االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية
في إطار التحضير لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
بيروت2017/9/27-26 ،
ملخص الرسائل الرئيسية
نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة
الدولية في المنطقة العربية في مقرها ببيروت يومي  26و 27سبتمبر /أيلول  ،2017وذلك بالشراكة مع األمانة
العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة ،وبالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األعضاء في مجموعة
العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية .وذلك عمالً بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ،A/71/280
الذي طلب في الفقرة ( 22أ) من اللجان االقتصادية اإلقليمية التعاون مع الكيانات المعنية األخرى التابعة لمنظومة
األمم المتحدة والدول األعضاء والجهات المعنية في تنظيم المناقشات وتقديم اإلسهامات ضمن المرحلة التحضيرية
لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.
وناقش السيدات والسادة المشاركون الممثلون عن حكومات الدول العربية ،والمنظمات الدولية واإلقليمية،
والقطاع الخاص ،والنقابات ،ومنظمات المجتمع المدني ،وعلى مدى اليومين ،واقع وتحديات الهجرة في المنطقة
العربية وخلصوا إلى التالي:
•

وعيا ً بأن الهجرة واقع ال تحول دونه العوائق؛

•

وتأكيدا على أهمية التعاون على المستويين اإلقليمي والدولي في مجال الهجرة الدولية ،وعلى أن
إعالن نيويورك شكل نقطة تحول للنهج المعتمد في التعامل مع الهجرة بجميع أبعادها؛

•

وإيمانا ً بأنه ال يمكن ألي دولة أن تحيط بجميع أبعاد الهجرة من دون التعاون مع باقي الدول،
وبالتالي الحاجة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية واعتماد آليات متعددة األطراف لحوكمة الهجرة؛

•

وإدراكا ً بأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية يوفر فرصة في غاية
األهمية لتحديد سبل تنفيذ ما جاء في إعالن نيويورك؛

•

واستنادا ً إلى أهمية احترام حقوق اإلنسان واحترام الكرامة اإلنسانية للمهاجرين وأفراد أسرهم؛

•

وإدراكا ً ألوجه التالقي بين الهجرة واللجوء ،ووعيا ً باختالف واستقالل مسارات االتفاق العالمي
من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية واالتفاق العالمي بشان الالجئين؛

•

وحرصا ً على محاولة معالجة أسباب الهجرة غير النظامية والحد من آثارها السلبية ومكافحة
األشكال المختلفة من الجرائم المنظمة التي قد تقترن بها؛
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•

وإدراكا ً للمساهمات اإليجابية للمهاجرين سواء في دول المنشأ أو في دول المقصد؛

•

وتأكيدا ً على خصوصية المنطقة العربية وما تواجهه من أزمات؛

•

ووعيا ً بالحاجة إلى معالجة األسباب الدافعة للهجرة في دول المنشأ لكي تكون الهجرة خيارا ً لألفراد
ال واقعا ً يفرض عليهم؛

•

وأخذا ً في االعتبار نتائج المشاورات اإلقليمية التي عقدت في المنطقة العربية ضمن التحضير
لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ،وخاصة مخرجات عملية التشاور
العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء ،وحوار أبو ظبي ،والمشاورات اإلقليمية لمنظمات المجتمع
المدني للشرق األوسط وشمال إفريقيا.

وبعد االستماع إلى العروض والمداخالت والمناقشات التي دارت خالل الجلسات المختلفة على مدى
يومي االجتماع ،وباتباع التقسيم المواضيعي الوارد في قرار الجمعية العامة  A/71/280بشأن "طرائق المفاوضات
الحكومية الدولية بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية" ،اتفق المشاركون على أن
تقديم ملخص االجتماع التشاوري اإلقليمي إلى األمانة العامة لألمم المتحدة ،إلدراجه ضمن الوثائق الصادرة عن
االجتماعات التشاورية اإلقليمية المنعقدة خالل المرحلة التحضيرية لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة
والمنظمة والنظامية.

أوال ا -حقوق اإلنسان للمهاجرين كافة ،واإلدماج والتماسك االجتماعي،
والقضاء على جميع أشكال التمييز ،بما في ذلك العنصرية
وكره األجانب والتعصب
-1

بغض النظر عن وضعهم القانوني ،لتعزيز
أهمية احترام حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية للمهاجرين،
ّ
مساهمتهم في المجتمع سواء في بلد المنشأ أم بلد المقصد.

-2

الحاجة إلى التصدي لجميع أشكال التمييز العنصري والديني ،ومواجهة ظاهرة العداء لألجانب
واإلسالموفوبيا ،من خالل اعتماد سياسات تجرم هذه الممارسات وتحمي المهاجرين ،ونشر التوعية حول
الجوانب اإليجابية للهجرة وتغيير المفاهيم الخاطئة حولها.

-3

االعتراف بالهجرة في المنطقة العربية كظاهرة مركبة ،ال سيما حركات الهجرة المختلطة ،وصعوبة
تلبية احتياجات المهاجرين كالخدمات الصحية والتعليم والحماية وتنمية المهارات وغيرها ،ال سيما للفئات
األضعف من بينهم.

-4

العمل على تمكين المهاجرين من الولوج إلى الخدمات الصحية والصحة الجنسية واإلنجابية ،ال سيما
لألطفال والشباب والنساء.

-5

الحاجة إلى وضع سياسات تؤدي إلى الحفاظ على التنوع واإلدماج الثقافي وتعمل على مشاركة الجميع،
وتساهم في جمع شمل أسر المهاجرين ،وذلك لتحقيق التماسك االجتماعي.

-6

أهمية البحث عن بدائل الحتجاز المهاجرين غير النظاميين تتماشى مع مبادئ حقوق اإلنسان وتضمن
عدم تجريم المهاجرين غير النظاميين.
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العمل على إعطاء الحق للمهاجرين في الوصول إلى القضاء والمحاكمة العادلة.

-8

التأكيد على حق العودة ّلالجئين الفلسطينيين ،وإنهاء االحتالل كشرط أساسي إلنصافهم.

ثانيا ا -الهجرة غير النظامية ،وتيسير الهجرة النظامية من خالل تدابير تشمل
العمل الالئق ،وحراك العمالة ،واالعتراف بالمهارات والمؤهالت
-1

العمل على زيادة القنوات النظامية للهجرة ،وإتاحة فرص آمنة وقانونية للتنقل وفق ضوابط معقولة،
تراعي مبادئ حقوق اإلنسان ،وتحافظ على الكرامة اإلنسانية ،من خالل تبسيط إجراءات الحصول على
تأشيرات الدخول واإلقامة ألغراض مختلفة ،وذلك للحد من الهجرة غير النظامية ومخاطرها.

-2

الحاجة إلى القيام بحمالت توعية ،خاصة للشباب ،حول الهجرة اآلمنة ومخاطر الهجرة غير النظامية،
وتوفير البدائل اإليجابية عن الهجرة غير النظامية.

-3

العمل على تعزيز التوافق والتنسيق بين دول المنشأ ودول المقصد في مجال العودة الطوعية للمهاجرين،
ومساعدتهم على إعادة االندماج في بلدان المنشأ طبقا ً للقوانين الجاري العمل بها في البلدين.

-4

تعزيز فرص الهجرة الدائرية والموسمية ،وتقييمها ورصدها كإحدى وسائل الحد من ظاهرة الهجرة غير
النظامية.

-5

أهمية إيالء األولوية لحماية العمال المهاجرين من خطر اإلساءة واالستغالل ،وذلك بمواءمة القوانين
الوطنية مع القوانين والمعاهدات الدولية ،وإنشاء وتطوير قدرات المؤسسات التي تعنى بحماية العمال،
واعتماد التوظيف األخالقي وتوفير ظروف العمل الالئق (كإلغاء أو تقليص تكاليف التوظيف التي يتحملها
العامل ،واعتماد عقود واضحة تتماشى مع قوانين العمل الدولية ،وتوفير التأمين الصحي) ،وتوسيع نطاق
الحريات النقابية.

-6

أهمية إدماج العمال المهاجرين في سوق العمل في دول المقصد من خالل التسوية القانونية لعمل
المهاجرين في جميع القطاعات االقتصادية .وقد اعتمدت بعض الدول العربية في هذا المجال سياسات
تحفيزية لتوظيف المهاجرين ،ال سيما أولئك الذين هاجروا ألسباب قسرية.

-7

العمل على االعتراف بالمؤهالت العلمية والتقنية للمهاجرين ،وتشجيع تطوير المهارات في دول المنشأ
والمقصد من خالل إنشاء مراكز للتدريب لرفع قدرات اليد العاملة ،واعتماد سبل لالعتراف بتلك
المؤهالت والقدرات المهارات .ووضع حوافز لتعزيز توظيف المهاجرين ذوي المهارات ،مثل ربط
مستوى المهارات بخفض رسوم التوظيف .وتعزيز التعاون بين دول المنشأ ودول المقصد في مجال
التدريب لتأهيل المهاجرين المحتملين.

-8

أهمية تسهيل العمليات اإلدارية والقانونية قبل الهجرة وخاللها وبعدها ،وبما في ذلك توفير الوثائق واألدلة
االسترشادية للعمال المهاجرين بطرق واضحة ،وبلغتهم األصلية ،قبل مغادرة بلدهم.

-9

الحاجة إلى تطوير أنظمة الكفالة والعمل على استبدالها بأنظمة تتماشى مع الكرامة اإلنسانية ،واالحتياجات
االقتصادية ،مع االستفادة من التجارب القطرية والدولية في هذا المجال ،مثل تجربة إطالق البطاقة
الزرقاء وتصريح العمل المرن.
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ضرورة وضع سياسات تتماشى مع االتفاقيات الدولية لالعتراف بالعمل المنزلي ،وحمايته وإدارته بما
يتماشى مع القانون الدولي وحقوق اإلنسان.

-11

ضرورة حماية النساء العامالت المهاجرات من االستغالل والعنف بكافة أشكالهما ،وضمان المساواة بين
الجنسين من حيث الرواتب واالمتيازات.

-12

التشديد على مسؤولية الدول تجاه مواطنيها المقيمين في الخارج ،ال سيما ذوي األوضاع الضعيفة في
بلدان المقصد.
ثالثا ا -التعاون الدولي وإدارة الهجرة بجميع أبعادها ،بما في ذلك عند الحدود،
وأثناء المرور العابر ،وعند الدخول والعودة ،واإلذن بمعاودة الدخول،
واإلدماج ،وإعادة اإلدماج

-1

إتاحة فرص آمنة وقانونية للتنقل وفق ضوابط معقولة تراعي مبادئ حقوق اإلنسان ،وتحافظ على الكرامة
اإلنسانية ،من خالل تبسيط إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول واإلقامة ألغراض مختلفة.

-2

ضرورة االعتماد على عناصر جيدة لحوكمة الهجرة ،تقوم على تبني نهج قائم على احترام حقوق
اإلنسان ،ومراعاة الفوارق بين الجنسين ،في صياغة السياسات وتبنيها وتنفيذها.

-3

الحاجة إلى النص بشكل واضح على توفير الحماية االجتماعية للمهاجرين في االتفاقيات الثنائية بين
الدول.

-4

التشديد على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الدولية واإلقليمية والوطنية ،لضمان
اتساق القوانين والسياسات ،نظرا ً لتشعب موضوعات ومسائل الهجرة وتداخل األجهزة المعنية بها.

-5

التشديد على أهمية التعاون الفعال بين الحكومات ،والقطاع الخاص ،والنقابات ،ومنظمات المجتمع
المدني ،وغيرها من الجهات المعنية ،واعتماد النُهج المتعددة القطاعات للهجرة ،خاصة في السياقات
اإلنسانية واإلنمائية واألمنية المعقدة.

-6

الحاجة إلى اعتماد نظم لحوكمة الحدود وأنظمة الدخول تراعي حقوق اإلنسان وتوفر الحماية للمهاجرين
سفيّة.
من الممارسات التع ّ

-7

أهمية تعزيز التعاون بين السفارات ومنظمات المجتمع المدني الخاصة بالجاليات المغتربة ،لدعم
المهاجرين ومساعدتهم على االندماج في المجتمعات المضيفة ،واإلسهام إيجابا ً فيها ،وكذلك العمل على
إقامة روابط وثيقة بين هؤالء المهاجرين وأوطانهم األصلية.

-8

تعزيز التعاون مع بيوت الخبرة والمؤسسات األكاديمية في المنطقة العربية لبناء قاعدة معرفية عن الهجرة
الدولية ،وإنشاء شبكة عربية عن الهجرة الدولية لتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

-9

الحاجة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لإلحصاء ،وبناء شراكات بين مختلف األطراف الفاعلة،
صلة بحسب العمر والنوع
لجمع وتحليل األدلة والبيانات المتعلقة بدوافع وأنماط وتوجهات الهجرة ،والمف ّ
والحالة وغيرها من المعطيات ،وذلك لتوفير أرضية علمية لصياغة سياسات فعالة تتعلق بالهجرة.
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التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين بلدان المنشأ والمقصد باستخدام الوسائل اإللكترونية لتسهيل
التواصل فيما بينها.

-11

العمل على فتح حوار حول توحيد المفاهيم ذات الصلة بالهجرة الدولية.
رابعا ا -مساهمات المهاجرين والمغتربين في جميع أبعاد التنمية المستدامة،
بما في ذلك التحويالت وإمكانية تحويل االستحقاقات المكتسبة:

-1

التأكيد على الدور المحوري للتحويالت المالية في مكافحة الفقر ،وعلى أثرها على التنمية في بلدان
المنشأ ،واالستفادة منها كعنصر تكميلي للمساعدات التنموية الدولية وليس كبديل عنها.

-2

أهمية إنشاء مؤسسات وطنية للمغتربين ،وتعزيز التواصل المباشر مع الجاليات ،بمن فيهم من الجيل
الثاني والثالث .وبناء جسور الثقة بينهم وبين دول المنشأ ،واالستفادة من الوسائل اإللكترونية ومواقع
التواصل االجتماعي في هذا المجال.

-3

ضرورة تطوير منظومة آليات تعزز االستفادة من التحويالت في االستثمار في بلدان المنشأ ،بما في ذلك
إنشاء الشباك الواحد ،وتبسيط المعامالت اإلدارية ،وتشجيع الشراكة ما بين الدولة وبين المهاجرين.

-4

الحاجة إلى العمل على زيادة تأثير التحويالت من خالل تشجيع االبتكارات في آليات تحويل األموال،
وخفض رسوم التحويالت ،وتنفيذ برامج محو األمية المالية ،مثل بناء قدرات اإلدارة المالية لمتلقي
التحويالت لتشجيعهم على االدخار واالستثمار.

-5

التشديد على أن قدرة المهاجرين على المساهمة في اقتصاد الدول المضيفة تعتمد على مدى إشراكهم
وإدماجهم في المجتمع وسوق العمل.

-6

العمل على إدماج المغتربين في بلدان المنشأ من خالل توفير وسائل المشاركة والتمثيل في المؤسسات
الوطنية ،مثل إعطاء بعض الدول الحق للمغتربين في االقتراع في الخارج ،وتخصيص دول أخرى مقاعد
في البرلمان لتمثيل المغتربين.

-7

أهمية تعزيز التعاون اإلقليمي وبين دول المنشأ والعبور والمقصد ،لزيادة االستفادة االقتصادية واإلنمائية
من الهجرة.

-8

الحاجة إلى اعتماد نهج تشاركي بين حكومات دول المقصد وبين المهاجرين في التوصل إلى حلول
مشتركة ،واعتماد قوانين وسياسات تتعلق بالعمل وسياسات االستثمار.

-9

العمل على الحد من األثر السلبي لهجرة األدمغة من خالل االستثمار في القوى العاملة وسوق العمل في
بلدان المنشأ ،إضافة إلى اعتماد اآلليات التي من شأنها االستفادة من األدمغة والقدرات في المهجر.

-10

العمل على جمع بيانات وإحصاءات مفصلة حول تحويالت واستثمارات المهاجرين لتبني سياسات اقتصادية
أنجح.

-11

ضرورة تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال تسهيل التحويالت وتقليص العوائق اإلدارية .وإعادة النظر
في القيود المفروضة التي تهدف إلى مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وذلك لتسهيل تحويالت
المهاجرين وتشجيعهم على االستثمار في بلدان المنشأ.

-6-12

تكرس دور المهاجرين في تعزيز جهود التنمية االقتصادية
أهمية اعتماد أطر دستورية وقانونية ّ
واالجتماعية وتتيح مشاركتهم في التنمية.

-13

الحاجة إلى اعتماد النهج التشاركي في تطوير االستراتيجية الوطنية ،وإدراج محور الهجرة فيها ،وضمان
إدماج كل اإلدارات المعنية في وضع وتنفيذ ومتابعة االستراتيجية وبرامج العمل.
خامسا ا -معالجة أسباب الهجرة ،بما في ذلك اآلثار السلبية لتغير المناخ والكوارث
الطبيعية واألزمات البشرية المنشأ ،من خالل تقديم الحماية والمساعدة،
وتحقيق التنمية المستدامة ،والقضاء على الفقر،
ومنع نشوب النزاعات وحلها

-1

ضرورة إدماج الهجرة ضمن خطط التنمية الوطنية ،بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام
وأهدافها ،وذلك لمعالجة األسباب التنموية للهجرة وضمان أن ال يستثنى أحد.

-2

أهمية مراعاة قدرة البلدان على استيعاب الموجات الكبيرة من المهاجرين ،وزيادة المساعدات التنموية
واإلنسانية لهذه البلدان.

-3

ضرورة تكثيف جهود تحقيق التنمية في بلدان المنشأ ،وإيجاد فرص عمل للمواطنين تؤمن لهم حياة
كريمة وتحد من الهجرة غير النظامية ومن األخطار الناتجة عنها.

-4

تشجيع االنخراط الفعال في مسارات المشاورات اإلقليمية ،نظرا ً لقدرتها على توفير فرص لتبادل الخبرات
والتجارب بين الدول ،والبحث في إشكالية الهجرة غير النظامية وإيجاد حلول مناسبة تتماشى مع واقع
كل بلد.

-5

الحاجة إلى توفير البيئة المساعدة على عودة المغتربين إلى بلد المنشأ ،وتمكينهم من االستثمار فيه
اجتماعيا ً واقتصاديا ً وثقافيا ً.

-6

ضرورة بناء قدرة المجتمعات الريفية لزيادة منعتها ،والتخفيف من حدة الفقر من أجل الحد من الهجرة
القسرية ،وذلك من خالل تشجيع االستثمارات في القطاع الزراعي ،والتنويع االقتصادي ،ودعم مساهمات
المغتربين في هذا المجال.

-7

الحاجة إلى االستثمار في الفرص االقتصادية للشباب وذلك لالستفادة من النسبة الكبيرة لألشخاص في
سن العمل في العديد من الدول العربية ،وللحد من العوامل التي تدفع إلى الهجرة غير النظامية.

-8

االنتباه إلى هشاشة المهاجرين في حاالت النزاع ،وذلك من خالل تطوير استراتيجيات ذات الصلة في
بلدان المنشأ والمقصد.

-9

البحث في إمكانية إدماج المهاجرين من البلدان التي تشهد الصراعات في اقتصاد دول المقصد لتمكينهم
اقتصاديا ً من العودة إلى بلدانهم متى سمحت الظروف بذلك.

-10

أهمية االنتباه إلى اآلثار المتزايدة للتدهور البيئي وتغير المناخ الذي يدفع بأعداد كبيرة من الناس للهجرة
القسرية ،وبالتالي وضع سياسات تحد من التدهور البيئي وآثاره السلبية على السكان.
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سادسا ا -تهريب المهاجرين واإلتجار باألشخاص واألشكال المعاصرة للرق ،بما في ذلك
تحديد وسائل الحماية المناسبة ،وتقديم المساعدة للمهاجرين وضحايا اإلتجار
-1

العمل على الحد من الهجرة غير النظامية ،ومكافحة تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر ،والوقاية من
الشبكات اإلجرامية ،وذلك من خالل نشر التوعية حول مخاطر الهجرة غير النظامية والعمل على سن
القوانين ّ
الالزمة وتفعيلها.

-2

التأكيد على عدم تجريم ضحايا االتجار بالبشر ،والذين يعبرون الحدود بطرق غير نظامية ألسباب قاهرة،
مع محاربة عصابات التهريب وتجريمها وفقا ً للتشريعات والقوانين الوطنية والدولية.

-3

الحاجة إلى حماية الفتيات المهاجرات من االستغالل ومن الزواج القسري وجميع أشكال العنف القائم
على التمييز بين الجنسين.

