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 املنظمة الدولية للهجرة 
 مذكرة إعالمية داخلية 

 اهلجرة   بشأنآليات التشاور بني الدول  خبصوص
 االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظاميةو 

 بني الدول بشأن اهلجرةاألخرى آليات التشاور و  العمليات التشاورية اإلقليمية الذي ميكن أن تؤديههذه املذكرة الدور عرض ت
ومتابعتها  )االتفاق العاملي( ة االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامييف تنفيذ عملية  )آليات التشاور(

استخدام    قد تطلب  آليات التشاور   يف  الدول األعضاء ولكن    ،على عاتق الدول  االتفاق العاملي تنفيذ    تقع مسؤولية و .  واستعراضها
ويُعرض يف اجلدول الوارد يف  يف بناء قدرات الدول. ، مما يساهم تبادل املمارسات واملعلومات واملعارف يسريلت هذه اآلليات

مثل االحتادات السياسية واالقتصادية أو اللجان اإلقليمية   ،اجلهات الفاعلة اإلقليمية األخرى  الدور الذي تضطلع به املرفق
  ة.التابعة لألمم املتحد

منها هذا  دولة 156 ويف حني أقرت. ا  كبري   ا  تبايناالتفاق العاملي  نفيذالدول األعضاء يف األمم املتحدة بشأن تتتباين مواقف و 
وحترص الكثري  . استعراضهومتابعته و  تنفيذ االتفاق مبواصلة العديد من الدول لتزميفعل ذلك، ول ت منها ل االتفاق، فإن القليل 

الطابع غري  اقرتح البعض أنو ؛ تقود الدول عملية تنفيذه هلذا االتفاق الذي  الطابع غري اإللزاميعلى  من الدول على التشديد
 .استعراضهومتابعته و   ذا االتفاقلدعم تنفيذ ه  هيئة متاما  م  اليت تقودها الدولآليات التشاور    حسب االقتضاء،اإللزامي سيجعل،  

 ،دارة اهلجرةإلوعمليات  بوصفها منتدايت للنقاش للدور الذي تضطلع به هذه اآللياتتواصل الدول أتكيد تقديرها  ،أخريا  و 
 االتفاق العاملي. النظر عن موقفها من  صرفب

 

االجتماع العاملي لرؤساء وأماانت العمليات  و   ،آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة عن    معلومات أساسية
منتدى  و  ،واالتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ، بشأن اهلجرة التشاورية اإلقليمية 

 استعراض اهلجرة الدولية 
 بشأن اهلجرةآليات التشاور بني الدول 

 بشأن السياسات إجراء حواراتو  لتبادل املعلوماتتقودها الدول  مستمرة لياتهي آ الدول بشأن اهلجرةآليات التشاور بني 
  هذه اآلليات  وقد تكون . املهتمة بتعزيز التعاون يف جمال اهلجرةالدول  بني  على املستوايت اإلقليمي أو األقاليمي أو العاملي

 إلزامية.أو تكون غري رمسية وغري  1أو متعددة أصحاب املصلحة إقليمية ؤسسات رمسيةمب مرتبطة

فيما بني البلدان يف  آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرةتشري إىل  بشأن اهلجرة اإلقليمية العمليات التشاورية -
 منطقة معينة.

https://www.iom.int/inter-state-consultation-mechanisms-migration
https://www.iom.int/inter-state-consultation-mechanisms-migration
https://www.iom.int/inter-state-consultation-mechanisms-migration
https://www.iom.int/regional-consultative-processes-migration
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  أو أكثر و/أو منطقتني    على صعيد  جيري   حوار   إطار  البلدان يف  تربط   م بشأن اهلجرةاملنتدايت املشرتكة بني األقالي -
 .ممرات اهلجرة ممرين أو أكثر من

 .مجيع املناطق يف احلوار  يّسر سبلتُ ، املنتدى العاملي املعين ابهلجرة والتنميةمثل  ،العمليات العاملية بشأن اهلجرة -

وعملية عاملية واحدة منتدى مشرتك بني األقاليم بشأن اهلجرة  12و اهلجرةعملية تشاورية بشأن  17 وتوجد يف الوقت الراهن
.  آليات التشاور إما بصفة أعضاء أو مراقبني  من  على األقل  ةواحدآلية    دولة وإقليم يف  200أكثر من    يشاركو   ،يف هذا الشأن

.  أو فيما بينها داخل املناطق جرة خاص على اهل وجه الكياانت الوحيدة اليت تركز ب يف أغلب األحيانآليات التشاور وتشكل 
حمدد.    اضيعيسياق جغرايف ومو وذات    ةفريدفكل واحدة منها متثل آلية    ، السمات املميزة املشرتكة هلذه اآللياتالنظر عن    وبغض

وما إىل   ،ملةوهجرة اليد العا ، ابلبشر حمددة )مثل مكافحة االجتار قضااي على  هذه حصراي  آليات التشاور  من  تركز بعضو 
  ة هلا.املكون الدولاليت هتم  طائفة أوسع من القضااي ويتناول البعض اآلخر منهاذلك(؛ 

 

 وآليات التشاور األخرى بني الدول بشأن اهلجرة  االجتماع العاملي لرؤساء وأماانت العمليات التشاورية اإلقليمية

رؤساء وأماانت العمليات التشاورية اإلقليمية وآليات التشاور األخرى بني  لكل سنتني   مرة عقدجيمع االجتماع العاملي الذي يُ 
آليات  رؤساء وأماانت  بني ، وتولت تنسيقه املنظمة الدولية للهجرة  أطلقتهالذي و  (،االجتماع العاملياهلجرة )الدول بشأن 

السياسات على املستوايت    اتساقاهلجرة املختلفة واملسامهة يف حتسني    بشأن مواضيعوالتآزر    أوجه التبادلالرئيسية لتعزيز    التشاور
ورية  لرؤساء وأماانت العمليات التشا الرابع والسادس والسابع االجتماع العاملي وحسبما اتضح يف اإلقليمي واألقاليمي والعاملي.  

مجاعية على مستوى آليات التشاور  جوإسهامات ونُ  واقفم صياغة   تيسريأيضا   االجتماعات ، فإن إبمكان هذهاإلقليمية
  2.(واالتفاق العاملي بادرات عاملية أخرى متصلة ابهلجرة )مثل أهداف التنمية املستدامةمل

فقد    ، يف الواقعو   .اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدةو   آليات التشاور شراكات بني  إقامة  وقد يسرت هذه االجتماعات أيضا   
املتصلة حداث  األيف بعض    اللجان اإلقليميةهذه    ،العامليالجتماع  املختار لاملوضوع    استنادا  إىل  ،اختارت املنظمة الدولية للهجرة

يف عام   الذي انعقد السادس ال سيما االجتماع العامليو  ،لرؤساء وأماانت العمليات التشاورية اإلقليمية ابالجتماع العاملي
آليات  على دور  وركز 2017يف  الذي انعقد  االجتماع العاملي السابع و   ،على اهلجرة وأهداف التنمية املستدامة وركز ،2016
( يف  التابعة لألمم املتحدة لجان االقتصادية اإلقليميةالالسياسية واالقتصادية و  حتاداتوالشركاء اإلقليميني اآلخرين )االالتشاور 

االتفاق  املوقف اجلماعي من هذا  صدرت عقب ذلكاليت  الجتماع العاملي السابعلالوثيقة اخلتامية عكست و . املياالتفاق الع
من و  آليات التشاور من واملستخلصة  االتفاق العاملي بشأن  ة ذات املنحى العمليجمموعة من االلتزامات املشرتك - العاملي

ديسمرب  كانون األول/يف   الذي انعقد االتفاق العاملي مؤمتر تقييم  وقد قدمت هذه االلتزامات إىلتوصيات شركائها اإلقليميني. 
 . بشأن آليات التشاور واالتفاق العامليالجتماع العاملي ا اليت أعدت قبل الدراسة االستقصائية التقييميةمع ملخص  7201

https://www.iom.int/inter-regional-forums-migration
https://www.iom.int/inter-regional-forums-migration
https://www.iom.int/inter-regional-forums-migration
https://www.iom.int/global-processes-migration
https://gfmd.org/
https://www.iom.int/global-rcp-meetings
http://www.regionalcommissions.org/
http://www.regionalcommissions.org/
http://www.regionalcommissions.org/
https://www.iom.int/2017-global-rcp-meeting
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/keydocs/GRCP%207%20Highlights%20Document%2010%20October%202017%20FINAL.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/GRCP7-Survey-Results-Summary.pdf
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 اآلمنة واملنظمة والنظاميةاالتفاق العاملي من أجل اهلجرة 
عّد قد أُ و   ،احلكومي الدويل  يُتفاوض بشأنه على الصعيدأول اتفاق  هو    االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية

اعتمده املؤمتر الذي ويشكل هذا االتفاق، . على حنو كّلي وشاملمجيع أبعاد اهلجرة الدولية  غطىو  ،حتت رعاية األمم املتحدة
 ابحلق السيادي للدولعرتف  وهو ي؛  غري ملزمة قانوان    وثيقة  ،2018ديسمرب  كانون األول/يف مراكش يف    املنعقد  احلكومي الدويل

 . ةااللتزام ابلتعاون الدويل بني مجيع اجلهات الفاعلة املعنية ابهلجر بدي ويُ  ، حتديد َمن يدخل إقليمها وَمن يقيم فيهيف 

 

 منتدى استعراض اهلجرة الدولية 

لدول األعضاء  ا  على الصعيد العاملي الذي تناقش وتعرض فيه  احلكومي الدويل الرئيسي  رباملن  هو  منتدى استعراض اهلجرة الدولية
  .2030  لعام  خبطة التنمية املستدامة  صلمبا يف ذلك ما يت  ،االتفاق العاملييف األمم املتحدة التقدم احملرز يف تنفيذ مجيع جوانب  

اجلهات  مع    التفاعل   سبل  وسوف يتيح.  2022من عام    عتبارا  ا  ، كل أربع سنوات  مرة  منتدى استعراض اهلجرة الدوليةوسينعقد  
من املتوقع و التعاون.  املتاحة لزايدةوحتديد الفرص  اليت حتققت اإلجنازات االستفادة منبقصد املعنية األخرى صاحبة املصلحة 

يضعه  والذي قد  ،رزعلى الصعيد احلكومي الدويل بشأن التقدم احملإعالن متفق عليه  كل اجتماع يعقده املنتدى عن  سفرأن ي
 . االعتبار يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة

مبا    ،ذات الصلة  ميةيواألقالواملنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية    نتدايت"العمليات وامل  تُدعى  ،وبغية توجيه املنتدى توجيها  فعاال  
يف   على النحو املبني) 3اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة والعمليات التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة"ذلك  يف

كل أربع  املناطق اخلاصة بكل منهاداخل  اق العاملياالتفإىل استعراض تنفيذ ( القرار املتعلق مبنتدايت استعراض اهلجرة الدولية
 4. اجلهات املعنية صاحبة املصلحةمجيع  مع إشراك ،2020من عام  عتبارا  سنوات ا

ملساعدة يف إعداد وتنظيم مهمة ا  5شبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة   إىل   القرار املتعلق مبنتدايت استعراض اهلجرة الدولية  وكليو 
ي، يف  احمللي والوطين واإلقليمي والعامل ايتالواردة من املستو  اإلسهاماتكل ومجع   6إقليمية لتنفيذ االتفاق العاملي استعراضات

 7إطار التحضري للمنتدايت.

 

 االتفاق العاملييف عملية استعراض    التشاور بني الدول بشأن اهلجرة   الذي ميكن أن تضطلع به آلياتالدور  
 العاملي  ة لالتفاقوالعملية التحضريي التشاور آليات 

https://undocs.org/ar/A/CONF.231/3
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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االتفاق  املتعلق بطرائق املفاوضات احلكومية الدولية بشأن قرار الو  8،إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرينيشري كل من 
هم يف العملية  اصاحلة" تس و نا "آليات قائمة إىل آليات التشاور على أ 9العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية

عمليات التشاورية  للـ هامة  أدوارا   10االتفاق العاملي وثيقة  تسندو . الرامية إىل التوصل إىل اتفاق عامليالتحضريية واملفاوضات 
منتدى استعراض اهلجرة ال سيما من خالل املسامهة يف  ،استعراضهو  األخرى يف تنفيذه ومتابعته ليات التشاورآلو  اإلقليمية

 ة.الدولي

  أيضا    منها  شارك البعضقد  و   2016منذ عام    االتفاق العاملي يف    إمكانية مشاركتهايف    تنظر  آليات التشاورالعديد من    وال تزال
أدرجت    ، دامت عامنياليت  و   االتفاق العاملي  اليت سبقت اعتماد  خالل العملية التحضريية و .  التفاق العاملياملتعلقة ابشاورات  امليف  

مواقف أو توصيات   على األقل شاور تآليات  9 وأعدتوخطط عملها واسرتاتيجياهتا؛   براجمهااالتفاق يف  آليات تشاور خمتلفة
 . االتفاق العامليرمسية خالل عملية تقييم 

من  اجلهود اليت تبذهلا هذه الدوليف  آليات التشاورتساهم  فقد  ،على عاتق الدول نفسها االتفاق العامليتنفيذ  يقعيف حني و 
 11. بناء قدرات الدول األعضاء  من مثو   ؛ االتفاق العاملي  بشأنخرباء لتبادل املمارسات واملعلومات واملعارف  ابر  من  إاتحةخالل  

واهلجرة  ،وهجرة اليد العاملة ،اهلجرة غري النظامية شكلت 2018،12عام يف املنظمة الدولية للهجرة  أجرته الستعراض وفقا  و 
يف الكثري من األحيان    اليت تناولتها أيضا  املواضيع    ،بشرابل  االجتار مكافحة  و لتهريب،  ، ومكافحة الهجرةل  العوامل احملركةو   ،والتنمية

 . ياالتفاق العاملبشأن  املواقف والتوصيات اليت أصدرهتايف  آليات التشاور

العوامل احملركة  و  ،لبياانتاب املتعلقة االتفاق العامليأهداف  حتقيق يف املسامهة يف ا  أن هلا دور  آليات التشاوررى العديد من وت
  ، والتعاون الدويل ،االجتماعي اإلدماجو  ، ومكافحة االجتار ، الضعف مواطنواحلد من  ،ةنظاميومسارات اهلجرة ال ،لهجرةل

 . والشراكات

املنظمة الدولية استعراض و  13،14لرؤساء وأماانت العمليات التشاورية اإلقليمية السابع االجتماع العامليشري كل من نتائج وي
إلقامة شراكات مع اجلهات الفاعلة اإلقليمية األخرى )مثل  ليات التشاوراملتاحة آلمكاانت اإلإىل  15 2018للهجرة لعام 

يف   بصورة أكثر فعالية ملشاركة من أجل ااإلقليمية(  لألمم املتحدة أو املنظمات السياسية أو االقتصادية  التابعة  اللجان اإلقليمية
 .اإلقليمي صعيدومتابعته على ال  استعراضهو  االتفاق العامليتنفيذ 

 

 ومتابعته واستعراضه  االتفاق العامليتنفيذ و  آليات التشاور 
"املبادرات اليت   ، االتفاق العاملي)أو بعبارة "وثيقة األخرى العمليات التشاورية اإلقليمية وآليات التشاور  يدعو االتفاق العاملي 

أصحاب املصلحة املتعددين  بني شراكاتالوتعزيز  ،لتبادل اخلربات ابراهلجرة الدولية"( إىل توفري من  يف جمالتقودها الدول 
من البياانت واألدلة وأفضل املمارسات والنهج   عن طريق تقدمي ما يكون مفيدا  " ةمنتدى استعراض اهلجرة الدوليواملسامهة يف 

املنتدى ذكر وقد ورد حتديدا   16.االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية "املبتكرة والتوصيات املتعلقة بتنفيذ

https://undocs.org/ar/A/RES/71/1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/280
https://undocs.org/ar/A/RES/71/280
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املنتدى العاملي املعين ابهلجرة  دور  ابلتفصيل  الثاين ويتناول املرفق 18.اهلجرة بشأناحلوار الدويل و  17العاملي املعين ابهلجرة والتنمية 
 .والتنمية

وكذلك العمليات دون    ،التشاورية اإلقليميةالعمليات  الدول    ولذلك تدعو  ،معظم عمليات اهلجرة الدولية داخل املناطقحتدث  و 
تنفيذ  إىل استعراضالتابعة لألمم املتحدة  واجلماعات اإلقليمية االقتصادية ،األخرى ذات الصلة واألقاليميةاإلقليمية واإلقليمية 

اجلهات  مشاركة مجيع    هذا االستعراض اإلقليمي  وينبغي أن يتيح.  2020من عام    اعتبارا    ،أربع سنواتكل    مرة  االتفاق العاملي
 .استعراض اهلجرة الدولية كل دورة من الدورات اليت يعقدها منتدى ثري  وي املعنية صاحبة املصلحة

عملية يف و  االتفاق العاملييف تنفيذ  ،هلا الدول األعضاء املعنية، يف حال تكليف ليات التشاور فرادى آقد تساهم لذلك، فو 
من خالل  ،اجلغرافية تغطيتهااملواضيعي و  تركيزها يف حدود نطاق –على املستويني اإلقليمي والعاملي حد سواء  ىاستعراضه عل

  ما يلي:
  ، وتبادل املمارسات ،االتفاق العامليتنفيذ  مبناقشة على حنو منتظم  أن تضطلعللدول األعضاء فيها  تتيح منتدايتتوفري  -
 . منتدى استعراض اهلجرة الدولية إلثراء وصياغتها التفاق العاملي اب املتعلقةاإلقليمية / اجلماعية سهاماتاإل استعراضو 

اإلقليمية الفعالة   والُنهج ملمارساتاب وتعهد القواعد املعرفية املتعلقة؛ االتفاق العامليدعم أهداف من أجل  أنشطتها تقييم  -
االتفاق   اليت أنشأها قدرات الآلية بناء يف  تواصلومركز ال منرب املعارفيف  االتفاق العاملي  سامهةواحللول املبتكرة ذات الصلة مب

 .العاملي

 .اإلقليمي صعيد على ال واإلبالغ االتفاق العامليمجع البياانت واإلحصاءات املتعلقة ابهلجرة لدعم تنفيذ  -

ذات   عاملة أفرقة ؛ أو إنشاء واستعراضه االتفاق العامليتنفيذ  لتويل مسؤولية  أوساطهمداخل  املوظفنيشبكات من  ةقام إ -
  قق نواتج ملموسة.حتو  آليات التشاور  آلية من كل  يف التفاق العامليتعىن اب منحى عملي

مبا يف ذلك من آلية بناء القدرات   ، االتفاق العامليبشأن  والتوجيهاتوتقدمي اخلربة التقنية بناء قدرات الدول األعضاء فيها؛  -
 .االتفاق العاملياليت أنشأها 

ألمم املتحدة واالحتادات السياسية واالقتصادية اإلقليمية واجلهات  يف ا اجملموعات االقتصادية اإلقليميةشراكات مع إقامة  -
 وإثراء هذه املنظماتاإلقليمية املشرتكة  التفاق العامليل من أجل إجراء استعراضات إقليمية مشرتكةالفاعلة اإلقليمية األخرى 

 . االتفاق العاملي اتستعراضال

اهلجرة   املستحدث من أجل صندوق الللتمويل يف إطار  مكنةاملشرتكة املفضال  عن املشاريع   ،وفرصه التمويل فجواتمناقشة  -
 املعين ابهلجرة"(. الصندوق االستئماين املتعدد الشركاء  )" اآلمنة واملنظمة والنظامية

اجلهات الفاعلة اإلقليمية )مثل خمتلف االحتادات السياسية   اليت تضطلع هبا شت املختلفة  ابألدوار فيما يتعلق ظة: حمال
 .الثالث  االطالع على املرفقيرجى  ،واالقتصادية أو اللجان اإلقليمية اخلمس التابعة لألمم املتحدة(

https://www.iom.int/international-dialogue-migration
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كن ، حيث ميمنتدى استعراض اهلجرة الدوليةو  االتفاق العاملي بشأنمواقف مشرتكة  بصورة مجاعية آليات التشاور صوغقد ت
 .منتدى استعراض اهلجرة الدوليةنعقاد ال حتسبا   هذه املواقف لصياغة  مكاان   االجتماع العامليأن يكون 

 

 من خالل ما يلي: التحضري للمشاركة احملتملة ليات التشاور ميكن آلو 

 ومدى مسامهتها يف ذلك.  االتفاق العامليأهداف   حتقيق  احلالية يف اتقييم مشاركته -

 .االتفاق العاملي الذي ميكن أن تضطلع به يف استعراضالدور صياغة  -

 .االتفاق العاملي استعراضيف رمسيا    املشاركةعلى  املعنية الدول األعضاءاحلصول على موافقة  -

وتعيني  ؛ االتفاق العاملي فريق عامل معين ابستعراضإنشاء  من قبيل  ،اعتماد طرائق لضمان هذه املشاركة النظر يف  -
بياانت لألنشطة    وتعهد قاعدة؛  االتفاق العاملي  املتصلة ابستعراضاملسائل    مبعاجلة "  ا"أماانهت  تكليفأو  جهات اتصال  

االحتياجات من املوارد البشرية واملالية؛  حجم  حتديد  و ؛  األخرى قواعد البياانت  و   االتفاق العامليدعم  من أجل  اإلقليمية  
  وما إىل ذلك. 

)إحالة تقرير    آليات التشاوررئيس    بشكل مباشر عن طريقسواء    ، االتفاق العاملي  استعراضعملية    سبل إثراءالنظر يف   -
 خذ. ميكن أن أيابجلمع بني االثننيأو  ، أو بشكل غري مباشر ، (منتدى استعراض اهلجرة الدوليةإىل  آليات التشاور 

آليات  من خالل  ، وذلك الوطين أو اإلقليمي أو األقاليمي أو العاملي ايتمتعددة على املستو  أشكاال   معهذا اجل
 يفذات الصلة  اجملموعات االقتصادية اإلقليميةواملنظمات اإلقليمية الشريكة هلا ) لدول األعضاءاملتعلقة اب  رالتشاو 

املنتدى العاملي ابهلجرة )  تعلقةية امليف مناطقها( والعمليات العامل  القائمة  السياسية واالقتصادية  حتاداتألمم املتحدة واالا
فضال  عن االجتماعات اليت تعقد يف إطار االجتماع   نفسه( منتدى استعراض اهلجرة الدولية و  املعين ابهلجرة والتنمية

 . لرؤساء وأماانت العمليات التشاورية اإلقليميةالعاملي 

 

 بعض املراجع ذات الصلة 

إعالن نيويورك من أجل الالجئني " 2016أكتوبر تشرين األول/ 3املؤرخ    A/71/1قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
  "واملهاجرين

طرائق املفاوضات احلكومية الدولية بشأن االتفاق العاملي  "  2017نيسان/أبريل    17  املؤرخ   UN GA A/RES/71/280  القرار
 "من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية

https://undocs.org/ar/A/RES/71/1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/280
https://undocs.org/ar/A/RES/71/280
https://undocs.org/ar/A/RES/71/280
https://undocs.org/ar/A/RES/71/280
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االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة "  8201  كانون األول/ديسمرب  19  املؤرخ    A/RES/73/195UN GA   القرار
 "والنظامية

ملنتدايت استعراض اهلجرة  التنظيمية واجلوانب الشكل" 9201 متوز/يوليه 19 املؤرخ   UN GA A/RES/73/326 القرار
 "الدولية

 References to ISCMs in the New York Declaration and the GCM Modalitiesاملنظمة الدولية للهجرة، "

Resolution( "2017) 

bal Compact State Consultation Mechanisms on Migration and the Glo-Interاملنظمة الدولية للهجرة، "

for Safe, Orderly and Regular Migration. Summary Report of the Seventh Global RCP Meeting  "
(2017) 

GRCP 7 Highlights Document (11  2017تشرين األول/أكتوبر ) 

 Summary of the Results of the Survey on ISCMs’ and partners’ contribution toاملنظمة الدولية للهجرة،  

the global compact for migration (2017) 

State consultation mechanisms on migration in the Global -The Role of interظمة الدولية للهجرة، "املن

Orderly and Regular MigrationCompact for Safe, " (2018) 

 " website on ISCMs"  آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرةموقع املنظمة الدولية للهجرة على شبكة اإلنرتنت بشأن 

 

 مرافق 
 يف إعالن نيويورك والقرار املتعلق بطرائق املفاوضات بشأن االتفاق العاملي واالتفاق العاملي.   صلة وردت واد ذات م - املرفق األول

 يف تنفيذ االتفاق العاملي واستعراضه.  العاملي املعين ابهلجرة والتنمية  الدور احملتمل للمنتدى - املرفق الثاين

 . استعراض اهلجرة الدولية منتدى جدول مقارن: اجلهات الفاعلة اإلقليمية يف   - املرفق الثالث 

https://undocs.org/ar/A/CONF.231/3
https://undocs.org/ar/A/CONF.231/3
https://undocs.org/ar/A/CONF.231/3
https://undocs.org/ar/A/CONF.231/3
https://undocs.org/ar/A/CONF.231/3
https://undocs.org/ar/A/RES/73/326
https://undocs.org/ar/A/RES/73/326
https://undocs.org/ar/A/RES/73/326
https://undocs.org/ar/A/RES/73/326
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/References-to-RCPs-in-New-York-Declaration-and-GCM-modalities-resolution.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/References-to-RCPs-in-New-York-Declaration-and-GCM-modalities-resolution.pdf
http://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_grcp7.pdf
http://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_grcp7.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/keydocs/GRCP%207%20Highlights%20Document%2010%20October%202017%20FINAL.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/GRCP7-Survey-Results-Summary.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/GRCP7-Survey-Results-Summary.pdf
https://publications.iom.int/books/role-inter-state-consultation-mechanisms-migration-global-compact-safe-orderly-and-regular
https://publications.iom.int/books/role-inter-state-consultation-mechanisms-migration-global-compact-safe-orderly-and-regular
https://www.iom.int/inter-state-consultation-mechanisms-migration
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من أجل اهلجرة اآلمنة  ليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة واالتفاق العاملي آب املتعلقةعالمية اإل ملذكرة املرفق األول اب
 واملنظمة والنظامية

 .مواد ذات صلة وردت يف إعالن نيويورك والقرار املتعلق بطرائق املفاوضات بشأن االتفاق العاملي واالتفاق العاملي

 

 - 54إعالن نيويورك، الفقرة 

بطرق تشمل العمليات التشاورية اإلقليمية، ،  سوف نعزز التعاون لتحقيق هذه الغاية فيما بني بلدان املنشأ والعبور واملقصد"
واملنظمات الدولية، واحلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر، واملنظمات االقتصادية اإلقليمية، والسلطات احلكومية 

وظيف ذات الصلة وأرابب العمل املعنيني يف القطاع اخلاص، والنقاابت العمالية، واجملتمع احمللية، وكذلك مع جهات الت
 ".ومجاعات املهاجرين واملغرتبني املدين، 

 

طرائق املفاوضات احلكومية الدولية بشأن االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، الفقرة  القرار املتعلق ب
 )ب(. 22

تدعو الدول األعضاء واجلهات املعنية األخرى صاحبة املصلحة، من خالل العمليات االستشارية اإلقليمية ودون اإلقليمية، "
ويف إطار العمليات واآلليات واملبادرات العاملية، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك املنتدى العاملي املعين ابهلجرة والتنمية، واحلوار  

عقدته املنظمة الدولية للهجرة والدورات ذات الصلة لكياانت األمم املتحدة اليت تعاجل القضااي املتصلة    الدويل بشأن اهلجرة الذي 
 ". ابهلجرة، إىل املسامهة يف العملية التحضريية لالتفاق العاملي

 

العاملي من أجل  االتفاق ، A/CONF.231/3)بشأن اهلجرة االتفاق العاملي  نص يف آليات التشاور إشارات رئيسية إىل 
 ( اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية

 

 - 47الفقرة 

إذ نسلم كذلك ابلدور املهم الذي تؤديه العمليات واملنتدايت اليت تقودها الدول على الصعيدين العاملي واإلقليمي يف النهوض  
ابحلوار الدويل بشأن اهلجرة، ندعو املنتدى العاملي املعين ابهلجرة والتنمية والعمليات التشاورية اإلقليمية، واملنتدايت العاملية 

اإلقليمية األخرى إىل توفري منابر لتبادل اخلربات بشأن تنفيذ االتفاق العاملي، وتبادل املمارسات اجليدة بشأن واإلقليمية ودون 
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صحاب املصلحة فيما يتعلق مبسائل حمددة يف  ألالسياسات والتعاون، والتعريف ابلنهج املبتكرة، وتوطيد الشراكات املتعددة 
 . جمال السياسة العامة 

 - 49الفقرة 

إننا وإذ نرى أن اهلجرة الدولية تتطلب وجود منتدى على الصــــــعيد العاملي ميكن للدول األعضــــــاء من خالله اســــــتعراض التقدم  
 احملرز يف التنفيذ وتوجيه عمل األمم املتحدة، نقرر ما يلي:

ــأن اهلجرة اـلدولـية والتنمـية، املقرر إـقامـته حـال )أ(  ــتوى بشــــــــــــ ـيا  مرة كـل أربع دورات من تغيري الغرض من احلوار الرفيع املســــــــــــ
 ؛"منتدى استعراض اهلجرة الدولية"دورات اجلمعية العامة، وأن تعاد تسميته 

أن يكون منتدى اســتعراض اهلجرة الدولية املنرب العاملي احلكومي الدويل الرئيســي للدول األعضــاء ملناقشــة التقدم احملرز  )ب( 
ــتــدامــة  يف تنفيــذ مجيع جوانــب االتفــاق العــاملي وتبــادل امل علومــات بشــــــــــــــــأنــه، مبــا يف ذلــك جوانبــه املتعلقــة خبطــة التنميــة املســــــــــــ

 ، ومبشاركة مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة؛2030 لعام

 ؛٢٠٢٢أن يعقد منتدى استعراض اهلجرة الدولية كل أربع سنوات ابتداء من عام  )ج(

ملي على الصــــــعد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي، وأن أن يناقش منتدى اســــــتعراض اهلجرة الدولية تنفيذ االتفاق العا )د( 
 يتيح التفاعل مع اجلهات املعنية األخرى صاحبة املصلحة، بغية االستفادة من اإلجنازات وحتديد الفرص املتاحة لزايدة التعاون؛

ق عليه على املســــــــــتوى أن يصــــــــــدر عن كل اجتماع ملنتدى اســــــــــتعراض اهلجرة الدولية إعالن بشــــــــــأن التقدم احملرز يُتف )ه( 
 احلكومي الدويل، وميكن أن أيخذه يف االعتبار املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة.

 

 - 50الفقرة 

اإلقليمية  إننا وإذ نرى أن اهلجرة الدولية حتدث يف معظمها ضمن املناطق اإلقليمية، ندعو العمليات واملنتدايت واملنظمات دون  
واإلقليمية واألقاليمية، مبا يف ذلك اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة أو العمليات التشاورية اإلقليمية، إىل  

، ابلتناوب مع املناقشات  2020استعراض حالة تنفيذ االتفاق العاملي داخل كل منطقة من املناطق اإلقليمية، اعتبارا  من عام 
على الصعيد العاملي بفرتة فاصلة من أربع سنوات، من أجل إرشاد كل اجتماع ملنتدى استعراض اهلجرة الدولية على  اليت جتري 

 .حنو فعال، مبشاركة مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة

 

  -51الفقرة 
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شأن تنفيذ االتفاق العاملي، وإطالع منتدى  ندعو املنتدى العاملي املعين ابهلجرة والتنمية إىل توفري حيز للتباحث غري الرمسي السنوي ب 
 استعراض اهلجرة الدولية على النتائج وأفضل املمارسات والنهج املبتكرة. 

 

  -52الفقرة 

إننا وإذ نسلم مبا تقدمه املبادرات اليت تقودها الدول يف جمال اهلجرة الدولية من إسهامات هامة، ندعو احملافل، مثل احلوار 
اهلجرة الذي تقيمه املنظمة الدولية للهجرة، والعمليات التشاورية اإلقليمية، وغريها، إىل املسامهة يف منتدى استعراض الدويل بشأن  

اهلجرة الدولية عن طريق تقدمي ما يكون مفيدا من البياانت واألدلة وأفضل املمارسات والنهج املبتكرة والتوصيات املتعلقة بتنفيذ 
 هلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية. االتفاق العاملي من أجل ا

 

 UN GA قرار)الطرائق املفاوضات احلكومية الدولية بشأن االتفاق العاملي  يفآليات التشاور إشارات رئيسية إىل 

A/RES/73/326  الشكل واجلوانب التنظيمية ملنتدايت استعراض اهلجرة الدولية" 2019متوز/يوليه   19 املؤرخ" ) 

 

 - 7الفقرة 
إىل األمني العام أن يكفل تنسيق خربات منظومة األمم املتحدة ككل، مبا يف ذلك الوكاالت املتخصصة والصناديق  تطلب  

والربامج واملنظمات ذات الصلة واللجان االقتصادية اإلقليمية، فضال عن مجيع املكلفني بوالايت يف إطار اإلجراءات 
، وفقا لوالية كل منهم ومع إيالء االعتبار الواجب للخربة املوجودة  اخلاصة ذات الصلة واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات

 يف جنيف، من أجل دعم املنتدايت املنعقدة بقيادة الدول وتيسري املشاركة فيها؛ 

 

 - 10الفقرة 
االقتصادية  الصلة، مبا يف ذلك اللجان  تدعو العمليات واملنتدايت واملنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية واألقاليمية ذات

اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة والعمليات التشاورية اإلقليمية بشأن اهلجرة، إىل استعراض تنفيذ االتفاق العاملي، داخل  
 ؛املناطق اخلاصة بكل منها، واإلسهام يف أعمال املنتدايت، مع إشراك مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة

 

 - 11الفقرة 
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املعين ابهلجرة والتنمية، مبا يف ذلك أعضاؤه من اجملتمع املدين وقطاع األعمال التجارية وآليات   تدعو أيضا املنتدى العاملي
البلدايت، إىل توفري حيز للتبادل غري الرمسي لآلراء بشأن تنفيذ االتفاق العاملي، واإلبالغ عن النتائج وأفضل املمارسات والنهج  

  املبتكرة فيما يتعلق ابملنتدايت؛

 

 - 12الفقرة 
تدعو احملافل املعنية ابهلجرة، مثل احلوار الدويل بشأن اهلجرة الذي تقيمه املنظمة الدولية للهجرة، واجلهات األخرى إىل اإلسهام  

بتنفيذ يف كل منتدى عن طريق تقدمي ما يكون مفيدا من البياانت واألدلة وأفضل املمارسات والنهج املبتكرة والتوصيات املتعلقة  
االتفاق العاملي؛ 
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ليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة واالتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة  آب املتعلقة عالمية اإل ملذكرةاب ثان املرفق ال
 واملنظمة والنظامية

 يف تنفيذ االتفاق العاملي واستعراضه العاملي املعين ابهلجرة والتنمية الدور احملتمل للمنتدى 

لتبادل اخلربات بشأن   إىل توفري منرب املنتدى العاملي املعين ابهلجرة والتنمية  ُدعي  ،بني الدول بشأن اهلجرة  آليات التشاورمن بني  
للمنتدى الدويل   تقدمي تقريرو   ، تنفيذ االتفاق العاملي  بشأنغري الرمسي    السنوي   للتبادلحيز    إىل إاتحة و"  19االتفاق العامليتنفيذ  

مل  اع  فريقاملنتدى العاملي املعين ابهلجرة والتنمية  لدى  و   20هج املبتكرة ". النتائج وأفضل املمارسات والنُ   بشأن   الستعراض اهلجرة
.  االتفاق العاملي بشأنخمصصة  دورات 2016منذ عام  قد استضافو  بشأن اهلجرة، االتفاق العامليو  2030 معين خبطة

املنتدى العاملي املعين  أعمال إبرازمع  ،"2017-2007 موجز املواضيع" يف إعداد االتفاق العامليمسامهته يف تقييم  ومتثلت
املعين ابهلجرة املنتدى العاملي  واقرتاح أن يضطلعالستة  االتفاق العامليوضوع من مواضيع ذات الصلة بكل مابهلجرة والتنمية 

 : االتفاق العاملي إطار  يف ابألدوار التالية والتنمية

بشأن    ، والقطاع اخلاص  العمال،  قاابتنو   ،واجملتمع املدين  ،واملنظمات الدولية  ،بني احلكوماتفيما  توفري منرب للحوار املفتوح    -
  مجيع القضااي املتعلقة ابهلجرة والتنمية.

  للتعاون العملي والشراكات.  أداء دور حافز -

  .االتفاق العامليويف  2030االلتزامات املتعلقة ابهلجرة يف خطة عام   استعراضاملسامهة يف  -

 .الصلةعمليات األمم املتحدة ذات  إىل نتائجها  وجيهالتفاعل مع منظومة األمم املتحدة وت -

 

 21:نتدى استعراض اهلجرة الدوليةمل  ة أن يقدمهلمنتدى العاملي املعين ابهلجرة والتنميل ما الذي ميكن

 .املشورة والتوجيه للدول األعضاء -

 . االتفاق العامليتنفيذ  بشأن للتبادل والشراكات نرب م -

 .االتفاق العاملي بتنفيذ املتعلقةاملعلومات  وحفظ  لتجميع 22وتطويره  الشراكات  نطاق منرب توسيع  -

 .االتفاق العامليمنتدى لتقييم تنفيذ  -
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على النحو املبني خالل اجتماعات املائدة املستديرة  املقرتحات واخليارات السياساتية بغية اختاذ إجراءات عملية تقييم -
 .املنتدى العاملي املعين ابهلجرة والتنمية اليت نظمها املواضيعية

 إىل منتدى استعراض اهلجرة الدولية. االتفاق العاملي بشأنالدول  استعراضاتحمتمل لنقل   ربمن -

اليت تعدها آليات   سنويةالتقارير ال عرضاملنتدى العاملي املعين ابهلجرة والتنمية ل القمة اليت يعقدها يف مؤمترات منرب حمتمل -
 .االتفاق العاملي التشاور األخرى بشأن

 مبوافقة الدول األعضاء(.   منتدى استعراض اهلجرة الدولية عن املمارسات الفعالة والتطورات واالجتاهات الرئيسية )رهنا    إبالغ   -
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 اهلجرة واالتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظاميةليات التشاور بني الدول بشأن آب املتعلقة عالمية اإل ملذكرة اب  ثالثاملرفق ال

 جدول مقارن: اجلهات الفاعلة اإلقليمية يف منتدى استعراض اهلجرة الدولية. 

ألمم  يف ا  اجملموعات االقتصادية اإلقليمية  بني الدول بشأن اهلجرة   آليات التشاور 
 املتحدة 

املنظمات  و االحتادات السياسية واالقتصادية  
 األخرى  اإلقليمية

تبادل املعلومات  ل تقودها الدول مستمرة آليات الوصف
تعزيز  هتمة ببني الدول امل ية ات حوارات سياسإجراء و 

اإلقليمي أو    ايتعلى املستو   التعاون يف جمال اهلجرة
 . األقاليمي أو العاملي 

مناطقها  لألمم املتحدة يف   املتقدمة اإلقليمية املراكز
اجمللس االقتصادي   يف إطار  ليت تعملاو 

 .واالجتماعي لألمم املتحدة

الحتادات  املنظمات احلكومية الدولية )مبا يف ذلك ا
والكتل  اليت تتجاوز حدود الوالية الوطنية،  

  ، واالحتادات اجلمركية  ،املشرتكة  واألسواق ، التجارية 
يف  نشأ ( اليت تُ اجملموعات االقتصادية اإلقليميةو 

 .معاهدة أو ميثاق عن طريق  العادة 

 منظمات حكومية دولية  كياانت رمسية اتبعة ملنظومة األمم املتحدة  جتمعات غري رمسية  النوع 

توفري منتدى للدول ملناقشة قضااي اهلجرة ذات   الوالية/الدور 
مشرتكة   ُنجاالهتمام املشرتك وإجياد حلول أو 

 .لقضااي اهلجرة

التنمية االقتصادية واالجتماعية   حتقيق  يف تساعد
ملناطقها وتعزيز العالقات االقتصادية للبلدان يف  

مع  أو فيما بينها سواء  ،من املناطق  كل منطقة 
 .األخرى يف العالالبلدان 

التكامل االقتصادي على الصعيدين دون   شجعت
التنفيذ اإلقليمي  عزز وت   ،اإلقليمي واإلقليمي 

  ها)مبا في لألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا  
وتدعم التنمية اإلقليمية    ،أهداف التنمية املستدامة( 

  اليت تنتهجها الدول تنسيق السياسات االقتصادية
وتعزيز التعاون والتكامل السياسي   فيها األعضاء

بني الدول أو  فيما  حلوار  واالقتصادي أو ا
املوجودة ضمن حدود جغرافية أو  الكياانت 

 جيوسياسية حمددة 
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ألمم  يف ا  اجملموعات االقتصادية اإلقليمية  بني الدول بشأن اهلجرة   آليات التشاور 
 املتحدة 

املنظمات  و االحتادات السياسية واالقتصادية  
 األخرى  اإلقليمية

  فجوات املستدامة من خالل املسامهة يف سد ال
بني البلدان  فيما  تماعية والبيئيةاالقتصادية واالج

  عن طريق  دون اإلقليميةاألعضاء فيها واملناطق 
لربط  وا  ارفوتبادل املع  ، احلوار املتعدد األطراف

 .اإلقليمي صعيد على ال  الشبكي

الرتكيز املواضيعي  
 العام 

  ، وتنمية إقليمية  ،نمية اقتصادية واجتماعية ت   آلية إىل أخرى ختتلف من جماالت ضيقة  ،اهلجرة
من   جمموعةمن  وجماالت ضيقة قد ختتلف 

ألمم املتحدة  يف ا اإلقليمية اجملموعات االقتصادية 
 إىل أخرى 

 التكامل السياسي واالقتصادي والتعاون اإلقليمي 

 .إىل أخرى   ختتلف من آلية البنية 

  آليات التشاورأمانة  توفر  شخصية قانونية )  ال متتلك
 .( يف العادة هذه الشخصية القانونية 

)على   ترأسها يف العادة إحدى الدول األعضاء
  ، وتدعمها أمانة ،أساس التناوب أو بشكل دائم( 

جهات  و   أفرقة عاملة و جلان توجيهية    وقد تكون لديها 
 . مواردللمراكز  و اتصال وطنية  

ومدعومة  نظومة األمم املتحدة مل  اتبعة كياانت 
آليات  وهي تضطلع بقيادة . وجلان قطاعية   أبمانة

ألمم املتحدة يف كل  التابعة لالتنسيق اإلقليمي 
 .األمم املتحدة منطقة من مناطق

ولديها هيئات إدارة خاصة   شخصية قانونية ب تتمتع 
السياسات والتشريعات.   وميكن هلا إصدار ، هبا

الدول   قوانني علىوهتيمن صكوكها القانونية 
 . األعضاء فيها
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ألمم  يف ا  اجملموعات االقتصادية اإلقليمية  بني الدول بشأن اهلجرة   آليات التشاور 
 املتحدة 

املنظمات  و االحتادات السياسية واالقتصادية  
 األخرى  اإلقليمية

 .آلية إىل أخرى تلف من خت التغطية اجلغرافية 

على  العمليات التشاورية اإلقليمية  نطبقما ت  اندرا  
 . ااألمم املتحدة برمته منطقة من مناطق

املنتدايت املشرتكة بني األقاليم بشأن  تغطي قد 
  األمم منطقتني اثنتني من مناطق  جزئيا   اهلجرة

 .املتحدة

دولة    195اهلجرة    بشأنأكرب عملية عاملية    تضمنت
  املتحدة عضاء يف األمم األدول ال)وهي  عضوا  

 .( هلا مركز املراقب الدول اليتو 

  منطقة معينة من مناطق منها   جمموعةتغطي كل 
  .املتحدة  األمم

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا  كل من تضم  
نفس    اللجنة االقتصادية ألوروابو  واحمليط اهلادئ 

 .الدول األعضاء من أورواب وآسيا الوسطى

قد  و .  أخرى ختتلف من منظمة حكومية دولية إىل
  األمم  منطقة واحدة من مناطقيغطي بعضها 

جلنة األمم املتحدة  مثل  ، املتحدة )إما ابلكامل
بصورة  أو  ، االحتاد األفريقيو  االقتصادية ألفريقيا 

منطقة  يف    توجد عدة منظمات إقليميةقد  و (.  جزئية
منظمة  ألمم املتحدة أو قد تغطي  امعينة من مناطق  

منطقة من  أكثر من  واحدة جزئيا   حكومية دولية 
 .مم املتحدة األ  مناطق

املشاركة يف جمال  
 إدارة اهلجرة 

وقد متثل يف بعض األحيان اجلهة   ،والية مباشرة
  صعيديف جمال اهلجرة على ال  اخلبرية الوحيدة

 . اإلقليمي

يف حافظات التنمية   اهلجرة أدرجتوالية حمدودة: 
للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا  االجتماعية 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية  و واحمليط اهلادئ 
  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا و  لغريب آسيا 

اللجنة االقتصادية  حافظة السكان والتنمية ضمن و 
؛ يف حني  ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب 

أحد جماالت   سوىإحصاءات اهلجرة  تشكل ال

 . على اهلجرة تركيزا  مواضيعيا    منها قد يركز البعض 
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ألمم  يف ا  اجملموعات االقتصادية اإلقليمية  بني الدول بشأن اهلجرة   آليات التشاور 
 املتحدة 

املنظمات  و االحتادات السياسية واالقتصادية  
 األخرى  اإلقليمية

اللجنة االقتصادية  يف حافظة إحصاءات  الرتكيز 
 . ألورواب

األسس القانونية  
يف    للمشاركة

 االتفاق العاملي 

القرار املتعلق  ؛ 54الفقرة  ، : إعالن نيويورك واليةال
الفقرة   ، املفاوضات بشأن االتفاق العامليطرائق ب

 .52و 50و 47، الفقرات االتفاق العاملي ؛22

القرار املتعلق بطرائق املفاوضات بشأن  : واليةال
االتفاق   ؛ )أ( 22و 12الفقراتن  ، االتفاق العاملي

 . 50، الفقرة العاملي

 . 50االتفاق العاملي، الفقرة : واليةال

املشاركة احلالية يف  
 االتفاق العاملي 

بشأن    ا وتوصياهت  آليات التشاورفرادى  مواقف       -
آليات   آلية من  14 صاغت: االتفاق العاملي

بشأن  مواقف أو توصيات رمسية    على األقل   التشاور 
 .االتفاق العاملي عملية تقييم 

اليت جرت يف   املشاركة يف املشاورات اإلقليمية  -
   بشأن االتفاق العاملي. 2017عام 

  اليت أعدت أثناء  لدراسة االستقصائية التقييمية ا -
لرؤساء وأماانت العمليات    السابع االجتماع العاملي

والتقييم   آليات التشاور  بشأن  التشاورية اإلقليمية 
 GRCP 7 stocktaking survey onالعاملي )

ISCMs and the GCM ) 

اليت جرت بشأن   املشاورات اإلقليمية ت قاد -
 . االتفاق العاملي

 

 

 . ختتلف من منظمة حكومية دولية إىل أخرى -

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/GRCP7-Survey-Results-Summary.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/GRCP7-Survey-Results-Summary.pdf
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ألمم  يف ا  اجملموعات االقتصادية اإلقليمية  بني الدول بشأن اهلجرة   آليات التشاور 
 املتحدة 

املنظمات  و االحتادات السياسية واالقتصادية  
 األخرى  اإلقليمية

 GRCPالسابع ) االجتماع العاملي  مالمح   أبرز  - 

7 Highlights )   -   املشرتكة   جمموعة من االلتزامات  
املستمدة من  و  االتفاق العامليالقابلة للتنفيذ بشأن 

 .وتوصيات شركائها اإلقليميني  ت التشاور آليا

دور آليات التشاور بني الدول بشأن اهلجرة يف    -
اهلجرة اآلمنة واملنظمة  االتفاق العاملي من أجل 

 .والنظامية 

  أعمال يف جداول  ابلفعل االتفاق العاملي أدرج  -
  ها وخطط عمل آليات التشاور  خمتلف اجتماعات

   اواسرتاتيجياهت

املضطلع به يف  الدور  
 تنفيذ االتفاق العاملي 

منتدايت  ميكن أن توفر للدول األعضاء فيها  -
  ، وتبادل املمارسات ، االتفاق العامليملناقشة تنفيذ 

اإلقليمية  /اجلماعية  سهاماتوصياغة اإل استعراضو 
منتدى استعراض اهلجرة   إلثراء االتفاق العاملي يف

 . الدولية 

مواصلة تقييم أنشطة كل منها لدعم أهداف  -
  وتعهد القواعد املعرفية املتعلقة ؛ االتفاق العاملي

ملمارسات اإلقليمية الفعالة والُنهج واحللول املبتكرة  اب

االتفاق  تنفيذ ل  االستعراض والرصد اإلقليميان -
 .العاملي

  ترمجة سياسات اهلجرة اإلقليمية  يسر ميكن أن ت -
صعيد  إىل إجراءات ملموسة على ال  بصورة فعالة 

الوطين وتعزيز التقارب يف السياسات والتشريعات  
 . فيها األعضاءالدول بني فيما 

هم يف تعزيز العمليات الدميقراطية  اميكن أن تس -
املناطق اليت  املستدامة والسريعة االستجابة يف 

وضمان مساءلة أعضائها والتنفيذ   تعمل فيها 
يشكل ذلك  ميكن أن و الفعال لاللتزامات العاملية. 

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/keydocs/GRCP%207%20Highlights%20Document%2010%20October%202017%20FINAL.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/keydocs/GRCP%207%20Highlights%20Document%2010%20October%202017%20FINAL.pdf
https://publications.iom.int/books/role-inter-state-consultation-mechanisms-migration-global-compact-safe-orderly-and-regular
https://publications.iom.int/books/role-inter-state-consultation-mechanisms-migration-global-compact-safe-orderly-and-regular
https://publications.iom.int/books/role-inter-state-consultation-mechanisms-migration-global-compact-safe-orderly-and-regular
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ألمم  يف ا  اجملموعات االقتصادية اإلقليمية  بني الدول بشأن اهلجرة   آليات التشاور 
 املتحدة 

املنظمات  و االحتادات السياسية واالقتصادية  
 األخرى  اإلقليمية

 . التفاق العامليذات الصلة اب

مجع البياانت واإلحصاءات املتعلقة ابهلجرة لدعم    -
  صعيدل على ا االتفاق العامليالتقارير عن إعداد 

 . اإلقليمي

  أوساطهمداخل  املوظفني شبكات من  نشاءإ  -
االتفاق العاملي أو إنشاء  استعراض  لتويل مسؤولية

  آلية من  كل  يفالتفاق العاملي تعىن اب عاملة أفرقة 
 . آليات التشاور 

وتقدمي اخلربة  بناء قدرات الدول األعضاء فيها؛  -
 . بشأن االتفاق العاملي  التقنية والتوجيهات 

اجملموعات االقتصادية  شراكات مع إقامة  -
ألمم املتحدة واالحتادات السياسية  ا يف اإلقليمية

واالقتصادية اإلقليمية واجلهات الفاعلة اإلقليمية  
  من أجل إجراء استعراضات إقليمية مشرتكة األخرى  

وإثراء هذه  التفاق العاملي اإلقليمية املشرتكة ل
 االتفاق العاملي.  اتستعراضال  املنظمات

يف وضع    بصورة مجاعية  آليات التشاور  نظرقد ت  -
االتفاق العاملي ومنتدى   بشأن مواقف مشرتكة 

املساءلة على   مستوايت   منمستوى إضافيا   
 القائمة. الوطنية  وازينالضوابط وامل
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ألمم  يف ا  اجملموعات االقتصادية اإلقليمية  بني الدول بشأن اهلجرة   آليات التشاور 
 املتحدة 

املنظمات  و االحتادات السياسية واالقتصادية  
 األخرى  اإلقليمية

  قد يكون ذلك من خالل )  استعراض اهلجرة الدولية
 .(االجتماع العاملي 

منتدى استعراض  بينما يتم التفاوض على طرائق 
  آليات التشاور ستعد تميكن أن  ، اهلجرة الدولية

  من خالل ما يلي:للمشاركة احملتملة 

أهداف  حتقيق تقييم مشاركتها احلالية يف -
 . ذلك  ومسامهتها يف   االتفاق العاملي

الدور الذي ميكن أن تضطلع به  صياغة  -
 .العاملي االتفاق  يف استعراض

الدول األعضاء  احلصول على موافقة  -
الرمسية يف   امشاركته املعنية بشأن

 .االتفاق العاملي  استعراض

من  ، اعتماد طرائق لضمان هذه املشاركة  -
  فريق عامل معين ابستعراضإنشاء  قبيل 

وتعيني جهات اتصال  االتفاق العاملي؛ 
املسائل   مبعاجلة " ا "أماانهت تكليف أو 

االتفاق العاملي؛   ابستعراضاملتصلة 
بياانت لألنشطة اإلقليمية   وتعهد قاعدة 
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ألمم  يف ا  اجملموعات االقتصادية اإلقليمية  بني الدول بشأن اهلجرة   آليات التشاور 
 املتحدة 

املنظمات  و االحتادات السياسية واالقتصادية  
 األخرى  اإلقليمية

قواعد  و دعم االتفاق العاملي من أجل 
حجم  ؛ حتديد األخرىالبياانت 

االحتياجات من املوارد البشرية واملالية؛  
 وما إىل ذلك. 

النظر يف سبل إلثراء عملية استعراض   -
االتفاق العاملي، سواء بشكل مباشر عن  
طريق رئيس آليات التشاور )تقرير آلليات  
التشاور إىل منتدى استعراض اهلجرة  
الدولية(، أو بشكل غري مباشر، أو  

هذا  وميكن أن ينفذ ابجلمع بني االثنني. 
قنوات خمتلفة وعلى مستوايت    عرباألخري  
ر من خالل آليات التشاو  وذلك، خمتلفة

لدول األعضاء واملنظمات  املتعلقة اب
اجملموعات  اإلقليمية الشريكة هلا )

ألمم  ا  يف ذات الصلة    االقتصادية اإلقليمية
السياسية   حتادات املتحدة واال

يف مناطقها(   القائمة  واالقتصادية 
ابهلجرة   تعلقة والعمليات العاملية امل

هلجرة والتنمية  )املنتدى العاملي املعين اب
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ألمم  يف ا  اجملموعات االقتصادية اإلقليمية  بني الدول بشأن اهلجرة   آليات التشاور 
 املتحدة 

املنظمات  و االحتادات السياسية واالقتصادية  
 األخرى  اإلقليمية

  نفسه(  ومنتدى استعراض اهلجرة الدولية
فضال  عن االجتماعات اليت تعقد يف  

لرؤساء وأماانت  إطار االجتماع العاملي 
 العمليات التشاورية اإلقليمية. 

املزااي النسبية  
االتفاق  للتفاعل مع 

 العاملي 

إدارة اهلجرة   يف ضطلع به الذي ت  فريدالدور ال -
يف   الوحيداخلربة كيان   ميثل يف الغالباإلقليمية ) 
 .اإلقليمي(  لصعيدعلى ا  جمال اهلجرة 

  ُنج  بني الدول لصياغة  ات منتدى للحوار السياس  -
 . قضااي اهلجرةإزاء متقاربة  

االتفاق  لدعم مناذج  لقائمةاملمارسات الفعالة ا -
ملسامهة يف تنفيذ  من أجل اوالشراكات  العاملي

 .ومتابعته  استعراضه و   االتفاق العاملي

عن  )  ها وحتليل  مع البياانتجب  الكفيلة   اآللية /القدرة  -
  (.آليات التشاورمعظم طريق 

  .من منظومة األمم املتحدة  تشكل جزءا   -

  ،إمنائية إقليمية لألمم املتحدة  أدوات املهمة ) -
  عن طريقوتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية 

اإلقليمي ودون   على الصعيدين  التعاون والتكامل
 ، ( السياساتاحلوار  بسبل منها  اإلقليمي

  االتفاق العاملييف   الوالية اليت تضطلع هبا -
 ، (التفاق العامليلـ  اإلقليمي االستعراض)

أهداف التنمية  متابعة   اليت تضطلع هبا يفوالية ال -
 امة واستعراضها. املستد

رمسية )مثل املعايري  الواثئق ال إصدار   والية -
وجزات  املوالنماذج واملبادئ التوجيهية والتوصيات و 

 ، ة(اتيالسياس

  .وميزانية وتشريعات وسياسات  لديها هياكل -

آليات  ارتباطات رمسية مع  منها   لدى البعض -
  ر. التشاو 

بفعالية لرصد    أن تستخدم هياكلها القائمةميكن   -
ميكن  الوطين و  صعيدعلى ال االتفاق العاملي تنفيذ 

  تني مع ضمان امللكية والقيادة الوطني ، مساءلتها 
 . يف الوقت نفسه ستعراضلعمليات اال
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ألمم  يف ا  اجملموعات االقتصادية اإلقليمية  بني الدول بشأن اهلجرة   آليات التشاور 
 املتحدة 

املنظمات  و االحتادات السياسية واالقتصادية  
 األخرى  اإلقليمية

األمم   نظومة ملة )كياانت قائماهلياكل واملوارد ال -
أماانت وجلان قطاعية وآليات   وجود   مع  ،املتحدة

  (،وما إىل ذلك ،يزانية موظفني و منسيق و ب

  جمال استعراضيف املكتسبة ربة اخلالكفاءة )  -
اليت ميكن استخدامها  و أهداف التنمية املستدامة  

وما إىل   ، وآليات مجع البياانت  ،كممارسة فعالة 
 .ذلك(

، بوصفها  آليات التشاوريتعني أن تفوض  - التحدايت احملتملة 
الدول األعضاء  من جانب    منتدايت تقودها الدول، 

منتدى استعراض  و   االتفاق العاملي يف  ابملشاركة    هافي
 . اهلجرة الدولية 

معظم آليات التشاور  تتسم : الطابع غري الرمسي -
  الكثري ال يرتبط و . واإلعالمي بطابعها االستشاري 

رمسيا  ابملنظمات اإلقليمية األخرى حت يتمكن    منها
من ترمجة توصياته إىل سياسات أو تشريعات إقليمية  

 ملزمة. 

اهلجرة )ال تتناول مجيع   جمال والية حمدودة يف  -
يف حافظات   اهلجرة  أدرجت جوانب اهلجرة(: 

التنمية االجتماعية للجنة االقتصادية واالجتماعية  
آلسيا واحمليط اهلادئ واللجنة االقتصادية  
واالجتماعية لغريب آسيا وجلنة األمم املتحدة  

حافظة السكان والتنمية  ضمن  االقتصادية ألفريقيا و 
ة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر  اللجنة االقتصادي

إحصاءات اهلجرة  ال تشكل الكاريب؛ يف حني 
يف حافظة إحصاءات   أحد جماالت الرتكيز  سوى

 اللجنة االقتصادية ألورواب. 

للمشاركة   فيها  األعضاء  الدول إىل موافقة  حتتاج  -
 ويف استعراضه. يف االتفاق العاملي  

اهلجرة أو   جمايل والية حمدودة يفب  تضطلعقد  -
 .التنقل 

وتنشط   مستقلة عن منظومة األمم املتحدة -
 . خارج نطاقها
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ألمم  يف ا  اجملموعات االقتصادية اإلقليمية  بني الدول بشأن اهلجرة   آليات التشاور 
 املتحدة 

املنظمات  و االحتادات السياسية واالقتصادية  
 األخرى  اإلقليمية

هي آليات تقودها الدول، ولكنها  آليات التشاور    -
وتنشط خارج   منظومة األمم املتحدة  مستقلة عن 

 . نطاقها 

اجلغرايف  التغطية اجلغرافية: قد ال يتطابق الرتكيز  -
واحد ابلضرورة    إقليم آليات التشاور يف    آلية من   لكل 
ألمم  ا  يف  اجملموعات االقتصادية اإلقليمية  إحدى مع  

لتشاور  لعدة آليات  قد تكون املتحدة يف حني 
 . األمم املتحدة   منطقة حمددة من مناطق  يف نشطة 

آلية من آليات  الرتكيز املواضيعي: قد يكون لكل    -
يتخصص البعض  و تركيز موضوعي خمتلف؛    التشاور
إدارة  جماالت من  فقط  يف جماالت معينةمنها 

  واسعة ويتخصص البعض اآلخر يف طائفةاهلجرة، 
 . من هذه اجملاالت

  بعملييت اهلياكل واملوارد املخصصة لالضطالع   -
  يكون من الالزم إصالح واملتابعة": قد    االستعراض"

الشخصية   التماسو  تها وإعادة هيكل التشاور  ات آلي
القانونية واملوظفني وامليزانية املخصصة هلذه األنشطة  

 واملنهجية والواسعة النطاق.  نتظمة امل

،  منها البعض  لدىاهلجرة   جمال  يف  قلة اخلربة -
 . اللجنة االقتصادية ألوروابمثل 

الدول األعضاء فيها لصاحل   مجيعل تصوت   -
 . االتفاق العاملي وقد ال تكون ملزمة بتنفيذه
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ألمم  يف ا  اجملموعات االقتصادية اإلقليمية  بني الدول بشأن اهلجرة   آليات التشاور 
 املتحدة 

املنظمات  و االحتادات السياسية واالقتصادية  
 األخرى  اإلقليمية

ل تصوت مجيع الدول األعضاء فيها لصاحل   -
   . ذهوقد ال تشارك يف تنفياالتفاق العاملي  
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السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب ابلسوق  السوق املشرتكة لدول شرق أفريقيا واجلنوب األفريقييف يرتبط حوار اهلجرة  ،على سبيل املثال 1
عملية التشاور العربية اإلقليمية حول يف    حوار اهلجرة  ، ويرتبطاعة االقتصادية لدول غرب أفريقيااجلممع  حوار اهلجرة لغرب إفريقيا  يرتبط  و   ،األفريقي
  وغري ذلك. ،مع جامعة الدول العربيةاهلجرة 

 للحوار الرفيع املستوىتوصيات حمددة تقدمي ب 2013يف عام االجتماع العاملي الرابع لرؤساء وأماانت العمليات التشاورية اإلقليمية  اختُتم  2
سادس االجتماع العاملي القدم  ،2016يف عام و . 2030اهلجرة يف خطة عام  إدماجمبا يف ذلك  ،2013م يف عا ألمم املتحدةالذي أجرته ا

بشأن توصيات  سادساالجتماع العاملي ال أعد ،2017يف عام و يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.  آليات التشاورتوصيات بشأن مسامهة 
يدل على  األمر الذي ،النص املعتمد لالتفاق العاملي يفالكثري منها مباشرة  صبواليت  ،العاملي بشأن اهلجرةاالتفاق يف  آليات التشاورمشاركة 

 اإلدارة العاملية للهجرة.يف  آليات التشاوريف دعم مسامهات  يضطلع به االجتماع العامليالدور اهلام الذي ميكن أن 
 .متوز/يوليه 19املؤرخ  UN GA A/RES/73/326 القرار 3
4UN GA A/RES/73/326 10، الفقرة. 
على نطاق املنظومة املتسق و  التوقيت ناسباملعال و الفدعم اللضمان  2018يف عام  ، اليت أُنشئتهلجرةاملعنية ابشبكة األمم املتحدة  تضم   5

يف  ،ابهلجرةهلا صلة والية بمنها  8 اضطالع هلجرة( معاملعنية اباختصاصات شبكة األمم املتحدة  ،الثاين رفق)امل كياان    38 ،االتفاق العامليلتنفيذ 
تشكل هذه الكياانت الثمانية اللجنة التنفيذية للشبكة. و . اوبراجمه اشاريعهمل هاهلجرة أثناء تنفيذاب تصادف كياانت أخرى قضااي متعلقةحني قد 
 ر املنسق واألمانة هلذه الشبكة.بدو  مة الدولية للهجرةاملنظوتضطلع 

 .9الفقرة  6
 .13الفقرة  7
 .54الفقرة  8
 .22الفقرة  9

 .52و 50و 47ات الفقر  10
11 "GRCP 7 Highlights Document"" ،واملنظمة الدولية للهجرة ،State consultation mechanisms -The Role of inter

tionaon migration in the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migr( "2018  التوصيات، الصفحة ،)22. 
on migration in the Global Compact State consultation mechanisms -The Role of interاملنظمة الدولية للهجرة، " 12

for Safe, Orderly and Regular Migration ،"2018. 
13GRCP 7 Highlights Document ،"  ستوايت على مجيع امل كل اجلهات صاحبة املصلحةأمهية الشراكات بني   تكرر أتكيد" 8النقطة

 :وهي تتضمن ما يليطوال اإلجراءات. 

بني العمليات العاملية املتعلقة ابهلجرة واملنتدايت وال سيما فيما ،  آليات التعاون بني الدول نفسهابنيفيما التآزر أوجه استمرار التعاون و  (1)
 ؛يمية واألقاليميةاإلقل

 

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/keydocs/GRCP%207%20Highlights%20Document%2010%20October%202017%20FINAL.pdf
https://publications.iom.int/books/role-inter-state-consultation-mechanisms-migration-global-compact-safe-orderly-and-regular
https://publications.iom.int/books/role-inter-state-consultation-mechanisms-migration-global-compact-safe-orderly-and-regular
https://publications.iom.int/books/role-inter-state-consultation-mechanisms-migration-global-compact-safe-orderly-and-regular
https://publications.iom.int/books/role-inter-state-consultation-mechanisms-migration-global-compact-safe-orderly-and-regular
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/keydocs/GRCP%207%20Highlights%20Document%2010%20October%202017%20FINAL.pdf
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اإلقليمية التابعة لألمم شراكات مع املنظمات احلكومية الدولية مثل املنظمة الدولية للهجرة واملنظمات االقتصادية اإلقليمية واللجان إقامة  (2)
 ؛املتحدة

 "األكادميية. واألوساطإلعالم والشتات واملهاجرين وسائط ااجملتمع املدين والقطاع اخلاص و  مبا يف ذلك -التعاون مع الشركاء غري احلكوميني  (3)
 GRCP 7 Summary Report( "2018)" املنظمة الدولية للهجرة، 14
State consultation mechanisms on migration in the Global Compact -The Role of interاملنظمة الدولية للهجرة، " 15

rationfor Safe, Orderly and Regular Mig"( 1، التوصية" ) يف نفس  ةآليات التشاور بني الدول بشأن اهلجر مع تعزيز الشراكات
مثل املنظمات السياسية واالقتصادية اإلقليمية واللجان   ،العاملي  اعتماد االتفاقالقارة ومع الكياانت اإلقليمية األخرى اليت هلا دور رمسي يف  املنطقة/
 ،مثل اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية  ،أخرىياانت  ك  شراكات معإقامة  يف  وينبغي النظر أيضا   لألمم املتحدة ؛   التابعة  اإلقليمية

 ".أبكملهتمع اجملالنهج الذي يعتمده االتفاق العاملي والذي يشمل وح انطالقا  من ر 
 .52الفقرة  16
 .51الفقرة  17
 .52الفقرة  18
 .من االتفاق العاملي بشأن اهلجرة 47الفقرة  19
 .51الفقرة  20
21 "GFMD Review 2018. Ten Years of GFMD: Lessons Learnt and Future Perspectivesو ""Paper in -Non

Preparation of the Informal Consultation with the GFMD Friends of the Forum on the Role of the GFMD 

)in the International Migration Review Forum (IMRF ." 
هذا يف  واجلهات األخرى صاحبة املصلحةحلكومات فائدة االشراكات والتعاون" ل يسريآلية لتهو " عاملي املعين ابهلجرة والتنميةاملنتدى ال 22

التواصل  سبل فضال  عنللمشاريع والشراكات اجلديدة واملستمرة  جماال  وتتيح  ،ةاتيالسياس هأو أدوات ونواتج املنتدىاجليدة  املنتدى لتربز ممارساهتا
 والتبادل.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_grcp7.pdf
https://publications.iom.int/books/role-inter-state-consultation-mechanisms-migration-global-compact-safe-orderly-and-regular
https://publications.iom.int/books/role-inter-state-consultation-mechanisms-migration-global-compact-safe-orderly-and-regular
https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b-d&ei=cmHmXPalC5DkU4DatIgK&q=expanding+and+developing+the+Platform+for+Partnerships++to+compile+and+curate+information+on+GCM+implementation&oq=expanding+and+developing+the+Platform+for+Partnerships++to+compile+and+curate+information+on+GCM+implementation&gs_l=psy-ab.3...217865.217865..219530...0.0..0.0.0.......1....2j1..gws-wiz.Lbvdw8cFCTA
https://gfmd.org/files/documents/non-paper_for_imrf_consultations_4_april.docx
https://gfmd.org/files/documents/non-paper_for_imrf_consultations_4_april.docx
https://gfmd.org/files/documents/non-paper_for_imrf_consultations_4_april.docx

