اللجنة االستشارية لسياسات منظمة العمل الدولية
بشأن الهجرة العادلة في الشرق األوسط
مذكرة نقاش لواضعي السياسات*

الحوارات األقاليمية حول الهجرة التي تشمل البلدان
في الشرق األوسط وأفريقيا
العمــال المهاجريــن األفارقــة فــي
ـتمر مصــر فــي الهيمنــة علــى عــدد
ّ
تتزايــد الهجــرة مــن البلــدان األفريقيــة إلــى الشــرق األوســط .وبينمــا تسـ ّ
العمــال المهاجريــن
وخاصــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ،تشــير البيانــات الناشــئة والمجــزّ أة إلــى ظاهــرة متزايــدة مــن
المنطقــة،
ّ
ّ
األقاليميــان الرئيسـ ّـيان بشــأن هجــرة
فــي أوضــاع هشــة مــن مختلــف البلــدان األفريقيــة فــي شــرق وغــرب إفريقيــا .حاليــاً  ،ال يشــمل الحــواران
ّ
للســير قدمــاً نحــو ضمــان مشــاركة أصحــاب المصلحــة المعنييــن مــن
اليــد العاملــة إلــى الشــرق األوســط البلــدان األفريقيــة .فمــا هــو الســبيل ّ
العمــال األفارقــة المهاجــرون؟ وكيــف يمكــن للبلــدان األفريقيــة
يغطــي القضايــا الفريــدة التــي تواجــه
البلــدان األفريقيــة فــي حــوار أقاليمــي ّ
ّ
العمــال المهاجريــن؟
والمجتمــع الدولــي ،الحــؤول دون تجزئــة الحــوارات ،األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى «الســباق نحــو القــاع» فــي معاييــر
ّ

 .1ماذا نعرف عن الهجرة من إفريقيا إلى الشرق األوسط؟
غالبا ما تمثّ ل البلدان
ّ
الهجرة بين أفريقيا والشــرق األوســط
معقدة ،حيث ً
نقــاط المنشــأ والعبــور والمقصــد فــي آن .فاالتجاهــات الديموغرافيــة
وتغيــر المنــاخ المتزايــد ،هــي مــن
والصراعــات،
واالجتماعيــة واالقتصاديــة
ّ
ّ
بيــن العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى ديناميــات الهجــرة.

فــي حيــن أن البيانــات المتعلّ قــة بعــدد العمــال المهاجريــن مــن إفريقيــا إلــى
الشــرق األوســط محــدودةّ ،إل ّأن هنــاك إشــارة إلــى زيــادة ملحوظــة خــال
العقديــن الماضييــن ،بمــا فــي ذلــك اســتخدام المزيد من النســاء األفريقيات
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خاصــة فــي لبنــان ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.
كعامــات منــازلّ ،

الســكّ انية 1،ســيكون %41
ّ
وفقــا لتقديــرات األمــم المتحــدة
ً
وتوقعاتهــا ّ
مــن مجمــوع النمــو الســكاني العالمــي فــي العقــد القــادم ( 742+مليــون
فــي األعــوام  )2029-2020فــي شــبه الصحــراء اإلفريقيــة ( 301+مليــون).
فــي فــي العقــود التاليــة ،مــن المتوقــع أن تــزداد حصــة شــبه الصحــراء
اإلفريقيــة مــن إجمالــي النمــو الســكاني فــي العالــم بشــكل مســتمر علــى
النحــو التالــي %53 :فــي األعــوام  %66 ،2030فــي األعــوام %75 ،2040
فــي األعــوام  %86 ،2050فــي األعــوام  ،2070و ،157 ،131 ،109شــىي
 189بالمــاءة فــي العقــود األربعــة مــن  2060وحتــة  2100حيــن تبقــى
شــبه الصحــراء االفريقيــة المنطقــة الوحيــدة ذات نســب النمــو الســكاني
اإليجابيــة ،فــي حيــن تبقــى النســب فــي باقــي مناطــق العالــم ســلبية.
أن
ســيولّ د ذلــك تحديــاً هائــا فــي إيجــاد فــرص العمــل ،وال شــك فــي ّ
العمــال ســيبحثون عــن فــرص فــي الخــارج.
العديــد مــن
ّ

فــي العــام  ،2017قـ ّـدرت إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة لألمــم
الــدول اإلفريقيــة فــي دول
المتحــدة  UNDESAعــدد المهاجريــن مــن ّ
مجلــس التعــاون الخليجــي بـــ  3,7مليــون فــي العــام ( 2019بمــا فــي ذلــك
العمــال الّ ذيــن فــي وضــع نظامــي وغيــر نظامــي) وحوالــي  231000فــي
ّ
األردن ولبنــان 3.ومــع ذلــك ،يبــدو أن بيانــات  UNDESAتقلّ ــل بشــكل كبيــر
مــن إجمالــي عــدد العمــاّل المهاجريــن مــن شــبه الصحــراء اإلفريقيــة .علــى
ســبيل المثــال ،فــي حيــن تشــير تقديــرات ســوق العمــل والهجــرة الخليجيــة
كينيــا فــي الخليــج ،وقــد حـ ّـدد
ـا ً
( )GLMMإلــى مــا ال يقــل عــن  44,618عامـ ً
فــإن  UNDESAال
الباحثــون هــذا الرقــم بمــا يصــل إلــى  300,000كينــي،4
ّ
أي وجــود للعمــال مــن كينيــا فــي الخليــج عــام  .2019وبالمثــل ،فــإن
تذكــر ّ
قليــا عــن  177,000إثيوبــي فــي دول الخليــج
 UNDESAتوثّ ــق مــا يزيــد
ً
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واألردن ولبنــان ،فــي حيــن يقـ ّـدر العــدد اإلجمالــي بأكثر من مليون شــخص.

*

للسياســات
تــم تطويــر هــذه الوثيقــة كنتيجــة لمناقشــات اللّ جنــة
االستشــارية ّ
ّ
ّ
بشــأن الهجــرة العادلــة فــي الشــرق األوســط( )PACفــي أيار/مايــو  .2019تُ عــد
ـاري للمكتــب اإلقليمـ ّـي للـ ّـدول العربيــة
 PACبمثابــة مركــز أبحــاث ومنتــدى استشـ ّ
الدوليــة ،وضمــن ذلــك إلــى مشــروع منظمــة العمــل
التّ ابــع لمنظمــة العمــل ّ
الدوليــة للهجــرة العادلــة فــي الشــرق األوســط ( ،) )FAIRWAYلتقديــم المشــورة
ّ
بشــأن اســتراتيجية منظمــة العمــل الدوليــة وللمناصــرة فــي ســبيل تغييــر
السياســات فــي إطــار جــدول أعمــال الهجــرة العادلــة فــي المنطقــة .ال تشــكّ ل
ّ
المعلومــات واآلراء الــواردة هنــا موافقــة مــن مكتــب العمــل الدولــي .يتـ ّـم دعــم
 PACمــن قبــل الوكالــة السويســرية للتنميــة والتعــاون (.)SDC

تأتــي مصــر فــي المرتبــة األولــى كدولــة منشــأ ،تليهــا الســودان .ويتمتّ ــع
كال البلديــن بتاريــخ طويــل مــن الهجــرة إلــى الشــرق األوســط علــى
مســتويات مختلفــة مــن المهــاراتّ 6.أمــا فــي اآلونــة األخيــرة ،فأصبحــت
هجــرة اليــد العاملــة مــن بلــدان شــبه الصحــراء اإلفريقيــة أكثــر بــروزاً ،
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وخاصــة عامــات المنــازل مــن إثيوبيــا.
ّ
وفقــا لالتحــاد األفريقــي ،وصلــت التّ حويــات المرســلة مــن الجاليــات
ً
األفريقيــة فــي الشــرق األوســط إلــى  98مليــار دوالر أمريكــي فــي
8
العــام .2014

 1إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة ( )2015( )UNDESAالتوقعات السكانية في العالم :مراجعة العام .2015
 2منظمة هيومن رايتس ووتش ( )2017العمل مثل اإلنسان اآللي :إساءة معاملة عامالت المنازل التنزانيات في سلطنة ُعمان واإلمارات العربية المتحدة.
 3االتحاد التجاري الدولي -إفريقيا ( )2018هجرة العمالة األفريقية إلى دول مجلس التعاون الخليجي :حالة غانا وكينيا ونيجيريا وأوغندا .نظرة عامة لالتحاد التجاري
اإلفريقي ،ص3 .؛  2017( UNDESAالمخزون الدولي للمهاجرين :تنقيح عام .2017
 .)2016( .Malit، Jr.، F. T. & Al Youha، A 4حماية العمال في دول الخليج :تحليل مقارن للمعضالت الحكومية الكينية في المملكة العربية السعودية واإلمارات
العربية المتحدة.
وفقا للبيانات اإلدارية في لبنان ،كان هناك أكثر من  178,000عاملة
ً
 5تشير التقديرات إلى وجود حوالي  500,000عامل إثيوبي في المملكة العربية السعودية وحدها.
ووفقا لالتحاد اإلفريقي في اإلمارات العربية المتحدة ،يمثّ ل اإلثيوبيون  60في المئة من جميع عامالت المنازل .تقرير اجتماع السفراء األفارقة
ً
إثيوبية عام .2018
الحقا باسم االتحاد
ً
من بلدان المنشأ الرئيسية للمهاجرين األفارقة إلى دول الشرق األوسط ودول مجلس التعاون الخليجي 29 .تشرين األول/أكتوبر ( 2019يشار إليها
اإلفريقي.)2019 ،
وفقا للحكومة المصرية ،هناك أكثر من  6ماليين عامل في ّ
الشرق األوسط.
ً
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 7االتحاد الدولي لنقابات العمل – افريقيا ( )2018هجرة العمالة اإلفريقية إلى دول مجلس التعاون الخليجي :حالة غانا ،وكينيا ،ونيجيريا وأوغندة .مراجعة لناقبة
العمال اإلفريقية ،صفحة 3؛ إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة ( )2017( )UNDESAمخزون الهجرة الدولية :مراجعة عام .2017
الشتات والمجتمع المدني في االتحاد اإلفريقي ومنظمة ّ
 8رئيس وحدة ّ
الشتات .االتحاد اإلفريقي ( ( ،2019أعاله ،رقم .5
1

وحصــة ســكان دول مجلــس
الجــدول  :1مخــزون المهاجريــن األفارقــة التقديــري
ّ
التعــاون الخليجــي  2000و2019
البلد

مخزون المهاجرين
األفارقة ()2000

مخزون المهاجرين
األفارقة ()2017

البحرين

33,705

100,522

الكويت

158,746

483,956

سلطنة
عمان

38,453

104,585

قطر

14,280

228,861

المملكة
العربية
السعودية

638,991

1,568,165

اإلمارات
العربية
المتحدة

347,271

1,108,094

كل بلدان
ّ
مجلس
التعاون
الخليجي

1,221,446

3,594,183

المصدر :إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة 2019
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العمــال األفارقــة الّ ذيــن يهاجــرون إلــى الشــرق األوســط هــم
إن غالبيــة
ّ
ّ
مــن ّ
الشــباب وذوي المهــارات المنخفضــة .يعمــل الكثيــر منهــم فــي
العمــال المهاجريــن أصبــح أكثــر تأنيثــاً بســبب
أعمــال البنــاء ،لكـ ّـن تكويــن
ّ
الطلــب المتزايــد علــى العمــل فــي قطــاع العمــل المنزلــي .فــي العاميــن
ّ
 ،2018-2017رفعــت الحكومتــان اإلثيوبيــة واألوغنديــة الحظــر المفــروض
علــى تشــغيل عامــات المنــازل فــي دول الخليــج ولبنــان (فــي حالــة
الحكومــة اإلثيوبيــة) ،فــي حيــن فرضــت الحكومــة الغانيــة حظــراً علــى
عامــات المنــازل فــي الشــرق األوســط بعــد تقاريــر عــن االتجــار واإليــذاء
الثنائيــة ( )BLAsومذكــرات
اتفاقيــات العمــل
الجســدي 10.ال يــزال عــدد
ّ
ّ
11
مســتمر.
التفاهــم فــي ممــر إفريقيــا والشــرق األوســط فــي ازديــاد
ّ
العمــال األفارقــة مجموعــة مــن حــاالت العجــز لناحيــة حقــوق
يواجــه
ّ
ـدءا مــن بلــدان المنشــأ مــن خــال ممارســات
اإلنســان والعمــل ّ
اللئــق ،بـ ً
التّ وظيــف التّ عســفية واالحتياليــة الّ تــي يمكــن أن تــؤدي إلــى الهجــرة
غيــر النظاميــة واالتجــار والعمــل القســري .ويــؤدي غيــاب التّ وجيــه قبــل
المغــادرة فــي العديــد مــن البلــدان إلــى تفاقــم هــذه الممارســات .فــي
العمــال األفارقــة
بــاد المقصــد ،تشــمل المشــاكل الشــائعة التــي تواجــه
ّ
اســتبدال العقــود ،وعــدم دفــع الرواتــب أو التأخيــر فــي دفعهــا ،واألجــور
بالعمــال المهاجريــن اآلخريــن ،وســاعات
عمومــا مقارنــة
المنخفضــة
ّ
ً
يتعرضــوا
العمــل المفرطــة ،ومصــادرة جــوازات الســفر .كمــا يمكــن أن
ّ
لإليــذاء اللّ فظــي والجســدي ،بمــا فــي ذلــك العنــف والتّ حـ ّـرش القائميــن
علــى النــوع االجتماعــي والعنصريــة ،ال ســيما فــي حالــة عمــال المنــازل
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المهاجريــن.
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في إفريقيا؟
والمنصــات علــى المســتويات
ثمــة العديــد مــن المناقشــات
ّ
فــي حيــن أن ّ
األفريقيــة،
القــارة
اإلقليميــة فــي
واألقاليميــة ،ودون
الداخليــة،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حاليــا علــى الهجــرة بيــن البلــدان األفريقيــة،
ّ
فــإن معظــم الحــوار يركّ ــز ً
والمناقشــات مــع دول ّ
حــد كبيــر علــى
الشــرق األوســط تجــري إلــى ّ
إقليميــة للحوار
آليــة
المســتوى الثّ نائــي .عــاوة علــى ذلــك ،فـ ّ
ّ
أي ّ
ـإن غيــاب ّ
االستشــاري بشــأن قوانيــن هجــرة اليــد العاملــة وسياســاتها
والدعــم
ّ
ّ
اجتماعييــن) فــي جميــع
وممارســاتها (ال سـ ّـيما تلــك التــي تشــمل شــركاء
ّ
يتغيــر.
رئيســية .غيــر أن الوضــع
أنحــاء أفريقيــا ال يــزال يشــكل عقبــة
ّ
ّ
ّ
والشــؤون
إحــدى فــرص الحــوار فــي إفريقيــا هــي لجنــة العمــل
لمفوضيــة االتحــاد اإلفريقــي ( )AUCتحــت رعايــة
االجتماعيــة التّ ابعــة
ّ
االتحــاد اإلفريقــي .فــي العــام  ،2006تبنّ ــت مفوضيــة االتحــاد اإلفريقــي
إطــار سياســة الهجــرة لالتحــاد األفريقــي ( )MPFAوالموقــف المشــترك
توفــر توجيهــات
األفريقــي بشــأن الهجــرة والتنميــة ( ،)ACPMDحيــث ّ
للــدول األعضــاء فــي االتحــاد األفريقــي
لسياســات شــاملة ومتكاملــة ّ
والمجتمعــات االقتصاديــة اإلقليميــة .فــي العــام  ،2018اعتمــد االتحــاد
المنقحــة إلفريقيــا ( )2030-2018وخطــة
ّ
اإلفريقــي إطــار سياســة الهجــرة
تتضمــن قســماً عــن هجــرة اليــد العاملــة والتّ عليــم ،وتحـ ّـدد
العمــل ،والّ تــي
ّ
التعــاون بيــن الـ ّـدول واألقاليــم كمســألة شــاملة لعـ ّـدة قطاعــات .وفــي
الصــدد ،يلفــت اإلطــار االنتبــاه إلــى الحاجــة إلــى تعزيــز التّ عــاون
هــذا ّ
ّ
والشــراكات التّ عاونيــة بشــأن الهجــرة داخــل إفريقيــا وكذلــك الكيانــات
13
الــدول العربيــة.
اإلقليميــة األخــرى مثــل االتحــاد األوروبــي وجامعــة ّ
كجــزء مــن التّ طلعــات 14المنصــوص عليهــا فــي جــدول أعمــال العــام ،2063
يسـ ّـهل االتحــاد األفريقــي إجــراء مشــاورات بيــن بلــدان المنشــأ والمقصــد
الرئيسـ ّـية للعمــال المهاجريــن األفارقــة إلــى الشــرق األوســط ومنطقــة
الخليــج بهــدف بنــاء أطــر التعــاون الدولــي األساســية لألزمــة فــي الممــر.
وتســتكمل هــذه الجهــود اللّ جنــة االستشــارية لهجــرة اليــد العاملــة
( ،)LMACالتــي كانــت واحــدة مــن المخرجــات األولــى للبرنامــج المشــترك
لالتحــاد األفريقــي /منظمــة العمــل الدوليــة /المنظمــة الدوليــة للهجرة/
لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة ألفريقيــا ( )UNECAحــول حوكمــة
العمــال مــن أجــل التّ نميــة والتّ كامــل فــي إفريقيــا .تعــد اللجنــة
هجــرة
ّ
االستشــارة لهجــرة اليــد العاملــة أول آليــة تشــاورية شــاملة ومدمجــة
تتألــف مــن ثــاث طبقــات حــول هجرة/حركــة العمــال والتــي تتألــف مــن
هيــاكل التنســيق والتشــاور علــى المســتويات الوطنيــة واالفريقيــة وعلــى
مســتوى المجتمعــات االقتصاديــة االقليميــة .وقــد أدركــت اللّ جنــة
أهم ّيــة تحســين فهــم القضايــا
االستشــارية لهجــرة اليــد العاملــة (ّ )LMAC
الــدول العربيــة ومعالجتهــا ،كمــا عملــت علــى
ّ
المتعلقــة بالهجــرة إلــى ّ
إعالميــة مــع بلــدان المنشــأ
تســهيل سلســلة مــن المشــاورات وجلســات
ّ
والمقصــد الرئيســية ،والتــي بــدأت فــي العــام  2018خــال نــدوة حــول
العمــال داخــل إفريقيــا .كمــا تـ ّـم إيفــاد بعثــات تقييــم ّأوليــة
تنقــل
إمكانيــة ّ
ّ
ّ
إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت وأمانــة حــوار أبــو ظبــي ،وخلــص
أن المهاجريــن األفارقــة العامليــن فــي معظــم بلــدان
بعــد ذلــك إلــى ّ
نهجــا مشــتركً ا.
المقصــد الرئيســية لديهــم مشــكالت مماثلــة ويتطلّ بــون ً
للســفراء األفارقــة
وهكــذا ،عقــدت مفوضيــة االتحــاد األفريقــي
اجتماعــا ّ
ً
مــن بلــدان المنشــأ للمهاجريــن األفارقــة إلــى دول الشــرق األوســط فــي
األول/أكتوبــر  2019لمناقشــة إنشــاء آليــة متعـ ّـددة األطــراف
 29تشــرين ّ
بيــن االتحــاد اإلفريقــي ودول ّ
الشــرق األوســط.
أمــا التطــور المهــم األخيــر فــكان انتهــاء االجتمــاع الــوزاري االقليمــي رفيــع
المســتوى حــول سياســات الهجــرة العماليــة فــي الشــرق وقــرن افريقيــا
يومــي  20و 21كانــون ثانــي  2020حيــث اتفــق وزراء العمــل والحمايــة
االجتماعيــة المشــاركين مــن  11دولــة فــي شــرق وقــرن افريقيــا علــى
إنشــاء منتــدى ســنوي إقليمــي مــع نهايــة العــام  ،2020حيــث ســيكون

 9إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة  ،)2019( UNDESAأعاله ،رقم .3
 10االتحاد التجاري الدولي -إفريقيا ( ،)2018مرجع سابق .سبق ذكره.
ثنائية بشأن
العمال المهاجرين مع ّ
ثنائية بشأن
مؤخرا
 11أبرمت كينيا
كل من قطر  ،المملكة العربية السعودية  ،واإلمارات العربية المتحدة .وبالمثل ،أبرمت إثيوبيا اتفاقيات ّ
ّ
اتفاقيات ّ
ّ
ً
العمال المهاجرين مع أربع دول خليجية أخرى .تتفاوض
العمال المهاجرين مع كل من قطر والمملكة العربية السعودية واألردن  ،وهي بصدد التفاوض بشأن اتفاقيات ثنائية بشأن
ّ
ّ
تم جمعها من ممثّ لي وزارات العمل خالل ورشة
العمال المهاجرين
ثنائية بشأن
أيضا مع دول مجلس التّ عاون الخليجي إلبرام
مدغشقر وأوغندا ً
(استنادا إلى المعلومات التي ّ
ً
ّ
اتفاقيات ّ
ّ
الثنائية ،أديس أبابا ،إثيوبيا 22 ،تشرين الثاني/نوفمبر . .)2018
الدولية للهجرة حول تقييم ترتيبات هجرة العمالة
ّ
ولية والمنظمة ّ
الد ّ
العمل التّ شاورية المشتركة بين منظمة العمل ّ
الدولي -أفريقيا ( ، )2018مرجع سابق .سبق ذكره ،الصفحات .18-16
 12االتّ حاد التّ جاري ّ
 13إطار سياسة الهجرة ألفريقيا ( )2030-2018وخطة العمل ،الصفحات  21-13و  53-52على التوالي.
 14أجندة  :2063اإلفريقيا التي نريد .خطة تنفيذ العشرية األولى ( ،)2023-2014أيلول  .2015أنظر أيضا االتحاد اإلفريقي ،2019 ،أعاله ،رقم .5
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هنــاك «تعــاون» نحــو إيجــاد منصــة مشــتركة للتفاعــل مــع مجلــس
التعــاون الخليجــي حــول هجــرة العمالــة» .وإضافــة المالحظــة الختاميــة.
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اإلقليميــة (دون
العمليــات التّ شــاورية
عــددا مــن
أن هنــاك
فــي حيــن ّ
ّ
ّ
ً
ـإن القليــل منهــا يتعامــل بشــكل
ـ
ف
ـا،
ـ
إفريقي
ـي
ـ
ف
ـرة
ـ
الهج
ـأن
ـ
بش
اإلقليميــة)
ّ
خــاص مــع هجــرة اليــد العاملــة .إن العمليــة التشــاورية اإلقليمية للســلطة
الدوليــة المعنيــة بالتنميــة ( )IGAD RCPحــول الهجــرة،
الحكوميــة ّ
هــي عمليــة تشــاورية إقليميــة نشــطة مــع ثمانيــة مــن بلــدان شــرق
إفريقيــا المشــاركة 16،وتعمــل بالتعــاون مــع مفوضيــة االتحــاد األفريقــي
والمنظمــة الدوليــة للهجــرة ،وتهتـ ّـم بشــكل متزايــد بالهجــرة إلــى الشــرق
األوســط .فــي عامــي  2015و  ،2018ركّ ــزت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة
المعنيــة بالتنميــة علــى هجــرة اليــد العاملــة ،حيــث كانــت مســألة هجــرة
اليــد العاملــة نحــو الشــرق األوســط نقطــة نقــاش بيــن الــدول األعضــاء
فيهــا؛ ومــع ذلــك  ،لــم تتـ ّـم صياغــة نهــج واضــح بشــأن هــذه المســألة.
بــدأ الحــوار حــول الهجــرة لجنــوب إفريقيــا ( ،)MIDSAالــذي يجمــع 16
17
مبدئيــا فقــط علــى المســتوى الفنــي؛
دولــة فــي المنطقــة الفرعيــة،
ً
ومــع ذلــك ،فــي العــام  ،2010عقــدت  MIDSAاجتماعهــا الــوزاري
األول بمشــاركة رفيعــة المســتوى مــن معظــم البلــدان فــي المنطقــة
كل
مرتيــن ّ
وكذلــك الجهــات المانحــة .تُ عقــد االجتماعــات الفنيــة والوزاريــة ّ
ســنة ،بالتنــاوب .فــي العــام  ،2014أطلقــت الجماعــة اإلنمائيــة للجنــوب
العمــال،
األفريقــي ( 18،)SADCالتــي تديــر  ،MIDSAإطــار سياســة هجــرة
ّ
المكونــات الثالثــة ،باإلضافــة
تــم تطويــره عبــر المشــاورات مــع
ّ
الّ ــذي ّ
إلــى المعاهــدات والبروتوكــوالت القائمــة بالفعــل بشــأن حريــة تنقــل
األشــخاص.
أسســت الجماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا (إكــواس) عــام 2001
ّ
منصــة الحــوار حــول الهجــرة فــي غــرب إفريقيــا ( )MIDWAللــدول الخمــس
عشــرة التــي تعمــل علــى مســائل حريــة التنقــل فــي المنطقــة وجــوازات
الســفر اإلقليميــة .19ويشــمل حــوار الهجــرة ســبعة فــرق عمــل مواضيعيــة
تضـ ّـم خبــراء فــي الهجــرة مــن إكــواس وموريتانيــا .وانضمــت لجنــة إكــواس
عــام  2013إلــى االتحــاد األوروبــي ومنظمــة العمــل الدوليــة والمنظمــة
الدوليــة للهجــرة والمركــز الدولــي لتنميــة سياســات الهجــرة مــن أجــل
تطبيــق مشــروع «دعــم حريــة تنقــل األشــخاص والهجــرة فــي غــرب
أفريقيــا» ،الــذي يهــدف إلــى دعــم إدارة بيانــات الهجــرة وإدارة الحــدود
وهجــرة العمــال ومكافحــة االتجــار باألشــخاص فــي غــرب إفريقيــا.
وتشــمل العمليــات التشــاورية اإلقليميــة األخــرى ،مثــل الحــوار حــول
الهجــرة مــن الســوق المشــتركة لــدول شــرق وجنــوب أفريقيــا ()MIDCOM
والحــوار حــول الهجــرة لــدول وســط أفريقيــا ( ،)MIDCASمواضيــع
يتــم التركيــز عليهــا مثــل هجــرة العمــال ،وجملــة مــن المســائل األخــرى
ّ
المرتبطــة بالهجــرة ،مثــل الهجــرة غيــر النظاميــة ،والهجــرة والتنميــة،
والهجــرة والصحــة.20
وتجتمــع العمليــات التشــاورية اإلقليميــة المختلفــة بفضــل المنتــدى
اإلفريقــي حــول الهجــرة ( ،)PAFOMالــذي يهــدف إلــى تعزيــز الحــوار
بيــن الــدول والتعــاون داخــل األقاليــم وفيمــا بينهــا بشــأن المواضيــع
يتــم قيــادة المنتــدى
المتعلقــة بالهجــرة .وتقــرر فــي العــام ّ 2018
أن ّ
ـتقبال مــن قبــل مفوضيــة االتحــاد االفريقــي ،وقــد أشــارت
االفريقــي مسـ
ً
الوثيقــة الختاميــة لالجتمــاع (فــي حيــن ركّ ــزت بشــكل واســع علــى الهجــرة
داخــل األقاليــم) إلــى هجــرة العمــال إلــى الشــرق األوســط ،والسـ ّـيما مــن
اوغنــدا ،ولفتــت النظــر إلــى الحاجــة إلــى جمــع بيانــات وإحصــاءات أكثــر

وموثوقيــة مــن أجــل تطويــر سياســات هجــرة قائمــة علــى األدلــة
دقــة
ّ
ّ
وتنفيذهــا ورصدهــا.21
إقليميــة تركّ ــز علــى مســائل
تعـ ّـد عمليــة كولومبــو ،وهــي عمليــة تشــاور
ّ
مرتبطــة بهجــرة العمــال إلــى منطقة الشــرق األوســط (ومناطــق أخرى)،22
لكيفيــة المشــاركة فــي الحــوار داخــل األقاليــم علــى نحــو
نموذجــا مفيـ ًـدا
ّ
ً
وثيــق .وتنظــم عمليــة كولومبــو االجتماعــات الوزاريــة واجتماعــات كبــار
أن جهــات االتصــال ذات الصلــة تكــون عــادة مــن وزارات
المســؤولين ،مــع ّ
تــم إنشــاؤها لمعالجــة مســألة
دة
محــد
ووزارات
الخارجيــة
الشــؤون
ّ
ّ
العمالــة فــي الخــارج بــدل وزارات العمــل.
ـيوية
وتهــدف عمليــة كولومبــو إلــى توفيــر منتــدى لبلــدان المنشــأ اآلسـ ّ
بهــدف:
•تبــادل الخبــرات والــدروس المســتخلصة والممارســات الفضلــى
المتعلقــة بالعمالــة فــي الخــارج؛
•التشــاور بشــأن المشــاكل التي تواجه العمال المهاجرون وحكومات
بلــدان المنشــأ وبلــدان المقصــد ،واقتــراح حلــول عمليــة لتأميــن رفــاه
العمــال المهاجرين؛
•االســتفادة إلــى أقصــى حـ ّـد مــن الفوائــد اإلنمائيــة للعمــل المنظــم
فــي الخــارج وتعزيــز الحــوار مــع بلــدان المقصــد؛
•مراجعــة تنفيــذ التوصيــات ورصدهــا ،وتحديــد الخطــوات الواجــب
القيــام بهــا فــي ســبيل اتخــاذ المزيــد مــن اإلجــراءات.

عملية كولومبو

التأسيس2003 :
األعضــاء :إثنــا عشــر بلــد مــن بلــدان المنشــأ (مماثلــة للبلــدان
المرســلة فــي حــوار أبــو ظبــي وكمبوديــا).
المراقبــون :حكومــات مــن بلــدان المقصــد – دول مجلــس
التعــاون الخليجــي (باســتثناء ُعمــان) ،إيطاليــا ،ماليزيــا ،ومنظمــات
األمــم المتحــدة (منظمــة العمــل الدوليــة والمنظمــة الدوليــة
للهجــرة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة).
كل ســنة،
مــرة ّ
المســؤولين
االجتماعــات :اجتماعــات كبــار
ّ
كل ســنتين.
مــرة ّ
واجتماعــات وزاريــة ّ
تطــورت عمليــة كولومبــو حــول المجــاالت المواضيعيــة التاليــة
ّ
(التــي تدعمهــا مجموعــات العمــل المختلفــة)( :أ) عمليــات االعتــراف
بالمهــارات والمؤهــات؛ (ب) تعزيــز االســتخدام األخالقــي؛ (ج) دورات
توجيهيــة وفــرص التمكيــن لمرحلــة مــا قبــل المغــادرة؛ (د) خفــض كلفــة
التحويــات الماليــة المرســلة؛ (ه) تعزيــز قــدرات البلــدان المشــاركة فــي
تتبــع اتجاهــات ســوق العمــل بهــدف دعــم عمليــة
عمليــة كولومبــو فــي ّ
كولومبــو؛ (و) توفيــر الدعــم القنصلــي للعمــال المهاجريــن؛ (ز) التطبيــق
العملــي ألهــداف التنميــة المســتدامة ذات صلــة بالهجــرة علــى نحــو
شــامل؛ (ح) وتعزيــز المســاواة للعامــات المهاجــرات.
إلــى ذلــك ،تهــدف عمليــة كولومبــو إلــى الربــط مــع العمليــات التشــاورية
اإلقليميــة األخــرى ،بمــا فيهــا حــوار أبــو ظبــي (تــرد مناقشــته أدنــاه)،
بهــدف ’زيــادة األنشــطة المشــتركة ...التــي تركــز علــى مســائل مواضيعيــة

 15بيان رسمي من المنتدى الوزاري االقليمي حول توحيد سياسة الهجرة العمالية في شرق وقرن افريقيا :نهج مميز حول الهجرة العمالية اآلمنية والمنتظمة واالنسانية 21 ،كانون
ثاني  .2020الدول المشاركة :كينيا ،بوروندي ،جيبوتي ،اثيوبيا ،اريتريا ،رواندا ،جنوب السودان ،السودان ،الصومال ،تنزانيا ،أوغندة.
 16جيبوتي ،إثيوبيا ،إريتريا ،كينيا ،الصومال ،جنوب السودان ،السودان وأوغندا.
 17أنغوال ،بوتسوانا ،جزر القمر ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،ليسوتو ،مدغشقر ،مالوي ،موريشيوس ،موزمبيق ،ناميبيا ،سيشيل ،جنوب إفريقيا ،سوازيلند ،تنزانيا ،زامبيا وزيمبابوي.
 18أنغوال ،بوتسوانا ،جزر القمر ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،إسواتيني ،ليسوتو ،مدغشقر ،مالوي ،موريشيوس ،موزامبيق ،ناميبيا ،سيشيل ،جنوب إفريقيا ،تنزانيا ،زامبيا وزيمبابوي.
 19بنين وبوركينا فاسو والرأس األخضر وساحل العاج وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو واليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا وسيراليون والسينيغال وتوغو .أنشئت األمانة العامة اإلقليمية
حرية التنقل في اكواس وبدعم تقني من المنظمة الدولية
للحوار حول الهجرة في غرب إفريقيا التابعة للجنة الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (اكواس) عام  ،2017برئاسة
مديرية ّ
ّ
التوجيهية للحوار حول الجهرة في غرب إفريقيا ممثّ لين من تسع دول أعضاء في إكواس وأربعة مراقبين :من سويسرا واكواس ومفوضية االتحاد االفريقي
وتضم اللجنة
للهجرة.
ّ
ّ
واالتحاد االوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.
 20معلومات موجزة عن كافة العمليات التشاورية اإلقليمية ،بما فيها تلك الموجودة في إفريقيا والمذكورة أعاله ،متاحة على موقع المنظمة الدولية للهجرة على الرابط التالي:
https://www.iom.int/regional-consultative-processes-migration
 21التقرير النهائي للمؤتمر اإلفريقي الرابع حول الهجرة ،جيبوتي 21-19 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2018
November 2018 21-Final Report of the 4th Pan-African Forum on Migration (PAFOM), Djibouti, 19
اطلع على موقع "عملية كولومبو"./https://www.colomboprocess.org :
ّ 22
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مشــتركة مــن خــال تكــرار مشــاريع رائــدة فــي بلــدان مختــارة مــن ]حــوار
أبــو ظبــي[  ...واالســتجابة إلــى التطــورات المســتقبلية علــى صعيــد
السياســات المتعلقــة بتنقــل العمــال فــي بلــدان مجلــس التعــاون
الخليجــي‘ (إعــان كولومبــو  .)2016ودعيــت حكومــة ســريالنكا كونهــا
الرئيســة الســابقة إلعــان كولومبــو لتشــارك الــدروس المســتخلصة مــع
اإلفريقييــن إلــى
ســفراء بلــدان المنشــأ الرئيســية اإلفريقيــة للمهاجريــن
ّ
دول الشــرق األوســط ومجلــس التعــاون الخليجــي.23

يوفرها الحوار األقاليمي بين
 .3ما الفرص التي ّ
بلدان المنشأ األفريقية وبلدان الشرق األوسط،
وال سيما مجلس التعاون الخليحي؟
حاليــا ،وهــو منتــدى للحــوار والتعــاون بيــن
ويشــكّ ل حــوار أبــو ظبــي ً
الــدول اآلســيوية المرســلة لليــد العاملــة والمســتقبلة لهــا ،العمليــة
التشــاورية اإلقليميــة الرئيســية حــول الهجــرة باتجــاه بلــدان مجلــس
التعــاون الخليجــي .24تأســس حــوار أبــو ظبــي عــام  ،2008وهــو عمليــة
طوعيــة وغيــر ملزمــة تقودهــا
تشــاورية إقليميــة بشــأن تنقــل العمــال،
ّ
الــدول األعضــاء .يتـ ّـم مــن خاللــه التركيــز علــى مشــاريع إقليميــة رئيسـ ّـية
تشــمل :التكنولوجيــا (مثــا أوجــه التــآزر بيــن عمليــة االســتخدام والبيانات)؛
برامــج لتوفيــر التوجيــه والمعلومــات الشــاملة؛ البدائــل لنمــاذج التوظيــف
الحاليــة؛ االعتــراف المتبــادل بالشــهادات ومصادقــة المهــارات المهنيــة
(تقييــم أيضــاً مــا إذا كان العامــل حامــل لشــهادة يتقاضــى أجـ ًـرا أعلــى فــي
عمــال المنــازل المهاجريــن فــي
ســوق العمــل)؛ و –
مؤخــرا – مســتقبل ّ
ً
دول المجلــس ومســتقبل العمــل.25

حوار أبو ظبي

التأسيس2008 :
األعضــاء :دول مجلــس التعــاون الخليجــي وماليزيــا (بلــدان
المقصــد) ،إحــدى عشــر ( )11دولــة مــن دول المنشــأ ،وهــي:
أفغانســتان ،بنغالديــش ،الهنــد ،إندونيســيا ،نيبــال ،باكســتان،
الفلبيــن ،ســريالنكا ،تايالنــد ،وفيتنــام.
المراقبــون :حكومــات (بمــا فيهــا الحومــة السويســرية)،
منظمــات األمــم المتحــدة (منظمــة العمــل الدوليــة ،المنظمــة
الدوليــة للهجــرة ،هيئــة األمــم المتحــدة للهجــرة) ،البنــك الدولــي،
وممثليــن مختاريــن عــن القطــاع الخــاص واتحــادات النقابــات
والمجتمــع المدنــي.
كل ســنة،
مــرة ّ
االجتماعــات :اجتماعــات كبــار المســؤولين ّ
كل ســنتين.
مــرة ّ
واجتماعــات وزاريــة ّ
مقارنــة مــع العمليــات التشــاورية اإلقليميــة األخــرى ،أضــاف حــوار أبــو
عــددا مــن الممارســات الواعــدة ،بمــا فيهــا:
ظبــي
ً

تضــم
والســيما أن االجتماعــات
•النوعيــة التقنيــة للمناقشــات،
ّ
ّ
ـا عــن موظفيــن رفيعــي
ـ
فض
ـال،
ـ
العم
وزراء مســؤولين عــن هجــرة
ً
المســتوى يتعاملــون بصــورة خاصــة مــع مســائل هجــرة العمــال؛
•منــح صفــة المراقــب لممثليــن عــن القطــاع الخــاص والمجتمــع
المدنــي ،حيــث شــارك فــي االجتمــاع الــوزاري عــام  2019واجتمــاع
كبــار المســؤولين عــام  ،2018منظمــات أربــاب العمــل والعمــال
ممثلــة مــن قبــل المنظمــة الدوليــة ألصحــاب العمــل والمجلــس
النقابــي اإلقليمــي لجنــوب آســيا إضافــة إلــى ممثليــن عــن المجتمــع
المدنــي.

كمــا دعــي مراقبــون حكوميــون مــن أوغنــدة وتنزانيــا وكينيــا للمشــاركة
فــي اجتماعــي المســؤولين رفيعــي المســتوى فــي كولومبــو ،ســريالنكا،
عــام .2018
تضـ ّـم العمليــة التشــاورية العربيــة اإلقليميــة حــول الهجــرة واللجــوء،
التــي تترأســها جامعــة الــدول العربيــة بصــورة دائمــة 21 ،دولــة عربيــة
مشــاركة من الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 26،مع رئيس دائم وديوان
وتتميز العملية التشاورية
بإدارة منظمة حكومية ،جامعة الدول العربية.
ّ
العربيــة اإلقليميــة مقارنــة مــع العمليــات التشــاورية اإلقليميــة التــي تـ ّـم
مناقشــتها أعــاه ،بأنهــا تشــمل منطقــة الشــرق األوســط بصــورة أوســع
بــدل منطقــة الخليــج العربــي فحســب .أمــا علــى المســتوى المواضيعــي،
فمــا مــن تركيــز كبيــر علــى مســألة هجــرة العمــال ،عــدا عــن ســياق الميثــاق
العالمــي للهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والمنتظمــة ،والذي خضع لمناقشــة
متابعــة خــال االجتمــاع الخامــس للعمليــة التشــاورية العربيــة اإلقليميــة
27
حــول الهجــرة واللجــوء فــي نيســان .2019
إضافــة إلــى العمليــات التشــاورية اإلقليميــة العاديــة المشــار إليهــا أعــاه،
نظمــت وكاالت األمــم المتحــدة والنقابــات العماليــة عمليــات حــوار
ّ
أقاليميــة مخصصــة تجمــع ممثليــن مــن كل ّمــن إفريقيــا وآســيا والشــرق
وحــددت منظمــة العمــل الدوليــة الحاجــة لزيــادة عمليــات
األوســط.
ّ
الحــوار اإلقليمــي حــول الهجــرة ،مــع االعتــراف فــي الوقــت عينــه بــأن
«المؤسســات اإلقليميــة والوطنيــة قــد تكــون ضعيفــة وتعانــي من نقص
مكونــات منظمــة العمــل الدوليــة
المــوارد» و أن «هنــاك حاجــة إلشــراك
ّ
بصــورة أكبــر وأفضــل ] فــي مثــل هــذه الحــوارات ،والسـ ّـيما مــن خــال[ بنــاء
قــدرات وزارات العمــل ومنظمــات العمــال وأصحــاب العمــل للمشــاركة
نظمــت منظمــة العمــل
فــي النقاشــات والعمليــات التشــاورية 28 ».وقــد
ّ
الدوليــة عــام  2017المشــاورات األقاليميــة حــول هجــرة األيــدي العاملــة
والتنقــل مــن آســيا وأفريقيــا إلــى الشــرق األوســط .وحضــر هــذا االجتمــاع
المكونــة لمنظمــة العمــل الدوليــة وأصحــاب المصلحــة مــن 22
الهيئــات
ّ
دولــة الســتعراض التحديــات التــي تواجــه العمــال المهاجــرون 29.وعقــد
اجتمــاع تشــاوري أقاليمــي آخــر فــي ديســمبر/كانون األول  2019فــي
بانكــوك ،30ركّ ــز علــى الهجــرة مــن آســيا إلــى الشــرق األوســط ،ولكــن
بحضــور ثالثــة مراقبيــن مــن إفريقيــا .إلــى ذلــك ،عقــدت لقــاءات حواريــة
31
أقاليميــة حــول الهجــرة بيــن النقابــات العماليــة.
ّ

 23االتحاد اإلفريقي  ،2019المرجع أعاله ،رقم .5
اطلع على موقع "حوار أبو ظبي". /http://abudhabidialogue.org.ae :
ّ 24
 25أنظر موقع "إعالن دبي"/http://abudhabidialogue.org.ae :
 26الجزائر ،البحرين ،جزر القمر ،جيبوتي ،مصر ،العراق ،األردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،المغرب ،عمان ،قطر ،السعودية ،الصومال ،السودان ،تونس ،اإلمارات العربية ،واليمن .معلّ قة
حاليا :سوريا .أنظر موقع المنظمة الدولية للهجرةhttps://www.iom.int/arab-regional-consultative-process :
عضويتها ً
 27االجتماع الخامس للعملية التشاورية العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء 16-15 ،أبريل/نيسان .2019
 28منظمة العمل الدولية .2017 ،االستنتاجات بشأن اإلدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة ،المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،في دورته السادسة بعد المائة  ،106فقرة .16
 29المشاورات األقاليمية حول هجرة األيدي العاملة والتنقل من آسيا وأفريقيا إلى الشرق األوسط
,Interregional Consultation on Labour Migration and Mobility from Asia and Africa to the Middle East

بيروت ،لبنان 5-4 ،أكتوبر/تشرين األول  .2017تلت هذه المشاورات اجتماعات اقاليميان سابقان ركزا على عجرة العمل بين آسيا والدول العربية ،عقدا في  2014و ،2015ومنتدى أقاليمي
حول عمال المنازل المهاجرين عام  ،2016والذي ضم أيضا دول إفريقيا .أنظر تباعا اجتماع الخبراء الدوليين حول تحقيق أجندة هجرة عادلة :تدفقات العمل بين آسيا والدول العربية،
كاتماندو ،نيبال 4-3 ،ديسمبر/كانون أول 2014؛ اجتماعي ثالثي حول تحقيق أجندة هجرة عادلة :تدفقات العمل بين آسيا والدول العربية ،بالي ،اندونيسيا 7-6 ،مايو/أيار 2015؛ ومنتدى
تبادل المعارف األقاليمي حول تحقيق أجندة هجرة عادلة لعمال المنازل المهاجرين في إفريقيا ،والدول العربية وآسيا ومدغشقر 7-4 ،مايو/أيار .2016
30االجتماع األقاليمي حول حركة العمل بين آسيا والدول العربية :مشاركة التجارب والتقدم تبعا إلعالن بالي مع تركيز خاص على العامالت المهاجرات ،بانكوك ،تايالند 4-3 ،ديسمر/
كانون أول .2019
وقعت النقابات التالية عام  2018اتفاقية تفاهم حول العمال المهاجرين ،مؤكدة التزامها العمل والحوار :مجلس النقابات اآلسيوي( ،)ASEAN-TUCالمجلس اإلقليمي لنقابات
ّ 31
العمال في جنوب آسيا( ،)SARTUCاﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل ( ،)ITUC-Africaوالمنظمة اإلقليمية التابعة لالتحاد الدولي لنقابات العمال
في آسيا والباسيفيك(.)ITUC-AP
4

 .4مستقبل الحوار حول هجرة العمال من إفريقيا
إلى الشرق األوسط؟
تــدرك البــدان اإلفريقيــة أكثــر فأكثــر مــدى أهميــة الحــوار األقاليمــي
المتعــدد األطــراف بشــأن الهجــرة .وخــال اجتمــاع الــوزراء الــذي عقــد
فــي أكتوبر/تشــرين األول  ،2019أكّ ــد ســفير مالــي بصفتــه رئيــس
ـيطلع علــى العمليــة
أن االتحــاد اإلفريقــي سـ ّ
اللجنــة التمثيليــة الدائمــةّ ،
المفضيــة إلــى الحــوار بيــن إفريقيــا والشــرق واألوســط ويعيــد النظــر فــي
اســتراتيجية عملهــا.

أساســي فــي ســياق الميثــاق العالمــي
الدولــي
أن تعزيــز التعــاون
كمــا ّ
ّ
ّ
للهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والمنتظمــة ،الــذي يشــير بحســب الهــدف
 23إلــى الحاجــة إليجــاد تعــاون دولــي أفضــل وشــراكات عالميــة مــن أجــل
هجــرة آمنــة ومنظمــة ومنتظمــة.
لذلــك ،آن األوان إلجــراء نقــاش حــول كيفيــة إشــراك بلــدان الشــرق
األوســط وأفريقيــا فــي حــوار أقاليمــي حــول الهجــرة ،وينبغــي علــى
أصحــاب المصلحــة فــي كال المنطقتيــن أن ينظــروا بعنايــة فــي الســبل
الكفيلــة بهيكلــة الحــوار فــي المســتقبل.

وتشمل بعض المسائل األساسية ما يلي:
1 .عنــد اتخــاذ قــرار فــي إيجــاد أفضــل الســبل إلشــراك البلــدان
اإلفريقيــة فــي الحــوار مــع البلــدان المســتقبلة فــي
ملحــة للتعلــم مــن الــدروس
الشــرق األوســط ،هنــاك حاجــة ّ
أقاليميــة وإقليميــة أخــرى
المســتخلصة مــن عمليــات حــوار
ّ
قدمــا
(عمليــة أبــو ظبــي ،عمليــة كولومبــو) والمضــي
ً
بانتهــاج طــرق تســتند إلــى األدلّ ــة.

6 .نظـ ًـرا لالحتياجــات الخاصــة للنســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان
عندمــا يهاجــرون مــن إفريقيــا إلــى الشــرق األوســط ،يجــب
يتــم
أن يراعــي الحــوار األقاليمــي المنظــور الجنســاني لكــي ّ
فهــم هــذه االحتياجــات ومعالجتهــا بصــورة مالئمــة ،ولضمــان
احتــرام حقــوق االنســان وحقــوق العمــل الخاصــة بهــم فــي
مختلــق مراحــل عمليــة الهجــرة.

أساســية ،إيجــاد
2 .مــن األهميــة بمــكان ،كخطــوة أولــى
ّ
منتــدى أقاليمــي لمناقشــة مســألة تنقــل العمــال داخــل
ملحــة آلليــة
أن هنــاك حاجــة
المنطقــة اإلفريقيــة ،كمــا ّ
ّ
أقاليميــة.

7 .بهــدف ضمــان اتســاق السياســات ،وتحديــد االحتياجــات
والقطاعيــة،
والفــرص علــى مختلــف المســتويات الحكوميــة
ّ
وتعظيــم اآلثــار المترتبــة علــى التنفيــذ وزيــادة فعاليــة هــذا
التنفيــذ إلــى أقصــى حــد ،يجــب اعتمــاد نهــج يشــرك الحكومــة
بأكملهــا ،بمــا فيهــا وزارات العمــل والداخليــة والشــؤون
الخارجيــة والشــؤون االجتماعيــة والمــال والتخطيــط اإلنمائــي
وســواها مــن الجهــات الفاعليــة الحكوميــة ذات الصلــة .كمــا
يجــب إشــراك الســلطات المحليــة والبلديــات فــي هــذا النهــج
الشــامل للحكومــة كلهــا.

المهــم التخفيــف مــن خطــر «الســباق نحــو القــاع»
3 .مــن
ّ
و/أو المنافســة بيــن بلــدان المنشــأ (بمــا فيهــا بلــدان
المنشــأ اآلســيوية واإلفريقيــة) ،ويجــب أن يشــكل ذلــك
أولويــة لتحديــد أفضــل الســبل الكفيلــة بتصميــم حــوار بيــن
ّ
أيضــا التــزام مباشــر
منطقتيــن .لذلــك يجــب أن يكــون هنــاك ً
ـيوية لتبــادل
مســتمر بيــن بلــدان المنشــأ اإلفريقيــة واآلسـ ّ
الخبــرات والــدروس المســتخلصة.
4 .ينبغــي أن يهــدف هكــذا حــوار أقاليمــي إلــى تطويــر حلــول
مســتهدفة لمســائل السياســات المرتبطــة بالهجــرة
ذات االهتمــام المشــترك ومعالجــة الفــرص والتحديــات
مفيــدا
الناشــئة عــن الهجــرة .كمــا يجــب أن يكــون الحــوار
ً
ومتماشــيا
وفقــا للحاجــات
ً
ومصم ًمــا
وشــفافا
ً
للطرفيــن
ً
ّ
مــع القانــون الدولــي ،وخاصــة حقــوق االنســان ومعاييــر
32
العمــل وأطــر التنميــة العالميــة.
5 .مــن الضــروري إيجــاد نهــج تعاونــي فــي وضــع جــدول
األعمــال بيــن بلــدان المنشــأ والمقصــد مــن ناحيــة معالجــة
خصائــص الهجــرة اإلفريقيــة ،مثــل ارتفــاع مســتوى االتجــار
باألشــخاص وتهريــب المهاجريــن وســوء المعاملــة والتمييز
العنصــري الــذي يعانــي منــه المهاجــرون اإلفريقيــون خــال
عمليــة الهجــرة وفــي المقصــد.

وفقــا لــروح الميثــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة
ً 8 .
والمنظمــة والمنتظمــة ،يجــب أن يتــازم النهــج الشــامل
للحكومــة كلهــا مــع نهــج يشــمل المجتمــع كلّ ــه ،مــن أجــل
ضمــان حــوار أقاليمــي شــامل قــدر اإلمــكان بيــن بلــدان الشــرق
األوســط وإفريقيــا – يشــمل القطــاع الخــاص ومنظمــات
العمــال وأربــاب العمــل وجمعيــات المهاجريــن ومنظمــات
المجتمــع المدنــي – لكــي تتمكــن مــن تيســير مناقشــة
المســائل التــي قــد ال تطــرح علــى المســتوى الــوزاري.
9 .بإمــكان المجتمعــات االقتصاديــة اإلقليميــة فــي إفريقيــا أن
أيضــا منصــات لوضــع حـ ّـد أدنــى مــن المعاييــر الالزمــة
تشــكّ ل ً
التفاقيــات العمــل الثنائيــة ومذكــرات التفاهــم ،بغيــة تجنّ ــب
«الســباق نحــو األســفل» و/أو المنافســة المباشــرة بيــن
بلــدان المنشــأ.
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مثل اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وإطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث.
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