
 
 
 
                                                                          

 

 
 

من أجل الهجرة اآلمنة   العالمي لمؤتمر االستعراض اإلقليمي لالتفاق تحضيرا  بين الدول ما حوار مع آليات التشاور 
 والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية

 
 عقدت على منصة عبر اإلنترنت- كودو

 بتوقيت القاهرة( ١٣:٠٠ - ١١:٠٠) ٢٠٢١يناير  ٢٨الخميس، 
 

المنظمة الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( بالتعاون مع أعضاء شبكة االمم المتحدة  نظمت 
 . ٢٠٢١يناير   \ كانون الثاني  ٢٨االقليمية حوار مع آليات التشاور ما بين الدول في 

 
فاق العالمي من أدل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية  وهدف الحوار الى المساهمة في التحضير لمؤتمر االستعراض االقليمي لالت

 .في المنطقة العربية 
 

 

 الكلمات الترحيبية:

 

 :لمنظمة الدولية للهجرةوشمال أفريقيا ل اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسطالمكتب مديرة السيدة كارميال جودو، 

ورؤساء األمانات والمسؤولين المعينين آلليات التشاور بين الدول في  جميع المشاركين كلمتها بالترحيب بجودو السيدة  افتتحت

االستعراض  تحضيراً لمؤتمرإلى هذا الحوار  همالنضمام الموقرين جميع المشاركينل هاخالص شكرقدمت المنطقة العربية، و

ليات آل إلى الّدور البارزواشارت . العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربيةيمي لالتفاق اإلقل

، مثل حماية حقوق المهاجرين، المختلفة تشاورية إقليمية تعالج مجموعة واسعة من القضايا ةعمليباعتبارها التشاور بين الدول 

، والهجرة المختلطة، باألشخاصاالتجار  و  التنمية، وهجرة اليد العاملة، والهجرة والصحة، ومكافحة تهريب المهاجرينووالهجرة  

كبير على السياسة العامة الرئيسية األخرى، والعكس إلى حّد    الهجرة  تأثيربشكل متزايد لالحكومات  إدراك    وغيرها، ما يدّل على

 .بالعكس

لمعالجة قضايا الهجرة  عبر اإلقليميّة بين األعضاء  عالقاتعلى ال بين الدول ما آليات التشاور على تركيز السيدة جودو وشّددت 

آليات ساهمت وكذلك  لهجرة.منّسقة لحوكمة عزيز لتالرئيسي  األمر، هامسارومن خالل نهج قائم على  في كامل دورة الهجرة

سياسات متقاربة على المستوى اإلقليمي من خالل تشجيع لسياسات الهجرة الوطنية ونهج صياغة في  بين الدولما التشاور 

 تابعت السيّدة جودو مشيرة  ونظراً لهده القيم وأهميّتها البارزة،بشكٍل أفضل.   على التنسيق  بالهجرة  المعنيّة  الوزارات والوكاالت  

كذلك بشأن الالجئين والمهاجرين، و 2016بشكل خاص إعالن نيويورك لعام و العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرةإلى 

الهجرة الدولية باعتبارها   استعراضمنتديات الصيغ المتّبعة في ، ومن أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةاالتفاق العالمي 

  . 2030ا مع خطة التنمية المستدامة لعام  شيً اتموتيسير الهجرة    االتفاق العالمي للهجرةتحقيق    فيمن أجل المساهمة  آليات قائمة  

البلدان جاهدة لتحقيق التزامها بعدم ترك أي تسعى  ،  19-كوفيدجائحة    نتيجةغير مسبوقة    أزمةالعالم    مواجهة   وأضافت أنّه رغم

فرصة للدعوة إلى   19-كوفيدجائحة تتمنح ينبغي أن . إذ أنّه االتفاق العالمي للهجرة  الركب وتحقيق أهداف يتخلّف عن شخص 

 ولألطفال.نوع االجتماعي ، قائمة على الحقوق، ومراعية للاإلنساناعتماد سياسات وتدابير تتمحور حول 

وسيكون بمثابة منبر يتيح فبراير،  25إلى   24المؤتمر االستعراضي اإلقليمي في المنطقة العربية سيعقد من  واختتمت قائلة إنّ 

ما  ليات التشاور آللمنظمة الدولية للهجرة وشّددت على الدعم الذي منحته ا التطّرق إلى قضايا خاصة بالهجرة.لكافة المشاركين 

 .فة لسنوات عديدةالخبرة الفنية وتوجيه السياسات والبحوث وبناء القدرات ومبادرات المشاريع المستهد   ال سيّما بين الدول

 ستعراضات من قبل الدول األعضاء للمساعدة في إعداد وتنظيم اال  اهجرة، تم تعيينهالمعنية باللشبكة األمم المتحدة    ةنسقنظمة ممك

اإلقليمية في المنطقة العربية، إلى جانب أعضاء   ستعراضلعملية اال ةمشارك ةالعالمي للهجرة، ومنظماالتفاق اإلقليمية لتنفيذ 



 
 
 

من أجل المساهمة   بين الدول ما آليات التشاور  إلى دعمالدولية للهجرة المنظمة تتطلّع شبكة األمم المتحدة اإلقليمية للهجرة، 

 تعزيز إدارة الهجرة.  عمل على ال وكذلك االتفاق العالمي للهجرة في تنفيذ بشكٍل كامل

 

األمم المتحدة االقتصادية لجنة في مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة ، د. مهريناز العوضى

 :واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

لمنطقتنا التي حاسم يأتي في وقت  مضيفة أنّه في هذا الحوار  عن شكرها لجميع المشاركين الموقرينالسيدة مهريناز عبّرت 

  من الدول العربية.  حوالي نصفهممن المهاجرين  مليون ٣٠وتستضيف ما يزيد عن من المهاجرين عدد كبير تدفقات شهد ت

بالرغم  وأكدت انه  تلف ممّرات الهجرة فيها.  ختربط ما بين م  بالطابع المعقد ألنماط الهجرة  هذه المنطقة تتّصف  أنّ وأشارت إلى  

ويذّكر همية العمليات التشاورية االقليمية  ، األمر الذي يدّل على أ، تزايد الهجرة غير النظاميّةالهجرةإدارة  في    المحَرز   من التقّدم

تنفيذ االتفاق عملىّة الممارسات الفضلى وكذلك تسريع  عند رصة للوقوف فليس بخيار ولكنه ضرورة و بأّن تضافر الجهود 

بمساعدة الدول   وا قاماإلسكوا وشركائها خالل العام الفائت  أنّ وأوضحت  العالمي للهجرة وتحقيق اهدافه في المنطقة العربية.

بين التواصل وفتح قنوات التقارير الوطنية في عمليّة صياغة وفي هذا المجال العربية في تنظيم االستعراض اإلقليمي األول 

على  هذه الجهود التي امتدت  . وشّددت على أنّ من اجل تيسير عملية تعلم األقران ومجابهة كل التحديات كافة الجهات المعنية

الفرصة لدعوة كافة األطراف من اجل  واغتنمت  ، فبراير 25- 24 المرتقب فيستتوج من خالل المؤتمر اإلقليمي مدار عام 

  يتطّرق إلى العديد من القضايا البارزة بأن اجتماع اليوم هو اجتماع قصير ولكنه  العوضيواختتمت . ذا المؤتمرالمشاركة في ه

ات مساهمنطاق  ترّكز على كيفيّة توسيعالثانية خاصة وأّن الجلسة وهو فرصة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بآلية التشاور 

جودو المنظمة الدولية للهجرة خاصة السيدة كارميال بالشكر لزمالئها في تقّدمت و. في العمليات التشاورية االقليمية المشاركين

 الشراكة الناجحة. على هذه  

 

تعريف المشاركين ، بالمنظمة الدولية للهجرةفي    الدوليّةمن قسم الشراكات    السيدة كريستينا جالستيان،  جلسةوقامت ميسرة ال

التي أعدتها المنظمة الدولية    المذكرة اإلرشادية)يرجى االطالع على  في جدول األعمال.    ء بدتشاورية قبل الهدف الجلسة العلى  

 للهجرة(

 

 : التمهيدجلسة 

 

 ، اإلسكوا سارة سلمان، المستشارة اإلقليمية لشؤون السكان د.

كما  عشرين اله الثالث وفاهدأ تفاق العالمي للهجرة ولال المبادئ التوجيهية العشر لمحة موجزة عنسلمان السيدة استعرضت 

 . أوالً، تؤكد المبادئ التوجيهية العشرة )محورها اإلنسان، والمجتمع بأسره،فاقلالت  عمليات التنفيذ والمراجعة والمتابعة  تشرح

ن، ومراعاة اوالتعاون الدولي، والسيادة الوطنية، وسيادة القانون واإلجراءات القانونية الواجبة، والتنمية المستدامة، وحقوق اإلنس

.  تدّر بالمنفعة على الجميع الهجرة جعل األطفال( على الفهم المشترك للهجرة والمسؤولية المشتركة ل حقوق، وتماعيالنوع االج

سلبية  الدوافع المن  الحدّ بالبيانات الخاصة بالسياسات القائمة على األدلة،  ومن ضمنهااألهداف الثالثة والعشرون،  سمحتثانيًا، 

السيدة تزويد المهاجرين بالمعلومات، مما يوفر خارطة طريق لتحقيق الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. وسلطت بللهجرة، و

تحقيق األهداف، ال سيما فيما يتعلق بغية هدفًا  23من أصل  21الضوء على نهج المجتمع بأسره المنصوص عليه في سلمان 

العمليات االستشارية   التنفيذ وبناء القدرات وتطوير السياسات. وفي هذا الصدد، شددت على أنّ بجمع البيانات وبناء الشراكة ودعم  

 ة، وبناء الشراكات.داإلقليمية تلعب دوًرا مهًما في تعزيز التعلم من األقران، وتبادل الخبرات والممارسات الجي

، بما في ذلك تطوير وإصالح العربيةللهجرة في المنطقة    العالميتفاق  التنفيذ العاجل لسياسات االضرورة  وأخيراً، أشارت إلى   

حماية و(؛  السياسي  اإلصالحعمليّة  ل  العالمي للهجرة أن يسهّ   تفاقحاليًا مجزأة ويمكن لال  ة الهجرةسياس  فإنّ أطر حوكمة الهجرة )

من الدوافع  حّد قدر اإلمكان الوالمهاجرين(؛  مدى هشاشةعن  19-كوفيد  ت جائحةالمهاجرين المستضعفين وتمكينهم )كشف

معالجة   من الهجرة غير النظامية، وبالتالي فإنّ معّدل كبير لعدم االستقرار، و أسبابفي المنطقة عدة  تبرزالسلبية للهجرة )

ات )تواجه البلدان  الهجرة؛ وتحسين جمع البيانحوكمة  في    بأسره  مجتمعال  مشاركةضمان نهج  ومهم للغاية(؛    الدوافع السلبية أمر  

https://iomint-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aabouzeid_iom_int/EcTHjJY55oxHtL711NjvGfMB9LbndfbyZ6QbkQNNhI9d1g


 
 
 

  صياغة على بالقدرة الكافية البلد ، ال يتمتّع مفصلةالبيانات ال في غيابوالهجرة، حول صعوبات في جمع بيانات في المنطقة 

   سياسة قائمة على األدلة(. 

 

 

  ي:للهجرة على المستوى اإلقليم ميتفاق العالعملية متابعة ومراجعة اال

 

ونائبة المديرة اإلقليمية في الشرق األوسط وشمال  للسياسة واالتصالولى ، المسؤولة اإلقليمية األميجوالسيدة كريستينا 

  :، المنظمة الدولية للهجرةفريقياأ

دولة   22تشمل والتي عملية متابعة واستعراض االتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية، لفي عرضها اشارت السيدة ميجو 

أعضاء  يق مع  ثبتنسيق وو  المنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية واإلسكوا،  تعاون معالبفي جامعة الدول العربية  عضو  

اإلقليمية من منطقة إلى   ستعراضاتيختلف اإلطار الزمني لالفي حين إلى أنه  ، شبكات االمم المتحدة للهجرة اإلقليمية والوطنية

يمكن االطالع ) 2021فبراير  25-24في  المؤتمر االستعراض اإلقليميسيجري عقد العربية، إلى المنطقة أخرى، بالنسبة 

المتابعة  عمليّة مت لمحة موجزة عن (. وقدّ هجرةبال المعنية المتحدة مماأل شبكة)على موقع الخاصة بالمؤتمر الوثائق على كافة 

 ي تَ ورش: ه، بما فيالجهات المعنيّةمشاركة أوسع وأكثر فعالية لجميع بغية ضمان عدة مكونات ل  الشاملة  ةاإلقليميواالستعراض 

أهداف    رز فيالتقدم المححول  وطنية الطوعية  ال  تقاريرال  العمل علىعمل لبناء القدرات عبر اإلنترنت لدعم الدول األعضاء في  

المؤتمر االستعراضي  الطرق المتّبعة في  مشاورة مع الدول األعضاء حول  و؛  2020االتفاق العالمي للهجرة في يونيو وأغسطس  

في أكتوبر  ي حوار مع مختلف الجهات المعنيّةجلستَ و؛ 2020العالمي للهجرة في المنطقة العربية في أكتوبر  تفاقاإلقليمي لال

مع مجموعات محددة من أصحاب المصلحة كجزء من عملية  أخرى . وأضافت أنه سيتم تنظيم جلسات حوار 2020ونوفمبر 

تقرير عرض ، وتم التخطيط ل2021الربع األول من عام ج بتنظيم مؤتمر االستعراض اإلقليمي في التي ستتوّ  ستعراضاال

وجود ثماني   ىإل  أشارت السيدة "ميجو"   أخيًرا،واإلقليمي.    ستعراضبعد مؤتمر اال  2021اإلقليمي األول في أبريل    ستعراضاال

والمملكة العربية   ،واألردن ،وجيبوتي ،في البحرينمتواجدة  العربيةفي المنطقة  معنية بالهجرة شبكات وطنية لألمم المتحدة

)يمكن إرسال   عيةطووطنية رير اتق ةدول  12مت قدّ وواإلمارات العربية المتحدة،  ،والمغرب ،وموريتانيا ،والكويت ،السعودية

  على: مي بريد اإللكتروني الخاص بعملية االستعراض اإلقليال  إلى لالتفاق العالمي للهجرة تقرير المراجعة الطوعية الفردية

gcmrrarabstates@iom.int  ّنشره على موقع شبكة األمم المتحدة للهجرة الخاص بالدول العربية.   ليتم 

 

 

لألمم المتحدة االقليمي للشرق االوسط وشمال افريقيا للمفوضية السامية  المكتب  في  لحماية  ول ل، المسؤول األنا بيلينالسيدة آ

 :لشؤون الالجئين

بعملية المراجعة التي من شأنها أن تساعد في تقييم مساعدة  تاالتفاق العالمي للهجرة، ورحب أهميّة تنفيذالتأكيد على ت أعاد

المهاجرين في جميع أنحاء المنطقة. وسلطت الضوء على أهمية الوصول إلى مجموعات مختلفة، مثل الالجئين في هذه العملية  

ة والميثاق العالمي بشأن تكامل بين االتفاق العالمي للهجرعالقة الخاصة بتنفيذ االتفاق العالمي للهجرة، مشيرة إلى وجود 

. وأكدت كذلك على أهمية إشراك مختلف كّل منهما  لتحقيق التزامات  تعاون أكبر بين االتفاقين العالميينقيام  الالجئين، وحاجة إلى  

ت  ذات الخلفيا  شخاصواألمنظمات المجتمع المدني الوطنية والمهاجرين    ال سيّماأصحاب المصلحة في عملية المراجعة اإلقليمية  

  ين.المختلفوالفئات العمريّة والنوع االجتماعي وذوي االحتياجات الخاصة  

 

لالتفاق العالمي للهجرة في المنطقة  شاملةمناقشة مفتوحة عن تعزيز النهج الحكومي والمجتمعي في عملية استعراض 

 :دعم المطلوبةوالفجوات واالمثلة الواعدة لتنفيذ اهداف االتفاق العالمي للهجرة ومجاالت ال العربية

 

 المقر الرئيسي ،رئيس قسم العالقات الدولية في المنظمة الدولية للهجرة ،السيدة نيكوليتا جلوردانوالجلسة:  يسرةم
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بشكل هذه المساهمات ارسال و في االستعراض االقليمي للدولالتشاور بين الدول آليات  مساهمة يةيفكنيكوليتا السيدة  عرضت

أثناء  عضاءعضاء او مجموعة من الدول األاألالدول عبر ممثل ير مباشر غبشكل أو لرئيس لأو لآللية مباشر لألمانة العامة 

المجتمعات بدون إغفال آللية با رسمية لها عالقةدولية منظمة او عبر  مستوى العالميالعلى التشاور لية آقليمي او إلالحوار ا

مات حكومية ظتشاورات إقليمية اخرى او مع من عبر مع الشركاء كما يمكن القيام بذلك. قليمية في هذا الصدداالقتصادية اإل

انة العامة الخاصة  بموقع األم ة بناء على المخطط العام مرفق وقد تحّدد كّل مساهمة ، صحاب المصلحة في المنطقةأ اخرى او 

  . ةطوعيأنّها  المشاركون إذ لها فضيطريقة  ةلية التشاور بين الدول او بأيآلكوثيقة ختامية في اي فاعلية  ةباالتفاق، او مكتوب

ً يمكن أ على هامش   حدث جانبياو في  الحوار  قليمي عن طريق بيان شفهي في جلسات  المشاركة في فاعلية االستعراض اإل  يضا

عن طريق عقد فاعلية مشتركة او  المساهمة  ومن الممكن .الشهر القادم المتوقّع عقدهقليمي الفاعلية الخاصة باالستعراض اإل

االرسال على  موقع اآللية او التوجه إلى  ذكرت إمكانيّةو. مع أصحاب المصلحة بيان شفهي مشترك او تقرير مكتوب مشترك

يتحدث الشركاء وصت ان أو. او العمليات التشاورية العالميةلشراكات الدولية للمنظمة الدولية للهجرة لقسم االبريد االليكتروني 

 (هنا طالعاإلء اجرل، ا)لمزيد من المعلومات قة.في المنط الشبكةعبر منسق او  في المنطقةنسق عبر الم

 

 األسئلة اإلرشادية التالية: د إلى استناالتم تيسير جلسة المناقشة ب

o حديث عن حالة تنفيذ الخطط واالستراتيجيات اإلقليمية بشأن الهجرة، حسب أهداف اإلتفاق العالمي للهجرة ذات ت

 الصلة؛ 

o  كيف تم دمج المبادئ التوجيهية الشاملة والمترابطة لعدة قطاعات، بما في ذلك مبادئ إدماج  المجتمع بأكمله والحكومة

ل ذات الصلة في الخطط والسياسات القائمة )وما إذا كان ذلك قد ساعد في  بأكملها، من قبل آليات التشاور بين الدو

 معالجة المفاضالت وتسريع التنفيذ(؛

o ما هي الثغرات والتحديات الرئيسية للنهج اإلقليمية القائمة واالستراتيجيات وخطط التنفيذ؛ 

o ة بمناطق أخرى )ويمكن عرضها في المنتدى أمثلة على الممارسات الواعدة والدروس المستفادة التي قد تكون ذات صل

 الدولي لمراجعة الهجرة(؛ 

o  ،والمجاالت )أهداف اإلتفاق العالمي للهجرة و / أو المبادئ التوجيهية( التي ستحتاج المنطقة إلى الدعم من حيث التمويل

 إلخ.  وبناء القدرات، والمشورة السياسية، وجمع البيانات وتحليلها، والتكنولوجيا، والشراكات،

 

ور لعملية التشا  الفنيةاألمانة  ،  ، مدير إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة، جامعة الدول العربيةالسيدة ايناس الفرجاني

 الهجرة واللجوء العربية اإلقليمية حول

 اإلقليمي االستعراض في عملية واإلسكوا جامعة الدول العربية شريك مع المنظمة الدولية للهجرة ان إلى اشارت السيدة ايناس 

عملية  ذكرت انو .الفنيةورحبت برؤساء عمليات التشاور واالمانات ، فيما بينهم مثمرالعاون شكرت التو ،لالتفاق الجارية

  في  عضاءاال دول ال  تضمو مساهماتالو سنوات من الخبرةتتمتّع بو  2014 نةسبدأت التشاور العربية حول الهجرة واللجوء 

عدد  ل مستقبلة ودول عبوردول و هجرةرة للددول مصالتي تضم ة المنطقة عطبينظرا لنشأت انها  قالتو .الدول العربية جامعة

زيادة في اعداد   مما أدى الي 2011عدم استقرار منذ عام حالة أزمات وواضافت ان المنطقة واجهت  .كبير من المهاجرين

مخّصصة   منصةباعتبارها  التشاور عمليةبدء الهجرة غير الشرعية ما دعا الى  موجاتالمهاجرين والالجئين والنازحين و

  ت العملية خرجتشاوري  بداية، فقبله تم عقد اجتماع استثنائيال منذ االتفاق العالمي للهجرة وكان لها دور في  للهجرة واللجوء 

في االجتماع التشاوري  ومشاركتهالمشاورات الخاصة باالتفاق لوتم رفعها لميسرين قف المنطقة العربية وم تعكس منه بوثيقة

الموقف العربي في الموضوعات اإلحاطة بفي نيويورك ب  علماً أّن المجموعة العربية قامت  2017عام    لالتفاق  اإلقليمي للتحضير

بعد اعتماد االتفاق قامت عملية و. واللجوء الهجرة اتضمان ان يعكس موقف المنطقة بشأن ملفوذلك لباالتفاق المتعلّقة الهامة 

شارك  تو .هزيادة الوعي بشأنالخاصة باالتفاق لكافة المستجدات بدراية على عضاء الدول األوراق وإبقاء األالتشاور بإعداد 

عدت كما أ .لالتفاق لمراجعةعلى عملية التنفيذ واحث الدول االعضاء توذات الصلة جتماعات كّل االبشكل مستمر في العملية 

يحتوي للهجرة على موقع شبكة األمم المتحدة عرضه تم بشأن تنفيذ االتفاق في المنطقة العربية  يانب ةعملية التشاور اإلقليمي

حيث على التنفيذ واالستعراض  تحث كما .أولويات 10وهم بالنسبة للمنطقة  23أهداف االتفاق ال عن مهمة معلوماتعلى 

https://www.iom.int/inter-state-consultation-mechanisms-migration


 
 
 

الذى  المنطقة العربية  فيللهجرة  اإلقليميمؤتمر االستعراض في  الستعراضهاطوعية نية طتقارير و  يةدولة عرب 12 أعدت

في مجاالت مختلفة أهمها تقني ومادي وبناء قدرات  لدعم  الدول العربية  لتنفيذ االتفاق تحتاج    هوأضافت أن  2021فبراير    فيعقد  

لجميع مراحل الهجرة   الوقت المناسبتقديم معلومات دقيقة في  و  لسياسات قائمة على األدلة  بيانات دقيقة ومصنفةجمع واستخدام  

منصة إلستمرار الحوار وتبادل  العملية كون تأمل ان وت بشأن المهاجرين المفقودين.نسيق انقاذ االرواح والتعن عمليات و

ضمان مشاركة الدول  السياسات في مجال الهجرة الى جانب العمل على تنسيق توحيد الرؤى وتعلم من األقران والخبرات وال

تتناول وضع خطة    وتعتزم ايضا  الهجرة الدوليةالستعراض    العالمي  منتدىلالعربية في كافة الفاعليات المتعلقة باالتفاق وصوال ل

في التعاون على أن يتّم االستمرار مع الشركاء وعلى رأسهم شبكة األمم المتحدة للهجرة  بالتعاونأولويات المنطقة العربية  أحد

 مع المنظمات الدولية لتقديم كل الدعم الذي ستحتاجه الدول العربية في الفترة القادمة.  

 

 أندونيسا ولعملية بالي:في الشؤون الخارجية  عنممثل  ،تاريمروي سود سيال

وأضاف   مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر. عملية بالي تعمل على ن  الي ا السيد روي اشار 

عن أندونيسيا  وتحدث بصفته الوطنية ممثالً  .والمناقشةوتعزيز التعاون الفعلي  لمشاركة المعلوماتخاص منتدى  لعمليةلان 

لتحقيق   شامل  إطاراالتفاق العالمي للهجرة    يمثل  حيث  المجتمعي الشاملالحكومي وتعزيز النهج  على    اندونيسيا تعمل  وأوضح أن

لكثير من اهداف االتفاق وأضاف ان ا  والحماية.   االحترامعلى  المهاجرين  بحصول    ة، وملتزممنظمةالنظامية والمنة واالهجرة  ال

يقية تمثل أولويات حقوهناك ات، لها اولويكألهداف ا التي تعتبر الدول االخرى الناميةة إلى ببالنس والسيمااولويات  أصبحت

من أجل إعمال حقوق وحماية   األول والثالث والخامس والسادس والثامن عشرالهدف  على    تركز اندونيسياخطوط ارشادية حيث  

 على المستوى الوطني  تنفيذية بذلت جهودن هناك إ قالو المهاجرين ورفاههم بما يتماشى مع خطط التنمية المحلية والعالمية.

من   10.7دمج المؤشر و اتالمجتمعوعلى مستوى  برامج مركزية وال مركزيةو تعزيز التنسيق مع اصحاب المصلحةمثل 

اليد  من هجرة أأولوية خاصة كو، التوظيفوآلية  اليد العاملة المهاجرة وقحترام حقالخاص باباالتفاق اهداف التنمية المستدامة 

غير   هي أزمة الجائحة  وأضاف بأن .تبني نهج يدمج الحكومة والمجتمعوخطة عمل لتنفيذ االتفاق من خالل  عام العاملة بشكل 

  لذين المهاجرين اوخاصة بشأن  إلندونيسيا بمثابة خط ارشادي أصبح االتفاق، وأن اهذه المسائلاكب وان ن بدّ  ال ولكنمسبوقة 

مكافحة التهريب ب لمساهمة في االستعراض خاصة فيما يتعلقطلع ل يت باليعمليّة مشارك لرئيس وأختتم بأنه ك .بالجائحةتأثروا 

 .بالبشر واالتجار

 

 الخرطوم )هولندا(: عمليةرئيس ، كنبيوست كالرييالسيد 

ً   الخرطوم  عملية  ه يمثلوست انيالسيد    حوضأ بين    اً حوار  تشملوان العملية  ،  المشاركة  من األعضاء ولكن يودّ   وهو ليس مفوضا

العام  وأضاف ان  يتعلق باالستعراض االقليمي. المختلفة مبادراتمن التداخالت في ال الكثير وأنّ  االتحاد االوروبي وافريقيا

غريب اننا   وأنّه ألمر، التي كان لها أثر على بلدان افريقياالناتجة عنها وتدابير الو 19-الكوفيدحة جائ بسبب االفائت كان صعب

  هذه البلدان  على عمل ة وأثرهاعواقب الجائح التعامل معالقيود كل  رغمجاهدين  محاوليندبلوماسية الهجرة تحقيق نعمل على 

في  ون عودة المهاجرين، يوتأم المنطقة حمايةو العاملة يدهجرة الحول جلسات  مثل الماضيالعام  بعض االنشطة التي نفّذت

ضاف ان العملية تعمل ايضا على  أو .حماية المهاجرينو تبعيات الجائحةو االتجار بالبشر الحّد من على ترّكزلشهر القادم ا

  حيث توّصل الجميع إلى عملية الخرطوم ثم العمليات االخرى في  لطلب المسؤولين األوتلبية ل خطة عمل ذات صلة ثتحدي

 ذلك في هذا العام في االجتماع الذي سيعقد في مصر . آمل ان يتم ياستعداد لتقديمها و  ىعل همتفاق وباال خاّصةوثيقة محددة 

 

 بشرلية الوطنية للهجرة المنظمة والمنتظمة ورئيس آلية مكافحة االتجار بالآلزين العابدين ابراهيم رئيس ا اللواء السيد

 :)السودان(

من المهاجرين والالجئين من غرب   وأعداداً كبيرةمن التحديات  مجموعةالسودان تواجه اشار السيد اللواء زين العابدين ان 

التوطين  التحدياتبين أبرز فر الجهود. ومن ضا( ما يتطلب تالجئ حاليا 70.000كثر من ااثيوبيا )جنوب السودان وافريقيا و

بأهداف ومبادئ  السودان  مسكلذلك تت ه وأضاف ان رغم دعم المنظمات الدولية. قبول المجتمع المحلي لهذه التدفقاتو والتصدير

وشرح تشمل جهات حكومية كثيرة  وعقد اجتماعات عديدة  مختصة للهجرة اآلمنة  وزارية  لجنة    يلشكاالتفاق وفي هذا االطار تم ت



 
 
 

 ربط قدرات بارزةالومن التحديات  لدورها المنوط به.مؤسسات الوزارات والتوجيه إلى أهداف ومبادئ االتفاق باالضافة 

اآلن  أما  ،  وجهات اخرى  الداخلية  قوم بذلك وزارةت  تفي السابق كان،  فهم اتفاق الهجرةعمليهة  المؤسسات الحكومية والمدنية في  

ات حتى تقوم بدورها في هذا الصدد مثل ءالدولة ولذلك نقوم برفع الكفا جميع جهات تعنياهداف االتفاق شاملة فقد أصبحت 

من أجل التوضيح  السودان  في  عقدنا اجتماعات مع المنظمة الدولية للهجرة    تابع قائالً و  لعمل.وا  يةالتنمية االجتماعو  الصحةوزارة  

ورشة عمل الستعراض وشرح كل المبادئ واشراك    وستعقدالية مشتركة لكل الجهات    عليه تّم وضعو  واتخاذ اإلجراءات الالزمة

الكثير من   الذي يستقبلاستعراضات السودان دعم بغية وذلك الالجئين  خيّماتوم ةالمدني الجهات ال سيّمااصحاب المصلحة 

ايضا   همنوأضاف ا .هذا االتفاق تنفيذحريصين على  كونهماوروبا وباتجاه الى الدول العربية او المتوسط  العابرينالمهاجرين 

جرة غير  لمكافحة اله المختصة مع الجهات يعمل على مشاركة البيانات في الخرطومهناك مركز معنين بعملية الخرطوم و

 النظامية وحماية الضحايا. 

 

 السيد جرانت فوليت ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة االسترالية وممثل عملية بالي:

ً لإلتفاق  يبسيستيج كّل من األعضاءحكومة وأربع منظمات دولية حيث ان  45تشمل بالي ان عملية  السيد جرانت أشار  وفقا

 االجتماعالقدرة على  )الجائحة( ومن ضمنها عدم العصيبة وناقش تحديات تنسيق الجهود في هذه االوقات  .السياق الخاص بهمل

ً منتدى يجمع المسؤولين عبارة عن فعملية بالي في األساس  ،وجها لوجه كما سبق من خالل التعاون مع اندونيسيا تم ولكن  .معا

، علماً أنّه لم يكن  ايضا حلقة تشاورية في اكتوبر ونوفمبر وافي اكتوبر الفائت وعقد رنت عقد اول تدريب افتراضي عبر االنت

  كان من الصعب لهم ألنها طريقة مهمة لتبادل آراء من قب ل أطراف هذه األنشطة  نوواصليبسبب الجائحة وس أمامهم خيار  آخر

  بما يعود علينا بالنفع.الجوانب السلبية لتحويل بعض  من الدروس المستفادةظروف طبيعيّة، ما يعتبر في  همب والتقيأن 

 

 

 :  اإلقليمي وسائل ضمان المشاركة المثلى  آلليات التشاور بين الدول في االستعراض حول ةمفتوح ةنقاشم

 

المذكرة  شاركةمتم توموائده المستديرة حيث س جدول أعمال جلسات المؤتمر الجلسة السيدة سارة سلمان ةميسر استعرضت

بعض تحديد المساهمة في العمليات التشاورية اإلقليمية وكيفيّة ف على المقترحات وولكن نود ان نتعرّ  حاضرين الفاهمية مع تال

السيدة إيناس الفرجاني بعض النقاط من منظور العملية التشاورية اإلقليمية  كما اقترحت  .الوثائق الختامية في استعراضتكم

 عملية استعراضية تفاعلية تشاركية. بهدف أن تتمّ  طرق المساهمة إضافة إلىالعربية، 

 

 ، رئيس عملية الخرطوم )هولندا(:السيد يوست كالرينبيك

عملية  الخرطوم لإلسهام في  عمليةفي الطريقة المثلى لمعاً نفكر ود ان ت اانهوأوضحت سيد يوست السيدة سارة الكلمة للأعطت 

أو  بأفضل طريقة في الوثيقة الختامية  يمكن إبراز ذلك او كيف  مكتوب كإسهامكمتحدث أو هل بصفتها  :االستعراض اإلقليمي

أصحاب المصلحة  نداء يعكس حدا موصوتا نود ان نرسل  .بإرفاق بعض المرفقات المكتوبة من بعض العمليات المختلفة القيام

ً اسهام وقد يكون ذلكنقدم مادة علمية غنية في منتدى استعراض الهجرة أن المختلفين او  مكتوب او يقدمه شخص يركز على   ا

 .هذه النقاط

ً انهم لن يحضّ ورد السيد يوست انه يعتقد   ً   روا اسهاما  االجتماعأتي اهمية هذا  تفي نفس الوقت لم يفكروا في ذلك وهنا  ولكن    مكتوبا

الدول األعضاء، كما  نظر من منظور يو لعمليةفي ا  ةقشانمببدء هذه العرب عن سعادته بأن يلتزم أو .سياق العمليةفي مناقشة 

ثير النقاش يس، ما  هتمام بهذا األمرإويمكن ان يكون هناك    تقاطع اخرايضا تداخل وجزء من المنطقة العربية وقال سابقا ان لديهم  

 . بصورة شخصيةأكد على مشاركته و رى كيف يمكننا ان نمضي قدمايفي العملية و

 

 السيدة ايناس الفرجاني، مدير إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة، جامعة الدول العربية:

ويمكن ان يساعد ذلك العمليات التشاورية   بالفعلالعملية التشاورية اإلقليمية العربية  به  امت  ذكر ما قواشارت السيدة ايناس انها ت

مع الدول كعملية  واتحدثوقالت انهم شريك في عملية االستعراض االقليمي.  همالمنطقة ولكن ونمثلي هم، اناإلقليمية االخرى



 
 
 

يجب ان تكون موجودة في البيان الذي   التيمهمة الإلى النقاط  ارواواش في عملية االستعراض اسهام كتابي تقديم عضاء عناأل

  23بالمنطقة العربية من بين ال خاصةبالفعل بتحضير هذا البيان الذي يتضمن األولويات ال امواملية التشاورية وقعستقدمه ال

 ،التنفيذ الموجودة بالفعل في عمليةالتحديثات  ا والتغييرات اوهنوواجهيالتي  التحديات واكما ضمالمذكورين في االتفاق هدف 

من   ه واقترحت انعربية. لغة العلى موقعها بال وجودم االمم المتحدة للهجرة وهو ه لشبكةلوارسو اسهام مكتوب بالفعل هماذا لدي

  جميع الدول في المنطقة المنخرطة في العملية إذ أّن    الدول في المنطقة،  بينليات التشاور  آ  بمساهمة من خالل  واقوميالممكن ان  

خالل عروض اصحاب المصلحة في  م يقد  سهام مكتوب ان نخرج بإ ناويمكن،  العربيةبلدان للشاملة عدد من العمليات ال هملدي

اهم  أن ندرج و المكتوبة من العمليات االخرى ذات الصلة جمع االسهاماتولكن هذا بالطبع يتطلب ان نقوم ب. المرتقبالمؤتمر 

 .بعرضها في المؤتمرمكتوبة ثم نقوم  النقاط في وثيقة واحدة

 

 ممثل من الشؤون الخارجية بأندونيسا وممثل لعملية بالي: ،ارتيروي سوم

المشاركة في االستعراض من مشاورات  تعزيز التركيز على نقطة وشارك السيد روي بعض النقاط الخاصة بالمناقشة مثل 

نشرك البلدان كافة من  نود ان و اآللية بالتحّدث عن 2002 عامعملية بالي في  مع استرالياقمنا وقال . لبلدان المنطقةومشاركة 

في المنطقة بغض النظر كافة الدول  استطعنا ان نجمع    . وأضافيتشاورعلى شكل منتدى  لمناقشة الوضع  منصة واحدة    ضمن

بنفس السرعة  للتفكير والتواصل جلسنا معا وكان لدينا فرصة ، وبلد منشأ او عبور او مقصد :عن الوضع من حيث الهجرة

ً  وال يجب ان نعتبر ذلك أمراً  والعقلية في   البالد األهم ان . وأضاف منتدى تشاوري دعمل ق مبتكريطر  علينا ايجاد ،به مسلما

وال يجب ان تعتبره بالي  عملية  سيا تشارك بآفي  وحتى هذه اللحظة كل الدول األعضاء  يتخذ،  ستشعر بالراحة ألي قرار    المنطقة

ً   امراً  استراليا  مع    ونعملوأضاف انهم ي.  نيوهناك دائما مساحة كافية للتحس  تحديات مختلفةألن كل بلدان المنطقة تواجه  به    مسلما

نتلزم  علينا ان  . وأضاف ان مباشرةالجهود وتستمّر ال تهريب مبادرة انقاذ مائة ضحيةبمثالً  امواقفالمهاجرين مكافحة تهريب ل

عندما نتحدث عن اشراك الجميع على نفس الطاولة علينا  ،بغض النظر عن الجنسية وف صعبةظرألشخاص في ام حماية بنظا

فهو أمر يجب ان  الالجئين ام ال، المهم هو االستعداد للمشاركة يةتفاقاعلى كانت هذه الدولة وقعت ما  إذاعلى أساس نفرق  أال

 نخلقه او نعمل عليه. 

 

 :المنتدى اإلفريقي حول الهجرة ،إلفريقيا ومنتدى الصحراء ،المستوىاسياتا كاين، مستشار اقليمي رفيع 

ولكن طلب منها ارسال رسالة عن العملية التشاورية اإلقليمية بإفريقيا المشاركة ان المنتدى لم يستطع السيدة اسياتا أوضحت 

  احدى  في هذه المناقشة وعلى أتم االستعداد للقيام بدور متحدث في ان يكون لهم دوراً على وطبيعتها الشاملة وانهم حريصون 

ليس من المنطقة العربية فقط ولكن مع   ،منطقةواشاروا الى أهمية الحوار بين األقاليم المختلفة في ال، المستديرةالطاولة جلسات 

  واضافت ان زميلها قال انه يود ان يركز على بعض . مختلفةاآلراء والوجهات ال الزمالء من العمليات االخرى من أجل جمع 

لعمل الذي تقوم  ا كما أشار الى أهمية  اقشة المقبلةنمفي التعاوني الحوار والهجرة النظامية والاليد العاملة هجرة مثل  مجاالتال

ول  في تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة وانه في أ واللجنة اإلقتصادية اإلفريقية التابعة لألمم المتحدة فريقياالتحاد اإل به مفوضية

تحدثوا  الشامل ووالمجتمعي  فريقيا لتعزيز النهج الحكومي  إمنطقة  تشاوري في    ببناء منتدى  تانالمنظمقامت    2020  عام  ديسمبر

  .تاحة اشتراكهمإمن حيث  شمولية  ألصحاب المصلحة للحديث عن تنفيذ االتفاق وضمان المساحة  عن سمات الشفافية وخلق ذلك  

ً أن  االتفاقتنفيذ في  االشتراكأهمية االختالف ونقاط كد على وأ المساهمات أصحاب المصلحة تقديم من وا طلب هموذكر أيضا

المشاركة من خالل تمكينهّن  المجموعات المختلفة مثل النساء    باالعتبارواألخذ    وضمان تمثيل الجميع  عدم التمييز  مبدئعالء  وإ

االتفاق في   همية الخطة العملية ألفريقيا لتنفيذوأضافت ان المنتدى يرى هذا الحوار فرصة سانحة لإلشارة أل.  هذه المناقشاتفي  

 فريقيمانة الفنية للمنتدى اإلاأل الوحيدة التي تراها من المنظمة الدولية للهجرة في مجال وة الفجوتعتقد أن ، ورةكمذالمجاالت ال

ن شاركوا في االجتماع الذي عقد في مصر )بارفوم( ولكن علينا ان نشرك مجتمعات ممّ دمج فئات مجتمعية تدعو الى  للهجرة

من أجل تنفيذ خطة   بارفوموالسلطات المحلية واإلتحادات المختلفة في نقاشات  كاديميةألااألوساط الشتات والنقابات العمالية و

 عمل تنفيذ االتفاق اإلفريقية.

 

 



 
 
 

 الكلمات الختامية:

 

 ، المستشارة اإلقليمية لشؤون السكان، اإلسكواالسيدة سارة سلمان

 . أعربت عن تقديرها لجميع المشاركين للمناقشة القيمة

 

 وسط وشمال إفريقيا، المنظمة الدولية للهجرةألاالسيد عثمان بلبيسي، مستشار إقليمي أول لمنطقة الشرق 

في  وعن سروره للمشاركة  نهاية يوم مثمر للغاية   الحوار أنّ عن  وأعرب بشكر جميع المشاركين الكرام  السيد عثمان ختتما

الحماس وكذلك االلتزامات النشطة لدعم تنفيذ ومتابعة ومراجعة االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة ومختلف المناقشات البناءة 

آليات المشاورات بين الدول في  تدعم المنظمة الدولية للهجرة  كد انوأ وما بعدها. والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية

ن طبيعتها التفاعلية والتشاركية تعزز فهم فرص وتحديات الهجرة وتدعم الدول األعضاء في تحديد وتطوير أالمنطقة، حيث 

أن نتمكن من الشروع في المزيد من التفاعالت  هملأعن  وأعرب سياسات فعالة لمواجهة التحديات واالستفادة من الفرص.

هدفنا المشترك المتمثل في جعل الهجرة آمنة  تحقيق لضمان أن يعمق كل اجتماع من اجتماعاتنا التزامنا وفهمنا لالقتراب من 

على    مختلفة  ةمناطق زمنيّ ختتم بتوجيه الشكر لجميع المشاركين الموقرين الذين انضموا من  او  لصالح الجميع.ونظامية  ومنظمة  

 اهتمامهم.

 

 :الملحق: قائمة المشاركين

o  حول الهجرة في غرب البحر األبيض المتوسط 5+  5حوار 

o مبادرة االتحاد األفريقي للقرن األفريقي بشأن االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين (AU HoAI) 

o العملية االستشارية اإلقليمية العربية حول الهجرة وشؤون الالجئين (ARCP) 

o  عملية بالي 

o  )مبادرة طريق الهجرة بين االتحاد األوروبي والقرن األفريقي )عملية الخرطوم 

o حوار الهجرة لمنطقة الكوميسا 

o حوار الهجرة من السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا األعضاء (MIDCOM) 

o منتدى عموم أفريقيا حول الهجرة 

o  عملية الرباط 
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