
 »المهاجرين، والجمعيات المتضامنة جمعيات و  حرآة عالمية للمهاجرين،«
 !ممكنة، وضرورية

 
إن مسلسل تحرك ماليين األشخاص، بدوافع ذات طبيعة سياسية، . رسمت الهجرات الدولية وتعيد في آل لحظة رسم العالم

 .حالي، لخير دليل على األزمة الشاملة للنظام ال...اقتصادية، اجتماعية وبيئية
، بوضع »والغير المرغوب فيهم«   في الواقع، فإن أغلب دول العالم تواجه هذا التنقل البشري، خصوصا بالنسبة للفقراء

فماليين األشخاص يحكم . الحواجز، وإقامة أماآن االحتجاز، وتطبيق سياسات تزداد يوما بعد يوم قمعا، وعنصرية، وتمييزا
 .حقيقية» حالة استثناء« ف، فيعليهم إذن بالعيش في السرية والخو

ات والحرآات المتضامنة معهم، مقاومة ومواجهة هذا الذي أصبح حربا حقيقية تشن / يحاول يوميا المهاجرون
في تجاهل لحقوقهم األساسية، لقد أصبحت سياسات الدول في مجال الهجرة أآثر تنسيقا فيما » المعذبين في األرض«على

وتعمل األزمة . أو دخيل ومتسلل/ وما من حقوقه، ويتحول إلى يد عاملة قابلة لالستغاللة غلبا محر/بينها، والمهاجر
 . االقتصادية العالمية  على تعميق هذه الوضعية

  إن التطبيق الفعلي لحقوق اإلنسان، الحقوق االجتماعية، والسياسية واالقتصادية لألشخاص خصوصا المهاجرين، ال يمكن 
ألجل ذلك يتحتم على حرآات الهجرة أن تشتغل بتشارك مع .  في النظام النيوليبرالي المفروض اآلنتحقيقه دون إعادة النظر

 .باقي الحرآات نظرا لكون الهجرة أصبحت أآثر من أي وقت مضى قضية عرضانية
شخاص نحن في لحظة خاصة تتطلب منا بلورة استراتيجيات على المستوى العالمي تستطيع تعديل ميزان القوى لصالح األ

 . يجب أن تكون منسجمة طبعا مع التحرآات التي تقع جهويا،وطنيا ومحليا هذه االستراتيجيات العبر وطنية .المهاجرين
إن انطالق مسلسل المنتدى االجتماعي العالمي، والمنتدى االجتماعي العالمي للهجرة قد سمح بكل تأآيد لحرآات المهاجرين 

حيث جاء في اإلعالن الصادر عن جمع عام . بضرورة إعطاء هذه الحرآات بعدا دوليابإنجاز خطوة إلى األمام في الوعي 
 : ما يلي2008الحرآات الذي عقد في المنتدى االجتماعي العالمي الثالث في 

نحن المهاجرات، والمهاجرين، األشخاص المتنقلين والمنفيين، ومنظماتنا أيضا، نشكل موضع سياسة جديدة               « 
 . »إن هويتنا آيفما آانت مهاجرين، منفيين أو أشخاص متنقلين ال تلغي هوياتنا األخرى ونضاالتنا(...)ة اجتماعية عالميةوقو

 وقد أوصى اإلعالن الصادر عن المنتدى االجتماعي العالمي الرابع للهجرة بعدم اعتبار المنتديات آمناسبات مستقلة 
 :ومعزولة، بل ك

يسمح بتقوية موقع المنظمات المشتغلة على الهجرة (...) ل الخبرات والتعاون على المستوى الدوليآمسار لتباد          « 
 .»أمام أوساط أصحاب القرار، وتقوية الشبكات لمواجهة بشكل أمثل انعاآاسات نموذج  مأزوم، وإحالل نموذج آخر مكانه

الجتماعي العالمي حاولت تحقيق تنسيق أفضل على     بل تطورت أيضا على المستوى الجهوي ديناميات داخل المنتدى ا
 عن المنتدى االجتماعي لألمريكيتنن 2004يتضح ذلك من خالل اإلعالن الصادر في . المستوى القاري أو الدولي

 بوجدة من طرف المنتدى 2012 ببروآسيل و2010واإلعالنين الصادرين عن اللقاءين الموضوعاتيين المنظمين في 
 .ربياالجتماعي المغا

 وبالموازات طورت الشبكات والجمعيات معارآها، وحمالتها ومبادراتها بشكل أضفى على بعدا دوليا هذه النضاالت 
 :مل والمنتشرة عبر العاةالمتفاوت
إسبانيا، فرنسا،بلجيكا، إيطاليا، (التحرآات المستمرة من أجل تسوية وضعية األشخاص بدون أوراق هوية في -

 ؛)المغرب، االرجنتين
 ؛...)المانيا،النمسا،(ضاالت طالبي اللجوء والالجئين من أجل احترام والولوج إلى الحق في اللجوءن -
 ؛2006في الواليات المتحدة األمريكية، يوم فاتح ماي » الالتينين«التجربة األولى إلضراب  -
 ؛2006ي مسلسل الميثاق العالمي للمهاجرين، الذي انطلق في المنتدى االجتماعي العالمي للهجرة ف -
 الحمالت الجارية في عدة جهات من العالم، من أجل الحق في التنقل والمواطنة الكونية؛ -
 دجنبر؛18اليوم العالمي للهجرة، -
 حملة اإلدانة والمطالبة بإغالق مراآز اإلحتجاز؛ -
 الحمالت من أجل حق المهاجرين في التصويت بأمريكا الالتينية؛ -
 .ت بالبيوتالنضاالت من أجل احترام حقوق العامال -

 



وآما نرى فرغم هذه النضاالت العديدة الجارية في البقاع األربع من العالم، فإن حجم المشاآل التي نواجهها يتطلب منا 
مزيدا من التواصل، والنقاش والتقارب بين الشبكات والجمعيات، سواء على المستوى الجغرافي أو الموضوعاتي و أشكال 

ع التحدي الذي تضعه علينا ضرورة إقامة و بمزيد من الوضوح والتدقيق أسس حرآة عالمية يتعلق األمر إذن برف. التحرك
 . ات والجمعيات المتضامنة/للمهاجرين

 في هذا اإلطار فإن عقد جمع عام عالمي للمهاجرين والجمعيات المتضامنة أثناء المنتدى االجتماعي العالمي بتونس قد 
إن الجمع العام هذا يمكن أن يصبح فيما بعد أثناء المنتدى االجتماعي العالمي و . يشكل أول خطوة في التقارب والتمفصل

المنتدى االجتماعي العالمي للهجرة محطة لتقديم التحاليل، و الحصيلة والمقترحات وفق عناصر توافق جديد، آما أن الجمع 
تضامنة على المستوى الدولي، ويكون له ات والجمعيات الم/بين المهاجرين» فضاء للحوار المستمر«العام سيصير أيضا

آهدف أيضا دعم تحرآات مختلف الفاعلين االجتماعيين من أجل تقوية النضاالت الرامية إلى االعتراف بحقوق المهاجرين 
 .على المستوى العالمي

 آيف يمكننا إنجاز التمفصالت والمقترحات
المنتدى Tالت التي ستتمخض على أشغال التحليTوالمطالبات وT TالتوصياتT Tآل,  الجمعTخالل هدا , تلخيص -

 T؛T Tفي تونسT Tاالجتماعي العالمي
 :أرضية ل/إقامة موقع إلكتروني -

 جمع التوصيات، واإلعالنات؛ •
 تشجيع تبادل اآلراء و التقارب بين الجمعيات؛ •
 تعميم الخبرات واآلليات في مجال الهجرة؛ •
 اإلخبار بالنضاالت؛ •
 ن طرف مختلف الحرآات؛تجميع آليات التحسيس والتكوين المنجزة م •

       التقدم مشترك للنضاالت والتحرآات المشترآة؛ -
 تطوير التواصل وتمفصل القضايا بين المنتدى االجتماعي العالمي و المنتدى االجتماعي العالمي للهجرة؛ -
 تنسيق التضامن بين الحرآات؛ -
عقيدات التجارب التنظيمية والموضوعات دعم الديناميات الالممرآزة، والمتعددة واألفقية التي تسمح بمواجهة ت -

 المطروحة، حسب المناطق واألطراف الفاعلة؛
تقاسم الممارسات المبتكرة، واالنتصارات والهزائم، مع إبراز التجارب دون أي تمييز جامد ينبني على الحد  -

 األدنى والحد األقصى، بل بتمفصلهما ودمجهما داخل إطار مشترك؛
  

ق وبكل تواضع مسارا يفضي إلى بناء قوة عالمية حقيقية تستطيع أن تثبت على جميع المستويات، يتعلق األمر إذن بإطال
 .الحق في اختيار مكان اإلقامة، والبقاء حيث نعيش أو التنقل واإلقامة بحرية ودون إآراهات في أي مكان من هذه األرض

 
إن الجمع العالم العالمي . درة على التنسيق الجماعي إن هذا المسار من العمل يتطلب بالضرورة التزاما طويل األمد وق

 ال يمكن أن يكون إال مرحلة تنخرط في مسار 2013ات والجمعيات المتضامنة الذي سينعقد بتونس في مارس /للمهاجرين
 . واسع من النقاشات وتبادل اآلراء حول السياسات المتعلقة بالهجرة، وحول وضعية الحرآة االجتماعية والمقاومة
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