
 
 
 
 

 ترجمة األمانة العاّمة لالتحاد البرلماني العربي
 

 

 

 

 

 :والالجئين للمهاجرين العالمي النظام تعزيز حول إعالن

 األدلة إلى مستندة سياسات حلول إلى الحاجة
 

 الدولي البرلماني لالتحاد 831 الجمعية العامة الــــ أقرته

 (8181 آذار/ مارس 81 جنيف،)

 

 ومع والالجئي ، للمهاااجري  العااالمي النظااا  تعزيز ح ل أسااااااب  ااا   دا  نقااا  ختااا  في

 رلمانيةالباالستماع  جلسة نتائج م  ،(أدناه انظر)للردود  لى االستبيان  المضافة المدخالت

 آمنة، هجرة أجل م   المي اتفاق نح " بعن ان المتحدة، األمم في 8181 لعا  السااااان ية
 رؤساااااا  مع التفا لي النقا  م  المكتسااااابةالرؤى و ،"برلماني منظ ر: قان نيةو منظمة

( UNHCR) الالجئي  لشاانون السااامي المف ض مكتب ،(IOM) للهجرة الدولية المنظمة

 أنحا  جميع م  البرلمانيي  نح ، ،(OHCHR) اإلنسااان لحق ق السااامي المف ض ومكتب

 .التالي اإل الن اصدرنأ العالم،
 

إذا تمت إدارتها  .بعيد زم  منذ والتفا ل اإلنسااانية الحضااارة ساامات م هي  ساامة الهجرةإن 

 عساااّ  وأن تك ن الثروة للجميع، فهي ت اإلنساااان رفاه زيادة في سااااهمت افإنه صاااحي ، بشاااكل

 .اإلنساني التضام  روابط ق يّ وت المعرفة

 فإن ،ن الالجئ يفر و ندما. ا  جديد ليس والصااراع االضاااهاد م  الالجئي  فرار فإن وبالمثل،

 غيوينب اإلنسااااانية قضااااية في يسااااهم ،إليها يحتاج ن الذي  والمسااااا دة الحماية لهمم  ي فر 

 .الدولي المجتمع جانب م  جه دهم في د مهم
 

 ريمة،ك حياة: هانفساا األشاايا  إلى مكان كل في  نويتالع ال طنية، االختالفات الناس يتجاوز

 .سال ال شي  كل وقبل ق ية، ديمقراطية منسسات آمنة، بيئة جيدي ، وتعليم صحة
 

 وال للهجرة، المحتملة الف ائديسااااتغل دائما   ال للمهاجري  الي   العالمي النظا  فإن ذلك، ومع

 أ دادا    نيساااتضااايف الذي  أولئك  لى الضاااغ ط لتخفيف يكفي ماب الدولي الالجئي  نظا  يق  

 م  متزايدة أ داد حماية في النظامان يفشاااااال األحياان، م  كثير في. الالجئي  م  كبيرة



 . حيثالمعاملة ساا   أشااكال م  ذلك غير أو االسااتغالل أو التمييز م  والالجئي  المهاجري 

 لعالم ةالمشاااترك رؤيتنا مع وتتعارض ،هائلة الفشااال لهذا واالقتصاااادية البشااارية التكاليفإن 

 .وسلمي ومستدا  مزدهر
 

 الدول تضاااع حيث ،خاضاااعا  للظرو  الي   والهجرة الالجئي  ساااياساااة م  كبير جز  يظل

 معيج تنساايقا   أكثر نظا  إلى بحاجة نح ف. الشااائعة المشااكالت م  لمجم  ة الخاصااة حل لها

 القضاااايا أهم م  واحدة هذه كانت ولما. لجميعلصاااال  ا تعمل  ملية حل ل ح ل معا   البلدان

  الميتي  ي اتفاقيت لصااياغة المتحدة األمم بمبادرة حارا   ترحيبا   نرحب فإننا بلداننا، ت اجه التي

 امسااااتعتمده اللتي  - الالجئي  بشاااا ن واألخرى ،والقان نية المنظمة ،اآلمنة للهجرة واحدة -

 .العا  هذا م  الحق وقت في رسميا   الحك مات
 

 م  يدالعد نرى والالجئي ، المهاجري  بي  الهامة القان نية بالف ارق نعتر  في حي  أنناو

 الخدمات إلى حاجتهما حيث م  ،الكبيرتي  المجم  تي  هاتي  بي  المشااااااتركة الق اساااااام

  الذي األشااخا  جميع أن ننكدو. القان ني غير االضاااهاد أو التمييز م  وخ فهما األساااسااية

 هاجري والم النظاميي  وغير ، النظاميي الا  يي  وغير الا  يي  المهاجري  م  - يتنقل ن

 بلدان لىإ لالنتقال ةالفردي دوافعهم    النظر بغض والالجئي ، والنازحي  ألسباب اقتصادية،

 والم اثيق المعاهدات مال  ب ،بهم الخاصااااة اإلنسااااان بحق ق الكامل التمتع لهم يحق - أخرى

 اسأساا  لى الالجئي  أو المهاجري  ضااد التمييز    نتغاضااى أال يجبو. ذات الصاالة الدولية

كما . االختالفات م  ذلك غير أو الدي  أواألصااااال االثني  أو ،العرق أو ،الجنس أو ،الثقافة

 األطفالو بالنسااا  بد ا   ضااعفا ، األكثر والالجئي  للمهاجري  المعززة الحماية د م لينا  ينبغي

 .االحتياجات الخاصة ذوي واألشخا 
 

  فيقالت ه  الشاعب، وممثلي الرأي قادة ،الساياساات اعصانّ  ب صافنا ي اجهنا، الذي التحدي إن

 تسعى يالت األمد الا يلة العالمية النظرة هذه وبي  القصاير المدى  لى ال طنية مصاالحنا بي 

 ،الهجرة سااااياسااااات ب ن بق ة ننم  إنناو. منظمة باريقة البشااااري الحراك منافع جني إلى

 أساااااااس ى، وتعتمد  لت ازنا   أكثر ك نت أن يجب والالجئي  المهاجري  ح ل العا  والجدل

 وليس أق ى، بالدنا يجعل التن ع أن ندرك نح . يصااااال  ال وما يصااااال  لما العملية األدلة

 حليةم مشاااكل    المساانولية األجانب ليحمت في المتمثل المقلق االتجاه ندي  إنناو. أضااعف

 ت قد التي لغةال لتفادي العا ، للصال  أمنا  بصفتنا واجبنا، ننكد إننالهم  القة بحدوثها. و ليس

 .والعنصرية األجانب كراهية نار
 

 ي الالجئ ألوضاع الجذرية األسباب لمعالجة بحز  العمل مسنولية نتحمل إننا ذلك، م  واألهم

  أ اقتصاااادية كانت ساا ا  الهجرة، ورا  والدوافع( المساال  والنزاع االضااااهاد ذلك في بما)

 في امةاإلق في الحق وكذلك المغادرة في الحق  لى سااااينكدوالقيا  بذلك، . بيئية  أ اجتما ية

 مناخال تغير الثروات، في المساااواة  د  ،الدخلانخفاض ب يتساام  الم فيو. م طنهم األصاالي

 دةمتزاي أ داد جانب م  العميق األم  بانعدا  الشع ر فإن الديمقراطية، المنسسات وإضاعا 

 السلبية ةلالستجاب الرئيسية األسباب وأحد االنتقال، إلى الناس يدفع الذي السبب ه  الناس، م 

 تسااعىو للجميع شاااملة االسااتجابة تك ن أن يجب ،البلدان م  العديد في. والالجئي  للمهاجري 

 كل في - ساا ا  حد  لى الم اطني  وغير الم اطني  - الناس جميع وازدهار رفاهية د م إلى

 .مكان
 



 م  المعتمدة 8131 لعا  المساااتدامة التنمية خاة تنفيذ أجل م  بالعمل تعهدنا ،جديد م  ننكد

 المسااتدامة التنمية أهدا  ت فر(. SDGs) المرافقة المسااتدامة التنمية وأهدا  ،المتحدة األمم

 جميع تمكي  خالل م ، وللجميع والمساااتدا  الشاااامل الرخا  لتحقيق واضاااحة طريق خرياة

 ا دسااتساا وداخلها، البلدان بي  السااال  أسااس تعزيز خالل وم  ،ومنسااساايا   ا  ادياقتصاا البلدان

 تحقيق في وتسا د الالجئي  لتحركات الجذرية األسباب معالجة  لى المساتدامة التنمية أهدا 

 هجرة اليفوتكالمالية  التح يالت م  االستفادة مثل الهجرة، وتكاليف ف ائد بي  أفضال ت ازن

  دال   كثرأ تقاساااما   المساااتدامة التنمية أهدا  تنفيذ سااايد م كما. النامية لبلدانبالنسااابة ل العق ل

 .والالجئي  المهاجري  تجاه الدول جميع  اتق  لى تقع التي للمسنولية
 

 ،ةالحاج نتيجة وليس ،اختياريا   باالنتقال للناس تساااام  ساااا   ،مجتمعة  ، اإلجرا ات هذه كل

 بها لتنبنا يمك  ال كبيرة حركة م  ي تي أن يمك  محتمل اختالل كبير حد إلى تحت ي بالتالي

 إدماج أن ندرك نفسااااه، ال قت وفي. المجتمع مساااات ى  لى الصاااادمات ذوي لألشااااخا 

 المال رأس  كس  لىو. وجهدا   ا  وقت تتالب  ملية ولكنه ،ا  حدث ليس والالجئي  المهاجري 

 ية اطف روابط لديهم الناس فإن الحدود،  بر بسااار ة تتحرك أن يمك  التي والسااالعالجامد 

 المضاايفة المجتمعات منظ ر م األمر  لهذا حساااسااي  نك ن أن يجبو. شااخصااية واحتياجات

 مع. االجتما ي للتماسااك اساااتباقية سااياساااات تبني خالل م  ،أنفسااهم والالجئي  والمهاجري 

 .داننابل غالبية في ينبغي كما ويعمل ممك ه  أمر  الكبير التكامل بصفة  امة أن نجد ذلك،
 

 شاااكلت والالجئي  المهاجري  م  للغاية ضااائيلة نسااابة فإن ب ضااا  ، اإلحصاااا ات تبي  وكما

 في دةبالمسااا  نلتز  فإننا ،جميعا   لنا األهمية بالغ األمر هذا أن حي  يوف. الق مي لألم  تهديدا  

 ا  ن خاريمثل  والالجئي  المهاجري  ب ن العا  الخااب وفي اإل ال  في الخاطئة المفاهيم تبديد

 ممةمصاا القب ل وإجرا ات الحدود ضاا ابط تك ن أن بضاامان نلتز  نفسااه، ال قت وفي. كبيرا  

 .المنظمة الجريمة و ناصر المحتملي  اإلرهابيي  وتصفية لكشف
 

 ةاجتما ي وت ترات إنسااانية معاناة سااي لد الناس لهجرة مصااانعة   ائق وضااع أن ندرك إننا

 ثرأك مساااارات ت ليد في تكم  ،المتزايدة النظامية غير للهجرة االساااتجابة إنو. لها دا ي ال

 لمهاجري ا كل ليسف. للارفي  مفيدة بارق المقصااااد بلدان في والعيش للعمل للناس انتظاما  

 اللخ وم  منقتة ترتيبات خالل م  منها العديد اسااتيعاب ويمك  ،الدائمة اإلقامة    يبحث ن

 بذل لىإ المنشاا  بلدان تحتاج نفسااه، ال قت وفي. األصاالية بلدانهم إلى   دتهم تسااهل سااياسااات

 .بالع دة للمهاجري  منها للسما  الجهد م  المزيد
 

 العالمية المواثيق
 الالجئي  بشاااا ن العالمياالتفاق و منتظمة،و نظامية ،آمنة هجرة أجل م  العالمي االتفاق إن

 يالبشر التنقل أن اع شتى إلدارة شاامال    مليا   إطارا   يخلق ما اآلخر، منهما كل يعزز أن يجب

 ضاامي ت إلى بحاجة اوهم ،والعالمية واإلقليمية ال طنية المساات يات  لى فعالية أكثر نح   لى

 البلدان ي ب وكذلك والمقصاااد، المنشااا  بلدان بي  المسااانولية تقاسااام في المتمثل الرئيس المبدأ

 .الدولي والمجتمع
 

 متميزة ئةكف للمهاجري  واضحا   تعريفا   تضع أنـاـ  أوال   ـاـا  ليها فعالة، االتفاقيات تك ن لكيو

 لمختلاة،ا التدفقات في االستهدا  ساياسة في خا  بشاكل مفيدة ساتك ن والتي الالجئي ، م 

 حي الناز أو المناخ، تغير   اقب م  يفرون الذي  األشااخا  مثل الناشاائة الجديدة الفئات أو



  كيدت إ ادة إلى االتفاقات وتحتاج. الجئي ك أو كمهاجري  وضااعهم تحديد ا  دائم لسااه  ي   ال الذي 

 مايةلح الدولية االتفاقية ذلك في بما الصاااالة، ذات اإلنسااااان حق ق واتفاقيات معاهدات جميع

 الأشااك جميع  لى للقضااا  الدولية واالتفاقية ،أساارهم وأفراد المهاجري  العمال جميع حق ق

 .العنصري التمييز
 

 ورد إن. التزاماتها    الحك مات لمسااا لة ق ية مراجعة آليات إنشااا  إلى االتفاقيات تحتاجو

يتالب أن  ، االتفاقيتي م  كال   بتنفيذ يتعلق فيما خاصة ،رئيسية مصلحة ك صاحاب البرلمانات

 كما اقيات،لالتف القان ني بال ضاااع يتعلق فيما أما. النص في تحديدا   بهذا الدور اال ترا  يتم

 .ليكبشكل  قان نا   ملز  نظا  وج د إمكانية استبعاد ينبغي فال نا،ئاستقصا م  يتبي 
 

ا د ما   مناقشتناأظهرت   :تفاقيتي اال كال في ت ضيحها سيتم التي التالية المحددة لألحكا  كبير 

 ى ل وتبادلها ،والالجئي  المهاجري  ح ل األفضاااااال البيانات م  المزيد ت ليد جبي-

 لة؛الص ذات ال طنية والسياسات العا  النقا  إلثرا  ،و الميا   وطنيا   المست يات جميع

 يالمدن المجتمع منظمات ،المحلية السااالاات مع شاااراكات إقامة  لى التشاااجيع ينبغي -

 والالجئي ؛ المهاجري  لتدفق االستجابة في األولى هي التي الخاصة والمنسسات

 ق قهم؛ح حماية لضمان والالجئي كافّة   المهاجري  طفالأل م اليد تسجيلينبغي تنفيذ  -

 المهاجري  مع تتعامل التي بالبلدان الخاصاااة للممارساااات دولي معيار وضاااع يجب -

 بذويهم؛ المصح بي  غير األطفال ذلك في بما ،مستضعفي ال

 ا ،األطر والمتعدد الثنائي التعاون تعزيز خالل م  بالبشاار تجارالل حد وضااع يجب -

 القائمة؛ الق اني  إنفاذ تعزيز    فضال  

 تهد  نأ ينبغي بل والالجئي ، المهاجري  الق مي األم  سااياسااات تسااتفرد أال ينبغي -

 امجتمعاتن في ومحاكمتها اإلجرامية العناصاار لكشااف شااامل نهج اتباع إلى ذلك م  بدال  

 ككل؛

 ميعلج الغذائي والد م اإلسااااكان ،التعليم ،الصااااحة مثل العامة الخدمات ت فير ينبغي -

 القان ن؛ إنفاذ م  يحميهم حماية إطار وج د جانب إلى والمهاجري ، الالجئي 

 ائردو تزويد مع القان ن، في ب ضاا   المحددة الكراهية وجرائم خااب معاقبة ينبغي -

 والمعاقبة الجرائم هذه لمكافحة الالزمة باألدوات االجتما ية والخدمات القان ن إنفاذ

  ليها؛

 التدفقات م اجهة  لى البلدان لمسااا دة الدولي المجتمع د م م  مزيد إلى حاجة هناك -

 .والالجئي  المهاجري  م  الكبيرة
 

 نوالمهاجر
 يجب التي يةالتال األحكا  ند م فإننا النظاميي ، وغير النظاميي  بالمهاجري  تحديدا   يتعلق فيما

 :للهجرة العالمي االتفاق في تنعكس أن

 ركةح لتيساااير أوثق بصااا رة تتعاون أن والمقصاااد والعب ر المنشااا  بلدان  لى يتعي  -

 ة،والمهني األكاديميةالشااهادات  ا تماد تيسااير طريق    ذلك في بما المهاجري ، العمال

 ح يالت؛الت تكلفة وتخفيض االجتما ي، الضمان استحقاقات بتح يل السما  طريق   

ات االحتياج ذوي واألشخا  واألطفال النسا  مثلمساتضاعفة ال الجما ات من  ينبغي -

 وسااا   االساااتغالل مكافحة قان ن وفي ،الهجرة ساااياساااات في خاصاااة حماية الخاصاااة

 المعاملة؛



 وضاامان أنفسااهم، المهاجري  م  مدخالت ال طنية الهجرة سااياسااات تتضاام  أن يجب -

 التي المجتمعات في فا ل ن ن مشااارك، وإنما هم ساالبية  ناصاار ليساا ا المهاجري  أن

 فيها؛ يعيش ن

 التنبن  لى القدرة زيادة في العمال للمهاجري  ال طنية الحصاااااص تساااااهم أن يمك  -

 تمسااااي كان إذا ما يقرر نيبقى  لى  اتق كل بلد أ أن م  الرغم  لى الهجرة، بتدفقات

 ؛ال أ  حصص إنشا 

 لبلدانا في السياسي القرار صنع في المشااركة في الحق  م ما   المهاجري  من  ينبغي -

 في نظرال ينبغي أنه م  الرغم  لى ،فقط الجنسااية  لى الحصاا ل  ند فقط لهم المضاايفة

 .الدائمي  المقيمي  بمشاركة المتعلقة األحكا  بعض

 

 

 
 

 نوالالجئ
 أركانهاو لالجئي  لالسااااتجابة الشااااامل باإلطار نرحب لالجئي ، العالمي باالتفاق يتعلق فيما

 لت فير الجئي ،ال م  كبيرة أ دادا   تسااتقبل التي البلدان  لى الضااغط لتخفيف الرئيسااية األربعة

 إلى جئي الال لع دة لإل داد ثالث، بلد في الت طي  إ ادة لتسااهيل الالجئي ، لجميع كريمة حياة

 .بذلك الظرو  تسم   ندما أوطانهم
 

 :منها االنتها  تم التي النهائية، ال ثيقة في التالية األحكا  بإدراج ن صي كما

 م جبب كالجئي  القان نية بالحماية النزاع م  الفاري  األشاااااخا  يتمتع أن ينبغي -

 الالجئي ؛ ب ضع المتعلقة 8598  ا  اتفاقية

 في ة،ط يل لمدة لالجئي  الدائمة اإلقامة من   لى البلدان تحفيز اإلمكان، قدر ينبغي، -

 ال ط ؛ إلى الع دة حق م  الجئ أي حرمان ينبغي ال حي 

 الظرو ؛ جميع في لهم المضيفة البلدان في الالجئي  تنقل حرية احترا  يجب -

 البلدان ي ب بعناية تنسااايقها ويتعي  ،م افقتهم ،ت طينهم وإ ادة الالجئي    دة تتالب -

 ؛األخرى البلدان أو المنش  بلدان أو المضيفة

 الحريات جميع ضااامان يمك   ندما إال األصااالية بلدانهم إلى الالجئي    دة يمك  ال -

 الشخصية؛ والسالمة األساسية

 لبلدانا إلى المضاااااايفة البلدان في الالجئي  إلي ا  التم يل م  المزيد ت جيه ينبغي -

 الالجئي ؛ م  العظمى الغالبية تعيش حيث النامية

 8598 لعا  الالجئي  اتفاقية إلى بعد تنضاااااام لم التي البلدان جميع تشااااااجيع ينبغي -

 .بذلك القيا   لى ،8591 لعا  وبروت ك لها

 

 سبل المضي قدما  
 الدولية المنظمة ،الخصااااا   وجه  لى ذلك في بما المتحدة، واألمم الحك مات جانب إلى

 نفيذت في رئيس دور للبرلمانات سااايك ن الالجئي ، لشااانون المتحدة األمم ومف ضاااية للهجرة

 .العالمية االتفاقيات
 



 الق اني  ت افق م  والتا كد ،التزامااتهاا    الحك ماات مسااااااا لاة هي ،كبرلماانيي  مهمتناا

 واالتحاد الادولي المجتمع نشااااااجع الغااياة، لهاذه وتحقيقاا  . االلتزاماات تلاك مع ازناات والم

 ا،برلماناتن مع كثب    العمل م اصاااالة  لى العالمية، منظمتنا هب صااااف الدولي، البرلماني

  لى را واإلش ،والالجئي  للمهاجري  المالئمة السياسات لتصميم المنساساية قدراتنا وتعزيز

 .بفعالية السياسات هذه

 نقاط ى ل بنيي   الذي والالجئي  المهاجري  بشاااا ن النقا  بتحفيز نلتز  أننا ذلك، م  واألهم

 .اختالفاتهم    النظر بغض وتالعاتهم، وأحالمهم الناس لدى الق ة
 

 السااتعادة ساانسااعى خ  ، ي جد حيثو. الجساا ر بنا   لى ساانعمل جدران، هناك تك ن  ندما

 .األمل
 

******** 

 والالجئين المهاجرين عن البرلماني االستبيان
 

 تم التي الرساامية البيانات تتجاوز والتي اإل الن هذا في برلمانية مساااهمة أقصااى لضاامان

 البرلمانيي  جميع د  ة تمت ،831 الـاااااااـاااااااـااااااا للجمعية العامة المناقشااة خالل بها اإلدال 

 ،First Contact مع بالتعاون إ داده تم ،اإلنترنت  بر اسااتبيان  لى لردإلى ا المشاااركي 

 االساااتبيان ت فير تم كما. عامةال ساااياساااةمجال ال في متخصاااصاااة اساااتاالع منساااساااة وهي

شاااباط/  83-88) المتحدة األمم في 8181 لعا  البرلمانية االساااتماع جلساااة في للمشااااركي 

 83) المرأة ب ضاااع المعنية المتحدة األمم لجنة في البرلماني االجتماع وفي( 8181 فبراير

 (.مارسآذار/ 

 

 وقد ت زع. دولة 18 مثل نم  مندوبي  ي اسااااتبيان( 835) وثالثي  وتسااااعة مائتي  تحليل تم

 دحدّ و. المستقلي و/  المعارضةوفي  الحاكمة األحزابفي  أ ضاا  بي  بالتسااوي المساتجيب ن

 أو آخر جنس كن ع المائةب 3 و نساااا  المائةب 33و رجال، أنهم المساااتجيبي  م  المائةب 98

 بشكل تتماشى نظرهم وجهات أن المشاركي  بالمائة م  15 يعتقد. رفضا ا تحديد ن ع الجنس

 أجاب ا  الذي لبرلمانيي شااغل ال ظيفة ل مت سااط بلغ، والسااياسااي حزبهم أ ضااا  آرا  مع كبير

 .سنة 1.8 االستبيان  لى
 

 99) مقصد أو ،(بالمائة 83)  ب ر أو ،(بالمائة 88) منش  كبلد إما بلدهمالمساتجيب ن  وصاف

 التي المتعددة األدوار يعكسهذا و ،بالمائة 888 مجم  ه ما أي ،(٪88) شااي  ال أو( بالمائة

 لالتفاق الد م م   اليا   مساااات ىأظهر االسااااتبيان و. الهجرة ظاهرة في لعبها بلد لكل يمك 

 ،بشاادة المسااتجيبي  م  المائةب 19 أيد   حيث لالجئي ، العالمي والميثاق الهجرة بشاا ن العالمي

 بالميثاق اإللما  م ( بالمائة 91بنساااابة ) أدنى مساااات ى    المسااااتجيب ن أبلغو. ينيدون أو

 .المقتر 
 

  ند للممارساااااة دولي معيار هناك يك ن أن ينبغي أنه، المشااااااركي  م  بالمائة 58 ويعتقد

  لى هأن المائةب 58 ويعتقد. واألطفال النسا  ذلك في بما ،المستضعفي  المهاجري  مع التعامل

 اكلت وفي. اإلنساااان حق ق وانتهاكات االساااتغالل م  المهاجري  حماية  لى تعمل أن البلدان

 .التدابير ذهه بق ة يد م ن" ي العالمي االتفاقي " كال يد م ن الذي  المستجيب ن كان الحالتي ،



 ا     جدم لال م  ب نه المساااتجيب ن فقد أفاد باأللفة؛ إيجابيا ارتباطا   العالمي االتفاق د م ارتبط

لم يك  األمر م ل    الذي  أولئك م  أكثرأن يك ن ا دا مي  بشاااااكل  ما حد إلى م ل    أو

 م  بلدهم يف إيجابي بشااكل لهجرةه ي نظر لب ن أفادوا الذي  المسااتجيب ن وبالمثل،. بالنساابة لهم

ه ي نظر أن ذكروا فقط المائةب 89 أن م  الرغم  لى ،العاالمي االتفااق ياد م ا أن المرج 

  افقم أو بشاادةبالمائة م افق  11كانت إجابات و. ما حد إلى إيجابي أو إيجابي بشااكل لهجرةل

 .رةالهج مس لة بش ن األدلة إلى تستند ت ازنا   أكثر مناقشةإجرا   إلى يحتاج بلدهم أن  لى
 

 39 قديعت بينما قان نيا ، ملزما   يك ن أن يجب االتفاق أنج بي  المساااات م  بالمائة 98 ويعتقد

المسااااتج بي   م  أقلية أ ربت. بعد يقرروا لمبالمائة88 و ط  يا   يك ن أن ينبغي بالمائة أنه

بق ة"، بالمائة "وافق ا  98أن  حيث قب لهم، ليتم المهاجري  م  حصاااااة ال تماد ت ييدها   

 بالمائة "وافق ا"  لى ذلك. 89و
 

 91 الق بلدهم، في السياسي القرار صانع في المهاجرون يشاارك أن ينبغي متى سائل ا و ندما

  ند المائةب 9 و دائم وضااع في يك ن ن  ندما المائةب 81 و م اطني ، يصابح ن  ندما المائةب

 .وص لهم
 

 لالتفاق واسااع د م وج د م  الرغم  لى ب نه ي حي أ اله ورد ما فإن ،ها مجتمعة  أخذنا وإذا

 مالد  م  أقل قدر وهناك ،اجتما يا   مشروط يك ن قد  نه رالمعبّ  الد م بعض أن إال العالمي،

 مساااواة المهاجري  تعاي أن شاا نها م  إجرا ات أو الفردية الدول  لى محددة ملزمة لتدابير

" يالعالم االتفاق" معارضااي أن اإلضااافية األبحاث تكشااف قدو. الم اطني  مع المشاااركة في

 الهجرة  لى التركيز  د  أو الدولة معارضاااااة همن أكثر متآلفي  غير أو كمترددي  أجاب ا

 إيجابي كلبشاا سااينثر للبرلمانيي  المسااتمر التعليم خالل م  ال  ي بنا  إن. العالمي والميثاق

 .النقا   لى
 

 يف بلدهم، ت اجه التي القضاايا أهم م  واحدة هي الهجرة ب ن المشااركي  م  المائةب 13 أفادو

 أفادو. القضااااااية هذه مع للتعامل االسااااااتعداد أتم  لى بلدهم إن فقط المائةب 38 قال حي 

أفاد  بينما الهجرة، مع للتعامل( بالمائة 88) ا  اساااااتعداد األقل ب نهم فريقياإ م  المساااااتجيب ن

 م  النقيض و لى(. بالمائة 98) االسااتعداد مساات يات ب  لى الغربية أوروبا م  المسااتجيب ن

 .المهاجري  إدماج في جيد بعمل تق   بلدانهم ب ن المستجيبي  م  المائةب 99 أفاد ذلك،
 

 والمجتمعكل دولة بمفردها  مسااانولية هي الهجرة مسااا لة أن المندوبي  م  بالمائة 19 يعتقدو

 دولة كل  اتق  لى األول المقا  في تقع أنها بالمائة 83 يعتقد حي  في ساا ا ، حد  لى الدولي

  المرج وم . الدولي المجتمع مسانولية األول المقا  في أنها يعتقدون بالمائة 88 و حدة،  لى

 نأ ،الهجرة مع للتعامل اسااااااتعدادا   األقل والبلدان العب ر بلدان م  المسااااااتجيب ن يعتقد أن

 والبلد الدولي المجتمع أو الدولي المجتمع مسااااانولية هي الهجرة مسااااا لة    المسااااانولية

 .المضيف
 

 دراكهمإ  لى ضاااائيل ت ثير المسااااتقبل في المهاجري  أ دادح ل  المسااااتجيبي  لتنبنات وكان

 أن( بالمائة 81) المسااتجيبي  نصااف م  أقل يعتقدف. العالمي لالتفاق د مهم أو المساا لة ألهمية

هذا  أن بالمائة 85 يعتقد بينما المسااتقبل، في يزداد ساا   بالدهم إلى ال افدي  المهاجري   دد

 ذلك، م  النقيض و لى. ساااينخفض العددهذا  أن بالمائة 83 يعتقد كمانفساااه،  سااايبقى العدد



ما  تقدعي بينما ،مسااااتقبال   العالم في المهاجري   دد زيادة المسااااتجيبي  م  المائةب 18 يت قع

 .سينخفض العددهذا  أن المائة في 85 ويعتقد حاله،  لى سيبقى العددهذا  أن المائةب 5نسبته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


