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 لهجرة عىل الصعيدين القطري واإلقليمي   المعنية بابشأن شبكة األمم المتحدة  يتكرر طرحها أسئلة 

ين األول/أكتوبر     2020تشر

  

 
 
أ ة،  ي األشهر األخير

 
إما شبكات جديدة  ف المتحدة  التابعة لألمم  القطرية واإلقليمية  المكاتب  بنشأ عدد كبير من  تابعة    الهجرة معنية 

المتحدة تعزيز   منصات  عززوا أو    لألمم  بهدف  القائمة  الصلة وتقديم دعم متسق من    الهجرة  الفاعلة ذات  الجهات  بير   التنسيق 

ي تن
 
الدول األعضاء ف المتحدة إىل  العالمي  منظومة األمم  االتفاق  ا فيذ  االتفاق    لهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةمن أجل  ومتابعة 

ي إنشاء آليات جديدة أو    واستعراضه
 
ي بعض المناطق والبلدان، يجري النظر ف

 
. وف ي طور  عىل الصعيد القطري أو اإلقليمي

 
توجد ف

ين األول/أكتوبر   اإلنشاء  (.  2020)انظر القائمة المرفقة، حتى تشر

  

ي األشهر المقبلة مع تشغيل الصندوق 
 
ي مجال ومن المتوقع أن يزداد الدعم المقدم إىل الدول األعضاء ف

 
كاء ف ي المتعدد الشر

االستئمان 

 .  التفاق العالمي من أجل الهجرةالهجرة، ووضع خطط تنفيذ وطنية، والتحضير لالستعراضات اإلقليمية لـ

  

 عىل  و 
ً
المذكرة ردودا ها من    أسئلة يتكرر طرحها تقدم هذه  بالهجرة وغير المعنية  الوطنية واإلقليمية  المتحدة  بشأن شبكات األمم 

 .   االتفاق العالمي من أجل الهجرة ومتابعته واستعراضهذات الصلة بتنفيذ  ات المنتدي

  

 لهجرة؟  المعنية با ما هو الغرض من شبكة األمم المتحدة  ' 1'  

  

ي أيار/مايو  
، باعتبارها "طريقة جديدة للعمل" لضمان تقديم  2018أنشأ األمير  العام شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة )الشبكة( ف 

والمنسق عىل نطاق منظومة األمم المتحدة عىل الصعيد القطري واإلقليمي والعالمي إىل الدول األعضاء    ، والموقوتالدعم الفعال

ي تنفيذ 
. وتسىع الشبكة، بذلك، إىل إعطاء األولوية لحقوق ورفاه المهاجرين  هواستعراضته  ومتابع  من أجل الهجرةاالتفاق العالمي    ف 

ي ذلك من خالل تعزيز تطبيق القواعد والمعايير الدولية واإلقليمية ذات الصلة  
ي بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بما ف 

ومجتمعاتهم ف 

ا  للتحديات  والتصدي  والنظامية،  والمنظمة  اآلمنة  الهجرة  وتيسير  التنمية  بالمهاجرين،  عىل  الهجرة  أثر  وتسخير  بالهجرة  لمتصلة 

ي يمكن أن  
ضاف إليها قيمة من خالل اتباعالمستدامة. وتركز الشبكة عىل تلك القضايا التى

ُ
ك لألمم المتحدة.    ت  نهج مشيى

 

 لهجرة؟  المعنية با شبكة األمم المتحدة  هو هيكلكيف    ‘ 2’ 

  

ي   من تنسيق  الشبكة
 األمانة    تقوم بدور   المنظمة الدولية للهجرة، التى

ً
)"اللجنة التنفيذية"(    ةأساسي  عضويةمن    الشبكة . وتتألف  1أيضا

، وتتألف الثانية  واليات المحددة باالهتمامات والقدرات الواضحة  ، حيث تضم األوىل كيانات األمم المتحدة ذات  ة عموس  وعضوية  

ي أن تكون جزءا من  
ي ترغب ف 

ة  أن  الشبكة و من كيانات األمم المتحدة التى ذات الصلة. وتتألف اللجنة   التقنية  والتجاربتسهم بالخير

الشؤون  لحقوق اإلنسان، وإدارة    السامية  التنفيذية من منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية األمم المتحدة 

، ومفوضية األمم المتحدة  ألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتباألمانة العامة لاالقتصادية واالجتماعية   ي
لشؤون  السامية  حدة اإلنمان 

ي بالمخدرات والجريمة.  
، واليونيسيف، ومكتب األمم المتحدة المعت  ومنظمة الصحة    ،" 19-"كوفيد  منذ ظهور جائحةو الالجئير 

ي اجتماعات اللجنة التنفيذية. 
دىع باستمرار إىل المشاركة ف 

ُ
ضمن  ات منظومة األمم المتحدة  كيانا من كيان  39  حاليا    ويوجد   العالمية ت

ي إطار العضوية األساسية والموسع
 ة )انظر القائمة المرفقة(.  الشبكة ف 

  

؟   الصعيد ما هي أولويات الشبكة عىل  ‘ 3’  العالمي

  

  ،
ً
المرفق(  حاليا االفتتاحية )انظر  الشبكة بتنفيذ خطة عملها   تقوم 

 
عىل عدد من األولويات األساسية والمواضيعية. وتشمل    مركزة

ي جملة أمور، دعم  
ي عام  ا   ، لالتفاق العالمي من أجل الهجرة  الستعراضات اإلقليمية ا األولويات األساسية، ف 

  2؛ 2020لمقرر أن تبدأ ف 

العالموتمكير  أفرقة األمم المتحد ي تنفيذ االتفاق 
التقرير األول  من أجل الهجرة  ة القطرية من دعم الحكومات الوطنية ف  ؛ وإعداد 

 ومركز اتصال.     ة  عالمي منصة معارف    وإنشاء؛  من أجل الهجرةالعالمي    االتفاقكل سنتير  عن حالة تنفيذ    عن األمير  العام  الذي يصدر 

  

 
 . االنتدابإىل األمانة موظفير  عىل سبيل  اليونيسيفومنظمة  األمم المتحدة لشؤون الالجئير   قدمت مفوضية 1
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ي يمكن لمنظومة األمم المتحدة أن تسهم فيها   االتفاق العالمي من أجل الهجرة تستند األولويات المواضيعية الحالية إىل أهداف و 
التى

  :  وهي

ها؛  ‘ 1’ ي مجال جمع البيانات وتحليلها ونشر
 
 تعزيز القدرات الوطنية ف

 المهاجرين؛ المتعلق بالحتجاز ا تعزيز بدائل    ‘2’

نسانية،  واإل عىل أساس الرأفة،    لالستقبال واإلقامةتعزيز قدرات الدول األعضاء عىل توسيع المسارات المنتظمة  ‘  3’

 وحقوق اإلنسان؛  

 لتيسير العمل الالئق وتنقل اليد العاملة؛    النظاميةتعزيز مسارات الهجرة ‘  4’

 إلدماج مستدامة؛ العودة آمنة وكريمة وأن تكون إعادة ا عمليات أن تكون   الحرص عىل‘ 5’

 تحسير  إمكانية حصول المهاجرين عىل الخدمات بصورة آمنة وفعالة.     ‘6’

  

.   تفعيل االتفاق العالمي من أجل الهجرةلدعم   نةمعي  مسارات عمل   وُحددت  من منظور مواضيىعي

  

ضاف المساراتوقد تتغير هذه 
ُ
 بمرور الوقت، مع بلوغ األهداف وتطور األولويات.   أخرىمسارات عمل   وت

  

ة   ي عملها.    لالتفاق العالمي من أجل الهجرةوتشجع الشبكة عىل إدماج المبادئ التوجيهية العشر
 
  بأكمله إىل نهج المجتمع    وباإلشارةف

العالمي من أجل الهجرة ي االتفاق 
 
ي ركة هادفة كما هو  مشا ميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة  جمشاركة    جاءت،  الوارد ف

 
  مذكور ف

ي خطة العمل.  لتشكل  3االتفاق العالمي من أجل الهجرة 
 
 أولوية ف

  

ي ذلك 
 
 4". 19-لجائحة "كوفيد التدابير المتعلقة بالتصديويتضمن الموقع الشبكي للشبكة معلومات عن عمل الشبكة، بما ف

  

أعضاء الشبكة، وكذلك أصحاب المصلحة المعنيير  عىل النحو    مفتوحة لجميعوبالنسبة لبعض مسارات العمل، أنشئت أفرقة عاملة  

ي 
التحليل والتوجيه لدعم  ب األدوات والبيانات والمعلومات و   بإعداد   األفرقة العاملة  وتقوم 5. االتفاق العالمي من أجل الهجرة    الوارد ف 

ي  
كاء ف  العالمي من أجل  الحكومات والشر العاملة  الهجرة عملية تفعيل االتفاق  . ومن خالل توفير أفضل الممارسات، تدعم األفرقة 

الهجرةتنفيذ   أجل  العالمي من   االتفاق 
 
ي ذلك، مستفيدة

ة     ف  المعنية  األ و   القيادات  وتجاربمن خير السلطات  بالتنسيق مع  عضاء 

ي األمم المتحدة عىل الصعيد القطري واإلقليمي والعال 
.  وأصحاب المصلحة والجهات الفاعلة ف   مي

  

ادر  ال)"الدول الرائدة  و  ي تعزيز تنفيذ االتفاق العالمي    "(وَّ
ي أعربت عن اهتمامها بتقديم دعم نشط ف 

من أجل  هي الدول األعضاء التى

ي خطة عمل الشبكة. وتشمل القائمة الحالية   ، بعدة طرق منها   الهجرة
ي تجريب األنشطة المتوخاة ف 

:   ما يىلي   عند االقتضاء، المشاركة ف 

الهادئ   ،  و تايلند،  و إندونيسيا،  و   ،بنغالديش)   آسيا/المحيط  أفريقياو نيبال(؛  و الفلبير  ق  الالتينية ومنطقة  و )إثيوبيا(؛     شر أمريكا 

ي   الكاريب  أفريقيا و المكسيك(؛  و )السلفادور،    البحر  وشمال  األوسط  ق  أفريقياو )المغرب(؛    الشر بيساو،  غانا،  )   غرب  وغينيا 

تغال(.    ،)كندا   ودول أخرىمجموعة أوروبا الغربية (؛ والسنغال  والير

ي و
اد تحديد  ما يخص ف   التالية:   ، تطبق الشبكة المعايير الُرو 

ي  •
 التوازن الجغراف 

ام رؤية   •  لالتفاق العالمي من أجل الهجرة درجة   360احيى

ام الحكومة المضيفة   •  اليى 

 لألمم المتحدة  تابعة لهجرة أو آلية تنسيق مماثلة  المعنية با وجود شبكة األمم المتحدة  •

 المقيم األمم المتحدة منسق   من دعمال •

ي مجال التنمية المستدامة،   •
كة، وأطر األمم المتحدة للتعاون ف  التوافق مع العمليات األخرى )التقييمات القطرية المشيى

 واالستعراض الدوري الشامل(  

  

ي تشجيع الدول األعضاء عىل االنضمام إىل هذه المبادرة )انظر المذكرة المرفقة لالطالع عىل التفاصيل(.  
 وينبىع 

 
3 n1845199.pdf-https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/gcm,  ي(   15الفقرة( 
4 https://www.migrationnetwork.un.org  . 
لتنفيذ االتفاق العالمي من أجل  األمم المتحدة  ومنظومة صال،  رف ومركز االتا األساسية: منصة المع األفرقة العاملةتشمل  5

 : البيانات، وبدائل  ما يىلي  ؛ وتشمل األفرقة العاملة المواضيعيةلالتفاق العالمي من أجل الهجرة خطط التنفيذ الوطنية ، و الهجرة

ي أوضاع هشة، واتفاقات هجرة اليد العاملة  النظاميةاالحتجاز، والمسارات 
العودة وإعادة اإلدماج،  عمليات الثنائية، و للمهاجرين ف 

   . والحصول عىل الخدمات

https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/gcm-n1845199.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/gcm-n1845199.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/gcm-n1845199.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/gcm-n1845199.pdf
https://www.migrationnetwork.un.org/
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؟   الصعيدينالشبكة التنسيق بشأن الهجرة عىل  كيف تدعم ‘ 4’ ي
 اإلقليمي والوطب 

  

ي الوقت المناسب للدول    الصعيدين التنسيق الفعال بشأن الهجرة عىل  
 
ي أمر بالغ األهمية لتوفير دعم فعال ومنسق ف

اإلقليمي والوطت 

ي 
 
.  ، مع ه واستعراض تهومتابع  االتفاق العالمي من أجل الهجرة تنفيذ مجال األعضاء ف اك أصحاب المصلحة المعنيير   إشر

  

ع   شج 
ُ
عىل الصعيد القطري أو  المعنية بالهجرة  الحالية  ألمم المتحدة  ا   منتدياتولتجنب ازدواجية الجهود وتعزيز أوجه التآزر، ت

العملية   تتم هذه  أن  ي 
وينبىع  للشبكة.   العالمية  االختصاصات  مع  يتماشر  بما  العمل  وترتيبات  اختصاصاتها  تكييف  اإلقليمي عىل 

 بموافقة جميع الكيانات المعنية، وبالتشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية ومنسق الشبكة.    

  

العالمية للشبكة توجيهات بشأن مهمتها وأهدافها   االختصاصات   تقدم  الهجرة،معنية بدة  تنشأ شبكات جديدة لألمم المتح وحيثما  

العالمي    الصعيد عىل ضمان اتباع نهج متسق عىل    مع المساعدة)بتوافق اآلراء(،    فيها   القرار   واتخاذ ومبادئ عملها وعضويتها وهيكلها،  

 واإلقليمي والقطري.   

  

فيها   تقوم  ي 
التى الحاالت  ي 

 
قائمة وف المتحدةلعىل قضايا    تحالفات  تنفيذ    ألمم  الهجرةبدعم  أجل  العالمي من  ومتابعاالتفاق    ته ، 

،    الصعيد عىل    هواستعراض   والتواصل الوثيق مع الشبكة    الشبكة   مع اختصاصات   التطابق   كونياإلقليمي
ً
 مهم  أمرا

ً
لضمان اتباع نهج    ا

اك أصحاب المصلحة من غير األمم المتحدة. و متسق وإدراج جميع كيانات منظومة األمم المتحدة ذات الصلة،   6إشر

  

ي دعم االستعراضات اإلقليمية   ‘ 5’
 
 ؟  لالتفاق العالمي من أجل الهجرة ما هو دور الشبكة ف

  

ي  
  واألقاليمية والمنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية    والمنتدياتالعمليات    ، دعت الجمعية العامةاالتفاق العالمي من أجل الهجرة ف 

ي ذلك اللجان االقتصادية اإلقليمية  
اإلقليمية المعنية بالهجرة، إىل    التشاوريةالعمليات    و ألألمم المتحدة  التابعة  ذات الصلة، بما ف 

 ة،  داخل المناطق المعنياالتفاق العالمي من أجل الهجرة  استعراض تنفيذ  
ً
لمنتدى  نسخة ل ، من أجل إثراء كل  2020من عام    اعتبارا

 (.  50الدوىلي الستعراض الهجرة، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيير  )الفقرة 

  

ي القرار 
ي وقت الحق، ف 

)"الشكل والجوانب التنظيمية لمنتديات استعراض الهجرة الدولية"(، قامت الجمعية العامة   326/ 73وف 

  :  بما يىلي

  

الدولية للهجرة،    تطلب • للمنظمة  العام  المدير  ي    بناء عىل طلبها،  الدول األعضاء،  مساعدةلشبكة،  ا   منسق  بصفتهإىل 
ف 

 (.  9ليمية لتنفيذ االتفاق العالمي )الفقرة إعداد وتنظيم استعراضات إق

ي إطار التحضير إىل الشبكة،    تطلب •
ها من أصحاب  الواردة من    المساهمات 7  كل ، أن تجمع  للمنتديات  ف  الدول األعضاء وغير

، وأن  الصعيد المصلحة المعنيير  عىل  ي واإلقليمي والعالمي
  عالمية   معارف ، كجزء من منصة تصممالمحىلي والوطت 

ً
، موقعا

 يضم هذه 
ً
 مخصصا

ً
 (. 13)الفقرة  ياتإىل المنتد المقدمة المساهماتشبكيا

 

ي خطة العمل، و 
ي تنفيذ  8كما هو مبير  ف 

  ومتابعته واستعراضه، االتفاق العالمي من أجل الهجرة  تقدم الشبكة الدعم والتوجيه ف 

االتفاق  التوجيهية ) هومبادئ  االتفاق العالمي من أجل الهجرةتعزز مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيير  بما يتماشر مع رؤية و 

 9(. 15-8العالمي من أجل الهجرة الفقرات 

  

ي تنظيم االستعراضات اإلقليمية )انظر 
 المرفق(.  ووضعت الشبكة إطارا لمساعدة الدول األعضاء ف 

  

نشر  
ُ
اإلقليمية عىل    المساهماتوست االستعراضات  ي عملية 

المصلحة ف  األعضاء وأصحاب  الدول  تقدمها  ي 
  الشبكية صفحات  الالتى

ها مركز االتصال ومنصة 
 
ي ُيعد

 . المعارفاإلقليمية التى

  

 
/يناير    11، 195/ 73قرار الجمعية العامة   لهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية،من أجل ا االتفاق العالمي   6 ي

كانون الثان 

   . 44الفقرة  2019
 التشديد مضاف.  7
ي متاحة  8

:  ف    . workplan-migration-network-nations-http://migrationnetwork.un.org/about/united الموقع التاىلي
ي ذلك رؤية 9

، والسيادة الوطنية، هو المركز   : اإلنسانالتاليةوالمبادئ التوجيهية    من أجل الهجرة  لالتفاق العالمي   درجة  360بما ف  ، والتعاون الدوىلي
ام المنظور القانونية، والتنمية المستدامة، وحقوق اإلنسان،  مراعاة األصول  وسيادة القانون و  ، ومراعاة    واحيى ي

 الشامل   نهج، والاألطفالالجنسان 
 . 15لفقرة أجل الهجرة ابأكمله)االتفاق العالمي من نهج المجتمع و ، بأكملها لحكومة ل

http://migrationnetwork.un.org/about/united-nations-network-migration-workplan
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 ؟   البلداناالتفاق العالمي من أجل الهجرة داخل كيف يمكن للشبكة أن تدعم تنفيذ    ‘ 6’

  

ي خطة عمل الشبكة. ويركز مسار العمل األساشي للشبكة  
 
ي مجال إدارة الهجرة عنارص رئيسية ف

 
عىل تعزيز   2.110تدابير بناء القدرات ف

ي تنفيذها أل   الصعيد قدرات األمم المتحدة عىل  
 
ي والمحىلي لدعم الدول األعضاء ف

، إىل جانب حكام االتفاقالعالمي واإلقليمي والوطت 

ي  لدول األعضاء  إىل ا   الذي يركز عىل تقديم الدعم  2.2العمل األساشي  مسار  
 
اتيجيات  ف وضع خطط عمل وطنية بشأن الهجرة واسيى

. ويتوافق مسارا العمل بشكل وثيق مع عملية إصالح  عىل الصعيد    االتفاق العالمي من أجل الهجرةأخرى لتنفيذ   ي
  المنظومةالوطت 

أي البيانات، وبدائل االحتجاز،    - إن مسارات العمل المواضيعية  ثم  .  2030التنمية المستدامة لعام    وخطةلألمم المتحدة    ةاإلنمائي

ي    النظاميةوالمسارات  
 
والحصول  العودة وإعادة اإلدماج،  عمليات  ائية، و ، واتفاقات هجرة اليد العاملة الثنأوضاع هشةللمهاجرين ف

ي   -ىل الخدمات ع
 
ي تنفيذ أهداف محددة قابلة للتنفيذ ف

 
ي توفير اإلرشادات واألدوات العملية وتعزيز قدراتها ف

 
تدعم الدول األعضاء ف

 . االتفاق العالمي من أجل الهجرة

ها ما  والشبكات القطرية من االستفادة من مجموعة من تدابير الدعم، بما فيستتمكن الدول األعضاء وأفرقة األمم المتحدة القطرية  و 

 :    يىلي 

ي ال •
 
 من ذلك، أن تسدي  التفاق العالمي من أجل الهجرةوضع خطط التنفيذ الوطنية لـ   مجال  دعم ف

 
. ويمكن للشبكة، بدال

ي السياسات وخطط العمل  االتفاق العالمي المشورة بشأن تعميم أهداف  
 
التآزر مع تنفيذ أهداف  أوجه  و   لحاليةالوطنية ا   ف

 .   التنمية المستدامة

ي ال •
 
ي المجال  دعمال  تقديم.  االتفاق العالمي من أجل الهجرةتنفيذ أهداف محددة من    مجال  دعم ف

 
ي وبناء  ال  الهادف ف

تقت 

 لألولويات الوطنية ورؤية 
ً
 ضيعية للشبكة.  ومن خالل أنشطة المجاالت الموا  لالتفاق العالمي  درجة  360القدرات وفقا

دعم أفرقة األمم المتحدة القطرية، وشبكات األمم المتحدة الوطنية أو اإلقليمية    تعزيز تنسيق منظومة األمم المتحدة •

ها من هياكل التنسيق التابعة لألمم المتحدة   .  االتفاق العالمي من أجل الهجرةتشجيع الدعم لتنفيذ المعنية بأو غير

أصحاب   • مشاركة  ال  المصلحة. تعزيز  الصلة  تقديم  ذوي  المصلحة  أصحاب  جميع  من  مجدية  مشاركة  لضمان  دعم 

ي    ين المذكور 
الهجرةف  أجل  العالمي من  الدينية،  االتفاق  والمنظمات  المهاجرين والشتات،  ، ومنظمات  ي

المدن  المجتمع   :

لماني  والير والنقابات،  الخاص،  والقطاع  المحلية،  والمجتمعات  والمؤسسات و والسلطات  اإلنسان،    ن،  لحقوق  الوطنية 

ها من أصحاب المصلحة   والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، واألوساط األكاديمية، ووسائط اإلعالم، وغير

 المعنيير  مثل النساء واألطفال والشباب.  

المعلومات.  • وتقاسم  المعارف  من    إدارة  المستفادة  والدروس  الجيدة  الممارسات  أصحاب  واسع  طائفةتحديد  من  ة 

منصة    وعىل صعيد المصلحة   من خالل  والمناطق  االتصال    المعارف البلدان  العالمي ال ل التابعير   العالمية ومركز  .  تفاق 

ات    والتجاربالدول األعضاء من االستفادة من المعارف    تمكنوسيساعد الوصول إىل هذه التجارب عىل ضمان   والخير

 
ً
ي إطا ذات الصلة لوضع حلول مصممة خصيصا
 .  تفاق العالمي من أجل الهجرةاال ر ف 

ي ذلك ما يتعلق بخطة التنمية المستدامة  االتفاق العالمي دعم االستعراض واإلبالغ عن تنفيذ  االستعراض واإلبالغ.   •
، بما ف 

ي سياق االستعراضات اإلقليمية  2030لعام  
، وأول    لالتفاق، ف  ي   دورة للمنتدى الدوىلي الستعراض الهجرةالعالمي

 س  التى
ُ
عقد  ت

ي بالتنمية  2022خالل النصف األول من عام  
 عن االستعراضات اإلقليمية للمنتدى السياشي الرفيع المستوى المعت 

 
، فضال

 المستدامة.  

ي لألدوات ذات الصلة  • ي وضعتها األفرقة العاملة األساسية والمواضيعية اختبار تجريب 
 للشبكة.  التابعة التى

  

 االتصال  

الشبكة ومنسقها واللجنة التنفيذية واألمانة عىل أهبة االستعداد لتقديم المزيد من المعلومات والدعم لمكاتب األمم المتحدة القطرية  

دد .  االتفاق العالمي من أجل الهجرةواإلقليمية المهتمة بدعم تنفيذ   ي االتصال بالشبكة عن طريق أمانتها    الرجاء عدم اليى
عىل العنوان  ف 

 . unmignet@iom.int : التاىلي 

  

 المرفقات:  

 لشبكة العالمية  ختصاصات ا ا  -1

 خطة العمل االفتتاحية للشبكة العالمية   -2

 
10 implementation.U on Migration -gcm-system-un-stronger-21-https://migrationnetwork.un.org/cwg .  

https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/documents/final_nw_workplan.pdf
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ين األول -3  من تشر
ً
 (  2020 أكتوبر / شبكات األمم المتحدة الوطنية أو اإلقليمية المعنية بالهجرة )اعتبارا

   المدافعةالبلدان مذكرة بشأن  -4

ح لمساعدة الدول األعض -5 ي تنظيم االستعراضات اإلقليمية  اإلطار المقيى
 
 اء ف

  


