
  

 

 المدني  للمجتمع بروكسل منتدى –" مجاالت"

 مذكرة مفاهيمية وتوصيات

 الهجرة والتنقل
 

 

تحقيقّالذاتّالجدارةّوتكافؤّالفرصّعلىّأساسّوالحريةّوالديمقراطيةّوّيةكرامةّاإلنسانالرّالهجرةّعنّإمكانيةّالوصولّإلىّتعب ّ

كمحاولةّّوالسفرحالياًّتنامياًّألشكالّالتنق لّالشخصيّو/أوّالعائلي،ّأوّببساطةّالهروبّمنّبيئةّمتدهورة.ّنشهدّعلىّالمستوىّ

تزايدّفيّحاالتّاليومّهوّفماّنشهدهّّ.المخاطرةإفراطّفيّمعّّ،ّوذلكالقسريةللتكيفّمعّاألزماتّوالتدابيرّالقانونيةّواألمنيةّو

ماّفيّسياقّيصبحّفيهّإغالقّالحدودّهوّالقاعدةّالعامة،ّمعّوذلكّكلهّأوّغيرّقانونية.ّالتيّغالباًّماّتكونّخلسةّّالفرديةالمغادرةّ

ًّتقييدّللوشددةّشكلّضوابطّمعلىّّتداعياتّعلىّالمهاجرينيترتبّعلىّذلكّمنّ رفضّّحركةّعلىّالحدودّوتجريمّوحظرّوأحيانا

ّ.تىّوصموح

 

الهجرةّفيّهذهّالمنطقةّفلتنقلّالدولي.ّمنّحيثّاّأكثرّالمناطقّديناميةًّالبحرّالمتوسطّتُعتبرّمنطقةّمنّبينّجميعّمناطقّالهجرة،ّ

بينّقائمةّالاالقتصاديةّوالديموغرافيةّوالجيوسياسيةّفوارقّللنظراًّاليومّويتمّاللجوءّإليهاّّ،قرونعلىّمدىّممتدّتاريخّجزءّمنّ

نيّمنّالموضوعاتّال.ّنتيجةّلذلك،ّفهالضفتين لبحرّجنوبّا،ّسواءّفيّبلدانّاالتحادّاألوروبيّأوّبلدانّألجنداتلّةشاملالوّةمكو 

ّ.المتوسط

ّ

علىّاالتحادّاألوروبيّّتركيزّحيثّالهجرةّإلىفيّالجوارّالجنوبيّلالتحادّاألوروبيّفيّالسنواتّاألخيرةّمنّتغي رّاألوضاعّأدىّ

اعتمادّتدابيرّمختلفةّفيّالبلدانّالمضيفةّفيّأوروباّوفيّعبرّاألمرّالذيّانعكسّيّعددّمنّالقراراتّوالسياسات،ّفالقضيةّّّهذه

التنقلّبينّاالتحادّحريةّّالشراكةّمنّأجلالتنقلّ)مثلّاتفاقيةّبشأنّحريةّبلدانّمنشأّالالجئين.ّتتراوحّهذهّالتدابيرّمنّاتفاقياتّ

ّمتكاملةّللحدودّواتفاق ّإلىّسياساتّإدارة ّاألوروبيةّالوكالةاللجوءّوالهجرةّ)علىّسبيلّالمثال،ّبشأنّاتّياألوروبيّوتونس(

مشاريعّوفرونتكسّمعّتركياّالتيّلهاّتأثيرّكبيرّعلىّالمنطقة(ّّاتفاقيةّ–ّالخارجيةّالحدودّعلىّالعملياتّمجالّفيّالتعاونّإلدارة

ّ ّإلى ّالمقدمة ّالفنية ّالالمساعدة ّالبلدان ّمختلف ّباستخدام ّوذلك ّثالثة، ّ)آليات ّالمفوضية ّمشروعّتمويل ّالمثال، ّسبيل على

EU4Border Securityّ،ّّّالجوارّاألوروبيةةّآليماليينّيوروّ)4ّمنّاالتحادّاألوروبيّبقيمةّمقدمةّمنحةّوهوّعبارةّعن/

ّفيّ(ّ(DGNEAR)ّلسياسةّالجوارّاألوروبيةّومفاوضاتّالتوسعوالمديريةّالعامةّ ّدولّالجوارّالجنوبي(. التيّتستفيدّمنها

ًّالوقتّنفسه،ّيفرضّاالتحادّاألوروبيّ ّيحدّمنّعلىّالتأشيرةّأكثرّصرامةّوأكثرّتكلفةشروطا األشخاصّالذينّحريةّ،ّمما

ًّالتعاملّمعّأ.ّيؤثرّهذاّالنهجّفيّفيّالتنق لّالجنوبيجوارّيعيشونّفيّال إذّّلمنطقةقد مةّإلىّاعلىّالمساعداتّالمّزمةّالهجرةّأيضا

ًّرتبطّارتباطي ًّّا تقييمّتأثيرّهذهّاألشكالّمنّالتعاونّفالّبدّمنّ،ّبالتاليبمستوىّالمساعداتّاإلنسانيةّالمخصصةّللمنطقة.ّّصريحا

قائمّالمدنيّوحريةّالتعبيرّوالتنقل؛ّوتقييمّماّإذاّكانتّهذهّالتدابيرّتؤديّإلىّحلّفعالّالمتاحّللمجتمعّّالفضاءعلىّارتداداتهاّو

ّالهجرةعلىّالحقوقّ ّألّألزمة ّالجذريمنّخاللّالتصديّتحديداً ّواالقتصاديةّّةسبابها والتيّتنعكسّفيّالمجاالتّاالجتماعية

 .المجاالتنّوغيرهاّمّوالثقافيةّواألمنيةّواالجتماعية

ًّ  للمناقشة:ّالتاليتيننّنقطتيال،ّتمّتناول2019ّلعامّاألنشطةّخاللّدورةّولهذهّالغاية،ّّتحقيقا

 الحمايةّاالجتماعيةّوحقوقّالمهاجرين، •

 مسألةمستوىّمشاركةّالمجتمعّالمدنيّفيّالمناقشاتّالثنائيةّحولّهذهّال •

ّ

ّ



  

 

الدارّالتيّعقدتّفيّالهجرةّهذهّالمذكرةّالمفاهيميةّهيّنتيجةّللمناقشاتّالتيّدارتّخاللّخاللّورشةّالعملّالمواضيعيةّحولّ

التيّعقدتّفيّتونس،ّفيّّالجنوبيّالجوارّسياسةّندوةلالالحقةّالمالحظاتّ،ّو2019ّأبريل/شهرّنيسان(ّفيّالبيضاءّ)المغرب

،ّتمّتعيينّخبيرّمستقلّ"مجاالت"مشروعّّةنشطأتحسينّالتوصياتّالناتجةّعنّدورةّول،ّفيّوقتّالحق.2019ّسبتمبرّأيلول/

تحسينّعمليةّالخبيرّّهذاّفيّدولّالجوارّالجنوبي.ّكانّالهدفّالرئيسيّمنّالعملّالذيّقامّبهّةالمدنيّاتالمجتمعمجالّشطّفيّان

 .االتحادّاألوروبيّفيّالمجالّالمواضيعيّالمحددمنظورّسياساتّمعّفضالًّعنّضمانّتماشيهاّّالتوصيات،ووضعّتحديدّ

 
المناقشاتّمعّمنّخاللّالنقاطّاإلضافيةّإقرارّ.ّسيتمّوالرسالةّالسياسيةّالمتوخاةّمنهاّلمّيتمّتغييرّمحتوىّالتقريرّوالتوصيات

ّ.المدنيللمجتمعّالمشاركينّخاللّمنتدىّبروكسلّ

 

 

 المقترحة للمناقشةنقاط ال

 االجتماعية وحقوق المهاجرينالحماية  .1

 

منّخاللّمسألةّالحمايةّاالجتماعيةّوحقوقّلكّيتضحّذو.ّالشوائبتتكشفّجميعّالهجرة،ّسياقّفيّعندّالتأملّفيّحقوقّاإلنسانّ

ًّالمشارّالتدابيرّاألمنية،ّتزايدّوةّالقوميتناميّالنزعةّفإنّبالفعل،ّالمهاجرين.ّ إلىّّبالّشكأدىّّباسمّ"التجاوزات"،ّقدّإليهاّأحيانا

فيّبعضّتُعتبرّأكثرّهوّأنّحقوقّاإلنسانّماّيثيرّالقلقّالمبدأّالقائلّبأنّ"الغايةّتبررّالوسيلة".ّوناًءّعلىّالحقوقّاألساسيةّبّتقييد

ًّإلىّتقويضّاألحيانّعقباتّأمامّمكافحةّالهجرة.ّوفيّالوقتّنفسه،ّمنّالمؤسفّأنّي حقوقّاألساسيةّفيّاحترامّالصارّأيضا

وطردهم.ّومنّناحيةّالمقيمينّبصورةّغيرّشرعيةّّالمهاجرينالعثورّعلىّلقوةّمنّأجلّلالعملياتّالتيّتنطويّعلىّاستخدامّ

ّمنّأشكالّنشهدّّأخرى،ّمنّالمؤسفّأن حقوقّالمهاجرينّبشكلّعامّلتآكلّالفيّالعديدّمنّالبلدان،ّخاصةّفيّأوروبا،ّشكالً

ًّاألكثرّضحقوقّالفئاتّو غيرّ.ّ(أوّمصحوبينبمفردهمّاءّكانواّوقاصرين،ّسوّءنّمنّنساوبماّفيّذلكّالمهاجربشكلّخاصّ)ّعفا

كافيةّلضمانّحقوقّهؤالءّالمهاجرينّالذينّكلهاّغيرّاتفاقياتّدبلنّوقراراتّمجلسّأوروباّوتوجيهاتّالبرلمانّاألوروبيّأنّ

 .يخضعونّإلىّحدّكبيرّلقيودّوممارساتّتهددّحمايتهم

 

 الحماية االجتماعية للمهاجرين

ّ ّلحقوقّاإلنسان ّالعالمي ّفيّاإلعالن ّالنحو ّعلىّهذا ّتعريفها ّويتم ّحقوقّاإلنسان ّهيّحقّمن ّاالجتماعية (1948ّ)الحماية

منظمةّالعملّالدوليةّوغيرهاّمنّصكوكّاألممّالمتحدةّمعتمدةّمنّقبلّاالتفاقياتّوالتوصياتّالمتعلقةّبالحمايةّاالجتماعيةّالو

ّبمال ّالمتعلقة ّهمة ّإالّحقوقّاإلنسان. ّأن ّفئة ّالفئاتّالمهاجرين ّهيّمن ّاألكثر ّمن ً ّحرمانا ّتغطية ّيواجهّالضمان االجتماعي.

فيّحينّأنّالحقّفيّاستحقاقاتّالضمانّاالجتماعيّفيّبلدهمّاألم،ّّهمفقدانبسببّاحتمالّأسرهمّمشاكلّخطيرةّمعّالمهاجرونّ

تكونّقدرتهمّعلىّباإلضافةّإلىّذلك،ّقدّالبلدّالمضيفّفدّتكونّمحدودة.ّنظامّالضمانّاالجتماعيّفيّقدرتهمّعلىّاالستفادةّمنّ

الوصولّإلىّالحمايةّاالجتماعيةّحقّّإنّإمكانيةالدولة.ّواجباتّالوعيّبحقوقهمّوفيّبسببّنقصّاالستفادةّمنّالتغطيةّمحدودةّ

ًّفقطّمنّحيثّالمساواةّفيّالمعاملةليسّتناولهّأساسيّويجبّ ّ.التغطيةتوسيعّنطاقّمنّحيثّّ،ّولكنّأيضا

األعضاءّمنّجهةّةّالسياديةّللدولّسلطتوازناًّبينّالتقيمّاالتفاقيةّالدوليةّلحمايةّحقوقّجميعّالعمالّالمهاجرينّوأفرادّأسرهمّإنّ

ثّلجميعّوحمايةّالحقوقّالتيّيعترفّبهاّالطرفّالثال،ّمنّجهة،ّلّالمهاجرينّوأسرهمحدودهاّوتنظيمّدخولّوإقامةّالعمامراقبةّ

علىّالرغمّوذلك،ّباإلضافةّإلىّأخرى.ّجهةّ،ّمنّنّبصورةّغيرّشرعيةوالمقيم،ّبماّفيّذلكّأولئكّالعمالّالمهاجرينّوأسرهم

دقّعليهاّأيّا،ّلمّتصنالمهاجرينّوأفرادّأسرهمّمنّخاللّتحسينّاحترامّحقوقّاإلنساحمايةّالعمالّهدفّاالتفاقيةّالمتمثلّبّمن

ّالتاريخ.ّعلىّغرارّاالتفاقّالعالمي،ّتأوروباّالغربيةّحتىّمنّدولّدولةّ جوانبّإلىّالتقليلّمنّالمخاطرّويةّهدفّاالتفاقهذا

وتوفيرّيةّاإلنسانهمّاالحترامّوالحمايةّوإعمالّحقوقتعزيزّمنّخاللّالضعفّالتيّيواجههاّالمهاجرونّفيّمختلفّمراحلّالهجرةّ

 .المساعدةّوالرعاية



  

 

ّ

 

 التوصيات
 

ة والتصديق على االتفاقية الدولية يمامن أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظ تطبيق المبادئ التوجيهية لالتفاق العالمي. 1

 (CMW) لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

أحكامّاتفاقيةّاألممّقابلّالذيّيعدّخطوةّإلىّالوراءّماألمرّ،ّمراكش( وتنفيذهاتفاق لهجرة )من أجل االعالمي تفاق االمراجعة . 2

ّلعامّ ّبشأنّحمايةّحقوقّجميعّالعمالّالمهاجرينّو1990ّالمتحدة ّينطبقّبشكلّخاصّعلىّحقوقّالمرأةّأفرادّأسرهم. وهذا

 ر.وإمكانيةّرفضّالدولّتطبيقّبعضّالتدابيوظروفّاحتجازّالمهاجرينّ

إنشاء آليات على مستوى االتحاد األوروبي لمراقبة علىّمستوىّالحمايةّاالجتماعيةّومكافحةّاستغاللّالعمالّالمهاجرين:ّ.3ّ

ربةّالذينّ)علىّسبيلّالمثال،ّالمغاّفي أوروبا و في المنطقةالتي تعمل الجنوبي جوار وحماية القوى العاملة الموسمية في ال

 ا(.يعملونّفيّحقولّالفراولةّفيّإسباني

،ّالّتجاه الدول واتفاقيات منظمة العمل الدوليةطابعها الملزم  مع العمل على 1990االنضمام إلى اتفاقية األمم المتحدة لعام .4ّ

ذلك،ّمراجعةّالتزامّاالتحادّاألوروبيّبشأنّحقوقّالعمالّالمهاجرين.ّباإلضافةّإلى143ّّسيماّاتفاقيةّمنظمةّالعملّالدوليةّرقمّ

)ضمانّالمساواةّفيّالحقوقّللمهاجرينّوالالجئينّوالمواطنين،ّوضمانّتجديدّاإلقامةّّيلالمناخّوتنفيذهاّالفعالمتعلقةّبّتفاقياتاالب

 (.وّتعديلّمعاييرّالسياساتّالتنظيميةّاالستثنائية

 

 مسألةالثنائية حول هذه المستوى مشاركة المجتمع المدني في المناقشات  .2
 

ّالعبّدوراًّمتزايدّاألهميةّفيّاألجندةّالسياسيةّبسببّتأثيرهتلمّّبشكلّملحوظّفيّالسنواتّاألخيرةّتتناميّتالحركاتّالتنق لّإنّ

ًّّتشهدوإنماّ،ّفحسبّالشاملّعلىّالقطاعاتّاألخرى التأثيرّفيّالخارج،ّفرصّاقتصاديةّوجودّ)ّاتعقيدهدرجةّّاًّفيتناميّأيضا

ّ.(علىّالديموغرافيا،ّالظروفّالمعيشيةّللمهاجرين،ّاالندماج،ّإلخ

حسنّسيرّأحدّاليومّفيّدورّالمجتمعّالمدنيّوأهميتهّفيّبناءّسيادةّالقانونّ)لتعزيزّالتعدديةّالسياسيةّوحريةّالصحافةّوّكالّيشك

الّمنّجهةّأخرى،ّومكافحةّالعنصريةّوالتمييزّوالدفاعّعنّحقوقّالمهاجرين.ّّةالرشيدّةكموالديمقراطيةّوالح(ّوتوطيدّلعدالةا

يواجهونّصعوباتّالذينّالمهاجرينّتمكينّمحاولةّلّالمجتمعّالمدنيّفيّكثيرّمنّاألحيانّحاسماًّيضطلعّبهّيزالّدورّالوسيطّالذيّ

تسليطّالضوءّبشكلّعامّعلىّالرغمّمنّأنهمّالّيعرفونّحقوقهمّالّسيماّنّيالمهاجرتزدادّهشاشةّلوصولّإلىّحقوقهم.ّمنّاكبيرةّ

 .نصوصّمختلفةعبرّعليهاّ

 

حالةّاألطفالّغيرّالمصحوبينّبذويهمّمسائلّالجنسانيةّوتلكّالمتعلقةّبجميعّالدولّإلىّمراعاةّالدعوةّيجبّعلىّالمجتمعّالمدنيّ

 هيّطرفّفيها.بموجبّاالتفاقياتّالدوليةّالتيّّاواحترامّالتزاماتهّاالهجرةّالخاصةّبهاتّفيّسياس

ًّ ّ.لنقاباتّومختلفّالمنظماتّالمهنيةتعبئةّاورفعّالوعيّبينّالدول،ّمنّخاللّتنظيمّالحواراتّبالبدءّّيمكنّللمجتمعّالمدنيّأيضا

التفاقّاوحقوقّالمهاجرينّوجميعّأفرادّأسرهمّأولوية،ّالّسيماّفيّإطارّّةكموالدولّلجعلّكلّمنّالححثّيمكنّللمجتمعّالمدنيّ

 .2030وبرنامجّالعملّحتىّعامّّةيمامنّأجلّالهجرةّاآلمنةّوالمنظمةّوالنظّالعالمي

 المذكور.ّاالتفاقعلىّالتصديقّعلىّمترددةّالأوّرافضةّالدولّالمحاولةّحثّالضغطّوباختصار،ّممارسةّ

 

فيّتقديمّالمساعدةّاإلنسانيةّواإلنمائية.ّتجربةّفيّالواقع،ّتتمتعّمنظماتّالمجتمعّالمدنيّوالمنظماتّغيرّالحكوميةّبالخبرةّوال

 :علىةّبالتاليّقادرّيوه

 



  

 

ًّّمصدراًّأنّتصبحّ .1  .الهجرةمسألةّبشأنّالمعلوماتّوتبادلّالدوليّّالتضامنتعلقةّبالمللمعلوماتّّرئيسيا

 .لمهاجرينباالخاصةّتصالّاالنشطةّالتوعيةّوتعزيزّأ .2

ّب .3 ّالتعاون ّناشط ّبشأنّشكل ّذاتّالصلة ّالمنظماتّالدولية ّمن ّوغيرها ّووكاالتها ّالمتحدة ّاألمم ّالمتعلقةّمع المسائل

 .الهجرةب

 مرافقتهمّودعمهم.المنتجات"ّللدفاعّعنّالمهاجرينّو"شبكةّقويةّمنّالجمعياتّوتطويرّالخدماتّوشجيعّإنشاءّت .4

،ّالجسديّّوالعنفرهيبّطرّتتراوحّبينّالتالدفاعّعنّحقوقّالمهاجرينّالذينّيتعرضونّفيّكثيرّمنّاألحيانّلمخا .5

ّبا ّمروراً ّلعقبات ّتعيق ّالتي ّحرية ّالجمعيات ّالمضايقةتكوين ّّالمالحقة/أو ّالقضائية. ّمن ّبد ّال ّالناشطينكما ّدعم

يتمّمعاركّمتعددةّثمةّوأنّبمفردهمّيدركونّأنهمّليسواّحينّفيّالمنتدياتّأثناءّاللقاءاتّالحالّّي،ّكماّهومساعدتهم

 .فيّجميعّأنحاءّالعالمخوضهاّ

 .بمثابةّحارسّوخبيرّفيّقضاياّالهجرةهاّفيكونّوتقييمبمراقبةّالسياساتّالعامةّّيضطلعيمكنّللمجتمعّالمدنيّأنّ .6

ًّّالمدنيّالمجتمعّاعتبارّيجب ماّيتعلقّفيّاألوروبيّلالتحادمقبوالًّّمحاوراًّّيكونّأن،ّقادراًّعلىّالعامةاتّالسياسّفيّكامالًّّشريكا

ينجحّوضفتينّفيّالمناقشاتّبينّالهوّسيساهمّبالّشكّالهجرة.ّسواءّكانّذلكّعلىّمستوىّبلدانّالشمالّأوّالجنوب،ّفبمسائلّ

 .صوتهفيّإسماعّ

 

الّغيرّأنّذلكّّمتضاربة،متناقضةّوحتىّغالباًّماّتكونّمنّالمسلمّبهّأنّالمجتمعّالمدنيّمتنوعّومتعددّاألشكال،ّمعّاهتماماتّ

إلىّتعزيزّتمثيلّالمجتمعّالمدني،ّالّسيماّعنّكّحاجةّللكنّالّتزالّهناّ.المشتركالعملّوداخلهّالتقاربّيحولّدونّإمكانيةّ

ّوّاشراكّاالجيالّالشابةةّهاّالكاملتطريقّإعطاءّالمرأةّمكان
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