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 لالتفاق العاملي للهجرة في أفريقيا  االقليمياالستعراض 

 االجتماعات التكميلية قائمة مراجعة  
 

لالتفاق العاملي للهجرة في   االقليمي على هامش مؤتمر االستعراض  التي سُتعقد    االجتماعات التكميلية تهدف قائمة املراجعة التالية إلى توجيه تنظيم  

م املهام   االجتماعات التكميليةأفريقيا، بناًء على موافقة فرقة العمل املعنية   مة واملوافقة النهائية من جانب الجهات املنظمة. وُتقسَّ على العروض املقدَّ

اال واللجنة  للهجرة  الدولية  واملنظمة  جانب،  من  الجانبية،  الفعالية  يدير  الذي  الكيان  ملؤتمر  بين  املنظمة  الجهات  بصفتهما  ألفريقيا  قتصادية 

 لالتفاق العاملي للهجرة في أفريقيا من ناحية أخرى. االقليمي االستعراض 

 

ن على الوكالة املسؤولة عن إدارة الفعالية الجانبية االضطالع باآلتي:   يتعيَّ

 مسؤول واحد فقط. -تعيين مسؤول اتصال للفعالية الجانبية  ☐

إعداد نشرة/منشور إلكتروني للفعالية الجانبية باللغتين اإلنكليزية والفرنسية لنشره على شبكة اإلنترنت بحيث يتضمن هدف الفعالية،   ☐

 واملوضوعات املطروحة للنقاش، وأسماء املتحدثين واملنسق، وشعارات الشركاء؛ مع إتاحة النموذج. 

 للمتحدثين واملنسق باللغتين اإلنكليزية والفرنسية )فقرة موجزة فقط(.الحصول على سير ذاتية موجزة  ☐

 التنسيق مع املتحدثين بخصوص مداخالتهم. ☐

 إعداد املنصة اإللكترونية وإرسال الرابط للجهات املنظمة قبل موعد الفعالية.  ☐

 )مطلوبتين( واللغات األخرى، مثل العربية والبرتغالية )اختياري(  ترتيب خدمة الترجمة الشفوية املتزامنة للغتين اإلنكليزية والفرنسية ☐

 إعداد تقرير موجز عن الفعالية وتقديمه ألمانة املؤتمر االستعراض ي ☐

 

لالتفاق العاملي   االقليمي ستضطلع املنظمة الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية ألفريقيا باآلتي، بصفتهما الجهات املنظمة ملؤتمر االستعراض 

 للهجرة في أفريقيا:

 على األ 14توفير خدمة الترجمة الشفوية إلى اللغة العربية حسب الطلب )في حالة التقدم بطلب الخدمة قبل  ☐
ً
 قل من موعد الفعالية(.يوما

 على األقل من موعد الفعالية(. 14ترجمة السير الذاتية إلى اللغة العربية )في حالة التقدم بطلب الخدمة قبل   ☐
ً
 يوما

 

 املواعيد

 .املوعد النهائي الستالم جميع العروض يوليو:  25

 قائمة ب  االجتماعات التكميليةسُيخطر منظمو املؤتمر مسؤولي تنسيق  يوليو:  28 
ً
االجتماعات  الذين وقع عليهم االختيار؛ وسينشرون أيضا

 وعملية تسجيل املشاركين.   التكميلية

د، وتوزيع املنشورات واملعلومات املتعلقة ب أغسطس:  13
َّ
 . تكميلية االجتماعات الاملوعد النهائي الستالم جدول األعمال املؤك

 حتى  9:00في الفترة من  االجتماعات التكميليةسُتعقد  أغسطس:  26 
ً
 .[(1مساًء )التوقيت املحلي للمغرب ]غرينتش+ 5:30صباحا

 

 معلومات إضافية 

ب بحضور  ▪ ِّ
 لالتفاق العاملي للهجرة في أفريقيا. االقليمي للوقائع الكاملة ملؤتمر االستعراض  االجتماعات التكميليةفي   املتحدثين واملشاركينُنرح 

 


