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 آليات التشاور بين الدول حول الهجرة
 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

 
االجتماع العالمي السابع لرؤساء وأمانات  

  بشأن الهجرة اإلقليمية العمليات االستشارية 
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 المحتويات

  لعاملية بشأن  عنمعلومات أساسية عاّمة  العمليات االستشاريةاالجتماعات ا
ة   اإلقليمي

  ةمعلومات أساسية عاّمة عن نظامي ل لعاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة وا  االتفاق ا
 االتفاق يف املسامهة يف  دور آليات التشاور بني الدول حول اهلجرة 
  لسابع املسائل اليت سيجري تناوهلا أثناء لعاملي ا لعمليات االجتماع ا لرؤساء وأمانات  ا

  بشأن اهلجرة اإلقليمية االستشارية
  لدورات للمناقشة أثناء ااألسئلة اإلرشادية 
  العاملي ع االتفاقعناصر ومواضي   1املرفق 
  العاملي مشاركة اآللية يف مواضيع االتّفاق  2املرفق 
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لعالمية بشأن العمليات معلومات أساسية عاّمة عن    اإلقليمية االستشاريةاالجتماعات ا

اليت تقودها الدولة املنتظمة إىل مجيع احلوارات ( التشاور آليات) آلليات التشاور بين الدول بشأن الهجرةيشري املصطلح العام 
لتبادل املعلومات واحلوار بشأن السياسات على الصعيد اإلقليمي أو األقاليمي أو العاملي فيما بني الدول املهتمة بتعزيز التعاون يف 

)اليت   2باهلجرة واملنتديات املشرتكة بني األقاليم املعنية 1من العمليات العاملية املتعلقة باهلجرة، اآللياتميدان اهلجرة. وتتألف هذه 
  4.)اليت تغطي منطقة واحدة(  3منطقتني أو أكثر( والعمليات االستشارية اإلقليمية بشأن اهلجرةتشمل 

، المشاورات العالمية لرؤساء وأمانات العمليات االستشارية اإلقليمية الرئيسية المعنية بالهجرةوجتمع 
، بني ممثلي رؤساء وأمانات العمليات االستشارية اإلقليميةبشأن واملعروفة أيضا باسم االجتماعات العاملية 

املنتديات املشرتكة بني األقاليم بشأن باهلجرة  العمليات و ، العمليات االستشارية اإلقليمية الرئيسية املعنية باهلجرة
ه اجملموعات بشأن مواضيع اهلجرة ، لتعزيز التبادالت وأوجه التآزر فيما بني هذ، والعمليات العاملية املتعلقة باهلجرةالتشاورية

 والدولية.قاليمية سات على املستويات اإلقليمية واألساق السياا يسهم يف حتسني اتّ املختلفة، ممّ 

. 2005يف عام األول االجتماع العاملي وقد نظمت املنظمة الدولية للهجرة واللجنة العاملية للهجرة الدولية يف جنيف، سويسرا، 
  5علی أساس منتظم. العمليات االستشارية بشأن  ةالعاملي اتاالجتماع بتنظيمللهجرة  قامت املنظمة الدوليةومنذ ذلك احلني، 

، اتسع نطاق التشاور آلياتضمن تدرجييا احتياجات التعاون االجتماعان العامليان األوالن ستعرض فيه حني اويف 
على و  6معاجلة ديناميات اهلجرة املتغرية وتعقيدها املتزايد.العاملية لتشمل التعاون على االجتماعات يف املناقشات 

 وتقاسم التوافق اهلجرة على أساسباملرتبطة يف التصدي للتحديات البارزة ثبتت جدوى آليات التشاور مر السنني، 
 الدولة. سيادة بصالحيات املساس دون باهلجرة املتعلقة املنافع

                                                   
منظمة حكومية دولية، وتركز إما يّسرها وعادة ما ت اهلجرة على املستوى العاملي،السياسات الدولية تقودها احلكومة حول عن هي حوارات  ،الهجرة بشأنالعمليات العالمية    1

اهلجرة يف اهليئات العاملية اليت هلا مسؤوليات احملّددة حول ناقشات املشاورات و )امل ، أو مواضيع حمددة(اهلجرة بشأنمثل احلوار الدويل ) على إدارة اهلجرة العامة على املستوى العاملي
وار الرفيع املستوى لألمم املتحدة بشأن بشأن بعض عناصر اهلجرة من خالل االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية( أو الروابط بني اهلجرة وغريها من اجملاالت مثل التنمية )مثل احلحمددة 

  (.التنميةاهلجرة الدولية والتنمية، واملنتدى العاملي املعين باهلجرة و 
أن أو أكثر، وميكن تربط عادة منطقتني اهلجرة، سياسات احلوار حول و وهي عمليات متواصلة تقودها الدولة لتبادل املعلومات  ،ن األقاليم بشأن بالهجرةالمنتديات المشتركة بي  2

 ة.وغري ملزم غري رمسيةتكون إما مرتبطة رمسيا مبؤسسات رمسية بني األقاليم، أو أن تكون 
خمصصة ملناقشة تركز اهلجرة، سياسات احلوار حول و عمليات متواصلة تقودها الدولة لتبادل املعلومات هي  ،)العمليات التشاورية( بشأن الهجرةالعمليات التشاورية اإلقليمية   3

  .ةمسية، أو أن تكون عارضة وغري ملزمإقليمية ر إما أن ترتبط رمسياًّ مبؤسسات جغرافية(، و تكون عادة منطقة عليها )يُ تّ َفق اهلجرة بطريقة تعاونية فيما بني دول منطقة  اياقض
 كل منهما حمل اآلخر العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرةوالعمليات التشاورية   المنتديات المشتركة بين األقاليم بشأن بالهجرةغالباً ما ُيستخدم مصطلحي   4

 الرتكيز على املستوى اإلقليمي.بعمليات حوار السياسات  علىللداللة 
)يف غابورون، استضافته حكومة بوتسوانا(،  2011)يف بانكوك، استضافته احلكومة امللكية التايلندية(، ويف عام  2009العاملية الالحقة اليت عقدت يف عام  تكان االجتماعا   5

 جنيف، سويسرا، استضافته املنظمة العاملية )يف 2016)يف القاهرة، مصر، استضافته جامعة الدول العربية( وعام  2015)يف ليما، استضافته حكومة بريو(، ويف  2013ويف عام 
   للهجرة(.

بشأن اهلجرة الدولية والتنمية؛ واألهداف اإلمنائية  2013. متابعة احلوار الرفيع املستوى مركز العمليات التشاورية اإلقليمية يف بيئة دولية متغرية للهجرةاحلوار وبناء القدرات؛    6
 املستدامة.
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االجتماع العاملي لرؤساء وأمانات العمليات االستشارية اإلقليمية بشأن اهلجرة ) االجتماع العالمي السابعيستند 
السابقة،  ةالعاملي اتاالجتماعإىل توصيات  2017أكتوبر تشرين األول/ 11-10يف السابع(، املزمع عقده 

من  ةقصري فرتة ، بعد 2016 /أكتوبرتشرين األول 13يف املعقود  7االجتماع العاملي السادستوصيات إىل  اً وحتديد
بدأ النظر يف الذي ، 2016سبتمرب أيلول/ 19يف ، شؤون الالجئني واملهاجريناملعين بقمة األمم املتحدة مؤمتر 

 8الالجئني واملهاجرين.من أجل اآلثار املرتتبة على إعالن نيويورك 
 حتضري عملية يف آليات التشاور  مسامهةوسينظر االجتماع العاملي السابع يف 

هبدف مجع واستعراض توصيات   (االتفاق العاملي) االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية
اليت كل منها وأفضل ممارسات  استنادا إىل جتارب االجتماع العاملي السابع ملموسة وغريها من املدخالت إىل 

 يف العام املاضي.اجتماعات آليات التشاور الفردية املعقودة ُقّدمت يف 

والعمليات واملنتديات املشرتكة بني األقاليم  ،ةاإلقليمي يةعمليات التشاور الن عممثلني سيجمع هذا االجتماع 
تم دعوة ممثلني من املنظمات ت، سةالسابقاالجتماعات العاملية احلال يف  توكما كان العاملية يف جمال اهلجرة.

االقتصادية اإلقليمية واللجان اإلقليمية لألمم املتحدة للمشاركة يف االجتماع  االقتصادية اإلقليمية واجلماعات 
 لألمم املتحدةلألمني العاّم مثل مكتب املمثل اخلاص آخرين من ذوي الصلة،  نيمشاركوجيري النظر يف  كذلك.

 .اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظاميةاملشاركني لطرائق اعتماد االتفاق العاملي من أجل  الدولية وامليسريناملعين باهلجرة 

متاشيا مع رؤية إعالن نيويورك لدور  املناطقسب املتعّلقة باالجتماع العاملي السابع ح وسيتم تنظيم اإلجراءات
 (.14الثاين إلعالن نيويورك، الفقرة رفق "يف عملية املفاوضات )امل ةعمليات التشاور اإلقليمي

وجز، ومن املتوقع أن املتقرير يف الو اسة الرئيسية يف ملخص الرئاالجتماع العاملي السابع وسوف تنعكس نتائج 
 االتّفاق العاملي. تصب يف صياغة

 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةمعلومات أساسية عاّمة عن 
عَتَمدالالجئني واملهاجرين،  من أجلإعالن نيويورك يُعرب 

ُ
املعقود يف ة األمم املتحدة لالجئني واملهاجرين يف قمّ  امل

ماية حقوق الالجئني واملهاجرين، حب املتعّلقة، عن اإلرادة السياسية لقادة العامل 2016عام  /سبتمربأيلول 19يف 
 .نطاقالواسعة العاملية التحركات الإنقاذ األرواح وتقاسم املسؤولية عن و 

                                                   
لية املشرتكة من املتوقع أن تبّث روحاً يف املناقشات اليت جرت أثناء االجتماع العاملي السادس كان ينظر إىل آليات التشاور كشراكة عاملية جديدة تستند إىل فهم مشرتك للمسؤو   7

الجتماع العاملي السادس إىل عمليات التشاور اإلقليمي باعتبارها منصة إقليمية ا. وُأشري يف 2030جديدة من التضامن والتعاون، واملساءلة املتبادلة اليت يقوم عليها تنفيذ خطة عام 
 املتعلقة باهلجرة. أهداف التنمية املستدامةهامة لدعم إنشاء آليات التشاور، بناء على اجلهود املبذولة حنو 

نيويورك من أجل الالجئني  "إعالن A / 71/1 2016تشرين األول/أكتوبر  3قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة،   8
واملهاجرين"

[http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_RES_71_1_E.pdf]  
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كبرية البشأن االلتزامات العاملية للتصدي للحركات  9تقرير األمني العام لألمم املتحدةلتوصيات الواردة يف تبعًا ل
يف  2016سبتمرب أيلول/ 19يف شرعت الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ن، و واملهاجر ون لالجئاليت يعيشها 

)االتّفاق  واملنّظمة والنظامية اتفاق عاملي من أجل اهلجرة اآلمنة املفاوضات اليت أدت إىل عقد مؤمتر دويل واعتماد
؛ لتحقيق تقاسم أكثر الضعفاءتوجيهية بشأن معاملة املهاجرين  خطوطلوضع  ،2018حبلول عام العاملي( 

لالجئني يف عام  االتّفاق العاملياعتماد بإنصافا من العبء واملسؤولية عن استضافة ودعم الالجئني يف العامل 
2018. 

 ؟االتّفاق العالميما هو 
املهاجرين يتعّلق ب لوضع إطار لتعاون دويل شامل قيادهتااألعضاء مثرة جهود تتوىل الدول  االتّفاق العاملييعّد 

مسامهة هامة يقّدم االتفاق العاملي  البشري وذلك هبدف تعزيز احلوكمة العاملية للهجرة. ومن املتوقع أنواحلراك 
جمموعة من املبادئ وااللتزامات والتفامهات بني  بتحديدالتنسيق بشأن اهلجرة الدولية  أن يعّززو  ةالعاملي ةكمو للح

بشأن اهلجرة الدولية جبميع أبعادها، وسوف يعرض إطارا للتعاون الدويل الشامل الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
 .بشأن املهاجرين واحلراك البشري

إعالن احلوار الرفيع يسرتشد بو 11أديس أبابا،خطّة عمل و  203010ستند إىل خطة التنمية املستدامة لعام سي
  12املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية.

إىل معاجلة اهلجرة من منظور شامل والتعامل مع مجيع جوانب اهلجرة الدولية، مبا يف ذلك  يهدف االتّفاق العاملي
 13جوانب اهلجرة.اإلنسانية والتنموية، وحقوق اإلنسان وغريها من اجلوانب 

التّفاق لتوجيه عملية التحضري ل15 املشاركونن و امليسر اليت بلَوَرها 14طرائق، مّت اعتماد ال2017أبريل نيسان/ 6يف 
 العاملي. 

                                                   
  

9
 لالجئني واملهاجرين"املعنون "بأمان وكرامة: التعامل مع التحركات الكبرية  A/70/59 ، تقرير األمني العامّ اجلمعية العامة لألمم املتحدة  

[http://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/in_safety_and_dignity_addressing_large_movements_of_refugees
_and_migrants.pdf]. 

يف األسباب اجلذرية؛ ومحاية الناس يف معاجلة ) لى السواءصون السالمة والكرامة يف التحركات الكبرية لالجئني واملهاجرين ع( 1وقد مت تنظيم التوصيات حول ثالث ركائز: ) 
من العمل من أجل التوصل إىل اتفاق عاملي ( 3) جئني؛اللعن ا( اعتماد اتفاق عاملي بشأن تقاسم املسؤولية 2؛ وعدم التمييز واإلدماج(؛ )التحركات الكبرية لالجئني واملهاجرين

ة ي م ظا ن ل وا نظمة  مل وا ة  ن آلم ا هلجرة  ا جل   .أ
  ".2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام "  A/RES/70/1، 2015تشرين األول/أكتوبر  21، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  10

[http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E]   
11

 ،2015متوز/يوليو16إىل  13من "، الثالث لتمويل التنمية: خطة عمل أديس أباباالوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل "  A/CONF.227/L.1الوثيقة  
[http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf] 

12
املعين باهلجرة الدولية  املستوى"اإلعالن املنبثق عن احلوار الرفيع ، 2014 كانون الثاين/يناير A/RES/68/4  ،21،قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  

  [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/4]ة".والتنمي
13

 .2، املرفق الثاين، الفقرة   A/RES/71/1، 2016تشرين األول/أكتوبر  3قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة،   
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هلذه الوثيقة(.  1أُدرجت يف املرفق ) االتفاق العاملي يتعني تناوهلا يفعنصر  24 إىل إعالن نيويوركشار أوقد 
يف شهر تشرين  دعقَ ستُ اضيعة مو مشاورات ، اليت تتوخى الواردة أدناهالستة  املواضيعحول  هذه العناصرومُجعت 

 :2017نوفمرب الثاين/
 

   حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين، واإلدماج االجتماعي، والتماسك، ومجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك
 العنصرية وكراهية األجانب والتعصب.

   ومسارات اهلجرة النظامية، اليت تشمل العمل الالئق، وحركة العمالة، واالعرتاف اهلجرة غري النظامية
 .باملهارات واملؤهالت، والتدابري األخرى ذات الصلة

  ،يف ذلك عند احلدود، وأثناء املرور العابر، والدخول،  مباالتعاون الدويل وإدارة اهلجرة جبميع أبعادها
 .واإلدماج وإعادة اإلدماجوالعودة، واإلذن مبعاودة الدخول، 

   ،اليت تشمل التحويالت وإمكانية حتويل مسامهات املهاجرين واملغرتبني يف مجيع أبعاد التنمية املستدامة
 .االستحقاقات املكتسبة

   ذلك اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ والكوارث الطبيعية واألزمات اليت  يف دوافع اهلجرة، مبامعاجلة
فيها اإلنسان، وذلك بتوفري احلماية وتقدمي املساعدة، وحتقيق التنمية املستدامة، والقضاء على يتسبب 

 .الفقر، ومنع نشوب الن زاعات وتسويتها

   ،مبا يف ذلك حتديد املهاجرين وضحايا هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص وأشكال الرق املعاصرة
 .ريقة مناسبةاالجتار وتوفري احلماية واملساعدة هلم بط

                                                                                                                                                              
14

املفاوضات احلكومية الدولية بشأن االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة  طرائق ، 2017نيسان/أبريل  A/RES/71/280   ،17،قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة    
 [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/280] ".واملنظمة والنظامية

 
سعادة السيد خوان خوسيه غوميز كاماتشو، املمثل و مت تعيني اثنني من امليسرين املشاركني )سعادة السيد جريغ لوبر، املمثل الدائم لسويسرا لدى األمم املتحدة يف نيويورك،   15

سائل املتصلة باالتفاق العاملي، واملؤمتر احلكومي الدويل، فضال عن الدائم للمكسيك لدى األمم املتحدة يف نيويورك( لقيادة املشاورات احلكومية الدولية واملفاوضات بشأن امل
 التحضريية.العمليات 
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 فاق العالميلى االتّ المؤّدية إ العملية
 .مراحل ثالث مناالتّفاق العاملي  اعتماد إىل املؤدية العمليةتتأّلف  لطرائق،ا سبحب

 16املشاورات -( 2017نوفمرب تشرين الثاين/ – 2017أبريل نيسان/املرحلة األوىل )
 17التقييم -( 2018يناير الثاين/كانون  – 2017تشرين الثاين/نوفمرب املرحلة الثانية )
 18املفاوضات احلكومية الدولية -( 2018يوليو متوز/ – 2018فرباير شباط/املرحلة الثالثة )

 بنيويورك املتحدة األمم مقرّ  يف عقديُ س احلكومات بني املستوى رفيع مؤمتر يف العاملي يعتمد االتّفاق أن املتوقع ومن
 أن وميكن(. 2018 سبتمربأيلول/ 25) العامة للجمعية والسبعني الثالثة للدورة العامة املناقشة افتتاح قبيل

' 2' للتنفيذ، القابلة االلتزامات' 1: 'التالية الرئيسية العناصر املؤمتر هذا يف ستعتمد اليت اخلتامية الوثيقة تتضمن
 .واستعراضه التنفيذ متابعة إطار' 3' التنفيذ؛ وسائل

 االتفاق العالمي في المساهمة في آليات التشاور دور
إىل "آليات التعاون والشراكة الثنائية  هُ ويشري كل من إعالن نيويورك بشأن الالجئني واملهاجرين والطرائق اليت تلت

باعتبارها آليات صاحلة لإلسهام العمليات التشاورية و وال سيما العمليات العاملية  19واإلقليمية والعاملية القائمة"،
تيسري اهلجرة مبا يتماشى مع خطة عام ومن أجل يف العملية التحضريية واملفاوضات من أجل االتفاق العاملي 

 من االتفاق العاملي  لتطوير دعما اإلقليمية املشاورات إجراء ميكن أنه على أيضاوينّص كّل منها  20؛2030
  21.القائمة اإلقليميةالعمليات التشاورية  خالل

                                                   
ن مبثابة إسهامات يف إعداد ستتألف من سلسلة من اجللسات املواضيعية غري الرمسية تتشكل كل منها من أفرقة خرباء ويتوقع أن يؤدي التبادل التفاعلي إىل ملخصات تكو   16

 .االتفاق العاملي
( املناقشات )اليت ستنظمها أفرقة األمم املتحدة 1وسيتّم وضع خطة عمل للدول األعضاء لتيسري االستفادة من العمليات واآلليات واملبادرات ذات الصلة يف جمال اهلجرة، مثل )

( املسامهات يف العملية التحضريية لالّتفاق العاملي على 2ة للهجرة الدولية؛ )بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة وغريها من كيانات األمم املتحدة( من أجل دراسة اجلوانب اإلقليمي
( تقدمي الدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني مباشرة موجزات وتوصيات حمددة مستمدة من 3أساس العمليات التشاورية اإلقليمية والعمليات العاملية املتعلقة باهلجرة؛ )

 ة املتعلقة باهلجرة ويف الدورات املواضيعية غري الرمسية.والعمليات العاملي
اإلسهامات الواردة، وسيصدر  2017وسيستعرض االجتماع التحضريي الذي سيستغرق ثالثة أيام يف املكسيك )الذي تستضيفه حكومة املكسيك( يف كانون األول/ديسمرب    17

التفاق العاملي، اليت سُيست ََند إليها يف التقرير الذي سيحّضره األمني العام بالتشاور الوثيق مع املنظمة الدولية للهجرة والذي ل املسودة األوىل ملخصا عن الرئاسة لكي ُيسرتَشد به يف 
   لالتفاق العاملي. املسودة األوىل سيصّب يف  

. وستعقد املفاوضات احلكومية الدولية يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف شباط/فرباير 2018سيعد امليسران املشاركان املسودة األولية لالتفاق العاملي يف شباط/فرباير    18
)ملدة مخسة  2018)ملدة مخسة أيام(، ويف حزيران/يونيو  2018ويف مايو )ملدة أربعة أيام(،  2018)ملدة أربعة أيام(، ويف أبريل  2018)ملدة ثالثة أيام(، ويف آذار/مارس  2018

تفاعلية  )ملدة مخسة أيام(. وقد تُنظَّم اجتماعات غري رمسية ومشاورات إضافية حسب االقتضاء. وسينظم رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة جلسات 2018أيام(، ويف متوز/يوليو 
 تعددين، وسيتم إعداد ملخص اجللسات.غري رمسية بني أصحاب املصلحة امل

   .22؛ وطرائق املفاوضات احلكومية الدولية بشأن االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، الفقرة 54واملهاجرين، الفقرة  إعالن نيويورك بشأن الالجئني   19
   .54"إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين"، الفقرة   20
 .14إعالن نيويورك، الفقرة gاملرفق الثاين   21
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لتشاور بني : اهلجرة وأهداف التنمية املستدامة" 22وأُشري يف االجتماع العاملي السادس دور آليات ا
العمليات التشاورية  إىلقد يف جنيف، عُ  ذي، ال"واملنظمات االقتصادية اإلقليمية الدول حول اهلجرة

 اليت اجلهود إىل استنادا العاملي، االتفاق إنشاء إىل الرامية اإلقليمية املشاورات لدعم هامة منصةباعتبارها اإلقليمية 
 .باهلجرة املتعلقة املستدامة التنمية أهداف بلوغ أجل من حاليا ذهلاتب

 آليات التشاور مشاركة أساس
 خالل من العاملي لصياغة االتفاق دعما اإلقليمية املشاورات إجراء ميكن والطرائق، اإلعالن يف حمدد هو كما

 املسامهة إىل باهلجرة املتعلقة العاملية العمليات أيضا والطرائق اإلعالن ويدعو. القائمة اإلقليميةالعمليات التشاورية 
 .اهلجرةبشأن  العامليتفاق لال التحضريية العملية يف

ميكن أن تسهم يف حتديد سياسات اهلجرة  هذه على سياسات اهلجرة، ومن ثَّ  آليات التشاوروتركز معظم 
لهجرة، ل اإلدارة الرشيدةبالتعاون و ليات . وتتعلق مجيع هذه اآلطقة كلٍّ منهايف منإدارة جّيدة املخطط هلا واملدارة 

 باهلجرة. بشأنالعاملي  االتفاقوهو أحد املواضيع الرئيسية يف 

 علىليات اآل هذه من العديد ركزيو . 2030 لعام املستدامة التنمية خطة على العاملياالتفاق  يرتكز وسوف
 املهاجرين مبسامهاتمجيع اآلليات  تعرتف تقريبا ،االجتماع العاملي السادس يف مبنّي  هو وكما والتنمية، اهلجرة

 .املستدامة التنمية أبعاد مجيع يف واملغرتبني

 نيويورك، إعالن يف املدرجة 24ال العناصر من األقل على واحدا عنصراليات اآل هذه منآلية  كل تناولتو 
 املدعومة الطوعية والعودة لة،االعم وهجرة املهاجرين، حقوق) الطرائق قرار يف الواردة الستة املواضيع يف واجملمعة
 وتغري اهلجرة، دوافع ومعاجلة بالبشر، واالجتار املهاجرين وهتريب النظامية، غري اهلجرة ومكافحة اإلدماج، وإعادة
 (.ذلك إىل وما اإلنسان، اليت يسّببها واألزمات الطبيعية، والكوارث املناخ،

هلجرة أيضا يف االعتبار معايري حقوق بشأن ا آليات التشاورويف حتديد النهج املشرتكة لقضايا اهلجرة، تأخذ 
 23لهجرة تركز على حقوق اإلنسان.لسياسات وضع اإلنسان، ويدعو بعضها أيضا إىل 

العاملي  االتفاقاليت هلا صلة مبواضيع وعناصر  آلليات التشاورجدول جملاالت الرتكيز مبثابة هو  2والمرفق 
 .2030مبا يتماشی مع خطة عام  هل االتفاق العاملي اهلجرةمن املتوقع أن يسو وبأهداف التنمية املستدامة؛ 

                                                   
بتوسيع نطاق املشاركة ليشمل  2016تشرين األول/أكتوبر  13الذي عقد يف جنيف يف  بشأن العمليات االستشارية اإلقليميةللمرة األوىل، قام االجتماع العاملي السادس   22

لتقاسم خرباهتا وخططها حنو حتقيق أهداف التنمية  -املنظمات االقتصادية اإلقليمية واللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة  -جهات فاعلة إقليمية مهمة أخرى 
   هلجرة.املستدامة املتعلقة با

ساهم يف وضع سياسات تركز على حقوق اإلنسان يف جمال اهلجرة يف املنطقة(، واالجتماع  اإلقليمي املعين باهلجرة )تعّد )  على سبيل املثال: مؤمتر أمريكا اجلنوبية للهجرة   23
  ذلك(.مسألة حقوق اإلنسان إحدى الركائز الثالث لعمل االجتماع اإلقليمي(، عملية كولومبو، وما إىل

 



 

8 

،  التشاور العربية اإلقليمية حول اهلجرةعملية و ، رابطة التنمية املستدامة)مثل  آلياتبدأت بالفعل عدةوقد 
املشاورات ،  واحلوار الدويل بشأن اهلجرة،  واملنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية، بودابستوعملية عملية بايل، و 

 اإلقليميملؤمتر ، احلكومية الدولية املتعلقة بسياسات اللجوء والالجئني واهلجرة يف أوروبا وأمريكا الشمالية وأسرتاليا
االتفاق دى مشاركتها يف إعداد طُُرق مشاركتها وم ( النظر يفمؤمتر أمريكا اجلنوبية املعين باهلجرة،  للهجرة
بالرتكيز على هذه  ا)مثل عملية بودابست، ومنتدى عموم أفريقيا( اهتمامهآليات أخرى ذكرت و  24العاملي؛

 .2017عام يف املقبلة  املناسباتالعملية يف 

 
 ؟االتفاق العالميفي عملية إعداد أن تساهم  آلليات التشاوركيف يمكن 

العمليات التشاورية ، املنتديات املشرتكة بني األقاليمو )مبا يف ذلك العمليات العاملية املتعلقة باهلجرة، من شأن آليات التشاور 
 العاملي من خالل ما يلي:تفاق التحضريية لال( أن تقدم الدعم خالل املرحلة األوىل )املشاورات( للعملية اإلقليمية

 :ا أنعلى الصعيد العاملي ميكنه

 ملناقشة عاملية  ابرَ تعمل مبثابة منأن العاملي و االتفاق يف إسهاماهتا و  اجههُ ون ُ  اجتتمع لتقييم وجهات نظره
 .هومواضيعاالتفاق املواضيعية حول عناصر  اإلسهاماتوتدعيم 

 :ا أن، ميكنهياإلقليمي واألقاليم ينوعلى الصعيد

  اجلوانب اإلقليمية للهجرة الدولية؛  يفوخاصة  االتفاقجتتمع للنظر يف مشاركتها يف العملية املؤدية إىل
العاملي اليت االتفاق العمل كمنابر إقليمية وأقاليمية ملناقشة وتعزيز املدخالت املواضيعية بشأن عناصر و 

هلجرة الذي تضطلع به املنظمة بشأن اعية العاملية، وال سيما احلوار الدويل ستدرج يف املناقشات املواضي
 .السابعاالجتماع العاملي الدولية للهجرة، واملنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية، و 

 :القيام مبا يلي ا، ميكنهمجيع املستوياتوعلى 

  اهلجرة معاجلة يف املشرتكة والن ُُّهج واملبادئ املبتكرة واحللول املمارسات وأفضل ملموسة توصيات صياغة 
 .البشري لوالتنقّ  املهاجرين بشأن الدويل للتعاون شامل إطار وضع صوبَ  أبعادها جبميع الدولية

 االتفاق ناتمكوّ باعتبارها  التنفيذ واستعراض ملتابعة إطاروضع و  التنفيذ وسائل بشأن إسهاماهتا جتميع 
 .العاملي

                                                   

ت التنسيق اإلقليمي الواحد والعشرين، وردت إشارات إىل االتفاق العاملي بشأن اهلجرة وتوصياته يف اجتماع عملية التشاور العربية اإلقليمية حول اهلجرة، وإعالن اجتماع آليا  24
 .11وإعالن أسونسيون؛ وعملية بايل، الفريق املخصص، من كبار املسؤولني، 

References to the GCM and recommendations were made in ARCP Meeting, XXI RCM Declaration; SACM 
Declaration of Asuncion; Bali Process 11th Ad Hoc Group SOM.   
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  العاملي وإعداد التحليالت  لالتفاقالعملية التحضريية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة  من أجل بني أعماهلاربط ال
 .االتفاق العاملياملدخالت لتطوير وغري ذلك من والدراسات واألوراق 

  مليوضع االتفاق العا، ومجع البحوث والبيانات وجتميع أفضل املمارسات القائمة لتقدميها دعما لإجراء جرد شامل. 
 توصيات تقدميمن أجل  اهل املشورةإسداء و  ،الدول األعضاءفرادى أيضا تشكيل تفكري  ميكنهاوعلى عكس ذلك، 

 .للهجرة الدولية واملنظمة املتحدة األمم أمانة إىل مباشرة آليات التشاور من مستمدة ملموسة
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 الجلساتأثناء  مناقشاتلل اإلرشادية واألسئلة السابع العالمي االجتماع خالل تناولها سيتم التي القضايا
 

 االجتماعالغرض من 
آليات التشاور بني الدول املنبثقة عن إىل مجع واستعراض التوصيات امللموسة السابع االجتماع العاملي يهدف هذا 

استنادا النظامية، واملنظمة و بشأن اهلجرة وغريها من املدخالت املوضوعية لالتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة 
مؤمتر قمة األمم الفردية منذ  آليات التشاورإىل خربات كل منها وممارساهتا اجليدة وتوصياهتا يف اجتماعات 

 .2016سبتمرب أيلول/ 19يف ، املعقود املتحدة لشؤون الالجئني واملهاجرين
 

 يمكن تناول المسائل التالية خالل المناقشات
من أجل اهلجرة اآلمنة العاملي  االتفاقهذه يف آليات التشاور ما هو الدور الذي ميكن أن تؤديه 

لنظامية  (؟العاملي االتفاق) واملنظمة وا
هج املشرتكة يف معاجلة اهلجرة الدولية ما هي التوصيات امللموسة وأفضل املمارسات واحللول املبتكرة واملبادئ والنُّ 

 :آليات التشاور بشأن ما يلياليت ميكن أن تصوغها 
 .بشكل أكثر تكافؤاً  تهاومسؤولياهلجرة تقاسم عبء  ‘1‘

أن تؤكد على إطار من شأهنا املبادئ وااللتزامات والتفامهات املتعلقة باهلجرة الدولية جبميع أبعادها، اليت  ‘2‘
 العاملية وتنسيق اهلجرة الدولية.شامل للتعاون الدويل بشأن املهاجرين والتنقل البشري وتعزيز اإلدارة 

 االلتزامات القابلة للتنفيذ ووسائل التنفيذ وإطار ملتابعة واستعراض التنفيذ. ‘3‘ 
من أجل نيويورك )على النحو احملدد يف إعالن  االتفاق العامليوعناصر اضيع مو واحد من كل ‘ 4‘ 

 (.عاملياالتفاق الاخلاصة بوطرائق املفاوضات احلكومية الدولية  الالجئني واملهاجرين
لتشاور بني الدول حول کيف ميکن لعمل   حتقيقمن أجل ( آليات التشاور) اهلجرةآليات ا

 (؟االتفاق العامليالعملية املؤدية إىل دعم التنمية املستدامة أهداف 
لتشاور ما هو الدور الذي ميكن أن تؤديه  هذه يف دعم دوهلا األعضاء يف املفاوضات احلكومية آليات ا

 ؟االتفاق العامليبالدولية املتعلقة 

 ؟االتفاق العاملي ما خيصّ فيإقامتها  آليات التشاورتقرتح الشراکات اليت ميکن أن هي ما 
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 25االتفاق العالميعناصر ومواضيع  -1المرفق 
  ،واإلدماج االجتماعي، والتماسك، وجميع أشكال التمييز، بما في حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين

 .ذلك العنصرية وكراهية األجانب والتعصب
  مبن فيهم النساء بصورة فعَّالة : محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمهاجرين(ط)العنصر ،

للمهاجرين الذين يعيشون بصرف النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة واالحتياجات احملددة واألطفال، 
 .ظروفا هشة

   العنصر )س(: الرتويج، حسب االقتضاء، إلدماج املهاجرين يف اجملتمعات املضيفة، واحلصول على
 اخلدمات األساسية للمهاجرين واخلدمات املراعية للمنظور اجلنساين.

   املهاجرين.العنصر )ش(: مكافحة العنصرية وكراهية األجانب والتمييز والتعصب جتاه مجيع 

 

  ومسارات الهجرة النظامية، التي تشمل العمل الالئق، وحركة العمالة، واالعتراف الهجرة غير النظامية
 .بالمهارات والمؤهالت، والتدابير األخرى ذات الصلة

   ّمن حدوث وتأثري اهلجرة غري النظامية العنصر )م(: احلد 

   للعمال املهاجرين وأولئك الذين يعملون يف وظائف العنصر )ف(: محاية حقوق العمال وبيئة آمنة
حمفوفة باملخاطر، ومحاية العامالت املهاجرات يف مجيع القطاعات، وتعزيز تنقل اليد العاملة، مبا يف ذلك 

 اهلجرة الدائرية.

  تسبة العنصر )ث(: االعرتاف باملؤهالت األجنبية والتعليم واملهارات والتعاون يف احلصول على املزايا املك
 وقابلية نقلها.

  .العنصر )ع(: النظر يف السياسات الرامية إىل تسوية أوضاع املهاجرين 

 

                                                   
25

بشأن من املرفق الثاين. واسُتخرجت املواضيع من املهاجرين وطرائق املفاوضات احلكومية الدولية  8، الفقرة إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرينالعناصر يف ترد هذه     
  .دولية للهجرةاملنظمة الالدولية يف  الشراكات شعبة. ويف هذا املرفق، مّت مجع العناصر حسب املواضيع من طرف 16، الفقرة التفاق العاملي املتعلق باهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية
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   في ذلك عند الحدود، وأثناء المرور العابر،  إدارة الهجرة بجميع أبعادها، بماالتعاون الدولي
 .والدخول، والعودة، واإلذن بمعاودة الدخول، واإلدماج وإعادة اإلدماج

  :)ومسؤولة، مبا يف ذلك من خالل نظامية تيسري هجرة الناس وتنقلهم بطريقة آمنة ومنظمة و العنصر )ه
يشمل ذلك إنشاء وتوسيع وميكن أن ؛ إدارة جّيدةتنفيذ سياسات اهلجرة املخطط هلا واليت تدار 

 للهجرة.نظامية مسارات آمنة و 

   :)نطاق زيادة التعاون الدويل هبدف حتسني إدارة اهلجرةالعنصر )و. 

  .العنصر )ي(: التعاون الدويل من أجل مراقبة احلدود، مع االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان للمهاجرين 

  ( العودة وإعادة القبول، وتقالعنصر :) التعاون يف هذا الصدد بني بلدان املنشأ واملقصد.عزيز 

   فة عن اهلجرة الدولية.بيانات مصنَّ (: ت)العنصر 

   ُّد الوطين واإلقليمي والدويل بشأن مجيع جوانب اهلجرة.عُ العنصر )خ(: التعاون على الص 

 .العنصر )ص(: مسؤوليات والتزامات املهاجرين جتاه البلدان املضيفة 

   مساهمات المهاجرين والمغتربين في جميع أبعاد التنمية المستدامة، التي تشمل التحويالت وإمكانية
 المكتسبةتحويل االستحقاقات 

   :)أمهية كربى يف تنمية بلدان  ، علىباعتبارها واقعا متعدد األبعاد ،اهلجرة الدوليةتنطوي العنصر )أ
 .2030بذلك يف خطة التنمية املستدامة لعام  رَّ ق  املنشأ والعبور واملقصد، كما أُ 

   :)والتنمية. املعقدة بني اهلجرةإسهام املهاجرين يف التنمية املستدامة والعالقة املتبادلة العنصر )د 

  :)التحويالت املالية بوصفها مصدرا هاما لرأس املال اخلاص ومسامهتها يف التنمية؛ وتعزيز العنصر )ح
نقل التحويالت املالية بطريقة أسرع وأرخص وأكثر أمنا من خالل القنوات القانونية، يف بلدان املصدر 

 .املعامالت عن طريق خفض تكاليف والبلدان املتلقية على السوء، مبا يف ذلك

  املنشأ بلدان مع الروابط وتعزيز املغرتبني مسامهة تسخري(: ر) العنصر. 

  ذلك اآلثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية واألزمات  في معالجة دوافع الهجرة، بما
المساعدة، وتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء التي يتسبب فيها اإلنسان، وذلك بتوفير الحماية وتقديم 

 .على الفقر، ومنع نشوب النـزاعات وتسويتها
  :)معاجلة أسباب اهلجرة، مبا يف ذلك من خالل تعزيز اجلهود يف جمال التنمية والقضاء ضرورة العنصر )ج

 .على الفقر ومنع نشوب النزاعات وحلها



 

13 

 بأزمات متر اليت البلدان يف املهاجرين حاالت معاجلة(: ن) العنصر. 

  :)للمهاجرين وأسرهم حُمَتَملةاهلجرة الدولية باعتبارها فرصة  العنصر )ب. 

  املنشأ بلدان يف البشري املال رأس على اهلجرة آثار(: ز) العنصر. 

   بما يشمل تحديد المهاجرين وضحايا المعاصرة،  المهاجرين واالتجار باألشخاص وأشكال الرقّ تهريب
 بالبشر وتوفير الحماية والمساعدة لهم بطريقة مناسبة. االتجار
  املعاصرة الرقّ  وأشكال املهاجرين وهتريب باألشخاص االجتار مكافحة(: ك) العنصر. 

  توفري  ذلك يف مبا املساعدة، تقدمي يف والنظر هبم االجتار مت الذين األشخاص حتديد(: ل) العنصر
 .االقتضاء حسب العمل، وتصاريح الدائمة، أو املؤقتة اإلقامة
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   مشاركة آليات التشاور في مواضيع االتفاق العالمي 2المرفق 
من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة العاملي  االتفاقاليت هلا صلة مبواضيع  آليات التشاورجماالت تركيز 

لنظامية  26وا

 

 مجال التركيز
أهداف التنمية 

 المستدامة
  آلية التشاور العالميموضوع االتفاق 

 اهلجرة والبيئة وتغري املناخ

 

 القضاء -1
 على الفقر  

المدن  -11
 والمجتمعات

المحلية  
 المستدامة

العمل -13
 المتعلق بالمناخ

 
دوافع الهجرة، معالجة 

ذلك اآلثار الضارة الناجمة  في بما
عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية 

واألزمات التي يتسبب فيها 
اإلنسان، وذلك بتوفير الحماية 

وتقديم المساعدة، وتحقيق التنمية 
المستدامة، والقضاء على الفقر، 
 ومنع نشوب النـزاعات وتسويتها

 احلوار بشأن اهلجرة لدول وسط أفريقيا
 عملية بويبال

التأهب حلاالت الطوارئ 
 اإلنسانية

المدن  -11
 والمجتمعات

المحلية  
 المستدامة

العمل -13
 المتعلق بالمناخ

السالم  -16
 والعدالة

 القضاء -1
 على الفقر  
العمل الالئق -8

 والنمو االقتصادي

دوافع الهجرة، معالجة 
ذلك اآلثار الضارة الناجمة  في بما

عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية 
واألزمات التي يتسبب فيها 

اإلنسان، وذلك بتوفير الحماية 
التنمية وتقديم المساعدة، وتحقيق 

المستدامة، والقضاء على الفقر، 
 ومنع نشوب النـزاعات وتسويتها

 عملية أملايت 
األمريكي املعين اهلجرة -املنتدى اإليبريي

  والتنمية

                                                   
 ، وليست شاملة.إرشادية هذه القائمةتعّد   26
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أهداف التنمية  اهلجرة والتنمية
 المستدامة

مساهمات المهاجرين والمغتربين 
في جميع أبعاد التنمية المستدامة، 

وإمكانية التي تشمل التحويالت 
 تحويل االستحقاقات المكتسبة

 بشأن اهلجرة 5+5احلوار 
 عملية أملايت 

  عملية التشاور العربية اإلقليمية حول اهلجرة
 عملية بودابست

حوار اهلجرة من الدول األعضاء يف السوق 
 املشرتكة لدول شرق وجنوب أفريقيا )ميدكوم(

 األمريكي املعين اهلجرة -املنتدى اإليبريي
  والتنمية

اهليئة احلكومية  -العمليات التشاورية اإلقليمية
 الدولية املعنية بالتنمية

 احلوار بشأن اهلجرة لدول وسط أفريقيا
 حوار اهلجرة للجنوب األفريقي

احلوار بشأن اهلجرة العابرة يف البحر األبيض 
 املتوسط

 عملية بويبال
  عملية الرباط

    مؤمتر أمريكا اجلنوبية للهجرة
  املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية

  احلوار الدويل بشأن اهلجرة

أهداف التنمية  التحويالت 
 المستدامة

مساهمات المهاجرين والمغتربين 
في جميع أبعاد التنمية المستدامة، 

التي تشمل التحويالت وإمكانية 
 تحويل االستحقاقات المكتسبة

ومنطقة  حوار االحتاد األورويب ودول أفريقيا
 البحر الكارييب واحمليط اهلادئ

 عملية كولومبو

حوار االحتاد األورويب ودول أمريكا الالتينية 
 ومنطقة الكارييب

األمريكي املعين اهلجرة -املنتدى اإليبريي
  والتنمية

 حوار اهلجرة يف غرب أفريقيا

 بشأن اهلجرة 5+5حلوار اومسارات الهجرة غير النظامية العمل الالئق -8  هجرة العمالة 
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 والنمو االقتصادي

 

الهجرة النظامية، التي تشمل 
العمل الالئق، وحركة العمالة، 

واالعتراف بالمهارات والمؤهالت، 
 والتدابير األخرى ذات الصلة

حوار االحتاد األورويب ودول أفريقيا ومنطقة 
 البحر الكارييب واحمليط اهلادئ

  املستدامةرابطة التنمية 
 هلجرة العمالةمنتدى آسيان 

 عملية أملايت 
 عملية التشاور العربية اإلقليمية حول اهلجرة

  هجرة العمالة بشأنآلسيوي األورويب املؤمتر ا
 عملية بودابست

 عملية كولومبو
 ميدكوم 

حوار االحتاد األورويب ودول أمريكا الالتينية 
 ومنطقة الكارييب

األمريكي املعين اهلجرة -اإليبريياملنتدى 
  والتنمية

 احلوار بشأن اهلجرة لدول وسط أفريقيا
 حوار اهلجرة للجنوب األفريقي

 حوار اهلجرة يف غرب أفريقيا
 عملية براغ

  عملية الرباط
مديري شؤون اهلجرة يف منطقة احمليط مؤمتر 
 اهلادئ

 فريق الشراكة الشرقية املعين باهلجرة واللجوء

العودة، واإلدماج واإلذن 
 مبعاودة الدخول  

 

الحد من  -10
أوجه عدم 
 المساواة

العمل الالئق -8
 والنمو االقتصادي

 

ومسارات الهجرة غير النظامية 
الهجرة النظامية، التي تشمل 
العمل الالئق، وحركة العمالة، 

واالعتراف بالمهارات والمؤهالت، 
 والتدابير األخرى ذات الصلة

االحتاد األورويب ودول أفريقيا ومنطقة حوار 
 البحر الكارييب واحمليط اهلادئ

حوار االحتاد األورويب ودول أمريكا الالتينية 
 ومنطقة الكارييب

 احلوار بشأن اهلجرة لدول وسط أفريقيا
 حوار اهلجرة للجنوب األفريقي

 حوار اهلجرة يف غرب أفريقيا
 عملية براغ
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 عملية بويبال
  عملية الرباط

اهلجرة غري النظامية وتدفقات 
 اهلجرة املختلطة

الحد من  -10
أوجه عدم 
 المساواة

تحقيق  -5
المساواة بين 

 الجنسين
العمل -8

الالئق والنمو 
 االقتصادي

 
السالم  -16

 والعدالة
 

ومسارات الهجرة غير النظامية 
الهجرة النظامية، التي تشمل 
العمل الالئق، وحركة العمالة، 

بالمهارات والمؤهالت، واالعتراف 
 والتدابير األخرى ذات الصلة

 بشأن اهلجرة 5+5احلوار 

 عملية أملايت 

   عملية التشاور العربية اإلقليمية حول اهلجرة

 املؤمتر اآلسيوي األورويب 

 ميدكوم 

حوار االحتاد األورويب ودول أمريكا الالتينية 
 ومنطقة الكارييب

املتعلقة بسياسات املشاورات احلكومية الدولية 
اللجوء والالجئني واهلجرة يف أوروبا وأمريكا 

 الشمالية وأسرتاليا

 عملية اخلرطوم

 احلوار بشأن اهلجرة لدول وسط أفريقيا

 حوار اهلجرة للجنوب األفريقي

احلوار بشأن اهلجرة العابرة يف البحر األبيض 
 املتوسط

 منتدى عموم أفريقيا

 عملية براغ

  عملية الرباط

 حقوق املهاجرين

أهداف التنمية 
 المستدامة

 

حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين، 
واإلدماج االجتماعي، والتماسك، 
وجميع أشكال التمييز، بما في 
ذلك العنصرية وكراهية األجانب 

 والتعصب

حوار االحتاد األورويب ودول أفريقيا ومنطقة 
 البحر الكارييب واحمليط اهلادئ

 العمالةمنتدى آسيان هلجرة 

 عملية أملايت 
   عملية التشاور العربية اإلقليمية حول اهلجرة

 عملية كولومبو
 ميدكوم 
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األمريكي املعين اهلجرة -املنتدى اإليبريي
  والتنمية

 حوار اهلجرة يف اجلنوب األفريقي
 عملية بويبال
  عملية الرباط

   مؤمتر أمريكا اجلنوبية للهجرة
 باهلجرة واللجوءفريق الشراكة الشرقية املعين 

 إدماج املهاجرين

الحد من  -10
أوجه عدم 
 المساواة

العمل الالئق -8
 والنمو االقتصادي

 

حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين، 
واإلدماج االجتماعي، والتماسك، 
وجميع أشكال التمييز، بما في 
ذلك العنصرية وكراهية األجانب 

 والتعصب

 بشأن اهلجرة 5+5حلوار ا
 عملية أملايت 

   عملية التشاور العربية اإلقليمية حول اهلجرة
 عملية بودابست

املشاورات احلكومية الدولية املتعلقة بسياسات 
اللجوء والالجئني واهلجرة يف أوروبا وأمريكا 

 الشمالية وأسرتاليا
 احلوار بشأن اهلجرة لدول وسط أفريقيا

 عملية بويبال
  عملية الرباط
   اجلنوبية للهجرةمؤمتر أمريكا 

جودة التعليم -4 اهلجرة والتعليم  

حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين، 
واإلدماج االجتماعي، والتماسك، 
وجميع أشكال التمييز، بما في 
ذلك العنصرية وكراهية األجانب 

 والتعصب

 احلوار اآلسيوي األورويب بشأن اهلجرة  
 املؤمتر اآلسيوي األورويب 

 والالجئنياللجوء 

الحد من  -10
أوجه عدم 
 المساواة

 
السالم  -16

حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين، 
واإلدماج االجتماعي، والتماسك، 
وجميع أشكال التمييز، بما في 
ذلك العنصرية وكراهية األجانب 

 والتعصب

 عملية أملايت 

حوار االحتاد األورويب ودول أفريقيا ومنطقة 
 الكارييب واحمليط اهلادئالبحر 

   عملية التشاور العربية اإلقليمية حول اهلجرة
 عملية بودابست

املشاورات احلكومية الدولية املتعلقة بسياسات 
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 والعدالة
 

اللجوء والالجئني واهلجرة يف أوروبا وأمريكا 
 الشمالية وأسرتاليا

 عملية بويبال
  عملية الرباط

مديري شؤون اهلجرة يف منطقة احمليط مؤمتر 
 اهلادئ

 فريق الشراكة الشرقية املعين باهلجرة واللجوء

 اهلجرة والصّحة
الصحة  -3

 الجيدة والرفاه

حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين، 
واإلدماج االجتماعي، والتماسك، 
وجميع أشكال التمييز، بما في 
ذلك العنصرية وكراهية األجانب 

 والتعصب

 بشأن اهلجرة 5+5حلوار ا
 عملية كولومبو

 ميدكوم 
 احلوار بشأن اهلجرة لدول وسط أفريقيا

 حوار اهلجرة للجنوب األفريقي
 عملية بويبال

 السياسات املتعّلقة باهلجرة

الحد من  -10
أوجه عدم 
 المساواة

 

إدارة الهجرة التعاون الدولي 
في ذلك عند  بجميع أبعادها، بما

الحدود، وأثناء المرور العابر، 
والدخول، والعودة، واإلذن 
بمعاودة الدخول، واإلدماج وإعادة 

 اإلدماج

 عملية أملايت 
   عملية التشاور العربية اإلقليمية حول اهلجرة

 ميدكوم 
األمريكي املعين اهلجرة -املنتدى اإليبريي

  والتنمية
اهليئة احلكومية  -العمليات التشاورية اإلقليمية

 منتدى عموم أفريقياالدولية املعنية بالتنمية
 بويبالعملية 

  عملية الرباط
مديري شؤون اهلجرة يف منطقة احمليط مؤمتر 
 اهلادئ

 

الشراكات )مع اجملتمع املدين 
 ّص(،مثال  والقطاع اخلا

إقامة  -17
شراكات من 
أجل تحقيق 

 األهداف

إدارة الهجرة التعاون الدولي 
في ذلك عند  بجميع أبعادها، بما

الحدود، وأثناء المرور العابر، 
والعودة، واإلذن والدخول، 

بمعاودة الدخول، واإلدماج وإعادة 

 عملية أملايت 
 عملية بويبال
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 اإلدماج

 البيانات املتعّلقة باهلجرة

إقامة  -17
شراكات من 
أجل تحقيق 

 األهداف

إدارة الهجرة التعاون الدولي 
في ذلك عند  بجميع أبعادها، بما

الحدود، وأثناء المرور العابر، 
واإلذن والدخول، والعودة، 

بمعاودة الدخول، واإلدماج وإعادة 
 اإلدماج

 بشأن اهلجرة 5+5حلوار ا
   عملية التشاور العربية اإلقليمية حول اهلجرة

 ميدكوم 

حوار االحتاد األورويب ودول أمريكا الالتينية 
 ومنطقة الكارييب

 
املشاورات احلكومية الدولية املتعلقة بسياسات 

أوروبا وأمريكا اللجوء والالجئني واهلجرة يف 
 الشمالية وأسرتاليا

 احلوار بشأن اهلجرة لدول وسط أفريقيا
 حوار اهلجرة يف غرب أفريقيا
   مؤمتر أمريكا اجلنوبية للهجرة

 إدارة احلدود 

10-  

الحد من أوجه 
 عدم المساواة

 

إدارة اهلجرة جبميع التعاون الدويل 
يف ذلك عند احلدود،  أبعادها، مبا

العابر، والدخول، وأثناء املرور 
والعودة، واإلذن مبعاودة الدخول، 

 واإلدماج وإعادة اإلدماج

حوار االحتاد األورويب ودول أفريقيا ومنطقة 
 البحر الكارييب واحمليط اهلادئ

حوار االحتاد األورويب ودول أمريكا الالتينية 
 ومنطقة الكارييب

املشاورات احلكومية الدولية املتعلقة بسياسات 
والالجئني واهلجرة يف أوروبا وأمريكا اللجوء 

 الشمالية وأسرتاليا
 حوار اهلجرة للجنوب األفريقي

 منتدى عموم أفريقيا
 عملية بويبال
  عملية الرباط

مديري شؤون اهلجرة يف منطقة احمليط مؤمتر 
 اهلادئ

 فريق الشراكة الشرقية املعين باهلجرة واللجوء

تحقيق  -5 مكافحة االجتار بالبشر
المساواة بين 

املهاجرين واالجتار هتريب 
باألشخاص وأشكال الرق املعاصرة، 

ومنطقة حوار االحتاد األورويب ودول أفريقيا 
 البحر الكارييب واحمليط اهلادئ
 منتدى آسيان هلجرة العمالة
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 الجنسين

العمل -8
الالئق والنمو 

 االقتصادي

السالم  -16
 والعدالة

 

مبا يف ذلك حتديد املهاجرين وضحايا 
االجتار وتوفري احلماية واملساعدة هلم 

 بطريقة مناسبة

 عملية أملايت 
 املؤمتر اآلسيوي األورويب 

 العمالة ة هجر  بشأن  اآلسيوي األورويب احلوار
 عملية بايل 

 عملية بودابست
 ميدكوم 

حوار االحتاد األورويب ودول أمريكا الالتينية 
 ومنطقة الكارييب

 عملية اخلرطوم
 حوار اهلجرة يف غرب أفريقيا

  عملية الرباط
   مؤمتر أمريكا اجلنوبية للهجرة

مديري شؤون اهلجرة يف منطقة احمليط مؤمتر 
 اهلادئ

 فريق الشراكة الشرقية املعين باهلجرة واللجوء
 


