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تــلـتزم املـنـظّـمـة الدولـيـّة 
للهـجـرة )IOM( بـمبـدأ 

أن الــهـجرة الـمـنـتظــمـــة 
واإلنسانّية تفيد املهاجرين 

واجملـتـمـع. إن الـمنـظـمـة 
الدولـيـة لـلـهـجرة 

)IOM( وعلى اعـتبارهـا 
هــــيــئــة حكـــومـــــــيــــّة دولــيّـــة 

تــنــشــط بالتــعاون مـــع 
شـــركـائـها ضمن اجملتمع 

الدولــي مــن أجــل: تـقـدمي 
الـعون فــي مــواجــهـــــــة 

التـحّديـــات الــعـمـلـيـّاتـيـة 
للهـجـرة، والـعــمــل عــلى 

تــقـــّدم فـــهـــم قـضـايـــــا 
اهلـجــرة، وتـشـجـيـع تـقـّدم 

التنــمـــيــة االقـتـصـاديــــة 
واالجتـماعــيـة مــن خـالل 
اهلجرة، بـاإلضــافـة إلــــى 

الــعــمــل مــن أجل احرتام 
فــعــّال لـلـكـرامة اإلنسانّية 

ورفـاه الــمــهــاجـــريــــن.  

مشاركون يف االجتماع العاملي الرّابع لرؤساء وأمانات العمليات التشاوريّة اإلقليمّية بشأن اهلجرة )RCP(. 22-23 أيّار، مايو، 2011. ليما، البريو.

العملّيات التشاوريّة اإلقليمّية 
بشأن الهجرة 

ما هي العملّية التشاوريّة اإلقليمية )RCP(؟
إن العملّية التشاوريّة اإلقليمّية بشأن اهلجرة هي عبارة عن منتدى للحوار وتبادل املعلومات يقتصر على الدول اليت لديها 

مصلحة يف الرتويج للتعاون يف جمال اهلجرة.

*)RCPs( خصائص العملّيات التشاوريّة اإلقليمّية بشأن الهجرة
هي اجتماعات إقليمّية متجّددة خمّصصة ملناقشة قضّية أو قضايا معّينة من قضايا اهلجرة. وهذه االجتماعات هي 	 

عملّيات متواصلة ال ُتربَم ملرّة واحدة فقط؛
إّنا عملّيات غري رمسية, مما يعين أّن املشاركني فيها ليسوا يف موضع إجراء مباحثات بناًءا على مصاحل أو مواقف وطنّية؛	 
إّنا عملّيات غري ملزمة، مما يعين أن الدول املشاركة ال تتباحث قوانني ُملزِمة وهي غري ُمَكّلفة بإجراء أية تغيريات بعد 	 

االجتماعات؛
إّن اهلدف الكامن وراء إنشاء هذه العملّيات هو -وفقط- للتعامل مع قضايا اهلجرة؛	 
جتمع العملّيات التشاوريّة اإلقليمّية بشأن اهلجرة )RCPs( بلدانًا من إقليم ما باالعتماد على جمال قضّية اهلجرة اليت 	 

تنبغي معاجلتها. أما مصطلح »إقليمّية« فهو غالًبا ما يستخدم جغرافّيا، ولكّنه يستخدم أيضا جمازيّا يف بعض األحيان 
لوصف املوقع املشرتك للدول املتقاربة يف التفكري على »خارطة اهلجرة«؛

إن أغلب العملّيات الّتشاوريّة اإلقليمّية بشأن اهلجرة ليست مرتبطة رمسيًّا مبؤّسسات إقليمّية رمسّية. إال أنا غالبا ما 	 
تكون جزءا ال يتجزّأ من سياقاهتا اإلقليمّية وتتفاعل مع هيئات إقليمّية ومجعّيات وعملّيات تكامل بطرق معّقدة.

* للحصول على معلومات أكثر تفصيال، انظر لتقييم املنظمة الدولية للهجرة )IOM( يف العام 2010 للعمليات التشاوريّة اإلقليمّية الرئيسية املعنّية باهلجرة، الــMRS رقم 38، وإىل 
»اآللّيات التشاوريّة اإلقليمّية بني الّدول: الّنهج واألنشطة واآلثار األخرية للحوكمة العاملّية للهجرة«، الــMRS رقم 45، اخلاّص باملنّظمة الدولّية للهجرة، ُيكنكم احلصول عليها عرب الرّابط 

http://publications.iom.int/bookstore :التايل على شبكة اإلنرتنت



ت التشاوريّة اإلقليمّية بشأن الهجرة
العمليّا

عملية  على  اإلقليمّية  الّتشاوريّة  العملّيات  تأثيرات 
حوَكَمة الهجرة

إعداد األجندة وتعريف القضّية	 
تعمل العملّيات التشاوريّة اإلقليمية على تعزيز احلوار بني الدول 
حتديد  خالل  من  التعاونّية،  اهلجرة  ونـُُهج  املعلومات  وتبادل 
املصاحل املشرتكة بني أعضائها ومتكني الدول من حتسني فهمها 
املعلومات  تبادل  من  إن كاّل  البعض.  بعضها  نظر  لوجهات 
ملعظم  علنان 

ُ
امل اهلدفان  مها  اهلجرة  لقضايا  األفضل  والفهم 

هذا  يعترب  ذلك  على  وعالوة  اإلقليمّية.  التشاوريّة  العمليات 
اجلانب جانًبا أنتجت فيه العملّيات التشاوريّة اإلقليمّية واحدا 

من أوضح التأثريات على عملية حوَكَمة اهلجرة.

بناء توافق في اآلراء وتقريب المواقف	 
إّن لدى العملّيات التشاوريّة اإلقليمّية الراسخة والفّعالة القدرة 
على تعزيز شبكات التواصل بني املسؤولني من وزارات خمتلفة 
من  يكن  إن مل  يلتقوا  لن  غالبا  والذين  احلكومة  لنفس  تابعة 
أسس  وضع  إىل  بالتايل  يؤدي  مما  العملّيات،  هذه  خالل 
ومن  الوطيّن.  الصعيد  على  أفضل  وتعاون  وتنسيق  لرتابط 
شأن العمليات التشاوريّة اإلقليمّية أن تؤّدي أيًضا إىل تنسيق 
السياسات اخلاضع لألمر الواقع داخل مناطق خمتلفة حىت تلك 

اليت ليس هذا اهلدف معلًنا فيها.

التغييرات في سياسات وممارسات وقوانين الهجرة	 
إىل  هتدُف  ال  قد  اإلقليمّية  التشاوريّة  العملّيات  أن  حني  يف 
صنع سياسات جديدة، هناك أدّلة على أن العضويّة يف هذه 
العملّيات كانت قد نتج عنها أن الدول األعضاء: 1( قامت 
املتعّلقة باهلجرة. كما  التشريعات  مبراجعة وصنع و/أو تعديل 
أّن املسامهة يف العملّيات  التشاوريّة اإلقليمّية كانت قد أّدت 
يف حاالت عديدة إىل تطبيق أفضل للسياسات القائمة؛ 2( 
نتظمة يف 

ُ
عّززت قدرات مسؤويل اهلجرة من خالل املشاركة امل

هذا  تقيّن.  مستوى  على  الدراسية  واحللقات  العمل  ورشات 
وتوّفر ورشات العمل هذه التدريب واملعلومات لألفراد املعنيني 

واملنخرطني بعمليات إدارة اهلجرة بشكل يومّي.

متى تعمل العمليات التشاوريّة اإلقليمّية على أفضل وجه؟
ملكية الدولة	 

إّن االلتزام الصارم للدول هو عنصر أساسّي ومهّم لقيام عملّية 
وجه  على  التمويل  مسألة  إّن  كما  فّعالة.  إقليمّية  تشاوريّة 
اخلصوص تعترب أمرًا جوهريًّا، على الرغم من أّن جتّليات االلتزام 
املرتتبة  باآلثار  واألخذ  االجتماعات  أجندات  وضع  تتضمن 
على مشاورات العمليات التشاوريّة اإلقليمّية حول املمارسات 
والسياسات الوطنّية املتعّلقة باهلجرة بكامل احلسبان. كما أّن 
طبيعة وتأثري نقاشات العملّية التشاوريّة اإلقليمّية سوف تتحدد 
بكّل تأكيٍد بشكٍل كبرٍي من خالل نوعّية املشاركة. وباإلضافة 
إىل ذلك، إّن احلضور املنتظم لالجتماعات وباملستوى املناسب 
ومع اخلربة التقنّية املطلوبة هو أمر بالغ األمهّية لنجاح العملّية  
الفوائد  استحقاق  سيضمن  أنه  وغالبا  اإلقليمّية،  التشاوريّة 

ألعضاء العملّية.

االختيار الدقيق للقضايا	 
البداية، وقبل  اإلقليمّية حتديًدا يف  التشاوريّة  العمليات  ستقوم 
بناء الثّقة، بتباحث قضايا مقدوٌر عليها ونشاطات عملّية. إّن 
تؤّدي  قد  هو خماطرة  واحدة  دفعة  القضايا  من  العديد  تناول 
ذلك  إذا كان  إاّل  األساسية،  القضّية  على  الرتكيز  فقدان  إىل 
ُمدارًا بشكل جّيد؛ من خالل نظام يتألف من جمموعات عمل 
على سبيل املثال. إن اهلجرة هي جمال حيوّي خيضع للتغيريات 
املتكررة، ومن املمكن قياس قدرة العملّيات التشاوريّة اإلقليمّية 
الوقائع  مع  التكّيف  على  قدرهتا  حيث  من  االستمرار  على 
املتغرّية. إّن هذه العملّيات قادرة على أن تتطّور فيما يتماشى 

مع التحّديات واألولويّات اجلديدة.

الرسمّية وعدم الرسمّية	 
عدم  على  تصّر  اإلقليمّية  التشاوريّة  العملّيات  من  العديد  إن 
اإلجرائّية(  غياب  مبعىن  وليس  سياسّية  غري  )مبعىن  الرمسّية 
يف  التجريب  مع  عملها،  يف كيفّية  حامسة  ُمضافة«  كـ»قيمة 
تقوم  كما  »الرمسّية\عدم-الرمسية«.  من  خمتلفة  درجات 
لضمان  معّينة  إجراءات  بتنفيذ  اإلقليمّية  التشاوريّة  العملّيات 
أن »عدم-الرمسية« سوف لن تنقص من شأن هذه العملّيات 
لتصبح جمّرد »حمافل كالٍم فقط«. فعلى سبيل املثال، إن خطط 
العمل تعترب مبثابة بيانات النوايا وبالتايل فإّن متكني العملّيات 
على  اآللّيات  هذه  ُتشّجع  آلّياٍت،  لتعّهد  اإلقليمّية  التشاوريّة 
تكون  ألن  بالضرورة  حتتاج  ال  ناجتة  اتفاقيات  وأي  العمل. 
مهٍل  على  تعمل  وإّنا ألن  تطفلّية  أو  بشكل شديد  مرؤوسة 

لدفع عجلة العملية إىل األمام.

أنماط التشغيل	 
تقوم أناط التشغيل بتحديد ترتيبات العمل واهليكل التنظيمّي 
هذه  التشغيل  أناط  وتعترب  إقليمّية،  تشاوريّة  عملّية  لكل 
ذات أمهّية كبرية لضمان وظيفّية كل عملّية استشاريّة إقليمّية 
واستمراريّة العملّية يف أداء عملها. إن أناط التشغيل هذه شاملة 
اإلقليمّية  التشاوريّة  العملّية   مع خصوصّيات  تتالءم  وسوف 
املعنّية. ومن بني مجلة األمور اليت تشملها أناط التشغيل، أنا 
العمل به، فعلى سبيل  القيادة الذي جيب  تقوم بتحديد نط 
املثال، حتديد ما إذا كانت الرئاسات دائمة أو مؤقّتة. سيكون 
يف  الرئيس  تدعم  توجيهّية  جمموعة  احلاالت  بعض  يف  هناك 
وضع األجندات وتقدمي التقارير حول أنشطة حمددة أو إجراء 
فنّية  أمانة  على  حتافظ  أن  املمكن  ومن  مواضيعّية.  جلسات 
لالتصاالت  والتحضري  االجتماعات  عقد  يف  الرئيس  تساعد 
إىل  باإلضافة  االتصاالت،  هذه  وبإجراء  املشاركة  بالدول 

املساعدة يف تطبيق األنشطة املتابعة.
إن هيكال من مستويني لالجتماعات املنتظمة كان قد أثبت 
فعالّية أفضل يف تعزيز أهداف العملّيات التشاوريّة اإلقليمّية: إن 
كال من جمموعات العمل واحللقات الدراسّية اليت مت حضورها 
من قبل خرباء على املستوى التقين تعترب أماكن أفضل للقيام 
بتبادل املعلومات وبناء القدرات وجلمع املعلومات  ومقارنتها. 
األكثر  هي  املقابل  يف  العاّمة  الوزاريّة  اجللسات  تعترب  بينما 
مناسبًة الختاذ القرارات اإلسرتاتيجّية ولتنسيق املواقف املشرتكة 

ولرتمجة فحوى املناقشات.
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اختتام العملّية	 
إن العملّيات التشاوريّة اإلقليمّية موجودة خلدمة مصاحل الدول 
وللقيام بالوظائف اليت ال يكن للمؤسسات الدولّية القيام هبا 
وال يكن القيام هبا من خالل املعاهدات متعّددة األطراف. ويف 
حال توقفت العملّيات التشاوريّة اإلقليمّية عن خدمة مصاحل 
الدول أو يف حال مت أخذ تلك املصاحل من قبل هيئات إقليمّية 

أخرى، فعندها ال ضري أبدا يف إناء العملّية.

العالمّية  االجتماعات  اإلقليمّية:  التشاوريّة  العملّيات 
والتفاعالت مع المنتديات والّشركاء اآلخرين

االجتماعات العالمّية لرؤساء وأمانات العملّيات  التشاوريّة 	 
اإلقليمّية

العملّيات   بني  اجلّيدة  واملمارسات  املعلومات  تبادل  ازداد   
التشاوريّة اإلقليمّية على مدى الّسنوات العديدة املاضية. ففي 
 )IOM( العام 2005 قامت كل من املنّظمة الدولّية للهجرة
واللجنة العاملّية السابقة للهجرة الدولّية )GCIM( باستضافة 
االجتماع العاملّي األول للعملّيات التشاوريّة العاملّية، الذي مجع 
كال من احلكومات األعضاء وأمانات تسع عملّيات استشاريّة 
التفاعالت  هذه  قيمة  على  املشاركون  اتفق  حيث  إقليمّية. 
وأكدوا على أمهّية عقد املزيد من االجتماعات من نفس النوع 

يف املستقبل.
الثاين  العاملّي  االجتماع  استضافة  متت   ،2009 العام  ويف 
تايالند  حكومة  قبل  من  اإلقليمّية  التشاوريّة  للعملّيات 
وقد   .)IOM( للهجرة  الدولّية  املنّظمة  مع  بالتعاون  امللكّية 
عملّية   13 بتمثيل  قاموا  مشرتكا  السّتني  قرابة  االجتماع  ضّم 
استشاريّة إقليمّية )RCP(. وقد قامت املنظمة الدولّية للهجرة 
)IOM( بتخصيص قسم شامل للعملّيات التشاوريّة اإلقليمّية 
على موقعها على االنرتنت متابعة إلحدى توصيات االجتماع 
الرئيسّية. يعمل هذا احلّيز كمنّصة تتبادل فيه كل منها طواعّية 
املعلومات وتتمكن من احلصول على معلومات حول خطط 
املفيدة  التبادالت  يسّهل  مما  البعض،  بعضها  وأنشطة  عمل 
لكل األطراف بني املناطق املختلفة1. وكانت إحدى توصيات 
للعملّيات  العاملّية  االجتماعات  عقد  يتم  أن  أيضا  اجتماع 

التشاوريّة اإلقليمّية مرّة كل سنتني.
أما االجتماع العاملّي الثالث للعملّيات التشاوريّة اإلقليمّية فقد 
متت استضافته من قبل حكومة مجهوريّة بوتسوانا بالتعاون مع 
إطار  يف   2011 العام  يف   )IOM( للهجرة  الدولّية  املنّظمة 
وبناء  احلوار  اهلجرة عرب  التعاون بشأن  الواسع »تعزيز  املوضع 
ممثال   75 يقارب  ما  االجتماع  حضر  قد  كان  القدرات«. 
اإلقليمّية،  التشاوريّة  العملّيات  وأمانات  األعضاء  الدول  عن 
تبادل هؤالء املشاركون وجهات النظر حول تفاعل العملّيات 
يف  الدويل  للتعاون  التكميلّية  اآللّيات  مع  اإلقليمّية  التشاوريّة 
جمال اهلجرة على املستوى اإلقليمي، وأيضا حول العالقة مع 
والتوقعات   )GFMD( والتنمية  اهلجرة  العاملّي حول  املنتدى 
فيما يتعلق حبوار األمم املتحدة رفيع املستوى الثّالث من نوعه 

بشأن اهلجرة والتنمية الثالث من نوعه يف العام 2013.
التشاوريّة  للعملّيات  الرابع  العاملّي  االجتماع  يف حني مت عقد 
 ،2013 العام  يف  بريو،  مجهورية  عاصمة  ليما،  يف  اإلقليمّية 

حضره قرابة 60 ُمشارًكا قاموا بتمثيل 14 عملّية تشاوريّة إقليمّية 
يف إطار املوضوع »حتديد موقع العملّيات التشاوريّة اإلقليمّية يف 
مشهد اهلجرة الدولّية املتغرّي«. ومنذ جرى عقده على خلفّية 
العام 2013، ويهدف االجتماع إىل  احلوار رفيع املستوى يف 
توفري منّصة للتعّمق يف إمكانيات التعاون مع العملّيات األخرى 

اليت تتعامل مع اهلجرة على مستوى عاملّي وأقاليمي.
وستتّم استضافة االجتماع العاملّي اخلامس للعملّيات التشاوريّة 
اإلقليمّية من قبل جامعة الّدول العربّية، يف مقّرها يف العاصمة 

املصريّة القاهرة، يف تشرين األّول، أكتوبر، 2015. 

التفاعل مع المنتديات األخرى	 
 )UN/HLD( املتحدة  لألمم  املستوى  الرفيع  احلوار  عقب 
للعام 2006 والتأسيس الالحق للمنتدى العاملّي حول اهلجرة 
والتنمية )GFMD( يف العام 2007، أصبح موضوع العملّيات 
التشاوريّة اإلقليمّية موضوعا تتّم ُمناقشته يف كل االجتماعات 
الّسنويّة للمنتدى العاملّي حول اهلجرة والتنمية. لقد كان أحد 
العاملي حول اهلجرة والتنمية هذا،  املنتدى  أهم أسباب تركيز 
هو أثر العملّيات التشاوريّة اإلقليمّية أو األثر الذي من املمكن 
تقدمه هذه العملّيات يف تعزيز التعاون بني الدول يف موضوع 
حوَكَمة اهلجرة ويف قضايا اهلجرة والتنمية على وجه اخلصوص. 
 )GFMD( تسليًما بأّن املنتدى العاملي حول اهلجرة والتنمية
هو املنتدى الوحيد الذي ُيَكن الدول من تداول موضوع اهلجرة 
العملّيات   من  العديد  سعت  عاملّي،  مستوى  على  والتنمية 
اهلجرة  حول  العاملي  املنتدى  على  للتأثري  اإلقليمّية  التشاوريّة 
والتنمية من خالل ُمدَخاًلهتا وكذلك تأثّرت بنتائج مداوالت 
املنتدى العاملي حول اهلجرة والتنمية كما هو واضح يف بعض 

احلاالت من اختياراهتا للمواضيع.

شركاء آخرون	 
العملّيات   بعض  قبل  من  املدين  اجملتمع  منّظمات  مشُل  يتم 
التشاوريّة اإلقليمّية إما بشكل مستمّر أو على أساس خمّصص 

لتقدم مدَخالهتا ملناقشات مواضيعّية حمددة بصفة مراقب.
العملّيات   دعم  يف  حامسًا  دورًا  الدولّية  املنّظمات  لعبت  لقد 
مصفوفة  إىل  )انظر  فقط كأمانات  ليس  اإلقليمّية  التشاوريّة 
فاملنظمة  أيضا كشركاء.  وإّنا  الصفحة(  ظهر  على  العرض 
عملّيات  تشارك يف عدة  املثال،  على سبيل  للهجرة،  الدولّية 
األحيان  معظم  يف  ولكن  خمتلفة،  وبقدرات  إقليمّية  تشاوريّة 
تقنّيا  بكونا خبريا  األحيان  من  ولكن يف كثري  أمانة،  بكونا 
الدراسات  يتعّهد  املشاركة-  الدول  من  طلٍب  على  -بناًء 
تٌّفق عليها ويقّدم املشورة يف 

ُ
امل البحثّية وينّفذ أنشطة املشاريع 

السياسات وتنفيذ أنشطة بناء القدرات.
تقّدم كل من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
الدعم   )ICMPD( اهلجرة  سياسات  لتطوير  الدويل  واملركز 
للعملّيات التشاوريّة اإلقليمّية إما من خالل عالقات مؤسسّية 

أو على حنو خمّصص.
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مجاالت النقاش الرئيسّية\األولويّات الحالّية األمانة البلدان الُمشاركة العملّية التشاوريّة اإلقليمّية
ســابـــقــــا الــســوفــيــيــتــي  واالتـــحـــاد  أوروبا  اإلقـــــلــيـــم: 

البحر األسود ومنطقة  • اهلجرة يف منطقة جنوب شرق أوروبا ومنطقة 
طريق احلرير

)ICMPD( املركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة 49 بلًدا عملّية بودابست
)Budapest(

• التعاون يف جمال اهلجرة وإدارهتا • اهلجرة والتنمية 
• اهلجرة غري املنتظمة واللجوء )حق اللجوء السياسّي(

)ICMPD( املركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة 50 بلًدا )Prague( عملّية براغ

الكاريبي البحر  ومنطقة  األمريكيتان  القاّرتان  اإلقـــــلــيـــم: 
• سياسات اهلجرة وإدارهتا

• اهلجرة والتنمية وحقوق اإلنسان للمهاجرين
أمانة فنّية مع دعم من املنّظمة الدولّية للهجرة 

)IOM(
11 بلد )Puebla( عملّية بويبال

• اهلجرة والتنمية      • التكامل وتبادل املعلومات واإلحصاءات
• حقوق املهاجرين    • التهريب وجتارة البشر

أمانة فنّية مع دعم من املنّظمة الدولّية للهجرة 
)IOM(

12 بلًدا مؤتمر أمريكا الجنوبية حول 
)SACM( الهجرة

المتوّسط األبيض  البحر  غرب  اإلقـــــلــيـــم: 
• اهلجرة غري النظامّية • موجات اهلجرة 

• اهلجرة والصّحة • اهلجرة والتنمية 
• واجبات وحقوق املهاجرين

ال توجد أمانة رمسّية )يف املاضي كانت املنظمة 
الدولية للهجرة تقدم الدعم اللوجسيت والتقين عند 

الطلب(

10 بلدان حوار 5+5

• بناء القدرات      • املشاريع التنفيذيّة مبا يتضّمن عنصر احلوار
• اهلجرة والتنمية     • نشر نتائج املشاريع واحلوار

)ICMPD( املركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة 45 بلًدا الهجرة العابرة في البحر 
)MTM( األبيض المتوسط

إفــــريـــقـــيـــا اإلقـــــلــيـــم: 
• اهلجرة والتنمية • متاسك السياسات املتعلقة باهلجرة 

• التكامل • تعزيز القدرات املؤّسساتّية اإلقليمّية 
أمانة اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية 

)IGAD( بالتعاون مع مفوضّية االحتاد اإلفريقي 
)IOM( ومع املنظمة الدولية للهجرة )AUC(

7 بلدان العملّية التشاوريّة اإلقليمّية 
للهيئة الحكومية الدولية المعنية 

)IGAD( بالتنمية
• بناء القدرات وإدارة اهلجرة • اهلجرة غري النظامّية 

• هجرة العمالة • اهلجرة والصّحة  
ال توجد أمانة رمسّية تقدم املنظمة الدولية للهجرة 

IOM الدعم التقين واإلدارّي
15 بلًدا الحوار حول الهجرة في جنوب 

)MIDSA( إفريقيا
• محلة إعالم وتوعية • محاية حقوق املهاجرين  

• هجرة العمالة • التهريب وجتارة البشر  
• مسامهة املهاجرين يف التنمية

ال توجد أمانة رمسّية تقدم املنظمة الدولية للهجرة 
الدعم لألنشطة اليت تستهدف مؤسسات اجلماعة 

 )ECOWAS( االقتصادية لدول غرب إفريقيا
والدول األعضاء

15 بلًدا الحوار حول الهجرة في غرب 
)MIDWA( إفريقيا

• اهلجرة والتنمية
• اهلجرة والتجارة

• اهلجرة غري النظامية
•اهلجرة والصحة

• اهلجرة القسرية
• هجرة اليد العاملة

• مجع البيانات وعمليات التحقيق
• الّتهريب واإلجتار بالبشر

قيد املناقشة 19 بلًدا السوق المشتركة لشرق أفريقيا 
والجنوب اإلفريقي -العمليات 

التشاورية

قيد املناقشة قيد املناقشة 10 بلدان حوار أفريقيا الوسطى
األوســــط والــشــرق  وأوقــيــانــوســيــا  آســيـــا  اإلقـــــلــيـــم: 

• املعرفة باجتاهات سوق العمل واملهارات املطلوبة
• املطابقة الفّعالة يف العرض والطلب فيما خيص العمالة

• إطار إقليمّي متعدد األطراف حول حركة العمالة التعاقديّة املؤقتة

هيكل دعم يف أبو ظيب )قيد املداولة(. 20 بلًدا )11 بلًدا منها 
أعضاء يف كولومبو وال9 
بلدان األخرى هي بلدان 

مقصد آسيويّة(

)ADD( حوار أبو ظبي

• خدمات للعمال املتعاقدين مؤقتا يف اخلارج
• االستفادة العظمى من منافع هجرة اليد العاملة املنّظمة

• بناء القدرات ومجع البيانات وتبادل املعلومات

تعمل املنظمة الدولّية للهجرة كأمانة منذ بداية 
)CP( عملّية كولومبو

11 دولة من الدول 
األعضاء

 )CP( عملّية كولومبو

• اهلجرة والتنمية
• اهلجرة والصحة

• مسائل النوع االجتماعّي واهلجرة
• سياسة اهلجرة والبحوث 

• اهلجرة املختلطة
• حاالت الطوارئ اإلنسانية

• اهلجرة غري النظامية
• اهلجرة وإدارة احلدود واألمن

• االجتار بالبشر وهتريبهم
• حقوق اإلنسان للمهاجرين

• اللجوء والالجئني
• اهلجرة وتغري املناخ
• هجرة اليد العاملة

تؤّدي كل من املنظمة الدولية للهجرة واملفوضية 
مهام وحدة الدعم من خالل هياكلها احلالية يف 

كازاخستان على مدى العامني املقبلني، يف انتظار 
مزيد من املناقشات بشأن تشكيلها.

7 بلدان عملية ألماتي

مـــواضـــيـــعـــيـــّا تــنــظــيـــمــهـــا  تـــم  أخرى: 
العابرة  بالبشر  التهريب واإلجتار  التعاون اإلقليمي يف مكافحة جرائم   •

للحدود الوطنية
 تقدم املنظمة الدولية للهجرة )IOM( الدعم 

اإلداري للعملّية. يعمل مكتب دعم إقليمّي 
)RSO( على تسهيل تنفيذ إطار التعاون اإلقليمي 

)RCF(

44 بلًدا عملّية بالي
)Bali Process(

• القبول والرقابة واإلنفاذ • اللجوء والالجئني  
• اهلجرة واالندماج

)IGC( أمانة املشاورات احلكومية الدولية 17 بلًدا المشاورات الحكومية الدولية 
)IGC(

ت التشاوريّة اإلقليمّية بشأن الهجرة
العمليّا
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عرض عام للعمليات التشاوريّة اإلقليمّية الرئيسّية2

2هذه املصفوفة نسخة خمتصرة من مصفوفة أكثر مشوال عن العملّيات التشاوريّة اإلقليمّية األساسّية )RCPs( يكن احلصول عليها عرب الرابط اإللكرتويّن الّتايل:
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