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 عملية بودابست

 اجتماع كبار المسؤولين

  2022كانون األول/ ديسمبر  1الزمان: 

 إسطنبول، تركياالمكان: 

 

 مسودة التقرير

 

  

هي  -دولة 32مشاركاً من  64عملية بودابست السنوي لكبار المسؤولين اجتماع د حش .1

 ، البوسنة والهرسك، بلغاريا،بلجيكا، بنغالدش، ، أذربيجانأسترالياألبانيا، النمسا، 

إيطاليا، هنغاريا، العراق، جورجيا، فنلندا، ألمانيا،  الجمهورية التشيكية، الدانمارك،

، مولدوفا، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، باكستان، بولندا، مالطا قيرغيزستان،

باإلضافة  -والمملكة المتحدة سويسرا، تركيا، أوكرانيارومانيا، صربيا، إسبانيا، السويد، 

(، مجلس االتحاد EUAAوكالة االتحاد األوروبي للجوء ) إلى المفوضية األوروبية،

منظمة العمل الدولية (، ICMPDالمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ) األوروبي،

(ILO ،)المنظمة الدولية ل( لهجرةIOM،)  ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات

 (.UNODC)والجريمة 

بعد عقد اجتماعات كبار المسؤولين بشكل افتراضي لمدة سنتين، اجتمع كبار المسؤولين  .2

 للدكتور سافاش أونلو،حضورياً من جديد في إسطنبول، تركيا. افتُتح االجتماع بكلمة 

الجهة الرئيسة بصفتها لية التركية، ممثاّلً تركيا في وزارة الداخرئيس إدارة الهجرة 

، رئيسة الوحدة في دائرة التعاون حول تيميا ليهوسكيلالجتماع. تلت ذلك كلمات للسيدة 

ألكساندرا سا الشؤون الداخلية األوروبية وممثلة وزارة الداخلية الهنغارية، والسيدة 

، نائبة رئيس الوحدة في المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية كارفالو

، المدير العام للمركز الدولي لتطوير مايكل سبندليغراألوروبية. أخيراً، اختتم السيد 

الجهة المضيفة ألمانة عملية بودابست، الجلسة االفتتاحية مرّحباً وهي سياسات الهجرة، 

 ت في إسطنبول. بشركاء عملية بودابس

إلى تقييم العام الماضي فحسب، بل إلى ال هدف اجتماع كبار المسؤولين، بشكل أساسي،  .3

ً إجراء مناقشة استراتيجية  حول اقتراحات الجهة الرئيسة المتعلقة بمستقبل أيضا

االجتماع بحلقة نقاش حول المكّونات األساسية للشراكات الناجحة مع  واختُتم. الحوار

الحرير. فانبثقت عدة أفكار واقتراحات مثيرة لالهتمام من النقاش الذي دار منطقة طرق 
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بين ممثّلي تركيا، العراق، هولندا، باكستان، المفوضية األوروبية والمركز الدولي 

 لتطوير سياسات الهجرة. 

اإلنجازات األساسية التي تحقّقت خالل العام أطلعت أمانة عملية بودابست الحضور على  .4

اعتماد نظرية التغيير عقد ثمانية اجتماعات، وإصدار منشورات متنّوعة، و منهاو، 2022

الخاصة بالحوار، وتنظيم االجتماعات األولية حول التعاون بين العاملين في مجال إنفاذ 

أّن هذه النتائج قد تحقّقت جنباً إلى  تقدير المشاركين(. وكان من دواعي COLEPالقوانين )

ضمن إطار عملية  ،مة التي تُطبّق في منطقة طرق الحريرجنب المشاريع المنتظ

ضمن  2022، ارتكزت على إنجازات 2023مسودّة لخطة عمل  ترضبودابست. كما عُ 

من نداء العمل. باإلضافة إلى ذلك، رّحب الشركاء باألدوار  2و 1المجالين ذوي األولوية 

ة المرجعية، وبلغاريا بصفتها المحدّدة لكّل من السويد بصفتها الرئيسة الحالية للمجموع

الرئيسة الحالية لمشروع التعاون بين العاملين في مجال إنفاذ القوانين، فضالً عن األنشطة 

ً لمجاالت الحوار ذات  المخصصة، االفتراضية منها والحضورية، التي نُفّذت دعما

 األولوية.  

 : مقترحات الرئاسة التي تضّمنتعرضت الجهة الرئيسة  .5

 وزاري سابع )حيث سيتم طرح بيان وزاري ونداء عمل جديدين(؛ عقد مؤتمر 

 والهند )مع  ،واألردن ،توسيع نطاق الحوار جغرافياً ودعوة دول جديدة مثل لبنان

 إعادة تنشيط مشاركة هذه األخيرة( إلى االنضمام إلى عملية بودابست؛

  قة بين الهجرة ، مثل العالالقادَمينإضافة مواضيع جديدة إلى البيان ونداء العمل

والتنمية، والتغيّر المناخي، والصحة، والجندر وغيرها؛ إصالح هيكل مجموعات 

 ً  ؛العمل اإلقليمية لعملية بودابست ليصبح هيكالً مواضيعيا

  ،جمع األموال بطريقة أكثر منهجية  بهدفتحسين هيكل التمويل لعملية بودابست

 واستدامة؛ 

 من خالل مساعدتها على ، مرجعيةالمجموعة ال إضفاء طابع مؤسساتي على

 وتمكينها مناالضطالع بالدور المسند حتى اآلن إلى "أصدقاء الجهة الرئيسة"، 

تولي مهام أساسية ووظائف توجيهية أخرى، مثل المساعدة في صياغة البيان 

 الوزاري ونداء العمل الجديدين.

تي وّجهت الحوار وأثنت على المسار الرّحبت الدول بشكل عام بمقترحات الرئاسة،  .6

. كما جدّد عدة شركاء التزامهم بالحوار، ومشاريعه البارزة، والفرص نحوه في المستقبل

 المتاحة لتوطيد التعاون؛ 

وافقت الدول على ضرورة عقد مؤتمر وزاري. وُسّجل  بالنسبة إلى المقترح األول، .7

ء العمل اقتراح بإطالق جولة من االستشارات حول مضمون البيان الوزاري وندا
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الجديدين بأسرع ما يمكن. ولعّل أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو تشكيل "مجموعة صياغة" 

 ؛ 2023بشأن التقدّم المحرز خالل اجتماع كبار المسؤولين في نهاية العام  هاترفع تقارير

أن تبادر الرئاسة إلى فتح موضوع رّحبت الدول باقتراح  ،الثانيبالنسبة إلى المقترح  .8

 االنضمام إلى عملية بودابست مع البلدان المختارة في حال كان ذلك يثير اهتمامها؛ 

أعربت الدول عن رغبتها في مواصلة التركيز على الهدفين  ،الثالثبالنسبة إلى المقترح   .9

 6و 5ن من نداء العمل، مع تحسين مستوى التركيز على الهدفي 2و 1ذوي األولوية 

أيضاً، نظراً إلى األزمات الجيوسياسية واالجتماعية االقتصادية األخيرة؛ فضالً عن ذلك، 

يجب معالجة المواضيع المقترحة الجديدة بشكل أفقي عوضاً عن إضافتها كأهداف جديدة 

إلى البيان الوزاري الجديد؛ وسيكون من الضروري أيضاً توفيق األهداف ذات األولوية 

بست مع بقية االتفاقات واألطر الدولية؛ وأشير كذلك إلى أنه ينبغي المواءمة لعملية بودا

بعناية بين مجموعات العمل المواضيعية واألولويات التي أعربت عنها عملية بودابست، 

وضمان تصميم مجموعات العمل بطريقة تجعلها موّجهة، قدر اإلمكان، نحو المخرجات. 

سين التنسيق مع رؤساء بقية مجموعات العمل، مع أخيراً، لفت الحضور إلى ضرورة تح

إمكانية التعاون مع حوارات هجرة أخرى، غير عملية بودابست، لضمان التكامل بين 

 المقاربات المتّبعة؛ 

، فيما 2023التزمت عدة دول بتقديم موارد مالية لعام  ،الرابعبالنسبة إلى المقترح  .10

حث في فرص التمويل للسنوات القادمة؛ كّررت دول أخرى دعمها للحوار واعدةً بالب

فضالً عن ذلك، قدّم شركاء آخرون دعماً عينياً )مثالً االستفادة من الخبرات أو استضافة 

 االجتماعات(؛ 

 اً أبدت الدول تقبّلها لتقلّد المجموعة المرجعية دور ،الخامسبالنسبة إلى المقترح  .11

شركاء المجموعة المرجعية  عم، لكنها اتفقت على ضرورة مناقشة ذلك أكثر اً جديد

 مباشرةً؛ 

وفي ما يتعلق بالجوانب الملموسة لمستقبل الحوار، شدّد المشاركون على بشكل عام،  .12

إنتاج الحلول واألفكار ضرورة أن تستمر اجتماعات عملية بودابست في تركيزها على 

توفير  ، باإلضافة إلىالعملية لتطبيق مشاريع ملموسة حول المجاالت ذات األولوية

المالحظات البناءة بشأن المشاريع الحالية؛ كما رّحب الشركاء بقدرة الحوار على تحقيق 

 النتائج ذات الصلة، وضمان استمرارية الثقة والتعاون في منطقة طرق الحرير. 

 : وافقت الجهة الرئيسة على الخطوات المقبلة التاليةختاماً،  .13

 مالحظاتها ب لإلدالء، 2023تاً، حتى بداية ستمنح الجهة الرئيسة البلدان الشريكة وق

 بشأن المقترحات، في حال كانت لديها أي مخاوف محدّدة أو اقتراحات إضافية

 ؛ حول هذا الموضوع



 

4 
  

  ستتواصل الجهة الرئيسة مع الدول المحدّدة التي تّم اقتراح ضّمها إلى الحوار عند

 توسيع نطاقه الجغرافي؛ 

  االستفسارات والتعليقات المتعلقة بالمواضيع خالل االستشارات التي  ةستتمّ مناقش

 استعداداً لصياغة البيان الوزاري الجديد؛  2023ستجري في 

  ستباشر الجهة الرئيسة بالتحضير للمؤتمر الوزاري قبل االجتماع المقبل لكبار

 المسؤولين؛ 

 ية، السويد وباكستان، ستعقد الجهة الرئيسة اجتماعاً مع رؤساء المجموعة المرجع

 لمناقشة كيفية تكريس دور أكثر تحديداً للمجموعة المرجعية في المستقبل.  

تقدّمت الجهة الرئيسة، والرئيسة المشاركة، واألمانة بالشكر من جميع المشاركين  .14

لحضورهم االجتماع، وتقديمهم الدعم والمساهمات والمالحظات المطلوبة من أجل تحقيق 

 لة لعملية بودابست. الخطوات المقب

 


