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االستعراض اإلقليمي األول لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة
والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية
نموذج توجيهي الستعراض تنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة
اآلمنة والمنظمة والنظامية
يتماشى هذا النموذج مع اإلطار المقترح لشبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة من أجل مساعدة الدول
األعضاء في استعراض تنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية (االتفاق العالمي) على
الصعيد الوطني ،استعدادا ً لالستعراض اإلقليمي .ويهدف إلى تعزيز االتساق وتسهيل المقارنة بين نتائج
االستعراضات في سائر المناطق .ويهدف النموذج أيضا ً إلى تعزيز االتساق وقابلية المقارنة بين االستعراضات
ي بطبيعته ،وتُتاح للبلدان المرونة الالزمة لتكييفه مع سياقها
في المنطقة العربية .وهذا االستعراض طوع ٌ
وأولوياتها الوطنية.
أوال ا-

المنهجية (ينبغي أال تتجاوز اإلجابة  500كلمة)
وصف المنهجية المتّبعة إلعداد االستعراض الوطني لالتفاق العالمي:

(أ) هل أنشأتم آليةً مسؤولة عن تنسيق االستعراض؟ وما هي الكيانات الممثلة في آلية التنسيق؟
ٌ
كيان معيّن هذه اآللية؟
وهل يرأس
(ب) إن لم تنشئوا آليةً محددة ،فمن كان المسؤول عن االستعراض؟
(ج) ما هي الكيانات الحكومية التي شاركت في عملية االستعراض؟
(د)

هل تشاورتم مع السلطات المحلية في عملية االستعراض (مثل البلديات أو المحافظات)؟

(ه) هل تعاملتم مع أصحاب مصلحة غير حكوميين مختلفين (مثل القطاع الخاص ،والنقابات العمالية،
ومنظمات المجتمع المدني ،واألوساط األكاديمية ،ومجتمعات المهاجرين ،وما إلى ذلك)؟ إذا كانت اإلجابة نعم،
مع من تعاملتم وكيف؟
(و) ما هي البيانات التي كانت متوفرة إلجراء االستعراض؟ وما هي الصعوبات التي واجهتكم في
الحصول على البيانات؟
(ز) هل تم ّكنتم من استعراض جميع األهداف ،أم اخترتم التركيز على أهداف محددة تعتبرونها أولوية ً
في بلدكم؟ ولماذا هي أولوية؟
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(ح) هل تلقّيتم أي دعم من فرق األمم المتحدة القُطرية و  /أو من شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة
في اإلعداد لالستعراض الوطني لالتفاق العالمي؟
ثانيا ا -السياسة العامة والبيئة المؤاتية (ينبغي أال تتجاوز اإلجابة  1,500كلمة)
(أ) هل تعاونت الحكومة مع أصحاب المصلحة المختلفين في تنفيذ االتفاق العالمي (في وضع السياسات
المتصلة بالهجرة مثالً ،أو في تصميم المشاريع المتصلة بالهجرة وتنفيذها ،أو في تشجيع الحوار بين أصحاب
المصلحة المتعددين ،وما إلى ذلك)؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى تحديد أصحاب المصلحة المشاركين (مثل
وكاالت التوظيف ،ومنظمات المهاجرين )...؛
(ب) هل أدمجت الحكومة تنفيذ االتفاق العالمي في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وغيرها من
العمليات ذات الصلة؟ إذا كان األمر كذلك ،كيف؟
(ج) ما هي السياسات المتصلة بالهجرة التي وضعتموها منذ اعتماد االتفاق العالمي في كانون
األول/ديسمبر 2018؟ وهل قمتم بإصالح السياسات القائمة بما يتماشى مع االتفاق العالمي؟ الرجاء اإلفادة بعناوين
وتواريخ هذه السياسات .وما هي التحديات والحواجز التي واجهتكم في وضع تلك السياسات أو إصالحها؟ وهل
اعتمدتم سياسات محددة تستهدف المهاجرين في ظل جائحة كوفيد 19؟
(د) هل يمكنكم التوسع في شرح أي سياسات و/أو أحكام معيّنة في السياسات قمتم بوضعها أو دمجها
في ما يتعلق بفئة محددة من المهاجرين كالعامالت المهاجرات ،واألطفال المهاجرين ،والمهاجرين غير الحاصلين
على أوراق ثبوتية؟
(ه) هل كان عليكم اعتماد سياسات أو تدابير جديدة نتيجةً لديناميات الهجرة أو السياسات أو التدابير
ذات الصلة على المستوى اإلقليمي؟
(و) هل اعتمدتم أي إصالحات مؤسسية لالستجابة لالتفاق العالمي (هل أنشأتم هيئات أو آليات جديدة،
أو قمتم بإعادة هيكلة الهيئات أو اآلليات القائمة؟ وهل غيّرتم إجراءات العمل؟)
(ز) هل هناك استراتيجيات وأطر وخطط تنفيذ ذات صلة على المستوى اإلقليمي ،ودون اإلقليمي،
واألقاليمي؟ وكيف ساهمتم في تنفيذها؟ وما هي الثغرات والتحديات الرئيسية التي تواجهونها في تنفيذها؟
ثالثا ا -التقدم المحرز في تحقيق أهداف االتفاق العالمي (ينبغي أال تتجاوز اإلجابة  2,000كلمة)
(أ) هل وضعت حكومتكم خططا ً لتنفيذ االتفاق العالمي؟ وما هي حالة تنفيذ أهداف االتفاق العالمي
البالغ عددُها  23هدفاً؟
(ب) ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدمج المبادئ التوجيهية لالتفاق العالمي في أ ُطر حوكمة
الهجرة وفي خطط تنفيذ االتفاق العالمي؟
(ج) ما هي النجاحات والتحديات والفجوات التي تواجهونها في تحقيق أهداف االتفاق العالمي؟ وما هي
المخاطر المحتملة التي تتوقعونها؟ وكيف يمكن معالجتها؟ وهل اتخذتم أي تدابير لتخفيف آثارها؟ (يُرجى تسليط
الضوء على أي اتجاهات ،ونجاحات ،وتحديات ،وقضايا ناشئة ،بما في ذلك مدى التأثر بالديناميات اإلقليمية).
(د) ما هي الممارسات الواعدة والدروس المستفادة التي قد تكون مهمةً لبلدان أخرى في المنطقة
(أو في مناطق أخرى) .يُرجى تسليط الضوء على السياسات االبتكارية أو الممارسات الواعدة المتصلة بأي من
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األهداف ،وال سيما تلك الموجهة لفئات المهاجرين المعرضين للمخاطر أكثر من غيرهم .وينبغي أن تستند
المعلومات ،حيثما أمكن ،إلى بيانات إحصائية ونوعية.
رابعا ا -وسائل التنفيذ (ينبغي أال تتجاوز اإلجابة  500كلمة)
(أ) كيف تقومون بتعبئة وسائل التنفيذ لضمان تحقيق أهداف االتفاق العالمي (مثل تخصيص
الميزانيات ،وبناء الشراكات ،وجمع البيانات ،وبناء القدرات)؟
(ب) ما هي التحديات التي تواجهونها في تعبئة وسائل التنفيذ؟
(ج) ما هي الموارد اإلضافية التي تحتاجونها؟ وهل لديكم خطة لتعبئتها؟
خامسا ا -الخطوات الالحقة (ينبغي أال تتجاوز اإلجابة  500كلمة)
(أ) استنادا ً إلى نتائج هذا االستعراض ،ما هي المجاالت التي تعتبرونها ذات أولوية؟ وما هي الخطوات
التي تنوون اتخاذها من أجل تعزيز تنفيذ االتفاق العالمي؟
(ب) كيف ستُنشر نتائج االستعراض؟ وما هي اإلجراءات اإلضافية التي ستتخذونها استعدادا ً النعقاد
المنتدى األول الستعراض الهجرة الدولية في عام 2022؟

