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 الخطوات باتجاه تنفیذ االتفاق العالمي للھجرة -   ً أوال  

ّ                                                                        شك ل الدعم التاریخي لالتفاق العالمي للھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة في عام     ً       ً    لما  رئیسیا  في  ْ ع   َ م   2018 
ج الحوار الدولي حول قضایا الھجرة في المحافل العالمیة الرئیسیة، وھو حوار  ّ                                                                         إدارة الھجرة. وأتى االتفاق لیتو                               

إعالن نیویورك بشأن الالجئین  2016أیلول/سبتمبر  19   ّ                                              امتد  على عقد كامل قبل أن تعتمد الجمعیة العامة في 
                                                                         ً                        والمھاجرین الذي ألزم الدول األعضاء بالبدء بعملیة مفاوضات حكومیة دولیة وصوال  الى اعتماد اتفاق عالمي 

 .2، 1للھجرة

بما في ذلك المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة لعام مي إلى مجموعة من األطر العالمیة، ویستند االتفاق العال
دعو الدول األعضاء إلى "تیسیر واألھداف اإلنمائیة لأللفیة، التي ت 2030وخطة التنمیة المستدامة لعام  1994

ّ                                                                ل األشخاص على نحو منظ م وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولیة، بما في ذلك من خالل تنفیذ سیاسات            ُّ الھجرة وتنق                      
   .3)7-10سن اإلدارة" (الغایة                       ُ مخطط لھا والتي تتسم بح  الھجرة ال

                             ّ                                                                 وقد حرصت العملیة الشاملة المت بعة في وضع االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة 
على عكس أولویات وشواغل البلدان والمناطق في جمیع أنحاء العالم. وقد شاركت المنطقة العربیة بنشاط خالل 

ُ                                                                        التشاور والتفاوض. وقد ع رضت الرسائل الرئیسیة المنبثقة عن المشاورة اإلقلیمیة بشأن الھجرة الدولیة مرحلتي                        
ُ                                    في اجتماع التقییم الذي ع قد في المكسیك في كانون األول/دیسمبر  2017في المنطقة العربیة لعام  كانت ، ف2017                       

منة عتماد االتفاق العالمي للھجرة اآلإلى ا                  ُ                                      بمثابة معلومات است ثمرت في مرحلة التفاوض الالحقة التي أدت 
 والمنظمة والنظامیة. 

ویأتي االتفاق العالمي في مرحلة حرجة بالنسبة للمنطقة العربیة التي تشھد تحركات سكانیة لم یسبق لھا 
في المائة من  15ملیون مھاجر (ما یقرب من  38، استضافت المنطقة العربیة أكثر من 2017مثیل. ففي عام 

ملیون شخص. كما أن التشرد  29السكان المھاجرین في العالم)، في حین بلغ عدد المھاجرین من البلدان العربیة 
ما یقرب  2017                                                                               ً        الداخلي من السمات الھامة لتدفقات الھجرة في المنطقة، حیث بلغ عدد المشردین داخلیا  في عام 

 خص.ملیون ش 15من 

وما یدفع الى الھجرة في المنطقة العربیة ھي عوامل اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة معقدة ومضاعفة 
تختلف بین بلد وآخر وبین منطقة دون إقلیمیة وأخرى. وتشمل الدوافع الرئیسیة عدم االستقرار السیاسي، 

ال سیما بین الشباب ت البطالة، الفقر، وارتفاع معدالوالصراعات واألزمات اإلنسانیة المستمرة والناشئة، و
والشابات، والتھمیش واالستبعاد، واتساع نطاق عدم المساواة، وانخفاض األجور وعدم حمایتھا، والتعلیم 

                                                
) 2013و 2006المستوى بشأن الھجرة الدولیة والتنمیة (المعقودین في عامي  وتشمل ھذه المحافل حواري األمم المتحدة الرفیعي 1

 .2007                                                                         ُ         ً         والمنتدى العالمي المعني بالھجرة والتنمیة الذي تقوده الدول األعضاء، والذي ی عقد سنویا  منذ عام 
2 A/RES/71/1. 
                                                                                             ُ                 وتشمل األطر ما یلي: خطة عمل أدیس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمویل التنمیة، الذي ی لزم الدول األعضاء  3

كامل لحقوق اإلنسان" و"زیادة التعاون بشأن     ً                                                                                 أیضا  "بالتعاون على الصعید الدولي لضمان الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة، مع االحترام ال
الحصول على االستحقاقات المكتسبة وإمكانیة نقلھا، وتعزیز االعتراف بالمؤھالت والتعلیم والمھارات األجنبیة، وخفض تكالیف تجنید 

 2030-2015ارث للفترة )؛ إطار سنداي للحد من مخاطر الكو111المھاجرین، ومكافحة القائمین بالتوظیف عدیمي الضمیر" (الفقرة 
وتوصیاتھ بشأن التدابیر المتخذة للتخفیف من المخاطر المرتبطة بالكوارث؛ واتفاق باریس الناتج عن مؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم 

                         ُّ         المتحدة اإلطاریة بشأن تغی ر المناخ.

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_71_1.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_71_1.pdf
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                 ً ر المناخ. وكثیرا                         ّ                                                      ُّ المنخفض الجودة الذي یحق ق عوائد ضعیفة، باإلضافة إلى ھشاشة المنطقة تجاه آثار تغی  
  ّ                                                   ب ب بمستویات غیر مسبوقة من الھجرة في المنطقة العربیة.ما تتداخل ھذه الدوافع التي تتس

وإزاء ھذه الخلفیة، حددت البلدان العربیة في جمیع أنحاء المنطقة إدارة الھجرة بوصفھا أحد المجاالت 
ً التي تحظى بأولویات سیاساتھا، ونتیجة لذلك، شھدت المنطقة ارتفاعا        ً                               كبیرا  في السیاسات والمشاریع المتصلة                                                                

 ة. بالھجر

 االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة  -     ً ثانیا  

یأتي االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة كأول اتفاق شامل یتم التفاوض بشأنھ 
                         ّ                        یتناول إدارة الھجرة. ویوف ر االتفاق العالمي من أجل الدولي تحت رعایة األمم المتحدة على الصعید الحكومي 

                                            ً وااللتزامات المرافقة واإلجراءات المقترحة، نھجا   23الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة، وأھدافھ البالغ عددھا 
 درجة للمساعدة في تحقیق ھجرة آمنة ومنظمة ونظامیة. 360من 

كانون األول/دیسمبر  10مؤتمر مراكش في المغرب في          ً                    دولة عضوا  في األمم المتحدة في  165اعتمدتھ 
تھ الجمعیة العامة رسمیا  في  2018 ّ                        ً    وأقر              ً                          بوصفھ اتفاقا  غیر ملزم، یمثل نقطة تحول  2018كانون األول/دیسمبر  19   

                            ّ                                                                         تاریخیة في إدارة الھجرة ویوف ر للدول المرونة لمتابعة التنفیذ على أساس واقع الھجرة الخاص بھا، وقدراتھا 
 وأولویاتھا. 

ّ                           والمجس د في القانون الدولي لحقوق االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة ویدعو       
                                                                                   ّ         ن، الى احترام مبدأي عدم جواز فسخ قوانین الحمایة وعدم التمییز. وھو یكفل االحترام الفع ال لحقوق اإلنسا

اإلنسان لجمیع المھاجرین وحمایتھا وإعمالھا، بغض النظر عن وضعھم كمھاجرین، في جمیع مراحل دورة 
ج لرفاه المھاجرین وأفراد    ً        ً     ً                                 ً عدا  إنسانیا  قویا  للھجرة. وھو یجعل من األفراد محورا                 ُ الھجرة، ویحمل ب   ّ                          أساسیا  لھ ویرو         ً      

 المجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد. 

ویعتبر االتفاق العالمي أن الھجرة واقع متعدد األبعاد ال یمكن أن تتصدى لھ سیاسة قطاع حكومي واحد. 
یین األفقي والعمودي حكومي كامل ومتكامل لضمان تماسك السیاسات على المستو   ٍ ھج                       َحیث یدعو الى اعتماد ن 

 في جمیع القطاعات والمستویات الحكومیة؛ 

ّ                                                                                     كما یشج ع على إقامة شراكة واسعة بین أصحاب المصلحة المتعددین لمعالجة الھجرة بجمیع أبعادھا عن        
طریق إشراك المھاجرین والمغتربین والمجتمعات المحلیة والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم وأصحاب المصلحة 

 ذوي الصلة بإدارة الھجرة. اآلخرین 

، ویستند إلى اعتراف مفاده أن الھجرة 2030ویرتكز االتفاق العالمي على خطة التنمیة المستدامة لعام 
                                                                                            ّ               واقع متعدد األبعاد لھ أھمیة كبرى في التنمیة المستدامة لبلدان المنشأ والعبور والمقصد، مما یتطل ب اتخاذ تدابیر 

 استجابة متسقة وشاملة. 

یعكس العدید من القضایا  الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة ھم من ذلك أن االتفاق العالمي من أجلواأل
طائفة كاملة من المواضیع المتصلة بالعدید  23واألولویات الرئیسیة إلدارة الھجرة في المنطقة. وتغطي أھدافھ الـ 
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لیة والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة. ومن بین د المح ُ ع                                                   ُ من جوانب الھجرة من أجل تحسین إدارة الھجرة على الص  
 أھدافھ تخفیف األسباب السلبیة للھجرة وتعزیز نتائجھا اإلیجابیة في الوقت نفسھ. 

والواقع أن االتفاق العالمي للھجرة ھو مخطط لكیفیة إدارة الدول للھجرة على أفضل وجھ والتعاون بمزید 
                     ً                                    صلحة اآلخرین، استنادا  إلى واقعھا وقدراتھا في مجال الھجرة.من الفعالیة مع بعضھا البعض ومع أصحاب الم

 ھج الجدید إلدارة الھجرة   َ الن    -     ً ثالثا  

مشترك مفاده أن الھجرة قادرة، إذا                                                              ٍ یرتكز االتفاق العالمي للھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة على فھم  
ّ   دیرت على نحو سلیم، على تعزیز التنمیة المستدامة للجمیع. وفي ما یلي قائمة ببعض نقاط الدخول التي تجس د     ُ ما أ                                                                                                   

روح االتفاق العالمي للھجرة والتي یمكن أن تساعد الدول على وضع سیاسات ذات صلة بالھجرة تكفل حمایة 
 فیھ مصلحة بلدان المنشأ والعبور والمقصد. المھاجرین وتمكینھم وتستفید من اإلمكانات اإلنمائیة للھجرة لما 

                   ّ ھج القائم على األدل ة   َ الن  

یشدد االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة على أھمیة إدارة الھجرة من خالل 
ّ                                   السیاسات والممارسات التي تستند إلى األدلة. ومن الواضح أیضا  أن  وضع أطر فعالة للرصد والتقییم یتوق   ً ف                                                          

ّ                                              على توافر قاعدة أدلة واسعة النطاق. ولھذا الغرض، فإن  االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة                                                    
             ّ                                                                           ّ           والنظامیة یسل ط الضوء على أھمیة جمع وتحلیل ونشر بیانات دقیقة وموثوقة وقابلة للمقارنة، مصن فة حسب نوع 

 ة. الجنس والعمر وحالة الھجرة وغیر ذلك من الخصائص ذات الصل

                                                                     ً       ً           وإلى جانب توجیھ عملیة صنع السیاسات وضمان اتساقھا، تشكل البیانات عنصرا  رئیسیا  في الخطاب 
العام المستنیر، حیث توفر قاعدة من األدلة بشأن فوائد الھجرة وتحدیاتھا وتساعد على تبدید الروایات والقوالب 

تفادة كبیرة من توافر المعلومات والبیانات الجیدة                      ّ                                 ً   النمطیة الضارة والمضل لة. ویستفید المھاجرون أنفسھم أیضا  اس
ّ                                              في مجال الھجرة وإمكانیة الوصول إلیھا، حیث یستطیعون اإلط الع على حقوقھم والتزاماتھم وخیاراتھم المتعلقة                                                       

                                     ً                                     بالھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة فضال  عن الوعي لمخاطر الھجرة غیر النظامیة.

 على الحقوق     ٌ قائم     ٌ ھج   َ ن  

ّ    إن  أح د المبادئ األساسیة لالتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة ھو أن جمیع الناس،  
بمن فیھم المھاجرون، لھم نفس حقوق اإلنسان والحریات األساسیة العالمیة. ویؤكد االتفاق العالمي من اجل 

حترام وحمایة وإعمال حقوق اإلنسان لجمیع                                      ً                         الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة مجددا  أن الدول األعضاء ملزمة با
 المھاجرین في جمیع األوقات، بغض النظر عن وضعھم كمھاجرین.

ومن خالل ترسیخ حقوق اإلنسان بوصفھا حجر الزاویة في إدارة الھجرة ومن خالل وضع الناس في 
ّ                                                             ً صمیمھا، یشك ل االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة أداة   للحد من المخاطر وأوجھ الضعف           

                                                     ّ                                          التي یواجھھا المھاجرون في مختلف مراحل الھجرة. وھو یسل ط الضوء على االحتیاجات المحددة لمختلف فئات 
المھاجرین، مثل النساء واألطفال، ویدعو إلى تلبیة ھذه االحتیاجات من خالل اعتماد تدابیر تراعي المساواة بین 

 فل حمایة المھاجرین وتمكینھم بوصفھم عناصر فاعلة في التنمیة.الجنسین واحتیاجات الطفل وتك
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 ھج المتكامل   َ الن  

ّ                                                                                         ویقر  االتفاق العالمي للھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة بأن تحقیق الحالة المستصوبة للھجرة اآلمنة     
       ّ                 لك، ال بد  من إدماج قضایا                            ً     مجزأ إزاء إدارة الھجرة. بدال  من ذ   ٍ ھج              ّ         َمستحیل إذا تم  اتباع ن                        ٌ والمنظمة والنظامیة أمر  

ً                            ُ الھجرة أفقیا  في جمیع السیاسات القطاعیة ذات الصلة، ورأسیا  في التخطیط اإلنمائي وعلى الص                                               ً د المحلیة  ُ ع              
من                                              ٍ ر حقوق المھاجرین واحتیاجاتھم وإمكاناتھم كجزء                                                     َّ والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة. كما أنھ ال یكفي أن تصو  

ل ینبغي النظر في آثار الھجرة لدى التخطیط للھیاكل األساسیة ولدى تخصیص االستراتیجیات اإلنمائیة، ب
 المیزانیة.

   ّ                                                                                    ویشد د االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة بشكل خاص على إدماج منظورات 
یلة لضمان الحكم وأولویات السلطات المحلیة في االستراتیجیات والبرامج اإلنمائیة والتخطیط بشأن الھجرة، كوس

 الرشید واتساق السیاسات على المستویات الحكومیة والسیاسات القطاعیة. 

    َ           الن ھج التشاركي

   ّ                                                                                       یسل م االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة بأن مشاركة جمیع قطاعات المجتمع 
في مصلحة الجمیع في بلدان المنشأ    ُّ صب  ھا ت ِ ل   ْ ع                                            َ منھ في سبیل التصدي للھجرة بجمیع أبعادھا وج        َ ال مفر      ٌ أمر  

ج االتفاق العالمي إلقامة شراكات واسعة    ٍ ھج                              ً     َوالعبور والمقصد. وبصفتھ جزءا  من ن  ّ                                     مجتمعي كامل متكامل، یرو                        
النطاق بین أصحاب المصلحة المتعددین من أجل معالجة مسائل الھجرة بجمیع أبعادھا من خالل إشراك 
المھاجرین والمغتربین والمجتمعات المحلیة والمجتمع المدني واألوساط األكادیمیة والقطاع الخاص 

والنقابات العمالیة ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنیة ووسائل اإلعالم وأصحاب المصلحة اآلخرین والبرلمانیین 
 في إدارة الھجرة.

ً رابعا    متابعة االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة   -     
 والنظامیة واستعراضھ

والمنظمة والنظامیة إلى إجراءات لضمان ترجمة روح ونص االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة 
           ّ                                     ّ                                             ملموسة، ال بد  من متابعتھ واستعراضھ بشكل منتظم وفع ال. وبالنظر إلى تزاید خطر أوجھ الضعف في صفوف 
                                               ّ                                                   النساء واألطفال وكبار السن طوال دورة الھجرة، ال بد  من أن تراعي عملیة االستعراض اعتبارات المساواة بین 

د المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة،  ُ ع                              ُ ة المتابعة واالستعراض على الص  الجنسین والعمر. وستجري عملی
وستعكس مستویات تنفیذ االتفاق العالمي المختلفة وإن كانت متعاضدة. ویجب أن تشمل عملیة االستعراض، بقیادة 

جرة، التي أنشئت                                              ُ                                  الدول األعضاء، جمیع أصحاب المصلحة المعنیین. وك لفت شبكة األمم المتحدة المعنیة بالھ
لضمان تنسیق الدعم المقدم على نطاق منظومة األمم المتحدة إلى الدول األعضاء في تنفیذھا ومتابعتھا 
واستعراضھا لالتفاق العالمي للھجرة، بضمان إدراج النتائج الوطنیة واإلقلیمیة لالستعراضات في عملیة 

ً                            ستیس ر الشبكة أیضا  عملیة تبادل األفكار واألدوات     ّ                   من سد  الفجوة المعرفیة،       ٍ وكجزء   .4االستعراض العالمي               ّ    
 والبیانات والمعلومات الموثوقة والتحلیل والتوجیھ في مجال السیاسات.
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وعلى الصعید العالمي، سیكون المنتدى الدولي الستعراض الھجرة بمثابة المنبر الحكومي الدولي الرئیسي 
نب االتفاق العالمي للھجرة، بما في ذلك كیفیة صلتھ بخطة لمناقشة وتشاطر التقدم المحرز في تنفیذ جمیع جوا

       ً                                                                                         . ووفقا  لقرار الجمعیة العامة بشأن الطرائق والجوانب التنظیمیة لمنتدى استعراض الھجرة الدولیة الذي 2030عام 
وبعد ذلك كل أربع  2022    ُ                                    ، سی عقد أول منتدى خالل النصف األول من عام 2019 وتموز/یولی 19   ُ      اعت مد في 

                                                                     ً          ُ       وینبغي أن یسفر عن إعالن مرحلي موجز، قائم على األدلة وعملي المنحى. ووفقا  للقرار، ی عقد كل  .5تسنوا
منتدى في حدود الموارد المتاحة، على أن یتألف من أربع طاوالت مستدیرة تفاعلیة ألصحاب المصلحة المتعددین، 

ى تقدیم نتائج استعراضاتھا الوطنیة تعقبھا مناقشة للسیاسات وجلسة عامة. ویشجع القرار الدول األعضاء عل
 من بیاناتھا الوطنیة.                                                           ٍ للتقدم المحرز في تنفیذ االتفاق العالمي على أساس طوعي، كجزء  

وبالنظر إلى أن الھجرة الدولیة تحصل في معظمھا داخل المناطق، یجب أن تصبح االستعراضات على 
بشأن التقدم المحرز في تنفیذ االتفاق العالمي من أجل الھجرة أساسیة في المناقشات العالمیة   ً ة   َ ن                   ِ الصعید اإلقلیمي لب  

اآلمنة والمنظمة والنظامیة. في المنطقة العربیة، الفریق العامل المعني بالھجرة الدولیة في المنطقة العربیة، والذي 
الدولیة للھجرة، تشاركت في رئاستھ اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا وجامعة الدول العربیة والمنظمة 

ّ                                       وكالة أخرى من وكاالت األمم المتحدة، سینس ق عملیة المتابعة واالستعراض على الصعید  16        ّ  والذي یضم                                        
، بالتناوب مع المناقشات على 2020اإلقلیمي. ومن المتوخى إجراء االستعراض اإلقلیمي األول في أواخر عام 

ٍ                                                 ل  من منتدیات استعراض الھجرة الدولیة بصورة فعالة. ك إلطالعالصعید العالمي على مدى أربع سنوات، وذلك 
وستكون المشاركة الواسعة ألصحاب المصلحة وعملیة إشراك الشركاء، بما في ذلك العملیات االستشاریة اإلقلیمیة 

ید                                                                                        ً       ً     وغیرھا من العملیات والمنابر والمنظمات دون اإلقلیمیة واإلقلیمیة واألقالیمیة ذات الصلة، شرطا  أساسیا  لتول
بشأن  2019االستعراض العالمي. وفي ضوء ذلك، فإن المؤتمر اإلقلیمي لعام  إطار المدخالت ذات الصلة في

االتفاق العالمي للھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة: التنفیذ واآلثار المترتبة على السیاسات بالنسبة للمنطقة العربیة، 
یة للھجرة وجامعة الدول العربیة، یھدف إلى تمھید الطریق الذي نظمتھ اإلسكوا بالشراكة مع المنظمة الدولو

، فیكون الخطوة األولى نحو االستعراض العالمي األول 2020الستعراض اقلیمي شامل وكامل ومستنیر في عام 
 .2022في عام 
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