
 

1 

D:\2018 nov\RCPs\Analysis\Information Note on IMRF\UN Region Vs Other regions 2019 Arabic.docx 

 

 الدولية للهجرة شعبة الشراكات الدولية يف املنظمة

  اآلمنة اهلجرة  أجل من العاملي تفاقلال اإلقليمي ستعراضاال لغرضإقليمياً واألطراف الفاعلة (" املناطق) املنطقة"
 والنظامية واملنظمة

منطقة األمم  
  املتحدة

  التنسيق  آلية
  التابعة  اإلقليمي 

 املتحدة  لألمم 

  األمم منتدايت 
  اإلقليمية  املتحدة
 املستدامة  للتنمية 

 اجملموعات
لألمم   اإلقليمية

  املتحدة

منطقة املنظمة  
  الدولية للهجرة 

االحتادات  
السياسية  
  واالقتصادية 

 )احتادات خمتارة( 

  التشاور آليات
  بشأن  الدول  بني

 اهلجرة 

 أفريقيا
 االقتصادية اللجنة)

 (ألفريقيا

 الفرعية اجملموعة
 عايةابلر  املعنية

 واحلماية ةاالجتماعي
 االجتارمكافحة و 

 تنسقها) ابلبشر
 الدولية املنظمة
مفوضية و  للهجرة

االحتاد األفريقي 
 االقتصادية اللجنةو 

 (ألفريقيا

 اإلقليمي املنتدى
 املستدامة للتنمية

 االقتصادية اللجنة)
 (ألفريقيا

 اجملموعة األفريقية

 أفريقيا ووسط غرب
 والقرن أفريقيا شرق

 األفريقي
 أفريقيا جنوب
 األوسط الشرق
 أفريقيا ومشال

 االفريقي االحتاد
مفوضية االحتاد 

 األفريقي
السوق املشرتكة 
لشرق أفريقيا 

واجلنوب األفريقي 
جتمع دول الساحل 

 والصحراء
 امجاعة شرق أفريقيا 

 االقتصادية اجلماعة
 أفريقيا وسط لدول

اجلماعة االقتصادية 
لدول غرب أفريقيا 
اهليئة احلكومية 
الدولية املعنية 

 ابلتنمية
اجلماعة اإلمنائية 
 للجنوب األفريقي

 التشاور عملية
 اإلقليمية العربية
 اهلجرة حول

 بني املشرتكة املبادرة
 األورويب االحتاد

 القرن وبلدان
 لتقصي األفريقي
 اهلجرة طرق

 منتصفاستعراض 
 احلكومية لهيئةاملدة ل

 املعنية الدولية
 )إيغاد( ابلتنمية

حوار اهلجرة بني 
الدول األعضاء يف 
السوق املشرتكة 
لشرق أفريقيا 

واجلنوب األفريقي 
 يف اهلجرة حوار

 األفريقي اجلنوب
حوار اهلجرة يف 

 غرب أفريقيا
املنتدى األفريقي 

 املعين ابهلجرة
 بشأن 5+  5 حوار

 اهلجرة
 اخلرطوم عملية



 

2 

D:\2018 nov\RCPs\Analysis\Information Note on IMRF\UN Region Vs Other regions 2019 Arabic.docx 

 

منطقة األمم  
  املتحدة

  التنسيق  آلية
  التابعة  اإلقليمي 

 املتحدة  لألمم 

  األمم منتدايت 
  اإلقليمية  املتحدة
 املستدامة  للتنمية 

 اجملموعات
لألمم   اإلقليمية

  املتحدة

منطقة املنظمة  
  الدولية للهجرة 

االحتادات  
السياسية  
  واالقتصادية 

 )احتادات خمتارة( 

  التشاور آليات
  بشأن  الدول  بني

 اهلجرة 

 الرابط عملية
حوار اهلجرة بني 
االحتاد األورويب 

ودول أفريقيا ومنطقة 
البحر الكارييب 
 واحمليط اهلادئ

 اهلادئ واحمليط آسيا
اللجنة االقتصادية )

واالجتماعية آلسيا 
 (واحمليط اهلادئ

 العامل الفريق
 املعين املواضيعي
 املستدامة ابجملتمعات

 بني مشرتكة برائسة)
 االقتصادية اللجنة

 آلسيا واالجتماعية
 ،اهلادئ واحمليط

 الدولية واملنظمة
 وصندوق للهجرة
 املتحدة األمم 

 (للسكان

 واحمليط آسيا منتدى
 اإلقليمي اهلادئ
 ابلتنمية املعين

 اللجنة) املستدامة
 االقتصادية

 آلسيا واالجتماعية
 (اهلادئ واحمليط

 واحمليط آسيا جمموعة
 اهلادئ

 اهلادئ واحمليط آسيا

رابطة التعاون 
االقتصادي آلسيا 

 واحمليط اهلادي
رابطة أمم جنوب 

 شرق آسيا
رابطة جنوب آسيا 
 للتعاون اإلقليمي

منتدى جزر احمليط 
 اهلادئ

 شنغهاي منظمة
 للتعاون

 الوزارية املبادرة
 هنر حلوض املنسقة

 ملكافحة امليكونغ
 االجتار

 كولومبو  عملية
 شؤون مديري مؤمتر

 منطقة يف اهلجرة
 اهلادئ احمليط
 بودابست عملية
 ظيب أبو حوار

 حوار اهلجرة بني

االحتاد األورويب 
ودول أفريقيا ومنطقة 

البحر الكارييب 
 واحمليط اهلادئ

 ابيل عملية

اللجنة ) أورواب
 (االقتصادية ألورواب

 األمم املتحدة حتالف
 القضااي على القائم 

 احلركات بشأن
 سكانلل الكبرية

قدرة على والنزوح وال
 أورواب يف الصمود

 برائسة مشرتكة بني)
 شؤون مفوضية

اللجنة  منتدى
 االقتصادية ألورواب

 للتنمية اإلقليمي
اللجنة ) املستدامة

 (االقتصادية ألورواب

 أورواب دول جمموعة
 الشرقية

 أورواب دول جمموعة
 أخرى ودول الغربية

 االقتصادية املنطقة
 واالحتاد األوروبية

 األورويب
 أورواب شرق جنوب

 الشرقية أوروابو 
 الوسطى وآسيا

 املستقلة الدول رابطة
 االقتصادي االحتاد

 األوروبية للمنطقة
 اآلسيوية

 األورويب االحتاد

 أملايت عملية
 الشرقية الشراكة فريق

 ابهلجرة املعين
 عملية براغ

 بودابست عملية
 بشأن 5+  5 حوار

  اهلجرة
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  املتحدة

  التنسيق  آلية
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 املتحدة  لألمم 

  األمم منتدايت 
  اإلقليمية  املتحدة
 املستدامة  للتنمية 

 اجملموعات
لألمم   اإلقليمية

  املتحدة

منطقة املنظمة  
  الدولية للهجرة 

االحتادات  
السياسية  
  واالقتصادية 

 )احتادات خمتارة( 

  التشاور آليات
  بشأن  الدول  بني

 اهلجرة 

 وبرانمج الالجئني
 املتحدة األمم 

 (اإلمنائي

 اخلرطوم عملية
 الرابط عملية

 بني اهلجرة حوار
 األورويب االحتاد

 ومنطقة أفريقيا ودول
 الكارييب البحر
حوار اهلادئ  واحمليط

 االحتاداهلجرة بني 
  ومجاعةاألورويب

 الالتينية أمريكا دول
 البحر ومنطقة

 الكارييب
 - اإليبريي املنتدى

 املعين األمريكي
 والتنمية اهلجرة
 - األيبريية الشبكة

لسلطات  األمريكية
 اهلجرة

 احلكومية املشاورات
 اللجوء بشأن الدولية

 واهلجرة والالجئني
 ابيل عملية

 الالتينية أمريكا
 الكارييب والبحر

اللجنة االقتصادية )
ألمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

 (الكارييب

 على القائم  تحالفال
تنقل ال بشأن القضااي

 جيري) البشري
 (إنشاؤه

 أمريكا بلدان منتدى
 ومنطقة الالتينية

 املعين الكارييب البحر
 املستدامة ابلتنمية

 االقتصادية اللجنة)
 الالتينية ألمريكا
 البحر ومنطقة

 (الكارييب

 أمريكا جمموعة
 ومنطقة الالتينية
 الكارييب البحر

 اجلنوبية امريكا
 الوسطى أمريكا
 الشمالية وأمريكا

 البحر ومنطقة
 الكارييب

 الدول رابطة
 رابطة الكاريبية
 أمريكا تكامل

 الالتينية
 األنديز دول مجاعة

 الكاريبية اجلماعة
مجاعة دول أمريكا 
الالتينية ومنطقة 

مشاورات منطقة 
البحر الكارييب 
 بشأن اهلجرة

جلنة أمريكا الوسطى 
 املعنية ابهلجرة 

 اإلقليمي املؤمتر
 اهلجرة بشأن
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االقتصادية 

واالجتماعية لغريب 
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 االقتصادية اللجنة
 لغريب واالجتماعية

 الدول وجامعة آسيا
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 اخلليجي

 جامعة الدول العربية
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  اهلجرة حول
 ظيب أبو حوار

 ابيل عملية



 

5 

D:\2018 nov\RCPs\Analysis\Information Note on IMRF\UN Region Vs Other regions 2019 Arabic.docx 

 

 :مسرد

  ستخدم ا   ذيوال  ،املتحدة  لألمم  التابعة   اإلقليمية  للجان  اجلغرافية  التغطيةنطاق   منطقة األمم املتحدة 
  . ة واستعراضهاالعاملي املبادرات  ملتابعة اآلن  حىت

  اجمللس  تعمل يف إطار وهي  مناطقها  يفاملتحدة  لألمم  متقدمة  إقليمية مراكز  املتحدة لألمم  اإلقليمية اناللج
 . املتحدة لألمم  واالجتماعي  االقتصادي

  التعاون  وطيد وت ،املتحدة  األمم  منظومة  الذي تقدمه  دعمال لتنسيق  أداة  املتحدة  لألمم  التابعة  اإلقليمي التنسيق  آلية 
  وبراجمها  املتحدة  ألمم ا اتساق سياسات  وتعزيز الوكاالت  بني  فيما  والتنسيق 

  . منطقة  لكل   اخلاصة   والظروف   االحتياجات   مراعاة   مع  اإلقليمي  صعيدال   على
على النحو املنصوص عليه   املتحدة لألمم اإلقليمية  اللجان وتقود هذه اآللية 

 .1998/46 واالجتماعي االقتصادي  اجمللس  يف قرار 

يف مجيع   املستدامة  التنمية بشأن  التعاون  لتعزيز  اقرتحت  موحدة تنسيق  آلية   التابع لألمم املتحدة اإلقليمي  املنرب التعاوين
  أن   املتوقع  منو   .اإلقليمي صعيد  ال  على  العاملة  املتحدة  األمم  منظومة  كياانت

  ألمانة  التابع  التنسيق اإلمنائي مكتب بدعمنابر، اليت حتظى امل هذه ستوعبت
  آليات  -  القائمة حاليًا لدى األمم املتحدة التنسيق آليات، املتحدة األمم

  املتحدة   األمم  جملموعة  اإلقليمية   فرقة واأل  املتحدة  لألمم  التابعة  اإلقليمية  التنسيق
  على الصعيد  والربامج والصناديق الوكاالت بني جتمع اليت ،املستدامة  للتنمية

  األمني   تقرير )   . العمليات القطرية للكياانت  وتقدم الدعم املساند إىل  اإلقليمي
 . ( A/74/73 -E/2019/4 املتحدة  لألمم  العام 

  املنتدايت اإلقليمية للتنمية املستدامة

 

  خطة  تنفيذ لدعم املتحدة  لألمم  التابعة  اإلقليمية اللجان املناطق يف  تعقدها 
  ، ا استعراضهو  ة هذه اخلطة متابع ذلك  يف مبا  ، 2030 لعام املستدامة التنمية
 . املستوى  الرفيع  السياسي  املنتدى إىل  إقليمية  إسهامات  وتقدي 

وتيسر هذه الفرق،   . الشاملة ة اتيالسياس قضاايال  تركز على  إقليمية عمل  فرق  التحالف القائم على القضااي  
  بني نسق  امل   العمل  ،املتحدة   األمم   ملنظومة   اإلقليمية  ابالجتماعات اليت تسرتشد  

  .نفيذي الت املستوى  على  شركائهاو   املتحدة األمم  وكاالت  خمتلف

  اجلمعية   لدى املتحدة األمم يف  األعضاء  للدول  جيوسياسية إقليمية   جمموعات املتحدة  لألمماإلقليمية   اتاجملموع
خذها أل  اجلدول  هذا  يفوأُدرجت هذه اجملموعات    .وجلاهنا  املتحدة  لألمم  العامة

االستعراضات   بشأن  تصويت  أو  مفاوضات  أي إجراء  حالة  يف  يف االعتبار 
   ة. والنظامي   واملنظمة اآلمنة  اهلجرة أجل من  العاملي  لالتفاق  اإلقليمية

  الوالية  حدود  تتجاوز  اليت  االحتادات  ذلك يف  مبا ) دولية  حكومية منظمات االحتادات السياسية واالقتصادية 
  اجلمركية،  واالحتادات  املشرتكة،  واألسواق  التجارية،  والكتل  الوطنية، 
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  أو  معاهدة طريق عن العادة  يف  تُنشأ  اليت( اإلقليمية االقتصادية  واجلماعات
 . ميثاق 

  على   سياساتية  حوارات   وإجراء  املعلومات   لتبادل   الدول   تقودها مستمرة    آليات   اهلجرة بشأن  الدول  بني  التشاور  آليات 
  تعزيز ب هتتم  اليت الدول بني فيما العاملي  أو األقاليمي أو اإلقليمي املستوايت

  اإلقليمية   التشاورية   العمليات   من  وتتألف هذه اآلليات  . اهلجرة  جمال   يف   التعاون 
  العاملية  والعمليات  اهلجرة بشأن  األقاليم بني املشرتكة  نتدايت املو  اهلجرة  بشأن 
 . اهلجرة بشأن 

سياساتية   حوارات وإجراء  املعلومات لتبادل الدول  تقودها  مستمرةعمليات  اهلجرة  بشأن  اإلقليمية  التشاورية  العمليات
  هلجرة متعلقة اب  حمددة(  قضااي)  قضية  ملناقشةوختصص    على املستوى اإلقليمي

  ، ( جغرافية ما تكون منطقة  عادة ) عليها  متفق منطقة  دول  بني  تعاونية  بطريقة 
  وغري  ةرمسي  غري تكون  أو  ، ةإقليمي  رمسية  مبؤسسات  اً رمسي مرتبطة تكون وقد

   . إلزامية

  سياساتية  حوارات وإجراء  املعلومات  لتبادل  الدول  تقودها  مستمرة منتدايت  اهلجرة  بشأن األقاليم بني  املشرتكة نتدايت امل
  ية رمس مرتبطة تكون وقد ،أكثر  أو منطقتني بني  تربط ما وعادةً  ،اهلجرة بشأن

   .إلزامية  وغري  رمسية  غري  تكون  أو أقاليمية  رمسية   مبؤسسات

  حوارات  وإجراء املعلومات لتبادل  كوماتاحل تقودها  مستمرة  عمليات  اهلجرة بشأن العاملية  العمليات
هي  و   ،دولية   حكومية  منظمة   تيسرها  ما   وعادة  ، العاملي   املستوى   على  سياساتية 

  حمددة   مواضيع على    أو   ، العاملي   املستوى  على  للهجرة  شاملةال  اإلدارة  على   تركز
  تضطلع  عاملية  هيئات  يف اهلجرة بشأن ددة اهلدفحم ومناقشات  مشاورات )
  االتفاقيات  خالل  من  اهلجرة عناصر بعضب  فيما يتعلق حمددة سؤولياتمب

  وجماالت أخرى،  اهلجرة بني القائمة الروابط على  أو  ، ( الدولية والربوتوكوالت 
   .( والتنمية  هلجرةاملعين اب العاملي املنتدى كمثال على ذلك )  التنمية مثل 

 
 

 مالحظات:
 األمم  مناطق وكمثال على ذلك ،املتحدة األمم  وكاالت من وكالة كل  على النحو الذي حددته" املناطق" القائمة هذه تضمنت ال - 1

 برانمج أو الالجئني شؤون مفوضيةأو  الدولية العمل منظمةمناطق  أو ،اإلحصائي الستخدامغراض األ الفرعية ومناطقها املتحدة
 حىت  ذلك  ستخدمي  حيث  املتحدة  لألمم   التابعة  اإلقليمية  للجان  اجلغرافية  التغطية  نطاق  إىل  فقط  وهي تشري  .اإلمنائي  املتحدة  األمم 
 جلنة من أكثر يف أعضاء الدول بعض أن جتدر مالحظة ،الصدد هذا يفو  .واستعراضها العاملية املبادرات تابعةمن أجل م اآلن

 االقتصادية  لجنةال  يف  عضوهو    الدول  آخر من  قليالً   اً عددأن  و   ،وروسيا  أرمينيا  ومن األمثلة على ذلك  ،املتحدة  لألمم  واحدة  إقليمية
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 االقتصادية اللجنة يف أعضاء هي أخرى ودوالً  وليبيا مصروأن  ؛اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يفو  ألورواب
 .)اإلسكوا( على حد سواء آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنةو  ألفريقيا

 والعديد من االحتاداتاهلجرة  بشأن الدول بني التشاور آليات من العديد املتحدة األمم مناطق من معينة منطقة قد توجد يف - 2
 .واالقتصادية السياسية

 بني  التشاور  آلياتتعاوهنا مع   أو  اهلجرة  جمال  يفواليتها    أو  أمهيتها على أساس  –  خمتارة  واقتصادية سياسية  احتادات  مل ُتدرج سوى - 3
 .اهلجرة بشأن الدول

اهلجرة  بشأن الدول بني التشاور آلياتو  واالقتصادية السياسية حتاداتواال املتحدة لألمم  التابعة اإلقليمية اللجان حينما يُنظر إىل - 4
 .دوائرها بني واالختالف التداخل أوجه مالحظة املهم  منفإن  ،لرئيسية على املستوى اإلقليميا الفاعلة اجلهاتعلى أهنا متثل 

 ،آسيا غرب يفو  .ابهلجرة املعين األفريقي املنتدىو  ألفريقيا االقتصادية اللجنةو  األفريقي االحتاد عضوية بني كامل  تداخلوهناك 
 واالجتماعية االقتصادية اللجنة يف األعضاء الدول مجيع اهلجرة حول اإلقليمية العربية التشاور عمليةو  العربية الدول جامعة تضم 
أبية والية تتيح هلا معاجلة مسائل  اللجنة االقتصادية ألورواب ال تتمتع حيث أورواب يف األكثر صعوبةويوجد الشكل  .آسيا لغريب

 .والنظامية واملنظمة اآلمنة اهلجرة أجل من العاملي التفاقا

 .التطويريف مرحلة  تزال ال ألهنا اجلدول يف املتحدة لألمم  التابعة اإلقليمية التعاونية ابراملن ترد مل - 5

 


