنمي ــول الهج ــي ح ــدى العامل ــني املنت ــة ب ــط القامئ ــىل الرواب ــز ع الرتكي  	

ــا  ــي قدمه ــايت 2007 - 2017« الت ــز املوضوع ــة »املوج ــك يف الوثيق ــىل ذل ــد ع ــم التأكي ــد ت ــدة 2030. وق وأجن

أنشئت باسم »الفريق العمل املخصص املعني بجدول أعامل 2030« يف عام 2016  1



6

»الوفــاء بااللتـزامــات الدولـيـــة لتحـريــر طاقـات 

كل املهاجـريـن من أجـل التنمـيــة«

املنتــدى خــال أطــوار إعــداد امليثــاق العاملــي للهجــرة، والتــي ســيتم التأكيــد عــىل أهميتهــا خــال مناقشــات 

ــنة 2018. ــتديرة لس ــد املس املوائ

تحليــل ودراســة مســاهمة املنتــدى يف الحــوار العاملــي ووضــع سياســات يف مجــال الهجــرة والتنميــة. 	   	

ويقــرتح إجــراء جــرد للنجاحــات والتحديــات التــي عرفهــا املنتــدى خــال العــر ســنوات األخــرية فيــام يخــص 

ــرباء. ــن الخ ــق م ــة فري ــك بتعبئ ــة وذل ــرة والتنمي الهج

ــة الخطــوط العريضــة للمجــاالت  ــة مــن الرئاســة املشــرتكة، تقــدم هــذه الورق ــة الثاني ــة للمرحل وإلعطــاء االنطاق

املوضوعاتيــة املقرتحــة مــن طــرف  الرئاســة املشــرتكة مــن أجــل إضفــاء مقاربــة متوازنــة لجوانــب الهجــرة والتنميــة 

يف مختلــف مراحــل املنتــدى العاملــي حــول الهجــرة والتنميــة. 

II .2018 المنتدى العالمي الحادي عشر للهجرة والتنمية - مراكش

املوضوع العام : »الوفاء بااللتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع املهاجرين ألجل التنمية«

مــن املقــرتح أن تنحــو النقاشــات التــي ســتجري ســنة 2018، امتــدادا لســابقتها التــي جــرت يف القمــة العــارشة يف 

برلــني ســنة 2017، حــول موضــوع »نحــو عقــد اجتامعــي عاملــي حــول الهجــرة والتنميــة« يف إطــار املوضــوع العــام 

»الوفــاء بااللتزامــات الدوليــة لتحريــر طاقــات جميــع املهاجريــن مــن أجــل التنميــة«. خــال انعقــاد القمــة الحاديــة 

ــل  ــرة يف املراح ــي للهج ــاق العامل ــيكون امليث ــرب 2018، س ــة يف دجن ــرة والتنمي ــول الهج ــي ح ــدى العامل ــر للمنت ع

النهائيــة قبــل اعتــامده، بعــد سلســلة مــن املشــاورات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة بشــأن هجــرة آمنــة ومنظمــة 

ومنتظمــة، وبذلــك تــم تدشــني مرحلــة مهمــة  نحــو إرســاء »عقــد اجتامعــي عاملــي«. إال أن اعتــامد امليثــاق العاملــي 

ــع الجهــات  للهجــرة ليــس ســوى الخطــوة األوىل بحيــث ســتكون 2019 ســنة حاســًمة بالنســبة للحكومــات وجمي

الفاعلــة عــىل املســتويات املحليــة والوطنيــة والدوليــة للــروع يف تنفيــذ »العقــد االجتامعــي العاملــي«.

لقــد تــم االعــرتاف رســمياً يف املســودة الصفــر للميثــاق العاملــي بالــدور الــذي لعبــه املنتــدى العاملــي حــول الهجــرة 

والتنميــة يف املــايض كفضــاء للتبــادل مكــن مــن »التمهيــد إلعــان نيويــورك لاجئــني واملهاجريــن« وإعــداد ميثــاق 

عاملــي لاجئــني واعتــامد هــذا امليثــاق العاملــي مــن أجــل هجــرة آمنــة ونظاميــة ومنتظمــة ». وقــد أقــرت املســودة 

صفــر للميثــاق العاملــي أيًضــا بالــدور الــذي ميكــن أن يلعبــه املنتــدى العاملــي يف املســتقبل يف إطــار تنفيــذ  امليثــاق 

العاملــي للهجــرة.

ــا األســئلة املرتبطــة بحقــوق اإلنســان  ــي ســتدرج تلقائي ــة والت ــة التالي ــع الثاث ســتتمحور النقاشــات حــول املواضي

ــد مســتديرة : ــة ككل مــن خــال 6 موائ ــة مــع ضــامن املشــاركة املجتمعي ــات الحكومي ــوع واملقارب ــة الن ومقارب

املوضوع 1: من الهشاشة إىل القدرة عىل التكّيف: االعرتاف بدور املهاجرين نساء ورجاال كفاعلني يف التنمية

املائدة املستديرة 1-1: تسخري إمكانيات املهاجرين الحالية لتعزيز القدرة عىل التكيف؛

املائدة املستديرة 1-2: مشاركة املهاجرين يف الخدمات العامة: من الولوج األسايس إىل اإلنتاج املشرتك 
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املوضوع 2: تشجيع التنقل اإلقليمي لتعزيز نقل الخربات وتناسق السياسات 

املائدة املستديرة 2-1: التنقل جنوب- جنوب: االتجاهات، األمناط ونقل الخربات

املائدة املستديرة 2-2: دعم التنقل اإلقليمي وتنسيق السياسات لخدمة التنمية

املوضوع 3: وضع حكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة

املائدة املستديرة 3-1: مواءمة الحكامة مع الدوافع الراهنة للهجرة 

املائــدة املســتديرة 3-2: التحويــات املاليــة للمهاجريــن: االســتفادة مــن األثــر اإلمنــايئ للمهاجريــن وتعزيز 

مشــاركتهم العابــرة لألوطان.
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»الوفــاء بااللتـزامــات الدولـيـــة لتحـريــر طاقـات 

كل املهاجـريـن من أجـل التنمـيــة«

املوضوع 1: من الهشاشة إىل القدرة عىل التكيف: االعرتاف بدور املهاجرين نساء و رجاال 
كفاعلني يف التنمية 

إذا كانــت الــدول مســؤولة عــن ضــامن حاميــة املهاجريــن، فــإن الدولــة وباقــي األطــراف مدعــوة أيضــا للرتكيز عــىل أفضل 

الســبل لتوظيــف إمكانيــات املهاجريــن وقدرتهــم عــىل التكيــف، مــع االعــرتاف بوضعيــة الهشاشــة التي قــد تطالهم.

ومــع ذلــك، فــإن تصنيــف املهاجريــن عــىل أنهــم »يف وضعيــة هشــة« أو مجموعــة معينــة مــن املهاجريــن، مثــل 

النســاء والفتيــات، بوصفهــم »يف وضعيــة هشــة« فقــط بأســلوب تبســيطي أو يحتمــل أن يكــون متييزيـًـا، مــن شــأنه 

ــه  ــذي تقدم ــم ال ــع الدع ــة الهشاشــة، ال ســيام م ــىل وضعي ــب ع ــىل التغل ــم ع ــراد وقدرته ــن دور األف ــل م أن يقل

ــة  ــل املخاطــر والعوامــل ذات الصل ــة والخاصــة. ومــن الــروري دراســة وتحلي ــة األخــرى العمومي الجهــات الفاعل

التــي قــد تــؤدي إىل وضعيــة الهشاشــة يف أي مرحلــة مــن مراحــل رحلتهــم إىل أرض املهجــر )أي يف بلــدان العبــور 

وبلــدان االســتقبال(، مــع العمــل عــىل تعزيــز الفهــم بكــون املهاجريــن مســاهمني إيجابيــني محتملــني يف التنميــة 

املحليــة والوطنيــة. ولتحقيــق هــذا الطمــوح، يجــب بلــورة األنظمــة والخدمــات العامــة وتجهيزهــا وفــق هندســة 

ــا  ــري تدريجي ــد يتغ ــة ق ــذه الطريق ــم. فبه ــة واجبه ــن مامرس ــن، م ــك املهاجري ــا يف ذل ــع األشــخاص، مب ــن جمي متك

مفهــوم املهاجريــن كعــبء، بحيــث يتــم اعتبارهــم قــوة دافعــة للتنميــة واالندمــاج االجتامعــي واالقتصــادي.

إن االزدواجيــة الحاصلــة لــدى املهاجريــن فيــام يخــص الهشاشــة والقــدرة عــىل التكيــف تــم أخذهــا بعــني االعتبــار 

أيضــا يف أهــداف التنميــة املســتدامة، حيــث مــن املســلم بــه أن املهاجريــن قــد يجــدون أنفســهم يف أوضــاع هشــة 

أو معرضــني لخطــر االســتغال وســوء املعاملــة )األهــداف 5.2 و8.7 و8.8 و16.2 والفقــرة 23 مــن إعــان نيويــورك(. 

ويشــري اإلعــان كذلــك إىل قابليــة تعــرض املهاجريــن إىل االســتغال واإلســاءة، كــام يســلط الضــوء عــىل التزامــات 

الــدول »بحاميــة الســامة والكرامــة وحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية لجميــع املهاجريــن، بغــض النظــر عــن 

ــل  ــد يكــون املهاجــرون عرضــة للجرميــة واالســتغال واإلســاءة، مث ــات«. وق ــع األوق ــن، يف جمي ــم كمهاجري وضعه

االتجــار بالبــر. باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك أوضــاع هشاشــة للمهاجريــن تحــدث يف إطــار هيــكيل أو ســيايس أوســع. 

عــىل ســبيل املثــال، قــد يكــون املهاجــر غــري النظامــي عرضــة لــرتدي أوضاعــه الصحيــة إذا كان خائفــا مــن الولــوج 

إىل الخدمــات الصحيــة. ونظــراً للطابــع املعقــد ملظاهــر الهشاشــة، مبــا يف ذلــك أشــكال التمييــز املتعــددة واملتداخلــة 

التــي يواجههــا املهاجــرون )النســاء والرجــال( يف جميــع القطاعــات والســياقات والهيــاكل املجتمعيــة، فمــن الــروري 

اعتــامد مقاربــة مندمجــة لتحويــل أوجــه الهشاشــة إىل إمكانيــات للقــدرة عــىل التكيــف. مــام يســتدعى اســتحضار 

الهجــرة يف كل املجــاالت، انطاقــا مــن مقاربــة متعــددة القطاعــات تأخــذ بعــني االعتبــار بعــد النــوع ) الجنســني( 

مــن أجــل ضــامن تنســيق جيــد للسياســات يف مجــال الهجــرة والتنميــة.

وبعيــدا عــن النهــج متعــدد القطاعــات، وبنــاًء عــىل مــا متــت مناقشــته يف املائــدة املســتديرة 1-2 للمنتــدى العاملــي 

لســنة 2017 حــول الــدور الرئيــي للســلطات املحليــة ومجتمعــات االســتقبال يف تعزيــز قــدرة املهاجريــن، ســيتناول 

هــذا املوضــوع أيًضــا الحاجــة إىل مقاربــة متعــددة املســتويات فــإذا كان دور الســلطات املحليــة واإلقليميــة كأول 

ــادي،  ــي واالقتص ــم االجتامع ــن، ومتكينه ــوق املهاجري ــامن حق ــىل ض ــا ع ــإن قدرته ــا، ف ــرة واضح ــتجيبني للهج املس

ــة التــي عــادة مــا توفرهــا  واالندمــاج يف مجتمعاتهــا املحليــة تتطلــب الدعــم والكفــاءات واملــوارد البريــة واملالي

ــاتها  ــذ سياس ــة لتنفي ــة واإلقليمي ــلطات املحلي ــىل الس ــة ع ــلطات الوطني ــد الس ــه، تعتم ــت نفس ــة. ويف الوق الدول

ــري  ــة غ ــة ومحلي ــات وطني ــات وسياس ــم بعملي ــتويني يرتج ــن املس ــني هذي ــيق ب ــدم التنس ــا. إن ع ــا محليً وبرامجه

ــان متناقضــة متامــا. متناســقة ويف بعــض األحي

إن هــذه املقاربــات، متعــددة القطاعــات ومتعــددة املســتويات تتطلــب كذلــك مقاربــة متعــددة األطــراف، خاصــة 

ــة األخــرى دوراً  ــة املحلي عــىل املســتوى املحــيل حيــث يلعــب املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص والجهــات الفاعل
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حاســامً يف دعــم الســلطات املحليــة واإلقليميــة لتمكــني ودمــج جميــع املهاجريــن. وبالتــايل، فــإن هــذا البعــد ســيؤخذ 

ــد املســتديرة 1.3و2.3 للعــام املــايض بشــأن  ــار ضمــن هــذا املوضــوع، مســتفيدين يف ذلــك مــن املوائ بعــني االعتب

تعزيــز التعــاون بــني القطــاع الخــاص واملجتمــع املــدين. 

املائدة املستديرة 1-1: تسخري إمكانيات املهاجرين الحالية لتعزيز القدرة عىل التكيف

النتائج املنتظرة

ــدرة املهاجــر ينعــىل  ــز ق ــد أفضــل الســبل لتعزي ــدة املســتديرة يف تحدي ــل النتيجــة املتوقعــة مــن هــذه املائ تتمث

ــني( مــن أجــل  ــك السياســات والقوان ــات )مبــا يف ذل التكيــف وتقليــص تعرضهــم للخطــر مــن خــال تحســني اآللي

تســخري مهاراتهــم وقدراتهــم )اإلمكانيــات البريــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة وغريهــا( يف مختلــف مراحــل 

الهجــرة. فمــن جهــة، ميكــن للمهاجريــن أن يجــدوا أنفســهم يف أوضــاع تجعلهــم عرضــة لاســتغال واإليــذاء، مبــا 

ــن، بحكــم تعريفهــم، أشــخاص ذوو االرادة  ــإن املهاجري ــز. ومــن جهــة أخــرى، ف ــك العنــف الجنــي والتميي يف ذل

واملبــادرة لتغيــري حياتهــم إىل األفضــل، وبقيامهــم بذلــك، يغــريون حيــاة اآلخريــن إىل األفضــل أيضــا ســواء يف بلدانهــم 

ــد مــن املهاجريــن مهــارات كبــرية، عندمــا يتــم  ــدان االســتقبال. كــام ميتلــك العدي ــدان العبــور أو بل ــة أو بل األصلي

دعمهــم بفعاليــة، مــن خــال تفعيــل السياســات املراعيــة العتبــارات النــوع، ســتتم حاميتهــم مــن األخطــار التــي 

تهــدد ســامتهم وســامة أرسهــم وعائاتهــم. وتســعى هــذه املائــدة املســتديرة إىل تحديــد املامرســات الجيــدة التــي 

تــم مــن خالهــا التقليــص مــن هشاشــة وضعيــة املهاجريــن أو التصــدي لهــا وتســخري إمكاناتهــم كفاعلــني يف التنميــة. 

كــام ســيتم تســليط الضــوء أيضــاً عــىل أشــكال الدعــم التــي ميكــن للمهاجريــن أن يقدموهــا لبعضهــم البعــض. 

أسئلة توجيهية

كيف يتم تعريف القدرة عىل التكيف يف سياق الهجرة؟	 

ــا، 	  ــز قدرتهــم عــىل التكيــف؟ )مث ــواع املؤهــات التــي ميتلكهــا املهاجــرون والتــي مــن شــأنها تعزي مــا هــي أن

ــا(؟ ــة، وغريه ــة، والبري ــة، والثقافي ــة، واالقتصادي االجتامعي

كيــف ميكــن تقويــة القــدرة عــىل التكيــف لــدى املهاجريــن ملواجهــة الجرميــة واالســتغال وســوء املعاملــة، مثــل 	 

االتجــار يف البــر، وهــل يختلــف ذلــك عــن تعزيــز قدرتهــم ضــد أنــواع أخــرى مــن الهشاشــة التــي تحــدث يف 

ســياق هيــكيل أو ســيايس واســع؟

ــك 	  ــا يف ذل ــة هشاشــة؟ )مب ــن أن يصبحــوا يف وضعي ــن م ــع املهاجري ــات ملن ــف ميكــن تســخري هــذه اإلمكاني كي

ــارج( ؛ ــف يف الخ ــات التوظي ــتغال عملي اس

ما هو دور أرباب العمل يف تعزيز قدرة املهاجرينعلىالتكيف؟	 

ما هي املامرسات الجيدة يف التشغيل األخاقي وإمكانية تشغيل املهاجرين واملشاركة املجتمعية؟	 

كيــف ميكــن للخطابــات املوجهــة للنســاء املهاجــرات التحــول مــن الرتكيــز عــىل وضعيتهــن الهشــة إىل االعــرتاف 	 

بدورهــن وقدراتهــن؟

كيــف ميكــن رفــع التحديــات التــي تواجههــا املهاجــرات يف الوصــول إىل نظــم التحويــل املــايل الرســمية؟ وكيــف 	 

ميكــن االســتفادة مــن االســتغال املنتــج لتحويــات النســاء املاليــة؟

ــز التشــغيل 	  ــة واملســتقبلة لتعزي ــدان األصلي ــي يجــب إجراؤهــا يف بعــض البل ــة الت ــريات النظامي ــا هــي التغي م

ــارات والهجــرة؟ ــة امله ــراكات يف تنمي ــة ال ــادل وتقوي الع

كيف ميكن للمهاجرين املساهمة بشكل أفضل وبطريقة منظمة يف رفاهية املجتمع الذي يعيشون فيه ؟	 



10

»الوفــاء بااللتـزامــات الدولـيـــة لتحـريــر طاقـات 

كل املهاجـريـن من أجـل التنمـيــة«

كيــف ميكــن أن تؤخــذ بعــني االعتبــار صحــة ورفاهيــة املهاجريــن، مبــا يف ذلك الصحــة النفســية االجتامعيــة، كأداة 	 

أساســية لتعزيــز مشــاركتهم يف املجتمــع املحــيل، وإمكانيــة توظيفهــم، ومســاهامتهم يف التنميــة؟

مــا هــي أنــواع الدعــم املقــّدم للمهاجريــن يف وضعيــة هشاشــة التــي تكــون أكــر فعاليــة، مــا يقــدم مــن طــرف 	 

النظــراء، أم مــن قبــل املجتمعــات املضيفــة؟ )مثــال التحســيس الثقــايف(؟

ــل 	  ــري التدخ ــن وتيس ــة املهاجري ــن هشاش ــد مواط ــا لتحدي ــن وضعه ــي ميك ــر الت ــذار املبك ــات اإلن ــي آلي ــا ه م

ــب؟ املناس

مــا هــي اآلليــات التــي يجــب وضعهــا رهــن إشــارة الســلطات املحليــة واإلقليميــة بصفتهــم أطرافــا فاعلــة رئيســية 	 

ــة بالهجــرة واملرتبطــة  ــب املتعلق ــن الجوان ــة املســتدامة وغريهــا م ــن أهــداف التنمي ــدف 11 م ــق اله يف تحقي

بأهــداف التنميــة املســتدامة؟

ــة 	  ــة واإلقليمي ــم الســلطات املحلي ــون يف دع ــركاء االجتامعي ــدين وال ــع امل ــه املجتم ــذي يلعب ــدور ال ــو ال ــا ه م

ــن ؟   ــات املهاجري ــة وجمعي ــات العاملي ــغلني والنقاب ــيام دور املش ــن، وال س ــاركة املهاجري ــز مش لتعزي

املائدة املستديرة 1-2: مشاركة املهاجرين يف الخدمات العامة: من الولوج األسايس إىل اإلنتاج املشرتك

النتائج املنتظرة

تتمثــل النتيجــة املتوقعــة مــن هــذه املائــدة املســتديرة يف تحديــد كيفيــة تأمــني املشــاركة الكاملــة للمهاجريــن يف 

ــاركة  ــتعملني إىل املش ــايس كمس ــوج األس ــن الول ــا م ــدة، انطاق ــة املعتم ــني الوطني ــا للقوان ــة، وفق ــات العام الخدم

النشــطة يف تقديــم الخدمــات. وســتتناول هــذه املائــدة مجموعــة مــن القضايــا انطاقــا مــن الولــوج إىل الخدمــات 

العامــة )التــي تشــمل أيضــا ضامنــات للمهاجريــن يف القانــون والسياســات والخدمــات العامــة ونظــام العدالــة؛ إىل 

ــا ميكــن  ــي مــن خاله ــري الت ــرورا بالتداب ــات؛ م ــد تصــور ووضــع الخدم ــن يف الحســبان عن ــة أخــد املهاجري إمكاني

االســتفادة مــن الدعــم الــذي ميكــن أن يســديه املهاجــرون يف مــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات. وال ميكــن أن يحــدث 

اإلنتــاج املشــرتك إال إذا شــعر املهاجــرون بأنهــم مســؤولون وال ينتابهــم شــك يف لعــب الــدور املنــوط بهــم مــن خــال 

املنظومة.ســتتناول املائــدة املســتديرة بشــكل خــاص التدابــري العمليــة املتخــذة لتجــاوز الحواجــز التــي تعــوق حاليــاً 

وصــول املهاجريــن إىل الخدمــات العامــة وقدرتهــم عــىل إســامع صوتهــم ولعــب دور يف هــذه الخدمــات، هــذا مــع 

الرتكيــز عــىل املســتوى املحــيل. وتبــني األدلــة أن مســاهامت املهاجريــن يف التنميــة املحليــة تعتمــد إىل حــد كبــري عــىل 

العاقــة التــي يقيمونهــا مــع الفاعلــني املحليــني، وبشــكل عــام عــىل نظــام الحكامــة املعتمــد عــىل املســتوى املحــيل. 

ــادي  ــني االقتص ــك التمك ــا يف ذل ــا، مب ــات تنميته ــىل إمكان ــر ع ــة أن تؤث ــاتية املحلي ــة املؤسس ــن للبيئ ــذا، ميك وهك

للمهاجــرات. وقــد يكــون مــن املفيــد األخــذ بعــني االعتبــار آثــار الســلطات املحليــة واإلقليميــة يف خلــق بيئــة مواتيــة 

وشــاملة ومراعيــة العتبــارات النــوع مــن خــال وضــع رهــن إشــارة جميــع املهاجريــن فضــاء لســامع آرائهــم، ووضــع 

آليــات شــفافة تعــزز الثقــة بــني الفاعلــني املحليــني وجمعيــات املهاجريــن، مبــا يف ذلــك منظــامت النســاء املهاجــرات. 

إن ربــط العاقــات الوطيــدة بــني الجامعــات املحليــة واإلقليميــة والســاكنة املحليــة وكــذا قدرتهــا وانفتاحهــا عــىل 

إرســاء حــوار بــني الفاعلــني املتعدديــن واتخــاذ القــرارات التشــاركية يشــكل نقــط قــوة يف هــذه العمليــة. 

أسئلة توجيهية

ــن، 	  ــع املهاجري ــوج األســايس إىل الخدمــات العامــة لجمي مــا هــي اإلجــراءات التــي ميكــن اتخاذهــا لضــامن الول

بغــض النظــر عــن وضعيتهــم القانونيــة وبطريقــة غــري متييزيــة؟
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كيــف نحــول دون اعتبــار عمليــة توفــري الخدمــات كعامــل جــذب )عــىل ســبيل املثــال، احتــامل تعزيــز الهجــرة 	 

غــري النظاميــة(؟

مــا هــي أفضــل املامرســات التــي تعــزز املشــاركة املدنيــة للمهاجريــن والتعبئــة االجتامعيــة مــع دمــج حقــوق 	 

ــم، اإلســكان،  ــن عــىل الخدمــات األساســية )الصحــة، التعلي ــز حصــول املهاجري ــوع، وتعزي ــة الن اإلنســان ومقارب

ســوق الشــغل، وغريهــا(؟

مــا هــي اإليجابيــات والســلبيات لجعــل الخدمــات االجتامعيــة الســائدة مســتجيبة الحتياجــات الجنســني وتراعــي 	 

احتياجــات املهاجريــن يف مقابــل توفــري خدمــات خاصــة للمهاجريــن؟

إىل أي مــدى ميكــن اســتغال وجــود النســاء والرجــال املهاجريــن كعاملــني أو مســؤولني عــن الخدمــات العامــة 	 

لتعزيــز مســتويات الجــودة والرضــا للمهاجريــن كمســتعملني لهــذه الخدمــات؟

كيف ميكن للخدمات العامة أن تستوعب االختافات الثقافية عىل نحو منصف ومتسق؟	 

مــا هــي الفوائــد املحتملــة، حــدود وســلبيات االســتفادة مــن الخدمــات العامــة مــن قبــل املجتمعــات املضيفــة 	 

ومجتمعــات املهاجريــن؟

ــك 	  ــا يف ذل ــة، مب ــدان املضيف ــة يف البل ــات العام ــم الخدم ــم وتقدي ــرون يف تصمي ــارك املهاج ــن أن يش ــف ميك كي

ــغل؟ ــوق الش ــة وس ــة العمومي ــم يف الوظيف ــم وخرباته ــاج مؤهاته ــم وإدم ــرتاف مبهاراته االع

كيــف ميكــن توظيــف بعــض مامرســات القطــاع الخــاص )مثــل تنميــة املهــارات( يف تعزيــز خدمــات التشــغيل 	 

العمومــي؟ 

املوضوع 2: تشجيع التنقل داخل الجهات من أجل تعزيز نقل الخربات وتناسق السياسات 

مــن املألــوف أن سياســة الهجــرة والبحــوث املتعلقــة بهــا ركــزت أساســا عــىل أمنــاط التنقــل بــني الشــامل والجنــوب، 

بينــام غالبيــة التنقــل البــري يحــدث داخــل بلــد مــا وبــني بلــدان مــن نفــس املنطقــة. وتعتــرب أوروبا وآســيا الوســطى 

ــز بتنقــل داخــيل  ــي تتمي ــات الت ــكا مــن الجه ــوب الصحــراء وأمري ــا جن ــا وافريقي ــرق األوســط وشــامل افريقي وال

ــا بوضــع أطــر مرجعيــة للتنقــل داخــل املنطقــة، كإطــار سياســة الهجــرة  ــال، قامــت افريقي مهــم. فعــىل ســبيل املث

وخطــة العمــل )2027-2018(. وتشــكل الحــوارات اإلقليميــة حــول الهجــرة، خاصــة تلــك التــي تــم إرســاؤها داخــل 

ــوب  ــة للجن ــة اإلمنائي ــا )ECOWAS(، واملجموع ــرب أفريقي ــدول غ ــة ل ــة االقتصادي ــة، كاملجموع ــات جهوي مجموع

األفريقــي )SADC(، ورابطــة دول جنــوب رشق آســيا )ASEAN(، والســوق املشــرتكة لبلــدان جنــوب أمريــكا2 
ــارزة للتعــاون املتعــدد األطــراف يف مجــال الهجــرة.3 )MERCOSUR(، منــاذج ب

وتشــري بعــض التقديــرات إىل أن الهجــرة بــني بلــدان الجنــوب تشــكل نصــف الهجــرة الخارجيــة بالنســبة للمهاجريــن 

القادمــني مــن جنــوب آســيا. كــام أن املهاجريــن القادمــني مــن أوروبــا وآســيا الوســطى يشــكلون 64 يف املائــة، و69 يف 

املائــة بالنســبة ألفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــربى. هــذا باإلضافــة إىل أن الهجــرة بــني دول الجنــوب هــي يف الغالــب 

داخــل نفــس املنطقــة. كــام أن نســبة الهجــرة إىل مناطــق أخــرى تشــمل دول يف طــور النمــو تبقــى ضئيلــة يف جميــع 

املناطــق باســتثناء جنــوب آســيا. وحتــى داخــل جنــوب آســيا، تصــل نســبة الهجــرة داخــل هــذه املنطقــة إىل أكــر 
مــن ثاثــة مــرات مــن الهجــرة إىل بلــدان يف مناطــق ناميــة أخــرى.4

2  السوق املشرتكة للجنوب )MERCOSUR( هو مجتمع اقتصادي تم إنشاؤه عام 1991 ويضم األرجنتني والربازيل وباراغواي وأوروغواي وفنزويا. تشييل وكولومبيا واإلكوادور وبريو هي أعضاء منتسبني.

Charrière F and Frésia M )2008( West Africa as a Migration and Protection area, UNHCR, consulted in December 2017   3

Ratha D and W Shaw )2007( South South Migration and Remittances, World Bank  http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Re-  4

 sources/334934-1110315015165/SouthSouthMigrationandRemittances.pdf
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»الوفــاء بااللتـزامــات الدولـيـــة لتحـريــر طاقـات 

كل املهاجـريـن من أجـل التنمـيــة«

لقــد بيّنــت العديــد مــن األدلــة5 أن املهاجــرات واملهاجريــن، خاصــة أوالئــك القادمــني مــن افريقيــا، يشــكلون خزانــا 

بإمكانــات مهمــة بالنســبة للقــارة األفريقيــة التــي مــن شــأنها أن تســخر هــذه الطاقــات، بطــرق متنوعــة مــن أجــل 

ترسيــع آفــاق التنميــة يف العديــد مــن بلدانهــا واملســاهمة يف مكافحــة الفقــر وســوء التغذيــة واملشــاكل املرتبطــة 

بالصحــة والبطالــة باملنطقــة. وحســب منظمــة العمــل الدوليــة فــإن 31 مليــون مهاجــر دويل ينحــدرون مــن إفريقيــا، 

حيــث يتنقــل %77 منهــم داخــل املنطقــة، وهــو مــا يفــرس أساســا قيــام حكومــات افريقيــة بإطــاق برنامــج عمــل 

مشــرتك لهجــرة اليــد العاملــة6  يف املنطقــة. إن اإلمكانــات املتاحــة لنقــل الخــربات املكتســبة مــن قبــل املهاجريــن 

ــز  ــة لتعزي ــوة دافع ــة تشــكل ق ــة مهم ــل خارجي ــق عوام ــك يف خل ــأنها أن تســاهم كذل ــن ش ــر الســنني، م عــىل م

الكفــاءات املتوفــرة وتحســني اقتصاديــات البلــدان يف افريقيــا.  

ــدان أصــل  ــة، بل ــت بدرجــات متفاوت ــرب يف آن واحــد، وإن كان ــا، تعت ــن جميعه ــامل، إن مل يك ــدان الع إن معظــم بل

ــه هــذا  ــة توجي ــدان هــو كيفي ــذي تواجهــه هــذه البل ــن. ويبقــى التحــدي الرئيــي ال ــور واســتقبال للمهاجري وعب

التنقــل البــري لفائــدة التنميــة عــىل املســتويني الوطنــي واإلقليمــي. ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، فــا بــد أن 

تضبــط هــذه الــدول كيفيــة االعتــامد عــىل العمليــات اإلقليميــة الجاريــة للتكامــل االقتصــادي مــن أجــل وضــع أمنــاط 

ــل  ــة املوجــودة، مث ــات اإلقليمي ــني مختلــف اآللي ــز الحــوار ب ــا. إن تعزي ــاء اقتصاداته ــي ستســاهم يف بن التنقــل الت

عمليــات التشــاور اإلقليمــي، واملجموعــات االقتصاديــة اإلقليميــة، والهيئــات االقتصاديــة اإلقليميــة مثــل املجموعــة 

االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا CEDEAO، ومجموعــة مــن التكتــات اإلقليميــة مثــل MERCOSUR ، ال ميكــن 

لــه إال أن يكــون مفيــدا لتبــادل املامرســات الجيــدة داخــل وبــني مختلــف املناطــق. 

املائدة املستديرة 2-1: التنقل جنوب- جنوب : االتجاهات واألمناط ونقل الخربات  

النتائج املنتظرة

إن النتيجــة املنتظــرة مــن هــذه املائــدة املســتديرة تتجــىل يف تحديــد الــدروس التــي ميكــن اســتخاصها مــن خــال مقارنــة 

نطــاق وطبيعــة التنقــل الداخــيل بــني املناطــق. كــام ســتمكن مــن تحديــد املامرســات الجيــدة يف منطقــة معينــة وكيفيــة 

تعميمهــا عــىل مناطــق أخــرى، باإلضافــة إىل اآلليــات الازمــة لهــذا التعميــم. وبالرغــم مــن أن التنقــل بــني بلــدان الجنــوب 

ــوب رشق آســيا والــرق األوســط وشــامل  ــوب آســيا وجن ــدان جن ــني بل ــام ب ــل التنقــل في يشــكل االتجــاه الرئيــي )مث

أفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة ومنطقــة الكاريبــي(، فإنــه ســيتم الرتكيــز بشــكل خــاص عــىل الهجــرة داخــل املناطــق وأمناطهــا 

وخصائصهــا، مــع األخــذ بعــني االعتبــار التطــورات الجديــدة التــي قــد تشــهدها مختلــف املناطــق عــىل املــدى املتوســط 

ــدة املســتديرة ســرتكز بشــكل أســايس عــىل االتجاهــات  ــام أن هــذه املائ ــا. ك والتفكــري يف أفضــل الطــرق لاســتجابة له

واألمنــاط الرئيســية للهجــرة داخــل املناطــق. 

أسئلة توجيهية

أيــن يكمــن التشــابه أو االختــاف بــني الخصائــص املحــددة للتنقــل داخــل املناطــق وتلــك املحــددة للتنقــل بــني 	 

مناطــق العــامل ؟

هل الهجرة بني دول الجنوب يف تطور، وإذا كان األمر كذلك، فكيف ميكن تعزيزها مستقبا ؟	 

ما هي خصوصيات التنقل جنوب- جنوب ؟	 

ما هي العوائق التي تحول دون املزيد من التنقل بني مناطق العامل وكيف ميكن التغلب عليها ؟	 

 See for example, Bakewell O and De Haas H )2007( African Migrations: continuities, discontinuities and recent transformations, In L de Haan, U Engel. & P Chabal  5

)Eds.(, African Alternatives )pp. 95–118(, Leiden: Brill

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/documents/genericdocument/wcms_402370.pdf  6
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مــا هــي املامرســات الجيــدة التــي تــم تحديدهــا يف بعــض املناطــق والتــي ميكــن نقلهــا وتطبيقهــا يف مناطــق 	 

أخــرى؟

ما هي اآلليات الخاصة بنقل الخربات من أجل اعتامدها لتسهيل هذا اإلجراء ؟	 

ــة عــىل املســتويني االجتامعــي واالقتصــادي 	  ــدان نفــس املنطق ــني بل ــاج الهجــرة يف التعــاون ب ــف ميكــن إدم كي

ــات يف املجــال؟ ــز مســاهمة القطــاع الخــاص والنقاب وتعزي

ــول 	  ــاد حل ــدف إىل إيج ــاص، ته ــام والخ ــني الع ــني القطاع ــة ب ــرتاتيجية ناجح ــراكات إس ــة ل ــاك أمثل ــل هن ه

ــة؟   ــة ونظامي ــة ومنظم ــرة آمن ــل هج ــن أج ــة م ملموس

املائدة املستديرة 2-2: دعم التنقل اإلقليمي وتنسيق السياسات لخدمة التنمية

النتائج املنتظرة

ــز  ــري الهجــرة، ترك ــة لتدب ــة وإقليمي ــة دولي ــرتح هيكل ــي تق ــي حــول الهجــرة الت ــاق العامل إن املســودة األوىل لاتف

ــل  ــة. وتتمث ــة ثاني ــن جه ــة م ــن أجــل التنمي ــة الهجــرة م ــة وحكام ــن جه ــل اإلقليمــي م بشــكل أهــم عــىل التنق

النتيجــة املتوقعــة مــن هــذه املائــدة املســتديرة يف التوصــل إىل فهــم مشــرتك ألثــر تعزيــز تناســق السياســات املتعلقة 

ــدة املســتديرة فرصــة للمشــاركني  ــار ستشــكل هــذه املائ ــة. ويف هــذا اإلط ــر التنمي ــىل تطوي ــي ع ــل اإلقليم بالتنق

ــا  ــات )أفقي ــق السياس ــم تناس ــي ودع ــتوى اإلقليم ــىل املس ــدويل ع ــاون ال ــز التع ــات تعزي ــري يف آلي ــق التفك لتعمي

وعموديــا( يف مجــال الهجــرة والتنميــة. وستســلط هــذه املائــدة املســتديرة الضــوء عــىل املناطــق التــي يشــكل فيهــا 

تنســيق السياســات يف مجــال الهجــرة والتنميــة تجربــة ناجحــة، باإلضافــة إىل الطــرق التــي ميكــن عربهــا نقــل هــذه 

التجــارب إىل مناطــق أخــرى، مــع تحديــد الغــرض منهــا.  

أسئلة توجيهية 

كيــف ميكــن تحســني تطبيــق النظــام املجتمعــي الخــاص بحريــة الحركــة والتنقــل عــىل املســتوى الوطنــي وبصفــة 	 

عامــة كيــف ميكــن ضــامن توافــق السياســات اإلقليميــة مــن أجــل حكامــة جيــدة للهجــرة ؟

هــل ميكــن أن تكــون السياســات الوطنيــة )مبــا يف ذلــك مجــال الهجــرة والشــغل والتمويــل والصحــة وغريهــا( 	 

أكــر توافقــاً مــن أجــل األخــذ بعــني االعتبــار وتحليــل التوجهــات املتعلقــة بالهجــرة اإلقليميــة ووضــع خريطتهــا؟

مــا هــي العاقــة املتبادلــة بــني حريــة الحركــة اإلقليميــة واالندمــاج االقتصــادي واالجتامعــي اإلقليمــي؟ وكيــف 	 

ميكــن للــراكات اإلســرتاتيجية أن تســاهم يف تعزيــز تناســق السياســات املعــدة يف هــذا املجــال ؟

مــا هــي العوامــل الدافعــة للهجــرة بــني دول الجنــوب ؟ هــل ميكــن متييزهــا عــن الهجــرة مــن الجنــوب نحــو 	 

الشــامل؟

هــل هنــاك تنســيق بــني املناطــق )عــىل عكــس الــدول( بشــكل فعــال عــىل مســتوى الهيئــات املتعــددة األطــراف 	 

ــة  ــات خاص ــة أرضي ــة اإلقليمي ــات االقتصادي ــك املجموع ــل متتل ــال، ه ــبيل املث ــىل س ــاالت؟ ع ــف املج يف مختل

للتبــادل، وإذا كان األمــر كذلــك، فكيــف ميكــن جعــل سياســتها تتوافــق مــع هيئــات أكــرب كاالتحــاد االفريقــي؟

ــاط 	  ــل مسلســات الخرطــوم والرب ــة )مث ــات الجهوي ــن امليكانيزم ــي ميكــن اســتخاصها م ــدروس الت ــا هــي ال م

ــي(؟ ــو ظب ــو وحــوار أب وبودابســت وكولومب

كيــف ميكــن للتعــاون الاممركــز بــني األقاليــم عــىل املســتوى املحــيل، مبــا يف ذلــك املناطــق العابــرة للحــدود، أن 	 

يدعــم تناســق السياســات يف مجــال الحكامــة الهجرويــة بــني مختلــف قنــوات الهجــرة؟
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»الوفــاء بااللتـزامــات الدولـيـــة لتحـريــر طاقـات 

كل املهاجـريـن من أجـل التنمـيــة«

مــا هــي املناطــق التــي توجــد بهــا سياســات متناســقة بشــكل وثيــق، خاصــة تلــك املتعلقــة بالهجــرة والشــغل 	 

واالقتصــاد والتنميــة ؟ وهــل هنــاك آليــات لتتبــع هــذا التناســق مــن أجــل التنميــة املســتدامة يف تلــك املناطــق ؟

هل ميكن تعميم تناسق هذه السياسات ؟ وإذا كان األمر كذلك، فكيف ؟	 

تعــد املقاربــة التشــاركية لــكل مكونــات املجتمــع7. أحــد املبــادئ التوجيهيــة يف االتفــاق العاملــي للهجــرة. كيــف 	 

ميكــن تحقيــق ذلــك يف الســياق الجهــوي واإلقليمــي؟ 

املوضوع 3: وضع حكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة

ــة.  ــوات منتظم ــق قن ــن طري ــة وع ــن طواعي ــني الحــدود ع ــن الدولي ــن املهاجري ــى م ــة العظم ــربت الغالبي ــد ع لق

ويبلــغ عــدد هــؤالء حــوايل 258 مليونــا8 أكــر مــن 150 مليــون منهــم مــن العــامل املهاجريــن. ومــع ذلــك، فإنــه مــن 

الصحيــح أيًضــا أن مايــني األشــخاص يغــادرون بلدانهــم األصليــة هربــا مــن الفقــر ونقــص فــرص العمــل، يف حــني 

ــار الضــارة للتغــريات  يجــرب آخــرون عــىل ذلــك بســبب النــزاع أو العنــف املجتمعــي أو الكــوارث الطبيعيــة أو اآلث

ــة، واألزمــات التــي يســاهم فيهــا اإلنســان، والتــي قــد تــؤدي إىل انتهــاك حقــوق اإلنســان األساســية، مثــل  املناخي

ــم األســايس.  ــة أو التعلي ــة(، والتغذي ــوج إىل الصحــة )مبــا يف ذلــك خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابي الول

تؤثــر العوامــل البيئيــة بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش عــىل هشاشــة األفــراد واألرس واملجتمعــات، وقــد تدفــع بهــم 

إىل الهجــرة. وتشــمل هــذه العوامــل الكــوارث الطبيعيــة، فضــاً عــن التأثــري البطــيء للتغــريات املناخيــة والبيئيــة 

)درجــات الحــرارة القصــوى والتصحــر إلــخ( والتــي تهــدد ســبل عيــش الســكان املحليــني )الفاحــة وتربيــة املــوايش 

وغريهــا(. وتشــكل األزمــات الناتجــة عــن تدخــل اإلنســان، مثــل الحــروب األهليــة، أحــد األســباب الرئيســية لتدفقــات 

املهاجريــن والاجئــني؛ ولكــن حتــى خــارج تدفقــات الاجئــني، فــإن التأثــريات االجتامعيــة واالقتصاديــة للنزاعــات، مبــا 

فيهــا انعــدام األمــن الغــذايئ والصحــي، وعــدم االســتقرار الســيايس، وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، وتنامــي الشــبكات 

اإلجراميــة، قــد تدفــع إىل الهجــرة )انظــر املراجــع التاليــة ملزيــد مــن املعلومــات عــن دوافــع الهجــرة9(. 

هنــاك عاقــات واضحــة بــني ثاثــة مفاهيــم أساســية وهــي املســاعدة يف حالــة الطــوارئ وإعــادة التأهيــل والتنميــة. 

وتضــم هــذه املفاهيــم كلهــا البعــد املتعلــق بالهجــرة. إن مفهــوم الربــط بــني املســاعدة يف حالــة الطــوارئ وإعــادة 

التأهيــل والتنميــة، والــذي نشــأ اســتجابة للفجــوة امللحوظــة بــني املســاعدة اإلنســانية وإعــادة التأهيــل والتنميــة، 

أصبــح يف الوقــت الراهــن راســًخا بقــوة، كــام يتضــح مــن خــال بعــض اآلليــات التــي تــم إحداثهــا لهــذا الغــرض، 

مثــل الصنــدوق االئتــامين لحــاالت الطــوارئ التابــع لاتحــاد األورويب يف أفريقيــا والــذي يقــوم بربــط املســاعدة يف 

حالــة الطــوارئ وإعــادة التأهيــل والتنميــة، داخــل املجتمعــات املحليــة املتــررة مــن النــزوح القــرسي أو الهجــرة 

غــري النظاميــة. 

ويف هــذا اإلطــار، يــويص املجتمــع الــدويل بــرورة تقديــم املســاعدة يف حالــة الطــوارئ بطــرق تســاهم يف التنميــة 

ــة والطــوارئ  ــك مــن أجــل ضــامن انتقــال ســلس مــن اإلغاث ــا، وذل ــك متكــني املــرأة اقتصادي املســتدامة، مبــا يف ذل

إىل إعــادة التأهيــل. ويف نفــس الوقــت، يعتــرب املجتمــع الــدويل النمــو االقتصــادي وفــرص الشــغل الائــق والتنميــة 

املســتدامة أمــراً أساســياً للوقايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة وغريهــا مــن حــاالت الطــوارئ والتأهــب لهــا والقــدرة عــىل 

7  ينص املبدأ التوجيهي العارش لـ التفاق الهجرة العاملي املتعلق ب مقاربة املجتمع الشمويل عىل: »يشجع امليثاق العاملي الراكات الواسعة بني أصحاب املصلحة املتعددين ملعالجة الهجرة بجميع أبعادها 

من خال إرشاك املهاجرين واملغرتبني واملجتمعات املحلية ومنظامت املجتمع املدين واألوساط األكادميية والقطاع الخاص. والربملانيني والنقابات واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ووسائط اإلعام 

والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة يف إدارة الهجرة ».

,UNDSA, International Migration report  8

 Carling, Jørgen & Cathrine Talleraas )2016( Root Causes and Drivers of Migration: Implications for Humanitarian Efforts and Development Cooperation, PRIO Paper.  9

 Oslo. https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=9229

 The issue brief for the GCM thematic session on drivers )2( https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/final_issue_brief_2.pdf
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مواجهتهــا. لذلــك فــإن معالجــة عــدم املســاواة املســتمرة بــني الجنســني يف بلــدان األصــل والعبــور واالســتقبال يعــد 

أمــرا أساســيا لتحقيــق التنميــة املســتدامة.

ــرتف  ــي تع ــنة 2030 والت ــتدامة لس ــة املس ــة التنمي ــذ خط ــي تنفي ــة«، يقت ــرة االضطراري ــألة »الهج ــاول مس إن تن

أهدافهــا بالعاقــة املعقــدة بــني الهجــرة والتنميــة، كــام تشــري إىل أن التنميــة ال تلغــي الحاجــة أو الرغبــة يف الهجــرة، 

بينــام تســاهم يف ضــامن أن تتــم الهجــرة بطريقــة آمنــة ومنظمــة ومنتظمــة. وبعبــارة أخــرى، مــن الــروري وضــع 

وتنفيــذ سياســات تعالــج »الهجــرة االضطراريــة«، انطاقــا مــن مضاعفــة فوائــد الهجــرة النظاميــة مــن أجــل التنميــة 

املســتدامة لبلــدان األصــل والعبــور واالســتقبال.

ــادة األعــامل والتأثــري االجتامعــي- ــة واملســاعدة اإلنســانية وري وتتجــىل هــذه الفوائــد خاصــة يف التحويــات املالي

الســيايس. وقــد أعــادت هــذه الظواهــر تعريــف عاقــة العديــد مــن البلــدان مبواطنيهــا املقيمــني بالخــارج. كــام أن 

بلــدان املنشــأ قــد انفتحــت عــىل شــكل جديــد مــن املشــاركة املدنيــة مــن جانــب املهاجريــن الذيــن كانــوا ينظــر 

إليهــم يف البدايــة عــىل أنهــم »مواطنــون غائبــون« ؛ وقــد مكــن تنظيــم هــذه املجموعــات مــن إحــداث تأثــري مهــم 

عــىل مســتوى االقتصــاد والسياســة والثقافــة يف كل مــن البلــدان األصليــة واملســتقبلة، حيــث أصبحــت كل املبــادرات 

التــي يتــم إطاقهــا مــن قبــل املهاجريــن ومنظامتهــم تجــذب اهتــامم مؤسســات الدولــة بشــكل متزايــد، وال ســيام 

الحكومــات وكذلــك الفاعلــني غــري الحكوميــني. 

املائدة املستديرة 3-1: مالءمة آليات الحكامة مع الدوافع الراهنة للهجرة

النتائج املنتظرة

تســعى هــذه املائــدة املســتديرة إىل إنتــاج تحليــل حديــث للنــامذج املتعلقــة بالحكامــة التــي رمبــا مل تســتطع مواكبة 

التطــور الحاصــل يف الدوافــع إىل الهجــرة )مثــل مســألة التغــري املناخــي(، خاصــة عــرب تحديــد الثغــرات التــي متــت 

ماحظتهــا يف اإلطــارات املتعــددة األطــراف املرتبطــة بهــا واســتنباط آليــات ملعالجتهــا.

كــام ســيناقش املشــاركون أيضــا التطــورات املتعلقــة بدوافــع الهجــرة والتــي تحتــاج إىل تطبيــق آليــات حكامــة عــىل 

املســتوى الــدويل. وبحكــم أن دوافــع الهجــرة تأخــذ مســتويات مختلفــة، ستســعى هــذه املائــدة أيضــا إىل تــدارس 

مامئــة أي مســتوى ينبغــي إعــامل الحكامــة يف مجــال الهجــرة.        

أسئلة توجيهية 

كيف تطورت آليات الحكامة املرتبطة بالهجرة عىل املستوى الدويل لتعكس تطور دوافع الهجرة؟	 

ما هي العوامل املستقبلية للهجرة وهل الربامج الحالية املتعددة األطراف قادرة عىل التجاوب مع ذلك؟	 

مــا هــي الفجــوات املوجــودة يف نظــام الحكامــة الــدويل ذات الصلــة بالدوافــع الراهنــة للهجــرة؟ )عــىل ســبيل 	 

ــق للســكان  ــن ؛ مجــال الشــغل والعمــل الائ ــري املناخــي؛ مجــال  صحــة املهاجري ــة عــىل :  التغ ــال، اإلجاب املث

املحليــني؛ مجــال عــدم املســاواة بــني الجنســني(

ــة واســرتاتيجية للتعايــش مــع تغــري 	  ــة واملنظمــة واملنتظمــة فرصــة للتنمي كيــف ميكــن أن تصبــح الهجــرة اآلمن

ــة  ــة  املتعلق ــة السياســات يف هــذا املجــال أن تضمــن تناســق السياســات الدولي ــف ميكــن اللتقائي ــاخ؟ وكي املن

ــاخ؟ بالهجــرة الناجمــة عــن تغــري املن

مــا نــوع اآلليــات املتعــددة األطــراف التــي ميكــن أن تعــزز فهــم الروابــط بــني مختلــف دوافــع الهجــرة؟ وكيــف 	 

ميكــن أن يعــزز هــذا الفهــم عــن طريــق التعــاون املتعــدد األطــراف بشــأن تجميــع وتدبــري معطيــات مصنفــة 



16

»الوفــاء بااللتـزامــات الدولـيـــة لتحـريــر طاقـات 

كل املهاجـريـن من أجـل التنمـيــة«

حســب النــوع والجنــس والســن والوضعيــة القانونيــة للهجــرة ومــا إىل ذلــك؟ )عــىل ســبيل املثــال ، عــن طريــق 

التوفيــق بــني التعريفــات واملعايــري واملناهــج(؟

ما هي االمتيازات املمكنة واآلثار الناتجة عن إدماج بعد الهجرة يف السياسات التنموية والقطاعية ؟	 

مــا هــي اآلليــات املتعــددة األطــراف التــي ميكــن أن تتابــع بفعاليــة أهــداف التنميــة املســتدامة املتصلــة بالهجرة؟ 	 

وكيــف ميكــن للمنتــدى العاملــي حــول الهجــرة و التنميــة املســاهمة يف تحقيــق ذلــك؟

كيــف ميكــن أن ينعكــس دور الســلطات املحليــة واإلقليميــة، بصفتهــا جهــات فاعلــة يف مجــال التنميــة يف التفاعــل 	 

مــع أشــغال املنتدى؟

كيف يساهم إعامل حكامة جيدة يف تدبري الهجرة يف تسهيل تنقل الكفاءات ؟ 	 

املائــدة املســتديرة 3-2: التحويــالت املاليــة للمهاجريــن: االســتفادة مــن األثــر اإلمنــايئ للمهاجريــن وتعزيــز 
مشــاركتهم العابــرة لألوطــان

النتائج املنتظرة

تركــز النقــاش خــال أكــر مــن عقــد حــول التحويــات املاليــة للمهاجريــن، وتحديــدا حــول حجمهــا االجــاميل )مــا 

ــة  ــاً %7.45(10. وباملقابــل، مل يتــم إعطــاء أهمي ــار دوالر ســنوياً( وارتفــاع تكاليــف التحويــل )حالي يقــارب 500 ملي

كبــرية لآلليــات والتدابــري الكفيلــة للمســاعدة عــىل مضاعفــة حجــم هــذه التحويــات املاليــة ملايــني األرس والجاليات. 

إن التحويــات هــي يف الواقــع مصــدر أســايس للعيــش بالنســبة لعــدد كبــري مــن األرس وميكــن أن تكــون أيضــا نقطــة 

اتصــال بــني املغرتبــني وبلدهــم األصــيل مــن خــال تعزيــز فــرص املقاولــة واالســتثامر، وتقاســم وتبــادل املعرفــة، ويف 

نفــس الوقــت تجســد نوعــا مــن املشــاركة املواطنــة.

ــة دعــم مســاهمة املهاجريــن  النتيجــة املنتظــرة لهــذه املائــدة املســتديرة هــي إجــراء تحليــل معمــق حــول كيفي

لبلدانهــم األصليــة، وزيــادة إمكانياتهــا لتنميــة االقتصــادات الوطنيــة واملحليــة لبلدانهــم األصليــة، ال ســيام مــن خــال 

املشــاركة املواطنــة، وتقاســم املعرفــة، واالســتثامرات وروح املقاولــة.

ــة اتجــاه جالياتهــا  ــدان األصلي ــي تتيحهــا سياســات حكومــات البل ــات الت  وســيدعو املشــاركون إىل دراســة اإلمكاني

بالخــارج مــن أجــل مشــاركتهم يف تنميــة بلدانهــم ومناطقهــم األصليــة أثنــاء عودتهــم إليهــا، أو مــن خــال التحويات 

التــي يقومــون بهــا إىل عائاتهــم.

وســرتكز املناقشــات عــىل مبــادرات ملموســة مثــل خطــة عمــل أديــس أبابــا بشــأن متويــل التنميــة الــذي يوفــر إطــارا 

عامليــا جديــدا لتمويــل التنميــة املســتدامة عــن طريــق ماءمــة جميــع مصــادر التمويــل والسياســات مــع األولويــات 

ــن  ــة م ــر مجموع ــتديرة يف تطوي ــدة املس ــذه املائ ــاعد ه ــع أن تس ــن املتوق ــة. وم ــة والبيئي ــة واالجتامعي االقتصادي

الخيــارات والبدائــل والحوافــز والتدابــري، التــي مــن شــأنها تعزيــز املشــاركة املواطنــة للجاليــات بالخــارج، مــع مراعــاة 

حاجيــات وأدوار النســاء ضمــن هــذه الجاليــات، كــام ســتحدد الطاولــة املســتديرة كيفيــة قيــام بلــدان االســتقبال 

بتعزيــز التعــاون الامركــزي، ومســاهمة املهاجريــن يف التنميــة يف بلدانهــم األصليــة وكذلــك يف بلــدان االســتقبال. 

أسئلة موجهة

ــات 	  ــة اســتخدام التحوي ــم كيفي ــام تقيي ــا أم ــة عائق ــات املالي ــرط عــىل التحوي ــز املف ــرب الرتكي إىل أي مــدى يعت

ــم  ــة بلدانه ــاهم يف تنمي ــن أن تس ــي ميك ــن، والت ــة باملهاجري ــرى ذات الصل ــبات األخ ــجيع املكتس ــة لتش املالي

ــة(؟ ــارف التقني ــة أو املع ــاءات املهني ــة، الكف ــاءات املقاول ــل الكف ــة )مث األصلي

The World Bank )2017( Remittance Prices Worldwide, Issue 21, March 2017 https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_march_2017.pdf  10
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مــا هــي طبيعــة التدابــري التــي مــن شــأنها جــذب املهاجريــن إىل بلدانهــم األصليــة للمســاعدة يف تنميتهــا وتوفــري 	 

ــم النظــم  ــي الصحــة يف املهجــر لدع ــل مهني ــة )مث ــات ذات األولوي ــاءات والخــربات املتخصصــة يف القطاع الكف

الصحيــة الوطنيــة، ومــا إىل ذلــك(؟

إىل أي مدى ترتبط املشاركة املدنية العابرة لألوطان بحرية تنقل األشخاص والسلع واألفكار؟	 

ــن يف 	  ــة( للمهاجري ــن املشــاركة املدني ــة )أي أشــكال أخــرى م ــري املالي ــد حجــم املشــاركة غ ــف ميكــن تحدي كي

ــة؟ ــم األصلي ــة بلدانه تنمي

مــا الــذي ميكــن أن تفعلــه البلــدان املضيفــة مــن الناحيــة السياســية لتمكــني املهاجريــن مــن تنويــع مســاهامتهم 	 

يف تطويــر وتحقيــق األهــداف املتعلقــة بالهجــرة يف أجنــدة 2030 يف بلدانهــم األصليــة وكذلــك البلــدان املضيفــة؟

ــة 	  ــة لتيســري وتســهيل املشــاركة املدني ــة واإلقليمي ــا للســلطات املحلي ــي يجــب إتاحته ــات الت ــا هــي اإلمكاني م

ــة؟ ــني يف التنمي ــن واملغرتب للمهاجري

III . الورشات الموضوعاتية والتظهارات الموازية

تنظيم ثاث ورشات عمل موضوعاتية سنة 2018:

الهجرة وأجندة  2030 )18 و 19 أبريل يف الرباط(؛	 

هجرة اليد العاملة )3 ماي بجنيف(؛	 

األطفال والشباب يف سياق الهجرة )21 و 22 يونيو بأكادير(	 

ــا بالتعــاون مــع رشكاء دوليــني مختلفــني يف إطــار  ــة أيًض باإلضافــة إىل ذلــك، متــت برمجــة أربعــة تظاهــرات موازي

ــة: املواضيــع التالي

الهجرة والتنمية القروية : تعزيز الراكة االنتقالية )26 مارس يف نيويورك(	 

تظاهــرة موازيــة للمنتــدى العاملــي حــول الهجــرة و التنميــة عــىل هامــش املنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى 	 

ــورك( ــوز يف نيوي ــام 2018 )13 يولي لع

حوار حول تنفيذ إطار الحكامة العاملية الجديد للهجرة )4 شتنرب يف جنيف(	 

IV . الفضاء المشترك - قراءة في دور المنتدى العالمي حول الهجرة
والتنمية في االتفاق العالمي للهجرة

يعــد الفضــاء املشــرتك خــال املنتــدى منصــة وآليــة للحــوار بــني املجتمــع املــدين والفاعلــني االقتصاديــني وممثــيل 

الهيئــات الوطنيــة واملحليــة، والتــي مــن خالهــا ســتتم مواصلــة التقليــد الناجــح الــذي دأب عليــه املنتــدى باعتبــاره 

فرصــة فريــدة للجمــع بــني مختلــف الجهــات الفاعلــة وتقاســم املامرســات الجيــدة.

قبــل اعتــامد اتفــاق الهجــرة العاملــي، يجــب عــىل الحكومــات التفكــري يف طــرق تنفيــذ التزاماتــه امللموســة والقابلــة 

ــد  ــق »عق ــري« لتحقي ــي يف »التفك ــدى العامل ــاهم املنت ــك، س ــل ذل ــى قب ــاور وحت ــات التش ــال عملي ــذ، فخ للتنفي

ــة«. اجتامعــي عاملــي حــول الهجــرة والتنمي
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»الوفــاء بااللتـزامــات الدولـيـــة لتحـريــر طاقـات 

كل املهاجـريـن من أجـل التنمـيــة«

ــع أن هــذا الفضــاء املشــرتك ســيعالج دور  ــا حــول الهجــرة، ومــن املتوق ــربا دولي ــدى العاملــي مخت ــرب املنت كــام يعت

ــدة للهجــرة  ــة جي ــن أجــل حكام ــدول م ــة واملتعــددة األطــراف لل ــز اإلجــراءات الثنائي ــدى يف تشــجيع وتحفي املنت

ــة املســتدامة. ــار أهــداف التنمي ــروح االتفــاق العاملــي للهجــرة مــع األخــذ بعــني االعتب ب

V .آلية التفاعل مع القطاع الخاص

ــك  ــدى العاملــي، وذل ــة التفاعــل مــع القطــاع الخــاص يف املنت ــم ورشــات عمــل لتحضــري مســاهمة آلي ســيتم تنظي

متاشــياً مــع املذكــرة التأطرييــة الخاصــة بربنامــج املنتــدى، وســرتكز هــذه اآلليــة جهودهــا عــىل التنقــل بــني األقاليــم 

ــات نظــر  ــي حــول الهجــرة: وجه ــاق عامل ــام 2017: »نحــو اتف ــواردة يف منشــورات ع ــات ال ــل التوصي وعــىل تفعي

القطــاع الخــاص حــول هجــرة اليــد العاملــة.«

VI .)PFP( مستقبل المنتدى« ومنصة للشراكات«

ــة  ــا ذات الصل ــة القضاي ــراكات يف مناقش ــة ال ــدى ومنص ــتقبل املنت ــة مبس ــتثنائية املتعلق ــة االس ــتمر الحص ستس

ــاق  ــداد االتف ــدة، خاصــة يف ضــوء إع ــادل املامرســات الجي ــن طــرف الرئاســة وتب باألهــداف املشــرتكة املحــددة م

ــدول . ــن طــرف ال ــذه مســتقبا م ــرة وتنفي ــي للهج العامل

تجــدر اإلشــارة إىل أن  قاعــدة بيانــات املنصــة املتعلقــة بالــراكات  أصبحــت اآلن رقميــة وموجــودة عــىل موقــع 

املنتــدى العاملــي، وعليــه فــإن ممثــيل الحكومــات مدعــوون إىل تقاســم تجاربهــم عــرب قاعــدة البيانــات واالســتفادة 

مــن أكــر مــن 1000 مثــال ألفضــل املامرســات املســجلة فيهــا.

VII .أيام المجتمع المدني

متثــل أيــام املجتمــع املــدين يف املنتــدى العاملــي فرصــة مهمــة للرائديــن بهيئــات املجتمــع املــدين مــن جميــع أنحــاء 

العــامل لاجتــامع معــاً ملناقشــة والتفاعــل مــع الــدول بشــأن القضايــا األساســية املتعلقــة مبجــايل الهجــرة والتنميــة. 

وعاقــة باالتفــاق العاملــي للهجــرة واســتلهاًما مــن خطــة املجتمــع املــدين ذات الثــاين نقــاط عــىل مــدى خمــس 

ــة واملنظمــة واملنتظمــة اآلن:  ــام املجتمــع املــدين لعــام 2017 حــول موضــوع »الهجــرة اآلمن ســنوات، متحــورت أي

آليــات االتفــاق الــذي يســتحق املصادقــة عليــه.« ويف إطــار اإلعــداد لاتفــاق العاملــي للهجــرة خــرج املجتمــع املــدين 

ــي حــددت  ــوان »اآلن و كيــف: عــرة إجــراءات ألجــل االتفــاق العاملــي« الت يف العــام املــايض بوثيقــة تحــت عن

القضايــا واملواضيــع ذات األولويــة املشــكلة  لرؤيــة املجتمــع املــدين املتعلقــة  باالتفــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة 

اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة.

قبــل وبعــد اجتامعــات املنتــدى العاملــي للهجــرة والتنميــة، وبالتــوازي مــع مســار إعــداد االتفــاق العاملــي للهجــرة، 

سيســتمر املجتمــع املــدين يف تنفيــذ ومتابعــة إنجــازات الخطــة الخامســية ذات الثــامين نقــاط والتوصيــات املؤطــرة 

يف عــرة إجــراءات، ســواء عــىل املســتوى الداخــيل أو عــىل أرض الواقــع.
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VIII . التفكير في مستقبل المنتدى العالمي للهجرة و التنمية من
خالل تجربة عشر سنوات 

ــود الرئاســة املشــرتكة أن تقــرتح عــىل الحكومــات التفكــري يف مســاهمة املنتــدى  ــه أعــاه، ت كــام متــت اإلشــارة إلي

العاملــي يف الحــوار العاملــي حــول الهجــرة والتنميــة وتنفيــذ السياســات مــن خــال اســتعراض نتائــج عــر ســنوات 

وفهــم الروابــط بينهــا وبــني السياســات الوطنيــة والجهويــة واملحليــة. وميكــن تحقيــق ذلــك إمــا مــن خــال مجموعــة 

عمــل أو مبســاعدة خبــري أو وكالــة خارجيــة. ومــن شــأن ذلــك أن يثّمــن نجاحــات املنتــدى العاملــي ويــربز التحديــات 

املســتمرة املتعلقــة بقضايــا الهجــرة والتنميــة، باإلضافــة إىل تحليــل أفضــل للمامرســات التــي ســجلها املنتــدى مــن 

خــال مناقشــاته الســنوية ومنصــة الــراكات. 

عــاوة عــىل ذلــك، ميكــن ملثــل هــذه الدراســة التقييميــة والتحليليــة أن تعكــس أيًضــا إمكانيــة دمــج وحــدة دعــم 

املنتــدى يف املنظمــة الدوليــة للهجــرة كــام اقــرتح ذلــك املمثــل الخــاص الســابق لألمــني العــام لألمــم املتحــدة حــول 

ــري الدعــم اللوجســتيك للرؤســاء، مــزودة مبوظفــني يديرهــم  ــي أنشــئت لتوف ــرت ســاذرالند والت ــة، بي الهجــرة الدولي

مكتــب املنظمــة الدوليــة للهجــرة لكنهــم منفصلــني عنهــا، ويتــم التكليــف بالدعــم الفنــي مــن املنظمــة الدوليــة 

ــؤدي هــذا التكامــل إىل متكــني وحــدة الدعــم مــن اســتخدام  ــارشة إىل الرؤســاء. وميكــن أن ي للهجــرة وتقدميــه مب

املــوارد بشــكل أكــر فاعليــة وتقديــم مجموعــة مــن الخدمــات الكاملــة إىل املنتــدى العاملــي حــول الهجــرة والتنميــة 

يف املهــام املقبلــة.

 


