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  2015 للهجرة والتنمية  الثامنالمنتدى العالمي
  ورقة إرشادية
_______  

  :مقدمة

 تركيا في أكتـوبر    -في إطار التحضير للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية الذي يعقد باسطنبول            
ـ  ARCP، وبمناسبة انعقاد االجتماع األول لعملية التشاور العربية اإلقليمية حـول الهجـرة              2015 ر  بمق

تم مناقشة الموقف العربي مـن محـاور        ،  28/4/2015 و 27األمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي       
  :؛ حيث تم االتفاق على ما يلي خالل اليوم الثاني لالجتماعالمنتدى العالمي للهجرة والتنمية

  :التنقل ورفاه المهاجرينفيما يتعلق ب: أوالً
شاملة  ورؤى مقاربات ووضع ودول المقصد  المنشأدول بين المشتركة المسئولية مبدأ على التأكيد .1

 وتوعيتهم بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها أسرهم وأفراد المهاجرين حقوق وحماية لرعاية ومتوازنة
 .بكافة الوسائل المختلفة

 المهاجرين حقوق حماية ضرورة على المشاركون يؤكد ألجانب،ا كراهية ظاهرة لتنامي إدراكًا .2

 السياسية األجندات عن وإبعادهم والدولية اإلقليمية تكفله المواثيق بما مساندتهم والعمل على

  .العنصرية والممارسات
تضمين موضوع حقوق المهاجرين في سياسة الجوار األوروبية  على حث االتحاد األوروبي .3

 .التي يجري التشاور بشأنها حالياً المجددة
ن والمغتربين العرب بمختلف بلدان اإلقامة في ظل  إلى دراسة أوضاع المهاجري مجدداًالدعوة .4

المتغيرات التي تشهدها هذه البلدان بغية توحيد المواقف لحماية حقوق هؤالء المهاجرين بما 
 . يتماشى مع ما تكفله المواثيق اإلقليمية والدولية

 من والطفل المرأة بقضايا والتوعية المهاجرين، من والمهمشة الضعيفة الفئات على الضوء تسليط .5

 .بحقوقهم للتعريف خالل برامج

  األمانة العامة
  االجتماعي القطاع

 السياسات السكانية إدارة
 والهجرةالمغتربين و
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تيسير التجمع العائلي بما يعزز حماية المهاجرين من مختلف أشكال العنف  إلى المقصددول  دعوة .6
  .الالزمة الحماية القانونية على حصولهم وضمانواالتجار واالستغالل 

 تحقيق إلى دييؤ بما المهاجرين إلدماج ناجعة سياسات ووضع تطوير على المقصد دول حث .7

 .لها ممارستهم وضمان والدينية والثقافية اللغوية حقوقهم على والمحافظة  االجتماعيالتماسك

 خالل من المهاجرين العمال حقوق حماية لضمان الالزمة اإلجراءات اتخاذ على المقصدحث دول  .8

عادلة وشفافة لعملية ، وإيجاد آليات الدولية والمعاهدات بالمواثيق التشريعية وااللتزام اإلصالحات
 .توظيفهم وحماية حقوقهم

 الشبكات من والوقاية بالبشر واالتجار المهاجرين وتهريب ،النظامية غير الهجرة مكافحة دعم .9

 .وتفعيلها لذلك الالزمة القوانين وسن بمخاطرها التوعية خالل من اإلجرامية، وذلك

 حماية ضرورة على التأكيدلالجئين، و لمساعدةا لتقديم والدولي اإلقليمي المستوى على التنسيق أهمية .10

 .األزمات أوقات فيوخاصةً  وحقوقهموالالجئين  المهاجرين

 الدولية األساسية لحقوق اإلنسان وحقوق العمل المتعلقة االتفاقياتتشجيع التصديق على جميع  .11
 .بالمهاجرين

 .فة خاصة العمال وبصforced returneesالبحث عن حلول لمشكلة الهجرة العائدة قسرياً  .12
ألغراض مختلفة واإلقامة تسهيل التنقل من خالل تبسيط إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول  .13

 بما يتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات )، الثقافة، التدريب، وغيرهاالتعليم، البحث العلمي(
 .الصلة

  : التنميةمن عواملالهجرة كعامل  :ثانياً

أعمال التنمية لما بعـد عـام        خطةو التنمية وتحقيق أهداف األلفية للتنمية       ة على هجرالوعياً بأثر   
الذي أحرزته الدول العربية من خالل مشاركتها فـي         يثمن المشاركون التقدم      بالدول العربية،  2015
ـ          اإلقليميالثنائية و  اتالحوار ياغتها ة والدولية والتعاون العربي والدولي في مجال الهجرة الدولية وص

أسواق في  صالحات  بعض اإل من خالل   لسياسات وبرامج لتفعيل العالقة بين الهجرة والتنمية، وكذلك         
  .على مستوى الدولالعمل وأنظمة الهجرة 

على أن المهاجرين من وإلى وبين البلدان العربية يشاركون في  يؤكد المشاركون ،وفي هذا اإلطار
  :على ما يلي  وبناء عليه يجب العمل،جهود التنمية االجتماعية واالقتصادية

على ضرورة أن تقترن السياسات قصيرة األجل التي تقرر لتأكيد ل مع األطراف الدولية التنسيق .1
 بمقاربات طويلة األجل تعالج األسباب الجذرية الدافعة النظاميةوسائل المكافحة للهجرة غير 
 .رتباط بين الهجرة والتنمية من خالل التأكيد على االالنظاميةلخروج تدفقات من الهجرة غير 
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العلمية والفنية وتشجيع االستفادة من هذه الكفاءات  الخارج فيالكفاءات العربية المقيمة االهتمام ب .2
 ،امج التنمية الوطنيةدعم برل هاتحفيزو ،في دول المنشأ والمقصدلدعم جهود التنمية المستدامة 

 وربطهم ،دولهم األصليةإلى يا الحديثة التكنولوجو  التي اكتسبوهاالخبراتالمعرفة وونقل 
 .بالمؤسسات والكيانات العلمية العربية التي تعمل في نفس مجاالت تخصصهم

 التي يتقدم بها بعض المهاجرين العرب بهدف إفـادة أوطانهم  والجماعيةتشجيع المبادرات الفردية .3
 .األصلية ومساعدتها وإحداث التنمية والنهضة في مختلف المجاالت

 ضمت تثمين المبادرات التي تقوم بها بعض الدول العربية من قبيل إنشاء مجالس استشارية .4
لعلمية والفنية في كافة  ااالستشاراتتقديم تختص بالخارج و في المقيمينعلماء ال من مجموعة
 .المجاالت

 .رينتشجيع دول المنشأ والمقصد على توفير األطر واآلليات الخاصة بنقل المعرفة عبر المهاج .5
  أسواق العمل الخاصة بهااحتياجاتإجراء دراسات دورية حول ب المقصددول  أهمية قيام .6

 .ياسات التعليم والتدريب المناسبة سبوضع المنشألدول  بالتالي، والتي تسمح وإتاحتها
 شأالمن دول بالتعاون بينمحدثة بصورة دورية للكفاءات العربية المهاجرة   سجالتإيجاد أهمية .7

 .مساهمة في تنمية بلدانهم األصلية للبما يسهل االستعانة بهم عند الحاجة والمقصد
 :وذلك من خاللفي خدمة التنمية؛ المهاجرين توفير الحوافز لوضع تحويالت  التأكيد على أهمية .8

دعوة دول المنشأ والمقصد إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتيسير تحويالت المهاجرين  •
تخاذ إجراءات تحد من تكلفة إرسال التحويالت وتزيد من تدفقها ضمن العرب، وذلك با

 . قنوات رسمية، ووضع برامج مشتركة لتشجيع استثماراتهم بوطنهم األم

دول النظر في اإلعفاءات الضريبية على األموال المحولة إلى على  المقصد دول حث •
� ا����� وا��������� وا�دو����  المنشأ،� .اريا��

 في المشاريع الفردية والمجتمعية، االستثمارالنظر في تنويع قنوات  دعوة دول المنشأ •
 وتوفير الظروف  التحويالت المالية؛ االستفادة منوتوفير حوافز لتحقيق أقصى قدر من

المالئمة لتحقيق االستفادة القصوى من تلك التحويالت في دفع جهود التنمية االجتماعية 
  .قتصادية وإبعادها عن الضغوط السياسيةواال

  :تعزيز التعاون الدولي بشأن القضايا الناشئة في مجال الهجرة والتنقل: ثالثاً

يشكل عبئاً على خطط أصبح  التزايد المضطرد في أعداد الالجئين والنازحين في المنطقة العربيةن إ
 : من خاللعباءالتنمية مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه األ
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وتقديم المساعدة الالزمة لهذه الدول      لالجئين   المستقبلةأوضاع الدول العربية    ب خاص   اهتمام إيالء .1
لتمكينهم من التعامل مع األعداد الكبيرة من الالجئين بصورة سليمة من خالل إعداد برامج لبنـاء                

 الدول المـستقبلة لتحـسين      مساعدةقدرات العاملين في الجهات التي تتعامل مع الالجئين وكذلك          
بعيداً عن األجنـدات     األوضاع المعيشية لهؤالء الالجئين وتقديم المساعدات اإلنسانية الالزمة لهم        

 .والعمل على تمويل مشاريع محفزة على العودة ألوطانهم دون النظر الرتباطها باألزمةالسياسية، 

مهاجرين بمن فيهم النازحين والالجئـين      التأكيد على أهمية حماية ورعاية حقوق اإلنسان لجميع ال         .2
على  المنشأ والمقصد دول  وهو أمر ضروري لتعزيز مساهماتهم في         في البشر،  االتجاروضحايا  
 .حد سواء

، وتوفير  توفير الحماية واتخاذ التدابير الالزمة إلنقاذ المهاجرين غير النظاميين في عرض البحر            .3
 .أماكن الئقة إليوائهم

المواكب للنزوح والنزاعـات     متعددة القطاعات ضد كافة أشكال العنف        الستجابةواتقديم الخدمات    .4
 االسـتجابة ، وتوفير التمويل لـضمان تـوافر        واألطفالستهدف النساء والشباب    ي والذيالمسلحة  
 واألمنية والقانونية لمواجهة    واالجتماعية والنفسية   عددة القطاعات من الخدمات الصحية    المناسبة مت 
 .، وإتاحتها لجميع السكان المتضررين من النزاعاالجتماعيم على النوع العنف القائ

 عـن   براز الصورة اإليجابيـة   التصدي لجميع أشكال التمييز العنصري وإيجاد اآلليات المناسبة إل         .5
 . بالحضارة العربية والقيم اإلسالمية الصحيحةتعرف برامج  وضعالعرب والمسلمين عن طريق

 الهجرة إليجـاد    إدارةنائي في مجال الهجرة من خالل إبرام اتفاقيات حول          دعم التعاون الدولي الث    .6
 .بهاحلول لمختلف اإلشكاالت المتعلقة 

أهمية التنسيق على المستوى اإلقليمي والدولي لتحسين األوضـاع المعيـشية لالجئـين وتقـديم                .7
العربية السـتحداث   وفي هذا اإلطار، يثمن المشاركون الجهود       . المساعدات اإلنسانية الالزمة لهم   

اآلليات التي تساعد على التنسيق والتعاون بين المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة الدولية              
إنشاء مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية         : مثل(وكذلك مع الدول العربية     

ب كل من اللجنة االقتصادية واالجتماعية تترأسها األمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى جانالتي 
، وكذلك اجتماعات عملية التشاور العربية      )IOM(والمنظمة الدولية للهجرة    ) إسكوا(لغربي آسيا   

  ).ARCP(اإلقليمية حول الهجرة 

  
  


