
 االجتماع العالمّي الخامس 
 لرؤساء وأمانات العملّيات الّتشاورّية اإلقليمّية 

بشأن الهجرة

 الّتحدّيات الحالّية التي تواجه الهجرة: 
 دعم ُمتابعة نتائج الحوار رفيع الُمستوى بشأن الهجرة الدولّية
 والتنمية للعام 2013 وخطة الّتنمية لما بعد عام 2015

جامعة الدول العربيةالمنظمة الدولية للهجرة المنظمة الدولية للهجرة



 .)IOM( إن اآلراء الواردة في هذا التقرير هي آراء ألصحابها وال تعكس بالضرورة وجهات نظر المنظمة الدولية للهجرة
إّن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في جميع أجزاء التقرير ال تعني التعبير عن أي رأي مهما كان من جانب 
المنظمة الدولية للهجرة بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن حدودها 

أو تخومها.

وتلتزم المنظمة الدولية للهجرة بمبدأ أن الهجرة اإلنسانية والمنظمة تفيد المهاجرين والمجتمع. تعمل المنظمة الدولية للهجرة 
كمنظمة حكومية دولية مع شركائها في المجتمع الدولي على: المساعدة في مواجهة التحديات التشغيلية للهجرة وتعزيز 

فهم قضايا الهجرة وتشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل الهجرة واإعالء كرامة اإلنسان وسعادة المهاجرين.

الناشر:   المنظمة الدولية للهجرة

17 طريق موريون  

ص. ب. 17  

1211 جنيف 19  

سويسرا  

الهاتف: 41227179111+  

فاكس: 41227986150+  

hq@iom.int :البريد اإللكتروني  

www.iom.int :اإلنترنت  

_______________

)IOM( 2015 المنظمة الدولية للهجرة ©

جميع الحقوق محفوظة. يمنع نسخ أو تخزين في نظام استرجاع أي جزء من هذا المنشور أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة 
إن كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو مصّورة أو مسّجلة أو خالف ذلك دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.
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habdellatif@iom.intمنسقة الربنامج الوطنيالسيدة هبة عبد اللطيفبعثة املنظمة الدولية للهجرة يف مرص79

amosleh@iom.intالسيد أحمد عبد املعزبعثة املنظمة الدولية للهجرة يف مرص80
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شأن الهجرة
شاورية اإلقليمية ب

ت الت
ت العمليا

س لرؤساء وأمانا
ي الخام

امع العامل
اإلجن

49
أمانة مبادرة املهاجرين يف الدول التي متّر 

بأزمات
السيّدة ميكيل ُسلومون كالين 

ُمديرة املبادرة الخاّصة باملُهاجرين يف البلدان 

التي متّر بأزمات، املقّر الرّئييس للمنظّمة الدوليّة 

للهجرة بجنيف

mkleinsolomon@
iom.int

50
مكتب ممثّل األمم املتّحدة الخاّص بالهجرة 

والتنمية
السيّدة باميال ديالرجي، 

الخاّص  املتّحدة  األمم  ممثّل  ُمستشاري  كبية 

بالهجرة
delargy@unfpa.org

51
مكتب املفّوض الّسامي لحقوق اإلنسان يف األمم 

املتّحدة، املكتب اإلقليمّي للّشق األوسط
السيّد رينو ديتول 

نائب املمثّل اإلقليمّي، مكتب املفّوض الّسامي 

لحقوق اإلنسان يف األمم املتّحدة، املكتب 

اإلقليمّي للّشق األوسط

rdetalle@ohchr.org

52
مكتب املفوضيّة الّسامية لألمم املتّحدة لشؤون 

الاّلجئني
السيّدة ُسمبُل رسفي 

رئيس وحدة الهجرة واللّجوء، يف قسم الحامية 

الّدوليّة باملقّر الّدائم للمفوضيّة الّسامية لألمم 

املتّحدة لشؤون الاّلجئني

rizvi@unhcr.org

53

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 

السيد سمري الهوارياملكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا
نائب رئيس املكتب اإلقليمي للرشق األوسط 

وشامل أفريقيا

54
مكتب صندوق األمم املتحدة للطفولة يف 

القاهرة
lchapuis@unicef.orgاملستشار اإلقليمي، حامية األطفالالسيد لوران شابوا

55
لجنة األمم املتّحدة االقتصاديّة واالجتامعيّة 

لغريب آسيا  
السيّدة كرمية القري 

رئيسة قسم السكان والتّنمية االجتامعيّة، 

شعبة التنمية االجتامعية، لجنة األمم املتّحدة 

االقتصاديّة واالجتامعيّة لغريب آسيا  

elkorri@un.org

56

مكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات 

والجرمية، املكتب اإلقليمي لألمم املتحدة للرشق 

األوسط وشامل أفريقيا 

خبرية يف مكافحة الجرمية )االتجار بالبرش(السيدة اسباسيا بالكانتونايك
aspasia.plakantonaki@
unodc.org

السيد لؤي شبانةصندوق األمم املتحدة للسكان57

املستشار اإلقليمي، البيانات السكانية /السياسة، 

وصندوق األمم املتحدة للسكان، املكتب 

اإلقليمي للدول العربية، القاهرة مرص

shabaneh@unfpa.org

58
مركز دراسات الهجرة والالجئني بالجامعة 

األمريكية يف القاهرة
السيد ابراهيم عوض

مدير مركز دراسات الهجرة والالجئني بالجامعة 

األمريكية يف القاهرة
iawad@aucegypt.edu

السيد بدر الدين عاليلجامعة الدول العربية59
األمني العام املساعد - رئيس قطاع 

الشؤون االجتامعية

السيّدة إيناس الفرجاينجامعة الدول العربية60
مدير إدارة السياسات السكانية واملغرتبني 

والهجرة، األمانة العامة لجامعة الدول العربية
aemigrant.dept@las.int

aemigrant.dept@las.intإدارة السياسات السكانية واملغرتبني والهجرةالسيدة لبنى عاصمجامعة الدول العربية61

aemigrant.dept@las.intإدارة السياسات السكانية واملغرتبني والهجرةالسيدة أمينة الشيباينجامعة الدول العربية62

aemigrant.dept@las.intإدارة السياسات السكانية واملغرتبني والهجرةالسيدة كوثر بريامداينجامعة الدول العربية63

pop@poplas.orgإدارة السياسات السكانية واملغرتبني والهجرةالسيدة شعاع الدسوقيجامعة الدول العربية64

admin@poplas.orgإدارة السياسات السكانية واملغرتبني والهجرةالسيدة شيامء عبد املنعمجامعة الدول العربية65

msn.com@88-Samarإدارة السياسات السكانية واملغرتبني والهجرةالسيدة سمر رشديجامعة الدول العربية66

املُدير العاّمالسيد ِوليَم اَليس سوينغاملنظمة الدولية للهجرة، املقر الرئييس67

السيد حسام عبد املنعم املنظمة الدولية للهجرة، املقر الرئييس68
املستشار الرئييس اإلقليمي للرشق األوسط 

وشامل أفريقيا
habdelmoneim@
iom.int

msethi@iom.intرئيس قسم الرشاكات الدوليةالسيدة مريا السطياملنظمة الدولية للهجرة، املقر الرئييس69

kgalstyan@iom.intموظف سياسة الهجرة، قسم الرشاكات الدوليةالسيدة كريستينا غالستياناملنظمة الدولية للهجرة، املقر الرئييس70

السيدة ميالن طايئاملنظمة الدولية للهجرة، املقر الرئييس71
املوظف املساعد يف سياسات الهجرة، قسم 

الرشاكات الدولية
mthai@iom.int

72
مكتب املنظمة الدولية للهجرة للرشق األوسط 

وشاميل افريقيا
cgodeau@iom.intاملدير اإلقليمي للرشق األوسط وشاميل افريقياالسيدة كارميال غودو

السيد عمرو طهبعثة املنظمة الدولية للهجرة يف مرص73
رئيس مكتب بعثة املنظمة الدولية للهجرة 

يف مرص
ataha@iom.int

74
األوسط  للرشق  للهجرة  الدولية  املنظمة  مكتب 

وشاميل افريقيا
kpopp@iom.intموظف السياسة اإلقليمية واإلتصالالسيدة كارولني بوب

75
األوسط  للرشق  للهجرة  الدولية  املنظمة  مكتب 

وشاميل افريقيا
scraggs@iom.intاختصاصية باملواضيع اإلقليميةالسيدة سارة كراغز

76
األوسط  للرشق  للهجرة  الدولية  املنظمة  مكتب 

وشاميل افريقيا
السيدة جينيفر سباركس

موظفة متخصصة باملعلومات عامة وتقديم 

التقارير
jsparks@iom.int

77
األوسط  للرشق  للهجرة  الدولية  املنظمة  مكتب 

وشاميل افريقيا
lyounan@iom.intمنسقة املرشوعالسيدة الرا يونان

78
األوسط  للرشق  للهجرة  الدولية  املنظمة  مكتب 

وشاميل افريقيا
melshafiey@iom.intمساعدة إدارية أوىلالسيدة مريفت الشافعي

mailto:lchapuis@unicef.org
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiiMei9-fJAhVFtRQKHRFFDE0QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.crin.org%2Far%2F%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A9%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%2Funited-nations-office-drugs-and-crime-unodc-arabic&usg=AFQjCNHbp_eutch07vJsarZqMOnwF4OivQ&bvm=bv.110151844,d.d24
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiiMei9-fJAhVFtRQKHRFFDE0QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.crin.org%2Far%2F%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A9%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%2Funited-nations-office-drugs-and-crime-unodc-arabic&usg=AFQjCNHbp_eutch07vJsarZqMOnwF4OivQ&bvm=bv.110151844,d.d24
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiiMei9-fJAhVFtRQKHRFFDE0QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.crin.org%2Far%2F%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A9%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%2Funited-nations-office-drugs-and-crime-unodc-arabic&usg=AFQjCNHbp_eutch07vJsarZqMOnwF4OivQ&bvm=bv.110151844,d.d24
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiiMei9-fJAhVFtRQKHRFFDE0QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.crin.org%2Far%2F%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A9%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%2Funited-nations-office-drugs-and-crime-unodc-arabic&usg=AFQjCNHbp_eutch07vJsarZqMOnwF4OivQ&bvm=bv.110151844,d.d24
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiiMei9-fJAhVFtRQKHRFFDE0QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.crin.org%2Far%2F%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A9%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%2Funited-nations-office-drugs-and-crime-unodc-arabic&usg=AFQjCNHbp_eutch07vJsarZqMOnwF4OivQ&bvm=bv.110151844,d.d24
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiiMei9-fJAhVFtRQKHRFFDE0QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.crin.org%2Far%2F%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A9%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%2Funited-nations-office-drugs-and-crime-unodc-arabic&usg=AFQjCNHbp_eutch07vJsarZqMOnwF4OivQ&bvm=bv.110151844,d.d24
mailto:aspasia.plakantonaki@unodc.org
mailto:aspasia.plakantonaki@unodc.org
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28

أمانة العملية التشاورية اإلقليمية مشاورات 

حوار أبوظبي الوزارية حول العاملة يف الخارج 

والعاملة التعاقدية  )عملية أبو ظبي(

السيدة رشا عاصم صالح
خبري العالقات الدولية، مكتب العمل يف ديب، 

وزارة العمل- اإلمارات العربية املتحدة
ra.saleh@mol.gov.ae

29

أمانة العملية التشاورية اإلقليمية مشاورات 

حوار أبوظبي الوزارية حول العاملة يف الخارج 

والعاملة التعاقدية  )عملية أبو ظبي(

السيدة ندى الحامدي 
مساعدة إدارية، مكتب العالقات الدولية، وزارة 

العمل - اإلمارات العربية املتحدة
na.alhammadi@mol.
gov.ae

30

العملية التشاورية اإلقليمية املؤمتر اإلقليمي 

السيّد خوان غابرييل مورالِس حول الهجرة )عملية بويبال (

مورالِس  

الّسكرتري األّول، نائب املدير العام للّشؤون األمنيّة 

والقاّريّة، املديريّة العاّمة لآلليّات واملنظاّمت 

اإلقليميّة، وزارة الّشؤون الخارجيّة يف املكسيك

jmorales@sre.gob.mx

31
أمانة العملية التشاورية اإلقليمية املؤمتر 

اإلقليمي حول الهجرة )عملية بويبال (
السيّدة نيتسا سيغي ألبينو

رئيس أمانة العملية التشاورية اإلقليمية املؤمتر 

اإلقليمّي حول الهجرة؛ )عمليّة بويبال(
nsegui@iom.int

32

العملية التشاورية اإلقليمية مؤمتر أميكا 

السيّد بيدرو إرنانديزالجنوبيّة بشأن الهجرة
معاون شؤون الهجرة الّدوليّة، إدارة الّسياسات 

القنصليّة، وزارة الّشؤون الخارجيّة التشيليّة
phernandez@minrel.
gov.cl

33
أمانة العملية التشاورية اإلقليمية مؤمتر أميكا 

الجنوبيّة بشأن الهجرة
السيد دييغو بيلرتاند

املدير اإلقليمي ألمريكا الجنوبية، املنظمة الدولية 

للهجرة
dbeltrand@iom.int

34
عملية الخرطوم )مبادرة القرن اإلفريقي- 

االتحاد األورويب حول مسارات الهجرة (
السكرتري الثاين، وزارة الشؤون الخارجية املرصية  السيدة مروة سيد عيل

Marwa_sayed16@
hotmail.com

35
العملية التشاورية اإلقليمية يف منطقة رابطة 

جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي
األمني العام، رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليميالسيد أرجون ب. ثابا

املشاركون من غري العمليات التشاورية اإلقليمية

الربيد اإللكرتوينالوظيفةاإلسمالعمليات التشاورية اإلقليميةالرقم

السيد رينولد برندربعثة اإلتحاد األورويب إىل جمهورية مرص العربية36
نائب رئيس بعثة اإلتحاد األورويب إىل جمهورية 

مرص العربية

37
جامعة جورج تاون - كلية الشؤون الدولية 

يف قطر
السيّدة زهراء بابار

املدير املُساعد لألبحاث يف مركز الّدراسات 

اإلقليميّة والدوليّة 
georgetown.edu@zb36

السيّدة نهيدة صبحانرئاسة املنتدى العاملّي حول بالهجرة والتّنمية38
الّشؤون الّسياسيّة، البعثة الّدامئة لبنغالديش 

يف جينيف
nahidasobhan@yahoo.
com

السيدة رحنومة سالم خانرئاسة املنتدى العاملّي حول بالهجرة والتّنمية39
مساعد أول رئييس وزارة رعاية املغرتبني والعمل 

يف الخارج، حكومة جمهورية بنغالديش الشعبية
Rahnuma.khan@
gmail.com

السيدة إيفا أوكيمان بُرِييهرئاسة املنتدى العاملّي حول بالهجرة والتّنمية40

رئيس أمانة الّسويد لرئاسة املنتدى العاملّي حول 

الهجرة والتّنمية برئاسة املنتدى العاملي للهجرة ، 

مكاتب حكومة السويد

eva.akerman-borje@
gov.se

41
وحدة دعم رئاسة املنتدى العاملّي حول بالهجرة 

والتّنمية
رئيسة وحدة الدعمالسيدة اسرتيال اليوم

estrellalajom@gfmd.
org

السيدة نائلة جربجمهورية مرص العربية42
رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع 

الهجرة غي الشعية
nccpim@gmail.com

السيّد ساندرو جالّينيّلإيطاليا43

األمن  إدارة  اإليطالية،  الّسواحل  خفر  يف  عقيد 

البحري للبحر األبيض املتوسط
sandro.gallinelli@mit.
gov.it

السيّد كارلوس مانِول بايّيخو مارتيّل البريو44

مدير مديرية الحامية الوطنية وتقديم املساعدة 

إىل الجاليات البيوفية يف الخارج، املديرية العامة 

للجاليات البيوفية يف الخارج والشؤون القنصلية، 

وزارة العالقات الخارجيّة، يف البيو

cvallejo@rree.gob.pe

منظمة العمل الدولية45
رئيسة فرع هجرة العمل، قسم ظروف العمل السيّدة ميشيل ليتون

واملساواة، مبنظّمة العمل الدوليّة
 leighton@ilo.org

السيد فرانسيسكو كاريالمنظمة العمل الدولية46
رئيس املستشارين الفنيني مبنظمة العمل 

الدولية، فريق العمل الالئق لشامل أفريقيا
carella@ilo.org

معهد ميكوسور للّسياسة العاّمة لحقوق اإلنسان47
األمني العاّم ملعهد ميكوسور للّسياسة العاّمة السيّد باولو أبريو بييز 

لحقوق اإلنسان
pauloabrao@globo.
com

مبادرة املهاجرين يف الدول التي متّر بأزمات48
مسؤولة الربامج األوىل، يف مكتب الّسكان السيّدة جيسيكا واردن يوتاكن، 

والاّلجئني والهجرة بوزارة الخارجيّة األميكيّة
YutacomJW@state.
gov
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امع العامل
اإلجن

السيدة إميان زكريّاعملية التشاور اإلقليمية العربية5

رئيس قطاع شؤون الهجرة بوزارة الهجرة وشئون 

.imanzakaria24@gmailاملرصيني يف الخارج، جمهوريّة مرص العربيّة
com

6
أمانة عملية التشاور اإلقليمية العربية

zehassan@gmail.comمستشار، وزارة الخارجية واملغرتبني يف لبنانالسيد حسن حجازي

7

العملية التشاورية اإلقليمية عملية بايل بشأن 

تهريب البش واالتجار باألشخاص والجرمية 

العابرة للحدود 

مساعد وزير بفرقة العمل املعنية بتهريب البرش، السيد جيفري شو

شعبة السياسات متعددة األطراف، وزارة الشؤون 

الخارجية والتجارة األسرتالية

geoffrey.shaw@dfat.
gov.au

8

العملية التشاورية اإلقليمية عملية بايل بشأن 

تهريب البش واالتجار باألشخاص والجرمية 

العابرة للحدود

املدير العام للشؤون املتعددة األطراف وزارة السيد حسن كليب 

الشؤون الخارجية،  إندونيسيا
djmulitlateral@gmail.com

9

العملية التشاورية اإلقليمية عملية بايل بشأن 

تهريب البش واالتجار باألشخاص والجرمية 

العابرة للحدود

السيدة أ. غوستي أغونغ أيو 

رايت استاري
وزارة الشؤون الخارجية يف اندونيسيا

10

العملية التشاورية اإلقليمية عملية بايل بشأن 

تهريب البش واالتجار باألشخاص والجرمية 

العابرة للحدود

وزارة الشؤون الخارجية يف اندونيسياالسيدة أردينا ديسنيتا تيناور
ardina.tinaor@kemlu.
go.id

11

أمانة العملية التشاورية اإلقليمية عملية 

بايل بشأن تهريب البش واالتجار باألشخاص 

والجرمية العابرة للحدود

مساعد املدير )أوسرتاليا(، مكتب الدعم اإلقليميالسيدة ليزا كراوفورد
lisa.crawford@rso.
baliprocess.net

12

أمانة العملية التشاورية اإلقليمية عملية 

بايل بشأن تهريب البش واالتجار باألشخاص 

والجرمية العابرة للحدود 

السيد النس بونو
مسؤول تطوير الربنامج واإلسرتاتيجية الرئييس، 

بعثة املنظمة الدولية للهجرة يف أسرتاليا
lbonneau@iom.int

13
العملية التشاورية اإلقليمية عملية بودابست 

ورئاسة املنتدى العاملي حول الهجرة والتنمية 

رئيس قسم للهجرة واللجوء والفيزا، وزارة السيدة جلشن إيردم 

الّشؤون الخارجيّة الرتكيّة
gulcin.erdem@mfa.gov.tr

14
العملية التشاورية اإلقليمية أمانة عملية 

بودابست 
Sedef.dearing@icmpd.orgاملستشارة اإلقليميّة األوىل - طريق الحريرالسيّدة سيديف ديرينغ

15
العملية التشاورية اإلقليميّة للّسوق املشرتكة  

لرشق وجنوب إفريقيا
السيد برايان شيغاوا

مدير الشؤون القانونية واملؤسسية، أمانة السوق 

املشرتكة لرشق وغرب أفريقيا
 bchigawa@comesa.int

16
العملية التشاورية اإلقليميّة للّسوق املشرتكة  

لرشق وجنوب إفريقيا
السيّد حسني غيدي عبسيه

خبري يف شؤون العمل والهجرة وحريّة التنّقل يف 

الّسوق املشرتكة  لرشق وجنوب إفريقيا
GHoussein@comesa.int

17
أمانة العملية التشاورية اإلقليميّة للّسوق 

املشرتكة  لرشق وجنوب إفريقيا
السيدة كودزاناي ناياغويتا

املسؤولة القانونية، أمانة العملية التشاورية 

اإلقليميّة للّسوق املشرتكة  لشق وجنوب إفريقيا 
 knyagweta@comesa.int

18
الحوار األورويب اإلفريقي حول الهجرة والتنمية 

)عمليّة الّرباط(
ممثلة سفارة إسبانيا يف مرصالسيدة لوردس ميليندز غارسيا 

lourdes.melendez@maec.
es

19
الحوار األورويب اإلفريقي حول الهجرة والتنمية 

)عمليّة الّرباط(
Maria.venegas@maec.esممثلة سفارة إسبانيا يف مرصالسيدة ماريا فينيغاس غراو

20
أمانة العملية التشاورية اإلقليمية الهيئة 

الحكوميّة للتّنمية لدول رشق إفريقيا )إيغاد(
السيّدة كارولني نجويك

منّسقة الهجرة يف أمانة  الهيئة الحكوميّة للتّنمية 

لدول رشق إفريقيا
caroline.njuki@igad.int

21

العملية التشاورية اإلقليمية املشاورات 

الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء 

والالجئني

ُمستشار الوزير)الهجرة(، يف بعثة أسرتاليا الّدامئة السيّدة كيت أومايل 

مبكتب األمم املتحدة يف جنيف
kate.omalley@dfat.gov.au

22

العملية التشاورية اإلقليمية املشاورات 

الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء 

والالجئني

k.ryan@igc.chمنّسق، أمانة املشاورات الحكومية الدوليةالسيدة كييل رايان

23
العملية التشاورية اإلقليمية حوار الهجرة 

الخاص بدول وسط إفريقيا
السيّد رودريغ أبالو 

رئيس مكتب املنظامت الدولية، وزارة الداخلية 

والالمركزية بجمهوريّة الكونغو
aba.rodrigue@yahoo.fr

24
أمانة العملية التشاورية اإلقليمية حوار الهجرة 

الخاص بدول وسط إفريقيا
leonmudubu@yahoo.frمتخصص يف اإلحصاءات والسكان، منسقالسيد ليون مادوبو كوناندي

25

العملية التشاورية اإلقليمية املشاورات الوزارية 

للتوظيف يف الخارج والعاملة التعاقدية من 

دول آسيا )عمليّة كولومبو(

secretarymfe@gmail.comأمني تعزيز ورعاية العاملة األجنبيّة برسيالنكاالسيّد غاناغاما سينا ويذانيج

26

العملية التشاورية اإلقليمية املشاورات الوزارية 

للتوظيف يف الخارج والعاملة التعاقدية من 

دول آسيا )عمليّة كولومبو(

السيد مودليج يوديثا انشانثا 

داساناييك

السكرتري الخاص لوزير التوظيف يف الخارج 

بسيالنكا
muidassanayake@gmail.
com

27

أمانة العملية التشاورية اإلقليمية املشاورات 

الوزارية للتوظيف يف الخارج والعاملة 

التعاقدية من دول آسيا )عمليّة كولومبو(

السيّدة رافيناتا آرياسينا

القنصل العام لرسيالنكا يف سويرسا، واملُمثّل 

الّدائم لدولة رسيالنكا باألمم املتحدة واملنظامت 

الدولية  بجنيف

mission@lankamission.
org

mailto:bchigawa@comesa.int
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الئحة امل

امللحق 3

1

االجتماع العالمّي الخامس لرؤساء وأمانات العملّيات 
الّتشاورّية اإلقليمّية بشأن الهجرة

الّتحدّيات الحالّية التي تواجه الهجرة: دعم ُمتابعة نتائج الحوار رفيع الُمستوى بشأن 
الهجرة الدولّية والتنمية للعام 2013 وخطة الّتنمية لما بعد عام 2015

 21-22 تشرين األّول، أكتوبر، 2015

القاهرة، مصر

-
-

ملّخص التقرير

جامعة الدول العربية املنظمة الدولية للهجرة

 االجتامع العاملّي الخامس لرؤساء وأمانات 

العملّيات الّتشاورّية اإلقليمّية بشأن الهجرة

 الّتحدّيات الحالّية التي تواجه الهجرة: دعم ُمتابعة نتائج الحوار 

رفيع امُلستوى بشأن الهجرة الدولّية والتنمية للعام 2013 وخطة الّتنمية ملا بعد عام 2015

 22-21 ترشين األّول، أكتوبر، 2015 

  األمانة العاّمة لجامعة الّدول العربّية، القاهرة، مرص 

الئحة املشاركني

املشاركون من العمليات التشاورية اإلقليمية

الربيد اإللكرتوينالوظيفةاإلسمالعمليات التشاورية اإلقليميةالرقم

1
عملية أملايت

العملية التشاورية اإلقليمية 
السيّدة كمبات علياكربجي، 

أخّصائيّة يف لجنة العمل والحامية االجتامعيّة 

والهجرة، بوزارة الصّحة والتّنمية االجتامعيّة يف 

حكومة كازاخستان

 Aliakbar_k@mail.ru

2
عملية أملايت 

العملية التشاورية اإلقليمية 

رئيس قسم األمم املتحدة، وزارة الشؤون السيّد ديدار تيمنوف 

الخارجية يف حكومة كازاخستان
d.temenov@mfa.kz

3
عملية أملايت

أمانة العملية التشاورية اإلقليمية 

السيّدة زفتالنا بكاممبتوفا 

زاسيمبكوفا

مسؤولة الربامج األوىل، بعثة املنظمة الدولية 

للهجرة يف كازاخستان
bekmambetova@iom.int

السيّد هيثم جمعةعملية التشاور اإلقليمية العربية4
 مدير عام املغرتبني، وزارة الخارجيّة واملغرتبني، 

الجمهورية اللّبنانيّة 
H.jooma53@hotmail.com
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12:00 – 11:30

12:30 – 12:00

     - السيّدة جيسيكا واردن يوتاكن، مسؤولة الربامج األوىل، يف مكتب الّسكان والاّلجئني والهجرة بوزارة 

الخارجيّة األمريكيّة 

     - مناقشة عامة

اسرتاحة الغداء12:30 – 13:30 

15:00 – 13:30

الجلسة الّسادسة: الهجرة القرسيّة – التوّجهات املتغرّية – االستجابات الجديدة 

رئيس الجلسة: السيّدة زهراء بابار، املدير املُساعد لألبحاث يف مركز الّدراسات اإلقليميّة والدوليّة بجامعة 

جورج تاون - كلية الشؤون الدولية يف قطر

13:50 – 13:30

14:10 – 13:50

 

15:00 – 14:10

الهجرة القرسيّة: آثار اللّجوء والّنزوح، ووسائل االستجابة

الدكتورة إميان زكريّا، رئيس قطاع شؤون الهجرة بوزارة الهجرة وشئون املرصيني يف الخارج، جمهوريّة مرص 

العربيّة

تغّي املناخ والتّدهور البيئّي والهجرة 

     - السيّدة نهيدة صبحان، مسؤولة الّشؤون الّسياسيّة، ُمستشار يف البعثة الّدامئة لبنغالديش لدى األمم 

 املتّحدة واملنظاّمت

        الدوليّة يف جينيف

     - مناقشة عامة

اسرتاحة قهوة15:00 – 15:30

15:30 – 16:40

الجلسة الّسابعة: تعزيز الرّشاكات والّتعاون يف مجال الهجرة

رئيس الجلسة: السيّد بيدرو إرنانديز، معاون شؤون الهجرة الّدوليّة، إدارة الّسياسات القنصليّة، وزارة الّشؤون 

الخارجيّة التشيليّة

15:50 – 15:30

16:10 – 15:50

16:40 – 16:10

تعزيز الثّقة العاّمة مبُامرسات وسياسات الهجرة 

السيّدة كيت أومايل، ُمستشار )الهجرة(، يف بعثة أسرتاليا الّدامئة مبكتب األمم املتحدة يف جنيف

ُمشاركة منظاّمت املجتمع املدين واألوساط األكادمييّة يف العمليّات التشاوريّة اإلقليميّة 

السيّدة نيتسا سيغي ألبينو، منّسقة يف أمانة العمليّة التّشاوريّة اإلقليميّة الفنيّة للمؤمتر اإلقليمّي حول الهجرة؛ 

)عمليّة بويبال(

مناقشة عامة 

 17:40 – 16:40
الختام الّرسمي لالجتامعات

رئيس الجلسة: السيّدة جيسيكا واردن يوتاكن، مسؤولة الربامج األوىل، يف مكتب الّسكان والاّلجئني والهجرة 

بوزارة الخارجيّة األمريكيّة 

17:20 – 16:40

17:40 – 17:20

ملّخص الّنقاشات وامليّض قدًما

رئيس الّجلسة: السيّدة إيناس الفرجاين، مديرة إدارة السياسات السكانية واملغرتبني والهجرة، األمانة العامة 

لجامعة الدول العربية 

الكلامت الختامّية

سعادة الّسفري ِوليَم اليِس سِوينغ، املُدير العام للُمنظّمة الدوليّة للهجرة

سعادة السفي بدر الدين عاليل، األمني العام املساعد - رئيس قطاع الشؤون االجتامعية، األمانة العامة لجامعة 

الدول العربية
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ت
امل املؤق

جدول األع

17:20 – 17:15

 17:25 – 17:20

 17:30 – 17:25

17:45 – 17:30

     - السيدة/ جلشن إيردم،  رئيس قسم للهجرة واللجوء والفيزا، وزارة الّشؤون الخارجيّة الرتكيّة لرئاسة املنتدى 

 العاملي حول الهجرة 

        والتنمية للعام 2015

     - سعادة السفرية إيفا أوكريمان بُرِييه، رئيس أمانة الّسويد لرئاسة املنتدى العاملّي حول الهجرة والتّنمية، برئاسة 

 املنتدى العاملي

        للهجرة للعام 2014

     - السيّدة نهيدة صبحان، مسؤولة الّشؤون الّسياسيّة، ُمستشار يف البعثة الّدامئة لبنغالديش لدى األمم املتّحدة 

 واملنظاّمت الدوليّة 

        يف جينيف، رئاسة املنتدى العاملّي املعني بالهجرة والتّنمية للعام 2016

     - مناقشة عامة

 18:00 – 17:45

االستنتاجات والختام

ختام اليوم األّول

رئيس الجلسة: السيّدة كِيل رايَن، منّسق يف أمانة املشاورات بني الحكوميّة بشأن الهجرة واللّجوء والاّلجئني

21:00 – 19:30

حفل استقبال وعشاء )تستضيفه جامعة الّدول العربّية(

املكان: مطعم لو ديك )منظر عىل النيل مع موسيقى رشقية(، فندق سوفيتيل الجزيرة 3 شارع مجلس الثورة 

الزمالك

نقطة االنطالق: فندق انرتكونتيننتال سمرياميس القاهرة يف متام الساعة 19:30

الخميس، 22 ترشين األّول، أكتوبر، 2015

11:00 – 09:00

الجلسة الّرابعة: حامية حقوق اإلنسان لجميع املُهاجرين: تناول ومعالجة تدّفقات الهجرة املُختلطة 

والحامية يف البحر

رئيس الجلسة: السيّدة ُسمبُل رسفي، رئيس وحدة الهجرة واللّجوء، يف قسم الحامية الّدوليّة باملقّر الّدائم 

للمفوضيّة الّسامية لألمم املتّحدة لشؤون الاّلجئني

09:15 – 09:00

10:00 – 09:15

10:20 – 10:00

 11:00 – 10:20

حامية حقوق اإلنسان لكّل املُهاجرين

السيّد باولو أبريو برييز جونيور، األمني العاّم ملعهد مريكوسور للّسياسة العاّمة لحقوق اإلنسان

تدّفقات الهجرة املُختلطة – جلسة نقاش عام

   • السيّد هيثم جمعة، مدير عام املغرتبني، وزارة الخارجيّة واملغرتبني، الجمهورية اللّبنانيّة للعمليات 

التشاورية اإلقليمية العربية

   • السفرية نائلة جرب، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع الهجرة غري الرشعية، جمهورية مرص 

العربية

   • السيّد ديدار تيمنوف رئيس قسم األمم املتحدة، وزارة الشؤون الخارجية يف حكومة كازاخستان عمليّة 

أملايت

   • السيد حسن كليب املدير العام للشؤون املتعددة األطراف وزارة الشؤون الخارجية،  إندونيسيا عملية بايل

الحامية يف البحر

السيّد ساندرو جالّينيّل، عقيد يف إدارة األمن البحري للبحر األبيض املتوسط، خفر الّسواحل اإليطالية 

مناقشة عامة

اسرتاحة قهوة11:00 – 11:30

12:30 – 11:30

الجلسة الخامسة: معالجة محنة املُهاجرين العالقني الذين انقطعت بهم الّسبل: املبادرة الخاّصة باملُهاجرين 

 )MICIC( يف البلدان التي متّر بأزمات

رئيس الجلسة: السيّدة ميكيل كالين ُسلومون، ُمديرة املبادرة الخاّصة باملُهاجرين يف البلدان التي متّر بأزمات، 

املقّر الرّئييس للمنظّمة الدوليّة للهجرة بجنيف
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اسرتاحة الغداء12:00 – 13:30

15:15 – 13:30

الجلسة الثانية: متابعة نتائج الحوار الرفيع املستوى لألمم املتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنمية للعام 2013 يف 

إطار تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030

رئيس الجلسة: السيّدة رافيناتا آرياسينا، املُمثّل الّدائم لدولة رسيالنكا باألمم املتحدة واملنظامت الدولية  بجنيف

13:50 – 13:30

14:00 – 13:50

عرض ألهم التطّورات منذ قيام الحوار الرفيع املستوى لألمم املتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنمية لعام 2013 

وضّم الهجرة لخطة التنمية املستدامة لعام 2030 

السيّدة باميال ديالرجي، كبرية ُمستشاري ممثّل األمم املتّحدة الخاّص بالهجرة

عرض أهّم نتائج الدراسة حول دور العملّيات التشاوريّة اإلقليمّية يف تنفيذ جدول األعامل العاملّي للهجرة 

والّتنمية

السيّدة سيديف ديرينغ، املستشارة اإلقليميّة األوىل مبرشوع رشاكات طريق الحرير، أمانة عمليّة بودابست

15:15 – 14:00

الجلسة الثانية: املجموعات الجانبّية

املجموعة األوىل:  حامية حقوق اإلنسان لكل املهاجرين: القضاء عىل استغالل املُهاجرين، مبا يف ذلك مكافحة 

اإلتجار بالبرش وُمعالجة محنة املُهاجرين العالقني الذين انقطعت بهم الّسبل

     امليّس: السيّد رينو ديتول نائب املمثّل اإلقليمّي، مكتب املفّوض الّسامي لحقوق اإلنسان يف األمم املتّحدة، 

 املكتب اإلقليمّي
     للّشق األوسط 

     )القاعة األندلسية؛ الرّتجمة الفوريّة للعربيّة واإلنكليزيّة والفرنسيّة واإلسبانيّة(

املجموعة الثانية: الحّد من تكاليف هجرة اليد العاملة

     امليرّس: السيّدة ميشيل ليتون، رئيسة فرع هجرة العمل، قسم ظروف العمل واملساواة، مبنظّمة العمل الدوليّة

     )القاعة الّسابعة؛ مجريات الجلسة باإلنكليزيّة فقط(

املجموعة الثالثة: دور العملّيات الّتشاوريّة اإلقليمّية يف إطار ُمتابعة وتنفيذ أهداف الّتنمية املُستدامة

     امليّس: السيّدة كرمية القري، رئيسة قسم السكان والتّنمية االجتامعيّة، شعبة التنمية االجتامعية، لجنة األمم 

 املتّحدة االقتصاديّة 

     واالجتامعيّة لغريب آسيا  

     )القاعة الخامسة؛ مجريات الجلسة باإلنكليزيّة فقط(

املجموعة الرابعة: دور أمانات العملّيات التشاوريّة اإلقليمّية فيام يتعلّق بالخطة العاملية الجديدة للهجرة 

والتنميّة )اجتامع املائدة املستديرة ألمانات العملّيات الّتشاوريّة اإلقليمّية(

     امليرّس: السيّد دييغو بيلرتاند، رئيس مؤمتر أمريكا الجنوبيّة للهجرة

     )القاعة الرّابعة؛ الرتجمة الفوريّة لإلنكليزيّة والفرنسيّة واإلسبانيّة( 

اسرتاحة القهوة15:15 – 15:30

17:15 – 15:30
الجلسة الثانية: تقارير املقّرر وجلسة النقاش العاّم

رئيس الجلسة: السيّدة رافيناتا آرياسينا، املُمثّل الّدائم لدولة رسيالنكا باألمم املتحدة واملنظامت الدولية  بجنيف

17:45 – 17:15
الجلسة الثالثة: مستجدات بشأن املنتدى العاملي املعني بالهجرة والتنمية

رئيس الجلسة: السيّدة أسرتياّل الهوم، رئيس وحدة الّدعم بالمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية
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اسرتاحة القهوة وصورة جامعّية09:50 – 10:20   

12:15 – 10:20

الجلسة األوىل: بيان باإلجراءات التي قامت بها العملّيات الّتشاوريّة اإلقليمّية منذ االجتامع العاملي الرابع الذي 

عقد يف عام 2013، يف ليام

رئيس الّجلسة: السيّدة إيناس الفرجاين، مدير إدارة السياسات السكانية واملغرتبني والهجرة، األمانة العامة لجامعة 

الدول العربية

 10:35 – 10:20

مراجعة نتائج االجتامع  العاملي للعملّيات الّتشاوريّة اإلقليمّية عام 2013، يف ليام.

السيّد كارلوس مانِول بايّيخو مارتيّل، مدير مديرية الحامية الوطنية وتقديم املساعدة إىل الجاليات البريوفية يف 

الخارج، املديرية العامة للجاليات البريوفية يف الخارج والشؤون القنصلية، وزارة العالقات الخارجيّة، يف البريو

10:45 – 10:35
عرض تقدميّي للجهة املُستضيفة لالجتامع العاملّي للعملّيات الّتشاوريّة اإلقليمّية للعام 2015

السيّدة لبنى عزام، إدارة السياسات السكانية واملغرتبني والهجرة، األمانة العامة لجامعة الدول العربية

كلامت موجزة من ممثيل العملّيات التشاوريّة اإلقليمّية )خمس دقائق لكّل عملّية تشاوريّة إقليمّية(

10:50  – 10:45
مشاورات حوار أبوظبي الوزارية حول العاملة يف الخارج والعاملة التعاقدية لبلدان األصل واملقصد يف آسيا 

   • السيدة رشا عاصم صالح، خبري العالقات الدولية، مكتب العمل يف ديب، وزارة العمل- اإلمارات العربية املتحدة

 10:55 – 10:50

عملّية أملايت

   • السيّدة كمبات علياكربجي، أخّصائيّة يف لجنة العمل والحامية االجتامعيّة والهجرة، بوزارة الصّحة والتّنمية 

االجتامعيّة يف حكومة كازاخستان

 11:00 – 10:55
عملّية بايل بشأن تهريب البرش واإلتجار باألشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عرب وطنّية 

   • السيّد جفري شو، مساعد وزير بفرقة العمل املعنيّة بتهريب البرش، وزارة الّشؤون الخارجيّة والتّجارة األسرتاليّة

11:05 – 11:00
عملّية بودابست

   • السيدة/ جلشن إيردم،  رئيس قسم للهجرة واللجوء والفيزا، وزارة الّشؤون الخارجيّة الرتكيّة

 11:10 – 11:05

العملية التشاورية اإلقليمّية للّسوق املشرتكة لرشق وجنوب إفريقيا

   • السيّد حسني غيدي عبسيه، خبري يف شؤون العمل والهجرة وحريّة التنّقل يف الّسوق املشرتكة  لرشق وجنوب 

إفريقيا

 11:15 – 11:10
الحوار األورويب اإلفريقي حول الهجرة والتنمية )عملّية الّرباط(

   • السيدة لوردس ميليندز غارسيا، سفري إسبانيا يف مرص

 11:20 – 11:15
املُشاورات بني الحكوميّة بشأن الهجرة واللّجوء والاّلجئني

   • السيّدة كِيل رايَن، منّسقة يف أمانة املشاورات بني الحكوميّة بشأن الهجرة واللّجوء والاّلجئني

 11:25 – 11:20
الهيئة الحكومّية للّتنمية لدول رشق إفريقيا )إيغاد(

   • السيّدة كارولني نجويك، منّسقة الهجرة يف الهيئة الحكوميّة للتّنمية لدول رشق إفريقيا

 11:30 – 11:25
عملية الخرطوم مبادرة القرن اإلفريقي- االتحاد األورويب حول مسارات الهجرة

   • السيدة مروة سيد عيل، السكرتري الثاين، وزارة الشؤون الخارجية املرصية  

11:35 – 11:30
حوار الهجرة الخاص بدول وسط إفريقيا

   • السيّد رودريغ أبالو ، رئيس مكتب املنظامت الدولية، وزارة الداخلية والالمركزية بجمهوريّة الكونغو

11:40 – 11:35
املشاورات الوزارية للتوظيف يف الخارج والعاملة التعاقدية )عملّية كولومبو(

   • السيّد غاناغاما سينا ويذانيج، أمني تعزيز ورعاية العاملة األجنبيّة برسيالنكا

 11:45 – 11:40
الحوار حول هجرة العبور عرب املتوسط

السّيدة سيديف ديرينغ، املستشارة اإلقليمّية األوىل مبرشوع رشاكات طريق الحرير، أمانة عملّية بودابست.

 11:50 – 11:45
عملية براغ

السّيدة سيديف ديرينغ، املستشارة اإلقليمّية األوىل مبرشوع رشاكات طريق الحرير، أمانة عملّية بودابست.

 11:55 – 11:50

املؤمتر اإلقليمي حول الهجرة )عملية بويبال (

السّيد خوان غابرييل مورالِس مورالِس ، الّسكرتري األّول، نائب املدير العام للّشؤون األمنّية والقاّريّة، املديريّة 

العاّمة لآللّيات واملنظاّمت اإلقليمّية، وزارة الّشؤون الخارجّية يف املكسيك

 12:00 – 11:55
مؤمتر أمريكا الجنوبيّة بشأن الهجرة

السيد دييغو بيلرتاند، األمانة العامة ملؤمتر أمريكا الجنوبية بشأن الهجرة
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امللحق 2

1

االجتماع العالمّي الخامس لرؤساء وأمانات العملّيات 
الّتشاورّية اإلقليمّية بشأن الهجرة

الّتحدّيات الحالّية التي تواجه الهجرة: دعم ُمتابعة نتائج الحوار رفيع الُمستوى بشأن 
الهجرة الدولّية والتنمية للعام 2013 وخطة الّتنمية لما بعد عام 2015

 21-22 تشرين األّول، أكتوبر، 2015

القاهرة، مصر

-
-

ملّخص التقرير

جامعة الدول العربية املنظمة الدولية للهجرة

 االجتامع العاملّي الخامس لرؤساء وأمانات 

العملّيات الّتشاورّية اإلقليمّية بشأن الهجرة

 الّتحدّيات الحالّية التي تواجه الهجرة: دعم ُمتابعة نتائج الحوار 

رفيع امُلستوى بشأن الهجرة الدولّية والتنمية للعام 2013 وخطة الّتنمية ملا بعد عام 2015

 22-21 ترشين األّول، أكتوبر، 2015 

  األمانة العاّمة لجامعة الّدول العربّية، القاهرة، مرص))(

مرشوع جدول األعامل 

األربعاء، 21 ترشين األّول، أكتوبر، 2015 

التّسجيل09:00 – 09:15 

 09:50 – 09:15

االفتتاح الّرسمي 

رئيس الّجلسة: السيّدة إيناس الفرجاين، مدير إدارة السياسات السكانية واملغرتبني والهجرة، األمانة العامة لجامعة 

الدول العربية

09:20 – 09:15
ُمالحظات استهاللّية

السيّدة إيناس الفرجاين، مدير إدارة السياسات السكانية واملغرتبني والهجرة، األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 09:30 – 09:20
الكلامت االفتتاحية

سعادة الّسفري ِوليَم اَليس سوينغ، املُدير العاّم للُمنظّمة الدوليّة للهجرة 

 09:40 – 09:30
سعادة السفري بدر الدين عاليل، األمني العام املساعد - رئيس قطاع الشؤون االجتامعية، األمانة العامة لجامعة 

الدول العربية

09:50  – 09:40

إطالق عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة

السّيدة إيناس الفرجاين، مدير إدارة السياسات السكانية واملغرتبني والهجرة، األمانة العامة لجامعة الدول العربية

السّيد هيثم جمعة، مدير عام املغرتبني، وزارة الخارجّية واملغرتبني، الجمهورية اللّبنانّية

7  سيتّم عقد جميع الجلسات، باستثناء الجلسات الجانبّية، يف القاعة األندلسية. وسيتّم توفري الرّتجمة الفورّية إىل كّل من الّلغة اإلنكليزّية والفرنسّية واإلسبانّية والعربّية خالل جميع الجلسات، باستثناء الجلسات 

الجانبّية. للتعرّف عىل أماكن انعقاد والرتجمة املتوفرة أثناء الجلسات الجانبّية الّرجاء االّطالع عىل الّصفحة 48.
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138.    أعرب املشاركون عن عميق امتنانهم لجامعة الدول العربية الستضافتها السخية ولرئاستها هذه املداوالت.

القاهرة، 22 ترشين األول، أكتوبر 2015
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ل(        تحسني اعتامد املؤرشات املتعلقة بالهجرة ألهداف التنمية املستدامة ودعم تنفيذ ورصد أهداف الهجرة املحددة يف برنامج 

التنمية املستدامة 2030 )مثاًل عرب إجراء تقييامت أساسية لرصد اإلنجازات املستقبلية ألهداف التنمية املستدامة(؛

م(       تشجيع زيادة التنسيق بشأن الهجرة بني أصحاب املصلحة الوطنية ذات الصلة؛ تبادل الخربات بني آليات التنسيق الوطنية عىل 

الهجرة؛ وتشجيع مجموعة واسعة من املمثلني املحليني املشاركني يف العمليات التشاورية اإلقليمية لتعزيز جميع السياسات 

الحكومية املتسقة واملتوازنة الخاصة بالهجرة.

ن(       مواصلة إدراج منهجية قضايا حقوق اإلنسان عىل برنامج العمليات التشاورية اإلقليمية؛ توضيح كيفية إعطاء األثر العميل ملعايري 

حقوق اإلنسان كام تنطّبق عىل املهاجرين؛ وإيالء اهتامم خاص لهؤالء الذين يف حاالت الضعف؛

س(       اهتامم السياسات املبارش نحو الهجرة القرسية وتدفقات الهجرة املختلطة وإنقاذ األرواح وحامية املهاجرين يف البحر وعىل 

التي متر  الدول  الهاربني من  املهاجرين  الثغرات يف حامية  ملعالجة  العملية  والتدابري  الهجرة،  املناخ عىل  تغري  تأثري  اليابسة. 

بأزمات.

بأزمات، وخالف ذلك  التي متر  الدول  املهاجرين يف  مبادرة  التي عقدت كجزء من  اإلقليمية وغريها  املشاورات  املساهمة يف   ع(     

وتسهم الخربات ووجهات النظر يف تنمية مبادرة املهاجرين يف الدول التي متّر بأزمات غري ملزمة واملبادئ التوجيهية واملامرسات 

الفعالة، وتعزيز االستخدام امللموس عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني من خالل العمليات التشاورية اإلقليمية، مبا يف ذلك من 

خالل أنشطة بناء القدرات ذات الصلة؛

ف(       تعزيز قنوات الهجرة العادية واآلمنة وتجريم الهجرة غري النظامية؛

يف  البحث  وتشمل  خاص.  بشكل  العاملة  اليد  هجرة  وحول  الهجرة  حول  البيانات  وفجوات  البحثية  الفجوات  معالجة   ص(   

هجرة اليد العاملة عىل برنامج اللعمليات التشاورية اإلقليمية، والدعوة إىل املشاركة الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية حول 

سالمة توظيف اليد العاملة؛

ق(       النظر يف الطرق املختلفة التي تم استخدامها من قبل العمليات التشاورية اإلقليمية إلرشاك مجموعة من أصحاب املصلحة مثل 

املجتمع املدين، وإيجاد سبل لالستفادة من املعرفة واملوارد التي ميكن أن تسهم بشكل مفيد يف القضايا املطروحة عىل جدول 

أعامل العمليات التشاورية اإلقليمية.

ر(        تشجيع املزيد من التآزر بني العمليات التشاورية اإلقليمية والعمليات العاملية، وال سيام املنتدى العاملي حول الهجرة والتنمية، 

التشاورية  والعمليات  والتنمية  الهجرة  العاملي حول  املنتدى  بني  املعلومات  تبادل  من  املزيد  تشجيع  عرب  املثال  سبيل  عىل 

اإلقليمية، واعتبار مزيد من الرتابط بشأن املشاركة يف العمليات التشاورية اإلقليمية واملنتدى العاملي حول الهجرة والتنمية ؛

ش(      تشجيع التبادل املنتظم لألفكار واملامرسات والدروس املستفادة بني أمانات العمليات التشاورية اإلقليمية والكيانات األخرى 

التي تدعم العمليات التشاورية اإلقليمية.

ت(      سؤال املنظمة الدولية للهجرة واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عن جمع أفضل املامرسات عن عمل العمليات 

التشاورية اإلقليمية يف مجال تدفقات الهجرة املختلطة من أجل تسهيل التبادل والتعاون بني العمليات التشاورية اإلقليمية.

 137.    اعرتف املشاركون بدور املنظمة الدولية للهجرة بوصفها الوكالة العاملية الرائدة يف مجال الهجرة، وبخاصة جهودها الرامية إىل 

تعزيز وتسهيل ودعم النقاش اإلقليمي والعاملي والحوار حول الهجرة، فضاًل عن الدعم الذي وفره للعمليات التشاورية اإلقليمية 

ومحافل أخرى حول حوار الهجرة والتعاون.
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130.    خالل الجلسة الثالثة لتحديثات رئاسة املنتدى العاملي حول الهجرة والتنمية أكد ممثلو املنتدى عىل أهمية تعزيز الحوار بني 

العاملي حول  التشاور بني الدول اإلقليمية بشأن الهجرة وحوارات املستوى العاملي حول الهجرة، ال سيام مع املنتدى  آليات 

الهجرة والتنمية.

الرابعة أسئلة حول تدفقات الهجرة املختلطة وحقوق اإلنسان يف عدد من الدول واملناطق. وكانت  بعض  131.     بحثت الجلسة 

املواضيع املشرتكة رضورة إنقاذ األرواح وحامية الحقوق والحاجة إىل مقاربة شاملة للهجرة غري النظامية، مبا يف ذلك معالجة 

والتطورات يف  الوطنية  الفاعلة  الجهات  بني  للتنسيق  املفيدة  األمثلة  العديد من  الضوء عىل  تسليط  وتّم  الجذرية.  األسباب 

السياسة عىل املستوى اإلقليمي.

132.    عرضت الجلسة الخامسة ملبادرة املهاجرين يف الدول التي متّر بأزمات والتي تقودها الحكومة وتهدف إىل وضع مبادئ طوعية 

وغري ملزمة ومبادئ توجيهية وتحديد املامرسات الفعالة للحد من الضعف وإنقاذ األرواح وتعزيز الحامية ومساعدة املهاجرين 

يف الدول التي تعاين من النزاعات أو الكوارث الطبيعية. وركزت املناقشات عىل دور العمليات التشاورية اإلقليمية يف دعم كل 

من التنمية وتنفيذ املبادئ التوجيهية هذه.

133.    تناولت الجلسة السادسة موضوع الهجرة القرسية، مع أمثلة عن النزوح بسبب الرصاعات يف املنطقة العربية واآلثار املرتتبة عىل 

مرص عىل وجه التحديد، والهجرة البيئية يف بنغالديش. تشارك العمليات التشاورية اإلقليمية األخرى املخاوف املرتبطة مبناطقهم 

واملبادرات التي اتخذتها العمليات التشاورية اإلقليمية.

134.      قّدم املتحدثون واملشاركون يف الجلسة السابعة مبادرات ومقرتحات بشأن تعزيز ثقة الجمهور يف سياسة الهجرة والتشاور 

والتواصل مع املجتمع املدين واالعرتاف بالدور الحاسم لهذه الجهات يف تحديد مدى النجاح أو سياسات الهجرة.

135.     أبرز املشاركون يف الجلسات الجانبية واملناقشات العامة عدة نقاط رئيسية إىل الصدارة، عىل النحو التايل:

تّم اإلعرتاف من قبل الجميع أّن الهجرة هي أحد القضايا العاملية األكرث أهمية يف القرن الحادي والعرشين؛   *

كانت األهمية الرئيسية لحقوق اإلنسان لدى املهاجرين موضوعاً متكرراً ويجب أن تبقى األولوية للعمليات التشاورية    *

اإلقليمية؛

أشارت مناقشات عديدة إىل عدم وجود قنوات الهجرة القانونية الكافية التي تسمح باالتجار بالبرش وازدهار تهريب    *

املهاجرين والشبكات اإلجرامية املرتبطة بها والتي لها عواقب وخيمة عىل حياة وحقوق املهاجرين وقدرة الدول عىل 

تنظيم الهجرة؛

تم تحديد التصورات السلبية للمهاجرين وكراهية األجانب عىل أنهم من التحديات الهامة التي يتعني معالجتها من    *

قبل العمليات التشاورية اإلقليمية، مع األخذ بعني اإلعتبار أن اسرتاتيجيات توليد الثقة العامة يف سياسات الهجرة 

رضورية.

يشّكل القرّص غري املصحوبني مصدر قلق متزايد من أن العمليات التشاورية اإلقليمية وينبغي أن توىل اهتامماً أكرب.   *

تم التأكيد مراراً عىل عدم وجود بيانات بشأن الهجرة بوصفها عقبة أمام العمليات التشاورية اإلقليمية وواضعي    *

السياسات الوطنية.

136.     أوىص االجتامع بأن العمليات التشاورية اإلقليمية وآليات التشاور بني الدول ميكن أن تلعب دوراً فّعاالً يف:
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بعض املناطق وميكن تكرارها يف مناطق أخرى. خالل اإلجتامع الدويل الرابع تّم التأكيد عىل الحاجة إىل تعزيز القسم املخصص 

للعمليات التشاورية اإلقليمية يف موقع املنظمة الدولية للهجرة لتمكينها من تحقيق هدفها املتمثل يف تعزيز التبادل بني الدول 

ومنتديات الحوار عرب املناطق. وسلط الضوء عىل أهمية االجتامعات العاملية كل سنتني يف رعاية التبادل اإلقليمي، وعمليات 

التشاور اإلقليمي بدعم استمرار عقد هذه االجتامعات. انتج اإلجتامع العاملي الرابع للعمليات التشاورية اإلقليمية توصيات 

محددة ألخذها بعني اإلعتبار من قبل األمني العام لألمم املتحدة والجمعية العامة لألمم املتحدة يف سياق الحوار رفيع املستوى 

2013حول الهجرة الدولية والتنمية. وقد ساهم هذا اإلنجاز امللموس للعمليات التشاورية اإلقليمية إلدراج الهجرة يف خطة 

األمم املتحدة للتنمية املستدامة 2030.

123.     أعطت جامعة الدول العربية بوصفها املضيف لالجتامع العاملي الخامس للعمليات التشاورية اإلقليمية ملحة إحصائية عامة 

حول الهجرة الدولية يف املنطقة العربية باعتبارها منطقة إرسال واستقبال وعبور يف نفس الوقت.  تّم استعراض جهود جامعة 

الدول العربية يف مجال الهجرة خالل هذا العرض والتي أنشئت حديثاً فضاًل عن التعاون بني الدول العربية األعضاء باإلضافة 

إىل التعاون مع املنظامت الدولية العاملة يف املنطقة يف مجال الهجرة. كام تّم تسليط الضوء عىل أهمية التواصل مع الجاليات 

العربية يف الخارج واملغرتبني العرب االنخراط يف عملية التنمية يف املنطقة العربية. كام سّلط العرض الضوء عىل دور جامعة 

الدول العربية يف إجراء الدراسات والتقارير حول القضايا املتعلقة بالهجرة، وبرامج بناء القدرات ملسؤويل الدول األعضاء فيها 

فضاًل عن جهودها يف مجال جمع البيانات.

124.    أشار ممثلون عن العمليات التشاورية اإلقليمية املشاركون إىل املالمح الرئيسية لعملها واإلجراءات املحددة التي تّم اتخاذها 

منذ االجتامع العاملي السابق. وأظهرت نظرة عامة أن العمليات التشاورية اإلقليمية قد وّسعت مناقشاتهم املوضوعية فضاًل 

عن توسيع نطاق عملهم. وتشارك العمليات التشاورية اإلقليمية بشكل متزايد عىل املستوى العميل وتنّفذ مشاريع أخرى حول 

قضايا هجرة اليد العاملة ومكافحة االتجار وتدفقات الهجرة املختلطة وقضايا الهجرة الحرجة األخرى. كشفت التبادالت تقارباً 

متزايداً لقضايا الهجرة التي تهّم العمليات التشاورية اإلقليمية، وكذلك شددت عىل رضورة استمرار التعاون وتبادل الخربات 

بني العمليات التشاورية اإلقليمية.

التنمية املستدامة2030. تم  لتنفيذ خطة  الثانية عىل نتائج الحوار رفيع املستوى للعام 2013 وتطلعت قدماً   125.   وركزت الدورة 

التأكيد عىل أنه من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة وعدم ترك املهاجرين ينبغي عكس العديد من االتجاهات السلبية 

املتعلقة بالهجرة. وتّم عرض النتائج الرئيسية للدراسة عن دور بعض العمليات التشاورية اإلقليمية يف تنفيذ خطط الهجرة 

والتنمية العاملية الجديدة.

التشاورية اإلقليمية لضامن حامية حقوق  العمليات  التي واجهت  الجانبية األوىل اإلجراءات والصعوبات  الجلسة   126.   استعرضت 

اإلنسان لجميع املهاجرين والقضاء عىل استغاللهم مبا يف ذلك االتجار بالبرش، ومعالجة محنة املهاجرين الذين تقطعت بهم 

السبل.

العاملة وتقاسم أفضل  اليد  التشاورية اإلقليمية للحد من تكلفة هجرة  العمليات  ارتباط  الثانية إىل  الجانبية  الجلسة   127.   نظرت 

املامرسات والدروس املستفادة من األنشطة واملشاريع التي تنفذها العمليات التشاورية اإلقليمية.

128.    ناقشت الجلسة الجانبية الثالثة الدور الحاسم للعمليات التشاورية اإلقليمية يف تنفيذ واستعراض األهداف املتعلقة بالهجرة 

ألهداف التنمية املستدامة واستكشاف آليات ضامن مشاركة العمليات التشاورية اإلقليمية املستمرة يف هذه العملية.

129.    ناقشت الجلسة الجانبية الرابعة الدور الهام لألمانات عىل أنها العمود الفقري للعمليات التشاورية اإلقليمية، ووسيلة لزيادة 

التعاون بني األمانات. وأعادت الجلسات إىل الجلسة العامة مع استنتاجات رئيسية حول املوضوعات الخاصة بها والتوصيات يف 

مواجهة دور العمليات التشاورية اإلقليمية يف مجاالت معينة.
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امللحق 1. ملخص الرئيس

ُعقد االجتامع العاملي الخامس لرؤساء وأمانات العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة )العمليات التشاورية اإلقليمية( يف   .116

مقر جامعة الدول العربية، القاهرة، مرص، 21-22 ترشين األول، أكتوبر 2015 تحت شعار الّتحدّيات الحالّية التي تواجه الهجرة: 

دعم ُمتابعة نتائج الحوار رفيع امُلستوى بشأن الهجرة الدولّية والتنمية للعام 2013 وخطة الّتنمية ملا بعد عام 2015. تم تنظيم 

 .)IOM( واملنظمة الدولية للهجرة )LAS( اإلجتامع باإلشرتاك بني جامعة الدول العربية

117.    انطلقت عملية التشاور اإلقليمية العربية رسمياً يف االجتامع. وتهدف إىل معالجة قضايا الهجرة الضاغطة يف هذه املنطقة الهامة 

يف مشهد الهجرة املعارصة.

118.     عقد االجتامع يف وقت مناسب جداً للحالة الحرجة يف املنطقة العربية وهي إحدى املناطق األكرث ترضراً من أزمات الهجرة 

املعقدة. كان الرتكيز املوضوعي لالجتامع حول مساهمة العمليات التشاورية اإلقليمية يف تنفيذ واستعراض األهداف املتعلقة 

الهجرة  بشأن  امُلستوى  رفيع  الحوار  لنتائج  ومتابعة  للعام 2030  املستدامة  للتنمية  خطة  اعتامدها مؤخراً  تّم  التي  بالهجرة 

 .)HLD( 2013 الدولّية والتنمية للعام

التشاورية التشاور اإلقليمي. شارك ممثلون عن رؤساء وأمانات العمليات   119.    ضم االجتامع 86 مندوباً، بينهم 35 من عمليات 

 اإلقليمية)5( وأمانات املنتديات اإلقليمية حول الهجرة واألمني العام املكتب اإلقليمي لغرب آسيا )SAARC( جنباً إىل جنب مع 

خرباء من املنظامت اإلقليمية والحكومية الدولية)6(.

120.      وصف مدير عام املنظمة الدولية للهجرة يف مالحظاته التمهيدية املشهد العاملي للهجرة حيث تعمل العمليات التشاورية 

اإلقليمية وآلية التشاور بني الدول بشأن الهجرة، وإنجازاتهم خالل السنوات العرش املاضية، وآفاق التعاون املستقبيل وخاصة 

املتعلقة بالهجرة والتنمية وإدارة التنوع يف الهجرة.

121.    تناول األمني العام املساعد لجامعة الدول العربية، رئيس شؤون القطاع االجتامعي يف كلمته االفتتاحية أهمية عقد اإلجتامع 

التشاوري اإلقليمي العاملي يف املنطقة العربية يف ضوء اتجاهات الهجرة الراهنة يف املنطقة، مبا يف ذلك تدفقات الهجرة املختلطة 

إىل الدول املجاورة املناطق مع األعداد املتزايدة لالجئني بسبب عدم االستقرار يف بعض دول املنطقة. وشدد أيضاً عىل أهمية 

تسليط الضوء عىل التحديات الرئيسية يف مجال الهجرة وسبل تعزيز التعاون ملواجهة هذه التحديات.

122.    لّخصت الجلسة األوىل أبرز إجراءات العمليات التشاورية اإلقليمية منذ االجتامع العاملي الرابع للعمليات التشاورية اإلقليمية. 

شاركت حكومة بريو نتائج االجتامع العاملي للعمليات التشاورية اإلقليمية 2013. شّدد هذا اإلجتامع عىل الدور املهم للحوار 

تطويرها يف  تّم  التي  املختلفة  الجيدة  املامرسات  تبادل  ذلك  املناطق مبا يف  الدائم عرب  بالتبادل  الدول وأوىص  بني  والتعاون 

حوار أبو ظبي، عملية أملايت، العملية التشاورية اإلقليمية العربية، عملية بايل، عملية بودابست، عملية كولومبو، الكوميسا، العملية التشاورية اإلقليمية، الهيئة الحكومية للتنمية )IGAD( العملية التشاورية   5

اإلقليمية، مركز التنمية الدويل )IGC(، عملية الخرطوم، MIDCAS، عملية بويبال، عملية الرباط، SACM. مل تتمكن MTM وعملية براغ من الحضور ولكن فوضت ممّثل أمانة عملية بودابست لتقديم البيانات 

بالنيابة عنهم. كام شارك أمني عام املكتب اإلقليمي لغرب آسيا، وألقى كلمة نيابة عن العمليات التشاورية اإلقليمية الناشئة يف منطقة البحر الكاريبي.

6  ممثلني عن مركز دراسات الهجرة والالجئني )CMRS( يف الجامعة األمريكية يف القاهرة، مركز جامعة جورج تاون للدراسات الدولية واإلقليمية، املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة )ICMPD(، ومنظمة العمل 

الدولية )ILO(، املنظمة الدولية للهجرة، جامعة الدول العربية،  مريكوسور، مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لألمم املتحدة االقتصادية ولغريب آسيا )اإلسكوا( 

ومكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني )UNHCR(. وشارك ممثلون عن رئاسة الحكومات املاضية والحارضة واملستقبلية للمنتدى العاملي للهجرة والتنمية )GFMD( وممثل من مكتب املمثل الخاص لألمني 

العام لألمم املتحدة للهجرة الدولية والتنمية أيضاً يف اجتامع العمليات التشاورية اإلقليمية.
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التشاورية اإلقليمية وواضعي السياسات  العمليات  بيانات بشأن الهجرة بوصفها عقبة أمام  التشديد مراراً عىل عدم وجود  تّم      .111
الوطنية.

112.    اعرتف املشاركون بدور املنظمة الدولية للهجرة بوصفها الوكالة الرائدة العاملية يف مجال الهجرة، وبخاصة جهودها الرامية إىل 
تعزيز وتيسري ودعم النقاش اإلقليمي والعاملي والحوار حول الهجرة، فضاًل عن الدعم الذي توفره للعمليات التشاورية اإلقليمية 
ومنتديات أخرى حول حوار الهجرة والتعاون. ربطت توصية محددة باستمرار التوجيه الفني واإلستشارات للعمليات التشاورية 
اإلقليمية من قبل املنظامت الحكومية الدولية. طلب عىل وجه الخصوص من املنظمة الدولية للهجرة واملفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني إىل جمع أفضل مامرسات عمل العمليات التشاورية اإلقليمية يف مجال تدفقات الهجرة املختلطة من أجل 
تسهيل التبادل والتعاون بني العمليات التشاورية اإلقليمية. وباإلضافة إىل ذلك، طلبت املنظمة الدولية للهجرة دعم العمليات 
التشاورية اإلقليمية يف إجراء البحوث األساسية بني العمليات التشاورية اإلقليمية بهدف تتبع األنشطة السابقة والحالية والتي تّم 

التخطيط لها يف دعم أهداف التنمية املستدامة ورصد إنجازها.

113.     لخص مدير عام املنظمة الدولية للهجرة يف مالحظاته الختامية اإلنجازات الرئيسية لالجتامع العاملي الخامس للعمليات التشاورية 
اإلقليمية، وشدد عىل التحديات التي ال يزال يتعني معالجتها من قبل العمليات التشاورية اإلقليمية، عىل وجه الخصوص، مواصلة 
خالل  من  املتغرية  الهجرة  لديناميات  الفعالة  واإلدارة  الهجرة  جعل  عىل  للعمل  الثامنية  النقاط  برنامج  تحقيق  نحو  الجهود 
التعاون والرشاكات عىل جميع املستويات، بني بلدان املنشأ  العام أيضا عىل رضورة  للتنمية املستدامة. أكد املدير  إطار جديد 
والعبور واملقصد، والتعاون العابر لإلقليم، والتعاون مع املجتمع املدين والقطاع الخاص والتعاون عىل مستوى العمليات التشاورية 
اإلقليمية. وأعاد املدير العام التأكيد عىل التزام املنظمة الدولية للهجرة بالعمل بشكل وثيق مع العمليات التشاورية اإلقليمية 
بالهجرة لخطة 2030 والتصدي لدوافع  املتعلقة  تنفيذ األهداف  بينها، لدعم  لتعزيز الرشاكات فيام  الدول  التشاور بني  وآليات 

الهجرة القرسية وغري النظامية بهدف إنقاذ وحامية حقوق اإلنسان لجميع املهاجرين يف جميع مراحل عملية الهجرة.

114.     أعرب األمني العام املساعد لجامعة الدول العربية يف بيانه الختامي عن تقديره ألن االجتامع قد تناول القضايا الرئيسية املتعلقة 
بالهجرة التي تلعب دوراً وتؤثر بشكل خاص عىل املنطقة العربية، وال سيام الهجرة القرسية، وحامية حقوق املهاجرين وتدفقات 
الهجرة املختلطة ومكافحة االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين، والحامية يف البحر. وأشار مع تقديره إىل متابعة نتائج الحوار الثاين 
رفيع املستوى الثاين حول الهجرة الدولية والتنمية وما ينجم عنها من برنامج النقاط الثامنية يف مقابل عزم العمليات التشاورية 
اإلقليمية ملواصلة العمل عىل برنامج التنمية املستدامة الجديد . أعرب األمني العام املساعد كذلك عن استعداد جامعة الدول 
العربية ملواصلة التعاون مع العمليات التشاورية اإلقليمية واملنظمة الدولية للهجرة، وأشارت إىل أن التجارب والخربات ميكن أن 

تكون ذات فائدة للعملية التشاورية اإلقليمية العربية.

115.    أبرز االجتامع العاملي الخامس للعمليات التشاورية اإلقليمية مرة أخرى الدور املهم الذي تلعبه االجتامعات العاملية للعمليات 
التشاورية اإلقليمية يف رعاية التبادل اإلقليمي ودعم استمرارها. وسيأخذ االجتامع العاملي املقبل للعمليات التشاورية اإلقليمية 
من  الخامس حيث تستحق مزيداً  العاملي  إليها يف االجتامع  اإلنتباه  التي لفتت  النقاط  العام 2016 يف االعتبار  الذي سيقام يف 

التفكري.

املالحق
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الخالصة

تاسعاً: الخالصة

102.    أقّر االجتامع العاملي الخامس للعمليات التشاورية اإلقليمية مرة أخرى أن الهجرة هي واحدة من القضايا العاملية األكرث أهمية يف 
القرن الحادي والعرشين، وأن العمليات التشاورية اإلقليمية وآليات التشاور اإلقليمية األخرى بني الدول ال تزال لها أهميتها يف 
التصدي لتحديات الهجرة عىل أساس تبادل املعلومات والخربات وبناء توافق يف اآلراء دون املساس بصالحيات وطنية ذات سيادة، 

والتغلب عىل تحديات الهجرة التي قد يثبت أنها مستعصية.

وتشجيع  الصلة،  ذات  الوطنية  املصلحة  أصحاب  بني  الهجرة  بشأن  التنسيق  من  مزيد  لتشجيع  توصيات  تقديم  تّم  ولذلك     .103 
مجموعة كبرية من  املمثلني الوطنيني املشاركني يف العمليات التشاورية اإلقليمية لتعزيز سياسات السياسات الحكومية املتسقة 
النظر يف إرشاك مجموعة من أصحاب املصلحة كاملجتمع املدين. تم وضع تركيز خاص عىل  واملتوازنة بخصوص الهجرة وكذلك 

الرشاكة بني العمليات التشاورية اإلقليمية من خالل التعاون بني أمانات العمليات التشاورية اإلقليمية.

سيام   وال  العاملية،  والعمليات  اإلقليمية  التشاورية  العمليات  بني  التآزر  أوجه  تعزيز  مبواصلة  أويص  فقد  ذلك  عىل  وعالوة     .104 
الهجرة  حول  العاملي  املنتدى  بني  املعلومات  تبادل  من  املزيد  تشجيع  طريق  عن  مثاًل  والتنمية،  الهجرة  حول  العاملي  املنتدى 
والتنمية والعمليات التشاورية اإلقليمية، مع مراعاة مزيد من التامسك يف املشاركة يف العمليات التشاورية اإلقليمية واملنتدى 

العاملي حول الهجرة والتنمية.

105.     دفعت مداوالت املؤمتر تفكرياً أعمق حول كيف ميكن أن تسهم آليات التشاور بني الدول بشأن الهجرة يف تنفيذ ورصد أهداف 
الهجرة املحددة لخطة التنمية املستدامة 2030. وكان االستنتاج الرئييس من االجتامع االعرتاف بالدور األسايس للعمليات التشاورية 

اإلقليمية الذي يلعبه لدعم تنفيذ أهداف املهاجرين املحددة يف خطة التنمية املستدامة.

106.      يشّكل موضوع حقوق اإلنسان بالنسبة للمهاجرين املتكرر يف اجتامع العمليات التشاورية اإلقليمية العاملي أهمية أساسية كأولوية 
بالنسبة للعمليات التشاورية اإلقليمية، مبا يف ذلك مسألة القرص غري املصحوبني. تشري مناقشات ذات الصلة بذلك إىل عدم وجود 
قنوات كافية للهجرة القانونية، والتي تهيئ الظروف لالتجار بالبرش وتهريب املهاجرين، بخطر جدي عىل حياة وحقوق املهاجرين 

وقدرة الدول عىل تنظيم الهجرة.

107.      أويص بدعم الحكومات لتعزيز قنوات الهجرة العادية واآلمنة وتجريم الهجرة غري النظامية ومواصلة إدراج منهجية قضايا حقوق 
اإلنسان عىل جدول أعامل العمليات التشاورية اإلقليمية؛ توضيح كيفية إعطاء األثر العميل ملعايري حقوق اإلنسان كام تطّبق عىل 

املهاجرين؛ وإيالء اهتامم خاص بالذين هم يف أوضاع صعبة.

108.     تتناول توصية رئيسية أخرى دوافع الهجرة القرسية وغري النظامية، مبا يف ذلك تغري املناخ، وتفاوت املستوى االقتصادي والطلب 
عىل العاملة، للحد من انتشار الحركات غري النظامية، مبا يف ذلك من خالل هجرة اليد العاملة الدائرية وتكلفة العاملة. كام أويص 
عىل وجه الخصوص توجيه السياسات نحو تدفقات الهجرة املختلطة وإنقاذ األرواح وحامية املهاجرين يف البحر وعىل اليابسة 
واتخاذ التدابري العملية ملعالجة الثغرات يف حامية املهاجرين الهاربني من بلدان متر بأزمات، مبا يف ذلك تطوير مبادرة املهاجرين 
يف الدول التي متّر بأزمات واملبادئ التوجيهية واملامرسات الفّعالة، وتعزيز االستخدام املحّدد عىل الصعيدين اإلقليمي واملحيّل من 

خالل العمليات التشاورية اإلقليمية، مبا يف ذلك من خالل أنشطة بناء القدرات ذات الصلة.

النقص يف األبحاث  التشاورية اإلقليمية يف معالجة  العمليات  التشديد عىل دور  تّم  العاملة،  بالنسبة إىل خفض تكاليف هجرة      .109
والبيانات حول الهجرة وهجرة اليد العاملة بشكل خاص ويشمل وضع هجرة اليد العاملة عىل جداول أعامل العمليات التشاورية 

اإلقليمية والدعوة إىل املشاركة الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية حول سالمة اليد العاملة؛

التشاورية  التي يتعني معالجتها من قبل العمليات  الهامة  التحديات  النظرة السلبية للمهاجرين وكراهية األجانب هي من  إّن      .110
اإلقليمية، باإلشارة إىل أن اسرتاتيجيات توليد الثقة الشعبية يف سياسات الهجرة رضورية.
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املنظامت الشعبية للتصدي للقضايا الناشئة مع خطط عمل ملموسة.

99.      تشارك الشبكة اإلقليمية للمنظامت املدنية الخاصة باملهاجرين يف األنشطة الرسمية للمؤمتر اإلقليمي بشأن الهجرة التي تشمل 
الفريق االستشاري اإلقليمي املعني بالهجرة، واجتامعات نائب الوزير، وبناء القدرات وشبكات موظفي االتصال. يقرتح الرئيس 
املؤقت الحايل للمؤمتر اإلقليمي بشأن الهجرة، مواصلًة للجهود من أجل تعميق وتعزيز العالقة بني املؤمتر اإلقليمي بشأن الهجرة 
والشبكة اإلقليمية للمنظامت املدنية الخاصة باملهاجرين ومنظامت املجتمع املدين األخرى كاملؤسسات األكادميية والقطاع الخاص، 
آليات وأنشطة جديدة مثل صيغة جديدة لالجتامعات والحلقات الدراسية التي تضّم جميع الجهات الفاعلة واملشاريع التطوعية 

التي ترشك املغرتبني؛

100.     أشار العديد من املشاركني يف املناقشة التي تلت ذلك النهج الحذر لبعض العمليات التشاورية اإلقليمية يف إرشاك املجتمع املدين 
يف املشاورات التي تقودها الدولة، بحيث يوجد عدد كبري من منظامت املجتمع املدين التي ال تتحدث بصوت واحد، والتي متثل 
مجموعة واسعة من وجهات نظر مختلفة ومجموعات مثل املهاجرين واملغرتبني، والقطاع الخاص واألوساط األكادميية. وأعربوا 
عن الحاجة إىل إنشاء آلية شفافة لتحديد املنظامت املناسبة التي ميكن إرشاكها. عىل كل منطقة والعمليات التشاورية اإلقليمية 
أن تطور طريقتها الخاصة للتفاعل مع املجتمع املدين حيث ال يوجد طريقة واحدة تناسب الجميع. تّم اقرتاح أن تدعو العمليات 
لحقوق  الوطنية  واملؤسسات  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  العاملة  املدين  املجتمع  ملنظامت  الحالية  الشبكات  اإلقليمية  التشاورية 
اإلنسان املعرتف بها يف مبادئ باريس إىل اجتامعاتها مام يضمن أن تبقى حقوق املهاجرين أولوية عىل جدول أعامل العمليات 
التشاورية اإلقليمية. باإلضافة إىل ذلك، تّم توجيه االنتباه إىل مسألة كيفية إرشاك وتوجيه وسائل اإلعالم مبارشة لدعم الجهود 

املبذولة لتغيري الرسد السام حول الهجرة.

101.     اتفق املشاركون، ملواجهة تعقيدات تحديات الهجرة الحالية، عىل أنه ال بّد من تعزيز التعاون والرشاكات وإرشاك جميع أصحاب 
املصالح مبا يف ذلك منظامت املجتمع املدين، والقطاع الخاص، واملؤسسات األكادميية ووسائط اإلعالم يف عملية التشاور لالستفادة 
من معارفها ومواردها. من املهم بناء الثقة بني الحكومات واملجتمع املدين عند التصدي لقضايا الهجرة، وإّن إحدى االسرتاتيجيات 
للقيام بذلك هي وضع السياسات وإرشاك املجتمع املدين يف املشاورات. وأوصوا أن تشارك العمليات التشاورية اإلقليمية من وسط 
وجنوب أمريكا بعض املامرسات واألساليب الفضىل ملشاركة الكيانات غري تلك املرتبطة بالعمليات التشاورية اإلقليمية إذ أّن لها 

تاريخ طويل يف العمل مع منظامت املجتمع املدين وأصحاب املصالح اآلخرين.
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ثامناً: تعزيز الرشاكات والتعاون بشأن الهجرة 

90.       أتاحت هذه الجلسة الفرصة للمشاركني ملناقشة تأثري الجمهور عىل صنع السياسات بشأن الهجرة، فضاًل عن الدور الذي ينبغي أن 
يؤديه املجتمع املدين يف العمليات التشاورية اإلقليمية.

تعزيز ثقة الجمهور يف سياسة الهجرة واملامرسة

 91.      سّلطت ممثلة رئيس اللجنة الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء والالجئني يف بيانها الضوء عىل أّن انعدام ثقة الجمهور يف إدارة 
الهجرة ميكن أن تحّد من اإلرادة السياسية ونفوذ واضعي السياسات لوضع وتنفيذ التدابري ملعالجة قضايا الهجرة املعقدة. لذلك، 
وبحسب رئيس اللجنة الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء والالجئني للعام 2014-2015، كان املوضوع املختار ألسرتاليا هو 

»تعزيز ثقة الجمهور يف سياسة الهجرة واملامرسة« والذي تم استعراضه من خالل أربعة أركان رئيسية.

92.       أوالً، قاعدة األدلة القوية واملوثوق بها، تّم التشديد عىل أّن الداللة عىل أّن القرارات تستند إىل األدلة هي عامل رئييس لكسب ثقة 
الجمهور. تّم استعراض املقاربات لتطوير قاعدة أدلة قوية )جمع البيانات وتحليلها، والرصد والتقييم، وإقامة رشاكات يف مجال 

البحوث(، وكذلك العالقات بني األدلة والثقة.

93.       ثانياً، تعزيز الحوار والرشاكة بني الحكومة واملنظامت ميكن أن يقلل من تحريف الخطاب العام. من جهة، يسمح إدراج املجتمع 
املدين يف عملية صنع القرار بتنوير سياسات الحقائق الشعبية وجعلها أكرث شمولية. كام يبني، من جهة أخرى، ثقة املجتمع املدين 
يف أن تتخذ الدول اإلجراءات الالزمة وتأخذ صوت ناخبيهم عىل محمل الجّد. وتّم التشديد أيضاً عىل دور القطاع الخاص، وفرص 

التعاون، إذ أّنه يضيف منظوراً إضافياً ويتيح االبتكار يف مجال وضع السياسات. 

94.      فيام يتعلق باالتصاالت االسرتاتيجية، فإنها عامل مهم لبناء ثقة الجمهور والحفاظ عليها، إال أّن التغطية اإلعالمية تفشل يف كثري 
من األحيان يف تقديم الحقائق املناسبة للجمهور. لذلك، يجب عىل الحكومات أن تسّهل فهم سياسة الهجرة واملامرسات لضامن 
وصول األدلة واملعلومات الدقيقة إىل الجمهور املقصود. وهناك أيضاً حاجة إىل االستفادة من مختلف قنوات االتصال الجديدة 

مثل وسائل اإلعالم االجتامعية. 

95.       أخرياً، ترتبط ثقة الجمهور يف سياسة الهجرة واملامرسة ارتباطاً وثيقاً بالنظرة املتعلقة بالقدرة التنظيمية. يتعني عىل الحكومات أن 
تعيد النظر بقدرتها الهيكلية من أجل تحسني كفاءتها التنظيمية واالستثامر يف بناء القدرات وتعزيز بيئة عمل تتسم بالشفافية 

والكفاءة.

مشاركة منظامت املجتمع املدين واألوساط األكادميية يف العمليات التشاورية اإلقليمية

96.       ألقت رئيسة أمانة املؤمتر اإلقليمي بشأن الهجرة يف عرضها الضوء عىل التعاون الفعال بني املؤمتر واملجتمع املدين.

97.      منذ نشأته، يحافظ املؤمتر اإلقليمي بشأن الهجرة عىل الحوار الدائم مع املجتمع املدين من خالل الشبكة اإلقليمية للمنظامت 
املدنية الخاصة باملهاجرين، وهي شبكة ملنظامت املجتمع املدين العاملة يف مجال الهجرة. وتشمل الشبكة 10-100 منظمة ُتعنى 

بالهجرة يف كل بلد، متثل 11 دولة عضو يف عملية بويبال. 

98.       وتّم التشديد عىل أن الحوار املستمر مع هذه الشبكة من منظامت املجتمع املدين قد مّكن املؤمتر اإلقليمي بشأن الهجرة من فهم 
قضايا الهجرة يف املجتمع بشكل أفضل، عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي، ويف نفس الوقت االستفادة من معرفة وقدرات هذه 



24

شأن الهجرة
شاورية اإلقليمية ب

ت الت
ت العمليا

س لرؤساء وأمانا
ي الخام

امع العامل
اإلجن

 86.      عىل الرغم من إدراج موضوعي تغري املناخ والهجرة يف جدول أعامل املنتديات العاملية مثل الحوار رفيع املستوى لألمم املتحدة 
حول الهجرة الدولية أو مبادرة نانسن فضاًل عن املنابر اإلقليمية مثل عملية بايل، رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ورابطة دول 
جنوب رشق آسيا، ال تزال هناك ثغرتان رئيسيتان: 1( ال تتناول أهداف التنمية املستدامة العالقة بني النزوح/التنقل والبيئة؛ 2( ال 

يوجد إطار قانوين دويل قائم لضامن حامية »املهاجرين البيئيني« الذين يتأثرون بالكوارث الطبيعية بطيئة الظهور.

لالجئني وغريهم  العيش  فرص كسب  إىل  الوصول  إمكانية  أن  املشاركون عىل  اتفق  ذلك،  تلت  التي  النشطة  املناقشة  إطار  87.     يف 
من املهاجرين واستيعابهم يف سوق العمل املحلية أمر حاسم لرفاهيتهم االجتامعية-االقتصادية، فضاًل عن كونها عنرصاً أساسياً 
الندماجهم يف املجتمع املضيف. ومع ذلك، أثار أحد املشاركني أيضاً القلق أّن ذلك ميكن أن يكون عبئاً كبرياً عىل اقتصاد املجتمعات 
املضيفة الضعيف بحيث يتنافس املهاجرون مع املواطنني يف الحصول عىل فرص العمل. تّم ذكر أنشطة املنظمة الدولية للهجرة 
ومنظمة العمل الدولية إلدماج العامل املهاجرين العائدين يف أسواق العمل، وتقديم برامج التدريب وإعادة التأهيل كأمثلة حول 
الدعم الفعال لدول املنشأ. وُطرحت أيضاً مسألة أخرى أنه عىل الرغم من أن املهاجرين ميلكون مجموعة متنوعة من املهارات 
الالزمة، ال ُتستخدم هذه املهارات، يف معظم الحاالت، عىل نحو كاف، وال تتطابق مع املهارات املطلوبة لتلبية حاجة سوق العمل 
يف الدول املضيفة. وعالوة عىل ذلك، أشار أحد املشاركني إىل عدم توّفر القدرة عىل العيش بكرامة والحصول عىل سبل العيش 
والخدمات األساسية يف العديد من دول اللجوء يف الجنوب، وخاصة يف حاالت األزمات التي طال أمدها. وأجمع املشاركون عىل أن 

تحسني االستقرار وتعزيز الفرص يف دول املنشأ من أجل عودة املهاجرين وإعادة إدماجهم هو الحل/السيناريو األفضل.

88.      واستدعى عدد من املشاركني االهتامم إىل مسألة العنف الجنساين يف سياق الهجرة القرسية والحاجة إىل معالجتها عىل املستوى 
اإلقليمي والعاملي. كمثال جيد، طّورت امللحقية الثقافية السعودية يف أمريكا مرشوعاً من خالل املشاورات لحامية النساء املهاجرات 

من العنف وإعادتهّن ساملات إىل بالدهّن األصلية.

للعمليات  نسبياً  جديداً  موضوعاً  يشّكل  بحيث  والهجرة،  املناخ  تغري  حول  املقّدم  للعرض  تقديرهم  عن  املشاركون  أعرب      .89 
التشاورية اإلقليمية واعرتف بهذه املسألة كتحدٍّ عاملي حقيقي. ومّتت اإلشارة أيضاً أن الحاجة إىل مزيد من البحوث والبيانات لفهم 
االرتباط املعقد بني العوامل البيئية والتنقل. كام أدرك الجميع أهمية بناء قاعدة معرفية لفهم الهجرة كاسرتاتيجية وحّل للتكيف 
وترجمتها إىل سياسات فعالة. وقد أّكد ذلك مشارك آخر، مقرتحاً أّن الدور الهام الذي تؤديه العمليات التشاورية اإلقليمية يف هذا 
السياق ميكن أن يكون توفري املزيد من البيانات والتعاون مع األكادمييني إلعالم الدول والتأكد من أن سياسات التصدي لتحديات 
حركات الهجرة يف إطار املناخ والكوارث البيئية تستند إىل األدلة. وُذكرت مبادرة نانسن كمثال جيد للمشاورات التي تقودها الدولة 

لتعزيز حامية املهاجرين البيئيني التي ناقشت أيضاً موضوع التأشريات اإلنسانية كحّل للمهاجرين البيئيني.
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 80.            تتناول هذه الجلسة مختلف أسباب الهجرة القرسية وعواقبها وآثارها عىل دول املنشأ والعبور واملقصد. وأتاحت هذه الجلسة الفرصة 
ملناقشة الوسائل الكفيلة بإدماج املهاجرين يف املجتمعات املضيفة، فضاًل عن التفكري يف عرض الهجرة كاسرتاتيجية للتكيف وحّل 

بدالً من كونها مجرد نتيجة لتغري املناخ.

الهجرة القرسية: اآلثار املرتتبة عىل اللجوء والترشد، وطرق االستجابة

81.      قدمت رئيسة قطاع الهجرة يف وزارة الهجرة وشؤون املغرتبني املرصيني يف جمهورية مرص العربية يف عرضها رسداً عن مدى تأثري 
الهجرة القرسية من البلدان املجاورة عىل مرص. وأبرزت أن سياسات الهجرة املرصية، منذ القدم، وحتى يومنا هذا، تقوم عىل 
اإلدراج، ال اإلستبعاد، مام يعني عدم وجود نظم موازية، بل يتم استيعاب السكان الالجئني ومعاملتهم كمواطنني. أعلنت الحكومة 
القطاعات  املرصية، منذ أول تدفق لالجئني من سوريا، أن السوريني سوف يتمتعون بنفس حقوق املواطنني املرصيني حتى يف 

املدعومة، مثل التعليم والصحة، وسيكون لهم الحق يف سوق العمل الرسمي وغري الرسمي.

82.       يف ظّل مواجهة مرص ضغوطاً يف االقتصاد واألمن واالستقرار بسبب االضطرابات السياسية يف السنوات األخرية، أثر التدفق الالجئني 
فيها  للعمل  السوريون  التي سعى  الرسمية  الحرفية وغري  األعامل  قطاعات  بالفعل، ال سيام يف  املتدهور  املرصي  االقتصاد  عىل 
السوريني. وأكدت أن أثار األزمة السورية لها أبعاد مختلفة عن األزمة يف ليبيا التي أجربت مليون عامل مرصي مهاجر عىل  العودة 
إىل ديارهم بسبب عدم االستقرار والعنف يف ليبيا. وقد أّدى ذلك إىل فقدان التحويالت واملزيد من الضغوط عىل سوق العمل 

التي كانت تعاين يف األساس.

83.      ويف الختام، شّددت عىل أن كّل من مرص ولبنان والعراق واألردن تحملت العبء األكرب من أزمة الالجئني السوريني، واستوعبت 
حوايل 2 مليون من الالجئني عىل الرغم من املوارد املحدودة فيها واقتصادها املتدهور. وطالبت أيضاً بدعم الدول العربية التي 
تتحمل وطأة األزمة السورية. بهدف حّل املسائل املتعلقة بالهجرة القرسية، يجب تحليل األسباب الجذرية ومعالجتها بصورة أكرث 
فعالية، وإيجاد حلول سياسية. عموماً، ينبغي إيالء املزيد من الدعم لدول املنشأ لتحسني أوضاعها السياسية واالقتصادية التي من 

شأنها أن تسمح بالعودة الطوعية وإعادة اإلدماج.

دور العمليات التشاورية اإلقليمية يف معالجة مشاكل تغري املناخ والتدهور البيئي

84.       أوضحت ممثلة حكومة بنغالديش يف عرضها ما هي عالقة تغري املناخ والقضايا البيئية يف بنغالديش بحركات الهجرة وأبرزت الزوايا 
التي يجب عىل املجتمع الدويل النظر من خاللها ملعالجة هذه القضية.

85.      يضاعف تغري املناخ الضغوط االجتامعية والبيئية واالقتصادية والسياسية القامئة ويخلق ضغوطاً جديدة. تعترب بنغالديش واحدة 
لتغري املناخ والتدهور البيئي. ولوحظ أنه نظراً إىل حقيقة أن بنغالديش تسعى جاهدًة ملعالجة هذه  من البلدان األكرث تعرضاً 
القضايا منذ فرتة طويلة، وضع السكان املترضرون اسرتاتيجيات أكرث تكيفاً ومرونة، رغم أّن حجم اآلثار قد تجاوز هذه املرونة. 
هذا يطرح السؤال: كيف ميكن ضامن حق األفراد يف الحياة؟ لذلك، ال بّد لواضعي السياسات أن ينظروا إىل تغري املناخ وآثاره من 
منظور حقوق اإلنسان. يف عدة حاالت، وهناك عوامل اجتامعية وثقافية واقتصادية معقدة تؤدي دوراً يف النزوح بسبب العوامل 
البيئية. باإلضافة إىل ذلك، من املهم أيضاً معالجة تغري املناخ من منظور الحّد من مخاطر الكوارث. ميكن للهجرة، يف حال حسن 
اإلدارة والتخطيط الجيد، أن تكون اسرتاتيجية للتكيف وحّل للتخفيف من أثر الكوارث املفاجئة والبطيئة الظهور. بالنسبة للدول 

التي تتأثر بشكل كبري بتغري املناخ، ولذلك فمن الرضوري أن يتّم وضع خطة للتنقل يف أوقات الطوارئ للحد من نقاط الضعف.
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والتي يقع فيها املهاجرون غالباً يف شقوق نظم الحامية الدولية. وأثريت مواضيع تقنيات تبادل املعلومات، والحاجة إىل شبكة 
قنصلية، وأساليب الوقاية من الكوارث والرصاعات أو تحّسبها ليتّم إدراجها يف املزيد من املشاورات. وسلط العديد من املشاركني 

الضوء عىل الحاجة إىل رفع مستوى الوعي لحامية حقوق جميع املهاجرين.              
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 سادساً: دور العمليات التشاورية اإلقليمية يف معالجة محنة املهاجرين 
    الذين تقطعت بهم السبل

 74.     عرضت هذه الجلسة أهداف املبادرة للمهاجرين يف البلدان التي متر بأزمات ونطاقها ونتائجها األوىل، وأكدت عىل الدور الهام 
الذي ميكن أن تؤديه العمليات التشاورية اإلقليمية يف تعزيز مشاركة الدول يف هذه املبادرة.

يف  واألزمة   2011 ليبيا  يف  األزمة  أن  بيانها  يف  بأزمات  متر  التي  الدول  يف  املهاجرين  مبادرة  أمانة  رئيسة  أوضحت     .75 
اليابان 2011 حددت املهاجرين – بدالً من املواطنني– الذين عانوا من حاالت األزمات كمجموعة من الناس لهم نقاط ضعف 
محددة، الكثري منها موجودة مسبقاً، وميكن أن تتفاقم خالل األزمات كالرصاعات والكوارث الطبيعية. بالتايل، يكمن هدف مبادرة 
املهاجرين يف البلدان التي متر بأزمات التي تقودها الدولة يف إنقاذ األرواح وحامية الحقوق وصون كرامة املهاجرين، باإلضافة 
إىل التصدي لعواقب طويلة األمد من خالل تحسني االستعداد واالستجابات األكرث فعالية، واالسرتداد األفضل للمهاجرين وأرسهم 
واملجتمعات املحلية. وتسعى مبادرة املهاجرين يف الدول التي متر بأزمات، من خالل عملية تشاور واسعة النطاق وشاملة، النظر 
فني،  واملوظِّ العمل  وأرباب  الحكومية،  وغري  الحكومية  الدولية  واملنظامت  واملقصد  والعبور  املنشأ  بلدان  ومسؤوليات  أدوار  يف 
واملهاجرين ومنظامت الشتات، لوضع املبادئ غري امللزمة، واملبادئ التوجيهية واملامرسات الفعالة لجميع مراحل األزمة، ومناسبة 

لحاالت الكوارث الطبيعية والنزاعات.

76.      وقد ظهرت الرسائل الرئيسية التالية خالل أوىل املشاورات مع الحكومات والرشكاء يف املجتمع املدين. يف مرحلة ما قبل األزمة: )أ( 
حامية واحرتام حقوق اإلنسان والعمل للمهاجرين يف األوقات العادية، تجعل املهاجرين أكرث تكّيفاً يف أوقات األزمات؛ )ب( الحاجة 
إىل إدماج املهاجرين وأوجه الضعف واالحتياجات املحددة يف خطط الحد من مخاطر الكوارث وإدارة مخاطر الكوارث. خالل 
مرحلة الطوارئ: )أ( حاجة املهاجرين إىل الوصول إىل املساعدة إلنقاذ حياتهم والحامية بقدر السكان/املواطنني عىل أساس غري 
متييزي؛ )ب( ومع ذلك، قد يلزم اتخاذ تدابري محددة للتغلب عىل عوائق معينة قد يواجهها املهاجرون يف الوصول. يف مرحلة ما 
بعد األزمات، تكمن الخطوة األهم يف رؤية هذه املرحلة يف سياق التنمية والنظر يف الحلول املوجهة نحو التنمية أي تدابري إعداد 

سبل املعيشة وإعادة اإلدماج، تأمني الحقوق املرتاكمة )أي املعاشات التقاعدية(، وإمكانيات إعادة الهجرة.

77.       أّكد ممثل الرئيس املشارك للواليات املتحدة األمريكية ملبادرة املهاجرين يف الدول التي متر بأزمات عىل أن الهدف من هذه املبادرة 
هو إطالق املبادئ التوجيهية غري امللزمة يف منتصف عام 2016 من أجل التصدي واالستجابة للتحديات التي يرتتب عىل الحكومات 
التي يواجه سكانها املهاجرون األزمة وحكومات بلدان منشأ املهاجرين التعامل معها. وباتت الحاجة للحصول عىل تحديث ألدوات 
االستجابة والحلول املبتكرة واضحة يف ضوء أزمة الهجرة املستمرة يف أوروبا ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. كذلك تّم 
الرتكيز عىل أن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل تطبيقات الهواتف أمٌر بالغ األهمية مع تشجيع الشتات عىل املشاركة ومتكني 
املهاجرين للمشاركة يف تطوير أدوات وآليات االستجابة. عىل الرغم من أن نطاق املبادرة يشمل فقط املهاجرين الذين يقيمون يف 
البلدان التي تواجه أزمة وهي تقترص عىل البلدان التي تشهد نزاعات أو املترضرة من الكوارث الطبيعية، شددت عىل أن املبادئ 

التوجيهية التي تّم وضعها ستقدم التوصيات التنفيذية العاملية وتكون قابلة للتطبيق بالنسبة لسيناريوهات أخرى للهجرة.

78.     وأكدت أيضاً أن للعمليات التشاورية اإلقليمية دوراً يجب تأديته يف وضع املبادئ التوجيهية وتنفيذها. إّن العمليات التشاورية 
اإلقليمية هي املنتدى املثايل لحّث الدول عىل االنخراط يف عملية التشاور واملشاركة يف تطوير املبادئ التوجيهية من خالل تبادل 
أفضل املامرسات والدروس املستفادة. وباإلضافة إىل ذلك، للعمليات التشاورية اإلقليمية فرص متاحة لتعزيز وتشجيع الدول من 

خالل بناء القدرات وتبادل املعلومات لوضع املبادئ التوجيهية موضع التنفيذ.

يف  املهاجرين  ومبادرة  اإلقليمية  التشاورية  العمليات  بني  اإليجايب  التعاون  عىل  التأكيد  تم  ذلك،  تلت  التي  املناقشة  يف     .79 
البلدات التي متّر بأزمات بحيث تشمل املبادرة جميع الجهات الفاعلة يف مجال الهجرة، وتوفر املشاورات فرصة للحكومات لتوسيع 
املحادثة واالستامع إىل وجهات نظر مختلفة من أصحاب املصالح اآلخرين حول تحديات الهجرة. وأثنى املشاركون باإلجامع عىل 
التوقيت املناسب والحاجة إىل مثل هذه املبادرة يف ضوء العديد من الكوارث الطبيعية والرصاعات القامئة يف جميع مناطق العامل، 
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يف حالة عدم وجود طلب لإلنقاذ، ويف حال كان وضع القارب/السفينة يسمح باإلبحار.

 73.             يف املناقشة التي أعقبت ذلك، شدد املشاركون عىل أهمية االعرتاف بحقوق اإلنسان للجميع، وأن ضامن حصول املهاجرين عىل الحقوق 
والعدالة هي إحدى املسؤوليات الرئيسية للدول. وتّم االتفاق عىل أن العمليات التشاورية اإلقليمية ينبغي أن تويل املزيد من 
االهتامم للمسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان يف خططها وجعلها أولوية. ويف هذا السياق، لوحظ أن الجدل حول استخدام مصطلح 
»غري نظامي« مقابل »غري رشعي« ال يزال قامئاً، ولكن شييل عىل سبيل املثال قد فضلت استخدام »غري نظامي« ألنه ال يجوز اعتبار 
األشخاص غري قانونيني. وفيام يتعلق بالردود عىل تدفقات الهجرة املختلطة وحركات الهجرة غري النظامية، أكد عدد من املشاركني 
أنه يجب تطبيق نهج شامل عىل الصعيد اإلقليمي وشبه اإلقليمي، مبا يف ذلك التعبئة والتوعية بشأن مخاطر الهجرة غري النظامية، 
ومعالجة األسباب الجذرية للهجرة يف بلدان املنشأ. وعالوة عىل ذلك، تّم التشديد عىل أن الطابع املختلط للتدفقات يتطلب اتباع 
مقاربة قامئة عىل االحتياجات، بدءاً من تحديد احتياجات كل فرد، لضامن رفاه املهاجرين، وال سيام األكرث عرضة للخطر. كذلك، تّم 
التأكيد عىل أن مثل هذه املقاربات الشاملة ميكن أن تتحقق فقط من خالل املبادرات املشرتكة للدول، كالتصدي للجرمية املنظمة 

عرب الحدود، والتعاون الحقيقي يف تبادل الخربات واملامرسات والبيانات.
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هذا  قصوى يف  أهمية  تكتيس  الدولية  املنظامت  وكذلك  الدول،  بني  والتعاون  الرشاكة  وأن  الرسعة  وجه  املختلطة عىل  الهجرة 
املسعى.

67.        أّكد رئيس لجنة التنسيق الوطنية املرصية بشأن منع ومكافحة الهجرة غري املرشوعة مجّدداً أن تدفقات الهجرة املختلطة تعترب 
أولوية رئيسية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. من أجل الحفاظ عىل حقوق جميع املهاجرين، تعتقد اللجنة املذكورة 
آنفاً أن هناك حاجة إلطار قانوين دويل ووطني ملزم لكل فئة من املهاجرين ودعمت، بالتايل، إنشاء الترشيعات الوطنية ملكافحة 
وتجنب تهريب املهاجرين بحراً وبراً وجواً. وتّم تخصيص قسم من القانون أيضاً لتوفري الحامية واملساعدات للمهاجرين، ال سيام 
املهاجرين من النساء واألطفال. وتم التشديد أيضاً عىل أن نجاح هذه الجهود يرتكز عىل تنسيق تبادل املعلومات ملالحقة شبكات 
الجرائم املنظمة عىل نحو أكرث فعالية. وتنّفذ اللجنة املبادرات الرامية إىل منع الهجرة غري النظامية مثل حملة وسائل اإلعالم التي 
تصور مخاطر الهجرة غري النظامية وحملة تحت شعار »مرص هي مستقبلك«، التي توفر معلومات حول الحلول االقتصادية البديلة 

املتاحة للشباب لتسهيل وصولهم إىل سوق العمل.

68.      وبدأ ممثل عملية بايل عرضه مبلخص أن منطقة آسيا واملحيط الهادئ تتعامل أيضاً مع تدفقات الهجرة املختلطة الكبرية، مبا يف 
ذلك من خالل الطريق البحري، عىل سبيل املثال يف بحر أندامان. وأكد أن عملية بايل مثال جيد عىل تقاسم املسؤولية واألعباء بني 
الدول حيث أنها تعترب منرباً للرشاكة والتنسيق من أجل معالجة الهجرة غري النظامية وتهريب البرش واالتجار بهم من خالل اتباع 
نهج شامل. وهذا يشمل الوقاية من خالل رفع مستوى الوعي يف بلدان املنشأ، والكشف املبكر، والحامية غري التمييزية لجميع 
ضحايا التهريب أو اإلتجار، ضامن سالمة وأمن جميع البرش ومحاكمة جميع املتاجرين واملهربني. ومع ذلك، ال بّد من متديد تقاسم 
املسؤولية لتشمل املجتمع الدويل بأرسه من أجل معالجة األسباب الجذرية عرب تضافر الجهود لتجنب نشوب الرصاعات وإدارة 
التنسيق  التنمية الشاملة للجميع. وهناك حاجة إىل دعم من املنظامت الدولية باإلضافة إىل املزيد من  عدم االستقرار وتعزيز 
وتبادل الخربات بشأن أفضل املامرسات واإلجراءات الفعالة بني العمليات التشاورية اإلقليمية. وأشار يف الختام إىل أّن املنظمة 
الدولية للهجرة واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ميكن أن توفر لكافة العمليات التشاورية اإلقليمية مجموعة من 

أفضل املامرسات )السياسة واملامرسة( التي تعتمدها العمليات التشاورية اإلقليمية املختلفة ليستفيد منها اآلخرون.

 69.                                              وأوضح ممثل عملية أملايت أن هناك عدة عوامل وأسباب للهجرة يف املنطقة ناجمة عن إرث التقاليد البدوية يف آسيا الوسطى من ناحية، وعن عدم 
االستقرار يف أفغانستان من ناحية أخرى، فضاًل عن الكوارث الطبيعية واسعة النطاق والقضايا البيئية يف املنطقة. وكانت روسيا 
البلد املقصد الرئييس للمهاجرين من آسيا الوسطى وأصبحت التحويالت املالية ذات أهمية متزايدة بالنسبة لالقتصادات الوطنية، 
الناتج املحيل اإلجاميل. لالستجابة إىل تحديات تدفقات  التحويالت حوايل 30% من  مثل قريغيزستان وأوزبكستان، حيث تشكل 
الهجرة املختلطة، وجهت عملية أملايت تركيزها نحو املشاريع التي تنطوي عىل الشتات باإلضافة إىل هجرة اليد العاملة. وتسعى 
السياسات  التحويالت يف  وتدفقات  العاملة  اليد  املرتتبة عن هجرة  البرشية  التنمية  تعميم  إىل  أملايت  عملية  املشاركة يف  الدول 
اإلمنائية الوطنية والربمجة. وعالوة عىل ذلك، مّتت مناقشة كيف ميكن أن تؤدي فرص العمل إىل إيجاد حلول لالجئني، والتنمية 

االقتصادية لبلدان املقصد واللجوء واملنشأ باستكشاف املامرسات الدولية وإمكانية تطبيقها يف آسيا الوسطى.

معالجة قضايا الحامية يف البحر

70.        تعتقد قوات خفر السواحل اإليطالية أن الهجرة ليست مشكلة يجب حّلها، إمنا هي واقع يجب إدارته بطريقة مسؤولة وإنسانية. 
وأكدت أن الهجرة املختلطة عن طريق البحر ليست مجرد مسألة إدارة الحدود، بل هي أساساً مسألة إنسانية ومسألة بحث 
إىل  للوصول  الهائجة  البحار  يف  الطويلة  والرحلة  املهربون  يستخدمها  التي  اآلمنة  غري  القوارب  من  الكبري  للعدد  نظراً  وإنقاذ، 
الشواطئ اإليطالية من شامل أفريقيا أو الرشق األوسط. ال بّد من رّد فعل فوري وليس هناك وقت النتظار الحلول متوسطة أو 
طويلة األجل غالباً. إّن البحث واإلنقاذ ظاهرة معقدة تحتاج إىل املعالجة من خالل اتباع نهج شامل وكيّل من قبل املجتمع الدويل 

بأرسه والسلطات يف أوروبا.

مهامها  تشمل  اإليطالية.  السواحل  خفر  قضية  توضيح  تّم  البحر،  يف  بالحامية  يتعلق  فيام  للدولة  الفعالة  العملية  عن  كمثال      .71
الرئيسية: البحث واإلنقاذ؛ سالمة املالحة؛ أمن السفن واملوانئ؛ حامية البيئة البحرية؛ رصد حركة النقل البحري؛ حامية املوارد 
السمكية ومراقبة أنشطة الصيد؛ الرشطة القضائية وإنفاذ القانون يف البحر؛ فضاًل عن املهام اإلدارية للمالحة وحركة النقل البحري، 

واملمتلكات العامة والقوارب الرتفيهية. وأنقذت قوات خفر السواحل اإليطالية منذ العام 1991 حوايل 500,000 شخصاً.

72.       تعترب إيطاليا أّن القوراب املكتظة، دون معدات السالمة ودون طاقم مؤهل هي يف خطر، حتى يف حالة غياب طلب لإلنقاذ، وفقاً 
ملبدأ »االحتياطات املعقولة« لتفادي وقوع الحوادث. ال تنّفذ دول البحر األبيض املتوسط األخرى، كاليونان ومالطا، عمليات اإلنقاذ 
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لجميع اإلنسان  حقوق  حامية  يف  اإلقليمية  التشاورية  العمليات  دور   خامساً: 
    املهاجرين يف سياق الهجرة الحالية

63.      كواحدة من النقاط الهامة يف خطة العمل املكونة من مثاين نقاط حول إجراء جعل الهجرة تعمل، تعطي العمليات التشاورية 
اإلنسان  لحقوق  اإلقليمية  الحامية  آليات  يف  أوالً  الجلسة  هذه  بحثت  للمهاجرين.  اإلنسان  حقوق  لحامية  األولوية  اإلقليمية 
للمهاجرين يف أمريكا الجنوبية ثم تطرّقت للحاجة إىل التصدي لتحديات الهجرة الحالية مثل تدفقات الهجرة املختلطة، والحامية 

يف عرض البحر من خالل نهج يركز عىل الحقوق.

دور العمليات التشاورية اإلقليمية يف مجال حامية حقوق اإلنسان لجميع املهاجرين

64.        تّم طرح النموذج الجديد لسياسات الهجرة يف السوق املشرتكة للجنوب، مريكوسور)4(، كمثال إلطار عمل إقليمي ذات معايري عالية 
من الحامية الدولية. صادقت أغلبية الدول األعضاء عىل االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم. 
وينّص االتفاق املتعلق باإلقامة ملواطني دول مريكوسور عىل حق مواطني الدول األعضاء يف الحصول عىل اإلقامة القانونية يف أرايض 
النظر عن  ثنائية وإقليمية وإقليمية فرعية تعرتف بحقوق اإلنسان للمهاجرين برصف  اتفاقات  الدول األعضاء األخرى. وهناك 
حالة هجرتهم، وتعزيز سياسة حرية تنّقل األشخاص ووضع خطة تدريجية للجنسية اإلقليمية. وقد تبنت بعض الدول كاألرجنتني 
أجل  مبادرات من  املهاجرين، وهناك  تركز عىل  التي  والسياسات  املهاجرين،  بحقوق  التي تعرتف  الوطنية  القوانني  وأوروغواي 
إدراج املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان يف ترشيعات الهجرة يف تشييل، والربازيل واإلكوادور وبريو. وبفضل الفتوى الصادرة عن 
محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بشأن حامية حقوق املراهقني واألطفال املهاجرين، تّم تحديد الحد األدىن من االلتزامات 
لدول املنشأ والعبور واملقصد لضامن حامية حقوق األطفال املهاجرين ومبدأ عدم احتجاز األطفال بغض النظر عن حالة هجرتهم 
وفرض تطبيق مبدأ عدم اإلعادة القرسية. تشّكل الهجرة وتنقل األشخاص وجود مجتمع يتمتع بالذاكرة االجتامعية والتطلعات 
واملستقبل املشرتك. تسعى مريكوسور إىل مواجهة التحديات يف املنطقة: دمج منظور حقوق اإلنسان يف الترشيعات الوطنية، ودمج 
منظور التنمية والهجرة مع الرتكيز عىل حقوق اإلنسان يف السياسات العامة؛ وضع مؤرشات لتقييم التقدم املحرز من أجل الوفاء 
االجتامعي  االندماج  وظروف  للمهاجرين  اإلنسان  حقوق  إّن  اإلنسان.  لحقوق  العامة  املؤسسات  تعزيز  القانونية؛  بااللتزامات 

الكامل رضورية جداً لتعزيز السياسات الوطنية، واسرتاتيجيات التعاون اإلقليمي وااللتزام بعمليات جديدة واآلليات الدولية.

65.       يف هذا الصدد، يعزز مؤمتر أمريكا الجنوبية حول الهجرة املقاربة املتكاملة القامئة عىل اعتبار املهاجر موضوعاً للحقوق، وأن املهاجر 
هو محور سياسة الهجرة.

دور العمليات التشاورية اإلقليمية يف معالجة تدفقات الهجرة املختلطة

66.      رّكز العرض الذي قدمه املمثل العريب للعمليات التشاورية اإلقليمية عىل التحديات يف مجال معالجة تدفقات الهجرة املختلطة 
املنظامت الدولية إىل تحسني معيشة املهاجرين وضامن  يف ظّل عدم وجود إطار قانوين دويل. سعى املجتمع الدويل وخصوصاً 
حاميتهم؛ إاّل أن املنظامت الدولية، بحسب رأي املمثل العريب للعمليات التشاورية اإلقليمية، قد واجهت تحديات هائلة يف مواءمة 
وتنسيق أعاملها. عىل الرغم من أن الدول هي الجهات الفاعلة الرئيسية يف التصدي للجوانب املختلفة لتدفقات الهجرة املختلطة، 
ال بّد من تقاسم املسؤوليات عىل قدم املساواة بشكل أفضل داخل املجتمع الدويل. وشّدد عىل أن تحديد وضع املهاجرين وكذلك 
وله  طوياًل،  وقتاً  يستغرق  ألنه  املختلطة  الهجرة  تدفقات  مع  للتعامل  والصعبة  الحاسمة  الجوانب  أحد  احتياجاتهم هو  تقييم 
انعكاسات عىل بلدان املنشأ وبلدان املقصد يف نهاية املطاف. وأشار يف الختام، إىل الحاجة إىل معالجة أسباب وأعراض تدفقات 

4  مريكوسور هو منظمة حكومية اقتصادية  إقليمية؛ إّن الدول األعضاء فيها هي األرجنتني، بوليفيا، الربازيل، الرباغواي، األوروغواي وفنزويال، أّما الدول األعضاء املنتسبة فهي تشييل، كولومبيا، االكوادور، غيانا، بريو 

وسورينام.
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ي للهجرة والتنمية
ى العامل

شاورية اإلقليمية واملنتد
ت الت

ني العمليا
التفاعل ب

العاملي واملنتدى  اإلقليمية  التشاورية  العمليات  بني  التفاعل   رابعاً: 
  للهجرة والتنمية

59.       أشارت الجلسة التحديثات حول املنتدى العاملي للهجرة والتنمية إىل التطورات التي حدثت يف مجال الهجرة والتنمية واإلجراءات 
املتخذة عىل الصعيد العاملي، ال سيام يف إطار عملية املنتدى العاملي بشأن الهجرة والتنمية، منذ االجتامع العاملي الرابع للعمليات 
التشاورية اإلقليمية يف ليام يف العام 2013. سلطت السويد، بحسب رئيس املنتدى للعام 2013-2014، الضوء عىل إمكانات الهجرة 
من أجل التنمية، ودعت إىل إدراج الهجرة يف جدول أعامل التنمية من خالل قيادة عملية مشاركة املنتدى ومساهمته يف الحوار 

الثاين رفيع املستوى لألمم املتحدة. عقدت السويد املنتدى السابع يف استكهومل يف أيار يف العام بنجاح 2014.

60.        وقامت تركيا كونها رئيس املنتدى الحايل )2014-2015( بتنظيم االجتامع الثامن لقّمة املنتدى يف اسطنبول يف 14-16 ترشين األول 
عام 2015، مام أسفر، ضمن أمور أخرى، عن طرح موضوع الهجرة القرسية كنقطة تركيز مواضيعية، كمناشدة للمنتدى ليؤدي 

دوراً يف تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالهجرة، وإنشاء آلية جديدة للتفاعل بني القطاعني العام والخاص.

61.       ستستضيف بنغالديش املنتدى يف العام 2016 وموضوعه الرئييس »الهجرة التي تعمل من أجل التنمية املستدامة للجميع«، ويهدف 
إىل تعزيز دور املنتدى يف تنفيذ واستعراض أهداف التنمية املستدامة عىل وجه الخصوص.

62.        أّكدت الجلسة عىل أهمية تعزيز املزيد من التآزر بني املنتدى العاملي للهجرة والتنمية والعمليات التشاورية اإلقليمية وناقشت 
التحديات الرئيسية يف هذا الصدد. وشملت هذه التحديات حقيقة أنه غالباً ما يتّم تعيني املسؤولني كمراكز للتنسيق يف العمليات 
اإلقليمية والعاملية يف مجال الهجرة. ولذلك أوصت بالحفاظ عىل التواصل املنتظم بني مراكز التنسيق، وتعزيز مشاركة العمليات 
التشاورية اإلقليمية يف اجتامعات املنتدى العاملي للهجرة والتنمية، حيثام أمكن. كذلك أوصت بتشجيع التبادل املنتظم للخربات 
والدروس املستفادة، من خالل اآلليات القامئة أيضاً كمنهاج عمل املنتدى العاملي بشأن الهجرة والتنمية عىل شبكة اإلنرتنت إلقامة 

الرشاكات.
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ومساحة خاصة لألمانات يف قسم العملية التشاورية اإلقليمية عىل املوقع اإللكرتوين للمنظمة الدولية للهجرة. إّن إحدى 
أهم إستنتاجات املجموعة الجانبية الرابعة مشاركة أفضل املامرسات املتبعة يف املشاريع التي تدعمها أمانات العملية 
التشاورية اإلقليمية، مبا يف ذلك التقييامت واملؤرشات واملنهجيات الناجحة املستخدمة وبتنظيم تبادل املعلومات وفقاً 

للمواضيع.

58.     تم التأكيد عىل أن أمانات العملية التشاورية اإلقليمية ميكن أن تساهم يف الروابط بني املسؤولني الحكوميني املشاركني 
يف مختلف آليات التشاور بني الدول بشأن الهجرة. ميكن دعوة أمانات العملية التشاورية اإلقليمية كمراقبني للعمليات 

األخرى بهدف تحسني التنسيق.
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ت التنمية العاملية
يف سياسا

ج الهجرة 
شاورية اإلقليمية إلدما

ساهمة العملية الت
م

متحورت للعاملة.  املستقبلة  والبلدان  املصدرة  البلدان  بني  الوطني  الصعيد  عىل  التعاون  إىل  الحاجة  عىل  التأكيد  تم      .51 
املناقشة حول كيف ميكن للعمليات التشاورية اإلقليمية أن تساعد يف معالجة مختلف قضايا هجرة اليد العاملة، مثل 
دور الحكومات املشاركة يف الحد من تكاليف توظيف اليد العاملة، أو سد الثغرات يف البيانات والبحوث. كام أويص بأن 
العمليات التشاورية اإلقليمية ميكن أن تلعب دوراً يف تعزيز الحوكمة العابرة للحدود يف مجال هجرة اليد العاملة، ال 

سيام يف الجانب املتعلق بالتوظيف.

دور العمليات التشاورية اإلقليمية يف متابعة وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة

52.      بحثت املجموعة الجانبية الثالثة الدور الحاسم الذي تؤديه العمليات التشاورية اإلقليمية يف تنفيذ وإستعراض األهداف 
املتعلقة بالهجرة ألهداف التنمية املستدامة وإستكشاف آليات لضامن إستمرار مشاركة العمليات التشاورية اإلقليمية 
يف هذه العملية. نظرت املجموعة الفرعية إىل املنصات الرئيسية عىل املستويات العاملية واإلقليمية التي ميكن أن تدعم 
التنفيذ واملتابعة، ومراجعة األهداف املتصلة بالهجرة، ودور العمليات التشاورية اإلقليمية يف التنفيذ واملتابعة واملراجعة، 
ومحاذاة العمليات التشاورية اإلقليمية مع إطار أهداف التنمية املستدامة وروابط العمليات التشاورية اإلقليمية مع 

العمليات األخرى واملتنديات من إجل دعم تنفيذ ومتابعة ومراجعة أهداف التنمية املستدامة. 

53.     إن املرجع األبرز للهجرة يف خطة 2030 هو الهدف 10,7 بشأن »تسهيل هجرة منظمة وآمنة ومنتظمة ومسؤولة ونقل 
األشخاص مبا يف ذلك عرب تنفيذ سياسات هجرة مخطط لها ومنظمة جيداً« تحت هدف التنمية املستدامة العارش بشأن 
الحد من عدم املساواة داخل البلدان وفيام بينها. من املتوقع أن ُيحرض هذا الهدف الحكومات بشكل أكرث زخاًم لتعتمد 
سياسات ذات أخالقية عالية للهجرة بغية تعزيز الهجرة الكرمية واملنظمة واآلمنة لصالح الجميع. تدعو األهداف األخرى 
املتعلقة بالهجرة إىل القضاء عىل أعامل السخرة واالتجار بالبرش، وتأمني بيئة عمل آمنة، مبا يف ذلك للعامل املهاجرين، 

وتخفيض تكلفة التحويالت املالية للمهاجرين والحد بشكل كبري من عدد األشخاص املترضرين من الكوارث.

54.       قد تشكل التقارير اإلحصائية الحكومية وتقارير أصحاب املصالح الوطنية واملعلومات والبيانات املتاحة من وكاالت األمم 
املتحدة املدخالت الرئيسية وذلك للمتابعة واملراجعة عىل املستوى الوطني. أّما عىل املستوى اإلقليمي، فقد تم إقرتاح أن 
تحدد الدول األعضاء اآلليات القامئة وعمليات أصحاب املصلحة املتعددين لالنخراط يف التعلم من األقران، وتبادل أفضل 
املامرسات، والتعاون يف القضايا العابرة للحدود ومناقشة األهداف املشرتكة. عىل الصعيد العاملي، فإن املنتدى السيايس 

رفيع املستوى للتنمية املستدامة يتوىل متابعة ومراجعة أهداف التنمية املستدامة. 

العمليات  بأنه يجب عىل  الجانبية  العمل  إليها خالل مجموعة  التوصل  تم  التي  اإلستنتاجات  أهم  واحدة من  55.    متثلت 
التشاورية اإلقليمية أن تلعب دوراً أقوى يف تنفيذ ومتابعة خطة 2030. يجب أن تعزز هذه العمليات ملكيتها لخطة 
2030 من خالل تقييم ما قامت به مسبقاً كل عملية تشاورية إقليمية متاشياً مع أهداف التنمية املستدامة واستخدام 
هذه األخرية كنقطة مرجعية لتوسيع نطاق جداول أعاملها. كام يجب أن تتعاون العمليات التشاورية اإلقليمية يف هذا 
الصدد مع منظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص ووسائل اإلعالم. إضافة إىل ذلك، ولبناء قدرات العمليات التشاورية 
اإلقليمية، ينبغي أن تضم خرباء من مختلف وزارات الحكومة لضامن نهج متعدد القطاعات لتكون قادرة عىل معالجة 

أهداف التنمية املستدامة بشكل مالئم من خالل العمليات التشاورية اإلقليمية.

دور أمانات العملية التشاورية اإلقليمية مقابل الخطة العاملية الجديدة للهجرة والتنمية

للعمليات  كأساس  اإلقليمية  التشاورية  العملية  أمانات  تلعبه  الذي  املهم  الدور  الرابعة  الجانبية  املجموعة  ناقشت     .56 
اإلستنتاجات  مع  العامة  للجلسة  الجانبية  املجموعة  أشارت  األمانات.  بني  أكرب  لتعاون  والسبل  اإلقليمية،  التشاورية 
األساسية حول موضوعها الخاص والتوصيات تجاه دور العمليات التشاورية اإلقليمية يف املناطق املحددة. كام ناقشت 
هذه املجموعة الوظائف واملهام التي تقوم بها أمانات العملية التشاورية اإلقليمية وآليات التعاون املنتظم بني األمانات 
عىل املستوى اإلقليمي من أجل تطوير مشاريع مشرتكة بني العمليات التشاورية اإلقليمية. أثني عىل املنظامت الدولية 

بسبب دورها املهم يف دعم أمانات العملية التشاورية اإلقليمية.

57.     إقراراً بغنى الخربة واملعرفة واملعلومات من أمانات العملية التشاورية اإلقليمية، تم اإلقرتاح إنشاء آلية تبادل منتظمة 
فيام بينها، التي ميكن أن تكون عىل شكل قامئة بريدية إلكرتونية، ونرشات إخبارية، مؤمترات صوتية ومصورة، وندوات 
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الخاص يف العمليات التشاورية اإلقليمية.  

42.       حصل املشاركون عىل فرصة حضور مجموعات أصغر من أجل املراجعة املعمقة للتقدم الذي أحرزته العمليات التشاورية 
اإلقليمية فيام يتعلق ببعض مجاالت جدول األعامل املكّون من مثاين نقاط للحوار رفيع املستوى للعام 2013 باإلضافة 
إىل التفكري يف دور العمليات التشاورية اإلقليمية والخطوات الواجب إتباعها فيام يتعلق بتنفيذ ومراجعة أهداف الهجرة 

املتصلة بأهداف التنمية املستدامة.

 دور العمليات التشاورية اإلقليمية يف حامية حقوق اإلنسان لجميع املهاجرين والقضاء عىل إستغاللهم والتصدي إىل محنة
 املهاجرين الذين تقطعت بهم السبل

43.     إستعرضت مجموعة العمل الجانبية األوىل اإلجراءات والتحديات التي واجهت العمليات التشاورية اإلقليمية لضامن 
حامية حقوق اإلنسان لجميع املهاجرين، والقضاء عىل إستغاللهم، مبا يف ذلك االتجار بالبرش، ومعالجة محنة املهاجرين 

الذين تقطعت بهم السبل.

 44.         تتمثل إحدى التوصيات الرئيسية مبواصلة إدراج قضايا حقوق اإلنسان بصورة منتظمة يف جدول أعامل العمليات التشاورية 
اإلقليمية؛ وتوضيح كيفية إعطاء الصيغة العملية إىل معايري حقوق اإلنسان التي تنطبق عىل املهاجرين؛ وإيالء إهتامم 

خاص إىل املهاجرين ذوي األوضاع الضعيفة. 

45.      أكد املشاركون عىل أهمية التطبيق الصحيح للتجريم، والترشيع؛ كام شددوا عىل أهمية تعزيز سبل الهجرة اآلمنة.

46.      ومّتت اإلشارة إىل توصية هامة أخرى وهي الحاجة إىل توضيح املعايري الدولية، وتعزيز مبدأ عدم التمييز، وتسوية أوضاع 
حقوق  إنفاذ  يف  وعملية  منهجية  األكرث  والتوجيهات  املهاجرين،  لألطفال  املعايري  من  األدىن  الحد  وتحديد  املهاجرين، 

اإلنسان للمهاجرين.

47.      كام ُأويص بتعزيز حقوق اإلنسان كالبنود الدامئة يف جداول أعامل العمليات التشاورية اإلقليمية، ولهذا الغرض بغية زيادة 
التنوع املؤسيس للموظفني املشاركني يف العمليات التشاورية اإلقليمية.

دور العمليات التشاورية اإلقليمية يف تخفيض تكاليف هجرة اليد العاملة

 48.                       بحثت مجموعة العمل الجانبية الثانية يف املشاركة يف العمليات التشاورية اإلقليمية لخفض تكلفة الهجرة اليد العاملة، وتشاركت 
يف أفضل املامرسات والدروس املكتسبة من األنشطة واملشاريع التي تنفذها العمليات التشاورية اإلقليمية.

 49.                                           نوقشت ورقة »تعزيز العمل الكريم للعامل املهاجرين التي أعدتها منظمة العمل الدولية )منظمة العمل الدولية()3( خالل املجموعة 
الفرعية. وتم التشديد عىل أن الهجرة املعارصة ترتبط، مبارشة أو بشكل غري مبارش، بعامل العمل وبالسعي من أجل فرص 
عمل الئقة، وبالتايل، ينبغي النظر إىل العمل الالئق يف مناقشة الهجرة الدولية يف جدول األعامل العاملي املقبل املتعلق 
بالتنمية املستدامة. ويشمل اإلطار الجديد للتنمية املستدامة هدفاً يف »حامية حقوق العامل وتعزيز بيئات عمل آمنة 
لجميع العامل، مبن فيهم العامل املهاجرون، ال سيام النساء املهاجرات، وهؤالء الذي يعملون بشكل مؤقت« )الهدف 
العمل،  وظروف  واألجور  والعاملة  الدولية،  العمل  مبعايري  املتعلقة  تلك   8,8 الهدف  لقياس  املؤرشات  وتشمل   .)8,8
وتغطية الضامن االجتامعي، واالعرتاف باملهارات واملؤهالت، والحد من التكاليف املتصلة بالتوظيف والحوار االجتامعي. 
ينبغي النظر إىل تكاليف هجرة اليد العاملة يف السياق األوسع للعاملة وأسواق العمل وليس فقط من خالل نظرة ضيقة 

ملعامالت التحويل. 

 50.       أدت املناقشة إىل توصيات هامة، وكانت إحداها أهمية اعتبار تكاليف هجرة اليد العاملة ليست فقط التكاليف املالية بل 
االجتامعية أيضاً، مثل نضوب موارد املهارات يف بلدان املنشأ، والخسائر التي تصيب األرس بسبب اإلنفصال، أو اإلعتداء 

عىل األطفال. يجب أن تحّدد العمليات التشاورية اإلقليمية بشكل منهجي أولويات تكاليف هجرة العاملة. 

أعدتها منظمة العمل الدولية كأساس للمناقشة خالل االجتامع املواضيعي املتعلق بالهجرة يف جدول أعامل األمم املتحدة للتنمية للمنتدى العاملي بشأن الهجرة والتنمية ملا بعد عام 2015 )5 شباط 2015(   3

واالجتامع التنسيقي الدويل الثالث عرش بشأن الهجرة الدولية )12 شباط 2015).
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ت التنمية العاملية
يف سياسا

ج الهجرة 
شاورية اإلقليمية إلدما

ساهمة العملية الت
م

يف الهجرة  إلدماج  اإلقليمية  التشاورية  العملية  مساهمة   ثالثاً: 
   سياسات التنمية العاملية

35.       إن املتابعة لنتائج الحوار رفيع املستوى لألمم املتحدة للعام 2013 حول الهجرة الدولية والتنمية كانت موضوع »االجتامع العاملي 
الخامس للعمليات التشاورية اإلقليمية«. قّدمت الجلسة الثانية فرصة ملراجعة التقدم الذي أحرزته العمليات التشاورية اإلقليمية 
التمية  الهجرة يف خطة  إدخال  عىل  بشكل خاص  الرتكيز  مع  الهجرة  عىل  للعمل  نقاط  مثاين  من  املكون  األعامل  بشأن جدول 

املستدامة 2030 الذي اعتمد مؤخراً.

36.       لّخص املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنمية التطورات الرئيسية منذ الحوار رفيع املستوى للعام 
2013، ال سيام إدخال الهجرة يف خطة التنمية املستدامة 2030. ويعترب تنفيذ األهداف املتعلقة بالهجرة مهمة صعبة جراء التصور 
السائد للهجرة كأزمة، حيث يجب إلغائه. أكد مكتب املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة أن الهجرة بحد ذاتها ليست أزمة، 
بل األزمة هي أسباب إنتقال املهاجرين مثل: الكوارث الطبيعية، والفقر، واألنظمة السياسية، وعدم الحصول عىل أبسط الحقوق 
األساسية، إلخ.  وغالباً ما ميكن إعتبار طريقة إدارة الهجرة، مثل حاالت تشجيع الكراهية أو فصل األرس يف عملية طلب اللجوء 

يساهم يف هذه األزمة.

 37.           كام تم التشديد عىل أهمية إدارة الهجرة بشكل صحيح، وربط الهجرة بالتنمية، مع الرتكيز عىل كرامة املهاجرين واإلندماج والرفاهية.
وتم الرتكيز عىل أهمية دور العمليات التشاورية اإلقليمية يف إرشاد الحكومات يف عملية إتخاذ القرارات كذلك يف تغيري النظرة 
العامة السلبية للمهاجرين. تم التأكيد عىل أن العمليات التشاورية اإلقليمية كمنتديات للحوار والتبادل ينبغي أن تلعب دوراً أكرب 
يف تشجيع خرباء الهجرة لتحليل وتوجيه ورصد السياسات بشكل أفضل واستحداث طرق جديدة ومبتكرة إلدارة الهجرة بهدف 

تحسني مستقبل املاليني من الناس. 

38.       وعرضت نتائج الدراسة التجريبية التي أجراها املركز الدويل لتطوير سياسة الهجرة للمنتدى العاملي بشأن الهجرة والتنمية حول 
»دور حوارات الهجرة اإلقليمية وخطة الهجرة العاملية والتنمية«. قّيمت الدراسة تطور العمليات التشاورية اإلقليمية الخمسة 
املحددة )عملية بودابست، عملية براغ، وهجرة العبور حول املتوسط وعملية الرباط ومرشوع »يوروميد للهجرة 3« املمول من 
االتحاد األورويب، الذي يشمل مكونات الحوار( وروابطها مع املنتدى من خالل املقابالت الهاتفية اإلحدى والعرشين شبه املنظمة 

مع الخرباء وممثيل الدولة وأمانات العمليات التشاورية اإلقليمية.

)عملية  الرشق  بإتجاه  أساساً  اإلقليمية  التشاورية  العمليات  تركز  اإلقليمية.  التشاورية  العمليات  بني  الفروق  الدراسة  وكشفت      .39
بودابست، وعملية براغ( عىل إدارة الحدود واالنضامم إىل االتحاد األورويب. أصبح الرتكيز عىل التنمية فقط يف عملية بودابست يف 
اآلونة األخرية، يف حني أن عملية براغ والعمليات التشاورية اإلقليمية بإتجاه الجنوب )هجرة العبور حول املتوسط، وعملية الرباط( 

كانت دامئاً تركز عىل الجانب اإلمنايئ للهجرة، عىل سبيل املثال الشتات.

40.      أظهرت الدراسة فائدة متفاوتة من العمليات التشاورية اإلقليمية يف النقاش حول أهداف التنمية املستدامة، ولكنها أوصت أن 
العمليات التشاورية اإلقليمية تتمتع بدور يف تنفيذ متابعة أهداف التنمية املستدامة ال سيام فيام يتعلق بالهدف 10,7 »تسهيل 
هجرة منظمة وآمنة ومنتظمة ومسؤولة وتنّقل األشخاص، مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ سياسات الهجرة املخططة واملنظمة بشكل 

جيد«.

41.        بالنظر إىل الروابط بني العمليات التشاورية اإلقليمية واملنتدى العاملي بشأن الهجرة والتنمية، أشارت الدراسة إىل أنه غالباً ما يحرض 
مختلف ممثيل الحكومة نفسها يف املنتديات الوطنية واإلقليمية والعاملية، مام يؤدي إىل محدودية التبادل املنتظم للمعلومات 
بني املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. وبالتايل، أوصت الدراسة بتحسني تبادل املعلومات والخربات وإنشاء قنوات االتصال 
الهجرة  بشأن  الحوارات  »يوم  إقامة  الدراسة  تويص  كام  واملنهجية.  املحتوى  تبادل  ألغراض  العاملية  املنصة  وإستخدام  العادية، 
اإلقليمية« يف املنتدى العاملي بشأن الهجرة والتنمية والتعاون األكرث إستهدافاً ومشاركة املجتمع املدين ومنظامت الشتات والقطاع 
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الدولية للهجرة بدعم حكومات منطقة الكاريبي، بناًء عىل طلبها خالل مؤمتر برازيليا يف عام 2014، لتطوير األسس الالزمة 
إلنشاء عملية تشاورية إقليمية ملنطقة الكاريبي. وقد تم االتفاق عىل عقد إجتامع بني البلدان واألقاليم يف العام املقبل من 

أجل تحديد خطة عمل لتأسيس العملية التشاورية اإلقليمية يف الكاريبي.
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سألة
ىل القاهرة: التفكري بامل

ام إ
ن لي

م

آسيا  يف  املنشأ  بلدان  يف  التعاقدي  والعمل  البحار  وراء  ما  التوظيف  حول  الوزارية  املشاورة  وضعت   ،2013 عام  منذ      .28 
)عملية كولومبو( خارطة طريق تسعى إىل تعزيز املشاركة مع بلدان املقصد بشأن قضايا تنّقل اليد العاملة إلحراز التقدم 
يف أعقاب خمسة مجاالت مواضيعية: )أ( اإلعرتاف باملؤهالت واملهارات )ب( تخفيض تكاليف نقل التحويالت املالية )ج( 
مامرسات توظيف اليد العاملة األخالقية، )د( فعالية التوجيه والتمكني قبل املغادرة، )ه( تعزيز قدرات البلدان املشاركة يف 
عملية كولومبو لتتبع إتجاهات سوق العمل. تقوم عملية كولومبو حالياً بتنفيذ مرشوع ممول من التعاون اإلمنايئ السويرسي 
للنهوض بهذه املجاالت املواضيعية الخمسة يف بلدان عملية كولومبو مبساعدة من املنظمة الدولية للهجرة. كام التزمت عملية 
كولومبو بتعزيز التعاون مع االتحاد األورويب من خالل إجراء حوار بني آسيا واالتحاد األورويب يف عام 2013، وحوار أبو ظبي 

عرب مشاريع التعاون واملنتدى العاملي بشأن الهجرة والتنمية. 

بدعم خريطة آي- ماب، وهي منصة لتبادل املعلومات بشأن القدرات الحوار بشأن هجرة العبور حول املتوسط   29.     يواصل 
 واملامرسات املؤسسية نظراً للبلدان أو املناطق فيام يتعلق بنظم إدارة الهجرة ومام يسمح بالنفاذ إىل أحدث املعلومات من 
خالل املواد اإلعالمية عن مختلف املسائل املتعلقة بالهجرة. باإلضافة إىل مبادرة رئيسية أخرى وهي تعزيز سياسة الشتات 
الجنوب  لبلدان  التشغيلية  التوجيهيات  »تطوير  يدعم  الذي  الجنوب  دول  بني  تبادل  أوسطي من خالل  والرشق  األفريقي 
والتعاون الثاليث«. وتنفذ حالياً هجرة العبور حول املتوسط مرشوع الهجرة بني دول البحر املتوسط بهدف اإلسهام يف تحسني 

إدارة الهجرة عىل املستوى املحيل يف منطقة جنوب البحر األبيض املتوسط. 

كان الهدف الرئييس من عملية براغ النهوض بأهداف النهج العاملي للهجرة والتنقل، واإلطار الشامل للبعد الخارجي لسياسة   .30
الهجرة يف االتحاد األورويب،أي يف رشق وجنوب رشق أوروبا. تحولت عملية براغ من كونها منرباً للحوار لتنفيذ املشاريع عىل 
نحو متزايد مع ست مجاالت للرتكيز وهي: منع ومكافحة الهجرة غري النظامية؛ دمج املهاجرين املقيمني بصفة رشعية؛ إعادة 
الدخول، والعودة الطوعية وإعادة اإلدماج املستدامة؛ والهجرة والتنقل والتنمية؛ الهجرة القانونية مع الرتكيز بشكل خاص 
عىل هجرة اليد العاملة؛ اللجوء والحامية الدولية )التي أضيفت يف العام 2011(. تتمثل األنشطة املقبلة باإلجتامع الوزاري يف 

ترشين األول/أكتوبر عام 2016، وإنشاء أكادميية تدريب وإنشاء مرصد للهجرة.

أشار املؤمتر اإلقليمي بشأن الهجرة إىل أعامله املتصلة باألطفال والشباب املهاجرين. سيتم إعتامد »دليل العمل اإلقليمي   .31
لحامية األطفال والشباب املهاجرين«، الذي أعّد بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة، يف إجتامع« نائب الوزير يف املكسيك 
هذا العام. اعتمدت الدول األعضاء يف عام 2014 »املبادئ التوجيهية لتطوير سياسات الهجرة بشأن اإلندماج والعودة وإعادة 
اإلدماج الخاصة باملؤمتر اإلقليمي بشأن الهجرة«، الذي يدعم تصميم وتعديل السياسات الوطنية يف العودة وإعادة اإلدماج. 
أصبحت حامية ضحايا االتجار بالبرش موضوع الرتكيز الجديد للمؤمتر اإلقليمي بشأن الهجرة. وتم التأكيد عىل أن املشاركة مع 
املجتمع املدين يف جميع االجتامعات أتاحت فهاًم أعمق لقضايا الهجرة ودعمت تنفيذ توصيات ونقاط عمل البلدان يف املؤمتر 

اإلقليمي بشأن الهجرة.

املواضيع  أيلول/سبتمرب عام 2015 إعالن سانتياغو وناقش  الهجرة يف  الجنوبية بشأن  ألمريكا  الخامس عرش  املؤمتر  إعتمد   .32
الفجوات  املؤسسية وتحدد  األنظمة  الضعف يف  القوة ونقاط  نقاط  الجيدة وتحلل  البلدان املامرسات  التالية: 1( ستتبادل 
الوطنية فيام يتعلق بسبل اللجوء إىل العدالة من قبل املهاجرين. 2( فيام يتعلق بالهجرة واملدن، سينظم إجتامعاً لرؤساء 
بلديات دول أمريكا الجنوبية ملناقشة دور الحكومات املحلية يف إدارة الهجرة. 3( أما فيام يخص التنقل الحر، هناك حاجة 
لتحسني تنسيق ونقل املعلومات بني سلطات الهجرة يف مختلف البلدان. 4( سيتم تعزيز إسرتاتيجية إقليمية للتعاون بني 
آلية تعاون  للهجرة  الدولية  املنظمة  املناخ وسوف تدعم  البيئية وتغري  العوامل  النزوح بسبب  للتصدي إىل  الجنوب  بلدان 

إقليمية لحاالت الطوارئ البيئية.

إدراكاً للزيادة املستمرة يف هجرة اليد العاملة ل 36 مليون من سكان جنوب آسيا الذين يعيشون خارج منطقة رابطة جنوب   .33
آسيا للتعاون اإلقليمي، والتكاليف االجتامعية الناتجة عنها، فإن نيبال بصفتها الرئيس الحايل لرابطة جنوب آسيا للتعاون 
اإلقليمي تدعو إىل آلية للتعاون اإلقليمي بشأن الهجرة. يف القمة الثامنة عرش إتفقت الدول األعضاء عىل التعاون يف إدارة 
الهجرة لضامن سالمة وأمن ورفاهية العامل املهاجرين. وحالياً، إن االقرتاح املقدم من نيبال الذي يقوم عىل إنشاء تعاون 
إقليمي ما زال قيد نظر الدول األعضاء بهدف 1( تيسري التعاون بشأن قضايا الهجرة الرئيسية، 2( تطوير إعالن رابطة جنوب 
آسيا للتعاون اإلقليمي لتعزيز حقوق العامل املهاجرين، و3( تحديد خمس مجاالت مواضيعية ذات أولوية، وتسهيل تبادل 

املعلومات حول هجرة اليد العاملة.

تحديات عن  فضاًل  وخارجها  املنطقة  داخل  اإلقتصادية  الهجرة  مستويات  يف  إرتفاعاً  الكاريبي  تشهد  املنطقة،  عىل صعيد      .34 
الهجرة األخرى بدءاً من الهجرة املرتبطة بالكوارث الطبيعية إىل إدارة الحدود واالتجار بالبرش. وقد الحظت حكومات البلدان 
واألقاليم يف منطقة الكاريبي أهمية الفهم األفضل والشامل وإدارة تدفقات الهجرة يف املنطقة. وبالتايل، قد قامت املنظمة 
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 21.     شّددت عملية بودابست عىل إقامة رشاكة طرق الحرير للهجرة يف االجتامع الوزاري يف اسطنبول عام 2013، نتيجة لذلك 
تحول تركيز العمليات التشاورية اإلقليمية من السيطرة عىل الهجرة نحو التحول إىل منصة للتعاون بشأن الجوانب اإليجابية 
غري  الهجرة  ومنع  والتنمية،  والهجرة  واإلندماج،  والتنقل  كالهجرة  للتعاون  األولوية  مجاالت  تحديد  تم  والتنمية.  للهجرة 
القانونية واالتجار باألشخاص، وضامن الحامية الدولية األكرث فعالية. يف العامني املاضيني، قامت عملية بودابست بأنشطة يف 
جميع مجاالت إدارة الهجرة بدءاً من وضع السياسات إلدارة البيانات، من الهجرة الرشعية إىل الهجرة غري النظامية، مع مراعاة 

الحاجة إىل إدخال الهجرة يف صلب التخطيط اإلمنايئ.

العام 2013 بدعم من املنظمة الدولية  يف  السوق املشرتكة لرشق وجنوب أفريقيا العمليات التشاورية اإلقليمية  22.     أطلقت 
للهجرة. سوف تعمل عملية السوق املشرتكة لرشق وجنوب أفريقيا، كواحدة من أصغر العمليات التشاورية اإلقليمية، عىل 
التصدي لتحديات الهجرة التالية: زيادة الهجرة غري النظامية، إنعدام الثقة يف سياسة الهجرة بني الدول املشاركة والفساد يف 
إنفاذ القانون، وعدم وجود آليات لتبادل البيانات وعدم وجود أوجه تآزر بني العمليات التشاورية اإلقليمية يف القارة األفريقية 
ويف العامل. للتصدي لهذه التحديات، سرتكز عملية السوق املشرتكة لرشق وجنوب أفريقيا عىل بناء القدرات بشأن حقوق 
املهاجرين، وإنشاء قاعدة البيانات اإلقليمية وحاالت الهجرة، املتتالية للحوار اإلقليمي عىل الصعيد الوطني، وإدراج الجهات 

الفاعلة غري الحكومية يف الحوار، وتعزيز روابط وثيقة مع العمليات التشاورية اإلقليمية األخرى.

23.      وأبرز الحوار األورويب األفريقي حول الهجرة والتنمية )عملية الرباط( أن مؤمتر روما يف ترشين الثاين/نوفمرب 2014 قد أقّر 
عىل إعالن روما الذي وضع جدول أعامل عملية الرباط لعام 2015-2017، محدداً مجاالت العمل: تشجيع الهجرة الرشعية 
ومحاربة الهجرة غري النظامية، وتعزيز الصالت بني الهجرة والتنمية والنهوض بالحامية الدولية. وتّم التشديد أيضاً عىل أنه يف 
ضوء أزمة الهجرة املستمرة يف منطقة املتوسط، تركز عملية الرباط عىل بناء رشاكات إليجاد حلول إلدارة الهجرة واالستفادة 

من فوائدها. تعترب عملية الرباط نفسها كأداة رئيسية ملتابعة نتائج قمة فاليتا حول الهجرة. 

التي  التشاورية اإلقليمية  العمليات  الهجرة واللجوء والالجئني، بصفتها أقدم  الدولية بشأن  املشاورات الحكومية  24.     ما زالت 
احتفلت بالذكرى الثالثني يف عام 2015، مخترباً للدول األعضاء فيها من أجل النهوض باألفكار واختبار فعالية سياسات الهجرة 
وبرامجها. اختار الرؤساء الدوريون للمشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء والالجئني القضايا الحرجة يف الوقت 
املناسب وفقاً ملواضيعها وذلك بهدف معالجة أهم تحديات الهجرة امللحة. وشملت املواضيع األخرية األزمات اإلنسانية مع 
عواقب الهجرة )2011(، ودور القطاع الخاص يف الهجرة )2013( والهجرة والتجارة )2014( وتعزيز الثقة الشعبية يف سياسة 
بإستضافة املشاورات األوىل  الدولية  الحكومية  الحدود )2016(. كام شاركت املشاورات  الهجرة واملامرسة )2015(، وإدارة 
ملبادرة املهاجرين يف الدول التي متر بأزمات هذا العام وهي ملتزمة بتعزيز التعاون والرشاكات مع سائر العمليات التشاورية 

اإلقليمية لخدمة الدول يف معالجة املسائل املتعلقة بالهجرة.

 25.       شّددت العملية التشاورية اإلقليمية للهيئة الحكومية للتنمية عىل فعاليتها يف تنفيذ ومتابعة التوصيات املتعلقة بالسياسات 
مبا أنها ترتبط إرتباطاً وثيقاً مع التجمع اإلقتصادي اإلقليمي للهيئة الحكومية للتنمية. تتمتع خطة العمل للهجرة للعام 2015-
2020 باثني عرش من مجاالت األولوية الرئيسية بدءاً من إدارة الحدود لتغري املناخ والهجرة. وتواصل الهيئة الحكومية الدولية 
مشاركتها األكرث كثافة يف العمليات التشاورية اإلقليمية األخرى يف أفريقيا، فضاًل عن املبادرات الدولية األخرى مثل مبادرة 
نانسن. نرشت الهيئة للحكومية للتنمية يف اآلونة األخرية مجموعة من األدوات عىل تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف إدارة 
الهجرة وذلك لبناء املعرفة يف مجال الهجرة بني الدول األعضاء. سرتكز الربامج املستقبلية للهيئة الحكومية للتنمية عىل تعزيز 

الحراك اإلقليمي بغية توفري فرص أكرث محلية للشباب بشأن الهجرة.

 26.        أطلقت عملية الخرطوم )مبادرة اإلتحاد األورويب لتقيص طرق تدفق الهجرة من وإىل القرن اإلفريقي( يف ترشين الثاين/نوفمرب 
2014 وتهدف إىل التصدي لالتجار بالبرش وتهريب املهاجرين بني القرن اإلفريقي وأوروبا. وتم التشديد عىل أن الرشاكات 
اإلسرتاتيجية والتعاون بني بلدان اإلتحاد األورويب والبلدان األفريقية سيكون أمراً حاساًم للتصدي لتحديات الهجرة يف املنطقة. 
يكمن السؤال املتبقي للميض قدماً يف كيفية ترجمة خطة العمل املعتمدة يف جلسة اللجنة التوجيهية لعملية الخرطوم يف 

رشم الشيخ، مرص، يف نيسان/أبريل 2015 إىل أنشطة عىل أرض الواقع.

 27.       تم إطالق الحوار بشأن الهجرة يف دول أفريقيا الوسطى رسمياً يف العام 2012. منذ ذلك الحني قام فريق عمل بوضع طرائق 
تشغيل وتحديد ملجاالت األولوية. يف أيار/مايو 2015، تم إعتامد إنشاء العملية التشاورية اإلقليمية يف إطارها القانوين من قبل 
قمة رؤساء الدول الذي عقد يف نجامينا يف تشاد. حالياً، أصبح اإلجتامع األول للحوار بشأن الهجرة يف دول أفريقيا الوسطى قيد 
اإلعداد بدعم من أمانة التجمع االقتصادي لدول أفريقيا الوسطى واملنظمة الدولية للهجرة. وسيناقش اإلجتامع خطة عمل 
هذا الحوار، وإنشاء أمانة رسمية، وقضايا التمويل. كام سيعمل هذا الحوار وفقاً للتوصيات الصادرة عن اإلجتامعات العاملية 

للعمليات التشاورية اإلقليمية، فضاًل عن اإلنخراط يف قضايا الهجرة الناشئة يف املنطقة.
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سألة
ىل القاهرة: التفكري بامل

ام إ
ن لي

م

ثانياً: من ليام إىل القاهرة: التفكري باملسألة

لتلخيص أبرز إجراءات العمليات التشاورية اإلقليمية منذ االجتامع العاملي الرابع للعمليات التشاورية اإلقليمية، فقد نرشت   .16
حكومة بريو نتائج االجتامع العاملي للعمليات التشاورية اإلقليمية عام 2013.  أّكد هذا االجتامع عىل الدور الهام للحوار 
والتعاون بني الدول من خالل العمليات التشاورية اإلقليمية، وأوىص بالتبادل املنتظم بني املناطق، مبا يف ذلك تبادل مختلف 
الرابع  العاملي  االجتامع  أخرى. خالل  بلدان  تكرارها يف  ورمبا ميكن  البلدان،  بعض  تطويرها يف  تم  التي  الجيدة  املامرسات 
املوقع  اإلقليمية عىل  التشاورية  للعمليات  املخصص  القسم  تعزيز  التأكيد عىل رضورة  تم  اإلقليمية،  التشاورية  للعمليات 
اإللكرتوين للمنظمة الدولية للهجرة كمنصة للتبادل. وقد سّلط الضوء عىل أهمية االجتامعات العاملية كل سنتني يف رعاية 
توصيات  أن  عىل  التشديد  وتم  االجتامعات.  هذه  عقد  استمرار  اإلقليمية  التشاورية  العمليات  وأيدت  اإلقليمي،  التبادل 
االجتامع العاملي الرابع للعمليات التشاورية اإلقليمية يف سياق »الحوار رفيع املستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية للعام 

2013 ساهم يف إدراج الهجرة يف خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 2030. 

قّدمت جامعة الدول العربية نبذة إحصائية عن الهجرة الدولية يف املنطقة العربية كمنطقة املنشأ والعبور واملقصد يف نفس   .17
تبذلها جامعة  التي  الجهود  اإلقليمية. تم إستعراض  التشاورية  للعمليات  الخامس  العاملي  الوقت لكونها مضيفة لإلجتامع 
الدول العربية يف سياق الهجرة خالل هذا العرض، وتم الرتكيز عىل اآلليات املنشأة حديثاً بغية التنسيق بني الدول العربية 
األعضاء، فضاًل عن التعاون مع املنظامت الدولية التي تعمل يف املنطقة يف مجال الهجرة. كام سّلط الضوء عىل أهمية التواصل 
مع املجتمعات العربية يف الخارج، وإرشاك املغرتبني العرب يف عملية التنمية يف املنطقة العربية. رّكز هذا العرض عىل دور 
دولها  ملسؤويل  القدرات  بناء  وبرامج  بالهجرة،  املتعلقة  القضايا  حول  والدراسات  التقارير  إجراء  يف  العربية  الدول  جامعة 

األعضاء، فضاًل عن جهودها يف مجال جمع البيانات.

وأبرز ممثل حوار أبو ظبي املجاالت الرئيسية للرتكيز للعمليات التشاورية اإلقليمية. ينفذ حوار أبو ظبي مرشوعاً منوذجياً   .18
العربية املتحدة كدول مستقبلة  الكويت واإلمارات  الذي يشمل  املهارات والشهادة، ورفع املستوى واالعرتاف  حول تنمية 
العامل  إرشادية إلطالع  كتيبات  بوضع  أبو ظبي  يقوم حوار  ذلك،  إىل  باإلضافة  مرسلة.  كدول  وباكستان ورسيالنكا  والهند 
املهاجرين بحقوقهم قبل الرحيل وبعد الوصول يف إطار مبادرة املعلومات الشاملة وبرنامج التوجيه للعامل املهاجرين. عالوًة 
عىل ذلك، يعمل حوار أبو ظبي عىل االنخراط يف مبادرتني لتبادل أفضل املامرسات بني بلدان املنشأ وبلدان املقصد. وأخرياً، 
يقوم حالياً حوار أبو ظبي جنباً إىل جنب مع املنظمة الدولية للهجرة بإجراء دراسة بحثية حول تحديد وتحليل االنتهاكات يف 

ممرات التوظيف.

أطلقت عملية أملايت رسمياً يف حزيران/يونيو 2013 يف املؤمتر الوزاري حول حامية الالجئني والهجرة الدولية. ويف وقت الحق،   .19
تم عقد إجتامعني لكبار املسؤولني يف 2014 و2015 تحت رئاسة كازاخستان حيث تم الرتكيز عىل تدفقات الهجرة املختلطة 
الحايل يف  الرئيس  نجح  التوايل.  الوسطى عىل  آسيا  والتحديات يف  العاملة  عام 2014 وفرص هجرة  بعد  ملا  أفغانستان  من 
ترجمة توصيات إعالن أملايت عملياً من خالل األنشطة الوطنية وورش العمل اإلقليمية التي نظمتها املنظمة الدولية للهجرة 
والتي تهدف إىل بناء قدرات دول آسيا الوسطى إلدارة تدفقات الهجرة املختلطة، وضامن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين 

والالجئني وطالبي اللجوء من خالل تعزيز التعاون والحوار اإلقليمي. 

قدم رئيس عملية بايل بشأن تهريب األشخاص، واالتجار باألشخاص والجرائم العابرة للحدود الوطنية ذات الصلة مشاركة   .20
العمليات التشاورية اإلقليمية يف التنفيذ العميل لألولويات الرئيسية من خالل مكتب الدعم اإلقليمي. يقوم مكتب الدعم 
بالبرش  باالتجار  املتعلقة  الترشيعات  تنفيذ  تعزيز  األعضاء، حول  الدول  لدعم  التشغييل  الذراع  بصفته  اإلقليمي مبشاريع، 
وتهريب املهاجرين، مبساعدة العودة الطوعية وإعادة اإلدماج وتطوير سياسة األدلة وآليات تنسيق التدريب اإلقليمية. وميكن 
تكرار منوذج مكتب الدعم اإلقليمي كآلية فعالة لتنفيذ املشاريع عرب عمليات تشاورية إقليمية أخرى. تقوم عملية بايل بنشاط 
هام آخر وهو حملة التوعية مبخاطر االتجار بالبرش. ومّتت اإلشارة إىل أن االجتامع الوزاري املقبل لعملية بايل سيعقد يف آذار/

مارس عام 2016.
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شأن الهجرة
شاورية اإلقليمية ب

ت الت
ت العمليا

س لرؤساء وأمانا
ي الخام

امع العامل
اإلجن

إنقاذ حياة  لعمليات  الالزم  الدعم  لتأمني  الحاجة  إىل  األولوية  العربية  اإلقليمية  التشاور  املشاركة يف عملية  الدول  تعطي       .15
اإلنسان لجميع  النظر عن وضعهم، وتزويدهم مبالجئ مالمئة، وضامن إحرتام حقوق  املتوسط بغض  البحر  املهاجرين عرب 
املهاجرين واتخاذ القرارات املتعلقة باملهاجرين )مبا يف ذلك قرارات بشأن العودة( باالستناد إىل مبادئ حقوق اإلنسان. كام 

متنح عملية التشاور اإلقليمية العربية األولوية أيضاً لوضع مؤرشات بشأن الهجرة يف اإلطار الجديد للتنمية املستدامة.
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ستدامة 2030
شاورية اإلقليمية وخطة التنمية امل

ت الت
شهد: العمليا

تحديد امل

التنمية وخطة  اإلقليمية  التشاورية  العمليات  املشهد:  تحديد   أوالً: 
 املستدامة 2030

تنفيذ  يف  األخرية  هذه  مساهمة  عىل  اإلقليمية  التشاورية  للعملية  الخامس  العاملي  لالجتامع  املوضوعي  الرتكيز  كان     .10 
ومراجعة األهداف املتعلقة بالهجرة لخطة التنمية املستدامة 2030 التي اعُتمدت مؤخراً ومتابعة نتائج الحوار رفيع املستوى 
لألمم املتحدة لعام 2013 بشأن الهجرة الدولية والتنمية. هيمنت الترصيحات التي تدور حول هذا املوضوع عىل الجلسة 
االفتتاحية لالجتامع. وصف مدير عام املنظمة الدولية للهجرة يف مالحظاته التمهيدية املشهد العاملي للهجرة حيث تعمل 
العمليات التشاورية اإلقليمية وآلية التشاور بني الدول بشأن الهجرة وتطرقت بشكل خاص لعوامل الهجرة الواسعة النطاق، 
مبا يف ذلك الدميوغرافيا، والطلب عىل العاملة، وتكنولوجيا تقلص املسافة، والثورة الرقمية، والرتاجع، والرغبة يف حياة أفضل، 
والتباينات االجتامعية واالقتصادية والكوارث. وعّلق أيضاً عىل دور وإنجازات العمليات التشاورية اإلقليمية يف فهم طبيعة 
العمليات  الهجرة وأمناطها وتحديد استجابات سياسية مالمئة. ولّخص مساهمة  اتجاهات  الهجرة، واتباع  وأسباب وعواقب 
التشاورية اإلقليمية يف السنوات العرش املاضية يف زيادة تقدير املجتمع الدويل لقضايا الهجرة والتحديات، والتشجيع عىل 
بتبادل  التشاورية اإلقليمية  العمليات  العامة والثناء عىل جهود  السياسة  القدرات، وتشكيل  املهاجرين، وبناء  التواصل بني 

العمليات العاملية املهمة مثل الحوار الرفيع املستوى، والتنمية واملنتدى العاملي للهجرة والتنمية.

11.       أشار املدير العام إىل آفاق التعاون املستقبيل. ويف هذا الصدد، أكد عىل رضورة إدراج الهجرة والتنمية كمحور اهتامم مستمر 
عىل عمل العمليات التشاورية اإلقليمية من أجل املساهمة يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالهجرة من خطة 
التنمية املستدامة 2030. بالنسبة للتحدي املتمثل بإدارة التنوع الناتج عن العمليات التشاورية اإلقليمية  للهجرة، ميكن أن 
تلعب دوراً يف تعزيز استقبال ودمج املهاجرين السليم وتعزيز التعليم العام والربامج اإلعالمية وتوجيه الحكومات يف تعزيز 

قنوات الهجرة القانونية العادية.

12.       وتحدث األمني العام املساعد لجامعة الدول العربية عن أهمية عقد االجتامع العاملي للعملية التشاورية اإلقليمية  يف املنطقة 
العربية يف ضوء اتجاهات املهاجرين الراهنة يف املنطقة. ووصف تحركات املهاجرين املعقدة  والتي تؤثر أيضاً عىل املناطق 
املجاورة والزيادة يف أعداد الالجئني وطالبي اللجوء واألشخاص النازحني داخلياً، مبا يف ذلك الحاالت التي يصبح فيها املهاجرون 
ضحايا التهريب واالتجار بالبرش وتعيق يف نهاية املطاف التنمية يف املنطقة. ففي عام 2013 فقط كان هناك أكرث من 50 مليون 

مهاجر يف املنطقة، باإلضافة إىل كون العديد من الدول العربية نقاط عبور رئيسية لطرق الهجرة غري الرشعية.

13.      وشدد األمني العام املساعد عىل أهمية الرشاكات لتعزيز التعاون من أجل مواجهة تحديات الهجرة. ترأست جامعة الدول 
العربية باإلشرتاك مع املنظمة الدولية للهجرة، ولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )اإلسكوا( فريق العمل 
بشأن الهجرة الدولية يف املنطقة العربية والذي يهدف إىل تعزيز آليات التنسيق، وتحديد مجاالت التعاون، وتطوير برامج 

االستجابة املشرتكة واملشاريع؛ وتبادل بيانات الهجرة وتكرار مناذج الهجرة الناجحة.

رؤية  تشكيل  أجل  من  أنشأت  األخرية  هذه  أن  كلمته  يف  الهجرة  بشأن  العربية  اإلقليمية  التشاورية  العملية  ممثل  ذكر      .14 
أفضل  وتبادل  التواصل  شبكات  إنشاء  عىل  الحكومات  ومساعدة  الهجرة  اسرتاتيجيات  وبناء  األعضاء  دولها  بني  مشرتكة 
املامرسات، وتنسيق السياسات واملقاربات عىل املستويات الثنائية واإلقليمية. عرب جمع اثنني وعرشين بلداً، ستكون عملية 
التشاور اإلقليمية العربية منصة عربية ملناقشة قضايا الهجرة الدولية وتعزيز التعاون بني الدول املشاركة نحو فهم أعمق 
املستقبلية  الهجرة واتجاهاتها  العربية، وتعزيز فهم مشرتك حول األسباب واألبعاد وأمناط وآثار  املنطقة  الهجرة يف  لقضايا 
يف املنطقة العربية، وكذلك مساعدة الحكومات للمشاركة مع رؤية موحدة يف املناسبات العاملية املتعلقة بالهجرة. تتضمن 
أهداف عملية التشاور اإلقليمية العربية: تسهيل التفاهم املشرتك من خالل الحوار حول أسباب وتأثري الهجرة يف املنطقة؛ 
إنشاء شبكة من البلدان التي لديها مواقف مشرتكة، والتشجيع عىل املشاركة يف املنتديات املختلفة املتعلقة بالهجرة ، وإنشاء 
مناهج عمل لبناء القدرات وتبادل املعلومات مع خرباء ومنظامت دولية معنية. وستعقد العملية التشاورية اإلقليمية العربية 

اجتامعات سنوية.
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ز(  معالجة النقص يف األبحاث والبيانات حول الهجرة وحول هجرة اليد العاملة بشكل خاص. ويشمل النظر يف هجرة اليد 
العاملة عىل جداول أعامل العمليات التشاورية اإلقليمية. الدعوة إىل املشاركة الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية 

حول سالمة اليد العاملة؛

ح( النظر يف الوسائل املختلفة التي تم استخدامها من قبل العمليات التشاورية اإلقليمية إلرشاك مجموعة من أصحاب 
املصلحة كاملجتمع املدين، وإيجاد سبل لالستفادة من معارفهم واملوارد التي ميكن أن تسهم بشكل مفيد يف القضايا 

املطروحة عىل جداول أعامل العمليات التشاورية اإلقليمية.

للهجرة  العاملي  املنتدى  سيام  وال  العاملية،  والعمليات  اإلقليمية  التشاورية  العمليات  بني  التآزر  من  املزيد  تشجيع  ط( 
والتنمية، فعىل سبيل املثال من خالل تشجيع تبادل املعلومات املشرتكة بني املنتدى العاملي للهجرة والتنمية والعمليات 
العاملي  واملنتدى  اإلقليمية  التشاورية  العمليات  يف  املشاركة  بخصوص  املتزايد  الرتابط  ومراعاة  اإلقليمية،  التشاورية 

للهجرة والتنمية؛

ي( تشجيع التبادل املنتظم لألفكار واملامرسات والدروس املستفادة بني أمانات العمليات التشاورية اإلقليمية والكيانات 
األخرى التي تدعم العمليات التشاورية اإلقليمية.

ك( الطلب من املنظمة الدولية للهجرة واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عن أفضل املامرسات التي تتبعها 
العمليات  بني  والتعاون  التبادل  تسهيل  أجل  من  املختلطة  الهجرة  تدفقات  مجال  يف  اإلقليمية  التشاورية  العمليات 

التشاورية اإلقليمية.

الرامية  جهودها  وبخاصة  الهجرة،  مجال  يف  الرائدة  العاملية  الوكالة  بوصفها  للهجرة  الدولية  املنظمة  بدور  املشاركون  اعرتف       .8 
إىل تعزيز وتيسري ودعم النقاش اإلقليمي والعاملي والحوار حول الهجرة، فضاًل عن الدعم الذي وفرته للعمليات التشاورية اإلقليمية 

ومحافل أخرى حول حوار الهجرة والتعاون.

9.         أعرب املشاركون عن عميق امتنانهم لجامعة الدول العربية لكرم استضافتها ورئاستها هذه املداوالت.
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يف العمليات التشاورية اإلقليمية يف املجموعات الجانبية الصغرى حول حامية حقوق اإلنسان لجميع املهاجرين، وتقليل تكلفة 
هجرة اليد العاملة، ودور العمليات التشاورية اإلقليمية يف مواجهة األهداف املتعلقة بالهجرة من أهداف التنمية املستدامة ودور 
أمانات العمليات التشاورية اإلقليمية. وتّم التشديد عىل أهمية تعزيز التبادل املعّمق واملنتظم بني العمليات التشاورية اإلقليمية 
التشاورية  العمليات  أن  لوحظ  الصدد،  هذا  يف  والتنمية.  للهجرة  العاملي  كاملنتدى  العاملي  الصعيد  عىل  الحوارات  مع  وكذلك 
اإلقليمية بحاجة إىل توسيع مشاوراتهم لتشمل الجهات املعنية األخرى بشكل أكرث فعالية مثل املجتمع املدين والقطاع الخاص 

لضامن نجاح سياسات الهجرة املناسبة.

6.         أبرز املشاركون يف الجلسات الجانبية واملناقشات العامة عدة نقاط رئيسية عىل النحو التايل:

اعرتف الجميع بأن الهجرة هي إحدى القضايا العاملية األكرث أهمية يف القرن الحادي والعرشين؛  •

أولوية  يظّل  أن  ينبغي  موضوع  وهو  متكرراً،  موضوعاً  للمهاجرين  بالنسبة  اإلنسان  لحقوق  املركزية  األهمية  كانت   •
بالنسبة للعمليات التشاورية اإلقليمية؛

أشارت مناقشات عديدة إىل عدم وجود قنوات هجرة قانونية كافية تسمح باالتجار بالبرش وتهريب املهاجرين وازدهار   •
الشبكات اإلجرامية املرتبطة والتي لها عواقب وخيمة عىل حياة وحقوق املهاجرين وقدرة الدول عىل تنظيم الهجرة؛

العمليات  يتعنّي معالجتها من قبل  التي  التحديات  للمهاجرين وكراهية األجانب من أهّم  السلبية  النظرة  اعتبار  تم   •
التشاورية اإلقليمية مع األخذ بعني اإلعتبار اسرتاتيجيات توليد الثقة العامة يف سياسات الهجرة.

يشّكل القرص غري املصحوبني مصدر قلق متزايد ينبغي أن توليها العمليات التشاورية اإلقليمية اهتامماً أكرب.   •

تم التأكيد مراراً عىل أّن مسألة عدم وجود بيانات حول الهجرة هي عقبة أمام العمليات التشاورية اإلقليمية وواضعي   •
السياسات الوطنية.

7.         أوىص االجتامع بأن العمليات التشاورية اإلقليمية وآليات التشاور بني الدول ميكن أن تلعب دوراً نشطاً يف:

التنمية املستدامة ودعم تنفيذ ورصد أهداف الهجرة املحددة من  أ( تعزيز اعتامد املؤرشات املتعلقة بالهجرة ألهداف 
خطة التنمية املستدامة 2030 )عىل سبيل املثال عرب إجراء تقييامت أساسية للرصد املستقبيل إلنجازات أهداف التنمية 

املستدامة(؛

التنسيق  التنسيق بشأن الهجرة بني أصحاب املصلحة الوطنية ذات الصلة؛ تبادل الخربات بني آليات  ب( تشجيع زيادة 
الوطنية حول الهجرة؛ وتشجيع مجموعة واسعة من املمثلني املحليني املشاركني يف العمليات التشاورية اإلقليمية لتعزيز 

السياسات الحكومية املتسقة واملتوازنة بخصوص الهجرة.

ج( مواصلة إدراج قضايا حقوق اإلنسان بشكل منتظم عىل جدول أعامل العمليات التشاورية اإلقليمية؛ توضيح كيفية 
الذين  يف حاالت  العميل ملعايري حقوق اإلنسان كام تطّبق عىل املهاجرين؛ وإيالء اهتامم خاص ألولئك  إعطاء األثر 

الضعف؛

د( االهتامم املبارش بسياسة الهجرة القرسية وتدفقات الهجرة املختلطة وإنقاذ أرواح املهاجرين وحاميتهم يف البحر وعىل 
اليابسة. وتأثري تغري املناخ عىل الهجرة، وتدابري عملية ملعالجة الثغرات يف حامية املهاجرين العالقني يف الدول التي متر 

بأزمات.

ه( املساهمة يف املشاورات اإلقليمية وغريها التي عقدت كجزء من مبادرة املهاجرين يف الدول التي متر بأزمات، وخالف 
ذلك املساهمة بالخربات ووجهات النظر بشأن تطوير غري ملزم ملبادئ مبادرة املهاجرين يف الدول التي متّر بأزمات 
واملبادئ التوجيهية واملامرسات الفعالة، وتعزيز االستخدام الواقعي عىل الصعيدين اإلقليمي واملحيل من خالل العمليات 

التشاورية اإلقليمية، مبا يف ذلك من خالل أنشطة بناء القدرات ذات الصلة؛

و( تعزيز قنوات الهجرة العادية واآلمنة وتجريم الهجرة غري النظامية؛
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امللخص التنفيذي

التشاورية  )العمليات  الهجرة  بشأن  اإلقليمية  التشاورية  العمليات  وأمانات  لرؤساء  الخامس  العاملي  االجتامع  ُعقد     .1 
اإلقليمية( يف مقر جامعة الدول العربية، القاهرة، مرص، 21-22 ترشين األول، أكتوبر 2015 تحت شعار الّتحدّيات الحالّية التي 
تواجه الهجرة: دعم ُمتابعة نتائج الحوار رفيع امُلستوى بشأن الهجرة الدولّية والتنمية للعام 2013 وخطة الّتنمية ملا بعد عام 
2015. تم تنظيم اإلجتامع باإلشرتاك بني جامعة الدول العربية )LAS( واملنظمة الدولية للهجرة )IOM(. انطلقت عملية التشاور 

اإلقليمية العربية رسمياً يف االجتامع.

التشاورية  العمليات  وأمانات  رؤساء  عن  ممثلون  شارك  اإلقليمي.  التشاور  عمليات  من   35 بينهم  مندوباً،   86 االجتامع  ضم       .2 
اإلقليمية)1( وأمانات املنتديات اإلقليمية حول الهجرة واألمني العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي )SAARC( جنباً إىل جنب 

مع خرباء من املنظامت اإلقليمية والحكومية الدولية)2(.

األزمات  من  ترضراً  األكرث  املناطق  إحدى  وهي  العربية  املنطقة  يف  الحرجة  للحالة  جداً  مناسب  وقت  يف  االجتامع  عقد       .3 
األهداف  واستعراض  تنفيذ  يف  اإلقليمية  التشاورية  العمليات  مساهمة  حول  لالجتامع  املوضوعي  الرتكيز  كان  املعقدة  الهجرة 
املتعلقة بالهجرة التي تّم اعتامدها مؤخراً خطة للتنمية املستدامة للعام 2030 ومتابعة لنتائج الحوار رفيع امُلستوى بشأن الهجرة 

 .)HLD( 2013 الدولّية والتنمية للعام

التشاورية للعمليات  الرابع  العاملي  االجتامع  منذ   RCPاإلقليمية التشاورية  العمليات  إجراءات  أبرز  األوىل  الجلسة  لّخصت        .4 
 اإلقليمية. شاركت حكومة البريو نتائج االجتامع العاملي للعمليات التشاورية اإلقليمية 2013، التي أكدت من جديد عىل أهمية 
االجتامعات العاملية كل سنتني يف رعاية التبادل اإلقليمي وتسليط الضوء، ودعمت عمليات التشاور اإلقليمي استمرار عقد هذه 
االجتامعات. أعطت جامعة الدول العربية بوصفها املضيف لالجتامع العاملي الخامس للعمليات التشاورية اإلقليمية ملحة عامة 
عن دورها الحساس يف إدارة األنشطة اإلقليمية املختلفة إلدارة الهجرة يف املنطقة العربية. وسّلط الضوء ممثلون عن عمليات 
التشاور اإلقليمي املشاركة عىل املالمح األساسية لعملهم وعن اإلجراءات املتخذة منذ االجتامع العاملي السابق. وأظهرت نظرة 
العمليات  وتشارك  عملهم.  نطاق  توسيع  عن  فضاًل  املوضوع  مناقشاتهم حول  اإلقليمية وسعت  التشاورية  العمليات  أن  عامة 
التشاورية اإلقليمية بشكل متزايد عىل املستوى العميل، وتنّفذ مشاريع أخرى حول قضايا هجرة اليد العاملة ومكافحة االتجار 
وتدفقات الهجرة املختلطة ومسائل أخرى حساسة تتعّلق بالهجرة. وكشفت التبادالت تقارباً متزايداً من قضايا الهجرة التي تهم 

العمليات التشاورية اإلقليمية، وكذلك شّددت عىل رضورة استمرار التعاون وتبادل الخربات بني العمليات التشاورية اإلقليمية.

5.         رّكزت الجلسات املختلفة عىل إرشاك العمليات التشاورية اإلقليمية يف متابعة نتائج الحوار رفيع املستوى 2013، وقدمت للممثلني 
الهجرة  للعمل عىل جعل  الثامنية  النقاط  الخاصة بهم حول جدول  اإلقليمية  التشاورية  العمليات  الفرصة الستعراض إجراءات 
املختلطة ومعالجة محنة  الهجرة  املهاجرين يف سياق تدفقات  اإلنسان لجميع  ممكنة. نوقشت موضوعات مثل حامية حقوق 
املهاجرين الذين انقطعت بهم السبل من خالل مناقشة مبادرة املهاجرين يف الدول التي متّر بأزمات واآلثار املرتتبة عىل الهجرة 
القرسية وقّدر املشاركون إدراج موضوعي تغرّي املناخ والهجرة عىل جدول األعامل كموضوع عاجل للعمليات التشاورية اإلقليمية. 
بالهجرة  املتعلقة  األهداف  واستعراض  تنفيذ  اإلقليمية يف  التشاورية  للعمليات  الحاسم  الدور  التفكري يف  فرصة  املشاركون  قّدر 
املعتمدة حديثاً لخطة للتنمية املستدامة لعام 2030. تم التأكيد عىل أنه من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة وعدم ترك 
املهاجرين  يجب عكس العديد من االتجاهات السلبية املتعلقة بالهجرة. ورحب املشاركون بفرصة تبادل اآلراء وأفضل املامرسات 

حوار أبو ظبي، عملية أملايت، العملية التشاورية اإلقليمية العربية، عملية بايل، عملية بودابست، عملية كولومبو، العملية التشاورية اإلقليمية الكوميسا، العملية التشاورية اإلقليمية - الهيئة الحكومية للتنمية   1

)IGAD( مركز التنمية الدويل )IGC(، عملية الخرطوم، MIDCAS، عملية بويبال، عملية الرباط، SACM. مل تتمكن MTM وعملية براغ من الحضور ولكن فوضت ممّثل أمانة عملية بودابست لتقديم البيانات 

بالنيابة عنهم. كام شارك أمني عام املكتب اإلقليمي لغرب آسيا، وألقى كلمة نيابة عن العمليات التشاورية اإلقليمية الناشئة يف منطقة البحر الكاريبي.

2   ممثلني عن مركز دراسات الهجرة والالجئني )CMRS( يف الجامعة األمريكية يف القاهرة، مركز جامعة جورج تاون للدراسات الدولية واإلقليمية، املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة )ICMPD(، ومنظمة العمل 

الدولية )ILO(، املنظمة الدولية للهجرة، جامعة الدول العربية،  مريكوسور، مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لألمم املتحدة االقتصادية ولغريب آسيا )اإلسكوا( 

ومكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني )UNHCR(. وشارك ممثلون عن رئاسة الحكومات املاضية والحارضة واملستقبلية للمنتدى العاملي للهجرة والتنمية )GFMD( وممثل من مكتب املمثل الخاص لألمني 

العام لألمم املتحدة للهجرة الدولية والتنمية أيضاً يف اجتامع العمليات التشاورية اإلقليمية.
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