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ً
معا على تنفيذ
العمل
االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة

َّ
والمنظمة والنظامية

االستعراض اإلقليمي العربي

أساسية
معلومات
ّ

في عام  ،2020استضافت

المنطقة العربية أكثر من

40

ُ
اعتمــد االتفــاق العالمــي للهجــرة اآلمنــة والمنظمــة
والنظاميــة فــي وقــت كانــت المنطقــة العربيّ ــة

تشــهد فيــه تحـ ّـركات ســكانية غيــر مســبوقة .ومــع

مليون

مهاجر والجئ

تأييــد  20بلــد عربــي لالتفــاق ،أصبحــت مبادئــه

التوجيهيــة وأهدافــه حجــر الزاويــة لألطــر الوطنيــة

والتعــاون اإلقليمــي والشــراكات فــي مجــال حوكمــة

وزاد عدد المهاجرين من البلدان العربية

32

الهجــرة فــي المنطقــة العربيــة .وألقــى االســتعراض

اإلقليمــي العربــي األول الضــوء علــى مجــاالت العمــل
المشــتركة ،وســمح للحكومــات بإجــراء تقييــم أولــي

ّ
ظل

للتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االتفــاق .ويوفــر المنتــدى
االفتتاحــي الســتعراض الهجــرة الدوليــة ،الــذي

ســيُ عقد فــي نيويــورك مــن  17إلــى  20أيار/مايــو ،2022
فرصـ ً
ـة للبنــاء علــى هــذا الزخــم لتبــادل الممارســات
الجيّ ــدة ،وتعزيــز ُ
الن ُهــج المبتكــرة ،وتعزيــز الشــراكات
ّ
المتعدديــن.
بيــن أصحــاب المصلحــة

مليون شخص

44%

منهم داخل
المنطقة

المصدرUnited Nations Department of Economic :
and Social Affairs, Population Division (2020).
International Migration Stock 2020. Available at
https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.

االستعراض اإلقليمي العربي لالتفاق العالمي من أجل
الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية :رحلة شاملة للجميع
إلى المنتدى الدولي الستعراض الهجرة 2022
دعوة إلى البلدان
لتعيين نقاط اتصال

نموذج استرشادي
للمراجعة
اإلقليميّ ة
ورشتا عمل لبناء
ّ
ممثلي
قدرات
الدول األعضاء
جلستا حوار
ألصحاب المصلحة
ّ
المتعددين
مشاورات مع ّ
الدول
األعضاء حول كيفيّ ة
تنفيذ االستعراض
اإلقليمي

ً
ً
وطنيا
تقريرا
أربعة عشر
طوعيّ ًا لالتفاق العالمي
من أجل الهجرة

مشاورات
ألصحاب المصلحة
ّ
المتعددين
حوار البرلمانات
العربية بشأن
االستعراض
اإلقليمي لالتفاق
العالمي من
أجل الهجرة

جلسة حوار مع آليّ ات التشاور بين
الدول بشأن االستعراض اإلقليمي
لالتفاق العالمي من أجل الهجرة

مؤتمر
االستعراض
اإلقليمي لالتفاق
العالمي من
أجل الهجرة
َّ
والمنظمة
اآلمنة
والنظامية

النواتج:

 .1تقرير االستعراض
اإلقليمي

 .2الوثيقة الختاميّ ة

الطريق إلى المنتدى الدولي الســتعراض الهجرة2022

جلسة
إحاطة للدول األعضاء

مؤتمر االستعراض
اإلقليمي

حوار مع أصحاب
ّ
المتعددين
المصلحة

 30تشرين الثاني
/نوفمبر 2021

 25-24شباط/فبراير
2021

 10شباط/فبراير
2022

حدث جانبي على
هامش منتدى

استعراضالهجرةالدولي
ّ 20-17
أيار/مايو
2022

اتجاهات الهجرة والنزوح القســري
العربية وفيها (بالماليين) ،حسب مجموعات المناطق2020 ،
عدد المهاجرين والالجئين من البلدان
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المصدر.ESCWA calculations based on DESA, 2020 :
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المصدر.ESCWA calculations based on DESA, 2020 :

70
العربية (بمليارات الدوالرات) ,حسب مجموعات البلدان2020-1990 ،
التحويالت إلى المنطقة
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المصدرWorld Bank, 2021. “Annual remittances data (updated as of May 2021)”, Migration and Remittances. :
Available at http://www.worldbank.org/migration.
مالحظة.Data for 2020 are estimates :

آثــار جائحة كوفيــد 19-على المهاجرين والالجئين
الدور األساسي
ّ
يؤمن المهاجرون والالجئون
خدمات أساسيّ ة ،في الصحة،
والتنظيف ،والعمل المنزلي،
والزراعة ،وإنتاج األغذية
يساهمون في ضمان
استمرارية سالسل اإلمداد
في المنطقة العربيّ ة
بلغت التحويالت إلى المنطقة
 57.9مليار دوالر في عام
 ،2020بزيادة  2.5في المائة
عن السنوات السابقة

ّ
للتأثر
قابلية شديدة
ّ

ّ
تحديات في الوصول إلى

الخدمات األساسية بما فيها

الصحية والتعليميّ ة

ظروف معيشيّ ة تتسم

باالكتظاظ وبتدني المستوى،

ّ
التأثر
ما يؤدي إلى زيادة قابليّ ة
زيادة التمييز وكره األجانب

ّ
السبُل في بلدان المقصد
تقطع ُ
معاناة من انعدام أمن ّ
الدخل،

ومن الفقر ،والجوع

التوصيات
تيسير الهجرة النظاميّ ة
معالجة العوائق الهيكليّ ة
إتاحة اللقاحات ضد
كوفيد 19-للمهاجرين
والالجئين من دون تمييز
تعزيز الشمول والتسامح
إدراج المهاجرين والالجئين
في خطط التعافي

رئيسية
حقائق وأرقام
ّ
المهاجرون والالجئون حســب نوع الجنس

1/3

ثلث المهاجرين والالجئين في المنطقة

العربية كان من النساء في عام 2020

1/2

35%

النساء

في بلدان المغرب

المهاجرات

ّ
شكلت النساء نحو نصف المهاجرين

والالجئات

والالجئين في بلدان المشرق
ّ
نمو ًا
وأقل البلدان
ّ
العربية ّ

28%

في بلدان مجلس

التعاون الخليجي

المهاجرون والالجئون حســب الفئات العمرية

2/3

أكثر من ثلثي المهاجرين

والالجئين المقيمين في المنطقة
سن العمل
العربية كانوا في ّ
ّ
ً
( 64-25عاما) في عام 2020

18%

من األطفال
ً
عاما)
(14-0

11%

من الشباب
ً
عاما)
(24-15

3%

السن
من كبار
ّ

ً
عاما)
(أكثر من 65

المصدر.ESCWA calculations based on DESA, 2020 :

الثغرات والتحديات في تنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة

محدودية البنية
األساسيّ ة البحثيّ ة
حول الهجرة

ّ
محدودية الموارد
المالية والبشرية
ضعف القدرة
على جمع
بيانات الهجرة،
ّ
مركزية،
وجعلها
ومشاركتها

الحاجة إلى زيادة
التعاون والتنسيق
داخل المنطقة

الصدمات
الخارجيّ ة :عدم
االستقرار السياسي،
والنزاعات ،وجائحة
كوفيد19-

الخطوات المقبلة
النظامية
النظامية والحد من الهجرة غير
توســيع مســارات الهجرة
ّ
ّ

01

تقديم برامج لتوجيه المهاجرين قبل الهجرة وخاللها
تحديد إجراءات ّ
شفافة للدخول

ّ
ّ
بتنقل اليد العاملة
تتعلق
تسريع وضع سياسات وطنيّ ة وإقليميّ ة للهجرة ،تشمل خطط
معالجة الدوافع السلبيّ ة والعوامل الهيكليّ ة التي تجبر المهاجرين على الهجرة

02

ضمان حق المهاجرين في الحصول على الخدمات األساسـ ّـية
ضمــان حــق جميــع المهاجريــن فــي الحصول على الخدمات األساســيّ ة .وهي تشــمل الرعاية
الصحيّ ــة علــى طــرق الهجــرة ،بمــا في ذلــك الرعاية الصحيّ ة العامة والجنســيّ ة واإلنجابية،
ّ
ّ
ـتمرارية
المتعلق بالهجرة .وضمان اسـ
والرعايــة الصحيــة النفســيّ ة ،بغــض النظــر عــن الوضع
هــذه الرعايــة في حاالت الطوارئ
إتاحة اللقاحات لجميع المهاجرين ،بما في ذلك اللقاحات ضد كوفيد19-
تأمين التواصل بشأن المخاطر والتوعية المجتمعيّ ة بلغات يفهمها المهاجرون

03

العمــال المهاجرين وتمكينهم
حماية
ّ
ّ
العمال المهاجرين
مواءمة قوانين العمل مع معايير حقوق اإلنسان والعمل الدوليّ ة ،وشمول

بها ،بمن فيهم من يعمل في الخدمة المنزليّ ة

ضمان حق المهاجرين في تأليف جمعيّ ات والمشاركة في النقابات العماليّ ة ،بما ال يتعارض
مع قوانين البلد

إصالح ُن ُظم الكفالة ،وتوسيع نطاق عمليات التفتيش ،وتحسين حماية األجور ،وتسهيل
ّ
العمال المهاجرين غير النظاميّ ين
تسوية أوضاع
المواءمة بين سياسات التعليم والتدريب وسياسات الهجرة ،بما في ذلك من خالل
االتفاقات الثنائيّ ة
ّ
والمؤهالت والكفاءات
االعتراف المتبادل بالمهارات
ّ
العمال المهاجرين أي رسوم توظيف
تخفيض تكاليف التوظيف المرتفعة ومنع تحميل
إنشاء بيئة تمكينية للتحويالت

04

مفصلة في الوقت المناســب وإتاحتها
توفير بيانات
ّ
إجــراء مســوحات وتطويــر أدوات ومنهجيــات مبتكــرة لجمــع المعلومــات وتحليلهــا
ومنهجيّ ــات لجمــع البيانــات الدقيقــة المص ّنفــة حســب نــوع الجنــس ،والعمــر ،والوضع حســب
الهجــرة ،والمهارات
ّ
التقدم في تنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة
تقييم

احترام حقوق اإلنســان لجميع المهاجرين

05

ضمان المساواة أمام القانون وتحسين وصول المهاجرين إلى ُن ُظم العدالة

إدراج جميع المهاجرين في ُن ُظم الحماية االجتماعية الوطنيّ ة ،وتعزيز التعاون الثنائي
لتحسين الحماية االجتماعية العابرة للحدود
توفير الرعاية المناسبة واالستقبال وإعادة اإلدماج للمهاجرين العائدين
تعزيز الجهود لتج ّنب العودة غير الطوعيّ ة
إنهاء ممارسات توقيف المهاجرين وإيجاد حلول بديلة ودعمها
التركيز على عودة المهاجرين بأمن وكرامة وعلى إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم األم

06

ضمان حقوق المهاجرين من النســاء واألطفال
تعميم منظور المساواة بين الجنسين في سياسات الهجرة ،وخططها ،وبرامجها
اعتماد تدابير لمكافحة التمييز على أساس الجنس والعنف القائم على نوع الجنس في
جميع مراحل الهجرة

تعزيز ُن ُظم الحماية الوطنية لدمج المهاجرين من الراشدين واألطفال فيها ،وتعزيز التعاون
المراعي لألطفال عبر الحدود والمناطق ،بما يحقق المصالح القصوى لألطفال
ضمان عمليات العودة الطوعيّ ة إلى الوطن األم المراعية لألطفال على أساس أفضل تقييم
للمصالح ،وضمان وحدة األسرة وعدم فصل األطفال عن أي من الوالدين
منع توقيف األطفال المهاجرين في التشريعات الوطنيّ ة وفي الممارسة

07

مكافحة اإلتجار بالبشر
تعزيز الجهود الرامية إلى حماية المهاجرين ،وإنقاذ الحياة ،ومكافحة اإلتجار بالمهاجرين
وتهريبهم ،وإدارة الحدود
تكثيف الجهود لصنع سياسات تمنع تجريم المهاجرين غير الشرعيين وفي الوقت نفسه
تكافح اإلتجار والتهريب

08

تعزيز الجهود لتحديد ضحايا اإلتجار ،وإنشاء آليّ ات إلحالة الضحايا ،وتعزيز الحماية
وتقديم الدعم

تعزيــز التعــاون الوطني والثنائي واإلقليمي والدولي
اجتراع حلول للتحديات المشتركة ،وحماية المهاجرين ،وتسريع تنفيذ االتفاق العالمي من

أجل الهجرة

تعزيز آليّ ات التشاور والتعاون على المستويين الوطني واإلقليمي
إشراك المهاجرين في عملية صنع القرارات ذات الصلة بالهجرة ،وتمكينهم من إنشاء
جمعيات واتحادات تمثل مصالحهم ،أو االنضمام إلى القائم منها
تعزيز دور وزارات الخارجيّ ة والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة لضمان وتيسير اتصال
المهاجرين بالبلدان والمجتمعات األم
ّ
وتحديات ،ولتحديد
دعم دور اإلدارات المحليّ ة لدراسة ما تنطوي عليه الهجرة من منافع
ً
ّ
ضمانا لحصول المهاجرين على الخدمات األساسيّ ة
األولويات وتخصيص الموارد

22-00355

