فك ترميز املركز الدّويل لتطوير سياسات اهلجرة
كيف تقوم منظمة مقرها في فيينا بالتنسيق والتيسير من أجل نشر
نظام مر اقبة الحدود التقييدي متعدد االطراف في تونس وخارجها
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ملخص
على الرغم من نموه الكبير منذ إنشائه في سنة  ،1993يبقى املركز
الدولي لتطوير سياسة الهجرة منظمة صغيرة نسبيا من حيث عدد املوظفين
وامليزانية مقارنة بالجهات الفاعلة الرئيسية األخرى في نظام الحدود املتبع
من طرف االتحاد األوروبي .ولكن على مر السنين ،تحول هذا املركز من
مشروع استشاري ثانوي ومؤقت إلى مزود خدمة هام وأساس ي للدول
األوروبية يلعب دورا حيويا في تصدير نظام مراقبة حدود االتحاد األوروبي.
وفي اآلونة األخيرة ،تكثفت مشاركة املركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة في
برامج تزويد الدول غير األوروبية بمعدات مراقبة وإدارة الحدود املمولة من
االتحاد األوروبي .ومنذ افتتاح املركز ملكتب في تونس في سنة  ،2015نما
تأثيره على التعاون في مجال الهجرة بين تونس واالتحاد األوروبي بشكل كبير.
رغم ذلك ،لم ينتشر صيت هذه املنظمة إلى حد كبير في كل من
تونس وأوروبا.
تهدف هذه الورقة بالتالي إلى التعريف بأنشطة املركز الدولي لتنمية
سياسات الهجرة في تونس وتسليط الضوء على تاريخه وجدول أعماله العام
وتحوالته التشغيلية من اجل فهم تأثيره بشكل أفضل سواء في تونس أو
خارجها.
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نبذة عن املؤلف
س فففيان فيليب ناص ففر ففحفي وباحث مس ففتقل مقيم في تونس ،يتعاون مع
الصف ف ف ففحف األملف ففانيف ففة اليوميف ففة  junge Weltو die tageszeitungوالصف ف ف ففحيفف ففة
النمسف ففاوية  Der Standardواملوقع االلكتروني  Qantara Onlineومؤس ف فسف ففة Rosa
 Luxembourg Foundationوغيرها .تغطي اعماله بش ف ففكل أس ف ففاسف ف ف ي س ف ففياس ف ففات
مص ففر والجزائر وتونس املتعلقة بتص ففدير حدود االتحاد األوروبي في ش ففمال
إفريقيا وقد اسففتقر في القاهرة بين سففن ي  2012و (.2018البريد االلكتروني:
 – mail@sofiannaceur.deصفحة تويتر)Twitter:SofianNaceur :

بعض خمتصرات املصطلحات ذات الصلة باللغتني
االجنليزية والفرنسية
الوكالة الفرنسية للتنمية
AFD
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل
ANETI
االتحاد االفريقي
AU
مفوضية االتحاد األفريقي
AUC
برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر العربي
BMP
عملية بودابست
BP
 CENSADتجمع دول الساحل والصحراء
 DGCIMاإلدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة
االدارة العامة للديوانة
DGD
االدارة العامة للحدود واألجانب
DGFE
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DGGF
EASO
EEAS
eMGPP

االدارة العامة لحرس الحدود
املكتب األوروبي لدعم اللجوء
دائرة العمل الخارجي األوروبي
سياسة وممارسات حوكمة الهجرة املبنية على األدلة في شمال

إفريقيا
الهجرة األورومتوسطية
EMM
أداة الجوار األوروبية
ENI
نظام مراقبة الحدود األوروبية
EUROSUR
الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا
EUTF
املؤسسة الدولية واأليبيرية –األمريكية لإلدارة
FIIAPP
ّ
والسياسات العامة
املؤسسة األملانية للتعاون الدولي
GIZ
الدراسة االستقصائية للهجرة الدولية لألسر املعيشية
HIMS
 HOMEReالفرص العالية للتوظيف التنفيذي في منطقة البحر األبيض
املتوسط
االدارة املتكاملة للحدود
IBM
املشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء
IGC
واللجيين
ّ
 ICMPDاملركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
منظمة العمل الدولية
ILO
املعهد الوطني لإلحصاء
INS
املنظمة الدولية للهجرة
IOM
 ISMariSالنظام املتكامل للمراقبة البحرية
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MC2CM
MIEUX+
MTM
ONM
ProGreS
TAT
UNDP
UNHCR
UNODC
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مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض املتوسط
مبادرة خبراء االتحاد األوروبي للهجرة
حوار الهجرة العابرة في البحر األبيض املتوسط
املرصد الوطني للهجرة
برنامج حوكمة واستراتيجية الهجرة في تونس
جمعية ( Terre d’asileأرض اللجوء)  -تونس
برنامج األمم املتحدة االنمائي
مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون اللجيين
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة

املقدمة
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"يقوم املركز ّ
الدولي لتطوير سياسات الهجرة لصالح صانعي
السياسات والسياسيين باألعمال التحضيرية لتوفير األسس اللزمة التخاذ
القرارات" ،املركز ّ
الدولي لتطوير سياسات الهجرة نبذة عن أعمالنا /
أهدافنا.1
وقد اعتبرت "أزمة اللجيين" املزعومة لسنة  2015عامل محفزا
لتشديد نظام مراقبة الحدود األوروبية فعلى الرغم من اتباع السياسات
ذات الصلة منذ تسعينيات القرن املاض ي ،ساد تصدير الحدود األوروبية
بشكل أوسع وأقوى منذ سنة .2015
وذكرت مفوضية االتحاد األوروبي في سنة  2019أنه قد تم إحراز
"الكثير من التقدم" في "إدارة الهجرة" وتأمين الحدود "في غضون أربع
سنوات على نحو أكبر مما كان ممكنا تحقيقه في العشرين عاما ال ي سبقت
هذه الفترة" 2.هذا وقد كان لوباء كوفيد  19تأثيرات مماثلة على تشديد
االجراءات حيث ُيقدر أن هذا الوباء يستخدم كذريعة ملزيد التشديد على
لوائح السفر وضوابط الحدود على املدى الطويل.
وفي سلسلة من املقاالت املنشورة في منتصف سنة  ،2020يسلط
املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الضوء على تأثير وباء كوفيد  19على
 1املركز ّ
الدولي لتطوير سياسات الهجرة ( )2020نبذة عن أعمالنا  /أهدافنا – تمت زيارة املوقع في 22
ديسمبر https://www.icmpd.org/about-us/ 2020
2مفوضية االتحاد األوروبي (" )2019تغيير تدريجي في إدارة الهجرة وتأمين الحدود"  ،تمت زيارة املوقع في
 25ديسمبر https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we- ، 2020
do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-stepchange-migration-management-border-security-timeline_en.pdf

10

املقدمة

التنقل والهجرة ومراقبة الحدود ،ويحدد السيناريوهات املستقبلية
املحتملة فيما يتعلق بتدفقات الهجرة ونظام حدود االتحاد األوروبي3.
وقد أفاد مستشار املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة "هوغو
برادي" ( )Hugo Bradyبأن "االقتصاد العاملي مشلول بسبب توقف حركة
التنقل عامليا" وبأن "العودة الى ما كان األمر عليه سيكون امرا صعبا
للغاية"ً ،
متنبيا بأننا "نشهد بداية عصر جديد من األمن البيولوجي سيغير
طريقة تنقل الناس في املستقبل" .4وح ى بعد التلقيح ،ستعتمد الدول
بشكل متزايد على الوقاية وأخذ االحتياطات بعدم منح الثقة إال مع التحقق
واملطالبة بالضمانات األجنبية إلجراء الفحوص واالعتماد على معدالت
اإلصابة ومخاطر العدوى من اجل القبول بتخفيف الضوابط الحدودية أو
شروط منح التأشيرة".
وتوقع "هوغو برادي" أنه "مع تجميد إجراءات الحصول على
التأشيرات في جميع أنحاء العالم ،سيكون التنقل بين العالم املتقدم والعالم
النامي أشبه بعبور ستار حديدي ( )...وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع اقبال
املهاجرين غير النظاميين من جديد على خدمات التهريب ولو ان تهريب
البشر سيصبح اآلن محفوفا بمخاطر أكبر كما سيصبح أعلى كلفة ولن
تتسامح السلطات معه مطلقا"" .فبالنسبة ألوليك الذين يصلون عفويا،
 3املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (" )2020سلسلة صوت الخبير" تمت زيارة املوقع في  25ديسمبر
https://www.icmpd.org/news-centre/expert-voice-series/ ، 2020
" 4هوغو برادلي" (" )Hugo Bradyالهجرة في عصر األمن البيولوجي" 3 ،أفريل  2020املركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة ،تمت زيارة املوقع في  25ديسمبر https://www.icmpd.org/news- 2020
centre/news-detail/expert-voice-covid-19-migration-in-the-age-of-biosecurity/
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ستكون إجراءات الحدود واللجوء اآلن أكثر صعوبة وتقييدا" ،في حين من
املتوقع التركيز على تفعيل" التمكين من مأوى بالقر من بلد املنشأ".
تشير السياسات املتبعة من طرف السلطات املالطية واإليطالية
واليونانية فيما يتعلق بالوصول "غير النظامي" لألشخاص من تركيا وليبيا
وتونس منذ بداية الوباء إلى أن توقعات برادي لم تحد عن الصوا .
منشورات املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة توقعت فعل ما تم
اعتماده وتطبيقه في سنة  ،2020وعليه فإن وجهة نظر املنظمة يجب أن
تؤخذ على محمل الجد ألن املركز هو بحد ذاته محرك وداعم لسياسات
تصدير الحدود والرقابة الخارجية ،كما انه وقبل كل ش يء ،مسدي
للخدمات ذات الصلة.
يعتبر املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بأن وباء كوفيد 19
أتاح فرصة لتكثيف الدعاية والدفع نحو اعتماد مقاربة "ادارة الهجرة"
ومراقبة الحدود وهجرة اليد العاملة وهو ما وضحه مؤخرا املدير العام
للمركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة ،الدكتور مايكل سبيندليغر ( Dr.
 )Michael Spindeleggerخلل حوار له مع وكالة األنباء النمساوية حيث أفاد
بأنه من املتوقع ارتفاع ضغط الهجرة بشكل كبير بسبب القيود ال ي فرضها
انتشار وباء كوفيد  19وما خلفه من مصاعب اقتصادية وتراكم مطالب
الهجرة ،وهو ما يسلط الضوء على تونس بشكل واضح ملا أدى له انهيار
قطاع السياحة التونسية من ارتفاع في نسق تدفقات الهجرة إلى إيطاليا.
ويعتبر سبيندليغر ،نائب املستشار النمساوي السابق ووزير الخارجية
السابق ،األزمة بمثابة "فرصة" للدول األوروبية لتستعد بشكل أفضل،
12
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ً
مقترحا توسيع "حماية الحدود" واتفاقيات التعاون مع "بلدان املنشأ
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
ف ي "بلدان املنشأ" بشكل يمكنهم من تلبية احتياجات الشركات في "بلدان
املقصد"  -5وهو اقتراح يعكس جهود الحكومة األملانية إلدماج برامج
التكوين املنهي في تونس وغيرها من دول املنطقة بهدف تكوين األفراد وفقا
ملتطلبات الشركات األملانية.
املرفق األول :مايكل سبندلبرغ (املدير العام للمركز الدولي لسياسات
الهجرة) )(https://www.icmpd.org/fileadmin/1_2018/CV_Michael_Spindelegger.pdf

 5فيينا على الخط " )2020( Vienna Onlineعلى اثر أزمة كورونا :سبيندلغر يتوقع ارتفاعا كبيرا في أنساق
الهجرة" 20 ،نوفمبر - 2020تمت زيارة املوقع في  15ديسمبر https://www.vienna.at/nach- 2020
coronakrise-spindelegger-rechnet-mit-starkem-migrationsanstieg/6815487
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ولكن يجدر التساؤل عن الدور الذي يلعبه املركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة في هذا الصدد؟ وكيف يساهم في توسيع "حصن أوروبا"؟
والسؤال األهم ،ما هو تأثيره على تونس من خلل أنشطته امليدانية؟
على الرغم من أهميته املتزايدة منذ تسعينيات القرن املاض ي ،ال
يزال املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة منظمة صغيرة ً
نسبيا من حيث
عدد املوظفين وامليزانية .ولكن على مر السنين ،تحول هذا املركز من مشروع
استشاري مؤقت إلى مزود خدمة هام للدول األوروبية .ومنذ افتتاح مكتبها
في تونس في سنة  ،2015و ّسعت هذه املنظمة عملياتها في تونس ،وقدمت
مجموعة من الخدمات املتسقة مع التزاماتها في عشرات البلدان األخرى.
مقارنة بالجهات الفاعلة الرئيسية في نظام الحدود األوروبي مثل
وكالة االتحاد األوروبي لخفر الحدود والسواحل "فرونتكس" ،أو املنظمة
الدولية للهجرة أو مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون اللجيين وال ي
احتلت صدارة البحوث الهامة والحاسمة لسنوات ،ال يحظى املركز الدولي
لتنمية سياسات الهجرة بصيت واسع في تونس وأوروبا الى حد اآلن.
تهدف هذه الورقة بالتالي إلى فهم أعمق ألنشطة املركز الدولي
لتنمية سياسات الهجرة في تونس وتسليط الضوء على تاريخه وجدول
أعماله العام وتحوالته التشغيلية وفهم تأثيره بشكل أفضل سواء في تونس
أو خارجها.
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املنهجية املتــبعة
15
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يعتمد هذا التقرير على منهجية بحث نوعية ويستند الى البيانات
ال ي يوفرها املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وشركائه التونسيين
والدوليين باإلضافة إلى ما ورد في ملفات مشاريع املركز ،البيانات اإلخبارية
املنشورة على موقعه االلكتروني ووثائق الصندوق االئتماني األوروبي من
أجل افريقيا والتحقيقات البرملانية.
هذا وقد تم باإلضافة لذلك ارسال مطالب نفاذ للمعلومة وإجراء
مقابلت مع مكاتب املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في النمسا وتونس
ومالطا ووزارة الداخلية النمساوية والسفارة النمساوية في تونس ووزارة
الداخلية التونسية واملرصد الوطني للهجرة ومنظمة تونس أرض اللجوء
( )Terre d'Asile Tunisieومكاتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
اللجيين واملنظمة الدولية للهجرة في تونس واملكتب األوروبي لدعم اللجوء
واملعهد الوطني لإلحصاء.
ويعتمد املحور الثالث  3.0من هذه الورقة البحثية إلى حد كبير على
بحث الدكتور فابيان جورجي (كلية العلوم السياسية بجامعة ماربورغ)
والبروفيسور د .سابين هيس (معهد األنثروبولوجيا الثقافية وعلم األعراق
األوروبية بجامعة غوتنغن) الذين عملوا على دراسة وفهم املركز الدولي
لتطوير سياسات الهجرة بشكل مكثف خلل سنوات األلفية الثانية
(.)2000
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املركز الدّويل لتطويـر
سيــاس ـ ــات اهلجرة من
فيينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اىل فاليتـ ـ ـ ـ ــا
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نحن نرغب في إدارة الهجرة وتنظيمها والتحكم فيها بشكل فعال
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
يمكننا اآلن اضطلع بدور نشط في تصميم هذه املهمة ضمن هذا
اإلطار.
ستيفان ماير ،وزيرالدولة البرملاني في وزارة الداخلية بأملانيا الفدرالية.6

في ماي  ،2020التحقت أملانيا باملركز الدولي لتطوير سياسات
الهجرة بصفتها العضو الثامن عشر وتجري حاليا دراسة إجراءات انضمام
اليونان والدنمارك أيضا للمنظمة.7
ي ّ
وضح ارتفاع عدد الدول األعضاء مؤخرا – وربما في الفترة القادمة
– األهمية املتزايدة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تفعيل نظام
حدود االتحاد األوروبي الذي يعتمد بشكل متزايد على التنسيق والتعاون
بين الحكومات كما يبين توسع املركز هذا التحول في سياسات الهجرة من
مقاربة "دفاعية" ،تهدف إلى تلفي الهجرة بشكل عام ،إلى تبني مفاهيم أكثر

 6املركز الدولي لتطوير سففياسففات الهجرة (" )2020أملانيا تنضففم الى املنظمة األوروبية العاملة على الهجرة
"املركز الفدولي لتطوير س ف ف ف فيفاس ف ف ف ففات الهجرة" 20 ،مفاي  - 2020تمفت زيفارة املوقع في  26ديسف ف ف ففمبر ، 2020
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/press-release-germany-joins-theeuropean-migration-organisation-icmpd/
 7فيينا على الخط " )2020( Vienna Onlineعلى إثر أزمة كورونا :سبيندلغر يتوقع ارتفاعا كبيرا في أنساق
الهجرة"،
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"هجومية" واستباقية ،تسمى اليوم "بإدارة الهجرة" .8ويعتبر املركز الدولي
ّ
لتطوير سياسات الهجرة املؤسسة الرئيسية ال ي تمثل هذا التحول.
منذ إنشائه في سنة  ،1993تحول املركز الدولي لتطوير سياسات
الهجرة من مشروع استشاري صغير ومؤقت إلى منظمة دولية تضم  18دولة
عضو ،وتشغل  388موظفا (مع ارتفاع العدد  91موظف خلل سنة
 2019وحدها) من  61جنسية ولها  30مركز عمل أو مكتبا ميدانيا عامل في
أكثر من  90دولة ومكلفة بتنفيذ أكثر من  70مشروعا .بعد املقر الرئيس ي
للمركز في فيينا ( 127موظفا) ،وبعثة بروكسل ( )57واملكتب اإلقليمي
ملنطقة البحر األبيض املتوسط في مالطا ( ،)19ومكتب تركيا ( 32موظفا)
ويعد مكتب تونس أكبر املكاتب العاملة حاليا ( 19موظفا).9
وبلغ إجمالي حجم مشروع املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
املتعاقد عليه  241مليون أورو في سنة  2019و 276مليون أورو في سنة
 2020بينما ارتفعت ميزانيته املوحدة (امليزانية العادية وميزانية البرنامج)
بأربعة أضعاف منذ سنة  ،2015حيث ارتفعت من  16.7مليون أورو إلى 58
مليون أورو في سنة .202010

 8جورجي فابيان" ،ادارة الهجرة في اوروبا"  ،2007 VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrückenص 47
 9املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (" ،)2020التقرير السنوي لألنشطة لسنة  "2019تمت زيارة
املوقع في  26ديسمبر https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/press-release-، 2020
germany-joins-the-european-migration-organisation-icmpd/, pp. 87/88
 10املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (" ،)2020املدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
مايكل سبيندليغر يبدأ فترة ادارته الثانية" 22 ،ديسمبر  - 2020تمت زيارة املوقع في غرة جانفي 2021
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تعد منطقة البحر األبيض املتوسط اليوم اهم املناطق الجغرافية
لعمليات املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ،حيث تمثل  55باملائة من
إجمالي نفقات برامجه وتقدم اقسامه الثلث (السياسات والبحوث،
الحوارات حول الهجرة وبناء القدرات) خدمات متنوعة للدول األعضاء
ومؤسسات االتحاد األوروبي والشركاء اآلخرين ،بما في ذلك الحكومات في
أوروبا وأفريقيا وآسيا واالتحاد األوروبي واملنظمات الدولية .ويعلن املركز
صراحة على موقعه االلكتروني عن خبرته في "إدارة الحدود ،ومنع والتقليص
من الهجرة غير النظامية ،والعودة وإعادة القبول ،واللجوء والحماية
الدولية ،ومكافحة االتجار بالبشر ،والهجرة النظامية  /هجرة اليد العاملة،
والتماسك االجتماعي ،والهجرة والتنمية".11
إلى جانب تنظيم حوارات حكومية دولية غير رسمية ،وتعزيز
شبكات املجتمع املدني العاملة مع الحكومات الدولية وتقديم خدمات
استشارية ،يقدم املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بحوثا حول الهجرة
ومعطيات احصائية ذات صلة كما ينظم عمليات ميدانية كخدمات بناء
القدرات واقتناء املعدات .ويتعاون املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
مع جل الدول األوروبية وأستراليا وكندا والواليات املتحدة ووكاالت االتحاد
األوروبي باإلضافة إلى املنظمات غير الحكومية كما وقع اتفاقيات تعاون أو

https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/in-focus-icmpd-director-general-،
michael-spindelegger-begins-his-2nd-term/
 11املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة" ،أعمالنا" ،تمت زيارة املوقع في  26ديسمبر 2020
https://www.icmpd.org/our-work/
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مذكرات تفاهم مع الدول غير األعضاء 12واملنظمات الدولية ذات الصلة
"بإدارة الهجرة" مثل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون اللجيين
واملنظمة الدولية للهجرة ،اليوروبول واالنتربول واالتحاد األفريقي واملكتب
األوروبي لدعم اللجوء ومنظمة العمل الدولية.
هذا ويشارك املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في املشاريع
املتعلقة بإدماج اللجيين واملهاجرين في سوق العمل بالنمسا ،وتأثير وسائل
التواصل االجتماعي على الهجرة ،وحوارات الهجرة والتنقل بين إفريقيا
واالتحاد األوروبي وبين الهند واالتحاد األوروبي ،وبرامج العودة وإعادة
اإلدماج وأمن الطيران واألمن االلكتروني ،وحوكمة الهجرة وبرامج التوعية
األكاديمية و "إدارة الحدود والهجرة" في عديد الدول ال ي من بينها تونس
واملغر ولبنان وليبيا واألردن والعراق وتركيا وكوسوفو وأرمينيا وجورجيا
وبنغلديش وغانا وباكستان ودول آسيا الوسطى.13
تعتبر عمليات املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس من
بين أكبر العمليات من حيث حجم املشاريع املنفذة في بلد واحد .بالتالي،
وبغاية فهم جدول أعمال هذا املركز وتأثيره في تونس بشكل أفضل،

 12مع حلول س ف ففنة  ،2006وقع املركز الدولي لتطوير س ف ففياس ف ففات الهجرة اتفاقيات تعاون ثنائية ومذكرات
تفاهم مع ألبانيا وكندا وقبرص وإسف ف ففتونيا وجورجيا والتفيا ولبنان وليتوانيا ومقدونيا الشف ف ففمالية وروسف ف ففيا
وس ففريلنكا وأوكرانيا والبوس ففنة والهرس ففك وتركيا  -منظمة األمن والتعاون في أوروبا (" )2006ماهو املركز
الف ف ففدولف ف ففي ل ف ف فت ف ف فطف ف ففويف ف ففر سف ف ف ف ف ف فيف ف ففاسف ف ف ف ف ف ففات ال ف ف فه ف ف فجف ف ففرة؟" – ت ف ف فمف ف ففت زيف ف ففارة املف ف ففوقف ف ففع فف ف ففي  16ديسف ف ف ف ف ف فم ف ف فب ف ففر
https://www2.osce.org/files/f/documents/e/e/30042.pdf2020
 13املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (" ،)2020التقرير السنوي لألنشطة لسنة  "2019ص ص 22
– 25
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يستعرض الجزء املوالي من هذه الورقة تاريخ املنظمة وتحوالتها التشغيلية،
مع تسليط الضوء على ما يسمى "بحوارات الهجرة".

.1.3

تعميم "ادارة الهجرة"

"إدارة الهجرة" تعني التحول من عدم اعتماد أي سياسة خاصة بالهجرة
الى اعتماد مقاربة تنظيمية لتوجيه الهجرة بطريقة جد انتقائية على مستوى
العالم ،وإخضاعها الى "نظام هجرة عاملي.
األستاذة الدكتورة سابين هيس ،جامعة غوتنغن.14

شهدت شؤون الهجرة في أواخر الثمانينات والتسعينات تحوال كبيرا
في جميع أنحاء أوروبا حيث أدى انهيار االتحاد السوفيي ي والنزاعات
املسلحة في يوغوسلفيا السابقة ،وال سيما الحر األهلية في البوسنة
والهرسك ،إلى ارتفاع كبير في عدد األشخاص الفارين نحو أوروبا الغربية.
تأثرت النمسا وسويسرا بشدة من ارتفاع وفود اللجيين ،وقررتا التعاون
ملواجهة الواقع الجديد .بالتالي وفي سنة  ،1992تم تكليف املوظف املدني
السويدي ومستشار األمم املتحدة جوناس ويندغرين بإعداد مشروع ريادي
ثنائي ،يهدف إلى تعزيز الحوار والبحث حول الهجرة على الصعيد الحكومي
الدولي مع التركيز على أوروبا الشرقية .وفي سنة  1993تم تأسيس املركز
الدولي لتطوير سياسات الهجرة كمشروع استشاري مؤقت ملدة ثلث
سنوات ،مقره في فيينا ويخضع للقانون النمساوي.

 14سابين هيس " )2010( Hess, Sabineنحن نعمل على تسهيل الدول!" تحليل إثنوغرافي للمركز الدولي
لتطوير سياسات الهجرة " ،تحرير مارتن جيغر وانطوان بيكود Geiger, Martin and Antoine Pécoud
"السياسات الدولية الدارة الهجرة"  Palgrave Mcmillanلندن ص97
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قبل تعيينه في خطة مدير املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة،
انضم ويندغرين إلى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون اللجيين في
جنيف في سنة  1987كمستشار أول مكلف بتنسيق "املشاورات الحكومية
الدولية بشأن سياسات اللجوء واللجيين والهجرة في أوروبا وأمريكا
الشمالية وأستراليا" ( ،15)IGCوهي منصة حوارات وتبادل غير رسمية تم
إنشاؤها في سنة  1985وجمعت  13دولة أوروبية والواليات املتحدة وكندا
وأستراليا واملنظمة الدولية للهجرة ومفوضية االمم املتحدة.16
أشار الدكتور فابيان جورجي الى ان املشاورات الحكومية الدولية
بشأن سياسات اللجوء واللجيين والهجرة كانت عبارة عن منتدى حواري
"محدود األهمية عندما تم إطلقه ،لكنه تحول الحقا إلى منصة تنسيق
هامة بين البلدان املانحة االساسية للمفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون اللجيين في أواخر الثمانينات حيث وظفته الدول املشاركة للنقاش
واالتفاق حول األهداف األساسية لسياسات الهجرة في الدول الغربية .وال
ينبغي التقليل من أهمية املشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة
واللجوء واللجيين بأي حال من األحوال حيث تم في اطارها تطوير مفاهيم
"الدولة الثالثة اآلمنة" و "بلدان املنشأ اآلمنة" و "إجراءات اللجوء سريعة
التتبع" واقرار العقوبات ضد شركات النقل وتم تكريس ذلك الحقا في
 15املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة "املدير العام السابق"  -تمت زيارة املوقع في  26ديسمبر 2020
https://www.icmpd.org/about-us-old-2017/history/former-dgs/
ُ
 16أعيدت تسمية املشاورات الحكومية الدولية بشأن سياسات اللجوء واللجيين والهجرة في أوروبا وأمريكا
الشمالية وأستراليا الحقا املشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء واللجيين وجمعت بحلول سنة
 18 ،2020دولة مشاركة باالضافة الى مفوضية االتحاد االوروبي و املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون اللجيين
واملنظمة الدولية للهجرة
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القوانين الوطنية ومعاهدات شنغن ودبلن في التسعينات ،مما أدى إلى
انخفاض حاد في عدد مطالب اللجوء في جميع أنحاء أوروبا الغربية.17
مع ذلك ،بدأ دور املشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة
واللجوء واللجيين في التغير في سنة  1992حيث عبرت بعض البلدان املانحة
الرئيسية للمفوضية ،وال سيما النمسا وسويسرا " ،عن عدم رضاها عن
أداء املشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء واللجيين"18
باعتبارها تحولت من منتدى حوار شامل حول سياسات واستراتيجيات
الهجرة إلى منصة تبادل أكثر تقنية.
وفي مقابلة مع جورجي في سنة  ،2004أشار ويندغرين  -منسق
املشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء واللجيين بين سن ي
 1987و  - 1993إلى أن تقليص االرتباط مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون
اللجيين كان دافعا رئيسيا للنمسا وسويسرا إلنشاء املركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة من أجل اتاحة املجال ملعالجة شأن الهجرة بشكل أكثر
تقييدا .ويفترض جورجي أن أحد أسبا التخلي عن املشاورات الحكومية
الدولية ال ي تشرك املفوضية بشكل مباشر هو االختلف حول عمليات
الترحيل القسري فبينما رفضت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
اللجيين التدابير القسرية ،اعتبر املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
وأوليك الذين أنشيوا املنظمة أنها ضرورية.19
 17فابيان جورجي "ادارة الهجرة في أوروبا ص 14
 18سابين هيس " )2010( Hess, Sabineنحن نعمل على تسهيل الدول!" تحليل إثنوغرافي للمركز الدولي
لتطوير سياسات الهجرة " ،ص101
 19فابيان جورجي "ادارة الهجرة في أوروبا ص  – 17ص54
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في أوائل التسعينات ،تحولت املشاورات الحكومية الدولية بشأن
الهجرة واللجوء واللجيين فعل إلى منتدى تبادل تقني ،وال زال ذلك يميزها
ح ى اليوم .20وفي الوقت نفسه ،تكثفت جهود دول أوروبا الغربية بشكل
متصاعد في التنسيق والتعاون بشأن منع "الهجرة غير النظامية" من أوروبا
الشرقية .وقد ّ
وصف جورجي مؤتمر برلين حول الهجرة لسنة  1991على أنه
" نقطة انطلق معركة منسقة ضد الهجرة غير النظامية بين الشرق والغر
على الصعيد األوروبي".
وتم عقد مؤتمر وزاري آخر حول الهجرة في بودابست سنة ،1993
ّتوج بإطلق عملية بودابست ( ،)BPوهي منصة تبادل غير رسمية تنظم
مؤتمرات دورية رفيعة املستوى واجتماعات غير رسمية تهدف لصياغة
توصيات سياسية وتقديم الدعم التنفيذي للدول املشاركة .ح ى يومنا
هذا ،تعالج التوصيات واإلجراءات امليدانية ال ي يتم تنفيذها في إطار عملية
بودابست في الغالب قضايا تهم ضوابط التأشيرات والحدود وتبادل

 20في سنة  ،2020ردت الحكومة األملانية على طلب خطي من النائب إيفا ماريا شرايبر" :املشاورات
الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء واللجيين ( )IGCهي منصة تعاون حكومية دولية غير رسمية
تفتقر الى شخصية قانونية ومقرها في جنيف )...( .ال يزال هذا الهدف املتمثل في التبادل السياس ي الحالي
ذي التوجه العملي واألقل استراتيجية ،من منظور الحكومة الفيدرالية [ألملانيا]  ،النقطة املحورية
للمشاركة في املشاورات الحكومية الدولية .ويتسم التبادل في اطار املشاورات الحكومية الدولية
باملوضوعية والخبرة ،على سبيل املثال من خلل تبادل أفضل املمارسات أو املعلومات الحالية حول
التطورات القانونية في البلدان املشاركة .وبالتالي فإن املشاورات الحكومية الدولية ليست منصة للتمثيل
واملفاوضات حول املواقف السياسية للدول واملؤسسات املشاركة .البرملان االملاني ( . )2020مطبوعات
البرملان  11 ،25159/19ديسمبر  ،2020برلين ،سؤال عدد  48ص  – 33تمت زيارة املوقع في  27ديسمبر
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/251/1925159.pdf 2020
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املعلومات واتفاقيات إعادة القبول وتجريم املهاجرين واملهربين وشركات
النقل.
وفي غضون ذلك ،جلب املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
االهتمام تدريجيا في أوروبا كمقدم جديد للستشارات والنصائح السياسية
املتعلقة بالهجرة .وفي سنة  ،1994شغل املركز خطة األمانة العامة في عملية
بودابست ،والزال يضطلع بها ح ى اليوم .في ذلك الوقت ،كانت املنظمة
مجرد مشروع استشاري مؤقت ولكن في نهاية املطاف ،تحول املركز
بمقتض ى ثلث اتفاقيات تم توقيعها في سنة  1996وسنة  2003إلى كيان
قانوني دائم يتمتع بوضع منظمة دولية قانونيا.
أمنت االتفاقية املوقعة مع الحكومة النمساوية في سنة 2000
اإلقامة القا نونية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في فييناُ ،21ومنح
املركز صفة مراقب في األمم املتحدة في سنة  .2002وبحلول أوائل القرن
الحادي والعشرين ،ارتفع عدد الدول أعضاء املركز بسرعة ليبلغ عددها 18
دولة في سنة .222020
 21نظام املعلومات القانونية الفيدرالية (" )2000اتفاقية بين جمهورية النمس ف ف ف ففا واملركز الدولي لتطوير
س ففياس ففات الهجرة بخص ففوص املقر الرس ففمي للمركز الدولي لتطوير س ففياس ففات الهجرة" – نس ففخة محينة –
وزارة ال ف ف ففرقف ف ف فمف ف ف فن ف ف ففة الف ف ف فن ف ف ففمس ف ف ف ف ف ف ففاوي ف ف ففة – تف ف ف فم ف ف ففت زي ف ف ففارة امل ف ف ففوق ف ف ففع ف ف ف ففي  28ديس ف ف ف ف ف ف فمف ف ف فب ف ف ففر ،2020
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnum
mer=20000929
 22بلغ عدد الدول أعضف ف ففاء املركز الدولي لتطوير سف ف ففياسف ف ففات الهجرة في سف ف ففنة  18 ،2020دولة :النمس ف ففا ،
سويسرا ( ، )1993املجر ( ، )1995سلوفينيا ( ، )1998الجمهورية التشيكية ( ، )2001السويد (، )2002
بلغاريا  ،بولندا  ،البرتغال ( ، )2003كرواتيا ( ، )2004سف ف ف ففلوفاكيا ( ، )2006رومانيا ( ، ) )2010صف ف ف ففربيا ،
البوسنة والهرسك ( ، )2011مقدونيا الشمالية ( ، )2012مالطا  ،تركيا ( ، )2018أملانيا ()2020
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مهد تحول أوروبا "من عدم اعتماد سياسة خاصة للهجرة إلى
اعتماد مقاربة تنظيمية لتوجيه الهجرة بطريقة جد انتقائية '' 23الطريق
لتوسع املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة حيث أصبحت مفاهيمه
للهجرة غير النظامية ،وضوابط الحدود وهجرة اليد العاملة ،وال ي يطلق
عليها اليوم اسم "ادارة الهجرة" ،التوجه السياس ي السائد في أوروبا
واملنصوص عليه رسميا في معاهدة أمستردام لسنة  1997وقمة االتحاد
األوروبي في تامبيري سنة .241999
منذ ذلك ،باتت سياسات الهجرة أولوية قصوى على مستوى
الحوكمة الوطنية وعبر الوطنية في جميع أنحاء أوروبا ،وصارت صياغتها
تعتمد على مقاربة متعددة األركان ،تربط سياسات الهجرة ومراقبة الحدود
باملسائل الخارجية والتجارية واإلنمائية واألمنية وتعالج بشكل شامل
املمارسات امليدانية والقوانين والعلقات مع الدول غير األوروبية.

 .2.3توسع املركز ّ
الدولي لتطويرسياسات الهجرة الى آسيا،
افريقيا واملتوسط
يجب منح األولوية لصياغة وتنفيذ استراتيجيات طويلة املدى للتعامل
مع ظاهرة الهجرة .وتهدف مثل هذه االستراتيجيات إلى تيسير اإلنذار املبكر،
ومكافحة األسبا الجذرية ،ومواءمة تدابير مراقبة الدخول ،وتنسيق
السياسات املتعلقة باألجانب واللجوء واللجيين.
 23سابين هيس " )2010( Hess, Sabineنحن نعمل على تسهيل الدول!" تحليل إثنوغرافي للمركز الدولي
لتطوير سياسات الهجرة " ،ص97
 24فابيان جورجي "ادارة الهجرة في أوروبا" ص 34
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اتفاقية متعلقة بإنشاء وتشغيل املركزالدولي لتطويرسياسات الهجرة في فيينا،
الفصل األول.25

ّ
مهد تعميم "إدارة الهجرة" والتغييرات املؤسسية للمركز الدولي
لتطوير سياسات الهجرة الطريق أمام املنظمة لتوسيع أنشطتها تدريجيا،
وال يقتصر هذا التوسع على تعدد عروض وتقديم الخدمات بل يشمل ذلك
مدى انتشارها .في سن ي  2003و ،2010توسعت عملية بودابست بشكل
كبير بانضمام عشرات الدول في جميع أنحاء آسيا إلى طاولة الحوار وبعد أن
اقتصر استهداف املنتدى في بدايته على دول أوروبا الشرقية ودول البلقان
الغربية ،فإنه يضم اليوم  52دولة مشاركة ومنظمة وسبع دول مراقبة بما
في ذلك الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والصين وإيران والهند وباكستان
وبنغلديش والواليات املتحدة وكندا وروسيا وأستراليا وغيرها.
انخرطت مؤسسات ووكاالت االتحاد األوروبي مثل فرونتكس،
واملفوضية األوروبية ،ودائرة العمل الخارجي األوروبي واملكتب األوروبي
لدعم اللجوء فضل عن هييات األمم املتحدة مثل املنظمة الدولية للهجرة
ومفوضية شؤون اللجيين ،وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومكتب األمم
املتحدة املعني باملخدرات والجريمة في عملية بودابست .26بالنسبة للمركز
الدولي لتطوير سياسات الهجرة ،يمكن اعتبار عملية بودابست كحجر
 25املركز الدولي لتطوير سففياسففات الهجرة ( )2003/1993اتفاقية متعلقة بإنشففاء وتشففغيل املركز الدولي
لتطوير س ف ففياس ف ففات الهجرة في فيينا  ،غرة جوان ( 1993تم تعديلها في س ف ففنة  1996وس ف ففنة  – )2003تمت
زيف ف ف ففارة املف ف ف ففوقف ف ف ففع فف ف ف ففي  23ديس ف ف ف ف ف ف ف فم ف ف ف فب ف ف ف فر https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD- ،2020
Website/ICMPD_General/Agreements/ICMPD_Agreement_POD001V01_2004-05-27.pdf
 26الصفحة الرئيسية ملوقع عملية بودابست ،تمت زيارة املوقع في  27ديسمبر ،2020
https://www.budapestprocess.org/
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أساس انبثقت عنه سلسلة كاملة من منتديات التبادل املماثلة وال ي تم
تنظيمها بين سن ي  2003و ،2014وتولى املركز في كل منها خطة األمانة
العامة.
تعاقدت املفوضية األوروبية في سنة  2002مع املركز الدولي
لتطوير سياسات الهجرة إلنشاء منتدى غير رسمي خاص بمنطقة البحر
األبيض املتوسط على غرار عملية بودابست .وتعكس السياسات والتدابير
املنفذة أو املعلن عنها في إطار حوار الهجرة العابرة في البحر األبيض
املتوسط ،الذي تم إطلقه رسميا في سنة  ،2003رؤية املركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة لف "إدارة الحدود" حيث شملت الحوارات الحكومية الدولية
غير الرسمية وبناء القدرات و"تعزيز التعاون بشأن العمالة والهجرة
الدائرية".27
وقد استهدف حوار الهجرة العابرة في البحر األبيض املتوسط في
البداية منطقة املتوسط حصريا ،ولكنه توسع الحقا بانضمام دول غر
إفريقيا ودول الساحل وعدد من املنظمات مثل فرونتكس ،واإلنتربول،
واألوروبول ،ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ،ومجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،واملنظمة الدولية للهجرة ،والجامعة
العربية ،وتجمع دول الساحل والصحراء وح ى املشاورات الحكومية الدولية
بشأن الهجرة واللجوء واللجيين.

 27املنظمة الدولية للهجرة " حوار الهجرة العابرة في البحر األبيض املتوسط" – تمت زيارة املوقع في 02
جانفي https://www.iom.int/mtm ،2021
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ومع ذلك ،يبدو أن حوار الهجرة العابرة في البحر األبيض
املتوسط لم يحض إال بأهمية ثانوية في حين أن عملية الرباط ،ال ي
تستهدف غر ووسط إفريقيا وال ي تم إنشاؤها في سنة  ،2006وعملية
الخرطوم ،ال ي تم إطلقها في سنة  2014واملستهدفة ملنطقة القرن
األفريقي ،تعتبر اليوم من مشاريع املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
االساسية لقيادة عملياته في أفريقيا حيث تم تكليف املركز بمهمة االمانة
العامة لكل املنصتين.
بالتزامن مع التوسع الجغرافي للمركز الدولي لتطوير سياسات
الهجرة ،عملت املنظمة كذلك على تنويع وتعدد الخدمات ال ي تعرضها
وتقدمها .وظلت الحوارات الحكومية الدولية وخدمات التنسيق
واالستشارات غير الرسمية الركيزة األساسية لعمل املركز .كذلك ،ظلت
مهمة بناء القدرات مدرجة على رأس جدول أعمال املنظمة وذلك منذ أواخر
التسعينيات ،عندما شارك املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ألول مرة
في برامج تكوين سلطات مراقبة الحدود في دول أوروبا الشرقية املمولة من
االتحاد األوروبي .أما في السنوات األخيرة فيتم التعاقد مع املنظمة أكثر
فأكثر لتقديم خدمات متعلقة بتنسيق مشاريع املقتنيات ،املصممة لتزويد
الشرطة والجيش وسلطات الجمارك في الدول غير األوروبية بمعدات
حديثة للمراقبة وحفظ األمن.
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 .3.3مواجهة أوروبا أل مة  – 2015تطويراملركز ّ
الدولي
ز
لتطويرسياسات الهجرة
نحن بحاجة إلى تصميم استجابة عاملية للختلل الوظيفي املستمر
لنظام الهجرة الدولي .عندها فقط سنتمكن من جعل الهجرة الدولية قوة
إيجابية كما يمكن لها ان تكون ولتكن فاليتا نقطة انطلق هذا التحول
خطاب الدكتورمايكل سبيندليغر(املديرالعام للمركزالدولي لتطويرسياسات
الهجرة) خالل قمة فاليتا سنة .282015

مثلت "أزمة اللجيين" سنة  2015حافزا لسياسات تصدير
الحدود األوروبية إلى الخارج حيث واجه االتحاد األوروبي ارتفاع انساق
تدفقات الهجرة إلى أوروبا بدعم وتعزيز مشاريع مراقبة الحدود بشكل
مكثف في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا .وتعالج هذه املشاريع طائفة
عريضة من القضايا بما في ذلك الطيران واألمن االلكتروني ،اكتشاف
الوثائق املزورة ،تجريم املهاجرين واملهربين ،ضبط ومراقبة الحدود ،تبادل
املعلومات ،واالستعانة بمصادر خارجية إلتمام إجراءات اللجوء وإعادة
القبول وجمع البيانات .ومثل الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا
أحد ركائز سياسة تصدير الحدود الخارجية االوروبية بعد سنة ،2015
حيث تم إنشاؤه بعد انعقاد قمة االتحاد األوروبي لسنة  2015في ال فاليتا
ليمثل أحد األدوات الرئيسية لتنفيذ خطة عمل فاليتا ال ي تم اقرارها خلل
االجتماع .وبلغت قيمة التمويل اإلجمالي للصندوق االئتماني األوروبي من
 28املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ( )2015خطا مايكل سبيندليغر 12 ،نوفمبر  – 2015تمت
زيارة املوقع في  3جانفي https://www.icmpd.org/fileadmin/_ARCHIV/ICMPD-Website/ICMPD- - 2021
Website_2011/ICMPD_General/DG_Speeches/2015/Valletta_Summit_ICMPD_Speech_2015_11_12.pdf
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أجل افريقيا  7،4مليار أورو في سنة  ،2020نابعة عن أداة الجوار األوروبية
( )ENIوهو مخصص تقنيا ألغراض تنموية.
يتسم الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا بأهمية خاصة
بالنسبة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة حيث كلف الصندوق هذه
املنظمة بتنفيذ أو بالتنسيق املشترك لسبعة من برامجه 29ويهدف اثنان من
هذه املشاريع بشكل أساس ي إلى تزويد سلطات مراقبة الحدود في تونس
واملغر (انظر الفصل  )4.1وغانا 30باملعدات ،حيث يتمثل املشروعان
باألساس في مخططات شراء بالنيابة عن الشرطة والجمارك واألجهزة
العسكرية بهدف تعزيز القدرة على مراقبة الحدود.
كذلك ،يشمل برنامج "اإلدارة املتكاملة للحدود" ( )IBMفي ليبيا،
والذي تم إنشاؤه في سنة  2017بميزانية قدرها  90مليون اورو ،توفير
املعدات للسلطات البحرية وتشير ملفات مشروع الصندوق االئتماني
األوروبي من أجل افريقيا إلى مشاركة املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
في هذا البرنامج رغم تصريح مكتبه في فيينا لصحيفة  Der Standardالنمساوية
في ماي  2020أن املركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة "ال يشارك حاليا في

 29الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا ( )2020املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ،تمت زيارة
املوقع في  29ديسمبر https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/partner/icmpd_en ،2020
 30الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا (" )2019تعزيز أمن الحدود في غانا" 4 ،أفريل  – 2019تمت زيارة

املوقع في  29ديسمبر https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake- ،2020
chad/ghana/strengthening-border-security-ghana_en
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أي مشاريع متعلقة بإدارة الحدود في ليبيا" وبأنه لم يتعاقد لتنفيذ أي مهام
في إطار برنامج "اإلدارة املتكاملة للحدود" ( )IBMفي ليبيا.31
رغم هذه التصريحات ،ثبت بأن املركز الدولي لتطوير سياسات
الهجرة ينشط في ليبيا ويقوم بتنسيق أحد مكونات مشروع "دعم إدارة
الهجرة ونظام اللجوء القائم على الحقوق في ليبيا'' ،وهي خطة لبناء قدرات
مسؤولي الدولة واملجتمع املدني بتمويل من االتحاد األوروبي بقيمة 3،4
مليون أورو .32وقع املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في سنة 2019
اتفاقية تعاون مع الحكومة الليبية في طرابلس بهدف إضفاء الطابع الرسمي
على وضع املنظمة في ليبيا وال يزال إنشاء مكتب للمركز في العاصمة الليبية
قيد التحضير منذ ذلك الحين بسبب تصعيد الحر في أواخر سنة .2019
املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة حاضر في منطقة البحر األبيض
املتوسط منذ سنوات ،لكن ق مة الفاليتا عززت عملياته في املنطقة .إلى
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
جهات مانحة أوروبية مختلفة.

 31س فففيان فيليب ناص ففر (" )2020دعوى ض ففد تعاون االتحاد األوروبي مع ليبيا“ 2 ،ماي  ،2020ففحيفة
 ،Der Standardفيينا ،ص12
 32البرملان االوروبي (" )2020أسففيلة برملانية (املرجع ") 26 ،E-004152/2020أكتوبر  ، 2020بروكسففل ،
اسف ف ف ف ف ف ف فتف ف ف فففسف ف ف ف ف ف ف ففار  /رد ب ف ف ف فرملف ف ف ففانف ف ف ففي – ت ف ف ف فمف ف ف ففت زيف ف ف ففارة املف ف ف ففوقف ف ف ففع فف ف ف ففي  28ديسف ف ف ف ف ف ف فم ف ف ف فبف ف ف ففر ،2020
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004152-ASW_EN.html
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يهدف مشروع "اإلدارة املتكاملة للحدود" في لبنان ،الذي أطلق في
سنة  2016بتمويل من الحكومتين السويسرية والهولندية (بقيمة 10،5
مليون اورو) ،الى بناء قدرات السلطات اللبنانية "املسؤولة عن جميع
الجوانب املتعلقة بإدارة الهجرة".33
يشمل مشروع "مساعدة وكاالت الحدود اللبنانية (اإلدارة املتكاملة
للحدود)" ،املمول من طرف هولندا ،توفير البنية التحتية واملعدات للجيش
اللبناني ومركز التكوين بالرياق ،الذي يعد مركز التكوين الرئيس ي في اإلدارة
املتكاملة للحدود في لبنان.34
وتمول الدنمارك ،املنخرطة في مشاريع "إدارة الحدود" في لبنان منذ
سنة  ،2007مشروعا حول األمن االلكتروني ينفذه املركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة ،حيث يوفر هذا املشروع األجهزة والبرمجيات لإلدارة
العامة لجهاز املخابرات اللبنانية.35
ينسق املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة كذلك مشروع "تعزيز أمن
الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي" املمول من االتحاد األوروبي في بيروت
 33املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة " ،وثيقة حقائق :الدعم السويسري لإلدارة املتكاملة للحدود في
لبنان" تمت زيارة املوقع في  28ديسمبر https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD- ،2020
Website/Swiss_Support_to_IBM_in_Lebanon__Phase_II__Factsheet.pdf
 34املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة " ،وثيقة حقائق :الدعم الهولندي لإلدارة املتكاملة للحدود في
لبنان" تمت زيارة املوقع في  28ديسمبر https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD- 2020
Website/ICMPD_NL_Factsheet_2019_FINAL_For_printing.pdf
 35املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة " ،وثيقة حقائق :املساعدة الدنماركية لألمن العام في لبنان"
تمت زيارة املوقع في  28ديسمبر https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD- ،202
Website/DK_Project_Factsheet_-_Draft_Version_March_2019_PB_MAD_Final_1.pdf
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منذ سنة ( 2018بميزانية تقدر  3،4مليون أورو) ويشمل املشروع دعم
قدرات موظفي املطار وتوفير املعدات بما في ذلك برامج التكوين وأجهزة
فحص األمتعة وأجهزة كشف أثار املتفجرات وتدريب الكل البوليسية.36
هذا وقد تعزز تعاون املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مع الحكومات
والكيانات عبر الوطنية في السنوات األخيرة حيث تم توقيع العديد من
االتفاقيات في هذا الصدد ،وهو ما ساهم في توسيع نطاق انتشار املركز
الجغرافي واملؤسس ي في إفريقيا وآسيا وأوروبا .في سنة  ،2020على سبيل
املثال ،وقع املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة اتفاقيات تعاون قطري
مع باكستان 37ونيجيريا 38ومذكرة تفاهم مع مفوضية االتحاد األفريقي.39
باإلضافة إلى ذلك ،ومنذ سنة  ،2018استفاد املركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة من انضمام ثلث دول أعضاء تعتبر جهات فاعلة رئيسية
 36املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ( " )2020أخبار املشروع :لبنان واالتحاد األوروبي يختتمان
السنة بنتائج ناجحة ملشروع فريد من نوعه"  15ديسمبر  ،2020تمت زيارة املوقع في  28ديسمبر ،2020
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/project-news-lebanon-and-the-eu-sealthe-year-end-with-the-successful-results-of-a-unique-project/
 37املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (" )2020باكستان واملركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
يوقعان اتفاقية تعاون قطري" 11 ،نوفمبر  ،2020تمت زيارة املوقع في  28ديسمبر 2020
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/icmpd-around-the-globe-pakistan-andicmpd-signed-country-cooperation-agreement/
 38املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (" )2020توقيع اتفاقية انشاء مقر بين حكومة جمهورية نيجيريا
االتحادية واملركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة" 16 ،جانفي  ،2020تمت زيارة املوقع في  2جانفي
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/signing-of-a-seat-agreement،2021
between-the-government-of-the-federal-republic-of-nigeria-and-icmpd/
 39املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (" )2020بيان حفي :االتحاد األفريقي واملركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة يعمقان ويكثفان التعاون حول الهجرة" 11 ،ديسمبر  ،2020تمت زيارة املوقع في 28
ديسمبر https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/press-release-au-and- ،2020
icmpd-deepen-and-extend-cooperation-on-migration/
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في نظام الحدود األوروبي وذلك بانضمام كل من مالطا وتركيا في سنة ،2018
ومن ثم أملانيا في سنة .402020

.4.3

"لصالح الدول األوروبية"

كمنظمة استشارية حكومية دولية ،يمكن تصنيف املركز الدولي
لتطوير سياسات الهجرة ( )...على أنه مشروع سياس ي نيوليبرالي .ويتضح هذا
أيضا في اضفاء الجانب االقتصادي على فكره السياس ي وممارساته بشكل
متطور ،ال سيما في مجال سوق تمويل املشاريع شديد التنافسية.
األستاذة الدكتورة سابين هيس  ،جامعة غوتنغن41

إن تصنيف املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة كمنظمة دولية
أو مقدم خدمات غير سياس ي ال يرقى إلى وصفه بشكل مناسب ،وخاصة
بإمعان النظر في رؤيته السياسية املتسقة وجدول أعماله العام .في سنة
ً
 ،2016وصف سبيندليغر ،املدير العام املنتخب حديثا إلدارة املركز الدولي
لتطوير سياسات الهجرة ،املركز بأنه "منصة وساطة حكومية دولية ومركز
أبحاث لقضايا سياسات الهجرة املستقبلية"42.

 40البرملان االملاني ( )202مطبوعات البرملان  ،20251/19في  22جوان  ،2020برلين ،تساؤالت وأجوبة
برملانية ،تمت زيارة املوقع في  28ديسمبر https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/202/1920251.pdf ،2020
 41س ففابين هيس " )2010( Hess, Sabineنحن نعمل على تس ففهيل الدول!" تحليل إثنوغرافي للمركز الدولي
لتطوير سياسات الهجرة " ،ص106
 42املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ( " )2016سبيندليغر :سياسة الهجرة في حاجة الى اسس أكثر
دقة" 29 ،جانفي  ،2016تمت زيارة املوقع في  28ديسمبر https://www.icmpd.org/news- ،2020
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.
تعرف األستاذة الدكتورة سابين هيس ،على سبيل املثال ،املركز الدولي
لتطوير سياسات الهجرة "كمؤسسة استشارية رائدة تهدف إلى اضفاء
الصبغة االوروبية على سياسات الهجرة" و "كمشروع سياس ي نيوليبرالي"43.
في هذا السياق ،يكشف التوجه السياس ي للمدير األول للمركز ،بشكل أو
بآخر ،عن املمارسات السياسية لهذه املنظمة ح ى اليوم حيث دعم
ويندغرين ،ال ي تولى منصبه بين سن ي  1993و ،2004اعتماد مقاربة
تقييدية في التعامل مع "الهجرة غير النظامية" بما في ذلك تبني سياسة
الترحيل القسري الحازمة .وفي املقابلّ ،أيد ويندغرين هجرة العمالة إلى
أوروبا ودعم تكثيفها ألسبا ديموغرافية واقتصادية .ومن اجل معالجة
شاملة لجميع هذه املسائل ،يهدف ويندغرين إلى إنشاء "نظام هجرة متعدد
األطراف" ،ينطلق اوال في أوروبا ويتوسع الحقا على نطاق عاملي 44وقد حافظ
املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشكل عام على هذا املنطلق.
على عكس الشرائح القومية واليمينية املتطرفة من املجتمعات والنخب
السياسية ،يهدف املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة صراحة إلى
تشجيع هجرة اليد العاملة ألسبا اقتصادية و "ال العتبارات إنسانية" ،بما
أنها "تخدم مصالح الدول األوروبية" ،كما اشار جورجي .وبالتالي ،فإن نظام
الهجرة التقييدي هو أداة أساسية لكسب موافقة الطبقات املحافظة من
 43سابين هيس " )2010( Hess, Sabineنحن نعمل على تسهيل الدول!" تحليل إثنوغرافي للمركز الدولي
لتطوير سياسات الهجرة " ،ص96
 44فابيان جورجي "ادارة الهجرة في أوروبا ص 24

37

املركز الدّويل لتطوير سياسات اهلجرة من فيينا إىل فاليتا

املجتمع و "تلفي التعبية [الشعبية] لليمين املتطرف" .عل هذا االساس،
ينبغي اعتبار "إدارة الهجرة" "كمحاولة للوصول الى حل وسط"45.
ال تزال هذه الدوافع األساسية ال ي تأسست عليها مقاربة املركز
الدولي لتطوير سياسات الهجرة "إلدارة الهجرة" حاضرة في خطاباته حيث
يرد في موقعه االلكتروني" :الهجرة هي أحد أهم القضايا السياسية في
النقاشات العامة الحالية – وكثيرا ما ترتبط بوجهات نظر عاطفية ،او
متطرفة أو شعبوية .يسعى املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ألن يكون
مرافقا موضوعيا وعادال في خطابات الهجرة وذلك من خلل جمع كل
االطراف االساسية حول طاولة واحدة" .ويشير املركز في صياغته ألهدافه،
بشكل واضح إلى الخطابات اليمينية املتطرفة ال ي يجب التصدي لها46.

.5.3

حول الطابع غيرالرسمي و"حوارات الهجرة"

الطابع غير الرسمي يعني أنه ( )...يمكن للمرء أن يعمل بشكل
أسرع وأكثر انفتاحا .اإلجراءات غير الرسمية ،وال ي تشمل أيضا تقديم
املشورة للدول األعضاء ،تمهد الطريق التخاذ قرارات رسمية.
د .فابيان جورجي ،جامعة ماربورغ47

الخدمات غير الرسمية هي الدعامة األساسية ملحفظة برامج
املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وممارساته السياسية .تسلط
 45نفس املرجع ،ص ص 98 - 97
 46املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (" )2020من نحن"
 47فابيان جورجي "ادارة الهجرة في أوروبا ص 54
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املنظمة الضوء صراحة على هدفها املتمثل في اتاحة فرص تبادل غير
رسمية ،مشيرة على موقعها االلكتروني إلى أنه "تم إنشاؤها لتكون بمثابة
آلية دعم للمشاورات غير الرسمية ،ولتوفير الخبرة والخدمات الفعالة في
ساحة التعاون متعدد األطراف بشأن قضايا الهجرة واللجوء حديثة
النشأة"48 .
أشار املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة سنة  2004إلى الطابع
غير الرسمي لخدماته في نص مهمته ":يتم تقديم الخدمات عند الطلب ،وهي
خدمات ال تخضع ألي خلفية ،يتم تقديمها بأنماط عمل غير رسمية49".
وقد لخصت هيس األمر كالتالي“ :بينما تحرص الحكومات بشكل متزايد على
االنخراط في مثل هذه الهياكل التحاورية غير الرسمية ،يرفض البعض
اآلخر مثل هذه املمارسات باعتبارها "تكنوقراطية" و "غير ديمقراطية"،
وتمثل انتهاكا “غير دستوري” ملبدأ فصل السلطات وتجاوزا للرقابة
البرملانية"50.
اما في وقتنا الحالي فقد تطورت املنتديات غير الرسمية كمنصات
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
مشاريع بناء القدرات في مجال الهجرة وإدارة الحدود ،في مرحلة أولى ،االخذ
 48املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (" )2020من نحن"
 49فابيان جورجي "ادارة الهجرة في أوروبا ص 7
 50سابين هيس " )2010( Hess, Sabineنحن نعمل على تسهيل الدول!" تحليل إثنوغرافي للمركز الدولي
لتطوير سياسات الهجرة " ،ص97
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باإلجراءات اإلحصائية والتعدادية على املستوى التشغيلي الوطني واملحلي
للدول املعنية (انظر الفصل  4.2املتعلق بتونس)51.
منصات املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الدعائية الرئيسية
للسياسات واملمارسات ذات الصلة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا
تتمثل فيما يسمى بف "حوارات الهجرة" .يشغل املركز خطة األمانة العامة لكل
من عملية بودابست ( 59دولة مشاركة) ،وحوار الهجرة العابرة في البحر
األبيض املتوسط ( 46دولة) ،52وعملية الخرطوم حول الهجرة غير
النظامية ،واالتجار بالبشر وتهريب املهاجرين ( 41دولة) ،53وعملية الرباط
حول "توسيع نطاق الهجرة والتنمية" وال ي تغطي شمال وغر ووسط
أفريقيا ( 57دولة) 54وعملية براغ ال ي تم اطلقها في سنة  2009وال ي تغطي
أوروبا وآسيا الوسطى والقوقاز ( 50دولة).55
حسب التقرير السنوي ألنشطة املركز الدولي لتطوير سياسات
الهجرة لسنة  ،2019تشمل األنشطة املنظمة في إطار هذه املنتديات
اجتماعات مجموعات العمل والندوات ودورات بناء القدرات أما الهدف
العام ملختلف العمليات فهو خلق "إطار سياس ي غير رسمي ،وتوفير فرصة
 51نفس املرجع ،ص 109
 52املنظمة الدولية للهجرة "الهجرة العابرة في البحر األبيض املتوسط"
 53حملية الخرطوم (" )2019وثيقة حقائق عملية الخرطوم" – تمت زيارة املوقع في  30ديسمبر ،2020
https://www.khartoumprocess.net/about/the-khartoum-process
 54الصفحة الرئيسية ملوقع عملية الرباط ،تمت زيارة املوقع في  30ديسمبر https://www.rabat-،2020
process.org/fr/
 55ع ف ف فم ف ف فل ف ف فيف ف ففة بف ف ففراغ "الف ف ففدول والشف ف ف ف ف ف ففركف ف ففاء" ت ف ف فمف ف ففت زيف ف ففارة املف ف ففوقف ف ففع فف ف ففي  30ديسف ف ف ف ف ف فم ف ف فبف ف ففر ،2020
https://www.pragueprocess.eu/en/about/states-partners
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للتفاق على أهداف ومعايير السياسات للتعاون دون إلزام الدول املشاركة
قانونيا"56.
وبما أن مهام األمانة العامة تشمل االعداد العملي للمؤتمرات،
واجتماعات مجموعات العمل ،وجداول األعمال ،وملخصات الوثائق
ومشاريع القرارات ،فل ينبغي االستهانة بتأثير املركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة على الحوارات وتأثيراتها السياسية على الدول املشاركة57.

 56املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ( )2020التقرير السنوي لألنشطة لسنة  ،2019ص ص 45/44
57

فابيان جورجي "ادارة الهجرة في أوروبا ص 54
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حدود شـ ـ ـ ـ ـامل متعدد
األطراف
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حين يتعلق األمر بمنع الهجرة غير النظامية وغير الشرعية ،تصبح
الحدود التونسية حدودا نمساوية
كارل نيهامر وزير الداخلية النمساوي58

على الرغم من أن الحجم اإلجمالي ملشروع املركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة في تونس ال يزال متواضعا ،إال أن املنظمة ّ
وسعت عملياتها
القطرية بشكل كبير وسريع منذ افتتاح مكتبها في تونس سنة  .2015واعتبارا
من سنة  ،2020تم تكليف املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتنفيذ
برنامجين لتكوين وتزويد الشرطة والديوانة التونسية بقيمة  33مليون أورو
كما تم تكليفه بإدارة جزء واحد من مشروع متعلق "بإدارة الهجرة"،ممول
من طرف الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا (بميزانية  3مليين
أورو) .باإلضافة إلى ذلك ،تستهدف أربعة مشاريع إقليمية للصندوق
االئتماني األوروبي من أجل افريقيا وثلثة برامج إقليمية للتحاد األوروبي
ممولة من خلل أدوات أخرى – الجمهورية التونسية ويتولى املركز الدولي
لتطوير سياسات الهجرة تنفيذ كل هذه املشاريع سواء كليا أو بشكل
مشترك بالتنسيق مع شركاء آخرين.
وتجدر االشارة مع ذلك الى أن تعاون املركز الدولي لتطوير سياسات
الهجرة مع السلطات التونسية يعود إلى سنة  2003حين تم إطلق حوار
 58ف ففحيفة " )2020( Der Standardبمليون أورو :النمس ف ففا تدعم مش ف ففروع حماية الحدود في تونس" 25
جف ف ف ف ففوان  ،2020ف ف ف ف ف في ف ف ف ف في ف ف ف ف فنف ف ف ف ففا ،ت ف ف ف ف فمف ف ف ف ففت زيف ف ف ف ففارة املف ف ف ف ففوق ف ف ف ف فع فف ف ف ف ففي  24ديسف ف ف ف ف ف ف ف فم ف ف ف ف فبف ف ف ف ففر ،2020
https://www.derstandard.at/story/2000118319113/eine-million-euro-oesterreichunterstuetzt-grenzschutzprojekt-in-tunesien
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الهجرة العابرة في البحر األبيض املتوسط بمشاركة تونس .وفي حين تعود
الزيارة األولى ملدير املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة إلى تونس إلى سنة
 ،2007فان العلقات بين تونس واملنظمة لم تطور بشكل كبير إال في سنة
 2015بتوقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين ،وافتتاح مكتب املركز في تونس
في أكتوبر .2015
وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون في سنة 2016
بمصادقة مجلس الشعب التونس ي على االتفاقية ،وهو ما مهد الطريق أمام
املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لتوسيع عملياته في تونس 59.ونظرا
ألن املشاريع االقليمية للصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا يتم
تنسيقها بشكل أساس ي من طرف مكتبه في مالطا ،اقتصر دور املركز في
تونس على املشاركة كهيية تابعة ،على الرغم من أنه املسؤول عن املشروع
الوطني للصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا وعن برنامج املشتريات
"االدارة املتكاملة للحدود في تونس  ،" IIIبتمويل من أملانيا والدنمارك
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
السلطات التونسية مع مسائل ضبط ومراقبة الحدود وفقا ملفهومه "إلدارة
الهجرة" .وبالتالي ،تتمثل األهداف الرئيسية في دعم قدرات الشرطة
 59املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (" )2021نشرة املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الخاصة
بليبيا وتونس –  "2020جانفي  ،2021تونس ،ص16
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والديوانة التونسية في ضبط ومراقبة الحدود ومنع التنقل غير النظامي
لألشخاص والبضائع .اما الركيزة الثانية لعملية املركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة في تونس فتتضمن مشاريع "حوكمة الهجرة" ،بما في ذلك
من برامج بناء القدرات وجمع البيانات واملنتديات الحوارية وتطوير وسائل
اإلعلم والتواصل األكاديمي.

.1.4

التعاون األمني واإلمداد باملعدات

ستهدف هذه املراكز إلى اكتسا نطاق إقليمي من خلل تسهيل تعزيز
املعرفة التونسية ،ودعم املمارسات املعترف بجودتها دوليا ،وستكون بمثابة
العمود الفقري ملختلف املبادرات تحت مظلة الجمهورية التونسية لتكوين
نظرائها من البلدان املجاورة.
املركزالدولي لتطويرسياسات الهجرة" ،االدارة املتكاملة للحدود في تونس  "IIIملف
املشروع60

أهم مشاريع املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس هو
"برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغرب العريي" ( ،)BMPوهو مبادرة إقليمية
تستهدف تونس واملغر ويمولها الصندوق االئتماني األوروبي من أجل
افريقيا بمبلغ  55مليون اورو .وقد تم تخصيص  24،5مليون اورو من

 60املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة "برنامج دعم الحكومة التونسية في مجال االدارة املتكاملة
للحدود – املرحلة الثالثة ،مطبوعات
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إجمالي التمويلت لقسم برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر العربي الخاص
بتونس61.
تم إطلق املشروع في سنة  2018على أن يستمر ح ى سنة  2021إال
ان تونس لم تعلن عن موافقتها على االتفاقية النهائية إال في أوائل سنة
 ،2019مما أخر االنطلق الفعلي لقسم البرنامج الخاص بتونس إلى فيفري
.2019
الشريكان الرئيسيان املنفذان للمشروع هما وزارة الداخلية
اإليطالية واملركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ويرأس برنامج إدارة
الحدود ملنطقة املغر العربي كل من االتحاد األوروبي والدول املستفيدة
من البرنامج ،في حين تمت دعوة فرونتكس للنضمام بصفة مراقب.
الحرس البحري التونس ي ،أو فرع خفر السواحل التابع لوزارة
الداخلية هو املستفيد الرئيس ي من البرنامج في تونس حيث يهدف املشروع
إلى تعزيز التعاون "عبر اإلقليمي" واملشترك بين وكاالت السلطات املسؤولة
عن ضبط ومراقبة الحدود وإنشاء "نظام إدارة منهجية لبيانات الدخول
والخروج" .ولتحقيق هذه االهداف ،يدعم البرنامج "وكاالت الحدود الوطنية
في جمع البيانات عند نقاط العبور الحدودية واملواقع املتقدمة واملحطات
الساحلية من اجل مزيد تحليلها على املستوى املركزي" 62.مع ذلك ،يركز
 61البرملان االوروبي (" )2020تساؤالت برملانية" (املرجع عدد )E-004152/2020
 62الصف ف ف فنففدوق االئتمففاني األوروبي من أجففل افريقيففا ( " ،)2018مففذكرة عمففل برنففامج إدارة الحففدود ملنطقففة املغر
ديس ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فمف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فبف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففر ،2020
تف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فمف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففت زيف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففارة املف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففوقف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففع فف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففي 30

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/t05-eutf-noa-reg-07.pdf, pp. 12
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البرنامج بشكل رئيس ي على توفير معدات وتكنولوجيا املراقبة للسلطات
التونسية حيث خصص حوالي  70في املائة من ميزانية املشروع القتناء
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
الحرس البحري التونس ي بما يتماش ى مع مقترحات البرنامج.
بعد التنسيق وتحديد قائمة املعدات املطلوبة ،انتقل املشروع اآلن
الى مرحلة الشراء .وفي حين كانت انطلقة قسم املشروع الخاص باملغر
أسرع حيث بدأت املناقصات في  ،632019أطلق املركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة طلبات العروض األولى لشراء معدات لتونس في منتصف
سنة  .2020وقد تم تقديم ستة منح على األقل في إطار برنامج إدارة الحدود
ملنطقة املغر العربي بحلول شهر جانفي :2021

 63في إطار برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر العربي وبالنيابة عن السلطات املغربية ،أبرم املركز الدولي
لتطوير سياسات الهجرة عقودا لتوفير (من بين معدات أخرى) ،أجهزة مسح بصمات األصابع (1،67
مليون اورو)  ،ومعدات تكنولوجيا املعلومات والكاميرات ( 4،84مليون اورو)  ،و  307مركبة و  227دراجة
نارية (  8،9مليون اورو)  ،معدات املراقبة بالفيديو ( 2مليون اورو)  ،معدات فحص السفر والهوية
( 519،408اورو) ومعدات الراديو ( 2،1مليون اورو) – أنظر (سفيان فيليب ناصر Wiener " )2020
 3 "Expertiseجويلية  ،Junge Welt ،2020برلين ص  6واملركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ()2021
"اشعارات ارساء العقود" – تمت زيارة املوقع في  2جانفي https://www.icmpd.org/work- - 2021
with-us/procurement/contract-award-notices/
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رادارات ملحية وآالت تصوير حرارية 1.778 ،مليون أورو64

.1
 .2تجهيزات ( NAVTEXمعدات ملحة واتصاالت للسفن)55.960 ،
أورو65
 .3مركبات مشغلة عن بعد وسونار مسح جانبي 194.217 ،أورو66
 .4أثاث غرفة العمليات ومعدات تكنولوجيا املعلومات898.138 ،
اورو67

 64املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (" )2020اشعار بمنح العقود :تقديم رادارات ملحية وآالت
تصوير حرارية في إطار برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر العربي – قسم تونس 30 ،ديسمبر  ،2020تمت
زيارة املوقع في  2جانفي https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD- ،2021
__Website/Procurement/Award_notice_No_20.028_ONETECH_INTERTECH_EAGLE_CURRENTCORP.pdf
 65املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (" )2020اشعار بمنح العقود :تقديم معدات  NAVTEXفي
إطار برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر العربي – قسم تونس 6 ،اكتوبر  ،2020تمت زيارة املوقع في 2
جانفي https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD- ،2021
_Website/Procurement/Award_notice_No_20.021__-_NAVTEX_Equipment_MS_Marine.pdf
 66املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (" )2020اشعار بمنح العقود :تقديم مركبات مشغلة عن بعد
وسففونار مسففح جانبي في اطار برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر العربي – قسففم تونس 4 ،نوفمبر ،2020
ت ف ف فم ف ف ففت زي ف ف ففارة امل ف ف ففوق ف ف ففع ف ف ف ففي  2ج ف ف ففان ف ف فف ف ف ففي https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD- ،2021
Website/Procurement/Award_notice_No_20.022_-_Intertech_group_Eagle.pdf
 67املركز الدولي لتطوير سف ف ففياسف ف ففات الهجرة (" )2020اشف ف ففعار بمنح العقود :تقديم أثاث غرفة العمليات
ومعففدات تكنولوجيففا املعلومففات في اطففار برنففامج إدارة الحففدود ملنطقففة املغر العربي – قسف ف ف ففم تونس6 ،
أكتوبر  ،2020تم ففت زي ففارة املوقع في  2ج ففانفي https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD- ،2021
__Website/Procurement/Award_notice_No_20.013_IT_related_Equipment_MULTICOM_TMI_ONETECH.pdf
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 .5دراسة جدوى وتصميم واملساعدة في إدارة مشروع لنشر شبكة
اتصاالت تطور طويل األمد ) (LTEورادارات 86.100 ،أورو68
 .6رادارات ملحية 885.000 ،أورو69
رست خمس مناقصات على شركات تونسية ،منها شركة Multicom

و Business Solutions Onetechو ،Tunisie Micro-Informatiqueفي حين فاز مجمع
شركة النسر التونس ي  SARLومجموعة انترتيك اللبنانية بمناقصتين وفازت
شركتا  Furunoو Merignacالفرنسيتين بمناقصة.

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

في إدارة مش ف ف ففروع لنش ف ف ففر ش ف ف ففبكة اتص ف ف ففاالت تطور طويل األمد ) (LTEورادارات ومسف ف ف ففاعدات الحكام التمكن من
اس ف ف ف ف ف ف فتف ف ف فخ ف ف ففدام الش ف ف ف ف ف ف فبف ف ف فك ف ف ففة 1 ،أكف ف ف فت ف ف ففوب ف ف ففر  ،2020تف ف ف فم ف ف ففت زي ف ف ففارة امل ف ف ففوق ف ف ففع ف ف ف ففي  5ج ف ف ففان ف ف فف ف ف ففي
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-،2021
_Website/Procurement/Award_notice_No__20.015_-_Transmission_Study_TELCOTEC.pdf
 69املركز الدولي لتطوير سف ف ففياسف ف ففات الهجرة (" )2020اشف ف ففعار بمنح العقود :اقتناء رادارات ملحية في إطار
برنففامج إدارة الحففدود ملنطقففة املغر العربي – قسف ف ف ففم تونس 12 ،جففانفي  ،2021تمففت زيففارة املوقع في 3
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف في ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففري
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD،2021
_Website/Procurement/Award_notice_No_20.042__-_Navigational_Radars_FURUNO_FR.pdf
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ال تزال مناقصة توفير رادارات املراقبة املتنقلة املنشورة في نوفمبر
 ،702020واالشعار لشراء طائرات مراقبة بحرية بدون طيار الصادر في
جانفي  ،2021شاغرين ح ى أوائل سنة .202171
يتضمن برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر العربي كذلك خططا
لتكوين املسؤولين التونسيين وقد تم تنظيم هذه الدورات التكوينية  -ولكن
لم يتم تنفيذ ما جاء فيها  -من طرف املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
بما يتماش ى مع املناهج ال ي وافق عليها الشركاء املشاركون .وتجدر االشارة
الى ان أول دورة تكوينية انتظمت في ديسمبر  2019حول معايير إدارة الجودة
.ISO 9001
القسم الخاص باملراقبة البحرية يعتبر من أهم أقسام برنامج إدارة
الحدود ملنطقة املغر العربي وهو يشمل سلطات تونسية إضافية كاإلدارة
العامة للمعلوماتية ،وإدارة االرساالت ،وقسم الخدمات التقنية للحرس
الوطني ،وسلطة تنظيم االتصاالت االلكترونية ووزارة الدفاع وديوان االمن
البحري .72ويعمل القسم الخاص باملراقبة البحرية لبرنامج إدارة الحدود
 70املركز الدولي لتطوير س ففياس ففات الهجرة (" )2020إش ففعار ش ففراء :توريد رادارات مراقبة متنقلة محمولة
على مركبففات في اطففار برنففامج إدارة الحففدود ملنطقففة املغر العربي – قسف ف ف ففم تونس "  12 ،أكتوبر ، 2020
ت ف ف فم ف ف ففت زي ف ف ففارة امل ف ف ففوق ف ف ففع ف ف ف ففي  2ج ف ف ففان ف ف فف ف ف ففي https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD- ،2021
Website/Procurement/Procurement_Notice__PN__-_VMSR.pdf
 71املركز الدولي لتطوير س ف ففياس ف ففات الهجرة ( " ،)2020إش ف ففعار ش ف ففراء :توريد طائرات بدون طيار للمراقبة
البحرية" في اطار برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر العربي – قس ففم تونس "  14 ،ديس ففمبر  ، 2020تمت
زي ف ف ف ففارة امل ف ف ف ففوق ف ف ف ففع ف ف ف ف ففي  2ج ف ف ف ففانف ف ف ف فف ف ف ف ففي https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD- ،2021
Website/Procurement/Procurement_Notice__PN__-_MSD.pdf
 72الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا ( " ،)2018مذكرة عمل برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر العربي"
ص ص 14 - 13
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ملنطقة املغر العربي على تفعيل "النظام املتكامل للمر اقبة البحرية ''
( ،)ISMariSوهو عبارة عن منصة حلول برمجية مطورة محليا "تركز
املعلومات الواردة من األصول البحرية في البحر ومن الرادارات الساحلية ''
وتعرضها على خريطة تفاعلية ،حسب ما ورد في رد مفوضية االتحاد على
استفسار النائب أوزليم ديميريل في برملان االتحاد األوروبي 73.قامت شركة
تكنولوجيا املعلومات تونس  Software Technologieبتصميم "النظام املتكامل
للمر اقبة البحرية ''  ISMariSوإنشائه ويربط النظام أجهزة استشعار الرادار
 VHSواملواقع حسب نظام تحديد املوقع الجغرافي  GPSوكاميرات املراقبة "على
متن سفن خفر السواحل التونسية املختارة ومراكز التحكم ومراكز القيادة
داخل منطقة خليج تونس" لتعزيز التواصل فيما بينها .النظام حاليا في
مرحلته التجريبية النهائية وهو غير متصل بأي كيان أجنبي كسلطات
مراقبة الحدود اإليطالية أو نظام مراقبة الحدود األوروبي ( )EUROSURأو
فرونتكس ،حسب ما تزعم مفوضية االتحاد األوروبي.
بيد أنه تم إطلق "النظام املتكامل للمر اقبة البحرية '' ()ISMariS
في إطار برنامج مختلف كما تمت تجربته في املرحلة األولى من برنامج االدارة
املتكاملة للحدود في تونس ،وهو مشروع تعاون ثنائي تم إنشاؤه في سنة
 2015بتمويل من الحكومة السويسرية وأشرف املركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة على تنفيذه .تم سحب العنصر املتعلق "بالنظام املتكامل

 73البرمل ففان االوروبي (" )2020تسف ف ف ف ففاؤالت برمل ففاني ففة (املرجع ع ففدد  20 ،)E-003820/2020أكتوبر ،2020
بف ف ففروكسف ف ف ف ف ف ففل ،تسف ف ف ف ف ف ففاؤالت واجف ف ففابف ف ففات ب ف ف فرملف ف ففان ف ف فيف ف ففة ،ت ف ف فمف ف ففت زيف ف ففارة املف ف ففوقف ف ففع فف ف ففي  2جف ف ففان ف ف ففف ف ففي ،2021
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003820-ASW_EN.html
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للمراقبة البحرية'‘ ً
الحقا من برنامج االدارة املتكاملة للحدود وإدراجه إلى
برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر العربي.74
وفي الوقت نفسه ،تمت إعادة تصميم مشروع برنامج االدارة
املتكاملة للحدود مع التركيز على توسيع نطاقه .بعد املرحلة التجريبية
بتمويل سويسري ،تولت وزارة الخارجية األملانية تمويل املرحلة الثانية من
برنامج االدارة املتكاملة للحدود (ديسمبر  - 2018نوفمبر  ،2019بميزانية
 1،57مليون أورو) 75.وتضمنت دورة املشروع املمولة من طرف أملانيا دراسة
جدوى ،وتطوير نماذج تكوينية حول "الحدود" ،ودورات تدريب مدربين،
واالستعداد لبناء مرفقين لتكوين اعوان الشرطة التونسية في شمال غر
وجنو غر تونس76.
خلل مؤتمر حفي ُعقد في فيينا في جوان  ،2020أعلن مدير
املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ووزير الداخلية النمساوي كارل
نهامر إطلق انطلق املرحلة الثالثة من مشروع االدارة املتكاملة للحدود
تونس ،واملمول بميزانية قدرها  8،3مليون اورو بتمويل مشترك من أملانيا

 74البرمل ففان االوروبي (" )2020تس ف ف ف ف ففاؤالت برمل ففاني ففة (املرجع ع ففدد  29 ،)E-000891/2020افري ففل ،2020
بف ف ففروكسف ف ف ف ف ف ففل ،تسف ف ف ف ف ف ففاؤالت واجف ف ففابف ف ففات ب ف ف فرملف ف ففان ف ف فيف ف ففة ،ت ف ف فمف ف ففت زيف ف ففارة املف ف ففوقف ف ففع فف ف ففي  2جف ف ففان ف ف ففف ف ففي ،2021
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000891-ASW_EN.html
 75املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ( " )2020نشرة تونس ،املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة،
 "2019جانفي  ،2020تونس ص2
 76املركز الدولي لتطوير سف ف ف ففياسف ف ف ففات الهجرة ( " )2018برنامج دعم الحكومة التونسف ف ف ففية في مجال االدارة
امل ف فت ف فك ف ففام ف فل ف ففة ل ف فل ف فح ف ففدود  -امل ف ففرحف ف فل ف ففة الف ف فث ف ففانف ف في ف ففة "  ،2018تف ف فم ف ففت زي ف ففارة امل ف ففوق ف ففع ف ف ففي  2ج ف ففانف ف فف ف ففي ،2021
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/IBM_Tunisia-II_Factsheet_EN.pdf
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( 3،9مليون اورو) والنمسا ( 990.000اورو) والدنمارك ( 3.4مليون اورو).77
وسيستمر املشروع ح ى سنة  2023بدعم من وزارتي الخارجية األملانية
والدنماركية ووزارة الداخلية النمساوية.
أما السلطات التونسية املشاركة فهي وزارة الشؤون الخارجية،
واإلدارة العامة للديوانة التونسية التابعة لوزارة املالية واإلدارة العامة
للحدود واألجانب واإلدارة العامة لحرس الحدود التابعتين لوزارة الداخلية.
يشير ملف املشروع إلى أنه تم االتفاق على املبادئ في إطار عملية الرباط وقد
جاء هذا املشروع "كاستجابة مباشرة" ملخرجات مؤتمر  2013حول أمن
الحدود في الرباط.
يتكون املشروع من أربعة عناصر ،بما في ذلك صياغة دليل تدريب
مشترك بين الوكاالت حول "إدارة الحدود" ،ومزيد توسيع وتحديث غرف
العمليات املحلية واإلقليمية لإلدارة العامة للديوانة ،واإلدارة العامة
للحدود واألجانب واإلدارة العامة للحرس الوطني بغرض تعزيز القدرة على
ضبط ومراقبة الحدود ،وتوسيع نطاق نظام التسجيل االلكتروني "البوابة
الذكية" ( ،)Smart Gateالذي كان يهدف في البداية إلى تسهيل اجراءات منح
"تراخيص السياقة املؤقتة للسيارات األجنبية في تونس"78.

 77حيفة  " )2020( Der Standardبمليون اورو :النمسا تدعم مشروع حماية الحدود في تونس"
 78املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ( " )2020برنامج دعم الحكومة التونسية في مجال االدارة
املتكاملة للحدود  -املرحلة الثالثة " ،مطبوعات
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كان نظام البوابة الذكية موجها حصريا للجمارك التونسية وقد تم
تثبيت أدواته التجريبية في ميناء حلق الوادي في تونس وفي ملولة ،املعبر
الحدودي بين تونس والجزائر بالقر من مدينة طبرقة ،إال أن العنصر
األساس ي في املرحلة الثالثة من برنامج االدارة املتكاملة للحدود يتمثل في
إنشاء مركزي تدريب مشتركين بين الوكاالت في والي ي باجة وتوزر حيث سيتم
تدريب حرس وأعوان االدارة العامة للديوانة ،واإلدارة العامة للحدود
واألجانب واإلدارة العامة للحرس الوطني بما يتماش ى مع املناهج التدريبية
'إلدارة الحدود' ال ي تمت صياغتها في إطار عمل برنامج االدارة املتكاملة
للحدود.
تتشارك الدنمارك والنمسا في تمويل بناء مرفق التدريب في نفطة
بالقر من توزر ،وسيتم إنشاء هذا املرفق داخل موقع فرقة املراقبة
واالبحاث الديوانية .اما أملانيا فتمول بناء مركز "واد الزرقة" في والية باجة،
والذي سيتم إنشاؤه داخل مدرسة "الكوماندوز" التابعة لوزارة الداخلية
وقد دخل املشروع في مرحلة املناقصات والتعاقد في أواخر سنة .2020
وحسب وزارة الداخلية النمساوية ،من املنتظر البدء في تشييد كل
املبنيين في أواخر سنة  2021على أن ُيستكمل البناء في سنة  .2023هذه
"املراكز النموذجية املشتركة بين الوكاالت ستركز أنشطتها وأعمالها على
املستوى الوطني في املدى القصير" ،ولكنها على املدى املتوسط والطويل
"تهدف إلى اكتسا نطاق إقليمي" وإلى "أن تكون بمثابة العمود الفقري
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ملختلف املبادرات لتدريب نظراء تونس من دول الجوار تحت مظلة
تونسية"79.

.2.4

ادارة الهجرة وجمع البيانات

كيف يمكن للمرء وضف ف ف ففع اسف ف ف ففتراتيجية سف ف ف ففياس ف ف ف فية إذا لم تتوفر لديه
اإلحصائيات
دنيا صميدة ،مديرة مكتب املركزالدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس

يعتبر برنامج "دعم تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للهجرة في تونس"
املمول من طرف الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا ،والذي عادة
ما يشار اليه بمختصره الفرنس ي (Programme Gouvernance et :ProGreS
 )Stratégie Migration Tunisieأهم مشروع للمركز الدولي لتطوير سياسات
الهجرة في تونس -إلى جانب برنامج إدارة الحدود ملنطقة املغر العربي و
املرحلة الثالثة من برنامج االدارة املتكاملة للحدود  . -ويستهدف هذا املشروع
تونس حصريا حيث يركز بشكل أساس ي على بناء القدرات في مجال "حوكمة
الهجرة'' ومن املقرر أن يستمر من  2018ح ى  2021بميزانية إجمالية قدرها
 13.4مليون أورو ( 12.8مليون أورو من الصندوق االئتماني األوروبي من
أجل افريقيا و 600ألف أورو من وزارة التعاون االقتصادي والتنمية
األملانية ،بتمويل مخصص حصريا ملكون املشروع الثاني)80.
 79نفس املرجع
 80الصففندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا (" )2016وثيقة عمل :تعزيز تنفيذ االسففتراتيجية الوطنية التونسففية
لف ف ف ف ف ف ف فلف ف ف ف ف ف ف فهف ف ف ف ف ف ف فج ف ف ف ف ف ف ففرة" تف ف ف ف ف ف ف فم ف ف ف ف ف ف ففت زي ف ف ف ف ف ف ففارة امل ف ف ف ف ف ف ففوق ف ف ف ف ف ف ففع ف ف ف ف ف ف ف ففي  30ديسف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فمف ف ف ف ف ف ف فب ف ف ف ف ف ف ففر ،2020
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مكتب املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس مفوض
فقط لتنفيذ العنصر األول مع التنسيق الشامل لعناصر املشروع األربعة،
بما في ذلك االعلم والحضور ،وبالتالي فهو ال يشارك في اإلجراءات
والخدمات ال ي يتم تنفيذها في إطار عناصر املشروع األخرى .وقد تم تكليف
املؤسسة األملانية للتعاون الدولي بتنفيذ العنصر الثاني من املشروع ("تعبية
الجالية املغتربة") والذي يهدف إلى خلق فرص للعمل واالستثمار .لهذا
الغرض ،تتعاون الوكالة األملانية للتعاون الدولي مع العديد من السلطات
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 Franceوهي وكالة تابعة للدولة تعمل على "اعادة ادماج املهاجرين
واملرحلين التونسيين" .يهدف هذا القسم من املشروع الى توفير الدعم
لفحوالي  200تونس ي ممن عادوا من أملانيا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا
باإلضافة إلى إعادة ادماج  15من مواطني جنو الصحراء في بلدانهم
األصلية .أما العنصر الرابع ("اإلدارة املحلية للهجرة") فتنفذه الوكالة
الفرنسية الحكومية للتنمية ( )AFDواملنظمة غير الحكومية البريطانية

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/action-document-tunisie-actionfiche-20161216_fr.pdf
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األمريكية  Mercy Corpsوينطوي على مشاريع متعلقة "بحوكمة الهجرة" على
الصعيد املحلي81.
في إطار العنصر األول من برنامج "دعم تنفيذ االستراتيجية
الوطنية للهجرة في تونس" ( ProGreSبميزانية  3مليين أورو) ،يتعاون املركز
الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشكل أساس ي مع املرصد الوطني للهجرة،
واإلدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة التابعان لوزارة الشؤون
االجتماعية واملعهد الوطني لإلحصاء .ويهدف هذا العنصر اساسا لدعم
املكتب الوطني للهجرة واإلدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة في
تنفيذ "االستراتيجية الوطنية للهجرة" في تونس ،ال ي تمت صياغتها في سنة
 2013ومراجعتها في سن ي  2015و.2017
يعمل املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة على دعم قدرات
املرصد الوطني للهجرة ،واإلدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة،
والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل وبعض مؤسسات ووكاالت
الدولة األخرى عن طريق تنظيم دورات تكوينية وورشات العمل حول إعداد
امليزانيات وتطوير املؤشرات ووضع خطط العمل .هذا وقد قام املركز الى
جانب ذلك باقتناء معدات تكنولوجيا معلومات بقيمة  156،901أورو
لصالح السلطات املعنية82.
 81املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ( )2018برنامج "دعم تنفيذ االستراتيجية الوطنية للهجرة في تونس"
 ،ProGreمطبوعات ،مطوية

 82املركز الدولي لتطوير سفياسفات الهجرة ( " )2019إشفعار بمنحة :توفير معدات تكنولوجيا معلومات في
إطار مشف ففروع دعم تنفيذ اإلسف ففتراتيجية الوطنية للهجرة في تونس ،عنصف ففر حوكمة الهجرة" 20 ،ديسف ففمبر
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يتضمن العنصر األول من مشروع "دعم تنفيذ اإلستراتيجية
الوطنية للهجرة في تونس" كذلك مشروعا لجمع البياناتُ ،يمول من خلل
املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ،ويراقبه املرصد الوطني للهجرة
وينفذه املعهد الوطني للحصاء.
هكذا تم إطلق الدراسة املسحية للهجرة الدولية لألسر في تونس ( )HIMSفي
جويلية  2020وال ي تهدف إلى جمع عينة تمثيلية لجميع الفيات املعنية
بالهجرة في جميع انحاء تونس .حسب املعهد الوطني لإلحصاء ،تشمل
الدراسة العائدين التونسيين ،و "املهاجرين غير النظاميين" التونسيين
الذين يعيشون في الخارج ،واملهاجرين األجانب املقيمين في تونس (سواء
بوضع نظامي او غير نظامي) .وقد تم تدريب  160شخصا في منتصف سنة
 2020حول كيفية إجراء املسح امليداني.
انطلق جمع البيانات في منتصف سنة  2020على أن ينتهي في مارس
 .2021ويقدر املعهد الوطني لإلحصاء النفقات اإلجمالية للمسح بف  5مليين
دينار تونس ي .83وقد أجريت دراسات استقصائية مماثلة في األردن ومصر
واملغر إال ان الدراسة املسحية للهجرة الدولية لألسر في املغر اقتصرت
على الرعايا املغربية ،كما لم تدرج عينات البيانات في مصر واألردن الرعايا
األجانب ،حسب ما افاد به مكتب املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في
تونس.
 ،2019ت ف فم ف ففت زي ف ففارة امل ف ففوق ف ففع ف ف ففي  5ج ف ففان ف فف ف ففي https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD- ،2021
Website/Procurement/Supply_of_IT_Equipment_-_Award_Notice_-_S2i.pdf
 83وكالف ف ففة ت ف ف ففونس افريقيف ف ففا لألنب ف ف ففاء ( " )2020إطف ف ففلق أول مس ف ف ففح وطنف ف ففي ح ف ف ففول الهجف ف ففرة وامله ف ف ففاجرين ف ف ف ففي
ت ف ف ف ف ف ف ف ف ففونس" 22 ،جويلي ف ف ف ف ف ف ف ف ففة  ،2020ت ف ف ف ف ف ف ف ف ففونس ،تم ف ف ف ف ف ف ف ف ففت زي ف ف ف ف ف ف ف ف ففارة املوق ف ف ف ف ف ف ف ف ففع ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففي  5ج ف ف ف ف ف ف ف ف ففانفي ،2021
https://www.tap.info.tn/en/Portal-Society/12906336-first-national

58

املركز الدّويل لتطوير سياسـ ـ ـ ـ ـات اهلجرة يف تـ ـونس – حنو نظ ـ ـ ـ ـ ـام حدود شـ ـ ـ ـ ـامل
متعدد األطراف

ينسق املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة كذلك مع املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون اللجيين على الرغم من عدم تعاونهما بشكل
مباشر على املستوى التشغيلي .ومن أجل تجنب تداخل العمليات ،يشارك
املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في اجتماعات منتظمة مع وكاالت
األمم املتحدة لتبادل املعلومات بشأن عملياتها ،بما في ذلك املنظمة الدولية
للهجرة ووكالة اللجيين التابعة لألمم املتحدة.
وكالة اللجيين التابعة لألمم املتحدة كانت أو ال تزال منخرطة في
مشروعين مرتبطين بفاملركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة :املرحلة االولى
ملشروع االدارة املتكاملة للحدود ( )2018 – 2016وبرنامج رصد ومراقبة
ممول من طرف الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا .وفي حين كان
املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مسؤوال عن ادارة القسم األول
ملشروع االدارة املتكاملة للحدود واملتعلق "بإدارة الحدود" ،فقد تم التعاقد
مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون اللجيين إلدارة العنصر الخاص
بالحماية الدولية ،على الرغم من عدم "وجود اي روابط بين القسمين"،
حسب تصريح املفوضية .هذا وقد "تلقت مفوضية األمم املتحدة السامية
لشؤون اللجيين تمويلت من طرف الصندوق االئتماني األوروبي من أجل
افريقيا كمساهمة في برامج املفوضية انطلقا من  ."2020في هذا السياق،
ُ
وبصفته نظير االتحاد األوروبي في خطة الرصد واملراقبة ،فقد طلب من
املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة التفاوض بشأن املؤشرات مع
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون اللجيين ،حسب مكتب املفوضية
ُ
في تونس .وقد صرحت املفوضية بأنها أنه تشارك البيانات ذات الصلة مع
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املركز مرتين سنويا كما طالب بذلك االتحاد األوروبي مؤكدة بأنه "ليس
للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة أي تأثير على كيفية تصميم
املفوضية وتنفيذها إلستراتيجيتها في املراقبة والتقييم".

.3.4

برامج التبادل والتعاون اإلقليمية

منذ سنة  ،2015وضع مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر
األبيض املتوسط ( ،)MC2CMواملمول من أداة الجوار األوروبية ،مسألة
الهجرة في صدارة اهتمامات املدن املعنية ال ي كانت خبراتها ح ى وقت قريب
محدودة في مجال الحوكمة املحلية للهجرة.
مذكرة عمل مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض املتوسط84

تم تكليف املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتنفيذ أو بالتنفيذ
املشترك لستة من مشاريع الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا في
تونس بما في ذلك خمسة برامج إقليمية (من بينها برنامج إدارة الحدود
ملنطقة املغر العربي) وبرنامج "دعم تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للهجرة في
تونس" .باإلضافة إلى ذلك ،ينفذ املركز بصفة مشتركة ثلثة مشاريع أخرى
يمولها االتحاد األوروبي عن طريق أدوات تمويلية أخرى.

 84الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا ( )2020مذكرة عمل مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر
األبيض املتوسط – املرحلة الثانية 7 ،جانفي ،2020

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/action_fiche_revised.docx.pdf
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باالشتراك مع املبادرة العاملية ملكافحة الجريمة املنظمة العابرة
للحدود  ،ينسق املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة أعمال "مؤسسة
التعاون الفني'' املمولة من طرف الصندوق االئتماني األوروبي من أجل
افريقيا ،وهو برنامج رصد وتقييم يستهدف تونس والجزائر واملغر وليبيا
ومصر (بميزانية قدرها  5،2مليون أورو) ، 85كما ينسق أعمال "مؤسسة
البحوث واالدلة" (بميزانية  19مليون اورو)  ،واملصممة بهدف "إجراء
وتجميع ونشر واالستفادة من البحوث الجديدة واملوجودة حول العوامل
املحركة وديناميكيات األسبا الجذرية لعدم االستقرار والهجرة غير
النظامية والترحيل القسري في غر وشمال إفريقيا" .ويتضمن املشروع
"بحثا تجريبيا كميا ونوعيا متعدد األبعاد" ،ويهدف إلى تحليل املمارسات
الناجحة في  17دولة من دول غر وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل.86
املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مسؤول أيضا عن مبادرة
الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا" :سياسة وممارسات حوكمة
الهجرة املبنية على األدلة في شمال إفريقيا" ( ،)eMGPPاملصممة إلنشاء
شبكة من الباحثين عبر شمال إفريقيا (بميزانية  2،8مليون اورو) وقد فاز
 85الصففندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا (" )2017مؤس فسففة التعاون الفني"  13ماي  ،2017تمت زيارة املوقع

ف ف ف ف ف ف ففي  30ديس ف ف ف ف ف ف ف ف ف فمف ف ف ف ف ف فب ف ف ف ف ف ففر https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north- ،2020
africa/regional/technical-cooperation-facility-tcf-formulation-programmesimplementation_en
 86الصفندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا ""مؤسفسفة البحوث واألدلة ملنطقة السفاحل وبحيرة التشفاد وشفمال
اف ف ف ف ف ف ف ففري ف ف ف ف ف ف فق ف ف ف ف ف ف في ف ف ف ف ف ف ففا" ،ت ف ف ف ف ف ف فم ف ف ف ف ف ف ففت زي ف ف ف ف ف ف ففارة امل ف ف ف ف ف ف ففوق ف ف ف ف ف ف ففع ف ف ف ف ف ف ف ففي  30ديسف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فم ف ف ف ف ف ف فب ف ف ف ف ف ف ففر ،2020

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/nigeria/research-andevidence-facility-sahel-and-lake-chad-region-and-north_en
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ي " 121للستطلع والبحوث" ( One-to-One for Polling

مكتب البحوث التونس
 )and Researchبمناقصة بقيمة  257،560اورو 87لصياغة وإعداد وإجراء
مسح الكتروني ،والتواصل مع األكاديميين واملجتمع املدني واملسؤولين
الحكوميين العاملين حول دول املغر والجزائر وتونس وليبيا ومصر في
جميع أنحاء املنطقة88.
ويبقى أهم مشروع اقليمي ممول من طرف الصندوق االئتماني
األوروبي من أجل افريقيا ومنسق من طرف املركز الدولي لتطوير سياسات
الهجرة من حيث التأثير هو مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر
األبيض املتوسط ( )MC2CMوالذي رصدت ميزانية بقيمة  6،375مليون
أورو لتنفيذ مرحلته الثانية .ويتم تمويل هذا املشروع بصفة مشتركة بين
الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا ( 5.55مليون يورو) ،سويسرا
( 550.000أورو) والشركاء املنفذين ( 275،000اورو) وقد تم إطلقه في
إطار حوار الهجرة العابرة في البحر األبيض املتوسط .ح ى أن املركز الدولي
لتطوير سياسات الهجرة يصفه بأنه "املبادرة الرئيسية" لفحوار الهجرة

 87املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ( " )2020إشعار بمنحة :توفير خدمات متعلقة بتعزيز وتوسيع
وتكثيف أنظمة إدارة الهجرة القائمة على الحقوق في شف ف ف ففمال أفريقيا"  30مارس  ،2020تمت زيارة املوقع
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففي  5ج ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففانف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففي https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD- ،2021
Website/Procurement/Award_Notice_no_19.042_-_EmGPP_-_ONE_TO_ONE.pdf
 88مكت ففب البحوث " 121للس ف ف ففتطلع والبحوث"  )2020( One-to-One for Polling and Researchموقع
املسف ففح االلكتروني ،املركز الدولي لتطوير سف ففياسف ففات الهجرة وسف ففياسف ففة وممارسف ففات حوكمة الهجرة املبنية على
األدل ف ف ف ففة ف ف ف ف ففي ش ف ف ف ف ف ف ف فم ف ف ف ففال إف ف ف ف ففريف ف ف ف فقف ف ف ف في ف ف ف ففان تف ف ف ف فم ف ف ف ففت زي ف ف ف ففارة امل ف ف ف ففوق ف ف ف ففع ف ف ف ف ففي  5ج ف ف ف ففانف ف ف ف فف ف ف ف ففي ،2021

https://121polling.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0fh2ZFDqo4uduPH
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العابرة في البحر األبيض املتوسط وال ي تتناول البعد الحضري للهجرة من
خلل بناء القدرات والتواصل والحوار غير الرسمي.89
يتم تنفيذ مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض
املتوسط بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من
الشركاء اآلخرين على غرار الوكالة الفرنسية للتنمية واملؤسسة األملانية
للتعاون الدولي .وباعتبار أن "املدن أصبحت بحكم الواقع مديرة للهجرة"،
يهدف املشروع إلى إنشاء منصة ملدن في البحر األبيض املتوسط "لتبادل
الخبرات واألدوات واألساليب املعتمدة ملواجهة التحديات املشتركة مثل:
حماية التماسك االجتماعي ،ضمان الوصول إلى الخدمات األساسية
واإلسكان والتعليم والتوظيف للقادمين الجدد" على النحو املبين في ملف
املشروع.90
استهدف مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض
املتوسط في مرحلته األولى ( 13 )2018 - 2015مدينة ،ومن ثم توسع نطاقه
ليشمل  21في دورة التمويل الثانية .إلى جانب تونس وسوسة وصفاقس،
يشمل استهدف مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض
املتوسط اليوم مدن طرابلس ،تاجوراء ،الرباط ،طنجة ،الدار البيضاء،
وجدة ،عمان ،بيروت ،فيينا ،غرونوبل ،ليون ،لشبونة ،مدريد ،إشبيلية،
قادس ،نابولي ،تورين ودورتموند .في إطار املشروع ،تم نشر تقارير تعريف
 89املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (" )2020التقرير السنوي لألنشطة  "2019ص65
 90الصففندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا (" )2020مذكرة عمل مشففروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر
األبيض املتوسط – املرحلة الثانية"
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هجرة املدينة ودراسات الحالة حول املدن املشاركة وال ي تتضمن خرائط
للمنظمات غير الحكومية واألطراف الحكومية ذات الصلة "بحوكمة
الهجرة" على الصعيد املحلي والحضري.91
يتعاون مشروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض
املتوسط في تونس بشكل وثيق مع بلدية تونس منذ دورته األولى ال ي تضم
خططا للحوار بهدف التشارك والتبادل مع املجتمع املدني والسلطات
العاملة في مجال الهجرة على املستويين الوطني واملحلي.
حاليا ،تتضمن خطة بناء القدرات املندرجة ضمن مشروع الهجرة
من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض املتوسط عدة مشاريع يتم تنفيذها في
صفاقس 92وتونس 93من طرف منظمات املجتمع املدني ال ي من بينها منظمة
تونس أرض اللجوء ( ،Terre d’Asile Tunisieفرع املنظمة الفرنسية غير
 91املركز الدولي لتطوير سف ف ف ففياسف ف ف ففات الهجرة ( " )2020مش ف ف ففروع الهجرة من مدينة إلى مدينة في البحر األبيض

املتوس ف ف ففط" ،تمف ففت زيف ففارة املوقع في  30ديس ف ف ففمبر https://www.icmpd.org/our-work/migration- ،2020
dialogues/mtm-dialogue/city-to-city-mc2cm/
 92تونس أرض اللجوء )"،2020 (Terre d’Asile Tunisieتعزيز التنسيق بين الفاعلين املحليين في شأن الهجرة في

ص ف فففاقس" تمت زيارة املوقع في  5جانفي https://www.terre-asile-tunisie.org/index.php/terre- ،2021
d-asile-tunisie/projets/ameliorer-la-coordination-de-la-migration-par-les-acteurs-locaux-asfax-acmals
 93تونس أرض اللجوء ) ، 2020 (Terre d’Asile Tunisieتطوير املشففاركة اإليجابية للمهاجرين في التنمية املحلية
للمف ففدينف ففة من خلل الفنون لتعزيز انف ففدمف ففاجهم على املسف ف ف ففتوى املحلي" تمف ففت زيف ففارة املوقع في  5جف ففانفي ،2021

https://www.terre-asile-tunisie.org/index.php/terre-d-asile-tunisie/projets/accroitre-lacontribution-positive-des-migrants-au-developpement-local-de-la-ville-en-utilisant-lesarts-pour-renforcer-leur-inclusion-sociale-dans-le-developpement-local-de-la-ville-de-lamarsa
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الحكومية فرنسا ،أرض اللجوء  .France Terre d’Asileتتعاون منظمة تونس
أرض اللجوء مع ثلث بلديات في مدينة صفاقس وقد أنشأت منصة
للجتماعات والحوارات بين املسؤولين املحليين واملجتمع املدني واملهاجرين،
بهدف تشجيع مشاركة املهاجرين في عمليات صنع القرار على املستوى
املحلي ،ودعم قدرات الجهات الفاعلة على املستوى املحلي وتوفير املرافقة
القانونية واالجتماعية للفيات الهشة .أما املشروع الثاني ،فهو يستهدف
بلدية املرس ى ،الحي الراقي بتونس العاصمة ،ويتضمن أنشطة فنية ودورات
لبناء قدرات السلطات املحلية ودعم املهاجرين .هذا وتقدر ميزانية كل
املشروعين  60.000اورو و 31.000اورو على التوالي.
باإلضافة إلى ذلك ،تستهدف ثلثة مشاريع أخرى للتحاد األوروبي
الجمهورية التونسية ،ويعمل املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة على
تنفيذها بشكل مشترك مع شركاء آخرين بتمويلت خارجية غير متأتية عن
الصندوق االئتماني األوروبي من أجل افريقيا :مشروع "تعزيز فرص البحر
األبيض املتوسط في االنتداب التنفيذي'' ( )HOMEReهو عبارة عن
مخطط تكوين داخلي ،يتضمن إنشاء منصة وسيطة تربط بين الشركات
الباحثة عن شبا متدربين في منطقة البحر األبيض املتوسط لتعزيز
الروابط بين األوساط األكاديمية والقطاع الخاص.
يستهدف املشروع الطلبة واملتخرجين الجدد من تونس واملغر
ومصر والجامعات وكليات إدارة األعمال واتحادات األعراف .تم تعليق
جميع أنشطة املشروع في تونس في سنة  2020بسبب جائحة كوفيد ،19
ومن املتوقع أن يتم استئناف املشروع في سنة  .2021أما مشروع "خبرات
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االتحاد األورويي في مجال الهجرة" ) (MIEUX+الذي يستهدف تونس على
مستوى كلي ،فهو يهدف منذ تأسيسه في سنة  2009الى "تعزيز حوكمة
الهجرة" في أكثر من  100دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأمريكا اللتينية
ومنطقة البحر الكاريبي من خلل تقديم "الخبرات األوروبية في جميع
مجاالت الهجرة" للسلطات املعنية .94تم تجديد هذا املشروع الذي يشرف
عليه املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ملدة ثلث سنوات أخرى في سنة
 2020بتمويل من مفوضية االتحاد األوروبي ( 7مليون أورو) .ويجدر الذكر
بأنه خلل دورة التمويل السابقة للمشروع ( ،2019-2016بميزانية  8مليين
أورو) ،تم تخصيص  120ألف أورو لتونس وتم تنظيم ورشة عمل واحدة
حول إعداد املشاريع ومراقبتها وتقييمها لفائدة ممثلي املرصد الوطني
للهجرة واالدراة العامة للتعاون الدولي حول الهجرة واملعهد الوطني لإلحصاء
والسلطات والوكاالت التونسية األخرى في سنة .2019
كذلك ،يستهدف مشروع سلسلة "الهجرة االورومتوسطية"
( )EMMالبلد التونسية ،وقد تم تأسيس السلسلة في سنة  2004وهي حاليا
في مرحلتها الخامسة ال ي انطلقت منذ ديسمبر  .95)EMM5( 2020تم تمويل
 94املركز الدولي لتطوير س ف ف ففياس ف ف ففات الهجرة (" )2020أخبار مش ف ف ففروع" :خبرات االتحاد األوروبي في مجال
الهجرة" يصف ف ف ففدر نشف ف ف ففرية تلخص األنشف ف ف ففطة الناجحة املنظمة في مجال دعم القدرات خلل فترة عشف ف ف ففر
سف ف ف ففنوات"  17ديسف ف ف ففمبر  ،2020تمت زيارة املوقع في  5جانفي https://www.icmpd.org/news- ،2021
centre/news-detail/project-news-mieux-releases-publication-to-look-back-on-ten-yearsof-successful-capacity-building-a/
 95املركز الدولي لتطوير سففياسففات الهجرة (" )2020أخبار مشففروع :انطلق املرحلة الخامسففة من مشففروع
ال ف فه ف فجف ففرة االوروم ف فتف ففوس ف ف ف ف ف فط ف فيف ففة"  11ديس ف ف ف ف ف فم ف فبف ففر  ،2020ت ف فمف ففت زيف ففارة املف ففوقف ففع فف ففي  2جف ففان ف ففف ففي ،2021
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/project-news-euromed-migrationenters-its-fifth-phase/
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املرحلتين الرابعة والخامسة من املشروع بميزانية تبلغ  6،87مليون
ويقوم االتحاد االوروبي بتمويل هذه السلسلة من خلل أداة الجوار
األوروبية في حين يشرف املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة على تنفيذها
و"تصميم أنشطتها بشكل يعمل على تسهيل الحوارات والتعاون اإلقليمي
الفعال بين الشمال والجنو وبين دول الجنو 'حول مسائل متعلقة
بالهجرة القانونية والهجرة غير النظامية والهجرة والتنمية ،الحماية الدولية
وإدارة الهجرة واالتصال بشأن الهجرة'' .97وفيما يتعلق باالتصال بشأن
الهجرة ،رصد املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة "جائزة االعلم حول
الهجرة" باالشتراك مع " "Open Media Hubوبالتعاون مع املكتب األوروبي
لدعم اللجوء بين سن ي  2017و  982019وتم تنظيم حفل توزيع الجوائز
لسنة  2018في تونس .هذا وقد تم تمويل ورشة عمل ودورة تكوين حفي
في تونس في إطار املرحلة الرابعة من مشروع الهجرة االورومتوسطية وكان
من املقرر تنظيم الدورة الرابعة واألخيرة من حفلت تقديم "جائزة االعلم
حول الهجرة" في سنة  ،2020ولكن تم إلغاؤها بسبب أزمة كوفيد .19

أورو96

 96االتحاد االوروبي (" )2016املرحلة الخامس ففة من مش ففروع الهجرة االورومتوس ففطية" تمت زيارة املوقع في
 5جففانفي https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/projects/euromed- ،2021
migration-iv
 97املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (" )2020املرحلة الخامسة من مشروع الهجرة االورومتوسطية"
تف ف فم ف ففت زي ف ففارة امل ف ففوق ف ففع ف ف ففي  30ديس ف ف ف ف ف فمف ف فب ف ففر https://www.icmpd.org/our-work/migration- ،2020
dialogues/euromed-migration-v/
" )2019( Open Media Hub 98جف ففائففزة االعففلم حففول الفهفجففرة" تفمف ففت زيف ففارة املففوقففع فففي  30ديس ف ف ف فمفبففر ،2020
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
واملؤسسة الدولية واإليبيرية  -األمريكية للسياسة العامة واإلدارة ( )FIIAPP
هي معدات ذات استخدام مزدوج حيث يمكن استخدامها كذلك ملكافحة
التمرد.
رابطة البحوث حول الطيران والهجرة ( Forschungsgesellschaft Flucht und
99)Migration

تطوير قدرات السلطات التونسية على ضبط ومراقبة الحدود
البحرية والبرية من خلل توفير املعدات والتكوين ،إنشاء "إدارة منهجية
لبيانات الدخول والخروج" من خلل دعم قدرات وكاالت الحدود في جمع
البيانات ووضع إجراءات اإلحصاء ،بناء القدرات ،جمع البيانات ،تشجيع
هجرة العمالة ذات الكفاءة العالية ومشاريع "حوكمة الهجرة" ال ي تتضمن
حوارات غير رسمية بين مسؤولي الدولة واملجتمع املدني :تتماش ى عمليات
املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس بشكل واضح مع أجندته
الشاملة وتعكس املمارسات وخطط التعاون ال ي تم اختبارها في عدد ال
يحص ى من البلدان في جميع انحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا .وعلى الرغم من
أن بعض املشاريع ال ي ينفذها املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في
تونس محدودة النطاق ،إال أن املركز على تواصل مع عدد كبير من الجهات
الفاعلة التونسية على املستوى املحلي والجهوي والوطني لتعزيز تبني
 99رابطف ففة البحوث حول الطيران والهجرة ( )2019( )Forschungsgesellschaft Flucht und Migration
"مجففامع فكريففة تزود املغر بمعففدات التس ف ف ففلح الحففدوديففة األوروبيففة" 23 ،ديس ف ف ففمبر  ،2019تمففت زيففارة املوقع في 24
ديس ف ف ففمبر https://ffm-online.org/think-tanks-liefern-eu-grenzaufruestungsmaterial-an- ،2020

marokko/
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املصطلحات واملمارسات تدريجيا بما يتماش ى مع مقاربة االتحاد األوروبي في
مجال الهجرة ومراقبة الحدود .بالتالي ،يعمل املركز الدولي لتطوير سياسات
الهجرة على تحفيز السلطات التونسية واملجتمع املدني لللتزام واملواءمة
بين املمارسات ذات الصلة بما يتماش ى مع املعايير األوروبية ،وتجاوز الرقابة
البرملانية والعامة وتقويض سيادة تونس على املسائل املتعلقة باألمن
والهجرة.
وفي نفس اآلن ،يشير حجم برامج املشتريات ال ي ينفذها املركز
الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس واملغر ولبنان وغانا إلى تحوير
أنشطة املركز فيما يتعلق بعملياته امليدانية في الدول غير األوروبية ،وال
سيما في منطقة البحر األبيض املتوسط.
إن تحويل مرفقي التدريب ،اللذين سيتم إنشاؤهما في نفطة ووادي
الزرقة في تونس ،إلى مراكز تدريب إقليمية مصممة لخلق تأثيرات مضاعفة
من خلل توفير التدريب لألجهزة األمنية في البلدان املجاورة ،يمكن أن يكون
بمثابة مشروع مخطط آخر للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ،وفي
حالة نجاح التنفيذ سيرتفع تمويل املركز وبالتالي سيتوسع تأثيره امليداني في
كامل انحاء املنطقة.
يشير انضمام أملانيا إلى املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
ومشاركتها في مشروع االدارة املتكاملة للحدود IIIإلى تعديل محتمل ملقاربتها
امليدانية ،استنادا لتاريخ وحجم مشاركة أملانيا في تكوين اعوان الشرطة
ومشاريع الشراء في املنطقة .وفي حال نجاح مشروع االدارة املتكاملة للحدود
 ،IIIستتشجع أملانيا على مزيد إسناد املشاريع ذات الصلة واالستعانة
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بموفري الخدمات الخارجيين وتكليف املركز الدولي لتطوير سياسات
الهجرة وغيره من املراكز بتنفيذها.
منذ سنة  ،2011وسعت أملانيا بشكل كبير ومنهجي تعاونها األمني مع
تونس وهي تقدم منذ ذلك الحين دعما مكثفا ألجهزة مراقبة الحدود
التونسية .شاركت الحكومة األملانية في إعادة تجهيز املراكز الحدودية على
الحدود الجزائرية التونسية ،وتزويدها بكاميرات وأجهزة رادار لتطوير نظام
مراقبة إلكتروني على الحدود الليبية التونسية ،100كما وقعت اتفاقية أمنية
ثنائية مع تونس سنة  ،2017لتسهيل تنظيم البرامج التدريبية للشرطة
التونسية ،ومسؤولي الديوانة .101هذا وقد قامت مؤخرا بتسليم معدات
لورشة سفن في صفاقس لصالح الحرس الوطني البحري التونس ي.102
على ضوء ذلك ،يبدو أن السلطات التونسية حريصة على تعزيز
تعاونها مع املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة .ولكن على الرغم من
إعلن املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة صراحة  -في تونس وأماكن
أخرى  -عن تكثيف فرص الهجرة القانونية وهجرة العمالة إلى أوروبا ،فإن

 100البرملان االملاني ( ،)2018مطبوعات البرملان ’ 7 ،19/6338ديسمبر  ،2018برلين ،تساؤالت/اجابات برملانية
– ت ف ف ف ف ف ف ف ف ف فمف ف ف ف ف ف ف ف ف ففت زيف ف ف ف ف ف ف ف ف ففارة املف ف ف ف ف ف ف ف ف ففوقف ف ف ف ف ف ف ف ف ففع فف ف ف ف ف ف ف ف ف ففي  30ديس ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فم ف ف ف ف ف ف ف ف ف فبف ف ف ف ف ف ف ف ف ففر ،2020

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/063/1906338.pdf
 101البرملان االملاني ( ،)2017مطبوعات البرملان ’ 13 ،18/11509مارس  ،2017برلين،اتفاقية القانون األمني
املشف ف ف ف ف ف ف فت ف ف ف ففرك بف ف ف ف في ف ف ف ففن ت ف ف ف ففون ف ف ف ففس وامل ف ف ف ففانف ف ف ف في ف ف ف ففا – تف ف ف ف فم ف ف ف ففت زي ف ف ف ففارة امل ف ف ف ففوق ف ف ف ففع ف ف ف ف ففي  30ديسف ف ف ف ف ف ف فمف ف ف ف فب ف ف ف ففر
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811509.pdf،2020
 102البرملان االملاني ( ،)2020مطبوعات البرملان ’ 3 ،19/19467أفريل  ،2020برلين ،تساؤالت/اجابات برملانية

– تمت زيارة املوقع في  30ديسمبر http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/194/1919467.pdf, ،2020
pp 45
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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
القانون التونسية وهو ما يغذي االتساق الشامل للممارسات والسياسات
في تونس بما يتماش ى مع مخططات تصدير الحدود األوروبية .في الوقت
نفسه ،يتم توظيف تقلب الوضع األمني على الحدود التونسية الليبية
كذريعة ملزيد تقييد النظام الحدودي متعدد األطراف في تونس وهو ما يهدف
إلى مزيد ال سيطرة على حركة األشخاص والبضائع ومنعها .هذه السياسة
تؤثر بشكل كبير على التكامل االقتصادي للمنطقة بأكملها وتحرم شرائح
كبيرة من السكان في املناطق الحدودية التونسية من دخلهم املعتمد على
التجارة غير املنظمة ،مشوهة مصدر قوتهم بشكل منهجي.
حقق املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة توسعا تدريجيا بين
أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين وسنة  ،2015ولكنه وقد
تسارع نسق التوسع بشكل كبير منذ أن تولى مدير املركز الحالي سبيندليغر
منصبه في سنة  .2016تحت ادارة سبيندليغر ،تضاعف عدد موظفي املركز
تقريبا حيث ارتفع عددهم من أقل من  200إلى ما يقار  400موظف ،كما
ارتفعت ميزانية املركز السنوية من  20مليون أورو إلى ما يقار  60مليون
أورو في سنة  2020باإلضافة الى ازدياد عدد مراكز العمل من  19إلى .10330
ً
ونظرا إلعادة تعيين الديبلوماس ي النمساوي لفترة ادارة ثانية انطلقا من
جانفي  ،2021يمكن توقع ارتفاع تأثير املركز بشكل أكبر في السنوات
 103املركز الدولي لتطوير س ف ف ففياس ف ف ففات الهجرة (" ،)2020املدير العام مايكل س ف ف ففبيندليغر يبدأ فترة ادارته
الثانية"
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القادمة .يعد املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مقدما رئيسيا
للخدمات املتعلقة بسياسات تصدير الحدود الخارجية ال ي تتبعها الدول
األوروبية منذ سنوات .وبعد توسعه الكبير في الفترة املاضية ،بات املركز
الدولي لتطوير سياسات الهجرة طرفا أساسيا وحيويا في صناعة "إدارة
الهجرة" األوروبية والعاملية وسيرتفع على األرجح تأثيره السياس ي بشكل كبير
 -في تونس كما في شمال إفريقيا وخارجها.

73

احلوصلة واآلفاق

74

