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املبادئ التوجيهية لهجرة العاملة والتنمية 

الهجرة والتنقل جزء من التاريخ البرشي. يف جميع األوقات كان جزء من سكان العامل يف تجوال.   .1

متيز التاريخ البرشي منذ البداية بحركات الهجرة والتنقل. ودخل ذلك يف فهم الكتاب املقدس لإلنسان باعتباره مجرد 

مقيم بشكل مؤقت. وقد طبعت تجارب الناس املختلفة للهجرة التقاليد الكتابية املتنوعة يف اإلنجيل: الهجرة واملنفى، 

الرحيل هرباً من املجاعة، تأسيس األرسة والعودة إىل األرسة، الفضول وحب املغامرة، الدعوة لإلنطالق والتبشري. يف التاريخ، 

العديد من االبتكارات والتطورات غري مطروحة من دون الهجرة. وهذا ينطبق عىل الفن والثقافة والعامرة، ولكن أيضاً عىل 

التغلب عىل الكوارث الطبيعية والحروب والرصاعات.

يجب أن تضع سياسة الهجرة اإلنسان يف املركز، بدوره صاحب حقوق غري قابلة للمساومة.  .2

وفقاً للفهم املسيحي، فإن جميع الناس كمخلوقات الله يتمتعون بكرامة خاصة وبحقوق اإلنسان املستمدة منها. 

املهاجرون لديهم خطط الحياة واآلمال والطموحات الخاصة بهم. ولهم الحق يف تدبري عمليات الهجرة يف املقام األول 

بنفسهم. التنمية ممكنة حيثام تتم ضامنة وحامية حقوق اإلنسان.

الحق يف حرية التنقل يشمل الحق يف البقاء، والحق يف الذهاب.  .3

الهجرة أحد السبل املمكنة لتكيف اإلنسان الفردي مع تغيري الظروف املعيشة، وبالتايل تعبري عن السعي من أجل 

الحرية وتقرير املصري. ولذلك، فإن أحد أهداف تهزيز العدالة الدولية والحرية هو متكني الناس من الهجرة التي يحددونها 

بنفسهم، وكذلك تخفيف وطأة اإلجبار عىل مغادرة البيئة التي يعيشون بها.

الدياكوين ترافق املهاجرين يف املحن وتساعدتهم عىل حامية مصالحهم.  .4

الدياكوين تقيم املشورة والدعم للناس الذين يحتاجون إىل التوجيه والدعم، أو الذين يجدون أنفسهم يف حاالت الطوارئ 

واألزمات. إنها تشجع مشاركة املهاجرين وترعى برامج التبادل واللقاء الدويل. وحسب مهمتها تلتزم الدياكوين حامية 

الالجئني عىل حد سواء يف الداخل والخارج. وتؤثو معرفتها وخربتها عىل سياسة الهجرة األملانية وباالتحاد األورويب.

أينام يبدء املهاجرين عمليات التطور اإليجابية يف بلدانهم األصلية، ينبغي تقديم الدعم لهم.  .5

الهجرة الدولية بعداً هاماً للتنمية البرشية يف مجاالت مختلفة مثل االقتصاد واألوضاع االجتامعية والثقافة. سواء يف بلدان 

املنشأ أو بلدان املقصد، فإنها ميكن أن تكون مبثابة قوة دافعة للنمو والتنمية. يساهم العديد من املهاجرين يف التنمية 

االقتصادية املحتملة لدول املنشأ من خالل كميات كبرية من الحواالت ملدخراتهم، أو يف حال الهجرة العائدة من خالل 

التجربة واملؤهالت املكتسبة الخاصة بهم. منظامت الجاليات يف الخارج تحقق بالتزام عايل مشاريع التنمية املختلفة. 

ينبغي االعرتاف بهذه اإلنجازات ودعمها بشكل مستدام.
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اسرتاتيجيات التوظيف للبلدان القوية اقتصادياً يجب أال تؤثر بشكل سلبي عىل بلدان املنشأ.  .6

عندما تقوم البلدان القوية اقتصادياً بتوظيف األطباء واملمرضني أو غريهم من املهنيني من الخارج لتوفري تكاليف التعليم 

والتدريب أو تكاليف املرتبات، يف حني انه ينتج من ذلك نقص يف بلدان املنشأ )"هجرة األدمغة"(، يتطلب األمر إىل تدابري 

داعمة للتنمية ملواجهة فقدان األيدي العاملة والخربة الخاصة بها، وإال يجب تجنب هذا التوظيف. وينبغي للبلدان التي 

تقوم بالتوظيف أن تواجه النقص يف األيدي العاملة املاهرة من خالل تحسني األوضاع الهامة يف املهن املعنية، مام يجعلها 

أكرث جاذبية لسوق العمل األملانية، أو اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتسوية االضطرابات الناتجة يف بلدان املنشأ.

7.  يف مجتمع الهجرة لدينا، فإن األشخاص من بلدان أخرى هم موضع ترحيب، وذلك عىل حد سواء ملدة محدودة يف الزمان، 

أو بهدف اإلقامة الدامئة واالندماج يف املجتمع.

مبا أن ليست كل هجرة دامئة، ميكن أن يشكل ترصيح اإلقامة املؤقتة أداة تنظيمية مفيدة. ولكن بعد بضع سنوات يجب 

أن متنح األسبقية ليس لتنظيم املصالح بل للحق يف حرية التنقل والحق يف الحياة األرسية مبوجب املادة 8 من االتفاقية 

األوروبية لحقوق اإلنسان، ال سيام من منو العالقات بني الناس يف مثل هذه الفرتة، والتي تعترب قيمة اجتامعية عالية. 

تجربة حرية التنقل داخل االتحاد األورويب – ومعظمها إيجابية – ميكن أن تشجع عىل اختبار قواعد أكرث سخاء.

يجب أن تأخذ سياسات الهجرة يف االعتبار أن الهجرة غالباً ما تكون غري فريدة ودائة، ولكن متعددة ومؤقتة ومتكررة.  .8

يف العامل املعومل أصبحت الهجرة اليوم أكرث تنوعاً واكتسبت مزيداً من الرسعة. التبادل العاملي للسلع والخدمات والقوى 

العاملة أصبح واقعاً يف العديد من املجاالت، مثل العامل املوسميني أو عامل الحصاد. يف تراتيب الهجرة القانونية ينبغي أن 

تسود الشجاعة لتسهيل الحركة، ومزيد من السخاء التنظيمي لتسهيل القدوم، والعودة، والقدوم مرة أخرى.

9.  يجب أن تتم املصادقة عىل معايري العمل الدولية وتنفيذها بالكامل، التي تحمي املهاجرين وكذلك العاملني املحليني 

من االستغالل وسوء املعاملة

مبوجب املعايري التي تنظمها االتفاقيات الدولية، يجب أال يعامل املهاجرين بشكل أسوأ من العامل يف بلد املقصد. 

وينبغي ضامن هذه املعايري بشكل مستقل عن وضع اإلقامة: العمل عىل قدم املساواة، واملساواة يف األجور. وهذا بدوره 

ميكن أن يحمي فرص العمل للسكان املحليني. 

10.  الدياكوين، بدورها كرب عمل، تعمل من أجل الظروف والفرص املتساوية يف العمل، ألنها حاسمة للعيش معاً يف التنوع، 

كام أنها تخدم يف تحقيق مهمتها املحددة يف املجتمع.

ينبغي مراعاة هذا الهدف يف كل من لوائح قانون العمل وتنفيذها، وكذلك يف التوظيف والتنمية املهنية. كجزء من انفتاح 

مؤسسات الدياكوين أمام الثقافات يجب عىل وجه الخصوص التأكد من اعتبار الطلبات املقدمة من املهاجرين املؤهلني 

بشكل مكافئ.
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خلفية املبادئ التوجيهية لهجرة العاملة والتنمية

تُدرس يف أملانيا وغريها من الدول األوروبية املفاهيم واألدوات الالزمة الجتذاب األيدي العاملة 

من بلدان ثالثة. ضمن النقاش حول ذلك يتم إعطاء مربرات إمنائية أيضاً. لذا تقوم الدياكوين 

Diakonie باإلشرتاك مع Brot für die Welt بنرش "املبادئ التوجيهية لهجرة العاملة 

والتنمية" الخاصة بهذا األمر.

تطلب املبادئ التوجيهية تسليط الضوء عىل حقوق املهاجرين وإدراج مصالح مواطنهم 

األصل أيضاً. واملبادئ التوجيهية تتعلق بالهجرة من دول العامل الثالث، وليس من دول االتحاد 

األورويب.

تتوجه املبادئ التوجيهية كورقة نقاش إىل صانعي القرار السيايس وكذلك للتقسيامت الفرعية 

وأعضاء الدياكوين. وهي ال تخص فقط العمل الكنيس – الدياكوين يف شؤون الهجرة والتنمية، 

ولكن أيضا وظيفة الدياكوين كرب عمل.

فهي تعالج عىل سبيل املثال مدى الحاجة إىل الهجرة الوافدة، وما هي األحكام املطلوبة 

لحامية املهاجرين، وأية هي العوامل التي يجب النظر فيها بالنسبة لسوق العمل يف أملانيا، 

وكذلك فيام يتعلق بعواقب الهجرة يف بلدان املنشأ.

تتضمن املبادئ التوجيهية املعلومات عن النمط الذي يجب أن يطبق وفقاً ملعايري حقوق 

اإلنسان يف اإلستقبال ورشوط اإلقامة، وعام إذا كان من املقبول تنظيم هجرة العاملة وفقاً 

النفعية أصالً.  للمعايري 

 النسخة الكاملة من "املبادئ التوجيهية لهجرة العاملة والتنمية" متاحة باللغة األملانية 

والفرنسية. واإلنجليزية 

من هم الـ Diakonie و Brot für die Welt؟

Diakonie Deutschland هي الخدمة االجتامعية للكنائس الربوتستانتية. ونحن نفهم 

مهمتنا اإليثار الحي، أي أن نعيش حب الغري، كام أننا نهتم بالناس الذين هم عىل هامش 

املجتمع كاملحرومني والذين يحتاجون للمساعدة. وإىل جانب أعامل اإلغاثة تفهم الدياكوين 

نفسها محامية عن الضعفاء، كام تقوم بتسمية أسباب البؤس االجتامعي أمام السياسة 

واملجتمع.

Brot für die Welt - خدمة التنمية الربوتستانتية هي وكالة اإلغاثة التابعة للكنائس 

الربوتستانتية يف أملانيا والعاملة عىل نطاق عاملي. محور عملنا هو دعم املشاريع يف بلدان 

الجنوب العاملي - وليس املساعدات الغذائية فقط. ونحن نعمل بشكل وثيق مع املنظامت 

املحلية، ويف كثري من األحيان مع املنظامت الرشيكة الكنيسة. وإذا لزم األمر، نقوم بدعمها عن 

طريق انتداب الخرباء واملتطوعني. من خالل نشاطات كسب التأييد والعالقات العامة والعمل 

التعليمي يف أملانيا وأوروبا نحاول التأثري عىل القرار السيايس بالنظر إىل الفقراء، ورفع الوعي 

تجاه منط الحياة واالقتصاد املستدام.

تدعم أيضاً لجنة الكنائس للمهاجرين يف أوروبا )CCME( املبادئ التوجيهية لهجرة العاملة 

والتنمية. اللجنة هي املنظمة املسكونية التي تخدم الكنائس يف التزامها بتعزيز رؤية 

ملجتمع شامل من خالل الدعوة إىل سياسة مالمئة للمهاجرين والالجئني واألقليات عىل 

املستوى األورويب والوطني.

برلني، آذار 2016
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