
 

 

 آليات التشاور بين الدول بشأن الهجرة
 

؟التشاور بين الدول بشأن الهجرة آليةما هو تعريف   

لمعلومات ل تتيح تبادالً مستمراً وهي آليات تقودها الدول  التشاور بين الدول بشأن الهجرة آلياتإن 

الدول المهتمة بتعزيز  لفائدةعلى الصعيد اإلقليمي أو األقاليمي أو العالمي والحوار بشأن السياسات 

ً بمؤسسات رسمية  التشاور بين الدول بشأن الهجرة آلياتربط  ويمكنالتعاون في مجال الهجرة.  رسميا

 تكون غير رسمية وغير ملزمة. أنيمكن إقليمية أو 

 التشاور بين الدول بشأن الهجرة أنواع آليات



 

 

 جرةات التشاور بين الدول بشأن الهآلي

Inter-state Consultation Mechanisms on Migration 

 

 لهجرةالعمليات التشاورية اإلقليمية بشأن ا

Regional Consultative Processes on Migration  

 

  المنتديات األقاليمية بشأن الهجرة

Inter-Regional Forums on Migration 

 

 العمليات العالمية بشأن الهجرة

Global Process on Migration 

 

أن تكون عالمية )العمليات العالمية بشأن الهجرة(، أو  التشاور بين الدول بشأن الهجرة يمكن آلليات

تي أو إقليمية. وتتمثل السمة الفريدة التي تميزها في أن الدول هي ال (أقاليمية )تربط بين إقليمين أو أكثر

 تقود هذه العمليات التي تعالج قضايا الهجرة.

 

في نطاق إقليم  لتشاور بين الدول بشأن الهجرةل هي آليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرةالعمليات 

 عادةً(. جغرافي متفق عليه )على أساس



تربط بين بلدان من إقليمين  لتشاور بين الدول بشأن الهجرةل هي آليات المنتديات األقاليمية بشأن الهجرة

 أو أكثر.

رها  لتشاور بين الدول بشأن الهجرةل هي آلياتالعمليات العالمية بشأن الهجرة  على الصعيد العالمي وتُيس ٍّ

 المنظمات الدولية الحكومية.

 هو العملية العالمية الوحيدة بشأن الهجرة التي تقودها الدول. المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية

حكومية )على سبيل المثال، منظمات دولية أن الهجرة تقودها هناك حوارات عالمية أخرى مهمة بش

لمنظمة الدولية للهجرة والحوار الرفيع المستوى لألمم المتحدة بشأن الهجرة الحوار الدولي بشأن الهجرة ل

الدولية والتنمية والحوارات بشأن التحديات المتعلقة بالحماية التي يجريها مفوض األمم المتحدة السامي 

بشأن  الالجئين ومؤتمر العمل الدولي ومؤتمر مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةلشؤون 

 منع الجريمة والعدالة الجنائية. 

أوجه االتساق مع هذه المبادرات العالمية المذكورة أعاله. لتشاور بين الدول بشأن الهجرةل تعزز آلياتو  

 

 بين الدول بشأن الهجرة لتشاورا لياتآلمجاالت التركيز المواضيعية 

ركزت على قضايا محددة )على سبيل المثال،  لتشاور بين الدول بشأن الهجرةا اقتصر تركيز بعض آليات

عملية بالي على مكافحة االتجار باألشخاص وركز حوار أبو ظبي وعملية كولومبو على هجرة اليد 

اهتمام لدى الدول المشاركة فيها. غير  ذاتالعاملة(؛ وركزت آليات أخرى على طائفة أوسع من القضايا 

 مل عدداً من مجاالت إدارة الهجرة.صارت تمتد أكثر فأكثر لتش لتشاور بين الدول بشأن الهجرةا آلياتأن 

 

التشاورية اإلقليمية بشأن  لياتلعمامن  14تمثل الهجرة والتنمية مجال تركيز مواضيعي بالنسبة إلى 

 الهجرة



التشاورية اإلقليمية  لياتلعمامن  19هجرة اليد العاملة بالنسبة إلى  ؛بشأن الهجرة األقاليميةمنتديات وال

الهجرة غير النظامية والتدفقات المختلطة  بالنسبة إلى  ؛بشأن الهجرة األقاليميةمنتديات وال بشأن الهجرة

مكافحة االتجار و؛ الهجرةبشأن  األقاليميةمنتديات وال التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة لياتلعمامن  14

بشأن  األقاليميةمنتديات وال التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة لياتلعمامن  14بالنسبة إلى  باألشخاص

منتديات وال التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة لياتلعمامن  11حقوق المهاجرين بالنسبة إلى و، الهجرة

 التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة لياتلعمامن  8ة إلى بالنسب إدارة الحدود ؛بشأن الهجرة األقاليمية

التشاورية اإلقليمية بشأن  لياتلعمامن  8بيانات الهجرة بالنسبة إلى ؛ بشأن الهجرة األقاليميةمنتديات وال

التشاورية  لياتلعمامن  9بالنسبة إلى  سياسات الهجرة ؛بشأن الهجرة األقاليميةمنتديات وال الهجرة

 لياتلعمامن  6الهجرة والصحة بالنسبة إلى  ؛بشأن الهجرة األقاليميةمنتديات وال اإلقليمية بشأن الهجرة

من  9إدماج المهاجرين بالنسبة إلى ؛ بشأن الهجرة األقاليميةمنتديات وال التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة

العودة والسماح بالدخول ؛ بشأن الهجرة األقاليميةيات منتدوال التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة لياتلعما

؛ بشأن الهجرة األقاليميةمنتديات وال التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة لياتلعمامن  8مجدداً بالنسبة إلى 

منتديات وال التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة لياتلعماين من تالهجرة وتغير المناخ بالنسبة إلى اثن

 ، وما إلى ذلك.بشأن الهجرة األقاليمية

الهجرة  حوكمةتتعلق بالتعاون الدولي و جوانب التشاور بين الدول بشأن الهجرة تعالج جميع آلياتو

 ويمكنها المساهمة في تحديد سياسات هجرة مخطط لها وتتسم بحسن اإلدارة في أقاليمها.

 لتشاور بين الدول بشأن الهجرةا االجتماعات العالمية آلليات

من أجل  اإلقليمية تشاوريةلعمليات الالعالمية ل االجتماعات 2005يس رت المنظمة الدولية للهجرة منذ عام 

 .التشاور بين الدول بشأن الهجرة آلياتتبادالت فيما بين التساق واالتعزيز أوجه 

 



المعروفة كذلك باسم  آليات التشاور بين الدول بشأن الهجرةالمشاورة لعالمية لرؤساء وأمانات وتجمع 

االجتماع العالمي لرؤساء وأمانات العمليات التشاورية للعمليات التشاورية اإلقليمية )أو  يالعالم االجتماع

آليات التشاور بين الدول بشأن الهجرة والعمليات رؤساء وأمانات بشأن الهجرة(، ممثلي الرئيسية 

بشأن  قاليمية بشأن الهجرة والعمليات العالمية الرئيسيةالتشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة والمنتديات األ

بشأن  آليات التشاور بين الدول بشأن الهجرةالتبادالت وأوجه االتساق فيما بين  الهجرة من أجل تعزيز

 األقاليمي ت على الصعيدمواضيع متنوعة تتعلق بالهجرة، وبالتالي المساهمة في تحسين اتساق السياسا

 . العالميواإلقليمي و

 وانعكاساتها  آليات التشاور بين الدول بشأن الهجرةدور 

في رسم معالم السياسات الوطنية للهجرة وفي بروز نُُهج  آليات التشاور بين الدول بشأن الهجرةساهمت 

آليات التشاور بين ، اضطلعت الصعيد الدوليسياسات متقاربة على الصعيدين اإلقليمي والدولي. فعلى 

في فتح حوارات منتظمة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، إضافة إلى  بدور هام بشأن الهجرةالدول 

 الهجرة. بشأن قضايا تتعلق بحوكمةجميع أصحاب المصلحة المعنيين 

 

والحوار الدولي بشأن الهجرة يوفران فضاًء للدول  المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنميةومازال 

، وبالتالي تعزيز للهجرة الرئيسية القضاياخرين بهدف تبادل وجهات النظر بشأن وأصحاب المصلحة اآل

 الهجرة على الصعيد العالمي. حوكمة

في رسم معالم نُُهج مشتركة إلدارة الهجرة على  اإلقليمية تشاوريةلعمليات الالعالمية ل االجتماعاتوساهمت 

توصيات محددة إلى  2013لعام  اإلقليمية تشاوريةلعمليات الالعالمي ل االجتماعالصعيد العالمي: أفضى 

حـوار األمم المتحدة الرفيـع لينظر فيها األمين العام لألمم المتحدة والجمعية العمة لألمم المتحدة في سياق 

، وبالتالي زيادة المساهمة في إدماج الهجرة في 2013لعام  المستــوى بشــأن الهجـرة الدوليــة والتنمية

 .2030ة المستدامة لعام خطة التنمي



منتديات وال العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرةشجعت ، وعلى الصعيدين اإلقليمي والوطني

، الوزارات والوكاالت المعنية بالهجرة على تنسيق أنشطتها ووضع خطط بشأن الهجرة األقاليمية

 وسياسات وممارسات بشأن الهجرة من خالل نهج مشترك.

 

يس ر حوار الهجرة في الجنوب اإلفريقي وضع خطة العمل اإلقليمية للجماعة اإلنمائية للجنوب وبذلك، 

؛ وستعالج خطة العمل 2019-2016والفترة  2015-2013اإلفريقي بشأن هجرة اليد العاملة لعام للفترة 

غير الهجرة المختلطة والهجرة  فريقي بشأن هجرة اليد العاملة،اإلقليمية للجماعة اإلنمائية للجنوب اإل

 إدارة الحدود.بشأن  في الجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي توصيات النظامية؛ كما يسر الحوار اعتماد

ً لممارسات فعالة بشأن حماية المهاجرين في حاالت  وأعد   المؤتمر اإلقليمي بشأن الهجرة دليالً إقليميا

ن وغيرهم من شأن مراقبة الحدود وإعادة األطفال والمراهقيالكوارث؛ إضافة إلى إرشادات إقليمية ب

 .إلى أوطانهم المهاجرين المستضعفين

 

 التشاور بين الدول بشأن الهجرة مشاركة البلدان في آليات

في كل منطقة من مناطق  بشأن الهجرة أقاليميةمنتديات و إقليمية بشأن الهجرةعمليات تشاورية هناك 

ً من ال 16و العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرةعملية من  15العالم. فهناك  منتديات منتدى نشطا

المنتدى وعملية واحدة من العمليات العالمية التي تقودها الدول بشأن الهجرة ) بشأن الهجرة األقاليمية

ية واحدة على األقل من عملبلداً في  166ا مجموعه (. ويشارك مالعالمي المعني بالهجرة والتنمية

داً في منتدى واحد على األقل من بل 179؛ ويشارك ما مجموعه إقليمية بشأن الهجرةتشاورية  العمليات

المنتدى العالمي المعني بالهجرة بلداً في  195؛ ويشارك ما مجموعه بشأن الهجرة األقاليميةمنتديات ال

 .والتنمية

 



 

 التشاور بين الدول بشأن الهجرة المراقبة في آلياتالشراكات و

مصلحة من غير الدول مثل البمشاركة أصحاب  التشاور بين الدول بشأن الهجرة آلياتقد تسمح 

أو ممثلين آخرين للمجتمع المدني بصفتهم المنظمات الدولية غير الحكومية  وأالمنظمات الحكومية الدولية 

سياسة الحوار التفاعلي والتشاركي والمتواصل، فهم فرص الهجرة وتحدياتها أعضاء أو مراقبين. وتعزز 

اف في عملية تُتوج والمساهمة في نهاية المط ،وتحديد ووضع سياسات فعالة لمعالجة تلك التحديات

بشأن الهجرة على الصعيد اإلقليمي واألقاليمي والعالمي؛ وقد تُترجم إلى سياسات  بقرارات سياساتية

 بشأن الهجرة األقاليميةمنتديات وال العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرةهجرة. ويمكن ربط وطنية لل

بجهات فاعلة أخرى على الصعيد اإلقليمي مثل المنظمات اإلقليمية واللجان اإلقليمية لألمم المتحدة. 

 ويعزز هذا الربط التركيز على الهجرة في الخطط االجتماعية واالقتصادية والسياسية اإلقليمية.

 

 التشاور بين الدول بشأن الهجرة آليات حوكمة

 إما على أساس دوري أو تكون رئاسته التشاور بين الدول بشأن الهجرة آلياتيمكن أن يترأس بلد آلية من 

ولطالما تلقت فرادى مدعومة من قبل أمانات.  التشاور بين الدول بشأن الهجرة آلياتدائمة. وتكون أغلب 

ً من األمانات بناًء على طلب منها، وذلك من قبل المنظمة  التشاور بين الدول بشأن الهجرة آليات دعما

وجامعة  ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينالدولية للهجرة والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 

المؤسسة الدولية الدول العربية والمفوضية األوروبية ومفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية و

 وغيرها من المؤسسات. األمريكية لإلدارة والسياسات العامة -بيرية واإلي

 التزام المنظمة الدولية للهجرة

خالل الثالثين سنة  التشاور بين الدول بشأن الهجرة آلياتالتزمت المنظمة الدولية للهجرة بدعم مختلف 

ً لطلبات  ، إضافة إلى دعمةسياساتي اتالماضية. وقدمت المنظمة خبرات فنية وتوجيه األمانة وفقا



التشاور بين الدول  آلياتباألساس عمل مختلف الحكومات المشاركة. وتيس ر المنظمة الدولية للهجرة 

 . وأجرت المنظمة بحوثاً وأصدرت مؤلفات بشأن عمليات الهجرة.بشأن الهجرة

 باألرقام التشاور بين الدول بشأن الهجرة آليات

 

  التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة لياتلعما

 بشأن الهجرة األقاليميةمنتديات ال

 العمليات العالمية

 حسب نوعها التشاور بين الدول بشأن الهجرة آلياتأعداد 

 

 العمليات العالمية

 بشأن الهجرة األقاليميةمنتديات ال

  التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة لياتلعما

 حسب نوعها وحسب عدد الدول التشاور بين الدول بشأن الهجرة آلياتالدول المشاركة في 

RCPs

IRFs

Global
processes

0

5

10

15

<10 20-29 40-49 60-70 166

Global processes

IRFs

RCPs



 

  التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة لياتلعما

 بشأن الهجرة األقاليميةمنتديات ال

 العمليات العالمية بشأن الهجرة

 في كل عقد من الزمنحسب سنة إنشائها  التشاور بين الدول بشأن الهجرة آليات

. وهي لمهاجرين والمجتمعتفيد امبدأ أن الهجرة اإلنسانية والمنظمة ملتزمة ب لمنظمة الدولية للهجرةا

بصفتها هيئة دولية حكومية، فإنها تعمل بالتعاون مع شركائها في المجتمع الدولي على: المساعدة على 

ة وتحسين فهم قضايا الهجرة وتشجيع التنمية االجتماعي لهجرةلمواجهة التحديات التشغيلية المتنامية 

 والعمل نحو احترام فعال للكرامة البشرية ورفاه المهاجرين.  واالقتصادية من خالل الهجرة

 المنظمة الدولية للهجرة
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 المنظمة العالمية للهجرة 

 وكالة الهجرة التابعة لألمم المتحدة

الحوار الدولي بشأن - المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنميةإضافة إلى  -تشمل هذه اإلحصاءات *

باعتبار هذه المنتديات أهم  الحوار الرفيع المستوى لألمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنميةوالهجرة 

 بشأن الهجرة أقاليميةمنتديات و إقليمية بشأن الهجرةعمليات تشاورية  الحوارات العالمية.

 

سة  المجاالت المواضيعية الرئيسية المختارة  آليات التشاور بين الدول بشأن الهجرة نوعها اإلقليم  سنة إنشائها  الدول المؤس ٍّ

 تهريبعاملة؛ االتجار بالبشر؛ هجرة اليد ال

حقوق العمال ؛المهاجرين  
أوروبا-أفريقيا 2002 10 منتدى  

أقاليمي 

بشأن 

 الهجرة

بشأن الهجرة في غرب البحر المتوسط، 5+5الحوار    

السماح بالدخول مجدداً؛ االتجار بالبشر؛ تهريب 

 المهاجرين؛ التحويالت المالية
أوروبا-أفريقيا 2000 107  

 المحيط الهادئ

منتدى 

أقاليمي 

بشأن 

 الهجرة

حوار مجموعة دول أفريقيا والكاريبي    

والمحيط الهادئ واالتحاد األوروبي    

بشأن الهجرة   

الهجرة غير النظامية؛ االتجار بالبشر؛ أوجه 

الضعف لدى المهاجرين؛ إدماج المهاجرين؛ حقوق 

 المهاجرين 

عملية  أوراسيا 2013 7

تشاورية 

إقليمية 

بشأن 

 الهجرة

بشأن حماية الالجئين عملية ألماتي   

والهجرة الدولية   

الهجرة غير النظامية؛ الهجرة القسرية؛ اللجوء؛ 

 الهجرة والتنمية؛ حقوق المهاجرين
عملية  الشرق األوسط 2015 22

تشاورية 

إقليمية 

بشأن 

 الهجرة

العملية التشاورية اإلقليمية العربية    

بشأن الهجرة وشؤون الالجئين   

منتدى  الدول األسيوية  2007 10 هجرة اليد العاملة 

أقاليمي 

بشأن 

 الهجرة

رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن اليد   

العاملة   
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أوروبا-آسيا 2008 39 هجرة اليد العاملة  منتدى  

أقاليمي 

بشأن 

 الهجرة

حوار آسيا واالتحاد األوروبي   

بشأن هجرة اليد العاملة   

االتجار بالبشر؛ هجرة اليد العاملة؛ الهجرة والتعليم؛ 

 الهجرة غير النظامية
أوروبا-آسيا 2002 53 منتدى  

أقاليمي 

بشأن 

 الهجرة

مؤتمر االجتماع اآلسيوي    

األوروبي للمديرين العامين    

للهجرة وإدارة تدفقات الالجئين   

إدارة الحدود؛ االتجار بالبشر؛ تهريب المهاجرين؛ 

 العودة
آسيا-أوروبا 2002 45  

أفريقيا-أمريكا  

منتدى 

أقاليمي 

بشأن 

 الهجرة

عملية بالي بشأن تهريب البشر ا واالتجار باألشخاص  

 وما 

وما يتصل بذلك من جرائم عبر    

وطنية   

الهجرة غير النظامية؛ الهجرة والتنمية؛ االتجار 

 بالبشر
عملية  أوراسيا 1993 52

تشاورية 

إقليمية 

بشأن 

 الهجرة

عملية بودابست   

المهاجرين؛ االتجار بالبشرإدارة الحدود؛ تهريب  عملية  األمريكتين 2016 17 

تشاورية 

إقليمية 

بشأن 

 الهجرة

مشاورات الكاريبي بشأن الهجرة   

عملية  أوراسيا 2001 34 إدارة الحدود؛ اللجوء

تشاورية 

إقليمية 

بشأن 

 الهجرة

فريق الشراكة الشرقي بشأن الهجرة    

واللجوء   

ة والتنمية؛ هجرة اليد العاملة؛ الهجرة غير الهجر

  المهاجرين تهريباالتجار بالبشر؛ النظامية؛ 
أوروبا-األمريكتين 2009 61 منتدى  

أقاليمي 

بشأن 

 الهجرة

الشامل  اإلقليميالحوار الثنائي     

االتحاد األوروبي بين  والمتسق   

وأمريكا الالتينية والكاريبي    

العودة؛ االتجار بالبشر؛ الهجرة غير النظامية؛ 

 تهريب المهاجرين
أوروبا-أفريقيا 2014 39 منتدى  

أقاليمي 

بشأن 

 الهجرة

المبادرة المشتركة بين االتحاد    

األوروبي وبلدان القرن األفريقي   

لتقصي طرق الهجرة )عملية    

الخرطوم(   

إدارة الحدود؛ العودة؛ حقوق المهاجرين؛ الهجرة 

 غير النظامية
أوروبا-أفريقيا 2006 57 منتدى  

أقاليمي 

بشأن 

 الهجرة

الحوار األوروبي األفريقي بشأن    

الهجرة والتنمية )عملية الرباط(   

عملية  على الصعيد العالمي 2007 195 الهجرة والتنمية

 عالمية
المنتدى العالمي المعني بالهجرة    

والتنمية    

الهجرة والتنمية؛ هجرة اليد العاملة؛ حقوق 

 المهاجرين
أوروبا-األمريكتين 2008 23 منتدى  

أقاليمي 

بشأن 

 الهجرة

األمريكي  -المنتدى األيبيري    

المعني بالهجرة والتنمية    

غير النظامية؛ االتجار هجرة اليد العاملة؛ الهجرة 

؛ إدارة الحدود؛ الهجرة المهاجرين تهريببالبشر؛ 

 والتنمية 

عملية  أفريقيا 2008 7

تشاورية 

اإلقليمية 

بشأن 

 الهجرة

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية    



أمريكا-أستراليا-أوروبا 1985 16 اللجوء؛ إدارة الحدود؛ العودة؛ إدماج المهاجرين منتدى  

أقاليمي 

بشأن 

 الهجرة

 المشاورات الحكومية الدولية بشأن

 الهجرة واللجوء والالجئين

العاملة؛ التدفقات الهجرة والتنمية؛ هجرة اليد 

 المختلطة؛ حقوق المهاجرين؛ تغير المناخ
عملية  أفريقيا 2015 10

تشاورية 

إقليمية 

بشأن 

 الهجرة

 حوار دول وسط أفريقيا بشأن

 الهجرة

اليد إدارة الحدود؛ الهجرة والتنمية؛ الصحة؛ هجرة 

؛ حقوق المهاجرين هريبالعاملة؛ االتجار بالبشر وت

 العمال؛ العودة

عملية  أفريقيا 2000 15

تشاورية 

إقليمية 

بشأن 

 الهجرة

 حوار الهجرة في الجنوب األفريقي

إدارة الحدود؛ الهجرة والتنمية؛ هجرة اليد العاملة؛ 

 تهريبغير النظامية؛ االتجار بالبشر والهجرة 

؛ حقوق المهاجرين؛ العودةالمهاجرين  

عملية  أفريقيا 2001 15

تشاورية 

إقليمية 

بشأن 

 الهجرة

 الحوار بشأن الهجرة في غرب أفريقيا

الهجرة غير النظامية؛ هجرة اليد العاملة؛ حرية 

 التنقل؛ صحة المهاجرين
عملية  أفريقيا 2013 19

تشاورية 

إقليمية 

بشأن 

 الهجرة

 حوار الدول األعضاء في السوق

 المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب

بشأن الهجرةاألفريقي   

الشرق األوسط-آسيا 2008 18 هجرة اليد العاملة منتدى  

أقاليمي 

بشأن 

 الهجرة

 حوار أبو ظبي

أوروبا-أفريقيا 2003 46 الهجرة غير النظامية؛ هجرة اليد العاملة منتدى  

أقاليمي 

بشأن 

 الهجرة

 الهجرة العابرة في البحر األبيض

 المتوسط

؛ المهاجرين تهريبإدارة الحدود؛ االتجار بالبشر؛ 

 هجرة اليد العاملة
عملية  آسيا والمحيط الهادئ 1996 23

تشاورية 

إقليمية 

بشأن 

 الهجرة

 مؤتمر مديري شؤون الهجرة في

 منطقة المحيط الهادئ

فريقيةالدول األ 2015 45 إدارة الحدود؛ هجرة اليد العاملة؛ حرية التنقل منتدى  

أقاليمي 

بشأن 

 الهجرة

 المنتدى األفريقي المعني بالهجرة

اللجوء؛ الهجرة القانونية؛ الهجرة غير النظامية؛ 

 الهجرة والتنمية 
عملية  أوراسيا 2009 50

تشاورية 

إقليمية 

بشأن 

 الهجرة

 عملية براغ

تغير المناخ؛  الهجرة والتنمية؛ صحة المهاجرين؛

؛ اإلدماج؛ العودةالمهاجرين تهريباالتجار بالبشر؛   
عملية  األمريكتين 1996 11

تشاورية 

إقليمية 

بشأن 

 الهجرة

 المؤتمر اإلقليمي بشأن الهجرة

عملية  آسيا والمحيط الهادئ 2003 12 هجرة اليد العاملة

تشاورية 

إقليمية 

بشأن 

 الهجرة

 عملية كولومبو



ة والتنمية؛ االتجار بالبشر؛ حقوق المهاجرين؛ الهجر

المهاجرين ريبته  
عملية  األمريكتين 2000 12

تشاورية 

قليمية إ

بشأن 

 الهجرة

 مؤتمر أمريكا الجنوبية للهجرة

 


