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  امللخص التنفيذي
  واألقاليمية  اإلقليمية  االستشارية  العمليات وأماانت   لرؤساء السادس  العاملي االجتماع )املنظمة(   استضافت املنظمة الدولية للهجرة

يف جنيف، سويسرا. وتزامن تنظيم االجتماع مع سنة إحياء   2016تشرين األول/أكتوبر  13بتاريخ  اهلجرة بشأن والعاملية 
  ، وبعد مرور فرتة 2016اهلجرة لعام  حوار الدويل بشأن ، مباشرة عقب الدورة الثانية للالذكرى اخلامسة والستني إلنشاء املنظمة 

على الكيفية اليت ميكن هبا  وركز االجتماع   على انضمام املنظمة رمسياا إىل منظومة األمم املتحدة ابعتبارها منظمة ذات صلة.  ةوجيز 
على حتقيق الغاايت املتعلقة ابهلجرة   واملنظمات االقتصادية اإلقليمية أن تساعد 1اهلجرة  بشأن   الدول بني  التشاور آلياتملختلف 

(،  2030)خطة عام  2030 لعام  املستدامة التنمية  طةيف إطار أهداف التنمية املستدامة. وركز االجتماع على التنفيذ اجلاري خل
 . اليت ُعممت من خالهلا اهلجرة على اخلطاب اإلمنائي العاملي

آلية من   19مندوابا، مبن فيهم ثالثة وزراء، وانئب وزير، وأمينان عامان. وشارك يف االجتماع ممثلون عن  68االجتماع  وضم
  األقاليم بني  املشرتكة املنتدايت، و اهلجرة بشأن اإلقليمية  التشاورية العمليات)مبا يف ذلك  اهلجرة بشأن  الدول  بني  التشاور  آليات 

(، إىل جانب ممثلني عن املنظمات االقتصادية اإلقليمية واللجان اإلقليمية التابعة  العاملية بشأن اهلجرة ، والعمليات بشأن اهلجرة
 ة، ملشاطرة خرباهتم وخططهم إزاء حتقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ابهلجرة. لألمم املتحد

  اهلجرة  بشأن   اإلقليمية التشاورية  العمليات ، إشراك 2030عام : خطة وركز االجتماع على مدى يوم على موضوع واحد
يف تنفيذها على املستوى اإلقليمية والشراكات الالزمة هلذا الغرض. ومتاشياا مع   بشأن اهلجرة  األقاليم بني  املشرتكة املنتدايتو 

املزمعة عادة يف الدورة االفتتاحية   اقرتاحات املشاركني، استُبدلت العروض الفردية املتعلقة ابستعراض اإلجنازات األخرية
  األقاليم بني  املشرتكة املنتدايتو  اهلجرة  بشأن  اإلقليمية التشاورية العملياتلتحديثات لالجتماعات السابقة خبالصة مطبوعة وافية  

حيز أكرب من الوقت للمحاداثت حول املائدة املستديرة واملالحظات الفردية اليت أبداها املشاركون، عقب   . وُخصصبشأن اهلجرة
 العروض املقررة. 

 وركزت اإلجراءات على اجملاالت التالية: 
  2030اهلجرة يف إطار خطة عام . 
  يف املسامهة يف حتقيق   بشأن اهلجرة األقاليم بني املشرتكة املنتدايت و  اهلجرة  بشأن اإلقليمية  التشاورية  العملياتدور

 أهداف التنمية املستدامة. 
  املنظمات االقتصادية اإلقليمية واللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة يف املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية  دور

 املستدامة. 
 

قليمي أو األقاليمي أو آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة هي آليات تقودها الدول وتتيح تبادالا مستمراا للمعلومات واحلوار بشأن السياسات على الصعيد اإل  1
يات العاملية بشأن اهلجرة واملنتدايت املشرتكة بني  العمل آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرةوتشمل  العاملي لفائدة الدول املهتمة بتعزيز التعاون يف جمال اهلجرة.

  املعلومات  لتبادل الدولة تقودها متواصلة  عمليات هي اهلجرة بشأن اإلقليمية التشاورية العمليات. و اهلجرة بشأن اإلقليمية التشاورية العملياتاألقاليم بشأن اهلجرة و 
 أن  وإما ،(جغرافية  منطقة عادة تكون ) عليها يُ تّ َفق منطقة دول بني فيما تعاونية بطريقة اهلجرة حمددة من قضااي قضااي ملناقشة خمصصة اهلجرة سياسات حول واحلوار
  لتبادل  الدولة  تقودها متواصلة عمليات  هي بشأن اهلجرة األقاليم بني املشرتكة املنتدايتو  .ملزمة  وغري  عارضة تكون أن أو رمسية، إقليمية مبؤسسات رمسيا   ترتبط

 وغري  رمسية غري تكون أن أو األقاليم، بني رمسية مبؤسسات رمسيا مرتبطة إما تكون أن وميكن أكثر، أو منطقتني عادة تربط اهلجرة، سياسات حول واحلوار املعلومات
 أو العاملي املستوى على عامة اهلجرة  إدارة. وقد تناقش العاملي  املستوى على منتدايت للحوار السياسي حول اهلجرة هي اهلجرة، بشأن العاملية العملياتو  .ملزمة

 والعمل، وما إىل ذلك.   التنمية  مثل  اجملاالت  من  وغريها  اهلجرة  بني  الروابط   لتنظر يف  حمددة  مواضيع  تنصب على



 قيق أهداف التنمية املستدامة. اجملاالت احملتملة للتعاون وإقامة الشراكات على املستوى اإلقليمي حنو حت 

 : ومشلت االستنتاجات ما يلي 
  العاملية والعمليات  ،بشأن اهلجرة األقاليم  بني املشرتكة  املنتدايتو   ،اهلجرة بشأن اإلقليمية  التشاورية  العمليات تساهم أن   ميكن( أ )

  والربط   السياسات، حوار  خالل  من  ابهلجرة املتصلة  املستدامة التنمية  أهداف أهداف  حتقيق يف  كبريا  إسهاما ابهلجرة   املتعلقة
  ومجع القدرات،  وبناء  املستهدفة، املشاريع  وتدخالت السياسات،  ووضع صياغتها،   وإعادة االسرتاتيجيات وصياغة  الشبكي، 
 . البحث  و  وحتليلها، البياانت 

  االقتصادية  واملنظمات  املتحدة لألمم اإلقليمية  اللجان مع  سيما وال  اإلقليمي، الصعيد  على  والشراكات   التعاون أدى ( ب)
 . ابهلجرة  املتصلة املستدامة التنمية أهداف  حتقيق يف أسهم مما  اجلميع، لصال  واآلمنة  واملنظمة   الكرمية اهلجرة تعزيز   إىل اإلقليمية، 

 . األهداف حتقيق يف للمساعدة ومواردها،  للهجرة  الدولية املنظمة أدوات جانب  إىل   متاحا، للهجرة الدولية  املنظمة دعم  ظل(  ج )
  



 2030  لعام  املستدامة  التنمية  خطةعرض متهيدي: اهلجرة يف إطار    -أوالا 
  اإلقليمية الرتكيز برامج بني الشراكات  مثل  الشراكات،  أمهية على  ،االفتتاحي بيانه   يف  ،للهجرة   الدولية  للمنظمة العام  املدير  شدد

  رئيسيا عامال  بوصفها  اهلجرة  2030 عام خطة وحددت.  املستدامة  التنمية حتقيق  أجل  من  األخرى،  اإلقليمية  الفاعلة واجلهات
  حقوق حترتم اليت  واملنظمة  واملنتظمة اآلمنة  اهلجرة لتعزيز اإلدارة جيدة هجرة سياسات  وتنفيذ اعتماد أبمهية وأقر  التنمية؛  متكني  يف

 . وراءهم تركهم عدم  واقرتحوا املستدامة؛  والتنمية  الشامل النمو يف  للمهاجرين اإلجيابية  املسامهة على  الضوء املهاجرين؛ مجيع
  عام خطة حتقيق  يف  - وغريهم  اخلاص والقطاع   املدين واجملتمع احلكومات  - املصلحة  أصحاب مجيع   يسهم أن  املتوقع  ومن 

  لألمم  التابعة  اإلقليمية للجان أن   حني ويف . اهلجرة جمال  يف ذلك  يف  مبا  مهم،   بدور  اإلقليمية الفاعلة اجلهات وستضطلع . 2030
  االقتصادية  املنظمات مثل  األخرى، اإلقليمية الكياانت فإن املستدامة،  التنمية  أهداف بتنفيذ يتعلق  فيما واضحة  والايت  املتحدة

.  تلعبه  أن  ميكن الذي  اجلزء لتحديد تقدميه  ينبغي  مما  الكثري  أيضا  لديها   ابهلجرة،  املعنية اإلقليمية االستشارية العمليات  أو  اإلقليمية
  ذلك يف  مبا  فقط،  والتعاون  الشراكة  خالل من إنه  قال  ،2030 عام خبطة للهجرة  الدولية املنظمة التزام  على  أتكيده معرض   ويف

  للمجتمع ميكن  اإلقليمية،  االقتصادية واملنظمات املتحدة،  لألمم  اإلقليمية واللجان واإلقليمية،  اإلقليمية  املنظمات مع  الشراكات
 . شيء كل   من لصال  وآمنة  ومنظمة  كرمية   هجرة حتقيق  من   يتمكن أن   الدويل

  أهداف  لتحقيق  الشراكات وأمهية 2030 لعام  املستدامة التنمية خطة يف  اهلجرة بدمج  املتعلق  املشهد األوىل  اجللسة  وحددت
  التنمية  وأهداف  املستدامة التنمية  خطة تنفيذ دعم يف  ابهلجرة املعنية  الدول  بني التشاور  آليات دور  مراعاة  مع  املستدامة، التنمية 

 . املتعددين  املصلحة أصحاب بني  الشراكات وأمهية  ابهلجرة، املتعلقة  املستدامة
  واسرتاتيجية  املستدامة،  التنمية  أهداف يف  اهلجرة إدماج كيفية   لتوضيح شرحيا  عرضا للهجرة  الدولية  املنظمة ممثل  واستخدم

  اهلجرة، إدارة إطار : 2030 عام خطة تنفيذ يف  وشركائها   األعضاء دوهلا لدعم  وضعتها اليت واألداة  األهداف،  بشأن املنظمة 
  من   عددا اهلجرة إدارة إطار  برانمج وحدد . جيدا واملدارة  املقررة اهلجرة سياسات يف  احملرز  التقدم لتتبع  مفيدا  أساسا  كان  الذي

  واجملتمع  املهاجرين على  ابلنفع   تعود  وأن السواء،  على ومنظمة  إنسانية اهلجرة تكون أن   لضمان اهلجرة إلدارة واألهداف  املبادئ
  االستخبارات  وحدة  وضعته  الذي  اهلجرة حوكمة مؤشر   أاتح  ،ه وأهداف إطار إدارة اهلجرة مبادئ   مع ومتشيا .  السواء  على

  هياكل  تنفيذ  مدى  بشأن  ابلبلد  اخلاصة اهلجرة  إدارة  هياكل  لتقييم مفيدا   إطارا مشرتك   بشكل للهجرة   الدولية واملنظمة  االقتصادية 
  اإلقليمية واهليئات  البلدان هذه عمل تيسر أن األدوات  هلذه وميكن .  املستدامة  التنمية  أبهداف  صلة  ذات  أهداف وهي  اهلجرة،
  سياساهتا إدارة مدى قياس  على تساعد وأن   لأللفية،  اإلمنائية األهداف تنفيذ   ورصد متابعة  يف  فيها األعضاء والدول األخرى
 . جيدة إدارة ابهلجرة   املتعلقة

  تقدي  خالل  من   املستدامة التنمية أهدافبشأن   اهلجرة  بشأن  الدول بني  التشاور آليات  إىل الدعم للهجرة  الدولية املنظمة  وقدمت
  السياسية؛ احلوارات  دعم  والتعاون؛  والشراكات املشروع؛  تنفيذ احباث؛  البياانت؛ مجع  األمانة؛ دعم  القدرات؛  بناء   التقنية؛ املشورة

 . عاملي منظور  وتوفري   املناطق؛ خمتلف بني  التقارب  تعزيز 
  يف  احملرز التقدم : تقارير  ثالثة  يف  انعكس  الذي ،2016 لعام  اهلجرة بشأن   الدويل للحوار   الثانية العمل حلقة لنتائج  ملخص   وقدم
  الذي التقدم إىل وأشري .  امللموسة  لإلجراءات العملي  والتطبيق  ابهلجرة،   املتعلقة السياسات  وتعزيز املستدامة،  التنمية أهداف تنفيذ

  وقدم. املنسقة  الوطنية لتنفيذا اسرتاتيجيات  يف  املؤسسية  والتحدايت اهلجرة وأهداف غاايت  من  عدد  بشأن األعضاء  الدول  أحرزته
  بشأن   5+  5 احلوار -  اهلجرة بشأن   إقليمية تشاورية   عمليات /بشأن اهلجرة األقاليم بني مشرتكة  منتدايت   ةأربع  عن  ممثلون 

  ،( بويبال   عملية ابسم  أيضا  املعروف)  ابهلجرة  املعين اإلقليمي واملؤمتر  ابهلجرة، املعنية  العربية  اإلقليمية  ريةو تشاال  والعملية  اهلجرة،



  تنفيذ  يف  ودورها املستدامة التنمية  لدور  اإلقليمي املنظور على 2016 لعام  اهلجرة  بشأن الدويل  احلوار يف  - الرابط  وعملية 
 . ابهلجرة  املتصلة املستدامة التنمية أهداف

  على اجلماعية القدرة وتعتمد. املستدامة  التنمية  أجل  من الشراكات دور  على والتنمية  ابهلجرة  املعين العاملي  املنتدى ممثل  وركز
.  2030 عام  خلطة  اخلمس الركائز  إحدى  الشراكة  كانت  مث  ومن  الشراكات؛ إقامة  يف  الرغبة  على املستدامة  التنمية  أهداف حتقيق 
  واملنتظمة واملنظمة   اآلمنة اهلجرة  تيسري أجل  ومن . املستدامة  التنمية أجل  من   العاملية الشراكة تنشيط  إىل   17 اهلدف ودعا

.  واخلاص  العام  القطاعني بني  الشراكات ذلك   يف  مبا  املستوايت، مجيع على  وتعاون   شراكات  إقامة  يلزم  الناس،  وتنقل واملسؤولة 
  املستمر  احلوار لدعم  واخلاص  العام القطاعني بني  منتظمة  تفاعل   آلية والتنمية  ابهلجرة   املعين العاملي  املنتدى أطلق فقد مث، ومن 

  واخلاص  العام القطاعني بني   املبادرات إلطالق  زخم  وخلق االقتصادية، املصال  مراعاة  مع  واملعاصرة، السليمة  اهلجرة سياسة بشأن 
 . السياسات جمال يف  االبتكارات وتطوير 

.  واملنتظمة واملنظمة  اآلمنة  اهلجرة أجل  من   عاملي اتفاق  - جديدة  عاملية شراكة  إقامة  أمام  الطريق  2030 عام خطة مهدت  وقد
  يف  مبا  الفئات، ألضعف  اإلنسان حقوق  ومحاية تعزيز  على يركز  وأن  اإلنسان، حقوق  منظور العاملي لالتفاق  يكون  أن  وينبغي 

مزيد  وتوخي   ةالقائم  اإلنسان صكوك حقوق  وتعزيز  املهاجرين، ضد  التمييز أشكال   مجيع على والقضاء   املهاجرون، العمال ذلك 
 . من الفعالية يف تنفيذها 

  التنمية  أجل من  اهلجرة)  األهداف: جمموعات   أربع إىل استنادا املتعددين  املصلحة  أصحاب  بني  للشراكات   جديد سياق  واقرتح
  - بينها  وفيما   الدول  داخل  للشراكة  مساحة  خلق )  ؛ (للمرأة واملنظمة  واملنتظمة  اآلمنة  ابهلجرة النهوض يف  الشراكة)  ؛( املستدامة

 (. الركب  عن أحد يتخلف  ال  حيث) العاملي  االقتصادي والنظام (  واملنتظمة   واملنظمة اآلمنة  اهلجرة أجل  من   عاملي اتفاق 
  ابهلجرة  املتصلة املستدامة التنمية أهداف تنفيذ يف  اهلجرة بشأن   الدول بني  التشاور ليات آل  احملتملة املسامهة على  املناقشة  وركزت

 . املستدامة  التنمية أجل  من   املتعددين املصلحة أصحاب   بني الشراكات  يف ودورها  واإلقليمي الوطين  الصعيدين  على
  الرابط،  لعملية  احلايل الرئيس  مايل، لدى  وكان . اهلجرة  بشأن قوية  شراكات  إلقامة  إجراءات اختاذ  إىل  الرابط  عملية  ممثل ودعا

  حتدايت مواجهة   من تتمكن ول  النظامية، غري  اهلجرة ملكافحة  كافية   موارد  على االعتماد من تتمكن ل  ولكنها للهجرة،   اسرتاتيجية
  األبيض  البحر  يف  مواطنيها  بني  الضحااي من   والعديد املناخ،  عن النامجة  واهلجرة  النساء هجرة ذلك  يف  مبا  وحدها،  العديدة اهلجرة

 . األوروب  االحتاد  بلدان إىل   اهلجرة حماولتهم أثناء  املتوسط
  التصدي الرئيسية التحدايت ومشلت. خمصصة مواضيعية  عاملة أفرقة  خالل  من  اهلجرة جوانب خمتلف  الرابط عملية وتناولت 

  املنبثقة  الداعمة والتوصيات  واإلحصاءات،  املعارف، وإدارة  دولة،  58 عددها  البالغ األعضاء  لدوهلا   املختلفة السياسية  لألولوايت
  اهلجرة بشأن الدول  بني  لتشاور ل  أخرى  آليات من  استلهمت وقد. خمصصة  مشاريع   خالل  من   الرابط عملية اجتماعات  عن

  الدول تنفذها  اليت القائمة  املبادرات من   واالستفادة  اجلنوب؛ بلدان بني  فيما  التعاون  زايدة املقبل  العمل  أولوايت وتشمل .  وأدواهتا 
  وحتسني  ؛اهلجرة  بشأن الدول  بني لتشاور ل  أخرى  آليات إجنازات  حتقيق  إىل  والسعي   اجليدة،  املمارسات وتقاسم فيها؛  األعضاء
-2015 للفرتة   روما برانمج   تنفيذ  لرصد مؤشرات  لتحديد  اإلقليمية املتحدة األمم جلان  مع   والتعاون  العاملية؛ الربامج تصميم

 . املستدامة  التنمية وأهداف 2017



  اإلقليمية التشاورية  العمليات من العديد يف  ومراقب  عضو  إنه  واهلجرة والالجئني للسكان  املتحدة الوالايت   مكتب ممثل  وقال
  التعاون  خطط جلميع وينبغي .  2املبادرات  من لعدد   التمويل  قدم أنه يو  بشأن اهلجرة األقاليم بني  املشرتكة املنتدايت  /اهلجرة بشأن 

  إقليميا  منظورا  توفر وأن  املستدامة التنمية أهداف  لتنفيذ عملية  طرقا   أعماهلا  جداول يف  تبين  أن  اإلرياين  االستثمار  ومكاتب  اإلقليمية
 . الزمنية  واجلداول  امليزانيات  مسحت  إذا   خمصصة  إقليمية اجتماعات خالل من العاملي  التعاقد لعملية 
  مجيع   صميم  يف  البشر فيه  كان  الذي احلقوق، على  القائم أعماله  جدول إىل   للهجرة اجلنوبية   أمريكا مؤمتر   رئيس وأشار 

  رؤية  العتماد األعضاء الدول  كمنابر  العمل إىل   ودعاهم الدولية،  اهلجرة إدارة  يف  اإلقليمي التعاون برانمج  دور  وأبرز  السياسات،
 . اإلنسان  وحقوق  البشرية  التنمية على احلفاظ مع  واملنظمة  اآلمنة اهلجرة  بشأن  املهاجرين على  تركز  مشرتكة

  الرتابط  زايدة  تتطلب حيث معول،  عال  يف  اهلجرة تطور  يف  التفكري الضروري  من  كان  املستدامة، التنمية أهداف  بتنفيذ يتعلق   وفيما
  مشوال،  أكثر  اهلجرة خطاب  أصبح  وقد . الثقافات املتعددة اجملتمعات  لتنظيم جديدة طرقا التقليدية للحدود   التدرجيي واالختفاء 

  اإلدارية  للرقابة   الفرعية اهليئة  بني  التعاون وأدى . للهجرة اإلقليمية  واملراكز احمللية للمجتمعات الركيزة اخلطاب يتضمن  أن  وينبغي 
  أمم واحتاد  اجلنوبية،  أمريكا لبلدان   املشرتكة والسوق  األوروب،  واالحتاد   ابهلجرة، املعين  اإلقليمي املؤمتر مثل   العمليات، من وغريها
 . أهدافه مع  أعماله  جدول  مواءمة إىل   اهلادئ، احمليط  وحتالف   اجلنوبية، أمريكا
  يف  منظمته   خربة إىل (  اد غإي)  ابلتنمية  املعنية  الدولية احلكومية  لهيئة ل  التابعة  اهلجرة بشأن  اإلقليمية التشاورية  ة العملي ممثل وأشار 
  جمموعة بوضع  للهجرة،  الدولية املنظمة  مع ابالقرتان   وتنميتها، أفريقيا  شرق  يف  للمهاجرين  األساسية الصحية  االحتياجات تلبية 

  واحتياجات  التعليم من  املهاجرين احتياجات أيضا  وتناولت   ابلتنمية، املعنية  الدولية  احلكومية  اهليئة منطقة من   للمهاجرين  شاملة 
  اهلجرة،  بشأن وطنية  تنسيق   آلية ابلتنمية  املعنية الدولية احلكومية  اهليئة  يف  األعضاء  الدول من  دولة كل   أنشأت وقد.  العمل 

 . املنطقة  يف  اهلجرة  قضااي  يف للنظر   املعنية الوزارات مجيع ومجعت 
  إحراز أجل من  ملزما  عاملي  اتفاق  أي   يكون أن   واقرتح  العاملي  االتفاق  عملية  إبطالق   ابهلجرة املعين  5+    5  احلوار   رئيس ورحب

  بني  املشرتكة واملسؤوليات  املهاجرين  على 2018 عام  يف  الوزاري  املؤمتر وسريكز . املستدامة التنمية أهداف تنفيذ  يف  وجناح  تقدم 
  الدولية  املنظمة  لدعم استعداد على  اهلجرة بشأن  5+  5 حوار وكان . األهداف صميم  يف  تقع  مسألة  وهي  واملقصد،  املنشأ بلدان

 . العاملية  املدجمة  املشاورات عملية يف  للهجرة
  بني  التشاور  آليات   اضطلعت  وقد. واإلقليمية  الوطنية التنمية  خطط  يف  اهلجرة  إلدراج حقيقية  فرصة  2030 عام خطة ومتثل 

  يف  املستدامة التنمية أهداف  وإدراج الشراكات خالل من  2030 عام  خطة  تنفيذ  يف  حموري  بدور  اهلجرة بشأن   الدول
  للقضااي  اإلقليمي البعد على  الشراكات تركز  أن  وينبغي . األهداف  لبلوغ  حامسة املصلحة  أصحاب  ملكية  وكانت. اسرتاتيجياهتا 

 . اإلقليمية السياقات يف  اهلجرة وأمناط  العاملية
  القطاعني  بني  الشراكات إن  وقال .  وعملياهتا  احلكومات   عمل طريقة يف  والتغيري  االبتكار  2030 عام  خطة  حتقيق  وسيتطلب

 . هذه االبتكار احتياجات  ملعاجلة السبل  إحدى  هي واخلاص  العام 
  كان  املتبادلة؛ واملنفعة   املتبادل واالحرتام  املشرتكة للمسؤوليات   مشرتك فهم على  تقوم  جديدة  عاملية شراكة   العاملي االتفاق وسيكون

 . 2030 عام خطة تنفيذ يف  املتبادلة  واملساءلة  والتعاون  التضامن من  جديدة روحا  تضخ  أن   املتوقع من

 
 نُظم االجتماع العاملي السادس بتمويل من حكوميَت أسرتاليا والوالايت املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة.   2



  إدراج  مت  وقد.  2030 عام خطة جتاه  املتقاربة اإلجراءات لتعزيز  إطارا واملهاجرين  ابلالجئني  اخلاص نيويورك  إعالن  اعتبار  وميكن 
".  األرض  كوكب  على واالزدهار السالم  أجل  من  الناس : "املستدامة  للتنمية  اخلمسية اخلطة يف 2030 عام  خلطة  الواسع النطاق

  املتعلقة املستدامة  ةيالتنم  أهداف جوانب  ذيتنف لدعم  العام والرصد   ريالتقار  من   دياملز  اقرتحت ذلك،   أعقبت اليت  املناقشة ويف
  أرض  یعل امللموس والعمل العملي،  والعمل  ، تهاملطابق اساتيس  ووضع ،تها ومواءم لهايتعد  تميس  اليت ات يالعمل وهي  ، هلجرةاب

 . عملها وطريقة  العاملية  االقتصادية والنظم واجلوانب،  نياجلنس نيب واملساواة اإلنسان  حقوق  مراعاة مع  الواقع
  



يف  بشأن اهلجرة  األقاليم  بني  املشرتكة  املنتدايتدور العمليات االستشارية اإلقليمية بشأن اهلجرة و   -اثنياا 
 والتحدايت املطروحة: الفرص املتاحة  2030  عام خطةتنفيذ  
  التنمية  أهداف حتقيق  إىل   سعيااهلجرة  بشأن الدول  بني  التشاور آليات تبذهلا   اليت احلالية اجلهود  على  الثانية اجللسة ركزت

  ثالث إىل  قسمت  وقد . والرصد  التنفيذ وطرائق  تواجهها  اليت والتحدايت   الفرص على  الرتكيز مع  ابهلجرة، املتعلقة  املستدامة
 . نقاش حلقات 
  املشرتكة املنتدايت  / اهلجرة بشأن اإلقليمية  التشاورية  العمليات  جانب من   لأللفية اإلمنائية  األهداف تنفيذ  األول  الفريق   وتناول

  التابعة  اإلقليمية  االقتصادية  اجلماعات سيما ال اإلقليمية،  االقتصادية ابملنظمات  رمسيا ارتبطت اليت بشأن اهلجرة األقاليم بني
 . األفريقي  لالحتاد
  ابلنسبة العامة  للسياسة ة رئيسي أولوية  متثل  األشخاص يف التنقل  حرية  أن أفريقيا   غرب يف  ابهلجرة املعين احلوار  ممثل وأوضح

  سياسات لتعزيز  ميدوا  أنشئت وقد. املنطقة  داخل  شساعة احلراك السائد داخلل نظرا   أفريقيا غرب  لدول   االقتصادية للجماعة
  حرية بشأن  املنطقة  بلدان  بني  فيما والتعاون  الدول بني  املنفعة املتبادل  احلوار  وتيسري   للهجرة، وشاملة   األدلة على قائمة  متسقة

  دول   تسع عن  ممثلني تضم  اليت التوجيهية، اللجنة  وكانت. أفريقيا  غرب  لدول   االقتصادية اجلماعة  منطقة   يف  األشخاص تنقل
  االقتصادية  اجلماعة ) مراقبني  وأربعة(  والسنغال   ونيجرياي  والنيجر وموريتانيا  ومايل  وغينيا  وغاان  ديفوار  وكوت  فريدي  كابو)  أعضاء
  أمانة   وجود مع  ميدوا،  عمل مسار  لتعيني   أنشئت اليت ( وسويسرا  للهجرة الدولية  واملنظمة األوروب  واالحتاد   أفريقيا غرب  لدول
  دولة  كل   يف وطنية  أمانة  وستنشأ . املواضيعية العاملة األفرقة  وتنسيق االجتماعات  تنظيم  لتيسري  ديفوار،  كوت  أبيدجان، يف  دائمة 

  -  املواضيعية العاملة األفرقة  وتناولت. ميدوا ل  الوزارية  االجتماعات يف  املتخذة القرارات  تنفيذ ملعاجلة ميدوا يف  األعضاء  الدول  من
  الشتات، للحدود؛ العابرة واجلرمية   ابلبشر  واالجتار احلدود إدارة: املنطقة يف  اهلجرة قضااي  أهم  - خمتلفة  عضو  دولة   تقودها  اليت

  والتصحر، األراضي،  وتدهور  املناخ، وتغري  الطالب؛  وتبادل املهين التنقل اجلنسية؛  وانعدام  مواطنيها  أو /  و  أفريقيا  غرب وجمتمعات
  ميدوا   عمل ساهم وهكذا.  والشراكة  والتعاون  اإلدماج؛  وإعادة القبول  إعادة  العودة، اهلجرة؛  وبياانت  إحصاءات واهلجرة؛  والبيئة

 . املنطقة  تواجهها  اليت  اهلجرة لتحدايت   للتصدي تقنية  مساعدة  إىل حباجة ميدوا  زالت وما. 16 و 13 و  8 األهداف حتقيق  يف
  من   املمارسات أفضل  وتبادل التعاون  تعزيز هبدف  أنشئ  قد  املعهد أن   األفريقي اجلنوب يف  ابهلجرة املعين احلوار  ممثل وأوضح

  ابهلجرة املنطقة  تواجهها  اليت التحدايت  وترتبط . األفريقي للجنوب  اإلمنائية  اجلماعة  منطقة  يف  اإلقليمية  اهلجرة  إدارة  حتسني أجل
  اإلقليمي التعاون وضعف  ابلبشر؛  واالجتار املهاجرين  وهتريب املهاجرين؛  إدماج  وحمدودية   األجانب كراهية  وتشمل  النظامية، غري

  اإلقليمية  السياسات  وضع يف  ميدسا   وسامهت. القانونية  العمالية اهلجرة قنوات  وحمدودية احلدود؛  إدارة كفاية   وعدم اهلجرة؛  بشأن 
 و 2015-2013 للفرتتني العاملة  اليد هجرة بشأن األفريقي  للجنوب  اإلمنائية للجماعة  اإلقليمية العمل خطط: التالية 

  يف  أقرت اليت  النظامية، وغري  املختلطة اهلجرة ملعاجلة األفريقي  للجنوب  اإلمنائية  للجماعة  اإلقليمية العمل  خطة ؛2016-2019
 . املنطقة يف  احلدود إدارة بشأن  2016 عام وتوصيات  ؛2015 عام

  اجلماعة  بروتوكول على والتصديق  التوقيع خالل من  7-10 اهلدف وحتقيق  2030 عام خطة تنفيذ  دعم إىل  الوكالة  وهدفت
  وضع خالل  ومن . الصلة  ذات  الدولية الربوتوكوالت  من ذلك  وغري  األشخاص حركة  تيسري  بشأن األفريقي  للجنوب  اإلمنائية
  مثل)  األفريقي  للجنوب   اإلمنائية اجلماعة  يف  األعضاء الدول يف  العاملة  اليد هجرة وسياسات  اهلجرة وسياسات  اهلجرة  ملفات

-3 األهداف تنفيذ   يف ميدسا   سامهت ابهلجرة،   املتصلة ابلقضااي املتعلقة  اإلقليمية واإلعالانت  العمل  خطط وتنفيذ ، (موريشيوس 
  وتعزيز  ابهلجرة  املتصلة املستدامة التنمية أهداف  تنفيذ  نطاق لتوسيع   فرصة الوكالة  أاتحت كما.  16.2 ،8.8 ، 8.7 ؛ 5-5 و 8



  األمم ومكتب الالجئني  لشؤون املتحدة األمم ومفوضية للهجرة الدولية  واملنظمة  األفريقي للجنوب   اإلمنائية اجلماعة  مع  الشراكات
  من  17 اهلدف  بلوغ يف  املسامهة وابلتايل  الطفولة،  إنقاذ ومنظمة للطفولة املتحدة  األمم ومنظمة واجلرمية  ابملخدرات   املعين املتحدة
 . املستدامة التنمية أهداف

 . إقليمية  منظمات  أو  هياكل أي  مع  رمسية  عالقات  وجود دون  اإلقليمية التنسيق  مراكز من  متحدثني  الثان  فريق ال   ومشل
  املستدامة التنمية أهداف من   العديد حتقيق  أيدت العملية  إن الدولية  واهلجرة  الالجئني  محاية بشأن  أملايت عملية  ممثل  وقال

  كازاخستان،   وركزت. 17.18 و  16.2 و  11.5 و 10.7 و 8.7 و  5.2 و  1.5 األهداف سيما وال ابهلجرة،  املتعلقة
  املنظمة  من بدعم - الوسطى آسيا  يف  املختلطة والتدفقات   النظامية غري اهلجرة  قضااي  على ،2016-2014 للفرتة  العملية رئيسة 

  السياسة  خالل من  -  األمريكية  املتحدة والوالايت للهجرة  الدولية للمنظمة   التابع التنمية  صندوق  من  وبتمويل  للهجرة  الدولية
 . والبحوث  القدرات، وبناء  احلوار، ومشاورات   العامة

  املواضيعية  اجملاالت  يف  أملايت عملية  دعم  ستواصل كازاخستان  أن بيد  ؛ 2017 عام يف  قريغيزستان إىل   أملايت عملية رائسة وستنقل 
  الدولية للمنظمة  التابع ابهلجرة املتعلقة  لألزمة  التشغيلي واإلطار  الطوارئ حلاالت والتأهب  الكوارث خماطر من  احلد : التالية 

  للمهاجرين املباشرة املساعدة وتقدي  ابلبشر  االجتار ومكافحة الدولية؛  اهلجرة وقانون اهلجرة، وإدارة النظامية، غري  واهلجرة  للهجرة؛
 2020-2016 للفرتة التنمية  أجل  من   الشراكة إطار  وأسهم. املهاجرين  وحقوق  العاملة،  اليد وهجرة  البشري،  والتنقل  الضعفاء؛ 

  توفري من القطري  املتحدة األمم فريق أعضاء   مكن شامل وتشغيلي وبرجمي  اسرتاتيجي  إطار وهو - وكازاخستان املتحدة األمم بني
  العمل  إطار نظم وقد . واإلقليمي  الدويل الصعيدين  على يف 2030 عام خطة تنفيذ تعزيز يف  -  املساعدة من  أخرى  وأنواع التنمية 
  واإلقليمي،  الدويل  التعاون وتعزيز  واملبتكرة؛   العامة املؤسسات وتعزيز البشرية؛  التنمية  وحتسني التفاواتت  تقليل :  ركائز  ثالث  حول
  الرتكيز  مع  ، 3.1 و  1.3 ابلنتائج  املتعلقة  اجلهود يف للهجرة الدولية  املنظمة وشاركت. ركيزة كل  إطار يف  نتيجتان  هناك  وكان

 . والعال   للمنطقة  إمنائية   مناذج توفري   يف  كازاخستان  اإلطار هذا وسيساعد. املستدامة  التنمية أهداف  على األخري
  عملية)  آسيا يف املنشأ  لبلدان التعاقدي   والعمل اخلارج  يف  العمالة إبدارة املعنية  اإلقليمية   لتشاوريةا  العملية  ممثل وأوضح

  عملية وتركز ".  سواي العمل : الرخاء  أجل من  اهلجرة " كان   النكا سري برائسة   كولومبو  لعملية الشامل  املوضوع أن (  كولومبو 
  األخالقي؛  التوظيف ابلتأهيل؛   االعرتاف وهي  ،10و 8 املستدامة التنمية يفَ هلد دعما  مواضيعية  جماالت  مخسة   على كولومبو 
  العمل  سوق اجتاهات وتتبع  ؛ أماانا أكثر  و   أسرععلى حنو و  أرخص تكلفة ب  التحويالت  نقل وتشجيع  املغادرة؛ قبل   التوجيه

 . والبحوث 
  التنمية أهداف  تفعيل ذلك   يف  مبا  إضافية مواضيعية  جماالت يف  ابلنظر 2016 لعام  كولومبو   لعملية الوزاري  اإلعالن  أوصى  وقد

  تلك سيما  وال  - كولومبو  عملية أبهداف صلة  األكثر  األهداف تلك تنفيذ   خالل من شاملة  بطريقة  ابهلجرة  املتصلة املستدامة
  اجلماعية  اجلهود خالل  من   أو الوطين  الصعيد على املتخذة اإلجراءات خالل من  سواء  - اآلمنة واهلجرة الالئق  ابلعمل   املتعلقة
  يف  والتحدايت اخلربات وتبادل  الصلة  ذات األهداف تنفيذ يف  اإلقليمي  التقدم استعراض بغية كولومبو   عملية إطار  يف  املبذولة 
  دورة  طوال املهاجرين  العمال  صحة  تعزيز   النظر قيد األخرى املواضيعية  اجملاالت  وتشمل .  عامليا عليها املتفق املؤشرات  مع العمل 
  للعمال  القنصلي  والدعم ؛ ( 5 اهلدف حتقيق  يف  املسامهة ) املهاجرات للعامالت   املساواة تعزيز ؛ ( 3.8 اهلدف  يف املسامهة ) اهلجرة

 (. 8 اهلدف حتقيق  يف  كذلك  يساهم مما )  املهاجرين



  والسياسات؛  املؤسسات اتساق ولزايدة للعمل   جديدة طرق إىل احلاجة  كولومبو   عملية حددهتا اليت  الرئيسية التحدايت  وتشمل
  وال املعلومات؛  تقاسم نظم يف  شفافية وجود  عدم  املناسب؛  الوقت  ويف   دقة أكثر  بياانت إىل  واحلاجة  والبشرية؛   املالية املوارد ندرة

 . للقياس  وقابلة   واضحة مؤشرات   خالل من  احملرز التقدم لقياس أدوات  توجد
  الدول  تنسق أن  شريطة  املستدامة التنمية أهداف  حتقيق يف  احملرز التقدم الستعراض منتدى  مبثابة كولومبو   عملية تكون قدو 

  جدوى دراسة إجراء  وميكن.  الوطنية  األولوايت  مع ابهلجرة  املتصلة املستدامة التنمية أهداف  تنفيذ إىل  الرامية  جهودها األعضاء
  مع  الوطنية  اجلهود  ومواءمة  والطويل،   واملتوسط القصري  املدى على  حتقيقها  ميكن  اهلجرة أبهداف تتصل  حمددة  مؤشرات  لتحديد
 . العاملي  الصعيد  على  املبذولة  اجلهود
  يف  االتساق لتحقيق  واملاحنني احملتملني  الشركاء  أبولوايت  أولوايهتا لربط  مستعدة كولومبو   عملية فإن ،17 اهلدف مع  ومتشيا

  مثل )   الصلة ذات  اإلقليمية واملنظمات   املقصد بلدان مع  احلوار عملية كولومبو  يف املنشأ  بلدان  وستواصل .  واملؤسسات  السياسات 
  مثل األخرى،  البلدان  من  غريها عن  فضال  ،( آسيا شرق جنوب أمم   ورابطة اإلقليمي  للتعاون  آسيا  جنوب ورابطة األوروب االحتاد
.  ابهلجرة  املتصلة املستدامة التنمية  أهداف تنفيذ  يف  والتعاون  املعلومات  لتبادل   املستدامة، للتنمية العاملي  القمة ومؤمتر أبو  مجاعة 

  الصحة  ومنظمة  الدولية العمل ومنظمة للهجرة  الدولية املنظمة من   املقدم التقين الدعم على  االعتماد كولومبو   عملية وستواصل 
  ابالتفاق   املتعلقة املفاوضات يف  للمشاركة  مستعدة   كولومبو  عملية وكانت. اآلخرين  والشركاء للمرأة  املتحدة األمم وهيئة   العاملية

  مما  العاملة،  لليد   املستقبلة  والبلدان  للعمالة  املرسلة  البلدان بني  كجسر  والعمل املستدامة،  التنمية أهداف إطار  إىل  استنادا  العاملي، 
 . لشعبها   مستنري خيار  اهلجرة  جعل من  آسيا منطقة  لتمكني  الشراكات يعزز 
  أهداف تنفيذ من أجل  تلك العمليات   دعم يف  اهلجرة  بشأن  اإلقليمية التشاورية العمليات أماانت  دور على الثالث الفريق  وركز

 . ابهلجرة املتصلة  املستدامة  التنمية 
  العاملي االجتماع  خالل وأطلقت 2014 عام يف  أنشئت اليت  ، اهلجرة حول العربية  اإلقليمية   التشاورية  العملية شكلت  وقد

  من العربية،  الدول جامعة   استضافتها  اليت  ،2015 عام  يف  اهلجرة  حول اإلقليمية االستشارية   العمليات  وأماانت لرؤساء   اخلامس
  أقصى   لتحقيق  ومتكاملة شاملة  عربية اسرتاتيجية صياغة  على  حرصت  وقد. اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية العمليات أحدث  بني
  آفاق وفتح  والعاملي اإلقليمي املستويني  على  اهلجرة قضااي  حول  املفاوضات يف  العربية الدول  مكانة  وتعزيز اهلجرة  فوائد من  قدر

  من   كل  يف  ابهلجرة  املتعلقة املستدامة  التنمية أهداف أهداف  وترد.    واملقصد والعبور   املنشأ بلدان   بني  والشراكة  للتعاون جديدة
 . 2016 أاير/   مايو يف  الثاين  اجتماعها يف  العملية اعتمدهتا  اليت 2017-2016 للفرتة  العمل وخطة   الربجمة وثيقة 
  التوعية؛  خالل  من   املستدامة التنمية  أهداف تنفيذ تدعم  منظمته إن   أيضا اهلجرة  حول العربية اإلقليمية التشاورية العملية ممثل  وقال

  أهداف بشأن   القدرات وبناء  املمارسات؛ وأفضل  واخلربات  املعلومات وتبادل فيها؛  األعضاء  الدول يف  اهلجرة سياسات  وتنسيق
  املستوى  من   واملنظورات املدخالت جتميع: خالل  من   والعاملي الوطين  املستويني  لربط  ختطط  وهي. ابهلجرة  املتعلقة املستدامة  التنمية 

  ومبادئ ومعايري   وقواعد سياسات  إىل العاملية  األهداف ترمجة   على بلداهنا  ومساعدة  العاملية؛ العملية يف  وإطعامها وحتليلها  الوطين، 
  املستوى  على ابهلجرة  املتعلقة  املستدامة  التنمية  أهداف تنفيذ  واستعراض  متابعة  وكانت . والتعاون  الشراكات  وتعبئة  وطنية؛   توجيهية
(  إسكوا)  آسيا لغرب   واالجتماعية  االقتصادية اللجنة وقدمت. العادية السنوية  اجتماعاهتا أعمال جدول  على دائما  بندا  اإلقليمي
  إطار يف  ابهلجرة املتعلقة  األهداف تنفيذ  عن عملية التشاورية اإلقليمية ال  يف  األعضاء  للدول  التقين الدعم للهجرة  الدولية واملنظمة 

 . العمل اخلاصة بتلك العملية التشاورية خطة



  العنيف  والتطرف   املسلحة النزاعات  عن النامجة القسرية  واهلجرة   النزوح: العربية املنطقة يف  املطروحة الرئيسية التحدايت  وتشمل
  املهاجرين؛  وهتريب  ابلبشر  واالجتار املختلطة؛  اهلجرة وتدفقات النظامية، غري واهلجرة املناخ؛  وتغري  الغذائي من أل ا وانعدام والفقر 
  مشرتك  تعريف  يوجد  ال  املثال، سبيل  على ) موحدة  تعاريف  وجود   عدم: ابإلقليم اخلاصة  التالية  الثغرات وحددت. األدمغة وهجرة

  بعض  تقاسم  يف الشفافية  إىل واالفتقار  الدولية؛  اهلجرة لقياس   به موثوق   بياانت مجع  إىل واالفتقار  ؛ "( الدوليني  للمهاجرين "
  التحليلية؛  األدوات  وتطوير البحوث  حتسني: الثغرات ملعاجلة يلي ما إىل  حاجة  هناك  كانت  ولذلك، . نشرها أو  اجملمعة  البياانت 
  الوسائل واستخدام  وحتليلها؛ البياانت  مجع  يف  قدراهتا وبناء  التعدادات  إعداد  يف  األعضاء الدول إىل   التقين الدعم وتقدي 

  وتقدي  داخليا؛  واملشردين   لالجئني  واملساعدة الدعم توفري أجل من   املناسب الوقت يف  الالزمة البياانت  وتوفري  احلديثة، اإلحصائية
 . الوطين  الصعيد على  والربامج العمل  وخطط والسياسات  اإلجراءات  وضع  بشأن   األعضاء الدول إىل املساعدة
  التشاور آليات/   اهلجرة بشأن  اإلقليمية التشاورية العمليات  تشجع   أبن اهلجرة حول العربية اإلقليمية التشاورية العملية ممثل  وأوصى

  التنمية  أجل من  اهلجرة بشأن   جنعأ  سياسات وضع يف  األعضاء دوهلا ودعم  ؛2030 عام  خطة  تنفيذ  اهلجرة بشأن   الدول بني
  لألمم  العامة  للجمعية  املستوى الرفيع  العام  االجتماع نتائج  بشأن  اإلقليمي الصعيد على  ومتابعة  واإلقليمي؛  الوطين  الصعيدين  على

  عمليات  يف  النشطة ومسامهاهتا  األعضاء الدول مشاركة  وضمان واملهاجرين؛   لالجئني  الكبرية للتحركات   التصدي بشأن املتحدة
 . اجلارية  العاملي االتفاق 

  الثالث ركائزها خالل  من   شاملة  بطريقة  اهلجرة إىل  ينظر  املؤمتر  إن (  بويبال   عملية أو )  ابهلجرة   املعين   اإلقليمي املؤمتر  ممثل  وقال
  حتقيق يف  للمسامهة   املبادرات من واسعة   جمموعة ابنتظام   اتبعت وقد (. والتنمية  واهلجرة اإلنسان؛  وحقوق  وإدارهتا؛  اهلجرة سياسة)

  السنوية، أعماهلا  جلداول املواضيعي التنوع وبفضل املاضية،  عاما العشرين غضون ويف .  ابهلجرة  املتصلة املستدامة التنمية أهداف
  أساسا   وذلك  ،2030 عام خطة يف  أدرجت اليت  القضااي من عدد  على معاجلة ابلفعل املؤمتر اإلقليمي املعين ابهلجرة حريصاا  كان
  اإلقليمية  التنسيق  آلية وستعمل.  اإلقليمي  والتعاون  والشراكات،  التوجيهية، واملبادئ  اجليدة،  املمارسات وتبادل   التدريب خالل  من

  8 و  5 و  3 ابألهداف يتعلق  فيما  ابلفعل  أحرزته  الذي  التقدم على بناء احملددة املستدامة  التنمية أهداف مع  عملها  مواءمة على
 . 17 و  16 و  13 و 10 و

  توجيهية   مبادئ وضع خالل من  املساواة  عدم أوجه  من  احلد املؤمتر اإلقليمي املعين ابهلجرة تناول  ،10 ابهلدف  يتعلق   وفيما
  صندوقا   وأنشأت(. الضعفاء املهاجرين  من   وغريهم واملراهقني  األطفال ذلك  يف  مبا )  والعودة  احلدود مراقبة  بشأن وثنائية  إقليمية 
.  املصحوبني  غري  املهاجرون األطفال  فيهم مبن مهاجر، 1500 إىل املساعدة وقدمت  الضعفاء،  للمهاجرين الطوعية  للعودة   دائما

  املشروعة  غري  واملمارسات ابلبشر  االجتار  يعاجلان  إقليميني  عاملني فريقني  اإلقليمية التنسيق جلنة أنشأت  ، 16 للهدف  ودعما
.  األعضاء  البلدان  خمتلف يف  نفذت اليت  لالتصاالت  اإلقليمية  واحلمالت  التوجيهية املبادئ يف  اجملموعات سامهت ابهلجرة؛  املتصلة 
  للهجرة  اجلنوبية أمريكا   مؤمتر  دعي  وقد. املدين  للمجتمع الدائمة  للمشاركة   آلية اإلقليمي  للمؤمتر   كان  ،17 ابهلدف  يتعلق   وفيما

  املتحدة األمم  جلنة  مثل   اإلقليمية ودون  اإلقليمية  املنظمات من عدد  وكان املمارسات، لتبادل املؤمتر  اجتماعات حضور إىل
  د كل من املؤمتر اإلقليمي املعين ابهلجرةأع ، 13 ابهلدف  يتعلق وفيما .  مراقبني   الكارييب البحر ومنطقة  الالتينية ألمريكا  االقتصادية 

  الفعالة للممارسات   دليل:  الكوارث  سياق يف  احلدود عرب  ينتقلون  الذين  األشخاص محاية  بعنوان إقليميا  دليال   اننسن ومبادرة
 ؤمتر. امل يف  األعضاء للبلدان
  من  ،2030 عام  خطة  تنفيذ  دعم يف  اللجنة  أماانت به   تقوم أن   ميكن الذي الدور الثالث الفريق قدمهما اللذان العرضان وأظهر
  لألمم اإلقليمية  للجان  النشطة  املشاركة وتشجيع  املستوايت؛ مجيع   على اجليدة املمارسات  تبادل  وتعزيز املعلومات  تبادل  خالل



  آليات  أعمال وخطط  جداول يف  املستدامة  التنمية  أهداف إدراج   تعزيزو   ؛اهلجرة بشأن اإلقليمية  التشاورية العمليات يف  املتحدة
  اإلجنازات من واالستفادة  املتقدمة؛  والبلدان النامية  البلدان بني   والتعاون  اإلقليمي التعاون وتعزيز  ؛اهلجرة  بشأن   الدول بني  التشاور

 . خلصة املست  والدروس
  واضحة   غري والايت  مثل  أخرى، قضااي  معاجلة  على أيضا تساعد  أن اهلجرة بشأن اإلقليمية  التشاورية  العمليات  ألماانت وميكن 

  ة يف يک  بشأن ني قيال  وعدم  ؛اهلجرة بشأن الدول  بني التشاور آليات  خمتلف بني  التآزر أوجه وحمدودية  املختلفة  الفاعلة للجهات
   هذايف  اهلجرة  بشأن اإلقليمية  التشاورية  العمليات  مشارکة ومستوى  مي ياإلقل املستوى  یعل  املستدامة ةي التنم أهداف ذيتنف 

  غري والوالايت الشحيحة،  املوارد  ذاهتا   األماانت تواجهها   اليت  التحدايت  وتشمل. املتحدة  لألمم  اإلقليمية  اللجان  ومشاركة الصدد؛
 . املستدامة التنمية أبهداف  يتعلق فيما  الواضحة 

  يف  ابهلجرة   املتصلة األهداف حتقيق  يف  اهلجرة بشأن الدول بني التشاور  آليات دور  على  الثانية لسة اجل خالل املناقشة  وركزت
  يف  بذاهتا قائمة  عمليات خالل من   العملية تلك  تواجهها اليت  واالحتياجات  والفجوات  والتحدايت املستدامة؛  التنمية أهداف

  اتبعة  وأماانت  إقليمية اقتصادية  مبنظمات  رمسيا  العمليات التشاورية املرتبطةو   ،اهلجرة  بشأن  اإلقليمية التشاورية العمليات إطار 
 . اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية  لعمليات ل

  رئيسه  كلف  2015 عام يف  ابهلجرة املعين  اجلنوبية ألمريكا   عشر  اخلامس املؤمتر إن   مؤمتر أمريكا اجلنوبية بشأن اهلجرة ممثل  وقال
  تعاوان   واألمانة  الرئيس  وتعاون .  اإلقليمية  التنمية  أعمال جداول ويف  اإلقليمي  أعماله  جدول يف  املستدامة  التنمية  أهداف إبدراج 
  املهاجرين وصول  إىل  خاص اهتمام  ووجه . للهجرة  الدولية املنظمة ذلك يف  مبا  األطراف،  من عدد وشارك   املسألة هذه بشأن   وثيقا

  اإلقليمي املؤمترو   اهلجرة بشأنمؤمتر أمريكا اجلنوبية   بني  التعاون  وأاتح .  احمللي  اجملتمع يف  واملهاجرين  الشباب  دور  ودور العدالة، إىل
  اإلقليمية  العمليات يف  األهداف إدماج  يف  العمليتني بني  املقبل االجتماع  وسينظر املتحدة،  للوالايت  شامال  هنجا  املعين ابهلجرة

 . العاملي االتفاق عملية يف  اإلسهام  وسبل 
  يف  تسهم أن   براغ لعملية  وميكن .  املؤسسية  وذاكرهتا معارفها وقاعدة  خربهتا مركز  توفر العملية  أمانة   أن براغ  عملية  ممثل وأوضح
  األوروب، االحتاد من بدعم  األعضاء دوهلا وضعتها   اليت املمارسات أفضل  تبادل  خالل  من   املستدامة التنمية  أهداف بشأن   النقاش

  وعمليات املهاجرين،  إدماج وسياسات  الطالب،  وحركة  الدائرية، واهلجرة  العمالية  ابهلجرة املتعلقة  والكتيبات  التوجيهية  املبادئ مثل 
  ووضع القرارات   اختاذ أجل من اهلجرة مالمح  وضع  عن  فضال  للحدود،  املتكاملة واإلدارة النظامية،  غري واهلجرة  اللجوء، 
  سنوات مخس  ملدة  براغ  عملية والية  2016 عام يف  براغ لعملية  الثالث  الوزاري  املؤمتر  مدد  وقد. األدلة  على  القائمة  ات السياس

.  التالية للمرحلة  2016-2012 للفرتة  براغ  عملية عمل خطة  يف  الواردة األولوايت  أمهية  جمددا  وأكد( 2017-2021)
  جديد مركز   إنشاء  عن فضال  وحتليلها،  البياانت ومجع  القدرات، وبناء  الدويل، احلكومي احلوار على الرتكيز براغ  عملية وستواصل 
 . والتحليل   للتدريب
  شواغل  هلا  وكلها واملقصد،  والعبور  املنشأ بلدان تشمل  اليت األعضاء، لدوهلا   مشرتكة  أرضية إجياد   إىل بودابست عملية  وتسعى
  مشاركة  األعضاء؛ الدول لدى   اهلجرة إدارة  قدرات  بناء  مثل  جماالت  يف  مشاريع تنفذ  كانت  بودابست  عملية إن   وقال. خمتلفة

  من   النظامية، غري  اهلجرة وخماطر   واملنظمة اآلمنة  اهلجرة  بشأن الوعي  وإذكاء  املهاجرين؛  العمال  ومحاية  السياسات؛  صنع  املغرتبني؛
  القطاع مع  الشراكات  استكشاف  بودابست  عملية وتعتزم .  املهارات  وتنمية   املهاجرين؛ إعالم ومراكز  اإلعالمية  احلمالت خالل
 . احللول  حتديد على  احلوار  يساعد حيث  الطلب على يقوم  االحتياجات  على  قائم مرفق وإنشاء  اخلاص



  عمل فرص  وضمان املهاجرين  العمال قدرات  معاجلة  أجل من   العمل سوق  طلب على  ركز احلوار  إن   ظيب أبو  حوار  ممثل  وقال
  أن   وميكن. األعضاء دوهلا يف  للهجرة  بياانت  قواعد إنشاء الضروري من   كان  اهلجرة، تدفقات إدارة  حتسني أجل ومن .  كافية 
 . التوظيف  وشروط  املهاجرين العمال  أوضاع لتحسني  وسيلة  املؤقتة  اهلجرة تكون 

  االحتاد  مفوضية  رئيس إىل يطلب  األفريقي االحتاد اختذه قرار  مبوجب   أنشئ  الذي - أفريقيا عموم منتدى  ممثل   أوضح وقد
  والدعوة   والتنمية  اهلجرة بشأن مشرتك  أفريقي   موقف  وضع بتنسيق اآلخرين،  والشركاء  للهجرة  الدولية املنظمة  مع ابلتعاون   األفريقي،

  اجليدة واملمارسات  واملعارف املعلومات  لتبادل   أفريقيا  يف اهلجرة  بشأن  اإلقليمية التشاورية  العمليات مجيع  املنتدى  جيمع  أن إليه، 
  تنقل على 2015 عام  يف  األول  السنوي اجتماعها  ركز وقد.  األفريقي  االحتاد  فيها  لينظر   توصيات يقدم  وأن   املستفادة، والدروس

  من   العمل على  األفريقي  االحتاد  يف  األعضاء  الدول  حث  الذي  اهلجرة بشأن األفريقي  االحتاد إعالن وأبلغ  املنطقة  داخل  العمال 
  يف  الثاين السنوي االجتماع أفريقيا  غرب لدول االقتصادية  اجلماعة استضافت  وقد.  األفريقية  القارة داخل  أتشرية  بدون التنقل  أجل
  لذلك، ونتيجة . 2015 لعام  اهلجرة بشأن فاليتا  قمة  مؤمتر  من   أفريقيا وموقف  للهجرة  اجلذرية األسباب  على وركز  بغاان  أكرا

  الذي للمنتدى  الثالث االجتماع ركز  وقد.  أتشرية  دون  غاان بزايرة األفارقة  املواطنني  جلميع تسمح  سياسة  غاان حكومة اعتمدت
  حرية تيسري   هبدف  للحدود،  املتكاملة واإلدارة  اهلجرة اجتاهات على األفريقي واجلنوب  أفريقيا  لشرق   املشرتكة السوق  استضافته

  أو  جيبويت  يف  إما للمنتدى املقبل  االجتماع وسيعقد. املهاجرين لتهريب   اإلجرامية الشبكات  تعطيل   وابلتايل القارة داخل  احلركة 
 . أوغندا

  التنقل  حلرية يروج مشروعا  األفريقي  واجلنوب أفريقيا لشرق املشرتكة   السوق من  اهلجرة  حوار يف  األعضاء  الدول  نفذت وقد
  ينظمان،  اللذين  األساسيني القانونيني الصكني تنفيذ  يف يسهم  مما  األعمال، رجال أجل  من  ذلك   يف  مبا  املنطقة، يف  أتشرية  دون 
  والربوتوكول   التأشريات على النهائي  والقضاء   التدرجيي ابالسرتخاء  املتعلق الربوتوكول : الكوميسا منطقة  يف  األشخاص  انتقال  حرية 

  الكوميسا نفذت للهجرة،   الدولية املنظمة  مع وابلتعاون . واإلقامة   اإلقامة يف  واحلق  واخلدمات والعمل  األشخاص حركة حبرية  املتعلق 
  بني  الوعي  ولتعزيز ( وزمبابوي  زامبيا بني"  الواحدة احلدود"  مشروع املثال،  سبيل على )  احلدود إدارة  لتعزيز  املشاريع من  عددا

  مع  املتحدة لألمم  التابعة ألفريقيا  االقتصادية اللجنة  ملشاركة تقديرها  عن  ميدكوم وأعربت . االحتجاز بدائل بشأن   احلدود مسؤويل
 . املشرتك  االهتمام ذات القضااي  بشأن أفريقيا  يف  اهلجرة بشأن  اإلقليمية  التشاورية  العمليات

  من   اهلدف إن )إيغاد(  ابلتنمية املعنية  الدولية  احلكومية للهيئة  التابعة  اهلجرة بشأن  اإلقليمية  التشاورية  ةالعملي  ممثل  وقال
  خالل من األفريقي  القرن  يف  األعضاء الدول بني  اهلجرة إدارة  بشأن اإلقليمي  والتعاون  احلوار  تيسري  هو العملية التشاورية اإلقليمية 

  املعنية  الدولية  احلكومية اهليئة  يف  األعضاء الدول بني  احلوار تعزيز عن  فضال  اهلجرة، بشأن السياسات  واتساق أكرب  فهم تعزيز 
  وركزت. ابلتنمية  املعنية  الدولية  احلكومية اهليئة منطقة وخارج  داخل  اهلجرة تدفقات   أساس على أخرى  مناطق يف  وبلدان   ابلتنمية

  اهلجرة على  القادم  اجتماعها وسريكز  الرشيد، واحلكم واهلجرة العاملة  اليد وهجرة احلدود وإدارة والتنمية  اهلجرة  على اجتماعاهتا
  ملواصلة قرارات إىل املؤمتر  توصيات  وترمجت سياسية  هيئة  ابلتنمية املعنية  الدولية  احلكومية اهليئة  وكانت. االجتماعية  والتنمية
  مشروعا  )إيغاد( للهيئة   ةالتابع  ت العملية التشاورية نفذ وقد.  الوطنية  التنسيق  آليات  خالل من األعضاء  الدول قبل  من  تنفيذها

  القرن يف  النزوح ألثر  استجابة  تطوير سياق  يف  املختلطة والتدفقات   القسري التشريد بشأن   وآخر  ألشخاصا تنقل  حرية بشأن 
  احلكومية اهليئة  وضعتها اليت اجلفاف  مواجهة   على القدرة واستدامة  للكوارث  التصدي مبادرة  اسرتاتيجية واستهدفت .  األفريقي 
  تنفيذ تنسيق  موازية مبادرات  عرقلت وقد.  الصمود  على  القدرة أعمال   جداول يف  اهلجرة تعميم(  إيغاد )  ابلتنمية  املعنية  الدولية
  آليات  )إيغاد( للهيئة   ت العملية التشاورية التابعة وشجع. ابلتنمية املعنية  الدولية  احلكومية اهليئة منطقة   يف  املستدامة التنمية أهداف



  الوطنية  اهلجرة مالمح  جانب إىل املستدامة،  التنمية وأهداف اهلجرة  بشأن   وطنية خطط  وضع  على  ابهلجرة  املعنية الوطنية التنسيق
  تنفيذ  يف  قدما  ابملضي   ابلتنمية املعنية  الدولية  احلكومية اهليئة والتزمت . أفضل  حنو على األهداف  تنفيذ  ورصد  البياانت فجوة  ملعاجلة 

 . 7-10 اهلدف ذلك يف  مبا  ابهلجرة،  املتصلة  األهداف
  يف  شاركت  اليت ، الصلة ذات  الوطنية  عب  واجلرمية  ابألشخاص واالجتار  األشخاص  هتريب بشأن ابيل عملية  يف  وشاركت
  إىل وأدت  فرصا  أيضا أاتحت   ولكنها معينة  حتدايت  الواسعة  العضوية وطرحت. عضوا دولة  48 وإندونيسيا،  أسرتاليا  رائستها 

  هتريب  بشأن  2016 لعام   ابيل إعالن  وكان . القوانني  إنفاذ جمال  يف  والتعاون  والتشريعات  السياسات جماالت يف  إجنازات حتقيق 
  العمال حقوق  وضمان العاملة  اليد هجرة تنظيم  يف طموحا الصلة  ذات  الوطنية عرب واجلرمية   ابألشخاص  واالجتار  األشخاص
  التصدي أجل  ومن. للناس اجلماعية  للتحركات  لالستجابة الطوارئ  حلاالت لالستجابة آلية  ابيل  عملية اعتمدت وقد . املهاجرين

  املستفادة الدروس   تلخص   ،2015 لعام أندامان  حبر  ألزمة االستجابة استعراض ابيل  عملية تعتزم  لألزمات،  أفضل  بشكل
  للدول  املشورة إسداء يف  اخلاص  القطاع التجارية  األعمال  ومنتدى  ابيل   حكومة منتدى يشرك  أن املتوقع من وكان . والتوصيات 

  الدولية  احلكومية املنظمات  مع  التعاون على  ابيل عملية  يساعد مما  والسخرة،  واالجتار املهاجرة والعمالة اهلجرة إدارة بشأن  األعضاء
  من غريها  مع  إجنازاهتا  لتقاسم مستعدة   ابيل عملية  إن وقال. خمتلفة  مراحل   الدولية، العمل ومنظمة  للهجرة الدولية  املنظمة مثل 

 . منها والتعلم اهلجرة بشأن  الدول  بني  التشاور  آليات 
  اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية  العمليات  تواجهها اليت التحدايت  أن ذلك   أعقبت  اليت  واملناقشات الثالثة  األفرقة وكشفت

  املتنوعة الدوافع  وعلى  منها كل   مناطق  يف اهلجرة  أمناط   بديناميات  معظمها  يف  ترتبط بشأن اهلجرة  األقاليم بني  املشرتكة املنتدايتو 
  وعلى  املختلفة، الفاعلة واجلهات  مع  التعاون وزايدة  الدول  يف  اهلجرة إدارة هنج  يف  النظر  إعادة يتطلب  مما  متزايدة  بصورة  للهجرة

 . املستوايت  مجيع
  تتعلق  حتدايت تواجه  بشأن اهلجرة  األقاليم بني  املشرتكة املنتدايتو  اهلجرة بشأن اإلقليمية  التشاورية العمليات  معظم   أن ولوحظ 
  ممارسات  حتسني وابلتايل  االقتصادية،  واألسباب املناخ  وتغري  النزاع بسبب  القسرية واهلجرة ابلبشر  واالجتار النظامية  غري  ابهلجرة
  كلها  املوثوقة والبياانت ابلتنمية املرتبطة  اهلجرة  سياسات وحتسني  املهاجرين  العمال  حقوق  ومحاية املتكاملة احلدودية اإلدارة
  العمليات  جانب من  املوثوقة والبياانت  وتقارهبا، والسياسات   املبادرات يف  واالتساق  القدرات بناء   إىل حاجة هناك وكان. مطلوبة 

  يف  املوثوقة  البياانت  على الطلب  ازداد  وقد. وأماانهتا بشأن اهلجرة  األقاليم بني  املشرتكة املنتدايت و   اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية
  ومستنرية فعالة سياسات وضع   تعرقل  اهلجرة بشأن   واجلودة  املناسب الوقت يف  املصنفة  البياانت ندرة فإن  األخرية؛  السنوات 
 . للهجرة 

  االقتصادية  ابملنظمات   املرتبطة بشأن اهلجرة  األقاليم بني  املشرتكة املنتدايت و   اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية العمليات واستندت 
  صنع   آليات إىل   - األفريقي  لالحتاد  اإلقليمية  االقتصادية  اجلماعات دعائم  كانت   حيث - أفريقيا  يف  املوجودة تلك   مثل اإلقليمية، 

  من اهلجرة املشهد على  تؤثر  وابلتايل األعضاء،  للدول  وسياساهتا تشريعاهتا ومواءمة  اخلاصة  قراراهتا العتماد  األخرية هذه يف  القرار 
  اهلجرة على  طويلة فرتة  منذ أفريقيا   يف  اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية العمليات ركزت  وقد . الوطين  املستوى اىل  وصوال  اإلقليمي
  احلركة  وحرية التجارة على  تركز  اليت  األفريقي لالحتاد  اإلقليمية االقتصادية  اجلماعات  أعمال جلداول استجابة  جزئيا وذلك  والتنمية، 

  املتعلقة  الرمسية اإلقليمية لالتفاقات  مفيد  النموذج هذا أن   ثبت وقد.  املنطقة  يف  املتاحة  البشرية  للموارد   املشرتك واالستخدام
 . اهلجرة إدارة إزاء  عاملي جلنه األساسية  اللبنات  وهي  ابهلجرة، 



  العمليات إطار  يف  األماانت  أو /  و  الوطنية التنسيق  آليات أدخلت   ،حتضان والفعالية على الصعيد الوطين اال زايدة وبغية 
  الرئيسية  الرتكيز جماالت ملعاجلة  مواضيعية  عاملة أفرقة  أنشئت  ذلك،  على وعالوة. أفريقيا يف   اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية

 . الرتتيبات  هذه  يف اهلجرة  بشأن الدول  بنيأخرى   تشاور  آليات تنظر  أن أيضا   وميكن. اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية  لعمليات ل
  قائمة عمليات  كانت  اليت بشأن اهلجرة  األقاليم بني  املشرتكة املنتدايتو  اهلجرة بشأن اإلقليمية  التشاورية  العمليات  أن ولوحظ 

  على  يؤثر  مما  وطنيا، احملددة االجتاهات مع متشيا  املنطقة  داخل  التقارب  حتقيق  إىل   وتسعى رمسية  أقل تشكيل  على  تعتمد  بذاهتا
  للهجرة املشرتكة النهج  بشأن خربة كازاخستان،   أملايت، عملية   رئيس  قدم املثال، سبيل  فعلى . الوطين املستوى  من   اإلقليمي املستوى

 . أملايت  عملية يف  األعضاء  الدول  مجيع  يف
  العربية اإلقليمية التشاورية العمليةو   أملايت عملية  مثل  مؤخرا، إنشاؤها  مت  اليت  اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية العمليات وضعت  وقد

  العمليات تلك   وكانت. والبحوث  القدرات بناء   ذلك يف  مبا اهلجرة،  جوانب خمتلف بشأن  ومواقف اسرتاتيجيات  ، اهلجرة  حول
 . أيضا  ارباهتخ وتبادل للتعلم استعداد  على اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية

  تعزيز   يف بدور  بشأن اهلجرة  األقاليم بني  املشرتكة املنتدايتو  اهلجرة  بشأن  اإلقليمية التشاورية العمليات  أماانت اضطلعت  وقد
  من   غريها مع  وكذلك اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية العمليات يف  األعضاء  الدول  بني اجليدة  واملمارسات   املعلومات تبادل
  ويف الشراكات؛  وحتديد املشاريع، وتنفيذ األعمال،  جدول وضع األخرى  اجملاالت وتشمل.  اهلجرة بشأن  الدول  بني  التشاور  آليات 

  بني  املشرتكة املنتدايتو  اهلجرة  بشأن  اإلقليمية التشاورية العمليات من   لكل املشورة لتقدي  أفضل  وضع يف  كانوا   الصدد، هذا
 . املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق يف  تسهم  اليت  املبادرات  إزاء  بشأن اهلجرة  األقاليم
  خطط اعتماد ضرورة على  وشددوا املستدامة،  التنمية جوانب من  هاما جانبا البشري  التنقل  جعل كيفية   على املشاركون  وشدد
  العمليات  مشارکة دةايلز   جمال  ن هناكوکا. الصلة ذات  املستدامة  التنمية  أهداف على  تركز اهلجرة بشأن وإقليمية  وطنية عمل

  ل يتشک  خالل من  2030 عام خطة ذيتنف  يف  بشأن اهلجرة  األقاليم بني  املشرتكة املنتدايت و   اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية
  أهداف  ذيتنف  ورصد والبحوث   اانتيالب  ومجع  جهة املو  املشروعات  ذيوتنف  القدرات  وبناء دةياجل املمارسات  وتبادل  اسات يالس

  اإلقليمية التشاورية  العمليات ني ب ما يف مياإلقل  داخل  الشراکات ز يتعز   یإل احلاجة  وکذلك  ميياإلقل  املستوى  یعل املستدامة  ة يالتنم 
  دعم  على املنظمات  مجيع  تثحُ و .  ة يم ياإلقل الفاعلة  هاتاجل من  ها ري وغ اهلجرةبشأن  األقاليم بني  املشرتكة املنتدايتو   اهلجرة بشأن 

 . األهداف تنفيذ  يف  اهلجرة بشأن   األقاليم بني  املشرتكة املنتدايتو  اهلجرة بشأن  اإلقليمية  التشاورية  العمليات
  



 التنمية  خطة  حتقيق  يف املتحدة  لألمم  التابعة  اإلقليمية  واللجان  اإلقليمية  االقتصادية  املنظمات  دور  -اثلثاا 
 اهلجرة  بشأن  الدول  بني  التشاور  آليات  مع احملتملة  التعاون  وجماالت  2030  لعام  املستدامة

  إنسانية بطريقة  الكبرية واملهاجرين الالجئني  حتركات إدارة عن املشرتكة ابملسؤولية واملهاجرين   الالجئني  بشأن   نيويورك  إعالن  أقر
  تدفقات  لطبيعة  تبعا  املقصد، أو  العبور  أو  املنشأ  بلدان  بني  حاليا املسؤولية  هذه وختتلف. الناس على ومركزة وعاطفية  وحساسة

  وأمناطها   اهلجرة تدفقات  ألن النظامية، غري اهلجرة إدارة  بشأن اجلميع  تناسب واحدة  سياسة أو  اسرتاتيجية توجد وال . اهلجرة
  ميكن  ال  وأنه النظامية،   غري  اهلجرة إدارة عن  املسؤولية  تقاسم ضرورة إدراك   املهم من  ذلك، ومع. العال من  خمتلفة  أجزاء  يف  ختتلف

  ابلالجئني  املعين املتحدة  األمم قمة   مؤمتر  خالل لوحظ وكما. عاملية أو  إقليمية   حالة مع  التعامل  يف  مبفردها   تتصرف  أن  دولة ألي
  للدول  التوجيه توفر  أن  األخرى اإلقليمية  الفاعلة واجلهات  اإلقليمية املنظمات  وممثلي  اإلقليمية،  التنسيق  ملراكز  ميكن   واملهاجرين،

 . النظامية  غري  للهجرة التصدي  يف  املسؤوليات تقاسم بشأن  األعضاء
  التنمية أجل  من  املتعددين  املصلحة  أصحاب   بني اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية  العملياتيف مكانة  3  اجللسة  نظرتو 

  املتحدة لألمم  التابعة اإلقليمية  االقتصادية  واللجان   اإلقليمية الرتكيز  برامج بني  احملتملة  التعاون جماالت ذلك يف  مبا  املستدامة، 
 . ابهلجرة   املتصلة املستدامة  التنمية  أهداف تنفيذ  أجل  من  اإلقليمية  االقتصادية  واملنظمات 

  ابهلجرة  املتعلقة للتحدايت للتصدي   األخرى اهلامة  اإلقليمية الفاعلة  اجلهات  على  3 اجللسة ركزت ،2 اجللسة إىل واستنادا
  التشاورية  العمليات  مع  احملتملة  الشراكة جماالت  حتديد  أجل  من ابهلجرة املتعلقة  املستدامة التنمية  أهداف حتقيق  يف  واملسامهة
 . اهلجرة  بشأن األقاليم  بني املشرتكة املنتدايتو   اهلجرة بشأن   اإلقليمية

 2030 عام  خطة  بتنفيذ  يتعلق فيما اللجان  تلك   والية عن  معلومات  املتحدة، لألمم  اإلقليمية ابللجان املعين  ،1 الفريق   وقدم
 . العال  مناطق  خمتلف يف  الصلة  ذات واألنشطة  ومتابعتها  واستعراضها 

  على  املتحدة األمم يف  األعضاء الدول مبساعدة 2030 عام خطة يف  مكلفة املتحدة  ألمم التابعة ل  اإلقليمية  جان لل ا أن   وأوضح
  خالل من  املستدامة  التنمية  أهداف لتنفيذ   التقين الدعم تقدي  املستدامة؛  للتنمية  والبيئية   واالجتماعية االقتصادية  األبعاد  إدماج 

  الشامل، مشوهلا ضوء   يف  الوالية  هذه إليها  أسندت وقد . الفعالني واالستعراض  املتابعة  وتيسري  التنفيذ؛ وسائل  من الفعالة  االستفادة 
  اإلقليمي اآلراء توافق  حشد  يف  املكتسبة واخلربة  قطاعات، لعدة  الشاملة وواليتها وقوهتا، الدويل  احلكومي  وطابعها اجلماعية،  وقوهتا 
 . الرئيسية  الدولية  احلكومية  االتفاقات بشأن 

  ذلك  يف مبا  للهجرة،  للتصدي  املشرتكة املبادرات  من بعدد  األخرية السنوات يف املتحدة  لألمم  اإلقليمية اللجان اضطلعت  وقد
  املتحدة  األمم ووكاالت األعضاء  الدول  مع املشرتك  والعمل  اخلربات وتبادل  التعاون  جمال  يف  عملها  إىل   ابلنظر العمل،  حلقات 
  جمال  يف  القائم عملهم وتنظيم  جديدة شراكات وتطوير  خرباهتم، لتقاسم استعداد  على وكانوا. اآلخرين املصلحة وأصحاب األخرى
  بشأن الدول  بني التشاور آليات بني  للتعاون  جماالت  خبمسة وأوصي .  املستدامة  التنمية  أهداف حتقيق  يف  التقدم أجل  من  اهلجرة
  املستدامة التنمية أهداف إدماج ( 1: )ابهلجرة   املتصلة املستدامة  التنمية أهداف  لتحقيق  اإلقليمية املتحدة  األمم وجلان اهلجرة
  تعزيز ( 2)  ؛( القدرات وبناء املعلومات  تبادل  خالل من أساسا وذلك )  املالية واألطر الوطين  اإلمنائي التخطيط  يف  ابهلجرة املتصلة 
  اإلقليمية املنتدايت خالل  من   ابهلجرة  املتصلة األهداف عن  لإلبالغ  املثال  سبيل  على ) وتنسيقها واتساقها  السياسات  اتساق
  عام  خطة  واستعراض األقران  من   والتعلم  التنفيذ لدعم املتحدة  لألمم  اإلقليمية اللجان  إطار  يف  تعمل  اليت املستدامة للتنمية

  يف  الثغرات معاجلة  على ستساعد اليت ) 2030 عام  خطة  لتنفيذ اإلحصائية  وقدراهتا األعضاء  الدول بياانت تعزيز (  3) ؛(2030
  اجلنوب  بلدان بني  الشراكات من  االستفادة ( 4)  ؛(2 الدورة خالل  اإلقليمية الرتكيز برامج   من  العديد حددهتا  كما  اهلجرة بياانت



  القواعد بوضع املتعلقة  تلك   سيما ال)  اإلقليمية  النماذج   ترمجة ( 5)  ؛( املعارف وتقاسم اخلربة خالل  من )  اإلقليمية  والشراكات 
 . عاملية عامة  سلع إىل (  واملعايري 
  التشاورية العملياتو   اإلقليمية اللجان  بني  الشراكات  أمهية   املتحدة  لألمم  اإلقليمية اللجان  مع  املستديرة املائدة  مناقشات  وأبرزت

 . التنفيذ ورصد  املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق أجل  من  بشأن اهلجرة  األقاليم  بني املشرتكة املنتدايتو   اهلجرة بشأن   اإلقليمية
  وحتديد  ،2030 عام خطة تنفيذ واستعراض  متابعة  مثل  جماالت يف  األعضاء دوهلا تدعم منظمتهم  أن   اإلسكوا  ممثل وأوضح
.  البياانت مجع  وحتسني  املستدامة، التنمية  أهداف أهداف وتنفيذ املستدامة  التنمية  لتحدايت للتصدي  اإلقليمي البعد  تعزيز وسائل 

  ةي العرب للمنطقة  املستدامة ة يللتنم  ة يم ياإلقل ة ي جياالسرتات  يف  مرکزا 2030 عام  خطة  ذ يتنف  يف األعضاء  للدول   اإلسکوا دعم وکان
  األعضاء الدول والتزام  ذ؛ يللتنف   ةي لي والتشغ ة ياملؤسس  اتيواآلل   ذيالتنف  وطرائق  متبادلة   بصورة يها عل  املتفق ت اياألولو  حددت اليت

  األعمال  جدول منظور  من  للهجرة  التصدي هي  العربية املنطقة يف  األولوية وكانت . الشراكات إىل  تستند رؤية  وتضمنت املضمون؛ 
.  املستدامة  التنمية  أهداف يف  اهلجرة على العربية  املنطقة  يف اهلجرة  بشأن   الوضع تقرير   من الثانية  القضية وسرتكز.  واملتكامل  املرتابط

  ابهلجرة   املتعلقة والسياسات التوظيف،  وتكاليف املالية،  التحويالت  مقدار سيما  ال  للتوطني،  حمددة مؤشرات  وضع   يف  وستنظر
  الدول فهم لتعزيز  ابهلجرة  املعنية العربية اإلقليمية االستشارية للعملية  عمل حلقة  عقد  املقرر ومن. جيدا واملفقودة  واآلمنة املنتظمة 

 . السياسات  على آاثر  من   عليها يرتتب  وما 2030 عام خلطة األعضاء
  يف األعضاء  دوهلا  إىل  الدعم تقدم   ألفريقيا االقتصادية  اللجنة إن   املتحدة لألمم   التابعة ألفريقيا االقتصادية   اللجنة ممثل  وقال

  تنمية   يف  للهجرة  احلاسم ابلدور تعرتف  اليت  السياسات  وتصميم واإلحصاءات   والبياانت  القدرات وبناء  املعارف  إنتاج  مثل   جماالت
  اليت  أفريقيا : "2063 عام خطة عن  اإلبالغ يف  واالستدامة  االتساق بشأن   األعضاء لدوهلا توجيهات  اللجنة وقدمت .  مستدامة 

  مبا  الوطنية  السياسات  خمتلف بني  االتساق أيضا  وعزز. 2030 عام  وخطة   األفريقي لالحتاد (  2063 عام خطة" )إليها  نصبو 
  النظم حتسن اليت  السياسات تنفيذ  على  املصلحة  أصحاب  قدرة وعزز اإلقليمية،  ودون  اإلقليمية واالتفاقات الربوتوكوالت مع  يتفق

  مؤسسات   مع  شراكة يف  حتليلي  بعمل أيضا  ألفريقيا  االقتصادية اللجنة  واضطلعت.  الدولية  ابهلجرة املتعلقة  واإلحصائية  القانونية
  واملهارات  التعليم بشأن   سياسات   ووضعت للقارة   ابلنسبة اهلجرة  اجتاهات آلاثر أفضل   فهم أجل  من واإلقليمية   الوطنية البحوث

 . والدولية   واإلقليمية  الوطنية والفرص االحتياجات  لتلبية  والتدريب
  الرئيسية اإلمنائية  األحداث أعمال  جداول يف أدرجت  قد واملستدامة  الشاملة  التنمية  متكني يف  هاما عامال بوصفها   اهلجرة إن   وقال

  الوزراء ومؤمتر واملالية االقتصاد  لوزراء  األفريقي  االحتاد  ملؤمتر التاسعة  املشرتكة السنوية االجتماعات مثل   أفريقيا  أحناء  مجيع  يف
  يتعلق   وفيما. العاشر األفريقي التنمية منتدى  أو  االقتصادية  ية والتنم  والتخطيط  واملالية   ألفريقيا  االقتصادية للجنة التابع  األفريقيني

  الدولية،  العمل  ومنظمة للهجرة  الدولية واملنظمة  ألفريقيا  االقتصادية اللجنة مع  ابلتعاون   األفريقي، االحتاد  أطلق  العاملة،  اليد هبجرة
  وهي  ، (أفريقيا  يف  العمالة هلجرة املشرتك  الربانمج ابسم أيضا  املعروفة ) أفريقيا  يف  والتنمية  التكامل أجل من  اهلجرة  إدارة  مبادرة
 . أفريقيا  عرب  والتنقل  العاملة اليد  هجرة  هنج  وإدماج لتطوير برانمج وعملية  وسياسية   شاملة  مبادرة
  ودون واإلقليمي  العاملي  ديالصع  على  الدولية ابهلجرة املتعلقة  االستشارية  للعمليات  أيضا  مفتوحة ألفريقيا  االقتصادية اللجنة وكانت

  نخرط ت  ل بينما و . املنشأ بلدان  يف  ودعمها وتنفيذها ابهلجرة املتصلة  العمل خطط تصميم ويف املقصد بلدان مبشاركة  اإلقليمي، 
  املعارف قاعدة لتحسني  اجليدة واملمارسات  املعلومات بتبادل يرحب فإنه  ،اهلجرة  بشأن   اإلقليمية التشاورية  العمليات  يف  مباشرة
  املتعلقة  وبراجمها األعضاء الدول سياسات  لتوجيه مهم  أمر  وهو  وتنفيذها،  ابهلجرة  املتصلة املستدامة  التنمية  أبهداف  املتعلقة
  املشرتكة املنتدايت و  اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية العمليات مع للتعاون  إمكاانت   على تنطوي  اليت  اجملاالت  وتضمنت . ابهلجرة



  وتنسيق  اهلجرة؛  بشأن  قوي رصد  إطار  ووضع املفصلة،  البياانت ذلك يف  مبا  البياانت،  توليد  حتسني بشأن اهلجرة األقاليم بني
  يف  واالستثمار  اإلمنائية؛  واالسرتاتيجيات التخطيط  يف  اهلجرة وتعميم السياسات  اتساق حنو ابهلجرة  املتعلقة واإلجراءات  السياسات 
  الدميغرايف  للتحول   للتحضري أفريقيا  يف  الشباب عمالة  وفرص واملهارات،   التعليم جودة  وضمان  األولوية  وإعطاء الشباب، 

 . 2030 عام خلطة وفقا   احملتملة، الدميغرافية مكاسبه  من   واالستفادة
  حيث من اإلقليمية  العمليات خالل من   الثقة وبناء  املعلومات تبادل  أمهية   على املشاركون شدد ذلك،   أعقبت اليت  املناقشة ويف

  التشاورية العمليات إىل  ينظر  كان  ما غالباا و . املستقبل  يف  األطراف متعددةو  الثنائية االتفاقات  وتيسري   الدول بني  صالت  إقامة
  اهلجرة وإدارة النظامية  غري  اهلجرة من احلد على  كبري  حد إىل  اهلجرة  بشأن األقاليم  بني املشرتكة واملنتدايت  اهلجرة بشأن   اإلقليمية

  احلكومية  واملنظمات  اإلقليمية املنظمات إشراك ساهم حني يف  املقصد، لبلدان والسياسية  االقتصادية األهداف مع  يتماشى مبا
  اهلجرة بشأن اإلقليمية  التشاورية  العمليات  حوارات يف  الصلة  ذات  املنظمات  من  غريها أو  املتحدة لألمم  اإلقليمية واللجان  الدولية

  والسياسات  البياانت مثل   اهلجرة، جوانب  خمتلف  على خمتلفة فاعلة  جهات وركزت. اهلجرة إدارة بشأن   العقليات تغيري  إىل
  عن  جديدة شراكات  وإنشاء القائمة  الشراكات وتعزيز املعارف تلك كل   بني اجلمع شأن  ومن خمتلفة؛  بلدان  يف  حمددة  وسياقات 

  وجهة من  اهلجرة  معاجلة يف  يسهموا أن أنفسهم  واملهاجرين والشباب   األكادميية واألوساط  املصلحة أصحاب  مجيع   إشراك طريق 
  العمليات  بني  فيما أقوى  تكامل  إىل حاجة هناك فإن ولذلك. املختلفة املستدامة  التنمية  أهداف  أبهداف يتعلق   فيما مشولية نظر 

  الثغرات بشأن   املتحدة لألمم  اإلقليمية  واللجان   اإلقليمية العمليات التشاورية بني  التعاون  وزايدة اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية
 . 1 الفريق  جلسة  خالل  حتديدها مت  اليت  اهلامة

  خطة  تنفيذ  يف  اإلقليمية  االقتصادية  واملنظمات األقاليم  بني واملشرتكة  األطراف املتعددة الرئيسية   املبادرات  دور  الثان فريق ال   وتناول
  الدول بني  التشاور آليات مع  القائمة  الشراكات  صفتو و  والوطين؛   اإلقليمي الصعيدين على ومتابعتها   واستعراضها 2030 عام

 . للتعاون  إضافية مبجاالت  وأوصى  ؛ اهلجرة بشأن 
  على  أفريقيا  يف اهلجرة  بشأن اإلقليمية  التشاورية  العمليات و   األفريقية اإلقليمية  االقتصادية  اجلماعات مع  األفريقي االحتاد وعمل
  سياسة إطار  قدم  ،( 7 -  10 اهلدف ) وسياساهتا  اهلجرة  حبوكمة يتعلق وفيما .  ابهلجرة  املتعلقة  املستدامة التنمية أهداف  مجيع  تنفيذ

  واملبادئ  التوجيهية املبادئ  األفريقية اإلقليمية  االقتصادية  واجلماعات  فيها األعضاء للدول  األفريقي لالحتاد  التابع  أفريقيا  يف اهلجرة
.  والتنمية  اهلجرة وربط  الصلة،  ذات  واملوارد   واألولوايت  ل وفقا  ابهلجرة   املتعلقة واإلقليمية   الوطنية سياساهتا  وتنفيذ لصياغة الالزمة 

  الصكوك ومن . اإلطار  تنفيذ مدى  تقييم  حاليا  وجيري.  اهلجرة إدارة  جمال  يف القدرات  بناء  هو  اإلطار  لذلك   الرئيسي احملور وكان
  مسؤوليات حددت  اليت( كمباال  اتفاقية)  أفريقيا   يف  داخليا  املشردين ومساعدة  محاية  اتفاقية األفريقي  لالحتاد  األخرى الرئيسية 

  يستهدف)  أفريقيا  يف  ومساعدهتم داخليا  املشردين  ومحاية الدائمة،  احللول  وتعزيز  الداخلي، التشرد ملعاجلة  قانونيا  وإطارا  الدول
 (. 13 واهلدف 11.5 و 10.7 و 1.5 املستدامة  التنمية  هدف

  عمل  خلطة  دعما ابلبشر  االجتار ملكافحة القائمة  املبادرات ابلبشر  االجتار ملكافحة األفريقي  االحتاد  مفوضية   مبادرة عززت  وقد
  ،10.7 ،8.7 ، 5.2 املستدامة  التنمية أهداف  حتقيق  يف يسهم  مما  واألطفال،  النساء وخباصة  ابلبشر، االجتار  ملكافحة  واغادوغو

16.2 . 
  االحتاد  يف  األعضاء  الدول قدرة لدعم  املهاجرين وهتريب  ابلبشر  االجتار بشأن األفريقي  والقرن األفريقي  االحتاد مبادرة وبدأت 

  محاية  أجل من  هلا  واالستجابة  املهاجرين،  وهتريب  ابلبشر  االجتار  سيما وال  الوطنية، عرب  املنظمة للجرمية  التصدي على  األفريقي 
  طول   وعلى  أورواب،  إىل  الثالثة  الرئيسية  الطرق طول على أفريقيا،  منطقة  من  األفريقي  القرن  داخل اللجوء  وملتمسي الالجئني 



  األوروب  االحتاد  بني  اهلجرة طريق  مبادرة  إىل املبادرة أدت   الحق، وقت  ويف. األفريقية القارة وداخل اخلليج  دول   إىل الرئيسية  الطرق
 . الطرق  تلك إحدى  على  حتديدا ركزت  اليت ( اخلرطوم  عملية ابسم  املعروفة )  األفريقي والقرن 

  جيم - 10 اهلدف  بشأن واضحا تقدما  األفريقي االحتاد  أحرز  وداخلها،  القارة إىل  التحويالت  حجم من   الرغم على أنه  ولوحظ 
  البنك من  بدعم أنشئت األفريقي  لالحتاد  مبادرة  وهو  للتحويالت،  األفريقي املعهد  بفضل  وذلك املستدامة، التنمية أهداف  من

  تكلفة  خفض على  املعهد وساعد. للهجرة  الدولية واملنظمة  األفريقي التنمية  مصرف  مع وابلتعاون  األوروبية  واملفوضية   الدويل
  واملستفيدين  املالية  التحويالت  ومرسلي املركزية واملصارف  األفريقي االحتاد  يف  األعضاء  الدول  مجيع قدرات  وبناء  املالية التحويالت

  كأدوات   التحويالت الستخدام تشغيلية  وأدوات   ملموسة اسرتاتيجيات  وتنفيذ وضع أجل  من  املصلحة أصحاب من  وغريهم
  التحويالت من االستفادة  بشأن   حبوث وإجراء املالية، التحويالت تدفقات   تكلفة عن البياانت ومجع.   الفقر من  للحد   للتنمية
  إدارة  جمال يف  األفريقي اجلنوب  يف  الدول وبعض  املكسيك  أمثلة  األفريقي  االحتاد استلهم وقد. االجتماعية  التنمية  أجل  من املالية 

 . املالية التحويالت
  جاهدة األفريقي  االحتاد يسعى  املطاف،  هناية  يف  املالية التحويالت  تكلفة  ارتفاع من  واحلد  النظامية غري اهلجرة من احلد وبغية 

  قوي التزام هناك وكان. ألفريقيا  املشرتك العمالية  اهلجرة برانمج  خالل من  القارة داخل  والتنقل  العاملة  اليد هجرة فرص لتحسني 
 .2018 عام  حبلول  القارة يف  األفريقي  االحتاد  يف  األعضاء  الدول  ملواطين  التنقل  حرية بضمان 
  تركز أن واقرتح  العمليات،  من  وغريها  اهلجرة بشأن   اإلقليمية  التشاورية  العمليات بني  فيما التآزر  أوجه   األفريقي االحتاد  ممثل وشجع

.  والعمال  األشخاص  تنقل  حرية  مسبقا  يفرتض  مما احلرة، للتجارة مناطق  وإنشاء  التجارة مثل  اهلجرة، تتجاوز  قضااي على  أيضا 
  التدفقات وقف على  فقط  تركز  أن   األوروب ابالحتاد  أفريقيا تربط اليت الدولية  االستثمار ملراكز  ينبغي ال  أنه  األفريقي االحتاد ويعتقد

  اهلجرة عملية  يف  الرخاء حتقق وأن  الرخاء،  أجل من  التجارة تعزيز   إىل  الرامية املبادرات  تتابع أن   أيضا  هلا ينبغي   بل  النظامية، غري
 . املنتظمة  احلركات  مع  النظامية غري  التدفقات  حمل  حتل  لكي

  اهلجرة  لسياسة  الشامل اإلطار وهو  والتنقل،   للهجرة العاملي  هنجها   حدد وقد . األورويب  لالحتاد  ابلنسبة رئيسية  أولوية  اهلجرة وتعترب
  البلدان  مع  والتعاون العامة ابلسياسة املتعلقة  حواراته األوروب االحتاد أجرى  كيف  األوروب، االحتاد  يف  اللجوء  وسياسة  اخلارجية 

  اخلارجية  األنشطة  يف  وضمنت بوضوح   حمددة أولوايت  إىل  والتعاون  احلوارات هذه استندت  وقد.  األوروب  االحتاد  يف  األعضاء  غري
  منطقة  يف  للحالة أوروبية   استجابة  اهلجرة بشأن   األوروبية األجندة وأوردت.  اإلمنائي  التعاون ذلك يف  مبا  األوروب،  لالحتاد الشاملة 

  جماالت مجيع يف  اهلجرة تعميم طريق  عن  جوانبها،  جبميع  اهلجرة  إلدارة أجال   أطول  خطوات  وحددت املتوسط،  األبيض  البحر
  الدول  ذلك  يف  مبا  األوروب االحتاد  من   وجه أفضل  على واالستفادة   واخلارجية، الداخلية  السياسات بني  واجلمع العامة،  السياسة 
 . األوروب  االحتاد خارج الوطنيون  والشركاء  احمللية،  والسلطات   املدين، واجملتمع  الدولية، واملنظمات  واملؤسسات،  األعضاء

  األوروب االحتاد  يف  عضو دولة ألي  ميكن وال . هيكلية تكون وأن  األزمات  إدارة بعد  ما  إىل  اهلجرة إدارة  استجابة تنظر  أن  وينبغي 
  إن   وقال. أساسي  أمر ابهلجرة  املتعلقة األوروب  االحتاد لسياسة اخلارجي  البعد فإن   ولذلك  فعال؛ حنو على  وحدها  اهلجرة تدير   أن

  يف  اهلجرة حوار وكان والعاملية،  والقارية  واإلقليمية  الثنائية  املستوايت على الشركاء  مجيع مع  كثب  عن ابلعمل ملتزم   األوروب االحتاد
  اليت  اهلجرة بشأن   األقاليم بني  املشرتكة املنتدايت  إىل  وماليا   وتقنيا سياسيا  دعما  األوروب االحتاد وقدم . اهلجرة إزاء  هنجه  صميم
  عملية  اخلرطوم؛ عملية  الرابط؛ عملية  والعمالة؛ واحلراك  اهلجرة بشأن األوروب  واالحتاد األفريقي  االحتاد بني  الشراكة مثل   ها،أنشأ

  واحلوار   اهلجرة؛ بشأن اهلادئ واحمليط الكارييب  البحر  ومنطقة  األوروب واالحتاد   الدول بني  احلوار وجمموعة  براغ؛ عملية  بودابست،
  من  كاملة  جمموعة يغطي   الذي  اهلجرة،  بشأن   الكاريبية واملنظمة الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية   أمريكا بلدان  بني  الشامل  اإلقليمي



  اهلجرة)  إطار النهج العاملي للهجرة واحلراك يف  األولوية  ذات  األربعة  اجملاالت  بشأن   متوازن حوار  إجراء وأاتح  اهلجرة،  قضااي 
  وقد. نفسه  الوقت  يف   الشريكة البلدان  أولوايت  مراعاة  مع  ، (والتنمية  واهلجرة  الدولية؛  احلماية  النظامية؛  غري اهلجرة  القانونية؛

  وحاول . العمل  نقاط  بشأن وااللتزام   االتفاق اهلجرة بشأن األقاليم  بني  املشرتكة املنتدايت بني  فيما  والفهم   الثقة زايدة   أاتحت
  لالحتاد  التابع  للطوارئ  االستئماين الصندوق  واستخدم.  ملموسة  نتائج  حتقيق  يف  األطر هذه  تساهم  أن ضمان   األوروب االحتاد

  لألبعاد  ومجاعية ومرنة سريعة  استجابة  متكني  أجل  من   خمتلفة  ماحنة  جهات  من موارد  معا  جتمع  إمنائية   أداة  وهو  ألفريقيا، األوروب
  من   وكان. اهلجرة بشأن   األقاليم بني  املشرتكة املنتدايت  تلك يف  إليها  التوصل  مت  اليت االتفاقات   تنفيذ  لدعم طوارئ،   حلالة املختلفة

  على واملوارد   العمل يركز  وأن  األوروبية  للمفوضية   التابع النتائج  حتقيق  حنو  املوجه للهجرة اجلديد الشراكة إطار  حيشد أن املتوقع
  من اهلدف وكان . املستدامة التنمية  أهداف من   منظورا اإلجراءات تلك   تتضمن  أن وينبغي. اهلجرة إدارة بشأن اخلارجي  عملها
  يشجع  أن املتوقع ومن واالقتصادية،   االجتماعية األساسية   اهلياكل  حتسني  هو األوروب  لالحتاد   اجلديدة اخلارجي  االستثمار  خطة

 . لأللفية اإلمنائية  األهداف حتقيق  يف  واملسامهة  الشراكات تعزيز   على األوروب لالحتاد  املتامخة والبلدان  أفريقيا يف  االستثمار 
  اآلمنة اهلجرة أجل  من عاملي  اتفاق وعلى  املستدامة  التنمية أهداف ومتابعة  استعراض  بشأن  العمل من  مزيد إىل   حاجة وهناك

  مثار   وجين  للتحدايت بفعالية  للتصدي   عنها غىن ال الشريكة  البلدان  مع  األوروب االحتاد  عالقات إن   وقال. واملنتظمة واملنظمة 
  وغري  رمسية غري  أهنا رغم متكن،  اليت  ،اهلجرة بشأن الدول  بني  التشاور آليات  من  عدد يف يشارك األوروب االحتاد  إن   وقال. اهلجرة
  واملمارسات، والتشريعات  السياسات يف  تغيريات  إىل  وأدت  القدرات،  وبناء الشراكات،  وزايدة  منتظمة  مشاورات  إجراء  من   ملزمة،

  وزايدة  املواقف؛ بني  املواءمة لتسهيل  شبكات  إبنشاء ،  املستوايت  مجيع على  الشركاء بني  االنقسام  تقسيم على  ساعد مما
  خطة  تنفيذ  وتعزيز ابهلجرة املتصلة  ابألولوايت  االلتزام لضمان حامسة  اهلجرة بشأن   الدول بني  التشاور  آليات  وكانت. حتضان اال

  الدول بني  التشاور آليات  من  املزيد  مع  ملموسة  مشرتكة  إجراءات  بشأن شراكات   إقامة  يف  األوروب االحتاد  وسينظر .  2030 عام
 . اهلجرة بشأن 

  يف  ابلتايل  واملسامهة  إدارهتا  حتسني أجل  ومن . املنطقة  داخل  األوراسي االقتصادي  االحتاد  داخل  اهلجرة تدفقات   معظم وكانت
  املهاجرين  رفاه بشأن   أحكاما  اآلسيوية األوروبية  للمنطقة  االقتصادي ابالحتاد  املتعلقة املعاهدة تضمنت   ،2030 عام خطة حتقيق 
  مهاجرون  استفاد األعضاء؛  الدول من للمواطنني   العمل تصريح  ومتطلبات  املقيمني لغري احلصص  إلغاء طريق  عن  حقوقهم ومحاية

  ضريبة   ومعدل  والوالية  االجتماعية للرعاية االجتماعية  اخلدمات نفس   من أيضا  األوروب  االقتصادي  االحتاد  يف  األعضاء  الدول  من
  واملؤهالت  ابلشهادات املتبادل  التلقائي  االعرتاف جانب إىل   كمواطنني،  الشخصي الدخل بضريبة  يتعلق فيما الوطين  السكن

  التقاعدية املعاشات  برتاكم  تسمح أن   حاليا، بشأهنا التفاوض جيري اليت  التقاعدية، للمعاشات  معاهدة  شأن ومن . األكادميية
  وشؤون االجتماعية  والشؤون ابهلجرة معنية  دولية   حكومية جمالس وأنشئت . األوراسي االقتصادي االحتاد  عرب  ودفعها  ونقلها

  دافأه من  1-8 اهلدف حتقيق يف  يسهم مما للمهاجرين،  االجتماعي والرفاه ابهلجرة   املتعلقة  املسائل ملعاجلة التقاعدية  املعاشات
 . املستدامة  التنمية 

  يتيح  مما األموال،  ورؤوس  واخلدمات والسلع  األشخاص  تنقل  حرية  توفر   اإلقليمية والنقاابت  االقتصادية  النقاابت  فإن وعموما،
  االحتاد  خارج  اثلثة بلدان من   اهلجرة بشأن   املشرتكة السياسات أو  النهج حتديد  أن غري . وإدارهتا  اهلجرة لتنظيم   مرتابط هنج  اتباع 

  وليس  الوطنية احلكومات   عاتق على تقع  اهلجرة تدفقات  إدارة  أن ومبا . مشكلة   ميثل يزال   ال اآلسيوية  األوروبية للمنطقة  االقتصادي
  يف  املساواة عدم  من تنبع  ما  كثريا  اهلجرة أن   ومبا. اهلجرة  بشأن  مشرتك  موقف إىل   التوصل بعد  يتم  ل الوطين،  فوق املستوى  على



  التجارة سياسات  حتتاج التنمية،  على  اهلجرة تشجع ولكي. اجلذرية األسباب  هذه معاجلة  املهم فمن  الفرص،  وانعدام  الدخل
 . اهلجرة مصادر  وإىل حاال  أسوأ هي  اليت البلدان  لتلك  التصدي إىل  أيضا  املشرتكة واالستثمار  اخلارجية 

  فيما اإلقليمية للشراكات  احملتملة اجملاالت  ذلك   تلت اليت  واملناقشة  اإلقليمية  االقتصادية  املنظمات ممثلي مع  داوالتامل  توحدد
 . اإلقليمي  التعاون وبرامج  املتحدة لألمم اإلقليمية  واللجان   اإلقليمية االقتصادية  املنظمات بني

.  املنطقة داخل  هو اجلنوبية  أمريكا  يف  اهلجرة جمموع  نصف من   يقرب  ما  أن اجلنوب  املخروط لبلدان   املشرتكة السوق  ممثل وأوضح
  سياسة إىل   واملراقبة  األمن على تركز  نسبيا   ختفيضية سياسة من  املاضية  السنوات  يف  اجلنوبية أمريكا يف  اهلجرة  سياسة تطورت وقد

  وخارجها املنطقة  يف  اجلنوب للمخروط املشرتكة  السوق داخل  إليه التوصل  مت  الذي اآلراء توافق إن. اإلنسان حقوق على قائمة 
  مع  أقيمت   اليت والروابط  األخرى البلدان مع اجلنوب  املخروط لبلدان  املشرتكة السوق يف  األعضاء الدول رابطات  من مستمدة

  املشرتكة للسوق  التابع  والقنصلية  القانونية ابلشؤون   املعين العامل الفريق  وقام. الدولية االستثمار  ومراكز  اإلقليمي  اإلصالح  برامج
  تعميق إىل  هتدف  مشرتكة آليات  ووضع السياسات  وتنسيق التعاون بتعزيز  له  التابع املتخصص اهلجرة ومنتدى  اجلنوب للمخروط 

 . اهلجرة جمال يف  اإلقليمي التكامل
  السوق يف  األطراف الدول مواطين  إقامة  اتفاق  مثل  اجلنوب،  املخروط لبلدان املشرتكة  للسوق  القانونية الصكوك  بعض  وشكلت
  املشرتكة  للسوق االجتماعي الضمان بشأن األطراف املتعدد واالتفاق   إليها، املنتسبة  والدول  اجلنوب املخروط  لبلدان املشرتكة
  والظروف  اهلجرة،  إدارة يف  حقيقيا تقدما   اجلنوب املخروط  لبلدان املشرتكة للسوق  القنصلي  التعاون وآلية  اجلنوب،  املخروط لبلدان 

  لبلدان  املشرتكة السوق  بلدان   بني  السفر تبسيط  ومت. املهاجرين  ضعف مواطن   من  واحلد النظامية،  غري  اهلجرة حاالت تقييم  عند
  ومن املواطنة،  على التدرجيي  االستحواذ  بشأن   قانون وضع  يف النظر  وجيري . اهلوية  بطاقات  سوى يطلب   ول اجلنوب،  املخروط 

  واملقيمني للمهاجرين  والثقافية  واالجتماعية واملدنية  السياسية احلقوق  توفري مث  ومن  ،2021  عام  حبلول  ابلكامل تنفيذه املتوقع
  اتفاقية  وستشمل. والتعليم الصحية،  والنظم العمل،  أسواق  إىل الوصول  فرص  وتكافؤ املعيشية والظروف  الفرص  تكافؤ وضمان 
 . املستدامة  التنمية  أهداف إىل  اإلشارة حاليا النظر  قيد  اجلديدة اهلجرة
  الفتيات حقوق  حلماية   توجيهية  مبادئ  ووضعت املهاجرين العمال تنقل  حرية  على  تركز  اجلنوب للمخروط   املشرتكة السوق إن   وقال

 . 5 للهدف دعما  ابلبشر  االجتار  ضحااي  للنساء  التوجيهية  املبادئ عن  فضال   8 للهدف  دعما  املهاجرين  واملراهقني  والفتيان
  السوق  تواجهها  اليت للتحدايت التصدي  على واملنتظمة واملنظمة اآلمنة  اهلجرة أجل  من عاملي اتفاق  إنشاء   يساعد أن  املتوقع  ومن 

 . واإلقليمية  الوطنية األعمال جداول  يف  األهداف وتنفيذ بتعزيز  يتعلق  فيما اجلنوب املخروط  لبلدان املشرتكة
  احلواالت وشكلت. آسيا  جنوب  القتصادات ابلنسبة  أمهية  ديتز  اهلجرة  أن اإلقليمي   للتعاون آسيا جنوب  رابطة ممثل وأوضح

  مفاهيمية   مرحلة يف  اهلجرة أعمال  جدول يزال وال . األجنيب النقد وعائدات البلدان ملعظم اإلمجايل  احمللي الناتج  من  كبريا  جزءا
  اعتمدت  اإلقليمي للتعاون  آسيا  جنوب  رابطة  يف األعضاء  الدول  أن  من الرغم وعلى . اإلقليمي للتعاون  آسيا جنوب رابطة  داخل

  على اهلجرة 2014 عام  يف  تعال  ل  اإلقليمي للتعاون  آسيا جنوب  رابطة  أن إال  املهاجرين،   العمال  حلماية وإدارية  تشريعية  أطر 
  ورفاهية واألمن  السالمة  لضمان  آسيا جنوب  من اآلمنة  واملسؤولة اآلمنة  اهلجرة  بشأن التعاون   على مبوافقتها   إال  اإلقليمي الصعيد
:  هي  أهداف ثالثة اهلجرة بشأن  اإلقليمي ابلتعاون  املتعلقة  املفاهيم  لورقة   وكان. املنطقة  خارج  املقصد بلدان يف  املهاجرين العمال 
  حقوق  وتعزيز  محاية  بشأن اإلقليمي  للتعاون  سياآ جنوب رابطة إعالن  وضع   وتيسري اإلقليمي؛  الصعيد  على  مؤسسية  آلية  إنشاء

  املعارف وبناء املعلومات  تبادل  وتيسري اإلقليمي  للتعاون  األولوية  ذات  املواضيعية اجملاالت وحتديد ورفاههم؛ املهاجرين العمال 



  املشروعة  غري  اهلجرة حاالت من   التعلم إىل   تتطلع  اإلقليمي للتعاون  آسيا جنوب  رابطة إن وقال. العاملة  اليد  هجرة قضااي بشأن 
 . اهلجرة مسائل بشأن  معها   والتعاون األخرى

  أساسية  فرصة  وتتيح  شراكات إقامة  ابلضرورة  تتطلب  القارية، وعرب  احلدود عرب ظاهرة  ابعتبارها اهلجرة،  أن   على املشاركون  واتفق 
  خالل من   القائمة الشراكات لتعزيز  املدين واجملتمع  اإلقليمية  واملنظمات  الدولية  احلكومية واملنظمات املتحدة األمم ووكاالت للدول 
  أن مبفرده  بلد ألي  ميكن   وال.   جديدة قدرات وبناء جديدة  عالقات  بناء  أجل من  اهلجرة بشأن  الدول  بني  التشاور  آليات 

  وهنجا  اإلقليمي  احلوار  تعزيز  ابهلجرة املتصلة  املستدامة  التنمية   أهداف حتقيق  ويتطلب. ابهلجرة  املتصلة والتحدايت للقضااي  يتصدى 
  االستجاابت الشراكات وعززت. اخلاص والقطاع  احلكومية  غري واملنظمات   املدين اجملتمع  أيضا  يشمل  أن ينبغي  إلزاما،  أكثر 

  التغلب  على واملساعدة التغطية،  اق نط توسيع  وابلتايل منها،   واالستفادة املشرتكة واملوارد   واملوارد املعارف تقاسم طريق  عن  الشاملة 
 . الصمود على القدرة وبناء  احملتاجني، إىل الوصول  يف  العقبات على

  املصلحة أصحاب من وغريها  اهلجرة بشأن اإلقليمية  التشاورية  العمليات  بني  التآزر  أوجه  وإجياد اخلربات تبادل  تشجيع  وينبغي 
  تقاسم مفهوم   تعزز أن  اإلقليمي  التكامل من مزيد  إىل  تؤدي  اليت اإلجيابية  احلوارات  يف  النجاح قصص  شأن ومن . اإلقليميني 
 . والتضامن  املسؤولية 

  الكتل  خارج اثلثة  بلدان   من اهلجرة مناقشة أيضا  الضروري من فإنه  رئيسية،  أمهية ذات  املنطقة داخل  اهلجرة أن  حني  ويف
 . اإلقليمية
  األخرى، اإلقليمية  الفاعلة واجلهات املتحدة لألمم  اإلقليمية اللجان بني  القائم التعاون  لتعميق فرصة  2030 عام خطة وأاتحت 

  بعض  عملت  وقد.  الركب   عن أحد  ختلف عدم لضمان والتعلم،   واملساءلة املتبادلة  الفعالية حتقيق   أجل من  جديدة  شراكات وإقامة 
  مستعدة األخرى  اللجان بعض  كانت   بينما مناطقها،   يف اهلجرة  بشأن  اإلقليمية التشاورية  العمليات مع  ابلفعل  اإلقليمية اللجان

 . التعاون هذا لبدء
  اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية  العمليات  مع  لةيطو   فرتة  منذ  راسخ بتعاون  قاما قد  األوروب واالحتاد  قي ياألفر  االحتاد  وکان

  والتشريعات السياسات مواءمة على  تركيزا أكثر   كان  األفريقي االحتاد أن غري. اهلجرة بشأن  األقاليم بني  املشرتكة املنتدايتو 
  أيضا  أخرى  إقليمية اقتصادية  منظمات  وتعاونت. املستهدفة املشاريع تنفيذ  على  تركيزا أكثر  األوروب االحتاد  أن   حني يف  اإلقليمية

  تواجه اليت  والتحدايت الثغرات  ملعاجلة التعاون  هذا لتوسيع  مستعدة وهي  مناطقها، يف  اهلجرة بشأن  الدول  بني التشاور  آليات مع
 . وأدواهتا   خرباهتا من واالستفادة   املستدامة التنمية أهداف تنفيذ

  



 االستنتاج
  النظر ابهلجرة  املعنية والعاملية  واألقاليمية   اإلقليمية االستشارية   العمليات  وأماانت  لرؤساء السادس  العاملي االجتماع من   اهلدف انك
 2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  اعتماد  به   يسمح الذي النحو  على  العاملية املستدامة  التنمية  نظر وجهة   من الدولية  اهلجرة يف

 . واملهاجرين  الالجئني بشأن   نيويورك  وإعالن أاباب أديس  عمل خطة  ذلك يف  مبا  وغريها
  واملشرتكة األطراف  املتعددة واملبادرات  املتحدة  لألمم  اإلقليمية اللجان  - اهلامة  اإلقليمية  الفاعلة اجلهات مع  املوسع  احلوار وأاتح

  هنج  بشأن غنية  مناقشة نيويورك،  وإعالن  ،2030 عام  خطة روح  من  انطالقا  - اإلقليمية  االقتصادية  واملنظمات   األقاليم بني
 .   ابهلجرة  املتعلقة الراهنة  التحدايت  يعال تشاركي
  االقتصادية املنظمات  ،اهلجرة  بشأن الدول  بني  التشاور آليات)  املصلحة  أصحاب  ملختلف  احلالية  املشاركة  املناقشات وأبرزت

  املتعلقة املستدامة  التنمية أهداف  حتقيق هبدف  اإلقليمي املستوى  على  األنشطة يف ( املتحدة لألمم  اإلقليمية  واللجان   اإلقليمية
  املصلحة  أصحاب  مجيع  بني  التعاون تعزيز   إىل املاسة  واحلاجة العملية؛  تلك يف  صودفت   اليت والتحدايت والفجوات  ابهلجرة؛ 

 . التعاون  هلذا احملتملة  واجملاالت
  يف  ، تتعلق املستدامة  التنمية  أهداف مجيع   فإن ابهلجرة، صريح   بشكل  املستدامة  التنمية  أهداف معينة من أهداف بينما تتعلق و 

  اثبتة   التزامات 2030 عام  خطة  وضعت  وقد . وتنوعها  للظاهرة  احلايل النطاق إىل  ابلنظر   أبخرى، أو  بطريقة  ابهلجرة الواقع، 
 . ومرتابطة متكاملة  أهدافا  وقدمت

  فقط  ليس   مستدام،  حنو على إدارهتا  ينبغي   حقيقة هي اهلجرة إن   وقال. للغاية  املعقدة اخلطة  هذه لتحقيق  الوسيلة  هي الشراكات و 
  الدول بني  التشاور آلياتو  املناطق،  خمتلف  بني للسياسات  وحوارا  العامة  للسياسة  أطر اإلدارة هذه وتتطلب األزمات،  أوقات  يف

  مجيع   فإن احلكومات، يف  يكمن املستدامة  التنمية  ألهداف  الرئيسي  الدور  أن  حني  ويف. األخرى الفاعلة واجلهات  ، اهلجرة بشأن 
  اخلاص،  والقطاع   األكادميية، واألوساط املدين،  واجملتمع  اإلقليمية، واملنظمات  الدولية،  احلكومية  املنظمات  - الفاعلة  اجلهات

  بعض  أن   حني ويف .  معول  عال  يف  الراهنة اهلجرة حاالت  ملعاجلة حلول  عن البحث  يف  تشارك  أن ينبغي  - أنفسهم واملهاجرين 
  ،اهلجرة  بشأن  الدول بني  التشاور لياتابلنسبة آل  معتادة  كانت (  الدولية احلكومية  املنظمات  مع  املثال سبيل على )  تالشراكا

  األطراف املتعددة واملبادرات   املتحدة لألمم اإلقليمية  واللجان   اإلقليمية االقتصادية  املنظمات مع  الشراكات  استكشاف  أيضا  ينبغي
 . املهاجرين خدمة لتحسني اخلاص  القطاع مع  شراكات  إقامة   يف النظر  أيضا  وينبغي .  األقاليم بني  واملشرتكة

  أصحاب   بعض  جانب من  اهلجرة إدارة هنج  يف  تغيريا  يتطلب الذي  األمر  للتنمية، وسيلة  اهلجرة 2030 عام خطة تعترب  واثلثا، 
  إيالء  مع  اإلنسان  حقوق   على  يركز  هنج  اتباع إىل اخلطة  ودعت.  وجمزأة  السيطرة على  تركز احلالية النهج  كانت  ما  وكثريا. املصلحة 
  للفقر   اجلذرية األسباب  2030 عام خطة وتناولت. مجاعية  معاملة  املهاجرين  معاملة  من  بدال الفردية  للحاالت  الكايف  االهتمام
  النظامية احلواجز  معاجلة  إىل هدفا  169 و 17 ال  أهدافه وهتدف. الناس مجيع  لصال  تعمل اليت  التنمية  إىل  العاملية  واحلاجة
  وتنمية  والتكنولوجيا التمويل  على وركزت  للربانمج،  الطموحة   األهداف التنفيذ  وسائل  وتطابق. املستدامة  التنمية  تعوق اليت  الرئيسية 
 . القدرات 

  تدار  اليت  اهلجرة لتعزيز  فعال  حنو على  القوية والشراكات املسؤوليات تقاسم إىل   يؤدي أن   ميكن  ملموس إلطار  ملحة   حاجة وهناك
  واملنتظمة واملنظمة  اآلمنة اهلجرة أجل  من   عاملي اتفاق  بوضع  املتعلقة للمفاوضات نتيجة   القبيل هذا من   إطار وضع   ميكن جيدا؛
  اإلقليمية  واللجان  اهلجرة بشأن  الدول  بني  التشاور آليات تعترب  حيث الدولية، اهلجرة بشأن  2018 لعام  الدويل احلكومي  واملؤمتر 
 . العاملي  تفاق اال عملية  من كجزء   منها لالستفادة  متاحة  أدوات املتحدة  لألمم



  وتعزيز  التشغيلية النظم الستعراض  فرصة صلة  ذات  كمنظمة  املتحدة األمم مع  الرمسي  االرتباط  للهجرة الدولية  املنظمة وأاتحت 
 . ابهلجرة   املتصلة األهداف حتقيق  وحتديدا  ككل  املستدامة التنمية أهداف  لتحقيق  دعما  الفاعلة اجلهات خمتلف بني  العالقات

 : التالية  الرئيسية النقاط  عن االجتماع  متخض و 
 املستوايت مجيع على  التنمية  أعمال  جدول يف  اهلجرة إلدماج قوية  أداة  بوصفها 2030 عام  خبطة  االعرتاف . 
 القيام إىل   اضطرت اإلقليمية الفاعلة اجلهات وأن ابهلجرة  أبخرى أو  بطريقة  املستدامة  التنمية  أهداف مجيع   رتباطاب  قراراإل  

  اآلمنة واهلجرة جيد  بشكل  تدار  اليت  اهلجرة  سياسات يف  املطاف  هناية  يف  يسهم مما  األهداف، مجيع حتقيق  يف  هام  بدور
 . واملنتظمة واملنظمة 

 األقاليم بني  املشرتكة املنتدايت /   اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية العمليات ؤديه ت  أن ميكن  الذي الرئيسي ابلدور  االعرتاف  
 . ابهلجرة  اخلاصة املستدامة  التنمية  أهداف أهداف تنفيذ  لدعم  اهلجرة بشأن 

 يف  دور  ألداء اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية  العمليات رئيسيني  جمالني ابعتبارمها  والشراكات  التنفيذساعي مب االعرتاف  
 . والطموحة   املعقدة 2030 عام  خطة  تنفيذ  إىل السعي

 والتجارة  والتكنولوجيا واالبتكار  ابلبياانت  يتعلق فيما  سيما  وال  التنفيذ،  وسائل  أبمهية  االعرتاف . 
  املرتبطة اهلجرة بشأن  اإلقليمية التشاورية العمليات جههاتوا  اليت املختلفة ت ايوالتحد  اجاتيواالحت  الفرص الوعي مبختلف  

  وأماانت  هتا،بذا  قائمة ات يعمل  کانت  اليت اهلجرة  بشأن اإلقليمية  التشاورية  العمليات و   ة،يمياإلقل  ة ياالقتصاد  ابملنظمات 
  املستوى یعل هلجرةاب املتعلقة  املستدامة ةي التنم أهداف  ذيتنف  يف  امهةاملس يف  اهلجرة بشأن  اإلقليمية  التشاورية  العمليات

 . اإلقليمية  االقتصادية  اجلماعات  على  ابلفعل  ترتكز اهلجرة بشأن   اإلقليمية التشاورية  العمليات كانت   أفريقيا، ويف. ميياإلقل
 اهلجرة بشأن   السياسات مجيع   يناسب واحد  هنج  يوجد ال  أنه  إىل  ابلنظر   معزز  حوار  إىل  ابحلاجة  االعرتاف. 
 التحدايت  على للتغلب اإلقليمي  املستوى على األخرى الفاعلة  اجلهات مع  كات الشرا  حتققها  أن ميكن  اليت  الناشئة الفوائد  

  التنمية  أهداف حتقيق إىل الرامية  اإلجراءات يف  اهلجرة بشأن اإلقليمية  التشاورية  العمليات  مشاركة  نطاق  وتوسيع املطروحة 
 . املستدامة

  اهلجرة  بشأن الدول  بني  التشاور آليات بني   البياانت تلك  وتقاسم اهلجرة  عن موثوقة بياانت  مجع  أمهية  . 
  لتعزيز  حيزا اأوجد قد املتحدة  األمم  منظومة إىل  للهجرة  الدولية املنظمة انضمام و  2030 عام  خطة  اعتماد  أبن االعرتاف  

  اإلقليمية  التشاورية  العمليات  سيما ال ، اهلجرة بشأن الدول بني  التشاور آليات و  املتحدة لألمم  اإلقليمية  اللجان  بني التعاون 
 . اهلجرة بشأن 

 : التالية التوصيات  االجتماع  أصدر و 
  يف  دورا  ،اهلجرة  بشأن اإلقليمية  التشاورية العملياتابألخص و  ، اهلجرة بشأن الدول  بني  التشاور آليات  تؤدي   أن من   بد ال ( أ )

 : التالية اإلجراءات خالل  من ابهلجرة املتعلقة  املستدامة التنمية أهداف  أهداف بلوغ  دعم
  التنمية أهداف  من  ابهلجرة  املتصلة للجوانب تنفيذها  يف   اإلقليمية والفرص  التحدايت ملناقشة األعضاء  للدول  منرب   توفري '1'

 . املستدامة



  املستدامة  التنمية  أهداف تعكس اليت  والربامج العمل  وخطط  الرتكيز وجماالت   احلالية اإلقليمية اسرتاتيجياهتا  يف  النظر إعادة' 2'
 . الصلة  ذات  املستدامة التنمية أهداف مع  واسرتاتيجياهتا تركيزها ومواءمة اجلديدة

  األهداف تلك   لتحقيق  دعما  والبحوث واألنشطة  املشاريع وتنفيذ   ختطيط طريق  عن 2030 عام  خطة  تنفيذ  يف  املسامهة' 3'
 . تركيزها  جمال من  القريبة

  تشريعات  تنسيق  يف  واملسامهة والوطين،   اإلقليمي الصعيدين على  املستدامة  التنمية  أهداف دعم  إىل   الرامية السياسات  تشجيع' 4'
 . منها كل  مناطق  يف  متقاربة  سياساتية هنج  اتباع  وتشجيع  فيها، املشاركة  الدول

 . األقران  واستعراض  األقران  من   التعلم آليات   وتنفيذ اخلربات،  تبادل  وتيسري   فيها، األعضاء  الدول  قدرات بناء ' 5'
  يتم اليت اإلقليمية،  أو  الوطنية االستعراضات  يف  إدراجها ميكن  اليت التقارير وإعداد البحوث، وإجراء  هبا،  موثوق   بياانت مجع'  6'

  السياسي  املتحدة  األمم منتدى  يف  الصلة ذات  االستعراضات يف  إدراجها   أو  الصلة، ذات  اإلقليمية  املنتدايت  يف  عنها  اإلبالغ 
 . املستدامة ابلتنمية املعين  املستوى  الرفيع 

احلوار الدويل بشأن   سيما ال العاملية،  والعمليات  اهلجرة بشأن  اإلقليمية التشاورية  العمليات  بني  التآزر أوجه من   املزيد تشجيع' 7'
 . والتنمية  الدولية  اهلجرة بشأن املستوى  الرفيع   املتحدة األمم وحوار  ،نمية والت ابهلجرة  املعين العاملي املنتدى  اهلجرة و

 .األخرى  العاملية  أو  اإلقليمية  اهليئات يف  املناقشات إىل   اهلجرة منظور  جلب ' 8'
  فيه  واملسامهة  واملنتظمة  واملنظمة  اآلمنة اهلجرة أجل  من  عاملي اتفاق وضع إىل الرامية  اإلقليمية املشاورات  لدعم كمنرب   العمل' 9'

  املتعلقة  املستدامة التنمية أهداف حتقيق  أجل  من   اهلجرة بشأن  اإلقليمية التشاورية العمليات  بذهلات  اليت القائمة اجلهود  خالل  من
 . ابهلجرة

  سيما وال اإلقليمي، الصعيد على األخرى  الفاعلة اجلهات مع  املستدامة  التنمية  أهداف لتحقيق  شراكات  وإقامة  التماس ' 10'
 . اخلاص والقطاع  املدين اجملتمع  مع  أيضا ولكن  اإلقليمية،  االقتصادية  واملنظمات املتحدة لألمم  اإلقليمية اللجان

  االقتصادية  واملنظمات  املتحدة لألمم اإلقليمية  اللجان مع  سيما وال  اإلقليمي، الصعيد  على  والشراكات التعاون  كان(  ب)
  املتصلة املستدامة التنمية أهداف بلوغ   يف  املسامهة مث  ومن اجلميع،  لصال  واآلمنة واملنظمة  الكرمية  اهلجرة لتعزيز  ضروراي  اإلقليمية، 

 . أهداف  ابهلجرة
  جلميع متاحة للهجرة   الدولية املنظمة  وموارد أدوات  وكانت ، املستدامة التنمية أهداف  لتحقيق  للهجرة الدولية  ملنظمةا دعم )ج( 
  االقتصادية واملنظمات تحدة، ملا لألمم  اإلقليمية  واللجان   ،اهلجرة  بشأن  اإلقليمية التشاورية  العملياتو   والشركاء، ، األعضاء الدول

 . اإلقليمية
  جبهودها  اخلصوص  وجه  على ورحبوا  ابهلجرة،  املعنية العاملية الرائدة الوكالة بصفتها للهجرة الدولية  املنظمة  بدور  املشاركون وأقر 

  أهداف  حتقيق إىل الرامية  اإلجراءات يف  اإلقليمية املنظمات من   وغريها  اهلجرة بشأن   الدول  بني  التشاور آليات  دعم إىل   الرامية
  للهجرة  الدولية للمنظمة الشكر  عن  اإلعراب  وجرى.  الصدد  هذا يف  والشراكات  السياسات  بشأن احلوار  وتيسري   املستدامة، التنمية 

 . املداوالت ورائسة االجتماع  الستضافتها
  



 املرفق األول: ملخص الرئيس 
 
يف قصر االجتماع العاملي السادس لرؤساء وأماانت العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة  انعقد  -1

آليات التشاور  حتت عنوان "اهلجرة وأهداف التنمية املستدامة: دور  2016أكتوبر  13سويسرا يف  ،  األمم جبنيف
 املنظمات االقتصادية اإلقليمية".دور  اهلجرة و شأن  ب  بني الدول

" 2030وقد جاء االجتماع يف حينه متاما نظرا لبدء تنفيذ "حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام  -2
ليات التشاور (، اليت تدمج اهلجرة ضمن هنج التنمية العاملية. وركزت اإلجراءات على دور آ2030)خطة عام 

بني الدول املعنية ابهلجرة، وال سيما العمليات االستشارية اإلقليمية بشأن اهلجرة، ولكن أيضا احملافل داخل 
 اإلقليم بشأن اهلجرة والعمليات العاملية املتعلقة ابهلجرة، وغريها من العمليات واجلهات الفاعلة اإلقليمية.

على زايدة تيسري حتديد الشراكات احملتملة بني هذه البلدان وكان الجتماعات االجتماع تركيز عملي  -3
وغريها من اجلهات الفاعلة على الصعيد اإلقليمي، مثل املنظمات االقتصادية اإلقليمية واجملموعات االقتصادية 

 اإلقليمية واللجان اإلقليمية لألمم املتحدة.
التشاورية اإلقليمية بشأن العمليات ملية من ع 21ن عن رؤساء وأماانت ممثال. ممثلو  68ومجع االجتماع  -4

 5واللجان اإلقليمية لألمم املتحدة.  4،إىل جانب ممثلني عن املنظمات االقتصادية اإلقليمية  3،اهلجرة
وعقدت اللجنة اخلامسة مباشرة بعد حلقة العمل الدولية الثانية بشأن احلوار بشأن اهلجرة اليت نظمتها  -5

أكتوبر  12 - 11ملستدامة" )للهجرة بعنوان "متابعة واستعراض اهلجرة يف أهداف التنمية ااملنظمة الدولية 
 6(، وحدث آخر للمنظمة الدولية للهجرة بشأن أهداف التنمية املستدامة املتصلة ابهلجرة، وشارك أيضا 2016

. 6رية اإلقليمية بشأن اهلجرةلرؤساء وأماانت العمليات التشاو مشاركني يف الدعوة إىل الربانمج العاملي السادس 
وقدمت جلسة إعالمية عن حلقة العمل الثانية إلدارة اهلوية أثناء االجتماع كجزء من العرض الذي قدمه 

 املضيف.

 
حوار حول الهجرة في غرب المتوسط، حوار أبو ظبي، عملية ألماتي بشأن حماية الالجئين والهجرة الدولية، العملية االستشارية اإلقليمية  5+  5 3

ية بالي، عملية بودابست، عملية كولومبو، ميدكوم، إيغاد رسيب، إيغك، ميدكاس، ميدسا ميدوا، براغ بروسيس، بويبال العربية حول الهجرة، عمل

العملية التشاورية اإلقليمية بشأن ريبان ميغراتيون كونسولتاتيونس ]أفريكان فورم، إدم، غفمد أند ذي كا-بروسيس، ربات بروسيس، ساسم، بان

 [.الهجرة الناشئة

لون عن االتحاد األفريقي، واالتحاد األوروبي لالتحادات األوروبية، واالتحاد األوروبي، والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، ممث 4

 .وسارك

 ممثلون عن اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم المتحدة. 5

 .حوار حول الهجرة في غرب المتوسط، أركب، عملية بويبال، عملية كولومبو، عملية الرباط، إياك  5 + 5 6



وأمهية الشراكات لتحقيقها.  2030وأبلغت الدورة األوىل املشاركني بشأن إدماج اهلجرة يف خطة عام  -6
ة دور هذه البلدان يف دعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابهلجرة وقد أاتحت هذه اجللسة فرصة ملناقش

 والشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين.
اكات من أجل التنمية املستدامة، ال سيما على الصعيد اإلقليمي، وركز رئيس اللجنة على دور الشر  -7
ونوع اجلنس، واحلكومات، والنظام االقتصادي العاملي  اإلشارة إىل األهداف األربعة التالية: األهداف،ابألخص و 

 الذي ل يتخلف أحد عن الركب.
وركزت اجللسة الثانية على مشاركة املنتدايت األقاليمية املعنية ابهلجرة ومراكز الرتكيز اإلقليمية يف األنشطة  -8

ترتبط رمسيا ابملنظمات  يف خطط الرتكيز اإلقليمية اليت 1. ونظر الفريق 2030اليت تسهم يف خطة عام 
العمل  2االقتصادية اإلقليمية، وال سيما اجلماعات االقتصادية اإلقليمية التابعة لالحتاد األفريقي. وأوضح الفريق 

الذي اضطلعت به خطط العمل اإلقليمية القائمة بذاهتا. وقد أعاد الفريق الثالث النظر يف دور أماانت برانمج 
ة جداول أعمال برانمج احلوار اإلقليمي لتشمل أهداف التنمية املستدامة. واستكشفت التعاون اإلقليمي يف صياغ

ها الثالثة، الفرص والتحدايت اليت تواجهها خطط الرتكيز اإلقليمية املرتبطة ابملنظمات تالدورة، من خالل أفرق
ا وأماانت برانمج التعاون اإلقليمي االقتصادية اإلقليمية، واملراكز اإلقليمية للعمليات اليت هي عمليات قائمة بذاهت

 يف اإلسهام يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابهلجرة على املستوى اإلقليمي.
على دور كل من املنظمات االقتصادية اإلقليمية واللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة  3وركزت اجللسة  -9

ال سيما على الصعيد مية املستدامة املتصلة ابهلجرة، التنأهداف  كتها احلالية يف تنفيذ لألمم املتحدة ومشار 
اإلقليمي، واستكشافها من خالل جمالني حمتملني من أجل التعاون مع برامج الرتكيز اإلقليمية يف هذا الصدد. 

 2030وأبلغ الفريق األول عن والية جلان األمم املتحدة االقتصادية يف تنفيذ واستعراض ومتابعة خطة عام 
واجلدول السياحي ذات الصلة دور  2واألنشطة ذات الصلة يف خمتلف مناطق العال. وتناولت حلقة النقاش 

تنفيذ جدول األعمال. وعقب مناقشات هتدف إىل حتديد  2030املنظمات االقتصادية اإلقليمية يف عام 
ة اإلقليمية واجملموعات االقتصادية اجملاالت احملتملة للشراكات على املستوى اإلقليمي بني املنظمات االقتصادي

 التابعة لألمم املتحدة وبرامج التعاون اإلقليمي.
 ويف املناقشات العامة، أبرز املشاركون عدة نقاط رئيسية: -10

   بوصفها أداة قوية إلدماج اهلجرة يف جدول أعمال   2030االعرتاف خبطة عام
 التنمية على مجيع املستوايت.

 ستدامة تستهدف بطريقة أو أبخرى اهلجرة، وأن ملأبن مجيع أهداف التنمية ا  اإلقرار
مجيع   حتقيقأن تلعب دورا هاما يف    اإلقليمي  املستوىالفاعلة على    األطرافعلى  



 واملنظمة  املأمونةمما يسهم يف هناية املطاف يف سياسات اهلجرة اليت تدار بشكل جيد واهلجرة    أألهداف
 .واملنتظمة

 ابلدور األمسى الذي ميكن أن تلعبه مسارات الرتكيز على النتائج /   االعرتاف
 األهداف اإلمنائية املتكاملة لدعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة اخلاصة ابهلجرة.

  االعرتاف ابلتنفيذ والشراكات ابعتبارمها جمالني رئيسيني ملؤشرات الرتكيز على املشاركة يف االضطالع
 والقبض عليها. 2030التنمية املعقدة والطموحة لعام   بدور يف معاجلة خطة

   وال سيما البياانت واالبتكار والتكنولوجيا والتجارة.  التنفيذ االعرتاف أبمهية وسائل 
 ( تلك الربامج اليت ترتبط ابملنظمات 1الوعي ابلفرص واالحتياجات والتحدايت املختلفة اليت تواجهها )

( فضال عن أماانت 3تلك الربامج، اليت هي عمليات قائمة بذاهتا، )(  2االقتصادية اإلقليمية، و )
احلزب الشيوعي الثوري يف املسامهة يف تنفيذ أهداف أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابهلجرة على 

املستوى اإلقليمي، حيث تقود أفريقيا الطريق إىل اقرتاح ترسيخ مسارات الرتكيز اإلقليمية يف اجملتمعات 
 صادية اإلقليمية.االقت
 .االعرتاف ابحلاجة إىل حوار معزز نظرا إىل أنه ال يوجد هنج واحد يناسب مجيع السياسات بشأن اهلجرة 
   ات مع اجلهات الفاعلة األخرى على املستوى اإلقليمي كالشرا الفوائد الناشئة اليت ميكن أن حتققها

 إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.  يف اإلجراءات الرامية  على التحدايت وتوسيع مشاركة  للتغلب
 إمسز. جرة واملشارکة داخل وإلیھموثوقة عن ال اانتيمجع ب مهيةأ 
 واملنظمة الدولية للهجرة اللتني تنضمان إىل اأملم املتحدة ميكنان   2030عرتاف أبن اعتماد خطة عام  الا

 .اإلقليميةاملتحدة و إمسس، ال سيما برامج الرتكيز    األمممن تعزيز التعاون بني جلان أخالقيات  
 وأسفر االجتماع عن التوصيات التالية:  - 13

الكوارث، وال سيما برامج الرتكيز اإلقليمية، دور تضطلع به لدعم حتقيق أهداف لربامج القطرية إلدارة )أ( ل
 أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابهلجرة من خالل اإلجراءات التالية:

توفري منرب للدول األعضاء ملناقشة التحدايت والفرص اإلقليمية يف تنفيذها جلوانب اهلجرة من أهداف التنمية  "1"
 املستدامة.

إعادة النظر يف اسرتاتيجياهتا اإلقليمية احلالية وجماالت الرتكيز وخطط العمل والربامج اليت تعكس أهداف  "2"
 التنمية املستدامة اجلديدة ومواءمة تركيزها واسرتاتيجياهتا مع أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.

من خالل ختطيط وتنفيذ  2030ية املستدامة لعام  الذهاب إىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف خطة التنم  "3"
 املشاريع واألنشطة والبحوث لدعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة تلك القريبة من جمال تركيزها.



تشجيع السياسات الداعمة ألهداف التنمية املستدامة على الصعيدين اإلقليمي والوطين اليت تسهم يف تنسيق    "4"
 ة فيها، وتعزيز هنج السياسات املتقاربة يف مناطق كل منها.تشريعات الدول املشارك

بناء قدرات الدول األعضاء املعنية، وإجراء تبادل اخلربات، وتنفيذ آليات التعلم من األقران واستعراض  "5"
 األقران.

وطنية أو مجع البياانت املوثوقة وإجراء البحوث وإعداد التقارير اليت ميكن إدراجها يف االستعراضات ال "6"
اإلقليمية اليت يتم اإلبالغ عنها يف املنتدايت اإلقليمية ذات الصلة أو اإلفادة من االستعراضات ذات الصلة يف 

 املنتدى السياسي الرفيع املستوى.
تعزيز املزيد من أوجه التآزر بني برامج الرتكيز على املستوى اإلقليمي والعمليات العاملية، وال سيما برانمج  "7"

 ة اهلجرة والتنمية، واحلوار العاملي الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية )أون هلد(.إدار 
 "منظور اهلجرة" للمناقشات يف اهليئات اإلقليمية أو العاملية األخرى.  جلب  "8"
نظمة العمل كمنصة لدعم املشاورات اإلقليمية من أجل وضع امليثاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة وامل "9"

 والعادية واملسامهة فيه من خالل اجلهود احلالية ل رسيب لتحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابهلجرة.
السعي والدخول يف شراكات حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة مع اجلهات الفاعلة األخرى على  "10"

ة واملنظمات االقتصادية اإلقليمية، ولكن أيضا مع املستوى اإلقليمي، وال سيما اللجان اإلقليمية لألمم املتحد
 اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.

واملنظمات  ةيميمع جلان األمم املتحدة اإلقل مايوال س مي،ياملستوى اإلقل یإن التعاون والشراکات عل )ب(
 قمة يف حتقيھوابلتايل املسا ع،يواملنظمة واآلمنة لصال اجلم ةجرة الکرميھال زيلتعز  ةيضرور  ة،يمياإلقل ةياالقتصاد

 جرة.ھاملستدامة املتعلقة ابل  ةداف التنميھأ
نظمة ملستدامة، وتتاح أدوات وموارد املقيق أهداف التنمية احتنظمة الدولية للهجرة بشأن ملمواصلة دعم ا ()ج

مم لألقتصادية موعات االجملقليمية، واإلومكاتب التنسيق اء، عضاء والشركاألميع الدول اجلالدولية للهجرة 
 قليمية.إلقتصادية االنظمات املتحدة، واملا

 وأعرب املشاركون عن امتناهنم للمنظمة الدولية للهجرة الستضافتهم هذه املداوالت وترؤسها بسخاء. -14
ئدة العاملية املعنية ابهلجرة، وال سيما وأقر املشاركون بدور املنظمة الدولية للهجرة بوصفها الوكالة الرا -15

جهودها الرامية إىل دعم هذه البلدان وغريها من املنظمات اإلقليمية يف اإلجراءات الرامية إىل حتقيق أهداف 
 يف هذا الصدد. شراكاتالتنمية املستدامة وتيسري احلوار بشأن السياسات وال

  



 عمالاألجدول  املرفق الثان:  
09:00–10:00  التسجيل  

10:00–10:10  الرمسي  االفتتاح  

 
 االفتتاحية  الكلمات

  سعادة السفري ِولَيم السي سوينغ، املدير العاّم للمنظمة الدولّية للهجرة

10:10-10:11  

 عرض متهيدي - األوىل اجللسة
 التنمية  شعبة ،2030ورئيسة الشعبة املعنية خبطة عام  االجتماعية،  والتنمية السكان  قسم رئيسة القري، كرمية السيدة مديرة املناقشة:

 آسيا  لغرب واالجتماعية االقتصادية املتحدة األمم جلنة االجتماعية،

 

لرؤساء وأماانت العمليات سادس الجتماع العاملي الل املضيفة اجلهات طرف من مقّدم عرض .املستدامة التنمية أهداف يف اهلجرة مراعاة
 2016 اهلجرة بشأن   الدويل احلوار من الثانية العمل حلقة نتائج  حول املعلومات واستخالص اجتماعو  ،2016 يف املنعقدالتشاورية اإلقليمية 

 للهجرة  الدولية املنظمة والشراكات، الدويل التعاون  إدارة ةمدير  هيلك، لجي السيدة
 املستدامة  التنمية أجل من الشراكات تؤّديه الذي الرئيسي الدور

 واملنظمات املتحدة األمم لدى لبنغالديش الدائمة البعثة يف ةمستشار  ةوزير  السياسية،  الشؤون  بحان،ص دةي هن السيدة

   2016   ةوالتنمي اهلجرة حول العاملي  ملنتدىا سةيرئ جنيف، يف األخرى الدولية
 نقاش  وأجوبة. أسئلة

11:10-13:00 
 

 والتحدايت  الفرص .2030 عام خطة تنفيذ يفالعمليات التشاورية اإلقليمية دور  – الثانية اجللسة

بشأن  5+5، حوار جمموعة ندير احلبيب، األمني العام، الوزارة املكّلفة ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة، رائسة السيد مدير املناقشة:
  املتوسط األبيض  البحر غربيف  اهلجرة 

 

 رمسيا ابملنظمات االقتصادية اإلقليمية العمليات التشاورية اإلقليمية ربط  -اجملموعة األوىل

،  حوار اهلجرة يف غرب أفريقياالسيد انفايل سانوه، مدير احلركة احلرة والسياحة، اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، رئيس  •
 الرابط لعملية التوجيهية اللجنة وعضو

   أفريقيا جنوب يف اهلجرة حوار  رئيس يف سوازيالند، الداخلية الشؤون  لوزارة الدائم األمني ماسيليال، أنتوين السيد  •

 العمليات القائمة بذاهتا -اجملموعة الثانية 

 

 السيد أكمادي سارابسوف، رئيس جلنة العمل واحلماية االجتماعية واهلجرة يف كازاخستان، رئيس عملية أملايت   •
رئيسة العملية االستشارية اإلقليمية بشأن العمل يف اخلارج و • سعادة السيدة ثالاث آتوكورال، وزيرة التشغيل اخلارجي يف سري النكا،  •

 والعمل التعاقدي ابلنسبة  لبلدان املنشأ يف آسيا )عملية كولومبو( 

 العمليات التشاورية اإلقليمية  أماانت دور -اجملموعة الثالثة 

 

العملية التشاورية  أمانة  ةرئيسو إيناس الفرجاين، مدير إدارة السياسات السكانية واملغرتبني واهلجرة يف جامعة الدول العربية، السيدة  •
 اإلقليمية العربية بشأن اهلجرة

االتصال،  املكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة يف أمريكا  السيد سلفادور غوتيرييس،  مسؤول إقليمي عن السياسات وعمليات  •
 )عملية بويبال(  الوسطى وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكارييب

 مناقشة عاّمة 



13:00-13:15  التقاط صورة مجاعية  7 

15:00-13:15  الغذاء  اسرتاحة 

15:30:17-00  

 جماالت  املستدامة. التنمية  لتحقيقتعددين امل صلحة املمع أصحاب  الشراكات يف اإلقليمي التشاور عمليات مكانة – الثالثة اجللسة

 من اإلقليمية االقتصادية واملنظمات املتحدة لألمم التابعة االقتصادية  اإلقليمية واللجان اإلقليمي التشاور عمليات بني احملتملة التعاون

 ابهلجرة املتعلقة املستدامة التنمية أهداف تنفيذ أجل

 املعين  اإلقليمي املؤمتر رئيسة هندوراس، جلمهورية اخلارجية العالقات وزير انئب كاستيلو، مااتموروس أندراي ماراي السيدة سعادة مديرة املناقشة:

 بويبال(  )عملية ابهلجرة

  

   املتحدة لألمم التابعة االقتصادية اإلقليمية اللجان -اجملموعة األوىل

 : املقدم الرئيسي 

 شعبة سياسة التنمية االجتماعية، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا )اللجنة االقتصادية ألفريقيا(  ةالسيدة اتكييوا مانوه، مدير  •

لعمليات التشاورية اإلقليمية  اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة بشأن اجملاالت احملتملة للتعاون مع اممثلي اللجان االقتصادية كلمات موجزة لتقدي 
 على املستوى اإلقليمي املستدامة التنمية أهداف تنفيذ أجل من

   واملشرتكة بني األقاليممبادرات متعددة األطراف  -اجملموعة الثانية

 مايغون، مدير إدارة الشؤون االجتماعية، مفوضية االحتاد األفريقيسعادة الدكتور أوالواله  • 
 سعادة السفري السيد بيرت سورنسن، رئيس وفد االحتاد األوروب لدى منظمة األمم املتحدة واملنظمات الدولية يف جنيف  •
 ةاالقتصادير مكلف ابلشؤون ي، وز للمنطقة األوروبية اآلسيويةسعادة السيد تيمور سليمانوف، عضو جملس اللجنة االقتصادية  •

 للمنطقة األوروبية اآلسيوية اللجنة االقتصادية يف  املالية اتوالسياس

 املنظمات االقتصادية اإلقليمية 

  تنفيذ  أجل من اإلقليمي التشاور عمليات بني احملتملة التعاون  جاالتمب املعنيةاالقتصادية اإلقليمية  املنظماتممثلي كلمات موجزة لتقدي 

 اإلقليمي الصعيد على التنمية أهداف

 مناقشة عاّمة 

17:30-18:00  لالجتماعات  الرمسي اخلتام 

 

 ُقُدماا  واملضيّ  النقاشات ملخص
 للهجرة الدولية املنظمة الدولية، الشراكات قسم ةرئيس جيوردانو، نيكوليتا السيدة املقررة:

 اخلتامية  الكلمات
 للهجرة الدولية للمنظمة العام املدير انئب شاكون، ثومبسن لورا السيدة السفرية سعادة
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 املرفق الثالث: قائمة املشاركني 
واملنتدايت األقاليمية   (RCPs) العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرةاملشاركون من  -أوالا 

 والعمليات العاملية بشأن اهلجرة  (IRFs)بشأن اهلجرة  

# 
العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن  

 اهلجرة 
 املنصب االسم

بشأن اهلجرة  يف   5+5حوار جمموعة   .1
العام، الوزارة املكّلفة ابملغاربة املقيمني ابخلارج   األمني ندير احلبيب   السيد غرب البحر األبيض املتوسط 

 وشؤون اهلجرة 

2.  
عملية أملايت بشأن محاية الالجئني  
واهلجرة الدولية، العملية التشاورية  

 اإلقليمية بشأن اهلجرة 

السيد أكمادي سارابسوف،  
 رئيس  

رئيس جلنة العمل واحلماية االجتماعية واهلجرة يف  
الرعاية الصحية والتنمية االجتماعية  كازاخستان، وزارة 

 يف كازاخستان 

3.  
عملية أملايت بشأن محاية الالجئني  
واهلجرة الدولية، العملية التشاورية  

 اإلقليمية بشأن اهلجرة 
انئب مدير مكتبة الرئيس األول، اإلدارة الرائسية   السيد تيمور شيمريجينوف 

 حلكومة كازاخستان 

4.  
محاية الالجئني  عملية أملايت بشأن 

واهلجرة الدولية، أمانة العملية التشاورية  
 اإلقليمية بشأن اهلجرة 

انئب املنسق آلسيا الوسطى، كبري منسقي الربامج،   السيدة اتتياان حادجيمانويل 
 املنظمة الدولية للهجرة كازاخستان 

5.  
عملية أملايت بشأن محاية الالجئني  
واهلجرة الدولية، العملية التشاورية  

 قليمية بشأن اهلجرة اإل
 سكرتري أول، البعثة الدائمة لكازاخستان  السيدة أينور دانينوفا 

العملية التشاورية اإلقليمية العربية بشأن    .6
 الوزير املستشار، البعثة الدائمة يف تونس  السيد سامي جنا  اهلجرة

7.  
العملية التشاورية اإلقليمية العربية  أمانة 

 الدول العربية بشأن اهلجرة / جامعة 
 

مدير إدارة السياسات السكانية واملغرتبني واهلجرة يف   السيدة إيناس الفرجاين 
 جامعة الدول العربية 

8.  

عملية ابيل بشأن هتريب األشخاص  
واالجتار ابألشخاص واجلرمية عرب الوطنية  
ذات الصلة، العملية التشاورية اإلقليمية  

 بشأن اهلجرة 

السفري املعين بتهريب األشخاص واالجتار ابلبشر يف   غولدزينوسكي سعادة السيد أندرو 
 أسرتاليا، وزارة اخلارجية والتجارة يف أسرتاليا 

9.  
عملية ابيل بشأن هتريب األشخاص  
واالجتار ابألشخاص واجلرمية عرب الوطنية  

 لونباك السيد الرس يوهان 
 

كبري موظفي سياسات اهلجرة، مكتب الدعم اإلقليمي  
 لعملية ابيل 



العملية التشاورية  أمانة ذات الصلة، 
 اإلقليمية بشأن اهلجرة 

10.  

عملية ابيل بشأن هتريب األشخاص  
واالجتار ابألشخاص واجلرمية عرب الوطنية  
ذات الصلة، أمانة العملية التشاورية  

 اإلقليمية بشأن اهلجرة 

 
 السيدة ليزا كراوفورد 

 
 الدعم اإلقليمياملدير املشارك )أسرتاليا(، مکتب 

11.  

عملية ابيل بشأن هتريب األشخاص  
واالجتار ابألشخاص واجلرمية عرب الوطنية  
ذات الصلة، أمانة العملية التشاورية  

 اإلقليمية بشأن اهلجرة 

 
كبري موظفي تطوير الربامج واالسرتاتيجيات، بعثة   السيد النس بونيو 

 املنظمة الدولية للهجرة يف أسرتاليا 

12.  
ابيل بشأن هتريب األشخاص   عملية 

واالجتار ابألشخاص واجلرمية عرب الوطنية  
 ذات الصلة 

 سكرتري أول، البعثة الدائمة إلندونيسيا  السيدة تيكا ويهاانساري طاهر

، العملية التشاورية  عملية بودابست  .13
 اإلقليمية بشأن اهلجرة 

البعثة الدائمة لرتكيا لدى األمم املتحدة يف   ، مستشار السيدة أوزليم كورال 
 جنيف 

، العملية التشاورية  عملية بودابست  .14
 اإلقليمية بشأن اهلجرة 

البعثة الدائمة لرتكيا لدى األمم املتحدة يف   ، مستشار السيد أيدين توبكو 
 جنيف 

، أمانة العملية التشاورية  عملية بودابست  .15
 اإلقليمية بشأن اهلجرة 

طرق احلرير، املركز   -مستشار إقليمي برتبة أقدم  سيديف ديرينغ السيدة  
 الدويل لتطوير سياسات اهلجرة 

16.  

حوار اهلجرة من الدول األعضاء يف  
السوق املشرتكة لدول شرق وجنوب  
)السوق املشرتكة لدول شرق أفريقيا  
واجلنوب االفريقي فيما سبق، العملية  

 اهلجرة( التشاورية اإلقليمية بشأن 

مدير عام لشؤون اهلجرة، أمانة السوق املشرتكة لدول   السيد موال ميلومو
 شرق أفريقيا واجلنوب االفريقي 

17.  

أمانة حوار اهلجرة من الدول األعضاء  
يف السوق املشرتكة لدول شرق وجنوب  
)السوق املشرتكة لدول شرق أفريقيا  
واجلنوب االفريقي فيما سبق، العملية  

 التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة( 

  السيد عبسي حسني غدي 
خبري يف شؤون اهلجرة، وحرية احلركة العمل، إدارة 
الشؤون القانونية وشؤون الشركات، أمانة السوق  

 املشرتكة لدول شرق أفريقيا واجلنوب االفريقي 

 وزير ماليي اخلارج والتكامل األفريقي عبد الرمحن سيال سعادة الدكتور احلوار األوروب األفريقي بشأن اهلجرة    .18



 والتنمية )عملية الرابط( 

احلوار األوروب األفريقي بشأن اهلجرة    .19
 والتنمية )عملية الرابط( 

 مستشار تقين السيدة نيما غيندو 

اهلجرة  احلوار األوروب األفريقي بشأن   .20
 والتنمية )عملية الرابط( 

 مستشار، البعثة الدائمة ملايل  السيد سيدي حممد يواب سيدييب 

احلوار األوروب األفريقي بشأن اهلجرة    .21
 مستشار، البعثة الدائمة ملايل  عبد هللا كوانت السيد  والتنمية )عملية الرابط( 

أمانة احلوار األوروب األفريقي بشأن    .22
 والتنمية )عملية الرابط( اهلجرة 

 مدير برامج  السيدة أودري جوليفل 

23.  
اهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية  
)ايغاد(، العملية التشاورية اإلقليمية  

 بشأن اهلجرة 
مدير الربامج، الصحة والتنمية االجتماعية، أمانة اهليئة   السيدة فادية أبو بكر الوهان

 املعنية ابلتنمية )ايغاد( احلكومية الدولية 

24.  
أمانة اهليئة احلكومية الدولية املعنية  
ابلتنمية )ايغاد(، العملية التشاورية  

 اإلقليمية بشأن اهلجرة 
 السيد أرون تيكلغزي 

موظف االتصال الوطين لدى االحتاد األفريقي /  
 / ايغاد،   اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

أديس أاباب، املنظمة الدولية  كبري موظفي االتصال يف 
 للهجرة 

25.  
واملشاورات احلكومية الدولية بشأن  

العملية  ، اهلجرة واللجوء والالجئني 
 التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة 

السفري، املبعوث اخلاص لشؤون اهلجرة واللجوء، وزارة   ميشيل الستشينكو سعادة السيد 
 خارجية بلجيكا 

26.  
املشاورات احلكومية الدولية بشأن  

العملية  ، أمانة اهلجرة واللجوء والالجئني 
 التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة 

منسق، أمانة املشاورات احلكومية الدولية بشأن اهلجرة   السيدة كيلي راين 
 واللجوء والالجئني 

27.  
املشاورات احلكومية الدولية بشأن  

العملية  ، أمانة والالجئني اهلجرة واللجوء 
 التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة 

مستشار، أمانة املشاورات احلكومية الدولية بشأن   السيد ابتريك وال
 اهلجرة واللجوء والالجئني 

حوار اهلجرة يف دول أفريقيا الوسطى،    .28
 العملية التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة

اهلجرة والنزوح، وزارة الداخلية والالمركزية   شؤون  مدير  السيد بول برانرد أوندز
 يف مجهورية الكونغو 

 األمني الدائم لوزارة الداخلية يف سوازيلند أنتوين ماسيليال، األمني الدائم  احلوار بشأن اهلجرة يف اجلنوب    .29



العملية التشاورية اإلقليمية  األفريقي، 
 بشأن اهلجرة 

لوزارة الشؤون الداخلية يف  
سوازيالند، رئيس حوار اهلجرة يف  

 جنوب أفريقيا 

30.  
احلوار بشأن اهلجرة يف اجلنوب  

العملية التشاورية اإلقليمية  األفريقي، 
 بشأن اهلجرة 

 سكرتري أول، البعثة الدائمة لسوازيلند  السيد سانديل ألتون لوخيلي 

العملية  حوار اهلجرة يف غرب أفريقيا،   .31
 اهلجرة التشاورية اإلقليمية بشأن 

السيد انفايل سانوه، ، اجلماعة  
االقتصادية لدول غرب أفريقيا،  

 حوار اهلجرة يف غرب أفريقيا رئيس 
 مدير احلركة احلرة والسياحة 

32.  

املشاورات الوزارية بشأن العمالة يف  
اخلارج واملشاورات الوزارية التعاقدية  
بشأن العمالة يف اخلارج، العملية  

اإلقليمية بشأن اهلجرة )عملية  التشاورية 
 أبو ظيب( 

رئيس الوحدة التقنية، اهليئة العامة للقوى العاملة يف   الدكتور عبد هللا الراشدي 
 الكويت 

 بناء شراكات اهلجرة،  -مدير الربامج، عملية براغ  الدكتور رادي زاك  عملية براغ   .33
 املركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة

املمثل الدائم للبعثة الدائمة جلمهورية بولندا لدى   بيوتر ستاتشانزيك سعادة السيد   عملية براغ   .34
 مكتب األمم املتحدة يف جنيف 

اثن، البعثة الدائمة جلمهورية بولندا لدى   سكرتري السيد لوكاش روزيشي عملية براغ   .35
 مكتب األمم املتحدة يف جنيف 

36.  
العملية   ابهلجرة، املعين اإلقليمي املؤمتر

  )عملية  التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة

 بويبال( 

  أندراي  ماراي  السيدة  سعادة

 كاستيلو   مااتموروس
وزارة  ، هندوراس  جلمهورية اخلارجية العالقات وزير انئب

 الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل التابعة هلندوراس 

37.  
العملية   ابهلجرة، املعين اإلقليمي املؤمتر

  )عملية  التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة

 بويبال( 
 البعثة الدائمة هلندوراس  ريزو ألفاريزسعادة السيد 

38.  
العملية   ابهلجرة، املعين اإلقليمي املؤمتر

  )عملية  التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة

 بويبال( 
 البعثة الدائمة هلندوراس  السيدة ليليان خواريز

  ابهلجرة،  املعين  اإلقليمي  املؤمتر  مؤقت،  فين  سكرتري غوتيرييس السيد سلفادور   ابهلجرة، املعين اإلقليمي املؤمتر أمانة  .39



  العملية التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة

 بويبال(   )عملية
 العملية التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة 

40.  

العملية االستشارية اإلقليمية بشأن  
العمل يف اخلارج والعمل التعاقدي  
ابلنسبة  لبلدان املنشأ يف آسيا )عملية  

 كولومبو( 

 يف سري النكا  نهوض ابلعمالة األجنبية والرفاهوزيرة ال سعادة السيدة ثالاث آتوكورال  

41.  

أمانة العملية االستشارية اإلقليمية بشأن  
العمل يف اخلارج والعمل التعاقدي  
ابلنسبة  لبلدان املنشأ يف آسيا )عملية  

 كولومبو( 

،  أبعمال انئب املدير العام )العالقات اخلارجية( القائم  السيد بيتا غاماج جاميين سيناراث اياب
 يف سري النكا  نهوض ابلعمالة األجنبية والرفاهوزارة ال

42.  

أمانة العملية االستشارية اإلقليمية بشأن  
العمل يف اخلارج والعمل التعاقدي  
ابلنسبة  لبلدان املنشأ يف آسيا )عملية  

 كولومبو( 

السفري، املمثل الدائم لدى األمم املتحدة، البعثة   أرايسينيا سعادة السيد رافينااث ب. 
 الدائمة لسري النكا 

43.  

أمانة العملية االستشارية اإلقليمية بشأن  
العمل يف اخلارج والعمل التعاقدي  
ابلنسبة  لبلدان املنشأ يف آسيا )عملية  

 كولومبو( 

 الدائمة لسري النكاانئب املمثل الدائم، البعثة   السيدة سامانثا جاايسوراي 

44.  

أمانة العملية االستشارية اإلقليمية بشأن  
العمل يف اخلارج والعمل التعاقدي  
ابلنسبة  لبلدان املنشأ يف آسيا )عملية  

 كولومبو( 

السيدة هيتيوااتج شاشلكا اثفيشاين 
 مستشار، البعثة الدائمة لسري النكا  سوماراتين 

العملية  مؤمتر اهلجرة ألمريكا اجلنوبية،   .45
 مدير الشؤون القنصلية واهلجرة، وزارة خارجية شيلي  كارلوس أبيلغرين سعادة السيد  التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة 

العملية  مؤمتر اهلجرة ألمريكا اجلنوبية،   .46
 التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة 

 الدائمة لباراغواي البعثة   السيد خورخي بريزويال 

العملية  مؤمتر اهلجرة ألمريكا اجلنوبية،   .47
املدير الفرعي للهجرة الدولية، مديرية السياسة   السيد بيدور أ. هرياننديز  التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة 

 القنصلية، وزارة الشؤون اخلارجية يف شيلي 

مدير الشؤون القنصلية السياسية، املديرية العامة   السيد كارلوس رامون فريا أغيلريا العملية  مؤمتر اهلجرة ألمريكا اجلنوبية،   .48



 للشؤون القنصلية، وزارة خارجية ابراغواي التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة 

مؤمتر اهلجرة ألمريكا اجلنوبية، أمانة    .49
 العملية التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة

املدير اإلقليمي ألمريكا اجلنوبية، املنظمة الدولية   السيد دجيو بيلرتاند 
 للهجرة 

50.  
العملية التشاورية  ] مشاورات اهلجرة الكاريبية 

اإلقليمية الناشئة بشأن اهلجرة يف منطقة  
 الكارييب[

كبري موظفي اهلجرة، وزارة األمن الوطين يف ترينيداد   السيدة شارمني غاندي أندروز 
 وتوابغو 

املنتدى اإلقليمي املشرتك املعين ابهلجرة    .51
 ( يف أفريقيا )املنتدى األفريقي

اإلقليميني   رئيس األمانة التقنية، كبري املستشارين السيد تشارلز كوينني 
 ألفريقيا، املنظمة الدولية للهجرة 

  اهلجرة حول العاملي املنتدى رائسة  .52

 صبحان   هنيدة  السيدة والتنمية 
 جنيف   يف  لبنغالديش  الدائمة  البعثة  السياسية،  الشؤون

 

  اهلجرة حول العاملي املنتدىمكتب دعم   .53

 والتنمية 
 والتنمية   اهلجرة  حول  العاملي  املنتدىرئيسة وحدة دعم  السيدة اسرتيال الجوم 

 
 آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة املشاركون من غري  -اثنياا 
 املنظمات االقتصادية/اجملموعات االقتصادية اإلقليمية  -ألف-اثنياا 

 املنصب االسم املنظمة  #

 الشؤون االجتماعية مدير، إدارة  أوالوايل ماييغونسعادة الدكتور  مفوضية االحتاد األفريقي  .54

 املمثل الدائم لوفد االحتاد األفريقي   السفري جان ماري إهوزو مفوضية االحتاد األفريقي  .55

56.  
  للمنطقة األوروبيةاللجنة االقتصادية  

 اآلسيوية 
 سعادة السيد تيمور سليمانوف،  

 
للمنطقة األوروبية  عضو جملس اللجنة االقتصادية  

 االقتصادية واملالية ، وزير السياسات اآلسيوية

للمنطقة األوروبية  اللجنة االقتصادية    .57
 اآلسيوية 

للجنة  رئيس إدارة هجرة العمالة ابلنيابة التابعة   السيد مسات علييف 
 للمنطقة األوروبية اآلسيوية االقتصادية 

 وفد االحتاد األوروب رئيس  السفري بيرت سورنسن  وفد االحتاد األوروب  .58

 مستشار أول )اهلجرة واللجوء(  السيد إروان مارتيل  االحتاد األوروبوفد    .59

مدير املعلومات والتخفيف من وطأة الفقر، األمني   السيدة ريتا ديتال  رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي  .60
 العام، رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي 

 رئيس أركان املمثل السامي  رافاييل ريسالسيد  السوق اجلنوبية املشرتكة )مريكوسور(   .61



 
 األمم املتحدة واللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة  -ابء-اثنياا 

 املنصب االسم املنظمة  #
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 : مذكرة معلومات أساسيةالرابع املرفق
 
 
 توايت: احمل

 عن االجتماعات العاملية لربانمج التعاون اإلقليمي  معلومات أساسية 
 2030عن خطة التنمية املستدامة لعام  معلومات أساسية 
  2030دور اللجان االقتصادية اإلقليمية لألمم املتحدة يف دعم تنفيذ خطة عام 
 2030يف دعم تنفيذ خطة عام  دور اجلهات الفاعلة اإلقليمية األخرى: 

  املنظمات االقتصادية اإلقليمية 
 آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة 

  الجتماع العاملي السادس لرؤساء وأماانت العمليات التشاورية اإلقليمية  املسائل اإلرشادية لالقضااي اليت يتعني معاجلتها و
 بشأن اهلجرة 
 ابهلجرة يف "حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام  األهداف املتصلة   -1 رفقامل

2030" 
  اهلجرة )مبا يف ذلك جدول بشأن   آليات التشاور فيما بني الدول بشأن  -2املرفق

 هداف التنمية املستدامة املتعلقة ابهلجرة( أب  صلةذات ال  آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرةتركيز جماالت  
  نظمات االقتصادية اإلقليمية، واجملموعات االقتصادية اإلقليمية  قائمة ابمل  -3املرفق

 لالحتاد األفريقي، واللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة

 



 عن االجتماعات العاملية لبانمج التعاون اإلقليمي معلومات أساسية 
 

العمليات  اإلقليمي )هي عمليات تقودها الدول على املستوى  آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة
  و أ (، ( IRFsاملنتدايت األقاليمية بشأن اهلجرة )األقاليمي ) و(، أ(RCPsالتشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة )

والتعاون والشراكة بشأن قضااي اهلجرة  ( تعزز احلوار السياسي العمليات العاملية بشأن اهلجرةالعاملي )
 بني الدول األعضاء. فيما 

، نظمت مشاورات عاملية لرؤساء وأماانت العمليات االستشارية اإلقليمية الرئيسية املعنية ابهلجرة، تعرف أيضا  2005ومنذ عام 
  الرئيسية ، حيث ضمت ممثلني عن رؤساء وأماانت مراكز اإلدارة املتكاملة للربامج التشاركية الريفية ابسم االجتماعات العاملية 

 ( إىل: )خطط الرتكيز اإلقليمية
 ( تعزيز أوجه التآزر والتبادل وتبادل املعلومات واخلربات واملمارسات اجليدة بشأن جمموعة من مواضيع اهلجرة؛ 1)
 ؛ ( اإلسهام يف حتسني اتساق السياسات على الصعيدين الوطين واإلقليمي وتعزيز التقارب يف سياسة اهلجرة يف خمتلف املناطق2)
( تعزيز التعاون فيما بني برامج التعاون اإلقليمي / صناديق االستثمار اإلقليمية، وتعزيز تفاعلها مع العمليات العاملية املتعلقة  3)

 شأن اهلجرة على الصعيد العاملي؛ ابهلجرة، ومن مث املسامهة يف حوار السياسات ب
 ( تعزيز التعاون فيما بني خمتلف أماانت األمانة. 4)

كل اجتماع من اجتماعات املؤمتر العاملي للرايدة إىل نتائج التقرير السابق. وكانت اهلجرة والتنمية حمور تركيز متكرر    ويستند
للنقاش. وأسفر االجتماع العاملي الرابع لل رسيب عن توصيات حمددة ألمني عام األمم املتحدة ونظر اجلمعية العامة لألمم املتحدة  

، مما ساهم بشكل أكرب يف إدراج اهلجرة يف عام  2013دة الرفيع املستوى بشأن اهلجرة والتنمية لعام يف سياق حوار األمم املتح
 (. 2030)يشار إليه فيما بعد خبطة عام  8جدول أعمال للتنمية املستدامة  2030

يف حتقيق أهداف هدف التنمية   وأبرز االجتماع العاملي اخلامس خلطة التنمية الريفية حقيقة أن برامج الرتكيز اإلقليمية تسهم أيضا
املستدامة املتصلة ابهلجرة. وبناء على ذلك، أجرت املنظمة الدولية للهجرة استقصاء لتحديد خط أساس مشاركتها يف تنفيذ  

 أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابهلجرة. وقد ساعدت نتائج االستقصاء على تشكيل جدول أعمال االجتماع. 
جرة وأهداف التنمية املستدامة: دور آليات التشاور املشرتكة بني الدول املعنية ابهلجرة واملنظمات االقتصادية  ويف إطار موضوع "اهل

تركيز عملي ويزيد من تيسري حتديد الشراكات احملتملة بني التدابري الدولية املتعلقة ابلتنوع   6اإلقليمية"، من املتوقع أن يكون لركب 
، واجلماعات االقتصادية  9يد اإلقليمي. وحتقيقا هلذه الغاية، دعي ممثلو املنظمات االقتصادية اإلقليمية البيولوجي وغريها على الصع 

 إىل املشاركة يف املبادرة العاملية للملكية الفكرية أيضا.  11، واللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة 10اإلقليمية 
 

"تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  70/1ريس /   / 2015Aتشرين األول / أكتوبر  21قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المؤرخ  8

2030" 

[http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E]. 

المنظمات االقتصادية اإلقليمية ھي منظمات حكومية دولية، تنشأ عادة بموجب معاھدة وتتألف أساسا من دول أعضاء ذات سيادة من منطقة  9

ويمكن أن تشمل االتحادات االقتصادية اإلقليمية )كتل تجارية تتألف من سوق  .يق السياسات االقتصادية للدول األعضاء فيهامعينة، بهدف تنس

 مشتركة مع اتحاد جمركي.

يمي بين أعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية األكثر تكرارا ھي المجموعات اإلقليمية للدول األفريقية التي تسهل التكامل االقتصادي اإلقل 10

وتدمج اللجان االقتصادية اإلقليمية عن كثب في عمل  .مناطق االتحاد األفريقي الثماني ومن خالل الجماعة االقتصادية األفريقية األوسع نطاقا

 .االتحاد األفريقي وتشكل لبنات البناء



واملنظمة الدولية   ادة أحد البلدان الرئيسية ع هايستضيف RCP ويف حني أن االجتماعات العاملية ل
،  ئها ( احتفاال مبرور مخسني عاما علی إنشاGRCP6) لهجرة، استضافت املنظمة الدولية للهجرة ل

. وقدمت جلسة إعالمية عن نتائج حلقة العمل  12هلجرة مرة أخرى مع ورشة العمل الدولية حول احلوار حول ادها وسوف يتم عق
 نظمتها اللجنة يف افتتاح االجتماع. اليت  

 
 2030عن خطة التنمية املستدامة لعام   معلومات أساسية 

 
وأهداف التنمية املستدامة اليت اعتمدهتا الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف أيلول / سبتمرب   2030وستعتمد خطة التنمية لعام 

ح ل يسبق له مثيل، ويتناول طائفة واسعة من القضااي الشاملة  . وهي إطار طمو 2030جهود التنمية الدولية حىت عام  2015
 االقتصادية واالجتماعية والبيئية.  -واملرتابطة ذات األمهية احلامسة ابلنسبة إىل الركائز الثالث للتنمية املستدامة 

دامة، اليت يشكل كثري منها  خطة طويلة األجل ملعاجلة القضااي اليت تشكل حتداي أساسيا للتنمية املست 2030وحتدد خطة عام 
أولوية للجهات الفاعلة يف جمال اهلجرة أيضا، مبا   2030أيضا دوافع اهلجرة القسرية. وعلى هذا النحو، ينبغي أن متثل خطة عام 

 يف ذلك اجلهات الفاعلة على الصعيد اإلقليمي. 
عددا من األهداف املتصلة حتديدا ابهلجرة، حيث يتم إدماج املهاجرين واهلجرة إدماجا اتما يف هنج   2030خطة عام  وتتضمن

السياسات اإلمنائية العاملية. وابلتايل، فإهنا تعرتف ابلدور الذي تؤديه الكوارث الطبيعية املتكررة واملكثفة، وتصاعد الصراع،  
مات اإلنسانية والتشريد القسري للسكان. وتعرتف أيضا "ابملسامهة اإلجيابية للمهاجرين يف  والتطرف العنيف واإلرهاب يف األز 

 حتقيق النمو الشامل والتنمية املستدامة" و "الواقع املتعدد األبعاد" للهجرة. 
ار ابلبشر؛ تعزيز  مسائل مثل القضاء على العمل اجلربي واالجت 2030وتتناول العديد من األهداف املتصلة ابهلجرة عرب خطة عام 

بيئة عمل آمنة ومأمونة جلميع العمال، مبا يف ذلك العمال املهاجرين، مع إيالء اهتمام خاص للمرأة؛ وخفض تكاليف حتويالت  
 املهاجرين؛ واحلد بشكل كبري من عدد األشخاص املتضررين من الكوارث، وحتقيق التغطية الصحية الشاملة، من بني أمور أخرى. 

من جدول األعمال يدعو احلكومات بوجه خاص إىل "تيسري اهلجرة والتنقل املنظمني واآلمنني واملنتظمني   10.7واهلدف 
واملسؤولني مبا يف ذلك من خالل تنفيذ سياسات اهلجرة املخطط هلا واليت تدار جيدا". ويوفر هذا اهلدف حافزا أكرب للحكومات  

 اهلجرة الكرمية واملنظمة واآلمنة لصال اجلميع. لتبين سياسات اهلجرة "على الطرق السريعة" لتعزيز 
 تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

 
القتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة وھي المراكز اإلقليمية وتعمل اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة في إطار المجلس ا 11

نمائية المتفق اإلقليمية لألمم المتحدة في مناطقها لتعزيز التكامل االقتصادي على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي، والتنفيذ اإلقليمي لألھداف اإل

مة في سد الثغرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية فيما بين البلدان األعضاء والمناطق عليها دوليا، ودعم التنمية المستدامة اإلقليمية بالمساھ

ولتحقيق ھذه األھداف، تشجع اللجان االقتصادية اإلقليمية الخمس الحوار المتعدد األطراف وتقاسم المعارف والتواصل الشبكي على  .الفرعية

فيما بين األقاليم وفيما بين األقاليم، سواء فيما بينها أو من خالل التعاون مع المنظمات اإلقليمية الصعيد اإلقليمي، والعمل معا على تعزيز التعاون 

 .األخرى

أكتوبر / تشرين األول  12-11"تقييم التقدم المحرز في عملية تنفيذ أھداف التنمية المستدامة المتعلقة بالهجرة"،  2016ورشة العمل الثانية لعام  12

على الهجرة في أھداف التنمية  2016م ھو المنبر الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة للحوار حول السياسات، ويركز في عام و إد .، جنيف2016

 .المستدامة



  ی إل  ةي املستدامة العامل ةياملستدامة، وأن ترتجم قائمة مؤشرات التنم ةداف التنمي ھ أ ق يلتحق ةي ومن املتوقع أن تضع البلدان أطر وطن
وتنسق سياساهتا واسرتاتيجياهتا مع االلتزامات اليت تعهدت  اخلاص. ومن املرجح أن تكيف  اھاق يمع مراعاة س  ة،ي مؤشرات وطن

وخطط التنمية الوطنية   13، مبا يف ذلك من خالل أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 2030هبا ابعتماد خطة عام 
 والسياسات واالسرتاتيجيات األخرى. 

 
 من أجل أهداف التنمية املستدامة   الشراكات

على الشراكات مع أصحاب املصلحة   2030ميكن للحكومات الوطنية أن تعمل مبعزل عن غريها، ويعتمد جناح خطة عام  وال
ذه  املعنيني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين والسلطات احمللية واإلقليمية واملنظمات الدولية، وما إىل ذلك. وينبغي هل

كاملة من املنتدايت املختلفة املتاحة وتبادل املمارسات اجليدة ومناقشة التحدايت املتعلقة    ادةاجلهات الفاعلة أن تستفيد استف
 بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة. 

يف سياق   اجلهات الفاعلة على املستوى اإلقليمي مفيدة يف تنفيذ واستعراض أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك  وستكون 
ثة للتنمية  ال الث األبعادعلى دمج  14األعضاء املتحدة مبساعدة الدول  ألممالتابعة ل  االقتصاديةاهلجرة. وقد كلفت اللجان 

 15الفعالني.  واالستعراضأهداف التنمية املستدامة، وتيسري املتابعة  فيذاملستدامة، وتقدي الدعم التقين لتن 
أيضا من املنظمات الدولية أن تضع أدوات وتوجيهات ملساعدة البلدان على حتقيق خمتلف الغاايت واألهداف. على سبيل   ويتوقع 

من أهداف التنمية املستدامة بشأن سياسات اهلجرة املدارة بشكل جيد، أيدت الدول األعضاء   10.7املثال، ومتاشيا مع اهلدف 
، وهو حىت اآلن التعريف املتفق عليه دوليا فقط إلدارة  16 املنظمة الدولية للهجرةاهلجرة يف  يف املنظمة الدولية للهجرة إطار إدارة

  17للسياسات، وهو مؤشر حوكمة اهلجرةاهلجرة املخطط هلا واإلدارة اجليدة. واستنادا إىل هذا التعريف، مت وضع إطار مرجعي 
 يز اسرتاتيجياهتا وسياساهتا املتعلقة ابهلجرة. البلدان لتعز  تبعها لتقدي رؤى حول "الرافعات" اليت ميكن أن ت

 
املهاجرين يف البلدان اليت متر أبزمات" املبادئ التوجيهية حلماية املهاجرين يف البلدان اليت تعاين من النزاعات أو  مبادرة  وتعد

، مبا يف ذلك ما يلي: )أ(  والنهوض هبا 2030أداة مفيدة أيضا لتنفيذ االلتزامات الواردة يف خطة عام  18" الكوارث الطبيعية 
اجليدة اإلدارة سياسات؛ )ب( بناء جمتمعات قادرة على الصمود واحلد من خماطر الكوارث؛ )ج( احلد   رةاملسامهة يف حتقيق اهلج

 
ا مع ثر اتساقمن المتوقع أن تسمى أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية باسم أطر األمم المتحدة للتنمية المستدامة في المستقبل القريب، لتكون أك 13

 .أھداف التنمية المستدامة

"تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  70/1ريس /   / 2015Aتشرين األول / أكتوبر  21قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المؤرخ  14

 .85و  81و  80"، الفقرات 2030

(، 2015: دور اللجان اإلقليمية" )2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام " 15

http://www.regionalcommissions.org/Agenda2030p.pdf 

نوفمبر / تشرين الثاني  24"إطار حوكمة الهجرة" الذي اعتمده المجلس في دورته السادسة بعد المائة في   C/106/RES/1310القرار 16

2015. 

دراسة أجرتها وحدة االستخبارات االقتصادية( إكونوميست )بتكليف من المنظمة   ."2016مؤشر حوكمة الهجرة لعام  .جرة الجيدةقياس اله" 17

-https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/EIU-Migration-Governance، 2016الدولية للهجرة( 
Index-20160429.pdf 

18 om.int/sites/default/files/document/MICIC_Guidelines_web.pdfhttps://micicinitiative.i 



يف   من أثر األزمات اإلنسانية؛ )د( متكني الفئات الضعيفة، مبن فيهم املهاجرون؛ و )ه( االعرتاف ابملسامهة اإلجيابية للمهاجرين 
 حتقيق النمو الشامل والتنمية املستدامة. 

 
 التنفيذ  وسائل 
املزيج املرتابط من املوارد املالية، وتطوير التكنولوجيا   -يف "وسائل التنفيذ"  2030إحدى السمات األساسية خلطة عام  وتتمثل

  ونقلها، وبناء القدرات، والعوملة الشاملة واملنصفة والتجارة، والتكامل اإلقليمي، فضال عن إنشاء آلية متكني وطنية والبيئة املطلوبة 
ية املستدامة، مبا يف ذلك البياانت والرصد واملساءلة، والتماسك يف السياسات واملؤسسات، والشراكات بني  لتنفيذ أهداف التنم

 أصحاب املصلحة املتعددين. 
من خالل معاجلة مجيع مصادر التمويل، وتغطي التعاون بشأن   2030أساسا لتنفيذ خطة عام  19خطة عمل أديس أاباب  وتوفر 

ولوجيا والعلوم واالبتكار والتجارة وبناء القدرات. وكجزء من خطة عمل أديس أاباب، تلتزم البلدان  طائفة من القضااي تشمل التكن
مواتية على الصعيدين الوطين والدويل، واالتفاق على جمموعة من التدابري الرامية إىل توسيع   ئةمبتابعة اتساق السياسات وتوفري بي 

فحة التهرب الضرييب واملال غري املشروع وتؤكد من جديد التزامها ابملساعدة  قاعدة اإليرادات، وحتسني حتصيل الضرائب، ومكا
خطة عمل أديس أاباب أبمهية العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض   وتسلماإلمنائية الرمسية املوجهة حنو دعم التنمية املستدامة. 

 ، وكفاءة استخدام املوارد، ونقل املعارف بصورة أكثر فعالية. التنمية املستدامة، وتقرتح تدابري لنقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة 
 املتابعة واالستعراض 

على مدى   التنمية املستدامةاض التقدم احملرز يف أهداف الستعر آلية متابعة متعددة املستوايت  2030وتتوخى خطة عام 
قودها البلدان على الصعيد الوطين وتغذي  السنوات األربع عشرة املقبلة، استنادا إىل استعراضات قطرية طوعية وشاملة ت

االستعراضات على الصعيدين اإلقليمي والعاملي . وعلى الصعيد العاملي، سيكون للمنتدى السياسي الرفيع املستوى التابع لألمم  
وابإلضافة إىل   20املتحدة املعين ابلتنمية املستدامة الدور املركزي يف اإلشراف على شبكة من عمليات املتابعة واالستعراض. 

االستعراضات املنتظمة للتنفيذ على الصعيد القطري، سيعقد املنتدى السياسي الرفيع املستوى أيضا عددا من االستعراضات  
من أجل توضيح الطبيعة املتكاملة للربانمج. وينبغي أن تغطي   2030املواضيعية السنوية بشأن اجلوانب الشاملة خلطة عام 

 أبكمله يف إطار دورة مدهتا أربع سنوات.   املواضيع جدول األعمال
، تشجع الدول األعضاء يف  على املستوى اإلقليميويف حني مت حتديد آليات املتابعة واالستعراض على الصعيدين العاملي والوطين، 

هم يف متابعة  األمم املتحدة على حتديد أنسب املنتدايت اإلقليمية ودون اإلقليمية وأشكال هذا االستعراض اليت ميكن أن تس
 21واعرتافا ابحلاجة إىل جتنب االزدواجية. 

 
 2030دور اللجان االقتصادية اإلقليمية لألمم املتحدة يف دعم تنفيذ خطة عام  

 
19 A/CONF.227/L.1  ،"2015تموز / يوليه  16 - 13"الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية: خطة عمل أديس أبابا. 

جتماعي لألمم المتحدة، وكل أربع سنوات على مستوى سيجتمع المنتدى السياسي الرفيع المستوى كل سنة برعاية المجلس االقتصادي واال 20

 .رؤساء الدول والحكومات

 2030متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام " 2016تموز / يوليه  26المؤرخ   A / 70 / L.60قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 21

 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.60&Lang=E، 10، الفقرة "على الصعيد العالمي



 
وقد كلفت جلان األمم املتحدة اإلقليمية مبساعدة الدول األعضاء على إدماج األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة )االقتصادية  
  واالجتماعية والبيئية(، وتقدي الدعم التقين لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة من خالل االستفادة الفعالة من املوارد الالزمة، وتيسري 

الة املتابعة واملراجعة. وقد أسندت هذه الوالية إىل جلان أخالقيات اأملم املتحدة ابلنظر إىل تغطيتها الشاملة وقوهتا  املتابعة الفع
الدفاعية وطابعها احلكومي الدويل وقوهتا وواليتها الشاملة لعدة قطاعات واخلربات املكتسبة يف حشد توافق اآلراء اإلقليمي بشأن  

 لية الرئيسية. االتفاقيات احلكومية الدو 
املتحدة مجاعيا اسرتاتيجيات وخطط عمل جديدة لتحديد أولوايت الدعم للدول األعضاء يف اأملم   القيات األمموتضع جلان أخ

املتحدة ابلتعاون مع منظومة اأملم املتحدة اإلنمائية من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وهي توفر حمافل الدول األعضاء من  
صياغة أصوات إقليمية على جدول األعمال العاملي؛ )ب( تعزيز التكامل املتوازن من أجل التنمية املستدامة؛ )ج(  أجل: ")أ( 

دعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب واحملافظة على صعود البلدان املتوسطة الدخل؛ )د( املساعدة على إنشاء هيكل متني للمتابعة  
ز القدرة الوطنية على تسخري ثورة البياانت؛ )و( تعزيز الشراكات بني أصحاب املصلحة  ؛ )ه( تعزي2030واالستعراض خلطة عام 

 22". مم املتحدة على الصعيد اإلقليمي املتعددين ومتاسك السياسات؛ )ز( تنسيق منظومة األ 
اإلنمائية الوطنية وأطرها املالية،  وتدعم جلان أخالقيات اأملم املتحدة الدول األعضاء يف إدماج أهداف التنمية املستدامة يف خططها 

وابلتايل تعزيز اتساق السياسات واتساقها وتنسيقها على املستوى اإلقليمي. وهي تزود البلدان ب "مراكز الشباك الواحد" لتقدي  
اف التنمية املستدامة على  املشورة بشأن كيفية تيسري التكامل بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة، وتقدي التعاون التقين لتنفيذ أهد

 مستوى التنفيذ اإلقليمي ودون اإلقليمي والقطري. 
، وتساعد على حتديد وتشجيع مصادر بديلة  2030وهي تدعم القدرات اإلحصائية للدول األعضاء على تنفيذ خطة عام 

 . 2030وابتكارية لتمويل التنمية، وتعزيز العلم والتكنولوجيا واالبتكار دعما خلطة عام 
املتحدة يف العديد من النواتج ذات   األمم أخالقياتيما يتعلق برتمجة النماذج اإلقليمية إىل سلع عامة عاملية، أسهمت جلان وف

احلكومية الدولية امللزمة قانوان واملعايري واملقاييس واملبادئ التوجيهية للممارسات   االتفاقيات الصلة أبهداف التنمية املستدامة، مثل 
وتتفق هذه املنتجات بشكل جيد مع   23واإلحصاءات.  واإلسكانذلك النقل وتيسري التجارة والبيئة والطاقة املستدامة  اجليدة مبا يف

االحتياجات اإلمنائية ملناطق كل منها، وميكن أن تكون مبثابة مناذج لنهج مماثلة يف مناطق أخرى؛ فقد أصبحت يف حاالت كثرية  
 األعضاء يف األمم املتحدة وتستخدم على حنو متزايد يف مجيع أحناء العال.  منافع عامة عاملية متاحة جلميع الدول

 
 2030دور اجلهات الفاعلة اإلقليمية األخرى يف دعم تنفيذ خطة عام 

 املنظمات االقتصادية اإلقليميةدور   " 1"

 
(، 2015االنتقال إلى تنفيذ جدول أعمال تحويلي وطموح ") .2030لجان األمم المتحدة اإلقليمية وخطة التنمية المستدامة لعام " 22

http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/efa/TWG/39th_TWG/RECs_and_the_2030_Ag
enda.pdf 

 على سبيل المثال، فإن اتفاقيات ومعايير اللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن السكان والبيئة وتيسير التجارة والنقل واإلحصاءات والتعاون 23

االقتصادي والتكامل والطاقة المستدامة والتجارة والحراجة واألخشاب واإلسكان وإدارة األراضي متاحة للدول األعضاء في األمم المتحدة 

)http://www.unece.org/fileadmin/DAM/1501960_E_ECE_INF_2015_2_WEB.pdf( ومن األمثلة األخرى على ذلك .

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتقييم آثار الكوارث  منهجية تقييم األضرار والخسائر التي وضعتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا

(https://www.gfdrr.org/damage-loss-and-needs-assessment-tools-and-methodology).المطبقة على الصعيد العالمي ، 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/1501960_E_ECE_INF_2015_2_WEB.pdf


تنفيذها على حنو فعال ومتابعة واستعراض  فرصة للمنظمات االقتصادية اإلقليمية لدعم دوهلا األعضاء يف  2030توفر خطة عام 
أهداف التنمية املستدامة. وميكنها أن تيسر الرتمجة الفعالة لسياسات التنمية املستدامة إىل إجراءات ملموسة على الصعيد الوطين  

 وأن تعزز التقارب بني السياسات والتشريعات فيما بني الدول األعضاء فيها. 
تسهم يف تعزيز العمليات الدميقراطية املستدامة واملتجاوبة يف مناطقها وأن تكفل ألعضائها املساءلة  وميكن للمنظمات اإلقليمية أن 

 والتنفيذ الفعال لاللتزامات العاملية. وميثل ذلك طبقة إضافية من املساءلة على الضوابط والتوازانت الوطنية القائمة. 
عالية لرصد تنفيذ أهداف التنمية املستدامة على الصعيد الوطين  وميكن استخدام اهلياكل القائمة للمنظمات اإلقليمية بف 

ومساءلتها، مع ضمان امللكية الوطنية وقيادة عمليات االستعراض على الصعيد الوطين )على سبيل املثال اآللية األفريقية  
إلجراء استعراضات دورية   -ريقي وهي أداة رصد ذايت متفق عليها طوعا إىل الدول األعضاء يف االحتاد األف -الستعراض األقران 

 للتقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة(. 
 2030يف دعم تنفيذ األهداف املتعلقة ابهلجرة يف خطة عام   آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة دور  " 2"

لشراكة بشأن قضااي اهلجرة على الصعيد  وتعد هذه التدابري آليات مهمة لتعزيز احلوار بني الدول بشأن السياسات والتعاون وا
اإلقليمي أو األقاليمي أو العاملي. وتسهم إسسم ابلفعل يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابهلجرة، وتنفيذ املشاريع،  

 وتشجع احلكومات على وضع تشريعات أو سياسات تعال القضااي اليت تعاجلها أهداف التنمية املستدامة. 
وتركز معظم هذه البلدان على سياسات اهلجرة، ومن مث ميكن أن تسهم يف سياسات اهلجرة املخطط هلا واليت تدار جيدا )اهلدف  

/ مراكز الرتكيز اإلقليمية على   اإلقليميةمن أهداف التنمية املستدامة( يف مناطق كل منها. ويركز العديد من مراكز التمويل  10.7
من أهداف التنمية املستدامة(؛ )أهداف التنمية املستدامة   1-8ض اآلخر بشأن هجرة اليد العاملة )اهلدف اهلجرة والتنمية؛ والبع 

جدوال   2امللحق (؛ وغريها من جماالت إدارة اهلجرة املرتبطة هبدف هدف التنمية املستدامة. ويتضمن 16.2/  8.7/  5.2
 يميائية اليت هلا صلة أبهداف التنمية املستدامة. جملاالت الرتكيز يف جمال اإلدارة املتكاملة للمواد الك 

، ميكن ملراكز املوارد املائية ومراكز التنسيق اإلقليمية أن تدعم حتقيق أهداف  قبلة ويف السنوات امل
 التنمية املستدامة من خالل اإلجراءات املقرتحة أدانه:

  تنفيذها جلوانب اهلجرة من أهداف التنمية املستدامة. توفري منرب للدول األعضاء ملناقشة التحدايت والفرص اإلقليمية يف 
   إعادة النظر يف اسرتاتيجياهتا احلالية وجماالت الرتكيز وخطط العمل والربامج اليت تعكس أهداف التنمية املستدامة

 اجلديدة ومواءمة تركيزها واسرتاتيجياهتا مع أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. 
  واألنشطة والبحوث لدعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة هذه القريبة من جمال تركيزها. ختطيط وتنفيذ املشاريع 
   يسهم تعزيز التشريعات والسياسات الداعمة ألهداف التنمية املستدامة على الصعيدين اإلقليمي والوطين يف تنسيق

 نها. تشريعات الدول املشاركة فيها، وتعزيز هنج السياسات املتقاربة يف مناطق كل م 
  .بناء قدرات الدول األعضاء املعنية، وإجراء تبادل اخلربات، وتنفيذ آليات التعلم من األقران واستعراض األقران   
   مجع البياانت وإجراء البحوث وإعداد التقارير، اليت ميكن إدراجها يف االستعراضات الوطنية أو اإلقليمية، اليت يتم

ات الصلة، أو التغذية يف االستعراضات ذات الصلة يف املنتدى السياسي الرفيع  اإلبالغ عنها يف املنتدايت اإلقليمية ذ
 املستوى. 

  .توصيل مناقشات اهلجرة / التنمية وجلب "منظور اهلجرة" للمناقشات يف اهليئات اإلقليمية األخرى 



  األخرى على املستوى اإلقليمي. السعي والدخول يف شراكات حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة مع اجلهات الفاعلة 
وابلنظر إىل أمهية الشراكات من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ميكن ملراكز الرتكيز اإلقليمية / صناديق االستثمار  

األخرية   اإلقليمية، اليت ترتبط رمسيا ابملنظمات االقتصادية اإلقليمية أو اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، أن تستفيد من أطر هذه
للمسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ووضع القرارات واعتمادها وتنفيذها يف هذا الصدد. وابملثل، ميكن ملراكز املوارد  
البينية ومراكز التنسيق اإلقليمية، اليت هي عمليات قائمة بذاهتا، أن تستفيد كثريا من الشراكة مع املنظمات االقتصادية اإلقليمية  

 ز املبادرات واملشاريع املشرتكة وتنفيذ القرارات املشرتكة. لتعزي 



 القضااي اليت يتعني معاجلتها 
 

 املسائل التالية خالل املناقشات.  معاجلةميكن  
     ما هي الفرص اجلديدة اليت مت إنشاؤها آلليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة )إسم( مع إدراج

 ؟2030اهلجرة يف خطة عام 
     ما هي التدابري اليت تقوم هبا ابلفعل الدول اجلزرية الصغرية النامية لتحقيق األهداف املتصلة

 ابهلجرة؟ 
    ي ميكن أن تقوم به تدابري إدارة الكوارث )إسسم(  ما هي الثغرات اليت ينبغي معاجلتها؟ ما الذ

 ؟ 2030من أجل )مواصلة( دعم تنفيذ خطة عام 
    ؟ 2030ما هو املطلوب من أجل دعم املشاركة الفعالة ل إسم يف تنفيذ خطة 
     املتعلقة  داف ھاأل ق يلألمم املتحدة اليت تعمل من أجل حتق   ةيمي اإلقل ةي اللجان االقتصادي ھما

 جرة؟ ھابل
    ما هي املنظمات االقتصادية اإلقليمية اليت تعمل لتحقيق األهداف املتعلقة ابهلجرة؟ 
   ةي )إسم( واملنظمات االقتصاد  ة يالدول  ةي احلکوم رياملنظمات غ انك أي شراکات قائمة بنيھل  ھ  

 التابعة لألمم املتحدة؟  ة يم يقلواجملموعات اإل  ةي مياإلقل
     ما هي اجملاالت اليت ميكن فيها للشعوب األصلية أن تشارك مع جلان أخالقيات اأملم املتحدة

 لدعم تنفيذ اأهلداف املتعلقة ابهلجرة؟
     ما هي اجملاالت اليت ميكن فيها للشراكة مع املنظمات االقتصادية اإلقليمية أن تدعم تنفيذ

 األهداف املتعلقة ابهلجرة؟ 
    ما هي اخلطوات الالزمة هلذه الشراكات؟ 

 
 

 إرشادية ملناقشات اجللسات.  أسئلة 
 

 . 1  اجللسة
   م يف تنفيذ أهداف التنمية  كيف ميكن آلليات التشاور فيما بني الدول بشأن اهلجرة أن تساه

 على الصعيدين الوطين واإلقليمي؟  2030املستدامة املتعلقة ابهلجرة يف خطة عام 
     كيف ميكن تعزيز الشراكات بشأن جوانب اهلجرة من أهداف التنمية املستدامة وما ميكن أن

ة املتعددين  يكون مكان آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة يف الشراكات بني أصحاب املصلح
 من أجل التنمية املستدامة؟ 

 



 . 2  اجللسة
    آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة من الدور الذي ميكن أن تلعبه يف حتقيق  ما هو موقف

 ؟ 2030األهداف املتعلقة ابهلجرة يف خطة عام 
    هل قامت آليات التشاور فيما بني الدول بشأن اهلجرة إبعادة النظر يف براجمها / اسرتاتيجياهتا

 لكي تعكس أهداف التنمية املستدامة اجلديدة؟ 
     كيف تساهم آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة املتعلقة

 يني الوطين واإلقليمي؟ على املستو  2030ابهلجرة يف خطة عام 
    ما هي التحدايت اليت تواجهها هذه العملية؟ 
    ما هي الثغرات واالحتياجات؟ 
     ما هي الفروق بني مراكز التمويل املتكاملة / مراكز الرتكيز اإلقليمية املرتبطة رمسيا

ليمية اليت هي  ابملنظمات االقتصادية اإلقليمية ومكاتب االستثمار اإلقليمية / مراكز الرتكيز اإلق
 عمليات قائمة بذاهتا؟ 

 
 . 3  اجللسة
     ما هي اجملاالت اليت جيب أن تتعاون فيها الدول األعضاء يف جمال اإلدارة املتكاملة لألسلحة

الصغرية )أو تعزز التعاون القائم( مع جلان أخالقيات اأملم املتحدة بشأن تنفيذ اأهلداف املتعلقة  
 ابهلجرة؟ 

     ة يم يان األمم املتحدة اإلقلجل  نيالتعاون القائم ب زي اخلطوات الالزمة لبدء التعاون أو تعزي ھما  
 ة؟ ي الدول ة يالصناع  ري والتداب

     ما هي اجملاالت اليت جيب أن تتعاون فيها املنظمات غري احلكومية مع املنظمات االقتصادية
 اإلقليمية بشأن تنفيذ األهداف املتصلة ابهلجرة؟ ما هي التحدايت ذات الصلة؟ 
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    إرشادية ابألهداف املتعلقة ابهلجرة وليست قائمة مستفيضة.* هذه قائمة 



 آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة   : 2املرفق  
 

 
 

 آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة
 العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة 

 املنتدايت األقاليمية بشأن اهلجرة 
 العمليات العاملية بشأن اهلجرة

 
هي منتدايت تقودها الدولة وتقاسم املعلومات ومنتدايت حوار السياسات على املستوى   آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة 

 اإلقليمي أو األقاليمي أو العاملي للدول اليت هتتم بتعزيز التعاون يف جمال اهلجرة. 
تقاسم  بشكل متواصل على الصعيد اإلقليمي ل  ولةهي اجتماعات تقودها الد اهلجرة بشأنقليمية إلرية او العمليات التشا

أو أن   (جغرافية عادة) بني الدول من منطقة متفق عليها ، ملناقشة قضااي حمددة للهجرة بطريقة تعاونيةي وار السياساحلو املعلومات 
 تكون مرتبطة رمسيا ابملؤسسات اإلقليمية الرمسية، أو أن تكون غري رمسية وغري ملزمة. 

هي اجتماعات تقودها الدولة، وتقاسم املعلومات، وحوار السياسات بشأن اهلجرة، وعادة ما   قاليمية املعنية ابهلجرةاملنتدايت األ
 تربط بني منطقتني أو أكثر، وقد ترتبط إما رمسيا ابملؤسسات الرمسية بني األقاليم، أو تكون غري رمسية و غري ملزمة. 

هي منتدايت حوار السياسات بشأن اهلجرة على الصعيد العاملي. وميكن أن تناقش اإلدارة   العمليات العاملية املتعلقة ابهلجرة 
العامة للهجرة على الصعيد العاملي، أو أن تكون موضوعا حمددا وأن تنظر يف أوجه الرتابط بني اهلجرة وغريها من اجملاالت، على  

 سبيل املثال. التنمية، العمل، اخل. 



 24اور بني الدول بشأن اهلجرة يف كل منطقة آليات التشبرز قائمة أب
 

 العمليات التشاورية اإلقليمية املعنية ابهلجرة 
 

 أوراسيا 
 أملايت عملية محاية الالجئني واهلجرة الدولية 

 عملية بودابست 
 عملية براغ 

 
 الشرق األوسط

 ليمية العربية بشأن اهلجرة العملية االستشارية اإلق
 

 أفريقيا 
 احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية رسيب اهليئة 

 اهلجرة لدول وسط أفريقيا حوار 
 ر اهلجرة للجنوب األفريقي حوا

 ملشرتكة لدول شرق وجنوب أفريقيا حوار اهلجرة من الدول األعضاء يف السوق ا
 حوار اهلجرة لغرب أفريقيا 

 
 آسيا

 التعاقدية لبلدان املنشأ يف آسيا )عملية كولومبو( العملية التشاورية اإلقليمية للعمل يف اخلارج والعمالة 
 

 ن ااألمريكت
 ء اهلجرة يف احمليط اهلادئ  مؤمتر مدرا

 مي املعين ابهلجرةاملؤمتر اإلقلي
 أمريكا اجلنوبية للهجرة مؤمتر 

 

 
 .تتضمن العمليات الرئيسية النشطة حاليا 24



 
 اهلجرة  بشأن ليمية  ا قاألنتدايت امل

 
 أورواب  -الكارييب  -ن ااألمريكت

 األمريكي املعين ابهلجرة والتنمية )فيبيميد( املنتدى األيبريي 
 

 أورواب  - آسيا
 االحتاد األوروب )أسيم( مؤمتر املديرين العامني للهجرة وإدارة التدفقات املهاجرة  -مؤمتر آسيا 

 حوار االحتاد األوروب حول هجرة اليد العاملة  -آسيا 
 
 

 الشرق األوسط  -آسيا 
  اخلارج واملشاورات الوزارية التعاقدية بشأن العمالة يف اخلارج رسيب )عملية أبو ظيب( املشاورات الوزارية بشأن العمالة يف 

 
 أورواب   -أفريقيا  

 مبادرة طريق اهلجرة يف منطقة القرن األفريقي )عملية اخلرطوم( 
 حوار حول اهلجرة يف غرب املتوسط  5+  5

 احلوار األوروب األفريقي حول اهلجرة والتنمية )عملية الرابط( 
 
 

 دول احمليط اهلادئ والبحر الكاريب  -أفريقيا    -أورواب  
 حوار االحتاد األوروب حول اهلجرة  - ا والكارييب واحمليط اهلادئ جمموعة دول أفريقي

 
 أمريكا الشمالية   -املنطقة األسرتالية اآلسيوية    -أورواب  

 اهلجرة واللجوء والالجئني  املشاورات احلكومية الدولية حول 
 

 جنوب أفريقيا  -أمريكا الشمالية   -آسيا   -أورواب  
 وعملية ابيل بشأن هتريب األشخاص واالجتار ابألشخاص واجلرمية عرب الوطنية ذات الصلة 



 
 داخل أفريقيا 

 املنتدى اإلقليمي املشرتك املعين ابهلجرة يف أفريقيا )املنتدى األفريقي املعين ابهلجرة( 
 

 داخل آسيا
 ة املهاجر  الةسيا حول العمآب شرق منتدى رابطة دول جنو 

 
 

 العمليات العاملية املعنية ابهلجرة 
 

 ى العاملي للهجرة والتنمية املنتد
 اهلجرة  بشأن احلوار الدويل  

 حوار األمم املتحدة الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية 



 25أبهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابهلجرة جماالت تركيز آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة ذات الصلة  
 التشاور بني الدول بشأن اهلجرة  ةآلي جمال الرتكيز املناسب هدف التنمية املستدامة 

 

 اهلجرة والتنمية 

 حوار حول اهلجرة 5 + 5
 عملية أملايت 

العملية االستشارية اإلقليمية العربية بشأن  
 اهلجرة

 عملية بودابست 
 كوميسا رسيب 

FIBEMYD 
 إيغاد رسيب 

 حوار اهلجرة لدول وسط أفريقيا 
 حوار اهلجرة للجنوب األفريقي 

MTM 
 عملية براغ 

 عملية بويبال 
 عملية الرابط 

 امللحقية 
GFMD 

 احلوار الدويل حول اهلجرة

 

 حقوق املهاجرين 

جمموعة دول أفريقيا والكارييب  احلوار بني 
 واحمليط اهلادئ واالحتاد األوروب 

AFML 
 عملية أملايت 

العملية االستشارية اإلقليمية العربية بشأن  
 اهلجرة

 عملية كولومبو 
 كوميسا رسيب 

FIBEMYD 
 حوار اهلجرة للجنوب األفريقي 

 عملية بويبال 
 عملية الرابط 

 
 إنها قائمة إرشادية وليست مستفيضة. 25



 امللحقية 

 

 آسيا حوار االحتاد األوروب حول اهلجرة  اهلجرة والتعليم 
 أسيم

 

 

 

 مكافحة االجتار ابلبشر 

جمموعة دول أفريقيا والكارييب  احلوار بني 
 واحمليط اهلادئ واالحتاد األوروب 

AFML 
 عملية أملايت 

 أسيم 
احلوار بني االحتاد األوروب واالحتاد األوروب  

 بشأن هجرة اليد العاملة 
 عملية ابيل 

 عملية بودابست 
 كوميسا رسيب 

 احلوار بني االحتاد األوروب والكارييب
 اخلرطوم عملية 

 حوار اهلجرة لغرب أفريقيا 
 عملية الرابط 

 امللحقية 

 

 هجرة العمالة 

 حوار حول اهلجرة 5 + 5
جمموعة دول أفريقيا والكارييب  احلوار بني 

 واحمليط اهلادئ واالحتاد األوروب 
 أضف 

AFML 
 عملية أملايت 

العملية االستشارية اإلقليمية العربية بشأن  
 اهلجرة
 أسيم 

احلوار بني االحتاد األوروب واالحتاد األوروب  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/


 بشأن هجرة اليد العاملة 
 عملية بودابست 

 عملية كولومبو 
 كوميسا رسيب 

 احلوار بني االحتاد األوروب والكارييب
FIBEMYD 

 حوار اهلجرة لدول وسط أفريقيا 
 حوار اهلجرة للجنوب األفريقي 

 حوار اهلجرة لغرب أفريقيا 
 عملية براغ 

 رابط عملية ال

 

 سياسات اهلجرة 

 عملية أملايت 
العملية االستشارية اإلقليمية العربية بشأن  

 اهلجرة
 كوميسا رسيب 

FIBEMYD 
 إيغاد رسيب 

 املنتدى األفريقي 
 عملية بويبال 
 عملية الرابط 

 

 احلواالت 

جمموعة دول أفريقيا والكارييب  احلوار بني 
 واحمليط اهلادئ واالحتاد األوروب 

 كولومبو عملية  
 احلوار بني االحتاد األوروب والكارييب

 فيبرييد
 منتصف الطريق 

 

 إدارة احلدود 

جمموعة دول أفريقيا والكارييب  احلوار بني 
 واحمليط اهلادئ واالحتاد األوروب 

 احلوار بني االحتاد األوروب والكارييب
املشاورات احلكومية الدولية بشأن اهلجرة  

 والالجئني واللجوء 
 حوار اهلجرة للجنوب األفريقي 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/


 املنتدى األفريقي 
 عملية بويبال 
 عملية الرابط 

 

 العودة، وإعادة اإلدماج، وإعادة القبول 

جمموعة دول أفريقيا والكارييب  احلوار بني 
 واحمليط اهلادئ واالحتاد األوروب 

 احلوار بني االحتاد األوروب والكارييب
MIDAS 
MIDAS 

 الطريق منتصف 
 عملية براغ 

 عملية بويبال 
 عملية الرابط 

 

 

 إدماج املهاجرين 

 حوار حول اهلجرة 5 + 5
 عملية أملايت 

العملية االستشارية اإلقليمية العربية بشأن  
 اهلجرة

 بودابست 
املشاورات احلكومية الدولية بشأن اهلجرة  

 واللجوء والالجئني 
 حوار اهلجرة لدول وسط أفريقيا 

 بويبال عملية 
 عملية الرابط 

 امللحقية 

 

 اهلجرة غري النظامية وتدفقات اهلجرة املختلطة 

 حوار حول اهلجرة 5 + 5
 عملية أملايت 

العملية االستشارية اإلقليمية العربية بشأن  
 اهلجرة
 أسيم 

 كوميسا رسيب 
 احلوار بني االحتاد األوروب والكارييب

املشاورات احلكومية الدولية بشأن اهلجرة  
 للجوء والالجئني وا

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/


 عملية اخلرطوم 
 حوار اهلجرة لدول وسط أفريقيا 
 حوار اهلجرة للجنوب األفريقي 

MTM 
 منتدى عموم أفريقيا 

 عملية براغ 
 عملية الرابط 

 

 

 اللجوء والالجئون 

 عملية أملايت 
جمموعة دول أفريقيا والكارييب  احلوار بني 

 واحمليط اهلادئ واالحتاد األوروب 
االستشارية اإلقليمية العربية بشأن  العملية 

 اهلجرة
 عملية بودابست 

املشاورات احلكومية الدولية بشأن اهلجرة  
 واللجوء والالجئني 

 عملية بويبال 
 عملية الرابط 

 

الشراكات )مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص  
 على سبيل املثال( 

 عملية أملايت 
 عملية بويبال 

 

 ابهلجرة البياانت املتعلقة  

 حوار حول اهلجرة 5 + 5
العملية االستشارية اإلقليمية العربية بشأن  

 اهلجرة
 كوميسا رسيب 

 احلوار بني االحتاد األوروب والكارييب
املشاورات احلكومية الدولية بشأن اهلجرة  

 واللجوء والالجئني 
 حوار اهلجرة لدول وسط أفريقيا 

 حوار اهلجرة لغرب أفريقيا 
 امللحقية 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/


 

 صحة املهاجرين 

 حوار حول اهلجرة 5 + 5
 عملية أملايت 

 عملية كولومبو 
 كوميسا رسيب 

 حوار اهلجرة لدول وسط أفريقيا 
 حوار اهلجرة للجنوب األفريقي 

 عملية بويبال 

 

 

 

 عملية أملايت  اهلجرة والبيئة وتغري املناخ 
 حوار اهلجرة لدول وسط أفريقيا

 

 عملية أملايت  الطوارئ اإلنسانية التأهب حلاالت 
FIBEMYD 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/cities/


 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice/


قائمة ابملنظمات االقتصادية اإلقليمية، واجملموعات االقتصادية اإلقليمية لالحتاد األفريقي، واللجان االقتصادية  : 3املرفق 
 اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة 

 اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة 
 

 حدة االقتصادية ألفريقيا  املت جلنة األمم 
 تحدة االقتصادية ألورواب  جلنة األمم امل

 ومنطقة البحر الكارييب   جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية
 يا واحمليط اهلادئ  جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلس

 واالجتماعية لغرب آسيا  جلنة األمم املتحدة االقتصادية 
 
 

 26املنظمات االقتصادية اإلقليمية واالحتادات االقتصادية اإلقليمية 
 

 اجلماعة االقتصادية األفريقية 
 مجاعة األنديز 

 رابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ 
 رابطة الدول الكاريبية 

 سيا آب شرق رابطة دول جنو 
 اجلماعة الكاريبية 

 تكامل أمريكا الوسطى  ةم و نظ م
 ة احلرة األوروبية الوسطىاتفاقية التجار 

 مجاعة شرق أفريقيا 
 اللجنة االقتصادية األوراسية 
 املنطقة االقتصادية األوروبية 

 جملس التعاون اخلليجي 
 النظام االقتصادي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، 

 لتكامل ألمريكا الالتينية رابطة ا
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 إلقليميب آسيا للتعاون اجنو رابطة 
 السوق املشرتكة اجلنوبية 

 اد أمم أمريكا اجلنوبية احت
 
 

 اجملموعات االقتصادية اإلقليمية التابعة لالحتاد األفريقي 
 

 احتاد املغرب العرب 
 [ريك ميدكوم هو دعامة ضمن كوميسا سا( ] السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي )كومي

 دول الساحل والصحراء  معجمت
 جمموعة شرق أفريقيا 

 [ حوار اهلجرة لوسط أفريقيا هو دعامة داخل اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيااجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ]
ية لدول  حوار اهلجرة من أجل غرب أفريقيا رسيب هو دعامة داخل اجلماعة االقتصاد اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ]

 [ غرب أفريقيا
 [ اهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنميةاهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية )إيغاد( ]

 [ حوار اهلجرة للجنوب األفريقي هو دعامة داخل اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقياجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ]
 


