
1SENIOR OFFICIALS’ MEETING | 2021

اأعــّدت هــذه الورقــة مــن قبــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة بنــاًء علــى طلــب االمانــة العامــة لمســار حــوار أبوظبــي تحضــرًا  

لجلســة اجتمــاع كبــار المســؤولني فــي الــدول األعضــاء  حــول »الحوكمــة العالميــة للهجــرة: نحــو مشــاركة أكــر لآلليــات 

التشــاورية اإلقليميــة فــي المنتديــات العالميــة« والتــي ســتعقد فــي شــهر مايــو مــن العــام 2021. وهــذه المقالــة هــي 

بمثابــة مســاهمة فــي المحــور المواضيعــي الرابــع مــن أجنــدة أبحــاث مســار حــوار أبوظبــي حــول تقي�يــم مشــاركة االليــات 

التشــاورية اإلقليميــة فــي أنشــطة المنتــدى العالمــي للهجــرة والتنميــة وتحديــد الوســيلة الكفيلــة بالمضــي قدمــًا نحــو 

ضمــان المشــاركة المســتمرة والفعالــة لآلليــات التشــاورية اإلقليميــة )وغرهــا مــن آليــات التشــاور بــني الــدول بشــأن 

الهجرة( في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية والمنتديات العالمية األخرى.

ترّكــز هــذه الورقــة علــى كيفيــة مســاهمة  مســار حــوار أبوظبــي فــي الحــوار اإلقليمــي والعالمــي بشــأن سياســات 

الهجــرة مــن خــال است�كشــاف المنهجيــات اإلقليميــة المتقاربــة لتنــاول قضايــا الهجــرة فــي منطقــة دول مســار حــوار 

أبوظبــي  وخارجهــا، وكذلــك مــن خــال التعــاون مــع آليــات التشــاوريه األخــرى القائمــة بــني الــدول بشــأن الهجــرة مــع مــا 

تنضــوي عليــه مــن تداخــات مواضيعيــة وجغرافيــة، وأخــرًا مــن خــال رفــد المنصــات العالميــة المختصــة بهــذا الشــأن مثــل 

المنتدى العالمي للهجرة والتنميةوالمبادرات األخرى مثل الميثاق العالمي للهجرة اآلمنة والنظامية والمنتظمة.

تهتــم هــذه الورقــة كذلــك باالشــارة الــى الجهــود التــي بذلهــا مســار حــوار أبوظبــي فــي ســبيل  التعــاون مــع اآلليــات 

التشــاوريه األخــرى التــي تهتــم بــذات الموضوعــات أو المناطــق الجغرافيــة. وتجــدر اإلشــارة بشــكل خــاص إلــى تعــاون 

مســار حــوار أبوظبــي مــع آليــة كولومبــو لتنفيــذ مشــاريع مشــركة، كمــا يســعى الست�كشــاف ســبل الحــوار مــع آلليــات 

ــدول بشــأن الهجــرة، مثــل مســار بالــي ومســار ألماتــي، وال ســيما مــن خــال االجتمــاع الخــاص  التشــاورية األخــرى بــني ال

بشــأن التعــاون بــني مختلــف االقاليــم والــذي عقــد فــي إطــار اللقــاء الــوزاري لمســار حــوار أبوظبــي  لعــام 2019. والــذي 

ســاهم بشــكل جوهــري فــي االجتماعــات العالميــة لرؤســاء ومســؤولي أمانــات اآلليــات التشــاورية اإلقليميــة بشــأن 

 ، )GFMD( والمنتــدى الدولــي للهجــرة والتنميــة ،)GRCP الهجــرة واآلليــات التشــاورية األخــرى بــني الــدول )اجتماعــات

والــذي حــرص مؤخــرا علــى مناقشــة البعــد اإلقليمــي للهجــرة . حيــث مكنــت هــذه المنهجيــات مســار حــوار أبــو ظبــي مــن 

تبادل الخرات والسعي إلى التقارب حول قضايا سياسات الهجرة الملموسة عر المناطق.

وللمضــي قدمــًا، ُيعــّد الميثــاق العالمــي للهجــرة اآلمنــة والنظاميــة والمنتظمــة مــن بــني المبــادرات الهامــة التــي يمكــن 

أن يســتمر مســار حــوار أبوظبــي فــي المســاهمة فيهــا. حيــث  شــارك  حــوار أبوظبــي وأعضــاؤه بشــكلٍ فّعــال فــي عمليــة 

ــالميثاق. ومنــذ اعتمــاد الميثــاق المذكــور،   هنــاك حــوار مســتمر حــول تنفيــذه مــن  المشــاورات والمفاوضــات الخاصــة بـ

خــال عــدة منتديــات ، والتــي يمكــن أن يســاهم فيهــا مســار حــوار أبوظبــي بشــكل أكــر من خــال ت�كوينه اإلقليمــي وتمهيد 

السبيل نحو منتدى استعراض الهجرة الدولية في العام 2022.
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