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هذا التقرير مثرة جهود مشرتكة للتحالف العاملي للهجرة ومؤسسة فريدريش إبريت )Friedrich-Ebert-Stiftung( من أجل توليد زخم يدفع بتنفيذ االتفاق العاملي 
للهجرة بشكل قائم عىل الحقوق، ومتمحور حول املهاجرين ومستجيب للنوع االجتامعي. وبالنسبة لهاتني املنظمتني، يشكل منتدى األمم املتحدة الستعراض الهجرة 
الدولية لحظة أساسية وفرصة سانحة من أجل أن تجدد الدول التزامها بأجندة هذه الحقوق من خالل تعهدات ملموسة ومعايري وطرق جديدة للتعامل مع سياسة 

الهجرة.

)GCM( التحالف العاملي للهجرة
التحالف العاملي للهجرة هو ائتالف متعدد القطاعات لشبكات إقليمية ودولية تسعى جاهدة للتأثري عىل السياسة العاملية بشأن الهجرة وحقوق املهاجرين والعمل، 
وذلك من خالل تبادل االسرتاتيجيات، وتعبئة الناس، وقيادة العمل املشرتك نحو النهوض بحقوق اإلنسان والعدالة العاملية للمهاجرين وأرسهم. إن مقاربة التحالف 
العاملي للهجرة بشأن السياسة القامئة عىل الحقوق ترضب بجذورها يف قدرة أعضائه عىل ربط هذا اإلطار بالتنفيذ عىل املستوى الوطني أو مستوى الوالية أو حتى 

املدينة، وتعتمد عىل هذه القدرة.
وبالنظر إىل أن شبكة التحالف العاملي للهجرة مؤلفة من مجموعة من الشبكات األخرى، فإن أعضاءها يستندون إىل واقعهم اإلقليمي والوطني، حيث يكون لسياسات 

الهجرة تأثريات بطرق مختلفة.
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املناخ،  وأزمة  املؤقتة،  الهجرة  مخططات  يف  للعاملة  املفرط  االستغالل  إن 

وانتشار امليز العنرصي يف الوصول إىل اللقاحات، واملآيس عىل الحدود ويف 

النظاميني،  غري  املهاجرين  تواجه  التي  اليومية  واملخاطر  االحتجاز،  مراكز 

وظروف العمل املزرية للعديد من العامل املهاجرين، كل هذه األمور تشري 

العاملي من  أننا بعيدون عن تحقيق رؤية االتفاق  بشكل ال لبس فيه إىل 

أجل نظام "آمن ومنظم ومنتظم" لحكامة الهجرة.

وقد عمقت جائحة كوفيد-19 خطوط الصدع يف عاملنا وعززتها 

الغرباء.  من  والخوف  والعنرصية  األجانب  ورهاب  القومية  النزعة  بتفاقم 

وعىل الرغم من أن املهاجرين يشتغلون يف جميع القطاعات، فإن الغالبية 

العظمى منهم يعملون يف وظائف مؤقتة وغري مستقرة ويتمتعون بحقوق 

رمزية أو وال يستفيدون من أي حقوق عاملية. واستمر هؤالء املهاجرون 

بالعمل يف وظائف تم تصنيفها عىل أنها "أساسية" أو "يف الخطوط األمامية" 

لكن غالبًا دون أدوات وقائية مناسبة أو حوافز اقتصادية لساعات العمل 

بشكل  البناء  "إعادة  خطاب  من  الرغم  وعىل  مخاطر.  بدل  أو  اإلضافية 

جديد  اجتامعي  عقد  ملناقشة  الدول  متعدد  تجمع  أي  نشهد  مل  أفضل"، 

متس الحاجة إليه.

الحدود،  بإغالق  الدول  للغاية، استجابت  املقلق  السياق  ويف هذا 

واالستعانة مبصادر خارجية ملراقبة الحدود وعسكرة الحدود، وتنامي تجريم 

الدعم  الدول املهاجرين من  املهاجرين. عالوة عىل ذلك، استبعدت بعض 

اللقاحات. ومنذ  بالوباء، مبا يف ذلك  املرتبطة  الصحية  والرعاية  االقتصادي 

اعتامد االتفاق العاملي للهجرة يف عام 2018، فإن صفقات العمل ثنائية 

"الهجرة  لـ  املعيارية  األداة  أصبحت  واالستغاللية  والهشة  املؤقتة  األطراف 

الرغم  وعىل  املهاجرين.  العامل  حقوق  انتهاكات  من  زاد  مام  النظامية"، 

من تكثيف ظواهر التغريات البيئية واألزمات، يتواصل رفض النزوح بسبب 

املناخ كسبب وجيه لطلب اللجوء واإلقامة الدامئة يف بلد آخر.

النزاعات يف أجزاء كثرية من  الحقائق أن استمرار  وتتجاهل هذه 

العامل، وتفاقم أزمات املناخ، وتزايد الفقر والجوع يضع الناس يف أوضاع أكرث 

هشاشة قد تجربهم عىل الهجرة.

امللخن التنفيذي 

وكثريًا ما تفرس الدول هدف الحكامة "اآلمنة واملنظمة والنظامية" 

بطريقة  املستدامة  التنمية  وأهداف  للهجرة  العاملي  االتفاق  يف  املتوخى 

والتزامات  املامرسات مع مبادئ  املهاجرين. وتتعارض هذه  تنتهك حقوق 

حامية  وضامن  للمهاجرين  اإلنسان  حقوق  دعم  للهجرة:  العاملي  االتفاق 

حقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية.

للمهاجرين  دامئة  منتظمة  إنشاء مسارات  أن  دليل عىل  يوجد  ال 

إجهاد  إىل  سيؤدي  الوثائق  عدميي  لألشخاص  القانونية  األوضاع  وتسوية 

النظام االقتصادي أو االجتامعي لبلدان املقصد. بل عىل العكس من ذلك، 

انعدام األمن  فإن مثل هذه السياسات ستساهم بشكل هام يف الحد من 

املعييش، ويف بناء مجتمعات عادلة، ويف تقوية االقتصاد.

ومع ذلك، هناك أدلة وافرة عىل أن هذه الرؤية ال ميكن أن تتحقق 

يف  الزيادة  خالل  ومن  النظامية  غري  الهجرة  من  للحد  صارمة  تدابري  عرب 

تفاقم أوضاع األشخاص التي تعترب هشة أصال. فاألشخاص يتنقلون سعيا إىل 

األمن واألمان. وال يجب معاملتهم كمجرمني.

الفقر املدقع  الكوارث وأوضاع  إن املهاجرين ليسوا مسؤولني عن 

التي يفرون منها. وعندما ينتقلون بحثًا عن حياة كرمية، فإنهم مصممون 

عىل العمل الجاد واملساهمة يف بلدان املقصد واملنشأ.

العاملي  االتفاق  بالتزامات  يتعلق  فيام  حقيقي  تقدم  وإلحراز 

الدولية  الهجرة  الستعراض  األول  املنتدى  يدعو  أن  ينبغي  للهجرة، 

عىل  قامئة  للهجرة  منتظمة  مسارات  نحو  االنتقال  إىل  بقوة   )IMRF(
الحقوق ومستجيبة للنوع االجتامعي ودامئة، وإىل تسوية أوضاع املهاجرين 

غري النظاميني، وحامية حقوق املهاجرين، مبا يف ذلك حقوق العمل. ويجب 

االعرتاف  عنه  املنبثقة  املتابعة  وتدابري  الدولية  الهجرة  استعراض  ملنتدى 

بواقع النزوح بسبب املناخ، والدعوة إىل مسارات منتظمة ألولئك النازحني. 

عىل  تركز  مرنة  اقتصادات  لبناء  رضوريا  الحقيقي  العاملي  التعاون  ويعد 

األشخاص وتعالج دوافع الهجرة بطريقة متسقة وشمولية. 
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توصيات التحالف العاملي للهجرة

يدعو التحالف العاملي للهجرة األمم املتحدة والدول األعضاء إىل وضع حقوق اإلنسان للمهاجرين يف صلب السياسات املتسقة والنهوض 
بها بحيث توفر مسارات دامئة منتظمة قامئة عىل الحقوق ومستجيبة للنوع االجتامعي وإمكانية تسوية الوضع القانوين للجميع.

   يجب عىل الدول اتخاذ تدابري لحامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف جميع مراحل الهجرة بغض النظر عن 
  وضعهم كمهاجرين. 

تجريد جميع سياسات وإجراءات الهجرة من الطابع العسكري، ال سيام عىل الحدود، وتحويل املوارد إىل التنمية املستدامة  	

والعمل الالئق للجميع.
الهجرة "اآلمنة والنظامية واملنظمة" ليست غطاء إلضفاء الرشعية عىل خطط العمل املؤقتة االستغاللية وسياسات إنفاذ قوانني  	

الهجرة املشددة.
االجتامعي  	 التامسك  لتسهيل  املدنية  الحياة  يف  الهادفة  واملشاركة  واملواطنة  الدامئة  لإلقامة  خيارات  توفري  الدول  عىل  يجب 

أوضاع  تسوية  وعرب  االجتامعي  للنوع  ومستجيبة  اإلنسان  حقوق  عىل  قامئة  النظامية  للهجرة  مسارات  خالل  من  واألرسي 
املهاجرين غري النظاميني.

معالجة الهجرة من خالل مقاربة شاملة للحكومة برمتها واتساق السياسات مبا يعزز العدالة االقتصادية واالجتامعية والعرقية  	
واملناخية والجنسانية ويركز أهداف السياسة االقتصادية والتجارية وسياسة الهجرة والسياسة الخارجية عىل احتياجات السكان 

وحامية البيئة.

   يجب عىل الدول متتيع املهاجرين بحقوق متساوية، مبا يف ذلك حقوق العامل الكاملة، 
  والحامية االجتامعية، والوصول إىل الخدمات بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين. 

معالجة األشكال املتقاطعة للتمييز يف السياسة: الهوية الجنسانية أو التعبري عن النوع االجتامعي، والعرق، واإلثنية، والجنسية،  	
والطبقة، والتوجه الجنيس، والسن، والدين، واإلعاقة.

االعرتاف بقدرة العامل عىل متثيل أنفسهم واالنخراط يف هيكل املشاورات ثالثية األطراف التابع ملنظمة العمل الدولية )بني  	
فيهم  مبن  العامل،  لجميع  واالجتامعي  االقتصادي  للتكامل  مركزية  حكامة  كآلية  العمل(  وأرباب  العامل  وممثيل  الحكومة 

الالجئني واملهاجرين.
إىل  	 والوصول  الثانوية  والرعاية  األساسية  الخدمات  املهاجرين يف  لحق  باملهاجرين كأصحاب حقوق وتحديد واضح  االعرتاف 

نظام العدالة.

   يجب أن يؤدي تنفيذ االتفاق العاملي للهجرة إىل عقد اجتامعي جديد 
   وليس "إعادة بناء بشكل أفضل" لرصح الهجرة العاملية الدائرية املكسور 

  والذي تشوبه الكثري من العيوب. 

النهوض بعقد اجتامعي جديد يضمن جودة الخدمات األساسية والحامية االجتامعية الشاملة؛ وسالمة املجتمع؛ والقدرة عىل  	
التعايف من تأثريات املناخ؛ وسيادة القانون؛ وآليات إلنهاء جميع أشكال التمييز، من قبيل التمييز عىل أساس العرق أو النوع 

االجتامعي؛ والوظائف الالئقة واملستقرة والتي تساعد عىل إعالة األرسة.
االلتزام بالرتكيز بشكل أولوي عىل املناخ والهجرة من منظور جنساين، مبا يف ذلك عرب إنشاء آليات داخل منظومة األمم املتحدة  	

لربط السياسات العاملية يف مجاالت املناخ والهجرة والتنمية وحقوق اإلنسان بشكل فعال ومتسق فيام بينها.
بطريقة  	 ومعالجته  منه  والتقليل  باملناخ  املرتبط  النزوح  لتجنب  وطنية  سياسات  ووضع  التنمية  مفهوم  يف  التفكري  إعادة 

مستجيبة للنوع االجتامعي وشاملة تساهم يف بناء القدرة عىل الصمود بني السكان املترضرين.
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)Bandana Pattanaik( باندانا باتانيك
 منسقة دولية، 

)GAATW( التحالف العاملي ملكافحة االتجار بالنساء

نظرة عامة

 "الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية" 
  ملن؟

الستعراض   )IMRF( الدولية  الهجرة  الستعراض  األول  املنتدى  سيعقد 

تنفيذ االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية يف شهر 

اإلقليمية  االستعراضات  األطراف  الدول  أنجزت  وقد   .2022 مايو/أيار 

املنتدى  يشكل  وبالتايل،   2021 إىل   2020 من  املمتدة  الفرتة  خالل 

فرصة بالنسبة ملنظامت املجتمع املدين، مبا يف ذلك املنظامت التي يقودها 

التي  الوعود  بشأن  الدول  مساءلة  بغية  أنفسهم،  واملهاجرون  املهاجرون، 

قطعتها يف عام 2018.

العمل  لسنوات عديدة من  تتويجا  للهجرة  العاملي  االتفاق  ويعد 

العامل  أنحاء  الحكومية يف جميع  الحكومية وغري  الفاعلة  الجهات  من قبل 

اإلنسانية  وااللتزامات  اإلنسان  حقوق  ودعم  الهجرة  إدارة  تحسني  بهدف 

االتفاق  فإن  الالجئني،  بشأن  العاملي  امليثاق  جانب  وإىل  املهاجرين.  تجاه 

الالجئني  بشأن  نيويورك  إعالن  يف  عنها  التعبري  تم  التي  الرؤية  يؤكد 

واملهاجرين، وأهداف التنمية املستدامة. 

تسببت جائحة كوفيد-19 يف تعطيل وتدمري حياة وسبل عيش ماليني 

األشخاص حول العامل. وإذا كان الفريوس قد تسبب بالتأكيد يف أزمة صحية 

غري مسبوقة، فإنه قد كشف أيًضا عن خطوط صدع عميقة يف عاملنا. وجدد 

األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييش، التعبري عن مشاعر الكثري من 

الناس عندما قال يف محارضته السنوية لنيلسون مانديال أن الوباء كشف عن 

"املغالطات واألكاذيب يف كل مكان – الكذبة القائلة بأن األسواق الحرة ميكن 

أن توفر الرعاية الصحية للجميع، والوهم بأن أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر 

ليست وظيفة، وبأننا نعيش يف عامل ما بعد العنرصية، وأسطورة أننا جميًعا عىل 

منت نفس القارب".

لألسف، عىل الرغم من الرتافع القوي ملنظامت املجتمع املدين، مل 

اللقاحات1،  الوصول إىل  املساواة يف  بعُد ملعالجة عدم  العامل  قادة  يجتمع 

الرغم  وعىل  عاملي.  تحويل  تعايف  لربنامج  اسرتاتيجيات  وضع  عن  ناهيك 

من خطاب "إعادة البناء بشكل أفضل"، مل نشهد أي تجمع متعدد الدول 

ملناقشة عقد اجتامعي جديد.

عقود  ثالثة  بعد   ،2022 لعام  العاملي  املساواة  عدم  لتقرير  وفًقا 

من التجارة والعوملة املالية، ال تزال التفاوتات العاملية صارخة للغاية، حيث 

ميتلك أغنى 10% من سكان العامل أكرث من 50% من دخل العامل، بينام 

ميتلك األشخاص يف املجموعة منخفضة الدخل التي تشكل حوايل 50% من 

السكان 2% فقط من ثروة العامل2. وبالتايل، ال غرابة أن ميثل الوباء أكرب 

زيادة يف نصيب املليارديرات يف العامل. 

أهداف  أعامل  جدول  يف  األوىل  املرتبة  الفقر  عىل  القضاء  يحتل 

التنمية املستدامة، لكن مستويات الجوع والفقر املدقع والبطالة آخذة يف 

االرتفاع عىل الصعيد العاملي. ففي البلدان الغنية، حالت ُحزم التحفيزات 

من  الرغم  عىل  الفقر،  معدالت  يف  هائل  ارتفاع  حدوث  دون  الحكومية 

استبعاد املهاجرين يف كثري من األحيان. لكن الوضع مل يكن كذلك يف بلدان 

الجنوب.

األجانب  القومية ورهاب  النزعة  تفاقم  الوباء إىل  أدى  عىل ذلك، 

من  واملنحدرون  اآلسيويون  واجه  فقد  الغرباء.  من  والخوف  والعنرصية 

الكراهية يف  والتمييز وجرائم  العنف  متزايدة من  آسيوي مستويات  أصل 

جميع أنحاء العامل. ومع ذلك، تعرض كل شخص يُنظر إليه عىل أنه دخيل 

يف العديد من البلدان، للعنف أو اإلقصاء أو الكراهية. هؤالء "الغرباء" هم 

وإثنية  أقليات عرقية  أشخاص من  الخصوص مهاجرون، وكذلك  عىل وجه 

ودينية3. 

العاملي أن  التحالف  ومن ناحية أخرى، رصح مهاجرون يف شبكات 

العديد من املهاجرين الدوليني والداخليني الذين عادوا إىل مسقط رأسهم أثناء 

الجائحة، قوبلوا بالريبة والنبذ عىل أساس أنهم حاملني محتملني للفريوس.

للغاية،  املقلق  السياق  هذا  العامل يف  عرب  املهاجرون  كيف ترصف 

املقاالت  وتحلل  تصف  أوضاعهم؟  بشأن  الدول  فعل  ردود  كانت  وماذا 

الوجيزة الست الواردة يف هذا التقرير الواقع امليداين يف مناطق معينة من 

العامل. ولألسف، فإن األوضاع يف مناطق أخرى ال تختلف كثريًا. من الواضح أن 

الوقت قد حان للتفكري والعمل إذا أرادت الدول املوقعة الوفاء بااللتزامات 

التي تم التعهد بها يف االتفاق العاملي للهجرة.

وفًقا لتقديرات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية التابعة لألمم 

املتحدة )UNDESA(، كان هناك حوايل 281 مليون مهاجر دويل يف العامل 

يف عام 2020 وشكلت النساء املهاجرات 48,1% من هذا الرقم.4 وهكذا، 

يشكل املهاجرون الدوليون 3,6% من سكان العامل وهم منترشون بشكل 

غري متساٍو يف جميع أنحاء العامل.وإذا كان الناس مييلون عموًما إىل االنتقال إىل 

البلدان ذات الدخل املرتفع، فإن معظمهم يهاجرون داخل أقاليمهم. 

بلدانهم.  يهاجرون داخل  الذين  الناس  بكثري من  أكرب  هناك عدد 

ميتلك أغنى 10% من سكان العامل 

أكرث من 50% من دخل العامل، بينام 

ميتلك األشخاص يف املجموعة منخفضة 

الدخل التي تشكل حوايل 50% من 

السكان 2% فقط من ثروة العامل.
% 50

% 2

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_71_1.pdf
https://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html
https://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html
https://sdgs.un.org/goals
https://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html
https://www.nelsonmandela.org/news/entry/annual-lecture-2020-secretary-general-guterress-full-speech
https://dawnnet.org/feminists-for-a-peoples-vaccine-initiative/
https://www.ituc-csi.org/new-social-contract-five-demands
https://wid.world/news-article/world-inequality-report-2022/
https://wid.world/news-article/world-inequality-report-2022/
https://wid.world/news-article/world-inequality-report-2022/
https://wid.world/news-article/world-inequality-report-2022/
https://wid.world/news-article/world-inequality-report-2022/
https://wid.world/news-article/world-inequality-report-2022/
https://wid.world/news-article/world-inequality-report-2022/
https://www.hrw.org/news/2020/05/12/covid-19-fueling-anti-asian-racism-and-xenophobia-worldwide
https://www.hrw.org/news/2020/05/12/covid-19-fueling-anti-asian-racism-and-xenophobia-worldwide
https://www.hrw.org/news/2020/05/12/covid-19-fueling-anti-asian-racism-and-xenophobia-worldwide
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migration_highlights.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migration_highlights.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migration_highlights.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migration_highlights.pdf
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عام  يف  مليونًا   763 الداخليني  للمهاجرين  التقديري  العدد  ناهز  وقد 

من   %62 بنحو  يقدر  ما   2019 عام  يف  العامل  وشكل   .2020
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  وقدرت  الدوليني.  املهاجرين 

84 مليون شخصا يف منتصف  العاملي تجاوز  القرسي  النزوح  أن  الالجئني 

عام 2021. 

مجموع  ثلثي  من  أكرث  كان   ،2021 عام  منتصف  من  اعتباًرا 

الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  لتفويض  الخاضعني  الالجئني 

والنازحني يف الخارج ينحدرون من خمسة بلدان فقط – سوريا، وفنزويال، 

وأفغانستان، وجنوب السودان وميامنار. 

النشطاء يف مجال حقوق املهاجرين والباحثني  الرغم من أن  عىل 

أنه  للجميع  الوباء  أظهر  فقد  بالفعل،  ذلك  يعرفون  الهجرة  مجال  يف 

منهم  العظمى  الغالبية  فإن  القطاعات،  جميع  يف  املهاجرون  يعمل  بينام 

يعملون يف وظائف مؤقتة وهشة وأنهم يتمتعون بحقوق عمل رمزية أو 

إقامة  أماكن  يف  الكثريون  ويعيش  عاملية.  حقوق  أي  من  يستفيدون  ال 

ضيقة وال ميكنهم الوصول إىل الخدمات األساسية. وقد أدى الظهور املفاجئ 

لجائحة كوفيد-19 إىل انتشار رسيع للعدوى بني العامل املهاجرين الذين 

سنغافورة  مثل  الدول،  بعض  استجابة  وتلخصت  املهاجع.  يف  يعيشون 

كافية  تسهيالت  تقديم  دون  احتواء  مناطق  إنشاء  يف  وتايالند،  وماليزيا 

للعامل املهاجرين.

لعمليات  نتيجة  وظائفهم  املهاجرين  العامل  من  العديد  وفقد 

الحجر الصحي وإغالق الرشكات، كام تفشت رسقة األجور، وتقطعت السبل 

بالعديد منهم يف بلدان املقصد بسبب التعليق املفاجئ للرحالت الدولية. 

تصنيفها عىل  تم  التي  الوظائف  يشتغلون يف  الذين  أولئك  العمل  وواصل 

من  االستفادة  دون  غالبًا  ولكن  األمامية"  الخطوط  "يف  أو  "أساسية"  أنها 

أدوات وقائية مناسبة أو حوافز اقتصادية لساعات العمل اإلضافية أو بدل 

مخاطر5. 

الرعاية  إىل  النظاميني  املهاجرين غري  وكام يربز من مقال "وصول 

يف  أنفسهم  النظاميني  غري  املهاجرون  وجد  )سميث(،  أوروبا"  يف  الصحية 

مواقف يائسة، حيث مل يكونوا مدرجني يف سجالت بلدان املقصد، وكثرياً ما 

منعهم الخوف من الرتحيل من السعي إىل الحصول عىل الخدمات الصحية. 

ارتباطًا  يرتبط  النظامية  الهجرة  وضع  إىل  االفتقار  أن  عىل  املقال  ويؤكد 

إىل  الوصول  ضعف  قبيل  من  واالقتصادية،  االجتامعية  بالهشاشة  مبارًشا 

املقال  الالئقة. ويشري  الالئق وظروف املعيشة  الخدمات األساسية والعمل 

بني  والتعاون  التصاعدية  املقاربات  مثل  جيدة  مامرسات  وجود  إىل  أيًضا 

السلطات املحلية واملنظامت غري الحكومية يف بعض البلدان. 

وقد عملت سياسات بعض البلدان دامئًا عىل توسيع نطاق الوصول 

إىل الخدمات الصحية ليشمل املهاجرين بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، 

بينام اتخذ عدد قليل من البلدان هذه الخطوة كإجراء وبايئ. ولعل وجود 

مثل هذه املامرسات أو إمكانية تطويرها يف حاالت الطوارئ أكرب دليل عىل 

أن الدول قادرة عىل تطوير مامرسات شاملة إذا ما أرادت ذلك. 

تركيز  عرب  املهاجرين  وتجريم  احتجاز  "إنهاء  املعنون  املقال  إن 

 Boua( )Pillay( وبوا كرينان  )بقلم بيالي  الشعبية"،  القواعد  قيادة 

عنوان  يحمل  الذي  واملقال   ))Gottardo( وغوتاردو   )Kiernan
عىل  خارجية  مبصادر  واالستعانة  الحدود  عىل  املراقبة  عمليات  "آثار 

 )Maquitico( املهاجرين يف وضعية الهشاشة االجتامعية"، )ماكيتكو

ومونكادا )Moncada(( يشكالن تذكريًا صارًخا باالسرتاتيجيات املعيبة 

التي تستخدمها الدول للتعامل مع الهجرة غري النظامية. وتتعارض املامرسة 

املهاجرين غري  تجاه  والردعية  العقابية  التدابري  املتمثلة يف  النطاق  واسعة 

االتفاق  يف  عليها  واملنصوص  املتأصلة  وااللتزامات  املبادئ  مع  النظاميني 

اإلنسان  حقوق  دعم  الالجئني:  بشأن  العاملي  وامليثاق  للهجرة  العاملي 

للمهاجرين والالجئني وضامن حامية حقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية. 

باإلضافة إىل ذلك، يتجاهل احتجاز املهاجرين، واالستعانة مبصادر 

النزاعات املستمرة يف أجزاء  خارجية ملراقبة الحدود، وعسكرة الحدود أن 

كثرية من العامل، وتفاقم أزمات املناخ، وتزايد الفقر والجوع يضع الناس يف 

أوضاع أكرث هشاشة. 

الكونغو  جمهورية  يف  نرياغونغو  لجبل  الربكاين  االنفجار  ويعد 

الدميقراطية والفيضانات الشديدة يف جنوب السودان مجرد مثالني من بني 

العديد من األمثلة التي تظهر أن أعداًدا كبرية من الناس يواجهون كوارث 

املقال  ويشري  السيايس.  األمن  انعدام  بسبب  معاناتهم  إىل  تنضاف  بيئية 

املعنون "أزمة املناخ تؤدي إىل تفاقم مختلف أشكال عدم املساواة، وتدفع 

األمثلة  )تاكتاكني/Tactaquin( من خالل بعض  الهجرة"،  إىل هشاشة 

ملسارات  قليلة  خيارات  هناك  تكون  "عندما  أنه  املناطق  من  العديد  من 

عىل  يُجربون  األشخاص  فإن  املناخ،  بسبب  النازحني  للمهاجرين  منتظمة 

املرور عرب طرق برية أو بحرية خطرة، وعىل العيش كمهاجرين غري نظاميني 

يف بلدان املقصد". ومع ذلك، ال تُعترب أزمة املناخ سببًا وجيًها لطلب اإلقامة 

اللجوء يف بلد آخر – ويف ذلك إغفال صارخ بشكل خاص نظرًا  الدامئة أو 

لإلجامع العلمي حول تأثري هذه األزمة ونتائجها املحتملة. 

الحدود  عىل  املراقبة  عمليات  "آثار  بعنوان  املقال  يوضح  كام 

واالستعانة مبصادر خارجية عىل املهاجرين يف وضعية الهشاشة االجتامعية"، 

الواليات  ركزت   ،))Moncada( ومونكادا   )Maquitico( )ماكيتكو 
املتحدة األمريكية )وكذلك دول االتحاد األورويب( بشكل متزايد عىل االستعانة 

مبصادر خارجية ملراقبة الهجرة. وهكذا، طورت الواليات املتحدة األمريكية عدة 

اتفاقيات ثنائية وثالثية األطراف ملنع املهاجرين، مبن فيهم طالبي اللجوء، من 

تتعارض التدابير العقابية والردعية تجاه المهاجرين غير 
النظاميين مع االلتزام بضمان حماية حقوق اإلنسان في 

الحدود الدولية المنصوص عليها في االتفاق العالمي 
للهجرة والميثاق العالمي بشأن الالجئين.

فإن  القطاعات،  في جميع  المهاجرون  يعمل  بينما 
مؤقتة  وظائف  في  يعملون  منهم  العظمى  الغالبية 

وهشة وأنهم يتمتعون بحقوق عمل رمزية أو ال 
عمالية. أي حقوق  يستفيدون من 

نظرة عامة  |

http://mfasia.org/migrantforumasia/wp-content/uploads/2013/05/strandedmigrants_final.pdf
https://justiceforwagetheft.org/
http://mfasia.org/migrantforumasia/wp-content/uploads/2013/05/strandedmigrants_final.pdf
https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-021-00252-2
https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-021-00252-2
https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-021-00252-2
https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-021-00252-2
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دخول أراضيها. وخالل الفرتة املمتدة ما بني 2014 و2020، أودى البحر 

األبيض املتوسط بحياة أزيد من 200 21 شخص أثناء محاولتهم االلتحاق 

بأوروبا.6 باإلضافة إىل ذلك، يشري املقال إىل أنه تم تجريم نشطاء يف مجال 

يقدمون  وأشخاص  وباحثني،  اإلنساين،  املجال  يف  وعاملني  اإلنسان،  حقوق 

املشورة القانونية أو خدمات للمهاجرين. وتشهد التوترات بني االتحاد األورويب 

وبيالروسيا عىل أن املهاجرين والنازحني ميكن أن يدفعوا مثن استغالل وتسييس 

الهجرة بحياتهم.

اللقاحات،  إىل  الوصول  العنرصي يف  امليز  املناخ، وانتشار  أزمة  إن 

التي  اليومية  الهشاشة  وأوجه  االحتجاز،  مراكز  ويف  الحدود  عىل  واملآيس 

تواجه املهاجرين غري النظاميني، وظروف العمل املزرية للعديد من العامل 

نحلل  أن  الرضوري  لذلك، من  القلق.  يثري  واقع  إىل  كلها تشري  املهاجرين، 

واملنتظمة  واملنظمة  اآلمنة  الهجرة  رؤية حكامة  الدول  وتنفذ  كيف تفرس 

واملسؤولة الواردة يف االتفاق العاملي للهجرة ويف أهداف التنمية املستدامة. 

أجرتها  عاملية  استقصائية  دراسة  نتائج  كشفت  الصدد،  هذا  ويف 

واملنظمة  املتحدة  لألمم  واالجتامعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة  مؤخرا 

الدولية للهجرة، عن العديد من األمور. عىل الرغم من أن عددا كبريا من 

الدول أجابت بأن لديها سياسات للرشاكات والتعاون بهدف تيسري "الهجرة 

املستدامة  التنمية  أهداف  )مؤرش  واملسؤولة"  والنظامية  واآلمنة  املنظمة 

2 7 10(، فإن العديد منها أشار أيًضا إىل عدم توفرها عىل سياسات قوية 
لحامية حقوق املهاجرين والنهوض برفاههم االجتامعي واالقتصادي.

من الواضح أن الدول تتعاون مع بعضها البعض للحد من الهجرة غري 

واالستعانة  الحدود،  فعسكرة  اإلنسان.  لحقوق  ضئيلة  عناية  إيالء  مع  النظامية 

مبصادر خارجية عىل الحدود، وعقود العمل املؤقتة لن تؤدي إىل جعل الهجرة آمنة 

ونظامية ومنظمة – بل سيتمخض عنها تفاقم ملكامن الهشاشة لدى املهاجرين.

املتابعة  وتدابري  الدولية  الهجرة  األول الستعراض  للمنتدى  ينبغي 

للهجرة  نظامية  مسارات  نحو  تحول  أجل  من  بقوة  الرتافع  عنه  املنبثقة 

أوضاع  وتسوية  ودامئة،  االجتامعي  للنوع  ومستجيبة  الحقوق  عىل  قامئة 

حقوق  ذلك  يف  مبا  املهاجرين،  حقوق  وحامية  الرشعيني،  غري  املهاجرين 

العامل. وتعد الهجرة غري النظامية نتيجة مبارشة ملجموعة من السياسات 

االجتامعي،  النوع  أساس  عىل  الهجرة  تقيد  التي  فالسياسات  التمييزية. 

اختيار طرق  املنخفضة إىل  العامالت ذوات األجور  والعرق والطبقة تدفع 

غري نظامية.

إفريقيا  بني  املهاجرات  املنازل  "عامالت  املعنون  املقال  يشري  وكام 

تفقد   ،))Njiru( ونجريو   )Seghaier( )الصغري  واملرشق"،  والخليج 

وضعهن  واملرشق  الخليجي  التعاون  دول  يف  املهاجرات  املنازل  عامالت 

النعتية  الثنائيات  إن  املسيئني.  العمل  أصحاب  من  يهربن  عندما  النظامي 

للهجرة مثل طوعية/غري طوعية، نظامية/غري نظامية، أو مهاجرين/الجئني، 

إضفاء  يتم  عندما  وخيمة  عواقب  إىل  تؤدي  االتجار/التهريب  ضحايا  أو 

الرشعية عىل أحد أنواع عبور الحدود عىل حساب نوع آخر.

بأن  الخاطئة  الفكرة  عن  املقصد  دول  تتخىل  أن  الرضوري  من 

أن  إىل  تشري  فاإلحصائيات  لبلدانهم.  تهديًدا  أو  عبئًا  يشكلون  املهاجرين 

وتعد  الوطنية.  الحدود  عرب  يهاجرون  العامل  سكان  من  جًدا  صغريًا  عدًدا 

أسباب ودوافع عبور الحدود مزيجا معقدا بني طموح ويأس. فاملهاجرون 

بحثًا  ينتقلون  وعندما  منها.  يفرون  التي  الكوارث  عن  مسؤولني  ليسوا 

للعمل  استعداد  عىل  أيًضا  يكونون  فإنهم  والئقة،  كرامة  أكرث  حياة  عن 

املقال  يشري  وكام  واملنشأ.  والعبور  املقصد  بلدان  يف  واملساهمة  الجاد 

حول  تتمحور  متامسكة  هجرة  مسارات  الربح:  وليس  "الشعوب  حول 

ومريينو   ،)Lederer( )ليدرر  للجميع"  الالئق  والعمل  اإلنسان  حقوق 

)Merino( وميرسا )Misra((، ينبغي أن تركز سياسات الهجرة عىل 
"مسارات منتظمة طويلة األجل، مبا يف ذلك املسارات اإلنسانية واألرسية، 

وكذلك مسارات الخروج من الطابع غري النظامي".

وال توجد بيانات تدعم املفهوم القائل بأن إنشاء مسارات منتظمة 

دامئة للمهاجرين وتسوية أوضاع األشخاص غري النظاميني سيؤدي إىل إجهاد 

النظام االقتصادي أو االجتامعي لبلدان املقصد. فإن مثل هذه السياسات 

ستساهم بشكل هام يف الحد من انعدام األمن املعييش، ويف بناء مجتمعات 

عادلة، ويف تقوية االقتصاد.

التفكري  إعادة  الالزم  من  البرشي،  األمن  انعدام  حالة  إىل  بالنظر 

والتجارية  واملالية  االقتصادية  األنظمة  تطوير  ويجري  التنمية.  مفهوم  يف 

دائرة  الخروج من  الفقرية  البلدان  الصعب عىل  تجعل من  بطرق  العاملية 

تحقيق  الفقراء من  القطرية دون متكني  املحلية  السياسات  الفقر. وتحول 

االقتصادية  األنظمة  ظل  يف  يعمل  العامل  أن  وطاملا  الكاملة.  إمكاناتهم 

انعدام  الغنية عىل مر قرون، فإن  البلدان  أنشأتها  التي  واملالية والتجارية 

األمن البرشي سيستمر يف االرتفاع. 

التنمية غري املتكافئة، ومقاربات الهجرة التي ال تستند إىل الحقوق، 

وتنامي الهشاشة هي نتائج قرارات سياسية. لذلك، ميكن أيًضا عكسها من 

خالل سياسات تركز عىل الناس.

روي"  "أروندهايت  الكاتبة  ذكّرتنا  الجائحة،  من  األوىل  األيام  يف 

أيًضا  فرصة  تشكل  أن  ميكن  األزمة  هذه  بأن   )Arundhati Roy(
لالبتعاد عن املايض وتصور عامل جديد، وأنها ميكن أن تشكل "بوابة، ومعربا 

بني عامل وآخر". وبالتايل، يجب أن يخلق منتدى استعراض الهجرة الدولية 

زخاًم بالنسبة للمجتمع الدويل حتى "يتصور عاملا آخر ويناضل من أجله."

الهجرة  ومقاربات  المتكافئة،  غير  التنمية 
الهشاشة  وتنامي  الحقوق،  إلى  تستند  التي ال 
أيًضا  لذلك، يمكن  قرارات سياسية.  نتائج  هي 

النات. تركز على  عكسها من خالل سياسات 

خالل الفرتة املمتدة ما بني 2014 

و2020، أودى البحر األبيض املتوسط 

بحياة أزيد من 200 21 شخص أثناء 

محاولتهم االلتحاق بأوروبا.
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التحالف العاملي للهجرة يطالب الدول مبا ييل: 

   1. يجب عىل الدول أن تتخذ تدابري لحامية حقوق اإلنسان 
   للمهاجرين يف جميع مراحل الهجرة بغض النظر عن وضعهم 

  كمهاجرين. 

←  اتخاذ خطوات هادفة للنهوض مبسارات عملية قامئة عىل الحقوق 
ومستجيبة للنوع االجتامعي من أجل هجرة نظامية وتسوية 

أوضاع املهاجرين غري النظاميني. 

←  إنهاء جميع السياسات واملامرسات التي تجرم املهاجرين غري 
الرشعيني وجميع اإلجراءات العقابية التي تتخذها بلدان املنشأ 

أو العبور أو املقصد.

←  التعامل مع الهجرة وفق مقاربة حكومية شاملة تركز أهداف 
االقتصاد والتجارة والهجرة والسياسة الخارجية عىل احتياجات 

العامل وحامية البيئة.

←  إعطاء األولوية لخطط تسوية األوضاع القانونية وللقنوات القامئة 
عىل الحقوق يف االسرتاتيجيات الحكومية واإلقليمية لتنفيذ 

االتفاق العاملي للهجرة، مبا يتيح للمهاجرين وأرسهم حرية 

التنقل واالستقرار والعمل واملشاركة الكاملة يف املجتمع – وليس 

توسيع برامج هجرة العاملة املؤقتة أو الدائرية.

←  تحويل املوارد من عسكرة الحدود وإنفاذ قانون الهجرة إىل 
التنمية املستدامة والعمل الالئق للجميع يف بلدان املنشأ والعبور 

واملقصد.

←  إتاحة تدابري مستدامة ومستجيبة للنوع االجتامعي إلعادة 
اإلدماج لفائدة جميع املهاجرين عند عودتهم إىل بلدانهم األصلية.

   2. يجب عىل الدول أن متنح املهاجرين حقوًقا متساوية، مبا يف ذلك 
   حقوق العامل الكاملة، والحامية االجتامعية، والوصول إىل الخدمات، 

  بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.

←  حامية حقوق العمل للمهاجرين واالعرتاف بهم كأصحاب حقوق 
يعملون عىل تحسني حياتهم واملساهمة يف املجتمعات التي 

تستقبلهم.

←  تحديد واضح لحق املهاجرين الذين ال يتوفرون عىل وضع نظامي 
يف التمتع بخدمات أساسية مستجيبة الحتياجاتهم وتحرتم 

كرامتهم، وسهلة الوصول وبأسعار معقولة ومكيفة وذات جودة، 

مبا يف ذلك خدمات الرعاية األولية والثانوية.

←  االعرتاف بقدرة املهاجرين عىل متثيل أنفسهم واالنخراط يف هيكل 
املشاورات ثالثية األطراف التابع ملنظمة العمل الدولية )بني 

الحكومة وممثيل العامل وأرباب العمل( كآلية حكامة مركزية 

وأداة رضورية لالندماج االقتصادي واالجتامعي لجميع العامل.

←  معالجة مختلف أشكال التمييز املتعددة واملتقاطعة مبا يف 
ذلك عىل أساس الهوية الجنسانية أو التعبري عنها، والعرق، 

واإلثنية، والجنسية، والطبقة، والتوجه الجنيس، والسن، والدين، 

واإلعاقة، ووضع الهجرة. ويجب تطبيق هذه السياسات عىل كافة 

املهاجرين ويف جميع سياقات الهجرة وأن تعمل بشكل استباقي 

عىل مكافحة جميع أشكال االستغالل أو سوء املعاملة.

←  منح املهاجرين إمكانية الوصول إىل نظام العدالة يف بلدان املقصد 
وكذلك عند العودة إىل بلدانهم األصلية.

   3. يجب أن يؤدي تنفيذ االتفاق العاملي للهجرة إىل اعتامد عقد 
   اجتامعي جديد وليس "إعادة بناء بشكل أفضل" لرصح الهجرة العاملية 

  الدائرية املكسور والذي تشوبه الكثري من العيوب. 

إن العقد االجتامعي الجديد للجميع سيمكِّن من:

←  ضامن جودة الخدمات األساسية والحامية االجتامعية الشاملة؛ 
سالمة املجتمع؛ القدرة عىل التعايف من تأثريات املناخ؛ سيادة 

القانون؛ آليات إلنهاء جميع أشكال التمييز القائم مثال عىل أساس 

العرق أو الجنس؛ ووظائف الئقة ومستقرة تساعد عىل إعالة 

األرسة. 

تطبيق العناية الواجبة واملساءلة عىل العمليات التجارية.  ←
←  تحقيق العدالة املناخية ووضع سياسات وطنية لتجنب النزوح 

املرتبط باملناخ والتقليل منه ومعالجته بطريقة شاملة تستجيب 

للنوع االجتامعي وتساهم يف بناء القدرة عىل الصمود بني السكان 

املترضرين.

←  حامية حقوق جميع العامل بغض النظر عن الجنسية أو القطاع 
أو الوضع، وال سيام الحق يف حرية تكوين الجمعيات، والحق يف 

االنضامم إىل النقابات، واملفاوضة الجامعية.

←  اعتامد منظور شامل للمجتمع بأرسه بالتعاون مع النقابات 
ومنظامت القاعدة الشعبية ومنظامت املجتمع املدين، واالستفادة 

من خرباتهم يف املقاربات القامئة عىل الحقوق.

التوصيات
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ينعقد منتدى استعراض الهجرة الدولية يف وقت تكافح فيه األرس العاملة 

واالقتصادية  الصحية  بالعدالة  صلة  ذات  متداخلة  أزمات  من  للتعايف 

العامل  أنحاء  جميع  يف  الدميقراطيات  وتتعرض  والعنرصية.  والسياسية 

للهجوم، كام يواجه العامل ونقاباتهم تقلص الفضاءات املدنية. ويف خضم 

العاملية  الحركة  إىل  للهجرة  العاملي  التحالف  انضم  التهديدات،  هذه 

استثناءات. عالوة عىل  دون  اجتامعي جديد،  عقد  إىل  دعوتها  العاملية يف 

تلك  الهجرة من خالل  العاملي بشأن  االتفاق  تنفيذ  إىل  النظر  ذلك، يجب 

العدسة الواسعة. 

الرضورية  التحوالت  يف  بجرأة  للتفكري  اآلن  الوقت  حان 

القوانني  يف  االستثامر  من  وللرفع  الحيف  أوجه  مختلف  ملعالجة 

وليس  خياًرا  الهجرة  تكون  حتى  الجيد،  العمل  تدعم  التي  والسياسات 

وسيلة للبقاء عىل قيد الحياة. وسيتطلب ذلك مقاربة حكومية شاملة تضع 

حامية حقوق اإلنسان والبيئة يف صلب أهداف االقتصاد والتجارة والهجرة 

واملناخ والسياسة الخارجية. 

خروج  إىل  أدت  الجادة  والحقوقية  اإلنسانية  الهواجس  ألن  نظرًا 

أن  التنفيذ  السرتاتيجيات  يجب  الوجود،  حيز  إىل  للهجرة  العاملي  اإلطار 

عىل  القامئة  وللقنوات  القانونية  األوضاع  تسوية  لخطط  األولوية  تعطي 

الحقوق – التي تتيح للمهاجرين حرية التنقل واالستقرار والعمل واملشاركة 

الكاملة يف املجتمع – عىل توسيع برامج العمل املؤقت أو الدائري. ويجب 

العامل  حقوق  تضمن  التي  النظامية  الهجرة  مسارات  تعزيز  الدول  عىل 

لإلقامة  خيارات  وتوفر  واألرسي،  االجتامعي  التامسك  وتسهل  الكاملة، 

الدامئة واملشاركة الهادفة يف الحياة املدنية. 

والتدفقات  القرسي  للنزوح  الراهن  املستوى  ارتفاع  ضوء  يف 

الفصل  كرس  الرضوري  من  العامل،  مستوى  عىل  تحدث  التي  املختلطة 

جهود  تركز  أن  يجب  واملهاجرين.  اللجوء  الالجئني/طالبي  بني  املصطنع 

إعادة  خيارات  وتوسيع  استعادة  عىل  النظامية  املسارات  لتعزيز  الدول 

التوطني اإلنسانية بدالً من خداع املهاجرين اليائسني وتوجيهم نحو برامج 

هجرة العاملة املؤقتة املعيبة واملسيئة. 

العاملي  لالتفاق  استجابًة  وضعها  يتم  التي  لالسرتاتيجيات  يجب 

وأن  واملقصد  والعبور  املنشأ  بلدان  يف  ومتكنهم  العامل  تحمي  أن  للهجرة 

تنتج نتائج إيجابية يف سوق العمل لجميع العاملني، بغض النظر عن العرق 

العامل بشكل فعال يف  الهجرة. ولدمج منظور حقوق  أو وضع  الجنس  أو 

اإلطارات السياسية، ينبغي متثيل العامل عىل طاولة املناقشات عند تطوير 

هذه السياسات وتنفيذها. فالعامل ممتعضون من التعديالت املنعزلة وغري 

الفعالة لنظام هجرة غري عادل، ويدعون بدالً من ذلك إىل اتساق للسياسات 

والعرقية  واالجتامعية  االقتصادية  العدالة  أجندة  يف  الهجرة  حكامة  يدمج 

واملتعلقة بالنوع االجتامعي عىل نطاق أوسع.

النهوض بالعمل الالئق
األولوية  طويلة  جد  لفرتة  الفاشلة  والتجارية  الخارجية  السياسات  أعطت 

ملصالح الرشكات والنمو منخفض األجر واملوجه نحو التصدير مع التقويض 

الناس  تدفع  التي  العوامل  يف  ساهم  مام  واملساءلة،  للدميقراطية  الحثيث 

إىل الهجرة1. ويعد الرتكيز عىل العمل الالئق يف بلدان املنشأ رضوريا لكرس 

اختالالت  إدامة  من  العاملة  اليد  مسارات هجرة  ومنع  االستغالل  دورات 

القوة والرثوة العاملية. وطاملا ميكن لبلدان املقصد االعتامد عىل "عرض" ال 

العمال بشكل فعال في  لدمج منظور حقوق 
طاولة  على  العمال  تمثيل  ينبغي  السياسية،  اإلطارات 

وتنفيذها. السياسات  هذه  تطوير  عند  المناقشات 

 الشعوب وليس الربح: مسارات هجرة متامسكة تتمحور 
حول حقوق اإلنسان والعمل الالئق للجميع

 )Shannon Lederer( شانون ليدرر 
مديرة سياسة الهجرة،

االتحاد األمرييك للعمل - مجلس التنظيم 
)AFL-CIO( الصناعي

 )Yanira Merino( يانريا مريينو
 الرئيسة الوطنية، 

مجلس العمل للنهوض بأمريكا الالتينية 
)LCLAA(

)Neha Misra( نيها ميرسا
رائدة عاملية الهجرة واالتجار بالبرش، 

مركز التضامن

مسارات الهجرة املنتظمة

النظامية  الهجرة  تعزيز مسارات  الدول  على  ويجب 
التماسك  وتسهل  الكاملة،  العمال  حقوق  تضمن  التي 
الدائمة  لإلقامة  وتوفر خيارات  واألسري،  االجتماعي 

المدنية. الحياة  في  الهادفة  والمشاركة 

https://www.ituc-csi.org/new-social-contract-five-demands
https://aflcio.org/reports/trade-violence-migration-honduran-workers
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نهاية له من العامل املهاجرين اليائسني، فإنها ال متلك أي حافز يُذكر لوضع 

عىل  قامئة  ومستدامة  حقيقية  تنمية  لتمويل  أو  العادلة،  للهجرة  خطط 

الحقوق يف بلدان املنشأ.

هناك العديد من العوامل التي تجرب الناس يف جميع أنحاء العامل 

عىل مغادرة ديارهم. ونادراً ما يُسألون عام من شأنه أن يدفهم إىل البقاء. 

من  التعايف  عىل  والقدرة  املجتمع  سالمة  اإلجابات  أهم  بعض  وتشمل 

اآلثار املناخية وإنهاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي وسيادة القانون 

إعالة  عىل  تساعد  ومستدامة  مستقرة  وظائف  يوفر  الذي  الالئق  والعمل 

األرس. ويجب بناء هذه املكونات الحيوية من القاعدة إىل القمة؛ وال ميكن 

فرضها من القمة فحسب. 

يف  آخذان  املساواة  وانعدام  الفقر  أن  يالحظ  أخرى،  ناحية  من 

غالبية  النظامي مهيمنا عىل  االقتصاد غري  زال  األمريكيتني. وال  االزدياد يف 

حقوق  انتهاكات  ارتفعت  وقد  أمان.  شبكة  أو  مزايا  أي  دون  الوظائف، 

فشلت  وقد  التوسع.  يف  اآلخذ  التجميع  صناعة  قطاع  يف  خاصة  العامل 

مام  االنتهاكات،  لهذه  التصدي  يف  الوسطى  أمريكا  حكومات  من  العديد 

أدى إىل تفاقم املشاكل التي تواجهها األرس العاملة. 

العمل  أرباب  يرفض  أن  العادة  جرت  وهندوراس،  غواتيامال  يف 

للعامل.  املستحقة  األجور  دفع  ويتجنبون  جامعية  مفاوضات  يف  الدخول 

ويعد عمالء/زبائن الرشكات متعددة الجنسيات متواطئني يف رسقة األجور. 

وستبقى الهجرة رضورة بالنسبة للعديد من األرس وسيستمر أصحاب العمل 

يتم  املذكورة ما مل  الضعف والهشاشة  نقاط  املقصد يف استغالل  بلدان  يف 

معيشية،  بأجور  عمل  فرص  خلق  خالل  من  الحقائق  هذه  مع  التعامل 

وإعامل الحقوق، وتوفري حامية اجتامعية حقيقية. 

األجنبية  االقتصادية  والتدخالت  اإلمنائية  املساعدات  أن  والواقع 

ظهور  لدعم  اإلطالق  عىل  يشء  ال  أو  القليل  إال  تقدم  مل  النطاق  واسعة 

تعتمد عىل  املنطقة  االقتصادات يف  أصبحت  وبالتايل  مرنة،  محلية  أسواق 

الخارج.  للشتات من  املالية  التحويالت  الداخل وعىل  الرخيصة يف  العاملة 

التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  لسياسة  نتاجاً  النموذج  هذا  ويشكل 

دفعت بلدان أمريكا الوسطى لفرتة طويلة إىل االنفتاح عىل استثامر متدين 

ومنخفضة  آمنة  غري  عمل  فرص  خلق  يف  تقدير  أفضل  عىل  نجح  الجودة 

األجر يف الصناعات املوجهة نحو التصدير. 

األرس  احتجاز  عىل  السياسيني  بعض  إلحاح  للنظر  امللفت  ومن 

وقد  املنطقة.  يف  العامل  عىل حامية  اإللحاح  من  بدال  وترحيلها،  املهاجرة 

آن األوان لتعزيز واستخدام آليات لحامية جميع العاملني، بغض النظر عن 

وضعهم كمهاجرين. 

من  املهاجرين  عىل  الرتكيز  تحويل  إىل  العاملية  النقابات  تدعو 

أرباب  عىل  حقيقية  عقوبات  بفرض  املطالبة  إىل  كمجرمني  إليهم  النظر 

العمل الذين يرتكبون انتهاكات جنائية لحقوق العامل. فالواليات املتحدة 

مقارنة  الهجرة  قوانني  إنفاذ  عىل  ضعًفا  عرش  أحد  حاليًا  تنفق  األمريكية 

العمل. وبالتايل، يجب أن تكون  بامليزانية املخصصة لضامن احرتام معايري 

إدارة بايدن وهاريس وغريها من الدول قدوة يحتذى بها من خالل إعادة 

موازنة هذا االستثامر وتوفري حامية ملموسة للعامل املهاجرين، وعرب اتخاذ 

إجراءات للنهوض بأماكن العمل اآلمنة والعادلة.

لتفكيك  أنفسهم  األمريكيتني  أنحاء  جميع  يف  العامل  ينظم 

أكرث  إمنائية  باسرتاتيجيات  ويطالبون  الجنيس،  والتحيز  البنيوية  العنرصية2 

إلنفاذ  تكتيكات  استخدام  عقود  مدى  عىل  جرى  وقد  واستدامة.  شموالً 

ذوي  واألشخاص  والعامل  املهاجرين  لقمع  الحدود  عىل  الهجرة  قوانني 

من  املهمة  الدروس  من  العديد  استخالص  ميكن  وهكذا،  الداكنة.  البرشة 

املدين  املجتمع  ومنظامت  العاملية  الحركة  وأن  خاصة  املقاومة،  نضاالت 

تضغط من أجل عهد جديد يف حكامة الهجرة اإلقليمية. 

إنشاء مسارات إنسانية وقامئة عىل الحقوق للجميع
الوصول  من  يتمكنوا  أن  ويجب  بحقوق  املتنقلني  األشخاص  جميع  يتمتع 

إىل مسارات آمنة ومنتظمة. ومع ذلك، يجب عدم تضييق نطاق الخطاب 

املوسمية  العاملة  هجرة  عىل  لرتكز  املنتظمة  املسارات  بشأن  العاملي 

مسارات  عىل  تركز  للهجرة  مبقاربة  تطالب  العاملية  فالحركة  فحسب. 

باإلضافة  والعائلية،  اإلنسانية  املسارات  األجل، مبا يف ذلك  منتظمة طويلة 

املسارات  هذه  توفر  أن  وينبغي  النظامي.  غري  الوضع  تلغي  مسارات  إىل 

الحقوق وفرص العمل، وأال تستند فقط إىل عقود العمل وأال تضع مصري 

املهاجرين تحت رحمة أرباب العمل. 

الفرص  أقىص حد ممكن من  إىل  تزيد  أن  الدول  يجب عىل 

املتاحة للمهاجرين غري النظاميني لتسوية وضعهم. ال ميكننا النهوض 

معالجة  دون  للهجرة  الحقوق  عىل  وقامئة  إنسانية  باسرتاتيجية 

املهاجرين  العامل  ملاليني  الشديد  واالستغالل  امللحة  االحتياجات 

الذين يفتقرون حاليًا إىل وضع نظامي. 

تصل  التي  هايتي  من  املهاجرة  لألرس  املروعة  املعاملة  إن 

بشأن  املخاوف  من  تزيد  األمريكية3،  املتحدة  الواليات  حدود  إىل 

بالحفاظ  بالتزاماتها  الحكومات  من  وغريها  املتحدة  الواليات  وفاء 

راغبة  غري  أو  مستعدة  غري  الدول  أن  ويبدو  األشخاص.  سالمة  عىل 

تدعو النقابات العمالية إلى تحويل التركيز على 
المهاجرين من النظر إليهم كمجرمين إلى المطالبة 

بفرض عقوبات حقيقية على أرباب العمل الذين 
يرتكبون انتهاكات جنائية لحقوق العمال.

تنفق الواليات املتحدة األمريكية حاليًا 

أحد عرش ضعًفا عىل إنفاذ قوانني الهجرة 

مقارنة بامليزانية املخصصة لضامن احرتام 

معايري العمل.
§

https://www.solidaritycenter.org/report-unionists-face-death-attacks-in-central-america/
https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2020/05/25/the-lives-of-mexicos-maquiladora-workers-are-being-put-at-risk-by-lax-covid-19-rules-and-the-demands-of-international-trade/
https://www.epi.org/blog/immigration-enforcement-is-funded-at-a-much-higher-rate-than-labor-standards-enforcement-and-the-gap-is-widening/
https://www.facebook.com/TexasAFLCIO/videos/solidarity-without-borders/1159044774445862/
https://www.nytimes.com/2021/12/20/us/politics/haitian-migrants-biden-border-lawsuit.html
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يف االستجابة للمستوى الراهن للنزوح البرشي، فام بالك باملستويات 

التي سنواجه يف املستقبل. ويؤكد هذا األمر الحاجة إىل الرتكيز أكرث 

ألسباب  التوطني  إعادة  مجال  يف  الدول  قدرات  تعزيز  كيفية  عىل 

إنسانية، فضالً عن الجهود الرامية إىل دمج جميع املهاجرين بفعالية 

يف القوى العاملة النظامية. ويجب عىل الدول أن تكف عن استبعاد 

الحامية  من  لالستفادة  "مؤهلني"  يكونون  ال  قد  الذين  املهاجرين 

من  باعتبارها  املهاجرين  حقوق  تحمي  وأن  القامئة،  الفئات  ضمن 

حقوق اإلنسان تحت أي ظرف من الظروف.

من  بدالً  أخرى  وحكومات  املتحدة  الواليات  تحاول  لألسف، 

العاملة  برامج هجرة  والالجئني من خالل  اللجوء  ذلك خداع طالبي 

املؤقتة، واستخدام توظيف العاملة كأداة للتخفيف من الضغوطات 

عىل حدودها 4. ففي عام 2021، قامت إدارة بايدن-هاريس "بتوسيع 

 6 000 منح  املؤقتة، من خالل  الوافدة  للعاملة  األمريكية  الربامج 

املثلث  لعامل  مخصصة  جديدة   "H-2" مؤقتة  عمل  تأشرية 

اللذين  واالستقرار  األمان  إىل  املهاجرون[  هؤالء  الشاميل...]يحتاج 

يوفرهام اللجوء – وليس إىل تأشريات العمل املؤقتة".

للمهاجرين وأرسهم  اإلنسان  املقاربة حقوق  وتتجاهل هذه 

افرتاسية  توظيف  لعمليات  أصال  املستضعفني  السكان  وتعرض 

ولالستغالل يف العمل. فبدالً من زيادة الحامية للمهاجرين، تفيد هذه 

املقاربة أرباب العمل من خالل توفري يد عاملة أسرية ورخيصة – ثم 

كانوا  التي  الخطرة  الظروف  إىل  العامل وتعيدهم  تخلص من هؤالء 

يسعون إىل الهروب منها.

املمكنة  الوسائل  جميع  تستخدم  أن  الدول  عىل  ويجب 

عىل  املُجربين  لألشخاص  الحامية  وأشكال  الحقوق  نطاق  لتوسيع 

الهجرة. باإلضافة إىل تعزيز برامج الالجئني واللجوء، يجب عىل إدارة 

التي  للبلدان   )TPS( املؤقتة  الحامية  تطبيق وضع  بايدن-هاريس 

تزعزع استقرارها بسبب نزاعات وكوارث. ومن شأن هذه التدابري أن 

العمل،  للحصول عىل تصاريح  املهاجرين مؤهلني  املاليني من  تجعل 

إيوتا  وإعصار  إيتا  إعصار  أعقاب  يف  يربرها  ما  لها  أن  الواضح  ومن 

ويف مواجهة الظروف غري املستقرة والخطرية يف هايتي والعديد من 

البلدان األخرى يف املنطقة وخارجها. 

الجهود  تضاعف  أن  املنطقة  يف  الحكومات  عىل  ويجب 

املهاجرين  تواجه  التي  الواقع  أشكال  مختلف  ملعالجة  املتظافرة 

قد  "ترامب"  إدارة  وكانت  أفريقي.  أصل  واملنحدرين من  اإلفريقيني 

جامعية  ترحيل  بعمليات  للقيام  العمومية  الصحة  أزمة  استغلت 

وطرد بالقوة لطالبي اللجوء، وحبس مهاجرين من جميع أنحاء العامل 

يف ظروف خطرة عىل الحدود األمريكية املكسيكية. ويعاين املهاجرون 

اإلفريقيون وغريهم من املهاجرين السود املحارصون يف املنطقة من 

يتحدث  منهم  الكثري  أن  حاد، عالوة عىل  بشكل  والتمييز  العنرصية 

يتضمن  أن  يجب  لذلك،  اإلنجليزية.  أو  اإلسبانية  غري  أخرى  لغات 

العاملي للهجرة تدابري محددة لحامية هؤالء  الفعال لالتفاق  التنفيذ 

املهاجرين.

إصالح مسارات العاملة بشكل أسايس
ومع  متباينة،  بحقوق  العامل  متتيع  قبول  أبًدا  العاملية  للنقابات  ميكن  ال 

ذلك، فإن الغالبية العظمى مام يسمى "مسارات هجرة العاملة النظامية" 

تقيد بشدة حقوق املهاجرين – الحق يف تغيري الوظائف، والحق يف البقاء 

مع أرسهم، والحق يف الحامية االجتامعية، والحق األسايس يف حرية تكوين 

الجمعيات – سواء من خالل الحواجز القانونية أو العملية. 

االستغاليل  الواقع  وضوحا  أكرث  بشكل  الجائحة  كشفت  وقد 

املرير لهذه الربامج. وحان الوقت اآلن لوضع حد ملعاملة املهاجرين 

كيد عاملة مؤقتة وقابلة للترصف ومتاحة عند الطلب. فقد طال انتظار 

التغيري بعد عقود من برامج "العاملة الوافدة" املؤقتة التعسفية التي 

والسكان  املهاجرين  العامل  حقوق  وتقيد  العمل  معايري  من  تحط 

األصليني عىل حد سواء. 

ويعد منع مختلف أشكال االستغالل يف توظيف اليد العاملة 

بنية  إلصالح5  الرضورية  الجبارة  الجهود  درب  عىل  مهمة  خطوة 

مسارات هجرة العاملة . فقطاع توظيف العاملة الدويل املزدهر عامليا 

يعج باالنتهاكات واالساءات.

ال  دوليا  العاملة  توظيف  سبب  أن  نستحرض  أن  املهم  ومن 

للتوظيف  ميكن  فال  خاللها.  من  يتم  التي  الطريقة  عن  أهمية  يقل 

املنتظمة  اإلنساين، واملسارات  التوطني  إعادة  توفري  الذي يحل مكان 

يف  واالستثامر  االجتامعي،  للنوع  واملستجيبة  الحقوق  عىل  القامئة 

أن  عادلة،  عمل  وظروف  أجورا  يوفر  ال  أو  الهجرة،  دوافع  معالجة 

يكون منصفا.

العامل يف الواليات املتحدة األمريكية من جميع أنواع أوضاع 

يرُضبون  الصناعية،  القطاعات  من  واسعة  مجموعة  وعرب  الهجرة 

غري  العمل  األجور وظروف  احتجاًجا عىل  العمل  عن  قياسية  بأرقام 

ال يمكننا النهوض باستراتيجية إنسانية وقائمة على 
الحقوق للهجرة دون معالجة االحتياجات الملحة 

واالستغالل الشديد لماليين العمال المهاجرين الذين 
يفتقرون حالًيا إلى وضع نظامي. 

الغالبية العظمى مما يسمى "مسارات هجرة العمالة 
النظامية" تقيد بشدة حقوق المهاجرين – الحق في تغيير 
الوظائف، والحق في البقاء مع أسرهم، والحق في الحماية 
االجتماعية، والحق األساسي في حرية تكوين الجمعيات – 

سواء من خالل الحواجز القانونية أو العملية.
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https://thehill.com/blogs/congress-blog/politics/556612-immigrants-need-the-safety-that-asylum-can-provide-not-temporary?rl=1
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/11/11/us-workers-have-been-striking-startling-numbers-will-that-continue/


املالمئة. باإلضافة إىل ذلك، فإن ماليني األشخاص، وخاصة النساء ذوات 

أجل  من  بحياتهم  للمخاطرة  مستعدين  يعودوا  مل  الداكنة،  البرشة 

أجور زهيدة بدون دعم لرعاية األطفال أو إجازة مدفوعة األجر أو 

حامية أساسية للسالمة. وبالتايل، يجب عىل صانعي سياسات الهجرة 

الحرص عىل عدم تقويض أو تقليص هذه اإلجراءات الجامعية التي 

تسعى إىل فرض إدخال تحسينات طال انتظارها يف معايري العمل.

الخامتة
يجب أن تكون عملية تنفيذ االتفاق العاملي للهجرة مبثابة وسيلة ملعالجة 

غري  الوضع  من  للخروج  مسارات  وتشجيع  للهجرة  الجذرية  األسباب 

النظامي. ويجب أن تعزز قنوات الهجرة النظامية التي تعالج االحتياجات 

اإلنسانية امللحة وتضمن الحقوق األساسية. ومع ذلك، هناك خطر، يف غياب 

من  الدول  تتنصل  أن  االجتامعيني،  الرشكاء  تشمل جميع  إجراءات جريئة 

الرتحيل  من  العامل  وتفشل يف حامية  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  التزاماتها 

ومن برامج العمل املؤقتة التعسفية.

ومن ثم، يجدد التحالف العاملي للهجرة دعوته للدول التباع 

وال  والعمل  اإلنسان  وتلتزم مبعايري حقوق  العامل  تركز عىل  مقاربة 

إمالء رشوط  من  الخاص  القطاع  متّكن  أو  املهاجرين  تجريم  تواصل 

حكامة الهجرة. فحرية تكوين الجمعيات والتنظيم النقايب حق يغري 

العامل من حامية مصالحهم وتعزيزها  السلطة، وميّكن  ديناميكيات 

الهجرة  الناس عىل  الكثري من  تجرب  التي  الدفع  والتقليل من عوامل 

كوسيلة للبقاء عىل قيد الحياة.

للهجرة  العاملي  لالتفاق  الهادف  التنفيذ  يرص  أن  يجب 

مًعا،  وضعهم.  عن  النظر  بغض  العامل،  جميع  حقوق  احرتام  عىل 

الالئق  العمل  وضامن  االستغالل  دورات  كرس  من  العامل  سيتمكن 

بنفس الطريقة التي نشتغل بها دامئًا – من خالل التنظيم واملفاوضة 

ستستمر  انتظارها.  طال  التي  التغيريات  لكسب  والتعبئة  الجامعية 

جديد،  اجتامعي  عقد  أجل  من  النضال  يف  العاملية  العاملية  الحركة 

وتحقيق انتعاش وتعايف أكرث عدالً وشمولية للجميع.

www.spotlightreportmigration.org/spotlight-videos/

شاهد هذا الفيديو وتعرف عىل املزيد حول املسارات 
املنتظمة للمهاجرين من إعداد املنظمة الشعبية "اتحاد 

كينيا للمنازل والفنادق واملؤسسات التعليمية واملستشفيات 
والعامل املتحالفني "كوديها" )KUDHEIHA(" يف نريويب، كينيا.

وفًقا للهدف الخامس من أهداف االتفاق العاملي للهجرة بشأن 

املسارات املنتظمة، يجب عىل الدول: 

	  تعزيز اتساق السياسات الذي يركز عىل تسوية الوضع القانوين، 
واملسارات األرسية، وإعادة التوطني اإلنساين، والسياسات التي 

تعزز التنمية املستدامة والعمل الالئق للجميع يف بلدان املنشأ 

والعبور واملقصد.

	  بدالً من توسيع برامج هجرة اليد العاملة املؤقتة الفاشلة واالستغاللية، 
يجب عىل الدول اعتامد إطار جديد لتأشريات العمل يضمن:

معايري العمل العادلة  ∙  

حرية الحركة والتنقل  ∙  

وحدة األرسة  ∙  

الوصول إىل العدالة   ∙  

وسيلة للوصول إىل اإلقامة الدامئة  ∙  

عدم التمييز أو الرتحيل  ∙  

	  وضع ضامنات مناسبة لحامية املهاجرين من االنتهاكات املستمرة 
يف عملية التوظيف، مبا يف ذلك:

∙  لوائح ملزمة لقطاع التوظيف، مبا يف ذلك إلغاء الرسوم   

املفروضة عىل العامل

∙  مساءلة صارمة ألرباب العمل بشأن االنتهاكات وتوفري حامية   

للعامل املهاجرين الذين يعملون عىل إنفاذ قوانني العمل

∙  وصول عام يف الوقت الحقيقي إىل املعلومات التي يحتاجها   

العامل

مناذج يطورها العامل لتطبيق اللوائح التنظيمية للتوظيف  ∙  

	  دمج هيكل املشاورات ثالثية األطراف التابع ملنظمة العمل 
الدولية كآلية مركزية لحكامة الهجرة.

يجب أن يكون توفري العمل الالئق للجميع ركيزة من ركائز اسرتاتيجية تنفيذ 

االتفاق العاملي للهجرة ومسألة جوهرية يف مسارات الهجرة النظامية.

يجب أن يتمتع العامل، بغض النظر عن وضعهم، بحرية تكوين الجمعيات 

والتنظيم النقايب وأن يضطلعوا بدور يف تشكيل اسرتاتيجية تنفيذ االتفاق 

العاملي للهجرة كجزء من النضال األوسع من أجل العدالة االقتصادية 

واالجتامعية والعرقية والجنسانية وعقد اجتامعي جديد، بدون أي استثناءات.

العالمي  لالتفاق  الهادف  التنفيذ  يصر  أن  يجب 
بغض  العمال،  احترام حقوق جميع  على  للهجرة 

وضعهم. عن  النظر 

التوصيات

https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2021/12/08/the-november-jobs-report-shows-black-women-are-leaving-the-labor-force/
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)Alyna Smith( ألينا سميث
 كبري موظفي قسم املنارصة، 

 منصة التعاون الدويل بشأن املهاجرين 
)PICUM( غري النظاميني

يرتبط االفتقار إىل وضع الهجرة النظامية ارتباطًا وثيًقا بالهشاشة االجتامعية 

وسكن  عمل  وظروف  أجور  إىل  الوصول  عن ضعف  الناجمة  واالقتصادية 

الفقر  مخاطر  زيادة  إىل  النظامية  غري  الهجرة  وضع  يؤدي  ما  غالبًا  الئقة. 

واألنظمة  املزايا  إىل  الوصول  إمكانية  من  الحد  مع  االجتامعي  واإلقصاء 

التي تخفف من الضائقة االقتصادية وتوفر الدعم االجتامعي، مبا يف ذلك 

الوصول إىل الخدمات الصحية.

تقوض الثغرات املوجودة يف أنظمتنا الصحية قدرتنا عىل الصمود 

التي  كوفيد-19،  جائحة  مثل  الطوارئ  حاالت  مواجهة  يف  كمجتمعات 

أدت  وقد  حدتها.  من  وتزيد  املساواة  انعدام  أشكال  مختلف  تكشف 

الجائحة إىل تسليط الضوء بشكل أبرز عىل التفاوتات الصحية واالجتامعية 

التي كانت قامئة منذ سنوات، مبا يف ذلك تلك املرتبطة بالوضع غري النظامي 

من  متقاطعة  أشكال  إىل  التفاوتات  هذه  وتعزى  به.  املرتبط  واإلقصاء 

الحرمان النسقي والشامل عىل النحو املبني يف املوجز.

الجغرايف  الرتميز  مرشوع  كشف  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 

للتفاوتات الصحية أن املجتمعات ذات البرشة الداكنة سجلت، اعتباًرا من 

أعىل  نيويورك،  ومدينة  إلينوي  والية  أنحاء  جميع  ويف   2020 مايو/أيار 

معدالت الوفيات – بنسبة أعىل خمس مرات من املجتمعات حيث يعيش 

عدد أقل من األشخاص ذوي البرشة الداكنة. وباملثل، خلص مكتب اململكة 

املتحدة لإلحصاءات الوطنية إىل وجود "تدرج اجتامعي واضح"، حيث متيل 

بسبب  املرتفعة  الوفيات  مبعدالت  االرتباط  إىل  املرتفعة  الفقر  مستويات 

جائحة كوفيد-19.

من املعروف والراسخ اآلن أن جميع املهن مل تتأثر بشكل متساٍو 

التعاون  منظمة  أشارت  فقد  الوباء.  احتواء  بتدابري  أو  الجائحة  جراء  من 

2020 إىل أن "التأثري  االقتصادي والتنمية يف تقرير أكتوبر/ترشين األول 

ممثلون  أنهم  بحكم  يتزايد  املهاجرة  العاملة  سوق  نتائج  عىل  السلبي 

جنسانية  أبعاد  وهناك  الجائحة".  من  ترضًرا  األكرث  القطاعات  يف  بشدة 

يف  العاملة  القوى  من   %90 النساء  تشكل  أيًضا، حيث  التفاوتات  لهذه 

مجال الرعاية الصحية واالجتامعية العاملية . وأكدت منظمة العمل الدولية 

األثر املدمر لجائحة كوفيد-19 والتدابري ذات الصلة عىل عامالت املنازل 

املهاجرات، حيث تعمل 8 من كل 10 عامالت بشكل غري نظامي ويفتقرن 

إىل العديد من أنواع الحامية القانونية.

إىل  النظاميني  غري  املهاجرين  ووصول  كوفيد-19  لقاحات 

الخدمات الصحية يف أوروبا
بالنسبة لألشخاص يف وضعية غري نظامية، فإن تنامي خطر التعرض للعدوى 

إىل  للغاية  املحدود  الوصول  مع  يتزامن  املنهجية  التفاوتات  لهذه  نتيجة 

الرعاية الصحية بسبب وضعهم كمهاجرين. ومبوجب املادة 12 من العهد 

الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية – الذي أقرته كل 

دولة يف االتحاد األورويب – يحق لكل فرد التمتع بأعىل مستوى من الصحة 

االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  لجنة  بلوغه. وأكدت ذلك  ميكن 

واالجتامعية والثقافية يف بيان صادر1 بتاريخ 13 مارس/آذار 2017 يوضح 

أن الحقوق االجتامعية تنطبق عىل كل شخص عىل أرايض الدولة، بغض النظر 

عن وضع الهجرة. ومع ذلك، من الناحية العملية، غالبًا ما يرتجم وضع الهجرة 

غري النظامي بتقييد شديد للوصول إىل الرعاية الصحية بالنسبة لألشخاص يف 

وضعية غري نظامية، الذين ال يستفيدون يف معظم الدول األوروبية2 إال من 

خدمات الرعاية الطارئة، أو من تلك التي توفرها منظامت غري حكومية.

تطوير  أهمية  البلدان  من  قليلة  مجموعة  أدركت  ذلك،  ومع 

إقامتهم.  النظر عن وضع  للجميع، بغض  قانوين ونظام صحي شامل  إطار 

بلجيكا وفرنسا  الوطني يف  الصحية  الرعاية  املثال، يسمح نظام  عىل سبيل 

بالحصول  النظاميني  للمهاجرين غري  والربتغال،  والسويد   وإيطاليا وإسبانيا 

يف  النظام3  هذا  ويرسي  سواء.  حد  عىل  والعالجية  الوقائية  الرعاية  عىل 

بلجيكا وفرنسا وإيطاليا  2013؛ ويف  القانون يف عام  السويد منذ إصالح 

منذ حوايل 25 عاًما.

ارتباطًا  النظامية  الهجرة  إلى وضع  االفتقار  يرتبط 
عن  الناجمة  واالقتصادية  االجتماعية  بالهشاشة  وثيًقا 
ضعف الوصول إلى أجور وظروف عمل وسكن الئقة.

وصول املهاجرين غري النظاميني يف أوروبا إىل الرعاية الصحية: جائحة 

كوفيد-19 والتطعيامت/اللقاحات والجهود املبذولة لتحفيز الوصول إىل 

الرعاية األساسية من القاعدة إىل القمة

الوصول إىل الخدمات

 |  الوصول إىل الخدمات

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7287552/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7287552/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00530-4/fulltext
https://news.un.org/en/story/2021/06/1094022
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJbFePxX56jVyNBwivepPdlEe4%2BUb4qsdJhuBDpCRSOwCXPjZ7VN7SXN0oRoXkZhCuB9Z73iyU35LZveUjX0d7u
https://picum.org/wp-content/uploads/2017/11/CityOfRights_Health_EN.pdf
http://picum.org/wp-content/uploads/2017/11/Sexual-and-Reproductive-Health-Rights_EN.pdf
http://picum.org/wp-content/uploads/2017/11/Sexual-and-Reproductive-Health-Rights_EN.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2019/10/Protecting-undocumented-children-Promising-policies-and-practices-from-governments_ReprintJan.2018.pdf
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وتشمل  مستمرة،  بالتنفيذ  املرتبطة  التحديات  تزال  ال  ذلك،  ومع 

واختالفات  إدارية؛  وحواجز  متسق؛  غري  بشكل  مطبقة  أو  معقدة  قواعد 

القانوين يف بلجيكا  البلدان. عىل سبيل املثال، مينح اإلطار  إقليمية يف بعض 

إمكانية الوصول إىل مجموعة واسعة من الخدمات الصحية – لكن اإلجراءات 

اإلدارية مرهقة وتتطلب إثبات اإلقامة املعتادة وإجراء تحقيق اجتامعي قد 

يستغرق شهرًا. ويف هولندا، من املمكن مبدئيًا لألشخاص غري النظاميني التأهل 

من  واسعة  لسلة  بالنسبة  الصحية  الرعاية  تكاليف  تعويض  عىل  للحصول 

الخدمات – لكن أنظمة التعويض املعقدة والبريوقراطية تحول دون متكني 

املهنيني الصحيني واملستشفيات من تقديم خدمات للمرىض اللذين يفتقرون 

إىل الوثائق النظامية.

النظاميني، تجدر  التي تواجه األشخاص غري  العوائق  من بني أهم 

اإلشارة إىل احتامل إنفاذ قوانني الهجرة إذا ما حاولوا الحصول عىل الرعاية 

الصحية. ويرتبط خطر إنفاذ قوانني الهجرة بالبيئة السياسية األوسع نطاقاً، 

والتي تُجرم الوضع غري القانوين وتعني أن األشخاص الذين أصبحوا معروفني 

واإلبالغ  العمل،  أماكن  يف  التفتيش  عمليات  خالل  من   – السلطات  لدى 

يواجهون   – العامة  الخدمات  استخدام  خالل  من  وأحيانًا  للرشطة،  عنهم 

احتامل الطرد. 

عىل سبيل املثال، يقع عىل عاتق السلطة العمومية يف أملانيا، التي 

متنح الوصول إىل الرعاية الصحية املدعومة لألشخاص غري النظاميني، واجب 

االئتالفية  الحكومة  تبنت  الهجرة عن هؤالء األشخاص. وقد  إبالغ سلطات 

األملانية الجديدة يف ديسمرب/كانون األول 2021، اتفاقية ائتالفية تتضمن 

دعوات  أعقاب  يف  اإلقامة،  قانون  مبوجب  االلتزامات،  هذه  برفع  تعهًدا 

للتغيري أطلقتها حملة متعددة الجهات املعنية تدعى "املساواة يف املعاملة" 

يف  النظامية  غري  الهجرة  تجريم  ذهب   .)Gleich Behandeln(
بعض األحيان إىل حد تجريم املدافعني عن حقوق اإلنسان بسبب املساعدة 

البحر  يف  الغرق  لخطر  املعرضني  األشخاص  إنقاذ  سياق  يف   –  5 اإلنسانية 

األبيض املتوسط، أو تزويد األشخاص غري النظاميني بالطعام أو اإليواء. 

عواقب  الثقة  وانعدام  اإلقصاء  من  السياق  هذا  عن  وترتتب 

الدويل  التعاون  لقاح كوفيد-19. رصدت منصة  للغاية عىل إطالق  مهمة 

يف  الوطنية  االسرتاتيجيات   )PICUM( النظاميني  غري  املهاجرين  بشأن 

غري  للمهاجرين  اللقاح  إتاحة  إىل  وخلصت  كوفيد-19  لقاح  لنرش  أوروبا 

النظاميني يف مثاين دول أوروبية عىل األقل )بلجيكا وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا 

وبناًء  األخرية،  اآلونة  ويف  املتحدة(.  واململكة  وإسبانيا  والربتغال  وهولندا 

 )Lighthouse "عىل هذا العمل، أنتجت منظمة "اليتهاوس ريبورتس

)Reports بطاقات مؤرشات األداء تشري إىل مستوى شفافية وشمولية 
حيث  من  األوروبية  البلدان  مختلف  يف  التطعيم/التلقيح  اسرتاتيجيات 

تطبيقها عىل املهاجرين غري النظاميني.

إن املطالبة املتزايدة بتقديم شهادات التلقيح كرشط للوصول إىل 

مجموعة من األماكن والخدمات )مبا يف ذلك النقل العمومي(، وما يصاحبها 

انعدام  تفاقم  بشأن  تثري مخاوف  باتت  الهوية،  التحقق من  إجراءات  من 

الثقة يف ظل تجاهل األسباب الكامنة وراء عزوف األشخاص يف وضعية غري 

نظامية عن أخذ اللقاح.

العمل من القاعدة إىل القمة لتحسني الوصول يف املامرسة
الرنويج ليست من بني الدول األوروبية التي لديها ترشيعات وطنية بشأن 

الرعاية الصحية والتي تشمل األشخاص يف وضعية غري نظامية. ومع ذلك، 

فإنها متثل منوذجا من حيث دور وأهمية املبادرات الشعبية لخلق مسارات 

لتحسني الوصول إىل الرعاية الصحية.

فبموجب القانون الرنويجي، ميكن لألشخاص يف وضعية غري نظامية 

الصحية  و"الرعاية  الطارئة  الصحية  الرعاية  إىل  فقط  الوصول  عام  بشكل 

الرضورية متاًما والتي ال ميكن تأجيلها". ويخول القانون بشأن األمراض املعدية 

املتعلقة  الصحية  الرعاية  يف  الحق  اإلقامة،  وضع  عن  النظر  بغض  للجميع، 

باألمراض املعدية، مبا يف ذلك العالج والرعاية الوقائية، مثل التطعيم/التلقيح.

باألطفال  يتعلق  ما  باستثناء  الرعاية،  من  أخرى  ألنواع  بالنسبة 

رقم  وإىل  عام،  طبيب  لدى  التسجيل  إىل  املرء  يحتاج  الحوامل،  والنساء 

القانون  مبوجب  ممكن  غري  أمر  وهو  الصالحية،  ساري  شخيص  تعريف 

بالنسبة للمهاجرين غري النظاميني. قد يظل الوصول غري النظامي إىل طبيب 

الرعاية  تكاليف  جميع  يتحمل  أن  الطبيب  عىل  يجب  لكن  ممكًنا،  عام 

حيث  الرنويج،  يف  للغاية  واضح  حامية  جدار  هناك  ذلك،  ومع  املقدمة. 

أن الطاقم الطبي ملزم بشدة بالحفاظ عىل الرسية، مام يحمي املرىض يف 

وضعية غري نظامية من مخاطر مراقبة الهجرة.

يف عام 2009، تم إنشاء املركز الصحي للمهاجرين غري النظاميني 

يف أوسلو. وهو مفتوح لالستشارات الفورية، مبا يف ذلك مع أخصايئ الصحة 

خالل  من  أخرى  مصالح  إىل  اإلحاالت  تقديم  وميكنه  العقلية/النفسية، 

املتطوعني أو النظام العمومي. ويعالج املركز آالف املرىض كل عام، ويرشك 

علم  يف  وأخصائيني  املمرضات،  فيهم  مبن  املتطوعني  من  واسعة  مجموعة 

ويشارك  واألطباء.  االجتامعيون  واألخصائيني  والصيادلة  والقابالت،  النفس، 

إمكانية  تفتح  ترشيعية  تعديالت  أجل  من  املرافعة  جهود  يف  أيًضا  املركز 

الوصول إىل الرعاية الصحية لألشخاص الذين ال يتوفرون عىل وضع نظامي 

يف الرنويج. 

يف  النظاميني  غري  املهاجرين  إىل  العبارة  برصيح  اإلشارة  ترد  ومل 

مطلع  يف  لكن  كوفيد-19.  فريوس  ضد  الرنويجية  التطعيم  اسرتاتيجية 

ربيع عام 2021، نرشت مديرية الصحة الرنويجية إرشادات حول الرعاية 

نظامية.  غري  وضعية  يف  األشخاص  لفائدة  كوفيد-19  بجائحة  املتعلقة 

واإلقليمية،  املحلية  الصحية  السلطات  جميع  إىل  رسالة  املديرية  ووجهت 

من  تدعو  سواء،  حد  عىل  واملتخصصة  األولية  الصحية  الرعاية  ومصالح 

خاللها إىل إتاحة اللقاحات للجميع. ومع ذلك، مل توضح الرسالة كيف ميكن 

النرويج نموذجا من حيث دور وأهمية   تمثل 
الوصول. لتحسين  مسارات  لخلق  الشعبية  المبادرات 

 توفر مثاين دول أوروبية عىل األقل 

)بلجيكا وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا 

وهولندا والربتغال وإسبانيا واململكة 

املتحدة( اللقاح للمهاجرين غري 

النظاميني.

الوصول إىل الخدمات  |

https://picum.org/wp-content/uploads/2017/11/CityOfRights_Health_EN.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2017/11/CityOfRights_Health_EN.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/DEU/INT_CESCR_CSS_DEU_32476_E.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
http://www.resoma.eu/sites/resoma/resoma/files/policy_brief/pdf/Final%20Synthetic%20Report%20-%20Crackdown%20on%20NGOs%20and%20volunteers%20helping%20refugees%20and%20other%20migrants_1.pdf
http://www.resoma.eu/sites/resoma/resoma/files/policy_brief/pdf/Final%20Synthetic%20Report%20-%20Crackdown%20on%20NGOs%20and%20volunteers%20helping%20refugees%20and%20other%20migrants_1.pdf
https://picum.org/vaccinating-europe-undocumented-a-policy-scorecard/
https://www.aljazeera.com/opinions/2022/1/4/covid-19-certificate-schemes-may-exclude-undocumented-people
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1255%20%C2%A73
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1255
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1255%20%C2%A73
about:blank
https://www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/healthcare-norway-persons-without-legal-residence/#covid-19-vaccine
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger#januar
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لألشخاص غري النظامني عمليا الحصول عىل جرعتهم، وتُرك األمر للبلديات 

لتنظيم ذلك.

ويف أوسلو، قام املركز الصحي للمهاجرين غري النظامني، بالتعاون 

لتحرير  املركز  إىل  أسبوعيًا  محيل  عام  طبيب  حضور  برتتيب  البلدية،  مع 

إحاالت لألشخاص بناًء عىل ظروفهم الطبية واالجتامعية واالقتصادية. ومن 

خالل هذه اإلحاالت، ميكن استدعاء األشخاص غري النظاميني للحصول عىل 

جرعة اللقاح دون الحاجة إىل رقم شخيص أو بطاقة هوية سارية الصالحية: 

املفضلة.  واللغة  الهاتف  ورقم  امليالد  وتاريخ  االسم  إىل  فقط  اإلشارة  تتم 

ويتعاون املركز أيًضا بشكل ممتاز مع أحد مراكز التطعيم املحلية يف أوسلو 

الرتجمة  واالستفادة من خدمة  املواعيد  األشخاص عىل  للتأكد من حصول 

الفورية.

الخامتة
للحامية  أنظمتنا  يف  األمد  طويلة  فجوات  عن  كوفيد-19  جائحة  كشف 

الصحية  والنتائج  اإلقصاء  بني  األوسع  العالقة  وعن  واالجتامعية،  الصحية 

السيئة وغري املتكافئة. ويف الوقت نفسه، أظهرت الجائحة بطرق متواضعة 

الثغرات حيثام وجدت  املتاحة ملعالجة بعض هذه  لكن مهمة، اإلمكانات 

إرادة سياسية كافية.

املحلية  والسلطات  الدول  بعض  لدى  القوي  الدافع  إىل  وبالنظر 

العمومية  الصحة  بسبب  كوفيد-19  للقاح  شاملة  تغطية  لتحقيق 

قوانني  لديها  التي  الرنويج  مثل  الدول  بعض  فإن  االقتصادية،  والرضورات 

مقيدة إىل حد ما تحكم وصول األشخاص غري النظاميني إىل الرعاية الصحية، 

قد اتخذت خطوات )استجابة لضغوطات قوية من قبل جزء من املنارصين 

املحليني( لتسهيل الوصول إىل لقاحات كوفيد-19 للسكان املقيمني، بغض 

النظر عن وضع إقامتهم. وهذا أمر يبرش بالخري. 

أنها  املبادرات عىل  من  األنواع  إىل هذه  النظر  ينبغي  ذلك،  ومع 

كاستجابة  فقط  وليس  نطاقها،  وتوسيع  تطويرها  يجب  تجريبية  مبادرات 

الرعاية  إىل  السكان  أفراد  لجميع  واسع  وصول  ضامن  بغية  طارئة  لحالة 

الصحية بطريقة دامئة ومنصفة، مع اتخاذ خطوات استباقية إلزالة الحواجز 

التي تستند إىل وضع اإلقامة. 

إىل جانب اللقاحات، وبغض النظر عن األنظمة الصحية، يستخلص 

مجتمعات صحية وصامدة  أن ضامن  يتمثل يف  درس حاسم  الجائحة  من 

الصحية  العدالة  منظور  خالل  من  االجتامعية  التفاوتات  معالجة  يتطلب 

واالجتامعية التي تأخذ يف االعتبار األرضار التي تلحق بالصحة والتي تنتج 

عن األشكال املنهجية والتاريخية للتمييز واإلقصاء. وهذا عمل عىل املدى 

الطويل يتطلب إدخال تغيريات يف القانون واملامرسات والعقليات تتأىت من 

خالل مشاركة هادفة ومستدامة للمجتمعات املترضرة. 

أكدت جائحة كوفيد-19 أن تحقيق العدالة الصحية يتطلب اعتامد 

مقاربة من القاعدة إىل القمة، والتعاون مع كل من املجموعات املترضرة 

واملنظامت املحلية. ويجب أن يحدد هذا التعاون التحديات املطروحة 

وأن يضع اسرتاتيجيات عملية ملواجهتها. وباإلضافة إىل ذلك، يقتيض 

تحقيق العدالة الصحية تبني سياسة وطنية واضحة يتم التواصل بشأنها 

بشكل جيد، وتكون مصحوبة عند الرضورة، بترشيعات لتنظيم الوصول. 

وفًقا للهدف الخامس عرش من أهداف االتفاق العاملي للهجرة بشأن 

الوصول إىل الخدمات األساسية، يجب عىل الدول:

ترسيخ حق املهاجرين غري النظاميني يف الحصول عىل خدمات   	
اجتامعية )أو عامة( مستجيبة الحتياجاتهم وتحرتم كرامتهم، 

وسهلة الوصول وبأسعار معقولة ومكيفة وذات جودة، مبا يف 

ذلك خدمات الرعاية األولية والثانوية.

	  توفري معلومات وتعليامت واضحة من السلطات العامة لجميع 
أصحاب املصلحة املعنيني حول هذه الحقوق وكيف ميكن 

لألشخاص غري النظاميني الوصول إىل الرعاية املخولة لهم.

االلتزام بحامية البيانات الشخصية وبأن طلب الرعاية لن ترتتب   	
عنه أي عواقب سلبية عىل وضع الهجرة.

	  تقديم حد أدىن من الخدمات مع بريوقراطية محدودة ومتطلبات 
إدارية أو وثائقية محدودة.

	  السعي بحيوية إىل إرشاك املنظامت املحلية وغري الحكومية، 
ومنظامت حقوق املهاجرين، وأعضاء املجتمعات املترضرة يف 

إعداد االسرتاتيجيات والربوتوكوالت.

	  توفري إمكانية التواصل بلغات متنوعة وتنظيم حمالت توعوية 
متعددة اللغات من أجل بناء الثقة وتشجيع سلوك السعي إىل 

الحصول عىل الخدمات الصحية.

معالجة  يتطلب  وصامدة  مجتمعات صحية  إن ضمان 
التمييز  أشكال  عن  الناجمة  االجتماعية  التفاوتات 

والتاريخية. المنهجية  واإلقصاء 

www.spotlightreportmigration.org/spotlight-videos/

شاهد هذا الفيديو وتعرف عىل املزيد حول وصول 

املهاجرين إىل الخدمات من إعداد منظمة املساعدات 

اإلنسانية "إنرتسوس" )INTERSOS( يف أثينا، اليونان.

التوصيات

 |  الوصول إىل الخدمات



17

مدفوعة  الهجرة  ومامرسات  وسياسات  لقوانني  متزايد  عاملي  اتجاه  هناك 

الجنسية  املثلية  ورهاب  الجنس  أساس  عىل  والتمييز  املنهجية  بالعنرصية 

املهاجرين والالجئني  وقضايا هيكلية أخرى. وهذا ما يؤثر عىل مجتمعات 

وطالبي اللجوء بطرق معقدة ومتقاطعة.

من  العديد  تتبنى  وكرامته،  اإلنسان  حقوق  حامية  من  وبدالً 

الحكومات يف جميع أنحاء العامل مقاربات تجرم الهجرة بطبيعتها وتستثمر 

القرسية،  واإلعادة  واملراقبة،  الحبس  مثل  قاسية،  رادعة  أساليب  يف 

واالستعانة مبصادر خارجية ملراقبة الحدود، والصد. باإلضافة إىل ذلك، فإن 

معاقبة نشطاء مجتمع املهاجرين واملدافعني عن حقوق اإلنسان والعاملني 

يف املنظامت غري الحكومية وطواقم الطوارئ مثل املنقذين يف أعايل البحار، 

تشكل توجها مقلقا للغاية.

وقد عمل التحالف الدويل لالحتجاز )IDC( طيلة عام 2021، 

إىل  باإلضافة  واللجوء،  االحتجاز  أنظمة  يف  معاشة  تجربة  ذوي  قادة  مع 

البلدان،  مختلف  من  الشعبية  القاعدة  مستوى  عىل  آخرين  منظمني 

الجهود  بشأن  اسرتاتيجيات  ووضع  للتواصل  فضاء  إنشاء  يف  للمشاركة 

املبذولة إلنهاء احتجاز املهاجرين.

وتعترب الدروس املستفادة من هذا الفضاء بالغة األهمية بالنسبة 

الشعبية،  القاعدة  الحلول من  تنشأ  التغيري وأن  يبدأ  أن  لنا جميًعا: يجب 

االحتجاز  يف  معاشة  تجربة  ذوي  األشخاص  قيادة  عىل  تركز  أن  ويجب 

يعالج  أن  يجب  والتجريم،  االحتجاز  ولوقف  ذلك،  عىل  عالوة  والتجريم. 

ذوي  أشخاص  إرشاك  ويجب  القضايا،  لهذه  الجذرية  األسباب  التغيري 

تجربة معاشة يف تصميمه وإنشائه، وتقدميه. ويف هذا املقال، سنستكشف 

الجوانب امللحة الحتجاز املهاجرين وتجرميهم.

اتجاهات التجريم
قال أحد قادة املهاجرين عىل مستوى القاعدة الشعبية "من وجهة نظرنا 

مجال  يف  للغاية  مبدعة  أصبحت  الحكومات  بعض  أن  يبدو  امليدانية، 

رؤى  الشعبية  القاعدة  مستوى  عىل  املنظمون  هؤالء  قدم  وقد  القسوة". 

لها ويشاهدون هم ومجتمعاتهم  يتعرضون  التي  التجريم  اتجاهات  حول 

بشكل يومي. 

تحديات  كوفيد-19  جائحة  وعززت  أنتجت  للكثريين،  بالنسبة 

ضخمة. ففي شهر مارس/آذار 2020، واستجابة للجائحة، أطلق التحالف 

إقليمية عرب اإلنرتنت ألعضائنا يف جميع  )IDC( ندوات  الدويل لالحتجاز 

الهادئ  واملحيط  وآسيا  وأوروبا  العريب  واملرشق  والخليج  إفريقيا  أنحاء 

إىل  التحالف  واستمع  دولة.   40 من  أكرث  فيها  شاركت  واألمريكيتني، 

األمامية  الصفوف  يف  تعمل  منظامت  من  امليدانية  واالحتياجات  التأثريات 

للتصدي للجائحة عرب العامل. ومن خالل هذا االستامع والدروس املستفادة، 

طور التحالف موقًفا عامليا بشأن جائحة كوفيد-19، ووثق بعض التطورات 

الرئيسية التي شاركها أعضاء التحالف يف دول مثل جنوب إفريقيا ومالوي 

املتحدة  والواليات  واليونان  وماليزيا  الجنوبية  وكوريا  وأسرتاليا  واملكسيك 

األمريكية ومرص وليبيا وتونس وقطر والعديد من الدول األخرى.

وتشمل هذه اآلثار فرتات االحتجاز املطولة )وغري املحددة يف كثري 

الصد  وعمليات  الحدود،  وإغالق  والسالمة،  الصحة  وقضايا  األحيان(،  من 

باإلضافة  والرتحيل.  الحدود،  عىل  األحيان  من  كثري  يف  والعنيفة  املتزايدة 

إىل ذلك، وردت اإلشارة إىل الصعوبات يف التسجيل والوصول إىل الخدمات 

ووقف إجراءات الهجرة، فضالً عن تراجع الحق يف طلب اللجوء. كل هذا 

خلق بيئات من الفوىض بالنسبة لألشخاص والعائالت الساعني إىل االستقرار 

واألمان.

من ناحية أخرى، كانت هناك حاالت قامت فيها بعض الحكومات 

مام  الجائحة،  فرتة  خالل  املهاجرين  احتجاز  إىل  اللجوء  تعليق  أو  بتقليل 

املثال،  املهاجرين. عىل سبيل  إنهاء احتجاز  للتدرب عىل  أتاح فرًصا وزخاًم 

تشري وثيقة أصدرها التحالف الدويل لالحتجاز يف عام 1،2020 إىل وجود 

عمليات إلطالق رساح املحتجزين وإىل انخفاض االعتقاالت يف بلجيكا ومرص 

وإيطاليا واليابان واملكسيك وإسبانيا واململكة املتحدة، باإلضافة إىل حاالت 

الرتفاع معدالت التسجيل وتزايد الدعم داخل املجتمع يف إسبانيا والربتغال 

وزامبيا وغواتيامال واملكسيك.

 إنهاء احتجاز املهاجرين وتجرميهم عرب تركيز 

قيادة القواعد الشعبية 

التجريم واالحتجاز

)Mishka Pillay( ميشكا بيالي 
منارص للهجرة وصاحب تجربة معاشة 

ومنظِّم لحمالت

 Mia-lia Boua( ميا ليا بوا كرينان
)Kiernan

منسقة التواصل واملشاركة
)IDC( التحالف الدويل لالحتجاز

)Carolina Gottardo( كارولينا غوتاردو
املديرة التنفيذية

)IDC( التحالف الدويل لالحتجاز

القاعدة  الحلول من  التغيير وأن تنشأ  يبدأ  يجب أن 
الشعبية، ويجب أن تركز على قيادة األشخاص ذوي 

والتجريم. االحتجاز  في  معاشة  تجربة 

التجريم واالحتجاز  |

https://idcoalition.org/covid-19/key-developments/
https://idcoalition.org/covid-19/key-developments/
https://idcoalition.org/publication/room-for-hope-an-overview-of-promising-atd-in-the-era-of-covid-19/
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فرنسا  مثل  دول  يف  اإلقامة  تصاريح  متديد  تم  ذلك،  عىل  عالوة 

بعض  أصدرت  كام  وتونس.  وكولومبيا  والربتغال  وإيطاليا  إفريقيا  وجنوب 

الحكومات ترصيحات عامة )تشمل تغيريات مهمة( حول وصول املهاجرين 

إىل الرعاية الصحية، مبا يف ذلك أيرلنديا ومرص والربتغال وكوريا الجنوبية.

االحتجازية  غري  املامرسات  هذه  عىل  اإلبقاء  يتم  مل  ذلك،  ومع 

واملجتمعية. عىل سبيل املثال، أعيد فتح مراكز احتجاز املهاجرين يف إسبانيا، 

املجتمعات  يف  والدعم  التسجيل  لزيادة  الخجولة  املحاوالت  إسقاط  وتم 

الواعدة  املامرسات  بعض  تزامنت  السياقات،  من  العديد  ويف  املكسيكية. 

مع اتجاهات مثرية للقلق، أو مع حاالت من الحرمان والنقص يف الوصول 

وهذا  رساحهم.  أطلق  اللذين  لألشخاص  بالنسبة  والحقوق  الخدمات  إىل 

يجعل استمرار هذه املامرسات وتوسيع نطاقها أمرا أكرث صعوبة. وبالتايل، 

وتعزيز  مواصلة  بهدف  وتقييمها  لتحليلها  املستفادة  الدروس  يجب جمع 

مامرسات عدم االحتجاز ما بعد جائحة كوفيد-19.

نزعة  نحو  كبري  بشكل  الحكومات  من  العديد  سياسات  تتحول 

قومية متزايدة، مام يؤدي إىل سياسات قاسية وغري إنسانية للهجرة. ويشمل 

ذلك مشاريع قوانني وقوانني جديدة تكتسب زخاًم يف جميع أنحاء العامل. 

التابعون لألمم املتحدة2 أن  وعىل سبيل املثال، قرر خرباء حقوق اإلنسان 

التمييز  خطر  يعزز  املتحدة  اململكة  يف  والحدود  الجنسية  قانون  مرشوع 

وكذلك "االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان". 

لالحتجاز  التقليدية  األفكار  الحكومات  بعض  تجاوزت  وقد 

وغالبًا  السياسية،  استجاباتها  الواقع يف  بحكم  االحتجاز  استخدام  ودمجت 

ليست  أنها  بينام  لالحتجاز"  "بدائل  اسم  االستجابات  هذه  عىل  تطلق  ما 

الحرمان  من  متفاوتة  درجات  عىل  تنطوي  أنها  من  الرغم  وعىل  كذلك،3 

بحكم  االحتجاز  هذا  اتجاهات  وتشمل  للحقوق.  وانتهاك  الحرية  من 

الواقع أماكن مغلقة، مثل الثكنات العسكرية السابقة والفنادق يف أسرتاليا 

يف  أيًضا  االعتقال  يحدث  مغادرتها.  الناس  يستطيع  ال  املتحدة،  واململكة 

مناطق العبور، مثل الحدود، واملطارات، واملوانئ، يف بلدان مثل املكسيك.

خارج  االحتجاز  ذلك  يف  مبا  منعزلة،  أو  نائية  أماكن  يف  الحجز 

اإلقليم يف مناطق بعيدة عن الشواطئ، يشكل أيًضا اتجاها متناميا ومقلقا، 

املحلية  املجتمعات  عن  املهاجرين  لعزل  التضاريس  استخدام  يتم  حيث 

ويتم  واليونان،4  أسرتاليا  مثل  بأكملها. ويحدث ذلك يف دول  واملجتمعات 

اقرتاحه أيًضا يف اململكة املتحدة. 

التكنولوجيا لتقيد الحقوق
تعترب املراقبة اإللكرتونية والوسم )وضع عالمات( عنارص مقلقة من حيث 

التي  البلدان  يف  التجريم.  تدابري  لتعزيز  للتكنولوجيا  املتزايد  االستخدام 

الواليات  )مثل  شائع  بشكل  الكاحل  املربوطة عىل  التتبع  أجهزة  تستخدم 

لألشخاص  املجتمعية  االجتامعات  بعض  عقد  يتعني  األمريكية(،  املتحدة 

املتأثرين بشكل مبارش بالقرب من منافذ الحائط حتى يتمكن القادة من 

التأكد من أن بطاريات أجهزة التتبع عىل الكاحل مشحونة بشكل صحيح. 

بأجسادهم.  املتصل  الجهاز  تصدر من  إنذارات خارقة  فإن  ذلك،  وبخالف 

ويشعر الناس كل يوم بالتأثري الجسدي والنفيس الالإنساين لهذه التكنولوجيا 

– يف املنزل وبني أرسهم وأصدقائهم ويف العمل وداخل مجتمعاتهم املحلية.

التكنولوجيا  الستخدام  متزايد  انتشار  هناك  أوسع،  نطاق  وعىل 

داخل مراكز االحتجاز، أو "السجون الذكية". فالتكنولوجيا ليست محايدة. 

يتم  فعندما  االجتامعية.  التحيزات  تعكس  إنها  ذلك،  من  العكس  بل عىل 

عىل  وقدرتهم  األشخاص  حقوق  من  للرفع  كأساس  التكنولوجيا  استخدام 

الترصف يف شؤون حياتهم، تكون التأثريات إيجابية. لكن، عند استخدامها 

لزيادة التدابري العقابية والتقييدية، وكذلك للمراقبة وجمع البيانات )غالبًا 

تناقضات  عىل  نقف  فإننا  الخصوصية(،  يف  الحق  احرتام  أو  موافقة  بدون 

معنوية وأخالقية مع املعايري الحاسمة القامئة عىل الحقوق. 

حادة  مستويات  لهم  ورشكاء  للمهاجرين  منظامت  شهدت 

إدراكية  تأثريات  إىل  باإلضافة  الصدمة،  بعد  ما  واالضطراب  االكتئاب  من 

وعاطفية عىل املدى الطويل لدى األشخاص الذين عانوا من هذه التدابري 

العقابية القامئة عىل التكنولوجيا.

القيادة الشعبية وإحداث التغيري
الذين  القادة  فإن  لألنظمة،  تحوييل  تغيري  بإحداث  األمر  يتعلق  عندما 

عاشوا تجربة االحتجاز وغريهم من املنظمني عىل مستوى القاعدة يقودون 

الطريق برؤية ترتكز عىل تحليل السبب الجذري. وكام قال أحد املنظمني، 

مثرة  سيكون  املهاجرين  احتجاز  وإنهاء  مًعا،  شجرة  ونرعى  نزرع  "نحن 

عملنا".

يف  مستمرة  لهجامت  والالجئني  املهاجرين  مجتمعات  تتعرض 

بعض  ومن  االجتامعي  والتمييز  املتحيزة،  اإلعالمية  والتقارير  السياسات، 

احتجاز  لخطر  املعرضني  أو  املتأثرين  األشخاص  وتداهم  السياسيني. 

التعبري عالنية عن اعرتاضهم، وحتى يف السعي  املهاجرين مخاطر يف حال 

العواقب  تشمل  أن  وميكن  اجتامعية.  أو  صحية  خدمات  عىل  للحصول 

التعرض لالحتجاز املطول أو السجن بتهمة جنائية أو الرتحيل. 

والهويات  للمجموعات  بالنسبة  العواقب  هذه  تأثري  ويتفاقم 

النوع  وذوي  والفتيات  النساء  مثل  هشة،  أوضاع  يف  بالفعل  املتواجدة 

ومغايري  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  واملثليات  املتنوع،  االجتامعي 

يواجه   ،5 لالحتجاز  الدويل  التحالف  أجراه  لبحث  وفقا  الجنسانية.  الهوية 

التحرش  من  عالية  "مستويات  امليم  مجتمع  من  املحتجزون  املهاجرون 

واملضايقات والتمييز واإليذاء النفيس والعنف الجسدي والجنيس من قبل 

موظفي مراكز االحتجاز ومحتجزين آخرين. وغالبًا ما يتم عزلهم يف ظروف 

أدىن من تلك املخصصة للفئات العامة من املحتجزين ودون املعايري الدولية 

تقريبًا،  عام  االنفرادي... وبشكل  الحبس  لسياسات  يتعرضون  أو  الراسخة، 

يواجه األشخاص من مجتمع امليم حاالت من الضعف الشديد".

ويف بعض السياقات التقييدية، ال يتم حامية حقوق اإلنسان داخل 

اإلنسان  يتم حظر مواقع منظامت حقوق  املثال، قد  املجتمع. عىل سبيل 

واملدافعني عن حقوق اإلنسان من املشاهدة العامة. وتخلق هذه البيئات 

كبير  بشكل  الحكومات  من  العديد  سياسات   تتحول 
إلى سياسات  نحو نزعة قومية متزايدة، مما يؤدي 

للهجرة. إنسانية  وغير  قاسية 

من  العكس  على  بل  محايدة.  ليست  فالتكنولوجيا 
االجتماعية. التحيزات  تعكس  إنها  ذلك، 

 |  التجريم واالحتجاز

https://news.un.org/en/story/2022/01/1109792
https://migrationnetwork.un.org/sites/g/files/tmzbdl416/files/docs/annex_to_policy_brief_on_atd_and_covid-19.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/g/files/tmzbdl416/files/docs/annex_to_policy_brief_on_atd_and_covid-19.pdf
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2021/05/places-nowhere
https://idcoalition.org/wp-content/uploads/2016/06/LGBTI-Position_web_June-2016.pdf


عىل  للغاية  حقيقية  مخاطر  وتشكل  عميقني،  وخوفًا  صدمة  والتجارب 

مجتمعات املهاجرين، باإلضافة إىل انعدام الثقة وغياب التضامن والشعور 

باالنتامء بالنسبة للكثريين.

املهاجرين  مجموعات  تقوم  الهائلة،  التحديات  من  الرغم  وعىل 

عىل مستوى القاعدة الشعبية ببناء اسرتاتيجيات تتضمن النظر إىل الوضع 

بأكمله والعمل بشكل استباقي ملواجهة التهديدات املتزايدة تجاه حقوقهم. 

وتهدف هذه املجموعات، من خالل العمل عىل مستوى القواعد الشعبية 

من أجل بناء مجتمعات وأنظمة وهياكل وثقافات قوية، إىل معالجة القيود 

من البداية وإحداث تغيري لألنظمة عىل املدى الطويل.

الخامتة
عند تنفيذ االتفاق العاملي للهجرة )GCM(، يجب عىل الدول أن تنتقل 

برسعة إىل عامل خاٍل من احتجاز املهاجرين، حيث يتمتع األشخاص الذين 

ُمصانة.  كرامتهم  وتُحفظ  الكاملة  بحقوقهم  مالذ  عن  ويبحثون  يهاجرون 

احتجازا  الواقع  "االحتجاز كمالذ أخري" يف  الدول إىل  لقد أصبحت إشارات 

كمالذ أول. يجب أن ينتهي هذا الوضع. وملعالجة قضايا االحتجاز، تكتيس 

اعتامد  إىل  باإلضافة  الهجرة،  لتجريم  املهاجرين ووضع حد  أوضاع  تسوية 

مركزية  أهمية  املجتمع،  عىل  وتركز  الحقوق  عىل  قامئة  لالحتجاز  بدائل 

وتقتيض وضعها يف صلب سياسة الهجرة.

الفعيل  االلتزام  الرؤية  لتحقيق هذه  أيًضا  الرئيسية  العوامل  ومن 

املجتمع  ومنظامت  الشعبية  املنظامت  مع  بالعمل  الحكومات  قبل  من 

املدين. ويجب عىل القيادات الحكومية العمل عىل إحداث تغيري يف الثقافة 

والعقليات داخل اإلدارات الحكومية املعادية للهجرة والتي تعترب احتجاز 

اإلنسان  حقوق  من  حقوق  ذوو  فاملهاجرون  رضورية.  أداة  املهاجرين 

الحقوق  السياسات دعم هذه  الحكومات وصانعي  األساسية. ويجب عىل 

بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين. 

هذا  إلجراء  أساسية  ومشاركتهم  القضايا،  هذه  نبض  املهاجرون 

التحول الرضوري بالتعاون مع مختلف أصحاب املصلحة، مبن فيهم الحلفاء 

الحكوميني. وإلنهاء االحتجاز، سنحتاج إىل نفس املثابرة والعزم اللذين أبان 

يف  مًعا  عملنا  ما  إذا  ذلك  تحقيق  وبإمكاننا  االحتجاز.  من  الناجون  عنهام 

إطار من التضامن والفهم والرغبة الحقيقية يف إحداث التغيري. 

وفًقا للهدف الثالث عرش من أهداف االتفاق العاملي للهجرة بشأن 
 بدائل االحتجاز، 

يجب عىل الدول: 

تسوية وضع املهاجرين عىل املستوى الوطني.  	

إنهاء احتجاز املهاجرين.  	

االستثامر يف بدائل االحتجاز القامئة عىل الحقوق واملركزة عىل   	
املجتمعات املحلية، واالمتناع عن أي حرمان من الحرية.

االستثامر يف إدارة الحاالت من أجل إيجاد حلول تستكشف   	
 جميع 

الخيارات املمكنة لتسوية األوضاع. 

إدماج التعليق العام رقم 5 الصادر عن لجنة العامل املهاجرين   	
والتعليق العام املشرتك رقم 4 واملعايري الدولية العامة لحقوق 

اإلنسان يف السياسات واألنظمة الوطنية للهجرة.

االستامع واالستفادة قصن النات حول قوانني وسياسات الهجرة   	
واللجوء املعادية والتجرميية، وآثارها الخطرية واملدمرة عىل 

األفراد واملجتمعات املحلية واملجتمعات ككل.

اعتامد منظور يشمل املجتمع بأرسه بالتعاون مع املنظامت   	
الشعبية ومنظامت املجتمع املدين، والتعلم من خرباتها يف 

مقاربات الهجرة القامئة عىل الحقوق مع إرشاكها يف تصميم 
الحلول.

استخدام مقاربات تشمل الحكومة بأكملها من خالل االستامع   	
واالستعانة بالخرباء الحكوميني واإلدارات التي تعطي األولوية 

لرفاهية وحقوق مجتمعات املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء.

الدول إلى "االحتجاز كمالذ أخير"  أصبحت إشارات 
في الواقع احتجازا كمالذ أول. يجب أن ينتهي هذا 

الوضع.

www.spotlightreportmigration.org/spotlight-videos/

شاهد هذا الفيديو وتعرف عىل املزيد حول تجريم 
واحتجاز املهاجرين، من إعداد شبكة ماريهيل لإلدماج 

)Maryhill Integration Network( يف غالسكو، 
اسكتلندا.

التوصيات
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سيستفيد أكرث من

1,8 مليون 
فنزوييل يف كولومبيا من وضع الحامية 

املؤقتة ملدة عرش سنوات، الذي يوفر 

سبيال للحصول عىل اإلقامة الدامئة.

ال توجد بيانات قابلة للوصول وموثوقة ومصنفة حول 

األشخاص املحتجزين يف سياق الهجرة. أنظمة االحتجاز 

بشكل عام محاطة بالغموض وانعدام الشفافية.

تسوية الوضع النظامي تقيض 

عىل الخوف من الرتحيل، 

ومتّكن املهاجرين من الرتافع 

من أجل الخدمات والعدالة 

والوصول إليها بأمان.

إنهاء تجريم الهجرة يشمل

 إنهاء االحتجاز وتشتيت األرس،

 وتطوير سبل اإلقامة الدامئة

مع التمتع بحقوق اإلنسان

الكاملة.

 تعزيز وصول الجميع إىل الخدمات والعدالة       

املسارات املنتظمة الدامئة 
وعمليات تسوية الوضع القانوين

 القامئة عىل الحقوق 

 واملستجيبة للنوع االجتامعي 
تعزز حقوق اإلنسان 

للمهاجرين.

 إنهاء االحتجاز 

UNHCR )2021( :مصدر البيانات
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 حامية حقوق العامل 

 االعرتاف باملهاجرين النازحني بسبب املناخ 

يجب متكني العامل من الوصول

 إىل العمل الالئق ووضع منتظم 

طويل األجل ملامرسة حريتهم يف 

تكوين الجمعيات بشكل كامل والحق

 يف التنظيم والحفاظ عىل وحدة 

األرسة وضامن الحامية االجتامعية.

في الفرتة املمتدة ما بني أبريل/

نيسان وأغسطس/آب 2020 

فقط، تزايدت مزاعم انتهاكات 

العمل التي أبلغ عنها مهاجرون 

يف منطقة الخليج بنسبة 

 %275 +

لو كانت هناك مسارات منتظمة لكان من املمكن تفادي 

ما ال يقل عن 

 47,165
حالة وفاة للمهاجرين عىل مستوى العامل منذ عام 2014.

 ميكن للمسارات املنتظمة القامئة 

 عىل الحقوق أن تنقذ األرواح، 

 ومتكِّن املهاجرين من عبور الحدود 

 دون املخاطرة بحياتهم أو تعرضهم 

 لالحتجاز أو التجريم أو االستغالل. 

إن نزع السالح عن سلطات إنفاذ 

القانون عىل الحدود سيجعل املهاجرين 

واملجتمعات املحلية الحدودية أكرث 

أمانًا.

اللجوء والتأشريات وتصاريح العمل 

التي تؤدي إىل الحصول عىل وثائق 

طويلة األجل، مبا يف ذلك الجنسية، 

إجراءات رضورية لضامن حقوق 

اإلنسان واألمن البرشي لألشخاص 

غري القادرين عىل العودة إىل 

البلدان التي دمرها تغري املناخ.

يف عام 2020، تسببت الكوارث 

الجيوفيزيائية واملتعلقة بالطقس يف 

عمليات نزوح داخلية جديدة شملت

30,7 مليون 
شخن يف 149 دولة وإقليم.

 ضامن حقوق اإلنسان عىل الحدود 

)2022( IOM :مصدر البيانات
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)Phil Cole( أنه "ال يوجد مربر  الدكتور فيل كول  الهجرة  يقول عامل 

أخالقي ملراقبة الحدود". غالبًا ما تكون السياسة منفصلة عن األخالقيات، 

عبور  أو  الحركة  من  واحد  لنوع  االحرتام  أو  الرشعية  معايري  يخلق  مام 

الحدود عىل حساب نوع آخر. يتم إنشاء ثنائيات مثل الهجرة الطوعية/غري 

الطوعية أو املهاجرين/الالجئني، بشكل يجلب استحقاقات مختلفة.

يُنظر إىل املهاجرين عىل أنهم ينتقلون طواعية لتحسني حياتهم مع 

الحفاظ عىل القدرة عىل "العودة إىل الوطن". وتحجب هذه النظرة حقيقة 

أن الكثريين يغادرون بلدانهم األصلية بسبب عوامل دفع ال تختفي بطريقة 

سحرية عىل مر السنني. وتعد البطالة والفقر وندرة الغذاء والعنف القائم 

عىل النوع االجتامعي والسياسات الحكومية العدائية والكوارث البيئية من 

بني العوامل التي تدفع العامل املنزليني إىل التنقل. 

املنخفضة،  األجور  ذوي  املهاجرين  من  العديد  ينتقل  وهكذا، 

سياق  ويف  العيش.  سبل  عن  بحثًا  املهاجرين،  املنزليني  العامل  فيهم  مبن 

اإلكراهات املذكورة أعاله، فإنهم "يختارون" السفر بعبارة فنية. إن صياغة 

واعرتاف  لكرامتهم  احرتام  ذلك  يف  كان  )وإن  خيارا  باعتباره  القرار  هذا 

بقدرتهم عىل الترصف يف شؤون حياتهم( يعني أنه يتحتم عليهم العودة.

عىل مستوى السياسة، هناك متييز بني املهاجر / املغرتب / الالجئ 

وغالبًا ما يكون يحمل كل مصطلح يف طياته آثارا من العنرصية والطبقية. 

ومع ذلك، من الناحية األخالقية، من الصعب تربير السبب يف عدم متتيع 

وأشكال  الحقوق  بنفس  املنزليني(  العامل  فيهم  )مبن  املهاجرين  العامل 

بيئتهم  ويف  العمل  يف  سواء  والسالمة  والصحة  التنقل  وحرية  الحامية 

الجديدة عىل غرار فئات أخرى من املهاجرين املحميني.

وتندرج عدالة الهجرة ضمن رؤية أكرب للعدالة االجتامعية تأخذ يف 

االعتبار كل ما سبق ذكره. وسنعرض يف هذا املقال تجارب العامل املنزليني 

)قربص،  املرشق  ودول  الخليج  إىل  إفريقيا  من  سفرهم  أثناء  كمهاجرين، 

العراق، إرسائيل، األردن، لبنان، فلسطني، سوريا وتركيا )محافظة هاتاي((.

هجرة اليد العاملة يف أفريقيا: كينيا كمثال
ويف  والقرسية.  الطوعية  الهجرة  حركات  من  طوياًل  تاريًخا  أفريقيا  شهدت 

السنوات األخرية، تزايد عدد النساء املهاجرات يف إطار هجرة لليد العاملة 

من رشق إفريقيا، داخل القارة أو خارجها عىل حد سواء. ويعزى ذلك إىل 

العريب  واملرشق  والخليج  أفريقيا  يف  للجنسني  بالنسبة  العمل  فرص  تنامي 

ورشق آسيا، ال سيام يف مجال الرعاية، والعمل املنزيل وقطاع الرعاية الصحية.

ويعد الطلب عىل عامالت املنازل يف الخليج واملرشق دافًعا مهاًم 

زيادة  إىل  يؤدي  مام  وأوغندا،  وتنزانيا  وإثيوبيا  كينيا  من  النساء  لهجرة 

تشكل  الشتات  تحويالت  أصبحت  كينيا،  ويف  البلدان.  تلك  إىل  التحويالت 

أعىل مصدر للعمالت األجنبية يف البالد1، بعد أن تجاوزت عائدات الشاي 

والقهوة والسياحة. 

عادلة.  أو  آمنة  دامئًا  ليست  كينيا  يف  العاملة  اليد  هجرة  عملية 

وعىل  العمل،  فرص  حول  مؤكدة  غري  معلومات  عىل  يعتمدون  فالعامل 

وكاالت  وتستغل  الخاصة.  التوظيف  ووكاالت  األرسة  وأفراد  األصدقاء 

التوظيف غري القانونية ضعف إنفاذ القانون من قبل الحكومات. وغالبًا ما 

"للهجرة  القانونية  باملسارات  كافيني  العامل معرفة ووعي غري  لدى  يكون 

الطوعية واملنظمة والنظامية". وهذا ما يزيد من تعرض العامل املهاجرين 

ملامرسات التوظيف غري األخالقية. 

 االنتقال من أجل كسب الرزق والحياة: عامالت املنازل املهاجرات 
بني إفريقيا والخليج واملرشق 

حقوق العامل املهاجرين

)Roula Seghaier( روال الصغري
منسقة الربامج االسرتاتيجية،

)IDWF( االتحاد الدويل للعامل املنزليني

)Sophia Njiru( صوفيا نجريو
مديرة العالقات الصناعية واملشاريع اتحاد كينيا للمنازل والفنادق واملؤسسات 

)KUDHEIHA( "التعليمية واملستشفيات والعامل املتحالفني "كوديها

أعلى  تشكل  الشتات  تحويالت  أصبحت  كينيا،   في 
البالد، بعد أن تجاوزت  للعمالت األجنبية في   مصدر 

والسياحة. والقهوة  الشاي  عائدات 

 غالًبا ما تكون السياسة منفصلة عن األخالقيات، 
 مما يخلق معايير الشرعية أو االحترام لنوع واحد 
من الحركة أو عبور الحدود على حساب نوع آخر.

 |  حقوق العامل املهاجرين

https://www.the-star.co.ke/business/kenya/2021-12-13-amount-sent-home-by-kenyans-in-diaspora-drops-in-november/
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وتزوير  مفرطة،  توظيف  لرسوم  العامل  يتعرض  ذلك،  عىل  عالوة 

املستندات، والوعود الكاذبة حول طبيعة ورشوط العمل، وعبودية الديون 

من مقريض األموال ووسطاء التوظيف. باإلضافة إىل أن خصائص ومستوى 

تعليم غالبية العامل املنزليني املهاجرين يحد من وصولهم )مبفردهم( إىل 

املعلومات القانونية واملؤسساتية.

عاماًل   93 حوايل  تويف  الكينية2،  الحكومة  أصدرته  لتقرير  وفًقا 

و2021.   2019 عامي  بني  السعودية  العربية  اململكة  يف  كينيًا  مهاجرًا 

واشتىك عدد كبري من املهاجرين العائدين من التحديات التي واجهتهم يف 

بلدان املقصد، وأشاروا إىل مامرسات العمل املسيئة مثل العنف والتحرش؛ 

كيميائية  مواد  مع  والتعامل  والجسدية؛  والجنسية  اللفظية  واالعتداءات 

خطرة بدون أي حامية؛ والتمييز العنرصي أو اإلثني؛ واحتجاز األجور. 

وتعترب  األجور.  لرسقة  املنزليني  العاملني  من  العديد  ويتعرض 

متابعة أرباب العمل لدفع األجور عملية شبه مستحيلة ألن العالقات مع 

أن وكالء  بلدانهم، عالوة عىل  إىل  العامل  تنقطع مبجرد عودة  املقصد  بلد 

بلد  إىل  وصولهم  فور  باملهاجرين  عالقة  كل  يقطعون  املحليني  التوظيف 

املقصد. 

القانونية  اإلطارات  من  بالعديد  كينيا  يف  العاملة  هجرة  تسرتشد 

والتنظيمية التي تهدف إىل حامية حقوق العامل املهاجرين. ومع ذلك، ال 

تزال هناك فجوات واضحة يف تنسيق هجرة اليد العاملة بني كينيا وبلدان 

املقصد. 

العمل  اتفاقيات  وأداء  تنفيذ  وتقييم  لرصد  آلية  إىل  كينيا  وتفتقر 

الثنائية املربمة مع بلدان املقصد. كام ال يتم اإلعالن عن مضامني االتفاقيات 

وعامة  العاملية  كالنقابات  الفاعلة  الجهات  أهم  يساعد  ال  مام  للجمهور، 

الناس عىل معرفة وجودها وأحكامها. باإلضافة إىل ذلك، ال تتوفر كينيا عىل 

برامج العودة وإعادة اإلدماج لفائدة العامل املهاجرين العائدين. وبالتايل، 

العودة دون حامية أو دعم إلعادة  أنفسهم عند  العامل  العديد من  يجد 

اإلدماج. 

املنازل  عامل  لتنظيم  والقليلة  النشطة  املحاوالت  بعض  باستثناء 

لخطر  عرضة  أكرث  أنفسهم  يجدون  الهجرة  يحاولون  من  فإن  كينيا،  يف 

إىل  ويفتقرون  معزولون  ألنهم  العامل،  وحقوق  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 

املحلية  العاملية  النقابات  تبذلها  التي  الجهود  فإن  لذلك،  النقايب.  التمثيل 

واملستشفيات  التعليمية  واملؤسسات  والفنادق  للمنازل  كينيا  اتحاد  مثل 

االتحاد  )KUDHEIHA( من خالل دعم  "كوديها"  املتحالفني  والعامل 

تشكيل  الوضع عرب  إصالح هذا  تروم   ،)IDWF( املنزليني  للعامل  الدويل 

شبكات تجمع بني هؤالء العامل. 

نظام الكفالة يف الخليج واملرشق: التاريخ والتداعيات
نظام الكفالة عبارة عن مجموعة فضفاضة من القوانني واملراسيم واللوائح 

والرشق.  الخليج  دول  يف  بالهجرة  املرتبطة  العرفية  واملامرسات  التنظيمية 

مصطلح الكفالة يعني "الرعاية"، وعادة ما تستخدم باللغة العربية لإلشارة 

إىل كفالة اليتيم، والقارص، والشخص الذي يعاين من إعاقات شديدة تتطلب 

الدعم يف قرارات الحياة اليومية )السفيه(، وإقامة املهاجرين يف بلد املقصد. 

الداخلية،  وزارة  تديره  للهجرة  نظام  فهو  عمل،  قانون  ليس  الكفالة  نظام 

باعتبارها الذراع الحكومي املسؤول عن الرشطة واألمن.

والحياة  السكن،  وترتيبات  باإلقامة،  املتعلقة  القرارات  فإن  وهكذا، 

االجتامعية، والتنقل، والعديد من الجوانب األخرى تكون بيد فرد واحد: صاحب 

العمل. باإلضافة إىل أن ازدواجية املنزل الخاص كمكان للعمل وللعيش تجعل منه 

فضاء غري آمن بشكل متزايد، بسبب االختالل الهائل يف القوة بني أرباب العمل 

والعامل. هذا باإلضافة إىل أن العامل املنزليني هم يف الغالب من النساء،3 اللوايت 

يتعرضن للعنف والتحرش القامئني عىل النوع االجتامعي بأحجام غري متناسبة. 

صاحب  مع  مشكلة  العامل  يواجه  عندما  آخر،  نظام  أي  مبوجب 

العمل، فإن وظيفته تكون يف خطر، لكن الجوانب األخرى من حياته )مثل 

العمل.  القانوين( ليست ضمن اختصاص صاحب  اإلقامة، والصحة، والوضع 

ومع ذلك، عندما يخضع العامل لنظام الكفالة، يقرر صاحب العمل كل يشء 

فتح حساب  للعامل  العامل. هل ميكن  بشأن كل جانب من جوانب حياة 

بنيك؟ هل ميكنهم الحصول عىل رخصة السياقة؟ هل ميكنهم زيارة أرستهم؟ 

هل ميكنهم اإلقامة يف البلد؟ كل هذه الجوانب يقررها صاحب العمل مبفرده. 

فقدان  إىل  تؤدي  أن  ميكن  ال  العمل  صاحب  مع  مشكلة  فأي 

الهجرة، واملنزل،  العمل، ووضع  بل وإىل فقدان ترصيح  الوظيفة فحسب، 

وقد تؤدي حتى إىل السجن والرتحيل. 

تتنوع أنظمة الكفالة عرب الخليج واملرشق، لكنها تتشارك العديد من 

الجوانب: عدم قدرة العامل عىل تجديد وثائق الهجرة الخاصة بهم، وعدم 

قدرتهم عىل تغيري أرباب العمل دون إذن من صاحب العمل، واشرتاط أن 

إن  املنزيل(.  بالعمل  األمر  يتعلق  )عندما  العمل  صاحب  منزل  يف  يعيشوا 

تجديد وثائق العمل من خالل الكفيل يعني أن العامل غالبًا ما يكونون غري 

إقامتهم؟  انتهت صالحية  وثائقهم؟ هل  يتم تجديد  مدركني ملصريهم. هل 

وقد ال يعرف العامل األجوبة، ألن صاحب العمل غالباً ما يحتفظ بجواز سفر 

العامل – وهي مامرسة يعتربها الكفيل )صاحب العمل( من صالحياته. 

بالعديد  كينيا  في  العمالة  هجرة   تسترشد 
تهدف  التي  والتنظيمية  القانونية  اإلطارات   من 

ذلك،  ومع  المهاجرين.  العمال  حقوق  حماية   إلى 
واضحة. فجوات  تزال هناك  ال 

تتنوع أنظمة الكفالة عبر الخليج والمشرق، لكنها 
تتشارك العديد من الجوانب: عدم قدرة العمال على 

تجديد وثائق الهجرة الخاصة بهم، وعدم قدرتهم على 
تغيير أرباب العمل دون إذن من صاحب العمل، 

واشتراط أن يعيشوا في منزل صاحب العمل )عندما 
يتعلق األمر بالعمل المنزلي(.

حقوق العامل املهاجرين  |

https://labour.watch/news/revealed-why-kenyan-domestic-workers-suffer-in-saudi-arabia
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_802551.pdf
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ال يتحكم العامل يف مآل وثائقه وقد ال يتمكن حتى من الوصول إليها 

يف املقام األول. إنه ألمر مقيت متاًما أن يجرَّم العامل عىل عدم تجديد التأشرية 

بينام تقع هذه املسؤولية عىل عاتق الكفيل. 

لنظام  الخاضعني  العامل  بني  مصري  ألسوأ  املنازل  عامل  ويتعرض 

الكفالة ألنهم غري مشمولني بقانون العمل الوطني. ويُنظر إىل عملهم عىل 

الكفالة  لنظام  آخرون  ويخضع عامل  النظامي.  غري  االقتصاد  من  أنه جزء 

وال  قطاعاتهم.  يف  كعامل  مختلفة  عمل  لقوانني  وأيًضا  مهاجرين  بصفتهم 

املنزليني إىل حد كبري  العاملني  الداخلية ترشف عىل  الشؤون  تزال وزارات 

ويفرتض منها ضامن حقوقهم.

إذا أراد عامل منزيل أن ينسحب من وضع استغاليل، فعليه مغادرة 

عىل  يرشف  الذي  الشخص  أي  العمل،  صاحب  وترك  يعمل  حيث  املنزل 

غري  وضعية  يف  الفور  عىل  املنزيل  العمل  يصبح  وبالتايل،  القانوين.  وضعه 

تهمة  العامل  إىل  وجهت  إذا  الهرب.  تهمة  إليه  توجه  أن  وميكن  قانونية 

الهرب، فال ميكنه مغادرة البالد. 

ويستغل هذه اآللية أرباب العمل، الذين يتمتعون بإفالت كامل 

من العقاب، ألنهم يترصفون داخل حدود نظام الكفالة. ويستفيد العامل 

املشمولون بقانون العمل، حتى يف غياب هذا القانون، من شكل من أشكال 

الحصول عىل جرب للرضر عن انتهاكات العمل. ومع ذلك، عندما تكون وزارة 

املنازل  عامل  عمل  ظروف  عىل  اإلرشاف  عن  مسؤولة  الداخلية  الشؤون 

إىل  الوصول  ميكنهم  وال  بهم:  مشتبهني  يصبحون  العامل  فإن  املهاجرين، 

العدالة.

غالبًا ما يتم وصف نظام الكفالة عىل أنه نتيجة تحيز ثقايف، مام 

يجب  ذلك،  من  وبدالً  وتُبقيه.  تنشؤه  التي  االقتصادية  العوامل  يحجب 

مربحا ألن هجرة  نظاما  الكفالة  نظام  ويعترب  العرقية.  الرأساملية  معالجة 

اليد العاملة الرخيصة تسمح لهذه الدول بتوفري املال عىل مؤسسات الرعاية، 

وألن الرسوم الناتجة عن عملية التوظيف وطلبات اإلقامة وعمليات تجديد 

اإلقامة توفر تدفًقا ثابتًا من اإليرادات بالنسبة لالقتصاد.

عىل سبيل املثال، يدر نظام الكفالة يف لبنان حوايل 100 مليون 

واملستحقات  والرضائب  التوظيف  رسوم  بفضل  سنويًا4  أمرييك  دوالر 

الرقم  هذا  ويعد  أخرى.  نفقات  بني  من  املختلفة،  الحكومية  للهيئات 

األضعف يف تقديرات األرباح املحصلة يف املنطقة. ومن ناحية أخرى، يعترب 

منوذج نظام الكفالة يف التوظيف مربًحا أيًضا لبلدان املنشأ: يعمل "الوكيل" 

عىل  التوظيف  وكيل  ويحصل  املقصد.  وبلد  املحتمل  العامل  بني  كوسيط 

من  يستفيد  وبالتايل  للعمل،  استقدامه  يتم  شخص  كل  مقابل  مايل  مبلغ 

إىل  لدفعهم  العامل  وخداع  زائفة،  عمل  فرص  وخلق  الكاذبة،  اإلعالنات 

السفر.

ثالثة  التوظيف وأطراف  النظام فرص عمل للوكالء ووكاالت  يوفر 

غري معروفة تسهل هذه املعامالت. فيتحمل العامل تكلفة هذا التوظيف. 

ويقع الكثري منهم يف عبودية الديون لدفع الرسوم املطلوبة منهم. ومع ذلك، 

نادًرا ما يتم التطرق إىل املصالح االقتصادية الكامنة وراء بقاء نظام الكفالة 

قامئا، حيث ينصب الرتكيز بدالً من ذلك عىل الجوانب الثقافية، التي تعترب 

أن التغيري صعب املنال. وعالوًة عىل أن هذا املنظور منظور اختزايل يصور 

بلدان الخليج واملرشق عىل أنها متيل يف األساس إىل أمناط هيمنة متقادمة، 

فإنه منظور يحجب إمكانيات وفرص حشد التأييد واملنارصة حول املسألة. 

وعىل الرغم من أن املنطقة واجهت العديد من التحديات بسبب 

الجائحة الحالية، مبا يف ذلك التضخم االقتصادي وعمليات ترسيح العاملة 

قياديي  أحد  أوضح  كام  األكرب.  التحدي  يبقى  الكفالة  نظام  فإن  املنزلية، 

بل  كوفيد،  ليس  واملرشق  الخليج  يف  "الفريوس  لبنان:  يف  املنزليني  العامل 

أوضح  بروز  بتوفري  رهني  محتمل  إصالح  أي  نجاح  إن  الكفالة".5  نظام 

لظروف التوظيف والعمل، وكرس دورات التوظيف غري العادل الذي يشبه 

االتجار بالعامل من أجل العمل القرسي.

القدرة عىل الترصف يف الشؤون الشخصية والعدالة االجتامعية
الهويات املعقدة: نساء مهاجرات من  العديد من  العامل املنزليون  يحمل 

واألديان،  األعراق  متعددة  العاملي، وخلفيات  الصعيد  الجنوب عىل  بلدان 

املنزليني  للعامل  بالعدالة  املطالبة  فإن  وبالتايل،  لألرس.  وحيد  ومعيل 

بالعدالة  مطالبة  فهي  وحده:  القطاع  يف  تنتهي  وال  تبدأ  ال  املهاجرين 

االجتامعية بشكل عام، للنساء واملهاجرين واألشخاص ذوي البرشة الداكنة. 

املنزليني  للعامل  الدويل  االتحاد  بقيادة  املنزليني،  العامل  حقوق  حركة 

وحلفائه، هي حركة من أجل حقوق اإلنسان والحرية.

ويجب  وتنظيمها.  وحاميتها  املنزلية  العاملة  هجرة  تيسري  يجب 

إىل  هائلة  مساهامت  يقدمون  ألنهم  أنفسهم،  العامل  واحرتام  تقدير 

بلدانهم األصلية من خالل التحويالت املالية وإىل بلدان املقصد من خالل 

كعامل  حياتهم  شؤون  يف  الترصف  عىل  قادرين  يكونوا  أن  يجب  عملهم. 

العامل على عدم  إنه ألمر مقيت تماًما أن يجرَّم 
على  المسؤولية  هذه  تقع  بينما  التأشيرة  تجديد 

الكفيل. عاتق 

الكامنة  االقتصادية  المصالح  إلى  التطرق  يتم  ما   نادًرا 
اختزالي  منظور  وهذا  قائما.  الكفالة  نظام  بقاء   وراء 

التأييد  حشد  وفرص  إمكانيات  يحجب   ومنظور 
المسألة. حول  والمناصرة 

 |  حقوق العامل املهاجرين

https://www.reuters.com/article/us-mideast-workers-rights-trfn-idUSKBN23F2IY
https://www.thinktriangle.net/wp-content/uploads/2020/11/Cleaning-Up-The-Shady-Industries-That-Exploit-Lebanons-Kafala-Workers-1.pdf
https://www.thinktriangle.net/wp-content/uploads/2020/11/Cleaning-Up-The-Shady-Industries-That-Exploit-Lebanons-Kafala-Workers-1.pdf
https://www.thinktriangle.net/wp-content/uploads/2020/11/Cleaning-Up-The-Shady-Industries-That-Exploit-Lebanons-Kafala-Workers-1.pdf
https://idwfed.org/en/covid-19/the-idwf/advocacy/mena-brief-final.pdf
https://idwfed.org/en/covid-19/the-idwf/advocacy/mena-brief-final.pdf


وكبرش يتمتعون بالحق يف العمل الالئق ويف حياة خارج مكان العمل. ولهم 

الحق يف اعتبار املكان حيث يقضون سنوات من عمرهم ويقدمون خدمات 

ومن خالل  األرسة.  وحدة  يشمل  وهذا  لهم،  وطنا  الزمن  من  عقود  طيلة 

العامل  يقوم  أخرى،  ومواقع   )IDWF( املنزليني  للعامل  الدويل  االتحاد 

املنزليون املهاجرون بالتنظيم صامدين عرب الحدود والحركات. إنهم يبنون 

الجسور التي نحتاج أن نتعلم منها.

الخامتة
لنكن واضحني: الكفالة والعدالة العاملية غري متوافقني. نحن ال نسعى إىل 

إصالح نظام الكفالة، وإمنا نسعى إىل إلغائه. ال يوجد سبب عميل أو أخالقي 

مينع العامل من عبور الحدود من خالل مسار منتظم قائم عىل الحقوق، 

ومن امتالك حقوقهم الخاصة دون نقلها إىل صاحب العمل. جميع األسباب 

الرباغامتية واألخالقية تدعو إىل متتع العامل بالحقوق والقدرة عىل الترصف 

يف شؤون حياتهم، سواء من أجل رفاهيتهم أو من أجل العدالة االجتامعية.

وفًقا للهدف السادت من أهداف االتفاق العاملي للهجرة بشأن 

التوظيف والعمل الالئق، يجب عىل الدول:

إلغاء نظام الكفالة. جعل العامل املنزلني مشمولني بقانون العمل   	
الوطني مع متتيعهم بحقوق العامل الكاملة يف العقود والسامح 

بإمكانية نقل التأشريات.

إنشاء مسارات منتظمة لجميع العامل املهاجرين تؤدي إىل مل   	
شمل األرسة واإلقامة الدامئة وسبيل للحصول عىل الجنسية.

التصديق عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق   	
للعامل املنزليني )C189( واعتامد ترشيعات وطنية لتفعيلها.

إرشاك العامل املهاجرين والنقابات ووكاالت التوظيف يف   	
التفاوض عىل االتفاقيات الثنائية وإتاحتها للجمهور الواسع. 

تنظيم وكاالت التوظيف وإجراء عمليات التفتيش. معاقبة   	
مامرسات التوظيف غري القانونية.

ضامن حرية العامل املنزليني يف التجمع وتكوين الجمعيات   	
وحقهم يف التنظيم واالنضامم إىل النقابات يف بلدان املقصد.

جمع بيانات حول العاملة املنزلية املهاجرة من أجل إصالح قائم   	
عىل البيانات.

إنشاء هيئات لتعزيز عمليات إعادة اإلدماج القامئة عىل الحقوق   	
واملراعية للنوع االجتامعي لفائدة العامل املهاجرين، عندما 

يختارون العودة.

تسهيل الوصول إىل الحامية االجتامعية الكاملة لفائدة جميع   	
املهاجرين، مبا يف ذلك أنظمة املعاشات التقاعدية. 

معالجة الدوافع التي ال متنح املرأة سوى خيار الهجرة، من خالل   	
 االستثامر الحقيقي 

يف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك الخدمات العامة الجيدة 

)التعليم، والرعاية الصحية(، والحامية االجتامعية، والعمل الالئق، 

واألمن البرشي، والتخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف معه، 

ومساءلة الحكومة عن حقوق اإلنسان.

وال  تبدأ  ال  المهاجرين  المنزليين  للعمال  العدالة 
بالعدالة  مطالبة  فهي  القطاع وحده:  في  تنتهي 

والمهاجرين  للنساء  عام،  بشكل  االجتماعية 
الداكنة. البشرة  واألشخاص ذوي 

www.spotlightreportmigration.org/spotlight-videos/

شاهد هذا الفيديو وتعرف عىل املزيد حول 
حامية حقوق العامل املهاجرين من إعداد نقابة 
عامل املنصات )UNIDAPP( يف بوغوتا، كولومبيا.

التوصيات

https://idwfed.org/en/resources/across-borders-and-movements-migrant-domestic-workers-resistance/@@display-file/attachment_1
https://idwfed.org/en/resources/across-borders-and-movements-migrant-domestic-workers-resistance/@@display-file/attachment_1
https://idwfed.org/en/resources/across-borders-and-movements-migrant-domestic-workers-resistance/@@display-file/attachment_1
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لحقوق  الوطنية  للشبكة  استقصائيني  ملرشوعني  ملخص  املقال  هذا 

آثار عسكرة  القانون بشأن  العدالة وسيادة  املهاجرين والالجئني ومؤسسة 

األمريكية،  املتحدة  للواليات  الجنوبية  الحدود  عىل  الهجرة  سياسة 

انظر:  السلفادور.  وحدود  والجنوبية،  الشاملية  املكسيكية   والحدود 

  https://bajolabota.com/و www.nnirr.org

مبصادر  االستعانة  عىل  متزايد  بشكل  األمريكية  املتحدة  الواليات  ركزت 

تسارعت  وقد  املايض،  العقد  مدى  عىل  الهجرة  مراقبة  لعمليات  خارجية 

وترية هذا التدبري خالل جائحة كوفيد-19. وتُستخدم هذه السياسات، التي 

النظامية، بشكل متزايد  الهجرة غري  تاريخيًا الحتواء وردع  إليها  اللجوء  تم 

ملعالجة أزمة اللجوء. وهذا ما يؤثر عىل األشخاص يف أوضاع هشة ألسباب 

صلة  ذات  بأسباب  تظافرت  ما  إذا  سيام  ال  ومناخية،  وسياسية  اجتامعية 

بالعرق والنوع االجتامعي والطبقة واإلثنية واألصل القومي. 

وخلق  للهجرة  الجذرية  والدوافع  األسباب  معالجة  من  وبدالً 

الهشة،  األوضاع  هذه  يواجهون  الذين  ألولئك  منتظمة  هجرة  مسارات 

الثنائية  االتفاقيات  من  العديد  تنفيذ  األمريكية  املتحدة  الواليات  واصلت 

وثالثية األطراف مع دول أمريكا الوسطى ملنع املهاجرين، مبن فيهم طالبي 

النازحني "غري مقبولني  أراضيها. وهذا يجعل األشخاص  اللجوء، من دخول 

من الناحية القانونية"، وغالبًا ما ينتهك نظام الحامية الدويل.

يقر االتفاق العاملي للهجرة )GCM( مبجموعة من االلتزامات التي 

تدعم حقوق اإلنسان للمهاجرين ويضع إطارًا للتعاون الدويل إلنقاذ األرواح يف 

املقام األول وضامن حامية حقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية. ومع ذلك، فقد 

جرمت دول املنطقة الهجرة من خالل سن وتشديد قوانني الهجرة وآليات اإلنفاذ. 

أعباء غري رضورية ومعاناة وظروف  املنطقة  املهاجرون يف  يواجه 

أو  الحكومة،  ترعاه  الذي  العنف  إىل  باإلضافة  الحدود.  تهدد حياتهم عىل 

الفقر املدقع، أو النزوح البيئي، فإنهم يعانون يف الوقت نفسه من األرضار 

املتفاقمة التي جلبتها الجائحة؛ ومن انعدام األمن الغذايئ والسكني؛ ومن 

القيود املفروضة عىل التنقل؛ والجدران والقوات العسكرية عىل الحدود.

منوذج ردع الهجرة
يف املكسيك ودول أمريكا الوسطى األخرى، تشمل برامج االستعانة مبصادر 

االقتصادية،  التنمية  وحزم  الهجرة،  بشأن  اتفاقيات  الحدود  عىل  خارجية 

حامية  بروتوكول  مثل  سياسات  لتنفيذ  العسكرية  الفنية  واملساعدة 

املهاجرين )MPP(، والفصل 42 من القانون األمرييك للصحة العمومية 

ألسباب صحية.  اللجوء  حق  ينكر  الذي   ،1944 لعام  العامة  والخدمات 

املوانئ  مداخل  يف  اللجوء  طالبي  املهاجرين  حامية  بروتوكول  ويرفض 

األمريكية، بينام أدى الفصل 42 إىل تنفيذ ما يربو عن 000 980 عملية 

بإجراءات موجزة شملت نساء ورجاال وأطفاال مهاجرين يف سياق  ترحيل 

الجائحة. 

املنشود  الهدف  لتحقيق  واالتفاقيات  السياسات  هذه  وتُستخدم 

منذ فرتة طويلة واملتمثل يف إغالق الحدود بني الواليات املتحدة األمريكية 

مام  اإلنسان،  لحقوق  جسيمة  النتهاكات  الناس  تعريض  مع  واملكسيك، 

يؤدي إىل زيادة الوفيات يف صفوف املهاجرين. ويتعارض ردع الهجرة مع 

للهجرة  العاملي  االتفاق  يف  عليها  املنصوص  املتأصلة  وااللتزامات  املبادئ 

.)GCR( وامليثاق العاملي بشأن الالجئني

أساسية  كأداة  الهجرة  ردع  األمريكية  املتحدة  الواليات  ومتارس 

البنية  هذه  وتهدف  املاضية.  العديدة  العقود  مدى  عىل  الهجرة  إلدارة 

املركبة من قوانني، وجدران، وطائرات بدون طيار، واالستدالل البيولوجي، 

وتقاسم البيانات، وتكنولوجيا املراقبة، واملناطق الجغرافية شديدة الحراسة، 

إىل فرض نظامني متوازيني عىل الحدود: أحدهام يسهل تنقل أولئك الذين 

واآلخر  األطراف،  متعددة  التأشريات  اتفاقيات  مبوجب  بامتياز  يتمتعون 

يردع ويجرم أولئك الذين ليس لديهم "حجج مقنعة" للدخول، إىل جانب 

أشكال من التمييز القائم عىل العرق والطبقة واألصل القومي. 

"املراقبة  أن  إىل  الصناعات  لهذه  املدين  املجتمع  رصد  خلص  وقد 

وهذا  املهاجرين".1  وترحيل  وسجن  اعتقال  إىل  تؤدي  ما  غالبًا  األمريكية 

 ،)DHS( األمريكية  الوطني  األمن  وزارة  تزود  التي  الرشكات  يشمل 

 آثار عمليات املراقبة عىل الحدود واالستعانة مبصادر خارجية 
عىل املهاجرين يف وضعية الهشاشة االجتامعية

الحامية عىل الحدود

)Alma Maquitico( أملا ماكيتكو
 مساعدة مدير الشبكة الوطنية لحقوق املهاجرين 

)NNIRR( والالجئني

)Alicia Moncada( أليسيا مونكادا
 Fundación para la Justicia( باحثة رئيسية، مؤسسة العدالة وسيادة القانون 

)y el Estado Democrático de Derecho

منذ اعتامد االتفاق العاملي للهجرة يف ديسمرب/

كانون األول 2018، قامت الوكاالت األمريكية 

إلنفاذ قانون الهجرة بإبعاد 300 2 طفل عن 

والديهم بالقوة مبوجب سياسة "عدم التسامح 

املطلق'' الجديدة التي تحيل جميع حاالت 

الدخول غري املرخص إىل املتابعة الجنائية.

2,300

 |  الحامية عىل الحدود

https://bajolabota.com/
http://www.nnirr.org
https://www.hopeborder.org/2020-situation-report-remain-in-mex
https://www.hopeborder.org/2020-situation-report-remain-in-mex
https://www.hopeborder.org/2020-situation-report-remain-in-mex
https://www.hopeborder.org/2020-situation-report-remain-in-mex
https://www.hopeborder.org/2020-situation-report-remain-in-mex
https://investigate.afsc.org/tags/high-tech-surveillance-immigrants
https://investigate.afsc.org/tags/high-tech-surveillance-immigrants
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البيانات؛  بقواعد   )ICE( والجامرك  الهجرة  قوانني  إنفاذ  وكالة  سيام  وال 

)البيومرتي(، األنظمة  البيولوجي  بيانات قوية، وبيانات االستدالل  وأنظمة 

"باالنتريس"  التتبع مثل رشكة  وبتقنيات  أمازون؛  قبيل رشكة  السحابية من 

)Palantir’s(؛ وبقواعد البيانات البيومرتية لرشكة "نورثروب غرومان" 
مثل  والوجه  القزحية  وبخوارزميات  )Northrop Grumman(؛ 

رشكة "نك" )NEC(، وغريها من الرشكات. 

وبينام يتم التغايض إىل حد كبري عن التأثري العرقي واإلثني لهذه 

متزايد  بشكل  التقنيات  هذه  استخدام  يجري  العسكرية،  االسرتاتيجيات 

غياب  يف  العودة  عىل  وإجبارهم  واملهاجرين  الالجئني  عودة  لترسيع 

عن  ويرتتب  اللجوء.  طلب  تقديم  وإمكانية  الواجبة  القانونية  لإلجراءات 

الذين  ألولئك  املدنية  والحقوق  اإلنسان  لحقوق  منهجية  انتهاكات  ذلك 

يهاجرون عرب الحدود واملقيمني يف املناطق الحدودية، مبن فيهم مجموعات 

املامثلة  واملجموعات  مكسييك،  أصل  من  واألشخاص  األصليني،  السكان 

املصنفة عرقيا.

األول  ديسمرب/كانون  يف  للهجرة  العاملي  االتفاق  اعتامد  منذ 

إنفاذ  )سلطات  الهجرة  قانون  إلنفاذ  األمريكية  الوكاالت  قامت   ،2018
قانون الهجرة والجامرك وإدارة الجامرك وحامية الحدود( بإبعاد 300 2 

طفل عن والديهم بالقوة2 مبوجب سياسة "عدم التسامح املطلق'' الجديدة 

التي تحيل جميع حاالت الدخول غري املرخص إىل املتابعة الجنائية. وكان 

 )848( وهندوراس   )1 423( غواتيامال  من  ينحدرون  األطفال  معظم 

واملكسيك   )43( الربازيل  من  األطفال  باقي  وكان   ،)179( والسلفادور 

400 9 مواطن  )30(. عالوة عىل ذلك، طردت إدارة "بايدن" أكرث من 
من هايتي عرب حوايل 126 رحلة جوية من املدن الحدودية بشكل أسايس. 

مراقبة  وكاالت  قبل  من  التقنني  من  األدىن  للحد  الرحالت  هذه  وتخضع 

واألطفال  النساء  شكلت  للهجرة،  الدولية  املنظمة  لبيانات  وفًقا  الطريان. 

املتحدة  الواليات  من  املطرودين  األشخاص  مجموع  من   %44 حوايل 

األمريكية إىل هايتي منذ 19 سبتمرب/أيلول 2021. 

يرجع تجريم املهاجرين إىل تاريخ قانوين طويل يف الواليات املتحدة 

األمريكية ويشكل أحد السامت األساسية لنموذج ردع الهجرة. يف سياق الحرب 

عىل اإلرهاب، تضع سياسات تأمني الحدود النساء والرجال واألطفال املهاجرين 

واإلرهابيني أو مهريب املخدرات أو املتاجرين بالبرش يف نفس السلة. 

الوسطى، حيث حددت  أمريكا  إىل  النموذج  تصدير هذا  ويجري 

العديد من االتفاقيات املوقعة بني الواليات املتحدة األمريكية ودول أمريكا 

الحالية تنفيذ مرشوع  القاعدة األساس ملواصلة اإلدارة األمريكية  الوسطى 

الظروف  وخلق  حاميتهم  من  بدالً  املهاجرين  تجريم  عرب  الهجرة،  ردع 

املواتية للمهاجرين من أجل املطالبة بحقوقهم أثناء الهجرة. 

الصارم  الترسيع  إىل  مبارش  بشكل  التنقل  تجريم  أدى  وقد 

يشمل  وهذا  الحدود.  عىل  خارجية  مبصادر  لالستعانة  األمرييك  للربنامج 

األمريكية  املتحدة  الواليات  بني  املشرتك  اإلعالن  التحديد  وجه  عىل 

واملكسيك(؛  األمريكية  املتحدة  )الواليات  التكميلية  واالتفاقية  واملكسيك 

تقاسم  وبرنامج   ،)GAIM( النظامية  غري  للهجرة  غواتيامال  وترتيبات 

البيانات البيومرتية )الواليات املتحدة األمريكية وغواتيامال(؛ واتفاقية أمن 

األمريكية  املتحدة  )الواليات  البيومرتية  البيانات  تقاسم  وبرنامج  الحدود 

املتحدة  )الواليات  باللجوء  املتعلقة  التعاونية  واالتفاقيات  وهندوراس(؛ 

األمريكية والسلفادور(، من بني أمور أخرى.

عسكرة سياسات الهجرة: الجدار األمرييك الحدودي يف املكسيك 

وأمريكا الوسطى
بني  املوقعة  االتفاقيات  يف  والواردة  للقلق  إثارة  األكرث  األمناط  بني  من 

"املثلث  ضمن  الواقعة  والدول  واملكسيك  األمريكية  املتحدة  الواليات 

العسكرية  القوات  عنارص  من  اآلالف  نرش  إىل  اإلشارة  تجدر  الشاميل"، 

والرشطة عىل طول الحدود الشاملية والجنوبية للمكسيك. توفر الوكاالت 

األمريكية التدريب واملساعدة الفنية املستمرة لقوات األمن يف مجال إنفاذ 

هندوراس  يف  الهجرة  ردع  أنشطة  يف  املبارشة  واملشاركة  الهجرة،  قوانني 

والسلفادور وغواتيامال بهدف منع املهاجرين وطالبي اللجوء من الوصول 

إىل الواليات املتحدة األمريكية. 

منذ اندالع جائحة كوفيد-19، زادت املشاركة العسكرية يف إدارة 

الواليات  بالنسبة للمكسيك، أدى اإلعالن املشرتك بني  الهجرة بشكل كبري3. 

ألكرث  أويل  نرش  إىل  التكميلية  واالتفاقية  واملكسيك  األمريكية  املتحدة 

الجنوبية  الحدود  عىل  املكسييك  الوطني  الحرس  عنارص  من   6 500 من 

و000 15 عىل الحدود الشاملية بهدف منع الناس من الهجرة إىل الواليات 

املتحدة األمريكية. 

املتحدة  الواليات  شجعت  والسلفادور،  وهندوراس  غواتيامال  ويف 

لفائدة  تدريبية  دورة  يف  الحدود  حرس  عنارص  مشاركة  عىل  األمريكية 

نفذ  وقد  الهجرة.  تدفقات  وقف  بهدف  ومدنيني  العسكرية  القوات 

بإجراءات  ترحيل  عمليات  األمريكية  القومي  األمن  وكالة  يف  مسؤولون 

موجزة ضد أشخاص كانوا مسافرين يف "قوافل". وتتعارض هذه التدابري مع 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان وقانون الالجئني.

باإلضافة إىل ذلك، أثَّر إحداث دورية لحرس الحدود يف السلفادور 

عىل   2019 عام  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  وتدريب  بتمويل 

املجتمعات  يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  اإلنسان  وحقوق  التنقل  حرية 

الحدودية4، وأدى إىل استبعاد مجتمعات السكان األصليني والفالحني بشكل 

خاص من التمتع بحقوقهم االقتصادية واالجتامعية والرتابية. ويتضح هذا 

أو  بولسونس،  "إكس  باسم  املعروفة  الوطنية  للحدود  العابرة  األقاليم  يف 

السكان  تُحرم مجتمعات  )Ex-Bolsones( حيث  القدمية"  الحقائب 

تسوية  تكفلها  التي  التنقل  بانتظام من مامرسة حرية  والفالحني  األصليني 

النزاع عرب محكمة العدل الدولية.

عواقب عسكرة سياسة الهجرة واالستعانة مبصادر خارجية يف املنطقة 
عسكرية  ردع  عمليات  الشاميل  املثلث  ودول  املكسيك  نفذت  أن  منذ 

وانتهاكات  واالحتجاز  للقمع  اللجوء  وطالبو  املهاجرون  تعرض  مشرتكة، 

والسلفادور، شجعت  وهندورات  غواتيماال  وفي 
مشاركة  على  األمريكية  المتحدة  الواليات 

لفائدة  الحدود في دورة تدريبية  عناصر حرت 
وقف  بهدف  ومدنيين  العسكرية  القوات 

الهجرة. تدفقات 

الحامية عىل الحدود  |

https://www.amnestyusa.org/pdfs/AI_InHostileTerrain_032312_singles.pdf
https://www.amnestyusa.org/pdfs/AI_InHostileTerrain_032312_singles.pdf
https://www.amnestyusa.org/pdfs/AI_InHostileTerrain_032312_singles.pdf
https://www.aclu.org/issues/family-separation
https://www.aclu.org/issues/family-separation
https://www.aclu.org/issues/family-separation
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/09/19-607-Mexico-Migration-and-Refugees.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/09/19-607-Mexico-Migration-and-Refugees.pdf
https://www.animalpolitico.com/2019/06/guardia-nacional-migrantes-frontera-eu/
https://www.animalpolitico.com/2019/06/guardia-nacional-migrantes-frontera-eu/
https://www.animalpolitico.com/2019/06/guardia-nacional-migrantes-frontera-eu/
https://www.animalpolitico.com/2019/06/guardia-nacional-migrantes-frontera-eu/
https://www.foreign.senate.gov/press/ranking/release/menendez-publishes-report-exposing-dhs-involvement-in-reckless-overseas-operation
https://www.foreign.senate.gov/press/ranking/release/menendez-publishes-report-exposing-dhs-involvement-in-reckless-overseas-operation
http://www.migracion.gob.sv/noticias/secretario-interino-de-seguridad-nacional-de-ee-uu-se-reune-con-ministros-de-seguridad-del-triangulo-norte/
http://www.migracion.gob.sv/noticias/secretario-interino-de-seguridad-nacional-de-ee-uu-se-reune-con-ministros-de-seguridad-del-triangulo-norte/
http://www.migracion.gob.sv/noticias/secretario-interino-de-seguridad-nacional-de-ee-uu-se-reune-con-ministros-de-seguridad-del-triangulo-norte/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/75/075-19920911-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/75/075-19920911-JUD-01-00-EN.pdf
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أعامل  وارتكاب  املفرطة،  القوة  استخدام  ذلك  يف  مبا  لحقوقهم،  أخرى 

التعذيب،5 وتهديد سالمتهم الجسدية وحريتهم الشخصية وأمنهم.

املكسيكية  الحدود  امتداد  عىل  املحلية  املجتمعات  وشهدت 

الشاملية والجنوبية يف السنوات األخرية، انتشاًرا متزايًدا للقوات العسكرية 

العنرصية  تزايد حدة  إىل  ذلك  أدى  وقد  الهجرة.  لالضطالع مبهام سلطات 

أصل  املنحدرين من  فيهم  )مبن  السود  املهاجرون  معينة:  ضد مجموعات 

أفريقي واملهاجرين السود عرب القارات(، والسكان األصليني، والفالحني من 

يتم تصنيفهم بشكل منهجي، وتعريضهم لالحتجاز  والذين  الحمر،  الهنود 

من  أخرى  وأشكال  لألجانب  معادية  بروايات  واستهدافهم  التعسفي، 

التمييز.

يف  الهجرة  ردع  مرشوع  لتنفيذ  خارجية  مبصادر  االستعانة  إن 

والفتيات  النساء  ضد  العنف  مامرسة  تسهل  األمريكية  املتحدة  الواليات 

"اإلجرام  هذا  يعرضهم  وبالتايل،  أخرى.  جنسية  هويات  من  واملهاجرين 

للموظفني عىل  تسمح  بيئة  ويخلق  الحامية،  بدالً من  لالضطهاد  املفرتض" 

واالعتداء  ورضبهن،  وإذاللهن،  إنسانيتهن،  من  النساء  بتجريد  الحدود 

عليهن جنسيا. وغالبًا ما يتم ترحيل ضحايا العنف الجنيس يف مراكز احتجاز 

قوات  ميّكن  مام  العدالة،  إىل  للجوء  فرصة  لهم  تتاح  أن  دون  املهاجرين 

عالوة  العقاب.  من  تخوف  دون  مامرساتهم  مواصلة  من  الهجرة  رشطة 

عىل ذلك، فإن الخيارات السياسية التي يُزعم اتخاذها ملساعدة املهاجرات 

الضحايا تؤدي يف الواقع إىل تفاقم أوضاعهن، حيث تُستخدم اسرتاتيجيات 

إلنفاذ  العسكرية  االسرتاتيجيات  من  مجموعة  "لتربير"  االتجار  مكافحة 

قوانني الهجرة التي تجعل عبور املهاجرين أكرث خطورة.

وفتًكا  عنًفا  أكرث  الهجرة  رحلة  املكثفة  الرشطة  عمليات  جعلت 

الحادي  القرن  من  األول  العقد  منتصف  فمنذ  للمهاجرين.  بالنسبة 

والعرشين، ارتفع عدد وفيات املهاجرين عىل امتداد الحدود بني الواليات 

معدل  املجتمعية  املنظامت  وتعزو  هذا  واملكسيك.  األمريكية  املتحدة 

مام  عزلة،  أكرث  مسارات  إىل  الهجرة  تدفقات  تحول  إىل  املتزايد  الوفيات 

من  وغريها  والعطش  الشمس  رضبات  بسبب  باملوت  الناس  عىل  يحُكم 

الوفيات التي ميكن تفاديها. 

ومن ناحية أخرى، تواجه العائالت واملنظامت املجتمعية التي تعاين 

الجثث  ومراكز حفظ  القضائية،  اإلجراءات  دوامة من  املوارد  نقص يف  من 

والسفارات  الرشعي،  الطب  وأخصائيي  واألطباء،  األموات(،  )مستودعات 

أو  وتعقبهم  املفقودين  األشخاص  بشأن  للتحقيق  القنصليني  واملسؤولني 

لضامن استعادة رفات األموات وتحديد هويتهم. وخالصة القول، فإن األمل 

والصدمات واملوت هي عواقب جوهرية ومقصودة لنموذج ردع الهجرة.

الخامتة
املراقبة  عمليات  تشديد  ترسيع  إىل  الراهنة  العاملية  الصحية  األزمة  أدت 

عىل الحدود واالستعانة مبصادر خارجية لتنفيذ سياسات الحدود، مبا يطرح 

تحديات جمة لحامية حقوق اإلنسان غري القابلة للترصف للمهاجرين من 

هشة  أصبحت  التي  والفئات  واألطفال  اللجوء  وطالبي  والرجال  النساء 

بسبب التمييز متعدد الجوانب. 

املتأصلة  وااللتزامات  املبادئ  مع  الردع  سياسات  وتتعارض 

حقوق  بدعم  تلتزم  والتي  للهجرة،  العاملي  االتفاق  يف  عليها  املنصوص 

ن  وتؤمِّ األرواح،  إلنقاذ  الدويل  للتعاون  إطاًرا  وتضع  للمهاجرين  اإلنسان 

ضامنات حقوق اإلنسان عىل الحدود الدولية. 

وفًقا للهدف الثامن من أهداف االتفاق العاملي للهجرة بشأن إنقاذ 

األرواح، يجب عىل الدول: 

تجريد سياسات الهجرة من الطابع العسكري، يف القانون   	
واملامرسة.

	  إلزام جميع األفراد املشاركني يف إجراءات األهلية للهجرة 
واللجوء مبا ييل:

∙  ضامن مساءلة الهيئات املعنية باإلنفاذ التي شاركت يف   
انتهاكات حقوق اإلنسان.

∙  ضامن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان/املهاجرين،   
وال سيام أولئك الذين ينتمون إىل فئات هشة.

املشاركة يف محادثات أصحاب املصلحة املتعددين مع   	
منظامت املجتمع املدين من أجل:

∙  استعراض وتحليل تأثري اسرتاتيجيات الردع العسكرية   
عىل املهاجرين والالجئني.

∙  تطوير إطارات لحكامة الهجرة تعرتف بالدوافع الهيكلية   
للهجرة وتعالجها، مبا يف ذلك تغري املناخ، والعنرصية 

املنهجية، والفقر، والعنف االجتامعي.

تطوير آليات وبروتوكوالت مستجيبة للنوع االجتامعي عىل   	
جميع املستويات تسهل البحث عن املهاجرين املتوفني 

وتحديد هويتهم وإرجاعهم ألرسهم، مبا يف ذلك: 

∙  تقديم الدعم الكامل ملنظامت املجتمع املدين وفرق   
الطب الرشعي املشاركة يف عمليات البحث وتحديد 

الهوية.

∙   التعاون يف جهود التخفيف من حدة أزمة وفيات   
املهاجرين وحاالت االختفاء وتوفري ضامنات لتفادي 

التكرار.

∙  توسيع نطاق الحق يف االنتصاف وجرب الرضر، مبا يف ذلك   
تقديم الدعم النفيس واالجتامعي واالقتصادي والشامل 

لعائالت املهاجرين املختفني وأولئك الذين لقوا حتفهم 

أثناء العبور. 

www.spotlightreportmigration.org/spotlight-videos/

شاهد هذا الفيديو وتعرف عىل املزيد حول حامية 
املهاجرين عىل الحدود من إعداد مركز جنوب 

تكساس لحقوق اإلنسان.

التوصيات

 |  الحامية عىل الحدود

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-10/REC_2020_050.pdf
https://mvsnoticias.com/noticias/estados/guardia-nacional-tortura-a-migrantes-en-estacion-migratoria/
https://www.aclu.org/blog/immigrants-rights/president-trump-accelerating-militarization-southwest-border
https://www.aclu.org/blog/immigrants-rights/president-trump-accelerating-militarization-southwest-border
https://www.hrw.org/news/2021/10/21/us-records-show-physical-sexual-abuse-border
https://www.hrw.org/news/2021/10/21/us-records-show-physical-sexual-abuse-border
http://www.thedisappearedreport.org/aboutus.html
https://southtexashumanrights.org/
http://www.thedisappearedreport.org/aboutus.html
https://southtexashumanrights.org/
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قضيتان  أنهام  عىل  والهجرة  املناخ  تغري  مع  التعامل  تم  لطاملا 

مرور  فبعد  إنكاره.  ميكن  ال  أمرا  بات  بينهام  التقاطع  لكن  منفصلتان، 

 ،)GCM( للهجرة  العاملي  االتفاق  عىل  املصادقة  عىل  سنوات  ثالث 

الخرباء،  معظم  توقعه  مام  أكرب  بوترية  املناخية  الحقائق  تسارعت 

املناخ  أزمة  وتربز  الوخيمة.  والعواقب  السلبية  اآلثار  من  زاد  مام 

الحدود  عرب  للهجرة  وكذلك  السكان  لنزوح  رئييس  كمحرك   باطراد 

يف املستقبل القريب.

املنسوبني  املتنقلني  للمهاجرين  الفعيل  العدد  تحديد  ويصعب 

الهجرة  استعراض  باملناخ. كام هو موضح يف  املتعلقة  العوامل  إىل  مبارشة 

اإلنسان  وتنقل  املناخ  تغري  تصادم  الطرق  إن   ..."  ،2021 لعام  املختلطة 

القرارات  ذلك  يف  مبا  املحلية،  البيئة  يف  ومتأصلة  وديناميكية  معقدة 

السياسية. ويعمل تغري املناخ كمضاعف للتهديد – أو الهشاشة – بطريقة 

املترضرين،  لدى  مسبًقا  القامئة  الهشاشة  أوجه  تفاقم  إىل  وتؤدي  تكشف 

بدالً من خلقها بشكل مبارش."

املناخ  لتغري  للتصدي  أوليًا  أساًسا  للهجرة  العاملي  االتفاق  يوفر 

الدوافع  "تقليص  بغية  الثاين،  الهدف  إطار  يف  سيام  ال  الهجرة،  ومعالجة 

والعوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إىل مغادرة بلدهم األصيل". 

)ح(،   5 الهدف  مثل  للهجرة،  العاملي  االتفاق  من  أخرى  عنارص  وتتعلق 

عىل  عالوة  باملناخ،  تتعلق  ألسباب  النازحني  األشخاص  لفائدة  مبسارات 

األهداف التي تتناول معالجة أوجه الضعف يف الهجرة )الهدف 7(. ويعد 

 ،)17 )الهدف  التمييز  ومناهضة   ،)15 )الهدف  الخدمات  إىل  الوصول 

خاصة  أهمية  تكتيس  التي  األمور  من   )18 )الهدف  املهارات  وتنمية 

ملعالجة مسألة النزوح والهجرة املرتبطة باملناخ.

مع  الدولية  الهجرة  دوافع  من  التقليص  يتوافق  ذلك،  عالوة عىل 

املطالب امللحة ملعالجة أزمة املناخ من خالل خطط اسرتاتيجية واالستثامر 

يف التخفيف والتكيف، وكذلك عرب حساب الخسائر الدامئة وطويلة األجل 

مع دعم الخسائر واألرضار.

يطلق  والعنيفة ضد من  والعنرصية  السلبية  العدائية  األعامل  إن 

بسبب  النازحني  املهاجرين  تصف  املناخ"  بسبب  "املهاجرين  اسم  عليهم 

خاص  بشكل  األمر  ويتعلق  أمنية".  "مخاطر  يشكلون  أنهم  عىل  املناخ 

العاملية،  التي فرضتها األزمة الصحية  بالضغوطات االقتصادية واالجتامعية 

الفريوس، مام أدى يف بعض  الفداء النتشار  املهاجرون كبش  بحيث أصبح 

الحاالت إىل وضع سياسات للهجرة أكرث تقييًدا.

تفاقم حدة التمييز املتقاطع بفعل أزمات املناخ
متزايدة،  ملخاطر  واألطفال  والرجال  النساء  تتعرض  املناخ،  أزمة  تقدم  مع 

لدى  يكون  قد  املوجز.  يف  املوضحة  املساواة  عدم  تقاطعات  عند  سيام  ال 

األشخاص الذين يعيشون عىل الخطوط األمامية لآلثار الشديدة ألزمة املناخ 

يفقدوا  أن  بعد  لكن  وأرسهم.  أنفسهم  إلعالة  قليلة  جد  وقدرات  موارد 

فقد  والعمل،  والسكن،  األسامك،  صيد  إىل  الوصول  وإمكانية  أراضيهم، 

أو  ضعيفة  إمكانية  عىل  إال  يتوفرون  وال  الغذايئ  األمن  انعدام  يواجهون 

منعدمة للوصول إىل الرعاية الصحية، يف وقت تزداد فيه املخاطر الصحية. 

وقد ال يتمكن األطفال من الذهاب إىل املدرسة. 

يتعرض هؤالء األشخاص واملجتمعات لخطر أكرب متمثل يف النزوح 

وحقوقهم.  سالمتهم  وضامن  رفاهيتهم  توفري  يف  الحكومات  تفشل  عندما 

العظمى من  الغالبية  باملناخ  املرتبطة  الداخيل  النزوح  وقد شكلت حاالت 

عمليات النزوح الجديدة يف عام 2020 يف 145 دولة )ما يقدر بـ 30,7 

الداخيل  النزوح  وفًقا ملركز رصد  مليون(،   40,5 نازح من إجاميل  مليون 

2022 الصادر عن  )IDMC(. وكام ورد يف تقرير الهجرة العاملية لعام 
الجديدة  النزوح  البيانات عىل حاالت  تركز هذه  للهجرة،  الدولية  املنظمة 

التي تنتج بشكل عام عن أحداث مفاجئة الظهور. ومن الصعب التأكد من 

العوامل  بسبب  الحدود  عرب  والهجرة  الداخيل  بالنزوح  املتعلقة  البيانات 

ذات الصلة باملناخ بطيئة الظهور مثل الجفاف.

تسلط  ال  باملناخ  املرتبط  الداخيل  النزوح  ظاهرة  فإن  ذلك،  ومع 

الضوء عىل املخاوف املتعلقة بسالمة وحقوق النازحني فحسب، بل السكان 

 أزمة املناخ تؤدي إىل تفاقم مختلف أشكال 
عدم املساواة، وتدفع إىل هشاشة الهجرة

النزوح املرتبط باملناخ

)Catherine Tactaquin( كاثرين تاكتاكني 
)WIMN( منظِّمة مساعدة لالجتامعات، شبكة النساء والهجرة

لنزوح  باطراد كمحرك رئيسي  المناخ  أزمة  تبرز 
المستقبل  في  الحدود  عبر  للهجرة  وكذلك  السكان 

القريب.

إن األعمال العدائية السلبية والعنصرية والعنيفة ضد 
من يطلق عليهم اسم "المهاجرين بسبب المناخ" تصف 

المهاجرين النازحين بسبب المناخ على أنهم يشكلون 
"مخاطر أمنية".

النزوح املرتبط باملناخ  |

https://mixedmigration.org/mixed-migration-review-2021-interactive/
https://mixedmigration.org/mixed-migration-review-2021-interactive/
https://mixedmigration.org/mixed-migration-review-2021-interactive/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2021/
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2021/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2021/
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القروية/الريفية  املناطق  من  النازحون  وانتقل  أيًضا.  عام  بشكل  املحليني 

االجتامعية  الحامية  إىل  امللحة  الحاجة  زاد من  الحرضية، مام  املناطق  إىل 

وحقوق العمل والدعم االقتصادي للمجتمعات الفقرية واملهمشة، والعمل 

عىل وضع سياسات وتوفري املوارد ملعالجة اآلثار املتعلقة باملناخ. 

الحقائق اإلقليمية
للتأثر  "عرضة  البلدان  أكرث  أحد  باعتبارها  بنغالديش  إىل  يُشار  ما  غالبًا 

تقدر  عالية.  سكانية  وكثافة  منخفضة  جغرافية  مع  العامل،  يف  باملناخ" 

مؤسسة العدالة البيئية أنه بحلول عام 2050 قد يضطر واحد من أصل 

سبعة أشخاص يف بنغالديش إىل النزوح بسبب العوامل املتعلقة باملناخ – 

حيث أن ارتفاع مستوى سطح البحر وحده سيدفع ما يزيد عن 18 مليون 

شخص إىل الهجرة.

مؤخرًا، أجرت منظمة حامية حقوق العامالت املهاجرات "بنغالديش ناري 

رساميك كندرا" )BNSK( بحثًا بني النساء النازحات بسبب املناخ الاليئ 

انتقلن إىل "دكا"، حيث كن من بني مئات اآلالف من سكان األحياء الفقرية. 

اللوايت  النساء،  عىل  للنزوح  املتباين  التأثري  عن  املنجزة  الدراسة  وكشفت 

بشأن  ومخاوفهن  الصحية،  والرعاية  العمل  نقص  بشأن  قلقهن  عن  عربن 

هذه  مثل  وتجسد  ألطفالهن.  التعليم  فرص  وغياب  الجسدية،  سالمتهن 

الظروف انعدام األمن الذي يعاين منه العديد من السكان النازحني داخليًا 

– والذين قد يحتاجون إىل الهجرة مرة أخرى. 

النازحني بسبب املناخ يهاجرون  وإذا كانت الغالبية العظمى من 

داخليًا، فإن الظروف التي تجرب األشخاص عىل التنقل عرب الحدود آخذة يف 

االزدياد. فبالنسبة للسكان يف املناطق الساحلية املنخفضة، أصبح االنتقال 

الصغرية،  الجزرية  الدول  بني  الحال  هو  وهذا  عنه.  محيد  ال  أمرًا  بالفعل 

مثل كرييبايت وتوفالو وفيجي يف املحيط الهادئ. وعىل الرغم من أن منطقة 

انبعاثات  من  فقط1   %0,03 بنسبة  تساهم  بأكملها  الهادئ  املحيط 

غازات الدفيئة التي تغذي االحتباس الحراري، فإنها عىل الخطوط األمامية 

البحر؛  وارتفاع مستوى سطح  أكرث قسوة؛  وتعاين من طقس  املناخ،  ألزمة 

وزيادة متلح البحر واألرض؛ وفقدان األرايض وصيد األسامك وسبل العيش؛ 

واملزيد من املشاكل. 

بالفعل  القروية/الريفية  املناطق  يف  الناس  أُجرب  البلدان،  هذه  يف 

العمل، والسكن، وأساسيات  الحرضية، بحثًا عن  املناطق  االنتقال إىل  عىل 

البقاء عىل قيد الحياة. وازدادت الكثافة السكانية بشكل كبري، كام اتسعت 

وتنامي  واالجتامعي،  االقتصادي  الدعم  غياب  مع  الفقر،  انتشار  رقعة 

الضغوطات من أجل الهجرة إىل الخارج.

املتأثرين  السكان  العديد من  األليمة، يسعى  الظروف  حتى يف مثل هذه 

إىل "التأقلم" مع أوضاعهم، ومقاومة رضورة مغادرة منازلهم ومجتمعاتهم 

منظمة  دراسة  يف  ورد  ما  حسب  داخليًا،  النازحون  ويشعر  املحلية. 

املحيل،  املجتمع  بفقدان   ،)BNSK( كندرا"  رساميك  ناري  "بنغالديش 

والثقافة، والتواصل األرسي، واألمان، واملزيد من األمور.

سيكون   ،2050 عام  بحلول  أنه  الدويل  البنك  توقع   ،2021 عام  ويف 

البلدان  داخل  نازحني  إفريقيا  باملناخ يف  متعلق  مهاجر  مليون   86 هناك 

يقرب  ما  فإن   ،  )CMDI( الداخيل  النزوح  ملركز رصد  وفًقا  بينها.  وفيام 

من ثلث جميع حاالت النزوح الداخيل يف جميع أنحاء العامل ستحدث بني 

الدول األفريقية، مع مالحظة أن مثل هذه البيانات ميكن أن تعكس النزوح 

تعكس  ال  قد  لكنها  الفيضانات،  مثل  الحدوث  رسيعة  الكوارث  بسبب 

الجفاف والتصحر )وبالتايل ال  الظهور، مثل  النزوح بسبب تغيريات بطيئة 

يتم اإلبالغ عنها(.

الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية  ووفقاً 

من  يقرب  ما  نزح   ،2021 الثاين  يناير/كانون   1 بحلول   ،)UNHCR(
3 ماليني شخص داخليًا يف الصومال بسبب النزاعات والكوارث، وانتقل ما 
يقرب من مليون شخص إىل البلدان املجاورة. وبحلول نهاية عام 2021، 

3,5 مليون صومايل من شأنهم أن يعانوا  أشارت التوقعات إىل أن حوايل 

من انعدام األمن الغذايئ بسبب جفاف دام ثالث سنوات، مام سيؤدي إىل 

زيادة النزوح والهجرة عرب الحدود.

املرتبطة  املستمرة  العوامل  بسبب  الحدود  عرب  الهجرة  وتتزايد 

باملناخ يف أمريكا الوسطى. وتحتل كل من غواتيامال ونيكاراغوا والسلفادور 

ملنظمة  التابع  األجل  طويل  العاملي  املناخ  مخاطر  مؤرش  يف  عالية  مرتبة 

الحكومية  غري  للمنظمة  وفًقا   ،)Germanwatch( "دجورمنواتش" 

"الروتا ديل كليام" )La Ruta del Clima( يف كوستا ريكا. وتعد 

معرضة  الوسطى،  ألمريكا  الجاف  املمر  يف  الواقعة  هذه  مثل  البلدان 

للجفاف املستمر، وعدم انتظام التساقطات املطرية، وارتفاع درجات حرارة 

وتزايد شدتها، والفيضانات املرتبطة بتغري املناخ. 

مدى  عىل  املحاصيل  إتالف  يف  األمد  طويل  الجفاف  تسبب  وقد 

املناطق  إىل  القروية/الريفية  املناطق  من  الهجرة  حفز  مام  سنوات،  عدة 

الحرضية. كام أدت األعاصري الكربى املتعددة يف املنطقة إىل ترسيع هذه 

الظروف اليائسة وعززت الهجرة إىل الخارج، ال سيام إىل املكسيك والواليات 

الحصول  إىل  القرسيون  املهاجرون  هؤالء  سعى  حيث  األمريكية،  املتحدة 

الهادئ  المحيط  الرغم من أن منطقة  وعلى 
فقط من   %0,03 بنسبة  تساهم  بأكملها 

االحتبات  تغذي  التي  الدفيئة  غازات  انبعاثات 
األمامية ألزمة  الخطوط  فإنها على  الحراري، 

المناخ

بحلول عام 2050 قد يضطر واحد من 

أصل سبعة أشخاص يف بنغالديش إىل النزوح 

بسبب العوامل املتعلقة باملناخ.

يف عام 2020، قدر بأن 30,7 مليون 

نازح داخيل من إجاميل 40,5 مليون 

اضطروا للنزوح ألسباب متعلقة باملناخ.

30,7 مليون

 |  النزوح املرتبط باملناخ

https://ejfoundation.org/reports/injustice-on-the-frontlines-of-the-climate-crisis-in-the-us
https://ejfoundation.org/reports/injustice-on-the-frontlines-of-the-climate-crisis-in-the-us
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/20161209-IDMC-Africa-report-web-en.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/20161209-IDMC-Africa-report-web-en.pdf
https://data2.unhcr.org/en/country/som
https://data2.unhcr.org/en/country/som
https://data2.unhcr.org/en/country/som
https://belonging.berkeley.edu/climaterefugees
https://larutadelclima.org/wp-content/uploads/2019/10/LostDamage_LRC.pdf
https://larutadelclima.org/wp-content/uploads/2019/10/LostDamage_LRC.pdf
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الحدود  عىل  ليتم صدهم  خطرة  رحالت  يف  وخاضوا  واألمان،  املأوى  عىل 

يف نهاية املطاف. ويعيش الكثريون يف مخيامت تعرضهم ملزيد من العنف 

تقرير  ويتوقع  لألطفال.  وتعليم  صحية  ورعاية  عمل  دون  واالستغالل، 

عام  يف  الدويل  البنك  عن  الصادر   )Groundswell( غراوندسويل 

 2050 عام  بحلول  شخص  مليون   3,9 حوايل  نزوح  إمكانية   2021
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تقارير  وتشري  املنطقة؛  هذه  يف 

اللجوء  طلبوا  نازح داخلياً  أقل من مليون  أن  )UNHCR( إىل  الالجئني 

داخل املنطقة.

تغري املناخ يؤثر عىل مجتمعات املهاجرين
عبورهم  بعد  املناخية  العوامل  بسبب  النازحون  املهاجرون  يستمر  قد 

وألنهم  الهشة.  األوضاع  من  وغريها  املناخ  تأثريات  مواجهة  يف  للحدود، 

عمل  وظروف  معيشية  ظروف  من  يعانون  فقد  نظاميني،  غري  مهاجرون 

املستمر  والتهديد  العرقية،  وهويتهم  النظامي  غري  وضعهم  بسبب  صعبة 

عائًقا  الهجرة  وضع  إىل  افتقارهم  ويشكل  والرتحيل.  واالحتجاز  باالعتقال 

فرص  لديهم  تكون  ال  ما  وغالبًا  الالئق،  العمل  إىل  الوصول  إمكانية  أمام 

الوصول إىل الخدمات االجتامعية والرعاية الصحية وبرامج السالمة العامة 

والعدالة. بل قد تصبح حريتهم يف التنقل مقيدة.

الرشعيني  غري  املهاجرون  هؤالء  يشعر  قد  أخرى،  ناحية  من 

املقصد.  بلدان  يف  املناخ  أزمة  بآثار  أخرى  مرة  املناخ  بسبب  النازحون 

مناطق  يف  للعيش  عرضة  أكرث  آخرين،  مهاجرين  جانب  إىل  ويصبحون 

الجنوبية  األمريكية  األقاليم  املناطق يف  بالفعل، مثل بعض  بيئيًا  متدهورة 

مؤقتة، غري  تكون  قد  ومساكن  فقرية  أحياء   – الغربية  والجنوبية  الرشقية 

من  يتمكنون  ال  قد  الكوارث،2  أعقاب  ويف  ترخيص.  بدون  ومبنية  الئقة، 

الوصول إىل اإلغاثة، مثل توفري السكن أو الوجبات أو املساعدة الطبية، أو 

قد يخشون من التقدم للحصول عىل هذا الدعم، إن توفر. 

األمريكية حرائق ضخمة ذات صلة  املتحدة  الواليات  اندلعت يف 

املهاجرين  لدى  يكن  مل  كاليفورنيا حيث  والية  2018 يف  عام  يف  باملناخ 

غري النظاميني وعائالت املزارعني الذين يعيشون يف املناطق املنكوبة سوى 

إمكانية ضئيلة للوصول إىل املعلومات، والتي كانت متاحة يف البداية باللغة 

اإلنجليزية فقط عىل الرغم من أن الالتينيني يشكلون ما يقرب من نصف 

ساكنة الوالية. وقد تم إقصاؤهم من دعم الطوارئ، بل إن العامل الزراعيني 

أُجربوا عىل العمل يف حقول مكتظة بالدخان إلنقاذ املنتجات الزراعية من 

النريان املتقدمة برسعة3. 

بلدانهم األصلية  الذين يفرون من  أولئك األشخاص  لألسف، حتى 

بسبب تأثريات تغري املناخ قد يعملون يف الخطوط األمامية لجهود التعايف 

يف  النظاميني  غري  العامل  بعض  يتجه  الواقع،  ويف  املناخية.  الكوارث  من 

الكوارث  بسبب  املنكوبة  املناطق  إىل  عمًدا  األمريكية  املتحدة  الواليات 

عىل أمل إيجاد فرص عمل، وأداء وظائف ميكن أن تكون خطرية وسامة.4 

ويجري حاليا تنظيم هؤالء العامل عىل يد مجموعات مثل "قوة الصمود" 

)Resilience Force(، بهدف ضامن حقوقهم وحاميتهم يف ساحة 
العمل التي توسعت بشكل كبري خالل أزمة املناخ.

يف  أيًضا  املناخ  تأثريات  من  سنوات  ساهمت  أخرى،  ناحية  ومن 

هايتي  مثل  املنشأ،  بلدان  إىل  بالعودة  تسمح  ال  مستدامة  غري  أوضاع 

وأجزاء من أمريكا الوسطى والدول الجزرية يف املحيط الهادئ. وقد منحت 

الواليات املتحدة األمريكية ملهاجرين من هايتي والسلفادور وضع الحامية 

الوضع  )TPS( يف أعقاب زالزل وأعاصري كربى. وتم تجديد هذا  املؤقتة 

عدة مرات عىل مر السنني، نظرا الستمرار األحداث املناخية الالحقة التي 

تفاقمت بسبب تغري املناخ يف تخريب البلدان، ناهيك عن انعدام االستقرار 

السيايس واالقتصادي عىل نطاق أوسع. وبعد سنوات عديدة، ال يزال مصري 

الواليات  يف  "مؤقتًا"  عاشوا  أنهم  من  الرغم  املهاجرين مجهوال عىل  هؤالء 

املتحدة األمريكية لفرتة تزيد عن عقدين.

الخامتة
اختتمت الدورة السادسة والعرشين ملؤمتر األطراف )COP26( يف عام 

2021 دون اتخاذ االلتزامات الجريئة الالزمة للتخفيف من العواقب رسيعة 
التقدم ألزمة املناخ، عىل الرغم من تجديد التأكيد عىل هدف الحد من ظاهرة 

االحتباس الحراري يف ارتفاع بنسبة 1,5 درجة مئوية. وستجتمع البلدان يف 

 عام 2022 بخطط وطنية محدثة، لكن الثغرات يف قواعد سوق الكربون 

للوقود  املستمر  االستخدام  حيث  من  كاملعتاد"  "بالعمل  تسمح  قد 

للتكيف،  التمويل  املزيد من  التعهدات بتخصيص  تزايدت  األحفوري. وقد 

تناضل من  التي  للبلدان  أكرب  األموال برسعة  توزيع  إىل  لكن هناك حاجة 

أجل البقاء. وإذا كانت أهمية متويل الخسائر واألرضار قد حظيت باهتامم 

أكرب يف عام 2021، فإن معظم دول الشامل يف العامل تستمر يف املقاومة. 

مقرتنة   – املناخ  أزمة  معالجة  يف  واإلخفاقات  القصور  أوجه  إن 

باملشاكل املزمنة للتنمية االقتصادية، وضعف الحامية االجتامعية، والفوىض 

العنرصية، وما إىل  العدالة  الجنسني وغياب  املساواة بني  السياسية، وعدم 

ذلك – تقوض الوعود مبعالجة "األسباب الجذرية" لنزوح السكان والعوامل 

الهيكلية والضارة التي تدفع إىل الهجرة.

أيًضا في أوضاع  المناخ  تأثيرات  ساهمت سنوات من 
المنشأ،  بلدان  إلى  بالعودة  غير مستدامة ال تسمح 

الرغم  المهاجرين مجهوال على  يزال مصير هؤالء  وال 
المتحدة  الواليات  أنهم عاشوا "مؤقًتا" في  من 

عقدين. عن  تزيد  لفترة  األمريكية 

إذا كانت أهمية تمويل الخسائر واألضرار قد 
حظيت باهتمام أكبر في عام 2021، فإن معظم 

دول الشمال في العالم تستمر في المقاومة. 

بحلول 1 يناير/كانون الثاين 2021، نزح ما 

يقرب من 3 ماليني شخص داخليًا يف الصومال 

بسبب النزاعات والكوارث.

3 مليون

النزوح املرتبط باملناخ  |

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248
https://www.unrefugees.org/emergencies/central-america/
https://www.unrefugees.org/emergencies/central-america/
https://www.unrefugees.org/emergencies/central-america/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016718515000329
https://www.unhcr.org/uk/news/stories/2021/11/619c9aea4/refugees-count-losses-floods-destroy-camp-sudan.html
https://ejfoundation.org/reports/injustice-on-the-frontlines-of-the-climate-crisis-in-the-us
https://ejfoundation.org/reports/injustice-on-the-frontlines-of-the-climate-crisis-in-the-us
https://ejfoundation.org/reports/injustice-on-the-frontlines-of-the-climate-crisis-in-the-us
https://www.newyorker.com/magazine/2021/11/08/the-migrant-workers-who-follow-climate-disasters
https://www.newyorker.com/magazine/2021/11/08/the-migrant-workers-who-follow-climate-disasters
https://www.newyorker.com/magazine/2021/11/08/the-migrant-workers-who-follow-climate-disasters
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بالظلم  االعرتاف  عىل  الجذرية  األسباب  هذه  معالجة  تنطوي 

التعاون  وبرضورة  االستعامرية  الحقبة  عن  الناشئ  املستمر  العاملي 

للدول  الخاصة  والقدرات  املشرتكة واملتباينة  املسؤوليات  العاملي يف سياق 

تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  أكدتها  التي   )CBDR-RC(
وسياسة  املستدامة  للتنمية  متكاملة  مقاربة  اتباع  ذلك  ويتطلب  املناخ.5 

للهجرة تتناسب مع الظرفية امللحة من خالل الرتحيب باملهاجرين النازحني 

بسبب املناخ ومتتيعهم بحقوقهم الكاملة.

العاملية  الصحية  األزمة  مع  بالتزامن  املناخ،  أزمة  تسارع  إن 

للمهاجرين  واليائسة  املؤملة  الظروف  عن  بحدة  كشف  قد  املتواصلة، 

من  االستفادة  دون  الحدود  يعربون  الذين  املناخ  بسبب  النازحني 

املسارات  من  قليلة  خيارات  هناك  تكون  فعندما  الهجرة.  وثائق 

عىل  الناس  يُجرب  املناخ،  بسبب  النازحني  املهاجرين  لفائدة  النظامية 

نظاميني  غري  كمهاجرين  للعيش  خطرية،  بحرية  أو  برية  طرق   عبور 

يف بلدان املقصد. ويف غياب الدعم املايل والقدرات املتزايدة لعكس األرضار 

املرتبطة باملناخ التي تلحق باألرايض واملوارد أو التكيف االسرتاتيجي معها، 

إمكانية  فإن  العاملي(،  الجنوب  يف  للمناطق  بالنسبة  )خاصة  واالقتصادات 

"عودة" هؤالء املهاجرين تصبح غري مرجحة عىل اإلطالق.

وفًقا للهدف الثاين من أهداف االتفاق العاملي للهجرة بشأن تقليل 

الدوافع السلبية، يجب عىل الدول:

توفري مسارات منتظمة قامئة عىل الحقوق ومستجيبة للنوع   	
االجتامعي ودامئة للمهاجرين النازحني بسبب املناخ تتفق مع 

الحقوق والحامية املنصوص عليها يف القانون الدويل لحقوق 

اإلنسان ومعايري العمل املعمول بها يف منظمة العمل الدولية.

معالجة الدوافع السلبية للهجرة من خالل املساهمة يف التمويل   	
املتعلق باملناخ من أجل التخفيف والتكيف والتعويض عن 

الخسارة واألرضار. معالجة العوامل الهيكلية الكامنة وراء 

القرارات املرتبطة بالهجرة. 

تسهيل التنقل البرشي وتوفري الدعم االقتصادي واالجتامعي   	
للنازحني، مبن فيهم املهاجرين، والوصول إىل الهجرة اآلمنة واإلقامة. 

تقديم منح، وليس قروضا، لتعويض الخسائر واألرضار يف جنوب   	
الكرة األرضية، بحيث تحمل عىل كاهلها وطأة األثر الصادم لتغري 

املناخ. ويهم هذا االلتزام بشكل خاص الصني واالتحاد األورويب 

 والواليات املتحدة األمريكية، اللذين ميثلون %41,5 

من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة.

إلغاء الديون كشكل من أشكال "التعويض" عن الرضر البيئي   	
التاريخي، ملساعدة البلدان عىل االنتقال إىل اقتصادات عادلة 

ومستدامة 

االعرتاف بالظروف غري املتكافئة لألشخاص الذين أجربوا عىل   	
الهجرة بسبب العوامل املتعلقة باملناخ، مبن فيهم أولئك الذين 

قد ال يكونون "مؤهلني" لالستفادة من الحامية أو تأشريات 

الهجرة ضمن املعايري الحالية 

منح حق الوصول إىل ممر آمن واإلقامة والخدمات وترصيح   	
العمل واملواطنة باإلضافة إىل املساعدة اإلنسانية. 

يجب أن يدعو إعالن التقدم املحرز يف منتدى استعراض الهجرة   	
الدولية إىل وضع آليات مرنة تسهل االتساق داخل منظومة 

األمم املتحدة بشأن املناخ، والهجرة، والعمل، ومسارات التنمية. 

ويجب أن تربز الهجرة بسبب املناخ وأسبابها كأولوية رئيسية 

لسياسة الهجرة العاملية.

االعتراف  الجذرية على  األسباب  تنطوي معالجة هذه 
الحقبة  عن  الناشئ  المستمر  العالمي  بالظلم 

العالمي. التعاون  وبضرورة  االستعمارية 

www.spotlightreportmigration.org/spotlight-videos/

شاهد هذا الفيديو وتعلم كيف يؤدي تغري املناخ إىل 
تضخيم أوجه عدم املساواة والهجرة الهشة – وكيف 

ينبغي للمجتمع الدويل أن يستجيب.

التوصيات

 |  النزوح املرتبط باملناخ

https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance/introduction-to-climate-finance
https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance/introduction-to-climate-finance
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)Carolina Gottardo( كارولينا غوتاردو

)IDC( املديرة التنفيذية للتحالف الدويل لالحتجاز

"كارولينا" محامية مهاجرة ومدافعة عن حقوق اإلنسان ومنارصة لحقوق املرأة. 

وتشغل حاليًا منصب املديرة التنفيذية للتحالف الدويل لالحتجاز، الذي يعمل عىل 

إنهاء احتجاز املهاجرين مبعية أعضائه ورشكائه. وشغلت "كارولينا" سابًقا منصب 

 الرئيس املدير العام للجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني 

)Jesuit Refugee Service( يف أسرتاليا، باإلضافة إىل مصلحة "حقوق النساء 
الالتينيات يف اململكة املتحدة". وقد دافعت عن حقوق اإلنسان والهجرة وقضايا النوع 

االجتامعي ألكرث من 20 عاًما عرب أقاليم مختلفة. باإلضافة إىل ذلك، فإن كارولينا عضو 

يف مجلس إدارة شبكة آسيا واملحيط الهادئ لحقوق الالجئني ويف التحالف العاملي 

 للهجرة.

cgottardo@idcoalition.org

)Mia-lia Boua Kiernan( ميا ليا بوا كرينان

)IDC( منسقة التواصل واملشاركة، التحالف الدويل لالحتجاز

"ميا ليا" ناشطة يف تنظيم القواعد الشعبية ومناضلة مجتمعية منذ فرتة طويلة، 

خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية وكمبوديا واآلن يف أسرتاليا. وتعمل حاليًا عىل 

تطوير وتنفيذ التواصل االسرتاتيجي للتحالف الدويل لالحتجاز عرب األقاليم والعامل. 

ومن خالل الرشاكة مع قادة ذوي تجارب معاشة، تعمل "ميا" عىل تسليط الضوء عىل 

روايات ورؤى ومطالب مجتمعات الالجئني واملهاجرين املتأثرة بشكل مبارش باحتجاز 

mkiernan@idcoalition.org.املهاجرين

)Shannon Lederer( شانون ليدرر

مديرة سياسة الهجرة 

)AFL-CIO( االتحاد األمرييك للعمل - مجلس التنظيم الصناعي

slederer@aflcio.org

)Alma Maquitico( أملا ماكيتكو

.)NNIRR( مساعدة مدير الشبكة الوطنية لحقوق املهاجرين والالجئني

 amaquitico@nnirr.org

)Yanira Merino( يانريا مريينو

الرئيسة الوطنية 

)LCLAA( مجلس العمل للنهوض بأمريكا الالتينية

ymerino@lclaa.org

)Neha Misra( نيها ميرسا

رائدة عامليا يف مجال الهجرة واالتجار بالبرش، مركز التضامن

nmisra@solidaritycenter.org

)Alicia Moncada( أليسيا مونكادا

 باحثة رئيسية، مؤسسة العدالة وسيادة القانون 

.)Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho(
 investigacion@fundacionjusticia.org/ 

https://www.fundacionjusticia.org/

)Sophia Njiru( صوفيا نجريو

مديرة العالقات الصناعية واملشاريع، اتحاد كينيا للمنازل والفنادق واملؤسسات 

)KUDHEIHA( "التعليمية واملستشفيات والعامل املتحالفني "كوديها

تصور وتنسيق وتنفيذ املشاريع املتعلقة بحقوق العامل، وتنظيم الدورات التدريبية، 

ودعم العالقات بني أرباب العمل واملوظفني.

njirusophia@gmail.com

)Bandana Pattanaik( باندانا باتانيك

)GAATW( منسقة دولية، التحالف العاملي ملكافحة االتجار بالنساء

مسؤولة عن التنسيق الشامل للتحالف. وتقود فريق األمانة الدولية للتحالف العاملي 

ملكافحة االتجار بالنساء يف بانكوك. وترشف بشكل مبارش عىل مبادرات التحالف بشأن 

بناء الحركة العاملة والتضامن العاميل.

bandana@gaatw.org

)Mishka Pillay( ميشكا بيالي

منارص للهجرة وصاحب تجربة معاشة ومنظِّم لحمالت

"ميشكا" مدافع عن حقوق اإلنسان وطالب لجوء وزعيم يف مجتمع الالجئني. يعمل 

يف حمالت مع مجموعة الحمالت "حلفاء من أجل العدالة" و"مناهضة احتجاز 

 Freedom( املهاجرين"، وهو عضو يف منظمة "فريدوم فروم تورترش"/ال للتعذيب

from Torture(، ومتحدث رسمي باسم منظمة "وان سرتونغ فويس"/صوت واحد 
قوي )One Strong Voice(، وعضو يف مجموعة التنسيق التابعة ملنتدى االحتجاز. 

كام أنه عضو يف مجموعة عمل الكلية امللكية لألطباء النفسيني املعنية بصحة الالجئني 

وطالبي اللجوء، ويف غريها من مبادرات العدالة االجتامعية يف اململكة املتحدة.

)Roula Seghaier( روال الصغري

)IDWF( منسقة الربامج االسرتاتيجية، االتحاد الدويل للعامل املنزليني

منسقة الربامج االسرتاتيجية جهود املنارصة لدى االتحاد الدويل للعامل املنزليني وفقا 

لخطة اسرتاتيجية من إعداد العامل املنزليني عرب العامل.

roula.seghaier@idwfed.org

)Alyna Smith( ألينا سميث

كبري موظفي قسم املنارصة، منصة التعاون الدويل بشأن املهاجرين غري النظاميني 

)PICUM(
تقود عمل منصة التعاون الدويل بشأن املهاجرين غري النظاميني )PICUM( يف مجال 

الوصول إىل العدالة والصحة لفائدة املهاجرين غري النظاميني، والرتافع من أجل 

حقوق األشخاص ذوي اإلقامة غري اآلمنة عىل الصعيدين األورويب والدويل. تعمل مع 

أعضاء املنصة عىل املستوى الوطني من أجل الرصد والتأثري اإليجايب عىل السياسات 

واملامرسات التي تؤثر عىل حياتهم اليومية.

alyna.smith@picum.org

)Catherine Tactaquin( كاثرين تاكتاكني

)WIMN( منظِّمة مساعدة لالجتامعات، شبكة النساء والهجرة

شبكة النساء والهجرة هي شبكة نضالية تركز عىل حقوق املرأة يف الهجرة، وتدعو 

الشبكة املنظامت والنشطاء إىل توسيع رقعة السياسات التي تركز عىل الحقوق والتي 

تعطي األولوية ملصالح النساء مبختلف أنواعها وملصالح أرسهن، بأشكالهن املختلفة، 

واملتأثرات بالهجرة عرب العامل.

ctactaquin@gmail.com

معلومات عن املؤلفني

معلومات عن املؤلفني  |

https://www.fundacionjusticia.org/ 
https://www.fundacionjusticia.org/ 
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