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 ٢فبراير ٢٠٢١
السادة أصحاب المصلحة في المنطقة العربية،
المنظمة الدولية للهجرة ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،وأعضاء شبكة األمم المتحدة اإلقليمية
للهجرة في المنطقة العربية ،عمالً بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن شكل وجوانب التنظيم منتديات مراجعة الهجرة الدولية
بدعوتكم إلى لمؤتمر اإلقليمي الستعراض االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية في الفترة من
 ٢٤إلى  ٢٥فبراير  .٢٠٢١باإلضافة إلى ذلك ،نود دعوتك إلى مشاورة أصحاب المصلحة المتعددين للتحضير لمؤتمر االستعراض
اإلقليمي في  ٢٣فبراير .٢٠٢١
يهدف المؤتمر االستعراضي اإلقليمي إلى توفير منصة للدول األعضاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لمراجعة تنفيذ االتفاق العالمي
للهجرة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة داخل المنطقة العربية ،وتسليط الضوء على التحديات والفرص والممارسات
الجيدة ،وتحديد الثغرات ،ومناقشة األولويات اإلقليمية والموارد المطلوبة لتنفيذ االتفاق العالذمي للهجرة.
لضمان المشاركة الهادفة ألصحاب المصلحة المتعددين في مؤتمر االستعراض اإلقليمي ،ستنظم المنظمة الدولية للهجرة واإلسكوا
وأعضاء شبكة األمم المتحدة اإلقليمية المعنية بالهجرة في المنطقة العربية مشاورة ألصحاب المصلحة المتعددين ،قبل يوم واحد من
المؤتمر االستعراضي اإلقليمي .ستجمع المشاورة أصحاب المصلحة م ًعا من أجل :أ) النظر في التقدم المحرز في تنفيذ االاتفاق العالمي
للهجرة في المنطقة العربية ،بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في القرار 195/73؛ ب) مناقشة التحديات والفرص
إلشراك أصحاب المصلحة بشكل هادف في الم نطقة العربية؛ ج) صياغة الرسائل والتوصيات الرئيسية إلبالغ المؤتمر االستعراضي
اإلقليمي وكذلك منتدى مراجعة الهجرة الدولية لعام .٢٠٢٢
تماشيا ً مع المبادئ التوجيهية لالتفاق العالمي للهجرة  ،سيعكس كل من مشاورة أصحاب المصلحة المتعددين ومؤتمر االستعراض
اإلقليمي في المنطقة العربية نه ًجا شامالً للحكومة بأكملها والمجتمع بأكمله .نتيجة لذلك ،ندعوكم للتسجيل عبر اإلنترنت والمشاركة من
خالل اجتماع عبر اإلنترنت (ستتبع مذكرة لوجستية) .ولهذا الغرض ،يسعدنا أن نشارك المذكرة المفاهيمية المرفقة ومسودة جدول
األعمال لمشاورة أصحاب المصلحة المتعددين ومؤتمر االستعراض اإلقليمي.
نود أيضًا دعوة أصحاب المصلحة المهتمين للتعبير عن استعدادهم عند التسجيل للمشاركة في المناقشة المفتوحة لمشاورة أصحاب
المصلحة المتعددين ،وكذلك القيام بدور المقرر إليصال الرسائل الرئيسية من أصحاب المصلحة ،و /أو المشاركة كمتحدث من خالل
تقديم مداخلة خالل الجلسات العامة و /أو الموائد المستديرة المواضيعية األربع.
نظرا للطلبات المقدمة من أصحاب المصلحة خالل جلسات الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين في أكتوبر ونوفمبر  ،٢٠٢٠تم
ً
إصدار استطالع عبر اإلنترنت حول حالة تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة من أجل االستعراض اإلقليمي في المنطقة العربية ،وهو مفتوح
حتى يوم الجمعة  ٥فبراير .٢٠٢١
وقد تم تم تمديد الموعد النهائي لتقديم التقارير الطوعية الستعراض التقدم المحرز في االتفاق العالمي للهجرة من قبل أصحاب المصلحة
إلى البريد اإللكتروني الخاص باالستعراض اإلقليمي للدول العربية > <gcmrrarabstates@iom.intحتى  ١٦فبراير  .٢٠٢١لمزيد
من التفاصيل ،يرجى االطالع على ملحق هذه الرسالة.

إلى :أصحاب المصلحة في المنطقة العربية

الملحق :الفرص المحتملة لتقديم نتائج االستعراض لعملية االستعراض اإلقليمية لالتفاق العالمي للهجرة
•

استطالع عبر اإلنترنت حول حالة تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة من أجل االستعراض اإلقليمي في المنطقة العربية

نود إبالغكم بأن جميع أصحاب المصلحة المعنيين العاملين في المنطقة العربية ومعها مدعوون لتقديم مساهماتهم من خالل االستطالع
عبر اإلنترنت (متوفر باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية) على الصفحة شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة الخاصة بالدول
العربية ( )https://migrationnetwork.un.org/country-regional-network/arab-statesبحلول يوم الجمعة  ٥فبراير
 .٢٠٢١ستبقى الردود على هذا االستطالع مجهولة الهوية ،وسيتم نشر النتائج على موقع شبكة الهجرة التابعة لألمم المتحدة.
•

تقرير الطوعي حول حالة تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة من أجل االستعراض اإلقليمي في المنطقة العربية

نرحب أيضًا بأصحاب المصلحة إلعداد تقرير مراجعة تطوعي فردي أو جماعي لالتفاق العالمي للهجرة وتقديمه إلى البريد
اإللكتروني الخاص باالستعراض اإلقليمي للدول العربية > <gcmrrarabstates@iom.intبحلول يوم الثالثاء  ١٦فبراير .٢٠٢١
سيتم نشر جميع تقارير المراجعة الطوعية على الصفحة المذكورة أعاله للمنطقة العربية على موقع شبكة األمم المتحدة المعنية
بالهجرة قبل المؤتمر.
•

القيام بمداخلة للتحدث أثناء المؤتمر االستعراضي اإلقليمي

باإلضافة إلى ذلك ،نود أيضًا دعوة أصحاب المصلحة المهتمين للتعبير عن استعدادهم عند التسجيل للمشاركة في المناقشة المفتوحة
لمشاورة أصحاب المصلحة المتعددين في  ٢٣فبراير  ،٢٠٢١وكذلك القيام بدور المقرر إليصال الرسائل الرئيسية من أصحاب
المصلحة ،وتقديم مداخلة للتحدث أثناء الجلسات العامة والموائد المستديرة المواضيعية األربع خالل المؤتمر االستعراضي اإلقليمي في
الفترة من  ٢٤إلى  ٢٥فبراير  .٢٠٢١وسنكون شاكرين إن تم إرسال طلبات المداخلة /التحث لألدوار المذكورة أعاله جنبًا إلى جنب
مع االسم والمسمى الوظيفي والمؤسسة التنظيمية التي ينتمي إليها المتحدث إلى البريد اإللكتروني الخاص باالستعراض اإلقليمي للدول
العربية > <gcmrrarabstates@iom.intبحلول يوم الجمعة  ٢٣فبراير  .٢٠٢١سيتم إبالغ القرار النهائي بشأن أدوار التحدث
إلى جميع المتحدثين المحتملين قبل المشاورة والمؤتمر مع مزيد من التعليمات.

