
 

 

  

مة والنظامية
َّ
نظ

ُ
 االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة وامل

 مؤتمر االستعراض اإلقليمي في أفريقيا  

 )مؤتمر إلكتروني(  2021أغسطس  26 

 دعوة إلى تقديم عروض لتنظيم الفعاليات الجانبية

 السياق (1

مة والنظامية في أفريقيا في وقٍت يتزايد فيه االعتراف  ينعقد املؤتمر اإلقليمي الستعراض االتفاق العاملي من  
َّ
نظ

ُ
أجل الهجرة اآلمنة وامل

ضم  بالحاجة إلى العمل الجماعي لتحسين حوكمة الهجرة، وكذلك تمكين املهاجرين ليصبحوا عوامل دافعة إيجابية لتحقيق التنمية املستدامة. وت

 من مسارات الهجرة، إلى جانب
ً
مجموعة من ممرات الهجرة املهمة. وُيعّد النزوح والهجرة من الظواهر الرئيسية في القارة،   القارة األفريقية عددا

عامي    حيث يسافر العديد من األشخاص ويتنقلون ألسباب متنوعة بين البلدان واملناطق الفرعية في القارة، بل ويغادرون القارة. وفي الفترة بين 

في املائة من   10، وهم يمثلون حوالي  مليون   26.6مليون إلى    15.1ة، من  في املائ  76في أفريقيا بنسبة  ، زاد عدد املهاجرين الدوليين  2019و    2000

مليون شخص يعيشون   21مليون مهاجر أفريقي في جميع أنحاء العالم، منهم    40وفي الوقت نفسه، كان هناك حوالي   1جميع املهاجرين الدوليين. 

أن  إلى  أفريقي آخر. ويشير ذلك  بلد  أفريقيا، وأن    50حوالي    في  في  يمكثون  األفارقة  املهاجرين  املائة من  في   79في  الدوليين  املهاجرين  املائة من  في 

 2أفريقيا هم من مواطني البلدان األفريقية. 

ة بمتوسط عمر يبلغ     للهجرة، فإن أفريقيا قارة شابَّ
ً
ة. فقد نما عدد سن  19.7وبالنظر إلى املشهد الديموغرافي في القارة بوصفه ُمحددا

في املائة من مجموع السكان، في الفترة بين عامي    56.1في املائة إلى    52.1سنة( من    64-15السكان في سن العمل في أفريقيا )أي في الفئة العمرية  

، وسيستمر في الزيادة مليون   752.7مليون إلى    248.3. وزاد عدد السكان في سن العمل بمقدار ثالثة أضعاف خالل تلك الفترة، من  2020و  1980

 3خالل األربعين سنة القادمة. 

ط هذه األرقام الضوء على أهمية تعميق فهم وضع الهجرة في أفريقيا من أجل زيادة تعزيز الطموحات املنصوص عليها في االتفاق   ِّ
ّ
سل

ُ
وت

ة  بادلها.  العاملي للهجرة. ويهدف املرصد األفريقي للهجرة إلى تزويد القارة بسياسات هجرة مستندة إلى األدلة من خالل جمع البيانات وتحليلها وت وثمَّ

غتربون  اعتراف جيد بإمكانية مساهمة الهجرة الدولية بصورة كبيرة في النمو االقتصادي والتنمية البشرية في أفريقيا. وفي الوقت نفسه، يؤدي امل

م، فإن االستفادة من املوارد البشرية واملا
َ
 في التنمية االجتماعية، والنمو االقتصادي، والحد من الفقر. ومن ث

ً
 مهما

ً
لية التي يوفرها املغتربون دورا

 في دوائر صنع السياسات األفريقية.
ً
 كبيرا

ً
 تجتذب اهتماما
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2019 .  
 املرجع نفسه.  2
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 للتكامل اإلقليمي والتنمية االقتصادية في أفريقيا،  
ً
 مهما

ً
 تمكينيا

ً
ما هجرة اليد العاملة، عامال عتبر الهجرة الدولية، وال سيَّ

ُ
وتستفيد وت

ل وتلك التنمية. ولها تأثير إيجابي على النمو االقتصادي، وتخلق فرص عمل إضافية. فعندما يعمل  الهجرة الدولية في الوقت نفسه من ذلك التكام

 على املالية العامة.
ً
 إيجابيا

ً
 املهاجرون الدوليون في االقتصاد الرسمي، يحققون تأثيرا

 أن يكون وإلى جانب التحديات ومواطن الضعف التي كان السكان املهاجرون يواجهونها في السابق وما زا
ً
لوا يواجهونها، من املتوقع أيضا

رت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين، واملقرر الخاص املعني   19-لجائحة كوفيد
َّ
تأثير كبير على تنقل السكان على مستوى العالم وفي أفريقيا. وحذ

سرهم". لها آثار خطيرة ومفرطة على املهاجري 19-بحقوق اإلنسان للمهاجرين من أن "جائحة كوفيد
ُ
 4ن وأ

 العديد من املمارسات الواعدة. ومن أمثلة ذلك مبادرة بعض البلدان بتقديم االختبارات   
ً
وعلى الرغم من التحديات، فقد ظهرت أيضا

يتعلق بمتطلبات الهجرة لضمان تمتع املهاجرين ب بلدان أخرى مرونة متزايدة فيما  بينما أبدت  للمهاجرين،  وضع  والفحوصات الصحية املجانية 

التنمية   تعزيز خطة  الركب من خالل  ف أي شخص عن 
ُّ
تخل بعدم  التزامها  األفريقية كذلك  البلدان  الرسمي. وأظهرت  للتوظيف  قانوني وتأهلهم 

 العديد من البلدان ف2030املستدامة لعام  
ً
ي جميع  ، التي يتجذر فيها االتفاق العاملي للهجرة، وتعميم الهجرة في جهودها اإلنمائية. وشاركت أيضا

 أنحاء القارة في خطط طموحة لتحقيق أهداف االتفاق العاملي للهجرة من خالل وضع السياسات واالستراتيجيات والخطط املتعلقة بالهجرة. 

مة والنظامية في أفريقيا (2
َّ
نظ

ُ
 االستعراض القاّري لالتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة وامل

العاملي   االتفاق  تنفيذ  عملية  أن  حين  ومتابعته  في  الدول للهجرة  تقودها  عملية  هي  أصحاب  واستعراضه  مختلف  بين  تجمع  فإنها   ،

الدينية، والسلطات واملجتمعات املحل بينهم املهاجرون، ومنظمات املجتمع املدني، ومنظمات املهاجرين والشتات، واملنظمات  ية، املصلحة، ومن 

والبرملانيون، واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، واملؤسسات األكاديمية، والكيانات اإلعالمية،  ومؤسسات القطاع الخاص، ونقابات العمال،  

املعنيين.  بين  5وغيرهم من أصحاب املصلحة اآلخرين  الحوار  املعرفة وتعزيز  لبناء  أفريقيا فرصة فريدة  في  األول  اإلقليمي  ويتيح هذا االستعراض 

الرئيسية، ف للمشاركين  املشاركين حول القضايا  ر  ِّ
ّ
يوف في أفريقيا. فسوف  للهجرة  التي تعوق الحوكمة الرشيدة  التحديات   عن الوقوف على 

ً
ضال

للهج العاملي  االتفاق  تنفيذ  اعترضتهم حتى اآلن خالل  التي  التي تحققت والتحديات  الرئيسية  الجيدة، واإلنجازات  املمارسات  لتبادل  في  منصة  رة 

 القارة. 

وستستضيفه حكومة املغرب. وستسبقه   2021سبتمبر    1أغسطس و  31اض اإلقليمي بأسلوب مختلط يومي  وسُيعقد مؤتمر االستعر  

. وستتاح الفرصة كذلك للدول األعضاء األفريقية وأصحاب املصلحة اآلخرين 2021أغسطس    27مشاورات مع العديد من أصحاب املصلحة في  

 . 2021س أغسط 26الستضافة فعاليات جانبية على هامش املؤتمر في 

 تقديم عروض لتنظيم الفعاليات الجانبية (3

 يتيح املؤتمر مساحة مفتوحة لتبادل األفكار املتطورة والخبرات والدروس املستفادة في إطار تنفيذ االتفاق العاملي للهجرة في أفريقيا،

م سيسمح ملختلف أصحاب املصلحة بتنظيم فعاليات جانبية بما يتماش ى مع موضوعات االتفا
َ
ق العاملي وأهدافه، وسُيثري ذلك مداوالت  ومن ث

 املؤتمر. 

تنفيذ    في  املحَرز  التقدم  ملناقشة  أفريقيا  في  املصلحة  أصحاب  ومختلف  الشخصيات  لكبار  فرصة  الجانبية  الفعاليات  تتيح  وسوف 

الشراكات  وتعزيز  املبتكرة،  النظر  ووجهات  املمارسات  أفضل  وتبادل  الرئيسية،  واإلقليمية  الوطنية  املسارات  على  الضوء  وتسليط  االتفاق، 

 
419 pandemic on the human rights of -pacts of the COVIDCommittee on Migrant Workers and the Special Rapporteur on the human rights of migrants, 2020. “Joint guidance note on the im  

migrants”. 26  May 2020 مايو   26على حقوق اإلنسان للمهاجرين".    19-. "مذكرة إرشادية مشتركة بشأن آثار جائحة كوفيد2020ي بحقوق اإلنسان للمهاجرين،  . اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين، واملقرر الخاص املعن

2020. 
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في التنفيذ  الرئيسية   ووسائل  األولوية  ذات  العمل  مجاالت  على  الوقوف  إلى  التفاعلية،  النقاشات  خالل  من  املشاركون،  وسيسعى  القارة. 

 ألهداف االتفاق العاملي للهجرة.
ً
 والتوصيات السياساتية الرامية إلى تحسين حوكمة الهجرة وفقا

التابعة   املتخصصة  اإلقليمية، واملكاتب والوكاالت  املتحدة، والجماعات االقتصادية  األمم  األفريقية األعضاء، ووكاالت  الدول  وندعو 

نموذ  باستخدام  فيها،  للنظر  الجانبية  الفعاليات  وإدارة  لتنظيم  عروضهم  بتقديم  التكرم  إلى  املعنيين  املصلحة  وأصحاب  األفريقي،  ج  لالتحاد 

 على توسيع نطاق التمثيل، ُيرجى من الجهات املنظمة تقديم عروض  2021يوليو    25لخاص بالفعاليات، وذلك في موعد أقصاه  الطلب ا
ً
. وحرصا

 إلى تعيين منّسِّ 
ً
ع اإلدارة املشتركة للفعاليات الجانبية. وثّمة حاجة أيضا شّجِّ

ُ
 لهذه الغاية، ن

ً
ية ق قوي لكل فعاللفعالية جانبية واحدة فقط. وتحقيقا

 جانبية لضمان الحفاظ على الطابع العملي للفعالية.

طول    يتجاوز  أال  وينبغي  للفعالية.  ل  مفصَّ وصف  إدراج  مع  بالفعاليات،  الخاص  الطلب  نموذج  باستخدام  العروض  تقديم  ويجب 

م   املقدَّ واحدةالعرض  ويجب  صفحة  مع  تحديد.  واملتحدثين،  املشاركين  واألعضاء  والشركاء  املنظمة  في    الجهات  الفعالية  إسهام  مدى  توضيح 

 :
ً
 مناقشة مجال أو أكثر من املجاالت املواضيعية للمؤتمر االستعراض ي، وهي تحديدا

 ( 18و 12و 6و 5و 2ضمان أن تكون الهجرة طوعية ومنظمة ونظامية )تناول أهداف االتفاق العاملي  :1املجال املواضيعي  •

 4حماية املهاجرين من خالل تدابير حوكمة الحدود القائمة على الحقوق )تناول أهداف االتفاق العاملي    :2املجال املواضيعي    •

 (21و 13و  11و 10و 9و 8و

 ( 22و 20و 19و 16و 15و 14دعم إدماج املهاجرين ومساهمتهم في التنمية )تناول أهداف االتفاق العاملي  :3املجال املواضيعي  •

ن عملية وضع السياسات والنقاشات العامة املستندة إلى القيمة واألدلة وتعزيز التعاون في مجال  تحسي  :4املجال املواضيعي   •

 ( 23و 17و 7و 3و 1الهجرة )تناول أهداف االتفاق العاملي  

 معايير االختيار (4

 فيما يلي معايير االختيار:  

  املواضيعية األربعة ألهداف االتفاق العاملي بمجال واحد على األقل من املجاالت  يجب أن يتعلق موضوع الفعالية الجانبية   ➢

، أو أن تكون طبيعة موضوع الفعالية شاملة، وينبغي أن تسهم نتيجة الفعالية الجانبية في إثراء النتيجة العامة  
ً
املذكورة آنفا

 ملؤتمر االستعراض القاّري. 

مراعاة    ➢ ايجب  السياقات   
ً
)شاملة افية  الجغر والسياقات  الجنسين  بين  واألعضاء    ملحلية(التوازن  املتحدثين  اختيار  في 

 املشاركين. 

الة. مشاركة واسعة من أصحاب املصلحةيجب أن يضمن شكل الفعالية الجانبية  ➢  ، وإشراك الجمهور بصورة فعَّ

 ساعة ونصف. يجب أال تتجاوز مدة الفعالية الجانبية  ➢

 سيتم إبالغ الجهات املنظمة بنتائج عملية االختيار، وسُتنشر قائمة بجميع الفعاليات املسبقة والفعاليات الجانبية املسجلة.  

م )صفحة واحدة(  (5  نموذج للعرض املقدَّ

 العنوان .1
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 جمل( 5خلفية موجزة )جملتان إلى   .2

 هدف الفعالية الجانبية .3

 )املجاالت( املواضيعيةمدى إسهام الفعالية الجانبية في املجال  .4

 املواضيع )املسائل( التي تتناولها الفعالية الجانبية  .5

 الفئة املستهدفة .6

 قائمة مبدئية باملتحدثين  .7

 في تنفيذ االتفاق العاملي ومتابعته واستعراضه؟   .8
ً
 أو أصحاب مصلحة أقل وضوحا

ً
شرك الجلسة أصحاب مصلحة جددا

ُ
 هل ت

 الشريك )الشركاء( املنظمون  .9

 نسيق الرئيس ي )واحد فقط( مسؤول الت .10

 املنصة اإللكترونية املستخَدمة لعقد الفعالية )يجب أن تتيح خدمة الترجمة الشفوية( .11

 اإلطار الزمني والخطوات املقبلة  (6

 املوعد النهائي الستالم جميع العروض يوليو:  25  •

الذين وقع    :يوليو  28  • الجانبية  الفعاليات  تنسيق  املؤتمر مسؤولي  قائمة  سُيخطر منظمو   
ً
أيضا عليهم االختيار؛ وسينشرون 

 بالفعاليات الجانبية وعملية تسجيل املشاركين

د، وتوزيع املنشورات واملعلومات املتعلقة بالفعاليات الجانبية :أغسطس 13 •
َّ
 املوعد النهائي الستالم جدول األعمال املؤك

 حتى  9:00سُتعقد الفعاليات الجانبية في الفترة من  :أغسطس 26 •
ً
 [(1مساًء )التوقيت املحلي للمغرب ]غرينتش+ 5:30صباحا

 مسؤوليات الجهات املنظمة  (7

الجانبية.  الفعاليات  ق  منّسِّ مع  بالتعاون  اإللكترونية،  املنصة  تخصيص  مثل  الجانبية،  للفعاليات  اللوجستية  الخدمات  ترتيب  يجب 

 يات الجهات املنظمة للفعاليات الجانبية في اآلتي: وتتمثل مسؤول

 دعوة املتحدثين واألعضاء املشاركين  •

 دعوة املشاركين من الدول األعضاء األفريقية، واملجموعات الرئيسية وغيرهم من أصحاب املصلحة   •

 تقديم سيرة ذاتية موجزة )فقرة واحدة فقط( باللغة اإلنكليزية لكل متحدث وللمنسق  •

 ع املتحدثين بخصوص مداخالتهمالتنسيق م •

واملنسق  • املتحدثين  وأسماء  النقاش  وموضوعات  الفعالية  هدف  تتضمن  أن  وينبغي  الجانبية،  للفعالية  نشرة/منشور  إعداد 

 وشعارات الكيانات املنظمة 

 إعداد تقرير موجز عن الفعالية وتقديمه ألمانة املؤتمر االستعراض ي •

 والتغطية اإلعالميةالدعاية واستنساخ املواد  •
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والبرتغالية    • العربية  مثل  األخرى،  واللغات  )مطلوبتين(  والفرنسية  اإلنكليزية  للغتين  املتزامنة  الشفوية  الترجمة  خدمة  ترتيب 

 )اختياري( 

 التكاليف األخرى املرتبطة بالفعالية الجانبية •

 التواصل  (8

eca-و   gcmafrica@iom.int ُيرجى تقديم العروض وإرسال أي استفسارات بشأن الفعاليات الجانبية إلى العناوين اإللكترونية التالية:   

communications@un.org-gpspd ني: "تقديم املذكرة املفاهيمية للفعاليات الجانبية"مع كتابة العنوان التالي في سطر عنوان البريد اإللكترو. 
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