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  الدورة احلادية والسبعون
  األعمالمن جدول  ١١٧و  ٢١و  ١٣البنود 

التنفيذ واملتابعـة املتكـامالن واملنسـقان لنتـائج     
املـــؤمترات الرئيســـية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت  
تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصـادي  

  الجتماعي وامليادين املتصلة ماوا
        العوملة والترابط

  متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية    
    

  مذكرة من األمني العام    
  

يتشرف األمني العام بأن حييـل إىل اجلمعيـة العامـة تقريـر ممثلـه اخلـاص املعـين بـاهلجرة،           
سـنة. ويتضـمن التقريـر برنـامج عمـل       ١١بيتر ساذرالند، الذي اضطلع ذا الدور ألكثـر مـن   

  توصية من أجل حتسني إدارة اهلجرة من خالل التعاون الدويل. ١٦تطلعيا ويعرض 
للممثــل اخلــاص يف إدراج مســأليت اهلجــرة والتنقــل البشــري وقــد ســاهم العمــل الرائــد   

على جدول األعمال الدويل بأساليب تعزز الثقة والتعاون والتقدم. ويستند التقرير إىل املبـادئ  
فهو ينبـع يف املقـام األول مـن إميـان عميـق       - األساسية ذاا اليت استرشد ا خالل فترة واليته

  بكرامة كل إنسان.
التوصيات اليت قدمها املمثل اخلاص يف تقريره على مـدى عـامني تقريبـا،    وقد وضعت   

  وأثْرا أفكار العديد من اخلرباء الذين يقر مبسامهام يف مرفق التقرير.
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، كانـت توصـياته   ٢٠١٦وعندما أُصيب املمثل اخلاص مبرض شديد يف أيلول/سبتمرب   
فريق الصياغة التابع له عن كثـب مـع كبـار    موضوعة بالفعل. ويف األشهر التالية، عمل أعضاء 

  املسؤولني واخلرباء يف األمانة العامة إلكمال املراحل األخرية من التقرير.
ويف النهاية، يظل التقرير بيانا باملنظور الشخصي للممثل اخلـاص بشـأن املواضـيع الـيت       

  الدولية.يتناوهلا، ويعرض خريطة الطريق اليت وضعها من أجل حتسني إدارة اهلجرة 
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  تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين باهلجرة    
    

  موجز  

يقــدم هــذا التقريــر الــذي أعــده املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين بــاهلجرة توصــيات    
أجل حتسني إدارة اهلجرة من خالل التعاون الدويل، ويقترح سبال كفيلـة بتعزيـز مشـاركة     من

ــا         ــة يف قراريه ــة العام ــه اجلمعي ــا أشــارت إلي ــى حنــو م ــاهلجرة، عل ــق ب األمــم املتحــدة فيمــا يتعل
. ومع أن التقريـر موجـه إىل الـدول األعضـاء، فإنـه مقَّـدم بوصـفه إسـهاما         ٧١/١و  ٧٠/٣٠٢

لفائدة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني. ومن املعتزم االسترشاد بالتقرير الذي يسـتند إىل خـربة   
املمثــل اخلــاص املعــين بــاهلجرة إلعــداد االتفــاق العــاملي مــن أجــل اهلجــرة اآلمنــة واملنظمــة            

، ٢٠١٧قانونيـة، الـذي التزمـت الــدول األعضـاء بالتفـاوض بشـأنه، ابتــداًء مـن أوائـل عــام         وال
، ٢٠١٨والذي من املزمع أن يتوج مبؤمتر حكـومي دويل بشـأن اهلجـرة الدوليـة يعقـد يف عـام       

). وينقســم ٩، املرفــق الثــاين، الفقــرة ٧١/١ويعــرض عليــه االتفــاق العــاملي العتمــاده (القــرار  
التقريــر إىل ثالثــة فــروع: تفتــرض املقدمــة أنــه يف مواجهــة القلــق الســائد يف أوســاط عامــة          
اجلمهور، ستتاح للدول فرصة أفضل بكثري إلعادة تأكيد سيطرا على عمليـة دخـول األفـراد    

مـن العمـل بصـورة فرديـة، حبيـث       إىل أراضيها وإقامتهم فيها إذا ما تعاونـت فيمـا بينـها، بـدال    
تيسر اهلجرة اآلمنة والقانونية اليت هي أفضل بكثري من اهلجرة السرية وليدة الضـرورة. وحيـدد   
الفرع الثاين برنامج عمل يرتكز على ثالث جمموعات من االلتزامات، االلتزامـات بـني الـدول    

دول واجلهـات املعنيـة األخـرى،    واملهاجرين وااللتزامات فيمـا بـني الـدول وااللتزامـات بـني الـ      
ــى األولويــات اخلمــس التاليــة يف جمــال السياســات: (أ) إدارة حركــات الــرتوح املتصــلة         وعل
باألزمات ومحاية املهاجرين الذين يعانون أوضاعا هشة؛ (ب) يئة الفرص لتنقُّـل اليـد العاملـة    

ــك العــودة؛ (د) تع    ــة اهلجــرة املنظمــة، مبــا يف ذل ــز إدمــاج املهــاجرين  واملهــارات؛ (ج) كفال زي
توصـية   ١٦) تعزيز القـدرات يف جمـال إدارة اهلجـرة. ويقـدم الفـرع األخـري       ـوالنهوض م؛ (ه

بشــأن الســبل الــيت ميكــن ــا ملــن يرغــب مــن حتالفــات الــدول، بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة      
ــدرجييا نطــاق توافــق اآلراء ب     ــات ويوســع ت شــأن األخــرى، أن يشــرع يف معاجلــة هــذه األولوي

  .وما بعده ٢٠١٨الشكل الذي ينبغي أن يتخذه أي هيكل دويل فاعل معين باهلجرة يف عام 
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الصفحة  

.   مقدمة  -أوال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٥
.   املشاكل احلقيقية وكيفية حلها  -ألف      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٥
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.   التوصيات  - ثالثا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢١
.   زوح املتصلة باألزمات ومحاية املهاجرين املعرضني للخطرـإدارة حركات الن  -ألف      . . . . .  ٢٢
.   يئة الفرص لتنقُّل اليد العاملة واملهارات  - بـاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٦
.   كفالة اهلجرة املنظمة، مبا يف ذلك العودة  - جيم      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٩
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  مقدمة  - أوال   
ــع أحنــاء      - ١ ــات يف مجي ــت اتمع ــا كان ــوال اهلجــرة، مل ــامل ســتحقق املســتوى احلــايل    ل الع

ــذي        مــن ــدعو للدهشــة أو األســف يف أن يشــهد عصــرنا، ال ــا ي ــيس مثــة م ــذلك، ل ــة. ول التنمي
تضاعفت فيه أعداد اجلـنس البشـري يف غضـون نصـف قـرن وأصـبح السـفر واالتصـال أسـرع          

مــن أي وقــت مضــى. ومل يســفر ذلــك    أعــداد أكــربوأيســر، تنقُّــل النــاس مــن بلــد إىل آخــر ب  
حدوث حتول يف حياة ماليني األفـراد فحسـب، وإمنـا يف جمتمعـات بأسـرها يف مجيـع أحنـاء         عن

ــود املقبلــ       ــدى العق ــى م ــة عل ــرية التنمي ــدم وت ــع تق ــامل. وم ــراغبني   الع ــاس ال ــدد الن ة، ســيزداد ع
. وتتـأثر قـرارام بـالكثري    )١(الصـدد اهلجرة، وسيزداد عدد اخليارات املتاحة أمـامهم يف هـذا    يف

من العوامل املتباينة، مما يؤدي إىل صعوبة التنبؤ وية من سينتقلون ووقت انتقاهلم ووِجهتـهم.  
إال أن العوامل اهليكلية احملركة للهجرة، من اختالالت دميغرافية وتفاوتات اقتصـادية ونزاعـات   

املرجح أن تستمر، هذا إن مل تشـتد وطأـا.    وكوارث وآثار مترتبة على تغري املناخ، كلها من
  فهذه االجتاهات لن تعكس مسارها عما قريب. واهلجرة باقية ال حمالة.

وعلينا أن نقـر بتلـك احلقيقـة الواقعـة ونعـد اخلطـط هلـا. فاملهـاجرون يقـدمون إسـهاما             - ٢
وكـثريا مـا جيلبـون    مهما لوطنهم اجلديـد: إـم يـؤدون الوظـائف املطلوبـة ويـدفعون الضـرائب        

أفكــارا جديــدة، ممــا يضــفي علــى اتمــع مزيــدا مــن التنــوع والديناميــة. ويســاهم املهــاجرون     
امـة، بعـد وقـت قصـري مـن وصـوهلم،       الدوليون أيضا يف بلدام األصلية. ويبدأ هـؤالء بصـفة ع  

إرســال األمــوال إىل أســرهم، الــيت بلغــت قيمتــها أكثــر مــن نصــف تريليــون دوالر يف عــام      يف
، وهي أموال تساهم يف بناء رأس املال البشري، وعنـد توجيههـا السـتثمارات مثمـرة،     ٢٠١٦

ميكن أن تؤدي إىل توليد الثروة. ومن بني أولئك املهاجرين الذين يبقـون يف اخلـارج وحيققـون    
النجاح، يصـبح بعضـهم مسـتثمرين يف بلـده األصـلي، وال جيلبـون بـذلك رأس املـال والتجـارة          

ــا أيضــا، ممــا ميكِّــن تلــك البلــدان مــن أن تزيــد     فحســب، بــل األف كــار واملهــارات والتكنولوجي
  .اندماجها يف اتمع العاملي

  
  املشاكل احلقيقية وكيفية حلها  -ألف   

بيد أن هذه التعميمات فضفاضة. ومع أن فوائد اهلجـرة ملموسـة، فقـد تسـتغرق وقتـا        - ٣
املرتبطة ا منذ البداية. وال مفر من وجـود أفـراد،   لكي تتحقق، بينما تنشأ كثري من التكاليف 

ــان، تلحــق ــم اهلجــرة الضــرر. ومــن املمكــن       ــة كــبرية يف بعــض األحي ــات اجتماعي ــل وفئ  ،ب
__________ 

  )١(  Michael A. Clemens, “Does Development Reduce Migration?”, Institute for the Study of Labor, Discussion Paper 

No. 8592, October 2014 (http://ftp.iza.org/dp8592.pdf). 
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معاجلة شواغلهم، وليس جتاهلها. وال يتطلب ذلك بـذل اجلهـد مـن جانـب      ،ومن الواجب بل
املخـاوف أو تضـخيم    بل من جانب اتمع ككل. وعوضا عن اسـتغالل  ،احلكومات فحسب

  املشاكل، علينا أن حندد تلك املشاكل بصورة منهجية، وأن نبحث عن حلول عملية.
ويف املقام األول، من مصلحة اجلميع أن تتم اهلجـرة بصـورة آمنـة وقانونيـة، وبطريقـة        - ٤

 منظمــة وليســت ســرية. فالطريقــة األخــرية ال تعــرض العمــال اآلخــرين إىل منافســة غــري عادلــة 
فحسـب، ممـا يـؤدي إىل إثـارة مشـاعر االســتياء وخفـض مسـتويات الرفـاه والسـالمة والصــحة          
العامة إمجاال، بل تضع املهاجرين أيضـا حتـت رمحـة أربـاب العمـل عـدميي الضـمري واملتجـرين،         

، “الـرق املعاصـر  ”الذين قد يعرضوم ألسوأ أنواع االنتهاكات، اليت توصف أحيانـا بوصـف   
  لبشرية مجعاء.وهو ما تبغضه ا

ومن احملزن أن ما جعل هذا املوضوع حديث الساعة يف السنوات األخرية هـو حركـة     - ٥
الرتوح غري املنظَّمة ألعداد كبرية من الناس الذين أُخرجوا من ديـارهم بسـبب احلـرب والقمـع     
الوحشي، وكذلك بسـبب الكـوارث الطبيعيـة وااعـات وااليـارات االقتصـادية. وقـد قوبـل         

وهلم التلقائي بردود أفعال متزايدة العدائية من عامة الناس، بدافع مـن الشـعور بـأن البلـدان     وص
قد فقدت السيطرة على حدودها. وتضطر احلكومـات إىل االسـتجابة، وغالبـا مـا تفعـل ذلـك       
بطريقة دفاعية، فتبين (أو تعد ببناء) اجلدران وتصر على حقها السـيادي يف أن تقـرر سياسـات    

ة بوصفها مسألة وطنية حبتة، دون تدخل اآلخرين. ومـع ذلـك، فعنـدما يعـرب املهـاجرون      اهلجر
ــة  ــة أيضــا    )٢(احلــدود الوطني ــن واجبــها     ، تصــبح اهلجــرة قضــية دولي ــدول بــل م . ويف وســع ال

  تساعد بعضها بعضا، بالعمل معا على الصعيد اإلقليمي وبوصفها جمتمعا عامليا.  أن
وتدفقات الالجئني هي أصعب التحـديات الـيت يواجههـا    ورمبا كانت اهلجرة القسرية   - ٦

ــع الــدويل. وعلينــا واجــب يتمثــل يف مــا يلــي: (أ) معاجلــة األســباب اجلذريــة للــهجرة           اتم
ــرك       القســرية؛ و ــذين أجــربوا علــى ت ــك ال ــيت يتعــرض هلــا أولئ ــة ال ــاة الرهيب ــف املعان (ب) ختفي
ادى الـدول ومنظمـة األمـم املتحـدة     (ج) إجياد حلول حملنتهم. وقد باءت جهـود فـر   ديارهم؛ و

، كُــرس قــدر ٢٠١٦بالفشـل علــى تلـك اجلبــهات الـثالث كافــة. وخــالل العـام املاضــي، عـام      
  كــبري مــن الطاقــة للجهــود الراميــة إىل حتســني االســتجابة العامليــة، وال ســيما مــن خــالل عقــد    

  

__________ 

ــر ها، يركـــز مـــع أن اهلجـــرة كـــثريا مـــا حتـــدث داخـــل الـــدول القوميـــة، وال ســـيما الكـــبرية منـــ     )٢(   هـــذا التقريـ
 .الدولية  اهلجرة  على
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الـرتوح الكـربى   . وحتتـل مسـألة حركـات    )٣(سلسلة من االجتماعات الدوليـة الرفيعـة املسـتوى   
لالجئني واملهاجرين، عن جدارة، مركز الصدارة يف جدول األعمـال السياسـي احلـايل. ولكـن     
جيب أال ندع تلك املسألة حتجب عن أنظارنا األمهية املستمرة للـهجرة العاديـة املنظمـة، سـواء     

  أو الدراسة أو ملِّ مشل األسرة. كانت بغرض العمل
دى الرئيسي الذي ميكـن فيـه للـدول أن تعمـل معـا للتوصـل       واألمم املتحدة، وهي املنت  - ٧

إىل توافــق سياســي يف اآلراء بشــأن قواعــد الســلوك الــدويل ومعــايريه، عليهــا أن تضــطلع بــدور 
مهم. فاملنظمة تقدم اإلغاثة اإلنسانية إىل احملتاجني وميكن أن تساعد الدول األعضـاء يف وضـع   

ا؛ وهي تسـاعد علـى تطـوير القـدرات الوطنيـة؛      وتنفيذ سياسات تستجيب للهجرة وتؤثر عليه
  املتعلقة حبجم السكان وحتركام.وتقوم جبمع البيانات وحتليلها، مبا يف ذلك البيانات 

، عين األمني العام آنـذاك كـويف عنـان أول ممثـل خـاص      ٢٠٠٥وهلذا السبب، يف عام   - ٨
ــالء مســألة اهلجــرة      ــة إي ــى كفال ــه بالعمــل عل ــاهلجرة، وكلّف ــذي   معــين ب االهتمــام السياســي ال

تستحقه، ومبساعدة الدول األعضاء على اعتماد نهج ال تعود بالنفع على املهـاجرين فحسـب،   
بل أيضا على البلـدان الـيت يغادروـا، والبلـدان الـيت ميـرون عربهـا، وتلـك الـيت ينتقلـون إليهـا.            

سـألة تتصـدر جـدول    عامـا، كـان يل شـرف القيـام ـذا الـدور، بينمـا أصـبحت امل         ١١وطوال 
  .األعمال الدويل واملناقشات العامة على حنو متزايد

  
  أين وصلت األمور  -باء   

لقد أُحرز تقدم كبري على مدى العقدين األخريين: فقد اكتسبت الـدول فهمـاً أفضـل      - ٩
ثـر اسـتعداداً ملناقشـة املسـألة     لديناميات اهلجـرة واخليـارات يف جمـال السياسـات، وأصـبحت أك     

املنتديات احلكومية الدولية، وذلك بفضل ما أُرسي من ثقة واطمئنان عـن طريـق احلـوارات     يف
الرفيعــة املســتوى املتعاقبــة يف األمــم املتحــدة واحلــوارات غــري الرمسيــة يف املنتــدى العــاملي املعــين   

__________ 

؛ ٢٠١٦شــباط/فرباير  ٤، الــذي عقــد يف لنــدن يف “دعــم ســورية واملنطقــة”مشلــت هــذه االجتماعــات: مــؤمتر   )٣(  
ــومي          ــد يف بروكســل ي قــذي ع ــول، ال ــل احلل ــن أج ــالف م ــتديرة للتح ــدة املس ــاع املائ  شــباط/ ١٠ و ٩واجتم

مــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني املعــين بفــتح مســارات لقبــول   ؛ واالجتمــاع الــوزاري ملفوضــية األ ٢٠١٦ فربايــر
؛ واملنتدى املعـين بالنـهج اجلديـدة املعمـول     ٢٠١٦آذار/مارس  ٣٠الالجئني السوريني، الذي عقد يف جنيف يف 

 نيســان/ ٦إىل  ٤ـا إزاء التشـريد القســري طويـل األمـد، الــذي عقـد يف ويلتــون بـارك، اململكـة املتحــدة، مـن         
 أيـار/  ٢٥و  ٢٤؛ ومؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنسـاين، الـذي عقـد يف اسـطنبول، تركيـا، يـومي       ٢٠١٦ أبريل
ــايو  ــرتوح الكــربى لالجــئني        ٢٠١٦م ــين حبركــات ال ــة املع ــة العام ــع املســتوى للجمعي ــام الرفي ــاع الع ؛ واالجتم

القـادة املعـين بأزمـة الالجـئني     ؛ ومـؤمتر قمـة   ٢٠١٦أيلول/سـبتمرب   ١٩واملهاجرين، الـذي عقـد يف نيويـورك يف    
 أيلـــول/ ٢٠العامليــة، الـــذي استضـــافته الواليــات املتحـــدة األمريكيـــة يف مقـــر األمــم املتحـــدة يف نيويـــورك يف    

 .٢٠١٦  سبتمرب
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باهلجرة والتنمية؛ واليـوم، أصـبحت اجلهـات مـن غـري الـدول مقبولـة علـى حنـو أيسـر بوصـفها            
للجهــات الرمسيــة. وقــد طــرأت تطــورات يف وضــع املعــايري، مــن قبيــل اعتمــاد منظمــة    شــركاء

التفاقيـة العمـال املرتلــيني، ووضـع التوجيهـات علــى يـد الــدول       ٢٠١١العمـل الدوليـة يف عــام   
، انضـمت املنظمـة   ٢٠١٦ولفائدا يف خمتلف جماالت إدارة اهلجرة. وإضافة إىل ذلك، يف عام 

ظومة األمم املتحدة، وهي اخلطوة اليت كانت غري واردة إىل عهـد قريـب   الدولية للهجرة إىل من
دوليـة للـهجرة واألمـم املتحـدة     جداً، إمنـا الـيت طـال انتظارهـا، والـيت ينبغـي أن تعـزز املنظمـة ال        

  السواء وأن تعود بالفائدة على املهاجرين.  على
تحـدة قـرار اجلمعيــة   ، اعتمـد قـادة مجيــع الـدول األعضـاء يف األمــم امل    ٢٠١٥ويف عـام    - ١٠

، الـذي يتضـمن   “٢٠٣٠خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام     حتويـل عاملنـا:   ”، املعنـون  ٧٠/١العامة 
ــة       ــق علــى الصــعيد العــاملي (مبــا يف ذلــك أهــداف التنمي جمموعــة مــن االلتزامــات القابلــة للتطبي

بابـا الصـادرة عـن املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة)، الـيت          املستدامة، وخطة عمل أديـس أ 
ــاس والكوكــب علــى حــد ســ     ــها حتســني أحــوال الن ــول  يهــدف من واء، واملتــوخى حتقيقهــا حبل

ــام ــة املســ    ٢٠٣٠ ع ــادئ التنمي ــوم مب ــامل، تق ــدأ ش ــل    . وكمب ــرح القائ ــى أســاس الط تدامة عل
األشــخاص والســكان األكثــر  للــدول مصــلحة ومســؤولية مجــاعيتني يف ضــمان عــدم تــرك  بــأن

ي والبيئـي. ويف إطــار هـدف حمــدد   ضـعفاً يتخلفـون عــن ركـب التقـدم االقتصــادي واالجتمـاع     
تيسري اهلجـرة وتنقـل   ”ن أجل ، التزمت الدول بالتعاون م٧-١٠تلك األهداف، يف الغاية  من

 األشخاص علـى حنـو مـنظم وآمـن ومنـتظم ومتسـم باملسـؤولية، مبـا يف ذلـك مـن خـالل تنفيـذ            
  .“خطط هلا واليت تتسم حبسن اإلدارةسياسات اهلجرة امل

هجـرة  ”ه عبـارة  ولألسف، فإن الدول متيـل إىل تـبين تصـورات خمتلفـة متامـاً عمـا تعنيـ         - ١١
ــبعض الــدول    “تتســم حبســن اإلدارة ــد   مــن حيــث املمارســة. ف يــود أن يكــون املعــىن هــو املزي

هلجـــرة متامـــاً. ومـــع ذلـــك،  ا اهلجـــرة؛ يف حـــني ترغـــب دول أخـــرى يف أن تعـــين وقـــف  مـــن
  .٢٠٣٠تبقى مجيع التفسريات وفية لروح نص خطة عام   أن  جيب
، اجتمع قادة العامل يف مقر األمم املتحدة يف االجتمـاع  ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٩ويف   - ١٢

الكــربى لالجــئني واملهــاجرين.  العــام الرفيــع املســتوى للجمعيــة العامــة املعــين حبركــات الــرتوح 
الــذي اعتمــد بوصــفه الوثيقــة اخلتاميــة  )٤(رك مــن أجــل الالجــئني واملهــاجرينيــوإعــالن نيو ويف

لالجتمــاع، أقــرت الــدول بضــرورة تعزيــز التعــاون الــدويل بشــأن اهلجــرة، وشــرعت يف عمليــة 
مدا سنتان لوضع اتفاقني عامليني، مها: اتفاق عاملي بشأن الالجـئني؛ واتفـاق عـاملي مـن أجـل      

__________ 

 .٧١/١القرار   )٤(  
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، ومــن املقــرر أن يعــرض هــذا األخــري العتمــاده يف مــؤمتر  )٥(والنظاميــةجــرة اآلمنــة واملنظمــة اهل
. وهذا يعطـي للـدول مهلـة سـنتني لتوضـيح املسـؤوليات       ٢٠١٨حكومي دويل سيعقد يف عام 

. ويف حـال  ٢٠٣٠إزاء بعضها البعض وإزاء املهاجرين يف خضـم سـعيها إىل تنفيـذ خطـة عـام      
ن الـدول ستسـتخدم االتفـاق العـاملي لوضـع      كان الطموح سيد املوقـف، وهـذا مـا أرجـوه، فـإ     

املعايري يف ااالت الرئيسية إلدارة اهلجرة، وهي املعايري الـيت سـتتعهد باحترامهـا، وبتجاوزهـا،     
  حيثما أمكن، يف السياسات الوطنية واالتفاقات الثنائية واإلقليمية.

  
  وإىل أين ينبغي أن تتجه  -جيم   

القادمتـــان بصـــورة بنـــاءة إلجيـــاد حلـــول عادلـــة وعمليـــة  جيـــب أن تســـتخدم الســـنتان   - ١٣
ــي إشــراك مج     ــدول. وينبغ ــع ال ــا مجي ــيت تواجهه ــة ذات الصــلة   للمشــاكل ال ــروع احلكومي ــع الف ي

عمليــة التفــاوض بشــأن االتفــاق العــاملي مــن أجــل اهلجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة، ولــيس   يف
ي، مبـا يف ذلـك وزارات الداخليـة الـيت غالبـاً      فقط تلك اليت تتناول شؤون التعاون الدويل واإلمنائ

ما تكون هلا الكلمة األخرية يف املسائل املتعلقة بسياسات اهلجرة. وجيـب أيضـاً السـماح للعديـد     
من اجلهـات مـن غـري الـدول الـيت تسـاعد حاليـاً يف حتديـد معـامل اهلجـرة بـأن تشـارك يف صـياغة              

  .عليها أيضاً قدر من املسؤولية إزاء تنفيذه االتفاق لكي يكون كذلك اتفاقها، وبالتايل يكون
وقبل كل شـيء، أحـث مجيـع الـدول األعضـاء، ويف واقـع األمـر مجيـع األطـراف الـيت             - ١٤

تضطلع بدور يف عمليات اهلجرة، ليس على عدم التأخر يف اختاذ إجـراءات، بـل علـى تشـكيل     
ع دائــرة اجلهــات الــيت حتالفــات اآلن مــن أجــل تعزيــز األولويــات املشــتركة. ومــن خــالل توســي

           ــاق العــاملي اإلطــار ــديها مصــلحة فعليــة، ســوف حنســن مــن فرصــنا يف أن جنعــل مــن االتف ل
التوجيهي الفعال لسياسات اهلجرة على النحو الذي ينبغي لـه أن يكـون. ولـذلك، فـإنين أقـدم      

 توصـية مفصـلة، بوصـفه خريطـة طريـق ملسـاعدة الـدول        ١٦هذا التقرير، مـع مـا يتضـمنه مـن     
  وشركائها على بلوغ ذلك اهلدف.

    
  برنامج العمل  - ثانيا   

تتمحور خريطـة الطريـق الـيت أعرضـها يف هـذا التقريـر حـول ثـالث عالقـات أساسـية             - ١٥
ستحتاج الـدول إىل توضـيحها وتعزيزهـا مـن أجـل الـتحكم يف اهلجـرة علـى حنـو أفضـل. فأنـا            

هاجرين، وبشكل متبادل بـني الـدول،   أقترح برنامج عمل يقوم على االلتزامات بني الدول وامل
__________ 

االتفـاق  ”منة واملنظمة والنظاميـة مبصـطلح   ي من أجل اهلجرة اآليف هذا التقرير، يشار أحياناً إىل االتفاق العامل  )٥(  
 “.العاملي بشأن اهلجرة
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وبــني الــدول واجلهــات األخــرى صــاحبة املصــلحة. وجيــب ترســيخ هــذه االلتزامــات يف العقــد  
االجتماعي األوسع نطاقاً الـذي جيمـع بـني الـدول ومواطنيهـا، والـذي وردت مبادئـه الرئيسـية         

ــة، والصــحة، واإل    ٢٠٣٠يف خطــة عــام   ــة قانوني ــى هوي ســكان، ، وهــي احلــق يف احلصــول عل
والــتعلم مــدى احليــاة، والعمــل الالئــق، واملســاواة بــني اجلنســني، والبيئــة النظيفــة، واملؤسســات  
اخلاضــعة للمســاءلة، وجمتمــع يــنعم بالســلم. وبصــفة خاصــة يف الوقــت احلاضــر، يف ظــل تنــامي 
أوجــه التفــاوت الــيت تضــعف أواصــر التضــامن داخــل اتمعــات، ومــا يســببه ذلــك مــن ختلــف  

لقـة بـاهلجرة   مـن السـكان عـن الركـب، جيـب العمـل علـى حتقيـق األهـداف املتع          شرائح كـبرية 
  جنباً إىل جنب مع حتقيق تقدم أوسع للمجتمع برمته. ٢٠٣٠خطة عام   يف

وإين أرى مخــس أولويــات يف جمــال السياســات ســتحتاج الــدول وأصــحاب املصــلحة     - ١٦
ــا      ــود الرئيســية املتصــلة ب ــذ الوع ــن أجــل تنفي ــها م ــام  هلجرة ملعاجلت ــي: ٢٠٣٠يف خطــة ع ، وه

إدارة حركات الرتوح املتصـلة باألزمـات ومحايـة املهـاجرين املعرضـني للخطـر؛ (ب) يئـة         (أ)
الفــرص لتنقــل اليــد العاملــة واملهــارات؛ (ج) كفالــة اهلجــرة املنظمــة، مبــا يف ذلــك العــودة؛          

  ارة اهلجرة.) تعزيز القدرات يف جمال إدـ؛ (هزيز إدماج املهاجرين والنهوض متع  (د)
ولويـات اخلمـس يف جمـال    ومعاً، تشـكل هـذه اموعـات الـثالث مـن االلتزامـات واأل        - ١٧

البناء الذي أقترح أن يبىن عليه التعاون الـدويل واالتفـاق العـاملي للـهجرة      “أساس”السياسات 
. وكأي أساس للبناء، فإن هذا املشروع هو أبعد ما يكـون عـن االكتمـال،    ٢٠١٨حبلول عام 

  ولكنه يهدف إىل توفري ما يلزم من توجيه وهياكل واستشراف ملا هو ممكن حتقيقه.
  

  هاجرينالتزامات الدول إزاء امل  -ألف   
تقع على عاتق الدول التزامات إزاء املهاجرين والالجئني جيب عليها تنفيـذها مبوجـب     - ١٨

القــانون الــدويل القــائم. وباإلضــافة إىل ذلــك، فقــد وقعــت مجيعهــا االلتزامــات امللزمــة سياســياً  
ليـة والتنميـة   هلجرة الدوالواردة يف الوثائق اخلتامية حلوار األمم املتحدة الرفيع املسـتوى املعـين بـا   

وإعالن نيويورك. وبعض االلتزامـات، وال سـيما منـها الوعـد      ٢٠٣٠وخطة عام  )٦()٢٠١٣(
بتيسري هجرة منظمة وآمنة ونظامية ومسؤولة، حباجة إىل تعريف أكثر وضوحاً قبـل أن يتسـىن   

اقـع  تنفيذها بصورة جمدية. ويف عامل مثايل، ينبغي أن تكـون اهلجـرة خيـاراً. وبـالنظر إىل أن الو    
غالباً ما يكون غري ذلك، فـإن الـدول حباجـة إىل سياسـات سـليمة لتحقيـق مـا يلـي: (أ) محايـة          

ين وآمـــن؛ (ج) كفالـــة متكينـــهم،   املهـــاجرين؛ (ب) مـــنحهم فرصـــة اهلجـــرة بشـــكل قـــانو     
  هجرم، من االضطالع بدورهم كامالً يف اتمع واالقتصاد الذي انضموا إليه.  بعد

__________ 

 .٦٨/٤القرار   )٦(  
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  احلماية    

ــؤوليات الـــدول إزاء   تتمثـــل   - ١٩ ــيح مسـ ــاً يف توضـ ــية وأكثرهـــا إحلاحـ ــام األساسـ ــم املهـ أهـ
ــاعا هشـــة وقـــد ال يســـتطيعو   ــذين يعـــانون أوضـ ــهم  املهـــاجرين الـ ــودة إىل ديـــارهم، ولكنـ ن العـ

. والـدول حباجـة إىل   )٧(اخلاصة بوضع الالجـئني  ١٩٥١عام مؤهلني للحماية مبوجب اتفاقية  غري
ــائي الســطحي يف ت   ــهج الثن ــى أــم   عميمــه، الــ جتــاوز الن ــار”ذي يتعامــل مــع الالجــئني عل  “أخي

هـاجرين  يستحقون املساعدة ألم أُجربوا على مغادرة بلدهم وحرمـوا مـن محايتـه) ومـع امل     (أي
(ألـم اختـذوا قـرار االنتقـال بأنفسـهم، دون إيـالء االعتبـار         “أشـرار ”غري النظـاميني علـى أـم    

س واضح املعامل ذا الشكل على اإلطالق، وهنـاك منطقـة   الواجب للعملية القانونية). فالواقع لي
  .رمادية كبرية بني من يفرون وطلقات البنادق تئز من ورائهم وبني من يتنقلون مبحض إرادم

ولقد أظهرت الدول أن بوسعها التحلي مبهارة للغاية يف تفسري أحكام االتفاقية اخلاصـة    - ٢٠
بعــض األحيـان: فعلـى ســبيل املثـال، أصـبح الجئــو      بوضـع الالجـئني، عـن طريــق توسـيع نطاقهـا     

ــة عمومــا دون احلاجــة إىل إثبــات أــم يواجهــون خطــر االضــطهاد      احلــرب اآلن يتلقــون احلماي
كأفراد، وإن كانت احلماية اليت يتلقوا تكون يف أحيان كثرية مصحوبة بشـروط تقييديـة، مثـل    

ي إرســاهلم إىل بلــدام قبــل األوان  االضــطرار إىل العــيش يف خميمــات، ويف بعــض األحيــان جيــر  
وقبل أن تكـون عـودم آمنـة بالفعـل. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن األشـخاص الـذين ال يسـتوفون            
شروط اللجوء السياسي ولكنهم يف حالة ضعف ألسباب أخرى، مثل املـرض، غالبـاً مـا يسـمح     

ايـة املؤقتـة لكـي يفلتـوا     هلم بالبقاء، بينما يتلقى ضحايا الكوارث الطبيعية يف بعـض األحيـان احلم  
  .من الدمار ويقدموا الدعم إىل جهود اإلنعاش يف بلدام األصلية من اخلارج

وينبغي هلذه املرونة أن تستمر، ولكننا حباجة للمضـي قـدماً والتوصـل إىل إمجـاع دويل       - ٢١
للمهــاجرين حــني تعجــز حكومــام  قـوي بشــأن أي نــوع مــن أوجـه احلمايــة تــدين بــه الـدول   

بـدي اسـتعدادا حلمايتـهم منـها،     ايتـهم مـن األزمـات والظـروف املهـددة للحيـاة، أو ال ت      مح عن
يف ذلك فشل الدولة أو العنف املعمم الذي مل يصل إىل مستوى الرتاع املسلح أو آثـار تغـري    مبا

املنـاخ. وهنـاك مبـادرات ميكـن البنـاء عليهــا تتمثـل يف توجيهـات قائمـة وضـعتها الـدول، مثــل           
وط التوجيهيـة حلمايـة املهـاجرين يف البلـدان الـيت تعـاين مـن نزاعـات أو كـوارث          مشروع اخلط

__________ 

يوجـد، وبسـبب   ”اخلاصة بوضع الالجـئني الالجـئ بأنـه كـل شـخص       ١٩٥١من اتفاقية عام  ١تعرف املادة   )٧(  
يربره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسـيته أو انتمائـه إىل فئـة اجتماعيـة معينـة      خوف له ما 

أو آرائه السياسية خارج بلـد جنسـيته، وال يسـتطيع، أو ال يرغـب بسـبب ذلـك اخلـوف، أن يسـتظل حبمايـة          
جــة مثــل تلــك ذلــك البلــد، أو كــل شــخص ال ميلــك جنســية، ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه املعتــادة الســابق نتي 

ــداث وال ــد     األحــــ ــك البلــــ ــود إىل ذلــــ ــوف، أن يعــــ ــك اخلــــ ــبب ذلــــ ــب بســــ ــتطيع، أو ال يرغــــ . “يســــ
)www.unhcr.org/ar/4d11b3026.html.( 
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يـة)،  ، وخطة محاية املشردين عرب احلدود يف سياق الكوارث وتغير املناخ (خطة احلما)٨(طبيعية
، اليت وضعت بعـد سلسـلة مـن املشـاورات اإلقليميـة بشـأن كيفيـة        )٩(املنبثقة عن مبادرة نانسن

مــن الكــوارث الطبيعيــة. وتشــكل املبــادئ التوجيهيــة والتوجيهــات غــري امللزمــة  محايــة الفــارين 
  .)١٠(أوضاعا هشة مسامهة مفيدة أخرى لفريق اهلجرة العاملي بشأن املهاجرين الذين يعانون

وينبغـي للمجتمـع الــدويل أيضـاً التأكــد مـن أن التزامـات احلمايــة تتـرجم إىل مســاعدة         - ٢٢
متر بأزمة، أو كانوا عـالقني  حباجة إليها، سواء كانوا حماصرين يف بلدان فعلية تقدم إىل من هم 

اطر. وينبغـي للمنظمـات الدوليـة    مناطق العبـور، أو كـانوا يف خضـم رحـالت حمفوفـة باملخـ       يف
تســاعد الــدول علــى تعزيــز خــدماا القنصــلية وتشــغيل شــبكة عامليــة مــن مراكــز مســاعدة    أن

ــا تلـــك الـــيت   ــا فيهـ ــه اخلصـــوص،  تعمـــل يف مثـــل هـــذه احلـــ املهـــاجرين، مبـ االت. وعلـــى وجـ
ــى جيـــب ــدعم جلميـــع األ   علـ ــة والـ ــتمرارية يف الرعايـ ــوفر االسـ ــاجرين الـــدول أن تـ ــال املهـ طفـ
ال ضـــحايا اإلجتـــار بالبشـــر، املنفصـــلني عـــن ذويهـــم، مبـــن فـــيهم األطفـــ  املصـــحوبني أو غـــري
وخدمات نظـم الوصـاية    اخلدمات الرئيسية، واقتفاء أثر أسرهم، ة استفادم منكفال أجل من

  املهنية اليت تتميز حبسن أدائها.
  

  الفرص    

ع املهــاجرين، ولكــن مــن مصــلحتها  الــدول غــري ملزمــة بفــتح حــدودها يف وجــه مجيــ    - ٢٣
حتـدث اهلجـرة بطريقــة قانونيـة وآمنـة، مــع احتـرام حقـوق اإلنســان للمهـاجرين. ولتحقيــق         أن

من خالهلا للمهاجرين بـدخول بلـدها    ذلك، حتتاج كل حكومة إلعداد الشروط اليت ستسمح
ودم، وصـــياغتها صـــياغة واضـــحة، واإلقامــة والعمـــل فيـــه أو كيـــف ستيســـر مغــادرم وعـــ  

  بعبارة أخرى، سياستها العامة املتعلقة باهلجرة.  أي
وليس كل املهاجرين حباجة إىل أن يقبلوا على أساس دائم. فالعديد منهم قـد يرغبـون     - ٢٤

رة مــن الوقــت مث العــودة إىل بلــدام األصــلية. وهنــاك مهــاجرون آخــرون  يف كســب املــال لفتــ
ميكن إعطاؤهم حوافز للعودة إىل الوطن بعـد فتـرة عمـل متفـق عليهـا، مـثالً مـن خـالل جعـل          
حصة من األجر مرهونة بالعودة، أو من خالل منحهم فرصة الـدخول جمـدداً بعـد قضـاء فتـرة      

__________ 

ــادرة    )٨(   ــات   ”انظــر مب ــر بأزم ــيت مت ــدان ال ــاجرون يف البل  /https://micicinitiative.iom.int/sites/default/files/basic_page)“امله

MICIC_Guidelines_arabic_web_15_09_2016.pdf). 

 ./https://www.nanseninitiative.org/protection-agenda-consultationانظر   )٩(  

 Global Migration Group, “Principles and guidelines, supported by practical guidance, on theانظر   )١٠(  

human rights protection of migrants in vulnerable situations within large and/or mixed movements” 

(www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf).  
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واقع، إن تـرك النـاس يتنقلـون ذهابـاً وإيابـاً بـني بلـد فقـري         من الوقت يف بلدام األصلية. ويف ال
  وآخر غين، وهو ما يشار إليه باهلجرة الدائرية، هو وسيلة فعالة للغاية للحد من الفقر.

بيد أن ترك الناس يدخلون ببساطة، أو تشجيعهم على البحث عـن عمـل يف اخلـارج،      - ٢٥
عقولـة، والعـيش والعمـل يف ظـروف مقبولـة.      ال يكفي. فيجب أن يتمكنوا من التنقل بتكلفة م

كما أن الرسوم العالية اليت تسـدد مسـبقاً جتعـل مـن الصـعب علـى الفقـراء أن يهـاجروا، األمـر          
الذي يدفع ببعضهم إىل اقتراض األموال بفوائد باهظة، مما يعرضهم للوقوع فريسـة االسـتغالل   

ــان، يســتفيد املســؤو   ــة،  لواالجتــار بالبشــر. ويف كــثري مــن األحي ون الفاســدون مــن هــذه العملي
ض ســلطة الدولــة وثقــة املــواطنني يف أداء مؤسســات الدولــة ويف قــدرا علــى احتــرام    يقــو ممــا

ــدان امل    ــلية وبلـ ــدان األصـ ــلحة البلـ ــن مصـ ــانون. ومـ ــاجرين   القـ ــول املهـ ــل حصـ ــد أن تكفـ قصـ
إال فـإن أربـاب   املهارات املناسبة ألداء الوظـائف املتاحـة، وأن يـتم االعتـراف مبهـارام، و      على

تفشــل سياســة اهلجــرة. وباملثــل،  العمــل واملهــاجرين ســوف خيســرون وســتنخفض اإلنتاجيــة و 
مل تحترم حقوق العمال املهاجرين وكرامتهم، فـإم ليسـوا وحـدهم مـن يعـاين، بـل يعـاين         إذا

ا مســـتبعدين مـــن قطاعـــات بأكملـــها معهـــم العمـــال احملليـــون الـــذين جيـــدون أنفســـهم أحيانـــ 
  .ة ال تطبق فيها معايري احلد األدىن لألجور وظروف العملالعمال  من
  

  دماجاإل    

، بألّـا يتـرك أحـد متخلفـا     ٢٠٣٠تعهدت الدول األعضـاء، يف إطـار جـدول األعمـال       - ٢٦
عن الركب، مبا يف ذلك املهاجرون والالجئون. ومـن شـأن املهـاجرين الـذين حتتـرم حقـوقهم،       

يعون تطبيق مهارام، أن يسامهوا بقدر أكـرب يف بلـدان   ويتمتعون مبستوى معيشي الئق ويستط
ن محايــة حقــوق املهــاجرين، وهلــا  املقصــد ويف بلــدام األصــلية. وهكــذا، تلتــزم الــدول بضــما 

نفــس الوقــت مصــلحة يف ذلــك، مثــل احلــق يف تقاضــي أجــر عــادل، واحلصــول علــى هويــة   يف
تطيع أن تتـيح للمهـاجرين فرصـا    قانونية، وإرسال أطفـاهلم إىل املـدارس. ولكـن الـدول لـن تسـ      

حقيقية إال إذا كان اتمـع ككـل يرحـب ـم ويبـدي اسـتعدادا لالسـتثمار يف إجنـاح اهلجـرة.          
وهــذا يعتمــد إىل حــد كــبري علــى مــا إذا كانــت اتمعــات تنظــر إىل اهلجــرة علــى أــا صــفقة    

د. ولــذلك، الســتقدام مــواطنني جــد  اقتصــادية قصــرية األجــل أساســا، أو علــى أــا وســيلة       
ــا لسياســة اهلجــرة، األطــراف       مــن ــة، يف ختطيطه ــات الوطني ــة مبكــان أن تشــرك احلكوم األمهي

األخــرى الــيت لــديها مصــلحة يف النتيجــة، مبــا يف ذلــك الربملانــات واحلكومــات احملليــة وأربــاب   
  ظمات الشباب واملدارس واجلامعات.العمل ونقابات العمال وقادة اجلاليات املهاجرة ومن
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اليف من املشاكل الرئيسـية الـيت يطرحهـا اسـتقبال وافـدين جـدد أنـه يولِّـد عـادة تكـ          و  - ٢٧
. وعـالوة علـى ذلـك، كـثريا مـا تكـون       )١١(تأيت األرباح إال يف وقت الحـق البداية، بينما ال  يف

التكـاليف موزعــة توزيعــا غــري متكــافئ، إذ تتضــرر بعــض شــرائح القــوة العاملــة (عــادة العمــال  
ــارة وامل  ــل مه ــك،      األق ــر مــن غريهــا. وباإلضــافة إىل ذل ــاء أكث هــاجرون حــديثا) وبعــض األحي

يبــدأ بعــض النــاس، وال ســيما املســنون، الــذين قــد تــربكهم جمــرد وتــرية التغــيري ونطاقــه،     رمبــا
بالشعور بأم يشكلون أقلية يف بلدهم. وميكن للـدول أن ختفِّـف مـن هـذه الشـواغل بتعـويض       

عن طريـق إعـادة تـدريب ودعـم العمـال العـاطلني عـن العمـل         املعرضني خلطر التهميش، مثال، 
املتضـررة. وينبغــي   املهـددين بالبطالـة، وتوسـيع نطـاق اخلــدمات العامـة يف اتمعـات احملليـة        أو

تطلب من املهاجرين تعلُّم اللغة (أو اللغات) الوطنيـة وأن تسـاعدهم يف ذلـك.     للحكومات أن
عــن املهــاجرين الــذين تكــون إقامتــهم مؤقتــة، مــع  وميكنــها كــذلك أن حتجــب بعــض احلقــوق  

يمني لفتـرات طويلـة   ختصيص مزيـد مـن احلقـوق واالمتيـازات لألشـخاص الـذين يصـبحون مقـ        
إىل  “املـؤقتني ”املهـاجرين  اجلنسية. بيد أنه ال جيب أن يسمح بتحول العمال  حيصلون على أو

ائـم لكـل الـذين يسـمح هلــم     طبقـة دنيـا بصـورة دائمـة. وجيـب تــوفري وضـع قـانوين د        جـزء مـن  
  البلد ألكثر من فترة حمددة.  ء يفبالبقا
ويستتبع قبول اهلجرة تكاليف بالنسبة للحكومات، ولكن األمـر يكـون كـذلك أيضـا       - ٢٨

ة املهــاجرة، علــى ســبيل املثــال، يف حالــة رفضــها. فالبلــدان الــيت ال تقــر باعتمادهــا علــى العمالــ 
دخول إليهـا، ينتـهي ـا األمـر     يتقـدم مـن خالهلـا النـاس بطلـب الـ      طريق يئة سبل قانونيـة   عن
تشجيع اهلجـرة غـري املـأذون ـا. والـدول الـيت ال تعتـرف بأـا أصـبحت بلـدانا تستضـيف             إىل

سـتقرار قـد تكتشـف يف وقـت الحـق      أعدادا كـبرية مـن املهـاجرين الـذين أتـوا إليهـا ـدف اال       
رين الذين يشعرون بأم يعاملون كالغرباء رغـم أـم   لديها مشاكل مع أبناء وأحفاد املهاج أن

__________ 

، بشأن ٢٠١٦على سبيل املثال، أظهرت دراسة أجنزا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف عام   )١١(  
العمل  يف املائة، أن نتائج سوق ١٦السكان املولودون يف اخلارج نسبة االندماج يف السويد، حيث ميثل 

املرتبطة بالالجئني الذين وصلوا مؤخرا باهتة، ولكنها تتحسن مع مرور الوقت. ويندمج أبناء املهاجرين بشكل 
يف سياسات االندماج  أن جيد عموما، على الرغم من التحديات اليت يواجهها آباؤهم. وخلصت الدراسة إىل

 Working Together: Skills and Labour Marketالسويد ناجحة، ولكن النتائج تستغرق وقتا لتتحقق. انظر 

Integration of Immigrants and their Children in Sweden, OECD Publishing, Paris (www.oecd.org/sweden/ 

working-together-skills-and-labour-market-integration-of-immigrants-and-their-children-in-sweden-9789264257 

382-en.htm)الواليات املتحدة األمريكية، انظر   . ولالطالع على استعراض شامل لألدلة املتعلقة بآثار اهلجرة يف
National Academy of Sciences, The Economic and Fiscal Consequences of Immigration, National Academies 

Press, 2016 (www.nap.edu/catalog/23550/the-economic-and-fiscal-consequences-of-immigration).  
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مولودون يف البلد. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن اتمعـات الشـائخة الـيت تـرفض اسـتقبال سـكان           
  قد تكون عرضة للركود االقتصادي. جدد

  
  االلتزامات بني الدول  - باء  

اعتمــاد إعــالن و ٢٠٣٠بــإدراج عــدد مــن الغايــات املتعلقــة بــاهلجرة يف جــدول أعمــال    - ٢٩
نيويورك، بدأت الدول األعضاء تعترف بأن إدارة اهلجرة الدوليـة هـي مسـؤولية مشـتركة عليهـا      
أن تعمل معا لالضطالع ا. وأعتقد أن هناك أربعة جماالت على وجه اخلصـوص ينبغـي للـدول    

  :ة واملسؤولةأن تتعاون فيها من أجل الوفاء بالتزامها بتيسري اهلجرة اآلمنة والنظامية واملنظَّم
  

  اهلجرة بسبب األزمات    

يتعني على الدول أن تتفق علـى كيفيـة معاجلـة حركـات الـرتوح الكـربى ذات الصـلة          - ٣٠
باألزمات، ليس فقط إلنقاذ األشخاص املتـنقلني مـن املـوت أو مـن معانـاة حمققـة، إمنـا كـذلك         

ياسـية وثقـة اجلمهـور    لتجنب التأثري املدمر لالستجابات املخصصة الغرض علـى مؤسسـاتنا الس  
، فشـلت الـدول   )١٢(فيها. ولألسف، وعلى الـرغم مـن األمثلـة علـى احللـول اإلقليميـة الناجحـة       

حىت اآلن يف إجياد حل مستدام هلذه املشكلة. فبينما تدافع بعض املهاجرين مـن أجـل الوصـول    
ــامل، جــاءت ردود الــدو       ــر األمــان يف أجــزاء خمتلفــة مــن الع ســباق ”ل غالبــا يف صــورة  إىل ب

  من خالل انتهاك حقوقهم وتقييدها.، إذ ركزت على ردع املهاجرين “القاع  حنو
ة بعــض الــدول يف منــع املهــاجرين    والنمــوذج الــذي يــربز حاليــا يتمثــل يف مســاعد       - ٣١
االنتقــال إىل البلــدان املتقدمــة النمــو إمــا باملوافقــة علــى إبقــاء أبواــا مفتوحــة، أو بــردعهم   مــن

ــاهلم ـــدوء مقا ــاعد  واعتقـ ــن املسـ ــول علـــى قـــدر أكـــرب مـ ــادية. بـــل احلصـ ــة واالقتصـ ة اإلمنائيـ
بعض الترتيبات من هذا القبيل ضرورية كجزء من اتفـاق أوسـع نطاقـا، فـالردع لـيس       أن ومع

حــال مســتداما. وإرغــام النــاس علــى العــودة إىل بلــدان املــرور العــابر عــادة مــا تكــون لــه آثــار    
ــتم إرجــاع النــ   ــدان غــري متضــاعفة يف املســتقبل، إذ ي ــة، أو مينعــون مــن مغادرــا    اس إىل بل آمن

املقام األول. وتقوض هذه السياسات احترام حقوق اإلنسان وتفـرض مزيـدا مـن الضـغوط      يف
  ضعاف األمن اجلماعي جلميع الدول.على الدول اهلشة أصال، وهذا يهدد بالتايل بإ

__________ 

كانت هناك العديد من الـردود اإلقليميـة علـى أزمـات الالجـئني واهلجـرة، مبـا يف ذلـك خطـة العمـل الشـاملة              )١٢(  
عـين بالجئـي أمريكـا الوسـطى الـذي      )؛ واملـؤمتر الـدويل امل  ١٩٩٧-١٩٨٩لالجئني من منطقـة اهلنـد الصـينية (   

)؛ ومـؤمتر رابطـة   ١٩٩٤-١٩٨٧دعم فرص كسب العيش لالجئني واملشـردين داخليـا واتمعـات املضـيفة (    
 .)٢٠٠٥-١٩٩٣الدول املستقلة بشأن الالجئني واملهاجرين الذي تناول تنقالت السكان غري الطوعية (
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ــا      - ٣٢ ــل هلـ ــه ال أمـ ــورك، أنـ ــالن نيويـ ــدول، يف إعـ ــرت الـ ــد أقـ ـــ  وقـ ــد م ــرة يف احلـ ن اهلجـ
ــري ــة          غ ــة وقانوني ــرت مســارات بديل ــاطر، إال إذا وفَّ ــن خم ــا يصــاحبها م ــل م ــع ك ــة، م النظامي

للمهاجرين. ولتحقيق تلك الغاية، يتعني عليها أن تعمل معا، مبا يف ذلك مـن خـالل االسـتعانة    
منـاطق  باتمع املدين والقطاع اخلاص. ومن شأن نظـم تكفـل تيسـري احلركـة وحريتـها داخـل       

. ولكـن  )١٣(معينة أن تسهل على الناس مغادرة البلدان اليت تواجه أزمات بصورة قانونية وآمنـة 
ــترك ع   ــاهم مشـ ــل إىل تفـ ــا بالتوصـ ــدت أيضـ ــدول تعهـ ــد   الـ ــأن حتديـ ــاملي بشـ ــعيد العـ ــى الصـ لـ

حيتاجون إىل محاية دولية، وجتسيد ذلك يف مبادئ توجيهية بشأن املهاجرين الـذي يعـانون    من
ــت ا    أوضــاعا  ــة يف الوق ــادئ التوجيهي ــذه املب ــد تتطــور ه ــانون ”ملناســب إىل إطــار  هشــة. وق ق

عاملي، قد يشكل بدوره أساسا ملزيد مـن الصـكوك القانونيـة الرمسيـة وامللزمـة علـى        “ملزم غري
الصــعد العــاملي واإلقليمــي والــوطين. ويف الوقــت ذاتــه، حتتــاج الــدول بصــورة ملحــة إىل جتهيــز  

  يتهم واستقباهلم بالشكل املالئم.أفضل للنازحني والتأكد من حتديد هوأنفسها لتوفري محاية 
  

  تنقل اليد العاملة واملهارات    

ود يبـذل حاليـا لتنظـيم اهلجـرة     تتجلى املشكلة األساسية الـيت جيـب أن يسـعى أي جمهـ      - ٣٣
ة، وال ســــيما الشــــباب واألشــــخاص   معاجلتــــها يف كــــون أعــــداد الــــراغبني يف اهلجــــر     إىل

املهارات املتدنية، تتجاوز بكثري الفرص املتوفرة لديهم للقيام بذلك بطريقة آمنة ونظاميـة   ذوي
ومنظَّمــة. وتواجــه الكــثري مــن البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة صــعوبات يف توظيــف     
ــذاب        ــع أحنــاء العــامل إىل اجت ــدول يف مجي ســكاا مــن الشــباب. ومــع ذلــك، وبينمــا تســعى ال

وي املهارات و/أو األثرياء، فإن الفرص قليلة بالنسبة ملـن هـم أقـل مهـارة. وكـثريا      املهاجرين ذ
ما يفتقر الشباب، مبا يف ذلك خرجيو اجلامعات، إىل املهارات املتعلقـة بإتقـان اللغـات األجنبيـة     
واملهارات التقنية اليت يبحث عنها أرباب العمل، أو قد تكون مهارام غري معترف ا يف بلـد  

  تعليم والتدريب وإصدار الشهادات.بسبب اختالف نظم الآخر 

__________ 

ليربيا وسرياليون داخل البلدان األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول يف حالتني على األقل، أي حالة الجئني من   )١٣(  
استخدمت  ،غرب أفريقيا وحالة مشردين من كولومبيا داخل البلدان األعضاء يف السوق اجلنوبية املشتركة

، االحتاد األورويب ويفبروتوكوالت قائمة بشأن حرية احلركة رمسيا لتيسري هجرة اليد العاملة من الالجئني. 
إسبانيا واليونان).  مثل( شكلت حرية التنقل اإلقليمية أداة حلماية مواطين البلدان اليت متر بأزمة اقتصادية

إىل أسواق العمل، لنفس  مواتية واستخدمت االتفاقات التجارية الثنائية، مبا يف ذلك إمكانية الوصول بشروط
 ,Katy Long and Sarah Rosengaertner ومصر. انظرالغاية، مثال بني جنوب السودان وأوغندا، وبني السودان 

“Protection through Mobility: Opening Labour and Study Migration Channels for Refugees”, Migration Policy 

Institute, October 2016 (www.migrationpolicy.org/research/protection-through-mobility-opening-labor-and-study-

migration-channels-refugees). 
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وستشتد االختالالت الدميغرافيـة بـني خمتلـف أحنـاء العـامل، وبصـورة أبـرز بـني البلـدان            - ٣٤
مليـار نسـمة    ٢,٤األفريقية اليت يتسم سـكاا بالشـباب ويتوقـع أن يتضـاعف عـددهم ليعـادل       

ــام   ــول ع ــث ا ٢٠٥٠حبل ــة حي ــدان األوروبي ــات شــائخة وتشــهد تقلصــا يف عــدد    ، والبل تمع
ــوايل    ــد حـ ــع أن تفقـ ــكان، ويتوقـ ــمة  ٣٠السـ ــون نسـ ــالغ    مليـ ــكاا البـ ــدد سـ ــوع عـ ــن جممـ مـ

علــى كــل مــن الــدول الــيت حتتــاج    مليــون نســمة حبلــول ذلــك املوعــد. ولــذلك، يــتعني    ٧٣٨
يد عـدد  عمال والدول اليت حتاول إجياد فرص عمل لشباا أن جتعل أولوية مشتركة هلا تزو إىل

أكرب من األشخاص الراغبني يف اهلجرة باملهارات الـيت حيتاجوـا مـن أجـل إجيـاد عمـل قـانوين        
ــت نفســه         ــل عــرب احلــدود، ويف الوق ــة للنق ــة أن تكــون هــذه املهــارات قابل يف اخلــارج، وكفال

  .)١٤(إجياد وظائف وفرص عمل يف الداخلمضاعفة اجلهود الرامية إىل 
ــإن   - ٣٥ ــت احلاضــر، ف ــة       ويف الوق ــن الناحي ــان م ــل بأم ــى التنق ــدر العمــال املهــاجرين عل أق

القانونية هم أولئك الـذين يتمتعـون بـاحلق يف حريـة التنقـل داخـل منطقـة مـا، كمـا هـو احلـال            
داخــل بلــدان االحتــاد األورويب والســوق اجلنوبيــة املشــتركة. وتتطلــب هــذه االتفاقــات درجــة   

ملشـاركة الـيت حتتـاج مجيعهـا إىل الثقـة يف املعـايري       عالية من التنسيق واملواءمـة فيمـا بـني الـدول ا    
واملؤسسات الوطنية لبعضها البعض. وقد أحرزت مناطق خمتلفـة درجـات متفاوتـة مـن التقـدم      

. ويـتعني علـى   )١٥(يف هذا االجتاه، وهي تبدأ عادة جبعل التنقالت أيسر لـذوي املهـارات العاليـة   
علــى القنــوات الــيت توفرهــا الدولــة املســتقبلة   العمــال ذوي املهــارات املتدنيــة عمومــا االعتمــاد 

. وينبغي أن يتمثل هدفنا يف املواءمة بـني ظـروف   )١٦(بشكل أحادي، أو مبوجب اتفاقات ثنائية
__________ 

، املرفـق،  ٦٩/٣١٣انظر خطة عمـل أديـس أبابـا الصـادرة عـن املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة، القـرار              )١٤(  
 .١١١الفقرة 

ــاد            )١٥(   ــل االحت ــام (مث ــط) بشــكل ع ــال فق ــيس العم ــل األشــخاص (ول ــي تنق ــل اإلقليم ــات التكام ــض اتفاق ــيح بع تت
واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا)، يف حـني أن بعضـها اآلخـر يـنص علـى حريـة تنقـل العمالـة         األورويب 

املهـارات   عموما (مثل السوق اجلنوبية املشتركة) أو أنواع معينة من اليـد العاملـة، تتمثـل عـادة يف العمـال ذوي     
الشـمالية، واجلماعـة الكاريبيـة).     العالية (مثل رابطـة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا، واتفـاق التجـارة احلـرة ألمريكـا         

ــة      وتقتصــر اتفاقــات أخــرى علــى تــوفري إجــراءات مبســطة للــدخول واإلقامــة املؤقتــة املتصــلة باألنشــطة التجاري
انظــر  واالسـتثمارية (مثـل بطاقـة السـفر لألعمـال التجاريـة ملنتــدى التعـاون االقتصـادي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ).           

ة الدوليـة للـهجرة، احلـوار الـدويل بشـأن اهلجـرة، حلقـة العمـل بـني الـدورات           ورقة املعلومات األساسية للمنظم
ــأن  ــات التكامــــل اإلقليمــــي     ”بشــ  ٢٠٠٧حزيران/يونيــــه  ١٩و  ١٨ “التنقــــل احلــــر لألشــــخاص يف عمليــ

(https://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/

free_movement_of_persons_18190607/idm2007_backgroundpaper_en.pdf).  
تأيت تلك االتفاقات يف شكل معاهدات عمالة واتفاقات عمل ومعاهدات توظيف واتفاقات هجرة   )١٦(  

واتفاقات لتبادل العمال. وميكن أن تتخذ شكل اتفاقات حكومية دولية، وبروتوكوالت اتفاقات، 
اق، وأنظمة سياساتية وطنية. وحتدد االتفاقات الثنائية التزامات كل بلد، ومذكرات تفاهم، ومذكرات اتف

 Sebastián Sáez, ed., “Let Workers Move: Using Bilateral Labor وقد تشمل احلصص ومدة اإلقامة. انظر

Agreements to Increase Trade in Services”, Directions in Development (Washington, D.C., World Bank, 2013) 

(https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15800/786840PUB0EPI10Box0377351B00PUBL

IC0.pdf;sequence=1). 
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ــاوض خبصــوص         ــارة، وتســهيل التف ــث املســارات ومســتويات امله ــن حي ــاجرين م ــال امله العم
ا إىل االتفاقـات النموذجيـة   االتفاقات بشأن هجـرة اليـد العاملـة وتنفيـذها علـى الـدول، اسـتناد       

ل واجلهــات صــاحبة العامليــة وبــدعم مــن احلــوار املســتمر يف جمــال السياســات مــع أربــاب العمــ 
  املصلحة األخرى.

التفاقـات الثنائيـة واإلقليميـة    ومن شأن إدارة حركـات تنقـل اليـد العاملـة عـن طريـق ا        - ٣٦
وأن تزيد أيضا من إمكانيـة التنبـؤ   تتيح لبلدان املقصد مراقبة من يدخل إليها وبأي شروط،  أن

بعرض العمل وإعطاء البلدان األصلية حافزا أقوى للتعاون من أجل كبح اهلجـرة غـري النظاميـة    
  .وتيسري عودة مواطنيها

  
  اهلجرة املنظَّمة، مبا يف ذلك العودة    

ينبغـي أن تكـون، حتسـني التعـاون يف      إحدى األولويـات املسـتمرة للـدول، بـل     ستكون  - ٣٧
جمال احلد من التحركات غري النظامية وتفكيك الشبكات اإلجراميـة الـيت تقـيم أعمـاال جتاريـة      
قائمة على ريب املهاجرين أو اإلجتار باألشخاص، مستغلةً يأسهم وحبـثهم عـن حيـاة أفضـل.     

اهلجــرة ”التعامــل مـع   ولكـن، مــع تصـاعد الضــغط الشـعيب الــذي يطالـب باعتمــاد الصـرامة يف     
، ينبغي للدول أن تراعي الدروس املستفادة من مكافحة األشـكال األخـرى مـن    “الشرعية غري

التجارة غري املشروعة وجتنـب جتـرمي الضـحايا واالكتفـاء باالعتمـاد علـى تعزيـز مراقبـة احلـدود          
لتعـاون بشـأن اهلجـرة    وإنفاذ القانون. وميكن للشراكات الثنائية واإلقليمية واألقاليمية وبرامج ا

أن تــوفر ســبال قيمــة كفيلــة ببنــاء الثقــة والقــدرات. ولألمــم املتحــدة أيضــا دور هــام يتمثــل يف   
كفالــة أن تسترشــد الــدول يف ممارســاا وتعاوــا فيمــا يتعلــق بــاهلجرة غــري النظاميــة واإلجتــار    

حقــوق اإلنســان  بالبشــر وريــب املهــاجرين بالقــانون الــدويل وتتقيــد بــه، مبــا يف ذلــك قــانون  
  وقانون الالجئني، وأال تقوض احلق يف التماس اللجوء.

وتشــكل العــودة وإعــادة القبــول وإعــادة اإلدمــاج عناصــر أساســية ألي نظــام هجــرة       - ٣٨
منظما تنظيما جيدا. وعندما ال ميلك املهاجرون احلق القانوين يف البقـاء يف بلـد املقصـد، سـواء     

يـه بصـورة غـري نظاميـة، ألن إقامتـهم القانونيـة كانـت مؤقتـة         بسبب وصـوهلم إليـه أو بقـائهم ف   
(بصفتهم عـاملني مـومسيني علـى سـبيل املثـال) أو ألن طلـب جلـوئهم رفـض بعـد إقامـة جلسـة            
استماع عادلة هلم، فإن إخراجهم من أراضي الدولة املعنيـة رهـن بسـلطتها التقديريـة. وعنـدما      

بــاالعتراف مبواطنيهــا وبقبــوهلم وذلــك يف إطــار  حيصــل ذلــك، تكــون البلــدان األصــلية ملزمــة  
لواجبـات املتبادلـة بـني    واجبها إزاء مواطنيها واحتراما منها حلقوق اإلنسان للمهاجرين ومبدأ ا

  السواء.    الدول على
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ولكــن عنــدما متســي إعــادة األشــخاص إىل بلــدام األصــلية اهلــدف الرئيســي لبلــدان       - ٣٩
ة بسـهولة لتصـل إىل حـائط مسـدود     ت مـع البلـدان األصـلي   املقصد، ميكن أن تتـدهور املفاوضـا  

إىل ممارسة االبتزاز املتبادل. كمـا أن اشـتراط التعـاون يف جمـاالت ال صـلة هلـا ـذه املسـألة،          أو
عــودة املهــاجرين وإعــادة قبــوهلم    مثــل التجــارة واملســاعدة اإلمنائيــة، بتعــاون البلــد يف جمــال       

فعـال إىل تعزيـز بعـض الـدوافع الرئيسـية للـهجرة       موقف قصري النظر وخـاطئ، وقـد يـؤدي     هو
النظامية. وتدعو احلاجة إىل تواصل أكثر انفتاحا وتواترا بني البلدان من أجل حتسـني فهـم    غري

  املصاحل املختلفة للجانبني والتوصل إىل حلول توفيقية ميكن أن حتترمها مجيع األطراف.
اتفــاق بشــأن املبــادئ التوجيهيــة يف هــذا وينبغــي للــدول العمــل مــن أجــل التوصــل إىل   - ٤٠

اال، مبا يف ذلك حتسـني رصـد العائـدين وأحـواهلم بعـد إعـادم. وينبغـي أن يسـهم ذلـك يف          
حتسني املساعدة على إعادة اإلدماج حبيـث تـتالءم مـع ختطـيط التنميـة علـى الصـعيدين الـوطين         

اجرون إليهـا. وبـذلك، يـرجح أن حتقـق     واحمللي وتليب احتياجات اتمعات احمللية اليت يعاد امله
  األموال اليت تنفق على إعادة اإلدماج اآلثار املتوخاة.

  
  القدرات املتعلقة باحلوكمة      

ــن القمــة إىل القاعــدة يف        - ٤١ ــن القاعــدة إىل القمــة وم ــهجرة م ــبىن احلوكمــة الرشــيدة لل ت
الضـرورية إلدمـاج الوافـدين     الوقت نفسه: من جتهيز احلكومات احملليـة بالصـالحيات واملـوارد   

اجلــدد إىل إنشــاء منتــديات وشــراكات دوليــة ميكنــها أن تيســر تنســيق السياســات وتقارــا يف   
جمــاالت أساســية. ومــن املــرجح أن يكــون التقــدم متوقفــاً علــى مشــاركة األشــخاص املتــأثرين   

تفــاق بشــأن مباشــرةً واألشــخاص املســؤولني عــن تنفيــذ السياســات، إىل جانــب التوصــل إىل ا  
املعايري الدنيا واملبادئ والنهج املشـتركة الـيت ينبغـي تطبيقهـا بصـفة عامـة. ويـوفر هـذا االتفـاق          
ــة التنبــؤ علــى مســتوى التعــاون فيمــا بــني الــدول، اســتنادا إىل التوقعــات واملســؤوليات      إمكاني

نمـا تنقلـوا   املتبادلة احملـددة بوضـوح، وعلـى مسـتوى املهـاجرين الـذين جيـب محايـة حقـوقهم أي         
  العامل.    يف

إن كل مـا خيـدم املصـلحة اجلماعيـة، واهلجـرة الـيت تـدار بأسـلوب سـليم هـي كـذلك              - ٤٢
بوضــوح، ينبغــي أيضــا أن يكــون ممــوال متــويال مجاعيــا. وقــد اتفقــت مجيــع الــدول األعضــاء يف  

ــات املشــتركة يف خطــة عــام       ــى جمموعــة مــن األولوي ويف  )٢٠١٥( ٢٠٣٠األمــم املتحــدة عل
ــال ــورك (إعـ ــات،    ٢٠١٦ن نيويـ ــذه األولويـ ــي ـ ــاطق أن تفـ ــدول واملنـ ــل الـ ). وإذا أرادت كـ

سيحتاج كثري منها إىل املساعدة. ويف جمال السياسة التجارية، تقدم هذه املسـاعدة مـن خـالل    
حمـدد يعـرف باسـم املعونـة لصـاحل التجـارة. ويف جمـال تغـري املنـاخ، يوجــد           “مظـروف متويـل  ”

الناميـــة.  يـــات التمويـــل لـــدعم التكيـــف معـــه وختفيـــف آثـــاره يف البلـــداننظـــام حمكـــم مـــن آل
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ــا   ويف ــن أجــل         الســياق نفســه، إنن ــدرات م ــة الق ــدعم تنمي ــص ل ــل خمص ــق متوي ــاج إىل مرف حنت
االلتزامات الدولية املتعلقة باهلجرة. وتسهل آلية من هـذا القبيـل، مـن بـني مزايـا أخـرى،        تنفيذ

لية من اجلهات الفاعلة مـن غـري الـدول، مثـل األعمـال التجاريـة       كفالة أن تكمل املسامهات املا
واألعمـــال اخلرييـــة، جهـــود احلكومـــات واملصـــارف اإلمنائيـــة ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة وأن   

  معها.    تتماشى
  

  االلتزامات بني الدول واجلهات األخرى صاحبة املصلحة  - جيم  
القـرارات بشـأن اهلجـرة، فـالروابط     ليست الدول الطرف الوحيد املسـؤول عـن اختـاذ      - ٤٣

ــة.         ــن اهلجــرة الدولي ــع جلــزء كــبري م األســرية وشــبكات الشــتات والقطــاع اخلــاص هــي دواف
وتساعد تكنولوجيات االتصاالت إىل جانب الوسـطاء املشـروعني وغـري املشـروعني علـى حـد       

ين مصـدرا  سواء املهاجرين على التخطيط لرحالم عرب احلـدود الدوليـة. ويشـكل اتمـع املـد     
كبريا لألمل. ففي مواجهة انتشار العداء ضد املهاجرين والالجئني، يـرد املواطنـون واملنظمـات    

احلكوميــة واملؤسســات التجاريــة ردا مــثريا لإلعجــاب مظهــرين التضــامن والتعبئــة، بســبل   غــري
 منـــها إنقـــاذ النـــاس يف البحـــر؛ واملســـاعدة يف اســـتقبال الالجـــئني واملهـــاجرين وإدمـــاجهم يف  
ــدمي          ــازل اخلاصــة؛ وتق ــاجرين والالجــئني يف املن ــك استضــافة امله ــا يف ذل ــة، مب ــات احمللي اتمع
املســاعدة القانونيــة، حبيــث يــتمكن املهــاجرون مــن املطالبــة حبقــوقهم والــدفاع عنــها؛ وتــوفري     

  خدمات الترمجة وتعلُّم اللغات وإتاحة فرص التدريب والتدريب الداخلي.
ا يف ذلـك السـلطات احملليـة، الـيت غالبـا مـا تقـود عمليـة إدمـاج          وبوسع احلكومات، مبـ   - ٤٤

الوافدين اجلدد، أن تسخر تدفق النشاط الطوعي على املدى الطويـل، وجيـب أن تقـوم بـذلك،     
من خالل توفري مـا يلـزم مـن هياكـل دعـم وشـراكات. وينبغـي أن يشـمل ذلـك تقـدمي الـدعم            

ن فيمـا بـني احلكومـات احملليـة، والعمليـات الشـاملة       لزيادة التبـادل املنـهجي والـتعلُّم مـن األقـرا     
لتنســيق السياســات علــى الصــعيد الــوطين بغيــة ضــمان أن يكــون ألصــحاب املصــلحة املعنــيني   

يف صياغة السياسات املتصلة باهلجرة. وعلى الصعيد العاملي، ميكن أن تشـكِّل التحالفـات    يرأ
) (املعـروف سـابقا باسـم    Gaviقاحـات ( الناجحة بني القطاعني العام واخلـاص، مثـل حتـالف الل   
  التحالف العاملي للقاحات والتحصني) مصدر إهلام.  

  
  احلماية    

ينبغــي أن تكــون إحــدى أولويــات التعــاون بــني الــدول واتمــع املــدين زيــادة الفــرص    - ٤٥
املتاحة للمواطنني من أجل تقدمي الدعم مباشرة إىل الالجئني واألشخاص احملاصرين يف البلـدان  
اليت متر بأزمات، بسبل منها مبادرات الرعاية اخلاصة واتمعية. ولـن يتـيح ذلـك انتقـال مزيـد      
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مـن النــاس إىل مكـان آمــن بصـورة قانونيــة فحسـب بــل ميكـن أن يشــجع علـى حصــول حتــول       
أوسع نطاقاً يف املواقـف العامـة جتـاه الوافـدين اجلـدد، وذلـك مبـنح اتمعـات احملليـة يف اتمـع           

شـعورا بالقـدرة علـى التصـرف، يسـمح هلـا باختـاذ املبـادرة وحتمـل املسـؤولية بصـفتها             املضيف
  من أن تعترب نفسها جهة استقبال سلبية للغرباء املتدفقني.   جمتمعات حملية، بدال

  
  الفرص    

تندرج ضمن األولويات األخرى مسألة تنظـيم اجلهـود الـيت يبـذهلا أصـحاب املصـلحة         - ٤٦
ارات الشـباب علـى مجيـع املسـتويات، والتأكـد مـن متاشـيها مـع مطالـب          املتعددون لتطوير مهـ 

أربـاب العمـل ومـن االعتـراف ـا عـرب احلــدود. ولـن يتطلـب هـذا األمـر إقامـة شـراكات بــني             
احلكومات الوطنية فحسب بل أيضـاً إقامـة شـراكات مـع عـدة جهـات منـها السـلطات احملليـة          

ة، ومع املؤسسـات التعليميـة والتدريبيـة والرابطـات     واإلقليمية وأرباب العمل والنقابات العمالي
املهنيــة الــيت تضــبط شــروط مــنح التــراخيص. وأقتــرح إنشــاء منــرب عــاملي ألصــحاب املصــلحة     
املتعددين بشأن مهارات اليد العاملة وتنقلها لتعزيز هذه الشراكات وتيسري الـتعلُّم بـني البلـدان    

  وحتقيق التقارب بني سياساا وممارساا.
  

  اإلدماج    

يشكل التعاون علـى حنـو أكثـر منهجيـة مـع الشـركات وأصـحاب املشـاريع يف قطـاع            - ٤٧
التكنولوجيــا الــذين طــوروا بالفعــل ســبال مبتكــرة لتــوفري املعلومــات واخلــدمات وفــرص الــتعلُّم  
للمهــاجرين، عــامال بــالغ األمهيــة لتعزيــز إدمــاج املهــاجرين. وينبغــي تشــجيع الشــراكات الــيت    

ا التكنولوجيا دورا أساسـيا، مبـا يف ذلـك البحـث عـن سـبل ملـنح املهـاجرين إمكانيـة          تؤدي فيه
احلصول على وثائق إثبات للهوية القانونية وسـبل أيسـر تكلفـة إلرسـال احلـواالت النقديـة إىل       

  بلدام األصلية وتوفري التثقيف املايل واخلدمات املالية هلم.
    

  التوصيات  -  ثالثا  
توصـية مفصـلة تسـعى إىل تقـدمي اقتراحـات عمليـة بشـأن         ١٦أعـرض   يف هذا الفـرع،   - ٤٨

الطريقة اليت ميكن من خالهلـا للـدول، مبسـاعدة مـن جهـات أخـرى، النـهوض بربنـامج العمـل          
إىل اتفـاق عـاملي للـهجرة يحسـن      ٢٠١٨املذكور أعاله، ابتداًء من اآلن، بغية التوصل يف عام 

؛ ٢٠٣٠هلجـرة الدوليـة؛ ويـؤدي إىل تنفيـذ خطـة عـام       بصورة ملموسة تعاطيها اجلمـاعي مـع ا  
  وحيسن النتائج من أجل املهاجرين وأسرهم واتمعات اليت يعيشون فيها.  

  



A/71/728

 

22/44 16-22915 

 

  زوح املتصلة باألزمات ومحاية املهاجرين املعرضني للخطرـإدارة حركات الن  - ألف  
 ١التوصية     

وضع مبادئ موجهة عاملية فيما يتعلق باملهاجرين الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة، 
  مبن فيهم األطفال املهاجرون 

بناًء على ما طلبته الدول األعضاء يف إعالن نيويـورك مـن أجـل الالجـئني واملهـاجرين        - ٤٩
)، أتعهد بتقـدمي دعمـي الكامـل لوضـع مبـادئ موجهـة فيمـا يتعلـق         ٥٢، الفقرة ٧١/١(القرار 

مبعاملة املهاجرين الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشـة، مبـا يف ذلـك محايـة األطفـال املهـاجرين       
  يف مثل هذه األوضاع.

وأقتــرح أن يبــدأ هــذا اجلهــد اآلن، وذلــك بتكليــف فريــق خــرباء مســتقل يتــوىل املهــام    - ٥٠
؛ “املهـاجرين الـذين يعيشـون يف ظـل أوضـاع هشـة      ”ع تعريـف عملـي لعبـارة    التالية: (أ) وضـ 

(ب) تقدمي حملة عامة عن األطر القانونيـة الدوليـة والصـكوك غـري امللزمـة السـارية؛ (ج) حتديـد        
  يف القانون ويف املمارسة العملية.   الثغرات يف جمال احلماية اليت تنشأ حاليا

، ٢٠١٧ينبغـــي للـــدول أن تشـــرع اآلن، يف عـــام  واســـتنادا إىل هـــذه االســـتنتاجات،  - ٥١
مبجموعة مـن املشـاورات اإلقليميـة، وحيثمـا أمكـن بـاالقتران مـع أعماهلـا التحضـريية لالتفـاق           
العاملي بشأن اهلجـرة. وينبغـي هلـذه املشـاورات أن حتـدد الثغـرات يف األطـر اإلقليميـة للحمايـة          

ملثاليـة، سـتعتمد املبـادئ التوجيهيـة يف إطـار      واقتراح سبل معاجلة تلك الثغرات. ومـن الناحيـة ا  
    .٢٠١٨بشأن اهلجرة يف عام  االتفاق العاملي

وأدعو كذلك الدول واجلهات األخرى صاحبة املصلحة إىل تنفيـذ التزاماـا القانونيـة      - ٥٢
  القيام مبا يلي: الدولية جتاه األطفال املهاجرين عن طريق

ري املصحوبني واملنفصلني عـن ذويهـم، اسـتنادا    وضع معايري معاملة األطفال غ  (أ)  
اليت أعدا مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني      “اآلمنة والسليمة”إىل املبادئ التوجيهية 

ملســاعدة الــدول يف أوروبــا  )١٧(٢٠١٤ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) يف عــام 
. وإنـين أشـجع اليونيسـيف ومفوضـية الالجـئني      على الوفاء مبسؤولياا يف جمال محايـة األطفـال  

__________ 

  )١٧(  UNHCR and UNICEF, Safe & Sound: What States can do to ensure respect for the best interests of 

unaccompanied and separated children in Europe, October 2014. 
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 )١٨(٢٠١٨علــى وضــع هــذه املبــادئ التوجيهيــة للمنــاطق األخــرى مــن العــامل حبلــول عــام          
  إلدراجها يف املبادئ املوجهة فيما يتعلق باملهاجرين الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة؛

هم مــن إــاء احتجــاز األطفــال املهــاجرين وأســرهم ألســباب متعلقــة بوضــع      (ب)  
، انطالقا من عمل الفريق العامل املشترك بني الوكـاالت املعـين بالقضـاء علـى     )١٩(حيث اهلجرة

احتجاز األطفال املهاجرين ملساعدة الدول علـى اعتمـاد بـدائل رعايـة حمـور اهتمامهـا احلقـوق        
  .)٢٠(حتلّ حمل االحتجاز

  
    ٢التوصية   

  واملساعدة يف العبورتوسيع نطاق احلصول على احلماية القنصلية 

ينبغــي أن تتــاح للمهــاجرين، بصــرف النظــر عــن جنســيتهم، إمكانيــة احلصــول علــى       - ٥٣
مستوى جيد من احلماية القنصلية واملسـاعدة يف العبـور. وأدعـو الـدول، بالتعـاون مـع املنظمـة        

  الدولية للهجرة، حسب االقتضاء، إىل القيام مبا يلي:  
تقنية، بالتنسيق مـع املنتـدى القنصـلي العـاملي الـذي      إنشاء برنامج للمساعدة ال  (أ)  

؛ وتعزيــز الترتيبــات لتــوفري   )٢١(تقــوده الــدول، ملســاعدة الــدول علــى بنــاء قــدراا القنصــلية       
__________ 

 Separated Children in Europeتشمل األدوات األخرى برنامج األطفال املنفصلني عن ذويهم يف أوروبا،   )١٨(  

Programme, Statement of Good Practice, March 2010, 4th Revised Edition (http://www.separated-

children-europe-programme.org/images/18/219.pdf). 

تنص اتفاقية حقوق الطفل على أنه ال ميكن اللجـوء إىل احتجـاز طفـل إال إذا تـبني أنـه يصـون مصـاحل الطفـل           )١٩(  
، أفادت جلنـة حقـوق الطفـل بـأن هـذا االحتجـاز ال خيـدم مصـلحة الطفـل          ٢٠١٣الفضلى. ويف شباط/فرباير 

يف الوقـت الـراهن مـن عـدد سـاحق مـن اهليئـات املنشـأة مبوجـب           الفضلى إطالقـاً. ويلقـى هـذا املوقـف دعمـاً     
معاهدات األمم املتحدة واإلجراءات اخلاصة وجمموعة متزايـدة مـن االجتـهادات القضـائية (علـى سـبيل املثـال        

ــوى  ــوق    ٢٠١٤آب/أغســطس  ١٩، املؤرخــة OC-21/14الفت ــة حلق ــدان األمريكي ــة البل ــيت أصــدرا حمكم ، ال
والكفــاالت الواجبــة لألطفــال يف ســياق اهلجــرة و/أو لألطفــال احملتــاجني إىل محايــة    اإلنســان بشــأن احلقــوق 

دولية). ووضع حد الحتجاز األطفال هـو أيضـاً هـدف صـريح لالسـتراتيجية العامليـة ملفوضـية األمـم املتحـدة          
ــد االحتجــاز  ”لشــؤون الالجــئني،   ــا بع ــاء احتجــاز طــاليب اللجــوء والالجــئني    “م ــات يف إ ــدعم احلكوم  ، ل

)٢٠١٩-٢٠١٤) (http://www.unhcr.org/53aa929f6.pdf  ــــاويف إعــــالن نيويــــورك، تعهــــدت الــــدول أ .(
 ).٣٣، الفقرة ٧١/١(القرار “. ستعمل على وضع حد هلذه املمارسة”

ينبغي أن تستند هذه اجلهود أيضا إىل املساعي احلميدة للمقـرر اخلـاص لـس حقـوق اإلنسـان املعـين حبقـوق          )٢٠(  
 للمهاجرين.اإلنسان 

بلـدا انبثقـت مـن املنتـدى بشـأن املمارسـة القنصـلية         ٣٥املنتدى القنصلي العاملي هو جمموعة غـري رمسيـة تضـم      )٢١(  
. وينعقــد املنتــدى كــل ســنتني علــى مســتوى ٢٠١٣املعاصــرة الــذي عقــد يف ويلتــون بــارك يف أيلول/ســبتمرب 

ــار املســؤولني ملناقشــة جمموعــة مــن التحــديات القنصــلية، مبــ     ــات العمــال    كب ــها بعالق ــك مــا يتصــل من ا يف ذل
 )./http://globalconsularforum.com/mission-overviewاملهاجرين والشتات (
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؛ ووضـع اتفـاق   )٢٢(اخلدمات القنصلية بصورة مجاعية، حيـث تفتقـر فـرادى الـدول إىل القـدرة     
  ة وبلدان املقصد للمهاجرين؛  منوذجي بشأن املساعدة القنصلية بني البلدان األصلي

بنـاء شـبكة مـن مراكـز مسـاعدة املهــاجرين علـى طـول طـرق اهلجـرة العــابرة            (ب)  
من شأا أن حتدد احتياجات املهاجرين العابرين يف أبكر وقـت ممكـن، وأن تـزود     )٢٣(الرئيسية

قهم املهاجرين مبعلومات عن مسائل السالمة علـى طـول طـرق اهلجـرة، وإطالعهـم علـى حقـو       
والتزامــام واســتحقاقام يف بلــدان العبــور واملقصــد، وزيــادة فــرص حصــول املهــاجرين علــى  

  اخلدمات االجتماعية والصحية والقانونية.
  

    ٣التوصية   
  توسيع املسارات القانونية للفارين من البلدان اليت متر بأزمات 

، ٢٠١٦سـيا يف العــام  مـع بلــوغ الوفيـات يف البحــر األبـيض املتوســط وحـده رقمــا قيا      - ٥٤
ــا        ــيت يســلكها املهــاجرون حالي ــدائل عــن الطــرق اخلطــرة ال ــل هــدفنا يف تقــدمي ب جيــب أن يتمث
للوصول إىل بر األمان. كما جيـب علينـا أيضـا حماربـة الشـبكات اإلجراميـة الـيت تزدهـر نتيجـة          
ــدول أن توســع نطــاق اســتخدام        ــب بال ــاجرين واختطــافهم واســتغالهلم. وإين أهي ــب امله ري
حاالت القبول ألسباب إنسانية وفرص اهلجرة القانونية للدراسة والعمل وملِّ مشـل األسـر، مـن    
أجل مساعدة األشخاص الفارين من البلدان الـيت متـر بأزمـات علـى التنقـل بأمـان وعلـى وجـه         

  السرعة إىل األماكن اليت تتوفر هلم فيها احلماية.

__________ 

تشمل األمثلة على هذا التعاون القنصلي تقاسم اخلدمات القنصلية بني الدول األعضاء يف الكمنولث؛   )٢٢(  
والتغطية القنصلية املشتركة فيما بني الدول  وتشارك فرنسا وأملانيا يف موقع تقدمي اخلدمات القنصلية؛

 George Haynal, Michael Welsh, Louis Century and Sean Tyler, “The األعضاء يف االحتاد األورويب. انظر:

Consular Function in the 21st Century: A report for Foreign Affairs and International Trade Canada”, 

Munk School of Global Affairs, University of Toronto, 27 March 2013.  
ميكن أن تصمم هذه الشبكة على غرار املمارسات اجليدة القائمة مثل املمارسـات املتبعـة يف املكسـيك حيـث       )٢٣(  

ــم املتحــدة لشــؤون           ــهجرة، ومفوضــية األم ــة لل ــة الدولي ــم املتحــدة (املنظم ــة لألم ــات تابع ــدة كيان ــاون ع تتع
ــم املتحــدة           ــة األم ــم املتحــدة للســكان، ومنظم ــائي، وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم الالجــئني، وبرن
للطفولــة، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، وهيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني  

بــدعم مــن صــندوق األمــم املتحــدة    ومتكــني املــرأة (هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة)، ومنظمــة التجــارة العامليــة)   
ــى وضــع إطــار         ــدين واملهــاجرين عل ــة واتمــع امل ــة واحمللي ــع الســلطات الوطني االســتئماين لألمــن البشــري، م

يشـــــمل مشـــــاركة اتمعـــــات احملليـــــة الـــــيت يعربوـــــا       لســـــالمة املهـــــاجرين العـــــابرين، مبـــــا    شـــــامل
)http://www.un.org/humansecurity/country/mexico.( 
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  وينبغي للدول أن تقوم حتديدا مبا يلي:  - ٥٥
معاجلــة الطلبــات داخــل البلــد يف إطــار بــرامج إعــادة التــوطني أو بــرامج مــنح    (أ)  

تأشريات الدخول ألسباب إنسانية تسمح بإعادة توطني من يواجهون خطرا وشـيكا، دون أن  
  (ج) أدناه)؛ ٥٧حيتاجوا إىل سلوك طرق خطرة للفرار من بلدهم (انظر الفقرة 

ــدعم املشــت    (ب)  ــة ال ــل آلي ــيت   التعهــد بتموي ركة للبلــدان الناشــئة إلعــادة التــوطني ال
استحدثت مؤخرا بقيادة املنظمة الدوليـة للـهجرة ومفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني،        
واليت توفر الدعم التقين واملايل للبلدان الراغبة يف توفري إمكانيـة الـدخول إىل أراضـيها ألسـباب     

  مسون احلماية لتحقيق هذا الدخول؛  إنسانية، دون أن تكون قادرة على رعاية من يلت
زيادة ووضع برامج لكفالة إعادة التوطني من قبل جهـات خاصـة، مسـتلهمةً      (ج) 

ــدا،         ــة كن ــرض حكوم ــذي تع ــات خاصــة لالجــئني ال ــة جه ــدي لكفال ــك النمــوذج الكن يف ذل
  ؛)٢٤(بالشراكة مع املفوضية ومؤسسات اتمع املفتوح، مساعدا لتكراره يف بلدان أخرى

استخدام تأشريات العمل املؤقتة وبرامج العمل املومسي يف مواجهـة الكـوارث     (د)  
. ومتــنح بعــض البلــدان تأشــريات قصــرية األجــل   )٢٥(الطبيعيــة واآلثــار النامجــة عــن تغــري املنــاخ  

ــاجرين أن         ــة. ويكــون باســتطاعة هــؤالء امله ــن الكــوارث الطبيعي ــدان املتضــررة م ــواطين البل مل
ــة إليهــا. وميكــن أيضــا     يســامهوا يف تعــايف بلــدا  ــق إرســال حتــويالت مالي م األصــلية، عــن طري

استخدام هـذه الـربامج علـى حنـو اسـتباقي ملسـاعدة األشـخاص الـذين تتعـرض مصـادر رزقهـم            
  للخطر بسبب آثار تغري املناخ، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر أو التصحر.

يت يتمتـع ـا األمـني العـام مـن      وينبغي لألمم املتحدة أن تستغل قـدرة حشـد القـوى الـ      - ٥٦
ــتقين      أجــل التعــاون مــع اجلامعــات والشــبكات األكادمييــة واجلهــات القائمــة علــى التــدريب ال
واملهين والدول واملؤسسات اخلاصة على توسـيع نطـاق املـنح الدراسـية وتأشـريات الدراسـة يف       

أزمات. وسـيتم ذلـك التعـاون    التعليم العايل والتدريب املهين املمنوحة لطالب البلدان اليت متر ب

__________ 

 .http://www.cbc.ca/news/politics/private-refugee-sponsorship-soros-un-1.3769639انظر   )٢٤(  

علــى ســبيل املثــال، بعــد الزلــزال الــذي ضــرب هــاييت اعتــربت الواليــات املتحــدة اهلــايتيني مــؤهلني للحصــول     )٢٥(  
ــى ــت    علــ ــل املؤقــ ــريات العمــ ؛ H-2 (http://www.cgdev.org/initiative/migration-tool-disaster-recovery)تأشــ

كمــا أن برنــامج أســتراليا املتعلــق بالعمــال املــومسيني وبرنــامج نيوزيلنــدا املتعلــق بأربــاب العمــل املـــومسيني            
ــرف ــار            املعت ــن آث ــادئ املتضــررين م ــة لســكان جــزر احملــيط اهل ــل مؤقت ــرص عم ــق إجيادمهــا ف ــن طري ــم، ع 

ــري ـــ    تغــــ ــر يف تكيــــــف األســـ ــري مباشــــ ــكل غــــ ــامهان بشــــ ــاخ، يســــ ــة  املنــــ ــزر املعنيــــ ــية يف اجلــــ ر املعيشــــ
)www.icesi.edu.co/revistas/index.php/precedente/article/view/1724.( 
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وتعزيـز احلـوار مـع     )٢٦(من خالل املساعدة على حتديد وتنسيق عـروض املـنح الدراسـية احلاليـة    
ــن تأشــريات         ــد م ــنح املزي ــدعوة إىل م ــة ــدف ال ــات التشــريعية الوطني ســلطات اهلجــرة واهليئ

ــل هــذه اجلهــود أن تســتفيد مــن      ــة  الطــالب ومعاجلــة الشــواغل املتعلقــة ــا. وميكــن ملث التجرب
الناجحــة لربنــامج املــنح الدراســية التــابع لصــندوق مبــادرة ألــربت أينشــتاين األملانيــة األكادمييــة   

  .)٢٧(لالجئني الذي تديره املفوضية بالتعاون مع احلكومة األملانية
  

  يئة الفرص لتنقُّل اليد العاملة واملهارات  -باء   
    ٤التوصية     

  هاجرين ومن اإلساءات اليت يتعرضون هلااحلد من تكاليف استقدام العمال امل

للعمالة، فـإن الرسـوم املرتفعـة     املصدرةعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا بعض البلدان   - ٥٧
ــى         ــد أعل ــاجرة. ويتكب ــة امله ــد العامل ــتقدام الي ــزال منتشــرة يف اس ــة ال ت واملمارســات االحتيالي

ودة الـذين يلجـؤون يف الغالـب لالسـتدانة     التكاليف العمالُ املهاجرون من ذوي املهارات احملـد 
لتمويل سفرهم مما جيعلهم عرضة لالسـتغالل. وملعاجلـة هـذه املشـكلة الضـارة، أوصـي بالعمـل        

  على اجلبهات األربع التالية:
مساعدة املهاجرين احملتملني علـى تـأمني التمويـل بنسـب فائـدة غـري فاحشـة،          (أ)  

نظمات غري احلكوميـة احملليـة الـيت جتعـل اخلـدمات      مثال عن طريق الشراكات بني املصارف وامل
املاليــة الرمسيــة أيســر منــاال، وال ســيما يف املنــاطق الريفيــة الفقــرية. ففــي بــنغالديش علــى ســبيل  

يتوجـه خصيصـا للعمـال املهـاجرين      “قـرض هجـرة  ” اإلمنائيـة  BRACاملثال، اعتمدت منظمـة  
 ؛)٢٨(البنغالديشيني وألسرهم

__________ 

على سبيل املثال، أنشأ معهد التعليم الدويل جمموعة من الكليات واجلامعات تقدم منحا دراسية للطالب   )٢٦(  
 ,Institute of International Education Syria Consortium for Higher Education in Crisis السوريني. انظر

“Impact and Year Four Plans” (www.iie.org/ Programs/Syria-Scholarships/Impact-and-Year-Four-

Plans#.V3mnZfkrLIU).  
 .http://www.unhcr.org/en-us/dafi-scholarships.htmlانظر   )٢٧(  

 .https://brac.net/microfinance-programme/item/858-migration-loansانظر   )٢٨(  
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والسياسات واألنظمة الوطنيـة؛ واالتفاقـات الثنائيـة واملتعـددة     مواءمة القوانني   (ب)  
ــد الســلوك الطوعيــة     ــراف؛ ومــدونات قواع ــع  )٢٩(األط ــة واملبــادئ التوجيهيــة    م املبــادئ العام

 ؛)٣٠(الصادرة عن منظمة العمل الدولية التنفيذية للتوظيف املنصف

للحكومـات أن   رصد وإنفاذ االمتثـال ألنظمـة اسـتقدام اليـد العاملـة. وينبغـي        (ج)  
تقوم مبساءلة أصحاب العمل (يف بلد املقصد) أو املستقدم الرئيسي (يف البلـد األصـلي) قانونيـا    
عن االنتهاكات املرتكبة يف سلسلة اإلمداد باليـد العاملـة اخلاصـة ـم، مبـا يف ذلـك عـن طريـق         

امــه مبعــايري تـوفري احلــوافز الـيت تشــجع علـى االمتثــال، مثـل مطالبــة صـاحب العمــل بإثبـات التز      
العمـــل واســـتقدام اليـــد العاملـــة كشـــرط مســـبق حلصـــوله علـــى تأشـــريات الـــدخول للعمـــال   

ــؤقتني ــة     )٣١(امل ــد العامل ــة أن ترصــد أداء مســتقدمي الي ــهيئات املهني . وينبغــي للحكومــات أو لل
املهاجرة الوافـدة مـن ممـر هجـرة معـني أو العاملـة يف قطـاع معـني، مـثالً عـن طريـق االحتفـاظ             

انات عامة وإنشـاء نظـام تقيـيم يتسـم بالشـفافية يسترشـد بـه أربـاب العمـل والعمـال           بقاعدة بي
 املهاجرون يف اختيار الوسيط يف توفري العمل؛

تشجيع التوحيد يف قطـاع اسـتقدام اليـد العاملـة وإضـفاء الطـابع املهـين عليـه،           (د)  
ــوكالء الفــرعيني يف الغالــ      ب، ــدف مجــع  واحلــد مــن الفوضــى العارمــة الناجتــة عــن تــدخل ال

ــة ألربــاب العمــل           ــاعني العــام واخلــاص) املوجه ــد العاملــة (مــن القط خــدمات مســتقدمي الي
كاملـة تقـدم خـدمات شـاملة منـها التـدريب ومـنح         “نقطة خـدمات موحـدة  ”واملهاجرين يف 

  .)٣٢(شهادات التصديق على املهارات والتنسيب الوظيفي وترتيبات السفر
  

__________ 

تشمل مدونات قواعد السلوك الطوعية و/أو أنظمة مـنح الشـهادات املوجـودة حاليـا مـا يلـي: النظـام الـدويل           )٢٩(  
لـى املسـتوى   زاهة التوظيف الذي وضعته املنظمة الدولية للهجرة؛ اإلطار األخالقي الستقدام اليـد العاملـة ع  ـلن

؛ ومبـادئ دكـا الـيت وضـعها معهـد حقـوق اإلنسـان        Manpowerوجمموعـة   Veritéالدويل الذي وضعته منظمة 
 واألعمال التجارية؛ والتحالف من أجل املمارسات األخالقية يف استقدام اليد العامة على املستوى الدويل.

 انظر  )٣٠(  

http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/migration/EN/_2016-09-

20_C-570_ILO_Experts_General_Principles_Operational_Guidelines_for_ Fair_Recruitment_draft_.pdf.  
  )٣١(  Jennifer Gordon, “Global Labour Recruitment in a Supply Chain Context”, ILO, Geneva, 2015 

(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_377805.pdf.). 

ــر   )٣٢(    ,”Philip Martin, “Managing Merchants of Labour: Recruiters and International Labour Migrationانظـــــــ

Oxford University Press .(يصدر قريبا) 
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      ٥التوصية 
  تنقل اليد العاملة  تعزيز هيكل تنظيم 

تكمــن أســباب معظــم حــاالت اهلجــرة، يف أيامنــا هــذه، يف البحــث عــن العمــل وعــن     - ٥٨
كسب دخل أعلى. ومن مث، فإن متكني اهلجرة القانونية لغرض العمل سيكون أمرا حامسـا مـن   
أجــل حتقيــق هــدف اهلجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة. وينبغــي إبــرام صــفقة بــني البلــدان الــيت  
تشهد منوا سكانيا متزايدا وفائضا مـن الشـباب البـاحثني عـن عمـل وبـني البلـدان الـيت سـتعاين          

وسيكون ذلك، إن مت تطـويره تطـويرا حمكمـا، أمـراً منطقيـاً       .)٣٣(قريبا من نقص يف اليد العاملة
  من الناحية االقتصادية بل ومن الناحية السياسية أيضاً.

  ا يلي:وحتقيقا هلذه الغاية، أُوصي مب  - ٥٩
ضمان االتساق على الصعيد الوطين بني االتفاقات الثنائيـة واإلقليميـة املتعلقـة      (أ)  

ســـوق العمـــل الوطنيـــة وسياســـات اهلجـــرة وغريهـــا مـــن جمـــاالت  بتنقـــل العمـــال وسياســـات
السياســات ذات الصــلة، مثــل الصــحة أو الزراعــة. وجيــب التشــاور مــع أصــحاب املصــلحة         

لعمـل ونقابـات العمـال ومؤسسـات التـدريب واملهـاجرين، لـدى        الرئيسيني، مبن فيهم أربـاب ا 
وضــع االســتراتيجيات ذات الصــلة جــرة اليــد العاملــة. ويف هــذا الصــدد، مــن األمهيــة مبكــان   

 السماح للعمال املهاجرين بتكوين احتادات عمالية وباالنضمام إىل النقابات؛

املـة مـن أجـل النـهوض     تشكيل حتـالف عـاملي يضـم الـدول املصـدرة لليـد الع       (ب) 
بأولوياا املشتركة فيما يتعلـق بالتفـاوض علـى مسـائل مـن قبيـل املعـايري الـدنيا حلمايـة العمـال           

 واتفاقات العمل الثنائية النموذجية أو العودة وإعادة اإلدماج؛

العمل من أجل وضع إطار عاملي إلدارة هجرة اليد العاملة، مبا يف ذلـك عقـد     (ج) 
 ال املهاجرين واتفاقات ثنائية وإقليمية منوذجية متعلقة جرة اليد العاملة؛عمل منوذجي للعم

، لتيسـري تنقـل   ٢٠١٧إنشاء هيكل دعم متعـدد الوكـاالت اآلن، خـالل عـام      (د) 
، اسـتنادا إىل اخلـربات التكميليـة    ٢٠١٨اليد العاملة وتعزيز بنـاء توافـق اآلراء قبـل حلـول عـام      

واملنظمة الدولية للهجرة، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان     لكل من منظمة العمل الدولية، 
مـن اخلـرباء مـن أجـل تيسـري       متخصصة االقتصادي، والبنك الدويل اليت ستزود الدول بقدرات

__________ 

 Global“ وضع مايكل كليمنس منوذجا عن كيفية تصميم هذه الشراكات حبيث تكون منفعتها متبادلةً،  )٣٣(  

Skill Partnerships: A proposal for technical training in a mobile world”, Center for Global Development Policy 

Paper 40, 2014 (http://www.cgdev.org/publication/global-skill-partnerships-proposal-technical-training-

mobile-world.). 



A/71/728 

 

16-22915 29/44 

 

ــذها        ــة وتنفي ــد العامل ــة بشــأن هجــرة الي ــة (ورمبــا) عاملي ــة وإقليمي ــات ثنائي التفــاوض علــى اتفاق
 ومراقبتها؛

كل الـدعم املشـترك بـني الوكـاالت املـذكور الـذي مت اقتراحـه،        استنادا إىل هي  )ـ(ه 
إنشاء منتدى عاملي ألصحاب املصلحة املتعددين بشأن املهـارات والتنقـل بغـرض العمـل يضـع      
ــك        ــا يف ذل ــة ويستعرضــها، مب ــد العامل ــل الي ــب تنق ــع جوان ــة جبمي السياســات واألدوات املتعلق

ملهـارات والعمـل، واسـتقدام اليـد العاملـة، وتقيـيم       استراتيجيات تنمية املهارات واملطابقة بـني ا 
املهارات ومنح الشهادات واالعتراف ا على مجيـع مسـتويات املهـارات، والتفـاوض، وتنفيـذ      

. وقــد يصــبح هــذا  )٣٤(اتفاقــات هجــرة اليــد العاملــة وإمكانيــة حتويــل االســتحقاقات املكتســبة   
نتــدى خمصصــا للتفــاوض بشــأن  املنتــدى، مــع مــرور الوقــت وشــريطة تــوفر الــزخم الكــايف، م   

  .)٣٥(اتفاقات هجرة اليد العاملة
  

  كفالة اهلجرة املنظمة، مبا يف ذلك العودة  -جيم  
تتوقف اهلجرة املنظمة على تـوفري مسـارات موسـعة للـدخول القـانوين، سـواء بالنسـبة          - ٦٠

للمهاجرين الفارين من حاالت األزمات أو للباحثني عن عمل يف اخلـارج، كمـا تتوقـف علـى     
ضمان حصول الراغبني يف اهلجـرة عـن معلومـات بشـأن الفـرص املتاحـة هلـم. وميكـن للـدول،          

ز عملية اهلجرة املنظمة مـن خـالل تعزيـز إدراجهـم وإدمـاجهم يف      بعد قدوم املهاجرين، أن تعز
أدنــاه). أمــا املهــاجرون الــذين خيتــارون عــدم   ٦٩إىل  ٦٤اتمعــات املضــيفة (انظــر الفقــرات  

البقاء يف البلد املضيف أو الذين مل يؤذن هلم بذلك، فتتطلب عملية اهلجرة املنظمـة يف حالتـهم   
  إدماجهم بأمان ويف الوقت املناسب.آليات فعالة لعودم وإعادة 

  
  ٦التوصية   

  حتسني احلصول على املعلومات وتيسري منح التأشريات

ينبغـي جلميـع الــدول أن حتـدد أهـداف قبــول ضـمن أراضـيها تكــون واضـحة وشــفافة          - ٦١
مصــنفة حســب فئــات التأشــريات، ومبنيــة علــى اعتبــارات ســوق العمــل واعتبــارات إنســانية.    

__________ 

أدنـاه. وميكـن أن يصـمم املنتـدى علـى غـرار هيئـات شـاملة للجميـع مماثلـة يف جمـاالت             ٨انظر أيضا التوصـية    )٣٤(  
نظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة، تعتمـد علـى أمانـة متعـددة          أخرى، مثل جلنة األمن الغذائي العاملي وم

الوكاالت لتقدمي الـدعم الـتقين، وعلـى فريـق مـن اخلـرباء يـزود مناقشـاته بالبيانـات والبحـوث املتعلقـة بسـوق             
 )./http://www.fao.org/cfs/cfs-home/about/arالعمل (

  )٣٥(  Lant Pritchett and Rebekah Smith, “Is there a Goldilocks Solution?: ‘Just Right’ Promotion of Labor Mobility”, 

Center for Global Development Policy Paper 094, November 2016 (http://www.cgdev.org/publication/goldilocks-

solution-just-right-promotion-labor-mobility).  
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أن تسهل الوصول إىل املعلومات عـن كـل فئـة مـن فئـات تأشـريات الـدخول، مثـل         وينبغي هلا 
شــروط الــدخول واإلقامــة والعمــل، وذلــك بنشــرها علــى شــبكة اإلنترنــت بلغــات خمتلفــة، إىل  
جانب املعلومات عن عملية تقدمي الطلبات. وميكن أن يساعد تيسري تقـدمي طلبـات التأشـريات    

ملرات متعددة، يف احلد مـن الضـغط الواقـع     تأشريات الدخول واحلصول عليها ومنح املزيد من
  على الراغبني يف اهلجرة لإلقدام على رحالت حمفوفة باملخاطر.

  
  ٧التوصية   

  وضع مبادئ عاملية بشأن العودة والسماح بالدخول جمدداً وإعادة اإلدماج

طريقـة الـيت تعـاجل    تشكل العودة جزًءا ال يتجزأ من حسن سري نظـام اهلجـرة، ولكـن ال     - ٦٢
ا حاليا تضر يف الغالب بكل من املهاجرين والعالقات بـني الـدول. وسـواء أكـان األشـخاص      
ــرام حقــوق       ــدون قســرا، جيــب احت بعــة، أم ي ــهم أو مبســاعدة الدول ــادرة من يعــودون طوعــا، مبب

ــرامج إعــادة اإلدمــاج متســقة مــع االســتراتيجي      ات اإلنســان اخلاصــة ــم. وينبغــي أن تكــون ب
  اإلمنائية الوطنية واحمللية ومع احتياجات اتمعات احمللية اليت يعود إليها املهاجرون.

وإين أهيــب بالــدول أن تســتفيد مــن املنتــديات القائمــة مثــل املنظمــة الدوليــة للــهجرة،    - ٦٣
 واملنتــدى العــاملي املعــين بــاهلجرة والتنميــة، والعمليــات التشــاورية اإلقليميــة بشــأن اهلجــرة، مــن
أجـل بــدء حـوار بــني البلـدان األصــلية وبلـدان العبــور وبلـدان املقصــد حـول ممارســات العــودة       
ومعايريهــا، ــدف إرســاء تفــاهم مشــترك، ويف ايــة املطــاف، إرســاء مبــادئ مشــتركة تــنظم    

  التعاون يف جمال العودة وإعادة اإلدماج يف مجيع مناطق العامل.
  

  متعزيز إدماج املهاجرين والنهوض   -دال  
    ٨التوصية   

  ضمان احلصول على االستحقاقات االجتماعية املكتسبة وإمكانية حتويلها

إن إمكانية حتويل االستحقاقات االجتماعية املكتسبة هي مسـألة إنصـاف للمهـاجرين      - ٦٤
والبلدان األصلية كما هي مسألة سياسات فعالة يف جمال اهلجـرة يف بلـدان املقصـد. وال ينبغـي     

جرين عن مغادرة البلد املضيف أو إرغامهم على البقاء فيـه لفتـرة أطـول ممـا يرغبـون      ردع املها
ــرد أــم ال يســتطيعون أن يأخــذوا اســتحقاقات الضــمان االجتمــاعي معهــم عنــد مغــادرم.  

بالنســبة للعمــال املهــاجرين غــري املتمــتعني باحلمايــة االجتماعيــة، وهــم يف أغلــب األحيــان     أمــا
تخدمون يف سوق العمل غري الرمسي، فـإن إمكانيـة حتويـل االسـتحقاقات     عمال مؤقتون أو مس
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االجتماعية أمر غري وارد. بيد أنه ينبغـي للـدول أن تكفـل إدراجهـم يف احلـدود الـدنيا الوطنيـة        
  .)٣٦(للحماية االجتماعية اليت تضمن جلميع املقيمني مستوى أساسيا من الضمان االجتماعي

ويل االستحقاقات االجتماعيـة أحـد االعتبـارات الرئيسـية     وسيكون تشجيع إمكانية حت  - ٦٥
الــيت ينبغــي أن يعاجلهــا منتــدى أصــحاب املصــلحة املتعــددين املقتــرح بشــأن املهــارات والتنقــل  

) أعاله). وسعيا وراء إنشاء هذا املنتـدى، أحـثُّ املنظمـات    ـ(ه ٥٩بغرض العمل (انظر الفقرة 
ــل منظمــة العمــل الدو   ــة املختصــة، مث ــها    الدولي ــدويل، علــى تكثيــف التنســيق بين ــة والبنــك ال لي

واجلهود الرامية إىل مسـاعدة الـدول واجلهـات صـاحبة املصـلحة يف قطـاع التـأمني علـى القيـام          
  يلي:  مبا

وضــــع تفــــاهم مشــــترك حــــول مضــــمون إمكانيــــة حتويــــل االســــتحقاقات     (أ) 
 االجتماعية؛

بتوســيع نطــاق محايتــها استكشــاف اخليــارات املتاحــة لقيــام البلــدان األصــلية    (ب) 
االجتماعيــة حبيــث يشــمل املهــاجرين الــذين يســافرون بصــورة مؤقتــة ألســباب متصــلة بالعمــل  
وأفــراد أســرهم الــذين يتركــوم يف البلــدان األصــلية، مبــا يف ذلــك مــن خــالل إنشــاء صــناديق    

  ؛)٣٧(لرعاية املهاجرين
حية يف بلـدان  حتسني تصـميم اسـتحقاقات املعاشـات التقاعديـة والرعايـة الصـ        (ج) 

 املقصد لتيسري إمكانية تصديرها؛  

__________ 

). ٢٠٢(رقـــم  ٢٠١٢، يـــة بشـــأن األرضـــيات الوطنيـــة للحمايـــة االجتماعيـــة انظـــر توصـــية منظمـــة العمـــل الدول  )٣٦(  
)(www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524.  

أنشأ عدد من بلدان األصل يف آسيا، مثل بنغالديش وباكستان والفلبني وسري النكا وتايلند، صناديق   )٣٧(  
املهاجرين توفر جمموعة من اخلدمات للعمال املهاجرين، مبا يف ذلك التدريب على املهارات قبل لرعاية 

املغادرة واحللقات الدراسية التوجيهية؛ والقروض املقدمة لتغطية تكاليف استقدام اليد العاملة املسبقة؛ 
وتقدمي املساعدة (القانونية) من  واإلعادة إىل الوطن يف حاالت الطوارئ والتأمني على احلياة والتأمني الطيب؛

خالل أقسام متخصصة يف السفارات والقنصليات يف اخلارج؛ واملساعدة إلعادة اإلدماج. وتوسع بعض 
الصناديق تقدمي نطاق اخلدمات حبيث يشمل األسر واتمعات احمللية الباقية يف البلد األصلي، مبا يف ذلك 

سية واملساعدة املالية لألسر احملتاجة. وترد املسامهات إىل صناديق متويل اخلدمات االجتماعية واملنح الدرا
الرعاية إما من رسوم ثابتة مفروضة على أرباب العمل ووكاالت استقدام اليد العاملة و/أو من رسوم 

 Neil G. Ruiz and Dovelyn Rannveig Agunias, “Protecting العضوية اليت يدفعها العمال املهاجرون. انظر

temporary workers: migrant welfare funds from developing countries”, Migration and Development Brief No. 7, 

World Bank, October 2008 (http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-

1110315015165/MD_Brief7.pdf). 
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التفاوض بشأن اتفاقات الضمان االجتماعي الثنائية على طول ممـرات اهلجـرة     (د)  
؛ الثنائيـة  االتفاقـات  هلـذه التجمعات اإلقليمية للـدول؛ ووضـع منـوذج موحـد      الرئيسية وداخل

  ت وظيفتها على حنو فعال.وتعزيز قدرات إدارات الضمان االجتماعي لكي تؤدي االتفاقا
  

      ٩التوصية     
  حتسني أسواق التحويالت املالية وتعميم اخلدمات املالية

تؤدي التحـويالت املاليـة دورا بـالغ األمهيـة يف حتقيـق اهلـدف األول مـن خطـة التنميـة            - ٦٦
: القضــاء علــى الفقــر جبميــع أشــكاله يف كــل مكــان. ويكتســي القضــاُء ٢٠٣٠املســتدامة لعــام 

علــى الفقــر وحتســني قــدرة الفقــراء علــى الصــمود أمــام الصــدمات أمهيــة خاصــةً إذا كــان مــن    
طـوةً أوىل باجتـاه تعمـيم اخلـدمات املاليـة. ومـع ذلـك، ففـي الوقـت          املمكن أن يصبحا أيضـاً خ 

ــدفقات        ــى ت ــيت تكــون عــادة شــديدة االعتمــاد عل ــدول الصــغرية واهلشــة ال ــراهن، تســجل ال ال
  التحويالت املالية بعض أعلى رسوم التحويالت املالية.  

وإنين أدعو إىل زيادة تضافر اجلهود (من خالل تنفيـذ محلـة منسـقة يقودهـا الصـندوق        - ٦٧
مـن أجـل إقامـة شـراكات عمليـة يف      الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل، على سبيل املثـال)  

بني صانعي السياسات وواضعي األنظمة احلكوميني، وممثلي القطاع املـايل، ورواد األعمـال    ما
  كنولوجيا، بغية القيام مبا يلي:يف قطاع الت

تسهيل وصـول املهـاجرين وأسـرهم إىل اخلـدمات املاليـة، بسـبل منـها توسـيع           (أ)  
ــة        ــة ليشــمل مرســلي التحــويالت املالي ــاألمور املالي ــام ب ــز اإلمل ــدريب الرامــي إىل تعزي نطــاق الت

كنولوجيـا،  ومستلميها؛ ومـن شـأن إدخـال حتسـينات علـى البيئـة التنظيميـة تعزيـز اسـتخدام الت         
  مثل اخلدمات املالية املتنقلة، من أجل إرسال حتويالت مالية عابرة للحدود؛  

تعزيــز املنافســة يف أســواق التحــويالت املاليــة، علــى ســبيل املثــال مــن خــالل      (ب)  
ضمان تقيد املصارف املركزيـة يف البلـدان املتلقيـة للتحـويالت املاليـة باملبـادئ العامـة خلـدمات         

  ؛)٣٨(الية الدوليةالتحويالت امل
عدم االفتراض بأنّ التحويالت املاليـة مسـاويةٌ لغسـل األمـوال، وهـو افتـراض         (ج)  

أنّ كل عملية حتويل مايل (مهما كانت صغرية) هي قضية غسيل أموال، مـن   يؤدي إىل اعتبار
. وعوضـاً عـن ذلـك، ينبغـي أن تتجـه اجلهـات التنظيميـة        “مذنب حىت تثبـت براءتـه  ”يقوم ا 

__________ 

  )٣٨(  Bank for International Settlement and the World Bank, General Principles for International Remittance 

Services, Basel, 2007 (www.bis.org/cpmi/publ/d76.pdf). 
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لية حنو اعتمـاد ـج قـائم علـى حتديـد املخـاطر يركـز علـى املبـالغ الـيت تتجـاوز عتبـة معينـة.              املا
  ويكتسب ذلك أمهية خاصة إلبقاء قنوات التحويالت إىل البلدان اليت متر بأزمات مفتوحةً.

  
      ١٠التوصية     

  تعزيز اإلدماج عن طريق تزويد املهاجرين بوثائق إثبات هلويتهم القانونية

ــة       - ٦٨ إنّ ماليــني النــاس غــري قــادرين علــى ممارســة حقــوقهم األساســية وأداء املهــام اليومي
االعتياديـــة، ألـــم ال ميلكـــون هويـــةً قانونيـــة أو أي وســـيلة كانـــت ليثبتـــوا مـــن هـــم. ويلـــزم  

توفري هويـة  ”، الدولَ مبا يلي: ٩-١٦من أهداف التنمية املستدامة، يف إطار الغاية  ١٦ اهلدف
    .٢٠٣٠، وذلك حبلول عام “لجميع، مبا يف ذلك تسجيل املواليدقانونية ل

وإنين أدعو الوكاالت الدوليـة، مثـل البنـك الـدويل، ومفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون           - ٦٩
الالجــئني، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،    

معـاً ومـع اجلهـات املهتمـة مـن حكومـات وطنيـة وحمليـة،         واملنظمة الدولية للهجرة، إىل العمـل  
ــة، بالتشــاور مــع املقــرر اخلــاص لــس حقــوق       وشــركات خاصــة، وجهــات فاعلــة غــري رحبي

  اإلنسان املعين باحلق يف اخلصوصية، إىل القيام مبا يلي:
دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول إلنشــاء نظُـم عامليـة للتسـجيل املـدين وحتديــد            (أ)  

تعطي مجيـع املـواطنني وغـري املـواطنني املقـيمني يف بلـد معـني أو مدينـة معينـة، وبصـرف            اهلوية
       النظر عن جنسيتهم أو أصلهم العرقـي أو وضـعهم كمهـاجرين أو أي خصـائص أخـرى، رقـم

. )٣٩(هوية خاصاً بكلّ منـهم ميكّنـهم مـن احلصـول علـى اخلـدمات ومزاولـة األعمـال التجاريـة         
يبــدأ العمــل ــا يف بعــض األحيــان علــى املســتوى احمللــي، مــن قبــل   وتنطــوي هــذه الــنظم الــيت 

بلديات رائدة مثل بلدية نيويـورك مـثال، علـى آفـاق واعـدة إىل حـد كـبري بإدمـاج املهـاجرين،          
  على الرغم من ضرورة إيالء االهتمام الواجب حلفظ املعلومات الشخصية اليت يتم مجعها؛  

ــد الر    (ب)   ــة العه ــود احلديث ــي    مســاعدة اجله ــام رقم ــة إىل النظــر يف جــدوى نظ امي
يكتسـي طابعـاً عامليـاً بالفعـل ومـن شـأنه السـماح لشـخص مـا بـأن            )٤٠(إلصدار بطاقات اهلوية

يقوم مبعامالت أو يلجأ إىل خدمات عامة أو خاصة يف بلدان خمتلفـة. وإذا مـا كانـت بطاقـات     
__________ 

) مـن جانـب هيئـة    Aadhaar( “عـدداً  ١٢أرقام اهلوية الفريدة املؤلفة مـن  ”أكثر هذه اخلطط جرأةً هو إصدار   )٣٩(  
 -مضموناً أمنـه باالسـتدالل البيولـوجي     -يف اهلند. ومتنح هذه اهليئة رقم هوية فريداً إصدار اهلويات الفريدة 

إىل أي شخص مقيم يف البلد، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه كمهاجر، بغية تيسـري وصـوله إىل اخلـدمات    
 )./https://uidai.gov.in/betaاحلكومية واملالية وخدمات أخرى (

إىل التوصـل إىل حـل تكنولـوجي مـن أجـل اسـتحداث هويـة عامليـة          ID2020دف مبـادرة  على سبيل املثال،   )٤٠(  
 )./http://id2020.orgللجميع (
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أو مسـتخرجات مـن   اهلوية هذه موصولةً مبعلومـات شخصـية مهمـة (شـهادة مـيالد أو زواج،      
قيد أصلي، أو سـجالت التطعـيم واالئتمـان، علـى سـبيل املثـال)، فيمكنـها أن حتـد مـن خمـاطر           

ــائق  ــدان الوث ــن اســتغالل        فق ــراد األســر خــالل أوضــاع الطــوارئ، وم ــا، وتشــتت أف وتزويره
 املهاجرين من قبل املهربني واملتجرين بالبشـر وأربـاب العمـل العـدميي الضـمري الـذين حيجـزون       

  على جوازات سفرهم.
  

  تعزيز القدرات يف جمال إدارة اهلجرة  -هاء   
تنطلق مجيع التوصيات الواردة أعاله، والبـالغ عـددها عشـر توصـيات، مـن االفتـراض         - ٧٠

بأنه على الرغم من عدم إمكانية وعدم وجوب وقف اهلجرة، ميكن إدارا إدارة أفضـل بكـثري   
ــراهن.   ــه احلــال يف الوقــت ال ــة املهــاجرين املعرضــني    ممــا هــو علي ويف ثالثــة جمــاالت، هــي محاي

للخطر، وهجرة اليد العاملة، واختاذ ترتيبات العودة وإعادة اإلدماج، قَـدمت اقتراحـات حمـددة    
لتحسني إدارة اهلجرة. ويف الفرع األخري من هذا التقريـر، أقتـرح بعـض اآلليـات الـيت تكتسـي       

  خالهلا حتقيق هذا اهلدف. طابعا أعم واليت أعتقد أنه ميكن من
  

    ١١التوصية     
  االستثمار يف قدرات الدول على إدارة اهلجرة

لسياســات الصــحيحة ضــمن أراضــيها، نــرى أن علــى الــدول أالّ تقــوم فقــط باعتمــاد ا  - ٧١
أيضاً أن تستثمر يف الدول واملناطق ذات األولويات املتجانسة ولكن الـيت تفتقـر إىل املـوارد     بل

  والقدرات الالزمة لتفعيلها.  
ات الــدول علــى إدارة اهلجــرة، وســعيا للــدفع باجتــاه االســتثمار بشــكل منســق يف قــدر   - ٧٢
ــين ــا        إن ــه م ــه توجي ــرض من ــل اهلجــرة، يكــون الغ ــق لتموي ــو إىل إنشــاء مرف ــدول   أدع ــه ال تقدم

واملؤسسات املاليـة الدوليـة ومصـارف التنميـة املتعـددة األطـراف واجلهـات الفاعلـة يف القطـاع          
ــاء           ــزة للوف ــدول جمه ــع ال ــك لضــمان أن تكــون مجي ــة، وذل ــل ومســاعدة تقني ــن متوي اخلــاص م

ر والـيت سـتحدد بصـيغة أكثـ     ٢٠٣٠اليت تعهدت ا يف خطة عـام   بااللتزامات املتصلة باهلجرة
تفصيال يف االتفاق العاملي بشأن اهلجرة. ومن شأن إنشاء هذا املرفق العاملي تعزيز التنسيق بـني  

  اجلهات املاحنة واألمم املتحدة وكفالة ختصيص موارد للدول األشد تأثراً باهلجرة.
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      ١٢التوصية     
  اءلةحتسني البيانات الالزمة لوضع سياسات للهجرة قائمة على احلقائق وتطبيق املس

يتوقف حتسن إدارة اهلجرة على توفّر بيانات جيدة وفهم حمركات وديناميـات اهلجـرة     - ٧٣
فهماً سليماً. غري أن اتمع العاملي ال يزال جيهد للتثبت مـن حقـائق أساسـية، مثـل حتديـد مـن       

 يتعلـق حبـاالت   ، ال سـيما يف مـا  انتقلـوا  وإىل أيـن هم املهاجرون، وأين هـم، ومـن أيـن يـأتون،     
االنتقــال بــني البلــدان الناميــة. وهنــاك عــدد مــن الســبل الــيت علينــا اتباعهــا للتوصــل إىل بيانــات 

  أفضل نوعية بشأن اهلجرة ولتحسني رصدها واإلبالغ عنها:
حتسني معرفتنا باهلجرة عن طريق تنفيذ التوصيات اخلمس الصـادرة عـن جلنـة      (أ)  

طــرح أســئلة أساســية تتصــل   ‘١’ :)٤١(ئيــةبيانــات اهلجــرة الدوليــة للبحــوث والسياســات اإلمنا 
جتميـع ونشـر البيانـات اإلداريـة      ‘٢’باهلجرة يف التعدادات الوطنية وإتاحة البيانات للجمهـور؛  

توفري إمكانيـة الوصـول إىل البيانـات     ‘٤’إجراء مسوح القوى العاملة مركزياً؛  ‘٣’املوجودة؛ 
إدراج وحدات متصلة باهلجرة يف مزيد مـن مسـوح األسـر     ‘٥’اجلزئية وليس جمرد التبويبات؛ 

. وسيتطلب هذا األمر أن تقوم الدول واجلهات الفاعلة الدولية، مثـل إدارة  )٤٢(املعيشية القائمة
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، واملنظمة الدولية للهجرة، وصندوق األمم املتحدة للسـكان،  

ــة، والبنــك الــدويل،    ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  االقتصــادي، ومنظمــة العمــل الدولي
واليونيسيف، بالعمل معا وببنـاء القـدرات املؤسسـية يف البلـدان الناميـة يف جمـال مجـع البيانـات         

  املتعلقة باهلجرة وختزينها وحتليلها ونشرها؛
واالسـتفادة مـن    “البيانـات الضـخمة  ”توضيح اإلمكانات اليت تنطوي عليهـا    (ب)  
يانــات باعتبارهــا مكملــةً ملصــادر البيانــات التقليديــة مثــل التعــدادات الســكانية، وذلــك هــذه الب

. )٤٣(ببذل جهد منهجي لفرز التجارب اجلارية بغية حتديد ما هو ناجح منها وما ميكن تعزيـزه 

__________ 

 .http://www.cgdev.org/working-group/improving-migration-dataانظر   )٤١(  

البنـك الـدويل، وتعـدادات    علـى سـبيل املثـال، املسـوح املرتبطـة بدراسـة قيـاس مسـتويات املعيشـة الـيت أعـدها              )٤٢(  
السكان واالستقصاءات الصحية، ومسوح القوى العاملة، والدراسـات االستقصـائية املتصـلة مبيزانيـات األسـر      
املعيشــية وتلــك املتصــلة بدخلــها وإنفاقهــا. ومــن شــأن ذلــك أن يســمح بتحديــد أدق الصــالت بــني عمليــات  

 واألسر املعيشية. اهلجرة ونتائج التنمية البشرية بالنسبة إىل األشخاص

بيانات اهلاتف النقّال يف سـياقات خمتلفـة مـن أجـل حتليـل أمنـاط التنقـل،         Flowminderعلى سبيل املثال، تستخدم مؤسسة   )٤٣(  
وذلك يف ما يتعلق بعوامل مثـل الكـوارث الطبيعيـة وتغـري املنـاخ (يف بـنغالديش) أو انتشـار األمـراض املعديـة (يف كينيـا)،           

ــتراتي  ــم اســـ ــتجابةـــــدف دعـــ -http://www.flowminder.org/case-studies/mobile-phone-data-to-understand( جيات االســـ

climate-change-and-migration-patterns-in-bangladesh،( و )www.flowminder.org/work/research-innovation .( ــالع ولالطـ
 ,Olivia De Backer الضــخمة يف مــا يتعلــق بــاهلجرة الدوليــة، انظــر علــى حملــة عامــة مــوجزة عــن االســتخدامات الراهنــة للبيانــات  

“Big data and international migration”, 16 June 2014 (http://unglobalpulse.org/big-data-migration).  



A/71/728

 

36/44 16-22915 

 

أثـين علـى اجلهـود الـيت تبـذهلا حكومتـا بلجيكـا ومـايل اللتـان تعمـالن مـع ائـتالف يضـم               وإنين
إضافةً إىل شبكة الشراكة العاملية لبيانات التنميـة املسـتدامة، بغيـة إقامـة حتـالف       منظمات دولية

  يعىن بالبيانات الضخمة املتصلة باهلجرة؛  
تطـوير األدوات والقــدرات الالزمــة لرصــد أهــداف التنميــة املســتدامة املتصــلة    (ج)  

والـيت أقرـا املكاتـب     باهلجرة بطـرق ال تقتصـر علـى جمموعـة املؤشـرات العامليـة املتفـق عليهـا،        
 . ولـذلك، أقتـرح  )٤٤(اإلحصائية الوطنيـة، مـن أجـل الرصـد العـاملي ألهـداف التنميـة املسـتدامة        

جمموعة أدوات قوية إمنا ميكن إدارا لقياس مدى جناح أداء الدول واملهاجرين: مؤشـر للتنميـة   
، وأداة )٤٥(ة للــهجرةالبشــرية للمهــاجرين، ومؤشــر إدارة اهلجــرة الــذي وضــعته املنظمــة الدوليــ 

  لتتبع املعونة واملساعدة يف ما يتصل باهلجرة؛  
رصد أداء الدولة يف ما يتعلق حبقـوق األشـخاص املتـنقلني، مـن خـالل إنشـاء         (د)  

تتضـمن مؤشـرات حـول     )٤٦(قاعدة بيانات عاملية مستقلة (يتوىل صيانتها، مثالً، احتاد جـامعي) 
(مبـن فـيهم املهـاجرون والسـياح واملسـافرون لغـرض       احلقوق املمنوحة ملختلف فئات األجانب 

  مزاولة أعمال جتارية) مبوجب قوانني وأنظمة البلدان املختلفة وتنفيذها الفعلي.
  

      ١٣التوصية     
  تعزيز النقاش الوطين الشامل للجميع واتساق السياسات املتعلقة باهلجرة

مشـترك بـني الـوزارات معـين      ينبغي أن تنظر مجيع الدول جبديـة يف إنشـاء فريـق عامـل      - ٧٤
باهلجرة ميكن للوزارات والوكاالت يف إطاره أن تتحـاور يف مـا بينـها ومـع أصـحاب املصـلحة       
املعنيني (مبن فيهم ممثلـو احلكومـات احملليـة والقطـاع اخلـاص وقـادة جمتمعـات املهـاجرين)، مـن          

بالقضـايا   أجل ضمان مواءمة أهـداف وغايـات السياسـات مـن حيـث صـلتها، يف مجلـة أمـور،        
  اإلنسانية والتنمية واهلجرة والشؤون الداخلية واخلارجية.  

__________ 

هلجرة تتضمن القائمـة الرمسيـة ملؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة مثانيـةَ مؤشـرات لرصـد الغايـات املتصـلة بـا              )٤٤(  
)http://unstats.un.org/sdgs(. 

 .https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration governance index 2016.pdfانظر   )٤٥(  

ــة حلقــــوق املهــــاجرين           )٤٦(   ــع قاعــــدة بيانــــات عامليــ ــن جامعــــة أوكســــفورد، وضــ ــرح مــــارتن روس، مــ  اقتــ
(http://priceofrights.com/blog/post.php?s=2013-11-30-the-case-for-a-global-migrant-rights-database#. 

WBeljSSZ0kx) ، مجيـع  تغطـي  البشـري  بشـأن التنقـل   معاهـدة منوذجيـة   وضـع  علـى  حاليـاً  كولومبيـا  جامعـة  وتعمـل 
ألغـراض األعمـال التجاريـة والسـياحة، مـروراً جـرة اليـد العاملـة، وصـوالً إىل التشـريد            بالسـفر  بدءاً التنقل، أشكال

، شــرعة دوليــة حلقــوق ٢٠١٣ونشــرت كليــة احلقــوق يف جامعــة جورجتــاون، يف مبــادرة أطلقتــها يف عــام   .القســري
 هـذه  إطـار  الـدول. ويف  مـا تطـور مـن ممارسـات     وعلـى  املهاجرين تشتمل على نصـوص القـانون الـدويل ذات الصـلة    

 .وتنفيذها احلقوق هذه اعتماد لقياس مؤشرات وضع حالياً جيري املبادرة،
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ويقع على عاتق الربملانات دور واضح ومهم يف إجراء نقاش عام يكون أكثـر انفتاحـا     - ٧٥
واستنارة بشأن املفاضالت الـيت تنطـوي عليهـا سياسـات اهلجـرة. وإنـين أدعـو االحتـاد الربملـاين          

من أجل عمل عاملي إىل التعاون مع املنظمـة الدوليـة للـهجرة وغريهـا     الدويل وشبكة الربملانيني 
مــن املنظمــات الدوليــة بغيــة تثقيــف دوائرهــا االنتخابيــة يف قضــايا اهلجــرة، وتيســري احلــوار          

وتعزيــز مشــاركتهم يف املشــاورات املتصــلة بوضــع  بــني الربملــانيني حــول هــذا املوضــوع، مــا يف
  اتفاق عاملي بشأن اهلجرة.

  
      ١٤صية التو    

  متكني املدن واحلكومات احمللية

تـؤدي املــدن يف خمتلــف أحنـاء العــامل دورا متزايــدا باسـتمرار يف الترحيــب باملهــاجرين،      - ٧٦
كما أا تقوم بتطوير الوظائف واألدوات الالزمـة إلدارة مزيـد مـن التنـوع. وينبغـي إعطاؤهـا       

  السلطة واملوارد الالزمة للقيام بذلك على النحو الصحيح. وإنين أوصي مبا يلي:  
، ال سـيما تلـك الـيت تشـكل فيهـا      )٤٧(خمصصة للمـدن واملنـاطق  إطالق مبادرة   (أ)  

اهلجــرة والتشــريد ظــاهرة جديــدة نســبيا، مــن أجــل وضــع ممارســات جيــدة يف جمــايل اهلجــرة      
والسياســات املتعلقــة بــالالجئني ومتويلــها وتنســيقها ومشــاطرا وجتريبــها، وذلــك علــى ســبيل   

  ؛)٤٨(رية والقيادية إلدارات املدناملثال من خالل برنامج شامل لتنمية القدرات اإلدا
ينبغي إشراك ممثلي السلطات احمللية بصورة منهجيـة يف الوفـود الوطنيـة املشـارِكة       (ب)  

يف االجتماعــات الدوليــة بشــأن اهلجــرة، مبــا يف ذلــك املنتــدى العــاملي املعــين بــاهلجرة والتنميــة،           
  ؛٢٠١٨لدويل املعين باهلجرة يف عام وحوارات األمم املتحدة الرفيعة املستوى، واملؤمتر احلكومي ا

__________ 

قد تفضي هذه اجلهود إىل نتـائج أفضـل بالعمـل مـع احلكومـات احملليـة املشـارِكة يف املبـادرة املشـتركة مـن أجـل اهلجـرة               )٤٧(  
 ).www.migration4development.org/enوالتنمية (

الر مليـون دو  ٣٢هـارفرد لتعزيـز املهـارات القياديـة يف املـدن، املمولـة بـة قـدرها          - ستزود مبـادرة بلـومربغ    )٤٨(  
قــدمها مايكــل ر. بلــومربغ، والــيت تــتم إدارــا مــن خــالل جامعــة هارفــارد، قــادةَ املــدن مبــا يلــزم مــن أدوات   
ومهــارات ودعــم بشــكل متزايــد ملعاجلــة التحــديات املعقــدة الــيت تواجههــا القيــادة والتنظــيم يف تســيري شــؤون  

ــامل    ــاء العـــــ ــع أحنـــــ ــدن يف مجيـــــ -http://ash.harvard.edu/news/bloomberg-philanthropies-and-harvard)املـــــ

university- launch-bloomberg-harvard-city-leadership). 
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سعيا لـتمكني القـادة احمللـيني مـن االضـطالع بـدورهم، أدعـو إىل تقـدمي دعـم            (ج)  
ــة      )٤٩(مســتمر لالجتماعــات الســنوية ملنتــدى رؤســاء البلــديات املعــين بالتنقــل واهلجــرة والتنمي

 الدولية العاملية اليت هلـا كومية بوصفه حمفال ميكن أن يطلع فيه القادة احملليون على املناقشات احل
  تأثري على سياسات اهلجرة والالجئني، وأن يؤثروا فيه على هذه املناقشات.

  
      ١٥التوصية     

  إعادة حتديد األهداف املتوخاة من املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية

ــاملي         - ٧٧ ــدى الع ــلب عمــل األمــم املتحــدة، ســيواجه املنت ــخ اهلجــرة يف ص املعــين مــع ترس
بــاهلجرة والتنميــة أســئلة حتميــة عمــا إذا كــان اهلــدف املتــوخى منــه وقيمتــه املضــافة ال يــزاالن   
قائمني. وأقترح أن يعمل املنتدى العـاملي، يف املسـتقبل القريـب، علـى دعـم بنـاء توافـق لـآلراء         
حــول وضــع اتفــاق عــاملي طمــوح بشــأن اهلجــرة، وعلــى النــهوض بتنفيــذ االلتزامــات املتصــلة   

. وميكــن للمنتــدى أن يكــون مكانــاً تبلِّــغ فيــه  ٢٠٣٠اهلجرة والــواردة يف خطــة التنميــة لعــام بــ
احلكومات واجلهات صاحبة املصلحة األخرى عما تبذله مـن جهـود للوفـاء بالتزاماـا املتصـلة      
بأهـداف التنميــة املســتدامة، وأن يكـون أيضــاً مبثابــة منــرب لتيسـري الشــراكات الراميــة إىل الوفــاء    

ذه االلتزامــات الــيت ينبغــي أن تصــب نتائجهــا يف أعمــال املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى   ــ
بشأن التنمية املستدامة، وهو اهليئة التابعة لألمم املتحدة واملعينـة السـتعراض التقـدم احملـرز حنـو      

ــا      ــة، ينبغــي أن ينظــر املنتــدى العــاملي املعــين ب هلجرة حتقيــق هــذه األهــداف. وحتقيقــا هلــذه الغاي
والتنمية يف اعتماد برنامج عمل متعـدد السـنوات، ويف إنشـاء أمانـة لـه تدعمـه بقـدر أكـرب مـن          
الكفاءة، ويف تعزيزِ دوره بوصفه هيئةً معنية باسـتعراض السياسـات تسـاعد الـدول علـى تقيـيم       

جـراُء  خياراا السياساتية وقياس فعاليتها بقدر أكرب من املنهجية. وقد يكون من ادي أيضاً إ
إصالحات على مستوى اإلدارة، لتشجيع الدول واتمع املدين والقطـاع اخلـاص علـى العمـل     

  بشكل مشترك فعال لتويل زمام األمور معا.
  

__________ 

أثناء انعقـاد احلـوار الرفيـع     ٢٠١٣منتدى رؤساء البلديات املعين بالتنقل واهلجرة والتنمية، الذي أُطلق يف عام   )٤٩(  
رؤسـاء البلـديات تقـوده املـدن ويهـدف      املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية، هو اجتمـاع سـنوي وعـاملي ل   

إىل مشاطرة ج جديدة ومبتكـرة إزاء احلوكمـة احلضـرية يف سـياقات شـديدة التنـوع. وحيصـل هـذا املنتـدى          
علــى دعــم معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث (اليونيتــار)، واملنظمــة الدوليــة للــهجرة، والبنــك الــدويل،  

 /http://blogs.worldbank.org)لوكالــة السويســرية للتنميــة والتعــاون    ومبــادرة اهلجــرة والتنميــة املشــتركة، وا   

peoplemove/local-leaders-cooperating-internationally-migration). 
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      ١٦التوصية     
  تعزيز قيادة األمم املتحدة وقدراا يف ما يتعلّق بشؤون اهلجرة

احلــرب القائمــة يف اجلمهوريــة  كشــفت أزمــة الالجــئني الواســعة النطــاق النامجــة عــن     - ٧٨
ــد إىل اســتراتيجيات        ــذ أمــد بعي ــاج األمــم املتحــدة من ــة الســورية بشــكل مــؤمل عــن احتي العربي
متكاملة للتعامل مع األشخاص املتنقلني، ومنهم املشردون داخليا والالجئون واملهاجرون، مـع  

ة الواضـحة الصـادرة عـن    مراعاة الشواغل اإلنسانية واإلمنائية واألمنية. وكانت هذه هي الرسال
واالجتمــاع العــام الرفيــع املســتوى   ٢٠١٦مــؤمتر القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاين يف أيار/مــايو  

جرين، الـذي عقـد يف أيلـول/    زوح الكـربى لالجـئني واملهـا   ـللجمعية العامة املعـين حبركـات النـ   
    .٢٠١٦  سبتمرب

زءا من منظومـة األمـم املتحـدة،    ومبا أن املنظمة الدولية للهجرة أصبحت اآلن رمسيا ج  - ٧٩
االعتمـاد علـى خـربة هيئـات      أرى فرصة حقيقية لتوضيح نوع القيادة املطلوب يف هـذا اـال:  

املنظومة، وإمنا كذلك حتديـد تسلسـل أوضـح للسـلطة وصـوال إىل األمـني العـام. وال شـك أن         
ــا، واملفوضــية       ــها اهلجــرة عموم ــيت تشــمل واليت ــهجرة، ال ــة لل الســامية لشــؤون  املنظمــة الدولي

الالجئني، اليت تركّز بشكل أكثـر حتديـدا علـى الالجـئني وعـدميي اجلنسـية، سـتكونان مرتكـزا         
طبيعيا الستراتيجية املنظمة وهيكلها املؤسسي فيما يتعلّق باهلجرة الدوليـة (جبميـع أشـكاهلا) يف    

ة بشـأن هـذ   املستقبل. فلدى املنظمة واملفوضية على السواء مـوارد وخـربات وجتـارب متراكمـ    
مركــز ”املســائل أكثــر بكــثري مــن أي كيــان آخــر داخــل املنظومــة، وبالتــايل ينبغــي أن تكونــا    

  الذي تنظّم حوله أنشطة التشاور والتنسيق. “الثقل
وتقدم املنظمة الدولية للهجرة قدراا التشغيلية احليوية يف ميـدان اهلجـرة، الـيت كانـت       - ٨٠

ا حــىت اآلن. وينبغــي هلــا اآلن أن توســع قــدرا علــى تقــدمي  منظومــة األمــم املتحــدة تفتقــر إليهــ
املشــورة بشــأن السياســات، بســبل منــها زيــادة قــدراا علــى إجــراء البحــوث، وقــد وضــعت     
األسس لذلك عند إنشاء مركز حتليل بيانات اهلجرة العاملية التابع للمنظمة الدوليـة للـهجرة يف   

ار مكتب تقرير التنمية البشرية التـابع لربنـامج   ، والذي ميكن هيكلته على غر٢٠١٥برلني عام 
األمم املتحدة اإلمنـائي. وينبغـي للمنظمـة الدوليـة للـهجرة كـذلك أن تسـتعرض وتعـزز دورهـا          

  يف تيسري احلوارات بشأن السياسات.  

ومن الضروري أن يكون الفريق املكون من املنظمة الدوليـة للـهجرة ومفوضـية األمـم       - ٨١
الالجئني قويا، وال سيما لتوجيه سبل استجابة األمم املتحدة لتـدفقات اهلجـرة   املتحدة لشؤون 

ــامج مشــترك يعــىن     ـاملختلطــة وحركــات النــ  زوح الكــربى املتصــلة باألزمــات (مــن خــالل برن
باملهــاجرين يف ظــل األوضــاع اهلشــة، اســتنادا إىل مبــادئ توجيهيــة توضــع الحقــا، علــى ســبيل 
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سيق عمل منظومة األمم املتحـدة املتعلـق بقضـايا اهلجـرة، بـدعم      املثال) وللمشاركة يف قيادة تن
من الفريق العاملي املعين باهلجرة. وجيـب علـى الفريـق نفسـه أن يضـطلع بـدور مباشـر يف دعـم         
عمـل األمــم املتحـدة علــى الصـعيد القطــري، وتعزيـز الربجمــة املشـتركة وتعبئــة املـوارد، ووضــع       

  اد التدريب، ومؤشرات رصد النتائج.  السياسات والتوجيهات الربناجمية، ومو
ــا         - ٨٢ ــي أن ــدف فيه ــاالت أساســية ينبغ ــة مخســة جم ــالتطلع إىل املســتقبل، أرى أن مثّ وب

  منظومة األمم املتحدة املعززة على هذا النحو إىل حتسني أدائها.
  

  زوح أثناء األزمات وسرعة االستجابة هلاـتوقع حركات الن    

زوح املتصـلة باألزمـات سـتكون    ـاالفتراض بأن حركات النعند التخطيط على أساس   - ٨٣
، جيب سد الثغرات يف سلسلة احلماية، من خالل عمـل فريـق   “أمرا طبيعيا من اآلن فصاعدا”

قوي مشترك بني املنظمة الدولية للـهجرة ومفوضـية شـؤون الالجـئني يقـوم بالتحليـل املشـترك        
املهـاجرين والالجـئني وتلبيتـها يف الوقـت     والتدخل املبكـر لضـمان حتديـد االحتياجـات حلمايـة      

  األبكر واملكان األقرب إىل بلدام األصلية قدر اإلمكان.  
  

  توحيد الكلمة إليصال الرسائل السياسية    

إن تكثيف التنسـيق وحصـره مبجموعـة صـغرية مـن الكيانـات الـيت تشـارك بنشـاط يف            - ٨٤
ف مـن املنظمـة الدوليـة للـهجرة ومفوضـية      املسائل املتعلقة باهلجرة، ومن بينها فريق قـوي مؤلّـ  

الالجــئني، ينضــم إليــه عنــد االقتضــاء وعلــى ســبيل املثــال، كــل مــن إدارة الشــؤون االقتصــادية  
واالجتماعية ومنظمـة العمـل الدوليـة ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، مـن           

وء حــاالت هجــرة أو تشــرد شـأنه أن يســمح ملنظومــة األمــم املتحـدة بتوحيــد الكلمــة عنــد نشـ   
  حمددة تستلزم ذلك وإرسال رسائل واضحة ومتسقة، من املقر وعلى الصعيد القطري.

  
  دعم تنفيذ االلتزامات الواردة يف أهداف التنمية املستدامة ورصدها    

ينبغــي لألمــم املتحــدة أن تســاعد البلــدان علــى ترمجــة االلتزامــات العامليــة إىل أهــداف     - ٨٥
وطنية وأن تطور املقاييس الـيت ميكـن للـدول واجلهـات األخـرى قيـاس النجـاح         واستراتيجيات

من خالهلا. وللمجموعة العاملية املعنية باهلجرة دور رئيسـي يف هـذا الصـدد. ويف هـذا التقريـر،      
قدمت أيضا احلجج إلنشاء مرفق متويلي ووضع جمموعة حمددة من املؤشرات واعتمـاد املنتـدى   

هلجرة والتنمية بوصفه منربا لإلبالغ عن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ولتيسـري  العاملي املعين با
  الشراكات من أجل ضمان حتقيق هذه األهداف.  
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  وصياغة معايري مشتركة “قوانني غري ملزمة”دعم تطوير     

هنــاك العديــد مــن اــاالت السياســاتية الــيت ميكــن إحــراز تقــدم فيهــا مــن خــالل قيــام     - ٨٦
الدول ببذل جهود لتحديد معايري ومبادئ مشتركة توجه سلوكها، مبـا يف ذلـك عنـدما يتعلـق     

ــع    ــل م ــر بالتعام ــانون أوضــاعا هشــة   ”األم ــذين يع ــاجرين ال ــة   “امله ــد العامل ــل الي ، وإدارة تنق
اجرين وإدمــاجهم. وميكــن لألمــم املتحــدة أن تســاعد علــى بــدء هــذه  واملهــارات، وعــودة املهــ

  العمليات املعيارية وتيسري تطويرها.  
  

  السعي إىل إبرام معاهدات جديدة بشأن مسائل حمددة    

يف احلاالت اليت تظهر فيها الدول رغبة يف التقدم يف هذا االجتاه، ميكن لألمـم املتحـدة     - ٨٧
ل من العمليات غـري الرمسيـة إىل إبـرام معاهـدات رمسيـة، مبـا يف ذلـك        أن تقدم الدعم هلا لالنتقا

؛ وبعمليـات التوظيـف التعسـفية؛    تلك املتصـلة مبعاملـة املهـاجرين الـذين يعـانون أوضـاعا هشـة       
بالتحويالت الدولية لألموال واالستحقاقات. وميكن أن جيمع االتفاق العاملي بشـأن اهلجـرة    أو

يهــا يف اتفــاق إطــاري عــاملي يتضــمن عناصــر ملزمــة وأخــرى غــري   القواعــد واملبــادئ املتفــق عل
ملزمة، وحيدد ااالت اليت ميكـن للـدول أن تتعـاون بشـأا مـن أجـل إبـرام معاهـدات ووضـع          

  قواعد دولية جديدة.
    

  خالصة  - رابعا   
يهدف هـذا التقريـر إىل إظهـار أن اهلجـرة جيـب أال تكـون مصـدرا للخـوف ونشـوب            - ٨٨
داخل الدول أو فيمـا بينـها. وأعتقـد أن بإمكاننـا تصـحيح القوالـب النمطيـة السـلبية         زاعات ـالن

الــيت يوصــم ــا املهــاجرون والتضــليل اإلعالمــي بشــأن اهلجــرة، وال ســيما مــن خــالل اجلهــود  
TOGETHER املتضافرة اليت تبذهلا محلة

وبإمكاننا أن نيسر التنقل بشـكل نظـامي ومـنظم؛     ؛)٥٠(
ــة ســال  ــا محاي ــن      وبإمكانن ــا احلــد م ــات؛ وبإمكانن ــات األزم ــك يف أوق ــا يف ذل مة املهــاجرين، مب

تكاليف اهلجرة وتعظيم فوائدها من خالل استثمارات سديدة؛ وبإمكاننا إدماج املهـاجرين يف  
التقدم االقتصادي واالجتماعي تمعاتنا كافة، بدال من تركهم ليتخلّفوا عن الركـب؛ وميكـن   

__________ 

  (٥٠)  TOGETHER      دف إىل تغيري التصورات واملواقـف السـلبية جتـاه الالجـئني هي محلة عاملية أطلقها األمني العام
االجتماعي بني البلدان واتمعـات املضـيفة مـن جهـة، والالجـئني واملهـاجرين مـن         واملهاجرين، وتعزيز العقد

يف االجتماع العام الرفيع املسـتوى للجمعيـة العامـة املعـين حبركـات       TOGETHERجهة أخرى. وأُطلقت محلة 
اخلـاص  ، وهي تنفّذ بالشراكة مع الـدول األعضـاء والقطـاع    ٢٠١٦زوح الكربى لالجئني واملهاجرين عام ـالن

عندما يتوقع من الدول أن تعتمد االتفاق العـاملي بشـأن الالجـئني     ٢٠١٨واتمع املدين، وستستمر حىت عام 
  .)http://refugeesmigrants.un.org/togetherواالتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية (
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بعضــها الــبعض يف إدارة اهلجــرة؛ وباختصــار، ميكــن أن     للــدول أن تعمــل معــا ولــيس ضــد     
  تكتسب جمتمعاتنا املعارف والقدرات الالزمة إلدارة اهلجرة إدارة حسنة.

ولكن ال ميكن حتقيق كل ذلـك بـدون وجـود الثقـة: الثقـة بـني احلكومـات، وكـذلك           - ٨٩
الــراهن. ويف الثقــة بــني احلكومــات ومنتخبيهــا. وهــذا مــا حنــن بــأمس احلاجــة إليــه يف الوقــت    

الثقة مهترئة إىل هذا احلـد،   الواقع، مل حيدث يف أي وقت يف التاريخ احلديث أن كانت أواصر
سيما فيما خيص املسائل املتصلة بـاهلجرة الـيت خيشـاها اجلمهـور وال ميلـك عنـها معلومـات         وال

ح معاجلـة  صحيحة. ويف هذه البيئة، ال ميكن إحراز أي تقـدم إال تـدرجييا. وهلـذا السـبب، أقتـر     
املشاكل عنـد مسـتوى احلكـم األدىن، حيـث ميكـن حلـها. وقـد يعـين ذلـك يف بعـض األحيـان            
املســتوى احمللــي أو الــوطين، أمــا فيمــا خيــص بعــض املســائل فعلــى الــدول أن تعمــل معــا، علــى   
الصعيد الثنائي أو اإلقليمي أو حـىت العـاملي، واغتنـام املبـادرات الـيت يطلقهـا الـرواد واألبطـال،         

ــا يســمى    وال ــة األطــراف املصــغرة ”عمــل مــن خــالل م ــث )٥١()minilateralism(“ بتعددي ، حي
وضـع أفكـار جديـدة وتنفيـذها ومـن      تعمل جمموعات صغرية مـن الـدول املعنيـة معـا مـن أجـل       

  مناقشتها، ورمبا اعتمادها يف أطر تتسم بطابع رمسي أكرب.  مث
ومن الضروري معاجلة شواغل أولئـك الـذين يشـعرون بـأن اهلجـرة ـددهم إذا أردنـا          - ٩٠

جتنب ردود الفعل املدمرة وحتقيق نتائج مستدامة. فاملواجهة لن تقودنا إال إىل طريـق مسـدود.   
ومـن أجـل إحـراز تقــدم يف توطيـد التعـاون الــدويل يف هـذا اـال، جيــب مراعـاة مصـاحل مجيــع          

املشــروعة. ومــا دام هنــاك جهــات صــاحبة مصــلحة ال يؤاتيهــا النظــام، فإــا   اجلهــات الفاعلــة 
ستتجاهله يف أفضل األحوال أو ستقوضه يف أسوئها. وأنا مقتنع بأننا سنجد احللول اليت تبشـر  
باألمل لنا مجيعـا إذا مـا أصـغينا إىل بعضـنا الـبعض، وسـعينا مـن دون كلـل إىل حتديـد أهـداف           

  رات بغية حتقيقها.مشتركة واالتفاق على مسا
   

__________ 

  )٥١(  Moses Naim, “Minilateralism”, Foreign Policy, 21 June 2009 (http://foreignpolicy.com/2009/06/21/minilateralism). 



A/71/728 

 

16-22915 43/44 

 

  املرفق
ال يتسع اال هنا لذكر أمساء كل أولئـك الـذين سـاعدوين علـى الـتفكري يف املواضـيع         

اليت يتناوهلا هـذا التقريـر. ومـع ذلـك، يسـتحق بعضـهم شـكرا خاصـا، بـدءا بـاألمينني العـامني            
الســي مــون، وكــذلك يــان إلياســون، وويليــام   - اللــذين خدمتــهما، كــويف عنــان وبــان كــي  

- سوينغ، وروبـرت أور، واألمـري زيـد رعـد زيـد احلسـني، وكـارين أبـو زيـد، وإيفـا أكرمـان           
بـورجي، وإدوارد نيــزا، وأبيــودون وليــامز، وإدوارد مـورتيمر، ورجيــني دو كلــريك. ومنــذ بــدء   
عملــي بصــفيت ممــثال خاصــا، اســتفدت مــن مشــورة غريغــوري مانيــاتيس وفرانســوا فوينــا،          

يم الـذي قدمتـه إيفلـني بـورفيس ومـيالين بورفـورد وشـعبة السـكان         واعتمدت علـى الـدعم القـ   
بــإدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة. وقــدمت مؤسســة مــاك آرثــر الــدعم املــايل منــذ           

هلذا العمل الذي استفاد أيضا من مسامهات قدمتها حكومـات السـويد وسويسـرا     ٢٠٠٦ عام
سـات اتمـع املفتـوح ومؤسسـة كـارنيجي.      والواليات املتحدة األمريكيـة، وكـذلك مـن مؤس   

ولقد قدمت مبـادرة السياسـات العامليـة التابعـة جلامعـة كولومبيـا، الـيت يقودهـا مايكـل دويـل،           
الـــدعم ألعمـــال فريـــق البحـــث والصـــياغة أثنـــاء إعـــداد التقريـــر، مـــن النـــاحيتني املوضـــوعية    

  ذلك.  وخالف
زنغارتنر، كولّني تـويز، إدوارد  : غريغوري مانياتيس، سارا رووالصياغة البحث فريق  

  مورتيمر، جوستني ماكدرموت، كاثلني نيوالند، كايت لونغ، فرانسوا فوينا، ماغي باورز.
ــق   ــوب،       النشــر فري ــاس، نيكــول ب ــدا أوليف ــوريالي سانشــيز، برين ــغ، ل : ســابني هينين

  لوكريشيا كينان، سيارا سبنسر، وإدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات.
: اسـتفاد هـذا التقريـر مـن األفكـار القيمـة والتـدقيق الـذي قـام بـه           املستشارون اخلرباء  

عشرات اخلـرباء وصـانعو السياسـات الـذين استشـريوا أثنـاء صـياغته. وال يعـين إدراج أمسـائهم          
أدناه، بأي حال من األحوال، تأييدهم للتقرير، وإمنا هو تعبري عن التقـدير العميـق الـذي يكنـه     

سامهام القيمة، وهم: مانولو أبيا، ت. ألكسندر ألينيكوف، كمـال أمكـراين،   فريق الصياغة مل
فريونيك أوبري، إبراهيم عوض، جنـيم الزحـاف، بـوال بـانريجي، إينـدروجيت بـانريجي، مـارتن        
باربر، ماتيو بيالجنيه، ألكسندر بيتس، مايكـل بوامبونـغ، بيتـر بـوش، خـورخي برافـو، تومـاس        

ا تشيكيزي، ريشارد خولوفنسكي، مايكـل كليمـنس، سـارة كليـف،     إمييك - بوتنر، تشوكوو
إليزابيث كولّيـت، كـاثرين كوسـتيلو، فرانسـوا كريبـو، أنـا كـراويل، هـاين دي هـاس، بيـدرو           

فاسكونسيلوس، دارال ديـردورف، بـاميال ديالرجـي، بـريين ديريبلـي، فيجايـانيت ديسـاي،         دي
ن، غونزالو فـاخنول، إليزابيـث فرييـس،    كريستوف دومون، هوارد دنكا - مايكل دويل، جان

 - مــوريف، غــي غــودوين  - اجنــايل فلــوري، مارتــا فوريســيت، مــارتن فــووك، لــورا غــونزاليس  
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ــييب غريفيــث، جيســيكا هــاغن     ــل، جنيفــر غــوردون، كريســتوفر غريغــوري، ف زانكــر،  - جي
ان، راندال هانسن، شهيد احلق، جيل هيلكي، سـابني هينينـغ، نافـا هينـركس، روبـرت هولزمـ      

ريويـن، ميشـيل كاليـن    هويف، ناتاشا اسكندر، عرفات مجال، جيويت كانيكس، دونالـد ك  بيال
اندرا الفينكس، ميشـيل لَيتـون،   كلوك، راي كوسلوفسكي، فرانك الزكو، س سليمان، كيفن

لويس، ماجنوال لوثريا، جوناثان مارسـكيل، فيليـب مـارتن، سـوزان مـارتن، ليـا ماثيسـون،         بن
ــالوم ــا،  ، نيــل ماكــان، كلــري ميالميــد، كــالري مينــوتز  جــون ماكّ ي، كريــغ خميــرب، بيتــرو مون

موران، إميي مويدين، راينر مونتز، إيزومي ناكاميتسـو، كـريي نيـل، بيـا أوبـروي، سـارة        كلري
بانتوليانو، فيليب بريس، سونيا بـالزا، مـارتن بلـومي، هانـا بوسـتيل، جوناثـان بـرنتيس، ديليـب         

سيســيل ريـاالن، آنّ ريشــار، كريسـتوفر ريشــتر، ماريـا ترييــزا روخــاس،     راثـا، دانييلــي ريـايل،  
برميي، جيمس شارب، سوزان شيلدون، ناندو سيجونا، رونالـد   - مارتن روس، غوتز مشيت

سكيلدون، جون سلوكوم، فيديريكو سودا، ليه ستبليفيلد، مـادلني سامبشـن، باتريـك تـاران،     
يل، كيسي ويستون، كاثرين ويزنـر، تـوم ويلـيمس،    مانويال تومي، جويل تراكتمن، باتريك و

  جون ويلموث، ل. اآلن وينترز، أليس ووركمان.
 


