
 
 

للهجرة  العالم   االستعراض اإلقليمي ألفريقيا لتنفيذ االتفاق
 

  لتنفيذ االتفاق العالم  من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية: الحدث
االستعراض اإلقليم  األفريق 

،  أغسطس إىل  التاري    خ:  سبتمبر

اضياالمكان نت  : افب  عبر اإلنب 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE- : تسجيل المشاركةرابط 

zF6kFubccFcY8pXEbChEqXoDsf38WOFUMFo2VDNPN0ZRRkg0SUVYM0hLQ1g3M1RZWS4u

 

نت،     لالتفاق   لالستعراض اإلقليم  يجري اإلعداد للمؤتمر الحكوم  الدوىل     -   أغسطس/آب    عىل اإلنتر
األفريق 

  
/أيلول  أغسطس/آب و العالم  للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، المقرر عقده ف  .  سبتمبر

 
اك مع شبكة  األمم المتحدة المعنية بالهجرة واللجنة  االقتصادية ألفريقيا والمنظمة ال  دولية للهجرة؛ يسىع هذا  باالشب 

  وتستضيفه المملكة المغربية؛ إىل إتاحة الفرصة للدول األفريقية  
اكة مع مفوضية االتحاد األفريق  التجمع، الذي يعقد بالشر

  نحو تنفيذ  
  يهدف    االتفاق العالم  للهجرة  الستعراض التقدم اإلقليم  ودون اإلقليم  والوطن 

  أفريقيا، وهو إطار تعاون 
ف 

  أولويات جديدة وموارد إضافية مطلوبة   عالجة الهجرة الدولية مإىل 
  جميع أنحاء المنطقة والنظر ف 

بجميع أبعادها ف 

  أعقاب وباء  
. كوفيد  لتنفيذ االتفاق العالم  للهجرة تنفيذا كامال ف 

 
ية اإلقليمية، يجري حاليا  ولضمان اتباع نهج منسق وتقديم الدعم الفعال للدول األعضاء األفريقية والجماعات االقتصاد

  ودون اإلقليم  والقاري، حيث توجه اللجنة    االتفاق العالم  للهجرة  استعراض أفريقيا اإلقليم  لتنفيذ  
عىل الصعد الوطن 

  بتوجيه االستعراض عىل الصعيد دون  
، وتقوم مفوضية االتحاد األفريق  االقتصادية ألفريقيا العملية عىل الصعيد اإلقليم 

    اإلقليم  
ومستوى المناطق اإلقليمية، والمنظمة الدولية للهجرة، وه  أيضا منسقة شبكة األمم المتحدة للهجرة، الن 

 .  
  إعداد التقارير عىل الصعيد الوطن 

تدعم الدول األعضاء ف 
 

  
آب/أغسطس، وستعقد مشاورة بي   أصحاب المصلحة المتعددين   وقبل المؤتمر، ستعقد ثمانية أحداث جانبية ف 

  
االتفاق العالم   آب/أغسطس، للسماح لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بتبادل أفكارهم بشأن مسار تنفيذ      ف 

  أفريقيا.  للهجرة  
ف 

 

، الذي يرشد المناقشة بشأن  وسيغذي تقرير االستعراض الصادر عن المؤتمر منتدى الهجرة الدولية لعام 

  أفريقيا. والممارسات المتص   االتجاهات والتحديات
لة بالهجرة ف 

 
مالحظة إىل المحررين

 
  إىل: 

ون    تغطية هذا الحدث إرسال بريد إلكب 
لمزيد من المعلومات، يرجر من وسائل اإلعالم الراغبة ف 

fkim@iom.intشبكة األمم المتحدة للهجرة:  
ansary@un.org-filali ؛ denekews.uneca@un.orgاللجنة االقتصادية ألفريقيا: 

smsehli@iom.int المنظمة الدولية للهجرة: 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3D2zWeD09UYE-9zF6kFubccFcY8pXEbChEqXoDsf38WOFUMFo2VDNPN0ZRRkg0SUVYM0hLQ1g3M1RZWS4u&data=04%7C01%7Cmnikolovska%40iom.int%7C549d3f7c4fcb4bb6227008d96081706e%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637646931315347860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=By3DKW02mhoJfsCH0%2F9vfWvaj85zsk6piYFBvlTQUZU%3D&reserved=0
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