
  

  

 

 

 

 

 

 اإلقليمي لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة، مؤتمر االستعراض

 المنظمة والنظامية في المنطقة العربية 
 

   2021فبراير 25والخميس  24األربعاء 

 عمان مساًء بتوقيت القاهرة / بيروت /  4:00باًحا حتى ص  10:00
 

 مذكرة لوجستية

 

المنظمة الدولية للهجرة، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع أعضاء شبكة 

 االستعراض عملية    ون ينسق  شبكة األمم المتحدة للهجرة ل نة العامة  األمم المتحدة اإلقليمية للهجرة في المنطقة العربية، وبدعم من األما

 .للهجرة في المنطقة العربية   العالمي  لالتفاقاإلقليمية  

 

من الساعة   2021فبراير    25إلى الخميس    24األربعاء    على مدى يومي عبر اإلنترنت  اإلقليمي الحكومي    مؤتمر االستعراض سيعقد 

فورية ال ترجمة  ال  المؤتمر عبر اإلنترنت  مساًء بتوقيت القاهرة / بيروت / عمان. ستوفر منصة   4:00صباًحا إلى الساعة    10:00

 باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية.

I. التسجيل 
 

الدول األعضاء المشاركة وأصحاب المصلحة اآلخرون في المنطقة العربية مدعوون للتسجيل بحلول يوم  ال ربعاء   10فبراير  2021 

 .خالل الرابط أدناه أو رمز االستجابة السريعة (QR Code)    من 
 
 

 يرجى العثور على رابط نموذج  التسجيل  هنا

 

 :أو قم بالتسجيل عن طريق المسح باتباع رمز االستجابة السريعة هذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لكترونية المنصة اإلعلى  المؤتمررابط  لمشاركةجميع المسجلين ى إلالمؤتمر  قبيل موعد انعقاد بريد إلكتروني منفصل سالإر سيتم 

 .عبر اإلنترنت

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSaIFfsjtEO9brzknI5hhvh0QGkTfgxBsrTxaZkBJ5ZURUxDUlJFSUtQTlAzUDNCM0NTVVdVSkpURC4u
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II. والمتحدثون يسرونالرؤساء المشاركون والم 
 

 كذلكمتحدثين من خالل استمارة التسجيل عبر اإلنترنت للجلسة االفتتاحية، و  بترشيحمدعوة لإلعراب عن اهتمامها  الدول العضاء

. 2و  1العامتين  الجلستين  أثناءاالتفاق العالمي للهجرة  الوطنية الطوعية الستعراض  التقارير وتقديم  الجلسات في رئاسة  للمشاركة

كل من اجتماعات المائدة المستديرة المواضيعية األربع أثناء كمتحدثين أو لتقديم مداخالت إلى المشاركة  كذلك ندعو الدول األعضاءو

فبراير  5 الجمعةبحلول يوم وذلك حول وسائل التنفيذ وبناء القدرات،  5الجلسة العامة حول القضايا الشاملة و 4العامة  ةوكذلك الجلس

2021. 

  

ت، إلدارة من خالل استمارة التسجيل عبر اإلنترنر  مللتحدث في المؤتمدعوون أيًضا للتعبير عن اهتمامهم  ن  وأصحاب المصلحة اآلخر

ولكل من اجتماعات المائدة المستديرة المواضيعية   5و    4أو لتقديم مداخالت في الجلسات العامة  للجلسات    ميسيرين    ليكونواأو  ،  الجلسات

 . 2021فبراير  5الجمعة  األربعة بحلول يوم

 

في التقدم  نظردول األعضاء الفرصة للللتفاق العالمي للهجرة لالبشأن تقارير المراجعة الطوعية  2و  1ستتيح الجلستان العامتان 

تجاربهم الوطنية، وتسليط الضوء  الستعراض. والدول األعضاء مدعوة 2018العالمي للهجرة في عام تفاق المحرز منذ اعتماد اال

يتم تشجيع الدول األعضاء التي حديات التي تواجههم، وقصص النجاح، واألولويات الحالية والناشئة، والدروس المستفادة. على الت

وسيتم منح ، تقاريرهالهجرة على تقديم النتائج الرئيسية من لالعالمي طوعية الستعراض العمل على االتفاق اختارت إعداد تقارير 

 .لهذا الصدد دقائق 5الكلمة لمدة تصل إلى 

مسجلة في حالة وجود أي مخاوف تتعلق باالتصال باإلنترنت كدعم احتياطي قبل مداخالت  أيًضا الدول األعضاء للنظر في تقديم  ندعو  

 .المؤتمر

 

 البريد   من قبل جميع المتحدثين إلى  2021فبراير    22االثنين الموافق  بحلول يوم      تالمداخال  و  التقديمية  العروض  إرساليرجى أيًضا  

( ويمكن gcmrrarabstates@iom.int)  في المنطقة العربيةاالستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي للهجرة ب الخاص اإلليكتروني

بعد المؤتمر بناًء على طلب وموافقة  اإلنترنت الخاصة بشبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة في المنطقة العربيةنشرها على صفحة 

 المتحدثين.

 

وسائل  5، وتتناول الجلسة العامة القضايا الشاملة بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لالتفاق العالمي للهجرة 4تغطي الجلسة العامة 

 التنفيذ وبناء القدرات لتسريع تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة وتعزيز قدرات جميع أصحاب المصلحة. 

 

ل اطو والعشرين لالتفاق العالمي للهجرة وسيتم تنظيمها الثالثة األهداف على ستوفر الموائد المستديرة األربعة مناقشة أكثر تركيًزا 

مائدة مستديرة ثالثة أعضاء ، من بينهم ممثل  كل  ستضم الموائد المستديرة األربعة المقترحة لمنتدى مراجعة الهجرة الدولي. مدة 

دقائق.  5واحد من الدول األعضاء وعضوان آخران من فئات أصحاب المصلحة األخرى. سيكون لكل مشارك الكلمة لمدة تصل إلى 

موقع  على  للدول العربية  اإلليكترونية صفحة الورقة خلفية قصيرة مع أسئلة إرشادية لتوجيه مناقشات الموائد المستديرة على توجد 

 . (https://migrationnetwork.un.org/country-regional-network/arab-states)شبكة األمم المتحدة للهجرة 

 

للجلسة في إحدى الموائد المستديرة األربع،  بدور ميسرالقيام جلسات العامة  و / أو ي الفتحدث لل  هتماماالفي إبداء  في حال الرغبة

جدول األعمال( من خالل نموذج التسجيل عبر اإلنترنت.   بالرجاء النظر إلىيرجى اإلشارة إلى جلستك المفضلة والدور المفضل لديك )

مكانًا للتحدث. سيتم االتصال بالرؤساء المشاركين   توفير  فإن التعبير عن االهتمام ال يضمن،  أماكن التحدث المتاحةنظًرا لضيق الوقت و

 والمتحدثين بشكل منفصل.الجلسات  الميسيرين / مديرين  /
 

III. المداخالت 
 

( ، سيتم إعطاء المشاركين الكلمة انظر جدول األعمال ، وفي الموائد المستديرة األربع )5و  4بعد حلقة النقاش في الجلستين العامتين 

استمارة المشاركين على اإلبالغ مسبقًا إذا كانوا يرغبون في أخذ الكلمة من خالل ونود أن نشجع للمداخالت لضمان التبادل التفاعلي. 

 .متحدث  دقائق لكل  3تقتصر المداخالت على سلمزيد من المشاركين بالتحدث،  لنسمحو، وقتمحدودية الالتسجيل. نظًرا ل
 

mailto:gcmrrarabstates@iom.int
https://migrationnetwork.un.org/country-regional-network/arab-states
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في المنطقة العربية  العالمي للهجرة  تفاقاإلقليمي لإلالستعراض لبريد اإللكتروني لية استفسارات، يرجى االتصال بافي حالة وجود أ

(gcmrrarabstates@iom.int).  استمارة إال من خالل  اخالت خالل المؤتمردرغبات التحدث والمال يمكن تقديم  الرجاء العلم إنه

 ، وال يتم قبوله عبر البريد اإللكتروني. 0212فبراير  5الجمعة التسجيل عبر اإلنترنت قبل الموعد النهائي ليوم 

 
 

IV. ةيالتقنتدريبية الدورات ال 
 

مرتين يوميًا لضمان وصول  لجميع المشاركين اإللكترونية عبر اإلنترنتسيتم توفير دورات تدريبية تقنية حول استخدام المنصة 

(. جدول األعمالالنظر إلى  الرجاءالمشاركين من المناطق الزمنية المختلفة إلى هذه الخدمة، قبل بدء المؤتمر وأثناء فترة الراحة )

 .اإللكترونية عبر اإلنترنت  المنصة الرابط الخاص بالمؤتمر على هو نفس دورات التقنيةللهذة ارابط السيكون 

 

المشاركين  الجلسات لرؤساء اإللكترونية عبر اإلنترنتسيتم توفير جلسات تدريبية تقنية مخصصة حول استخدام خيارات المنصة 

إلى جميع  تلك الجلسات. وسيتم إرسال رابط 2021فبراير  18والخميس  17يومي األربعاء  والمنسقين والمتحدثين المختارين

 .نين المختارين والمنسقيالمتحدث

 

اإلقليمي لإلتفاق العالمي للهجرة للدول اإليميل اإللكتروني الخاص باالستعراض  توجيه المزيد من األسئلة في هذا الصدد إلى  مكني

 .(gcmrrarabstates@iom.int)العربية 
 

 

V. الترجمة 
 

 .والفرنسية ترجمة فورية باللغات العربية واإلنجليزية  المؤتمر عبر اإلنترنت  ستوفر منصة  
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