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ورقة مسائل حول الهجرة والالجئني يف املناطق الحرضية

الكلامت الدالة
التهميش، كراهية األجانب، الحصول  التمييز،  النازحون داخليا، القدرة عىل مجابهة الكوارث، املساواة،  املهاجرون، الالجئون1، األشخاص 

عىل السكن الالئق، سبل العيش والخدمات األساسية.

املفاهيم الرئيسة
يتمثل الغرض من الورقة الحالية يف التوعية بالكيفية التي ميكن من خاللها للتخطيط الشامل للتوسع الحرضي الرسيع، والهجرة والنزوح – من 
خالل تحسني حقوق املهاجرين والالجئني وحاميتهم، والحصول عىل الخدمات املناسبة، والفرص والفضاء، واألنظمة التي تخلق بيئة مواتية – 

زيادة مهارات املهاجرين والالجئني ومواردهم وإبداعاتهم التي تحفز التنمية املستدامة. 

ل��ج��دول األع���امل ال��ح��رضي الجديد، ال��ذي يوفر اإلرش����ادات بشأن قضايا مثل التخطيط والتصميم ال��ح��رضي واألط��ر  ك��ام تقدم األرك���ان املركزية 
القانونية الالزمة لتحقيق نتائج إيجابية للتوسع الحرضي، الفرصة لالستجابة الحتياجات املهاجرين والنازحني والالجئني يف املناطق الحرضية. 
الضعف  نقاط  ال��الزم��ة ملعالجة  التمكينية  الوطنية  والسياسية  القانونية  األط��ر  الحالية  ال��ورق��ة  م��ن  يناقش قسم ملخص املسألة  ل��ذل��ك،  ووف��ق��ا 
واملظامل التي تواجه أولئك السكان؛ والحاجة إىل إدم��اج اهتاممات الهجرة يف التخطيط اإلمن��ايئ؛ وسبل امل��ي قدما يف جرس الهوة بني 

االهتاممات اإلنسانية والتنموية.

الحقائق واألرقام الرئيسة
أكرث من مليار شخص هم من املهاجرين، منهم ما يقرب من 250 مليونا خارج بلدانهم. وجميعهم انتقلوا بحثا عن الفرص، والكثري انتقل بحثا 

عن األمان من الرصاع واالضطهاد والكوارث. 
تحدث حوايل 37% من الهجرة الدولية بني البلدان النامية، وانتقل نحو 40% من املهاجرين الدوليني إىل بلد مجاور ضمن مناطقهم األصلية.  

تنتقل الغالبية العظمى من املهاجرين والنازحني إىل املناطق الحرضية.2 واآلن جميع ال��دول تقريبا هي يف الوقت نفسه بلدان أصل وعبور 
ومقصد، ولدى غالبية الدول التزامات قانونية دولية لحامية الالجئني. ويعتقد أن نحو 60% من إجاميل ال� 14.4مليون الجئ3 و80% من ال� 38 

مليون شخص نازح داخليا4 يعيشون يف مناطق حرضية كنتيجة للرصاعات وغريها من الدوافع. 

أنفسهم يف  يجدون  ال��رصاع��ات واالضطهاد  يفرون من  الذين  فأولئك  والتعقيد.  الحجم  النمو من حيث  الهجرة املختلطة يف  تستمر حركات 
ظروف خطرة، وتزداد صعوبة متييز أولئك الذين لديهم حق مرشوع يف الحامية الدولية أو غريه من االحتياجات الحقيقية للحامية كنتيجة للدوافع 

املتنوعة واملركبة للتنقل، بينام من املمكن أن يتغري الوضع القانوين أيضا أثناء الرحلة. 

ارتفعت نسبة الالجئني الذين يعيشون يف املناطق الحرضية من العدد اإلجاميل لالجئني بنسبة 8% يف السنوات الثالث املاضية. باإلضافة 
إىل ذلك، تشري التقديرات إىل أن 45% من الالجئني يعيشون يف أوضاع اللجوء املمتد لفرتات طويلة.5 وبالنسبة لألشخاص النازحني داخليا، 
ك��ان مثة أشخاص يعيشون يف النزوح مل��دة عرش سنوات أو أك��رث يف 90% تقريبا من البلدان واألقاليم ال��� 60 التي رصدها مركز رص��د النزوح 

الداخيل يف العام 6.2014  

1  تعرف اتفاقية العام 1951 املتعلقة بأوضاع الالجئني الالجئ بأنه الشخص الذي “نظرا لخوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إىل فئة 
اجتامعية محددة أو آرائه السياسية، يكون خارج موطنه ]موطنها[ األصيل* وغري قادر عىل أو، بسبب ذلك الخوف، غري راغب يف أن يستفيد ]تستفيد[ من حامية ذلك املوطن” 

)املادة 1أ)2((.  

2  التقرير العاملي للهجرة للمنظمة الدولية للهجرة )2015، سيصدر قريبا(.

3  ال يشمل عدد الالجئني املشار إليه يف الفقرة الحالية ال� 1.5 مليون الجئ املسجلني لدى األونروا.

4  يشمل الرقم الكيل ملركز رصد النزوح الداخيل مجرد تقدير للنازحني الذين يعيشون خارج املخيامت )مبا يف ذلك النزوح يف املناطق الحرضية والريفية عىل حد سواء(.

تعريف: ال يقل عن 000,52 شخصا كانوا قد نزحوا ملدة خمس سنوات.  5

6  مل تركز النظرة العاملية العامة ملركز رصد النزوح الداخيل عىل اغتصاب األرايض ومل تنظر إال إىل عمليات اإلخالء بوصفها سببا للنزوح الثانوي.
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ملخص املسألة
غالبا ما تفتقر بلدان املقصد إىل اإلطار القانوين والسيايس الوطني التمكيني )الذي يسمح بحرية الحركة والحق يف العمل، عىل سبيل املثال( 
وفقا اللتزاماتها الدولية. إذ يضطر الكثري من املهاجرين والالجئني مبوجب القانون أو يف ظل الظروف إىل العيش يف مناطق سكنية منفصلة 
ومعرضة للمخاطر وسيئة الصيانة. وأولئك الذين ليس لديهم وثائق قانونية هم عرضة لسوء املعاملة واالستغالل واالعتقال واالحتجاز ومقيدون 
ال��الئ��ق وال��خ��دم��ات مثل الصحة والتعليم. وحتى  العيش والسكن  العدالة وسبل  وي��واج��ه��ون صعوبات ش��دي��دة يف الحصول ع��ىل  يف تحركهم 
من دون الحواجز القانونية، يف كثري من األحيان يتضافر نقص املعلومات واإلج��راءات البريوقراطية والحواجز اللغوية واألنظمة لتصعب عىل 

املهاجرين والالجئني الحصول عىل تلك الحقوق والخدمات والفرص، وبالتايل املساهمة يف التنمية املستدامة للمدن املضيفة. 

يف كثري من األحيان، تؤثر القيود القانونية والتمييز االجتامعي واالقتصادي والعرقي سلبا عىل قدرة املهاجرين واألشخاص النازحني داخليا 
والالجئني عىل الحصول عىل الفرص االقتصادية. ولذلك يجب عىل إدارة املدن العمل مع الرشكاء مبن فيهم األطراف املعنية بضامن الحصول 

عىل األدوات الالزمة لتعزيز سبل العيش. ويجب أن يتم ذلك بطريقة تدعم االقتصاد املحيل وتبني الروابط معه.

يسهم املهاجرون والالجئون يف النسيج االجتامعي واالقتصادي والثقايف للمجتمعات املضيفة لهم، رغم أنهم كثريا ما ينظر إليهم بوصفهم 
أعباء وليس كرأسامل برشي. وتؤكد الدراسات أن الهجرة تنشط أسواق العمل وتولد طلبا جديدا عىل السلع والخدمات، ويف الوقت نفسه 
تسهم أيضا يف االبتكار الذي يحفز املراكز الحرضية.7 إذ ميكن للمهاجرين والالجئني أن يصبحوا العبني أساسيني يف تنمية املدن والنمو والقدرة 
عىل مجابهة الكوارث واالستدامة بوصفهم جسورا للتواصل بني امل��دن األص��ل واملقصد، بحيث تكون املهارات وامل��وارد مبثابة تجار عابرين 

للحدود الوطنية ورشكاء تجاريني وأهل خري ومستثمرين. 

مثة اهتامم دويل متزايد بالتوسع الحرضي واالسرتاتيجيات املحلية للتنمية املستدامة. وقد عكس إط��ار سينداي حاجة أكرث إلحاحا للعمل 
التعبوي ملنع تطور مخاطر جديدة والحد من آثار املخاطر وترسيع عملية التعايف بعد الكوارث. فقد أدركت الدول أن السكان املتنقلني، إذا 
متت إدارتهم بطريقة حسنة، يسهمون يف قدرة املجتمعات املحلية واملجتمعات عىل مجابهة الكوارث وميكن ملعارفهم ومهاراتهم وقدراتهم 

أن تكون مفيدة يف تصميم خطط الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها.

غالبا ما يتم حجب املهاجرين والالجئني، والسيام أولئك الذين هم يف وضع غري نظامي، وذلك بسبب وضعهم القانوين والحواجز اللغوية 
ي��ؤدي إىل  ال��ذي  األم��ر  إال عبارة عن تقديرات،  الحقيقية ليست  ف��رص املشاركة يف املجتمع. فأعدادهم  والتهميش والقيود املفروضة عىل 

استبعادهم يف السياسات وعمليات صنع القرار. 

يوفر إدماج االهتاممات املتعلقة بالهجرة يف حلول تخطيط التنمية عىل املستويات املحلية والوطنية والعاملية استجابات مستدامة لحاالت 
النزوح الضخمة واملمتدة لفرتات طويلة، مام يعزز الفوائد للنازحني وكذلك للمجتمعات املضيفة لهم. وتوفر البيئات الحرضية إمكانية زيادة 

فرص التكامل االقتصادي واعتامد املهاجرين والالجئني عىل أنفسهم، ومن املمكن أن توفر اإلدماج املحيل كبديل للعودة. 

يقوم عدد متزايد من املدن بإدماج السياسات الخاصة بالهجرة يف مبادرات التخطيط والتنمية الحرضيني. وعىل الرغم من ذلك، تواجه املدن 
التنسيق الكفء والفعال مع إدارة السلطات املحلية وغريها من أصحاب املصلحة  ب��دءا من نقص يف امل���وارد وال��ق��درات إىل  عقبات كبرية 

لالستفادة من تلك اإلمكانات. 

البلديات.  تواجهها  التي  للتحديات  للتصدي  الالزمة  العملية  للمقاربات  للمدن  الخطط الحرضية  للهجرة والنزوح، ستفتقر  التخطيط  من دون 
ففي الكثري من مدن املقصد، شجع النموذج العام للتوسع الحرضي يف السنوات األربعني املاضية عىل الفصل عىل حساب اإلدم��اج. ويف 
الوقت ال��ذي تنمو فيه امل��دن بسبب الهجرة، يتعني عليها أيضا التخطيط بطريقة تدعم “تخطيط األماكن العامة” لجميع سكان املدينة، مبن 
فيهم املهاجرين والالجئني واألشخاص النازحني داخليا.8 إذ يشمل تخطيط التوسع الحرضي التخطيط املكاين وكذلك التنظيمي وذلك إلزالة 

العقبات القانونية والعملية التي متنع املشاركة الكاملة للمهاجرين والالجئني يف االقتصاد والنظام يف املناطق الحرضية. 

7  مناقشات سياسة الهجرة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية أيار/ مايو 2014.

8  ثويز، معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث )2015، سيصدر قريبا(.
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ال تشارك البلديات إىل حد كبري يف عمليات رسم السياسات الخاصة بالهجرة ولها اتصال قليل باملؤسسات التي ميكن أن تدعمها بالخربات 
املطلوبة. ولكن إدراج قضايا الهجرة والنزوح يف التخطيط والتنمية الحرضيني سوف يساعد عىل جعل املدن قادرة عىل االستجابة للتحديات 

املادية واالجتامعية االقتصادية التي تشكل جزءا متزايدا يف القرن الواحد والعرشين. 

تقع عىل عاتق الدول مسؤولية حامية جميع األفراد عىل أراضيها وينبغي أن تعمل عىل إيجاد حلول دامئة. ولكن، يف الحاالت التي تشتمل عىل 
تدفقات ضخمة للسكان املتنقلني، غالبا ما تكون الدول يف حاجة أكرب للدعم والوفاء بتلك املسؤولية. 

غالبا ما تتم معالجة الشواغل اإلنسانية والتنموية بطريقة منفصلة و “منعزلة” متاما. إذ مثة عالقة واضحة بني حاالت الطوارئ واإلصالح والتنمية، 
ومتثل الهجرة والنزوح عنرصين متصلني ورئيسني لكل ذلك. ويدرك املجتمع الدويل أن املساعدة الطارئة ينبغي أن تقدم بطرق تدعم التنمية 
عىل املدى الطويل، وذلك لضامن االنتقال السلس من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة اإلصالح. ويف الوقت نفسه، يعد النمو االقتصادي والتنمية 
املستدامة رضوري��ان ملنع ال��ك��وارث الطبيعية وغريها من ح��االت ال��ط��وارئ والتأهب والتصدي لها. إذ ي��ؤدي إدم��اج الشواغل الخاصة بالهجرة 

واللجوء يف خطط االستعداد للكوارث واالستجابة لها إىل خلق صلة ال غنى عنها بني املساعدة اإلنسانية والتنمية.

الدوافع الرئيسة للعمل
يوفر ج��دول األع��امل الحرضي الجديد فرصة لالستجابة الحتياجات السكان املتنقلني يف املناطق الحرضية من خ��الل اعتامد من��وذج شامل 
للتوسع الحرضي يأخذ يف الحسبان تحركات السكان، ويعزز حقوق جميع الناس ويحميها ويف الوقت نفسه يبني عىل قدراتهم، ويستجيب 

لالهتاممات اإلنسانية والتنموية من خالل التعاون. 

التخطيط لتحركات السكان
يعد التخطيط واإلدارة الفعالة للهجرة والنزوح أمرين بالغي األهمية لتعزيز مدن منتجة وشاملة اجتامعيا وقادرة عىل مجابهة الكوارث ومستدامة:

يجب أن تدخل سياسات التنمية الحرضية فهام مناسبا عىل أساس املناطق لألمناط املحتملة للهجرة والنزوح واالستيطان، والتعرض لألخطار 
املحلية وعوامل الضعف.

ميثل التخطيط والتأهب لحاالت الطوارئ يف املناطق الحرضية أم��را رضوري��ا يف ذلك الصدد، مبا يف ذلك تقييم األط��ر القانونية والسياسية 
الوطنية وقدرة املجتمعات املحلية واالقتصاد والبنية التحتية والهياكل اإلداري��ة ونظم تقديم الخدمات واإلسكان واألرايض وغريها من املوارد 

الستيعاب السكان الوافدين حديثا.

كام ميثل بناء قدرات الجهات املحلية الفاعلة عىل جمع بيانات موثوقة ومصنفة بهدف تحديد تحديات الحامية، مبا يف ذلك التمييز، لالستفادة 
منها يف التخطيط والتنمية الحرضيني أمرا حيويا. إذ تتطلب معرفة أماكن تواجد املهاجرين والالجئني ومن هم وتسليط الضوء عىل املشاكل 

“الخفية” مقاربات مبتكرة للتوعية من أجل التسجيل ورصد التوثيق والحامية، والدعم، والخدمات.

ينبغي للتخطيط الحرضي من أجل الحد من مخاطر الكوارث اإلع��داد ألي تأثري سلبي محتمل للهجرة والنزوح الوافَدين إىل املناطق الحرضية 
والسيام املناطق املعرضة للخطر أو تلك املحدودة أصال من حيث السكن الالئق واملياه وخدمات الرصف الصحي.

يعد توثيق استخدام املامرسات الجيدة وتشجيعه أمرا بالغ األهمية لنموذج التوسع الحرضي الشامل. فعند املي قدما، يجب علينا إيجاد 
الوسائل لتحقيق التعلم وضامن أن يقوم جدول األعامل الحرضي الجديد بإعادة بتوليد األفكار واملامرسات الجيدة الجديدة واملبتكرة. فعىل 
سبيل املثال، ينبغي عىل املنظامت اإلنسانية واإلمنائية والجامعات وغريها من الرشكاء مواصلة القيام باألبحاث حول أثر املهاجرين والالجئني 

عىل االقتصادات املحلية.

يف حاالت النزوح، ينبغي السعي نحو بدائل للمخيامت، كلام كان ذلك ممكنا. وينبغي دعم السلطات الوطنية واملحلية لدى استقبال النازحني 
يف املناطق الحرضية، وإدراك نقاط الضعف للنازحني ومساهامتهم، ويف الوقت نفسه أخذ القدرة االستيعابية لألحياء واملدن املضيفة يف 

الحسبان. 
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تعزيز املشاركة والتمكني
يتعني لجدول األع��امل الحرضي الجديد يف جميع األح��وال تبني اسرتاتيجيات للتمكني السيايس واالجتامعي واالقتصادي للناس. يف كثري 
من األحيان، ال يحسب حساب املهاجرين والالجئني واألشخاص النازحني داخليا يف التنمية الحرضية، مام يؤدي إىل تنمية للمدن تزيد يف 

التهميش والتمييز ضد أولئك الذين هم يف أمس الحاجة للحامية: 

ينبغي عىل السلطات املحلية وغريها من الجهات الفاعلة ضامن املشاركة الحرة والنشطة والفعالة للمهاجرين والالجئني واألشخاص النازحني 
داخليا يف عمليات صنع السياسات الحرضية والتنمية الحرضية واملكانية. فعىل سبيل املثال، ينبغي أن تدرج تلك املجموعات يف خطط 

العمل واالسرتاتيجيات الوطنية ذات الصلة، مثل خطط توفري اإلسكان العام أو االسرتاتيجيات الوطنية ملكافحة العنرصية وكراهية األجانب.
كام تعد حرية التعبري واالجتامع والحق يف الحصول عىل املعلومات والتشاور واملشاركة يف عمليات صنع القرار والحق يف التصويت – عىل 

سبيل املثال ال الحرص – أمورا بالغة األهمية للتنمية الحرضية املستدامة والشاملة.

يويل نهج حقوق اإلنسان يف التوسع الحرضي اهتامما خاصا الحتياجات جميع املهاجرين والسكان املتنقلني، مبن فيهم الالجئني وضحايا 
تجارة البرش واألشخاص النازحني داخليا والقارصين غري املصحوبني، عىل سبيل املثال يف سياق تقديم الخدمات الصحية والتعليم والسكن.

ينبغي أال ينظر إىل املهاجرين والالجئني واألشخاص النازحني داخليا بوصفهم متلقني للمساعدات والصدقات، بل بوصفهم أصحاب حقوق 
ومساهمني ورشكاء يف تنمية املدن. فبإمكان املهاجرين والالجئني، إن تم متكينهم بصورة مناسبة، إعطاء دفعة قوية لالقتصادات املحلية من 
خالل املساعدة يف خلق فرص العمل وتحفيز النمو. ولذلك يتعني عىل السلطات املحلية والجهات املحلية الفاعلة االستفادة وتحقيق أقىص 

قدر ممكن من املهارات واإلنتاجية والخربات التي يأيت بها املهاجرون والسكان النازحون إىل املجتمعات املضيفة لهم. 

يشكل التمييز عقبة كأداء للمهاجرين والالجئني متنعهم من تحقيق كامل إمكانات التنمية لديهم. ولذلك ينبغي لجدول األعامل الحرضي الجديد 
معالجة املوقف العدايئ يف بعض األحيان للكثري من الحكومات املحلية واملجتمعات املحلية تجاه املهاجرين والفقراء يف املناطق الحرضية 
وال��ق��ط��اع غ��ري النظامي، وخصوصا خ��الل أوق���ات الصعوبات االق��ت��ص��ادي��ة. فغالبا م��ا يتعزز االف��ت��ق��ار مل��امرس��ات اإلدم���اج م��ن خ��الل امل��امرس��ات 

التمييزية، الرسمية والفعلية عىل حد سواء.

بناء الرشاكات القوية
تتطلب االستفادة من اإلمكانات اإليجابية للمهاجرين والالجئني، ويف الوقت نفسه معالجة آثار تحركات السكان، تعزيز الرشاكات بني الجهات 

العاملية والوطنية واملحلية الفاعلة، والجهات اإلنسانية واإلمنائية الفاعلة، واملهاجرين والالجئني أنفسهم:
والتخطيط  اإلنسانية  التدخالت  بني  للتنسيق  وثيقة  خ��الل صلة  من  والفعالية  الكفاءة  من  مزيدا  الرئيسة  الجامعية  تكون مسؤوليتنا  أن  ينبغي 
األوسع نطاقا للتنمية لجعل سبل العيش املستدامة يف األحياء املترضرة من النزوح حقيقة واقعة. فيجب علينا أن نتجنب الهياكل املوازية 
للمهاجرين والالجئني، وأن نبني عىل ما هو موجود عىل أرض الواقع وندعمه. ويتطلب ذلك التنسيق الفعال للرشاكات الخالقة واإلسرتاتيجية 

بني الحكومات واملجتمع املدين والقطاع الخاص واألوساط األكادميية واملنظامت املجتمعية والرشكاء يف املجال اإلنساين والتنمية.

الربامج واملشاريع
اإلجراءات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان هي عبارة عن خرباء مستقلني يتمتعون بالوالية إلصدار التقارير وتقديم املشورة بشأن حقوق اإلنسان 

من منظور موضوعي، مبا يف ذلك: 
املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان لألشخاص النازحني داخليا

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/IDPersonsIndex.aspx
)أنظر آخر تقرير للجمعية العامة كان حول الحلول املستدامة لألشخاص النازحني داخليا يف املناطق الحرضية، 

A/69/295، http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/69/295
املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
الفريق العاملي املعني بالهجرة )GMG( هو فريق مشرتك بني الوكاالت يجمع رؤس��اء الوكاالت لتعزيز التطبيق األوس��ع نطاقا لكافة املواثيق 

واألعراف الدولية واإلقليمية ذات الصلة املتعلقة بالهجرة، وتشجيع اعتامد نهج أكرث انسجاما وشامال ومنسقا عىل نحو أفضل ملسألة الهجرة 
االستفادة من  العامة ألعضائه وغريهم من أصحاب املصلحة يف  الفعالية  بتحسني  خ��اص  اهتامم  بالهجرة  العاملي املعني  للفريق  الدولية. 

الفرص املتاحة واالستجابة للتحديات التي تفرضها الهجرة الدولية.
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األع��ض��اء  ال���دول  لجميع  ومفتوحة  الحكومة  وت��ق��وده��ا  ملزمة  وغ��ري  غ��ري رسمية  تطوعية  ه��و عملية   )GFMD( والتنمية  للهجرة  العاملي  املنتدى 

واملراقبني يف األمم املتحدة لتعزيز التفاهم والتعاون بشأن عالقة الدعم املتبادل بني الهجرة والتنمية ولتعزيز النتائج العملية وعملية املنحى.

فريق العمل لالجئني يف املناطق الحرضية: فريق العمل لالجئني يف املناطق الحرضية الذي تأسس يف العام 2012 هو عبارة عن شبكة من 

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني واملنظامت غري الحكومية التي تعمل عىل تعزيز املشاركة والتعاون يف املناطق الحرضية، مبا 
يف ذلك سلسلة الندوات عرب اإلنرتنت لفريق العمل لالجئني يف املناطق الحرضية، وتعزيز التعلم من خالل برنامج التعلم لالجئني يف املناطق 
 ،www.urbangoodpractices.org اإللكرتوين  املوقع  الحرضية من خالل  املناطق  الجيدة يف  واإلقبال عىل املامرسات   )URLP( الحرضية 

الذي يعد موردا غنيا يقدم مئات املامرسات الجيدة من املناطق الحرضية واألدوات واإلرشادات.
 

مؤمتر املنظمة الدولية للهجرة )IOM( حول املهاجرين واملدن )CMC( سيعقد يف 26 و27 ترشين األول/ أكتوبر 2015 يف جنيف يف إطار 

عمل الحوار الدويل بشأن الهجرة )IDM( للمنظمة الدولية للهجرة، وهو املحفل الرئيس للمنظمة من أجل الحوار حول سياسة الهجرة. ويهدف 
املؤمتر إىل تزويد رؤساء البلديات والسلطات املحلية بالفرصة ليكون لهم صوت يف إدارة الهجرة وبالتايل فإنه سيتم جمعهم حول طاولة واحدة 
مع السلطات الوطنية ملناقشة، ألول مرة يف منتدى للسياسة الدولية )الحوار الدويل بشأن الهجرة(، مسألة إدارة التنقل عىل املستوى املحيل 

وتعزيز خطاب الرفاهة االجتامعية واالقتصادية للمهاجرين ودمجهم يف املجتمعات املحلية واملجتمعات التي يعيشون فيها. 

املنتدى الثاين لرؤساء البلديات حول التنقل والهجرة والتنمية سيعقد يف كيتو يف اإلكوادور يف 10 11 ترشين الثاين/ نوفمرب 2015 – وهو 

عبارة عن مبادرة تقودها املدن، يجتمع فيها رؤساء البلديات من جميع أنحاء العامل لوضع االسرتاتيجيات بشأن العمل بصورة جامعية، ومواصلة 
املشاركة السياسية وكسب الدعم لسياساتهم ونشاطاتهم املتعلقة بتعزيز التنمية االقتصادية وحامية حقوق اإلنسان يف سياق التنوع والتوسع 
الحرضي والتنقل البرشي. وسريكز منتدى كيتو عىل قيادة املدن يف تنفيذ األهداف اإلمنائية املتعلقة بالهجرة يف إطار العمل الجديد ألهداف 
التنمية املستدامة. ويتم دعم املنتدى السنوي لرؤساء البلديات من جانب معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، ومرشوع البنك الدويل 
للرشاكة العاملية للمعرفة حول الهجرة والتنمية )KNOMAD(، ومبادرة الهجرة والتنمية املشرتكة، باإلضافة إىل الرشكاء الدوليني واإلقليميني 

واملحليني اآلخرين. 
 

سياسة حامية الالجئني والحلول املمكنة يف املناطق الحرضية9: هي سياسة صدرت يف العام 2009، وتهدف إىل ضامن االع��رتاف باملدن 
بوصفها أماكن مرشوعة إلقامة الالجئني ومامرسة الحقوق التي يستحقونها.

سياسة مفوضية األم��م املتحدة العليا لشؤون الالجئني بشأن بدائل املخيامت10: هي سياسة ص��درت يف مت��وز/ يوليو 2014، وتهدف إىل 

تعزيز مبادئ سياسات الالجئني يف املناطق الحرضية وتسعى إىل االبتعاد عن االستجابة التشغيلية التقليدية القامئة عىل املخيامت وخلق 
فرص لالجئني للعيش بصورة قانونية وبسالم وعىل نحو مستقل يف املجتمعات املحلية مع القدرة عىل تحمل املسؤولية عن حياتهم وأرسهم. 
وتشجع السياسة عىل األساليب التشغيلية املستدامة التي تعتمد عىل موارد الالجئني وقدراتهم وتعزز أوجه التآزر مع أنظمة التنمية الوطنية 

واملحلية والبنية التحتية وتقديم الخدمات.

التقرير العاملي للهجرة 2015  املهاجرون واملدن: الرشاكات الجديدة إلدارة التنقل سوف تقوم بدراسة الديناميات املعقدة بني املهاجرين 

واملدن والرشكات الجديدة التي يجري تشكيلها عىل املستوى املحيل بني املهاجرين والحكومات املحلية واملجتمع املدين والقطاع الخاص 
بهدف إدارة املدن التي تتميز بكرثة الحركة والتنوع.  وستعرض مختلف املبادرات املحلية بهدف خلق بيئات شاملة للمهاجرين وتقديم خيارات 

سياسية عملية لخلق »هيكل فرص« لتحقيق أقىص قدر ممكن من فوائد الهجرة إىل املدن. 

مبادرة املهاجرون يف البلدان التي تعاين من األزمات )MICIC( هي جهد تقوده الدولة بهدف تحسني قدرة الدول وغريها من الجهات املعنية 

ع��ىل االس��ت��ع��داد واالستجابة الحتياجات املهاجرين ال��ذي��ن ي��ج��دون أنفسهم يف ب��ل��دان تعيش أزم���ات ح���ادة، س��واء أنتيجة ل��ل��رصاع ك��ان ذل��ك أم 
للكوارث الطبيعية، مبا يف ذلك حامية كرامتهم والتخفيف من املعاناة. وتهدف املبادرة من خالل عملية مشاورات واسعة وشاملة إىل إنتاج 

 .http://www.refworld.org/docid/4ab8e7f72.html :9  وهي متاحة عىل الرابط التايل

.http://www.refworld.org/pdfid/5423ded84.pdf :10  وهي متاحة عىل الرابط التايل
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مجموعة من اإلرشادات واملبادئ التي تحدد أدوار مختلف أصحاب املصلحة ومسؤولياتهم إزاء املهاجرين يف البلدان التي تعاين من األزمات 
وتجميع املامرسات الجيدة يف االستعداد لآلثار طويلة األمد ملثل تلك الحاالت واالستجابة لها ومعالجتها.

تحالف الحلول يسعى إىل تعزيز انتقال األشخاص النازحني بعيدا عن التبعية نحو مزيد من القدرة عىل التكيف واالعتامد عىل الذات والتنمية 

ومتكينه. إذ يسعى التحالف من خالل جدول أعامل السياسات، مبا يف ذلك جدول أعامل التنمية يف مرحلة ما بعد 5102 وعملية االتفاق 
أن تشكل مجموعة متنوعة  إنسانية ومسألة حامية وإىل ض��امن  للتنمية، فضال عن كونه مسألة  بالنزوح بوصفه تحديا  االع���رتاف  الجديد، إىل 

ومتنامية من الرشكاء شبكة حيوية وتعظيم أثر الجهود الفردية استنادا إىل مبادئ التحالف وأهدافه.

تم إعداد أوراق املسائل لربنامج األمم املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األمم املتحدة لربنامج األمم املتحدة الثالث 
للمستوطنات البرشية، وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد للمناطق 
الحرضية. متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من 26 إىل 29 أيار/ 

مايو 2015. 

ل��ش��ؤون الالجئني، ومكتب امل��ف��وض السامي لحقوق  ق��ي��ادة ورق��ة املسائل الحالية بالتشارك م��ن جانب مفوضية األم��م املتحدة العليا  مت��ت 
اإلنسان، واملنظمة الدولية للهجرة مبساهامت من معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية )DESA( يف 

.)UNFPA( وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، وصندوق األمم املتحدة للسكان ،)FAO( األمم املتحدة، ومنظمة األغذية والزراعة


