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 العمليات التشاورية بشأن الهجرة

 

، منتصف الثمانينات ذظهرت العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة في كثير من المناطق في العالم من

لمعالجة مسائل محددة  تقودها الدولحوار بشأن السياسات لمعلومات والل مستمربصفتها منتديات لتبادل 

العمليات التشاورية ومع مرور الزمن، زاد عدد وفي سياقات محددة. أمعينة  أقاليمخل اتتعلق بالهجرة د

عنصراً  أكثر فأكثر جسدوتنوعت من حيث الموقع الجغرافي والتركيز. وما فتئت ت اإلقليمية بشأن الهجرة

 .هاوممارسات الدوليةالهجرة في تشكيل سياسات هاماً 

هذه اآلليات التشاورية، فإن المصطلح "آليات التشاور سريع والتوسع المواضيعي لوفي سياق االنتشار ال

للداللة العملية التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة  ،المصطلح العام كملبين الدول بشأن الهجرة" قد جاء لي

التشاورية  ات)إلى جانب العملي، والعالمية ألقاليميةشاورات اإلقليمية واعلى مجموعة أوسع تشمل الم

ً  ،اإلقليمية بشأن الهجرة عالمية بشأن الهجرة(  عمليات تشاورية أوبشأن الهجرة  أقاليميةمنتديات  ثمة أيضا

 بتشجيع الحوار بشأن الهجرة. تعقدها الدول التي تلتزم 

مجال بالتعاون في  والمنتديات األقاليمية بشأن الهجرة العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرةوتُعنى 

الهجرة؛ ويمكن ربط هذه المحافل بشكل رسمي بمؤسسات رسمية أو غير مناقشة مسائل محددة بشأن 

 رسمية وغير ملزمة.



العالمي العمليات التشاورية العالمية بشأن الهجرة على حوكمة عامة للهجرة على الصعيد أن تركز  يمكنو

نظر في روابط بين الهجرة ومجاالت أخرى. وعادةً ما تتولى وت ،كز على موضوع محددترأن  أو

 هذه العمليات. منظمات الحكومية الدولية تيسيرال

حوكمة ب فيما يتعلقالتشاور بين الدول بشأن الهجرة وأهميتها وبحكم الطبيعة المعقدة والمتغيرة آلليات 

 اجتماعات)، على عقد مشاورات عالمية منتظمة 2005نذ عام ، دأبت المنظمة الدولية للهجرة مالهجرة

المنتديات العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة و ( فيما بيناإلقليمية لعمليات التشاوريةعالمية ل

العملية العالمية الرئيسية التي  ،والمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية بصفتهاألقاليمية بشأن الهجرة 

 تقودها الدول بشأن الهجرة بهدف:

  تشجيع أوجه التآزر وتبادل المعلومات والتجارب والممارسات الجيدة بشأن طائفة من مواضيع

 الهجرة.

 وتعزيز  األقاليمي واإلقليمي،التعاون فيما بين العمليات التشاورية وأماناتها على الصعيد  قويةت

المساهمة في الحوار حول سياسات الهجرة  من ثمت العالمية بشأن الهجرة، والعملياتفاعلها مع 

 على الصعيد العالمي.

  المساهمة في تحسين اتساق السياسات على الصعيدين الوطني واإلقليمي ودعم التقارب في

 سياسات الهجرة في مختلف األقاليم.

رئيسية بين الدول التشاور الهي اجتماعات آلليات  اإلقليمية لعمليات التشاوريةلعالمية الجتماعات االو

تسمية ليمية بشأن الهجرة فحسب. وتعود بشأن الهجرة، وال تقتصر على العمليات التشاورية اإلق

عندما كان المصطلح العام، العمليات  2005إلى عام للعمليات التشاورية اإلقليمية عالمية ال جتماعاتاال

المنتديات األقاليمية بشأن  ،المصطلحالتشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة مستخدماً على نحو شائع، ولم يكن 

قبل بدء الحوارات للعمليات التشاورية اإلقليمية جتماعات العالمية اال تلك تقدعُ بعد. و يُستخدمالهجرة 

الحوار الرفيع المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية والعالمية الرئيسية األخرى بشأن الهجرة )مثل 



المستوى لألمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنمية(. ومنذ إنشاء هذه العمليات جرى دمجها تدريجياً في 

 .ليميةللعمليات التشاورية اإلقالعالمية  االجتماعات

إلى نتائج  بشأن الهجرة للعمليات التشاورية اإلقليميةالعالمية  االجتماعاتاجتماع من ويستند كل 

آليات التشاور بين متطلبات التعاون فيما بين  والثاني األول جتماع السابق. واستعرض االجتماعاناال

لتعكس للعمليات التشاورية اإلقليمية العالمية  في االجتماعاتلمناقشات ع نطاق اسوُ ؛ والدول بشأن الهجرة

 ها.يدوتزايد تعقالديناميات المتغيرة للهجرة 

العالمية  االجتماعاتآليات التشاور بين الدول بشأن الهجرة في مشاركة  تومع مرور السنين، زاد

المتحدة  وامتدت لتشمل شركاء إقليميين مهمين مثل اللجان اإلقليمية لألمم ،للعمليات التشاورية اإلقليمية

 ومنظمات إقليمية أخرى.

 

 

 2005بشأن الهجرة: للعمليات التشاورية اإلقليمية  األول عالميالجتماع اال

 واللجنة العالمية للهجرة الدولية التي لم تعد قائمة.المنظمة الدولية للهجرة  المضيف:

 ، جنيف، سويسرا2005نيسان/ أبريل  15-14 تاريخ ومكان االنعقاد:

 5و منتديات أقاليمية بشأن الهجرة 4التشاور بين الدول بشأن الهجرة )من آليات آليات  9 :مشاركونال

 حكومية.ظمات دولية من 4( وإقليمية بشأن الهجرةتشاورية  عمليات



آليات التشاور بين الدول بشأن الهجرة وركزوا على على أهمية التفاعالت بين اتفق المشاركون : نتيجةال

اإلقليمية، وفضلوا في الوقت ذاته اتباع نهج مرن بدل نهج  التشاوريةللعمليات  عالمي أهمية عقد اجتماع

 مؤسسي.

 

  2009 للعمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة: االجتماع العالمي الثاني

 الحكومة الملكية التايلنديةالمضيف: 

 ، بانكوك، تايلند2009حزيران/ يونيه  5-4تاريخ ومكان االنعقاد: 

 8و منتديات أقاليمية بشأن الهجرة 5من آليات التشاور بين الدول بشأن الهجرة ) آلية 14المشاركون: 

 .حكوميةمنظمات دولية  3( وواحدة عالميةوعملية  إقليمية بشأن الهجرةتشاورية  عمليات

الدولية للهجرة قامت المنظمة في إطار متابعة إحدى التوصيات الرئيسية الصادرة عن االجتماع، : النتيجة

. ويشكل هذا ةات التشاور بين الدول بشأن الهجرخصصته آللي على موقعها الشبكي، بافتتاح قسم شامل

 عن بعضها البعض المعلومات أجل تبادل من الفضاء منصة آلليات التشاور بين الدول بشأن الهجرة

األقاليم. وكان  أوجه التناسق فيما بينلتالي تسهيل ، وباوخطط عملها أنشطتهافيما يتعلق ب والوصول إليها

 .سنتينكل فترة  للعمليات التشاورية اإلقليمية عالمي اجتماعمضمون توصية ثانية هو عقد 

 



  2011للعمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة:  االجتماع العالمي الثالث

 حكومة بوتسواناالمضيف: 

 ، غابوروني، بوتسوانا2011أكتوبر  تشرين األول/ 26-25تاريخ ومكان االنعقاد: 

 تعزيز التعاون بشأن الهجرة من خالل الحوار وبناء القدرات الموضوع: 

 7و منتديات أقاليمية بشأن الهجرة 3) من آليات التشاور بين الدول بشأن الهجرة آليةً  11المشاركون: 

 حكومية.ت دولية منظما 8واحدة( و عالميةوعملية  إقليمية بشأن الهجرةتشاورية  عمليات

بشأن تفاعل اقترح المشاركون أدوات ملموسة من أجل تعزيز القدرات وتبادلوا وجهات النظر : النتيجة

العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة والمنتديات األقاليمية بشأن الهجرة مع اآلليات التكميلية للتعاون 

 إضافة إلى العالقة بالمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية ،الدولي بشأن الهجرة على الصعيد اإلقليمي

. 2013حـوار األمم المتحدة الرفيـع المستــوى بشــأن الهجـرة الدوليــة والتنمية لعام والتوقعات بشأن 

العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة/ المنتديات األقاليمية بشأن وناقش المشاركون كذلك إمكانيات 

 وضع سياسات تستند إلى األدلة بشأن تحديات الهجرة المعاصرة.في  للمساهمةالهجرة 

 

  2013للعمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة:  االجتماع العالمي الرابع

 حكومة بيروالمضيف: 

 ، ليما، بيرو2013أيار/ مايو  23-22تاريخ ومكان االنعقاد: 

 بيئة دولية متغيرة للهجرة في التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرةالعمليات الموضوع: تحديد مركز 



 9و منتديات أقاليمية بشأن الهجرة 5من آليات التشاور بين الدول بشأن الهجرة ) آليةً  15المشاركون: 

منظمات  7ولألمم المتحدة  لجنة إقليميةو( واحدة عالميةوعملية  إقليمية بشأن الهجرةتشاورية  عمليات

 حكومية.دولية 

وتبادل وجهات النظر بشأن أهمية وفوائد التعاون والحوار بشأن التجارب  االجتماع تقاسميّسر : النتيجة

الهجرة، خاصة فيما يتعلق بكيفية معالجة التحديات العالمية للهجرة على الصعيد اإلقليمي. وأفضى 

إلى توصيات محددة لينظر فيها األمين  ةللعمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجر االجتماع العالمي الرابع

العام لألمم المتحدة والجمعية العمة لألمم المتحدة في سياق حـوار األمم المتحدة الرفيـع المستــوى بشــأن 

، وبالتالي مواصلة المساهمة في إدراج الهجرة في خطة التنمية 2013الهجـرة الدوليــة والتنمية لعام 

 .2030المستدامة لعام 

 

  2015االجتماع العالمي الخامس للعمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة: 

 جامعة الدول العربية المضيف: 

 ، القاهرة، مصر2015تشرين األول/ أكتوبر  22-21تاريخ ومكان االنعقاد: 

شــأن الحـوار الرفيـع المستــوى بنتائج "استجالء تحديات الهجرة المعاصرة: استناداً إلى الموضوع: 

 "2013الهجـرة الدوليــة والتنمية لعام .

 9و منتديات أقاليمية بشأن الهجرة 5) من آليات التشاور بين الدول بشأن الهجرة آليةً  15المشاركون: 

منظمات  7لألمم المتحدة ولجنة إقليمية ( وواحدة عالميةوعملية  إقليمية بشأن الهجرةتشاورية  عمليات

 حكومية.دولية 



في حماية حقوق دور العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة تمحورت النقاشات حول : النتيجة

والحماية وتدفقات المهاجرين المختلطة رية لهجرة القسقضايا ا تتناولجميع المهاجرين؛  لفائدةاإلنسان 

ر البيئة وتدهوالذين يوجدون في بلدان تمر بأزمات؛ معالجة تغير المناخ  في عرض البحر والمهاجرين

أن بوالهجرة؛ تعزيز ثقة العموم في سياسات الهجرة وممارساتها. وأفادت إحدى توصيات االجتماع 

رجة ضمن أهداف للعمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة دور أكبر تضطلع به لتحقيق الغايات المند

 المرتبطة بالهجرة. التنمية المستدامة

 

 

  2016ات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة: االجتماع العالمي السادس للعملي

 المنظمة الدولية للهجرة  المضيف: 

 ، جنيف، سويسرا2016تشرين األول/ أكتوبر  13تاريخ ومكان االنعقاد: 

"الهجرة وأهداف التنمية المستدامة: دور آليات التشاور بين الدول بشأن الهجرة والمنظمات الموضوع: 

 االقتصادية اإلقليمية."

 13و منتديات أقاليمية بشأن الهجرة 6من آليات التشاور بين الدول بشأن الهجرة ) آليةً  21المشاركون: 

إقليمية منظمات اقتصادية  5( ووعمليتان عالميتانالعمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة من  عمليةً 

 لألمم المتحدة لجنتان إقليميتانو



؛ أدوار العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن حول الهجرة 2030عام  تمحورت المداوالت في خطة: النتيجة

لألمم المتحدة اللجان اإلقليمية الهجرة والمنتديات األقاليمية بشأن الهجرة والمنظمات االقتصادية اإلقليمية و

ملة ؛ مجاالت التعاون والشراكات المحت2030أهداف خطة التنمية المستدامة لعام في المساهمة في تحقيق 

 و تحقيق أهداف التنمية المستدامة. على الصعيد اإلقليمي نح

 

  2017االجتماع العالمي السابع للعمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة: 

 المنظمة الدولية للهجرة  المضيف: 

 ، جنيف، سويسرا2017تشرين األول/ أكتوبر  11-10تاريخ ومكان االنعقاد: 

التشاور بين الدول بشأن الهجرة والمنظمات االقتصادية اإلقليمية. واالتفاق العالمي " آليات الموضوع: 

 من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية"

في نطاق االجتماع العالمي السابع للعمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة سينظر النتيجة المتوقعة: 

ً أو ور بين الدول بشأن الهجرة، إن كان إالدور الذي يمكن أن تضطلع به آليات التشا ً أو أقاليميا قليميا

 في سياق العملية التحضيرية لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.عالمياً، 

 المنظمة الدولية للهجرة

 شعبة الشراكات الدولية

 العنوان: 

17 route des Morillons 

P.O. Box 17 



1211 Geneva 19 

Switzerland 

 11 91 717 22 41+الهاتف: 

 50 61 798 22 41+فاكس: 

 grcp@iom.intالبريد اإللكتروني: 

 meetings-rcp-https://www.iom.int/globalالموقع الشبكي: 

 

 المنظمة العالمية للهجرة 

 وكالة الهجرة التابعة لألمم المتحدة

 

 

 العالمية للعمليات التشاورية اإلقليمية االجتماعاتالمشاركون في 

 2005االجتماع العالمي للعمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة لعام 
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