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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  
 (االجتماع العالمي السابع)

 
 
 

 



2 

F:\IP\RCP\Background Note 2017\17-162 a GRCP 7 Guiding Questions-6.10.17.docx 

 الغرض من االجتماع
يهدف االجتماع العاملي السابع لرؤساء وأمانات العمليات االستشارية اإلقليمية املعنية باهلجرة "آليات التشاور 

( االجتماع العاملي السابعالدول املعنية باهلجرة واالتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة" )بني 
 :ما يلي إىل

مبا يف ( توفري منتدى آلليات التشاور بني الدول املعنية باهلجرة ]العمليات االستشارية اإلقليمية بشأن اهلجرة 1)
األقاليمية املعنية باهلجرة والعمليات العاملية املتعلقة باهلجرة[ وشركائها اإلقليميني الرئيسيني  املنتدياتذلك 

إىل اعتماد اتفاق عاملي من أجل  املؤديةيف األعمال التحضريية كّل من اجلهات   أدواريف الشرتاك يف التفكري ل
 (؛االتفاق العاملي) والنظاميةاهلجرة اآلمنة واملنظمة 

مجع واستعراض املمارسات اجليدة القائمة )مثل السياسات والتشريعات واملشاريع واملؤسسات وصناديق  (2)
هج املوضوعية )مثل التوصيات واحللول املبتكرة واملبادئ والن  سهامات اإلوما إىل ذلك( وغريها من التمويل 

 ؛االتفاق العاملياملشرتكة يف التصدي للهجرة الدولية جبميع أبعادها( ذات الصلة يف صياغة 
العاملي وتنفيذه  صياغة االتفاقمن أجل  شراكاتوالنظر يف إقامة  ،( حتديد القضايا والثغرات ذات األولوية3)

 ومتابعته واستعراضه.
 العالمي السابعاالجتماع خالل  تناولهاالقضايا التي يتعين 

  لتشاور قوم به ما هو الدور الذي ميكن أن ت  ؟االتفاق العاملييف عملية آليات ا
    هج املشرتكة يف معاجلة اهلجرة ما هي التوصيات امللموسة، واملمارسات اجليدة، واحللول املبتكرة، والن

 :التاليةآليات التشاور فيما خيّص املسائل الدولية، اليت ميكن أن تصوغها 
إطار شامل وضع املبادئ وااللتزامات والتفامهات املتعلقة باهلجرة الدولية جبميع أبعادها، مما قد يؤكد على  (1)

 (1)اهلجرة الدولية؟يف جمال تنسيق الللتعاون الدويل بشأن املهاجرين والتنقل البشري وتعزيز اإلدارة العاملية و 
 ( 2) التنفيذ وإطار ملتابعة واستعراض التنفيذ؟ ( االلتزامات القابلة للتنفيذ ووسائل2)
العاملي )على النحو احملدد يف إعالن نيويورك بشأن الالجئني  االتفاقمن مواضيع وعناصر واحٍد كل   (3)

 ؟(4)(االتفاق العامليوطرائق املفاوضات احلكومية الدولية بشأن  (3)واملهاجرين
   األعضاء يف املفاوضات  دولاليف دعم ميكن آلليات التشاور أو ينبغي هلا القيام به ما هو الدور الذي

 ؟االتفاق العاملياحلكومية الدولية بشأن 

                                                   

  2إعالن نيويورك، املرفق الثاين، املادة    1
 2االتفاق العاملي، املادة  قرار طرائق  2

  8إعالن نيويورك، املرفق الثاين، املادة  3

 15قرار طرائق االتفاق العاملي، املادة  4
GCM Modalities Resolution, Article 15. 
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 هوتنفيذ االتفاق العاملييتعلق بإعداد تقرتح اآلليات إقامتها فيما الشراکات اليت ميکن أن هي  ما 
 ؟تهومتابع
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 العالمي االتفاق في الهجرة بشأن العالمية العمليات إسهامات األولى:الجلسة  

 
 :األهداف
  أن ميکن واليتبشأن اهلجرة يف االتفاق العاملي،  العاملية احلواراتعلمًا بإسهامات  املشاركنيحاطة إ 

 .اإلقليمي املستوى علی جمدية أيضاً  تکون
  يف اإلقليمي املستوى على الفاعلة واجلهات العاملية احلوارات بني شراكات إقامة إمكانية يف النظر 

 .العاملياالتفاق  إطار إعداد سياق
 للمناقشات إرشادية أسئلة
  اهلجرة أجل من العاملياالتفاق  يف باهلجرة املتعلقة العاملية العمليات تؤّديه أن ميكن الذي الدور هو ما 

 ؟(االتفاق العاملي) والنظامية واملنظمة اآلمنة
   اليت ميكن أن باهلجرة  املتعلقة العامليةحتها العمليات رت تلك اليت تقمن ضمن  اجليدة املمارساتما هي

دية على الصعيد اإلتكون  اإلقليمية واملنتديات االستشارية العمليات استنساخها يف كن ميقليمي، و جمج
 ؟اإلقليميني ءشركاالو  التشاورية األقاليمية

  هوتنفيذ يتعلق بإعداد االتفاق العامليتقرتح اآلليات إقامتها فيما الشراکات اليت ميکن أن هي  ما 
 ؟تهومتابع
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 حسب األقاليمبتوصيات بشأن االتفاق العالمي الو  سهاماتاإل الثانية:الجلسة  
 ومناقشة عاّمة( ةفرعي أفرقةاألهداف )

 

  بشأنوالعمليات العاملية  اإلقليمية واملنتديات التشاورية األقاليميةاالستشارية العمليات النظر يف مواقف 
الرئيسيني )مثل اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة واملنظمات االقتصادية  ءشركاالو على التوايل، اهلجرة 

 .تهومراجع تهومتابع هوتنفيذ االتفاق العامليإعداد يف فيما خيّص األدوار اليت تؤّديها اإلقليمية( 
   وغريها( التمويل جتميع املمارسات اجليدة )مثل السياسات والتشريعات واملشاريع واملؤسسات وصناديق

أخرى  إسهاماتهج املشرتكة يف معاجلة اهلجرة الدولية جبميع أبعادها؛ وأي واحللول املبتكرة واملبادئ والن  
يف مناطق أخرى أو استنساخها وميكن  االتفاق العامليميكن أن تكون ذات أمهية يف عملية إعداد 

 العاملي.تطبيقها على الصعيد 
  يتناوهلا االتفاق العامليأن أيضاً ينبغي  حتديد القضايا والثغرات احملتملة، واليت. 
   فضال عن التحديات  واستعراضهوتنفيذه ومتابعته االتفاق العاملي حتديد الشراكات املناسبة يف إعداد

 ذات الصلة.
   اإلقليمية واملنتديات االستشارية العمليات اليت ينبغي أن تؤّديها توصيات بشأن األدوار احملتملة الصياغة

الشراكات  ،مبا يف ذلكوتنفيذه ومتابعته واستعراضه االتفاق العاملي إعداد املسامهة و  التشاورية األقاليمية
 .زمةالالّ 
  يف حتديدها  كما تّ املتعلقة باالتفاق العاملي  خرى األ واإلسهامات ،اختيار من بني املمارسات اجليدة

 يف مجيع املناطق. كون ناجعة اليت ميكن أن تتلك املمارسات الفعالة امللموسة ة، فرعياألفرقة ال
 
 

 للمناقشات إرشادية أسئلة

 ةفرعي أفرقة -الثانية الجلسة  
  لتشاور قوم به ما هو الدور الذي ميكن أن ت  يف عملية االتفاق العاملي؟آليات ا
   ما هي التوصيات امللموسة، واملمارسات اجليدة، واحللول املبتكرة، والنهج املشرتكة يف معاجلة اهلجرة

 :آليات التشاور فيما خيّص املسائل التاليةالدولية، اليت ميكن أن تصوغها 
 ؟( املبادئ وااللتزامات والتفامهات املتعلقة باهلجرة الدولية جبميع أبعادها1)
 ( االلتزامات القابلة للتنفيذ ووسائل التنفيذ وإطار ملتابعة واستعراض التنفيذ؟ 2)
( كل واحٍد من مواضيع وعناصر االتفاق العاملي )على النحو احملدد يف إعالن نيويورك بشأن 3)

 الالجئني واملهاجرين وطرائق املفاوضات احلكومية الدولية بشأن االتفاق العاملي(؟
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  عملية إعداد أثناء للنظر فيها  يتعني إيالؤها األولويةاحلوكمة اليت أداء يف إدارة اهلجرة و ما هي الثغرات
 ؟االتفاق العاملي

 ؟تهومتابع هوتنفيذ يتعلق بإعداد االتفاق العامليتقرتح اآلليات إقامتها فيما الشراکات اليت ميکن أن هي  ما 
  دول األعضاء يف املفاوضات احلكومية الدولية اليف دعم ميكن آلليات التشاور القيام به ما هو الدور الذي

 ؟االتفاق العامليبشأن 
  الثانية: مناقشة عاّمة الجلسة  

  من األفرقة  كل  ضمن   حتديدها ت اليت األخرىاإلسهامات األساسية و  اجليدة املمارسات هي ما
 ؟ ةفرعيال
 ؟من األفرقة الفرعية  فريق كل هاصاغ اليت التوصيات هي ما 
 ؟فريق كل داخل واالختالف العامّ  االتفاق نقاط هي ما 
 ؟األفرقة الفرعية ضمن املتكررة/املتزامنة االستنتاجات هي ما 
 يف خمتلفتكون ناجعة  أن ميكنواإلسهامات األساسية  اإلقليمية اجليدة املمارسات منممارسة  أي 

 العاملي؟ املستوى وعلى املناطق
 يف املشاركني امليسرين إىلحال ستج  اليت االجتماع العاملي السابع عن املنبثقة العامة التوصيات هي ما 

 أثناء عملية إعداد االتفاق العاملي؟ فيها للنظرإطار االتفاق العاملي 
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 العالمي واستعراضه االتفاق ةمتابعوغيرها في العمليات االستشارية مناقشة الدور الذي تؤّديه  :لثةالثا الجلسة  

 

 :األهداف
 العالمي   االتفاقمناقشة متابعة  -3الجلسة 
   االتفاق العاملياقرتاح وسائل ممكنة للتنفيذ وإطار ملتابعة واستعراض تنفيذ. 
  االتفاق العاملي يف متابعة ئها وشركاالعمليات االستشارية اليت ميكن أن تؤّديها مناقشة األدوار

 .واستعراضه
 مساهمات الجهات الشريكة مناقشة – 3الجلسة 
  االتفاق العاملي إىلالعمليات االستشارية يف  اجلهات الشريكةقّدمها تاليت توصيات الحتديد. 
   االتفاق فيما خيّص االستشارية يف العمليات  اجلهات الشريكةاقرتاح التزامات قابلة للتنفيذ من قبل

 .العاملي
   االتفاق العامليإىل شركاؤها و العمليات االستشارية اليت تقّدمها شاملة التوصيات الصياغة. 
  عليه والتفاوض  االتفاق العامليوالشركاء بشأن إعداد العمليات االستشارية ملناقشة آليات التعاون بني

 .هوتنفيذ
 

 أسئلة إرشادية للمناقشة:
 العالمي االتفاقمناقشة متابعة  3الجلسة 
  العاملي االتفاقلتنفيذ ومتابعة و اإلطار الذي ميكن وضعه ما هي الوسائل املمكنة للتنفيذ وما ه 

 ؟واستعراضه
  ما هي و ؛ واستعراضه العاملي االتفاقيف متابعة العمليات االستشارية الدور الذي ميكن أن تؤديه هو ما

 يف هذا الصدد؟ الالزمةالشراكات 
 

 الجهات الشريكةمساهمات مناقشة  -3الجلسة 
  العاملي إىل االتفاق العمليات االستشارية  اجلهات الشريكةمها قدتالتوصيات األساسية اليت  هي ما

)منسق األمم املتحدة واملنظمات احلکومية الدولية واملنظمات غري احلکومية واألوساط األکادميية 
 ومؤسسات القطاع اخلاص(؟

  إىل االتفاق العاملي )منسق األمم العمليات االستشارية يقدمها شرکاء املمارسات الفعالة اليت هي  ما
املتحدة واملنظمات احلکومية الدولية واملنظمات غري احلکومية واألوساط األکادميية ومؤسسات القطاع 

 علی نطاق أوسع؟فيها للنظر  اخلاص(
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   ؟العاملياالتفاق سعياً إلبرام ما هي التوصيات العامة بشأن مشاركة الشركاء 
   االتفاق يف إعداد العمليات االستشارية عملهم مع الشرکاء واصل کيف ت إشراك الشرکاء/کيف سي

 ؟هوتنفيذبشأنه والتفاوض العاملي 
 


