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المقدمة

ا�ست�ضافت المنظمة الدولية للهجرة االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية
والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة في الفترة من � 10إلى  11ت�شرين الأول � /أكتوبر  2017في جنيف ،في �إطار
المو�ضوع العام «�آليات الت�شاور ب�ش�أن الهجرة واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية».
وكان الهدف من االجتماع هو جمع مواقف وم�ساهمات وتو�صيات ملمو�سة لالتفاق العالمي من �أجل الهجرة
الآمنة والمنظمة والنظامية (االتفاق العالمي من �أجل الهجرة) من العمليات الإقليمية الت�شاورية ب�ش�أن الهجرة،
والمنتديات الم�شتركة بين الأقاليم ب�ش�أن الهجرة ،والعمليات العالمية ب�ش�أن الهجرة ،ف�ضال عن �شركائها الإقليميين
الرئي�سيين ،المنظمات االقت�صادية الإقليمية واللجان الإقليمية للأمم المتحدة.
وقد �ضم االجتماع العالمي ال�سابع  92مندوبا ،من بينهم  52مندوبا من  22من العمليات الإقليمية الت�شاورية ب�ش�أن
الهجرة ،والمنتديات الم�شتركة بين الأقاليم ب�ش�أن الهجرة والعمليات العالمية ب�ش�أن الهجرة 1،ومن خم�س لجان
�إقليمية تابعة للأمم المتحدة وخم�س منظمات اقت�صادية �إقليمية .كما تحدثت في هذا االجتماع الممثلة الخا�صة
للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالهجرة الدولية 2والمي�سرين الم�شاركين في قيادة الم�شاورات والمفاو�ضات
الحكومية الدولية ب�ش�أن االتفاق العالمي من �أجل الهجرة 3 .وللمرة الأولى� ،شمل االجتماع جل�سة مكر�سة ب�ش�أن
الم�شاركة مع ال�شركاء غير الحكوميين بم�شاركة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والأو�ساط الأكاديمية
والقطاع الخا�ص .ويعك�س ذلك �أهمية ال�شراكات مع الجهات الفاعلة غير الحكومية في عملية االتفاق العالمي.
ويقدم هذا التقرير الموجز �أبرز مداخالت المتحدثين والمناق�شة التي دارت خالل االجتماع .ويركز على المجاالت
الرئي�سية للتقارب بين المناطق ويحدد التو�صيات ال�شاملة لعدة �أقاليم �إزاء االتفاق العالمي من �أجل الهجرة.
وتنق�سم التو�صيات الواردة في التقرير �إلى فئتين رئي�سيتين� ،أال وهما ”1“ :الق�ضايا ذات الأولوية التي ينبغي
�إدراجها في االتفاق العالمي من �أجل الهجرة؛ “ ”2والق�ضايا التي ينبغي النظر فيها في �إطار متابعة االتفاق
العالمي من �أجل الهجرة وتنفيذه.

	-1معلومات �أ�سا�سية عن االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية
الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة

نظمت االجتماعات العالمية لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات الت�شاورية الإقليمية الرئي�سية ب�ش�أن الهجرة (االجتماع
العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة) ،على �أ�سا�س
 1مجموعة دول �أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ  -حوار االتحاد الأوروبي ب�ش�أن الهجرة وحوار الهجرة في غرب �أفريقيا لم يح�ضر الم�ؤتمر 7؛ ومع
ذلك ،فقد �ساهمت في الم�سح الذي �أجرته اللجنة.
 2ال�سيدة لويز �أربور هي الممثلة الخا�صة المعنية بالهجرة الدولية والأمينة العامة للم�ؤتمر الحكومي الدولي المعني بالهجرة الدولية المقرر عقده
في عام .2018
 3عُين مُي�سران م�شاركان (معالي ال�سيد يورغ الوبر ،الممثل الدائم ل�سوي�سرا لدى الأمم المتحدة في نيويورك ،ومعالي ال�سيد خوان خو�سيه غوميز
كامات�شو ،الممثل الدائم للمك�سيك لدى الأمم المتحدة في نيويورك) لقيادة الم�شاورات والمفاو�ضات الحكومية الدولية ب�ش�أن الم�سائل المت�صلة
باالتفاق العالمي من �أجل الهجرة والم�ؤتمر الحكومي الدولي ،ف�ض ً
ال عن عمليتها التح�ضيرية.

�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

و�سيقدم التقرير �إلى الممثلة الخا�صة للأمين العام المعنية بالهجرة الدولية والمي�سرين الم�شاركين ليفيد
في و�ضع االتفاق العالمي من �أجل الهجرة .ويكمل هذا التقرير الردود على ا�ستبيان ا�ستق�صائي �أجري في �إطار
التح�ضير لالجتماع العالمي ال�سابع بين �آليات الت�شاور بين الدول ،وقدمت �إلى الممثلة الخا�صة للأمين العام
المعنية بالهجرة الدولية والمي�سرين الم�شاركين في وقت �سابق.
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منتظم منذ عام 4 .2005وت�ضم تلك االجتماعات العالمية ممثلين لر�ؤ�ساء و�أمانات �آليات الت�شاور الرئي�سية الم�شتركة
بين الدول ب�ش�أن الهجرة 5من �أجل تعزيز التبادالت والت�آزر فيما بينها ب�ش�أن مختلف موا�ضيع الهجرة ،مما ي�سهم
في تح�سين ات�ساق ال�سيا�سات على الم�ستويات الإقليمية والأقاليمية والعالمية .وبينما تتنوع تلك المنتديات من
حيث النطاق الجغرافي والتركيز المو�ضوعي ،فقد ثبتت فعاليتها في تمكين الحوار والعمل الم�شترك ب�ش�أن ق�ضايا
الهجرة؛ وبناء توافق �أو�سع في الآراء ب�ش�أن ممار�سات الهجرة ونهجها ونظمها؛ والتو�صل �إلى مزيد من االت�ساق في
القدرات الوطنية لإدارة الهجرة .وعلى هذا النحو ،لعبت العمليات الإقليمية الت�شاورية ب�ش�أن الهجرة والمنتديات
الم�شتركة بين الأقاليم ب�ش�أن الهجرة دورا حا�سما في ت�شكيل حوكمة الهجرة على ال�صعيدين الوطني والإقليمي،
وبناء �أ�سا�س متين للتعاون الدولي والمبادرات العالمية ،مثل االتفاق العالمي من �أجل الهجرة .وباعتبارها عنا�صر
�أ�سا�سية في هيكل �إدارة الهجرة ،يمكن �أن يتوقع منها �أن ت�ؤدي دورا هاما في تنفيذ االتفاق العالمي من �أجل الهجرة.
و�أُق َّر بدور هذه العمليات في دعم الم�شاورات لتطوير االتفاق العالمي من �أجل الهجرة في �إعالن نيويورك من

�أجل الالجئين والمهاجرين 6والقرار المتعلق بالطرائق من �أجل المفاو�ضات الحكومية الدولية حول االتفاق
العالمي من �أجل الهجرة �أو قرار الطرائق 7 .وقد دعيت على وجه التحديد العمليات العالمية المتعلقة بالهجرة،
مثل المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية والحوار الدولي ب�ش�أن الهجرة ،في قرار الطرائق (الفقرة ( 22ب))
للم�ساهمة في العملية التح�ضيرية لالتفاق العالمي.

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز

وقد عقد االجتماع العالمي ال�سابع في لحظة تاريخية من تطور التعاون الدولي من �أجل �إدارة الهجرة .وتم ذلك
خالل العملية التح�ضيرية لالتفاق العالمي من �أجل الهجرة ،بعد عام من م�ؤتمر قمة الأمم المتحدة لالجئين
والمهاجرين واعتماد �إعالن نيويورك .وكان الهدف الرئي�سي من هذا االجتماع هو الإ�سهام في مرحلة الت�شاور من
خالل تقييم وتجميع و�إي�صال تو�صيات ومدخالت �آليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة وال�شركاء الإقليميين.

 4نظمت المنظمة الدولية للهجرة واللجنة العالمية للهجرة الدولية في جنيف ب�سوي�سرا �أول اجتماع عالمي لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات الت�شاورية
الإقليمية الرئي�سية ب�ش�أن الهجرة .وعقدت اجتماعات الحقة عام  2009في بانكوك ،ا�ست�ضافتها حكومة تايلند الملكية؛ وفي عام  2011في غابورون،
ا�ست�ضافته حكومة بوت�سوانا؛ وفي عام  2013في ليما ،ا�ست�ضافته حكومة بيرو؛ وفي عام  2015في القاهرة ،ا�ست�ضافته جامعة الدول العربية؛ وفي عام
 2016في جنيف ب�سوي�سرا ،ا�ست�ضافته المنظمة الدولية للهجرة.
 5ي�شير م�صطلح “�آلية الت�شاور فيما بين الدول” �إلى جميع الحوارات التي تقودها الدولة ب�ش�أن ال�سيا�سات العامة وتقا�سم المعلومات ب�صورة منتظمة
فيما بين الدول المهتمة بتعزيز التعاون في ميدان الهجرة .وت�شمل العمليات العالمية ب�ش�أن الهجرة ،والمنتديات الم�شتركة بين الأقاليم ب�ش�أن
الهجرة (ر�أب الهوة بين �إقليمين �أو �أكثر) ،والعمليات الت�شاورية الإقليمية ب�ش�أن الهجرة (التي تغطي �إقليماً واحداً) .ولمزيد من المعلومات عن تمايز
وت�صنيف العمليات الإقليمية وعمليات الت�شاور الأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة ،انظر الملحق .1
 6قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الم�ؤرخ  3ت�شرين الأول�/أكتوبر �« 2016 A/71/1إعالن نيويورك من �أجل الالجئين والمهاجرين»،
متاح على الرابط الآتيwww.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_ :
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 7قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة « A/RES/71/280طرائق المفاو�ضات الحكومية الدولية ب�ش�أن االتفاق العالمي من �أجل الهجرة
الآمنة والمنظمة والنظامية» الم�ؤرخ  17ني�سان�/أبريل  ،2017متاح على الرابط الآتيwww.un.org/en/ga/search/view_doc. :

وي�ستند كل اجتماع من االجتماعات العالمية �إلى نتائج االجتماعات ال�سابقة؛ وي�ستند االجتماع العالمي ال�سابع
بالأخ�ص �إلى االجتماع العالمي ال�ساد�س «الهجرة و�أهداف التنمية الم�ستدامة :دور �آليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن
الهجرة ودور المنظمات االقت�صادية الإقليمية» .و�أظهر االجتماع العالمي ال�ساد�س �أن �آليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن
الهجرة لها دور وا�ضح في �أهداف التنمية الم�ستدامة المتعلقة بالهجرة  -وهي تدعم بالفعل تنفيذها من خالل
الحوار ال�سيا�سي ،و�إقامة ال�شبكات وو�ضع ال�سيا�سات ،ف�ضال عن تدخالت الم�شاريع الم�ستهدفة ،وبناء القدرات،
وجمع البيانات ،والتحليل والبحوث .كما �سلط االجتماع ال�ضوء على �أن �آليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة
�ستكون منابر رئي�سية لدعم الم�شاورات الإقليمية الرامية �إلى تطوير االتفاق العالمي من �أجل الهجرة ،وذلك من
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خالل اال�ستفادة من جهودها الجارية لتحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة ذات ال�صلة بالهجرة.
وفي �إطار التح�ضير لالجتماع العالمي ال�سابع ،ولتي�سير المناق�شات في هذا الحدث� ،أجري ا�ستق�صاء بين العمليات
الإقليمية الت�شاورية ب�ش�أن الهجرة ،والمنتديات الم�شتركة بين الأقاليم ب�ش�أن الهجرة ،والعمليات العالمية ب�ش�أن
الهجرة ،واللجان الإقليمية للأمم المتحدة والمنظمات االقت�صادية الإقليمية .وتهدف الدرا�سة اال�ستق�صائية �إلى
جمع وجهات نظرها و�أف�ضل ممار�ساتها وحلولها المبتكرة وتو�صياتها لغر�ض االتفاق العالمي من �أجل الهجرة الذي
انطالقاً من مداوالت كل منها على مدى العام الما�ضي .وطلب من المجيبين تجميع تعليقاتهم وفقاً للموا�ضيع
ال�ستة المحددة في قرار الطرائق ،الذي �ضم العنا�صر الأربعة والع�شرين المحددة في �إعالن نيويورك من �أجل
الالجئين والمهاجرين( 8انظر الملحق  2لالطالع على قائمة المجموعات الموا�ضيعية ال�ست).
و�أظهرت نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية ثراء الخبرات والأفكار ب�ش�أن جميع جوانب الهجرة ،ف�ضال عن العديد من
الممار�سات الجيدة التي يمكن اال�ستر�شاد بها في تطوير االتفاق العالمي ودعم تنفيذه ،بما في ذلك اال�ستراتيجيات
والإجراءات وخطط العمل والكتيبات والمبادرات والأموال لجميع العنا�صر الأربعة والع�شرين المدرجة في �إعالن
نيويورك .وكان م�ستوى الرد على اال�ستق�صاء مرتفعا :فقد �أجاب  27كيانا ( ٪77من الكيانات الم�ستج َوبة) على
اال�ستبيان ،بما في ذلك عملية عالمية ب�ش�أن الهجرة ،واثنتا ع�شرة عملية �إقليمية ت�شاورية ب�ش�أن الهجرة ،و�سبعة
منتديات م�شتركة بين الأقاليم ب�ش�أن الهجرة ،ف�ض ً
ال عن �أربع لجان �إقليمية للأمم المتحدة وثالث منظمات
اقت�صادية �إقليمية.
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موجز الإجراءات و�أبرز المناق�شات

وركزت الجل�سة العامة الأولى على العمليات العالمية ب�ش�أن الهجرة والدور الذي يمكن �أن ت�ؤديه في االتفاق العالمي
من �أجل الهجرة .و�أتيحت الفر�صة للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية والحوار الدولي ب�ش�أن الهجرة
9
لتقديم النتائج الرئي�سية لأن�شطتهما على مدى العام الما�ضي فيما يتعلق باالتفاق العالمي من �أجل الهجرة.
و�أطلقت الجل�سة مناق�شات االجتماع بتو�ضيح الممار�سات الجيدة لتلك المنتديات الدولية.
وركزت الدورة الثانية على م�ساهمات ودور �آليات الت�شاور فيما بين الدول ب�ش�أن الهجرة و�شركائها الإقليميين
الرئي�سيين (اللجان الإقليمية للأمم المتحدة والمنظمات االقت�صادية الإقليمية) في االتفاق العالمي من �أجل
 8وترد هذه العنا�صر في �إعالن نيويورك المتعلق بالالجئين والمهاجرين ،المرفق الثاني الفقرة  ،8وترد الموا�ضيع في طرائق المفاو�ضات الحكومية
الدولية ب�ش�أن االتفاق العالمي من �أجل الهجرة ،الفقرة .16
 9على التوالي :القمة العا�شرة للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية :نحو عقد اجتماعي عالمي ب�ش�أن الهجرة والتنمية ( 30-28حزيران /
يونيه )2017؛ ور�شة العمل الأولى لعام  2017في �إطار الحوار الدولي ب�ش�أن الهجرة “تعزيز التعاون الدولية و�إدارة الهجرة نحو اعتماد اتفاق
عالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في  19-18( ”2018ني�سان � /أبريل )2017؛ وور�شة العمل الثانية لعام  2017في �إطار
الحوار الدولي ب�ش�أن الهجرة “فهم مواطن �ضعف المهاجرين :نهج قائم على الحلول نحو اتفاق عالمي يحد من مواطن ال�ضعف ويمكن
المهاجرين” ( 19-18تموز/يوليو .)2017

�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

خالل االجتماع العالمي ال�سابعُ ،منحت �أهمية خا�صة للمناق�شات التفاعلية .و ُنظمت �أربع مجموعات �إقليمية� :أفريقيا
والأمريكتان و�أوروبا و�آ�سيا والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط .ونورت نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية المناق�شات التي
دارت في الجل�سات الإقليمية ،وا�ستخدمت ك�أ�سا�س لتحديد مجاالت توافق الآراء و�صياغة تو�صيات �إقليمية .وبينما
ا�ستندت مناق�شات االجتماعات �إلى الدرا�سة اال�ستق�صائية ،ف�إنها دفعت �أي�ضاً الأفكار خطوة �إلى الأمام من خالل
معالجة متابعة االتفاق العالمي من �أجل الهجرة والدور والإ�شراك المحتملين لآليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن
الهجرة وال�شركاء الإقليميين.
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الهجرة .وقد �صاغت كل مجموعة من المجموعات (�أفريقيا و�أمريكا و�أوروبا و�آ�سيا والمحيط الهادئ وال�شرق
الأو�سط) تو�صيات والتزامات قابلة للتنفيذ لفائدة االتفاق العالمي من �أجل الهجرة ،ف�ضال عن م�شاركتها في تنفيذ
االتفاق العالمي ،وقد عر�ضت تلك التو�صيات وااللتزامات في الجل�سة العامة.
وركزت الدورة الثالثة على متابعة وا�ستعرا�ض االتفاق العالمي من �أجل الهجرة .و�شملت مناق�شة ب�ش�أن دور �آليات
الت�شاور فيما بين الدول ب�ش�أن الهجرة وال�شركاء الإقليميين في هذا ال�سياق ،ف�ضال عن الدور وال�شراكات مع الجهات
الفاعلة غير الحكومية .وان�ضم �شركاء غير حكوميون �إلى الجزء ذي ال�صلة من الدورة.
و�شارك في الجل�سة الختامية من االجتماع كل من الممثلة الخا�صة للأمين العام المعنية بالهجرة الدولية
والمي�سرين الم�شاركين .و�أتاح ذلك حيزاً للحوار ب�ش�أن عملية االتفاق العالمي .و�أتاحت الدورة الختامية �أي�ضا طرح
الم�سائل التي نوق�شت خالل االجتماع في �شكل تو�صيات ملمو�سة لالتفاق العالمي من �أجل الهجرة.
	1-2النتائج الرئي�سية لالجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية
والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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�سلط االجتماع ال�ضوء على �أن �آليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة و�شركائها الإقليميين ت�ؤدي دورا �أ�سا�سيا
في المنبع والمن�صب على حد �سواء العتماد االتفاق العالمي من �أجل الهجرة .ففي المنبع ،ت�ستند عملية الت�شاور
نحو االتفاق العالمي من �أجل الهجرة �إلى تجاربها وممار�ساتها الم�شتركة والدرو�س الم�ستخل�صة .والبعد الإقليمي
حيوي في الم�ساعدة على �إيجاد فهم متب�صر ودقيق للهجرة يعك�س حقائق محددة في الأقاليم .و�آليات الت�شاور ب�ش�أن
الهجرة رائدة في �إدارة الهجرة فيما بين الدول ،وقد مهدت الطريق لإعداد االتفاق العالمي من �أجل الهجرة .وهي
المنابر الرئي�سية للحوار والتعاون الإقليميين ب�ش�أن الهجرة ،بناء على خبرة عميقة ومفيدة ينبغي م�شاطرتها .وفي
الم�صب ،دعماً لتنفيذ االتفاق العالمي من �أجل الهجرة ومتابعته� ،أ�صبح دورها الآن في ال�صدارة .ومن المتوقع �أن
ي�ستند االتفاق العالمي من �أجل الهجرة �إلى النظم القائمة لإدارة الهجرة والممار�سات الفعالة ونماذج ال�شراكات
المطورة من خالل تلك الآليات.
وتم�شيا مع ما ذكر �أعاله ،تمخ�ضت مناق�شات االجتماع عن تو�صيات �شاملة لعدة �أقاليم في مجالين رئي�سيين� ،أال
وهما:
(� )1أولويات تد َرج في االتفاق العالمي من �أجل الهجرة؛
( )2دور �آليات الت�شاور فيما بين الدول ب�ش�أن الهجرة في تنفيذ االتفاق العالمي من �أجل الهجرة وتنفيذه.
	-3التو�صيـــات الم�شتركـــة بيـــن الأقاليـــم ب�شــ�أن االتفـــاق العالمـي من �أجل الهجرة
ومتابعته وتنفيذه

�أف�ضت المناق�شات التي دارت في االجتماع العالمي ال�سابع �إلى �صياغة ع�شر تو�صيات م�شتركة �أو «�أبرز معالم»
االجتماع لالتفاق العالمي من �أجل الهجرة :خم�سة منها تتعلق بالأولويات الرئي�سية التي ينبغي النظر فيها عند
و�ضع االتفاق العالمي من �أجل الهجرة ،وتتعلق خم�سة �إ�ضافية منها بمتابعة االتفاق العالمي من �أجل الهجرة.
وت�سلط هذه الم�ساهمات الملمو�سة ال�ضوء على مجاالت التقارب في جميع الأقاليم.
وت�ستند تلك التو�صيات �إلى عدة مبادئ �أ�سا�سية �أبرزها الم�شاركون.
ف�أوال وقبل كل �شيء ،تتطلب الإدارة الفعالة للهجرة نهجا �شامال يراعي الهجرة الدولية بجميع جوانبها  -بما في

ذلك الجوانب الإن�سانية والإنمائية والجوانب المتعلقة بحقوق الإن�سان  -وخالل دورة الهجرة ب�أكملها.
ثانيا ،يتطلب التعاون الدولي الفعال في مجال �إدارة الهجرة االعتراف بالفوائد التي تجلبها الهجرة جيدة الإدارة
�إلى جميع البلدان .وتتحقق الإمكانية الإيجابية الأف�ضل للهجرة عندما تعتمد جميع البلدان (�سواء كانت بلدان
من�ش�أ �أو عبور �أو مق�صد؛ ومعظمها على نحو متزايد �أي الثالثة في وقت واحد) هذا النهج وتعمل معا على تحقيق
�أق�صى قدر من فوائد الهجرة والتقليل �إلى �أدنى حد من �آثارها ال�سلبية.
و�أخيرا ،دعا الم�شاركون �إلى �إفادة االتفاق العالمي من �أجل الهجرة من الآليات القائمة والممار�سات الجيدة
واال�ستناد �إليها .وطوال المناق�شات� ،سلط ال�ضوء على �أمثلة عديدة على االتفاقات والممار�سات الجيدة القائمة
على ال�صعيدين الإقليمي والأقاليمي .والعديد منها� ،إلى جانب التو�صيات التي قدمتها �آليات ت�شاور محددة بين
الدول ب�ش�أن الهجرة و�شركائها الإقليميين ،تجمع في نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية (انظر المرفق  9لالطالع على
ا�ستعرا�ض �شامل لعدة �أقاليم).
1-3

خم�س �أولويات م�شتركة بين الأقاليم مقدمة لإدراجها في االتفاق العالمي من �أجل الهجرة

�أكدت �آليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة و�شركا�ؤها الإقليميون �أنه ينبغي لالتفاق:
(	)1دعم حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين ب�صرف النظر عن و�ضعهم في الهجرة ،مع �إيالء اهتمام خا�ص
للمهاجرين الذين يعي�شون �أو�ضاعا �ضعيفة

(	)2تعزيز التكامل االجتماعي والإدماج االجتماعي ،بما في ذلك الح�صول على الخدمات االجتماعية
و�شددت المناق�شات على �أهمية الإدماج االجتماعي للمهاجرين و�إدماجهم في البلدان الم�ضيفة .وي�شمل ذلك
�ضمان ح�صول المهاجرين على الخدمات والخدمات االجتماعية على قدم الم�ساواة ،بما في ذلك الرعاية ال�صحية
والتعليم والعدالة وال�ضمان االجتماعي وحماية العمال .وي�شكل الإدماج االجتماعي ناقال رئي�سيا للتكامل والتما�سك
االجتماعي� .إن �ضمان ح�صول المهاجرين على الخدمات االجتماعية على �أ�سا�س غير تمييزي ،بغ�ض النظر عن و�ضع
الهجرة ،ال ي�ستفيد منه المهاجرون فح�سب ،بل ي�ستفيدون �أي�ضا من المجتمعات الم�ضيفة والمجتمعات المحلية،
من خالل الم�ساعدة على اال�ستفادة من �إمكانات الهجرة الإنمائية .ومن هذا المنظور ،ي�سهم في نهاية المطاف في
ت�شكيل �صورة �إيجابية للمهاجرين.
و�شدد عدد من الم�شاركين على �ضرورة تو�سيع نطاق الدعوة �إلى دعم حقوق الإن�سان للمهاجرين وتعزيز �إدماجهم
االجتماعي لت�شمل الأ�سر المهاجرة					.

�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

تتما�شى هذه الأولوية  -التي تتقا�سمها ب�شدة المناطق المختلفة  -مع الر�ؤية الأ�سا�سية لالتفاق العالمي من �أجل
عملية الهجرة ،على نحو ما �أكده �إعالن نيويورك المرفق الثاني� .أوال وقبل كل �شيء ،ينطوي على االلتزام بالقوانين
والمعايير الدولية ،مثل القانون الدولي لحقوق الإن�سان ،والقانون الدولي لالجئين ،والقانون الإن�ساني الدولي،
والعامل المهاجر ،وقوانين الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،والقانون البحري وقانون البحار ،باعتبارها عن�صرا
ال يتجز�أ من �أي نظام �إدارة الهجرة .وبعبارة �أخرى ،ينبغي �أن ت�ستند االلتزامات الواردة في االتفاق العالمي للهجرة
�إلى وتنفيذها وفقا للمعايير والمبادئ والمعايير الدولية القائمة ،و�أن تحمي حقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية
لجميع المهاجرين .وتنطبق هذه الأولوية على جميع �أ�شكال الهجرة (العادية وغير النظامية ،وهجرة اليد العاملة،
وما �إلى ذلك) .ويحتاج المهاجرون الذين يعي�شون في �أو�ضاع �ضعيفة �إلى عناية خا�صة .ومن بين ه�ؤالء المهاجرين
الق�صر ،وال �سيما غير الم�صحوبين بذويهم؛ والن�ساء المعر�ضات لخطر اال�ستغالل؛ و�ضحايا االتجار .وي�ستحق
المهاجرون الذين يعي�شون في �أو�ضاع �ضعيفة الحماية من المزيد من الأذى ،ف�ضال عن الم�ساعدة المبا�شرة .وقد
ينطوي ذلك على معالجة احتياجات المهاجرين الخا�صة .ومن المهم �أي�ضا معالجة الحاالت التي تخلق نقاط
�ضعف متزايدة ،بما في ذلك بع�ض العوامل الدافعة للهجرة ،مثل الفقر وال�صراعات والأزمات الممتدة.
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()3

مكافحة العن�صرية والتمييز وكره الأجانب وتعزيز �صورة �إيجابية للمهاجرين

وترتبط هذه الأولوية ارتباطا وثيقا باالثنين الأوليين .واعتبرت العن�صرية والتمييز وكراهية الأجانب تحديات
رئي�سية .وكان هناك توافق وا�سع في الآراء على �أن الهجرة يمكن �أن تكون �إيجابية للمهاجرين و�أ�سرهم ،وكذلك
للمجتمعات المحلية والمجتمعات الم�ضيفة .وت�سليط ال�ضوء على هذه الر�سالة ،وتعزيز ال�سرد الإيجابي ب�ش�أن
الهجرة الذي يعر�ض م�ساهمات المهاجرين والهجرة �إلى التنمية والمجتمعات الم�ضيفة ،هو مفتاح مكافحة كراهية
الأجانب والعن�صرية والتمييز والتع�صب تجاه المهاجرين.
تلعب و�سائط الإعالم وو�سائل الإعالم االجتماعي دورا محوريا في تعزيز �صورة �إيجابية للمهاجرين ،وتعزيز الوعي
بفوائد الهجرة ،ودعم التما�سك االجتماعي .كما تم تحديد م�ساهمة الأو�ساط الأكاديمية .وتدعم البحوث القائمة
على الأدلة ت�صويرا دقيقا للهجرة.
وت�ؤيد هذه التو�صية االلتزام المن�صو�ص عليه في �إعالن نيويورك (الفقرة  )39لمكافحة كراهية الأجانب وت�ؤكد
من جديد االعتراف بال�صلة بين تعزيز التكامل والإدماج ،مع الحد من خطر التهمي�ش .واعترف على نطاق وا�سع
باالتفاق العالمي للهجرة بو�صفه فر�صة �أ�سا�سية لتحقيق تحول عالمي في ال�سرد المتعلق بالهجرة.
(	)4تي�سير الهجرة غير النظامية والقتال غير النظامي ،بما في ذلك من خالل تعزيز مخططات هجرة اليد
العاملة الدائرية ،واالعتراف بالم�ؤهالت والمهارات ،وجمع �شمل الأ�سر
كان هناك اتفاق وا�سع النطاق على �ضرورة معالجة الهجرة النظامية وغير النظامية معا ،كجانبين من العملية
نف�سها.
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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وينبغي تي�سير الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة من خالل �سيا�سات الهجرة المدارة جيدا لأنواع الهجرة
المختلفة (الأ�سرة والعمل والدرا�سة) .وت�شمل تدابير ال�سيا�سات ذات ال�صلة مخططات الهجرة الم�ؤقتة والدورية،
واالعتراف بالم�ؤهالت على جميع م�ستويات المهارات ،ولم �شمل الأ�سر ،والفر�ص المت�صلة بالتعليم .وهناك حاجة
�إلى �سيا�سات و�إجراءات وقنوات �شفافة للهجرة النظامية ،بما في ذلك �إجراءات التوظيف.
و�شدد بع�ض الم�شاركين على �أهمية االعتراف بالأطر القانونية واالتفاقات القائمة القائمة على ال�صعيدين الإقليمي
والأقاليمي وتعزيزها ،حيث ثبت �أنها فعالة في تي�سير الهجرة العادية .وت�شمل هذه ،على �سبيل المثال ،بروتوكوالت
حرية الحركة في �أفريقيا على ال�صعيدين دون الإقليمي والإقليمي.
وركز جزء كبير من المناق�شة على هجرة اليد العاملة وحراك اليد العاملة .و�أبرز الم�شاركون �أهمية بذل المزيد من
الجهود لتح�سين ظروف العمال المهاجرين .وينبغي �أن يكون العمل الالئق هو المبد�أ الأ�سا�سي لإدارة هجرة اليد
العاملة ،وهو ما يعني عمليا تطبيق الحد الأدنى من معايير العمل على جميع العمال المهاجرين ب�صرف النظر عن
و�ضعهم .وت�ستند هذه التو�صية �إلى الإقرار ب�أن العديد من المهاجرين يعملون في �سوق العمل غير الر�سمي ،مما
يجعلهم �أكثر عر�ضة لال�ستغالل .ومن ثم ينظر �إلى تعزيز وتو�سيع الم�سارات العادية كو�سيلة للحد من المخاطر
المتعلقة بالهجرة غير النظامية وتعزيز حماية حقوق الإن�سان للمهاجرين.
وينبغي �أن ت�ستند �سيا�سات هجرة اليد العاملة ال�سليمة �إلى معلومات موثوقة عن ثغرات �سوق العمل واحتياجاته من
�أجل �ضمان �أن تكون هجرة اليد العاملة مفيدة للمهاجرين و�أ�سرهم والمجتمعات الم�ضيفة والمنازل .واالعتراف
بالم�ؤهالت هو حجر الزاوية في ال�سيا�سات الفعالة المتعلقة بهجرة اليد العاملة� ،إذ �أنه يي�سر �إيجاد فر�ص جديدة،
ويعزز من فوائد الهجرة من �أجل التنمية ويعزز االندماج االجتماعي .وب�شكل عام ،تم الت�أكيد ب�شكل متكرر على
دعم تمكين المهاجرين من العمال باعتبار ذلك �أمرا �أ�سا�سيا لدعم حقوق الإن�سان للمهاجرين ول�ضمان الإدماج
االجتماعي للمهاجرين و�إدماجهم .كما �أن �إ�ضفاء ال�صبغة الر�سمية على �أ�سواق العمل مهم �أي�ضا ،ال �سيما في
المهارات الناعمة والقطاعات ذات الأجور المنخف�ضة التي ت�شرك �أعدادا كبيرة من العمال المهاجرين.

وجرى الت�أكيد في جميع المناق�شات على تعزيز تنظيم �أن�شطة وكاالت التوظيف الخا�صة وغيرها من الو�سطاء.
وممار�سات التوظيف الأخالقية �ضرورية لحماية العمال المهاجرين من الخداع المحتمل و�إ�ساءة المعاملة
واال�ستغالل .وينبغي ت�شجيع تطبيق المبادرات القائمة ،مثل مبادرة التوظيف العادل لمنظمة العمل الدولية.
و�سلط العديد من الم�شاركين ال�ضوء على هجرة ال�شباب ك�أولوية .وينبغي �أن ي�سهم التعاون وال�سيا�سات الدولية في
ت�سخير �إمكانيات هجرة ال�شباب ،وتعزيز فر�ص الهجرة لل�شباب وتي�سيرها ،و�ضمان قابلية اال�ستفادة من مزاياهم
المكت�سبة.
وتم�شيا مع النهج ال�شامل المطلوب لإدارة الهجرة ،يلزم �أي�ضا معالجة الهجرة العائدة .ومن التدابير الرئي�سية في
هذا ال�سياق دعم �إعادة �إدماج المهاجرين.
وفيما يتعلق بمعالجة الهجرة غير النظامية ،اتفق على �ضرورة تعزيز التعاون بين الدول .وهذا ي�شمل التعاون الوثيق
في مجال �إنفاذ القانون وتح�سين تبادل المعلومات فيما بين البلدان .وتكت�سي موا�صلة وزيادة الجهود الم�شتركة
لمكافحة االتجار بالب�شر �أهمية خا�صة ،بما في ذلك تحديد هوية ال�ضحايا وتقديم الم�ساعدة والحماية المنا�سبة.
وينبغي �إيالء اهتمام خا�ص للأطفال والن�ساء .وقد طورت بع�ض مراكز التركيز الإقليمية ومكاتب اال�ستثمار الدولي
ثروة من الممار�سات في هذه المجاالت التي يمكن اال�ستناد �إليها.
()5

تعزيز جمع وتحليل بيانات الهجرة وتعزيز تبادل البيانات بين البلدان

وقد �سلط ال�ضوء مرارا على تح�سين جمع البيانات وتحليل البيانات والمعلومات الموثوقة والح�صول عليها .وجرى
الت�شديد �أي�ضا على �أهمية تعزيز تبادل البيانات بين البلدان.
ونوق�شت م�س�ألة الأدلة والبيانات بطريقة مزدوجة� .أوال ،تم تحديد الح�صول على بيانات معززة ب�ش�أن الهجرة
باعتبارها مجاال ذا �أولوية ينبغي �أن يتناوله االتفاق العالمي للهجرة .وثانيا ،تم الت�أكيد على الدور الذي يمكن �أن
تقوم به �آليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة و�شركائها الإقليميين في تعزيز البيانات الموثوقة وتي�سير تبادل
البيانات.

وجرى الت�شديد �أي�ضا على �أن ال�سيا�سات واالتفاقات ال�سليمة (الثنائية والإقليمية والأقاليمية) ينبغي �أن ت�ستند �إلى
الأدلة و�أن تدعمها معلومات وبيانات موثوقة .وعلى نف�س المنوال ،من ال�ضروري �أن يرتكز االتفاق العالمي للهجرة
على الأدلة والبيانات الدقيقة.
وعالوة على ذلك ،يمكن �أن ي�سهم التقا�سم المنهجي للأدلة والبيانات الموثوقة في خلق �صورة �إيجابية للمهاجرين
من خالل توفير فهم دقيق وت�صوير للهجرة ،والم�ساعدة على االبتعاد عن الت�صورات الم�ضللة �أو الم�شوهة للهجرة.
ويعد التعاون الدولي لجمع البيانات وا�ستخدامها �أمرا حا�سما .وتقوم �آليات الت�شاور فيما بين الدول ب�ش�أن الهجرة
و�شركائها الإقليميين بالفعل بدور في جمع البيانات وتحليلها .وهناك حاجة �إلى �إقامة �شراكات �أقوى مع الجهات
الفاعلة من غير الدول مثل الأو�ساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني لمعالجة بع�ض الثغرات القائمة في
البيانات.

�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

وكان هناك اتفاق على �أن االتفاق العالمي للهجرة يتيح فر�صة هامة لتح�سين بيانات الهجرة .وهناك نق�ص في
البيانات الموثوقة ب�ش�أن العديد من جوانب الهجرة ،مثل الهجرة غير النظامية والبيانات الم�صنفة ح�سب نوع
الجن�س والعمر .وهناك حاجة �إلى بذل مزيد من الجهود في جمع بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة عن الهجرة
على الم�ستويات المحلية والوطنية والإقليمية ،وبناء القدرات على تحليل هذه المعلومات .وهناك حاجة �إلى
طرق موحدة لجمع البيانات و�إدارتها ،ف�ضال عن بناء القدرات في هذا ال�صدد .ولوحظ �أي�ضا �أن التعاون الدولي
ب�ش�أن �إدارة الهجرة يتطلب لغة م�شتركة وتعاريف م�شتركة تتعلق بالهجرة .ومن ال�ضروري �أي�ضا تو�ضيح المفاهيم
والم�صطلحات المت�صلة بالهجرة من �أجل جمع البيانات وا�ستخدامها على نحو موحد.
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2-3

خم�س تو�صيات م�شتركة بين الأقاليم لمتابعة االتفاق العالمي من �أجل الهجرة وتنفيذه

�س ُينفذ االتفاق العالمي من �أجل الهجرة في الغالب على ال�صعيد الوطني ،مع االحترام الكامل ل�سيادة الدول وتم�شيا
مع خطة عام  10.2030وعلى النحو المبين في المناق�شات ،ينبغي �أن يتوخى االتفاق العالمي للهجرة �آلية متابعة لها
�أدوار وم�س�ؤوليات وا�ضحة لمختلف الهياكل والآليات .وعلى وجه الخ�صو�ص ،ينبغي لالتفاقية العالمية للهجرة �أن
تعترف �صراحة بدور خطط التركيز الإقليمية ،ومكاتب اال�ستثمار الدولي والعمليات العالمية المتعلقة بالهجرة.
و�أبرز الم�شاركون في االجتماع �أهمية اعتماد نهج مرن ومتكامل لمتابعة الميثاق العالمي .وهناك حاجة �إلى
�آلية للمتابعة متعددة الم�ستويات تدمج البلد ،وخطة العمل الإقليمية ،والمنتدى الإقليمي للموارد ،والم�ستويات
العالمية .وتعتبر م�سارات التركيز ا�إلقليمية وم�صايد ا�أل�سماك ا�إليرانية الروابط الرئي�سية بين مختلف هياكل
الحكم وم�ستوياته .وهي تدعم الدول في ترجمة االلتزامات الدولية �إلى ال�سياق الوطني .وهي ت�شكل �أي�ضا المتجه
الأفقي الرئي�سي للتبادل وردود الفعل بين البلدان وعبر المناطق .وقد دعيت العمليات العالمية المتعلقة بالهجرة
 ال�صندوق العالمي للهجرة (غفدم) و �إدم (�إدم) ،ف�ضال عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية مثلالمنظمة الدولية للهجرة (�إيوم) �إلى تقديم الدعم الفعال لتن�سيق الجهود في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة.
وفي الوقت نف�سه� ،أ�شار الم�شاركون �إلى �أن �ضمان ا�ستدامة برامج التركيز على النتائج ونتائج التقارير المالية
الدولية �شرط م�سبق لكونهم فاعلين فاعلين في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة .ويتعلق القلق ب�ش�أن اال�ستدامة
بم�س�ألتين� .أوال ،تم الإبالغ عن نق�ص الموارد باعتباره تحديا حا�سما .وثانيا ،ينبغي �أن ت�ؤخذ م�ساهمات �آليات
الت�شاور بين الدول المعنية بالهجرة في الح�سبان في جميع مراحل الميثاق العالمي للهجرة .وي�شمل ذلك اعتراف
الدول الم�شاركة في مواقفها الوطنية باالتفاقات التي تم التو�صل �إليها في �إطار برامج التعاون الإقليمي والتقارير
المالية المرحلية �أثناء المفاو�ضات والتعاقد على ال�صعيد العالمي.
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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وقد قدمت �آليات الت�شاور فيما بين الدول ب�ش�أن الهجرة التو�صيات التالية لتنفيذ االتفاق العالمي من �أجل الهجرة:
(	)1االعتراف بدور �آليات التعاون فيما بين الدول ب�ش�أن الهجرة وتعزيزه بو�صفه �آليات حا�سمة لتنفيذ االتفاق
العالمي للهجرة وتحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة
مهدت العمليات الإقليمية الت�شاورية ب�ش�أن الهجرة ،والمنتديات الم�شتركة بين الأقاليم ب�ش�أن الهجرة ،والعمليات
العالمية ب�ش�أن الهجرة الطريق �أمام التعاون الدولي في مجال �إدارة الهجرة .وينبغي �أن ت�ؤخذ هذه النظم القائمة
لإدارة الهجرة في الح�سبان و�أن تعتمد على ذلك في التخطيط لتنفيذ االتفاق العالمي للهجرة.
كما ت�شكل العمليات العالمية والإقليمية ب�ش�أن الهجرة �أبرز منابر حوار ال�سيا�سات ب�ش�أن الهجرة وتبادل الممار�سات
الجيدة .وهي تعتزم موا�صلة اال�ضطالع بهذا الدور دعما لتنفيذ االتفاق العالمي من �أجل الهجرة .وتوفر هذه
الهياكل ف�ضاء لتعلم الأقران وبناء القدرات يعزز االبتكار .وهي توفر �أي�ضا محفال �أ�سا�سيا لتبادل المعلومات والأفكار
ب�ش�أن التقدم المحرز والممار�سات الجيدة ،ف�ضال عن التحديات التي تواجه تنفيذ ال�سيا�سات فيما بين الدول وفيما
بين المناطق .وينبغي �أن يكون الحفاظ على هذه العمليات والآليات وا�ستخدامها �أمرا محوريا في تنفيذ الميثاق
العالمي للهجرة.
واقترح الم�شاركون المجاالت التالية من الإجراءات الملمو�سة التي يمكن تطويرها و � /أو تعزيزها ل�ضمان �أن تدعم
�آليات الت�شاور فيما بين الدول ب�ش�أن الهجرة دعما فعاال لتنفيذ االتفاق العالمي المتعلق ب�أهداف الهجرة والأهداف
المت�صلة بالهجرة:

 10قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الم�ؤرخ  21ت�شرين الأول�/أكتوبر « 2015 A/RES/70/1تحويل عالمنا :خطة التنمية الم�ستدامة لعام ،»2030
متاح على الرابط الآتي.www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES / 70/1&Lang=E :

•بناء قدرات الدول الم�شاركة فيها.
•دعم تبادل البيانات والإح�صاءات والتحليالت المتعلقة بالهجرة بين �أع�ضائها ومع ال�شركاء الإقليميين؛
•ت�شجيع زيادة التوعية والتوعية وبناء الملكية ا�ستنادا �إلى مبادئ الميثاق العالمي للهجرة ،بالتعاون الوثيق
مع مختلف الجهات الفاعلة ،بما في ذلك الجهات الفاعلة من غير الدول.
وت�ؤدي �آليات الت�شاور فيما بين الدول ب�ش�أن الهجرة ،ف�ضال عن �شركائها الإقليميين ،دورا رئي�سيا في بناء قدرات
الدول .وال ي�سهم بناء القدرات في مجموعة متنوعة من المجاالت في تح�سين التعاون الدولي فح�سب ،بل �سيكون
حا�سما �أي�ضا ل�ضمان المتابعة الفعالة لالتفاق العالمي من �أجل الهجرة.
ولمنظمات �أ�صحاب العمل وال�شركاء الإقليميين الآخرين خبرة في بناء القدرات والم�ساعدة التقنية والدعم من
�أجل و�ضع �سيا�سات عامة ينبغي �أن ت�سهم في تنفيذ االتفاق العالمي من �أجل الهجرة.
وتعد من�صات الحوار هذه �أي�ضا في و�ضع �أف�ضل لتعزيز و�ضمان تبادل البيانات والأدلة والإح�صاءات ،ف�ضال عن
قواعد البيانات القانونية الوطنية .كما تم ت�سليط ال�ضوء على دور ال�شركاء الإقليميين فيما يتعلق بجمع البيانات
وتحليلها .فعلى �سبيل المثال ،ت�شارك منظمات الأمم المتحدة بالفعل في العمل التحليلي وتوليد المعارف المتعلقة
بالهجرة والتنمية .ويمكن تعزيز هذا العمل و�إدماجه كجزء من الدعم المقدم لتنفيذ االتفاق العالمي من �أجل
الهجرة.
وبمجرد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة� ،سيكون من المهم زيادة الوعي بمبادئه والتزاماته .و�سيكون للتوعية
والتوعية ف�ضال عن بناء القدرات �أهمية حا�سمة �أي�ضا .ويمكن لآليات التعاون بين الدول المعنية بالهجرة ،بو�صفها
روابط بين الم�ستويين العالمي والمحلي� ،أن تدعم هذه العملية وت�ساعد على «ترجمة» االلتزامات العالمية �إلى
ال�سياقات الإقليمية والوطنية .و�سيكون التفاعل مع الجهات الفاعلة من غير الدول �أمرا �أ�سا�سيا.
()2

تعزيز �أوجه التكامل والت�آزر بين الم�ستويات الوطنية والإقليمية والعالمية للحوكمة وفيما بينها

ويلزم موا�صلة وتعزيز التعاون و�أوجه الت�آزر فيما بين �آليات الت�شاور الم�شتركة بين الدول ب�ش�أن الهجرة نف�سها ،وال
�سيما في العمليات العالمية المتعلقة بالهجرة ،و�صناديق اال�ستثمار الإقليمية ،والمراكز الإقليمية للهجرة .و�سيكون
من المفيد �أي�ضا �إقامة �صالت �أقوى بين �آليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة والمنظمات الحكومية الدولية مثل
المنظمة الدولية للهجرة ،ومنظمات حقوق الإن�سان ومكاتب الأمم المتحدة.

�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

توفر العمليات الإقليمية الت�شاورية ب�ش�أن الهجرة ،والمنتديات الم�شتركة بين الأقاليم ب�ش�أن الهجرة ،والعمليات
العالمية ب�ش�أن الهجرة روابط رئي�سية بين الدول داخل المناطق وفيما بينها .وتتمثل مهمتها الهامة الأخرى في
ربط الم�ستويين الوطني والعالمي .وبما �أن تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة من المرجح �أن يتطلب اتخاذ �إجراءات
على م�ستويات متعددة ،يمكن �أن تلعب م�سارات التركيز الإقليمية ومنتديات اال�ستثمار الدولي دورا هاما في دعم
االت�ساق والتما�سك في هذا ال�سياق .وينبغي �أن ت�ؤدي العمليات العالمية المتعلقة بالهجرة � -أي المنتدى العالمي
المعني بالهجرة (غفدم) و �إدم  -وكذلك المنظمات الحكومية الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة دورا رائدا في
دعم تن�سيق وتب�سيط هذه الجهود.
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()3

تعزيز ال�شراكات القوية والتعاون بين �أ�صحاب الم�صلحة المتعددين

�ستكون ال�شراكات والتعاون الوا�سع النطاق عاملين �أ�سا�سيين في المتابعة الفعالة لالتفاق العالمي من �أجل
الهجرة .واعتبر التعاون مع ال�شركاء غير الحكوميين ،بما في ذلك المجتمع المدني ،والقطاع الخا�ص ،وو�سائط
الإعالم ،والمغرتبون ،والمهاجرون ،والأو�ساط الأكاديمية �أمرا حا�سما لتنفيذ االتفاق العالمي للهجرة .ويتمثل
�أحد التحديات الرئي�سية في عدم تجان�س الجهات الفاعلة غير الحكومية ذات ال�صلة .وتتمثل عمليات التركيز على
النتائج ،وعمليات التنفيذ المالية الدولية والعمليات العالمية المتعلقة بالهجرة في و�ضع فريد ومحوري لتعزيز
وتي�سير ال�شراكات بين مختلف �أ�صحاب الم�صلحة.
و�سيكون لالتفاق العالمي للهجرة �آثار على ال�صعيد المحلي وي�ؤثر على ال�سكان المحليين .و�سيكون من المهم
بالن�سبة لآليات الت�شاور بين الدول المعنية بالهجرة �أن تعمل ب�شكل وثيق مع المجتمعات المدنية ومجتمعات
المغتربين والمدن والبلديات والأو�ساط الأكاديمية والقطاع الخا�ص لن�شر المعرفة على �أر�ض الواقع فيما يتعلق
بعملية التعاقد العالمي .وت�شكل م�سارات التركيز الإقليمية ،والمطارات الدولية المتكاملة والعمليات العالمية
المتعلقة بالهجرة منتديات رئي�سية للتعاون مع الجهات الفاعلة من غير الدول؛ �شارك العديد منهم ب�شكل متزايد
مع ال�شركاء من غير الدول على مدى ال�سنوات الما�ضية .وينبغي تو�سيع نطاق هذه الم�شاركة على نحو �أكثر ات�ساقا
عبر المناطق.
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وفيما يتعلق بهجرة اليد العاملة ،ف�إن �إقامة �شراكات مع القطاع الخا�ص �أمر بالغ الأهمية ،حيث تلعب الجهات
الفاعلة في القطاع الخا�ص دورا في تنظيم �سوق العمل ور�صده .ويمكنها �أن تقدم معلومات وبيانات دقيقة �إلى الدول
ب�ش�أن احتياجات وفر�ص �سوق العمل ،و�أن ت�ساعد في و�ضع �سيا�سات هجرة اليد العاملة المخططة جيدا .ومن بين
الممار�سات الجيدة لل�شراكة مع القطاع الخا�ص التي تم �إبرازها في االجتماع �آلية عمل غفمد ،التي تم �إن�شا�ؤها
في العام الما�ضي كمن�صة للأعمال التجارية للحوار مع الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى ب�ش�أن الهجرة .وقد
مكن هذا النوع من المبادرات من توجيه �صوت القطاع الخا�ص �إلى خطاب الهجرة .يمكن لأ�صحاب العمل والجهات
الفاعلة في قطاع الأعمال الم�ساهمة في بناء �سرد �إيجابي حول الهجرة.
وثمة مو�ضوع �آخر متكرر يتمثل في تعزيز العمل والتعاون مع نقابات العمال ،وال �سيما من �أجل تعزيز و�ضمان
حماية حقوق الإن�سان للعمال المهاجرين.
()4

ت�شجيع اتباع نهج �شاملة للحكومة �إزاء �إدارة الهجرة بين �أع�ضاء �آليات التعاون بين الدول المعنية بالهجرة

�سيكون اعتماد نهج كامل للحكومة على ال�صعيد الوطني �أمرا هاما من �أجل التنفيذ الفعال لالتفاق العالمية من �أجل
الهجرة ومتابعته .العمليات الإقليمية الت�شاورية ب�ش�أن الهجرة ،والمنتديات الم�شتركة بين الأقاليم ب�ش�أن الهجرة،
والعمليات العالمية ب�ش�أن الهجرة في اعتماد مثل هذا النهج ،والذي ينطوي على �إ�شراك جميع الوزارات والجهات
الفاعلة الحكومية ذات ال�صلة على مختلف م�ستويات االخت�صا�ص (البلدية والإقليمية والوطنية) .ويرتبط النهج
الذي تتبعه الحكومة ب�أ�سرها ارتباطا وثيقا بالنهج ال�شامل للمجتمع �إزاء �إدارة الهجرة ،الذي ي�شمل الجهات الفاعلة
غير الحكومية التي تمثل مختلف �أجزاء المجتمع (القطاع الخا�ص والمجتمع المدني ومنظمات المهاجرين
والمغتربين ،وما �إلى ذلك).
(�	)5ضمان المواءمة والتكامل بين االتفاق العالمي من �أجل الهجرة والأطر العالمية الأخرى ذات ال�صلة ،وال
�سيما خطة عام 2030
11

�سي�ستند االتفاق العالمي للهجرة �إلى خطة التنمية الم�ستدامة لعام  2030وي�ستر�شد بها برنامج عمل �أدي�س �أبابا

“ A/CONF.227/L.1 11الوثيقة الختامية للم�ؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية :خطة عمل �أدي�س �أبابا” 16-13 ،تموز/يوليه  ،2015متاحة على
الرابط الآتي.www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf :

و�إعالن الحوار الرفيع الم�ستوى لعام  2013ب�ش�أن الهجرة الدولية والتنمية.

12

وجرى الت�شديد خالل االجتماع على �أهمية ربط االتفاق العالمي بالهجرة مع الأطر العالمية الأخرى للعمل
وااللتزامات .ويت�صل االتفاق العالمي للهجرة بمجموعة من �أهداف �أهداف التنمية الم�ستدامة المتعلقة بالهجرة،
13
وال �سيما الهدف .10.7
وقد ركزت خطط العمل الإقليمية ،والمكاتب الدولية للهجرة ،والعمليات العالمية المعنية بالهجرة ،على �أهمية
لي�س فقط مواءمة التزامات االتفاق العالمي ب�ش�أن الهجرة مع �أهداف التنمية الم�ستدامة ،بل �أي�ضا على التعلم من
�إطار التنفيذ والتدابير المحددة لخطة عام  2030في ت�صميم متابعة الميثاق العالمي للهجرة .ويمكن ا�ستر�شاد
�آلية متابعة الميثاق العالمي للهجرة بعملية ا�ستعرا�ض �أهداف التنمية الم�ستدامة .فعلى �سبيل المثال ،كلفت لجان
الأمم المتحدة بتقديم الدعم لتنفيذ الهدف  10.7من �أهداف التنمية الم�ستدامة وتي�سير متابعتها وا�ستعرا�ضها
على نحو فعال .و�سيكون من المفيد درا�سة العملية واال�ستفادة من هذه التجربة.
اال�ستنتاجات

عقد االجتماع العالمي ال�سابع في لحظة فا�صلة من �أجل �إدارة الهجرة الدولية .وهي فر�صة هامة لآليات الت�شاور
فيما بين الدول ب�ش�أن الهجرة و�شركائها الإقليميين للتفكير في دورهم في و�ضع وتنفيذ االتفاق العالمي للهجرة
واالتفاق على مجموعة من التو�صيات الم�شتركة.
و�أكد االجتماع من جديد دور برامج التعاون الإقليمي ،ومكاتب اال�ستثمار الدولي والعمليات العالمية المتعلقة
بالهجرة كمنابر للحوار؛ بو�صفها الحلقة الرئي�سية بين مختلف الجهات الفاعلة وم�ستويات الحكم؛ وكم�ساهم
رئي�سي في �إدارة الهجرة.
ومن النتائج الهامة التي خل�ص �إليها االجتماع �أن االتفاق العالمي للهجرة ك�إطار للتعاون الدولي في مجال �إدارة
الهجرة ال يبد�أ من ال�صفر .وقد و�ضعت �آليات الت�شاور فيما بين الدول ب�ش�أن الهجرة خبرة كبيرة ،وتنفيذ اتفاقات
و�سيا�سات وبروتوكوالت وخطط عمل ت�شكل بالفعل �إدارة الهجرة على ال�صعيدين الإقليمي والأقاليمي .ومن الم�أمول
فيه �أن ي�شكل العمل والتقدم والدرو�س الم�ستخل�صة من هذه المراكز ،والعمليات العالمية المتعلقة بالهجرة ،حجر
�أ�سا�س لالتفاق العالمي للهجرة ،و�أن �آليات الت�شاور بين الدول المعنية بالهجرة �ستدرج كعنا�صر �أ�سا�سية في وتنفيذ
ومتابعة الميثاق العالمي للهجرة.
وتوجد تحديات كثيرة في الم�ستقبل ،كما �أو�ضح الم�شاركون والمتحدثون �أثناء االجتماع ال�سابع للجنة .ويمكن
معاجلة بع�ض هذه ال�صعوبات بم�ساعدة العمليات الإقليمية الت�شاورية ب�ش�أن الهجرة ،والمنتديات الم�شتركة بين
الأقاليم ب�ش�أن الهجرة ،والعمليات العالمية ب�ش�أن الهجرة .ويتمثل �أحد هذه التحديات في ترجمة االلتزامات
الدولية �إلى �أهداف وطنية لو�ضع ال�سيا�سات و�ضمان تنفيذها .ويمكن لآليات الت�شاور فيما بين الدول ب�ش�أن الهجرة
�أن ت�ؤدي دورا في دعم الدول على القيام بذلك.
�إن اعتماد الميثاق العالمي للهجرة لي�س هو النهاية ،بل هو بداية لعملية تعاون دولي طويلة الأجل من �أجل تح�سين
�إدارة �ش�ؤون الهجرة .وتبين نتائج االجتماع �أن هناك ت�صميما قويا م�شتركا بين المناطق للعمل على تحقيق هذا
الهدف وااللتزام بالم�شاركة الن�شطة في عملية االتفاق العالمي.
اال�ستنتـ ــاج ـ ـ ــات

 12قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  A/RES/68/4الم�ؤرخ  21كانون الثاني/يناير �“ 2014إعالن الحوار الرفيع الم�ستوى ب�ش�أن الهجرة الدولية
والتنمية” ،متاح على الرابط الآتي.www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/4 :
“ 13تي�سير الهجرة والحراك المنظمين والآمنين والم�س�ؤولين للأ�شخا�ص ،بما في ذلك من خالل تنفيذ �سيا�سات الهجرة المحكمة والمخطط لها”.
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Annexes
المرفقـــــات
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1-4

المرفق  :1تعاريف �آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة

�آليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة هي �آليات تقودها الدول وتتيح تباد ًال م�ستمراً للمعلومات والحوار
ب�ش�أن ال�سيا�سات على ال�صعيد الإقليمي �أو الأقاليمي �أو العالمي لفائدة الدول المهتمة بتعزيز التعاون في
مجال الهجرة.
العمليات العالمية ب�ش�أن الهجرة ،هي حوارات عن ال�سيا�سات الدولية تقودها الحكومة حول الهجرة على
تي�سرها منظمة حكومية دولية ،وتركز �إما على �إدارة الهجرة العامة على الم�ستوى
الم�ستوى العالمي ،وعادة ما ّ
العالمي (مثل الحوار الدولي ب�ش�أن الهجرة)� ،أو موا�ضيع محددة (الم�شاورات والمناق�شات المحدّدة حول
الهجرة في الهيئات العالمية التي لها م�س�ؤوليات محددة ب�ش�أن بع�ض عنا�صر الهجرة من خالل االتفاقيات
والبروتوكوالت الدولية) �أو الروابط بين الهجرة وغيرها من المجاالت مثل التنمية (مثل الحوار الرفيع
الم�ستوى للأمم المتحدة ب�ش�أن الهجرة الدولية والتنمية ،والمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية).
المنتديات الم�شتركة بين الأقاليم ب�ش�أن بالهجرة ،وهي عمليات متوا�صلة تقودها الدولة لتبادل المعلومات
والحوار حول �سيا�سات الهجرة ،تربط عادة منطقتين �أو �أكثر ،ويمكن �أن تكون �إما مرتبطة ر�سميا بم�ؤ�س�سات
ر�سمية بين الأقاليم� ،أو �أن تكون غير ر�سمية وغير ملزمة.
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العمليات الت�شاورية الإقليمية ب�ش�أن الهجرة (العمليات الت�شاورية) ،هي عمليات متوا�صلة تقودها الدولة
لتبادل المعلومات والحوار حول �سيا�سات الهجرة ،تركز مخ�ص�صة لمناق�شة ق�ضايا الهجرة بطريقة تعاونية
فيما بين دول منطقة ُي ّت َفق عليها (تكون عادة منطقة جغرافية) ،و�إما �أن ترتبط ر�سمياًّ بم�ؤ�س�سات �إقليمية
ر�سمية� ،أو �أن تكون عار�ضة وغير ملزمة.
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المرفق  :2المجموعات الموا�ضيعية ال�ست المحددة في القرار الخا�ص بطرائق االتفاق العالمي

وجمعت هذه العنا�صر حول
�أ�شار �إعالن نيويورك �إلى  24عن�صرا يتعين تناولها في االتفاق العالمي من �أجل الهجرةُ .
الموا�ضيع ال�ستة الواردة �أدناه في الطرائق:
• حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين ،والإدماج االجتماعي ،والتما�سك ،وجميع �أ�شكال التمييز ،بما في ذلك
العن�صرية وكراهية الأجانب والتع�صب.
• الهجرة غير النظامية وم�سارات الهجرة النظامية ،التي ت�شمل العمل الالئق ،وحركة العمالة ،واالعتراف
بالمهارات والم�ؤهالت ،والتدابير الأخرى ذات ال�صلة.
•التعاون الدولي و�إدارة الهجرة بجميع �أبعادها ،بما في ذلك عند الحدود ،و�أثناء المرور العابر ،والدخول،
والعودة ،والإذن بمعاودة الدخول ،والإدماج و�إعادة الإدماج.
•م�ساهمات المهاجرين والمغتربين في جميع �أبعاد التنمية الم�ستدامة ،التي ت�شمل التحويالت و�إمكانية
تحويل اال�ستحقاقات المكت�سبة.
•معالجة دوافع الهجرة ،بما في ذلك الآثار ال�ضارة الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية والأزمات
التي يت�سبب فيها الإن�سان ،وذلك بتوفير الحماية وتقديم الم�ساعدة ،وتحقيق التنمية الم�ستدامة ،والق�ضاء
على الفقر ،ومنع ن�شوب النـزاعات وت�سويتها.
•تهريب المهاجرين واالتجار بالأ�شخا�ص و�أ�شكال الرق المعا�صرة ،بما في ذلك تحديد المهاجرين و�ضحايا
االتجار وتوفير الحماية والم�ساعدة لهم بطريقة منا�سبة.
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة

 14قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة « A/RES/71/280طرائق المفاو�ضات الحكومية الدولية ب�ش�أن االتفاق
العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية» الم�ؤرخ  17ني�سان�/أبريل  ،2017متاح على www.un.org/
 ،en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/280الفقرة .16
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	3-4المرفق  :3معالم االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية
الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة
�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة
واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات
العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة
«وثيقة �أبرز معالم االجتماع العالمي ال�سابع»

	-1ا�ست�ضافت المنظمة الدولية للهجرة االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية
الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة (غرك  )7حول مو�ضوع «�آليات الت�شاور بين الدول المعنية
بالهجرة واالتفاق العالمي» من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة «يومي  10و � 11أكتوبر  2017في
جنيف� ،سوي�سرا.
	- 2وكان الهدف هو جمع وجهات نظر �آليات الت�شاور العديدة التي تقودها الدولة ب�ش�أن الهجرة وغيرها
من الآليات والهيئات الإقليمية الرئي�سية ذات ال�صلة ب�ش�أن الميثاق العالمي للهجرة ،وو�ضع تو�صياتها
الم�شتركة من �أجل االتفاق العالمي.
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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	- 3وتعد �آليات الحوار الم�شتركة بين الدول المعنية بالهجرة رائدة في �صدارة �إدارة الهجرة .وهي ا�آلليات
الرئي�سية للحوار والتعاون ا�إلقليميين ب�ش�أن الهجرة ولديها خبرة عميقة للم�شاركة .وقد �أر�سى عملهم على
ال�صعيدين الإقليمي و�شبه الإقليمي الأ�سا�س لتطوير الميثاق العالمي للهجرة .ومن المتوقع �أن ي�ستند
هذا االتفاق �إلى النظم القائمة لإدارة الهجرة والممار�سات الفعالة ونماذج ال�شراكات التي يتم تطويرها
من خالل هذه الآليات لمعالجة ق�ضايا الهجرة .وينبغي النظر في الممار�سات الجيدة التي و�ضعتها هذه
المنتديات و�شركا�ؤها الإقليميون الرئي�سيون  -المنظمات االقت�صادية الإقليمية واللجان الإقليمية التابعة
للأمم المتحدة  -خالل مرحلة تقييم االتفاق العالمي.
	- 4وتحقيقا لهذه الغاية ،تم �إعداد درا�سة ا�ستق�صائية لهذه الآليات التي تقودها الدولة والمنظمات ال�شريكة
لها ،وذلك تمهيدا لالتفاق العالمي من �أجل الهجرة ،بغية جمع مدخالتها الرئي�سية في االتفاق العالمي
من �أجل الهجرة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية ثراء من الخبرة والب�صيرة على جميع جوانب
الهجرة .و�ستقدم اال�ستبيانات المكتملة �إلى الممثل الخا�ص للأمين العام للأمم المتحدة ل�ش�ؤون الهجرة
الدولية والمي�سرين الم�شاركين للنظر فيها .وا�ستخدمت نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية �أي�ضا ك�أ�سا�س
للمناق�شات الجماعية للمناق�شات الجماعية والتو�صيات العامة.
	- 5وك�شفت المناق�شات التي �أجرتها اللجنة عن عدد من المبادئ الم�شتركة والمجاالت ذات الأولوية والتو�صيات
القابلة للتنفيذ ،ف�ضال عن التوقعات المتعلقة بتركيز االتفاق العالمي.
	- 6وفيما يتعلق بالم�سائل المو�ضوعية� ،أبرزت �آليات الت�شاور الم�شتركة بين الدول �أنه ينبغي لالتفاق العالمي �أن:
•�ضمان حماية حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين ب�صرف النظر عن و�ضعهم كمهاجرين ،مع �إيالء اهتمام
خا�ص للمهاجرين الذين يعي�شون �أو�ضاعا �ضعيفة؛

•تي�سير الهجرة النظامية والقتال غير النظامي ،بما في ذلك من خالل تعزيز المخططات الدائرية لهجرة
اليد العاملة ،واالعتراف بالم�ؤهالت والمهارات ،ولم �شمل الأ�سر؛
•تعزيز التكامل االجتماعي ،بما في ذلك الح�صول على الخدمات االجتماعية (مثل ال�صحة والتعليم
وال�ضمان االجتماعي)؛
•مكافحة كراهية الأجانب والعن�صرية والتمييز والتع�صب تجاه المهاجرين وتعزيز �صورة �إيجابية
للمهاجرين و�إبراز م�ساهماتهم في التنمية؛
•تعزيز جمع وتحليل بيانات الهجرة وتعزيز تبادل البيانات بين البلدان.
-7

ودعما لتنفيذ االتفاق العالمي� ،أبرزت �آليات التعاون بين الدول المعنية بالهجرة �أنها:
•ت�شكل م�ساهمات حا�سمة في �آليات �إدارة الهجرة و�آلياتها على ال�صعيدين الإقليمي والأقاليمي؛
•بمثابة من�صات رئي�سية للحوار ب�ش�أن ال�سيا�سات ب�ش�أن الهجرة والتعلم من الأقران وتبادل الممار�سات
الجيدة واالبتكار وبناء القدرات؛
•تعزيز النهج التي تتبعها الحكومة ب�أكملها في �إدارة الهجرة بين �أع�ضائها؛
•ت�شجيع �أوجه التكامل والت�آزر بين الم�ستويات الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية وفيما بينها؛
وتعزيز ال�شراكات مع جميع �أ�صحاب الم�صلحة ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع
المدني والقطاع الخا�ص والأو�ساط الأكاديمية والمهاجرين والمغتربين؛
•النظر في كيفية �ضمان ا�ستدامة �آليات الت�شاور فيما بين الدول ب�ش�أن الهجرة ،بما في ذلك تقديم نتائجها
ووجهات نظرها في مواقفها الوطنية خالل مفاو�ضات االتفاق العالمي؛ و

-

بناء قدرات �أع�ضائها؛

-

دعم تبادل البيانات والإح�صاءات والتحليالت المتعلقة بالهجرة بين �أع�ضائها ومع ال�شركاء الإقليميين.

	- 8وجرى الت�أكيد على �أهمية ال�شراكات بين جميع �أ�صحاب الم�صلحة على جميع الم�ستويات في جميع مراحل
الإجراءات.
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•�ضمان �أن ي�سهم عملهم في تنفيذ الميثاق العالمي وتحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة من خالل جملة
�أمور منها:
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وت�شمل هذه:

(�أ)	ا�ستمرار التعاون و�أوجه الت�آزر فيما بين �آليات التعاون بين الدول نف�سها ،وال �سيما بين العمليات العالمية
المتعلقة بالهجرة والمنتديات الإقليمية والأقاليمية؛
(ب)	ال�شراكات مع المنظمات الحكومیة الدولیة مثل المنظمة الدولیة للهجرة (�إيوم) ،و منظمات حقوق
الإن�سان (ريو�س) وممثلي الأمم المتحدة؛
(ج)	التعاون مع ال�شركاء غير الحكوميين ،بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخا�ص وو�سائط الإعالم
والمغرتبون والمهاجرون والأو�ساط الأكاديمية
	-9وقد �أتاح االجتماع العالمي ال�سابع فر�صة هامة لآليات الت�شاور فيما بين الدول ب�ش�أن الهجرة ،وال �سيما
العمليات اال�ست�شارية الإقليمية ب�ش�أن الهجرة والمنتديات الأقاليمية ،من �أجل نقل مواقفها الإقليمية
وممار�ساتها الجيدة المت�صلة باالتفاق العالمي للهجرة.
	- 10و�ستقدم هذه الوثيقة الموجزة� ،إلى جانب التقرير الكامل الذي يوجز المناق�شات في المداوالت� ،إلى الممثل
الخا�ص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية والمي�سرين الم�شاركين في الم�شاورات
والمفاو�ضات الحكومية الدولية ب�ش�أن الم�سائل المت�صلة بالعالمية بالإ�ضافة �إلى ا�ستبيانات اال�ستق�صاء
المكتملة باعتبارها مدخال حا�سما لإجراء التقييم والمفاو�ضات الالحقة ب�ش�أن االتفاق العالمي من �أجل
الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.
جنيف 11 ،ت�شرين الأول � /أكتوبر 2017
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة
االتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات
العمليات اال�ست�شارية الإقليمية ب�ش�أن الهجرة
مذكرة معلومات �أ�سا�سية

المحتويات
عامة عن االجتماعات العالمية ب�ش�أن العمليات اال�ست�شارية الإقليمية
•معلومات �أ�سا�سية ّ
عامة عن االتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
•معلومات �أ�سا�سية ّ
•دور �آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة في الم�ساهمة في االتفاق

•الأ�سئلة الإر�شادية للمناق�شة �أثناء الدورات
المرفق 1
المرفق 2

عنا�صر وموا�ضيع االتفاق العالمي
م�شاركة الآلية في موا�ضيع اال ّتفاق العالمي

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة

•الم�سائل التي �سيجري تناولها �أثناء االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية
الإقليمية ب�ش�أن الهجرة

25

عامة عن االجتماعات العالمية ب�ش�أن العمليات اال�ست�شارية الإقليمية
معلومات �أ�سا�سية ّ

ي�شير الم�صطلح العام لآليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة (�آليات الت�شاور) �إلى جميع الحوارات المنتظمة التي
تقودها الدولة لتبادل المعلومات والحوار ب�ش�أن ال�سيا�سات على ال�صعيد الإقليمي �أو الأقاليمي �أو العالمي فيما بين
15
الدول المهتمة بتعزيز التعاون في ميدان الهجرة .وتت�ألف هذه الآليات من العمليات العالمية المتعلقة بالهجرة،
والمنتديات الم�شتركة بين الأقاليم المعنية بالهجرة ( 16التي ت�شمل منطقتين �أو �أكثر) والعمليات اال�ست�شارية
18
الإقليمية ب�ش�أن الهجرة( 17التي تغطي منطقة واحدة).
وتجمع الم�شاورات العالمية لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية الرئي�سية المعنية بالهجرة ،والمعروفة
�أي�ضا با�سم االجتماعات العالمية ب�ش�أن العمليات اال�ست�شارية الإقليمية ،بين ممثلي ر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات
اال�ست�شارية الإقليمية الرئي�سية المعنية بالهجرة ،والمنتديات الم�شتركة بين الأقاليم ب�ش�أن بالهجرة العمليات
الت�شاورية ،والعمليات العالمية المتعلقة بالهجرة ،لتعزيز التبادالت و�أوجه الت�آزر فيما بين هذه المجموعات ب�ش�أن
موا�ضيع الهجرة المختلفة ،م ّما ي�سهم في تح�سين ا ّت�ساق ال�سيا�سات على الم�ستويات الإقليمية والأقاليمية والدولية.
وقد نظمت المنظمة الدولية للهجرة واللجنة العالمية للهجرة الدولية في جنيف� ،سوي�سرا ،االجتماع العالمي
الأول في عام  .2005ومنذ ذلك الحین ،قامت المنظمة الدولیة للهجرة بتنظیم االجتماعات العالمية ب�ش�أن العمليات
19
اال�ست�شارية علی �أ�سا�س منتظم.
وفي حين ا�ستعر�ض فيه االجتماعان العالميان الأوالن تدريجيا احتياجات التعاون �ضمن �آليات الت�شاور ،ات�سع نطاق
المناق�شات في االجتماعات العالمية لت�شمل التعاون على معالجة ديناميات الهجرة المتغيرة وتعقيدها المتزايد.
وعلى مر ال�سنين ،ثبتت جدوى �آليات الت�شاور في الت�صدي للتحديات البارزة المرتبطة بالهجرة على �أ�سا�س التوافق
وتقا�سم المنافع المتعلقة بالهجرة دون الم�سا�س ب�صالحيات �سيادة الدولة.
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ي�ستند االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية ب�ش�أن الهجرة (االجتماع العالمي
ال�سابع) ،المزمع عقده في  11-10ت�شرين الأول�/أكتوبر � 2017إلى تو�صيات االجتماعات العالمية ال�سابقة ،وتحديداً
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16
17
18
19
20
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تي�سرها منظمة
العمليات العالمية ب�ش�أن الهجرة ،هي حوارات عن ال�سيا�سات الدولية تقودها الحكومة حول الهجرة على الم�ستوى العالمي ،وعادة ما ّ
حكومية دولية ،وتركز �إما على �إدارة الهجرة العامة على الم�ستوى العالمي (مثل الحوار الدولي ب�ش�أن الهجرة)� ،أو موا�ضيع محددة (الم�شاورات
والمناق�شات المحدّدة حول الهجرة في الهيئات العالمية التي لها م�س�ؤوليات محددة ب�ش�أن بع�ض عنا�صر الهجرة من خالل االتفاقيات والبروتوكوالت
الدولية) �أو الروابط بين الهجرة وغيرها من المجاالت مثل التنمية (مثل الحوار الرفيع الم�ستوى للأمم المتحدة ب�ش�أن الهجرة الدولية والتنمية،
والمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية).
المنتديات الم�شتركة بين الأقاليم ب�ش�أن بالهجرة ،وهي عمليات متوا�صلة تقودها الدولة لتبادل المعلومات والحوار حول �سيا�سات الهجرة ،تربط عادة
منطقتين �أو �أكثر ،ويمكن �أن تكون �إما مرتبطة ر�سميا بم�ؤ�س�سات ر�سمية بين الأقاليم� ،أو �أن تكون غير ر�سمية وغير ملزمة.
العمليات الت�شاورية الإقليمية ب�ش�أن الهجرة (العمليات الت�شاورية) ،هي عمليات متوا�صلة تقودها الدولة لتبادل المعلومات والحوار حول �سيا�سات
الهجرة ،تركز مخ�ص�صة لمناق�شة ق�ضايا الهجرة بطريقة تعاونية فيما بين دول منطقة ُي ّت َفق عليها (تكون عادة منطقة جغرافية) ،و�إما �أن ترتبط
ر�سمياًّ بم�ؤ�س�سات �إقليمية ر�سمية� ،أو �أن تكون عار�ضة وغير ملزمة.
غالباً ما يُ�ستخدم م�صطلحي المنتديات الم�شتركة بين الأقاليم ب�ش�أن بالهجرة العمليات الت�شاورية والعمليات الت�شاورية الإقليمية ب�ش�أن الهجرة كل
منهما محل الآخر للداللة على عمليات حوار ال�سيا�سات بالتركيز على الم�ستوى الإقليمي.
كان االجتماعات العالمية الالحقة التي عقدت في عام ( 2009في بانكوك ،ا�ست�ضافته الحكومة الملكية التايلندية) ،وفي عام ( 2011في غابورون،
ا�ست�ضافته حكومة بوت�سوانا) ،وفي عام ( 2013في ليما ،ا�ست�ضافته حكومة بيرو) ،وفي ( 2015في القاهرة ،م�صر ،ا�ست�ضافته جامعة الدول العربية)
وعام ( 2016في جنيف� ،سوي�سرا ،ا�ست�ضافته المنظمة العالمية للهجرة).
الحوار وبناء القدرات؛ مركز العمليات الت�شاورية الإقليمية في بيئة دولية متغيرة للهجرة .متابعة الحوار الرفيع الم�ستوى  2013ب�ش�أن الهجرة
الدولية والتنمية؛ والأهداف الإنمائية الم�ستدامة.

�إلى تو�صيات االجتماع العالمي ال�ساد�س 21المعقود في  13ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2016بعد فترة ق�صيرة من م�ؤتمر
قمة الأمم المتحدة المعني ب�ش�ؤون الالجئين والمهاجرين ،في � 19أيلول�/سبتمبر  ،2016الذي بد�أ النظر في الآثار
22
المترتبة على �إعالن نيويورك من �أجل الالجئين والمهاجرين.
و�سينظر االجتماع العالمي ال�سابع في م�ساهمة �آليات الت�شاور في عملية تح�ضير االتفاق العالمي من �أجل الهجرة
الآمنة والمنظمة والنظامية (االتفاق العالمي) بهدف جمع وا�ستعرا�ض تو�صيات ملمو�سة وغيرها من المدخالت
�إلى االجتماع العالمي ال�سابع ا�ستنادا �إلى تجارب و�أف�ضل ممار�سات كل منها التي ُقدّمت في اجتماعات �آليات الت�شاور
الفردية المعقودة في العام الما�ضي.
�سيجمع هذا االجتماع ممثلين عن العمليات الت�شاورية الإقليمية ،والمنتديات الم�شتركة بين الأقاليم والعمليات
العالمية في مجال الهجرة .وكما كانت الحال في االجتماعات العالمية ال�سابقة� ،ستتم دعوة ممثلين من المنظمات
االقت�صادية الإقليمية والجماعات االقت�صادية الإقليمية واللجان الإقليمية للأمم المتحدة للم�شاركة في االجتماع
كذلك .ويجري النظر في م�شاركين �آخرين من ذوي ال�صلة ،مثل مكتب الممثل الخا�ص للأمين العا ّم للأمم
المتحدة المعني بالهجرة الدولية والمي�سرين الم�شاركين لطرائق اعتماد االتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة
والمنظمة والنظامية.
و�سيتم تنظيم الإجراءات المتع ّلقة باالجتماع العالمي ال�سابع ح�سب المناطق تما�شيا مع ر�ؤية �إعالن نيويورك لدور
عمليات الت�شاور الإقليمية «في عملية المفاو�ضات (المرفق الثاني لإعالن نيويورك ،الفقرة .)14
و�سوف تنعك�س نتائج االجتماع العالمي ال�سابع الرئي�سية في ملخ�ص الرئا�سة وفي التقرير الموجز ،ومن المتوقع
�أن ت�صب في �صياغة اال ّتفاق العالمي.
عامة عن االتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
معلومات �أ�سا�سية ّ

تبعاً للتو�صيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 23ب�ش�أن االلتزامات العالمية للت�صدي للحركات
الكبيرة التي يعي�شها لالجئون والمهاجرون� ،شرعت الدول الأع�ضاء في الأمم المتحدة ،في � 19أيلول�/سبتمبر 2016
ّ
والمنظمة والنظامية
في المفاو�ضات التي �أدت �إلى عقد م�ؤتمر دولي واعتماد اتفاق عالمي من �أجل الهجرة الآمنة
 21في المناق�شات التي جرت �أثناء االجتماع العالمي ال�ساد�س كان ينظر �إلى �آليات الت�شاور ك�شراكة عالمية جديدة ت�ستند �إلى فهم م�شترك للم�س�ؤولية
الم�شتركة من المتوقع �أن تبثّ روحاً جديدة من الت�ضامن والتعاون ،والم�ساءلة المتبادلة التي يقوم عليها تنفيذ خطة عام  .2030و�أُ�شير في االجتماع
العالمي ال�ساد�س �إلى عمليات الت�شاور الإقليمي باعتبارها من�صة �إقليمية هامة لدعم �إن�شاء �آليات الت�شاور ،بناء على الجهود المبذولة نحو �أهداف
التنمية الم�ستدامة المتعلقة بالهجرة.
 22قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � 2016 A / 71/1إعالن نيويورك من �أجل الالجئين والمهاجرين

][http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_RES_71_1_E.pdf
 23الجمعية العامة للأمم المتحدة ،تقرير الأمين العا ّم  A/70/59المعنون “ب�أمان وكرامة :التعامل مع التحركات الكبيرة لالجئين والمهاجرين”
_[http://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/in_safety_and_dignity_addressing_large_movements
].of_refugees_and_migrants.pdf

وقد تم تنظيم التو�صيات حول ثالث ركائز� )1( :صون ال�سالمة والكرامة في التحركات الكبيرة لالجئين والمهاجرين على ال�سواء (معالجة الأ�سباب
الجذرية؛ وحماية النا�س في في التحركات الكبيرة لالجئين والمهاجرين؛ وعدم التمييز والإدماج)؛ ( )2اعتماد اتفاق عالمي ب�ش�أن تقا�سم الم�س�ؤولية
عن الالجئين؛ ( )3العمل من �أجل التو�صل �إلى اتفاق عالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة

ُيعرب �إعالن نيويورك من �أجل الالجئين والمهاجرين ،ال ُمع َت َمد في ق ّمة الأمم المتحدة لالجئين والمهاجرين
المعقود في في � 19أيلول�/سبتمبر عام  ،2016عن الإرادة ال�سيا�سية لقادة العالم المتع ّلقة بحماية حقوق الالجئين
والمهاجرين ،و�إنقاذ الأرواح وتقا�سم الم�س�ؤولية عن التحركات العالمية الوا�سعة النطاق.
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(اال ّتفاق العالمي) بحلول عام  ،2018لو�ضع خطوط توجيهية ب�ش�أن معاملة المهاجرين ال�ضعفاء؛ لتحقيق تقا�سم
�أكثر �إن�صافا من العبء والم�س�ؤولية عن ا�ست�ضافة ودعم الالجئين في العالم باعتماد اال ّتفاق العالمي لالجئين في
عام .2018
ما هو اال ّتفاق العالمي؟

يع ّد اال ّتفاق العالمي ثمرة جهود تتولى الدول الأع�ضاء قيادتها لو�ضع �إطار لتعاون دولي �شامل يتع ّلق بالمهاجرين
والحراك الب�شري وذلك بهدف تعزيز الحوكمة العالمية للهجرة .ومن المتوقع �أن يقدّم االتفاق العالمي م�ساهمة
هامة للحوكمة العالمية و�أن يع ّزز التن�سيق ب�ش�أن الهجرة الدولية بتحديد مجموعة من المبادئ وااللتزامات
والتفاهمات بين الدول الأع�ضاء في الأمم المتحدة ب�ش�أن الهجرة الدولية بجميع �أبعادها ،و�سوف يعر�ض �إطارا
للتعاون الدولي ال�شامل ب�ش�أن المهاجرين والحراك الب�شري.
�سي�ستند �إلى خطة التنمية الم�ستدامة لعام ّ 203024
وخطة عمل �أدي�س �أبابا25،وي�ستر�شد ب�إعالن الحوار الرفيع
26
الم�ستوى ب�ش�أن الهجرة الدولية والتنمية.
يهدف اال ّتفاق العالمي �إلى معالجة الهجرة من منظور �شامل والتعامل مع جميع جوانب الهجرة الدولية ،بما في
27
ذلك الجوانب الإن�سانية والتنموية ،وحقوق الإن�سان وغيرها من جوانب الهجرة.

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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في  6ني�سان�/أبريل  ،2017ت ّم اعتماد الطرائق28التي بل َو َرها المي�سرون الم�شاركون 29لتوجيه عملية التح�ضير
لال ّتفاق العالمي.
وقد �أ�شار �إعالن نيويورك �إلى  24عن�صر يتعين تناولها في االتفاق العالمي (�أُدرجت في المرفق  1لهذه الوثيقة).
وجمعت هذه العنا�صر حول الموا�ضيع ال�ستة الواردة �أدناه ،التي تتوخى م�شاورات موا�ضيعة �س ُتع َقد في �شهر ت�شرين
ُ
الثاني/نوفمبر :2017
•حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين ،والإدماج االجتماعي ،والتما�سك ،وجميع �أ�شكال التمييز ،بما في ذلك
العن�صرية وكراهية الأجانب والتع�صب.
•الهجرة غير النظامية وم�سارات الهجرة النظامية ،التي ت�شمل العمل الالئق ،وحركة العمالة ،واالعتراف
بالمهارات والم�ؤهالت ،والتدابير الأخرى ذات ال�صلة.
•التعاون الدولي و�إدارة الهجرة بجميع �أبعادها ،بما في ذلك عند الحدود ،و�أثناء المرور العابر ،والدخول،
 24قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 21 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر “ A/RES/70/1 ،2015تحويل عالمنا :خطة التنمية الم�ستدامة لعام .”2030
][http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

 25الوثيقة« A/CONF.227/L.1الوثيقة الختامية للم�ؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية :خطة عمل �أدي�س �أبابا» ،من � 13إلى 16تموز/يوليو،2015
26
27
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][http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 21 ،A/RES/68/4 ،كانون الثاني/يناير « ،2014الإعالن المنبثق عن الحوار الرفيع الم�ستوى المعني
بالهجرة الدولية والتنمية»[http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/4].
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ، A/RES/71/1 ،2016المرفق الثاني ،الفقرة .2
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 17 ، A/RES/71/280،ني�سان�/أبريل  ،2017طرائق المفاو�ضات الحكومية الدولية ب�ش�أن االتفاق العالمي
من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية»[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/280] .

 29تم تعيين اثنين من المي�سرين الم�شاركين (�سعادة ال�سيد جيرغ لوبر ،الممثل الدائم ل�سوي�سرا لدى الأمم المتحدة في نيويورك ،و�سعادة ال�سيد
خوان خو�سيه غوميز كامات�شو ،الممثل الدائم للمك�سيك لدى الأمم المتحدة في نيويورك) لقيادة الم�شاورات الحكومية الدولية والمفاو�ضات ب�ش�أن
الم�سائل المت�صلة باالتفاق العالمي ،والم�ؤتمر الحكومي الدولي ،ف�ضال عن العمليات التح�ضيرية.

والعودة ،والإذن بمعاودة الدخول ،والإدماج و�إعادة الإدماج.
•م�ساهمات المهاجرين والمغتربين في جميع �أبعاد التنمية الم�ستدامة ،التي ت�شمل التحويالت و�إمكانية
تحويل اال�ستحقاقات المكت�سبة.
•معالجة دوافع الهجرة ،بما في ذلك الآثار ال�ضارة الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية والأزمات
التي يت�سبب فيها الإن�سان ،وذلك بتوفير الحماية وتقديم الم�ساعدة ،وتحقيق التنمية الم�ستدامة ،والق�ضاء
على الفقر ،ومنع ن�شوب النـزاعات وت�سويتها.
•تهريب المهاجرين واالتجار بالأ�شخا�ص و�أ�شكال الرق المعا�صرة ،بما في ذلك تحديد المهاجرين و�ضحايا
االتجار وتوفير الحماية والم�ساعدة لهم بطريقة منا�سبة.
العملية الم�ؤدّ ية �إلى اال ّتفاق العالمي

بح�سب الطرائق ،تت�أ ّلف العملية الم�ؤدية �إلى اعتماد اال ّتفاق العالمي من ثالث مراحل.
المرحلة الأولى (ني�سان�/أبريل  – 2017ت�شرين الثاني/نوفمبر  - )2017الم�شاورات
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المرحلة الثانية (ت�شرين الثاني/نوفمبر  – 2017كانون الثاني/يناير  - )2018التقييم
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المرحلة الثالثة (�شباط/فبراير  – 2018تموز/يوليو  - )2018المفاو�ضات الحكومية الدولية
ومن المتوقع �أن يعتمد اال ّتفاق العالمي في م�ؤتمر رفيع الم�ستوى بين الحكومات �س ُيعقد في مق ّر الأمم المتحدة
بنيويورك قبيل افتتاح المناق�شة العامة للدورة الثالثة وال�سبعين للجمعية العامة (� 25أيلول�/سبتمبر .)2018
ويمكن �أن تت�ضمن الوثيقة الختامية التي �ستعتمد في هذا الم�ؤتمر العنا�صر الرئي�سية التالية »1« :االلتزامات
القابلة للتنفيذ »2« ،و�سائل التنفيذ؛ «� »3إطار متابعة التنفيذ وا�ستعرا�ضه.
32

وي�شير كل من �إعالن نيويورك ب�ش�أن الالجئين والمهاجرين والطرائق التي تلت ُه �إلى «�آليات التعاون وال�شراكة
الثنائية والإقليمية والعالمية القائمة» 33،وال �سيما العمليات العالمية والعمليات الت�شاورية باعتبارها �آليات �صالحة
� 30ستت�ألف من �سل�سلة من الجل�سات الموا�ضيعية غير الر�سمية تت�شكل كل منها من �أفرقة خبراء ويتوقع �أن ي�ؤدي التبادل التفاعلي �إلى ملخ�صات تكون
بمثابة �إ�سهامات في �إعداد االتفاق العالمي.
و�سيت ّم و�ضع خطة عمل للدول الأع�ضاء لتي�سير اال�ستفادة من العمليات والآليات والمبادرات ذات ال�صلة في مجال الهجرة ،مثل ( )1المناق�شات (التي
�ستنظمها �أفرقة الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وغيرها من كيانات الأمم المتحدة) من �أجل درا�سة الجوانب الإقليمية للهجرة
الدولية؛ ( )2الم�ساهمات في العملية التح�ضيرية لال ّتفاق العالمي على �أ�سا�س العمليات الت�شاورية الإقليمية والعمليات العالمية المتعلقة بالهجرة؛
( )3تقديم الدول الأع�ضاء و�أ�صحاب الم�صلحة الآخرين المعنيين مبا�شرة موجزات وتو�صيات محددة م�ستمدة من والعمليات العالمية المتعلقة
بالهجرة وفي الدورات الموا�ضيعية غير الر�سمية.
 31و�سي�ستعر�ض االجتماع التح�ضيري الذي �سي�ستغرق ثالثة �أيام في المك�سيك (الذي ت�ست�ضيفه حكومة المك�سيك) في كانون الأول/دي�سمبر 2017
الإ�سهامات الواردة ،و�سي�صدر ملخ�صا عن الرئا�سة لكي ي َ
ُ�ستر�شد به في الم�سودة الأولى لالتفاق العالمي ،التي �س ُي�س َت َند �إليها في التقرير الذي
ّ
�سي�صب في الم�سودة الأولى لالتفاق العالمي.
�سيح�ضره الأمین العام بالت�شاور الوثیق مع المنظمة الدولیة للهجرة والذي
ّ
� 32سيعد المي�سران الم�شاركان الم�سودة الأولية لالتفاق العالمي في �شباط/فبراير  .2018و�ستعقد المفاو�ضات الحكومية الدولية في مقر الأمم
المتحدة في نيويورك في �شباط/فبراير ( 2018لمدة ثالثة �أيام) ،وفي �آذار/مار�س ( 2018لمدة �أربعة �أيام) ،وفي �أبريل ( 2018لمدة �أربعة �أيام)،
وفي مايو ( 2018لمدة خم�سة �أيام) ،وفي حزيران/يونيو ( 2018لمدة خم�سة �أيام) ،وفي تموز/يوليو ( 2018لمدة خم�سة �أيام) .وقد ُت َّ
نظم اجتماعات
غير ر�سمية وم�شاورات �إ�ضافية ح�سب االقت�ضاء .و�سينظم رئي�س الجمعية العامة للأمم المتحدة جل�سات تفاعلية غير ر�سمية بين �أ�صحاب الم�صلحة
المتعددين ،و�سيتم �إعداد ملخ�ص الجل�سات.
�	33إعالن نيويورك ب�ش�أن الالجئين والمهاجرين ،الفقرة 54؛ وطرائق المفاو�ضات الحكومية الدولية ب�ش�أن االتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة
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دور �آليات الت�شاور في الم�ساهمة في االتفاق العالمي
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للإ�سهام في العملية التح�ضيرية والمفاو�ضات من �أجل االتفاق العالمي ومن �أجل تي�سير الهجرة بما يتما�شى مع
وين�ص ك ّل منها �أي�ضا على �أنه يمكن �إجراء الم�شاورات الإقليمية دعما لتطوير االتفاق العالمي
خطة عام 2030؛ّ 34
35
من خالل العمليات الت�شاورية الإقليمية القائمة.
و�أُ�شير في االجتماع العالمي ال�ساد�س« 36الهجرة و�أهداف التنمية الم�ستدامة :دور �آليات الت�شاور بين الدول حول
الهجرة والمنظمات االقت�صادية الإقليمية» ،الذي عُقد في جنيف� ،إلى العمليات الت�شاورية الإقليمية باعتبارها
من�صة هامة لدعم الم�شاورات الإقليمية الرامية �إلى �إن�شاء االتفاق العالمي ،ا�ستنادا �إلى الجهود التي تبذلها حاليا
من �أجل بلوغ �أهداف التنمية الم�ستدامة المتعلقة بالهجرة.
�أ�سا�س م�شاركة �آليات الت�شاور

كما هو محدد في الإعالن والطرائق ،يمكن �إجراء الم�شاورات الإقليمية دعما ل�صياغة االتفاق العالمي من خالل
العمليات الت�شاورية الإقليمية القائمة .ويدعو الإعالن والطرائق �أي�ضا العمليات العالمية المتعلقة بالهجرة �إلى
الم�ساهمة في العملية التح�ضيرية لالتفاق العالمي ب�ش�أن الهجرة.
وتركز معظم �آليات الت�شاور هذه على �سيا�سات الهجرة ،ومن َث ّم يمكن �أن ت�سهم في تحديد �سيا�سات الهجرة المخطط
لها والمدارة �إدارة ج ّيدة في منطقة ٍّ
كل منها .وتتعلق جميع هذه الآليات بالتعاون والإدارة الر�شيدة للهجرة ،وهو
�أحد الموا�ضيع الرئي�سية في االتفاق العالمي ب�ش�أن بالهجرة.
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و�سوف يرتكز االتفاق العالمي على خطة التنمية الم�ستدامة لعام  .2030ويركز العديد من هذه الآليات على الهجرة
والتنمية ،وكما هو مب ّين في االجتماع العالمي ال�ساد�س ،تعترف تقريبا جميع الآليات بم�ساهمات المهاجرين
والمغتربين في جميع �أبعاد التنمية الم�ستدامة.
وتتناول كل �آلية من هذه الآليات عن�صرا واحدا على الأقل من العنا�صر ال 24المدرجة في �إعالن نيويورك،
والمجمعة في الموا�ضيع ال�ستة الواردة في قرار الطرائق (حقوق المهاجرين ،وهجرة العمالة ،والعودة الطوعية
المدعومة و�إعادة الإدماج ،ومكافحة الهجرة غير النظامية ،وتهريب المهاجرين واالتجار بالب�شر ،ومعالجة دوافع
الهجرة ،وتغير المناخ ،والكوارث الطبيعية ،والأزمات التي ي�س ّببها الإن�سان ،وما �إلى ذلك).
وفي تحديد النهج الم�شتركة لق�ضايا الهجرة ،ت�أخذ �آليات الت�شاور ب�ش�أن الهجرة �أي�ضا في االعتبار معايير حقوق
37
الإن�سان ،ويدعو بع�ضها �أي�ضا �إلى و�ضع �سيا�سات للهجرة تركز على حقوق الإن�سان.
والمرفق : 2هو بمثابة جدول لمجاالت التركيز لآليات الت�شاور التي لها �صلة بموا�ضيع وعنا�صر االتفاق العالمي
وب�أهداف التنمية الم�ستدامة؛ ومن المتوقع �أن ی�سهل االتفاق العالمي الهجرة بما یتما�شی مع خطة
عام .2030

34
35
36
37
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والمنظمة والنظامية ،الفقرة .22
“�إعالن نيويورك من �أجل الالجئين والمهاجرين” ،الفقرة .54
المرفق الثاني �gإعالن نيويورك ،الفقرة .14
للمرة الأولى ،قام االجتماع العالمي ال�ساد�س ب�ش�أن العمليات اال�ست�شارية الإقليمية الذي عقد في جنيف في  13ت�شرين الأول�/أكتوبر  2016بتو�سيع
نطاق الم�شاركة لي�شمل جهات فاعلة �إقليمية مهمة �أخرى  -المنظمات االقت�صادية الإقليمية واللجان االقت�صادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة
 لتقا�سم خرباتها وخططها نحو تحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة المتعلقة بالهجرة.على �سبيل المثال :م�ؤتمر �أمريكا الجنوبية للهجرة (�ساهم في و�ضع �سيا�سات تركز على حقوق الإن�سان في مجال الهجرة في المنطقة) ،واالجتماع
الإقليمي المعني بالهجرة (تع ّد م�س�ألة حقوق الإن�سان �إحدى الركائز الثالث لعمل االجتماع الإقليمي) ،عملية كولومبو ،وما �إلى ذلك).

وقد بد�أت بالفعل عدة�آليات (مثل رابطة التنمية الم�ستدامة ،وعملية الت�شاور العربية الإقليمية حول الهجرة ،
وعملية بالي ،وعملية بوداب�ست ،والمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية  ،والحوار الدولي ب�ش�أن الهجرة ،
الم�شاورات الحكومية الدولية المتعلقة ب�سيا�سات اللجوء والالجئين والهجرة في �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية
و�أ�ستراليا ،لم�ؤتمر الإقليمي للهجرة  ،م�ؤتمر �أمريكا الجنوبية المعني بالهجرة) النظر في ُط ُرق م�شاركتها ومدى
م�شاركتها في �إعداد االتفاق العالمي؛ 38وذكرت �آليات �أخرى (مثل عملية بوداب�ست ،ومنتدى عموم �أفريقيا) اهتمامها
بالتركيز على هذه العملية في المنا�سبات المقبلة في عام .2017
كيف يمكن لآليات الت�شاور �أن ت�ساهم في عملية �إعداد االتفاق العالمي؟

من �ش�أن �آليات الت�شاور (بما في ذلك العمليات العالمية المتعلقة بالهجرة ،والمنتديات الم�شتركة بين الأقاليم،
العمليات الت�شاورية الإقليمية) �أن تقدم الدعم خالل المرحلة الأولى (الم�شاورات) للعملية التح�ضيرية لالتفاق
العالمي من خالل ما يلي:
على ال�صعيد العالمي يمكنها �أن:

•تجتمع لتقييم وجهات نظرها و ُنهُجها و�إ�سهاماتها في االتفاق العالمي و�أن تعمل بمثابة مناب َر عالمية
لمناق�شة وتدعيم الإ�سهامات الموا�ضيعية حول عنا�صر االتفاق وموا�ضيعه.
وعلى ال�صعيدين الإقليمي والأقاليمي ،يمكنها �أن:

وعلى جميع الم�ستويات ،يمكنها القيام بما يلي:

•�صياغة تو�صيات ملمو�سة و�أف�ضل الممار�سات والحلول المبتكرة والمبادئ وال ُّنهُج الم�شتركة في معالجة
�صوب و�ضع �إطار �شامل للتعاون الدولي ب�ش�أن المهاجرين والتن ّقل الب�شري.
الهجرة الدولية بجميع �أبعادها َ
•تجميع �إ�سهاماتها ب�ش�أن و�سائل التنفيذ وو�ضع �إطار لمتابعة وا�ستعرا�ض التنفيذ باعتبارها مك ّونات االتفاق
العالمي.
• الربط بين �أعمالها من �أجل تحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة في العملية التح�ضيرية لالتفاق العالمي
و�إعداد التحليالت والدرا�سات والأوراق وغير ذلك من المدخالت لتطوير االتفاق العالمي.
•�إجراء جرد �شامل ،وجمع البحوث والبيانات وتجميع �أف�ضل الممار�سات القائمة لتقديمها دعما لو�ضع
االتفاق العالمي.
 38وردت �إ�شارات �إلى االتفاق العالمي ب�ش�أن الهجرة وتو�صياته في اجتماع عملية الت�شاور العربية الإقليمية حول الهجرة ،و�إعالن اجتماع �آليات التن�سيق
الإقليمي الواحد والع�شرين ،و�إعالن �أ�سون�سيون؛ وعملية بالي ،الفريق المخ�ص�ص ،من كبار الم�س�ؤولينReferences to the GCM and .11 ،
recommendations were made in ARCP Meeting, XXI RCM Declaration; SACM Declaration of Asuncion; Bali
Process 11th Ad Hoc Group SOM.
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•تجتمع للنظر في م�شاركتها في العملية الم�ؤدية �إلى االتفاق وخا�صة في الجوانب الإقليمية للهجرة
الدولية؛ والعمل كمنابر �إقليمية و�أقاليمية لمناق�شة وتعزيز المدخالت الموا�ضيعية ب�ش�أن عنا�صر االتفاق
العالمي التي �ستدرج في المناق�شات الموا�ضيعية العالمية ،وال �سيما الحوار الدولي ب�ش�أن الهجرة الذي
ت�ضطلع به المنظمة الدولية للهجرة ،والمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية ،واالجتماع العالمي
ال�سابع.

31

وعلى عك�س ذلك ،يمكنها �أي�ضا ت�شكيل تفكير فرادى الدول الأع�ضاء ،و�إ�سداء الم�شورة لها من �أجل تقديم تو�صيات
ملمو�سة م�ستمدة من �آليات الت�شاور مبا�شرة �إلى �أمانة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة.
الق�ضايا التي �سيتم تناولها خالل االجتماع العالمي ال�سابع والأ�سئلة الإر�شادية للمناق�شات �أثناء الجل�سات
الغر�ض من االجتماع

يهدف هذا االجتماع العالمي ال�سابع �إلى جمع وا�ستعرا�ض التو�صيات الملمو�سة المنبثقة عن �آليات الت�شاور بين
الدول ب�ش�أن الهجرة وغيرها من المدخالت المو�ضوعية لالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة
والنظامية ،ا�ستنادا �إلى خبرات كل منها وممار�ساتها الجيدة وتو�صياتها في اجتماعات �آليات الت�شاور الفردية منذ
م�ؤتمر قمة الأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين والمهاجرين ،المعقود في � 19أيلول�/سبتمبر .2016
يمكن تناول الم�سائل التالية خالل المناق�شات
ما هو الدور الذي يمكن �أن ت�ؤديه �آليات الت�شاور هذه في االتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة
والنظامية (االتفاق العالمي)؟
ما هي التو�صيات الملمو�سة و�أف�ضل الممار�سات والحلول المبتكرة والمبادئ وال ُّنهج الم�شتركة في معالجة الهجرة
الدولية التي يمكن �أن ت�صوغها �آليات الت�شاور ب�ش�أن ما يلي:
(  ) 1تقا�سم عبء الهجرة وم�س�ؤوليتها ب�شكل �أكثر تكاف�ؤاً.
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( ) 2المبادئ وااللتزامات والتفاهمات المتعلقة بالهجرة الدولية بجميع �أبعادها ،التي من �ش�أنها �أن ت�ؤكد على �إطار
�شامل للتعاون الدولي ب�ش�أن المهاجرين والتنقل الب�شري وتعزيز الإدارة العالمية وتن�سيق الهجرة الدولية.
(  ) 3االلتزامات القابلة للتنفيذ وو�سائل التنفيذ و�إطار لمتابعة وا�ستعرا�ض التنفيذ.
( ) 4كل واحد من موا�ضيع وعنا�صر االتفاق العالمي (على النحو المحدد في �إعالن نيويورك من �أجل الالجئين
والمهاجرين وطرائق المفاو�ضات الحكومية الدولية الخا�صة باالتفاق العالمي).
كیف یمكن لعمل �آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة (�آليات الت�شاور) من �أجل تحقیق �أهداف التنمیة الم�ستدامة
دعم العملية الم�ؤدية �إلى االتفاق العالمي)؟
ما هو الدور الذي يمكن �أن ت�ؤديه �آليات الت�شاور هذه في دعم دولها الأع�ضاء في المفاو�ضات الحكومية الدولية
المتعلقة باالتفاق العالمي؟
يخ�ص االتفاق العالمي؟
ما هي ال�شراكات التي یمكن �أن تقترح �آليات الت�شاور �إقامتها فيما ّ
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المرفق  -1عنا�صر وموا�ضيع االتفاق العالمي

•حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين ،والإدماج االجتماعي ،والتما�سك ،وجميع �أ�شكال التمييز ،بما في ذلك
العن�صرية وكراهية الأجانب والتع�صب.
•العن�صر (ط)  :حماية حقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية للمهاجرين ب�صورة ف َّعالة ،بمن فيهم الن�ساء
والأطفال ،ب�صرف النظر عن و�ضعهم من حيث الهجرة واالحتياجات المحددة للمهاجرين الذين يعي�شون
ظروفا ه�شة.
•العن�صر (�س)  :الترويج ،ح�سب االقت�ضاء ،لإدماج المهاجرين في المجتمعات الم�ضيفة ،والح�صول على
الخدمات الأ�سا�سية للمهاجرين والخدمات المراعية للمنظور الجن�ساني.
• العن�صر (�ش) :مكافحة العن�صرية وكراهية الأجانب والتمييز والتع�صب تجاه جميع المهاجرين.
•الهجرة غير النظامية وم�سارات الهجرة النظامية ،التي ت�شمل العمل الالئق ،وحركة العمالة ،واالعتراف
بالمهارات والم�ؤهالت ،والتدابير الأخرى ذات ال�صلة.
• العن�صر (م) :الح ّد من حدوث وت�أثير الهجرة غير النظامية
•العن�صر (ف) :حماية حقوق العمال وبيئة �آمنة للعمال المهاجرين و�أولئك الذين يعملون في وظائف
محفوفة بالمخاطر ،وحماية العامالت المهاجرات في جميع القطاعات ،وتعزيز تنقل اليد العاملة ،بما
في ذلك الهجرة الدائرية.
•العن�صر (ث) :االعتراف بالم�ؤهالت الأجنبية والتعليم والمهارات والتعاون في الح�صول على المزايا
المكت�سبة وقابلية نقلها.
•التعاون الدولي �إدارة الهجرة بجميع �أبعادها ،بما في ذلك عند الحدود ،و�أثناء المرور العابر ،والدخول،
والعودة ،والإذن بمعاودة الدخول ،والإدماج و�إعادة الإدماج.
•العن�صر (ه) :تي�سير هجرة النا�س وتنقلهم بطريقة �آمنة ومنظمة ونظامية وم�س�ؤولة ،بما في ذلك من
خالل تنفيذ �سيا�سات الهجرة المخطط لها والتي تدار �إدارة ج ّيدة؛ ويمكن �أن ي�شمل ذلك �إن�شاء وتو�سيع
م�سارات �آمنة ونظامية للهجرة.
•العن�صر (و) :نطاق زيادة التعاون الدولي بهدف تح�سين �إدارة الهجرة.
•العن�صر (ي) :التعاون الدولي من �أجل مراقبة الحدود ،مع االحترام الكامل لحقوق الإن�سان للمهاجرين.
•العن�صر (ق) :العودة و�إعادة القبول ،وتعزيز التعاون في هذا ال�صدد بين بلدان المن�ش�أ والمق�صد.
•العن�صر (ت) :بيانات م�ص َّنفة عن الهجرة الدولية.

 39ترد هذه العنا�صر في �إعالن نيويورك من �أجل الالجئين والمهاجرين ،الفقرة  8من المرفق الثاني .وا�س ُتخرجت الموا�ضيع من المهاجرين
وطرائق المفاو�ضات الحكومية الدولية ب�ش�أن التفاق العالمي المتعلق بالهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ،الفقرة  .16وفي هذا المرفق ،ت ّم جمع
العنا�صر ح�سب الموا�ضيع من طرف �شعبة ال�شراكات الدولية في المنظمة الدولية للهجرة.
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ال�ص ُعد الوطني والإقليمي والدولي ب�ش�أن جميع جوانب الهجرة.
•العن�صر (خ) :التعاون على ُّ
•العن�صر (�ص) :م�س�ؤوليات والتزامات المهاجرين تجاه البلدان الم�ضيفة.
•م�ساهمات المهاجرين والمغتربين في جميع �أبعاد التنمية الم�ستدامة ،التي ت�شمل التحويالت و�إمكانية
تحويل اال�ستحقاقات المكت�سبة
•العن�صر (�أ) :تنطوي الهجرة الدولية ،باعتبارها واقعا متعدد الأبعاد ،على �أهمية كبرى في تنمية بلدان
المن�ش�أ والعبور والمق�صد ،كما �أُ ِق َّر بذلك في خطة التنمية الم�ستدامة لعام .2030
•العن�صر (د)� :إ�سهام المهاجرين في التنمية الم�ستدامة والعالقة المتبادلة المعقدة بين الهجرة والتنمية.
•العن�صر (ح) :التحويالت المالية بو�صفها م�صدرا هاما لر�أ�س المال الخا�ص وم�ساهمتها في التنمية؛
وتعزيز نقل التحويالت المالية بطريقة �أ�سرع و�أرخ�ص و�أكثر �أمنا من خالل القنوات القانونية ،في بلدان
الم�صدر والبلدان المتلقية على ال�سوء ،بما في ذلك عن طريق خف�ض تكاليف المعامالت.
•العن�صر (ر) :ت�سخير م�ساهمة المغتربين وتعزيز الروابط مع بلدان المن�ش�أ.
•معالجة دوافع الهجرة ،بما في ذلك الآثار ال�ضارة الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية والأزمات
التي يت�سبب فيها الإن�سان ،وذلك بتوفير الحماية وتقديم الم�ساعدة ،وتحقيق التنمية الم�ستدامة ،والق�ضاء
على الفقر ،ومنع ن�شوب النـزاعات وت�سويتها.
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•العن�صر (ج)� :ضرورة معالجة �أ�سباب الهجرة ،بما في ذلك من خالل تعزيز الجهود في مجال التنمية
والق�ضاء على الفقر ومنع ن�شوب النزاعات وحلها.
•العن�صر (ن) :معالجة حاالت المهاجرين في البلدان التي تمر ب�أزمات.
•العن�صر (ب) :الهجرة الدولية باعتبارها فر�صة ُمح َت َملة للمهاجرين و�أ�سرهم.
•العن�صر (ز)� :آثار الهجرة على ر�أ�س المال الب�شري في بلدان المن�ش�أ.
•تهريب المهاجرين واالتجار بالأ�شخا�ص و�أ�شكال ّ
الرق المعا�صرة ،بما ي�شمل تحديد المهاجرين و�ضحايا
االتجار بالب�شر وتوفير الحماية والم�ساعدة لهم بطريقة منا�سبة.
•العن�صر (ك) :مكافحة االتجار بالأ�شخا�ص وتهريب المهاجرين و�أ�شكال ّ
الرق المعا�صرة.
•العن�صر (ل) :تحديد الأ�شخا�ص الذين تم االتجار بهم والنظر في تقديم الم�ساعدة ،بما في ذلك توفير
الإقامة الم�ؤقتة �أو الدائمة ،وت�صاريح العمل ،ح�سب االقت�ضاء.

المرفق  : 2م�شاركة �آليات الت�شاور في موا�ضيع االتفاق العالمي
40

مجاالت تركيز �آليات الت�شاور التي لها �صلة بموا�ضيع االتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
مجال
التركيز

�أهداف التنمية الم�ستدامة

 -1الق�ضاء
الهجرة
على الفقر
والبيئة وتغير
 -11المدن والمجتمعات
المناخ
المحلية الم�ستدامة
-13العمل المتعلق بالمناخ

الت�أهب
لحاالت
الطوارئ
الإن�سانية

�أهداف التنمية الم�ستدامة

 40تع ّد هذه القائمة �إر�شادية ،ولي�ست �شاملة.

معالجة دوافع الهجرة ،بما في ذلك
الآثار ال�ضارة الناجمة عن تغير
المناخ والكوارث الطبيعية والأزمات
التي يت�سبب فيها الإن�سان ،وذلك
بتوفير الحماية وتقديم الم�ساعدة،
وتحقيق التنمية الم�ستدامة،
والق�ضاء على الفقر ،ومنع ن�شوب
النـزاعات وت�سويتها

الحوار ب�ش�أن الهجرة لدول و�سط �أفريقيا
عملية بويبال

معالجة دوافع الهجرة ،بما في ذلك
الآثار ال�ضارة الناجمة عن تغير
المناخ والكوارث الطبيعية والأزمات
التي يت�سبب فيها الإن�سان ،وذلك
بتوفير الحماية وتقديم الم�ساعدة،
وتحقيق التنمية الم�ستدامة،
والق�ضاء على الفقر ،ومنع ن�شوب
النـزاعات وت�سويتها

عملية �ألماتي
المنتدى الإيبيري-الأمريكي المعني الهجرة والتنمية

الحوار  5+5ب�ش�أن الهجرة
عملية �ألماتي
عملية الت�شاور العربية الإقليمية حول الهجرة
عملية بوداب�ست
حوار الهجرة من الدول الأع�ضاء في ال�سوق الم�شتركة لدول
�شرق وجنوب �أفريقيا (ميدكوم)
المنتدى الإيبيري-الأمريكي المعني الهجرة والتنمية
م�ساهمات المهاجرين والمغتربين
العمليات الت�شاورية الإقليمية -الهيئة الحكومية الدولية
في جميع �أبعاد التنمية الم�ستدامة،
المعنية بالتنمية
التي ت�شمل التحويالت و�إمكانية
الحوار ب�ش�أن الهجرة لدول و�سط �أفريقيا
تحويل اال�ستحقاقات المكت�سبة
حوار الهجرة للجنوب الأفريقي
الحوار ب�ش�أن الهجرة العابرة في البحر الأبي�ض المتو�سط
عملية بويبال
عملية الرباط
م�ؤتمر �أمريكا الجنوبية للهجرة
المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية
الحوار الدولي ب�ش�أن الهجرة

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة

الهجرة
والتنمية

 -11المدن والمجتمعات
المحلية الم�ستدامة
-13العمل المتعلق بالمناخ
 -16ال�سالم والعدالة
 -1الق�ضاء
على الفقر
-8العمل الالئق والنمو االقت�صادي

مو�ضوع االتفاق العالمي

�آلية الت�شاور
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مجال
التركيز

�أهداف التنمية الم�ستدامة

مو�ضوع االتفاق العالمي

�آلية الت�شاور

التحويالت

�أهداف التنمية الم�ستدامة

م�ساهمات المهاجرين والمغتربين
في جميع �أبعاد التنمية الم�ستدامة،
التي ت�شمل التحويالت و�إمكانية
تحويل اال�ستحقاقات المكت�سبة

حوار االتحاد الأوروبي ودول �أفريقيا ومنطقة البحر
الكاريبي والمحيط الهادئ
عملية كولومبو
حوار االتحاد الأوروبي ودول �أمريكا الالتينية ومنطقة
الكاريبي
المنتدى الإيبيري-الأمريكي المعني الهجرة والتنمية
حوار الهجرة في غرب �أفريقيا

هجرة
العمالة
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العودة،
والإدماج
والإذن
بمعاودة
الدخول

الحوار  5+5ب�ش�أن الهجرة
حوار االتحاد الأوروبي ودول �أفريقيا ومنطقة البحر
الكاريبي والمحيط الهادئ
رابطة التنمية الم�ستدامة
منتدى �آ�سيان لهجرة العمالة
عملية �ألماتي
عملية الت�شاور العربية الإقليمية حول الهجرة
الم�ؤتمر الآ�سيوي الأوروبي ب�ش�أن هجرة العمالة
الهجرة غير النظامية وم�سارات
عملية بوداب�ست
الهجرة النظامية ،التي ت�شمل
عملية كولومبو
-8العمل الالئق والنمو االقت�صادي
العمل الالئق ،وحركة العمالة،
ميدكوم
واالعتراف بالمهارات والم�ؤهالت ،حوار االتحاد الأوروبي ودول �أمريكا الالتينية ومنطقة
والتدابير الأخرى ذات ال�صلة
الكاريبي
المنتدى الإيبيري-الأمريكي المعني الهجرة والتنمية
الحوار ب�ش�أن الهجرة لدول و�سط �أفريقيا
حوار الهجرة للجنوب الأفريقي
حوار الهجرة في غرب �أفريقيا
عملية براغ
عملية الرباط
م�ؤتمر مديري �ش�ؤون الهجرة في منطقة المحيط الهادئ
فريق ال�شراكة ال�شرقية المعني بالهجرة واللجوء

الهجرة غير النظامية وم�سارات
 -10الحد من �أوجه عدم الم�ساواة
الهجرة النظامية ،التي ت�شمل
-8العمل الالئق والنمو االقت�صادي العمل الالئق ،وحركة العمالة،
واالعتراف بالمهارات والم�ؤهالت،
والتدابير الأخرى ذات ال�صلة

حوار االتحاد الأوروبي ودول �أفريقيا ومنطقة البحر
الكاريبي والمحيط الهادئ
حوار االتحاد الأوروبي ودول �أمريكا الالتينية ومنطقة
الكاريبي
الحوار ب�ش�أن الهجرة لدول و�سط �أفريقيا
حوار الهجرة للجنوب الأفريقي
حوار الهجرة في غرب �أفريقيا
عملية براغ
عملية بويبال
عملية الرباط

مجال
التركيز

�أهداف التنمية الم�ستدامة

الهجرة غير
 -10الحد من �أوجه عدم الم�ساواة
النظامية
 -5تحقيق الم�ساواة بين الجن�سين
وتدفقات
-8العمل الالئق والنمو االقت�صادي
الهجرة
 -16ال�سالم والعدالة
المختلطة

حقوق
المهاجرين

الهجرة
والتعليم

 -10الحد من �أوجه عدم الم�ساواة
-8العمل الالئق والنمو االقت�صادي

 -4جودة التعليم

الهجرة غير النظامية وم�سارات
الهجرة النظامية ،التي ت�شمل
العمل الالئق ،وحركة العمالة،
واالعتراف بالمهارات والم�ؤهالت،
والتدابير الأخرى ذات ال�صلة

حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين،
والإدماج االجتماعي ،والتما�سك،
وجميع �أ�شكال التمييز ،بما في
ذلك العن�صرية وكراهية الأجانب
والتع�صب

الحوار  5+5ب�ش�أن الهجرة
عملية �ألماتي
عملية الت�شاور العربية الإقليمية حول الهجرة
الم�ؤتمر الآ�سيوي الأوروبي
ميدكوم
حوار االتحاد الأوروبي ودول �أمريكا الالتينية ومنطقة
الكاريبي
الم�شاورات الحكومية الدولية المتعلقة ب�سيا�سات اللجوء
والالجئين والهجرة في �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�أ�ستراليا
عملية الخرطوم
الحوار ب�ش�أن الهجرة لدول و�سط �أفريقيا
حوار الهجرة للجنوب الأفريقي
الحوار ب�ش�أن الهجرة العابرة في البحر الأبي�ض المتو�سط
منتدى عموم �أفريقيا
عملية براغ
عملية الرباط
حوار االتحاد الأوروبي ودول �أفريقيا ومنطقة البحر
الكاريبي والمحيط الهادئ
منتدى �آ�سيان لهجرة العمالة
عملية �ألماتي
عملية الت�شاور العربية الإقليمية حول الهجرة
عملية كولومبو
ميدكوم
المنتدى الإيبيري-الأمريكي المعني الهجرة والتنمية
حوار الهجرة في الجنوب الأفريقي
عملية بويبال
عملية الرباط
م�ؤتمر �أمريكا الجنوبية للهجرة
فريق ال�شراكة ال�شرقية المعني بالهجرة واللجوء

الحوار  5+5ب�ش�أن الهجرة
عملية �ألماتي
عملية الت�شاور العربية الإقليمية حول الهجرة
حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين،
عملية بوداب�ست
والإدماج االجتماعي ،والتما�سك،
الم�شاورات الحكومية الدولية المتعلقة ب�سيا�سات اللجوء
وجميع �أ�شكال التمييز ،بما في
والالجئين والهجرة في �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�أ�ستراليا
ذلك العن�صرية وكراهية الأجانب
الحوار ب�ش�أن الهجرة لدول و�سط �أفريقيا
والتع�صب
عملية بويبال
عملية الرباط
م�ؤتمر �أمريكا الجنوبية للهجرة
حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين،
والإدماج االجتماعي ،والتما�سك،
وجميع �أ�شكال التمييز ،بما في
ذلك العن�صرية وكراهية الأجانب
والتع�صب

الحوار الآ�سيوي الأوروبي ب�ش�أن الهجرة
الم�ؤتمر الآ�سيوي الأوروبي

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة

�إدماج
المهاجرين

�أهداف التنمية الم�ستدامة

مو�ضوع االتفاق العالمي
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مجال
التركيز

�أهداف التنمية الم�ستدامة

 -10الحد من �أوجه عدم الم�ساواة
اللجوء
 -16ال�سالم والعدالة
والالجئين

الهجرة
وال�صحة
ّ
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 -3ال�صحة الجيدة والرفاه

مو�ضوع االتفاق العالمي

حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين،
والإدماج االجتماعي ،والتما�سك،
وجميع �أ�شكال التمييز ،بما في
ذلك العن�صرية وكراهية الأجانب
والتع�صب

حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين،
والإدماج االجتماعي ،والتما�سك،
وجميع �أ�شكال التمييز ،بما في
ذلك العن�صرية وكراهية الأجانب
والتع�صب

ال�سيا�سات
المتع ّلقة  -10الحد من �أوجه عدم الم�ساواة
بالهجرة

التعاون الدولي �إدارة الهجرة بجميع
�أبعادها ،بما في ذلك عند الحدود،
و�أثناء المرور العابر ،والدخول،
والعودة ،والإذن بمعاودة الدخول،
والإدماج و�إعادة الإدماج

ال�شراكات
(مع المجتمع
� -17إقامة �شراكات من �أجل تحقيق
المدني ،مثال
الأهداف
والقطاع
الخا�ص)
ّ

التعاون الدولي �إدارة الهجرة بجميع
�أبعادها ،بما في ذلك عند الحدود،
و�أثناء المرور العابر ،والدخول،
والعودة ،والإذن بمعاودة الدخول،
والإدماج و�إعادة الإدماج

البيانات
المتع ّلقة
بالهجرة

�آلية الت�شاور
عملية �ألماتي
حوار االتحاد الأوروبي ودول �أفريقيا ومنطقة البحر
الكاريبي والمحيط الهادئ
عملية الت�شاور العربية الإقليمية حول الهجرة
عملية بوداب�ست
الم�شاورات الحكومية الدولية المتعلقة ب�سيا�سات اللجوء
والالجئين والهجرة في �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�أ�ستراليا
عملية بويبال
عملية الرباط
م�ؤتمر مديري �ش�ؤون الهجرة في منطقة المحيط الهادئ
فريق ال�شراكة ال�شرقية المعني بالهجرة واللجوء
الحوار  5+5ب�ش�أن الهجرة
عملية كولومبو
ميدكوم
الحوار ب�ش�أن الهجرة لدول و�سط �أفريقيا
حوار الهجرة للجنوب الأفريقي
عملية بويبال
عملية �ألماتي
عملية الت�شاور العربية الإقليمية حول الهجرة
ميدكوم
المنتدى الإيبيري-الأمريكي المعني الهجرة والتنمية
العمليات الت�شاورية الإقليمية -الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بالتنميةمنتدى عموم �أفريقيا
عملية بويبال
عملية الرباط
م�ؤتمر مديري �ش�ؤون الهجرة في منطقة المحيط الهادئ

عملية �ألماتي
عملية بويبال
الحوار  5+5ب�ش�أن الهجرة
عملية الت�شاور العربية الإقليمية حول الهجرة
ميدكوم
حوار االتحاد الأوروبي ودول �أمريكا الالتينية ومنطقة
الكاريبي

التعاون الدولي �إدارة الهجرة بجميع
�أبعادها ،بما في ذلك عند الحدود،
� -17إقامة �شراكات من �أجل تحقيق
و�أثناء المرور العابر ،والدخول،
الأهداف
والعودة ،والإذن بمعاودة الدخول ،الم�شاورات الحكومية الدولية المتعلقة ب�سيا�سات اللجوء
والإدماج و�إعادة الإدماج
والالجئين والهجرة في �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�أ�ستراليا
الحوار ب�ش�أن الهجرة لدول و�سط �أفريقيا
حوار الهجرة في غرب �أفريقيا
م�ؤتمر �أمريكا الجنوبية للهجرة

مجال
التركيز

�إدارة الحدود

�أهداف التنمية الم�ستدامة

 -10الحد من �أوجه عدم الم�ساواة

 -5تحقيق الم�ساواة بين الجن�سين
مكافحة
-8العمل الالئق والنمو االقت�صادي
االتجار
 -16ال�سالم والعدالة
بالب�شر

مو�ضوع االتفاق العالمي

�آلية الت�شاور

حوار االتحاد الأوروبي ودول �أفريقيا ومنطقة البحر
الكاريبي والمحيط الهادئ
حوار االتحاد الأوروبي ودول �أمريكا الالتينية ومنطقة
الكاريبي
التعاون الدولي �إدارة الهجرة بجميع
الم�شاورات الحكومية الدولية المتعلقة ب�سيا�سات اللجوء
�أبعادها ،بما في ذلك عند الحدود،
والالجئين والهجرة في �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�أ�ستراليا
و�أثناء المرور العابر ،والدخول،
حوار الهجرة للجنوب الأفريقي
والعودة ،والإذن بمعاودة الدخول،
منتدى عموم �أفريقيا
والإدماج و�إعادة الإدماج
عملية بويبال
عملية الرباط
م�ؤتمر مديري �ش�ؤون الهجرة في منطقة المحيط الهادئ
فريق ال�شراكة ال�شرقية المعني بالهجرة واللجوء

تهريب المهاجرين واالتجار
بالأ�شخا�ص و�أ�شكال الرق
المعا�صرة ،بما في ذلك تحديد
المهاجرين و�ضحايا االتجار
وتوفير الحماية والم�ساعدة لهم
بطريقة منا�سبة

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة

حوار االتحاد الأوروبي ودول �أفريقيا ومنطقة البحر
الكاريبي والمحيط الهادئ
منتدى �آ�سيان لهجرة العمالة
عملية �ألماتي
الم�ؤتمر الآ�سيوي الأوروبي
الحوار الآ�سيوي الأوروبي ب�ش�أن هجرة العمالة
عملية بالي
عملية بوداب�ست
ميدكوم
حوار االتحاد الأوروبي ودول �أمريكا الالتينية ومنطقة
الكاريبي
عملية الخرطوم
حوار الهجرة في غرب �أفريقيا
عملية الرباط
م�ؤتمر �أمريكا الجنوبية للهجرة
م�ؤتمر مديري �ش�ؤون الهجرة في منطقة المحيط الهادئ
فريق ال�شراكة ال�شرقية المعني بالهجرة واللجوء
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�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة
االتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية
ب�ش�أن الهجرة :م�شروع جدول الأعمال الم�ؤقت
 11-10ت�شرين الأول�/أكتوبر  - 2017جنيف� ،سوي�سرا.
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اليوم الأول –  10ت�شرين الأول�/أكتوبر 2017

 10/00-09/0٠الت�سجيل
الجل�سة االفتتاحية
10/15-10/00
مديرة النقا�ش :ال�سيدة نيكوليتا جيوردانو ،رئي�سة �شعبة ال�شراكات الدولية (المنظمة الدولية للهجرة)

الجل�سة الأولى� :إ�سهامات العمليات العالمية ب�ش�أن الهجرة في االتفاق العالمي
مدير النقا�ش� :سعادة ال�سفير �أندرو غوليدزينو�سكي ،ال�سفير الأ�سترالي المعني بق�ضايا تهريب الب�شر ،وزارة
11/30-10/15
الخارجية والتجارة في �أ�ستراليا ،والرئي�س الم�شارك مباحثات بالي ب�ش�أن تهريب الأ�شخا�ص واالتجار بهم وما
يت�صل بذلك من جرائم عبر وطنية
المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية حول االتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
ال�سيد �سونك لورنز ،رئي�س فرقة العمل التابعة المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية ،بوزارة الخارجية
االتحادية في �ألمانيا
ال�سيد الحبيب ندير ،الأمين العام ،الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و�ش�ؤون الهجرة بالمغرب
الحوار الدولي ب�ش�أن الهجرة لعام  :واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
ال�سيدة جيل هيلكي ،مديرة التعاون وال�شراكات الدولية ،المنظمة الدولية للهجرة
�أ�سئلة و�أجوبة  -مناق�شة

�	41ستعقد جميع الجل�سات العامة في مركز الم�ؤتمرات الدولي بجنيف ،الغرفة  .6-5و�سيتم ترتيب الترجمة الفورية �إلى اللغات الإنكليزية والفرن�سية
والإ�سبانية والرو�سية والعربية خالل جميع الجل�سات العامة .وفيما يتعلق بالمواقع وتف�سير الجل�سات الم�صغرة ،يرجى الرجوع �إلى بند جدول
الأعمال ذي ال�صلة.
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كلمة ترحيب
�سعادة ال�سفير ويليام ال�سي �سوينغ ،المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
تقديم �إجراءات الدورة
ال�سيدة نيكوليتا جيوردانو ،رئي�سة �شعبة ال�شراكات الدولية (المنظمة الدولية للهجرة)
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 13/00-11/30الجل�سة الثانية� :إ�سهامات وتو�صيات �آليات الت�شاور ب�ش�أن االتفاق العالمي بح�سب الأقاليم� :أفرقة فرعية
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الفريق � - 1أفريقيا (القاعة 18؛ تو ّفر الترجمة الفورية باللغتين الأنكليزية والفرن�سية)
المي�سران  :ال�سيدة روزف��ي��دزو ثوكوزيلي ،مديرة �شعبة �سيا�سات التنمية االجتماعية ،اللجنة االقت�صادية
ّ
لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ،وال�سيد موال ميلومو ،المدير العام للهجرة في زامبيا ،رئي�س المعني بحوار
الهجرة من َلدُن الدول الأع�ضاء في ال�سوق الم�شتركة لدول �شرق وجنوب �أفريقيا
الفريق  - 2الأمريكتان (القاعة 6-5؛ تو ّفر الترجمة الفورية باللغتين الأنكليزية والإ�سيانية)
المي�سران  :الدكتور خورخي مارتينيز  -بيزارو� ،شعبة ال�سكان ،المركز الديمغرافي لأمريكا الالتينية ومنطقة
ّ
البحر الكاريبي ،اللجنة االقت�صادية لأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة
�سعادة ال�سفير خورخي �إنريكي مونيو دي كور�سو ،المدير العام لل�ش�ؤون القن�صلية والتوعية بوزارة خارجية
�أوروغواي ،ورئي�س م�ؤتمر �أمريكا الجنوبية المعني بالهجرة
الفريق � - 3أوروبا (القاعة 19؛ تو ّفر الترجمة الفورية باللغات الأنكليزية والرو�سية)
ال�سيدة مونيكا لين ،مديرة وحدة التنمية الم�ستدامة وال�ش�ؤون الجن�سانية ،لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية
لأوروبا،
الدكتور راديم زاك ،المن�سق الإقليمي لأوروب��ا ال�شرقية و�آ�سيا الو�سطى ،ح��وارات الهجرة ومديرية التعاون،
المركز الدولي لتطوير �سيا�سات الهجرة ،من�سق عملية براغ
ّ
الفريق � - 4آ�سيا و�أ�ستراليا وال�شرق الأو�سط (القاعة 15؛ توفر الترجمة الفورية باللغتين الأنكليزية والعربية)
المي�سران  :ال�سيدة كريمة القري ،رئي�سة ق�سم ال�سكان والتنمية االجتماعية ،ورئي�سة وحدة خطة التنمية
ّ
الم�ستدامة لعام � ،2030شعبة التنمية االجتماعية ،لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا،
ال�سيد ناجي�ش كومار ،مدير �شعبة التنمية االجتماعية ،لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية واالجتماعية لآ�سيا
والمحيط الهادئ
�سعادة ال�سيدة ثاالثا �أتوكورال ،وزيرة النهو�ض بالعمالة الأجنبية ورعايتها� ،سري النكا ،والم�شاورة الوزارية
ب�ش�أن العمالة في الخارج والعمل التعاقدي لبلدان المن�ش�أ والمق�صد في �آ�سيا (حوار �أبو ظبي)
14/30-13/00
17/30-14/30

17/45-17/30

ا�ستراحة الغذاء
الجل�سة الثانية� :إ�سهامات وتو�صيات :عرو�ض الجل�سات العامة ومناق�شات
مدير النقا�ش :ال�سيد ت�شارلز كوينين ،الم�ست�شار الإقليمي الأول للمنظمة الدولية للهجرة في �أفريقيا
ورئي�س الأمانة التقنية لمنتدى البلدان الأفريقية المعني بالهجرة
مقرر عن �أفريقيا
مقرر عن الأميريكتين
مقرر عن �أوروبا
مقرر عن �آ�سيا و �أ�ستراليا و ال�شرق الأو�سط
تبادل المعلومات على النطاق عبر الإقليمي ،والتو�صیات ال�شاملة ي�ش�أن االتفاق العالمي .مناق�شة
التقاط �صورة جماعية1

اليوم الثاني 11 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر 2017

11/45-10/00

13/00-12/00

الدورة الثالثة :مناق�شة الدور الذي ت�ؤدّيه العمليات اال�ست�شارية وغيرها في متابعة االتفاق العالمي
وا�ستعرا�ضه
مدير النقا�ش :الدكتور خافيير بالومو ،مدير هيئة البحوث و�إدارة المعلومات ،معهد ال�سيا�سات العامة
لحقوق الإن�سان ،ال�سوق الم�شتركة الجنوبية (ميركو�سور)
الدور الذي ت�ؤدّيه العمليات اال�ست�شارية وغيرها في متابعة االتفاق العالمي وا�ستعرا�ضه
ال�سيدة مي�شيل كالين � -سولومان ،مديرة الوحدة المك ّلفة باالتفاق العالمي ،المنظمة الدولية للهجرة
ال�شراكات نحو االتفاق العالمي والعمل مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات
الحكومية الدولية الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخا�ص والأو�ساط الأكاديمية .تبادالت موجزة
ومناق�شة.
�ضي ُقدُما
االختتام الر�سمي للأعمال  :الموجز ُ
و�س ُبل ال ُم ّ
الموجز
المقررة :ال�سيدة نيكوليتا جيوردانو ،رئي�سة �شعبة ال�شراكات الدولية ،المنظمة الدولية للهجرة
�ضي ُقدُما
�أفكار ب�ش�أن عملية االتفاق العالمي ،الإ�سهامات ُ
و�س ُبل ال ُم ّ
• �سعادة ال�سيد يورغ لوبر ،الممثل الدائم ل�سوي�سرا لدى الأمم المتحدة في نيويورك ،المي�سر الم�شارك
الذي قاد الم�شاورات والمفاو�ضات الحكومية الدولية ب�ش�أن الم�سائل المت�صلة باالتفاق العالمي
• �سعادة ال�سيد خوان خو�سيه غوميز كامات�شو ،الممثل الدائم للمك�سيك لدى الأمم المتحدة في
نيويورك ،المي�سر الم�شارك الذي قاد الم�شاورات والمفاو�ضات الحكومية الدولية ب�ش�أن الم�سائل المت�صلة
باالتفاق العالمي
مالحظات ختامية
�سعادة ال�سفيرة لورا طوم�سون ت�شاكون ،نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
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� 42سيتم التقاط ال�صورة الجماعية �أمام مركز الم�ؤتمرات الدولي في جنيف.
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�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة
االتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات
العمليات اال�ست�شارية الإقليمية ب�ش�أن الهجرة
(االجتماع العالمي ال�سابع)
�أهداف الجل�سة
و�أ�سئلة �إر�شادية للمناق�شة
الغر�ض من االجتماع

يهدف االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية المعنية بالهجرة «�آليات الت�شاور
بين الدول المعنية بالهجرة واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة» (االجتماع العالمي
ال�سابع) �إلى ما يلي:
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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()1توفير منتدى لآليات الت�شاور بين الدول المعنية بالهجرة [العمليات اال�ست�شارية الإقليمية ب�ش�أن الهجرة بما
في ذلك المنتديات الأقاليمية المعنية بالهجرة والعمليات العالمية المتعلقة بالهجرة و�شركائها الإقليميين
الرئي�سيين لال�شتراك في التفكير في �أدوار ك ّل من الجهات في الأعمال التح�ضيرية الم�ؤدية �إلى اعتماد اتفاق
عالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (االتفاق العالمي)؛
()2جمع وا�ستعرا�ض الممار�سات الجيدة القائمة (مثل ال�سيا�سات والت�شريعات والم�شاريع والم�ؤ�س�سات و�صناديق
التمويل وما �إلى ذلك) وغيرها من الإ�سهامات المو�ضوعية (مثل التو�صيات والحلول المبتكرة والمبادئ وال ُّنهج
الم�شتركة في الت�صدي للهجرة الدولية بجميع �أبعادها) ذات ال�صلة في �صياغة االتفاق العالمي؛
()3تحديد الق�ضايا والثغرات ذات الأولوية ،والنظر في �إقامة �شراكات من �أجل �صياغة االتفاق العالمي وتنفيذه
ومتابعته وا�ستعرا�ضه.
الق�ضايا التي يتعين تناولها خالل االجتماع العالمي ال�سابع
•ما هو الدور الذي يمكن �أن تقوم به �آليات الت�شاور في عملية االتفاق العالمي؟
•ما هي التو�صيات الملمو�سة ،والممار�سات الجيدة ،والحلول المبتكرة ،وال ُّنهج الم�شتركة في معالجة
يخ�ص الم�سائل التالية:
الهجرة الدولية ،التي يمكن �أن ت�صوغها �آليات الت�شاور فيما ّ

()1المبادئ وااللتزامات والتفاهمات المتعلقة بالهجرة الدولية بجميع �أبعادها ،مما قد ي�ؤكد على و�ضع �إطار
�شامل للتعاون الدولي ب�ش�أن المهاجرين والتنقل الب�شري وتعزيز الإدارة العالمية والتن�سيق في مجال الهجرة
43
الدولية؟
( )2االلتزامات القابلة للتنفيذ وو�سائل التنفيذ و�إطار لمتابعة وا�ستعرا�ض التنفيذ؟
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()3كل واحدٍ من موا�ضيع وعنا�صر االتفاق العالمي (على النحو المحدد في �إعالن نيويورك ب�ش�أن الالجئين
والمهاجرين 45وطرائق المفاو�ضات الحكومية الدولية ب�ش�أن االتفاق العالمي)46؟
•ما هو الدور الذي يمكن لآليات الت�شاور �أو ينبغي لها القيام به في دعم الدول الأع�ضاء في المفاو�ضات
الحكومية الدولية ب�ش�أن االتفاق العالمي؟
•ما هي ال�شراكات التي یمكن �أن تقترح الآليات �إقامتها فيما یتعلق ب�إعداد االتفاق العالمي وتنفیذه ومتابعته؟
�أهداف الجل�سة و�أ�سئلة �إر�شادية للمناق�شة
الجل�سة الأولى� :إ�سهامات العمليات العالمية ب�ش�أن الهجرة في االتفاق العالمي

الأهداف:
•�إحاطة الم�شاركين علماً ب�إ�سهامات الحوارات العالمیة ب�ش�أن الهجرة في االتفاق العالمي ،والتي یمكن �أن
تكون �أی�ضاً مجدية علی الم�ستوى الإقلیمي.
•النظر في �إمكانية �إقامة �شراكات بين الحوارات العالمية والجهات الفاعلة على الم�ستوى الإقليمي في
�سياق �إعداد �إطار االتفاق العالمي.
•ما هو الدور الذي يمكن �أن ت�ؤدّيه العمليات العالمية المتعلقة بالهجرة في االتفاق العالمي من �أجل الهجرة
الآمنة والمنظمة والنظامية (االتفاق العالمي)؟
•ما هي الممار�سات الجيدة من �ضمن تلك التي تقترتحها العمليات العالمية المتعلقة بالهجرة التي يمكن
�أن تكون ُمجدية على ال�صعيد الإقليمي ،ويمكن ا�ستن�ساخها في العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والمنتديات
الت�شاورية الأقاليمية وال�شركاء الإقليميين؟
•ما هي ال�شراكات التي یمكن �أن تقترح الآليات �إقامتها فيما یتعلق ب�إعداد االتفاق العالمي وتنفیذه ومتابعته؟
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�إعالن نيويورك ،المرفق الثاني ،المادة 2
قرار طرائق االتفاق العالمي ،المادة 2
�إعالن نيويورك ،المرفق الثاني ،المادة 8
قرار طرائق االتفاق العالمي ،المادة .GCM Modalities Resolution, Article 15 15
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الجل�سة الثانية :الإ�سهامات والتو�صيات ب�ش�أن االتفاق العالمي بح�سب الأقاليم
عامة)
الأهداف (�أفرقة فرعية ومناق�شة ّ

•النظر في مواقف العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والمنتديات الت�شاورية الأقاليمية والعمليات العالمية
ب�ش�أن الهجرة على التوالي ،وال�شركاء الرئي�سيين (مثل اللجان الإقليمية للأمم المتحدة والمنظمات
يخ�ص الأدوار التي ت�ؤدّيها في �إعداد االتفاق العالمي وتنفیذه ومتابعته
االقت�صادية الإقليمية) فيما
ّ
ومراجعته.
•تجميع الممار�سات الجيدة (مثل ال�سيا�سات والت�شريعات والم�شاريع والم�ؤ�س�سات و�صناديق التمويل
وغيرها) والحلول المبتكرة والمبادئ وال ُّنهج الم�شتركة في معالجة الهجرة الدولية بجميع �أبعادها؛ و�أي
�إ�سهامات �أخرى يمكن �أن تكون ذات �أهمية في عملية �إعداد االتفاق العالمي ويمكن ا�ستن�ساخها في مناطق
�أخرى �أو تطبيقها على ال�صعيد العالمي.
•تحديد ال�شراكات المنا�سبة في �إعداد االتفاق العالمي وتنفيذه ومتابعته وا�ستعرا�ضه ف�ضال عن التحديات
ذات ال�صلة.
•�صياغة التو�صيات ب�ش�أن الأدوار المحتملة التي ينبغي �أن ت�ؤدّيها العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والمنتديات
الت�شاورية الأقاليمية والم�ساهمة �إعداد االتفاق العالمي وتنفيذه ومتابعته وا�ستعرا�ضه بما في ذلك،
ال�شراكات ال ّ
الزمة.
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•اختيار من بين الممار�سات الجيدة ،والإ�سهامات الأخرى المتعلقة باالتفاق العالمي كما ت ّم تحديدها في
الأفرقة الفرعية ،تلك الممار�سات الفعالة الملمو�سة التي يمكن �أن تكون ناجعة في جميع المناطق.

�أ�سئلة �إر�شادية للمناق�شات
الجل�سة الثانية� -أفرقة فرعية

•ما هو الدور الذي يمكن �أن تقوم به �آليات الت�شاور في عملية االتفاق العالمي؟
•ما هي التو�صيات الملمو�سة ،والممار�سات الجيدة ،والحلول المبتكرة ،والنهج الم�شتركة في معالجة
يخ�ص الم�سائل التالية:
الهجرة الدولية ،التي يمكن �أن ت�صوغها �آليات الت�شاور فيما ّ
( )1المبادئ وااللتزامات والتفاهمات المتعلقة بالهجرة الدولية بجميع �أبعادها؟
( )2االلتزامات القابلة للتنفيذ وو�سائل التنفيذ و�إطار لمتابعة وا�ستعرا�ض التنفيذ؟
()3كل واحدٍ من موا�ضيع وعنا�صر االتفاق العالمي (على النحو المحدد في �إعالن نيويورك ب�ش�أن الالجئين
والمهاجرين وطرائق المفاو�ضات الحكومية الدولية ب�ش�أن االتفاق العالمي)؟
•ما هي الثغرات في �إدارة الهجرة و�أداء الحوكمة التي يتعين �إيال�ؤها الأولوية للنظر فيها �أثناء عملية �إعداد
ما هي ال�شراكات التي یمكن �أن تقترح الآليات �إقامتها فيما یتعلق ب�إعداد االتفاق العالمي وتنفیذه ومتابعته؟
•ما هو الدور الذي يمكن لآليات الت�شاور القيام به في دعم الدول الأع�ضاء في المفاو�ضات الحكومية
الدولية ب�ش�أن االتفاق العالمي؟
عامة
الجل�سة الثانية :مناق�شة ّ

•ما هي الممار�سات الجيدة والإ�سهامات الأ�سا�سية الأخرى التي تم تحديدها �ضمن ٍّ
كل من الأفرقة الفرعية
؟

•ما هي التو�صيات العامة المنبثقة عن االجتماع العالمي ال�سابع التي �س ُتحال �إلى المي�سرين الم�شاركين في
�إطار االتفاق العالمي للنظر فيها �أثناء عملية �إعداد االتفاق العالمي؟
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•�أي ممار�سة من الممار�سات الجيدة الإقليمية والإ�سهامات الأ�سا�سية يمكن �أن تكون ناجعة في مختلف
المناطق وعلى الم�ستوى العالمي؟
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الجل�سة الثالثة  :مناق�شة الدور الذي ت�ؤدّ يه العمليات اال�ست�شارية وغيرها في متابعة االتفاق العالمي
وا�ستعرا�ضه
الأهداف:
الجل�سة  -3مناق�شة متابعة االتفاق العالمي

•اقتراح و�سائل ممكنة للتنفيذ و�إطار لمتابعة وا�ستعرا�ض تنفيذ االتفاق العالمي.
•مناق�شة الأدوار التي يمكن �أن ت�ؤدّيها العمليات اال�ست�شارية و�شركائها في متابعة االتفاق العالمي
وا�ستعرا�ضه.
الجل�سة  – 3مناق�شة م�ساهمات الجهات ال�شريكة

•تحدید التو�صیات التي تقدّمها الجهات ال�شريكة في العمليات اال�ست�شارية �إلى االتفاق العالمي.
يخ�ص االتفاق
•اقتراح التزامات قابلة للتنفيذ من قبل الجهات ال�شريكة في العمليات اال�ست�شارية فيما ّ
العالمي.
•�صياغة التو�صيات ال�شاملة التي تقدّمها العمليات اال�ست�شارية و�شركا�ؤها �إلى االتفاق العالمي.
•لمناق�شة �آليات التعاون بين العمليات اال�ست�شارية وال�شركاء ب�ش�أن �إعداد االتفاق العالمي والتفاو�ض عليه
وتنفيذه.
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�أ�سئلة �إر�شادية للمناق�شة:
الجل�سة  3مناق�شة متابعة االتفاق العالمي

•ما هي الو�سائل الممكنة للتنفيذ وما هو الإطار الذي يمكن و�ضعه لتنفيذ ومتابعة االتفاق العالمي
وا�ستعرا�ضه؟
•ما هو الدور الذي يمكن �أن ت�ؤديه العمليات اال�ست�شارية في متابعة االتفاق العالمي وا�ستعرا�ضه؛ وما هي
ال�شراكات الالزمة في هذا ال�صدد؟
الجل�سة  -3مناق�شة م�ساهمات الجهات ال�شريكة

•ما هي التو�صیات الأ�سا�سیة التي تقدمها الجهات ال�شريكة العمليات اال�ست�شارية �إلى االتفاق العالمي
(من�سق الأمم المتحدة والمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة والأو�ساط الأكادیمیة
وم�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص)؟
•ما هي الممار�سات الفعالة التي یقدمها �شركاء العمليات اال�ست�شارية �إلى االتفاق العالمي (من�سق الأمم
المتحدة والمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة والأو�ساط الأكادیمیة وم�ؤ�س�سات
القطاع الخا�ص) للنظر فيها علی نطاق �أو�سع؟
•ما هي التو�صيات العامة ب�ش�أن م�شاركة ال�شركاء �سعياً لإبرام االتفاق العالمي؟
•كیف تم �إ�شراك ال�شركاء/كیف �سیوا�صل ال�شركاء عملهم مع العمليات اال�ست�شارية في �إعداد االتفاق العالمي
والتفاو�ض ب�ش�أنه وتنفیذه؟
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7-4

المرفق  :7قائمة الم�شاركين في االجتماع العالمي ال�سابع

�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة
واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات
اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة
 11-10ت�شرين الأول�/أكتوبر 2017
مركز الم�ؤتمرات الدولي في جنيف ،القاعة  ،6-5جنيف� ،سوي�سرا
قائمة الم�شاركين

�أو ً
ال -الم�شاركون من �آليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة
#

�آلية الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة

.2

عملية �ألماتي ب�
الدوليةش�أن حماية الالجئين ال�سيد نورالن �شيريبوف
والهجرة

وزير الدولة ،دائرة الهجرة الحكومية في قيرغيز�ستان

.3

عملية �ألماتي ب�ش�أن حماية الالجئين
و�أمانة الهجرة الدولية

.4

عملية �ألماتي ب�ش�أن حماية الالجئين
و�أمانة الهجرة الدولية

.5

عملية �ألماتي ب�ش�أن حماية الالجئين
و�أمانة الهجرة الدولية
عملية �ألماتي ب�ش�أن حماية الالجئين
و�أمانة الهجرة الدولية

.6
.7
.8
.9

اال�سم

ال�سيدة تاتيانا حادجيمانويل نائب المن�سق لآ�سيا الو�سطى ،كبير من�سقي البرامج،
المنظمة الدولية للهجرة كازاخ�ستان
رئي�سة ق�سم �سيا�سات الحماية والم�شورة القانونية
ال�سيدة مادلين غارليك في المفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئين ،مفو�ضية
الأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين
ال�سيد ميكيلي كافيناتو رئ��ي�����س وح����دة ال��ل��ج��وء وال���ه���ج���رة ،م��ف��و���ض��ي��ة الأم����م
المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين
�أخ�صائية قانونية م�شاركة ،مفو�ضية الأمم المتحدة
ال�سيدة �سارة �إليوت
ل�ش�ؤون الالجئين

�سكرتير �أول� ،شعبة ال��ه��ج��رة وال�لاج��ئ��ي��ن ومكافحة
العملية
الت�شاورية الإقليمية العربية ال�سيدة مروى �سيد علي االتجار بالب�شر� ،إدارة ال�ش�ؤون متعددة الأطراف ،وزارة
الهجرة
ب�ش�أن
خارجية م�صر
�أم��ان��ة العملية ال��ت�����ش��اوري��ة الإقليمية ال�سيدة �إينا�س الفرجاني مديرة �إدارة الالجئين والمغتربين و�ش�ؤون الهجرة،
قطاع ال�ش�ؤون االجتماعية ،جامعة الدول العربية
العربية ب�ش�أن الهجرة
عملية بالي ب�ش�أن تهريب ال
أ�شخا�ص ال�سيد كيفين بليفورد نائب الممثل الدائم لأ�ستراليا في جنيف ،م�ست�شار
عبر
والجريمة
واالت��ج��ار بالأ�شخا�ص
(حقوق الإن�سان)
الوطنية ذات ال�صلة
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.1

ح��وار مجموعة  5+5ب�ش�أن
الهجرة في ال�سيد طارق �سي�سو
غرب البحر الأبي�ض المتو�سط

المن�صب
رئي�س �شعبة التعاون متعدد الأطراف ،الوزارة المك ّلفة
بالمغاربة المقيمين بالخارج و�ش�ؤون الهجرة في �إطار
وزارة ال�ش�ؤون الخارجية والتعاون الدولي
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#
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
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اال�سم

�آلية الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة
عملية بالي ب�ش�أن تهريب الأ�شخا�ص واالت��ج
ال�صلة��ار �سعادة ال�سيد ح�سن كليب
بالأ�شخا�ص والجريمة عبر الوطنية ذات
عملية بالي ب�ش�أن تهريب الأ�شخا�ص
واالت��ج��ار بالأ�شخا�ص والجريمة عبر ال�سيد �شون �شون
الوطنية ذات ال�صلة
ال�سيد فيرات بيار
عملية بوداب�ست
ال�سيدة �سي�سيليا لوند
�أمانة عملية بوداب�ست
�شتروم كارنييل
ال�سيدة مارييال فونروز
م�شاورات الهجرة الكاريبية
�أمانة لجنة
ال�شراكة ال�شرقية المعنية ال�سيدة الورا �سكوريتي
بالهجرة واللجوء
�أمانة مبادرة طريق الهجرة الم�شتركة
بين االتحاد الأوروب���ي ومنطقة القرن ال�سيدة مونيكا زانيت
الأفريقي (عملية الخرطوم)
ال����ح����وار الأوروب���������ي الأف���ري���ق���ي ب�����ش���أن �سعادة ال�سيد
مي�شيل ال�ست�شينكو
الهجرة والتنمية (عملية الرباط)
�أمانة الحوار الأوروبي الأفريقي
الرباط)ب�ش�أن ال�سيدة �أودري جوليفيل
الهجرة والتنمية (عملية
رئ���ا����س���ة ال���م���ن���ت���دى ال���ع���ال���م
���2017ي ال��م��ع��ن��ي ال�سيد �سونكي لورونز
بالهجرة والتنمية لعام
رئ���ا����س���ة ال���م���ن���ت���دى ال���ع���ال���م
���2017ي ال��م��ع��ن��ي ال�سيدة كاثارينا بو�ش
بالهجرة والتنمية لعام

 .21رئ���ا����س���ة ال���م���ن���ت���دى ال���ع���ال���م���ي ال��م��ع��ن��ي
بالهجرة والتنمية لعام 2017
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

رئ���ا����س���ة ال���م���ن���ت���دى ال���ع���ال���م���ي ال��م��ع��ن��ي
بالهجرة والتنمية لعام 2018
رئ���ا����س���ة ال���م���ن���ت���دى ال���ع���ال���م���ي ال��م��ع��ن��ي
بالهجرة والتنمية لعام 2017
مكتب دع��م المنتدى العالمي المعني
بالهجرة والتنمية
العملية اال�ست�شارية الإقليمية للهيئة
الحكومية الدولية المعنية بالهجرة
ال��م�����ش��اورات الحكومية ال��دول��ي��ة ب�ش�أن
الهجرة واللجوء والالجئين
�أم��ان��ة ال��م�����ش��اورات الحكومية الدولية
ب�ش�أن الهجرة واللجوء والالجئين
�أم��ان��ة ال��م�����ش��اورات الحكومية الدولية
ب�ش�أن الهجرة واللجوء والالجئين

المن�صب
الممثل الدائم لإندوني�سيا في جنيف
ال��م��وظ��ف ال��ت��ن��ف��ي��ذي (ال���ه���ج���رة) ،ال��ب��ع��ث��ة ال��دائ��م��ة
لأ�ستراليا
م�ست�شار (الم�سائل االقت�صادية ،الهجرة ،ال�صحة)
رئي�س �أمانة عملية بوداب�ست ،المركز الدولي لتطوير
�سيا�سات الهجرة
�سكرتيرة ثانية ،البعثة الدائمة لترينيداد وتوباغو
من�سقة البرنامج؛ بناء القدرات في �إدارة الهجرة؛ بعثة
المنظمة الدولية للهجرة في �أوكرانيا
م��دي��رة م�����ش��روع عملية ال��خ��رط��وم ،ال��م��رك��ز ال��دول��ي
لتطوير �سيا�سات الهجرة
ال�سفير ،المبعوث الخا�ص ل�ش�ؤون الهجرة واللجوء،
وزارة خارجية بلجيكا
مديرة م�شروع عملية الرباط؛ مركز التن�سيق في غرب
�أفريقيا ،المركز الدولي لتطوير �سيا�سات الهجرة
رئي�س فرقة العمل التابعة للمنتدى ،مكتب ال�ش�ؤون
الخارجية االتحادي لألمانيا
مندوبة المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية

موظف �ش�ؤون ال�سيا�سات ،ق�سم العودة الطوعية� ،إعادة
ال�سيد �ستيفان �شميت الإدم�����اج واالت�����ص��ال ،وزارة ال��داخ��ل��ي��ة االت��ح��ادي��ة في
�ألمانيا
الأم��ي��ن ال��ع��ام ،ال���وزارة المك ّلفة بالمغاربة المقيمين
ال�سيد نادر الحبيب
بالخارج و�ش�ؤون الهجرة
ال�سيدة كارمن �إي�سير م�س�ؤول ال�سيا�سات  -ال�����ش���ؤون الإن�سانية  /الهجرة،
البعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة
ال�سيدة �إ�ستريال الجوم رئي�س وحدة دعم المنتدى العالمي المعني بالهجرة
والتنمية
ال�سيد �شارل �أوبيال

موظف معني ب�ش�ؤون الهجرة� ،أمانة ايغاد

ال�سيد مانيي هولتير

م�ساعد ال��م��دي��ر ال��ع��ام� ،إدارة ال��ه��ج��رة ،وزارة العدل
والأمن العام في النرويج
من�سقة� ،أم��ان��ة الم�شاورات الحكومية الدولية ب�ش�أن
الهجرة واللجوء والالجئين
موظف معني بالبرامج برتبة �أقدم� ،أمانة الم�شاورات
الحكومية الدولية ب�ش�أن الهجرة واللجوء والالجئين
رئي�س الدرا�سات ،المديرية العامة لل�ش�ؤون القن�صلية،
وزارة الخارجية والفرنكوفونية والتكامل الإقليمي
في غابون ،الم�س�ؤولة عن الغابونيين في الخارج
م�ساعد م��دي��ر ال�����ش���ؤون الإن�����س��ان��ي��ة ،وزارة العالقات
الدولية والتعاون في جمهورية جنوب �أفريقيا

ال�سيدة كيلي ريان
ال�سيد لوران دالما�سو

 .29حوار الهجرة في دول �أفريقيا الو�سطى ال�سيد بادو فياكري
�إيبوال �إيبي
 .30ال���ح���وار ب�����ش���أن ال��ه��ج��رة ف���ي ال��ج��ن��وب ال�سيد نغاكو
�إلفو�س �سيكونيانا
الأفريقي
 .31حوار الهجرة من الدول الأع�ضاء في
أفريقياال�سوق ال�سيد موال ميلومو
الم�شتركة لدول �شرق وجنوب �

المدير العام ل�ش�ؤون الهجرة في زامبيا

#
.32
.33
.34

المن�صب
اال�سم
�آلية الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة
ح��وار الهجرة م��ن ال���دول الأع�����ض��اء في ال�����س��ي��د �أب�����س��ي��ح ح�سين خبير ف��ي ���ش���ؤون ال��ه��ج��رة وح��ري��ة التنقل والعمالة،
ال�سوق
�إدارة ال�����ش���ؤون القانونية والم�ؤ�س�سية� ،أم��ان��ة ال�سوق
أفريقيا الم�شتركة ل��دول �شرق وجنوب غيدي
�
الم�شتركة ل�شرق �أفريقيا والجنوب الأفريقي
ال���م�������ش���اورة ال����وزاري����ة ب�������ش����أن ال��ع��م��ال��ة
ماليغا�سبي
ال�سيد
�سعادة
والعمل التعاقدي في الخارج بالن�سبة ك�����وراالج ن��ال��ي��ن مانو�شا نائب وزي��ر النهو�ض بالعمالة الأجنبية وال��رف��اه في
�سري النكا
ل��ب��ل��دان ال��م��ن���
ظبي)��ش���أ وال��م��ق�����ص��د ف���ي �آ���س��ي��ا ناناياكارا
(حوار �أبو
الم�شاورة ال��وزاري��ة ب�ش�أن العمالة
والعمل و.م .فيماالرتني وان�سيكارا مدير عام �إ�ضافي (ال�ش�ؤون الدولية) ،مكتب العمالة
��دان
ل
��
ب
��
ل
��ة
ال��ت��ع��اق��دي ف���ي ال���خ���ارج ب��ال��ن�����س��ب
الأجنبية في �سري النكا
المن�ش�أ والمق�صد في �آ�سيا (حوار �أبو ظبي)

 .35الم�شاورة ال��وزاري��ة ب�ش�أن العمالة
والعمل �سعادة ال�سيد رافيناثا ب .ال�سفير ،الممثل الدائم لدى الأم��م المتحدة ،البعثة
��دان
ل
��
ب
��
ل
��ة
ال��ت��ع��اق��دي ف���ي ال���خ���ارج ب��ال��ن�����س��
الدائمة ل�سري النكا
(حوارب �أبو ظبي) �أريا�سينيا
المن�ش�أ والمق�صد في �آ�سيا
ال���م�������ش���اورة ال����وزاري����ة ب�������ش����أن ال��ع��م��ال��ة
 .36والعمل التعاقدي في الخارج بالن�سبة ال�����������س�����ي
�����دة �����س����ام����ان����ث����ا نائبة الممثل الدائم ،البعثة الدائمة ل�سري النكا
ل��ب��ل��دان ال��م��ن�����ش���أ وال��م��ق�����ص��د ف���ي �آ���س��ي��ا جايا�سوريا
(حوار �أبو ظبي)
 .37ال��م�����ش��اورة ال��وزاري��ة ب�����ش���أن العمالة
والعمل ال�����س��ي��دة ه��ي��ت��ي��وات
ش�
أ
المن�
لبلدان
التعاقدي في الخارج بالن�سبة
�سوماراتني��اج ���ش��ا���ش��ل��ك��ا م�ست�شارة ،البعثة الدائمة ل�سري النكا
ثافي�شاني
والمق�صد في �آ�سيا (حوار �أبو ظبي)

�أمانة الم�شاورة الوزارية ب�ش�أن العمالة
المديرة التنفيذية للعالقات الدولية� ،إدارة المنظمات
 .38والعمل التعاقدي في الخارج
بالن�سبة ال�سيدة فاطمة الح�سني الدولية ،وزارة الموارد الب�شرية والتوطين في دولة
��ا
ي
��
س
��
�
�
آ
���ي
ف
ل��ب��ل��دان ال��م��ن�����ش���أ وال��م��ق�����ص��د
الإمارات العربية المتحدة
(حوار �أبو ظبي)

� .42أمانة عملية براغ

الدكتور راديم زاك

م��وظ��ف تنفيذي معني بالمنظمات ال��دول��ي��ة ،دائ��رة
المنظمات الدولية ،وزارة الموارد الب�شرية والتوطين
في دولة الإمارات العربية المتحدة
رئي�س الأمانة التقنية وكبير الم�ست�شارين الإقليميين
لأفريقيا ،مقر المنظمة الدولية للهجرة
ال���م���ن�������س���ق الإق���ل���ي���م���ي لأوروب�����������ا ال�������ش���رق���ي���ة و�آ����س���ي���ا
ال���و����س���ط���ى ،ح�������وارات ال���ه���ج���رة وم���دي���ري���ة ال���ت���ع���اون،
المركز الدولي لتطوير �سيا�سات الهجرة

 .43ال��م���ؤت��م��ر الإق��ل��ي��م��ي المعني بالهجرة �سعادة ال�سيدة
ليدوفينا نائبة وزي��ر ال�سلفادوريين المقيمين بالخارج ،وزارة
دي
ماغارين
(العملية الت�شاورية الإقليمية ب�ش�أن ديل كارمن
ال�ش�ؤون الخارجية لل�سلفادور
�إ�سبيرانتزا
الهجرة ،عملية بويبال)
ال��م���ؤت��م��ر الإق��ل��ي��م��ي المعني
بالهجرة ال�سيدة كاثرين
روبيو-غاليغو�س ميلي�سا م�ست�شار ،البعثة الدائمة لل�سلفادور في جنيف
( .44العملية الت�شاورية الإقليمية ب�ش�أن
الهجرة ،عملية بويبال)
ال��م���ؤت��م��ر الإق��ل��ي��م��ي المعني بالهجرة
( .45العملية الت�شاورية الإقليمية ب�ش�أن ال�سيد �ألك�س �سالديا�س
الهجرة ،عملية بويبال)

�سكرتير ثالث ،البعثة الدائمة ل�شيلي

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة

�أمانة الم�شاورة الوزارية ب�ش�أن العمالة
 .39والعمل التعاقدي في الخارج
بالن�سبة ال�سيد �ألك�س زلمي
ل��ب��ل��دان ال��م��ن�����ش���أ وال��م��ق�����ص��د ف���ي �آ���س��ي��ا
(حوار �أبو ظبي)
�أمانة الم�شاورة الوزارية ب�ش�أن العمالة
 .40والعمل التعاقدي في الخارج
بالن�سبة ال�سيد محمد عليا
ل��ب��ل��دان ال��م��ن�����ش���أ وال��م��ق�����ص��د ف���ي �آ���س��ي��ا
(حوار �أبو ظبي)
 .41ال���م���ن���ت���دى الأف����ري����ق����ي ح�����ول ال��ه��ج��رة
(المنتدى الإقليمي الم�شترك المعني ال�سيد ت�شارلز كوينين
بالهجرة في �أفريقيا)

م�ست�شار وزير ال�ش�ؤون الدولية ،وزارة الموارد الب�شرية
والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة
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اال�سم
� #آلية الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة
� .46أم����ان����ة ال���م����ؤت���م���ر الإق���ل���ي���م���ي ال��م��ع��ن��ي ال�����س��ي��د ل���وي���ز �
إيكيفيرياأل��ون�����س��و من�سق ،الأمانة التقنية للعملية الت�شاورية الإقليمية
بالهجرة (العملية الت�شاورية الإقليمية �سيرانو �
ب�ش�أن الهجرة
ب�ش�أن الهجرة ،عملية بويبال)
 .47العملية اال�ست�شارية الإقليمية ب�ش�أن
العمالة ال�سيد �شيفارام بوخاريل وكيل� ،شعبة العمالة الأجنبية ،وزارة العمل والعمالة
بالن�سبة
ف���ي ال���خ���ارج وال��ع��م��ل ال��ت��ع��اق��دي
في نيبال
لبلدان المن�ش�أ في �آ�سيا (عملية كولومبو)
المن�صب

�أم��ان��ة العملية اال�ست�شارية الإقليمية
 .48ب�������ش����أن ال��ع��م��ال��ة ف���ي ال����خ����ارج وال��ع��م��ل ����س���ع���ادة ال�����س��ي��د دي���ب���اك ال�سفير ،الممثل الدائم لنيبال لدى الأم��م المتحدة
والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف
التعاقدي بالن�سبة لبلدان المن� أش� في ديتال
�آ�سيا (عملية كولومبو)
�أم��ان��ة العملية اال�ست�شارية الإقليمية
 .49ب�������ش����أن ال��ع��م��ال��ة ف���ي ال����خ����ارج وا
�سكرتيرة �أولى ،البعثة الدائمة لنيبال في جنيف
المن�ل��ش�أع��مفي��ل ال�سيدة رانجيتا دحل
التعاقدي بالن�سبة لبلدان
�آ�سيا (عملية كولومبو)
�أم��ان��ة العملية اال�ست�شارية الإقليمية
خورخي
ال�سفير
�سعادة
 .50ب�������ش����أن ال���ع���م���ل ف����ي ال����خ����ارج وال��ع��م��ل �إن����ري����ك����ي م���وي���ن���ي���و دي ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل��ل�����ش���ؤون القن�صلية وال��ت��وع��ي��ة ،وزارة
خارجية �أوروغواي
التعاقدي بالن�سبة
لبلدان المن�ش�أ في كور�سو
�آ�سيا (عملية كولومبو)
 .51م�ؤتمر الهجرة لأمريكا الجنوبية
ال�سيدة ديانيال بي �سيدري�س وزيرة ،البعثة الدائمة لأوروغواي في جنيف
� .52أمانة م�ؤتمر الهجرة لأمريكا الجنوبية ال�سيد دييغو بيلتران
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز

54

المدير الإقليمي لأمريكا الجنوبية ،المنظمة الدولية
للهجرة

ثاني ًا -الم�شاركون من غير �آليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة
ثاني ًا�-ألف -المنظمات االقت�صادية الإقليمية

المن�صب
اال�سم
المنظمة
#
 .53مجل�س التعاون لدول الخليج العربية �سعادة ال�سيد عبد اهلل المهري المراقب الدائم ورئي�س بعثة مجل�س التعاون لدول الخليج العربية
لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف
 .54مجل�س التعاون لدول الخليج العربية ال�سيد عبد اهلل المهري رئي�س دائ��رة المنظمات الدولية ،الوفد ال��دائ��م لمجل�س
التعاون لدول الخليج العربية في جنيف
.55
الوفد الدائم لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية في جنيف
مجل�س التعاون لدول الخليج العربية ال�سيد �أحمد �شيريمان
.56
.57
.58
.59

جماعة �شرق �أفريقيا
االتحاد الأوروبي
االتحاد الأوروبي

فخامة ال�سيد كري�ستوف ن���ائ���ب الأم����ي����ن ال���ع���ام ل��ج��م��اع��ة ����ش���رق �أف��ري��ق��ي��ا ال��م��ع��ن��ي
بالقطاعات الإنتاجية واالجتماعية
بازيفامو
م�ست�شار �أول (الهجرة واللجوء) ،وفد االتحاد الأوروبي في
ال�سيد دانييل بيك
جنيف
ال�سيد بينجمان لوميرل

اللجنة االقت�صادية للمنطقة الأوروبية الآ�سيوية ال�سيد �أ�صقر كي�شكيمباييف رئي�س �أمانة الوزير المكلف باالقت�صاد وال�سيا�سة المالية

 .60ال��ل��ج��ن��ة االق��ت���
��ص��ادي��ة للمنطقة ال�سيدة بايزا �سيومبايفا
الأوروبية الآ�سيوية
.61

ال�سوق الجنوبية الم�شتركة (ميركو�سور) الدكتور جافيي بالومو

ثاني ًا-باء-

.62

.63

.64

.65
.66
.67
.68

رئي�س �إدارة هجرة العمالة وال�ضمان االجتماعي
مدير دائ��رة البحوث و�إدارة المعلومات ،معهد ال�سيا�سات العامة
لحقوق الإن�سان ،ال�سوق الجنوبية الم�شتركة (ميركو�سور)

الأمم المتحدة (بما في ذلك اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة)

المنظمة
المي�سر الم�شارك الذي يقود الم�شاورات
والمفاو�ضات الحكومية الدولية ب�ش�أن
الم�سائل المت�صلة ب��االت��ف��اق العالمي،
الم�ؤتمر الحكومي الدولي
المي�سر الم�شارك الذي يقود الم�شاورات
والمفاو�ضات الحكومية الدولية ب�ش�أن
الم�سائل المت�صلة ب��االت��ف��اق العالمي،
الم�ؤتمر الحكومي الدولي
م��ك��ت��ب ال��م��ي�����س��ر ال��م�����ش��ارك ال�����ذي ي��ق��ود
ال���م�������ش���اورات وال���م���ف���او����ض���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة
الدولية ب�ش�أن الم�سائل المت�صلة باالتفاق
العالمي ،الم�ؤتمر الحكومي الدولي
م��ك��ت��ب ال��م��ي�����س��ر ال���م�������ش���ارك ال�����ذي ي��ق��ود
ال���م�������ش���اورات وال���م���ف���او����ض���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة
الدولية ب�ش�أن الم�سائل المت�صلة باالتفاق
العالمي ،الم�ؤتمر الحكومي الدولي
م��ك��ت��ب ال��م��م��ث��ل ال��خ��ا���ص ل�ل�أم��ي��ن ال��ع��ام
للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية
ل��ج��ن��ة الأم������م ال��م��ت��ح��دة االق��ت�����ص��ادي��ة
واالجتماعية لآ�سيا والمحيط الهادئ
لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية لأفريقيا

اال�سم

المن�صب

�����س����ع����ادة ال�������س���ي���د خ�����وان الممثل ال��دائ��م للمك�سيك ل��دى الأم��م المتحدة في
خو�سيه غوميز كاما�شو نيويورك
�سعادة ال�سيد يورغ الوبر الممثل ال��دائ��م ل�سوي�سرا ل��دى الأم��م المتحدة في
نيويورك
ال�سيدة �أندرينا فري

�سكرتيرة �أولى ،البعثة الدائمة ل�سوي�سرا لدى الأمم
المتحدة

ال�سيدة بيتينا �إتير

�سكرتيرة �أولى ،البعثة الدائمة ل�سوي�سرا لدى الأمم
المتحدة

ال�سيدة لويز �أربور

الممثلة ال��خ��ا���ص��ة ل�ل�أم��ي��ن ال��ع��ام ل�ل�أم��م المتحدة
المعنية بالهجرة الدولية

ال�سيد ناغي�ش كومار

مدير �شعبة التنمية االجتماعية

ال�سيدة روزفيدزو توكوزيلي مديرة �شعبة �سيا�سة التنمية االجتماعية

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة

#

ملحق ،ق�سم ال�ش�ؤون الإن�سانية ،وفد االتحاد الأوروبي في جنيف
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#
.69
.70
.71

المن�صب
اال�سم
المنظمة
مديرة وحدة التنمية الم�ستدامة وق�ضايا الجن�سين
لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية لأوروبا ال�سيدة مونيكا لين
من�سق ،مجال ال�سكان والتنمية� ،شعبة ال�سكان ،المركز
ل��ج��ن��ة الأم������م ال��م��ت��ح��دة
االق��ت�����ص��ادي��ة الدكتور �إنريكي بيالييز الديمغرافي لأمريكا الالتينية والكاريبي ،لجنة الأمم
والكاريبي
لأمريكا الالتينية
المتحدة االقت�صادية لأمريكا الالتينية والكاريبي
رئي�سة ق�سم ال�سكان والتنمية االجتماعية ،ورئي�سة
ل��ج��ن��ة الأم������م ال��م��ت��ح
��دة االق��ت�����ص��ادي��ة ال�سيدة كريمة القري ،ال�����ش��ع��ب��ة ال��م��ع��ن��ي��ة ب��خ��ط��ة ع���ام  ،2030ل��ج��ن��ة الأم���م
آ�سيا
واالجتماعية لغربي �
المتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا

ثاني ًا-جيم -الجهات المانحة

#

اال�سم

المنظمة

المن�صب

 .72البعثة الدائمة لحكومة الواليات المتحدة ال�سيدة مي�شيل برودرومو �أخ�صائية برامج ،البعثة الدائمة للواليات المتحدة في جنيف
ثاني ًا-دال -المنظمون (المنظمة الدولية للهجرة)

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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#
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79

المنظمة
مقر المنظمة الدولية للهجرة
مقر المنظمة الدولية للهجرة
مقر المنظمة الدولية للهجرة
مقر المنظمة الدولية للهجرة
مقر المنظمة الدولية للهجرة
مقر المنظمة الدولية للهجرة
مقر المنظمة الدولية للهجرة

اال�سم
�سعادة ال�سفير وِل َيم ال�سي �سوينغ
�سعادة ال�سفيرة لورا ثومب�سن �شاكون
ال�سيدة كالري�سا �أزكول
ال�سيدة ون لي
ال�سيد مانفريد بروفازي
ال�سيدة جيل هيلكي
ال�سيدة نيكوليتا جيوردانو

 .80مقر المنظمة الدولية للهجرة ال�سيدة كري�ستينا غال�ستيان
 .81مقر المنظمة الدولية للهجرة ال�سيدة ميكيلي كالين �سولومون
 .82مقر المنظمة الدولية للهجرة ال�سيدة �إريكا �آ�شر
 .83مقر المنظمة الدولية للهجرة ال�سيدة �سوزان �شيلدون
 .84مقر المنظمة الدولية للهجرة ال�سيد كولن راجه
 .85مقر المنظمة الدولية للهجرة ال�سيدة را�شيل فيال�سكو
 .86مقر المنظمة الدولية للهجرة ال�سيد تيموتي بينوث
 .87مقر المنظمة الدولية للهجرة ال�سيدة عزرا كريم راجبوت
 .88مقر المنظمة الدولية للهجرة ال�سيدة �ألينا نارو�سوفا
 .89مقر المنظمة الدولية للهجرة ال�سيد عبد الرحمان ديوب
 .90مقر المنظمة الدولية للهجرة ال�سيدة ميالن تاي
 .91مقر المنظمة الدولية للهجرة ال�سيدة مارك �سليوين�سكي

المن�صب

المدير العام
نائب المدير العام
رئي�س الموظفين
كبير الم�ست�شارين الإقليميين لآ�سيا
كبير الم�ست�شارين الإقليميين لأوروبا
مديرة �إدارة التعاون الدولي وال�شراكات
رئي�سة �شعبة ال�شراكات الدولية� ،إدارة التعاون الدولي وال�شراكات
من�سقة االجتماع العالمي ،م�س�ؤولة عن �سيا�سات الهجرة� ،شعبة
ال�شراكات الدولية� ،إدارة التعاون الدولي وال�شراكات
كبير الم�ست�شارين ال�سيا�سيين للمدير العام ،الفريق الأ�سا�سي
لالتفاق العالمي من �أجل الهجرة ،مكتب المدير العام
كبير الم�ست�شارين ال�سيا�سيين ،الفريق الأ�سا�سي لالتفاق
العالمي من �أجل الهجرة ،مكتب المدير العام
رئي�س الفريق ،اتفاق نيويورك العالمي من �أجل الهجرة
في ق�سم المعلومات ،مكتب المنظمة الدولية للهجرة
لدى الأمم المتحدة ،نيويورك
م�ست�شار المجتمع المدني
موظف م�شارك معني ب�سيا�سات الهجرة� ،شعبة ال�شراكات
الدولية� ،إدارة التعاون الدولي وال�شراكات
�شعبة ال�شراكات الدولية� ،إدارة التعاون الدولي وال�شراكات
ال��ف��ري��ق الأ���س��ا���س��ي ل�لات��ف��اق العالمي م��ن �أج���ل الهجرة،
مكتب المدير العام
ال��ف��ري��ق الأ���س��ا���س��ي ل�لات��ف��اق العالمي م��ن �أج���ل الهجرة،
مكتب المدير العام
موظف م�شارك معني ب�سيا�سات الهجرة ،الفريق الأ�سا�سي
لالتفاق العالمي من �أجل الهجرة ،مكتب المدير العام
موظفة م�شاركة معنية ب�سيا�سات الهجرة ،الفريق الأ�سا�سي
لالتفاق العالمي من �أجل الهجرة ،مكتب المدير العام
موظف فني مبتدئ ،الفريق الأ�سا�سي لالتفاق العالمي
من �أجل الهجرة ،مكتب المدير العام

اال�سم
المنظمة
#
 .92مقر المنظمة الدولية للهجرة ال�سيدة كاتي كولفن
8-4

المن�صب
فريق االتفاق العالمي من �أجل الهجرة ،مكتب المدير العام

المرفق  :8ا�ستبيان الدرا�سة اال�ستق�صائية لالجتماع العالمي ال�سابع

المنظمة الدولية للهجرة
�شعبة ال�شراكات الدولية

م�ساهمة �آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة في االتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

ومن �أجل التح�ضير لالجتماع العالمي ال�سابع ،ترغب المنظمة الدولية للهجرة في جمع هذه المدخالت من خالل
هذا اال�ستبيان .يرجى تقديم تعليقاتكم على الأ�سئلة التالية وتقديم اال�ستبيان المكتمل �إلى المنظمة الدولية
للهجرة في  grcp@iom.intبحلول  26يونيو .2017

�شكرا لكم.
�أو ًال -معلومات عامة
يرجى تحديد ا�سم �آلية الت�شاور بين الدول
ثانياً -التو�صيات الملمو�سة
هل �صاغت �آليتكم �آي تو�صيات ملمو�سة �إزاء االتفاق العالمي من �أجل الهجرة؟
�إذا كان الجواب بنعم ،يرجى �إدراجها.
(يرجى �إ�ضافة المزيد من ال�سطور لكل تو�صية جديدة)
لكل تو�صية ،يرجى تحديد العن�صر المالئم من االتفاق العالمي (انظر المرفق 1
للح�صول على قائمة)؛ عند االقت�ضاء ،يرجى �إدراج �أكثر من عن�صر.

نعم
ال
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مو�ضوع االجتماع العالمي ال�سابع الذي عقد في  11-10ت�شرين الأول � /أكتوبر  2017في جنيف ب�سوي�سرا هو «االتفاق
العالمي لآليات الت�شاور الم�أمونة والمنظمة للهجرة والآليات الم�شتركة بين الدول ب�ش�أن الهجرة» یهدف المركز
�إلی الجمع بین ممثلین عن م�شاریع التن�سیق الإقلیمي والم�شاریع اال�ستراتیجیة الدولیة والعمليات العالمیة ب�ش�أن
الهجرة ،ف�ضال عن ممثلي المنظمات االقت�صادیة الإقلیمیة واللجان الإقلیمیة للأمم المتحدة  -وهي الجهات
الفاعلة الهامة التي یتعاون فیها ال �إ�سم�س  -والخبرات ذات ال�صلة ،والممار�سات الجيدة والتو�صيات النا�شئة عن
فرادى �إ�سم �أو الأمم المتحدة �أر�سي �أو ريو مداوالت منذ قمة الأمم المتحدة � 19سبتمبر  2016لالجئين والمهاجرين.
�سوف يطلب من ال �إ�سمز و �أر�سي و ريو�س تقديم م�ساهماتهم في الميثاق العالمي للهجرة في جل�سات مجموعة
االختراق (مجمعة ح�سب المنطقة) .و�ستحال هذه المدخالت بعد ذلك �إلى المي�سرين الم�شاركين الذين يقودون
الم�شاورات والمفاو�ضات الحكومية الدولية ب�ش�أن االتفاق العالمي من �أجل النظر في م�س�ألة �إدراجها في م�شروع
االتفاق العالمي �صفر.
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يرجى تحديد رابط �شبكي (�إن توافر):
� -3أف�ضل الممار�سات والحلول االبتكارية
هل حددت �آليتكم �آي ممار�سات مثلى و� /أو حلول ابتكارية لإر�شاد عملية �إعداد االتفاق
العالمي؟
�إذا كان الجواب بنعم ،يرجى و�صفها.
(يرجى �إ�ضافة �سطور �إ�ضافية لكل ممار�سة جديدة ف�ضلى �أو حل ابتكاري)
نوع الممار�سة (مث ً
ال� ،سيا�سة ،ت�شريع ،م�شروع ،م�ؤ�س�سة� ،صندوق ،وما �إلى ذلك)
يرجى تحديد العن�صر المالئم من االتفاق العالمي (رجاء انظر المرفق  1للح�صول على
قائمة)؛ وعند االقت�ضاء ،يرجى �إدراج �أكثر من عن�صر.
البلد (البلدان) ،الإقليم (الأقاليم)  /الأقاليم الفرعية التي تم فيها اختبار  /تجريب
الممار�سة.
يرجى تحديد رابط �شبكي (�إن توافر).

نعم
ال

 -4المبادئ والنهج الم�شتركة في معالجة الهجرة الدولية بكل �أبعادها
هل حددت �آليتكم مبادئ ونهج م�شتركة في معالجة الهجرة الدولية بكل �أبعادها؟
�إذا كان الجواب بنعم ،يرجى و�صفها.
(يرجى �إ�ضافة �سطور جديدة لكل مبد�أ و�/أو نهج م�شترك جديد).
لكل مبد�أ و�/أو نهج م�شترك جديد ،يرجى تحديد العن�صر المالئم من االتفاق العالمي
(انظر المرفق  1للح�صول على قائمة)؛ عند االقت�ضاء ،يرجى �إدراج �أكثر من عن�صر.
يرجى تحديد رابط �شبكي (�إن توافر).
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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مقدم من:
التاريـ ـ ــخ:

نعم
ال

47

التذييل  - 1عنا�صر وموا�ضيع االتفاق العالمي للهجرة

•حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين ،والإدماج االجتماعي ،والتما�سك ،وجميع �أ�شكال التمييز ،بما في ذلك
العن�صرية وكراهية الأجانب والتع�صب.
	العن�صر (ط) :الحماية الفعالة لحقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية للمهاجرين ،بمن فيهم الن�ساءوالأطفال ،ب�صرف النظر عن و�ضعهم من حيث الهجرة ،واالحتياجات المحددة للمهاجرين في الحاالت
ال�ضعيفة.
	العن�صر (�س) :الترويج ،ح�سب االقت�ضاء ،لإدماج المهاجرين في المجتمعات الم�ضيفة ،والح�صول علىالخدمات الأ�سا�سية للمهاجرين والخدمات المراعية للمنظور الجن�ساني.
	العن�صر (�ش) :مكافحة العن�صرية وكراهية الأجانب والتمييز والتع�صب تجاه جميع المهاجرين.•الهجرة غير المنظمة والم�سارات العادية ،بما في ذلك العمل الالئق ،وتنقل اليد العاملة ،واالعتراف
بالمهارات والم�ؤهالت ،وغير ذلك من التدابير ذات ال�صلة.
-

العن�صر (م) :الحد من حدوث وت�أثير الهجرة غير النظامية.

	العن�صر (ف) :حماية حقوق العمال وبيئة �آمنة للعمال المهاجرين و�أولئك الذين يعملون في وظائفمحفوفة بالمخاطر ،وحماية العامالت المهاجرات في جميع القطاعات ،وتعزيز تنقل اليد العاملة ،بما في
ذلك الهجرة الدائرية.
	العن�صر (ث) :االعتراف بالم�ؤهالت الأجنبية والتعليم والمهارات؛ والتعاون في الح�صول على المنافعالمكت�سبة وقابلية نقلها.
•التعاون الدولي و�إدارة الهجرة بجميع �أبعادها ،بما في ذلك على الحدود ،وعلى العبور ،والدخول ،والعودة،
و�إعادة القبول ،واالندماج ،و�إعادة الإدماج.
	العن�صر (ه) :تي�سير هجرة النا�س وتنقلهم ب�صورة �آمنة ومنظمة ومنتظمة وم�س�ؤولة ،بما في ذلك منخالل تنفيذ �سيا�سات الهجرة المخطط لها والتي تدار جيدا؛ قد ي�شمل ذلك �إن�شاء وتو�سيع م�سارات �آمنة
ومنتظمة للهجرة.
-

العن�صر (و) :مجال زيادة التعاون الدولي ،بغية تح�سين �إدارة الهجرة.

-

العن�صر (ي) :التعاون الدولي من �أجل مراقبة الحدود ،مع االحترام الكامل لحقوق الإن�سان للمهاجرين.

-

العن�صر (ق) :العودة و�إعادة القبول ،وتح�سين التعاون في هذا ال�صدد بين بلدان المن�ش�أ والمق�صد.

-

العن�صر (ت) :بيانات م�صنفة عن الهجرة الدولية.

-

العن�صر (خ) :التعاون على ال�صعد الوطني والإقليمي والدولي ب�ش�أن جميع جوانب الهجرة.

-

العن�صر (�ص) :م�س�ؤوليات والتزامات المهاجرين تجاه البلدان الم�ضيفة.

 47ترد هذه العنا�صر في �إعالن نيويورك ب�ش�أن الالجئين ،المرفق الثاني - 8 ،وتتخذ الموا�ضيع من المهاجرين وطرائق المفاو�ضات الحكومية الدولية
المتعلقة باالتفاق العالمي من �أجل الهجرة - 16 ،وفي هذا المرفق ،تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتجميع العنا�صر في �إطار الموا�ضيع.

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة

-

العن�صر (ع) :النظر في و�ضع �سيا�سات لتنظيم و�ضع المهاجرين.
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•م�ساهمات المهاجرين والمغتربين في جميع �أبعاد التنمية الم�ستدامة ،بما في ذلك التحويالت وتحويل
المنافع المكت�سبة.
	العن�صر (�أ) :الهجرة الدولية بو�صفها واقعا متعدد الأبعاد ذي �أهمية كبرى لتنمية بلدان المن�ش�أ والعبوروالمق�صد ،على النحو المعترف به في خطة التنمية الم�ستدامة لعام .2030
-

العن�صر (د) :م�ساهمة المهاجرين في التنمية الم�ستدامة والعالقة المعقدة بين الهجرة والتنمية.

	العن�صر (ح) :التحويالت كم�صدر هام لر�أ�س المال الخا�ص وم�ساهمتها في التنمية والترويج لتحويالتتحويالت �أ�سرع و�أرخ�ص و�أمانا من خالل القنوات القانونية في كل من البلدان الم�صدرة والمتلقية ،بما في
ذلك من خالل خف�ض تكاليف المعامالت.
-

العن�صر (ر) :ت�سخير م�ساهمة المغتربين وتعزيز الروابط مع بلدان المن�ش�أ.
•معالجة عوامل الهجرة ،بما في ذلك الآثار ال�ضارة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأزمات التي
هي من �صنع الإن�سان ،من خالل الحماية والم�ساعدة والتنمية الم�ستدامة والق�ضاء على الفقر
ومنع ال�صراعات وحلها.

	العن�صر (ج) :الحاجة �إلى معالجة عوامل الهجرة ،بما في ذلك من خالل تعزيز الجهود في مجال التنميةوالق�ضاء على الفقر ومنع ال�صراعات وحلها.
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-

العن�صر (ن) :معالجة �أو�ضاع المهاجرين في البلدان التي تمر ب�أزمات.

-

العن�صر (ب) :الهجرة الدولية كفر�صة محتملة للمهاجرين و�أ�سرهم.

-

العن�صر (ز)� :أثر الهجرة على ر�أ�س المال الب�شري في بلدان المن�ش�أ.
•تهريب المهاجرين واالتجار بالأ�شخا�ص و�أ�شكال الرق المعا�صرة ،بما في ذلك تحديد المهاجرين
وحمايتهم وم�ساعدتهم على النحو المالئم وال�ضحايا المتاجر بهم.

-

العن�صر (ك) :مكافحة االتجار بالأ�شخا�ص وتهريب المهاجرين و�أ�شكال الرق المعا�صرة.

	العن�صر (ل) :تحديد الأ�شخا�ص الذين تم االتجار بهم والنظر في تقديم الم�ساعدة ،بما في ذلك الإقامةالم�ؤقتة �أو الدائمة وت�صاريح العمل ،ح�سب االقت�ضاء.

التذييل  - 2تعاريف

الميثاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية  -هو جهد تقوده الدول الأع�ضاء لو�ضع �إطار �شامل
للتعاون الدولي ب�ش�أن المهاجرين والتنقل الب�شري من خالل و�ضع مجموعة من المبادئ وااللتزامات والتفاهمات
بين الدول الأع�ضاء في الأمم المتحدة ب�ش�أن الهجرة الدولية في جميع �أبعادها.
مدخالت الميثاق العالمي للهجرة  -تدعى الدول الأع�ضاء وجميع �أ�صحاب الم�صلحة المعنيين للم�شاركة بن�شاط
في جميع مراحل العملية التح�ضيرية للم�ؤتمر العالمي وفي الم�ؤتمر نف�سه وتقديم تو�صيات ملمو�سة ومدخالت
فنية �أخرى .ويمكن �أن تكون الم�ساهمات الفعالة ،التي ينبغي �أن تراعي الوقائع المختلفة ،في �شكل تقا�سم �أف�ضل
الممار�سات وال�سيا�سات الملمو�سة.
تو�صية ملمو�سة � -إ�سداء الم�شورة في مجال ال�سيا�سات لإبالغ كبار �صانعي القرار ب�ش�أن م�س�ألة ال�سيا�سة العامة و /
�أو اقتراح �إ�صالحات في ال�سيا�سات.
الممار�سة الجيدة  -الممار�سة �أو الطريقة �أو التقنية التي ثبت �أنها تعمل ب�شكل جيد في �سيناريو واحد �أو �أكثر في
تحقيق النتيجة المرجوة وتحقيق نتائج جيدة ،وبالتالي يو�صى بها كنموذج .ومعايير الممار�سة الجيدة هي)1( :
كونها فعالة وناجحة؛ ( )2م�ستدامة بيئيا واقت�صاديا واجتماعيا؛ ‹ ›3مراعية للفوارق بين الجن�سين؛ ‹ ›4مجدية
من الناحية التقنية؛ ‹ ›5ذات طابع ت�شاركي مت�أ�صل؛ ‹ ›6قابلة للمحاكاة وقابلة للتكيف؛ ( )7تحد من مخاطر
الكوارث  /الأزمات� ،إن �أمكن .وت�ستخدم الم�صطلحات «الممار�سة الجيدة» و «�أف�ضل الممار�سات» و «الممار�سة
الفعالة» بالتبادل.
حل مبتكر  -فكرة جديدة �أو طريقة ،وتطبيق حلول �أف�ضل التي تلبي متطلبات جديدة �أو االحتياجات القائمة.
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المبادئ والنهج الم�شتركة في التعامل مع الهجرة الدولية  -الحقائق الأ�سا�سية �أو المقترحات وطرق التعامل مع
الو�ضع �أو الم�شكلة التي ت�شكل الأ�سا�س ال�ضروري للهجرة �إلى �أن تحكم ب�شكل جيد.
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	9-4المرفق  :9ملخ�ص نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات
الم�شتركة بين الأقاليم واللمحات العامة الإقليمية للأمريكتين ،و�أفريقيا ،و�أوروبا،
و�آ�سيا ،والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط

�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة
واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
ملخ�ص نتائج اال�ستق�صاء الذي �أجرته المنظمة الدولية للهجرة تح�ضيراً لالجتماع العالمي ال�سابع
لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة
معلومات �أ�سا�سية

ملخ�ص النتائج اال�ستق�صائية لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم
التذييل  . 1الممار�سات الجيدة والحلول المبتكرة من قبل العمليات العالمية ب�ش�أن الهجرة
لمحة عامة عن نتائج اال�ستق�صاء بح�سب الأقاليم

التذييل  .3لمحة عامة عن نتائج اال�ستق�صاء �إزاء االجتماع العالمي ال�سابع (الأمريكتان)
التذييل  .4لمحة عامة عن نتائج اال�ستق�صاء �إزاء االجتماع العالمي ال�سابع (�آ�سيا والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط)
التذييل  .5لمحة عامة عن نتائج اال�ستق�صاء �إزاء االجتماع العالمي ال�سابع (�أوروبا)
معلومات �أ�سا�سية

ي�شير الم�صطلح العام لآليات الت�شاور فيما بين الدول ب�ش�أن الهجرة �إلى جميع الحوارات التي تقودها الدولة
والمنتظمة لتبادل المعلومات وحوارات ال�سيا�سات على ال�صعيد الإقليمي �أو الأقاليمي �أو العالمي فيما بين الدول
المهتمة بتعزيز التعاون في ميدان الهجرة .وتت�ألف هذه التدابير من العمليات العالمية المتعلقة بالهجرة،
والمنتديات الأقاليمية المعنية بالهجرة (تغطي �إقليمين �أو �أكثر) ،والعمليات اال�ست�شارية الإقليمية ب�ش�أن الهجرة
ً 48
(تغطي �إقليماً واحدا).

 48غالباً ما يُ�ستخدم م�صطلحا المنتدى الإقليمي ب�ش�أن الهجرة والعملية الت�شاورية الإقليمية ب�ش�أن الهجرة على نحو متبادل للإ�شارة �إلى عمليات
الحوار ال�سيا�سي ذات التركيز الإقليمي.
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التذييل  .2لمحة عامة عن نتائج اال�ستق�صاء �إزاء االجتماع العالمي ال�سابع (�أفريقيا)

63

وتجمع الم�شاورات العالمية لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات الت�شاورية الإقليمية الرئي�سية المعنية بالهجرة ،والمعروفة
�أي�ضا با�سم االجتماعات العالمية للعمليات الت�شاورية الإقليمية ب�ش�أن الهجرة 49،ممثلين عن ر�ؤ�ساء و�أمانات �أهم
نماذج تدابير الإدارة المتكاملة ،مثل ر�سيب�س و �إرف�س والعمليات العالمية المتعلقة بالهجرة ،لتعزيز التبادالت و�أوجه
الت�آزر فيما بين هذه المجموعات ب�ش�أن موا�ضيع الهجرة المختلفة ،مما ي�سهم في تح�سين ات�ساق ال�سيا�سات على
الم�ستويات الإقليمية والإقليمية والعالمية.
وقد ا�ست�ضافت المنظمة الدولية للهجرة االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية
والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة في الفترة من � 10إلى  11ت�شرين الأول � /أكتوبر  2017في جنيف في �إطار
المو�ضوع العام المعنون «الم�شاورات بين الدول �آليات الهجرة واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة
والمنتظمة « .وقد جمعت هذه الوثيقة بين الأطراف الرئي�سية في مجال الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية
و�شركائها الإقليميين الرئي�سيين� ،أي المنظمات االقت�صادية الإقليمية واللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة.
وتح�ضيراً لالجتماع العالمي ال�سابع� ،أجري ا�ستق�صاء فيما بين البلدان النامية غير ال�ساحلية و�شركائها الإقليميين
الرئي�سيين لتي�سير تبادل الأفكار والممار�سات في الحدث الذي نظمته المجموعة  ،7و�أثناء المجموعات الإقليمية.
وطلب من المجيبين تقديم معلومات في �إطار ثالثة �أق�سام :تو�صيات محددة؛ و�أف�ضل الممار�سات والحلول
المبتكرة؛ والمبادئ والنهج الم�شتركة في معالجة الهجرة الدولية بجميع �أبعادها .وطلب �إلى كل كيان �أن ي�ستكمل
ا�ستبيانا موحدا فقط نيابة عن جميع هيئاته المكونة.
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 49االجتماعات التي تعقدها اللجنة في الواقع هي اجتماعات للمجموعات الرئي�سية من تدابير الآليات ،ولي�س فقط برامج التركيز الإقليمية .يعود
اال�سم �إلى عام  2005عندما كان الم�صطلح العام لأي عملية حوار الهجرة هو ر�سيب ولم يكن م�صطلح �إيرف قيد اال�ستخدام .وقد بد�أت اجتماعات
اللجنة قبل بدء العمليات العالمية الرئي�سية ب�ش�أن الهجرة (مثل غفمد و هلد للأمم المتحدة ب�ش�أن الهجرة الدولية والتنمية) .ومع ذلك ،وبعد �إن�شاء
هذه العمليات ،تم تناول هذه العمليات �أي�ضا في اجتماعات اللجنة.

�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة
واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات
ملخ�ص نتائج اال�ستق�صاء تح�ضيراً لالجتماع العالمي ال�سابع
50

التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم

وقد �أجريت الدرا�سة اال�ستق�صائية بين �آليات الت�شاور بين الدول المعنية بالهجرة واللجان الإقليمية التابعة
للأمم المتحدة والمنظمات االقت�صادية الإقليمية التي دعت �إلى المبادرة  7لتجميع ممار�ساتها الجيدة ومدخالتها
الأخرى في االتفاق العالمي من �أجل تحقيق الأمن الغذائي ،الهجرة المنتظمة والمنتظمة.
ووردت ردود من  20من الدول الأع�ضاء في مجال الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية ،و  4من من�سقي الأمم المتحدة
و  3منظمات اقت�صادية �إقليمية ( 27في المجموع) .وقد ا�ستكمل ا�ستبيان موحد لكل كيان .وقد تم تن�سيق ردود
الفعل من �إ�سم�س مع رئي�س �إ�سم ورئي�س الأمانة ،ويمثل ردود فعل ر�سمية �إ�سمز ‹.
ووفقا لنتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية ،من �أ�صل  27كيانا م�ساهما� ،صاغ  14بلدا فقط تو�صيات ب�ش�أن االتفاق العالمي
للهجرة .وت�شمل هذه الكيانات ما يلي 1 :عملية عالمية (غفمد) و  8م�سارات ر�سيب (�أركب؛ عملية بوداب�ست؛ عملية
كولومبو؛ �إيغاد-ر�سيب؛ ميدكا�س؛ ميد�سا؛ ميدوا؛ و ر�سم)؛ � 3إرف�س (�أكب-يو ميغراتيون ديالوغو؛ �أد؛ بافوم)؛
( )1منظمة اقت�صادية �إقليمية (اللجنة االقت�صادية للمنطقة الأوروبية الآ�سيوية)؛ و  1لجنة �إقليمية تابعة للأمم
المتحدة (ونيكالك).
وهناك �ستة كيانات �أخرى ب�صدد مناق�شة تو�صياتها 1 :ر�سيب (عملية �ألماتي)؛ ( 5 + 5الحوار؛ واللجنة الحكومية
الدولية) و  3من مكاتب الأمم المتحدة (لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية لأوروبا؛ واللجنة االقت�صادية واالجتماعية
لآ�سيا والمحيط الهادئ؛ واللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا).
ومن بين الكيانات الم�ساهمة ،قامت ثالث منظمات فقط (حوار الهجرة بين بلدان �أفريقيا والبحر الكاريبي
والمحيط الهادئ واالتحاد الأوروبي وعملية بوداب�ست والمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية )51ب�صياغة
تو�صيات ب�ش�أن الموا�ضيع ال�ستة جميعها.
وكان معدل اال�ستجابة �أكثر اكتماال بالن�سبة لأوروبا و�أفريقيا ،في حين لم يرد �سوى جزء من الم�ساهمات من
�آ�سيا وال�شرق الأو�سط .وفي الأمريكتين ،ال ت�شير التو�صيات الم�شتركة �إال �إلى مو�ضوعين ،بينما ت�شير في جميع
الأقاليم الأخرى �إلى جميع الموا�ضيع ال�ستة .ومن ثم ،ف�إن التو�صيات ا�ألكثر �شيوعا في جميع ا�ألقاليم تنتمي �إلى
� 50أعد هذا الملخ�ص من جانب �شعبة ال�شراكات الدولية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ا�ستناداً �إلى الردود على اال�ستمارة.
 51روعيت التعليقات المبداة على ا�ستق�صاء المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية في اللمحة العامة على الم�ستوى الأقاليمي.

ملخ�ص نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم واللمحات العامة الإقليمية للأمريكتين ،و�أفريقيا ،و�أوروبا ،و�آ�سيا ،والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط
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«م�ساهمات المهاجرين والمغتربين في جميع �أبعاد التنمية الم�ستدامة ،بما في ذلك التحويالت المالية وقابلية
الح�صول على المنافع المكت�سبة» و «معالجة عوامل الهجرة ،بما في ذلك ا�آلثار ال�سلبية لتغير المناخ والكوارث
الطبيعية والأزمات التي هي من �صنع الإن�سان ،من خالل الحماية والم�ساعدة والتنمية الم�ستدامة والق�ضاء على
الفقر ومنع ال�صراعات وحلها «.
وتتناول التو�صيات المتواترة 52في جميع المناطق ما يلي:
�أ) الأولويات لجميع المناطق الأربعة (مجموعة االختراق):
•م�ساهمات المهاجرين والمغرتبين في جميع �أبعاد التنمية الم�ستدامة ،بما في ذلك التحويالت وتحويل
المنافع المكت�سبة.
	م�ساهمة التحويالت في التنمية والترويج لتحويالت التحويالت ب�شكل �أ�سرع و�أرخ�ص و�أكثر �أمنا)العن�صر «ح»).
•معالجة عوامل الهجرة ،بما في ذلك الآثار ال�ضارة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأزمات التي هي من
�صنع الإن�سان ،من خالل الحماية والم�ساعدة والتنمية الم�ستدامة والق�ضاء على الفقر ومنع ال�صراعات
وحلها.
	الحاجة �إلى معالجة عوامل الهجرة ،بما في ذلك من خالل تعزيز الجهود المبذولة في مجالالتنمية والق�ضاء على الفقر ومنع ال�صراعات وحلها (العن�صر «ج»).
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-

معالجة �أو�ضاع المهاجرين في البلدان التي تمر ب�أزمات (العن�صر «ن»).

(ب)	الأولويات بالن�سبة لثالثة �أقاليم من �أ�صل �أربعة �أقاليم (با�ستثناء الأمريكتين ،حيث لم تكن هناك موافقات
ب�ش�أن الموا�ضيع التالية):
•حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين ،والإدماج االجتماعي ،والتما�سك ،وجميع �أ�شكال التمييز ،بما في ذلك
العن�صرية وكراهية الأجانب والتع�صب.
	الحماية الفعالة لحقوق الإن�سان للمهاجرين ب�صرف النظر عن و�ضعهم في الهجرة ،بمن فيهمالمهاجرون الذين يعي�شون �أو�ضاعا �ضعيفة (العن�صر «.)»i
•الهجرة غير المنظمة والم�سارات العادية ،بما في ذلك العمل الالئق ،وتنقل اليد العاملة ،واالعتراف
بالمهارات والم�ؤهالت ،وغير ذلك من التدابير ذات ال�صلة.
حماية حقوق العمال والبيئة الآمنة للعمال المهاجرين ،بمن فيهم العامالت المهاجرات؛ وتعزيز
	-
التنقل في العمل (العن�صر «ف»).
•

 52لأغرا�ض هذا الملخ�ص ،تعتبر التو�صية متواترة �إن �صدرت عن �أكثر من ن�سبة  50في المائة من المجيبين.

•التعاون الدولي و�إدارة الهجرة بجميع �أبعادها ،بما في ذلك على الحدود ،وعلى العبور ،والدخول ،والعودة،
و�إعادة القبول ،واالندماج ،و�إعادة الإدماج.
-

زيادة التعاون الدولي ،بغية تح�سين �إدارة الهجرة (العن�صر «و»).

•م�ساهمات المهاجرين والمغرتبين في جميع �أبعاد التنمية الم�ستدامة ،بما في ذلك التحويالت وتحويل
المنافع المكت�سبة.
-

ت�سخير م�ساهمة المغتربين وتعزيز الروابط مع بلدان المن�ش�أ (العن�صر «.)»t

-

م�ساهمة المهاجرين في التنمية الم�ستدامة والعالقة المعقدة بين الهجرة والتنمية (العن�صر «د»).

-

معالجة �أو�ضاع المهاجرين في البلدان التي تمر ب�أزمات (العن�صر «ن»).

-

الهجرة الدولية باعتبارها فر�صة محتملة للمهاجرين و�أ�سرهم (العن�صر «ب»).

•تهريب المهاجرين واالتجار بالأ�شخا�ص و�أ�شكال الرق المعا�صرة ،بما في ذلك تحديد المهاجرين
وحمايتهم وم�ساعدتهم على النحو المالئم وال�ضحايا المتاجر بهم.
-

مكافحة االتجار بالأ�شخا�ص وتهريب المهاجرين و�أ�شكال الرق المعا�صرة (العن�صر «ك»).

	تحديد هوية الأ�شخا�ص الذين تم االتجار بهم والنظر في تقديم الم�ساعدة ،بما في ذلك الإقامةالم�ؤقتة �أو الدائمة وت�صاريح العمل ،ح�سب االقت�ضاء (العن�صر «ل»).
وك�شفت نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية عن مجموعة غنية من الممار�سات الجيدة التي يمكن �أن تعمل في جميع
المناطق ،بما في ذلك الت�شريعات وال�سيا�سات والهياكل والم�شاريع والمنهجيات والكتيبات والأدلة.
وترد في هذا اال�ستعرا�ض نظرة عامة �إقليمية على ردود الفعل اال�ستق�صائية واال�ستبيانات المكتملة الفعلية .ويتوفر
جدول نتائج اال�ستق�صاء عند الطلب.

ملخ�ص نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم واللمحات العامة الإقليمية للأمريكتين ،و�أفريقيا ،و�أوروبا ،و�آ�سيا ،والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط

•معالجة عوامل الهجرة ،بما في ذلك الآثار ال�ضارة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأزمات التي هي من
�صنع الإن�سان ،من خالل الحماية والم�ساعدة والتنمية الم�ستدامة والق�ضاء على الفقر ومنع ال�صراعات
وحلها.
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التذييل «1لملخ�ص نتائج اال�ستق�صاء تح�ضيراً لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين
الأقاليم».

الممار�سات الجيدة والحلول االبتكارية من جانب العمليات العالمية ب�ش�أن الهجرة (الم�ساهم :المنتدى العالمي
المعني بالهجرة والتنمية)
•الت�شريعات وال�سيا�سات
 مدونة الممار�سة في المملكة المتحدة للتوظيف الأخالقي لأخ�صائيي الرعاية ال�صحية الدولية المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية توافق �آراء مونتيفيديو ب�ش�أن ال�سكان والتنمية جواز �سفر الجماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا �إعالن مانيال لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة االتجار بالب�شر•م�شاريع
 مبادرة ميك�سيكبرنامج « :Citoyennetéميتريدن ،ميت�ستالتن ،ميتنت�شيدن» ،الذي �أن�ش�أته اللجنة االتحاديةال�سوي�سرية للهجرة
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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 برنامج �أ�ستراليا لمكافحة االتجار بالأ�شخا�ص البرنامج الإقليمي لتمكين المر�أة المهاجرة في �آ�سيا حملة «تودو�س �سومو�س ميغرانتي�س» (نحن جميعا مهاجرون) من حكومة �إكوادور مبادرة الأمم المتحدة الم�شتركة للهجرة والتنمية•الهياكل
 �أن�ش�أت هولندا مقررا وطنيا ب�ش�أن االتجار بالب�شر والعنف الجن�سي �ضد الأطفال الإطار الكندي الكندي لتقييم الم�ؤهالت الأجنبية واالعتراف بها من�صة تنمية ال�شتات في �أوروبا و�أوروبا•البحث وجمع البيانات وتحليلها
  6Degree.orgهي بوابة تمويل جماعي لدعم العودة الطوعية والتكامل الم�ستدام ل�ضحايا االتجاربالب�شر الذي �أطلق في عام  2015من خالل �شراكة بين المنظمة الدولية للهجرة ومايكرو�سوفت

التذييل « 2لملخ�ص نتائج اال�ستق�صاء تح�ضيراً لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم».

�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات
العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة
53

لمحة عامة عن نتائج اال�ستق�صاء تح�ضيراً لالجتماع العالمي ال�سابع (�أفريقيا)

ا�ستباقاً لالجتماع العالمي ال�سابع الذي عُقد في الفترة من � 10إلى  11ت�شرين الأول � /أكتوبر في جنيف ب�سوي�سرا،
�أجري ا�ستق�صاء بين �آليات الت�شاور بين الدول المعنية بالهجرة ،وهي العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والإقليمية
والعمليات الإقليمية الم�شتركة والحوارات ب�ش�أن الهجرة( ،ريو�س) لتعك�س اعتباراتها وتو�صياتها �إلى الميثاق العالمي
للهجرة .وطلب من المجيبين تجميع ردودهم على الموا�ضيع ال�ستة و  24عن�صرا من الميثاق العالمي للهجرة؛ تم
ا�ستالم  27ا�ستبیانا تم ا�ستكمالها من  20من ال �إ�سم�س و  4من من�سقي الأمم المتحدة و  3منظمات اقت�صادیة
�إقلیمیة تمثل التردیبات المجمعة من كل كیان مجیب .وفي حالة هذه التدابير ،طلب �إلى الأمانات تن�سيق التعليقات
مع الر�ؤ�ساء المعنيين .و�سينظر في نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية خالل الدورة  7للجنة اال�ستعرا�ض  ،2مرتبة في
�أربع مجموعات �إقليمية ،وهي� ›1‹ :أفريقيا ‹ ›2الأمريكتان ‹� ›3أوروبا ‹� ›4آ�سيا والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط.
لمحة عامة عن التعليقات الواردة من �أفريقيا

وطلب من اثني ع�شر كيانا تغطي �أفريقيا ا�ستكمال اال�ستبيان في حزيران  /يونيه  .2017وحتى  10ت�شرين الأول /
54
�أكتوبر  ،2017ا�ستجاب  11كيانا ،منها  5من خطط التركيز الإقليمية ،و  5من هيئات اال�ستثمار الإقليمية،
�آليات الت�شاور بين الدول

المنظمات ال�شريكة لآليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة

العملية الت�شاورية الإقليمية
ب�ش�أن الهجرة

المنتدى الأقاليمي ب�ش�أن
الهجرة

المنظمة االقت�صادية
الإقليمية

ايغاد

حوار مجموعة  5+5ب�ش�أن
الهجرة في غرب البحر
الأبي�ض المتو�سط

جماعة �شرق �أفريقيا

اللجنة الإقليمية التابعة
للأمم المتحدة

� 53أعد هذا الملخ�ص من جانب �شعبة ال�شراكات الدولية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ا�ستناداً �إلى الردود على اال�ستمارة.
 54وتنعك�س ردود الفعل اال�ستق�صائية من المنتديات الإقليمية الإقليمية ب�ش�أن الهجرة (�إيرف�س) في نتائج كل �إقليم من المناطق التي تغطيها.

ملخ�ص نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم واللمحات العامة الإقليمية للأمريكتين ،و�أفريقيا ،و�أوروبا ،و�آ�سيا ،والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط

واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
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ميدكا�س

ميد�سا
ميدوا
ميدكوم

مجموعة الدول الأفريقية
ودول الكاريبي والمحيط
الهادئ
حوار االتحاد الأوروبي ب�ش�أن
الهجرة
عملية الخرطوم (مبادرة
طريق الهجرة الم�شتركة
بين االتحاد الأوروبي
والقرن الأفريقي)
المنتدى الأفريقي ب�ش�أن
الهجرة
عملية الرباط

ولم يتلق �أي رد من لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية لأفريقيا
�أوال .التو�صيات

وقد �صاغ �سبعة من الم�شاركين (حوار 5 + 5؛ وحوار الهجرة بين بلدان �أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ
واالتحاد الأوروبي؛ والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ،والم�ؤتمر الإقليمي لل�شرق الأو�سط؛ و ميدكا؛
و ميدوا؛ و بافوم) تو�صيات ملمو�سة لالتفاق العالمي للهجرة .ولم تتمكن ثالثة بلدان �أخرى (ميدكوم؛ وعملية
الرباط؛ واللجنة االقت�صادية لأفريقيا) من تقا�سم تو�صياتها الملمو�سة ب�ش�أن االتفاق العالمي للهجرة.
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز

70

وقد �أعد حوار الهجرة بين بلدان �أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ واالتحاد الأوروبي تو�صيات ب�ش�أن
الموا�ضيع ال�ستة جميعها.
•التو�صيات المتكررة
وتتناول التو�صيات في الإقليم الموا�ضيع المدمجة العالمية التالية:
 مو�ضوع التعاقد العالمي � :1ستة مجيبين.حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين ،والإدماج االجتماعي ،والتما�سك ،وجميع �أ�شكال التمييز ،بما في ذلك العن�صرية
وكراهية الأجانب والتع�صب.
وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى الحماية الفعالة لحقوق المهاجرين.
 مو�ضوع التعاقد العالمي � :2ستة مجيبين.الهجرة غير النظامية والم�سارات العادية ،بما في ذلك العمل الالئق ،وتنقل اليد العاملة ،واالعتراف بالمهارات
والم�ؤهالت ،وغير ذلك من التدابير ذات ال�صلة.
وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى حماية حقوق العمال والبيئات الآمنة للعمال المهاجرين؛ والحد من �أثر الهجرة
غير النظامية.

 مو�ضوع التعاقد العالمي � :3سبعة م�شاركين.التعاون الدولي و�إدارة �ش�ؤون الهجرة بجميع �أبعادها ،بما في ذلك على الحدود ،وعلى المرور العابر ،والدخول،
والعودة ،و�إعادة القبول ،واالندماج ،و�إعادة الإدماج.
وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى زيادة التعاون الدولي لتح�سين �إدارة الهجرة؛ والتعاون الدولي من �أجل مراقبة
الحدود ،مع االحترام الكامل لحقوق الإن�سان للمهاجرين؛ وبيانات مف�صلة عن الهجرة الدولية.
 -مو�ضوع التعاقد العالمي  :4ثالثة �أفراد.

وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى م�ساهمة التحويالت المالية في التنمية؛ وت�سخير م�ساهمة المغتربين وتعزيز
الروابط مع بلدان المن�ش�أ.
 مو�ضوع التعاقد العالمي  :5ثالثة �أفراد.الت�صدي لدوافع الهجرة ،بما في ذلك الآثار ال�ضارة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأزمات التي هي من �صنع
الإن�سان ،من خالل الحماية والم�ساعدة والتنمية الم�ستدامة والق�ضاء على الفقر ومنع ال�صراعات وحلها.
وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى �ضرورة معالجة العوامل الدافعة للهجرة؛ معالجة حاالت المهاجرين في بلدان
الأزمات؛ واعتبار الهجرة الدولية فر�صة محتملة للمهاجرين.
 مو�ضوع التعاقد العالمي  :6خم�سة م�شاركين.تهريب المهاجرين واالتجار بالأ�شخا�ص و�أ�شكال الرق المعا�صرة ،بما في ذلك تحديد المهاجرين وحمايتهم
وم�ساعدتهم على النحو المالئم وال�ضحايا المتاجر بهم.
وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى مكافحة االتجار بالب�شر وتقديم الم�ساعدة �إلى �ضحايا االتجار.
ثانيا .الممار�سات الجيدة والحلول المبتكرة

وتك�شف التغذية الراجعة عن مجموعة وا�سعة من الممار�سات الجيدة في المنطقة ب�ش�أن الت�شريعات وال�سيا�سات
والهياكل والم�شاريع .والجزء الأكبر من الممار�سات الجيدة هو ال�سيا�سات والت�شريعات المتعلقة بالهجرة .وتوجد
من�صات مختلفة للحوار الجاري ب�ش�أن ال�سيا�سات ب�ش�أن الهجرة.
•حلول مبتكرة
 الموقف الأفريقي الم�شترك ب�ش�أن الهجرة والتنمية الجماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا � -صندوق �إ�سبانيا للهجرة والتنمية بافوم كمن�صة قارية لإجراء م�شاورات �أو�سع ب�ش�أن الهجرة•�أبرز الممار�سات الجيدة من الإقليم:
 -الت�شريعات وال�سيا�سات

ملخ�ص نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم واللمحات العامة الإقليمية للأمريكتين ،و�أفريقيا ،و�أوروبا ،و�آ�سيا ،والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط

م�ساهمات المهاجرين والمغرتبين في جميع �أبعاد التنمية الم�ستدامة ،بما في ذلك التحويالت وحالة المنافع
المكت�سبة.
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 ال�سيا�سة الوطنية لل�شراكة ال�شاملة بين منظمة �أكب واالتحاد الأوروبي ب�ش�أن الهجرة الموقف الأفريقي الم�شترك ب�ش�أن الهجرة والتنمية �إطار �سيا�سة الهجرة لالتحاد الأفريقي لتوجيه �سيا�سات الهجرة الإقليمية والوطنية �إطار �سيا�سة الهجرة في االتحاد الأفريقي اتفاقية العمل الثنائية بين ال�سعودية و�إثيوبيا اتفاقية العمل الثنائية بين ال�سعودية واثيوبيا واوغندا قانون الكومي�سا لمكافحة االتجار بالب�شر بروتوكول الكومي�سا ب�ش�أن حرية تنقل الأ�شخا�ص بروتوكول الكومي�سا ب�ش�أن الإعفاء من الت�أ�شيرة بروتوكول ال�سوق الم�شتركة �إيك االيكوا�س � -صندوق ا�سبانيا للهجرة والتنمية النهج الم�شترك بين الجماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا ب�ش�أن الهجرة والتنمية (نوع الجن�س والهجرة) �إعالن رومااالجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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 بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ب�ش�أن تي�سير حركة الأ�شخا�ص خطة العمل الإقليمية لجمعية جنوب �آ�سيا للتعاون والتنمية ب�ش�أن الهجرة المختلطة وغير النظامية خطة العمل الإقليمية للهجرة في �إطار الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي معاهدة �إن�شاء منطقة �شرق �أفريقيا (المادة )76 ،104•م�شاريع
 �إجراءات الهجرة في �أكب-يو دعم حرية حركة الأ�شخا�ص والهجرة في غرب �أفريقيا•�آليات بناء القدرات
 التدريب على مهارات �إعادة الإدماج في برنامج �أكب-يو ب�ش�أن الهجرة بناء القدرات في مجال الحكم في مجال الهجرة ميدكا�س �أن�شطة بناء القدرات•كتيبات الإر�شاد والمطبوعات
� -أفريك �سينترال فا�س �أوك�س ديفي�س ميجاتوارز (ميدكا�س)

•الهياكل
الت�شاور ب�ش�أن م�شروع بروتوكول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (�إيغاد) ب�ش�أن حرية تنقلالأ�شخا�ص ونقلهم من �أجل تي�سير الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.
 االيكوا�س � -صندوق ا�سبانيا للهجرة والتنمية مراقبة الحدود الواحدة في الكومي�سا  5 + 5حوار حول الهجرة في غرب البحر الأبي�ض المتو�سط م�شاطرة بيانات جماعة �شرق �أفريقيا•الحوار والتعاون فيما بين الدول ب�ش�أن الق�ضايا الم�شتركة المتعلقة بالهجرة
  5 + 5حوار حول الهجرة في غرب المتو�سط حوار الهجرة بين �أكب واالتحاد الأوروبي �إيك بافوم ايغاد -ميد�سا

ملخ�ص نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم واللمحات العامة الإقليمية للأمريكتين ،و�أفريقيا ،و�أوروبا ،و�آ�سيا ،والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط

•البحث وجمع البيانات وتحليلها
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التذييل « 3لملخ�ص نتائج اال�ستق�صاء تح�ضيراً لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم».

�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة
واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات
العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة
55
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لمحة عامة عن نتائج اال�ستق�صاء تح�ضيراً لالجتماع العالمي ال�سابع (الأمريكتان)
وا�ستباقا لح�ضور الم�ؤتمر العالمي المعني بالهجرة (غركب  )7في الفترة من � 10إلى  11ت�شرين الأول � /أكتوبر
في جنيف ب�سوي�سرا� ،أجري ا�ستق�صاء بين �آليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة ،وهي عمليات الت�شاور الإقليمية
والقطرية والإقليمية والحوارات ب�ش�أن الهجرة ،واللجان ا�إلقليمية ،والمنظمات االقت�صادية ا�إلقليمية ،لكي تعك�س
اعتباراتها وتو�صياتها في االتفاق العالمي للهجرة .وطلب من المجيبين تجميع ردودهم على الموا�ضيع ال�ستة و
 24عن�صرا من الميثاق العالمي للهجرة؛ تم ا�ستالم  27ا�ستبیانا تم ا�ستكمالها من  20من ال �إ�سم�س و  4من من�سقي
الأمم المتحدة و  3منظمات اقت�صادیة �إقلیمیة تمثل التردیبات المجمعة من كل كیان مجیب .وفي حالة هذه
التدابير ،طلب �إلى الأمانات تن�سيق التعليقات مع الر�ؤ�ساء المعنيين .و�سينظر في نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية
خالل الدورة ال�سابعة للجنة  ،2التي تم ترتيبها في �أربع مجموعات �إقليمية ،وهي� ›1‹ :أفريقيا ‹ ›2الأمريكتان ‹›3
�أوروبا ‹� ›4آ�سيا والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط.
لمحة عامة عن الردود الواردة من الأمريكتين

وطلب من �سبعة كيانات تغطي الأمريكتين ا�ستكمال اال�ستبيان في حزيران  /يونيه  .2017وحتى  10ت�شرين الأول
� /أكتوبر  ،2017ا�ستجابت خم�سة كيانات ،منها :ر�سيب واحد ،واثنتان من مرافق اال�ستثمار الدولي ،واثنتان من
المنظمات ال�شريكة:
�آليات الت�شاور بين الدول
العملية الت�شاورية الإقليمية
ب�ش�أن الهجرة
الم�ؤتمر الإقليمي ب�ش�أن الهجرة
(عملية بويبال)
ميدكا�س

المنتدى الأقاليمي ب�ش�أن الهجرة

المنظمات ال�شريكة لآليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة
المنظمة االقت�صادية الإقليمية
ميركو�سور

اللجنة الإقليمية التابعة
للأمم المتحدة
لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية
لأمريكا الالتنية والكاريبي

مجموعة الدول الأفريقية ودول
الكاريبي والمحيط الهادئ
حوار االتحاد الأوروبي ب�ش�أن الهجرة
الم�شاورات الحكومية الدولية ب�ش�أن
الهجرة واللجوء والالجئين

� 55أعد هذا الملخ�ص من جانب �شعبة ال�شراكات الدولية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ا�ستناداً �إلى الردود على اال�ستمارة.

ولم يتلق �أي رد من :م�شاورات الهجرة في الكاريبي وم�ؤتمر �أمريكا الجنوبية حول الهجرة.
�أو ً
ال  -التو�صيات

وقد �أعدت ثالثة كيانات (حوار الهجرة بين بلدان �أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ واالتحاد الأوروبي،
ولجنة التن�سيق الإقليمية؛ ولجنة الأمم المتحدة االقت�صادية لأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي) تو�صيات
ملمو�سة لالتفاق العالمي ب�ش�أن الهجرة؛ في حين �أن اثنين من المجيبين (اللجنة الحكومية الدولية؛ ميركو�سور)
غير قادرين على تبادل تو�صيات ملمو�سة لالتفاق العالمي للهجرة.

ويبدو �أن �أيا من المجيبين لم ي�صوغوا تو�صيات ب�ش�أن مو�ضوع االتفاق العالمي ب�ش�أن الهجرة غير النظامية
والم�سارات العادية ،بما في ذلك العمل الالئق ،وتنقل اليد العاملة ،واالعتراف بالمهارات والم�ؤهالت ،وغير ذلك
من التدابير ذات ال�صلة.
•التو�صيات المتكررة
وتتناول التو�صيات في الإقليم الموا�ضيع التالية:
 مو�ضوع التعاقد العالمي � :1أحد الم�ستجيبين.حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين ،والإدماج االجتماعي ،والتما�سك ،وجميع �أ�شكال التمييز ،بما في ذلك العن�صرية
وكراهية الأجانب والتع�صب.
 مو�ضوع التعاقد العالمي � :2أحد الم�ستجيبين.الهجرة غير النظامية والم�سارات العادية ،بما في ذلك العمل الالئق ،وتنقل اليد العاملة ،واالعتراف بالمهارات
والم�ؤهالت ،وغير ذلك من التدابير ذات ال�صلة.
 مو�ضوع التعاقد العالمي � :3أحد الم�ستجيبين.التعاون الدولي و�إدارة �ش�ؤون الهجرة بجميع �أبعادها ،بما في ذلك على الحدود ،وعلى المرور العابر ،والدخول،
والعودة ،و�إعادة القبول ،واالندماج ،و�إعادة الإدماج.
 مو�ضوع االتفاق العالمي  :4اثنين من الم�شاركين.م�ساهمات المهاجرين والمغرتبين في جميع �أبعاد التنمية الم�ستدامة ،بما في ذلك التحويالت وحالة المنافع
المكت�سبة.
وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى م�ساهمة التحويالت المالية في التنمية.
• مو�ضوع االتفاق العالمي  :5اثنين من الم�شاركين.
الت�صدي لدوافع الهجرة ،بما في ذلك الآثار ال�ضارة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأزمات التي هي من �صنع
الإن�سان ،من خالل الحماية والم�ساعدة والتنمية الم�ستدامة والق�ضاء على الفقر ومنع ال�صراعات وحلها.

ملخ�ص نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم واللمحات العامة الإقليمية للأمريكتين ،و�أفريقيا ،و�أوروبا ،و�آ�سيا ،والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط

وقد �أعد حوار الهجرة بين بلدان �أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ واالتحاد الأوروبي تو�صيات ب�ش�أن جميع
الموا�ضيع ال�ستة.

75

وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى �ضرورة معالجة العوامل الدافعة للهجرة؛ والت�صدي لحاالت المهاجرين في البلدان
التي تمر ب�أزمات؛ والهجرة الدولية كفر�صة محتملة للمهاجرين و�أ�سرهم.
 مو�ضوع التعاقد العالمي � :6أحد الم�ستجيبين.تهريب المهاجرين واالتجار بالأ�شخا�ص و�أ�شكال الرق المعا�صرة ،بما في ذلك تحديد المهاجرين وحمايتهم
وم�ساعدتهم على النحو المالئم وال�ضحايا المتاجر بهم.
ثانيا .الممار�سات الجيدة والحلول المبتكرة

وك�شفت نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية عن مجموعة وا�سعة من الممار�سات الجيدة في المنطقة ب�ش�أن الت�شريعات
وال�سيا�سات والهياكل والم�شاريع والكتيبات والمنهجيات .والجزء الأكبر من الممار�سات الجيدة في ال�سيا�سات
والتوجيهات .و�أ�شار المجيبون �إلى �آليات و�صناديق فعالة يمكن �أن تكون ذات فائدة بالن�سبة �إلى مناطق �أخرى.
و�أفيد عن �أمثلة على التعاون الناجح بين برامج التركيز الإقليمية واللجنة الإقليمية للأمم المتحدة؛ (ر�سيب�س)
والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية؛ ف�ضال عن ال�شركاء الإقليميين وغير الحكوميين.
•حلول مبتكرة
التعاون بين منظمة التعاون الإقليمي والمنظمة الدولية للهجرة ب�ش�أن �أ�سعار تذاكر الطيران المنخف�ضةللمهاجرين العائدين

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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دورة التن�سيق الإقليمي  -درا�سة لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية لأمريكا الالتينية ومنطقة البحرالكاريبي  /رابطة الدول الم�ستقلة المعنية بالهجرة والتنمية ب�ش�أن العالقة بين الهجرة والتنمية
 �شبكة المجتمع المدني ر�سم �صندوق تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب للمهاجرين ال�ضعفاء ،بمن فيهم الن�ساء والأطفال والمراهقون �صندوق عودة ر�سم•مجموعة مختارة من الممار�سات الجيدة من المنطقة
 الت�شريعات وال�سيا�سات ال�سيا�سة الوطنية لل�شراكة ال�شاملة بين منظمة �أكب واالتحاد الأوروبي ب�ش�أن الهجرة اتفاق ميركو�سور الإقليمي توافق �آراء مونتيفيديو ب�ش�أن ال�سكان والتنمية. قانون الهجرة الم�سيحية قانون الهجرة وثيقة �إقليمية ب�ش�أن تقديم الم�ساعدة للمهاجرين من خارج الإقليم -ر�سم وثيقة �إقليمية ب�ش�أن ت�أ�شيرة ال�سفر

•م�شاريع
 �إجراءات الهجرة في �أكب-يو•�آليات بناء القدرات
 التدريب على مهارات �إعادة الإدماج في برنامج �أكب-يو ب�ش�أن الهجرة بناء القدرات على الهجرة والتنمية•كتيبات الإر�شاد والمطبوعات

 م�صفوفة �آلية التن�سيق الإقليمية مقارنات مقارنة ب�ش�أن الت�شريعات المتعلقة بمكافحة االتجار بالب�شر التوجيه ب�ش�أن الأطفال المهاجرين غير الم�صحوبين بذويهم مذكرة تفاهم بين لجنة التن�سيق الإقليمية ب�ش�أن الم�ساعدة على العودة الطوعيةالتوجيه الإقليمي لآلية العودة الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول الأع�ضاء في برنامج التعاونالإقليمي
 التوجيه الإقليمي ب�ش�أن تحديد المالمح ال�شخ�صية و�آليات الإحالة لم�ساعدة المهاجرين ال�ضعفاء التوجيه الإقليمي ب�ش�أن حماية الأطفال �ضحايا االتجار بالب�شر التوجيه الإقليمي ب�ش�أن �إعادة الأطفال والمراهقين والن�ساء �ضحايا االتجار بالب�شر•الهياكل
 معهد ميركو�سور لل�سيا�سة العامة في مجال حقوق الإن�سان (�إيبد) �آلية ميركو�سور لتو�ضيح االهتمام بالمر�أة في حاالت االتجار بالأ�شخا�ص اجتماع ميركو�سور للجان الالجئين (كوناري�س). منتدى ميركو�سور للهجرة المتخ�ص�صة (فيم). ميركو�سور نين @ �سور اللجنة الدائمة.الآلية الإقليمية لبلدان المخروط الجنوبي ب�ش�أن تحديد االحتياجات الخا�صة لحماية الأطفالالمهاجرين وحقوق المراهقين (على �أ�سا�س المبادئ التوجيهية للمخروط الجنوبي).
 -الفريق المخ�ص�ص التابع للجنة التن�سيق الإقليمية المعني بتغيير واقع الهجرة في �إقليم ر�سم الإقليمي

ملخ�ص نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم واللمحات العامة الإقليمية للأمريكتين ،و�أفريقيا ،و�أوروبا ،و�آ�سيا ،والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط

الدليل الإقليمي لبلدان المخروط الجنوبي لتحديد االحتياجات الخا�صة لحماية الأطفال المهاجرينوحقوق المراهقين واهتمامهم بها
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 �صندوق تنفيذ برنامج مكافحة الإرهاب للمهاجرين ال�ضعفاء ،بمن فيهم الن�ساء والأطفال والمراهقون �شبكة ر�سم من الم�س�ؤولين عن الحماية القن�صلية �شبكة الم�س�ؤولين عن مكافحة االتجار بالب�شر ومكافحة تهريب المهاجرين �صندوق عودة ر�سم•البحث وجمع البيانات وتحليلها
 تبادل المعلومات عن الهجرة والتنمية نظام تبادل المعلومات الإح�صائية التابع للرابطة ب�ش�أن الهجرة في و�سط وو�سط �أمريكا•الحوار والتعاون فيما بين الدول ب�ش�أن الق�ضايا الم�شتركة المتعلقة بالهجرة
 حوار الهجرة بين �أكب واالتحاد الأوروبي ميركو�سور -ر�سم

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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التذييل « 4لملخ�ص نتائج اال�ستق�صاء تح�ضيراً لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم».

�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة
واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة
56

لمحة عامة عن نتائج اال�ستق�صاء تح�ضيراً لالجتماع العالمي ال�سابع (�آ�سيا والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط)

ا�ستباقا لح�ضور االجتماع العالمي ال�سابع في الفترة من � 10إلى  11ت�شرين الأول � /أكتوبر في جنيف ب�سوي�سرا،
�أجري ا�ستق�صاء بين �آليات الت�شاور بين الدول المعنية بالهجرة ،وهي العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والإقليمية
والعمليات الإقليمية الم�شتركة والحوارات ب�ش�أن الهجرة( ،ريو�س) لتعك�س اعتباراتها وتو�صياتها �إلى الميثاق العالمي
للهجرة .وطلب من المجيبين تجميع ردودهم على الموا�ضيع ال�ستة و  24عن�صرا من الميثاق العالمي للهجرة؛ تم
ا�ستالم  27ا�ستبیانا تم ا�ستكمالها من  20من ال �إ�سم�س و  4من من�سقي الأمم المتحدة و  3منظمات اقت�صادیة
�إقلیمیة تمثل التردیبات المجمعة من كل كیان مجیب .وفي حالة هذه التدابير ،طلب �إلى الأمانات تن�سيق التعليقات
مع الر�ؤ�ساء المعنيين .و�سينظر في نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية خالل الدورة ال�سابعة للجنة  ،2التي تم ترتيبها في
�أربع مجموعات �إقليمية ،وهي� ›1‹ :أفريقيا ‹ ›2الأمريكتان ‹� ›3أوروبا ‹� ›4آ�سيا والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط.
لمحة عامة عن الردود الواردة من مناطق �آ�سيا والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط

وطلب من �أحد ع�شر كيانا في حزيران  /يونيه  2017الم�شاركة في الدرا�سة اال�ستق�صائية لمناطق هذه المجموعة
االختراقية .وفي  10ت�شرين الأول � /أكتوبر  ،2017قدمت ثمانية ردود فعل � -ستة منها لمنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا (حوار 5 + 5؛ حوار �أبو ظبي؛ حوار الهجرة بين بلدان �أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ -
االتحاد الأوروبي؛ مركز البحوث الإقليمية وعملية الرباط؛ ولجنة الأمم المتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغربي
�آ�سيا) عملية كولومبو؛ و وني�سكاب) .وهي تمثل اثنین من برامج التن�سیق الإقلیمي ،و�أربع منظمات �إيرف،
المنظمات ال�شريكة لآليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة

�آليات الت�شاور بين الدول
العملية الت�شاورية ا
الهجرةلإقليمية المنتدى الأقاليمي ب�ش�أن الهجرة المنظمة االقت�صادية الإقليمية اللجنة الإقليمية التابعة للأمم المتحدة
ب�ش�أن
لجنة الأمم المتحدة
االقت�صادية واالجتماعية لغربي
حوار مجموعة  5+5ب�ش�أن
�آ�سيا
العملية الت�شاورية الإقليمية الهجرة في غرب البحر الأبي�ض
المتو�سط
العربية حول �ش�ؤون الالجئين
لجنة الأمم المتحدة
ظبي
أبو
�
حوار
االقت�صادية واالجتماعية لآ�سيا
والمحيط الهادئ
� 56أعد هذا الملخ�ص من جانب �شعبة ال�شراكات الدولية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ا�ستناداً �إلى الردود على اال�ستمارة.

ملخ�ص نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم واللمحات العامة الإقليمية للأمريكتين ،و�أفريقيا ،و�أوروبا ،و�آ�سيا ،والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات
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عملية كولومبو

مجموعة الدول الأفريقية ودول
الكاريبي والمحيط الهادئ
حوار االتحاد الأوروبي ب�ش�أن
الهجرة

ميد�سا
ميدوا
ميدكوم

عملية الرباط

ولم تتلق ردود من :
عملية بالي؛ مجل�س التعاون لدول الخليج العربية .وم�ؤتمر مدراء الهجرة في المحيط الهادئ (بيدك).
�أو ً
ال  :التو�صيات

وفي ال�شرق الأو�سط ،و�ضعت �أربعة كيانات ( 5 + 5حوار؛ وحوار الهجرة بين بلدان �أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط
الهادئ واالتحاد الأوروبي ،وحوار �أبو ظبي )،تو�صيات ملمو�سة لالتفاق العالمي للهجرة ،في حين لم يقم الكيانان
(عملية الرباط واللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا) لالتفاق العالمي للهجرة ليتم تقا�سمها خارجيا.
وفي �آ�سيا و�أ�ستراليا والمحيط الهادئ� ،أعدت منظمة �أد و عملية كولومبو تو�صيات ملمو�سة لالتفاق العالمي من
�أجل الهجرة ،في حين �أن اللجنة غير قادرة على تقا�سم تو�صيات ملمو�سة لالتفاق العالمي من �أجل الهجرة.
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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وقد �أعد حوار الهجرة بين بلدان �أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ واالتحاد الأوروبي تو�صيات ب�ش�أن
الموا�ضيع ال�ستة جميعها.
•التو�صيات المتكررة
وتتناول التو�صيات في الإقليم الموا�ضيع التالية:
 مو�ضوع التعاقد العالمي  :1ثالثة م�شاركين.حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين ،والإدماج االجتماعي ،والتما�سك ،وجميع �أ�شكال التمييز ،بما في ذلك العن�صرية
وكراهية الأجانب والتع�صب.
وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى الحماية الفعالة لحقوق المهاجرين.
•مو�ضوع التعاقد العالمي  :2ثالثة م�شاركين.
الهجرة غير النظامية والم�سارات العادية ،بما في ذلك العمل الالئق ،وتنقل اليد العاملة ،واالعتراف بالمهارات
والم�ؤهالت ،وغير ذلك من التدابير ذات ال�صلة
وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى حماية حقوق العمل؛ واالعتراف بالم�ؤهالت الأجنبية.
•مو�ضوع التعاقد العالمي  :3خم�سة م�شاركين.
التعاون الدولي و�إدارة �ش�ؤون الهجرة بجميع �أبعادها ،بما في ذلك على الحدود ،وعلى المرور العابر ،والدخول،
والعودة ،و�إعادة القبول ،واالندماج ،و�إعادة الإدماج.

وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى تي�سير الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة والم�س�ؤولة؛ وزيادة التعاون الدولي
لتح�سين �إدارة الهجرة؛ وم�س�ؤوليات والتزامات المهاجرين تجاه البلدان الم�ضيفة.
•مو�ضوع التعاقد العالمي  :4ثالثة �أفراد.
م�ساهمات المهاجرين والمغرتبين في جميع �أبعاد التنمية الم�ستدامة ،بما في ذلك التحويالت وحالة المنافع
المكت�سبة.

•مو�ضوع االتفاق العالمي  :5اثنين من الم�شاركين.
الت�صدي لدوافع الهجرة ،بما في ذلك الآثار ال�ضارة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأزمات التي هي من �صنع
الإن�سان ،من خالل الحماية والم�ساعدة والتنمية الم�ستدامة والق�ضاء على الفقر ومنع ال�صراعات وحلها.
وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى �ضرورة معالجة العوامل الدافعة للهجرة؛ ومعالجة حالة المهاجرين في البلدان
التي تمر ب�أزمات.
•مو�ضوع التعاقد العالمي  :6ثالثة م�شاركين.
تهريب المهاجرين واالتجار بالأ�شخا�ص و�أ�شكال الرق المعا�صرة ،بما في ذلك تحديد المهاجرين وحمايتهم
وم�ساعدتهم على النحو المالئم وال�ضحايا المتاجر بهم.
وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى مكافحة االتجار بالأ�شخا�ص وتهريب المهاجرين و�أ�شكال الرق المعا�صرة؛ وتقديم
الم�ساعدة ل�ضحايا االتجار.
ثانيا .الممار�سات الجيدة والحلول المبتكرة

وك�شفت نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية عن مجموعة وا�سعة من الممار�سات الجيدة في المناطق ،بما في ذلك في �إطار
الت�شريعات وال�سيا�سات والهياكل والم�شاريع .وتتعلق معظم الممار�سات الجيدة بال�سيا�سات والت�شريعات المتعلقة
بالهجرة .وتوجد من�صات مختلفة للحوار الجاري ب�ش�أن ال�سيا�سات ب�ش�أن الهجرة.
•حلول مبتكرة
 معايير اللجنة•�أبرز الممار�سات الجيدة من الإقليم:
 الت�شريعات وال�سيا�سات ال�سيا�سة الوطنية لل�شراكة ال�شاملة بين منظمة �أكب واالتحاد الأوروبي ب�ش�أن الهجرة�إ�ضافة اتفاق للبناء على الحكومة الوطنية الحالية والمبادرات الثنائية في ت�صميم نموذج �أولي لمن�صةالعمل الرقمية الإقليمية التي تب�سط تنقل العمال

ملخ�ص نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم واللمحات العامة الإقليمية للأمريكتين ،و�أفريقيا ،و�أوروبا ،و�آ�سيا ،والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط

وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى التحويالت المالية باعتبارها م�صدرا هاما لر�أ�س المال الخا�ص وم�ساهمتها في
التنمية؛ �إ�سهام المهاجرين في التنمية الم�ستدامة؛ ت�سخير م�ساهمة المغتربين؛ والهجرة الدولية بو�صفها حقيقة
متعددة الأبعاد ذات �أهمية كبرى لتنمية بلدان المن�ش�أ والعبور والمق�صد.
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اتفاق البلدان النامية من �أجل التنمية الم�ستدامة لت�سهيل الت�صديق على المهارات ،ورفع المهارات،واالعتراف المتبادل بالمهارات عبر دورة الهجرة
اتفاقيات العمل الثنائية بين البرنامج القطري و �أد وبلدان المن�ش�أ والمق�صد للحوار بين �آ�سيا واالتحادالأوروبي
 اال�ستراتيجية الوطنية للهجرة ت�صويت اللجنة خارج البلدلجنة الأمم المتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا الت�صديق على القوانين التي تحارب الهجرةغير النظامية وتهريب المهاجرين واالتجار بالب�شر
لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا الت�صديق على القوانين التي توفر الحمايةللعمال المنزليين المهاجرين
لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا الت�صديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبةاالتجار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال
 عقود العمل الموحدةنظم حماية الأجور للعمال المهاجرين التابعة للجنة الأمم المتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغربي�آ�سيا تلزم �أرباب العمل بدفع رواتب الموظفين مبا�شرة في ح�ساباتهم الم�صرفية
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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•م�شاريع
 �إجراءات الهجرة في �أكب-يو �إ�ضافة «معلومات �شاملة وبرنامج التوجيه» (�سيوب)�إ�ضافة م�شروع تجريبي بين الإمارات العربية المتحدة والفلبين بهدف �إدخال �إ�شراف حكومي م�شتركعلى عملية التوظيف والحد من مخاطر العمال المهاجرين الذين يتحملون تكاليف توظيفهم
�إ�ضافة م�شروع رائد حول تطوير المهارات ،و�إ�صدار ال�شهادات ،والترقية واالعتراف :الإمارات العربيةالمتحدة والكويت
 م�شروع رائد في الإمارات العربية المتحدة في الفلبين ب�ش�أن نموذج بديل لتوظيف العمال•�آليات بناء القدرات
 التدريب على مهارات �إعادة الإدماج في برنامج �أكب-يو ب�ش�أن الهجرة التوجه قبل الوالدة للعمال المهاجرين -الندوات الإقليمية ل كب ب�ش�أن و�سطاء التوظيف

•كتيبات ،الإر�شاد والمطبوعات
 كب «الدليل الإقليمي لوحدات التوجه قبل المغادرة (بدو) ونظام �إدارة الأهداف الإنمائية للم�شروع»المبادئ التوجيهية لبرنامج العمل ب�ش�أن حماية المهاجرين في البلدان التي تعاني من النزاعات �أوالكوارث الطبيعية للمهاجرين في البلدان التي تواجه مبادرة «حماية المواطنين في الخارج في �سياق
الأزمات»
 كب دليل �أبحاث �سوق العمل الت�شغيلي� -إر�شادات عملية الرباط ب�ش�أن الميثاق العالمي للهجرة

•الهياكل
�إ�ضافة نظام �إدارة من�سق لخدمات ما قبل التوظيف ،وخدمات ما قبل المغادرة (بدو) ،وخدمات مابعد الو�صول (باو) للعمال الأجانب في ثالثة بلدان :المملكة العربية ال�سعودية وبنغالدي�ش؛ االتحاد
الأوروبي و�سري النكا؛ والإمارات العربية المتحدة والفلبين
 مجموعة عمل المناطق الموا�ضيعية التابعة للبرنامج القطري (توغ) ب�ش�أن التحويالت الماليةالتعاون بين �أ�صحاب الم�صلحة المتعددين في البرنامج القطري مع مقدمي خدمات التوظيف فيالخارج تحالف الرابطات الآ�سيوية (�أو�سبا)
 الإ�سكوا التعاون الإقليمي والدولي ب�ش�أن الهجرة•البحث وجمع البيانات وتحليلها
  5 + 5حوار حول الهجرة في غرب المتو�سطتعكف الم�ؤ�س�سة حاليا على �إجراء درا�سة لتحديد �أثر التدريب والمهارات على العمال المهاجرين في�صناعة البناء والت�شييد في دولة الإمارات العربية المتحدة
�إ�ضافة درا�سة بحثية عن �صناعة توظيف العمالة بين الإمارات العربية المتحدة ،والية كيراال (الهند)ونيبال
 درا�سة �إقليمية ل كب «مراقبة التوظيف والم�ساعدة في رعاية المهاجرين :ماذا يعمل؟»•الحوار والتعاون فيما بين الدول ب�ش�أن الق�ضايا الم�شتركة المتعلقة بالهجرة
  5 + 5حوار حول الهجرة في غرب المتو�سط حوار الهجرة بين �أكب واالتحاد الأوروبي �أد حوار ال�سيا�سات المتعلقة بالهجرة -الإ�سكوا

ملخ�ص نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم واللمحات العامة الإقليمية للأمريكتين ،و�أفريقيا ،و�أوروبا ،و�آ�سيا ،والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط

الرباط ورقة غير ر�سمية عن النقاط الرئي�سية للتقارب واالختالف في االجتماعات الموا�ضيعية غيرالر�سمية العالمية المدمجة
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التذييل « 5لملخ�ص نتائج اال�ستق�صاء تح�ضيراً لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم».

�آليات الت�شاور بين الدول حول الهجرة
واالتفاق العالمي من �أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات
العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة
57

لمحة عامة عن نتائج اال�ستق�صاء تح�ضيراً لالجتماع العالمي ال�سابع (�أوروبا)

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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وا�ستباقا لح�ضور الم�ؤتمر العالمي المعني بالهجرة (غركب  )7في الفترة من � 10إلى  11ت�شرين الأول � /أكتوبر
في جنيف ب�سوي�سرا� ،أجري ا�ستق�صاء بين �آليات الت�شاور بين الدول المعنية بالهجرة ،وهي العمليات اال�ست�شارية
الإقليمية والإقليمية والعمليات الإقليمية الم�شتركة والحوارات ب�ش�أن الهجرة( ،ريو�س) لتعك�س اعتباراتها
وتو�صياتها �إلى الميثاق العالمي للهجرة .وطلب من المجيبين تجميع ردودهم على الموا�ضيع ال�ستة و  24عن�صرا
من الميثاق العالمي للهجرة؛ تم ا�ستالم  27ا�ستبیانا تم ا�ستكمالها من  20من ال �إ�سم�س و  4من من�سقي الأمم
المتحدة و  3منظمات اقت�صادیة �إقلیمیة تمثل التردیبات المجمعة من كل كیان مجیب .وفي حالة هذه التدابير،
طلب �إلى الأمانات تن�سيق التعليقات مع الر�ؤ�ساء المعنيين .و�سينظر في نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية خالل الدورة
ال�سابعة للجنة  ،2التي تم ترتيبها في �أربع مجموعات �إقليمية ،وهي� ›1‹ :أفريقيا ‹ ›2الأمريكتان ‹� ›3أوروبا ‹›4
�آ�سيا والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط.
لمحة عامة عن الردود الواردة من �أوروبا

طلب من �أحد ع�شر كيانا يغطي �أوروبا ا�ستكمال اال�ستبيان في حزيران  /يونيه  .2017وحتى  10ت�شرين الأول /
�أكتوبر  ،2017ا�ستجابت جميع هذه الكيانات ،بما في ذلك� :أربعة مكاتب تن�سيق �إقليمية وخم�س منظمات �إقليمية
معنية بال�ش�ؤون الم�ؤ�س�سية واثنتان من المنظمات ال�شريكة.
المنظمات ال�شريكة لآليات الت�شاور بين الدول ب�ش�أن الهجرة
�آليات الت�شاور بين الدول
العملية الت�شاورية الإقليمية المنتدى الأقاليمي ب�ش�أن الهجرة المنظمة االقت�صادية الإقليمية اللجنة الإقليمية التابعة
للأمم المتحدة
ب�ش�أن الهجرة
أوروبية
ل
ا
االقت�صادية
اللجنة
الهجرة
أن
ش�
ب�
5+5
مجموعة
حوار
لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية لأوروبا
عملية �ألماتي
الآ�سيوية
في غرب البحر الأبي�ض المتو�سط
مجموعة الدول الأفريقية ودول
عملية بوداب�ست
فريق ال�شراكة ال�شرقية ب�ش�أن الهجرة الكاريبي والمحيط الهادئ
حوار االتحاد الأوروبي ب�ش�أن الهجرة
عملية براغ
الم�شاورات الحكومية الدولية
ب�ش�أن الهجرة واللجوء
والالجئين
عملية الخرطوم
عملية الرباط
� 57أعد هذا الملخ�ص من جانب �شعبة ال�شراكات الدولية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ا�ستناداً �إلى الردود على اال�ستمارة.

�أو ً
ال  -التو�صيات

•القوا�سم الم�شتركة
�إن المو�ضوع الأكثر تكرارا الم�شار �إليه في ردود الفعل من برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي و �إرف هو المو�ضوع
العالمي الم�ضغوط « :2الهجرة غير النظامية والم�سارات العادية ،بما في ذلك العمل الالئق ،والتنقل في العمل،
واالعتراف بالمهارات والم�ؤهالت ،وغيرها من التدابير ذات ال�صلة» .وفي هذا ال�صدد ،والعمال المهاجرين،
وتكنولوجيا المعلومات لإدارة الهجرة ،والمبادئ التوجيهية المتعلقة باحتياجات الن�ساء المهاجرات ال�ضعيفة،
والت�أمين والرعاية الطبية.
•االختالفات
وت�شمل االختالفات بين الحزب ال�شيوعي الثوري الأوروبي والممثلين الم�ستقلين تركيز لجنة الأمم المتحدة
االقت�صادية لأوروبا على مو�ضوع «التعاون الدولي و�إدارة الهجرة» ،وتحديدا ب�ش�أن العن�صر ‘الخام�س’ ب�ش�أن البيانات
المف�صلة؛ والتو�صيات الرفيعة الم�ستوى التي قدمتها عملية �ألماتي ب�ش�أن «حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين» و
«التعاون الدولي والحكم».
التو�صيات المتكررة

 وتتناول التو�صيات في الإقليم الموا�ضيع التالية:•مو�ضوع التعاقد العالمي � :1أربعة مجيبين
حقوق الإن�سان لجميع المهاجرين ،والإدماج االجتماعي ،والتما�سك ،وجميع �أ�شكال التمييز ،بما في ذلك العن�صرية
وكراهية الأجانب والتع�صب.
وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى الحماية الفعالة لحقوق المهاجرين؛ و�إدماج المهاجرين في المجتمعات الم�ضيفة؛
ومكافحة العن�صرية وكراهية الأجانب والتمييز والتع�صب تجاه جميع المهاجرين.
•مو�ضوع التعاقد العالمي  :2ثالثة م�شاركين
الهجرة غير النظامية والم�سارات العادية ،بما في ذلك العمل الالئق ،وتنقل اليد العاملة ،واالعتراف بالمهارات
والم�ؤهالت ،وغير ذلك من التدابير ذات ال�صلة.

ملخ�ص نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم واللمحات العامة الإقليمية للأمريكتين ،و�أفريقيا ،و�أوروبا ،و�آ�سيا ،والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط

و�ضعت خم�سة كيانات ( 5 + 5حوار؛ وحوار الهجرة بين بلدان �أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ واالتحاد
الأوروبي؛ وعملية �ألماتي؛ وعملية بوداب�ست؛ واللجنة االقت�صادية الأورا�سية) تو�صيات ملمو�سة لالتفاق العالمي
للهجرة .ولم تتمكن �ستة بلدان �أخرى (�إيبما؛ واللجنة الحكومية الدولية؛ وعملية الخرطوم؛ وعملية براغ؛ وعملية
الرباط؛ ولجنة الأمم المتحدة االقت�صادية لأوروبا) من و�ضع اللم�سات الأخيرة على تو�صيات ملمو�سة لالتفاق
العالمي من �أجل الهجرة لكي يتم تقا�سمها خارجيا .وعلى الرغم من �أن ردود الفعل في عملية الرباط لم تت�ضمن
تو�صيات �أو ممار�سات جيدة ،فقد �أ�شارت �إلى �أنها و�ضعت �إر�شادات عملية الرباط ب�ش�أن االتفاق العالمي للهجرة
والورقة غير الر�سمية لعملية الرباط ب�ش�أن النقاط الرئي�سية للتقارب واالختالف ب�ش�أن االجتماعات الموا�ضيعية
غير الر�سمية العالمية المدمجة  .وقد �أعد حوار الحوار بين بلدان �أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ
واالتحاد الأوروبي وعملية بوداب�ست تو�صيات ب�ش�أن كل مو�ضوع من الموا�ضيع ال�ستة.
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وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى حماية حقوق العمال والبيئات الآمنة للعمال المهاجرين.
•مو�ضوع التعاقد العالمي  :3ثالثة م�شاركين
التعاون الدولي و�إدارة �ش�ؤون الهجرة بجميع �أبعادها ،بما في ذلك على الحدود ،وعلى المرور العابر ،والدخول،
والعودة ،و�إعادة القبول ،واالندماج ،و�إعادة الإدماج.
وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى التعاون على جميع الم�ستويات ب�ش�أن جميع جوانب الهجرة؛ وتي�سير الهجرة الآمنة
والمنظمة والمنتظمة والم�س�ؤولة من خالل �سيا�سات الهجرة المخطط لها والمدارة جيدا؛ وزيادة التعاون الدولي
بغية تح�سين �إدارة الهجرة؛ التعاون ب�ش�أن العودة و�إعادة القبول؛ وم�س�ؤوليات والتزامات المهاجرين تجاه البلدان
الم�ضيفة.
•مو�ضوع االتفاق العالمي  :4اثنين من الم�شاركين
م�ساهمات المهاجرين والمغرتبين في جميع �أبعاد التنمية الم�ستدامة ،بما في ذلك التحويالت وحالة
المنافع المكت�سبة.
وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى م�ساهمة التحويالت المالية في التنمية؛ �إ�سهام المهاجرين في التنمية الم�ستدامة؛
ت�سخير م�ساهمة المغتربين؛ والهجرة الدولية بو�صفها حقيقة متعددة الأبعاد ذات �أهمية كبرى لتنمية بلدان المن�ش�أ
والعبور والمق�صد.
•مو�ضوع االتفاق العالمي  :5اثنين من الم�شاركين
االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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الت�صدي لدوافع الهجرة ،بما في ذلك الآثار ال�ضارة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأزمات التي هي من �صنع
الإن�سان ،من خالل الحماية والم�ساعدة والتنمية الم�ستدامة والق�ضاء على الفقر ومنع ال�صراعات وحلها.
وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى �ضرورة معالجة العوامل الدافعة للهجرة؛ والت�صدي لحاالت المهاجرين في البلدان
التي تمر ب�أزمات؛ والهجرة الدولية كفر�صة محتملة للمهاجرين و�أ�سرهم.
•مو�ضوع االتفاق العالمي  :6اثنين من الم�شاركين
تهريب المهاجرين واالتجار بالأ�شخا�ص و�أ�شكال الرق المعا�صرة ،بما في ذلك تحديد المهاجرين وحمايتهم
وم�ساعدتهم على النحو المالئم وال�ضحايا المتاجر بهم.
وت�شير التو�صيات المتكررة �إلى مكافحة االتجار بالب�شر وتقديم الم�ساعدة �إلى �ضحايا االتجار.
ثانيا .الممار�سات الجيدة والحلول المبتكرة

وك�شفت نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية عن مجموعة وا�سعة من الممار�سات الجيدة في المنطقة ،بما في ذلك
الت�شريعات وال�سيا�سات والهياكل والم�شاريع والكتيبات والمنهجيات .وتت�ألف معظم الممار�سات الجيدة المذكورة
من �أدلة وكتيبات ومنهجيات .وهناك �أي�ضا بع�ض ال�سيا�سات والت�شريعات الإقليمية.
•حلول مبتكرة
تعمم الآليات المراعية لالعتبارات الجن�سانية في ال�سيا�سات
وت�شكل المبادئ التوجيهية لعملية �آلماتي التي ِّ
والبرامج والأن�شطة على ال�صعيد الوطني خطوة ابتكارية لمعالجة مواطن ال�ضعف الخا�صة بالمر�أة المهاجرة.
وفيما يتعلق بمو�ضوع الحماية �أي�ضا ،ي�شار �إلى اتفاق المعا�شات التقاعدية لموظفي الدول الأع�ضاء في اللجنة

االقت�صادية للمنطقة الأوروبية الآ�سيوية ويتوقع �أن يزيد الحماية االجتماعية لأع�ضائها .ويمثل جدول �أعمال
اللجنة االقت�صادية الأوروبية لعام � 2025أي�ضا نهجا مبتكرا لت�شجيع تفاعل المعلومات ب�شكل �أكثر فعالية بين الدول
الأع�ضاء.
�أبرز الممار�سات الجيدة من المنطقة:

•الت�شريعات وال�سيا�سات
 ال�سيا�سة الوطنية لل�شراكة ال�شاملة بين منظمة �أكب واالتحاد الأوروبي ب�ش�أن الهجرة حرية حركة القوى العاملة في الجماعة االقت�صادية الأورا�سية �إعالن روما•م�شاريع
 �أكب  -عمل االتحاد الأوروبي للهجرة عملية �ألماتي احتياجات المهاجرين واحتياجات الدمج في �آ�سيا الو�سطى م�شروع �شراكة م�سارات الحرير في بوداب�ست للفترة 2017-2014 م�شروع المبادرة الم�ستهدفة في براغ•�آليات بناء القدرات
 التدريب على مهارات �إعادة الإدماج في برنامج �أكب-يو ب�ش�أن الهجرة•كتيبات الإر�شاد والمطبوعات
 عملية �ألماتي ر�سم خرائط للهجرة غير النظامية في �آ�سيا الو�سطىعملية �ألماتي التقييم الميداني الإقليمي في �آ�سيا الو�سطى ب�ش�أن حاالت �ضعف المهاجرين واحتياجاتالدمج في �آ�سيا الو�سطى
دليل تدريب عملية بوداب�ست ب�ش�أن الهجرة (غير النظامية) و�إدارة الحدود ومكافحة التهريب ومكافحةاالتجار بالب�شر
كتيبات عملية براغ ب�ش�أن العودة و�إعادة القبول؛ تحديد هوية المهاجرين غير النظاميين؛ الهجرةالعمالية والهجرة؛ التنقل الدولي للطالب .دمج؛ الجودة في عملية اللجوء
•الهياكل
 حرية حركة القوى العاملة في الجماعة االقت�صادية الأورا�سية� -شبكة الخبراء الإقليميين ب�ش�أن البيانات في �آ�سيا الو�سطى

ملخ�ص نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية لالجتماع العالمي ال�سابع .التو�صيات الم�شتركة بين الأقاليم واللمحات العامة الإقليمية للأمريكتين ،و�أفريقيا ،و�أوروبا ،و�آ�سيا ،والمحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط

� -ألماتي تعديل �سيا�سات الهجرة في كازاخ�ستان وقيرغيز�ستان
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•البحث وجمع البيانات وتحليلها
  5 + 5حوار حول الهجرة في غرب المتو�سط الخطة الرقمية لعام  2025للجنة االقت�صادية الأورا�سيةمنهجيات اللجنة االقت�صادية لأوروبا ب�ش�أن بيانات الهجرة ،بما في ذلك البيانات المتعلقة بالهجرةالدائرية
•الحوار والتعاون فيما بين الدول ب�ش�أن الق�ضايا الم�شتركة المتعلقة بالهجرة
  5 + 5حوار حول الهجرة في غرب المتو�سط حوار الهجرة بين �أكب واالتحاد الأوروبي عملية �ألماتي عملية بوداب�ست عملية الخرطوم -عملية براغ

االجتماع العالمي ال�سابع لر�ؤ�ساء و�أمانات العمليات اال�ست�شارية الإقليمية والأقاليمية والعالمية ب�ش�أن الهجرة التقرير الموجز
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