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 ملخص

 

، يبقى املركز 1993على الرغم من نموه الكبير منذ إنشائه في سنة 

الدولي لتطوير سياسة الهجرة منظمة صغيرة نسبيا من حيث عدد املوظفين 

تبع ملالرئيسية األخرى في نظام الحدود االجهات الفاعلة وامليزانية مقارنة ب

املركز من  هذا ، تحول ولكن على مر السنين من طرف االتحاد األوروبي.

للدول  هام وأساس يمشروع استشاري ثانوي ومؤقت إلى مزود خدمة 

 ي.حدود االتحاد األوروبفي تصدير نظام مراقبة  احيوي يلعب دورااألوروبية 

ألخيرة، تكثفت مشاركة املركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة في وفي اآلونة ا

برامج تزويد الدول غير األوروبية بمعدات مراقبة وإدارة الحدود املمولة من 

، نما 2015منذ افتتاح املركز ملكتب في تونس في سنة و  االتحاد األوروبي.

 شكل كبير.بي بتأثيره على التعاون في مجال الهجرة بين تونس واالتحاد األورو 

ذلك، لم ينتشر صيت هذه املنظمة إلى حد كبير في كل من  رغم

 تونس وأوروبا. 

بالتالي إلى التعريف بأنشطة املركز الدولي لتنمية  تهدف هذه الورقة

سياسات الهجرة في تونس وتسليط الضوء على تاريخه وجدول أعماله العام 

أو ونس في ت سواء فضلوتحوالته التشغيلية من اجل فهم تأثيره بشكل أ

 خارجها.
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 نبذة عن املؤلف

 

 اون معيتعسففففففيان فيليب ناصفففففر  فففففحفي وباحث مسفففففتقل مقيم في تونس، 

الصففففففففففففحيفففففففة و  die tageszeitung و junge Welt اليوميففففففة الصففففففففففففحف األملففففففانيففففففة

 Rosa مؤسفففففسفففففةو  Qantara Online واملوقع االلكتروني Der Standard النمسفففففاوية

Luxembourg Foundation بشفففففففكل أسفففففففاسففففففف ي سفففففففياسفففففففات  اعماله غطيوغيرها. ت

شففففمال  في املتعلقة بتصففففدير حدود االتحاد األوروبيمصففففر والجزائر وتونس 

 )البريد االلكتروني:.2018و  2012 سففن يفي القاهرة بين وقد اسففتقر إفريقيا 

mail@sofiannaceur.de – :صفحة تويتر Twitter:SofianNaceur) 

 

ت ذات الصلة باللغتني بعض خمتصرات املصطلحا
 االجنليزية والفرنسية

AFD  الوكالة الفرنسية للتنمية 

ANETI              الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل 

AU  االتحاد االفريقي 

AUC  مفوضية االتحاد األفريقي 

BMP   نطقة املغر  العربيملبرنامج إدارة الحدود 

BP  عملية بودابست 

CENSAD  دول الساحل والصحراءتجمع 

DGCIM  اإلدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة 

DGD  االدارة العامة للديوانة 

DGFE  االدارة العامة للحدود واألجانب 
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DGGF  االدارة العامة لحرس الحدود 

EASO  املكتب األوروبي لدعم اللجوء 

EEAS  دائرة العمل الخارجي األوروبي 

eMGPP رسات حوكمة الهجرة املبنية على األدلة في شمال سياسة ومما

 إفريقيا

EMM   الهجرة األورومتوسطية 

ENI  أداة الجوار األوروبية 

EUROSUR نظام مراقبة الحدود األوروبية 

EUTF  الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا 

FIIAPP   األمريكية لإلدارة –املؤسسة الدولية واأليبيرية

 العاّمةوالسياسات 

GIZ  املؤسسة األملانية للتعاون الدولي 

HIMS  الدراسة االستقصائية للهجرة الدولية لألسر املعيشية 

HOMERe للتوظيف التنفيذي في منطقة البحر األبيض  الفرص العالية

 املتوسط

IBM  االدارة املتكاملة للحدود 

IGC   املشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء

 جيينوالل 

ICMPD املركز الّدولي لتطوير سياسات الهجرة 

ILO  منظمة العمل الدولية 

INS  املعهد الوطني لإلحصاء 

IOM  املنظمة الدولية للهجرة 

ISMariS النظام املتكامل للمراقبة البحرية 
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MC2CM مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض املتوسط 

MIEUX+ اد األوروبي للهجرةمبادرة خبراء االتح 

MTM  حوار الهجرة العابرة في البحر األبيض املتوسط 

ONM  املرصد الوطني للهجرة 

ProGreS برنامج حوكمة واستراتيجية الهجرة في تونس 

TAT   جمعيةTerre d’asile  )تونس -)أرض اللجوء 

UNDP  برنامج األمم املتحدة االنمائي 

UNHCR لشؤون اللجيين مفوضية األمم املتحدة العليا 

UNODC مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة 
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صانعي صالح ل املركز الّدولي لتطوير سياسات الهجرة يقوم"

ة التخاذ مس اللز األسباألعمال التحضيرية لتوفير السياسات والسياسيين 

جرة نبذة عن أعمالنا / املركز الّدولي لتطوير سياسات الهالقرارات"، 

 .1أهدافنا

عامل محفزا  2015لسنة  املزعومة "أزمة اللجيين" وقد اعتبرت

على الرغم من اتباع السياسات ف لتشديد نظام مراقبة الحدود األوروبية

ذات الصلة منذ تسعينيات القرن املاض ي، ساد تصدير الحدود األوروبية 

 .2015بشكل أوسع وأقوى منذ سنة 

أنه قد تم إحراز  2019فوضية االتحاد األوروبي في سنة وذكرت م

من التقدم" في "إدارة الهجرة" وتأمين الحدود "في غضون أربع  الكثير"

سنوات على نحو أكبر مما كان ممكنا تحقيقه في العشرين عاما ال ي سبقت 

على تشديد  تأثيرات مماثلة 19هذا وقد كان لوباء كوفيد  2هذه الفترة".

لى عتشديد اليستخدم كذريعة ملزيد  هذا الوباء ُيقدر أنت حيث االجراءا

 لوائح السفر وضوابط الحدود على املدى الطويل.

يسلط  ،2020وفي سلسلة من املقاالت املنشورة في منتصف سنة 

على  19 وباء كوفيداملركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الضوء على تأثير 

                                                 
 22وقع في تمت زيارة امل –( نبذة عن أعمالنا / أهدافنا 2020املركز الّدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 1 

 /https://www.icmpd.org/about-us 2020ديسمبر 

( "تغيير تدريجي في إدارة الهجرة وتأمين الحدود" ، تمت زيارة املوقع في 2019مفوضية االتحاد األوروبي )2 

-https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we،  2020ديسمبر  25

do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-

change-migration-management-border-security-timeline_en.pdf 

https://www.icmpd.org/about-us/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_en.pdf
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ويحدد السيناريوهات املستقبلية  التنقل والهجرة ومراقبة الحدود،

 3املحتملة فيما يتعلق بتدفقات الهجرة ونظام حدود االتحاد األوروبي.

غو "هو  وقد أفاد مستشار املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 

ي مشلول بسبب توقف حركة ( بأن "االقتصاد العاملHugo Bradyي" )براد

األمر عليه سيكون امرا صعبا التنقل عامليا" وبأن "العودة الى ما كان 

 يغيرس البيولوجيمن األمن  "نشهد بداية عصر جديد نا، متنبًيا بأنللغاية"

، ستعتمد الدول لقيحح ى بعد الت. و 4"الناس في املستقبل تنقلطريقة 

 بعدم منح الثقة إال مع التحققالوقاية وأخذ االحتياطات بشكل متزايد على 

ت معدال االعتماد على و  إلجراء الفحوص الضمانات األجنبيةب واملطالبة

تخفيف الضوابط الحدودية أو ب من اجل القبول  ومخاطر العدوى اإلصابة 

 ".شروط منح التأشيرة

الحصول على  "مع تجميد إجراءات"هوغو برادي" أنه  توقعو 

م ، سيكون التنقل بين العالم املتقدم والعالالتأشيرات في جميع أنحاء العالم

ارتفاع اقبال إلى  ذلكسيؤدي و )...(  ستار حديدي عبور أشبه بالنامي 

 تهريب لو انو  التهريب على خدماتجديد  النظاميين مناملهاجرين غير 

البشر سيصبح اآلن محفوفا بمخاطر أكبر كما سيصبح أعلى كلفة ولن 

"فبالنسبة ألوليك الذين يصلون عفويا،  .تتسامح السلطات معه مطلقا"

                                                 
ديسمبر  25تمت زيارة املوقع في ( "سلسلة صوت الخبير" 2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة )  3 

2020  ،https://www.icmpd.org/news-centre/expert-voice-series/ 

املركز الدولي لتطوير  2020أفريل  3( "الهجرة في عصر األمن البيولوجي"، Hugo Brady"هوغو برادلي" ) 4 

-https://www.icmpd.org/news  2020ديسمبر  25تمت زيارة املوقع في سياسات الهجرة، 

centre/news-detail/expert-voice-covid-19-migration-in-the-age-of-biosecurity/ 

https://www.icmpd.org/news-centre/expert-voice-series/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/expert-voice-covid-19-migration-in-the-age-of-biosecurity/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/expert-voice-covid-19-migration-in-the-age-of-biosecurity/
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واللجوء اآلن أكثر صعوبة وتقييدا"، في حين من  ستكون إجراءات الحدود

 على تفعيل" التمكين من مأوى بالقر  من بلد املنشأ".  املتوقع التركيز

تشير السياسات املتبعة من طرف السلطات املالطية واإليطالية 

واليونانية فيما يتعلق بالوصول "غير النظامي" لألشخاص من تركيا وليبيا 

 .لم تحد عن الصوا باء إلى أن توقعات برادي وتونس منذ بداية الو 

توقعت فعل ما تم املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة منشورات 

وجهة نظر املنظمة يجب أن  وعليه فإن، 2020اعتماده وتطبيقه في سنة 

تؤخذ على محمل الجد ألن املركز هو بحد ذاته محرك وداعم لسياسات 

انه وقبل كل ش يء، مسدي  ، كماالخارجيةتصدير الحدود والرقابة 

 للخدمات ذات الصلة.

 19بأن وباء كوفيد  املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرةيعتبر 

والدفع نحو اعتماد مقاربة "ادارة الهجرة"  أتاح فرصة لتكثيف الدعاية 

املدير العام ومراقبة الحدود وهجرة اليد العاملة وهو ما وضحه مؤخرا 

 .Drة سياسات الهجرة، الدكتور مايكل سبيندليغر )للمركز الدولي لتنمي

Michael Spindelegger  )أفاد حيث  خلل حوار له مع وكالة األنباء النمساوية

ضها بشكل كبير بسبب القيود ال ي فر الهجرة  توقع ارتفاع ضغطبأنه من امل

وما خلفه من مصاعب اقتصادية وتراكم مطالب  19انتشار وباء كوفيد 

و ما يسلط الضوء على تونس بشكل واضح ملا أدى له انهيار الهجرة، وه

 قطاع السياحة التونسية من ارتفاع في نسق تدفقات الهجرة إلى إيطاليا.

 وي السابق ووزير الخارجية، نائب املستشار النمساندليغريعتبر سبيو 

، لتستعد بشكل أفضل، األزمة بمثابة "فرصة" للدول األوروبية السابق
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تعاون مع "بلدان املنشأ يع "حماية الحدود" واتفاقيات المقترًحا توس

والعبور" كما دعا إلى تعزيز فرص الهجرة النظامية بما أنه سيكون من 

األفضل )للحكومات األوروبية( اختيار املهاجرين بنفسها. وفي إشارة إلى 

املشاريع ذات الصلة بين املغر  وإسبانيا، دعا سبيندليغر إلى تكوين العمال 

ي "بلدان املنشأ" بشكل يمكنهم من تلبية احتياجات الشركات في "بلدان ف

وهو اقتراح يعكس جهود الحكومة األملانية إلدماج برامج  -5املقصد" 

التكوين املنهي في تونس وغيرها من دول املنطقة بهدف تكوين األفراد وفقا 

 ملتطلبات الشركات األملانية.

 

)املدير العام للمركز الدولي لسياسات مايكل سبندلبرغ  املرفق األول:

 (https://www.icmpd.org/fileadmin/1_2018/CV_Michael_Spindelegger.pdf)الهجرة( 

 

                                                 
( "على اثر أزمة كورونا: سبيندلغر يتوقع ارتفاعا كبيرا في أنساق 2020) neVienna Onliفيينا على الخط  5 

-https://www.vienna.at/nach    2020ديسمبر  15زيارة املوقع في  تمت- 2020نوفمبر  20الهجرة"، 

coronakrise-spindelegger-rechnet-mit-starkem-migrationsanstieg/6815487 

https://www.icmpd.org/fileadmin/1_2018/CV_Michael_Spindelegger.pdf
https://www.vienna.at/nach-coronakrise-spindelegger-rechnet-mit-starkem-migrationsanstieg/6815487
https://www.vienna.at/nach-coronakrise-spindelegger-rechnet-mit-starkem-migrationsanstieg/6815487
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ر يولكن يجدر التساؤل عن الدور الذي يلعبه املركز الدولي لتطو 

سياسات الهجرة في هذا الصدد؟ وكيف يساهم في توسيع "حصن أوروبا"؟ 

 والسؤال األهم، ما هو تأثيره على تونس من خلل أنشطته امليدانية؟

ال  ،زايدة منذ تسعينيات القرن املاض يعلى الرغم من أهميته املت

 منظمة صغيرة نسبًيا من حيث هجرةيزال املركز الدولي لتطوير سياسات ال

شروع املركز من م هذا ، تحول وامليزانية. ولكن على مر السنين املوظفين دعد

 ومنذ افتتاح مكتبهاللدول األوروبية.  هاماستشاري مؤقت إلى مزود خدمة 

، وقدمت عملياتها في تونساملنظمة  هذه عتّس ، و 2015سنة في تونس في 

 .ألخرى في عشرات البلدان ا التزاماتهامع  املتسقةمجموعة من الخدمات 

مقارنة بالجهات الفاعلة الرئيسية في نظام الحدود األوروبي مثل 

ة ، أو املنظم"فرونتكسوكالة االتحاد األوروبي لخفر الحدود والسواحل "

املتحدة السامية لشؤون اللجيين وال ي  الدولية للهجرة أو مفوضية األمم

ي كز الدولاملر  يحظى، ال احتلت صدارة البحوث الهامة والحاسمة لسنوات

 .الى حد اآلن في تونس وأوروبا بصيت واسعلتنمية سياسات الهجرة 

نشطة املركز الدولي أل أعمقفهم تهدف هذه الورقة بالتالي إلى  

لتنمية سياسات الهجرة في تونس وتسليط الضوء على تاريخه وجدول 

نس فهم تأثيره بشكل أفضل سواء في تو و أعماله العام وتحوالته التشغيلية 

 و خارجها.أ
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انات البي ويستند الى على منهجية بحث نوعيةهذا التقرير  يعتمد

يين وشركائه التونس هجرةسياسات ال لتطويراملركز الدولي  ال ي يوفرها

إلخبارية البيانات ا ،إلى ما ورد في ملفات مشاريع املركز باإلضافةوالدوليين 

 الصندوق االئتماني األوروبي منووثائق  كترونياملنشورة على موقعه االل

 البرملانية. والتحقيقات أجل افريقيا

ء إجراهذا وقد تم باإلضافة لذلك ارسال مطالب نفاذ للمعلومة و  

نس سياسات الهجرة في النمسا وتو  لتطويرمقابلت مع مكاتب املركز الدولي 

ة في تونس ووزارة ومالطا ووزارة الداخلية النمساوية والسفارة النمساوي

وء أرض اللج تونسومنظمة املرصد الوطني للهجرة لتونسية و الداخلية ا

(Terre d'Asile Tunisie ومكاتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون )

للجوء االلجيين واملنظمة الدولية للهجرة في تونس واملكتب األوروبي لدعم 

 .الوطني لإلحصاء واملعهد

إلى حد كبير على من هذه الورقة البحثية  3.0 الثالثحور يعتمد املو 

بحث الدكتور فابيان جورجي )كلية العلوم السياسية بجامعة ماربورغ( 

والبروفيسور د. سابين هيس )معهد األنثروبولوجيا الثقافية وعلم األعراق 

غوتنغن( الذين عملوا على دراسة وفهم املركز الدولي األوروبية بجامعة 

سات الهجرة بشكل مكثف خلل سنوات األلفية الثانية لتطوير سيا

(2000 .)
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إدارة الهجرة وتنظيمها والتحكم فيها بشكل فعال نحن نرغب في 

ولتحقيق ذلك، يجب علينا أن نتعاون مع شركائنا. بمفاهيمه املبتكرة، 

 يساعد املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة على تمكين الحكومات

واملؤسسات من العمل على ايجاد حلول قابلة للتطبيق ويسرنا أنه 

بدور نشط في تصميم هذه املهمة ضمن هذا  اضطلعيمكننا اآلن 

   اإلطار.
 .6ستيفان ماير، وزير الدولة البرملاني في وزارة الداخلية بأملانيا الفدرالية

 تاملركز الدولي لتطوير سياسا، التحقت أملانيا ب2020في ماي 

مام انضإجراءات بصفتها العضو الثامن عشر وتجري حاليا دراسة الهجرة 

 .7لمنظمةلالدنمارك أيضا و اليونان 

وربما في الفترة القادمة  –مؤخرا  لدول األعضاءا ارتفاع عددح وّض ي 

نظام  عيلتفطوير سياسات الهجرة في األهمية املتزايدة للمركز الدولي لت –

ن ى التنسيق والتعاو ذي يعتمد بشكل متزايد علحدود االتحاد األوروبي ال

هذا التحول في سياسات الهجرة من بين الحكومات كما يبين توسع املركز 

م أكثر اهيمف تبني ، إلىبشكل عامالهجرة  تلفيهدف إلى ة"، ت"دفاعي مقاربة

                                                 
( "أملانيا تنضففم الى املنظمة األوروبية العاملة على الهجرة 2020املركز الدولي لتطوير سففياسففات الهجرة ) 6 

،  2020ديسففففففففففففمبر  26ع في تمفت زيفارة املوق - 2020مفاي  20"املركز الفدولي لتطوير سففففففففففففيفاسفففففففففففففات الهجرة"، 

https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/press-release-germany-joins-the-

european-migration-organisation-icmpd/ 

أزمة كورونا: سبيندلغر يتوقع ارتفاعا كبيرا في أنساق  إثر( "على 2020) Vienna Onlineفيينا على الخط  7 

 الهجرة"،

https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/press-release-germany-joins-the-european-migration-organisation-icmpd/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/press-release-germany-joins-the-european-migration-organisation-icmpd/
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املركز الدولي ويعتبر . 8إدارة الهجرة"ب" تسمى اليوم، "هجومية" واستباقية

  اسات الهجرةلتطوير سي
ّ
 .ل هذا التحول املؤسسة الرئيسية ال ي تمث

، تحول املركز الدولي لتطوير سياسات 1993منذ إنشائه في سنة 

دولة  18الهجرة من مشروع استشاري صغير ومؤقت إلى منظمة دولية تضم 

موظف خلل سنة  91موظفا )مع ارتفاع العدد    388عضو، وتشغل 

مركز عمل أو مكتبا ميدانيا عامل في  30ا وله جنسية61 وحدها( من  2019

مشروعا. بعد املقر الرئيس ي  70دولة ومكلفة بتنفيذ أكثر من  90أكثر من 

( واملكتب اإلقليمي 57موظفا(، وبعثة بروكسل ) 127للمركز في فيينا )

موظفا(  32ومكتب تركيا )(، 19ملنطقة البحر األبيض املتوسط في مالطا )

 .9موظفا( 19املكاتب العاملة حاليا ) ويعد مكتب تونس أكبر

وبلغ إجمالي حجم مشروع املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 

أورو في سنة  مليون  276و 2019مليون أورو في سنة  241املتعاقد عليه 

بينما ارتفعت ميزانيته املوحدة )امليزانية العادية وميزانية البرنامج(  2020

 58مليون أورو إلى  16.7حيث ارتفعت من  ،2015أضعاف منذ سنة  أربعةب

 .102020مليون أورو في سنة 

                                                 
 47، ص VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2007جورجي فابيان، "ادارة الهجرة في اوروبا"  8 

" تمت زيارة 2019، "التقرير السنوي لألنشطة لسنة (2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 9 

-https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/press-release، 2020ديسمبر  26املوقع في 

germany-joins-the-european-migration-organisation-icmpd/, pp. 87/88 

(، "املدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 10 

 2021جانفي  تمت زيارة املوقع في غرة - 2020ديسمبر  22مايكل سبيندليغر يبدأ فترة ادارته الثانية"، 

https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/press-release-germany-joins-the-european-migration-organisation-icmpd/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/press-release-germany-joins-the-european-migration-organisation-icmpd/
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 ةاهم املناطق الجغرافيتعد منطقة البحر األبيض املتوسط اليوم 

باملائة من  55لعمليات املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، حيث تمثل 

، وتقدم اقسامه الثلث )السياسات والبحوث إجمالي نفقات برامجه

بناء القدرات( خدمات متنوعة للدول األعضاء و  الهجرة حول  حواراتال

، بما في ذلك الحكومات في تحاد األوروبي والشركاء اآلخرينومؤسسات اال

 ملركزويعلن اأوروبا وأفريقيا وآسيا واالتحاد األوروبي واملنظمات الدولية. 

ليص قالت، ومنع و االلكتروني عن خبرته في "إدارة الحدود صراحة على موقعه

من الهجرة غير النظامية، والعودة وإعادة القبول، واللجوء والحماية 

، ةهجرة اليد العامل/  النظامية، والهجرة الدولية، ومكافحة االتجار بالبشر

 .11والهجرة والتنمية" االجتماعي،والتماسك 

وتعزيز  ،تنظيم حوارات حكومية دولية غير رسميةإلى جانب 

 وتقديم خدماتاملة مع الحكومات الدولية شبكات املجتمع املدني الع

استشارية، يقدم املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بحوثا حول الهجرة 

ومعطيات احصائية ذات صلة كما ينظم عمليات ميدانية كخدمات بناء 

ة جر سياسات اله طويرويتعاون املركز الدولي لت القدرات واقتناء املعدات.

أستراليا وكندا والواليات املتحدة ووكاالت االتحاد و مع جل الدول األوروبية 

ون أو وقع اتفاقيات تعا كمااألوروبي باإلضافة إلى املنظمات غير الحكومية 

                                                 
،https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/in-focus-icmpd-director-general-

michael-spindelegger-begins-his-2nd-term/ 

 2020ديسمبر  26املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، "أعمالنا"، تمت زيارة املوقع في  11 

https://www.icmpd.org/our-work/ 

https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/in-focus-icmpd-director-general-michael-spindelegger-begins-his-2nd-term/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/in-focus-icmpd-director-general-michael-spindelegger-begins-his-2nd-term/
https://www.icmpd.org/our-work/
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واملنظمات الدولية ذات الصلة  12مذكرات تفاهم مع الدول غير األعضاء

إدارة الهجرة" مثل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون اللجيين ب"

اليوروبول واالنتربول واالتحاد األفريقي واملكتب  ،الدولية للهجرة واملنظمة

 العمل الدولية. اللجوء ومنظمةاألوروبي لدعم 

سياسات الهجرة في املشاريع  طويريشارك املركز الدولي لتهذا و 

أثير وسائل وت، بالنمسا سوق العمل لجيين واملهاجرين فيبإدماج الاملتعلقة 

، وحوارات الهجرة والتنقل بين إفريقيا ى الهجرةالتواصل االجتماعي عل

وبرامج العودة وإعادة  ،بين الهند واالتحاد األوروبيواالتحاد األوروبي و 

ية التوعوبرامج الهجرة حوكمة ، و االلكترونيالطيران واألمن أمن و  اإلدماج

 من بينها تونسال ي  عديد الدول األكاديمية و "إدارة الحدود والهجرة" في 

غر  ولبنان وليبيا واألردن والعراق وتركيا وكوسوفو وأرمينيا وجورجيا وامل

 .13وبنغلديش وغانا وباكستان ودول آسيا الوسطى

نس من في تو  لتطوير سياسات الهجرةتعتبر عمليات املركز الدولي 

التالي، بفي بلد واحد.  املنفذة بين أكبر العمليات من حيث حجم املشاريع

 ،وتأثيره في تونس بشكل أفضلاملركز  هذا الفهم جدول أعموبغاية 

                                                 
ت ئية ومذكرا، وقع املركز الدولي لتطوير سففففففياسففففففات الهجرة اتفاقيات تعاون ثنا2006مع حلول سففففففنة  12 

تفاهم مع ألبانيا وكندا وقبرص وإسففففففففتونيا وجورجيا والتفيا ولبنان وليتوانيا ومقدونيا الشففففففففمالية وروسففففففففيا 

( "ماهو املركز 2006منظمة األمن والتعاون في أوروبا  ) -وسففففريلنكا وأوكرانيا والبوسففففنة والهرسففففك وتركيا  

ديسففففففففففففففففففففمففففففففبففففففففر  16فففففففففي تففففففففمففففففففت زيففففففففارة املففففففففوقففففففففع  –الففففففففدولففففففففي لففففففففتففففففففطففففففففويففففففففر سففففففففففففففففففففيففففففففاسففففففففففففففففففففات الففففففففهففففففففجففففففففرة؟" 

2020https://www2.osce.org/files/f/documents/e/e/30042.pdf 

 22" ص ص 2019(، "التقرير السنوي لألنشطة لسنة 2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 13 

– 25  

https://www2.osce.org/files/f/documents/e/e/30042.pdf
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غيلية، وتحوالتها التشتاريخ املنظمة  الجزء املوالي من هذه الورقة يستعرض

 حوارات الهجرة".بما يسمى "مع تسليط الضوء على 

 تعميم "ادارة الهجرة" .1.3

 الهجرةخاصة بسياسة أي  من عدم اعتماد"إدارة الهجرة" تعني التحول 

لى مستوى عانتقائية  جد لتوجيه الهجرة بطريقة ةتنظيمي مقاربة الى اعتماد

   .عامليالعالم، وإخضاعها الى "نظام هجرة 
 .14األستاذة الدكتورة سابين هيس، جامعة غوتنغن

خر الثمانينات والتسعينات تحوال كبيرا أوات شؤون الهجرة في شهد

 تعانزاوال  يالسوفييفي جميع أنحاء أوروبا حيث أدى انهيار االتحاد 

ة لحر  األهلية في البوسن، وال سيما ااملسلحة في يوغوسلفيا السابقة

في عدد األشخاص الفارين نحو أوروبا الغربية.  ارتفاع كبير، إلى والهرسك

تعاون ال ، وقررتاارتفاع وفود اللجيينتأثرت النمسا وسويسرا بشدة من 

املوظف املدني  تم تكليف ،1992سنة وفي  الواقع الجديد. بالتالي واجهةمل

 اديريالسويدي ومستشار األمم املتحدة جوناس ويندغرين بإعداد مشروع 

حول الهجرة على الصعيد الحكومي  ، يهدف إلى تعزيز الحوار والبحثثنائي

تم تأسيس املركز  1993سنة في ومع التركيز على أوروبا الشرقية.  الدولي

ملدة ثلث استشاري مؤقت سياسات الهجرة كمشروع  طويرالدولي لت

 مقره في فيينا ويخضع للقانون النمساوي.سنوات، 

                                                 
للمركز الدولي ( "نحن نعمل على تسهيل الدول!" تحليل إثنوغرافي 2010) bineHess, Saسابين هيس  14 

 Geiger, Martin and Antoine Pécoud"، تحرير مارتن جيغر وانطوان بيكود  لتطوير سياسات الهجرة

 97لندن ص Palgrave Mcmillan"السياسات الدولية الدارة الهجرة" 
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، رةطوير سياسات الهجمدير املركز الدولي لت خطةقبل تعيينه في 

انضم ويندغرين إلى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون اللجيين في 

كمستشار أول مكلف بتنسيق "املشاورات الحكومية  1987 سنةجنيف في 

لدولية بشأن سياسات اللجوء واللجيين والهجرة في أوروبا وأمريكا ا

تم  وهي منصة حوارات وتبادل غير رسمية، 15(IGCالشمالية وأستراليا" )

دولة أوروبية والواليات املتحدة وكندا  13 وجمعت 1985 سنة إنشاؤها في

 .16االمم املتحدة مفوضيةاليا واملنظمة الدولية للهجرة و وأستر 

املشاورات الحكومية الدولية لدكتور فابيان جورجي الى ان أشار ا

كانت عبارة عن منتدى حواري  بشأن سياسات اللجوء واللجيين والهجرة

"محدود األهمية عندما تم إطلقه، لكنه تحول الحقا إلى منصة تنسيق 

السامية لألمم املتحدة  هامة بين البلدان املانحة االساسية للمفوضية

في أواخر الثمانينات حيث وظفته الدول املشاركة للنقاش  يينلشؤون اللج

واالتفاق حول األهداف األساسية لسياسات الهجرة في الدول الغربية. وال 

املشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة ينبغي التقليل من أهمية 

بأي حال من األحوال حيث تم في اطارها تطوير مفاهيم واللجوء واللجيين 

ة لجوء سريعالولة الثالثة اآلمنة" و "بلدان املنشأ اآلمنة" و "إجراءات "الد

في  اذلك الحق عقوبات ضد شركات النقل وتم تكريساقرار الالتتبع" و 

                                                 
 2020ديسمبر  26تمت زيارة املوقع في  -"املدير العام السابق"  املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 15 

https://www.icmpd.org/about-us-old-2017/history/former-dgs/ 

عيدت تسمية  16 
ُ
ء واللجيين والهجرة في أوروبا وأمريكا املشاورات الحكومية الدولية بشأن سياسات اللجوأ

املشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء واللجيين وجمعت بحلول سنة  الشمالية وأستراليا الحقا  

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون اللجيين دولة مشاركة باالضافة الى مفوضية االتحاد االوروبي و 18، 2020

 ولية للهجرةواملنظمة الد

https://www.icmpd.org/about-us-old-2017/history/former-dgs/
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ات، مما أدى إلى شنغن ودبلن في التسعين ومعاهداتالقوانين الوطنية 

 .17اللجوء في جميع أنحاء أوروبا الغربية عدد مطالبانخفاض حاد في 

املشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة ع ذلك، بدأ دور م

حيث عبرت بعض البلدان املانحة  1992في سنة  واللجوء واللجيين في التغير

الرئيسية للمفوضية، وال سيما النمسا وسويسرا، " عن عدم رضاها عن 

" 18املشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء واللجيينأداء 

ها تحولت من منتدى حوار شامل حول سياسات واستراتيجيات باعتبار 

 الهجرة إلى منصة تبادل أكثر تقنية.

منسق  -ويندغرين ، أشار 2004وفي مقابلة مع جورجي في سنة 

ن ي بين س املشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء واللجيين

ن املتحدة لشؤو م مع مفوضية األم تقليص االرتباطإلى أن  - 1993و  1987

ا للنمسا وسويسرا إلنشاء املركز الدولي لتطوير اللجيين كان دافعا رئيسي

عالجة شأن الهجرة بشكل أكثر ملاتاحة املجال ت الهجرة من أجل اسياس

املشاورات الحكومية  التخلي عنيفترض جورجي أن أحد أسبا  و ا. تقييد

ات حول عملي تلفخاملفوضية بشكل مباشر هو اال  ركشال ي تالدولية 

شؤون لبينما رفضت املفوضية السامية لألمم املتحدة ف القسري  الترحيل

الهجرة  سياسات طوير، اعتبر املركز الدولي لتاللجيين التدابير القسرية

 .19املنظمة أنها ضرورية أنشيواوأوليك الذين 

                                                 
 14فابيان جورجي "ادارة الهجرة في أوروبا ص  17 

للمركز الدولي ( "نحن نعمل على تسهيل الدول!" تحليل إثنوغرافي 2010) Hess, Sabineسابين هيس  18 

  101"، ص لتطوير سياسات الهجرة

  54ص – 17فابيان جورجي "ادارة الهجرة في أوروبا ص  19 
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املشاورات الحكومية الدولية بشأن في أوائل التسعينات، تحولت 

فعل إلى منتدى تبادل تقني، وال زال ذلك يميزها  اللجوء واللجيينالهجرة و 

. وفي الوقت نفسه، تكثفت جهود دول أوروبا الغربية بشكل 20ح ى اليوم

متصاعد في التنسيق والتعاون بشأن منع "الهجرة غير النظامية" من أوروبا 

نه على أ 1991الشرقية. وقد وّصف جورجي مؤتمر برلين حول الهجرة لسنة 

 " نقطة انطلق معركة منسقة ضد الهجرة غير النظامية بين الشرق والغر 

 على الصعيد األوروبي".

، 1993سنة  في بودابست حول الهجرة مؤتمر وزاري آخر وتم عقد

، وهي منصة تبادل غير رسمية تنظم (BPعملية بودابست ) طلقج بإتوّ 

لصياغة  تهدف رفيعة املستوى واجتماعات غير رسمية دوريةمؤتمرات 

للدول املشاركة. ح ى يومنا  توصيات سياسية وتقديم الدعم التنفيذي

التوصيات واإلجراءات امليدانية ال ي يتم تنفيذها في إطار عملية تعالج ، هذا

ضوابط التأشيرات والحدود وتبادل  تهمبودابست في الغالب قضايا 

                                                 
ة األملانية على طلب خطي من النائب إيفا ماريا شرايبر: "املشاورات ، ردت الحكوم2020في سنة  20 

( هي منصة تعاون حكومية دولية غير رسمية IGCالحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء واللجيين )

تفتقر الى شخصية قانونية ومقرها في جنيف. )...( ال يزال هذا الهدف املتمثل في التبادل السياس ي الحالي 

لتوجه العملي واألقل استراتيجية، من منظور الحكومة الفيدرالية ]ألملانيا[ ، النقطة املحورية ذي ا

للمشاركة في املشاورات الحكومية الدولية. ويتسم التبادل في اطار املشاورات الحكومية الدولية 

حول  الحاليةباملوضوعية والخبرة، على سبيل املثال من خلل تبادل أفضل املمارسات أو املعلومات 

التطورات القانونية في البلدان املشاركة. وبالتالي  فإن املشاورات الحكومية الدولية ليست منصة للتمثيل 

( . مطبوعات 2020واملفاوضات حول املواقف السياسية للدول واملؤسسات املشاركة. البرملان االملاني )

ديسمبر  27تمت زيارة املوقع في  – 33ص   48، برلين، سؤال عدد 2020ديسمبر  11، 19/25159البرملان 

2020 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/251/1925159.pdf 
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ات واملهربين وشرك املعلومات واتفاقيات إعادة القبول وتجريم املهاجرين 

 النقل.

وفي غضون ذلك، جلب املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 

االهتمام تدريجيا في أوروبا كمقدم جديد للستشارات والنصائح السياسية 

عملية في  األمانة العامة خطةاملركز  شغل، 1994املتعلقة بالهجرة. وفي سنة 

 لك الوقت، كانت املنظمةبودابست، والزال يضطلع بها ح ى اليوم. في ذ

مجرد مشروع استشاري مؤقت ولكن في نهاية املطاف، تحول املركز 

إلى كيان  2003وسنة  1996بمقتض ى ثلث اتفاقيات تم توقيعها في سنة 

 قانوني دائم يتمتع بوضع منظمة دولية قانونيا.

 2000أمنت االتفاقية املوقعة مع الحكومة النمساوية في سنة 

، وُمنح 21نونية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في فيينااإلقامة القا

. وبحلول أوائل القرن 2002املركز صفة مراقب في األمم املتحدة في سنة 

 18الحادي والعشرين، ارتفع عدد الدول أعضاء املركز بسرعة ليبلغ عددها 

 .202022دولة في سنة 

                                                 
( "اتفاقية بين جمهورية النمسففففففففففففا واملركز الدولي لتطوير 2000نظام املعلومات القانونية الفيدرالية ) 21 

 –نسفففخة محينة  –ت الهجرة" سفففياسفففات الهجرة بخصفففوص املقر الرسفففمي للمركز الدولي لتطوير سفففياسفففا

، 2020ديسففففففففففففففففففففففمففففففففففبففففففففففر  28تففففففففففمففففففففففت زيففففففففففارة املففففففففففوقففففففففففع فففففففففففي  –وزارة الففففففففففرقففففففففففمففففففففففنففففففففففة الففففففففففنففففففففففمسففففففففففففففففففففففاويففففففففففة 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnum

mer=20000929 

دولة: النمسففففففففا ،  18، 2020بلغ عدد الدول أعضففففففففاء املركز الدولي لتطوير سففففففففياسففففففففات الهجرة في سففففففففنة  22 

( ، 2002( ، السويد )2001( ، الجمهورية التشيكية )1998( ، سلوفينيا )1995( ، املجر )1993سويسرا )

( ( ، صففففففففففففربيا ، 2010( ، رومانيا )2006( ، سففففففففففففلوفاكيا )2004)( ، كرواتيا 2003بلغاريا ، بولندا ، البرتغال )

 (2020( ، أملانيا )2018( ، مالطا ، تركيا )2012( ، مقدونيا الشمالية )2011البوسنة والهرسك )

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20000929
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20000929
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رة إلى من عدم اعتماد سياسة خاصة للهج" تحول أوروبامهد 

الطريق  23انتقائية '' جد لتوجيه الهجرة بطريقة ةاعتماد مقاربة تنظيمي

أصبحت مفاهيمه  سياسات الهجرة حيث طويرع املركز الدولي لتلتوس

 ، وال ي يطلقلة، وضوابط الحدود وهجرة اليد العامللهجرة غير النظامية

وروبا السياس ي السائد في أ التوجه، "ادارة الهجرة"اسم اليوم عليها 

وقمة االتحاد  1997 سنةفي معاهدة أمستردام ل واملنصوص عليه رسميا

 .199924سنة  األوروبي في تامبيري 

منذ ذلك، باتت سياسات الهجرة أولوية قصوى على مستوى 

الحوكمة الوطنية وعبر الوطنية في جميع أنحاء أوروبا، وصارت صياغتها 

 ات الهجرة ومراقبة الحدودتعتمد على مقاربة متعددة األركان، تربط سياس

باملسائل الخارجية والتجارية واإلنمائية واألمنية وتعالج بشكل شامل 

 املمارسات امليدانية والقوانين والعلقات مع الدول غير األوروبية.

توسع املركز الّدولي لتطوير سياسات الهجرة الى آسيا،  .2.3 

 افريقيا واملتوسط
 

لتعامل ل دىنفيذ استراتيجيات طويلة املاألولوية لصياغة وت منحيجب 

املبكر،  اإلنذار هذه االستراتيجيات إلى تيسير مثل مع ظاهرة الهجرة. وتهدف

، وتنسيق ير مراقبة الدخول ، ومواءمة تدابومكافحة األسبا  الجذرية

   .األجانب واللجوء واللجيينالسياسات املتعلقة ب

                                                 
للمركز الدولي ( "نحن نعمل على تسهيل الدول!" تحليل إثنوغرافي 2010) Hess, Sabineسابين هيس  23 

 97، ص" لتطوير سياسات الهجرة

 34فابيان جورجي "ادارة الهجرة في أوروبا" ص  24 
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 يينا،فلدولي لتطوير سياسات الهجرة في اتفاقية متعلقة بإنشاء وتشغيل املركز ا

 .25الفصل األول 

د تعميم "إدارة الهجرة" والتغييرات املؤسسية للمركز الدولي مهّ 

لتطوير سياسات الهجرة الطريق أمام املنظمة لتوسيع أنشطتها تدريجيا، 

وال يقتصر هذا التوسع على تعدد عروض وتقديم الخدمات بل يشمل ذلك 

، توسعت عملية بودابست بشكل 2010و 2003ن ي مدى انتشارها. في س

أن  بعدو  طاولة الحوار عشرات الدول في جميع أنحاء آسيا إلى بانضمامكبير 

لقان با الشرقية ودول البأورو  بدايته على دول املنتدى في  استهداف اقتصر

منظمة وسبع دول مراقبة بما و دولة مشاركة  52، فإنه يضم اليوم الغربية

األعضاء في االتحاد األوروبي والصين وإيران والهند وباكستان  في ذلك الدول 

 وبنغلديش والواليات املتحدة وكندا وروسيا وأستراليا وغيرها.

االتحاد األوروبي مثل فرونتكس، ووكاالت انخرطت مؤسسات 

ي املكتب األوروبو ودائرة العمل الخارجي األوروبي واملفوضية األوروبية، 

ن هييات األمم املتحدة مثل املنظمة الدولية للهجرة ع فضلاللجوء لدعم 

ومفوضية شؤون اللجيين، وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومكتب األمم 

بالنسبة للمركز . 26بودابست في عمليةاملتحدة املعني باملخدرات والجريمة 

ر كحج عملية بودابست ، يمكن اعتبارالدولي لتطوير سياسات الهجرة

                                                 
( اتفاقية متعلقة بإنشفففاء وتشفففغيل املركز الدولي 1993/2003املركز الدولي لتطوير سفففياسفففات الهجرة ) 25 

تمت  –( 2003وسفففففففنة  1996)تم تعديلها في سفففففففنة  1993لتطوير سفففففففياسفففففففات الهجرة في فيينا ، غرة جوان 

-https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD، 2020ر ديسفففففففففففففففففففففففمففففففففففففبفففففففففففف 23زيففففففففففففارة املففففففففففففوقففففففففففففع فففففففففففففي 

Website/ICMPD_General/Agreements/ICMPD_Agreement_POD001V01_2004-05-27.pdf 

، 2020ديسمبر  27ة الرئيسية ملوقع عملية بودابست، تمت زيارة املوقع في الصفح 26 

https://www.budapestprocess.org/ 

https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/ICMPD_General/Agreements/ICMPD_Agreement_POD001V01_2004-05-27.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/ICMPD_General/Agreements/ICMPD_Agreement_POD001V01_2004-05-27.pdf
https://www.budapestprocess.org/
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 ي تم وال ماثلةاملمنتديات التبادل نه سلسلة كاملة من انبثقت ع أساس

وتولى املركز في كل منها خطة األمانة ، 2014و 2003 سن يبين  تنظيمها

 .العامة

مع املركز الدولي  2002في سنة  تعاقدت املفوضية األوروبية

لتطوير سياسات الهجرة إلنشاء منتدى غير رسمي خاص بمنطقة البحر 

ر . وتعكس السياسات والتدابيعملية بودابستلى غرار األبيض املتوسط ع

املنفذة أو املعلن عنها في إطار حوار الهجرة العابرة في البحر األبيض 

، رؤية املركز الدولي لتطوير 2003املتوسط، الذي تم إطلقه رسميا في سنة 

الحوارات الحكومية الدولية  حيث شملتسياسات الهجرة لف "إدارة الحدود" 

لرسمية وبناء القدرات و"تعزيز التعاون بشأن العمالة والهجرة غير ا

 .27الدائرية"

استهدف حوار الهجرة العابرة في البحر األبيض املتوسط في وقد 

ر  دول غ الحقا بانضمامع ه توسالبداية منطقة املتوسط حصريا، ولكن

عدد من املنظمات مثل فرونتكس، واإلنتربول، إفريقيا ودول الساحل و 

 ، ومجلستحدة املعني باملخدرات والجريمة، ومكتب األمم املوروبول واأل 

وق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، واملنظمة الدولية للهجرة، والجامعة حق

ية الحكومية الدول والصحراء وح ى املشاوراتالساحل  دول  ، وتجمعالعربية

 .بشأن الهجرة واللجوء واللجيين

                                                 
 02في  تمت زيارة املوقع –حوار الهجرة العابرة في البحر األبيض املتوسط"  املنظمة الدولية للهجرة "  27 

 https://www.iom.int/mtm، 2021جانفي 
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العابرة في البحر األبيض  ومع ذلك، يبدو أن حوار الهجرة

املتوسط لم يحض إال بأهمية ثانوية في حين أن عملية الرباط، ال ي 

، وعملية 2006تستهدف غر  ووسط إفريقيا وال ي تم إنشاؤها في سنة 

واملستهدفة ملنطقة القرن  2014الخرطوم، ال ي تم إطلقها في سنة 

جرة تطوير سياسات الهاألفريقي، تعتبر اليوم من مشاريع املركز الدولي ل

االساسية لقيادة عملياته في أفريقيا حيث تم تكليف املركز بمهمة االمانة 

 العامة لكل املنصتين.

بالتزامن مع التوسع الجغرافي للمركز الدولي لتطوير سياسات 

الخدمات ال ي تعرضها  على تنويع وتعدد املنظمة كذلك عملتالهجرة، 

ومية الدولية وخدمات التنسيق وتقدمها. وظلت الحوارات الحك

لت ظ، كذلكعمل املركز. ل الركيزة األساسيةواالستشارات غير الرسمية 

أواخر  لى رأس جدول أعمال املنظمة وذلك منذع ةبناء القدرات مدرج مهمة

ول مرة أل  طوير سياسات الهجرةاملركز الدولي لت شاركعندما  ،التسعينيات

ولة من املم دود في دول أوروبا الشرقيةسلطات مراقبة الح كوينتفي برامج 

كثر أتم التعاقد مع املنظمة االتحاد األوروبي. أما في السنوات األخيرة في

مة لتزويد ، املصممشاريع املقتنياتتنسيق ب متعلقة خدماتلتقديم  فأكثر

الشرطة والجيش وسلطات الجمارك في الدول غير األوروبية بمعدات 

 .نوحفظ األمحديثة للمراقبة 
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تطوير املركز الّدولي  – 2015مواجهة أوروبا ألزمة  .3.3

 لتطوير سياسات الهجرة

 تمراملس لختلل الوظيفيلاستجابة عاملية  تصميمنحن بحاجة إلى 

سنتمكن من جعل الهجرة الدولية قوة  لنظام الهجرة الدولي. عندها فقط

    حول هذا التنقطة انطلق فاليتا  كما يمكن لها ان تكون ولتكنإيجابية 
خطاب الدكتور مايكل سبيندليغر )املدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات 

 .201528الهجرة( خالل قمة فاليتا سنة 

 تصديرا لسياسات حافز  2015سنة "أزمة اللجيين"  مثلت

 انساق عارتفااالتحاد األوروبي  واجهالحدود األوروبية إلى الخارج حيث 

مشاريع مراقبة الحدود بشكل  بدعم وتعزيزوروبا تدفقات الهجرة إلى أ

ائفة طاملشاريع هذه  عالجتو أوروبا وآسيا وأفريقيا.  في جميع أنحاء مكثف

االلكتروني، اكتشاف من القضايا بما في ذلك الطيران واألمن  عريضة

، تبادل الحدودالوثائق املزورة، تجريم املهاجرين واملهربين، ضبط ومراقبة 

إعادة االستعانة بمصادر خارجية إلتمام إجراءات اللجوء و و ، املعلومات

 الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقياومثل  القبول وجمع البيانات.

، 2015أحد ركائز سياسة تصدير الحدود الخارجية االوروبية بعد سنة 

في ال فاليتا  2015حيث تم إنشاؤه بعد انعقاد قمة االتحاد األوروبي لسنة 

خلل  ارهااقر ثل أحد األدوات الرئيسية لتنفيذ خطة عمل فاليتا ال ي تم ليم

من  االئتماني األوروبي للصندوق  التمويل اإلجمالي ت قيمةبلغو االجتماع. 

                                                 
تمت  – 2015نوفمبر  12خطا  مايكل سبيندليغر، ( 2015املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 28 

-https://www.icmpd.org/fileadmin/_ARCHIV/ICMPD-Website/ICMPD - 2021جانفي  3زيارة املوقع في 

Website_2011/ICMPD_General/DG_Speeches/2015/Valletta_Summit_ICMPD_Speech_2015_11_12.pdf 

https://www.icmpd.org/fileadmin/_ARCHIV/ICMPD-Website/ICMPD-Website_2011/ICMPD_General/DG_Speeches/2015/Valletta_Summit_ICMPD_Speech_2015_11_12.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/_ARCHIV/ICMPD-Website/ICMPD-Website_2011/ICMPD_General/DG_Speeches/2015/Valletta_Summit_ICMPD_Speech_2015_11_12.pdf
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أداة الجوار األوروبية  نابعة عن، 2020سنة ورو في مليار أ 4،7 أجل افريقيا

(ENI وهو مخصص )تنمويةألغراض  تقنيا. 

صة بأهمية خا الئتماني األوروبي من أجل افريقيااالصندوق  يتسم

هذه  كلف الصندوق سياسات الهجرة حيث  طويرللمركز الدولي لت بالنسبة

يهدف اثنان من و  29من برامجهالتنسيق املشترك لسبعة ببتنفيذ أو  املنظمة

هذه املشاريع بشكل أساس ي إلى تزويد سلطات مراقبة الحدود في تونس 

حيث يتمثل املشروعان ، باملعدات 30( وغانا4.1 )انظر الفصلواملغر  

نيابة عن الشرطة والجمارك واألجهزة بالفي مخططات شراء  باألساس

 مراقبة الحدود. ة علىقدر ال بهدف تعزيزالعسكرية 

، في ليبيا( IBMيشمل برنامج "اإلدارة املتكاملة للحدود" )كذلك، 

مليون اورو، توفير  90بميزانية قدرها  2017 سنةوالذي تم إنشاؤه في 

الصندوق االئتماني تشير ملفات مشروع و  املعدات للسلطات البحرية

 املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرةإلى مشاركة  األوروبي من أجل افريقيا

النمساوية  Der Standardفي فيينا لصحيفة  همكتب هذا البرنامج رغم تصريحفي 

في  ايشارك حالي الياسات الهجرة "أن املركز الدولي لتنمية س 2020 في ماي

                                                 
املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، تمت زيارة ( 2020الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا ) 29 

 https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/partner/icmpd_en،   2020ديسمبر  29املوقع في 

تمت زيارة  – 2019أفريل  4تعزيز أمن الحدود في غانا"، " (2019الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا ) 30 

-https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake، 2020ديسمبر  29املوقع في 

chad/ghana/strengthening-border-security-ghana_en 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/partner/icmpd_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/ghana/strengthening-border-security-ghana_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/ghana/strengthening-border-security-ghana_en
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ذ أي مهام لتنفي وبأنه لم يتعاقدبإدارة الحدود في ليبيا"  متعلقةمشاريع أي 

 .31( في ليبياIBMبرنامج "اإلدارة املتكاملة للحدود" )في إطار 

رغم هذه التصريحات، ثبت بأن املركز الدولي لتطوير سياسات 

رة دعم إدا" مكونات مشروعالهجرة ينشط في ليبيا ويقوم بتنسيق أحد 

القائم على الحقوق في ليبيا''، وهي خطة لبناء قدرات  الهجرة ونظام اللجوء

 3،4 بقيمةمسؤولي الدولة واملجتمع املدني بتمويل من االتحاد األوروبي 

 2019في سنة  سياسات الهجرة لتطويراملركز الدولي  وقع .32ورومليون أ

لرسمي اة في طرابلس بهدف إضفاء الطابع اتفاقية تعاون مع الحكومة الليبي

ليبية مة الفي العاص للمركزوال يزال إنشاء مكتب  على وضع املنظمة في ليبيا

 .2019 سنةبسبب تصعيد الحر  في أواخر  قيد التحضير منذ ذلك الحين

املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة حاضر في منطقة البحر األبيض 

مة الفاليتا عززت عملياته في املنطقة. إلى املتوسط منذ سنوات، لكن ق

جانب تونس واملغر ، يعتبر لبنان الشريك األهم للمركز الدولي لتطوير 

سياسات الهجرة في املنطقة وال سيما فيما يتعلق بالتعاون األمني واملشتريات 

حيث يشارك املركز حاليا في أربعة مشاريع أمنية على األقل بتمويل من 

 روبية مختلفة.جهات مانحة أو 

                                                 
،  ففففحيفة 2020ماي  2، “( "دعوى ضففففد تعاون االتحاد األوروبي مع ليبيا2020سفففففيان فيليب ناصففففر ) 31 

Der Standard12، فيينا، ص 

روكسفففل ، ، ب 2020أكتوبر  E ،26- "(004152/2020( "أسفففيلة برملانية )املرجع 2020البرملان االوروبي ) 32 

، 2020ديسفففففففففففففففففففففففمفففففففففففبفففففففففففر  28تفففففففففففمفففففففففففت زيفففففففففففارة املفففففففففففوقفففففففففففع ففففففففففففي  –اسفففففففففففففففففففففففتففففففففففففسفففففففففففففففففففففففار / رد بفففففففففففرملفففففففففففانفففففففففففي 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004152-ASW_EN.html 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004152-ASW_EN.html
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في  أطلقيهدف مشروع "اإلدارة املتكاملة للحدود" في لبنان، الذي 

 10،5بتمويل من الحكومتين السويسرية والهولندية )بقيمة  2016سنة 

ورو(، الى بناء قدرات السلطات اللبنانية "املسؤولة عن جميع مليون ا

 .33الجوانب املتعلقة بإدارة الهجرة"

االت الحدود اللبنانية )اإلدارة املتكاملة يشمل مشروع "مساعدة وك 

للحدود("، املمول من طرف هولندا، توفير البنية التحتية واملعدات للجيش 

اللبناني ومركز التكوين بالرياق، الذي يعد مركز التكوين الرئيس ي في اإلدارة 

 . 34املتكاملة للحدود في لبنان

ذ دود" في لبنان منوتمول الدنمارك، املنخرطة في مشاريع "إدارة الح

مشروعا حول األمن االلكتروني ينفذه املركز الدولي لتطوير  ،2007سنة 

سياسات الهجرة، حيث يوفر هذا املشروع األجهزة والبرمجيات لإلدارة 

 .35العامة لجهاز املخابرات اللبنانية

ينسق املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة كذلك مشروع "تعزيز أمن 

ار رفيق الحريري الدولي" املمول من االتحاد األوروبي في بيروت الطيران في مط

                                                 
وثيقة حقائق: الدعم السويسري لإلدارة املتكاملة للحدود في  ياسات الهجرة، "املركز الدولي لتطوير س 33 

-https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD، 2020ديسمبر  28لبنان" تمت زيارة املوقع في 

Website/Swiss_Support_to_IBM_in_Lebanon__Phase_II__Factsheet.pdf 

وثيقة حقائق: الدعم الهولندي لإلدارة املتكاملة للحدود في  املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، " 34 

-https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD 2020ديسمبر  28لبنان" تمت زيارة املوقع في 

Website/ICMPD_NL_Factsheet_2019_FINAL_For_printing.pdf 

نان" باملساعدة الدنماركية لألمن العام في ل وثيقة حقائق: املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، " 35 

-https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD، 202ديسمبر  28تمت زيارة املوقع في 

Website/DK_Project_Factsheet_-_Draft_Version_March_2019_PB_MAD_Final_1.pdf 

https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Swiss_Support_to_IBM_in_Lebanon__Phase_II__Factsheet.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Swiss_Support_to_IBM_in_Lebanon__Phase_II__Factsheet.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/ICMPD_NL_Factsheet_2019_FINAL_For_printing.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/ICMPD_NL_Factsheet_2019_FINAL_For_printing.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/DK_Project_Factsheet_-_Draft_Version_March_2019_PB_MAD_Final_1.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/DK_Project_Factsheet_-_Draft_Version_March_2019_PB_MAD_Final_1.pdf
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مليون أورو( ويشمل املشروع دعم  3،4)بميزانية تقدر   2018منذ سنة 

قدرات موظفي املطار وتوفير املعدات بما في ذلك برامج التكوين وأجهزة 

 .36فحص األمتعة وأجهزة كشف أثار املتفجرات وتدريب الكل  البوليسية

ات مع الحكوموقد تعزز تعاون املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة  هذا

من  عديدال حيث تم توقيعالوطنية في السنوات األخيرة  عبروالكيانات 

 املركز توسيع نطاق انتشار ساهم فيما وهو ، االتفاقيات في هذا الصدد

ل ، على سبي2020سنة الجغرافي واملؤسس ي في إفريقيا وآسيا وأوروبا. في 

ري اتفاقيات تعاون قطاملركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ، وقع املثال

 .39ومذكرة تفاهم مع مفوضية االتحاد األفريقي 38ونيجيريا 37مع باكستان

، استفاد املركز الدولي لتطوير 2018باإلضافة إلى ذلك، ومنذ سنة 

 سياسات الهجرة من انضمام ثلث دول أعضاء تعتبر جهات فاعلة رئيسية

                                                 
أخبار املشروع: لبنان واالتحاد األوروبي يختتمان  ( "2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 36 

، 2020ديسمبر  28، تمت زيارة املوقع في 2020ديسمبر  15السنة بنتائج ناجحة ملشروع فريد من نوعه" 

https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/project-news-lebanon-and-the-eu-seal-

the-year-end-with-the-successful-results-of-a-unique-project/ 

( "باكستان واملركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 37 

 2020ديسمبر  28، تمت زيارة املوقع في 2020نوفمبر  11يوقعان اتفاقية تعاون قطري"، 

https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/icmpd-around-the-globe-pakistan-and-

icmpd-signed-country-cooperation-agreement/ 

ر بين حكومة جمهورية نيجيريا ( "توقيع اتفاقية انشاء مق2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 38 

جانفي  2، تمت زيارة املوقع في 2020جانفي  16االتحادية واملركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة"، 

2021 ،https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/signing-of-a-seat-agreement-

between-the-government-of-the-federal-republic-of-nigeria-and-icmpd/ 

ر ولي لتطوي( "بيان  حفي: االتحاد األفريقي واملركز الد2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 39 

 28، تمت زيارة املوقع في 2020ديسمبر  11سياسات الهجرة يعمقان ويكثفان التعاون حول الهجرة"، 

-https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/press-release-au-and، 2020ديسمبر 

icmpd-deepen-and-extend-cooperation-on-migration/ 

https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/project-news-lebanon-and-the-eu-seal-the-year-end-with-the-successful-results-of-a-unique-project/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/project-news-lebanon-and-the-eu-seal-the-year-end-with-the-successful-results-of-a-unique-project/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/icmpd-around-the-globe-pakistan-and-icmpd-signed-country-cooperation-agreement/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/icmpd-around-the-globe-pakistan-and-icmpd-signed-country-cooperation-agreement/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/signing-of-a-seat-agreement-between-the-government-of-the-federal-republic-of-nigeria-and-icmpd/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/signing-of-a-seat-agreement-between-the-government-of-the-federal-republic-of-nigeria-and-icmpd/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/press-release-au-and-icmpd-deepen-and-extend-cooperation-on-migration/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/press-release-au-and-icmpd-deepen-and-extend-cooperation-on-migration/
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، 2018في نظام الحدود األوروبي وذلك بانضمام كل من مالطا وتركيا في سنة 

 .202040ومن ثم أملانيا في سنة 

 "لصالح الدول األوروبية" .4.3

، يمكن تصنيف املركز الدولي استشارية حكومية دولية كمنظمة

هذا  سياس ي نيوليبرالي. ويتضحمشروع على أنه )...(  هجرةلتطوير سياسات ال

بشكل ه تاوممارس اضفاء الجانب االقتصادي على فكره السياس يا في أيض

   شديد التنافسية. ، ال سيما في مجال سوق تمويل املشاريعمتطور 
 41األستاذة الدكتورة سابين هيس ، جامعة غوتنغن

إن تصنيف املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة كمنظمة دولية 

 وخاصة، ى وصفه بشكل مناسباس ي ال يرقى إلأو مقدم خدمات غير سي

نة سرؤيته السياسية املتسقة وجدول أعماله العام. في  فيالنظر بإمعان 

ا ، وصف سبيندليغر2016
ً
لدولي املركز ا إلدارة، املدير العام املنتخب حديث

، املركز بأنه "منصة وساطة حكومية دولية ومركز طوير سياسات الهجرةلت

 42ستقبلية".أبحاث لقضايا سياسات الهجرة امل

                                                 
، برلين، تساؤالت وأجوبة 2020جوان  22، في 19/20251( مطبوعات البرملان 202البرملان االملاني ) 40 

 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/202/1920251.pdf، 2020ديسمبر  28برملانية، تمت زيارة املوقع في 

للمركز الدولي ( "نحن نعمل على تسففففهيل الدول!" تحليل إثنوغرافي 2010) Hess, Sabineسففففابين هيس  41 

 106"، ص لتطوير سياسات الهجرة

سبيندليغر: سياسة الهجرة في حاجة الى اسس أكثر  ( "2016تطوير سياسات الهجرة )املركز الدولي ل 42 

-https://www.icmpd.org/news، 2020ديسمبر  28، تمت زيارة املوقع في 2016جانفي  29دقة"، 

centre/press-releases/spindelegger-migrationspolitik-braucht-praezisere-grundlagen/ 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/202/1920251.pdf
https://www.icmpd.org/news-centre/press-releases/spindelegger-migrationspolitik-braucht-praezisere-grundlagen/
https://www.icmpd.org/news-centre/press-releases/spindelegger-migrationspolitik-braucht-praezisere-grundlagen/
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ومع ذلك، ينكر آخرون التأطير التكنوقراطي الذي يعتمده املركز 

الدولي لتطوير سياسات الهجرة وموظفوه في وصف املنظمة، ويسلطون 

الضوء في املقابل على ممارساتها السياسية استنادا على جدول أعمالها. 

ولي داألستاذة الدكتورة سابين هيس، على سبيل املثال، املركز ال تعرف

مؤسسة استشارية رائدة تهدف إلى اضفاء كلتطوير سياسات الهجرة "

 43.مشروع سياس ي نيوليبرالي"كعلى سياسات الهجرة" و " ةاالوروبي الصبغة

كل أو ، بشللمركزاألول  لمديرالتوجه السياس ي ل يكشففي هذا السياق، 

 دعم حيث ح ى اليوم هذه املنظمةالسياسية ل اتاملمارس عنبآخر، 

اعتماد مقاربة ، 2004و 1993سن ي بين  دغرين، ال ي تولى منصبهوين

ياسة س تبني "الهجرة غير النظامية" بما في ذلك مع تقييدية في التعامل

 هجرة العمالة إلىويندغرين  أّيد املقابل،وفي الحازمة.  الترحيل القسري 

جة معالومن اجل ديموغرافية واقتصادية. ودعم تكثيفها ألسبا  أوروبا 

إنشاء "نظام هجرة متعدد إلى ويندغرين هدف املسائل، يهذه شاملة لجميع 

حافظ وقد  44على نطاق عاملي ويتوسع الحقافي أوروبا  ينطلق اوال، األطراف"

 .املنطلق اعلى هذ هجرة بشكل عاماملركز الدولي لتطوير سياسات ال

ب خالشرائح القومية واليمينية املتطرفة من املجتمعات والن عكسعلى 

السياسية، يهدف املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة صراحة إلى 

ما بتشجيع هجرة اليد العاملة ألسبا  اقتصادية و "ال العتبارات إنسانية"، 

ظام ، فإن ناشار جورجي. وبالتالي، كما تخدم مصالح الدول األوروبية"" أنها

ن حافظة مهو أداة أساسية لكسب موافقة الطبقات امل التقييديالهجرة 

                                                 
للمركز الدولي ( "نحن نعمل على تسهيل الدول!" تحليل إثنوغرافي 2010) Hess, Sabineسابين هيس  43 

 96"، ص لتطوير سياسات الهجرة

 24لهجرة في أوروبا ص فابيان جورجي "ادارة ا 44 
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، ساسعل هذا اال التعبية ]الشعبية[ لليمين املتطرف".  تلفياملجتمع و "

 45".للوصول الى حل وسطمحاولة كينبغي اعتبار "إدارة الهجرة" "

ركز مقاربة امل ي تأسست عليها لاال تزال هذه الدوافع األساسية 

 يثحدارة الهجرة" حاضرة في خطاباته إل سياسات الهجرة " طويرالدولي لت

أهم القضايا السياسية في  أحد: "الهجرة هي االلكترونيموقعه  رد فيي

 او ،وجهات نظر عاطفيةترتبط بوكثيرا ما  –العامة الحالية  النقاشات

ن يكون أل سياسات الهجرة  طويرلتمتطرفة أو شعبوية. يسعى املركز الدولي 

 لك  جمع خلل منوذلك في خطابات الهجرة  وعادالا موضوعي مرافقا

، فهادهفي صياغته أل املركز  يشيرو  طاولة واحدة".حول  االطراف االساسية

 46.لها التصديإلى الخطابات اليمينية املتطرفة ال ي يجب  واضحبشكل 

 و"حوارات الهجرة"الرسمي حول الطابع غير  .35.

الطابع غير الرسمي يعني أنه )...( يمكن للمرء أن يعمل بشكل 

جراءات غير الرسمية، وال ي تشمل أيضا تقديم أسرع وأكثر انفتاحا. اإل 

  هد الطريق التخاذ قرارات رسمية.املشورة للدول األعضاء، تم
 47د. فابيان جورجي، جامعة ماربورغ

الخدمات غير الرسمية هي الدعامة األساسية ملحفظة برامج 

املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وممارساته السياسية. تسلط 

                                                 
 98 - 97نفس املرجع، ص ص  45 

 ( "من نحن"2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 46 

 54فابيان جورجي "ادارة الهجرة في أوروبا ص  47 
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ضوء صراحة على هدفها املتمثل في اتاحة فرص تبادل غير املنظمة ال

رسمية، مشيرة على موقعها االلكتروني إلى أنه "تم إنشاؤها لتكون بمثابة 

آلية دعم للمشاورات غير الرسمية، ولتوفير الخبرة والخدمات الفعالة في 

حديثة  الهجرة واللجوء قضايا لتعاون متعدد األطراف بشأناساحة 

 48النشأة". 

إلى الطابع  2004أشار املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة سنة 

غير الرسمي لخدماته في نص مهمته:" يتم تقديم الخدمات عند الطلب، وهي 

 49خدمات ال تخضع ألي خلفية، يتم تقديمها بأنماط عمل غير رسمية."

بينما تحرص الحكومات بشكل متزايد على “كالتالي: وقد لخصت هيس األمر 

خراط في مثل هذه الهياكل التحاورية غير الرسمية، يرفض البعض االن

اآلخر مثل هذه املمارسات باعتبارها "تكنوقراطية" و "غير ديمقراطية"، 

 رقابةلل جاوزابدأ فصل السلطات وتمل ”غير دستوري“وتمثل انتهاكا 

 50."البرملانية

 تاما في وقتنا الحالي فقد تطورت املنتديات غير الرسمية كمنصا

على غاية األهمية فيما يتعلق بمسائل الهجرة. تصف هيس هذه املنتديات 

"كتقنية سياسية معتمدة إلنشاء" شبكة معرفية " بما ان أحد اهم أهدافها 

كان وال يزال إنتاج وتبادل وتعميم املعرفة حول حركات الهجرة". تتضمن 

ذ لة أولى، االخمشاريع بناء القدرات في مجال الهجرة وإدارة الحدود، في مرح

                                                 
 ( "من نحن"2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 48 

 7فابيان جورجي "ادارة الهجرة في أوروبا ص  49 

للمركز الدولي ( "نحن نعمل على تسهيل الدول!" تحليل إثنوغرافي 2010) Hess, Sabineس سابين هي 50 
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باإلجراءات اإلحصائية والتعدادية على املستوى التشغيلي الوطني واملحلي 

 51املتعلق بتونس(. 4.2للدول املعنية )انظر الفصل 

املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الدعائية الرئيسية  منصات

في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا  للسياسات واملمارسات ذات الصلة

كل ل األمانة العامة خطة املركز شغلما يسمى بف "حوارات الهجرة". يتمثل فيت

الهجرة العابرة في البحر  وحوار (،دولة مشاركة 59) عملية بودابستمن 

الهجرة غير  حول ، وعملية الخرطوم 52دولة( 46) األبيض املتوسط

رباط ، وعملية ال53دولة( 41، واالتجار بالبشر وتهريب املهاجرين )النظامية

شمال وغر  ووسط  تغطيال ي حول "توسيع نطاق الهجرة والتنمية" و 

تغطي ال ي و  2009 سنةفي  تم اطلقها براغ ال يوعملية  54دولة( 57)أفريقيا 

 .55دولة( 50أوروبا وآسيا الوسطى والقوقاز )

حسب التقرير السنوي ألنشطة املركز الدولي لتطوير سياسات 

هذه املنتديات  إطارشطة املنظمة في ، تشمل األن2019الهجرة لسنة 

اجتماعات مجموعات العمل والندوات ودورات بناء القدرات أما الهدف 

العام ملختلف العمليات فهو خلق "إطار سياس ي غير رسمي، وتوفير فرصة 

                                                 
 109نفس املرجع، ص  51 

 الهجرة العابرة في البحر األبيض املتوسط"املنظمة الدولية للهجرة " 52 

، 2020ديسمبر  30ارة املوقع في تمت زي –( "وثيقة حقائق عملية الخرطوم" 2019حملية الخرطوم ) 53 

https://www.khartoumprocess.net/about/the-khartoum-process 

 https://www.rabat-،2020ديسمبر  30الصفحة الرئيسية ملوقع عملية الرباط، تمت زيارة املوقع في  54 

process.org/fr/ 

فففففففاء" تففففففففمففففففففت زيففففففففارة املففففففففوقففففففففع فففففففففي  55   ، 2020ديسففففففففففففففففففففمففففففففبففففففففر  30عففففففففمففففففففلففففففففيففففففففة بففففففففراغ "الففففففففدول والشففففففففففففففففففففركف

https://www.pragueprocess.eu/en/about/states-partners 

https://www.khartoumprocess.net/about/the-khartoum-process
https://www.rabat-process.org/fr/
https://www.rabat-process.org/fr/
https://www.pragueprocess.eu/en/about/states-partners
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للتفاق على أهداف ومعايير السياسات للتعاون دون إلزام الدول املشاركة 

 56قانونيا".

انة العامة تشمل االعداد العملي للمؤتمرات، وبما أن مهام األم

واجتماعات مجموعات العمل، وجداول األعمال، وملخصات الوثائق 

ومشاريع القرارات، فل ينبغي االستهانة بتأثير املركز الدولي لتطوير 

 57ة.على الدول املشارك ةها السياسياتسياسات الهجرة على الحوارات وتأثير 

                                                 
 44/45، ص ص 2019( التقرير السنوي لألنشطة لسنة 2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 56 
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 حتعلق األمر بمنع الهجرة غير النظامية وغير الشرعية، تصبحين ي

  الحدود التونسية حدودا نمساوية
 58كارل نيهامر وزير الداخلية النمساوي  

ملشروع املركز الدولي لتطوير على الرغم من أن الحجم اإلجمالي 

ياتها عت عمل، إال أن املنظمة وّس متواضعافي تونس ال يزال  سياسات الهجرة

ا . واعتبار 2015سنة منذ افتتاح مكتبها في تونس  بشكل كبير وسريع ريةالقط

 طوير سياسات الهجرة بتنفيذ، تم تكليف املركز الدولي لت2020سنة من 

ورو أ مليون  33بقيمة  التونسية الديوانةكوين وتزويد الشرطة و لتبرنامجين 

ل ممو ة"،متعلق "بإدارة الهجر من مشروع  كما تم تكليفه بإدارة جزء واحد

مليين  3)بميزانية  الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا طرف من

 لصندوق ل، تستهدف أربعة مشاريع إقليمية أورو(. باإلضافة إلى ذلك

 وثلثة برامج إقليمية للتحاد األوروبي االئتماني األوروبي من أجل افريقيا

 املركز الدولي تولىيو الجمهورية التونسية  –ممولة من خلل أدوات أخرى 

ل أو بشك تنفيذ كل هذه املشاريع سواء كليا سياسات الهجرة طويرلت

 آخرين. بالتنسيق مع شركاءمشترك 

اسات سي طويرتعاون املركز الدولي لت وتجدر االشارة مع ذلك الى أن

حوار  إطلقحين تم  2003 سنةالهجرة مع السلطات التونسية يعود إلى 

                                                 
 25( "بمليون أورو: النمسفففففففا تدعم مشفففففففروع حماية الحدود في تونس" 2020) Der Standard فففففففحيفة  58 

، 2020ديسففففففففففففففففففففففففففمففففففففففففففبففففففففففففففر  24ع فففففففففففففففي ، فففففففففففففففيففففففففففففففيففففففففففففففنففففففففففففففا، تففففففففففففففمففففففففففففففت زيففففففففففففففارة املففففففففففففففوقفففففففففففففف2020جففففففففففففففوان 

https://www.derstandard.at/story/2000118319113/eine-million-euro-oesterreich-

unterstuetzt-grenzschutzprojekt-in-tunesien 

https://www.derstandard.at/story/2000118319113/eine-million-euro-oesterreich-unterstuetzt-grenzschutzprojekt-in-tunesien
https://www.derstandard.at/story/2000118319113/eine-million-euro-oesterreich-unterstuetzt-grenzschutzprojekt-in-tunesien
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 ن تعودوفي حيتونس.  بمشاركة لبحر األبيض املتوسطالهجرة العابرة في ا

سنة  سياسات الهجرة إلى تونس إلى طويرالزيارة األولى ملدير املركز الدولي لت

 في سنة إالبشكل كبير لم تطور العلقات بين تونس واملنظمة  فان، 2007

تونس  افتتاح مكتب املركز فيو ، بين الطرفينتوقيع اتفاقية تعاون ب 2015

 .2015أكتوبر في 

 2016 سنةفي  هذا التعاون تم إضفاء الطابع الرسمي على  وقد 

ام مهد الطريق أمبمصادقة مجلس الشعب التونس ي على االتفاقية، وهو ما 

ا ونظر  59لتوسيع عملياته في تونس. الهجرةاملركز الدولي لتطوير سياسات 

يتم  ياافريق لصندوق االئتماني األوروبي من أجلل االقليمية شاريعاملألن 

في  اقتصر دور املركز مالطا،مكتبه في  طرفتنسيقها بشكل أساس ي من 

شروع املعن  املسؤول على املشاركة كهيية تابعة، على الرغم من أنهتونس 

شتريات برنامج املعن و  لصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيال الوطني

يل من أملانيا والدنمارك و بتم ،"III االدارة املتكاملة للحدود في تونس "

 .والنمسا

تتماش ى سياسة املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس 

بوضوح مع أجندته الشاملة، حيث يقدم مجموعة من الخدمات ال ي سبق 

تقديمها في بلدان أخرى. تسعى مشاريع املركز الى تشكيل طريقة تعامل 

دارة دود وفقا ملفهومه "إل السلطات التونسية مع مسائل ضبط ومراقبة الح

دعم قدرات الشرطة  تتمثل األهداف الرئيسية في، الهجرة". وبالتالي

                                                 
( "نشرة املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الخاصة 2021املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 59 
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 اميغير النظ التونسية في ضبط ومراقبة الحدود ومنع التنقل ديوانةوال

 ويرطالركيزة الثانية لعملية املركز الدولي لتاما لألشخاص والبضائع. 

 ذلك ، بما فيالهجرة"وكمة تتضمن مشاريع "حونس فسياسات الهجرة في ت

سائل وتطوير و  يةنتديات الحوار املبناء القدرات وجمع البيانات و  من برامج

 اإلعلم والتواصل األكاديمي.

 التعاون األمني واإلمداد باملعدات   .1.4

تعزيز  لتسهي من خلل اكتسا  نطاق إقليميتهدف هذه املراكز إلى س

ون بمثابة ، وستكاملعترف بجودتها دوليا مارساتامل ودعم، املعرفة التونسية

كوين لت يةتونسالجمهورية الالعمود الفقري ملختلف املبادرات تحت مظلة 

  .من البلدان املجاورة هانظرائ

" ملف IIIاملركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، "االدارة املتكاملة للحدود في تونس  

 60املشروع

سياسات الهجرة في تونس هو ملركز الدولي لتطوير أهم مشاريع ا

، وهو مبادرة إقليمية (BMP) نطقة املغرب العريي"الحدود مل"برنامج إدارة 

لصندوق االئتماني األوروبي من أجل اتستهدف تونس واملغر  ويمولها 

ورو من مليون ا 24،5وقد تم تخصيص  ورو.مليون ا 55بمبلغ  افريقيا

                                                 
املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة "برنامج دعم الحكومة التونسية في مجال االدارة املتكاملة  60 

 املرحلة الثالثة، مطبوعات –ود للحد
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 ود ملنطقة املغر  العربي الخاصقسم برنامج إدارة الحدل تإجمالي التمويل 

 61تونس.ب

إال  2021على أن يستمر ح ى سنة  2018تم إطلق املشروع في سنة 

ان تونس لم تعلن عن موافقتها على االتفاقية النهائية إال في أوائل سنة 

، مما أخر االنطلق الفعلي لقسم البرنامج الخاص بتونس إلى فيفري 2019

2019. 

هما وزارة الداخلية  املنفذان للمشروعالشريكان الرئيسيان 

 برنامج إدارة ويرأساإليطالية واملركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 

الحدود ملنطقة املغر  العربي كل من االتحاد األوروبي والدول املستفيدة 

 من البرنامج، في حين تمت دعوة فرونتكس للنضمام بصفة مراقب.

خفر السواحل التابع لوزارة الحرس البحري التونس ي، أو فرع 

املشروع  يهدفحيث  في تونس من البرنامج املستفيد الرئيس ي هو الداخلية

ملسؤولة لسلطات ان "عبر اإلقليمي" واملشترك بين وكاالت اإلى تعزيز التعاو 

إدارة منهجية لبيانات الدخول نظام مراقبة الحدود وإنشاء "ضبط و عن 

يدعم البرنامج "وكاالت الحدود الوطنية ولتحقيق هذه االهداف،  والخروج".

في جمع البيانات عند نقاط العبور الحدودية واملواقع املتقدمة واملحطات 

يركز مع ذلك،  62الساحلية من اجل مزيد تحليلها على املستوى املركزي".

                                                 
 (E-004152/2020( "تساؤالت برملانية" )املرجع عدد 2020البرملان االوروبي ) 61 

مفففذكرة عمفففل برنفففامج إدارة الحفففدود ملنطقفففة املغر   (، "2018الصففففففففففنفففدوق االئتمفففاني األوروبي من أجفففل افريقيفففا ) 62 

، 2020ديسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففمففففففففففففففففففففففففففففففففبففففففففففففففففففففففففففففففففر  30تففففففففففففففففففففففففففففففففمففففففففففففففففففففففففففففففففت زيففففففففففففففففففففففففففففففففارة املففففففففففففففففففففففففففففففففوقففففففففففففففففففففففففففففففففع فففففففففففففففففففففففففففففففففي 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/t05-eutf-noa-reg-07.pdf, pp. 12 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/t05-eutf-noa-reg-07.pdf
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 معدات وتكنولوجيا املراقبة للسلطاتتوفير  على البرنامج بشكل رئيس ي

 قتناءاملشروع ال ميزانيةفي املائة من  70 حواليحيث خصص  التونسية

 املعدات.

في املرحلة األولى من املشروع، قام املركز الدولي لتطوير سياسات 

الهجرة والسلطات التونسية بعمليات جرد تضمنت زيارات عمل الى جل 

املناطق الساحلية التونسية من اجل تحديد املعدات اللزمة لتعزيز قدرات 

 تونس ي بما يتماش ى مع مقترحات البرنامج.الحرس البحري ال

بعد التنسيق وتحديد قائمة املعدات املطلوبة، انتقل املشروع اآلن 

الى مرحلة الشراء. وفي حين كانت انطلقة قسم املشروع الخاص باملغر  

، أطلق املركز الدولي لتطوير 201963املناقصات في  بدأتأسرع حيث 

لى لشراء معدات لتونس في منتصف األو  طلبات العروضسياسات الهجرة 

على األقل في إطار برنامج إدارة الحدود  منحستة  تقديم. وقد تم 2020 سنة

 :2021 بحلول شهر جانفيملنطقة املغر  العربي 

                                                 
كز الدولي املغربية، أبرم املر في إطار برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر  العربي وبالنيابة عن السلطات   63 

 1،67لتطوير سياسات الهجرة عقودا لتوفير )من بين معدات أخرى(، أجهزة مسح بصمات األصابع )

دراجة  227مركبة و  307مليون اورو( ، و  4،84مليون اورو( ، ومعدات تكنولوجيا املعلومات والكاميرات )

مليون اورو( ، معدات فحص السفر والهوية  2ديو )مليون اورو( ، معدات املراقبة بالفي 8،9نارية ) 

 Wiener ( "2020أنظر )سفيان فيليب ناصر  –مليون اورو(  2،1اورو( ومعدات الراديو ) 519،408)

Expertise "3  2020جويلية ،Junge Welt ( 2021واملركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 6، برلين ص

-https://www.icmpd.org/work  - 2021جانفي  2ة املوقع في تمت زيار  –"اشعارات ارساء العقود" 

with-us/procurement/contract-award-notices/ 

https://www.icmpd.org/work-with-us/procurement/contract-award-notices/
https://www.icmpd.org/work-with-us/procurement/contract-award-notices/
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 64مليون أورو 1.778رادارات ملحية وآالت تصوير حرارية،  .1

 55.960)معدات ملحة واتصاالت للسفن(،  NAVTEXتجهيزات  .2

 65أورو

 66أورو 194.217بات مشغلة عن بعد وسونار مسح جانبي، مرك .3

 898.138أثاث غرفة العمليات ومعدات تكنولوجيا املعلومات،  .4

 67اورو

                                                 
رادارات ملحية وآالت  ( "اشعار بمنح العقود: تقديم2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 64 

، تمت 2020ديسمبر  30قسم تونس،  –برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر  العربي  إطارتصوير حرارية في 

-https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD، 2021جانفي  2زيارة املوقع في 

Website/Procurement/Award_notice_No_20.028__-

_ONETECH_INTERTECH_EAGLE_CURRENTCORP.pdf 

في  NAVTEX( "اشعار بمنح العقود: تقديم معدات 2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 65 

 2، تمت زيارة املوقع في 2020اكتوبر  6قسم تونس،  –رة الحدود ملنطقة املغر  العربي برنامج إدا إطار

-https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD، 2021جانفي 

Website/Procurement/Award_notice_No_20.021__-_NAVTEX_Equipment_-

_MS_Marine.pdf 

( "اشعار بمنح العقود: تقديم  مركبات مشغلة عن بعد 2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة )  66 

، 2020نوفمبر  4 قسففم تونس، –وسففونار مسففح جانبي في اطار برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر  العربي 

-https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD، 2021جفففففففففانفففففففففففففففففففي  2تفففففففففمفففففففففت زيفففففففففارة املفففففففففوقفففففففففع ففففففففففي 

Website/Procurement/Award_notice_No_20.022_-_Intertech_group_Eagle.pdf 

( "اشفففففففففعار بمنح العقود: تقديم أثاث غرفة العمليات 2020املركز الدولي لتطوير سفففففففففياسفففففففففات الهجرة )  67 

 6قسففففففففففففم تونس،  –ومعففدات تكنولوجيففا املعلومففات في اطففار برنففامج إدارة الحففدود ملنطقففة املغر  العربي 

-https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD، 2021جففففانفي  2، تمففففت زيففففارة املوقع في 2020أكتوبر 

Website/Procurement/Award_notice_No_20.013_IT_related_Equipment__-

_MULTICOM_TMI_ONETECH.pdf 

https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No_20.028__-_ONETECH_INTERTECH_EAGLE_CURRENTCORP.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No_20.028__-_ONETECH_INTERTECH_EAGLE_CURRENTCORP.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No_20.028__-_ONETECH_INTERTECH_EAGLE_CURRENTCORP.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No_20.021__-_NAVTEX_Equipment_-_MS_Marine.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No_20.021__-_NAVTEX_Equipment_-_MS_Marine.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No_20.021__-_NAVTEX_Equipment_-_MS_Marine.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No_20.022_-_Intertech_group_Eagle.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No_20.022_-_Intertech_group_Eagle.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No_20.013_IT_related_Equipment__-_MULTICOM_TMI_ONETECH.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No_20.013_IT_related_Equipment__-_MULTICOM_TMI_ONETECH.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No_20.013_IT_related_Equipment__-_MULTICOM_TMI_ONETECH.pdf
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دراسة جدوى وتصميم واملساعدة في إدارة مشروع لنشر شبكة  .5

 68أورو 86.100ورادارات،  (LTE)اتصاالت تطور طويل األمد 

 69أورو 885.000رادارات ملحية،  .6

 Multicomاقصات على شركات تونسية، منها شركة رست خمس من

في حين فاز مجمع  ،Tunisie Micro-Informatiqueو Onetech Business Solutionsو

ومجموعة انترتيك اللبنانية بمناقصتين وفازت  SARLشركة النسر التونس ي 

 بمناقصة. الفرنسيتين Merignacو Furunoشركتا 

                                                 
دراسففة جدوى وتصففميم واملسففاعدة ( "اشففعار بمنح العقود: 2020املركز الدولي لتطوير سففياسففات الهجرة ) 68 

ومسففففففففففففاعدات الحكام التمكن من  ورادارات (LTE)في إدارة مشففففففففففروع لنشففففففففففر شففففففففففبكة اتصففففففففففاالت تطور طويل األمد 

جففففففففففانفففففففففففففففففففففي  5، تففففففففففمففففففففففت زيففففففففففارة املففففففففففوقففففففففففع فففففففففففي 2020أكففففففففففتففففففففففوبففففففففففر  1اسفففففففففففففففففففففتففففففففففخففففففففففدام الشفففففففففففففففففففففبففففففففففكففففففففففة، 

2021،https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-

Website/Procurement/Award_notice_No__20.015_-_Transmission_Study_-

_TELCOTEC.pdf 

 إطارفي  رادارات ملحية( "اشفففففففففعار بمنح العقود: اقتناء 2020املركز الدولي لتطوير سفففففففففياسفففففففففات الهجرة ) 69 

 3، تمفففت زيفففارة املوقع في 2021جفففانفي  12قسففففففففففففم تونس،  –برنفففامج إدارة الحفففدود ملنطقفففة املغر  العربي 

-https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD، 2021فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففري 

Website/Procurement/Award_notice_No_20.042__-_Navigational_Radars_-

_FURUNO_FR.pdf 

https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No__20.015_-_Transmission_Study_-_TELCOTEC.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No__20.015_-_Transmission_Study_-_TELCOTEC.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No__20.015_-_Transmission_Study_-_TELCOTEC.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No_20.042__-_Navigational_Radars_-_FURUNO_FR.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No_20.042__-_Navigational_Radars_-_FURUNO_FR.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_notice_No_20.042__-_Navigational_Radars_-_FURUNO_FR.pdf
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بر راقبة املتنقلة املنشورة في نوفمال تزال مناقصة توفير رادارات امل

، واالشعار لشراء طائرات مراقبة بحرية بدون طيار الصادر في 202070

 .712021، شاغرين ح ى أوائل سنة 2021جانفي 

ا كذلك خطط برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر  العربي يتضمن 

ولكن  - ةهذه الدورات التكويني تم تنظيموقد ملسؤولين التونسيين لتكوين ا

 جرةلتطوير سياسات الهاملركز الدولي  طرفمن  - ما جاء فيها لم يتم تنفيذ

االشارة  وتجدربما يتماش ى مع املناهج ال ي وافق عليها الشركاء املشاركون. 

معايير إدارة الجودة  حول  2019انتظمت في ديسمبر  دورة تكوينيةأول الى ان 

ISO 9001. 

إدارة  برنامجة يعتبر من أهم أقسام القسم الخاص باملراقبة البحري

 اإلدارةك وهو يشمل سلطات تونسية إضافية الحدود ملنطقة املغر  العربي 

العامة للمعلوماتية، وإدارة االرساالت، وقسم الخدمات التقنية للحرس 

من ووزارة الدفاع وديوان اال  االلكترونيةالوطني، وسلطة تنظيم االتصاالت 

برنامج إدارة الحدود لخاص باملراقبة البحرية لويعمل القسم ا .72البحري 

                                                 
شففففراء: توريد رادارات مراقبة متنقلة محمولة ( "إشففففعار 2020املركز الدولي لتطوير سففففياسففففات الهجرة ) 70 

،  2020أكتوبر  12" ،  قسففففففففففففم تونس –في اطففار برنففامج إدارة الحففدود ملنطقففة املغر  العربي على مركبففات 

-https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD، 2021جفففففففففانفففففففففففففففففففي  2تفففففففففمفففففففففت زيفففففففففارة املفففففففففوقفففففففففع ففففففففففي 

Website/Procurement/Procurement_Notice__PN__-_VMSR.pdf 

توريد طائرات بدون طيار للمراقبة  (، " إشففففففعار شففففففراء:2020املركز الدولي لتطوير سففففففياسففففففات الهجرة ) 71 

، تمت  2020ديسففففمبر  14" ،  قسففففم تونس –العربي في اطار برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر  البحرية" 

-https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD،  2021جفففففففففففففانفففففففففففففففففففففففففففي  2زيفففففففففففففارة املفففففففففففففوقفففففففففففففع ففففففففففففففي 

Website/Procurement/Procurement_Notice__PN__-_MSD.pdf 

مذكرة عمل برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر  العربي"  (، "2018الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا ) 72 

 14 - 13ص ص 

https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Procurement_Notice__PN__-_VMSR.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Procurement_Notice__PN__-_VMSR.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Procurement_Notice__PN__-_MSD.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Procurement_Notice__PN__-_MSD.pdf
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اقبة البحرية '' فعيلعلى تملنطقة املغر  العربي   "النظام املتكامل للمر

(ISMariS،)  وهو عبارة عن منصة حلول برمجية مطورة محليا "تركز

املعلومات الواردة من األصول البحرية في البحر ومن الرادارات الساحلية '' 

يطة تفاعلية، حسب ما ورد في رد مفوضية االتحاد على وتعرضها على خر 

قامت شركة  73استفسار النائب أوزليم ديميريل في برملان االتحاد األوروبي.

"النظام املتكامل بتصميم  Software Technologieتكنولوجيا املعلومات تونس 

اقبة البحرية ''  ر اوإنشائه ويربط النظام أجهزة استشعار الراد ISMariSللمر

VHS  واملواقع حسب نظام تحديد املوقع الجغرافيGPS  وكاميرات املراقبة "على

متن سفن خفر السواحل التونسية املختارة ومراكز التحكم ومراكز القيادة 

داخل منطقة خليج تونس" لتعزيز التواصل فيما بينها. النظام حاليا في 

ات نبي كسلطمرحلته التجريبية النهائية وهو غير متصل بأي كيان أج

( أو EUROSURمراقبة الحدود اإليطالية أو نظام مراقبة الحدود األوروبي )

 ، حسب ما تزعم مفوضية االتحاد األوروبي.فرونتكس

اقبة البحرية '' )بيد أنه تم إطلق  ( ISMariS"النظام املتكامل للمر

دارة ال ا في إطار برنامج مختلف كما تمت تجربته في املرحلة األولى من برنامج

في تونس، وهو مشروع تعاون ثنائي تم إنشاؤه في سنة  املتكاملة للحدود

بتمويل من الحكومة السويسرية وأشرف املركز الدولي لتطوير  2015

سياسات الهجرة على تنفيذه. تم سحب العنصر املتعلق "بالنظام املتكامل 

                                                 
، 2020أكتوبر  20(، E-003820/2020( "تسفففففففففففففففاؤالت برملفففانيفففة )املرجع عفففدد 2020البرملفففان االوروبي ) 73 

،  2021جففففففففانفففففففففففففففففي  2نففففففففيففففففففة، تففففففففمففففففففت زيففففففففارة املففففففففوقففففففففع فففففففففي بففففففففروكسففففففففففففففففففففل، تسففففففففففففففففففففاؤالت واجففففففففابففففففففات بففففففففرملففففففففا

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003820-ASW_EN.html 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003820-ASW_EN.html
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لى وإدراجه إ االدارة املتكاملة للحدود من برنامج الحًقا'‘للمراقبة البحرية

 . 74برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر  العربي

االدارة  وفي الوقت نفسه، تمت إعادة تصميم مشروع برنامج

مع التركيز على توسيع نطاقه. بعد املرحلة التجريبية  املتكاملة للحدود

بتمويل سويسري، تولت وزارة الخارجية األملانية تمويل املرحلة الثانية من 

، بميزانية 2019نوفمبر  - 2018)ديسمبر  دارة املتكاملة للحدوداال  برنامج

 أملانيا دراسة طرف تضمنت دورة املشروع املمولة منو  75مليون أورو(. 1،57

 ،الحدود"، ودورات تدريب مدربين"حول  تكوينية نماذج، وتطوير جدوى 

 الشرطة التونسية في شمال غر  كوين اعوانواالستعداد لبناء مرفقين لت

 76نو  غر  تونس.وج

، أعلن مدير 2020خلل مؤتمر  حفي ُعقد في فيينا في جوان 

املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ووزير الداخلية النمساوي كارل 

 االدارة املتكاملة للحدوداملرحلة الثالثة من مشروع انطلق نهامر إطلق 

رك من أملانيا ورو بتمويل مشتمليون ا 8،3واملمول بميزانية قدرها ، تونس

                                                 
، 2020افريففففل  29(، E-000891/2020ع عففففدد ( "تسفففففففففففففففاؤالت برملففففانيففففة )املرج2020البرملففففان االوروبي ) 74 

،  2021جففففففففانفففففففففففففففففي  2بففففففففروكسففففففففففففففففففففل، تسففففففففففففففففففففاؤالت واجففففففففابففففففففات بففففففففرملففففففففانففففففففيففففففففة، تففففففففمففففففففت زيففففففففارة املففففففففوقففففففففع فففففففففي 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000891-ASW_EN.html 

( " نشرة تونس، املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، 2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 75 

 2، تونس ص2020" جانفي 2019

االدارة برنامج دعم الحكومة التونسففففففففففففية في مجال  ( "2018املركز الدولي لتطوير سففففففففففففياسففففففففففففات الهجرة ) 76 

، 2021جفففففففانفففففففففففففففي  2، تفففففففمفففففففت زيفففففففارة املفففففففوقفففففففع ففففففففي 2018نفففففففيفففففففة " املفففففففرحفففففففلفففففففة الفففففففثفففففففا - املففففففتففففففكففففففامففففففلففففففة لففففففلففففففحففففففدود

https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/IBM_Tunisia-II_Factsheet_EN.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000891-ASW_EN.html
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/IBM_Tunisia-II_Factsheet_EN.pdf
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. 77ورو(ليون ام 3.4ورو( والدنمارك )ا 990.000مليون اورو( والنمسا ) 3،9)

بدعم من وزارتي الخارجية األملانية  2023سنة يستمر املشروع ح ى وس

 والدنماركية ووزارة الداخلية النمساوية.

أما السلطات التونسية املشاركة فهي وزارة الشؤون الخارجية، 

ة للديوانة التونسية التابعة لوزارة املالية واإلدارة العامة واإلدارة العام

للحدود واألجانب واإلدارة العامة لحرس الحدود التابعتين لوزارة الداخلية. 

يشير ملف املشروع إلى أنه تم االتفاق على املبادئ في إطار عملية الرباط وقد 

حول أمن  2013ؤتمر خرجات مجاء هذا املشروع "كاستجابة مباشرة" مل

 الحدود في الرباط.

يتكون املشروع من أربعة عناصر، بما في ذلك صياغة دليل تدريب 

 توسيع وتحديث غرفمزيد مشترك بين الوكاالت حول "إدارة الحدود"، و 

واإلدارة العامة العامة للديوانة،  لإلدارةالعمليات املحلية واإلقليمية 

لى ة عقدر بغرض تعزيز ال طنيلو لحرس الللحدود واألجانب واإلدارة العامة 

البوابة " االلكترونينظام التسجيل  نطاقع يتوسومراقبة الحدود، و  ضبط

 اجراءات منح، الذي كان يهدف في البداية إلى تسهيل (Smart Gate) الذكية"

 78تونس". فياألجنبية  سياراتاملؤقتة لل السياقة راخيص"ت

                                                 
 اورو: النمسا تدعم مشروع حماية الحدود في تونس" بمليون  Der Standard (2020" ) حيفة  77 

االدارة برنامج دعم الحكومة التونسية في مجال  ( "2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 78 

 املرحلة الثالثة "، مطبوعات - املتكاملة للحدود
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د تم وقالتونسية  للجمارك ا حصريانظام البوابة الذكية موجهكان 

، املعبر ولةلء حلق الوادي في تونس وفي مفي مينا تثبيت أدواته التجريبية

والجزائر بالقر  من مدينة طبرقة، إال أن العنصر  بين تونسالحدودي 

ي االدارة املتكاملة للحدود يتمثل فاألساس ي في املرحلة الثالثة من برنامج 

يث سيتم باجة وتوزر ح والي يت في تدريب مشتركين بين الوكاال  إنشاء مركزي 

االدارة العامة للديوانة، واإلدارة العامة للحدود  حرس وأعوانتدريب 

بما يتماش ى مع املناهج التدريبية  للحرس الوطنيواألجانب واإلدارة العامة 

ة االدارة املتكاملبرنامج في إطار عمل  ال ي تمت صياغتها دارة الحدود' إل '

 .للحدود

دنمارك والنمسا في تمويل بناء مرفق التدريب في نفطة تتشارك ال

إنشاء هذا املرفق داخل موقع فرقة املراقبة  وسيتمبالقر  من توزر، 

. اما أملانيا فتمول بناء مركز "واد الزرقة" في والية باجة، ديوانيةال بحاثواال 

 التابعة لوزارة الداخلية "الكوماندوز "مدرسة  داخلوالذي سيتم إنشاؤه 

 .2020 سنةأواخر  املشروع في مرحلة املناقصات والتعاقد في قد دخلو 

كل  دتشيي املنتظر البدء فيمن وحسب وزارة الداخلية النمساوية، 

 هذه. 2023على أن ُيستكمل البناء في سنة  2021 سنةاملبنيين في أواخر 

 ىستركز أنشطتها وأعمالها علاملشتركة بين الوكاالت  النموذجية راكزامل"

يل على املدى املتوسط والطو  ها، ولكنفي املدى القصير"وطني ال املستوى 

نطاق إقليمي" وإلى "أن تكون بمثابة العمود الفقري  اكتسا "تهدف إلى 
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تحت مظلة  من دول الجوار ء تونسملختلف املبادرات لتدريب نظرا

 79تونسية".

 ادارة الهجرة وجمع البيانات .2.4

 

ية إذا لم تتوفر لديه راتيجية سفففففففففففياسفففففففففففكيف يمكن للمرء وضفففففففففففع اسفففففففففففت

  اإلحصائيات
 دنيا صميدة، مديرة مكتب املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس

 

يعتبر برنامج "دعم تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للهجرة في تونس" 

ادة ، والذي عالصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيااملمول من طرف 

 ProGreS :Programme Gouvernance etمختصره الفرنس ي )ما يشار اليه ب

Stratégie Migration Tunisie أهم مشروع للمركز الدولي لتطوير سياسات )

جانب برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر  العربي و  إلى-الهجرة في تونس 

روع شيستهدف هذا امل. و - االدارة املتكاملة للحدود املرحلة الثالثة من برنامج

تونس حصريا حيث يركز بشكل أساس ي على بناء القدرات في مجال "حوكمة 

بميزانية إجمالية قدرها  2021ح ى  2018الهجرة'' ومن املقرر أن يستمر من 

الصندوق االئتماني األوروبي من مليون أورو من  12.8مليون أورو ) 13.4

التنمية أورو من وزارة التعاون االقتصادي و  ألف 600و أجل افريقيا

 80بتمويل مخصص حصريا ملكون املشروع الثاني(. األملانية،

                                                 
 نفس املرجع 79 

عمل: تعزيز تنفيذ االسففتراتيجية الوطنية التونسففية ( "وثيقة 2016) الصففندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا 80 

، 2020ديسففففففففففففففففففففففففففففففففمففففففففففففففففففففففبففففففففففففففففففففففر  30لففففففففففففففففففففففلففففففففففففففففففففففهففففففففففففففففففففففجففففففففففففففففففففففرة" تففففففففففففففففففففففمففففففففففففففففففففففت زيففففففففففففففففففففففارة املففففففففففففففففففففففوقففففففففففففففففففففففع فففففففففففففففففففففففي 
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مكتب املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس مفوض 

فقط لتنفيذ العنصر األول مع التنسيق الشامل لعناصر املشروع األربعة، 

في اإلجراءات  ال يشارك، وبالتالي فهو حضور بما في ذلك االعلم وال

 م تكليفتوقد  .املشروع األخرى  عناصرفي إطار  يتم تنفيذها  يوالخدمات ال

تعبية )"شروع من املالثاني  بتنفيذ العنصر املؤسسة األملانية للتعاون الدولي

والذي يهدف إلى خلق فرص للعمل واالستثمار. لهذا "( الجالية املغتربة

لطات س، تتعاون الوكالة األملانية للتعاون الدولي مع العديد من الالغرض

التونسية بما في ذلك وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الصناعة واملجالس 

 املحلية.

أما العنصر الثالث من املشروع )إعادة اإلدماج االجتماعي 

واالقتصادي للمهاجرين(، فتقوم بتنفيذه الوكالة الفرنسية للتنمية 

Expertise France دماج املهاجرين وهي وكالة تابعة للدولة تعمل على "اعادة ا

واملرحلين التونسيين". يهدف هذا القسم من املشروع الى توفير الدعم 

تونس ي ممن عادوا من أملانيا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا  200لفحوالي 

من مواطني جنو  الصحراء في بلدانهم  15باإلضافة إلى إعادة ادماج 

 فتنفذه الوكالة األصلية. أما العنصر الرابع )"اإلدارة املحلية للهجرة"(

( واملنظمة غير الحكومية البريطانية AFDالفرنسية الحكومية للتنمية )

                                                 
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/action-document-tunisie-action-

fiche-20161216_fr.pdf 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/action-document-tunisie-action-fiche-20161216_fr.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/action-document-tunisie-action-fiche-20161216_fr.pdf
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وينطوي على مشاريع متعلقة "بحوكمة الهجرة" على  Mercy Corpsاألمريكية 

 81الصعيد املحلي.

 االستراتيجية"دعم تنفيذ  في إطار العنصر األول من برنامج

مليين أورو(، يتعاون املركز  3انية )بميز  ProGreSالوطنية للهجرة في تونس" 

الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشكل أساس ي مع املرصد الوطني للهجرة، 

التابعان لوزارة الشؤون  اإلدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرةو 

 دعمل اساساهذا العنصر  ويهدف االجتماعية واملعهد الوطني لإلحصاء.

ي ف دارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرةاإل املكتب الوطني للهجرة و 

 سنةها في ال ي تمت صياغت ،راتيجية الوطنية للهجرة" في تونستنفيذ "االست

 .2017و 2015 سن يومراجعتها في  2013

يعمل املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة على دعم قدرات 

 ،اإلدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرةاملرصد الوطني للهجرة، و 

 مؤسسات ووكاالتبعض و الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل و 

العمل حول إعداد  اتوورش عن طريق تنظيم دورات تكوينيةالدولة األخرى 

وضع خطط العمل. هذا وقد قام املركز الى وتطوير املؤشرات و  يزانياتامل

ورو أ 156،901دات تكنولوجيا معلومات بقيمة جانب ذلك باقتناء مع

 82السلطات املعنية. لصالح

                                                 
 الوطنية للهجرة في تونس" االستراتيجيةبرنامج "دعم تنفيذ ( 2018املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 81 

ProGreمطبوعات، مطوية ، 

: توفير معدات تكنولوجيا معلومات في إشفعار بمنحة ( "2019املركز الدولي لتطوير سفياسفات الهجرة ) 82 

ديسففففففمبر  20عنصففففففر حوكمة الهجرة"،  تونس،دعم تنفيذ اإلسففففففتراتيجية الوطنية للهجرة في  مشففففففروع إطار
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"دعم تنفيذ اإلستراتيجية  من مشروع األول  يتضمن العنصر

ل مول من خل، يُ جمع البياناتل امشروع كذلكالوطنية للهجرة في تونس" 

 املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ويراقبه املرصد الوطني للهجرة

 عهد الوطني للحصاء.وينفذه امل

( في HIMSفي تونس ) إطلق الدراسة املسحية للهجرة الدولية لألسر تمهكذا 

هدف إلى جمع عينة تمثيلية لجميع الفيات املعنية وال ي ت 2020جويلية 

تشمل  ،لإلحصاءحسب املعهد الوطني  تونس. في جميع انحاءبالهجرة 

يين لتونس" االنظاميينغير ، و "املهاجرين الدراسة العائدين التونسيين

رين األجانب املقيمين في تونس )سواء ، واملهاجالذين يعيشون في الخارج

في منتصف سنة  اشخص 160دريب تم توقد  .نظامي(غير  وانظامي بوضع 

 .امليدانيكيفية إجراء املسح  حول  2020

على أن ينتهي في مارس  2020انطلق جمع البيانات في منتصف سنة 

مليين  5در املعهد الوطني لإلحصاء النفقات اإلجمالية للمسح بف . ويق2021

. وقد أجريت دراسات استقصائية مماثلة في األردن ومصر 83دينار تونس ي

إال ان الدراسة املسحية للهجرة الدولية لألسر في املغر  اقتصرت  واملغر 

لرعايا ا واألردن عينات البيانات في مصر كما لم تدرج، على الرعايا املغربية

ة في سياسات الهجر  طويرمكتب املركز الدولي لت حسب ما افاد به، األجانب

 تونس.

                                                 
-https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD، 2021جففففففانفففففففففففففي  5، تففففففمففففففت زيففففففارة املففففففوقففففففع فففففففي 2019

Website/Procurement/Supply_of_IT_Equipment_-_Award_Notice_-_S2i.pdf 

إطفففففففففلق أول مسفففففففففح وطنفففففففففي حفففففففففول الهجفففففففففرة واملهفففففففففاجرين ففففففففففي  ( "2020وكالفففففففففة تفففففففففونس افريقيفففففففففا لألنبفففففففففاء ) 83 

، 2021جففففففففففففففففففففففففففففانفي  5املوقففففففففففففففففففففففففففففع فففففففففففففففففففففففففففففي  ، تففففففففففففففففففففففففففففونس، تمففففففففففففففففففففففففففففت زيفففففففففففففففففففففففففففارة2020جويليففففففففففففففففففففففففففففة  22تفففففففففففففففففففففففففففونس"، 

https://www.tap.info.tn/en/Portal-Society/12906336-first-national 

https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Supply_of_IT_Equipment_-_Award_Notice_-_S2i.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Supply_of_IT_Equipment_-_Award_Notice_-_S2i.pdf
https://www.tap.info.tn/en/Portal-Society/12906336-first-national
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ينسق املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة كذلك مع املفوضية 

شكل باللجيين على الرغم من عدم تعاونهما السامية لألمم املتحدة لشؤون 

شارك ، يعملياتومن أجل تجنب تداخل المباشر على املستوى التشغيلي. 

املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في اجتماعات منتظمة مع وكاالت 

دولية ، بما في ذلك املنظمة اللتبادل املعلومات بشأن عملياتها األمم املتحدة

 للهجرة ووكالة اللجيين التابعة لألمم املتحدة.

ي ف وكالة اللجيين التابعة لألمم املتحدة كانت أو ال تزال منخرطة

مشروعين مرتبطين بفاملركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة: املرحلة االولى 

وبرنامج رصد ومراقبة  (2018 – 2016االدارة املتكاملة للحدود )ملشروع 

كان  . وفي حينالصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقياممول من طرف 

القسم األول  املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مسؤوال عن ادارة

واملتعلق "بإدارة الحدود"، فقد تم التعاقد االدارة املتكاملة للحدود ملشروع 

مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون اللجيين إلدارة العنصر الخاص 

 ،قسمين"روابط بين ال وجود اي" عدم، على الرغم من الحماية الدوليةب

ية املتحدة السام"تلقت مفوضية األمم  هذا وقداملفوضية.  حسب تصريح

الصندوق االئتماني األوروبي من أجل لشؤون اللجيين تمويلت من طرف 

في هذا السياق،  ".2020من  كمساهمة في برامج املفوضية انطلقا افريقيا

 وبصفته نظير االتحاد األوروبي في خطة الرصد و 
ُ
ب من لاملراقبة، فقد ط

شأن املؤشرات مع سياسات الهجرة التفاوض ب طويراملركز الدولي لت

 فوضيةمكتب امل حسب، ية لألمم املتحدة لشؤون اللجييناملفوضية السام

  .في تونس
ُ
لة مع ذات الصشارك البيانات وقد صرحت املفوضية بأنها أنه ت
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ليس "طالب بذلك االتحاد األوروبي مؤكدة بأنه ا كما املركز مرتين سنوي

على كيفية تصميم  سياسات الهجرة أي تأثير طويرللمركز الدولي لت

 ملراقبة والتقييم".ملفوضية وتنفيذها إلستراتيجيتها في اا

 برامج التبادل والتعاون اإلقليمية .3.4

مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر ، وضع 2015منذ سنة 

(، واملمول من أداة الجوار األوروبية، مسألة MC2CM) األبيض املتوسط

ات املدن املعنية ال ي كانت خبراتها ح ى وقت قريب الهجرة في صدارة اهتمام

   محدودة في مجال الحوكمة املحلية للهجرة.
 84مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض املتوسطمذكرة عمل 

 

تم تكليف املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتنفيذ أو بالتنفيذ 

ي ف تماني األوروبي من أجل افريقياالصندوق االئاملشترك لستة من مشاريع 

برنامج إدارة الحدود تونس بما في ذلك خمسة برامج إقليمية )من بينها 

"دعم تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للهجرة في  ( وبرنامجملنطقة املغر  العربي

تونس". باإلضافة إلى ذلك، ينفذ املركز بصفة مشتركة ثلثة مشاريع أخرى 

 روبي عن طريق أدوات تمويلية أخرى.يمولها االتحاد األو 

                                                 
إلى مدينة في البحر  مشروع الهجرة من مدينةمذكرة عمل ( 2020الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا ) 84 

، 2020جانفي  7املرحلة الثانية،  –األبيض املتوسط 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/action_fiche_revised.docx.pdf 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/action_fiche_revised.docx.pdf
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ة الجريمة املنظمة العابر  باالشتراك مع املبادرة العاملية ملكافحة

، ينسق املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة أعمال "مؤسسة للحدود

الصندوق االئتماني األوروبي من أجل التعاون الفني'' املمولة من طرف 

بيا تونس والجزائر واملغر  ولي هدف، وهو برنامج رصد وتقييم يستافريقيا

، كما ينسق أعمال "مؤسسة  85مليون أورو( 5،2ومصر )بميزانية قدرها 

مليون اورو( ، واملصممة بهدف "إجراء  19البحوث واالدلة" )بميزانية 

وتجميع ونشر واالستفادة من البحوث الجديدة واملوجودة حول العوامل 

ة لعدم االستقرار والهجرة غير املحركة وديناميكيات األسبا  الجذري

النظامية والترحيل القسري في غر  وشمال إفريقيا". ويتضمن املشروع 

 ، ويهدف إلى تحليل املمارساتا متعدد األبعاد"ونوعي اكميا "بحثا تجريبي

 .86غر  وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل من دول دولة  17 في الناجحة

 مبادرةسؤول أيضا عن املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة م

"سياسة وممارسات حوكمة  الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا:

(، املصممة إلنشاء eMGPPالهجرة املبنية على األدلة في شمال إفريقيا" )

فاز يون اورو( وقد مل 2،8ميزانية من الباحثين عبر شمال إفريقيا )ب شبكة

                                                 
، تمت زيارة املوقع 2017ماي  13( "مؤسففسففة التعاون الفني" 2017الصففندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا ) 85 

-https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north، 2020ديسفففففففففففففففففففففففففففففمفففففففففففففففففففبفففففففففففففففففففر  30ففففففففففففففففففففي 

africa/regional/technical-cooperation-facility-tcf-formulation-programmes-

implementation_en 

ال سفاحل وبحيرة التشفاد وشفم"مؤسفسفة البحوث واألدلة ملنطقة الالصفندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا " 86 

، 2020ديسفففففففففففففففففففففففففففففففمفففففففففففففففففففففبفففففففففففففففففففففر  30اففففففففففففففففففففففريفففففففففففففففففففففقفففففففففففففففففففففيفففففففففففففففففففففا"، تفففففففففففففففففففففمفففففففففففففففففففففت زيفففففففففففففففففففففارة املفففففففففففففففففففففوقفففففففففففففففففففففع ففففففففففففففففففففففي 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/nigeria/research-and-

evidence-facility-sahel-and-lake-chad-region-and-north_en 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa/regional/technical-cooperation-facility-tcf-formulation-programmes-implementation_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa/regional/technical-cooperation-facility-tcf-formulation-programmes-implementation_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa/regional/technical-cooperation-facility-tcf-formulation-programmes-implementation_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/nigeria/research-and-evidence-facility-sahel-and-lake-chad-region-and-north_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/nigeria/research-and-evidence-facility-sahel-and-lake-chad-region-and-north_en
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 One-to-One for Pollingالبحوث" )للستطلع و  121مكتب البحوث التونس ي "

and Research)  لصياغة وإعداد وإجراء  87وروا 257،560بمناقصة بقيمة

مسح الكتروني، والتواصل مع األكاديميين واملجتمع املدني واملسؤولين 

الحكوميين العاملين حول دول املغر  والجزائر وتونس وليبيا ومصر في 

 88جميع أنحاء املنطقة.

الصندوق االئتماني شروع اقليمي ممول من طرف ويبقى أهم م

ومنسق من طرف املركز الدولي لتطوير سياسات  األوروبي من أجل افريقيا

مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر الهجرة من حيث التأثير هو 

مليون  6،375( والذي رصدت ميزانية بقيمة MC2CM)األبيض املتوسط 

 نية. ويتم تمويل هذا املشروع بصفة مشتركة بينأورو لتنفيذ مرحلته الثا

مليون يورو(، سويسرا  5.55) الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا

اورو( وقد تم إطلقه في  275،000أورو( والشركاء املنفذين ) 550.000)

ولي . ح ى أن املركز الدحوار الهجرة العابرة في البحر األبيض املتوسطإطار 

جرة حوار الهياسات الهجرة يصفه بأنه "املبادرة الرئيسية" لفلتطوير س

                                                 
توفير خدمات متعلقة بتعزيز وتوسيع  إشعار بمنحة: ( "2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 87 

، تمت زيارة املوقع 2020مارس  30شففففففففففففمال أفريقيا" وتكثيف أنظمة إدارة الهجرة القائمة على الحقوق في 

-https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD، 2021جفففففففففففففففففففففففففففففففانفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي  5ففففففففففففففففففففففففففففففففي 

Website/Procurement/Award_Notice_no_19.042_-_EmGPP_-_ONE_TO_ONE.pdf 

( موقع 2020) One for Polling and Research-to-Oneللسففففففففففتطلع والبحوث"  121مكتففففب البحوث " 88  

لى حوكمة الهجرة املبنية ع سفففففياسفففففة وممارسفففففاتواملركز الدولي لتطوير سفففففياسفففففات الهجرة املسفففففح االلكتروني، 

، 2021جفففففففففففففانفففففففففففففففففففففففففففي  5ففففففففففففففي األدلفففففففففففففة ففففففففففففففي شفففففففففففففففففففففففمفففففففففففففال إففففففففففففففريفففففففففففففقفففففففففففففيفففففففففففففان تفففففففففففففمفففففففففففففت زيفففففففففففففارة املفففففففففففففوقفففففففففففففع 

https://121polling.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0fh2ZFDqo4uduPH 

https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_Notice_no_19.042_-_EmGPP_-_ONE_TO_ONE.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Procurement/Award_Notice_no_19.042_-_EmGPP_-_ONE_TO_ONE.pdf
https://121polling.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0fh2ZFDqo4uduPH
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ن ال ي تتناول البعد الحضري للهجرة مو  العابرة في البحر األبيض املتوسط

 .89خلل بناء القدرات والتواصل والحوار غير الرسمي

مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض يتم تنفيذ 

ج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من بالتعاون مع برناماملتوسط 

 انيةاملؤسسة األملو الوكالة الفرنسية للتنمية الشركاء اآلخرين على غرار 

. وباعتبار أن "املدن أصبحت بحكم الواقع مديرة للهجرة"، للتعاون الدولي

يهدف املشروع إلى إنشاء منصة ملدن في البحر األبيض املتوسط "لتبادل 

دوات واألساليب املعتمدة ملواجهة التحديات املشتركة مثل: الخبرات واأل 

حماية التماسك االجتماعي، ضمان الوصول إلى الخدمات األساسية 

واإلسكان والتعليم والتوظيف للقادمين الجدد" على النحو املبين في ملف 

 .90املشروع

استهدف مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض 

مدينة، ومن ثم توسع نطاقه  13( 2018 - 2015مرحلته األولى ) فياملتوسط 

في دورة التمويل الثانية. إلى جانب تونس وسوسة وصفاقس،  21ليشمل 

استهدف مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض يشمل 

اليوم مدن طرابلس، تاجوراء، الرباط، طنجة، الدار البيضاء، املتوسط 

يروت، فيينا، غرونوبل، ليون، لشبونة، مدريد، إشبيلية، وجدة، عمان، ب

قادس، نابولي، تورين ودورتموند. في إطار املشروع، تم نشر تقارير تعريف 

                                                 
 65" ص2019( "التقرير السنوي لألنشطة 2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 89 

( "مذكرة عمل مشففروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر 2020الئتماني األوروبي من أجل افريقيا )الصففندوق ا 90 

 املرحلة الثانية" –األبيض املتوسط 
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هجرة املدينة ودراسات الحالة حول املدن املشاركة وال ي تتضمن خرائط 

للمنظمات غير الحكومية واألطراف الحكومية ذات الصلة "بحوكمة 

 .91لصعيد املحلي والحضري الهجرة" على ا

يتعاون مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض 

ل ي تضم اته األولى بشكل وثيق مع بلدية تونس منذ دور املتوسط في تونس 

والتبادل مع املجتمع املدني والسلطات  التشارك بهدف رللحوا خططا

 .العاملة في مجال الهجرة على املستويين الوطني واملحلي

شروع الهجرة مضمن  القدرات املندرجةبناء  خطة تضمنا، تحالي

يذها في مشاريع يتم تنفعدة  من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض املتوسط

 ظمةمنال ي من بينها من طرف منظمات املجتمع املدني  93وتونس 92صفاقس

ملنظمة الفرنسية غير ا فرع، Terre d’Asile Tunisieأرض اللجوء )تونس 

                                                 
مشففففففففففروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض  ( "2020املركز الدولي لتطوير سففففففففففففياسففففففففففففات الهجرة ) 91 

-https://www.icmpd.org/our-work/migration، 2020سففففففففففمبر دي 30املتوسففففففففففط"، تمفففففت زيفففففارة املوقع في 

dialogues/mtm-dialogue/city-to-city-mc2cm/ 

ق بين الفاعلين املحليين في شأن الهجرة في ،"تعزيز التنسيAsile Tunisie)’(Terre d 2020تونس أرض اللجوء  92 

-https://www.terre-asile-tunisie.org/index.php/terre،  2021جانفي  5صففففففففاقس" تمت زيارة املوقع في 

d-asile-tunisie/projets/ameliorer-la-coordination-de-la-migration-par-les-acteurs-locaux-a-

sfax-acmals 

، تطوير املشفففاركة اإليجابية للمهاجرين في التنمية املحلية Asile Tunisie)’(Terre d 2020تونس أرض اللجوء  93 

، 2021جفففففانفي  5للمفففففدينفففففة من خلل الفنون لتعزيز انفففففدمفففففاجهم على املسفففففففففففتوى املحلي" تمفففففت زيفففففارة املوقع في 

https://www.terre-asile-tunisie.org/index.php/terre-d-asile-tunisie/projets/accroitre-la-

contribution-positive-des-migrants-au-developpement-local-de-la-ville-en-utilisant-les-

arts-pour-renforcer-leur-inclusion-sociale-dans-le-developpement-local-de-la-ville-de-la-

marsa 

https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/mtm-dialogue/city-to-city-mc2cm/
https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/mtm-dialogue/city-to-city-mc2cm/
https://www.terre-asile-tunisie.org/index.php/terre-d-asile-tunisie/projets/ameliorer-la-coordination-de-la-migration-par-les-acteurs-locaux-a-sfax-acmals
https://www.terre-asile-tunisie.org/index.php/terre-d-asile-tunisie/projets/ameliorer-la-coordination-de-la-migration-par-les-acteurs-locaux-a-sfax-acmals
https://www.terre-asile-tunisie.org/index.php/terre-d-asile-tunisie/projets/ameliorer-la-coordination-de-la-migration-par-les-acteurs-locaux-a-sfax-acmals
https://www.terre-asile-tunisie.org/index.php/terre-d-asile-tunisie/projets/accroitre-la-contribution-positive-des-migrants-au-developpement-local-de-la-ville-en-utilisant-les-arts-pour-renforcer-leur-inclusion-sociale-dans-le-developpement-local-de-la-ville-de-la-marsa
https://www.terre-asile-tunisie.org/index.php/terre-d-asile-tunisie/projets/accroitre-la-contribution-positive-des-migrants-au-developpement-local-de-la-ville-en-utilisant-les-arts-pour-renforcer-leur-inclusion-sociale-dans-le-developpement-local-de-la-ville-de-la-marsa
https://www.terre-asile-tunisie.org/index.php/terre-d-asile-tunisie/projets/accroitre-la-contribution-positive-des-migrants-au-developpement-local-de-la-ville-en-utilisant-les-arts-pour-renforcer-leur-inclusion-sociale-dans-le-developpement-local-de-la-ville-de-la-marsa
https://www.terre-asile-tunisie.org/index.php/terre-d-asile-tunisie/projets/accroitre-la-contribution-positive-des-migrants-au-developpement-local-de-la-ville-en-utilisant-les-arts-pour-renforcer-leur-inclusion-sociale-dans-le-developpement-local-de-la-ville-de-la-marsa
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منظمة تونس تتعاون  .France Terre d’Asile فرنسا، أرض اللجوء لحكوميةا

أنشأت منصة قد مع ثلث بلديات في مدينة صفاقس و أرض اللجوء 

، رينليين واملجتمع املدني واملهاجللجتماعات والحوارات بين املسؤولين املح

ت صنع القرار على املستوى في عمليا املهاجرينبهدف تشجيع مشاركة 

 رافقةملاتوفير و  الجهات الفاعلة على املستوى املحليقدرات دعم ، و ملحليا

 تهدفيس فهو، أما املشروع الثاني .الهشةواالجتماعية للفيات  انونيةالق

ورات دتضمن أنشطة فنية و وي، العاصمة الراقي بتونس ، الحياملرس ى بلدية

ل كيزانية هذا وتقدر مبناء قدرات السلطات املحلية ودعم املهاجرين. ل

 على التوالي. اورو 31.000واورو  60.000   املشروعين

 بيللتحاد األورو أخرى ثلثة مشاريع  تستهدف، باإلضافة إلى ذلك

 عمل املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة علىيو  الجمهورية التونسية،

 ية عنية غير متأتخارج مع شركاء آخرين بتمويلتتنفيذها بشكل مشترك 

لبحر ا "تعزيز فرصمشروع  :ق االئتماني األوروبي من أجل افريقياالصندو 

 هو عبارة عن (HOMERe'' )في االنتداب التنفيذياألبيض املتوسط 

كات لشر وسيطة تربط بين اإنشاء منصة  يتضمن، كوين داخليمخطط ت

عزيز تفي منطقة البحر األبيض املتوسط لمتدربين شبا  عن  الباحثة

 والقطاع الخاص. ط األكاديمية الروابط بين األوسا

يستهدف املشروع الطلبة واملتخرجين الجدد من تونس واملغر  

ومصر والجامعات وكليات إدارة األعمال واتحادات األعراف. تم تعليق 

، 19بسبب جائحة كوفيد  2020جميع أنشطة املشروع في تونس في سنة 

"خبرات أما مشروع  . 2021ومن املتوقع أن يتم استئناف املشروع في سنة 
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الذي يستهدف تونس على  (+MIEUX) االتحاد األورويي في مجال الهجرة"

"تعزيز حوكمة الى  2009مستوى كلي، فهو يهدف منذ تأسيسه في سنة 

دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأمريكا اللتينية  100الهجرة" في أكثر من 

ات األوروبية في جميع ومنطقة البحر الكاريبي من خلل تقديم "الخبر 

تم تجديد هذا املشروع الذي يشرف  .94مجاالت الهجرة" للسلطات املعنية

عليه املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ملدة ثلث سنوات أخرى في سنة 

مليون أورو(. ويجدر الذكر  7بتمويل من مفوضية االتحاد األوروبي ) 2020

مليين  8، بميزانية 2019-2016وع )بأنه خلل دورة التمويل السابقة للمشر 

ألف أورو لتونس وتم تنظيم ورشة عمل واحدة  120أورو(، تم تخصيص 

حول إعداد املشاريع ومراقبتها وتقييمها لفائدة ممثلي املرصد الوطني 

للهجرة واالدراة العامة للتعاون الدولي حول الهجرة واملعهد الوطني لإلحصاء 

 .2019ة األخرى في سنة والسلطات والوكاالت التونسي

مشروع سلسلة "الهجرة االورومتوسطية" ، يستهدف كذلك

(EMM)  وهي حاليا  2004البلد التونسية، وقد تم تأسيس السلسلة في سنة

تم تمويل . 95(EMM5) 2020في مرحلتها الخامسة ال ي انطلقت منذ ديسمبر 

                                                 
( "أخبار مشففففففففففروع: "خبرات االتحاد األوروبي في مجال 2020املركز الدولي لتطوير سففففففففففياسففففففففففات الهجرة ) 94 

نشففففففففففففطة الناجحة املنظمة في مجال دعم القدرات خلل فترة عشففففففففففففر الهجرة" يصففففففففففففدر نشففففففففففففرية تلخص األ

-https://www.icmpd.org/news، 2021جانفي  5، تمت زيارة املوقع في 2020ديسففففففففففففمبر  17سففففففففففففنوات" 

centre/news-detail/project-news-mieux-releases-publication-to-look-back-on-ten-years-

of-successful-capacity-building-a/ 

ع ( "أخبار مشفففروع: انطلق املرحلة الخامسفففة من مشفففرو 2020املركز الدولي لتطوير سفففياسفففات الهجرة ) 95 

، 2021جففففففانفففففففففففففي  2، تففففففمففففففت زيففففففارة املففففففوقففففففع فففففففي 2020ديسفففففففففففففففففمففففففبففففففر  11الففففففهففففففجففففففرة االورومففففففتففففففوسفففففففففففففففففطففففففيففففففة" 

https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/project-news-euromed-migration-

enters-its-fifth-phase/ 

https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/project-news-mieux-releases-publication-to-look-back-on-ten-years-of-successful-capacity-building-a/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/project-news-mieux-releases-publication-to-look-back-on-ten-years-of-successful-capacity-building-a/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/project-news-mieux-releases-publication-to-look-back-on-ten-years-of-successful-capacity-building-a/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/project-news-euromed-migration-enters-its-fifth-phase/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/project-news-euromed-migration-enters-its-fifth-phase/
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 96ورومليون أ 76،8املرحلتين الرابعة والخامسة من املشروع بميزانية تبلغ 

أداة الجوار ويقوم االتحاد االوروبي بتمويل هذه السلسلة من خلل 

األوروبية في حين يشرف املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة على تنفيذها 

تسهيل الحوارات والتعاون اإلقليمي  بشكل يعمل علىم أنشطتها يتصمو"

 سائل متعلقةمالجنو  'حول  دول  الفعال بين الشمال والجنو  وبين

لدولية ، الحماية اة غير النظامية والهجرة والتنميةالهجرة القانونية والهجر ب

تصال بشأن فيما يتعلق باالو  .97''رة الهجرة واالتصال بشأن الهجرةوإدا

"جائزة االعلم حول الهجرة  طوير سياساتاملركز الدولي لت رصد، الهجرة

املكتب األوروبي التعاون مع وب "Open Media Hub"باالشتراك مع  الهجرة"

توزيع الجوائز  وتم تنظيم حفل 201998و  2017 سن يبين لدعم اللجوء 

ي  حف كوينتهذا وقد تم تمويل ورشة عمل ودورة  في تونس. 2018 سنةل

ان ك من مشروع الهجرة االورومتوسطية و  املرحلة الرابعةفي تونس في إطار 

حفلت تقديم "جائزة االعلم ة من الرابعة واألخير تنظيم الدورة من املقرر 

 . 19كوفيد  ، ولكن تم إلغاؤها بسبب أزمة2020في سنة  حول الهجرة" 

 

                                                 
( "املرحلة الخامسففففة من مشففففروع الهجرة االورومتوسففففطية" تمت زيارة املوقع في 2016االتحاد االوروبي ) 96 

-https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/projects/euromed، 2021جففانفي  5

migration-iv 

( "املرحلة الخامسة من مشروع الهجرة االورومتوسطية" 2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) 97 

-https://www.icmpd.org/our-work/migration، 2020ديسففففففففففففففففففمفففففففبفففففففر  30تفففففففمفففففففت زيفففففففارة املفففففففوقفففففففع ففففففففي 

dialogues/euromed-migration-v/ 

  98 Open Media Hub (2019 ) 2020ديسففففففففففففمففبففر  30"جفففففائففزة االعففلم حففول الففهففجففرة" تففمفففففت زيفففففارة املففوقففع فففي ،

https://www.migration-media-award.eu/index.php/en/ 

https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/projects/euromed-migration-iv
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/projects/euromed-migration-iv
https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/euromed-migration-v/
https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/euromed-migration-v/
https://www.migration-media-award.eu/index.php/en/
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جميع املعدات ال ي يسلمها االتحاد األوروبي حاليا إلى اململكة املغربية 

عن طريق املجمعين الفكريين: املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 

(  FIIAPPاألمريكية للسياسة العامة واإلدارة ) -ؤسسة الدولية واإليبيرية وامل

هي معدات ذات استخدام مزدوج حيث يمكن استخدامها كذلك ملكافحة 

  التمرد.
 Forschungsgesellschaft Flucht undرابطة البحوث حول الطيران والهجرة )

Migration)99 

ومراقبة الحدود  تطوير قدرات السلطات التونسية على ضبط

البحرية والبرية من خلل توفير املعدات والتكوين، إنشاء "إدارة منهجية 

لبيانات الدخول والخروج" من خلل دعم قدرات وكاالت الحدود في جمع 

بناء القدرات، جمع البيانات، تشجيع  اإلحصاء،البيانات ووضع إجراءات 

كمة الهجرة" ال ي تتضمن هجرة العمالة ذات الكفاءة العالية ومشاريع "حو 

حوارات غير رسمية بين مسؤولي الدولة واملجتمع املدني: تتماش ى عمليات 

املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس بشكل واضح مع أجندته 

ال  في عددتم اختبارها الشاملة وتعكس املمارسات وخطط التعاون ال ي 

ن على الرغم مو يا وأفريقيا. أوروبا وآس في جميع انحاءيحص ى من البلدان 

رة في سات الهجسيا طويرأن بعض املشاريع ال ي ينفذها املركز الدولي لت

ات الجهمن  كبيرمع عدد  على تواصل، إال أن املركز تونس محدودة النطاق

بني ت لتعزيزوالوطني  لجهوي على املستوى املحلي واالفاعلة التونسية 

                                                 
( Forschungsgesellschaft Flucht und Migration( )2019رابطفففففة البحوث حول الطيران والهجرة ) 99  

 24، تمففت زيففارة املوقع في 2019ديسففففففففففمبر  23"مجففامع فكريففة تزود املغر  بمعففدات التسففففففففففلح الحففدوديففة األوروبيففة"، 

-https://ffm-online.org/think-tanks-liefern-eu-grenzaufruestungsmaterial-an، 2020ديسففففففففففمبر 

marokko/ 

https://ffm-online.org/think-tanks-liefern-eu-grenzaufruestungsmaterial-an-marokko/
https://ffm-online.org/think-tanks-liefern-eu-grenzaufruestungsmaterial-an-marokko/


 احلوصلة واآلفاق 

70 

 

ي في وباالتحاد األور  مقاربةيتماش ى مع بما  املصطلحات واملمارسات تدريجيا

ياسات س طوير، يعمل املركز الدولي لتبالتالي. مجال الهجرة ومراقبة الحدود

لسلطات التونسية واملجتمع املدني لللتزام واملواءمة تحفيز االهجرة على 

ز الرقابة ، وتجاو ما يتماش ى مع املعايير األوروبيةب ذات الصلةبين املمارسات 

نية والعامة وتقويض سيادة تونس على املسائل املتعلقة باألمن البرملا

 والهجرة.

وفي نفس اآلن، يشير حجم برامج املشتريات ال ي ينفذها املركز 

الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس واملغر  ولبنان وغانا إلى تحوير 

، وال ةأنشطة املركز فيما يتعلق بعملياته امليدانية في الدول غير األوروبي

 سيما في منطقة البحر األبيض املتوسط.

إن تحويل مرفقي التدريب، اللذين سيتم إنشاؤهما في نفطة ووادي 

عفة لخلق تأثيرات مضا إقليمية مصممةالزرقة في تونس، إلى مراكز تدريب 

من خلل توفير التدريب لألجهزة األمنية في البلدان املجاورة، يمكن أن يكون 

ط آخر للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وفي بمثابة مشروع مخط

داني في تمويل املركز وبالتالي سيتوسع تأثيره املي سيرتفعحالة نجاح التنفيذ 

 كامل انحاء املنطقة.

يشير انضمام أملانيا إلى املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 

محتمل ملقاربتها إلى تعديل  III االدارة املتكاملة للحدودومشاركتها في مشروع 

شرطة ال كوين اعوانامليدانية، استنادا لتاريخ وحجم مشاركة أملانيا في ت

 حدوداالدارة املتكاملة للوفي حال نجاح مشروع  ومشاريع الشراء في املنطقة. 

III ،واالستعانةذات الصلة  اريعإسناد املش مزيدأملانيا على  ستتشجع 



احلوصلة واآلفاق   
 

71 
 

ركز الدولي لتطوير سياسات املموفري الخدمات الخارجيين وتكليف ب

 بتنفيذها.  وغيره من املراكز الهجرة

 مع، وسعت أملانيا بشكل كبير ومنهجي تعاونها األمني 2011سنة منذ 

تقدم منذ ذلك الحين دعما مكثفا ألجهزة مراقبة الحدود هي و  تونس

التونسية. شاركت الحكومة األملانية في إعادة تجهيز املراكز الحدودية على 

نظام  تطوير، وتزويدها بكاميرات وأجهزة رادار لود الجزائرية التونسيةحدال

وقعت اتفاقية أمنية ، كما 100وني على الحدود الليبية التونسيةمراقبة إلكتر

التدريبية للشرطة برامج تنظيم الل يتسهل ،2017 سنةثنائية مع تونس 

عدات بتسليم م هذا وقد قامت مؤخرا .101الديوانةومسؤولي  التونسية،

 .102لورشة سفن في صفاقس لصالح الحرس الوطني البحري التونس ي

على ضوء ذلك، يبدو أن السلطات التونسية حريصة على تعزيز 

تعاونها مع املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة. ولكن على الرغم من 

في تونس وأماكن  -إعلن املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة صراحة 

يف فرص الهجرة القانونية وهجرة العمالة إلى أوروبا، فإن عن تكث -أخرى 

                                                 
تساؤالت/اجابات برملانية  ، برلين،2018ديسمبر  7، ’19/6338(، مطبوعات البرملان 2018البرملان االملاني ) 100 

، 2020ديسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففمفففففففففففففففففففففففففففففبفففففففففففففففففففففففففففففر  30تفففففففففففففففففففففففففففففمفففففففففففففففففففففففففففففت زيفففففففففففففففففففففففففففففارة املفففففففففففففففففففففففففففففوقفففففففففففففففففففففففففففففع ففففففففففففففففففففففففففففففي  –

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/063/1906338.pdf 

، برلين،اتفاقية القانون األمني 2017مارس  13، ’18/11509(، مطبوعات البرملان 2017البرملان االملاني ) 101 

ديسفففففففففففففففففففففففمفففففففففففففبفففففففففففففر  30تفففففففففففففمفففففففففففففت زيفففففففففففففارة املفففففففففففففوقفففففففففففففع ففففففففففففففي  –املشفففففففففففففففففففففففتفففففففففففففرك بفففففففففففففيفففففففففففففن تفففففففففففففونفففففففففففففس واملفففففففففففففانفففففففففففففيفففففففففففففا 

2020،https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811509.pdf 

، برلين، تساؤالت/اجابات برملانية 2020أفريل  3، ’19/19467طبوعات البرملان (، م2020البرملان االملاني ) 102 

 ,http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/194/1919467.pdf،2020ديسمبر  30تمت زيارة املوقع في  –
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https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/063/1906338.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811509.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/194/1919467.pdf
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املشاريع ذات الصلة تعاني من الركود كما أن برامج توظيف العمالة 

املختصة تقتصر على األشخاص ذوي الكفاءة املرتفعة ح ى اآلن. تسند 

األولوية باستمرار ملشاريع التدريب واملشتريات لصالح وكاالت تطبيق 

ية وهو ما يغذي االتساق الشامل للممارسات والسياسات القانون التونس

في تونس بما يتماش ى مع مخططات تصدير الحدود األوروبية. في الوقت 

الليبية  التونسية الحدود على نفسه، يتم توظيف تقلب الوضع األمني 

كذريعة ملزيد تقييد النظام الحدودي متعدد األطراف في تونس وهو ما يهدف 

سيطرة على حركة األشخاص والبضائع ومنعها. هذه السياسة إلى مزيد ال

تؤثر بشكل كبير على التكامل االقتصادي للمنطقة بأكملها وتحرم شرائح 

كبيرة من السكان في املناطق الحدودية التونسية من دخلهم املعتمد على 

 بشكل منهجي. مشوهة مصدر قوتهمالتجارة غير املنظمة، 

ر سياسات الهجرة توسعا تدريجيا بين حقق املركز الدولي لتطوي

، ولكنه وقد 2015أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين وسنة 

تسارع نسق التوسع بشكل كبير منذ أن تولى مدير املركز الحالي سبيندليغر 

. تحت ادارة سبيندليغر، تضاعف عدد موظفي املركز 2016منصبه في سنة 

موظف، كما  400إلى ما يقار   200قل من تقريبا حيث ارتفع عددهم من أ

مليون  60مليون أورو إلى ما يقار   20ارتفعت ميزانية املركز السنوية من 

 . 30103إلى  19باإلضافة الى ازدياد عدد مراكز العمل من  2020أورو في سنة 

ونظًرا إلعادة تعيين الديبلوماس ي النمساوي لفترة ادارة ثانية انطلقا من 

يمكن توقع ارتفاع تأثير املركز بشكل أكبر في السنوات  ،2021جانفي 

                                                 
(، "املدير العام مايكل سففففففففففبيندليغر يبدأ فترة ادارته 2020تطوير سففففففففففياسففففففففففات الهجرة )املركز الدولي ل 103 

 الثانية"
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القادمة. يعد املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مقدما رئيسيا 

للخدمات املتعلقة بسياسات تصدير الحدود الخارجية ال ي تتبعها الدول 

املركز  اتباألوروبية منذ سنوات. وبعد توسعه الكبير في الفترة املاضية، 

في صناعة "إدارة  اوحيوي اأساسي اطوير سياسات الهجرة طرفالدولي لت

شكل كبير ره السياس ي بعلى األرجح تأثي رتفعالهجرة" األوروبية والعاملية وسي

 شمال إفريقيا وخارجها.في تونس كما في  -
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