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 وثيقة صادرة عن جلسة مناقشة السياسات
 بالتخفيف من حدة الفقرلفريق عمل الكومسيك المعني  الثامنالجتماع في ا

 
ُعقدت جلسة مناقشة السياسات خالل االجتماع الثامن لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر بغية التوصل 

بين الدول فيما وتقريب السياسات  ،القسريينالمهاجرين  حولإلى بعض التوصيات لتطوير سياسات سليمة 
هم. وقد تم تحديد النصائح السياسة الواردة أدناه في ضوء النتائج الرئيسية للدراسة ماألعضاء في هذا المجال ال

الهجرة القسرية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: اإلطار الخاص " التي تحمل عنوانتحليلية ال
وكذا ردود الدول األعضاء على األسئلة الخاصة بالسياسات التي أرسلها " الذي تتبناه البلدان المضيفةبالسياسات 

ذ . مكتب تنسيق الكومسيك  خلصأشكال الهجرة القسرية، بمختلف  المتعلقةغريبة الفريدة و الالظروف  دركيوا 
 يما يلي:غير الملزمة الخاصة بالسياسات الموضحة فوصيات بعض التإلى فريق العمل 

 
يتماشى مع التشريعات على الصعيد الوطني للسياسات  سليموضع إطار التوصية األولى الخاصة بالسياسات: 

تنوعة من تدفقات الهجرة يعزز قدراتها المؤسسية والبشرية بغية إدارة مجموعة مو القومية في البلدان المضيفة، 
 تلبية احتياجات المهاجرين.القسرية و 

 
 :األساس المنطقي

اجتماعية واقتصادية خطيرة على كل من المهاجرين، وبلد المنشأ، والدول المضيفة.  الهجرة القسرية آثار تسبب ا
 العلى البنية التحتية المحلية والخدمات العامة في البلدان المضيفة،  إلى زيادة الطلبالمهاجرين يؤدي تدفق و 

المعقدة تدفقات واللنزوح الستجابة الفعالة لعمليات اوتتطلب اوالتعليم.  ،والصحة ،في قطاعات اإلسكان سيما
يمكن النظر في لبلدان المضيفة. وفي هذا الصدد، ا فيعلى المستوى الوطني  للسياسات إطار سليم وضعلهجرة ل

عطائهملتحديد احتياجات المهاجرين  للسياساتوضع إطار  ا للتشريعات ، وفق  الحاجة، عند مؤقت/ وضع قانوني وا 
 .وطنيةالليات اآلو 

 
 رة القسرية بسبب عدم كفاية القدراتلمواجهة الهج للسياسات كافي اوجود إطار قد ال يكون وباإلضافة إلى ذلك، 

 ثمةفي هذه الحالة، قد تكون و  ،بعد أن يتم وضعهاالسياسات تنفيذ  ربما يتأخر ،في بعض الحاالتفالمؤسسية. 
ين والبنية التحتية لتنفيذ السياسات واألنظمة بكفاءة، وال في الموظف على نطاق واسعاستثمارات ضخ حاجة إلى 

 لالجئين. ةجماعي اتتدفق التي تستقبلسيما في البلدان المضيفة 
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تسهيل الحصول على مسكن آمن وبتكلفة ميسورة بغية الحد من ظاهرة  الخاصة بالسياسات: الثانيةالتوصية 
على كل من المهاجرين والمجتمعات المضيفة، وكذا لقى المخفض العبء االقتصادي  ، وكذاعدم كفاية المساكن

 البلد المضيفة.في السماح للمهاجرين بالمشاركة الفاعلة في الحياة اليومية 
 

 األساس المنطقي:
 

ا بالنسبة إلى المهاجرين القسريين. ومع ذلك،  يمثل تمثل اإلقامة في البلد المضيف الحاجة األساسية األكثر إلحاح 
ا بسبب العدد الهائل من ا كبير  ساكن آمنة وبأسعار معقولة في بعض الدول األعضاء تحدي  الحصول على م

بدال  من اإلقامة معظم الالجئين في الدول المضيفة في المناطق الحضرية ويقيم . هم المحدودةمواردو المهاجرين 
من السوريين  %80ركيا وفي ت المقيمينمن السوريين % 90يحيا أكثر من على سبيل المثال، فمخيمات. ال في

من الالجئين % 90يعيش ما يقرب من ، بالمثلو  ؛التي توفرها هذه الدولفي األردن خارج المخيمات المقيمين 
 في المناطق الحضرية.األردن  ماستضافته نالعراقيين الذي

 
كان في الضغط على سوق اإلسفي وزيادة  ،ويتسبب التدفق الكبير للمهاجرين في حدوث نقص في المساكن

بعين االعتبار عند تصميم  ينسكن للمهاجرين القسريماليجب أن يؤخذ توفير البلدان المضيفة. ومن ثم، 
الموارد المالية الالزمة،  ، كما يجب تخصيصلتخفيف من حدة الفقر في البلدان المضيفةل الوطنية ستراتيجياتاال

ا على المجتمع الدولي، بما في بات لزام   وقد. بهاعيش لل المناسبةاإليواء مساكن توفير لا، حيثما كان ذلك ممكن  
لبلدان المضيفة فيما ا الملقى على عاتق العبء االقتصاديشارك في تحمل يأن ، المعنيةذلك المؤسسات الدولية 

 الالجئين.بيتعلق 
 

ل توفير سوق العمل من خل إلى  ينالقسري نمهاجريالزيادة فرص دخول  التوصية الثالثة الخاصة بالسياسات:
 تعزيز االكتفاء الذاتي. بهدفتصاريح العمل، ووضع برامج ترمي إلى النهوض بما لديهم من مهارات 

 
 األساس المنطقي:

 
، كما تهمعيشم ما يكفيالالزمة لحصولهم على وسائل العدم وجود من التحديات الرئيسية التي يواجهها الالجئون 

عد تُ من ثم، و حصول على السكن والتعليم. الإمكانية ، بما في ذلك في مجاالت أخرى اضعف   جعلهم أكثري ذلك أن
 هم للعيشعلى ما يكفي يتمكنوا من الحصولحتى ا بالنسبة للسكان المشردين ا حيوي  المشاركة في سوق العمل أمر  

ال  ولكنه ،إلى سوق العمل وصول الالجئينتوفير تصاريح العمل وقد ييسر المجتمعات المضيفة.  فيندماج االو 
واحتياجات سوق  هممهاراتوعدم التطابق بين االختالفات اللغوية، ف ؛بسهولة يحصلوا على وظيفةا أن يتيح لهم دائم  
في هذا و وصول إلى سوق العمل. المن عقبات كون وثائق يمكن أن تالحصول على ال عن تكلفة العمل، فضال  
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التدريب برامج  مهاراتهم، مثل وتطويراللغة المحلية  القسريينلمهاجرين تعليم اتوفير برامج لالصدد، يساهم 
 سوق العمل. إلى وصولهم في تيسيرالمهني، 

على الخدمات الصحية والتعليمية  القسريين نمهاجريالضمان حصول  التوصية الرابعة الخاصة بالسياسات:
 . خدماتوتكاليف ال ية بما في ذلك التباينات اللغويةمن خلل القضاء على الحواجز العمل

 
 األساس المنطقي:

 
. وعلى الرغم من ينا للمهاجرين القسريا كبير  تحدي   ،مثل التعليم والصحة ،الحصول على الخدمات األساسيةيشكل 
الوصول إلى الخدمات األساسية،  بإمكانيةتزويد الالجئين وطالبي اللجوء تقضي بأحكام في معظم البلدان وجود 
ا بالغ الصعوبة بالنسبة إلى القيد أو الخدمات أمر  توفير رسوم قد يكون و استخدامها. منع تالحواجز العملية قد فإن 

أو القدرة على الالزمة لمعرفة إلى االخدمات  قد يفتقر مقدموو للدخل،  اموثوق   امصدر   الذين ال يمتلكون الالجئين
عدم يمثل ذا الصدد، يمكن أن الخلفية اللغوية. وفي هتنوع ، مثل ياجات المختلفةاالحت ذات المجموعاتخدمة 

مرحلة النمو البدني من يمرون بو األطفال  منخاصة لالجئين  ،الحصول على التعليم والرعاية الصحية مشكلة
 والعقلي.

بعض حصول على التعليم، كما يجب توفير إلى الوفيما يتعلق بالتعليم، يحتاج جميع األطفال في سن المدرسة 
. وفيما يتعلق وتقديم المشورة والخدمات التوجيهيةفي اللغات دروس التحضيرية لامثل لهم التدابير الضرورية 
في و ا. الحصول على الخدمات الطبية األولية والثانوية مجان  بسمح لجميع المهاجرين ينبغي أن يُ بالقطاع الصحي، 

مثل األطباء  المهارات العالية أصحابهذا اإلطار، يمكن أن تستفيد المجتمعات المضيفة من المهاجرين 
 والمدرسين.

 

لزيادة فعالية  ين القسريينجر اهأعداد المعن  ةجمع بيانات موثوقالتوصية الخامسة الخاصة بالسياسات: 
 .وضع السياسات ورصدها، وكذا عمليات التقويم

 األساس المنطقي:
 

الة لخدمة المجتمعات الخطوة األولى واألكثر أهمية لتصميم وتنفيذ سياسات فع ووجود بيانات موثوقة هُيعد 
إذا كانت السياسات المنفذة تؤدي ما فهم عملية الرصد  في كذلك. ومن الضروري يينقسر الالمضيفة والمهاجرين 

مزيد من التدخل. ومع ذلك، الما إذا كانت هناك حاجة إلى  والتوصل إلى قرار حولالنتائج المرجوة،  تحقيق إلى
تحديد العدد الدقيق للمهاجرين ليمكن و ا للبلدان المضيفة. شكل تحدي  جمع البيانات عن الهجرة القسرية ييظل 
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من الصعوبة وغيرها أن يكون  ،غرافيةو والديم ،واالقتصادية ،الخصائص االجتماعية وكذافي بلد معين  ينالقسري
يمكن عالوة على ذلك، لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. الالجئين  عدم تسجيل بسببخاصة ، بمكان

لتحديات االجتماعية واالقتصادية التي تواجه الحصول على معلومات مفصلة عن األوضاع المعيشية واأن يكون 
عن  القسريينأكثر صعوبة. ولذلك، ينبغي جمع بيانات تفصيلية عن المهاجرين  القسريينمجتمعات المهاجرين 

 المسوح القائمة.ح جديدة أو توسيع نطاق تغطية و مسإجراء طريق 

 
 اوموارده منظمة التعاون اإلسلميالدولية و مؤسسات دعم الحشد  التوصية السادسة الخاصة بالسياسات:

 التخفيف من حدة الفقر بين صفوف المهاجرين القسريين للمساهمة في
 

 األساس المنطقي:
ياجات المهجرين احت أن يلبيمن المستحيل على أي بلد منفرد  ،متكررةال هاحجم الهجرة القسرية وتدفقاتل نظرا

للعمل  دعم دولي مستدام وشامل، يتجاوز النهج التقليديإلى ، تحتاج البلدان المضيفة ومن ثم. وحده القسريين
مزيد من التمويل  يجب الحصول علىفي هذا الصدد، و . فحسب ركز على المساعدات اإلنسانيةي ياإلنساني، الذ

المجتمع قبل مستوى عال من االلتزام من تحقيق اعية إلى الحمالت الدمن خالل المانحة من الجهات الدولية 
هذا ب تيسير اإلجراءات الالزمة للوفاءإلى  بالدعوة أال يكتفياإلسالمي  التعاونيجب على مجتمع منظمة و الدولي. 

 كذلك. ه ومواردهؤسساتحشد معليه أن يبل إن ، االلتزام العالمي

 لسياسات:التوصيات الخاصة با لتنفيذاألدوات اللزمة 
 

: في اجتماعاته القادمة، يمكن لفريق العمل التوسع في بالتخفيف من حدة الفقرفريق عمل الكومسيك المعني 
 المجاالت الخاصة بالسياسات المذكورة أعاله على نحو أكثر تفصيال.

 
عام من : تحت آلية تمويل مشروعات الكومسيك، تتم الدعوة للمشروعات كل آلية تمويل مشروعات الكومسيك

اآللية، يمكن للدول األعضاء المشاركة في فرق العمل أن تقوم هذه خالل مكتب تنسيق الكومسيك. ومن خالل 
تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل منح مقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك. للمشروعات  بتقديم

ل األعضاء االستفادة من آلية تمويل مشروعات وبالنسبة للمجاالت الخاصة بالسياسات المذكورة أعاله، يمكن للدو 
ويمكن في هذا الصدد.  اجتازت التصفياتالكومسيك، ولمكتب تنسيق الكومسيك أن يقوم بتمويل المشروعات التي 

أن تتضمن تلك المشروعات تنظيم الندوات، والبرامج التدريبية، والزيارات البحثية، وتبادل الخبراء، وعقد ورش 
عداد   كل من الدراسات التحليلية وتقييم االحتياجات ومواد/وثائق التدريب، إلخ.العمل، وا 

----------- 


