
 
 
 

 

 . غابورون, بتسوانا.5122تشرين األول,  52-52(. RCPالعمليات االستشاريّة اإلقليميّة بشأن الهجرة ) وأمناءالثالث لرؤساء  الدوليمشاركون في االجتماع ال
 

 رةلهجا نبشأ اإلقليميّة االستشاريّة تلعمليّاا

(RCPs)
 

 ؟(RCP)بشأن الهجرة ما هي العمليّة االستشاريّة اإلقليمية 

 

هي عبارة عن منتدى للحوار وتبادل المعلومات يقتصر ( RCPإن العمليّة االستشاريّة اإلقليميّة بشأن الهجرة )

 على الدول التي لديها مصلحة في الترويج للتعاون في مجال الهجرة.

 

 (*RCPsخصائص العمليّات االستشاريّة اإلقليميّة بشأن الهجرة )

مخّصصة لمناقشة قضيّة أو قضايا معيّنة من قضايا الهجرة. وهذه االجتماعات هي  تجّددةهي اجتماعات إقليميّة م -2

 ؛عمليّات متّصلة ال تُبَرم لمّرة واحدة فقط

مما يعني أّن المشاركين فيها ليسوا في موضع إجراء مباحثات بناًءا على مصالح أو  ،مليّات غير رسميةنّها عأ -5

 مواقف وطنيّة؛

 ةأي بإجراءمما يعني أن الدول المشاركة ال تتباحث قوانين ُملِزمة وهي غير ُمَكلّفة  ،لزمةنّها عمليّات غير مأ -3

 تغييرات بعد االجتماعات؛

 للتعامل مع قضايا الهجرة؛ -وفقط-الهدف الكامن وراء إنشاء هذه العمليّات هو  إنّ  -4

ا من إقليم ما باالعتماد على مجال قضيّة الهجرة ( بلدانً RCPsتجمع العمليّات االستشاريّة اإلقليميّة بشأن الهجرة ) -2

جغرافيّا, ولكنّه يستخدم أيضا مجازيّا في بعض  غالبًا ما يستخدمفهو « إقليميّة»التي تنبغي معالجتها. أما مصطلح 

 ؛«خارطة الهجرة» التفكير على في  المتقاربةاألحيان لوصف الموقع المشترك للدول 

( ليست مرتبطة بمؤّسسات إقليميّة رسميّة. إال أنها RCPsاريّة اإلقليميّة بشأن الهجرة )إن أغلب العمليّات االستش -2

بطرق تكامل غالبا ما تكون جزءا ال يتجّزأ من سياقاتها اإلقليميّة وتتفاعل مع هيئات إقليميّة وجمعيّات وعمليّات 

 معقّدة.

 

للعمليات االستشارية اإلقليميّة الرئيسية المعنيّة  5121( في العام IOMدولية للهجرة )لتقييم المنظمة ال للحصول على معلومات أكثر تفصيال, انظر* 

 http://publications.iom.int/bookstore, والموجود على االنترنت في الرابط التالي: 33رقم  MRSــبالهجرة, ال

 

 

ة ـّ يـة الدولـمـظّ ـنـتزم المـلــت

دأ ـبـمب( IOMرة )ـجـلله

 ةـــمــظـتنـمـجرة الـهــأن ال

واإلنسانيّة تفيد المهاجرين 

ة ـمـظنـمـإن الع. ـمـتـجموال

 (IOMجرة )ـهـلـة لـيـالدول
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ديم ـقـل: تــن أجــي مــالدول
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ن أجل احترام ــل مــمــعــال

امة اإلنسانيّة رـكـلـال لــّ عــف

 ن.ــــريـــاجــهــمــاه الـورف
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تأثيرات العمليّات االستشاريّة اإلقليميّة على عملية 

 حوَكَمة الهجرة

 

 إعداد األجندة وتعريف القضيّة 

الحوار بين  (RCPs)إلقليمية ترّوج العمليّات االستشاريّة ا

الدول وتبادل المعلومات ونُهُج الهجرة التعاونيّة, من خالل 

تحديد المصالح المشتركة بين أعضائها وتمكين الدول من 

تحسين فهمها لوجهات نظر بعضها البعض. إن كاّل من 

تبادل المعلومات والفهم األفضل لقضايا الهجرة هما الهدفان 

(. RCPsعمليات االستشاريّة اإلقليميّة )الُمعلنان لمعظم ال

وعالوة على ذلك يعتبر هذا الجانب جانبًا أنتجت فيه 

العمليّات االستشاريّة اإلقليميّة واحدا من أوضح التأثيرات 

 ة الهجرة.مَ على عملية حوكَ 

 

 بناء توافق اآلراء وتقريب المواقف 

فّعالة إّن لدى العمليّات االستشاريّة اإلقليميّة الراسخة وال

القدرة على تعزيز شبكات التواصل بين المسئولين من 

وزارات مختلفة تابعة لنفس الحكومة والذين غالبا لن يلتقوا 

إن لم يكن من خالل هذه العمليّات, مما يؤدي بالتالي إلى 

وضع أسس لترابط وتنسيق وتعاون أفضل على الصعيد 

ستشارية الوطنّي. ومن الممكن أيضا أن تؤّدي العمليات اال

لألمر  ةإلى تنسيق السياسات الخاضع (RCPsاإلقليميّة )

هذا معلنًا الواقع داخل مناطق مختلفة حتى تلك التي ليس 

 الهدف فيها.

 

 التغييرات في سياسات وممارسات وقوانين الهجرة 

( إلى RCPsفي حين تهدف العمليّات االستشاريّة اإلقليميّة )

ى أن العضويّة في هذه صنع سياسات جديدة, هناك أدلّة عل

( قامت 2العمليّات كانت قد نتج عنها أن الدول األعضاء: 

باستعراض وصنع و/أو تعديل التشريعات المتعلّقة بالهجرة. 

إّن المساهمة في العمليّات االستشاريّة اإلقليميّة كانت قد أّدت 

( 5في حاالت عديدة إلى تطبيق أفضل للسياسات القائمة؛ 

ولي الهجرة من خالل المشاركة عّززت قدرات مسئ

الُمنتظمة في ورشات العمل والحلقات الدراسية  على 

مستوى تقنّي. توفّر ورشات العمل التدريب والمعلومات 

لألفراد المعنيين والمنخرطين بعمليات إدارة الهجرة بشكل 

 يومّي.

 

 متى تعمل العمليات االستشاريّة اإلقليميّة على أفضل وجه؟

 

 ملكية الدولة 

إّن االلتزام الصارم للدول هو عنصر أساسّي ومهّم لقيام 

عمليّة استشاريّة إقليميّة فّعالة. كما إّن مسألة التمويل على 

وجه الخصوص تعتبر مفتاحا مهّما, على الرغم من أّن 

االجتماعات واألخذ  ةجلّيات االلتزام تتضمن وضع أجندت

شاريّة باآلثار المترتبة على مشاورات العمليات االست

اإلقليميّة حول الممارسات والسياسات الوطنيّة المتعلّقة 

بالهجرة بكامل الحسبان. كما أّن طبيعة وتأثير نقاشات 

العمليّة االستشاريّة اإلقليميّة سوف وبكّل تأكيد  تتحدد بشكل 

 ذلك, إنّ كبير من خالل نوعيّة المشاركة. وباإلضافة  إلى 

 مستوى المناسب ومع الحضور المنتظم لالجتماعات وبال

 

الخبرة التقنيّة المطلوبة هو أمر بالغ األهميّة لنجاح العمليّة 

استحقاق  (, وغالبا أنه سيضمنRCPاإلقليميّة )االستشاريّة 

 الفوائد ألعضاء العمليّة.

 

 االختيار الدقيق للقضايا 

في البداية على وجه  (RCPs)ستقوم العمليات االستشاريّة اإلقليميّة 

الخصوص وقبل بناء الثّقة بتباحث قضايا مقدوٌر عليها ونشاطات 

عمليّة. إّن تناول العديد من القضايا دفعة واحدة هو مخاطرة قد 

التركيز على القضيّة األساسية, إاّل إذا كان ذلك  تؤّدي إلى فقدان

ُمداًرا بشكل جيّد, مثال من خالل نظام يتألف من مجموعات عمل. 

إن الهجرة مجال حيوّي يخضع للتغييرات المتكررة, ومن الممكن 

( على االستمرار RCPsقياس قدرة العمليّات االستشاريّة اإلقليميّة )

الوقائع المتغيّرة. إّن هذه العمليّات  من حيث قدرتها على التكيّف مع

 قادرة على أن تتطّور فيما يتماشى مع التحّديات واألولويّات الجديدة.

 

 الرسميّة وعدم الرسميّة 

( تصّر على RCPsإن العديد من العمليّات االستشاريّة اإلقليميّة )

عدم الرسميّة )بمعنى غير سياسيّة وليس بمعنى غياب اإلجرائيّة( 

حاسمة في كيفيّة عملها, مع التجريب في « ة ُمضافةقيم»كـ

تقوم العمليّات «. الرسمية-عدم \الرسميّة»درجات مختلفة من 

( بتنفيذ إجراءات معيّنة لضمان أن RCPsاالستشاريّة اإلقليميّة )

سوف لن تنقص من شأن هذه العمليّات لتصبح « الرسمية-عدم»

إن خطط العمل تعتبر  فعلى سبيل المثال,«. دكاكين ثرثرة»مجّرد 

بمثابة بيانات النوايا وبالتالي فإّن تمكين العمليّات االستشاريّة 

( لتعهّد آليّات وتقوم هذه اآلليّات بالتشجيع على RCPsاإلقليميّة )

العمل. وأي اتفاقيات  ناتجة ال تحتاج بالضرورة ألن تكون 

عجلة مرؤوسة بشكل شديد أو تطفليّة وإنّما ألن تعمل بلطف لدفع 

 العملية إلى األمام.

 

 التشغيل آليات 

تقوم أنماط التشغيل بتحديد ترتيبات العمل والهيكل التنظيمّي لكل 

التشغيل ذات  آاليات(, وتعتبر RCPعمليّة استشاريّة إقليميّة )

ة استشاريّة إقليميّة أهميّة كبيرة لضمان وظيفيّة كل عمليّ 

واستمراريّة العمليّة في أداء عملها. إن أنماط التشغيل هذه شاملة 

وسوف تتالءم مع خصوصيّات العمليّة االستشاريّة اإلقليميّة 

(RCP المعنيّة. ومن بين جملة األمور التي تشملها )آليات 

 التشغيل, أنها تقوم بتحديد نمط القيادة الذي يجب العمل به, فعلى

سبيل المثال, في حال تحدد في حال كانت الرئاسات دائمة أو 

مؤقّتة. سيكون هناك في بعض الحاالت مجموعة توجيهيّة تدعم 

الرئيس في وضع األجندات وتقديم التقارير حول أنشطة محددة أو 

إجراء جلسات مواضيعيّة. ومن الممكن أن تحافظ على أمانة فنيّة 

ات والتحضير لالتصاالت بالدول تساعد الرئيس في عقد االجتماع

المشاركة وبإجراء هذه االتصاالت, باإلضافة إلى المساعدة في 

 تطبيق األنشطة المتابعة.

إن هيكال من مستويين لالجتماعات المنتظمة كان قد أثبت فعاليّة 

(: RCPsأفضل في تعزيز أهداف العمليّات االستشاريّة اإلقليميّة )

الحلقات الدراسيّة التي تم حضورها إن كال من مجموعات العمل و

للقيام  المحافلمن قبل خبراء على المستوى التقني تعتبر أفضل 

 ومقارنتها.   تبتبادل المعلومات وبناء القدرات ولجمع المعلوما

 

 حوارال( والتوقعات فيما يتعلق بGFMD)حول الهجرة والتنمية 
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 (.http://www.iom.int/regional-consultative-processesانظر للرابط التالي: )س1

الجلسات الوزاريّة العاّمة في المقابل هي األكثر بينما تعتبر 

التخاذ القرارات اإلستراتيجيّة ولتنسيق المواقف تالئماً 

 المشتركة ولترجمة فحوى المناقشات.

 

 إنهاء العمليّة 

( موجودة لخدمة RCPsإن العمليّات االستشاريّة اإلقليميّة )

م بالوظائف التي ال يمكن للمؤسسات مصالح الدول وللقيا

الدوليّة القيام بها وال يمكن القيام بها من خالل المعاهدات 

المتعّددة األطراف. في حال توقفت العمليّات االستشاريّة 

( عن خدمة مصالح الدول أو في حال تم RCPsاإلقليميّة )

أخذ تلك المصالح من قبل هيئات إقليميّة أخرى, فعندها ليس 

 خطأ أبدا إنهاء العمليّة.من ال

 

(: االجتماعات RCPsالعمليّات االستشاريّة اإلقليميّة )

 والتفاعالت مع المنتديات والّشركاء اآلخرين الدولية

 

  العمليّات االستشاريّة  وأمناءلرؤساء  الدوليةاالجتماعات

 (RCPsاإلقليميّة )

ت ازداد تبادل المعلومات والممارسات الجيّدة بين العمليّا 

( على مدى الّسنوات العديدة RCPs)االستشاريّة اإلقليميّة 

قامت كل من المنظّمة الدوليّة  5112الماضية. ففي العام 

( واللجنة العالميّة السابقة للهجرة الدوليّة IOM)للهجرة 

(GCIM باستضافة االجتماع )األول للعمليّات  الدولي

من ( والذي جمع كال RCPs)االستشاريّة العالميّة 

تسع عمليّات استشاريّة إقليميّة  أمناءالحكومات األعضاء 

(RCPs حيث اتفق المشاركون على قيمة هكذا تفاعالت .)

وأكدوا على أهميّة عقد المزيد من االجتماعات من نفس 

 النوع في المستقبل.

ّي الثاني للعمليّات دوللقد تمت استضافة االجتماع ال

ن قبل حكومة تايالند ( مRCPsاالستشاريّة اإلقليميّة )

في   (IOMالملكيّة بالتعاون مع المنظّمة الدوليّة للهجرة )

قاموا  مشاركاً . وقد ضّم االجتماع قرابة الستّين 5112العام 

(. وقد قامت RCPعمليّة استشاريّة إقليميّة ) 23بتمثيل 

( بتخصيص قسم شامل IOMالمنظمة الدوليّة للهجرة )

قليميّة على موقعها على االنترنت للعمليّات االستشاريّة اإل

متابعة إلحدى توصيات االجتماع الرئيسيّة. يعمل هذا الحيّز 

كمنّصة تتبادل فيه كل منها طواعيّة المعلومات وتتمكن من 

الحصول على معلومات حول خطط عمل وأنشطة بعضها 

كل األطراف بين البعض, مما يسهّل التبادالت المفيدة ل

المناطق المختلفة
1
وكانت إحدى توصيات اجتماع العام  .

ة للعمليّات دوليّ أيضا أن يتم عقد االجتماعات ال 5112

 ( مّرة كل سنتين.RCPsاالستشاريّة اإلقليميّة )

الثالث للعمليّات االستشاريّة اإلقليميّة  دوليّ أما االجتماع ال

(RCPs)   فقد تمت استضافته من قبل حكومة جمهوريّة

( في IOMالمنظّمة الدوليّة للهجرة ) بوتسوانا بالتعاون مع

تحت عنوان تعزيز التعاون بشأن الهجرة عبر  5122العام 

الحوار وبناء القدرات. كان قد حضر االجتماع ما يقارب 

العمليّات  وأمناءممثال عن الدول األعضاء  52ال

(. تبادل المشاركون وجهات RCPsاالستشاريّة اإلقليميّة )

( RCPsيّات االستشاريّة اإلقليميّة )النظر حول تفاعل العمل

مع اآلليّات التكميليّة للتعاون الدولي في مجال الهجرة على 

  المستوى اإلقليمي, وأيضا حول العالقة مع المنتدى العالميّ 

وى حول ألمم المتحدة الرفيع المستل 5123هذا العام  المقبل

 .الثالث من نوعه والذي يعتبر (HLDالهجرة والتنمية )

 

ّي الرابع للعمليّات االستشاريّة دولفي حين تم عقد االجتماع ال

( في ليما عاصمة جمهورية بيرو في كل من RCPsاإلقليميّة )

وتمت استضافته من  5123من أيار من هذا العام  53وال 55ال

ون مع المنظمة الدوليّة للهجرة قبل حكومة جمهوريّة بيرو بالتعا

(IOM تحت عنوان تحديد موقع العمليّات االستشاريّة اإلقليميّة )

(RCPs في مشهد الهجرة الدوليّة المتغيّر. والذي جرى عقده )

, 5123( في العام HLDعلى خلفيّة الحوار الرفيع المستوى )

ون ويهدف االجتماع إلى توفير منّصة للتعّمق في إمكانيات التعا

ّي دولتتعامل مع الهجرة على مستوى  مع العمليّات األخرى التي

 وأقاليمي.

 

 التفاعل مع المنتديات األخرى 

( للعام UN/HLDعقب الحوار الرفيع المستوى لألمم المتحدة )

والتأسيس الالحق للمنتدى العالمّي حول الهجرة والتنمية  5112

(GFMDأصبح موضوع العمليّات االستشاريّة اإل ) قليميّة

(RCPs موضوعا يتم نقاشه في كل اجتماعات المنتدى العالمّي )

( السنويّة. لقد كان أحد أهم GFMDحول الهجرة والتنمية )

( GFMDأسباب تركيز المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية )

قدمته  الذي( RCPsثر العمليّات االستشاريّة اإلقليميّة )أهذا, هو 

قدمه هذه العمليّات في تعزيز التعاون بين ت ان من الممكن او كان

ة الهجرة وفي قضايا الهجرة والتنمية مَ الدول في موضوع حوكَ 

على وجه الخصوص. تسليًما بأّن المنتدى العالمي حول الهجرة 

( هو المنتدى الوحيد الذي يُمَكن الدول من GFMDوالتنمية )

العديد  تداول موضوع الهجرة والتنمية على مستوى عالمّي, سعت

( للتأثير على المنتدى RCPsمن العمليّات االستشاريّة اإلقليميّة )

( من خالل ُمدَخاًلتها GFMDالعالمي حول الهجرة والتنمية )

وكذلك تأثّرت بنتائج مداوالت المنتدى العالمي حول الهجرة 

( كما هو واضح في بعض الحاالت من GFMDوالتنمية )

 اختياراتها للمواضيع.

 

 خرونشركاء آ 

( من قبل بعض CSOsيتم تضمن منظّمات المجتمع المدني )

( إما بشكل مستمّر أو على RCPsالعمليّات االستشاريّة اإلقليميّة )

أساس مخّصص لتقدم مدَخالت لمناقشات مواضيعيّة محددة بصفة 

 مراقب.

لقد لعبت المنظّمات الدوليّة دوًرا حاسًما في دعم العمليّات 

( ليس فقط كأمانات )انظر إلى RCPsميّة )االستشاريّة اإلقلي

مصفوفة العرض على ظهر الصفحة( وإنّما أيضا كشركاء. 

( على سبيل المثال تشارك في IOMفالمنظمة الدوليّة للهجرة )

( وبقدرات مختلفة, ولكن RCPsعدة عمليّات استشاريّة إقليميّة )

كونها في معظم األحيان بكونها أمانة ولكن في كثير من األحيان ب

خبيرا تقنيّا تحت طلب الدول المشاركة يتعهّد الدراسات البحثيّة 

وينفّذ أنشطة المشاريع الُمتٌّفق عليها ويقّدم المشورة في السياسات 

 وتنفيذ أنشطة بناء القدرات.

تقّدم كل من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

(UNHCRوالمركز الدولي لتنمية سياسات ال ) هجرة

(ICMPD( الدعم للعمليّات االستشاريّة اإلقليميّة )RCPs إما )

 من خالل عالقات مؤسسيّة أو على نحو مخّصص.
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عرض عام للعمليات االستشاريّة اإلقليميّة الرئيسيّة

  2 

 العمليّة االستشاريّة اإلقليميّة األعضاء األمانة األولويّات الحاليّة\سيّةمجاالت النقاش الرئي

 اإلقـــــلــيـــم: أوروبا واالتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي ســابـــقــــا

  الهجرة في منطقة جنوب شرق أوروبا ومنطقة البحر

 األسود ومنطقة طريق الحرير
جرة المركز الدولي لتنمية سياسات اله

(ICMPD) 

 (Budapest)  عمليّة بودابست دولة من الدول األعضاء 42

 التعاون في مجال الهجرة وإدارتها 

 )اللجوء )حق اللجوء السياسّي 

 الهجرة غير المنتظمة 

 الهجرة والتنمية 

المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة 

(ICMPD) 

 (Prague) عمليّة براغ دولة من الدول األعضاء 21

ــــلــيـــم: القاّرتان األمريكيتان ومنطقة البحر الكاريبياإلقـ  

 سياسات الهجرة وإدارتها 

 حقوق اإلنسان للمهاجرين 

 الهجرة والتنمية 

أمانة فنيّة مع دعم من المنظّمة الدوليّة 

 (IOMللهجرة )
 (Puebla) عمليّة بويبال دولة من الدول األعضاء 22

 الهجرة والتنمية 

 حقوق المهاجرين 

 تكامل وتبادل المعلومات واإلحصاءاتال 

 التهريب وتجارة البشر 

أمانة فنيّة مع دعم من المنظّمة الدوليّة 
 (IOMللهجرة )

 (SACMمؤتمر أمريكا الجنوبية حول الهجرة ) دولة من الدول األعضاء 12

 اإلقـــــلــيـــم: غرب البحر األبيض المتوّسط

 موجات الهجرة 

 الهجرة غير النظاميّة 

 هجرة والتنميةال 

 الهجرة والصّحة 

 واجبات وحقوق المهاجرين 

ال توجد أمانة رسميّة )في الماضي 

 IOMكانت المنظمة الدولية للهجرة 
تقدم الدعم اللوجستي والتقني عند 

 (الطلب

 5+5حوار  دول من الدول األعضاء 21

 بناء القدرات 

 المشاريع التنفيذيّة بما يتضّمن عنصر الحوار 

 لمشاريع والحوارنشر نتائج ا 

 الهجرة والتنمية 

المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة 
(ICMPD) 

 (MTMالهجرة العابرة في البحر األبيض المتوسط ) دولة من الدول الشريكة 42

3اإلقـــــلــيـــم: أفــــريـــقـــيـــا
 

 تماسك السياسات المتعلقة بالهجرة 

  ّةتقوية القدرات المؤّسساتيّة اإلقليمي 

 الهجرة والتنمية 

 التكامل 

أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بالتعاون مع  (IGADبالتنمية )

( AUCمفوضيّة االتحاد األفريقي )

 (IOMومع المنظمة الدولية للهجرة )

( للهيئة الحكومية RCPالعمليّة االستشاريّة اإلقليميّة ) دول من الدول األعضاء 2

 (IGADة )الدولية المعنية بالتنمي

 الهجرة غير النظاميّة 

 الهجرة والصّحة 

 بناء القدرات وإدارة الهجرة 

 هجرة العمالة 

ال توجد أمانة رسميّة تقدم المنظمة 
الدعم التقني  IOMالدولية للهجرة 

 واإلداريّ 

 (MIDSA) إفريقياالحوار حول الهجرة في جنوب  دولة من الدول األعضاء 22

 حماية حقوق المهاجرين 

 ة المهاجرين في التنميةمساهم 

 حملة إعالم وتوعية 

 هجرة العمالة 

 التهريب وتجارة البشر 

ال توجد أمانة رسميّة تقدم المنظمة 
الدعم لألنشطة  IOMالدولية للهجرة 

التي تستهدف مؤسسات الجماعة 

االقتصادية لدول غرب إفريقيا 
(ECOWASوالدول األعضاء ) 

 (MIDWAالهجرة في غرب إفريقيا ) الحوار حول دولة من الدول األعضاء 22

4اإلقـــــلــيـــم: آســيـــا وأوقــيــانــوســيــا والــشــرق األوســــط
 

 المعرفة باتجاهات سوق العمل والمهارات المطلوبة 

 المطابقة الفّعالة في العرض والطلب فيما يخص العمالة 

 ة حول حركة العمالة التعاقديّ  إطار إقليمّي متعدد األطراف

 المؤقتة

هيكل دعم في أبو ظبي )قيد المداولة(. 

 (IOsإن كال من المنظّمات الدولية )

ومنظّمات اإلحصاء الحكومية 

(CSOs مدعّوة للمشاركة في )

( ADDاجتماعات حوار أبو ظبي )

 كمراقبين وخبراء مواضيعية

 22دولة من الدول األعضاء ) 51

 2دولة منها أعضاء في كولومبو وال

ى هي بلدان مقصد دول األخر

 آسيويّة(

 (ADD)حوار أبو ظبي 

 خدمات للعمال المتعاقدين مؤقتا في الخارج 

 من منافع هجرة اليد العاملة المنظّمة ىاالستفادة العظم 

 بناء القدرات وجمع البيانات وتبادل المعلومات 

تعمل المنظمة الدوليّة للهجرة كأمانة 

 (CPمنذ بداية عمليّة كولومبو )
 (CPعمليّة كولومبو ) من الدول األعضاءدولة  22

 أخرى: تـــم تــنــظــيـــمــهـــا مـــواضـــيـــعـــيـــّا

  التعاون اإلقليمي في معالجة جرائم التهريب والتجارة

 بالبشر العبر وطنية.

 

إن مراقبة وتنفيذ األنشطة يتم تنفيذها 

من قبل مجموعة توجيهية. تقدم المنظمة 
( الدعم اإلداري IOM) الدولية للهجرة

للعمليّة. يعمل مكتب دعم إقليمّي 

(RSO على تسهيل تنفيذ أطر التعاون )
 .(RCFاإلقليمي )

 (Bali Processعمليّة بالي ) دولة من الدول األعضاء 44

 اللجوء والالجئين 

 القبول والرقابة واإلنفاذ 

 الهجرة واالندماج 

أمانة المشاورات الحكومية الدولية 

(IGC) 

 (IGCالمشاورات الحكومية الدولية ) دولة من الدول األعضاء 25

 http://www.iom.int/regional-consultative-processesيمكن إيجادها على الرابط:  (RCPs) الستشاريّة اإلقليميّة األساسيّةالعمليّات ا عنن مصفوفة أكثر شموال ع موجزةنسخة  المصفوفة هذه  5

( أوصت بالبدء بحوار حول الهجرة في دول وسط إفريقيا ضمن اجتماع في برازفيل عاصمة جمهورية الكونغو في شباط ECCASعضاء في الجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا )الحظ أن تسع دول أ  3
( بالبدء بعملية السوق المشتركة لشرق وجنوب COMESAشرق وجنوب إفريقيا )في السوق المشتركة لوزراء المسئولون عن الهجرة أوصى اجتماع ال 5125ول من العام . وفي تشرين األ5125من العام 

 .5123( والتي من المتوقع أن يتم البدء بها في العام RCP( االستشاريّة اإلقليميّة )COMESAإفريقيا )
, تجري مباحثات بين دول آسيا الوسطى والدول المجاورة حول إمكانية البدء بعملية استشاريّة 5122ام باإلضافة إلى مؤتمر حول حماية الالجئين والهجرة الدولية تم عقده في ألماتي في كازاخستان في الع  4

 .5123حزيران هذا العام (. سوف يتم النقاش حول مستقبل هذه العمليّة وطرائق عمليها في مؤتمر سيتم تنظيمه في ألماتي العاصمة السابقة لجمهورية كازاخستان في RCPإقليميّة )
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