المؤتمر اإلقليمي الستعراض االتفاق العالمي
من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية
مذكرة مفاهيمية
أوالا -معلومات أساسية
َّ
والمنظمة والنظامية وثيقة غير ُم ِلزمة ،1وهو يستند إلى القانون
االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة
الدولي وإلى مجموعة من األطر العالمية ،بما في ذلك المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام  ،1994وإعالن 2013
الصادر عن الحوار الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنمية ،2وخطة التنمية
المستدامة لعام  .2030وفي المقصد  7-10من مقاصد أهداف التنمية المستدامة ،تع ّهدت الدول األعضاء "بتيسير
الهجرة وتنقُّل األشخاص على نحو َّ
منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية ،بما في ذلك من خالل تنفيذ سياسات
3
الهجرة المخطط لها والتي تتسم ب ُحسن اإلدارة"  .وكان إقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رسميا ً لهذا االتفاق
تحول جذري في النَهج المتّبع في إدارة الهجرة .5وهذا االتفاق،
العالمي في  19كانون األول/ديسمبر  42018بمثابة ّ
الذي يضع الناس في صميم حوكمة الهجرة ،يرتكز على حقوق اإلنسان ،ويدعو إلى احترام وحماية وإعمال
حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين ،بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين .وهو يتضمن عشرة مبادئ توجيهية
تشجّع على اتباع نَهجٍ يراعي الفوارق بين الجنسين وشؤون الطفل في حوكمة الهجرة .وتعطي هذه المبادئ
األولوية لرفاه المهاجرين وأفراد المجتمعات المحلية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد ،وتُعيد التأكيد على السيادة
الوطنية ،وتعترف باحترام سيادة القانون وبمراعاة األصول القانونية .واالتفاق العالمي ،المتج ّذر في خطة التنمية
المستدامة لعام  ،2030يؤكد من جديد على إمكانات الهجرة في تحقيق التنمية المستدامة ،ويسعى في الوقت نفسه
َهج شامل للحكومة
إلى الحد من آثارها السلبية المحت َملة .ويعترف بأن الحوكمة الجيدة للهجرة ال تتحقق إال باعتماد ن ٍ
صعُد الوطنية واإلقليمية والعالمية .ويقدم االتفاق
بأكملها ونَهج شامل للمجتمع ككل ،وببناء شراكات قوية على ال ُ
ً
ً
العالمي ،بأهدافه البالغ عددها  23هدفا ً وااللتزامات واإلجراءات العملية المتصلة بها ،نهجا شامال في حوكمة
َّ
ومنظمة ونظامية.
الهجرة ،وخارطةَ طريق للمساعدة في تحقيق هجرة آمنة
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صوت ما مجموعه  152دولةً عضوا ً للتعبير عن تأييدها لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ،بما في
5
َّ
صوتت خمس دول ض ّد االتفاق وامتنعت  12دولة عن التصويت.
ذلك  19دولة عربية .ومن مجموع هذه الدولَّ ،
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وشدّدت الدول األعضاء على أهمية أن يتضمن االتفاق العالمي دعوة ً إلى إجراء متابعة واستعراض
طوعيين ،من أجل ضمان تنفيذه بفعالية .وعلى الصعيد العالمي ،سيكون منتدى استعراض الهجرة الدولية ،الذي
سيُعقَد كل أربع سنوات بدءا ً من عام  ،2022بمثابة المنبر الحكومي الدولي الرئيسي لمناقشة تنفيذ جميع أهداف
االتفاق العالمي وتبادل المعلومات بشأن التقدم المحرز في تنفيذها .وعقب مشاورات على نطاق المنظومة،
واقتراح نائب األمين العام والممثل الخاص لألمين العام المعني بالهجرة الدولية ،أنشأ األمين العام لألمم المتحدة
شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة ،لضمان تقديم دعم فعال ومنسق على نطاق المنظومة لتنفيذ ومتابعة
عيّنت المنظمة الدولية للهجرة
واستعراض االتفاق العالمي ،استجابةً الحتياجات الدول األعضاء .وفي هذا اإلطارُ ،
6
منسقةً للشبكة وأمانةً لها ،و ُ
طلب منها المساعدة في إعداد وتنظيم استعراضات إقليمية لتنفيذ االتفاق العالمي .
وستستفيد الشبكة بالكامل من الخبرة التقنية والتجربة التي تتمتع بها الكيانات ذات الصلة في منظومة األمم المتحدة.
وإدراكا ً بأن الهجرة الدولية تحصل بمعظمها داخل المناطق ،دعت الدول األعضاء العمليات دون اإلقليمية
واإلقليمية واألقاليمية ذات الصلة ،بما في ذلك اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة ،إلى استعراض
تنفيذ االتفاق العالمي على المستوى اإلقليمي ،لرصد التقدم المحرز في تنفيذه بدءا ً من عام  ،2020ومن ثم كل
ّ
لالطالع على أبرز
أربع سنوات .7وسيستند منتدى استعراض الهجرة الدولية إلى نتائج االستعراضات اإلقليمية
االتجاهات والتحديات والممارسات الناجحة والقضايا الناشئة على المستوى اإلقليمي .وقد شدد قرار الجمعية
العامة  326/73بشأن الشكل والجوانب التنظيمية لمنتديات استعراض الهجرة الدولية على أهمية العمل مع جميع
َهج شامل للحكومة بأكملها وللمجتمع ككل.
أصحاب المصلحة المعنيين من أجل ضمان ن ٍ
وقد شاركت المنطقة العربية على نحو ناشطٍ في المشاورات والمفاوضات التي أفضت إلى اعتماد االتفاق
العالمي ،وأيّدت  20دولة عربية هذا االتفاق .ولدعم الدول األعضاء في هذه العملية ،قامت المنظمة الدولية
للهجرة ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،وجامعة الدول العربية ،بالتعاون
مع أعضاء مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية ،8بتنظيم االجتماع التشاوري اإلقليمي
المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية في عام  .2017كما َّ
نظم الشركاء المؤتمر اإلقليمي حول االتفاق
العالمي للهجرة :التنفيذ واآلثار المترتبة على السياسات في المنطقة العربية في عام  ،2019باإلضافة إلى ورشة
عمل لبناء القدرات حول موائمة السياسات الوطنية مع االتفاق العالمي للهجرة واألطر العالمية ذات الصلة .وبنا ًء
على نجاح مجموعة العمل ،وفي ضوء استمرار الحاجة إلى تعزيز التعاون بشأن الهجرة على الصعيد اإلقليمي،
فضالً عن اآلثار المترتبة عن إصالح األمم المتحدة واعتماد االتفاق العالمي ،أ ُنشئ في عام  2020االئتالف القائم
على قضايا الهجرة في المنطقة العربية الذي يشمل شبكة األمم المتحدة اإلقليمية المعنية بالهجرة في المنطقة
العربية ،كآلية تنسيق جديدة في المنطقة العربية تحل محل مجموعة العمل السابقة.
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 ،A/RES/73/195الفقرة 45؛  ،A/RES/73/326الفقرة .9

 ،A/RES/73/195 7الفقرة 50؛  ،A/RES/73/326الفقرة .10
 8أ ُنشئ الفريق العامل المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية في عام  ،2013لتنسيق برامج عمل الجهات الفاعلة اإلقليمية
المتعلقة بالهجرة الدولية ،وللنهوض بالبحوث المشتركة حول قضايا الهجرة .ويتضمن الفريق  19منظمة شريكة تهدف إلى تعزيز آليات التنسيق،
وتبادل المعلومات بشأن الهجرة ،ووضع البرامج والمشاريع واألنشطة المتعلقة بالهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية.
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ثانيا ا -المؤتمر اإلقليمي الستعراض االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة
والنظامية في المنطقة العربية
ألف -السياق
تقوم المنظمة الدولية للهجرة واإلسكوا وجامعة الدول العربية ،بالتعاون مع أعضاء شبكة األمم المتحدة
اإلقليمية المعنية بالهجرة في المنطقة العربية ،وبدعم من أمانة شبكة األمم المتحدة للهجرة ،بتنسيق عملية
َّ
والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية .وتتألف
االستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة
عملية االستعراض اإلقليمي من عدة عناصر لضمان أوسع مشاركة ممكنة من جانب جميع أصحاب المصلحة
المعنيين وأكثرها فعالية.
واعتبارا ً من آذار/مارس  ،2020عيَّنت الدول األعضاء جهات تنسيق معنية بالهجرة ُدعيت إلى قيادة عملية
التنسيق وإعداد التقارير الطوعية الستعراض االتفاق العالمي .ولدعم ممثلي الدول األعضاء في االضطالع بهذه
المهمة ،أُعد نموذج إرشادي يتماشى مع المخطط اإلرشادي الذي وضعته شبكة األمم المتحدة العالمية المعنية
َّ
ونظمت المنظمة الدولية للهجرة واإلسكوا وجامعة الدول العربية ،بالتعاون مع أعضاء شبكة األمم
بالهجرة.
المتحدة اإلقليمية المعنية بالهجرة في المنطقة العربية ،ورشتَي عمل لبناء القدرات في حزيران/يونيو وآب/أغسطس
 .2020ويتم تجميع تقارير االستعراض الطوعية في تقرير واحد للدول األعضاء يتضمن جميع النتائج ،وسيق َّدم
هذا التقرير الموحّد في مؤتمر االستعراض اإلقليمي.
أن عملية متابعة واستعراض االتفاق العالمي تجري بقيادة الدولّ ،
ونظرا ً إلى ّ
نظمت المنظمة الدولية للهجرة
واإلسكوا وجامعة الدول العربية اجتماعا ً تشاوريا ً بشأن طرائق عمل المؤتمر االستعراضي اإلقليمي لالتفاق في
المنطقة العربية ،وذلك في تشرين األول/أكتوبر  .2020وخالل المشاورات ،ناقشت الدول األعضاء تفضيالتها
في ما يتعلق بتوقيت وشكل االستعراض اإلقليمي في ظ ّل جائحة كوفيد.19-
هج شامل للمجتمع بأكمله في االستعراضات
وتماشيا ً مع المبادئ التوجيهية لالتفاق العالمي ،وضمانا ً الّتباع نَ ٍ
اإلقليميةّ ،
نظمت اإلسكوا والمنظمة الدولية للهجرة وشبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة جلستين للحوار بين
أصحاب المصلحة المتعددين ،وذلك في تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر  ،2020ض ّمتا ممثلين عن
المجتمع المدني ،ومنظمات المهاجرين والجاليات ،والسلطات والمجتمعات المحلية ،والنقابات ،والمؤسسات
الوط نية لحقوق اإلنسان ،والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،واألوساط األكاديمية ،وغيرها.
وساهمت جلستا الحوار في زيادة الوعي بشأن االتفاق العالمي وعملية االستعراض اإلقليمي ،وأتاحت الفرصة
َّ
وستنظم جلسات
ألصحاب المصلحة القتراح وسائل تكفل مشاركتهم في عملية االستعراض على النحو األمثل.
حوارية إضافية مع مجموعات محددة من أصحاب المصلحة ،بما يشمل عمليات التشاور اإلقليمية والبرلمانيين.
توج عملية االستعراض اإلقليمي بتنظيم مؤتمر االستعراض اإلقليمي.
وست ُ َّ
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باء -األهداف
سيوفر االستعراض اإلقليمي منبرا ً للدول األعضاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين الستعراض تنفيذ
االتفاق العالمي ،من أجل إثراء وإرشاد كل اجتماعات منتدى استعراض الهجرة الدولية ،تماشيا ً مع النَهج الشامل
في حوكمة الهجرة .وسوف يحقّق االستعراض اإلقليمي ما يلي:
•

إتاحة الفرصة للحكومات إلجراء تقييم أول للتقدم المحرز في تنفيذ االتفاق العالمي في المنطقة
العربية ؛

•

تسليط الضوء على التحديات والفرص ،وتحديد الثغرات ،ومناقشة األولويات واالتجاهات والنُ ُهج
اإلقليمية ،وتبيان االحتياجات من الموارد الالزمة لتنفيذ االتفاق العالمي؛

•

توفير منبر مشترك للدول األعضاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين للتفاعل وتبادل الدروس
المستفادة والممارسات الجيدة؛
َّ
المنظمة مع عمليات التشاور
تقييم نتائج مختلف االستعراضات اإلقليمية األخرى ،بما فيها تلك
اإلقليمية ومع أصحاب مصلحة آخرين.

•

جيم -جدول األعمال المقترح
سيكون شكل وتنظيم مؤتمر االستعراض اإلقليمي متماشيين مع شكل وتنظيم منتدى استعراض الهجرة
الدولية .أدناه مسودة هيكلية لجدول األعمال المقترح.
اليوم األول :األربعاء  24شباط/فبراير ( 2021بتوقيت بيروت)
10:00-09:30

تسجيل المشاركين

11:00-10:00

الجلسة االفتتاحية
(يحدد تسلسل المتحدثين بحسب البروتكول الحقاً)
 −المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية
 −األمينة التنفيذية لإلسكوا
 −األمين العام لجامعة الدول العربية
 −ممثل عن دولة (يحدد الحقاً)
 −ممثل عن المهاجرين (يحدد الحقاً)
 −المقرر عن االجتماع التشاوري المتعدد األطراف حول االستعراض اإلقليمي
لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

11:15-11:00

جلسة تمهيدية :تقديم نتائج أولية من التقرير اإلقليمي الستعراض االتفاق العالمي
من أجل الهجرة بناء على تقارير الدول
شاركت الدول األعضاء بنشاط في االستعراضات الطوعية لالتفاق العالمي للهجرة
وقدم العديد منها تقارير وطني .وقد تم تجميع وتحليل وتلخيص هذه التقارير في تقرير
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إقليمي يسلط الضوء على االتجاهات اإلقليمية والتطورات السياسية الرئيسية والتحديات
والممارسات الواعدة .تعرض هذه الجلسة ملخص أبرز نتائج هذا التقرير.

12:15-11:15

الجلسة العامة األولى :التقارير الطوعية للبلدان العربية
توفر هذه الجلسة الفرصة للدول األعضاء لعرض ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ
االتفاق العالمي للهجرة منذ اعتماده في عام  .2018والدول األعضاء مدعوة لتقديم
تجاربها الوطنية وخالصة تقاريرها الوطنية ،مع التركيز على التحديات التي تواجهها،
وقصص النجاح ،واألولويات الراهنة والناشئة  ،والدروس المستفادة في هذا المجال.
 ممثل عن الدولة (يتم تحديدها الحقا ً  -أ) ( 5دقائق) ممثل عن الدولة (يتم تحديدها الحقا ً  -ب) ( 5دقائق) ممثل عن الدولة (يتم تحديدها الحقا ً  -ج) ( 5دقائق) ممثل عن الدولة (يتم تحديدها الحقا ً  -د) ( 5دقائق) ممثل عن الدولة (يتم تحديدها الحقا ً  -ه) ( 5دقائق) ممثل عن الدولة (يتم تحديدها الحقا ً  -و) ( 5دقائق) حوار مفتوح ( 30دقيقة)رئيس الجلسة :ممثل عن الدولة (يحدد الحقاً)

13:00-12:15

استراحة ( 45دقيقة)

13:00-14:00

الجلسة العامة الثانية :التقارير الطوعية للبلدان العربية (تابع)
توفر هذه الجلسة الفرصة للدول األعضاء لعرض ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ
االتفاق العالمي للهجرة منذ اعتماده في عام  .2018والدول األعضاء مدعوة لتقديم
تجاربها الوطنية وخالصة تقاريرها الوطنية ،مع التركيز على التحديات التي تواجهها،
وقصص النجاح ،واألولويات الراهنة والناشئة ،والدروس المستفادة في هذا المجال.
 ممثل عن الدولة (يتم تحديدها الحقا ً  -ز) ( 5دقائق) ممثل عن الدولة (يتم تحديدها الحقا ً  -ح) ( 5دقائق) ممثل عن الدولة (يتم تحديدها الحقا ً  -ط) ( 5دقائق) ممثل عن الدولة (يتم تحديدها الحقا ً  -ي) ( 5دقائق) ممثل عن الدولة (يتم تحديدها الحقا ً  -ك) ( 5دقائق) ممثل عن الدولة (يتم تحديدها الحقا ً  -ل) ( 5دقائق) حوار مفتوح ( 30دقيقة)رئيس الجلسة :ممثل عن الدولة (يحدد الحقاً)

14:10-14:00

استراحة ( 10دقائق)

14:20-14:10

الجلسة العامة الثالثة :مالحظات رئيسية للجهات المتعددة األطراف حول االستعراض
اإلقليمي لالتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية
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تهدف هذه الجلسة إلى توفير مساحة لمختلف األطراف التي شاركت في عملية
االستعراض اإلقليمي خالل السنة الماضية لمشاركة أبرز الرسائل التي صدرت عن
هذه العملية.
 المقرر عن االجتماع التشاوري المتعدد األطراف حول االستعراض اإلقليميلالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.
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14:50-14:20

الجلسة العامة  :4قضايا مواضيعية على ضوء المبادئ اإلرشادية لالتفاق العالمي
للهجرة
التزمت الدول األعضاء بتحقيق أهداف االتفاق العالمي للهجرة واتفقت على مجموعة
من المبادئ اإلرشادية الشاملة والمترابطة التي تؤطر جهودها لتحقيق األهداف ومنها
مبدأ احترام حقوق اإلنسان واعتماد المنظور الجنساني ومراعاة األطفال .توفر هذه
الجلسة فرصة للمشاركين للبحث في بعض القضايا على ضوء المبادئ اإلرشادية
لالتفاق ،ال سيما حقوق اإلنسان والمهاجرين األطفال والشباب والنساء بهدف البحث
في سبل تسريع تنفيذ االتفاق.
 مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين ( 5دقائق) ممثلة عن االجتماع التشاوري حول المهاجرين من النساء واألطفال والشباب( 5دقائق)
نقاش مفتوح ( 20دقيقة)
ميسر الجلسة( :يحدد الحقا)

15:55-14:50

الطاولة المستديرة األولى :استعراض األهداف  2و 5و 6و 12و18
تركز المائدة المستديرة األولى على استعراض التقدم المحرز في تنفيذ األهداف  2و
 5و  6و  12و  .18وسينظر المشاركون في التحديات والممارسات الجيدة والدروس
المستفادة ومناقشة الحلول المحتملة للعقبات التي تعوق تحقيق تلك األهداف
المتحدثون:
 ممثل عن الدولة (أ-يحدد الحقاً) ( 5دقائق) ممثل عن االتحادات العمالية (يحدد الحقا) ( 5دقائق) ممثل عن القطاع الخاص (يحدد الحقا) ( 5دقائق) نقاش مفتوح ( 50دقيقة)ميسر الجلسة :يحدد الحقا ً

16:00-15:55

خالصة أعمال اليوم األول

-8-

اليوم الثاني :الخميس  25شباط/فبراير ( 2021بتوقيت بيروت)
10:05-10:00

خالصة أعمال اليوم األول

10:05-11:20

الطاولة المستديرة الثانية :استعراض األهداف  4و 8و 9و 10و 11و 13و21
تركز المائدة المستديرة الثانية على استعراض التقدم المحرز في تنفيذ األهداف  4و8
و 9و 10و 11و 13و .21وسينظر المشاركون في التحديات والممارسات الجيدة
والدروس المستفادة ومناقشة الحلول المحتملة للعقبات التي تعوق تحقيق تلك األهداف
المتحدثون:
ً
 ممثل عن الدولة (ب -يحدد الحقا) ( 5دقائق) ممثل عن المنظمات الدينية (يحدد الحقا) ( 5دقائق) ممثل عن منظمة الهالل األحمر/الصليب األحمر (يحدد الحقا) ( 5دقائق) نقاش مفتوح ( 60دقيقة)ميسر الجلسة :يحدد الحقا ً

11:30-11:20

استراحة ( 10دقائق)

12:45-11:30

الطاولة المستديرة الثالثة :استعراض األهداف  14و 15و 16و 19و 20و22
تركز المائدة المستديرة الثالثة على استعراض التقدم المحرز في تنفيذ األهداف 14
و 15و 16و 19و 20و .22وسينظر المشاركون في التحديات والممارسات الجيدة
والدروس المستفادة ومناقشة الحلول المحتملة للعقبات التي تعوق تحقيق تلك األهداف
المتحدثون:
ً
 ممثل عن الدولة (ج -يحدد الحقا) ( 5دقائق) ممثل عن السلطات/المجتمعات المحلية (يحدد الحقا) ( 5دقائق) ممثل عن منظمة المجتمع المدني (يحدد الحقا) ( 5دقائق) نقاش مفتوح ( 60دقيقة)ميسر الجلسة :يحدد الحقا ً

12:45-13:30

استراحة ( 5دقائق)

14:45-13:30

الطاولة المستديرة الرابعة :استعراض األهداف  1و 3و 7و 17و23
تركز المائدة المستديرة الرابعة على استعراض التقدم المحرز في تنفيذ األهداف  1و3
و 7و 17و .23وسينظر المشاركون في التحديات والممارسات الجيدة والدروس
المستفادة ومناقشة الحلول المحتملة للعقبات التي تعوق تحقيق تلك األهداف
المتحدثون:
 ممثل عن الدولة (د -يحدد الحقاً) ( 5دقائق) ممثل عن مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية (يحدد الحقا) ( 5دقائق) ممثل عن اإلعالم (يحدد الحقا) ( 5دقائق) نقاش مفتوح ( 60دقيقة)ميسر الجلسة :يحدد الحقا ً
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14:55-14:45

استراحة ( 10دقائق)

15:35-14:55

الجلسة العامة  :5وسائل تسريع تنفيذ االتفاق وبناء القدرات
سيناقش المشاركون في هذه الجلسة وسائل تسريع تنفيذ االتفاق وبناء القدرات في
المنطقة العربية.
المتحدثون:
ً
 ممثل عن الدولة (يحدد الحقا) ( 5دقائق) ممثل عن شبكة األمم المتحدة حول الهجرة وآلية بناء القدرات ( 5دقائق) ممثل عن القطاع األكاديمي (يحدد الحقاً) ( 5دقائق) نقاش مفتوح ( 25دقيقة)ميسر الجلسة :يحدد الحقا ً

15:45-15:35

تقديم الرسائل الرئيسية الصادرة عن مؤتمر االستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي
من أجل الهجرة اآلمنة والمن َّ
ظمة والنظامية في المنطقة العربية
سيتم تقديم خالل هذه الجلسة الرسائل الرئيسية الصادرة عن مؤتمر االستعراض
َّ
والمنظمة والنظامية في المنطقة
اإلقليمي لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة
العربية .وسيتم رفع هذه الرسائل إلى منتدى استعراض الهجرة الدولية والذي سوف
يعقد في عام .2022
 -عرض الرسائل الرئيسية ( 10دقائق)

16:00-15:45

الجلسة الختامية
(يحدد تسلسل المتحدثين بحسب البروتكول الحقاً)
 −المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية
 −األمينة التنفيذية لإلسكوا
 −األمين العام لجامعة الدول العربية

دال -المساهمات
خالل مؤتمر االستعراض اإلقليمي ،ت ُدلي الدول األعضاء ببيانات ،وتق ِ ّدم تقاريرها الطوعية المتعلقة
باستعراض االتفاق العالمي .وإضافة إلى التقرير الموحّد للدول األعضاء الذي سيقدَّم خالل مؤتمر االستعراض،
والمساهمات المكتوبة ألصحاب المصلحة التي ستُنشر على الموقع اإللكتروني لشبكة األمم المتحدة المعنية
بالهجرة ،سوف تُع ّد أوراق معلومات أساسية وتقدَّم كمساهمات في مؤتمر االستعراض .ومن المتوقع إعداد ورقة
معلومات أساسية لكل طاولة مستديرة ،وذلك بمساهمة من شبكة األمم المتحدة اإلقليمية المعنية بالهجرة .وسوف
يستعان بأوراق المعلومات األساسية في توجيه المناقشة أثناء اجتماعات الطاولة المستديرة ،من خالل تقديم لمحة
عامة موجزة عن حالة تطبيق األهداف في المنطقة في إطار كل اجتماع ،وتحديد بعض القضايا والتحديات
الرئيسية ،واقتراح عدد من األسئلة التوجيهية للمناقشة.
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هاء -النتائج
سيصدر عن االستعراض اإلقليمي ناتجان رئيسيّان:
•

تقرير تقدّمه الدول األعضاء ،ويجمع النتائج التي توصلت إليها جميع التقارير الوطنية الطوعية عن
تنفيذ االتفاق العالمي؛

•

ووثيقة ختامية ،تسلط الضوء على الرسائل الرئيسية التي انبثقت عن االستعراض اإلقليمي والتي
عبرت عنها الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرون خالل المؤتمر.

ويمكن أن تتضمن نتائج عملية االستعراض اإلقليمي تقارير أخرى أعدها أصحاب المصلحة ،وأن تصب
في منتدى استعراض الهجرة الدولية لعام  2022لضمان مساهمة المنطقة العربية في تشكيل الحوار العالمي بشأن
الهجرة.
إضافة إلى هاتين النتيجتين ،سيتيح مؤتمر االستعراض اإلقليمي فرصةً لرسم خارطة طريق إقليمية تتضمن
بعض األولويات واألهداف الرئيسية للمنطقة.
واو -المشاركون
انطالقا ً من روح االتفاق العالمي ،وضمانا ً التّباع النَهج الشامل للحكومة بأكملها والنَهج الشامل للمجتمع
ككل في االستعراض ،سيجمع مؤتمر االستعراض اإلقليمي ممثلين عن المؤسسات الحكومية ،بمن في ذلك وزراء
ومسؤولون رفيعو المستوى من الوزارات ذات الصلة والمجالس الوطنية للسكان؛ وأعضا ًء من شبكة األمم المتحدة
المعنية بالهجرة والعمليات والمنابر والمنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية واألقاليمية ذات الصلة ،بما في ذلك
اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة و عمليات التشاور اإلقليمية ؛ وجميع أصحاب المصلحة المعنيين،
بمن في ذلك ممثلون عن المهاجرين ،والمجتمع المدني ،ومنظمات المهاجرين و الجاليات ،والمنظمات الدينية،
والسلطات والمجتمعات المحلية ،والقطاع الخاص ،والنقابات ،والبرلمانيين ،والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان،
والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،واألوساط األكاديمية ،ووسائط اإلعالم ،وغيرها من الجهات
المعنية.
زاي -تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر واللغات المستخدَمة فيه
سيُ َّ
نظم مؤتمر االستعراض اإلقليمي في  25-24شباط/فبراير  .2021وسيتم تنظيمه افتراضياً ،من خالل
منصة على اإلنترنت ،وستتوفّر فيه الترجمة الفورية إلى العربية واإلنكليزية والفرنسية.
حاء -الوثائق
•

إعالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين ()A/RES/71/1؛

•

االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ()A/RES/73/195؛

•

الشكل والجوانب التنظيمية لمنتديات استعراض الهجرة الدولية ()A/RES/73/326؛

•

تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام )A/RES/70/1( 2030؛

-11•

االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية ،2017 ،الوثيقة الختامية؛
َّ
والمنظمة والنظامية :تنفيذ االتفاق
المؤتمر اإلقليمي بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة
وأثره على السياسات في المنطقة العربية لعام  ،2019التقرير؛

•

االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

•

تقرير حالة الهجرة الدولية لعام
في المنطقة العربية.

:2019

