
 

 ٢٠٢١يونيو  ٢٣

 البيانات،ب  المصلحة المعنيين السادة أصحاب

ا ألول  ا مع المبادئ وااللتزامات المنصوص عليها في االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، واستعداد  شي  اتم

بشكل   و مفوضية االتحاد األفريقي هجرةالمعنية بالشبكة األمم المتحدة   ، تقومفي أفريقيا االتفاق العالمي للهجرة  لتنفيذ قاري  استعراض

مشاركة شفافة وشاملة ومتنوعة وذات مغزى للمجتمع المدني في تنفيذ  لضمان مشترك بعقد مشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين 

مع أصحاب المصلحة على أساس مواضيعي تحت  أفريقيا. ستتم هذه المشاورات في قارة االتفاق العالمي للهجرة  ومتابعة واستعراض 

 .المعينة بأدوار قيادية مشتركة األمم المتحدة وكاالتالمعنية بالهجرة واألمم المتحدة  شبكة رعاية 

للمشاركة في  بدعوتكم إلى  ومفوضية االتحاد األفريقي قي، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفري  ، تتشرف المنظمة الدولية للهجرة

حول موضوع   االتفاق العالمي للهجرة اورات األولى ألصحاب المصلحة في إفريقيا من أجل االستعراض اإلقليمي ألفريقيا بشأن تنفيذمشال

يوليو   ٦ ،"تحسين صنع السياسات القائمة على القيمة والمستندة إلى األدلة والنقاش العام وتعزيز التعاون في مجال الهجرة" يوم الثالثاء

ا )بتوقيت جرينتش( ١٢-١٠، ٢٠٢١  .صباح 

الغرض من مشاورات أصحاب المصلحة هو تسهيل وتوسيع التعاون والمشاركة في عملية المراجعة اإلقليمية والقارية، واستنباط خبرات  

 :أصحاب المصلحة ووجهات نظرهم حول أهداف المراجعة ، وهي

 .تقييم التقدم العام في تنفيذ األهداف حتى اآلن •

 حديات والفرص والثغرات والقضايا الناشئة تحديد الت  •

 تحديد الممارسات الجيدة الراسخة والناشئة والدروس المستفادة ؛ •

 تحديد متطلبات الموارد واحتياجات بناء القدرات  •

 .صياغة التوصيات •

 :وال سيماحول البيانات واألدلة،   ةالمتمحوراالتفاق العالمي للهجرة   هدف أستركز مشاورة أصحاب المصلحة هذه على 

 جمع واستخدام بيانات دقيقة ومصنفة كأساس للسياسات القائمة على الهجرة  الهدف األول:  •

 تقديم معلومات دقيقة في حين وقتها في جميع مراحل الهجرة  الهدف الثالث: •

 معالجة أوجه الضعف في الهجرة والحد منها الهدف السابع: •

القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز الخطاب العام المستند إلى األدلة من أجل التأثير على تصورات   الهدف السابع عشر:  •

 العامة للهجرة 

 تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية تحقيق ا للهجرة األمنة والمنظمة والنظامية  الهدف ثالث وعشرون: •

جدول   قترح . هذا الغرض، يسعدنا أن نشارك مفي المشاورة عبر اإلنترنتللتسجيل عبر اإلنترنت والمشاركة  حضرتكم  لذلك، ندعوو

االتفاق   ( ووصف موجز للمراجعة اإلقليمية لتنفيذ2( ، ومذكرة المفاهيم المرفقة )الملحق 1األعمال لمشاورة أصحاب المصلحة )الملحق 

 العالمي للهجرة. 

   https://zoom.us/webinar/register/WN_z333Guc_TayfojUoOPNYeg :  رابط االجتماع

ية والفرنسية والعربية  ستكون  متاحة  ز جمة باللغات اإلنجلي   الير

  

https://zoom.us/webinar/register/WN_z333Guc_TayfojUoOPNYeg


 

 : جدول األعمال لمشاورة أصحاب المصلحة  قترحمالملحق األول: 

ا )بتوقيت جرينتش(.   ١٢-١٠،  ٢٠٢١يوليو  ٦الثالثاء،  
ً
نت )زووم(  صباح  مشاورة عبر اإلنبر

حيبية والمقدمة  ١٠:٠٥ - ١٠:٠٠  الجلسة التر

 جلسة تحضيرية – االتفاق العالمي للهجرة  ١٠:٢٠ - ١٠:٠٥
ن صنع السياسات والمناقشات العامة القائمة عىل القيمة والقائمة عىل  ١٠:٢٥-١٠:٢٠ األدلة وتعزيز  تحسي 

ي مجال الهجرة 
ن
 باالتفاق العالمي للهجرة  مقدمة لموضوع بيانات  - التعاون ف

 
 

١٠:٥٠ - ١٠:٢٥  
١١:١٥ - ١٠:٥٠ 
١١:٤٠ - ١١:١٥  

 :عرض تقديمي يتبعه أسئلة وأجوبة وتوصيات
 

 دقيقة( ؛   25توافر البيانات وتفصيلها واستخدامها ) •

 دقيقة( ؛  25االجتماعي )التنوع والشمول والتماسك  •

  دقيقة( ؛  25بناء القدرات ) •

   واالستنتاجات النتائج   ١١:٥٠ - ١١:٤٠

ي قدم   ١٢:٠٠ - ١١:٥٠
 ا التوصيات والمضن

  



 

: مذكرة مفاهمية  ي
 : لمشاورة أصحاب المصلحةالملحق الثانن

ألفريقيا بشأن تنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة   لقاريشاورات أصحاب المصلحة من أجل االستعراض ا م

 والمنظمة والنظامية 

ي مجال الهجرة"
ن
ن صنع السياسات والمناقشات العامة القائمة عىل القيمة واألدلة وتعزيز التعاون ف  "تحسي 

ي أهداف األتفاق العالمي للهجرة رقم  
 ( ٢٣،  ١٧، ٧، ٣،  ١)للنظر فن

نت )زووم(   ١٢-١٠  ،٢٠٢١يوليو  ٦الثالثاء،   ا )بتوقيت جرينتش(. مشاورة عبر اإلنبر
ً
 صباح

 مذكرة مفاهمية
 مقدمة   .1

ي االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، 
ن
امات المنصوص عليها ف ن ا مع المبادئ وااللتر ا ألول  تماشي 

 
واستعداد

ي أفريقيا 
ن
ي بشكل  استعراض قاري لتنفيذ االتفاق العالمي للهجرة ف

، تقوم شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة و مفوضية االتحاد األفريقر

ك بعق ي تنفيذ  مشتر
ي فن
ن لضمان مشاركة شفافة وشاملة ومتنوعة وذات مغزى للمجتمع المدنن د مشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيي 

ي قارة أفريقيا. ستتم هذه المشاورات مع أصحاب المصلحة عىل أساس مواضيعي تحت  
ومتابعة واستعراض االتفاق العالمي للهجرة فن

كة. رعاية شبكة األمم المتحدة المعنية بالهج  رة ووكاالت األمم المتحدة المعينة بأدوار قيادية مشتر

 

 :تم إنشاء مجموعات حول المجاالت المواضيعية األربعة

،  ٦، ٥، ٢العالمي للهجرة  تقاقالتأكد من أن الهجرة طوعية ومنظمة ومنتظمة )معالجة أهداف اال  : األولعي يضاالمجال المو  •

١٨، ١٢ ) 

ي المجال المواضيعي  •
تفاق  حماية المهاجرين من خالل تدابت  حوكمة الحدود القائمة عىل الحقوق )معالجة أهداف اال  : الثانن

 ( ٢١، ١٣،  ١١، ١٠،٩،  ٨، ٤العالمي للهجرة 

ي التنمية )معالجة أهداف اال   : الثالثالمجال المواضيعي  •
،  ١٥ ،١٤العالمي للهجرة   تفاقدعم اندماج المهاجرين ومساهمتهم فن

٢٢،  ٢٠،  ١٩، ١٦ ) 

ن صنع السياسات والمناقشات العامة القائمة عىل القيمة والقائمة عىل األدلة وتعزيز التعاون    : الرابع  المجال المواضيعي  • تحسي 

ي مجال الهجرة )معالجة أهداف اال 
 ( ٢٣،  ١٧، ٧،  ٣،  ١ العالمي للهجرة تفاقفن

ي المجال المواضيعي  ميةمذكرة المفاهالتركز 
ي قيادة  الرابعهذه عىل مشاورات أصحاب المصلحة فن

. تشارك المنظمة الدولية للهجرة فن

كز هذه   الرابعالمجال المواضيعي  ي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وفريق العمل. ستر
بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقر

ن صنع السياسات الق ي مجال الهجرة". المجموعة عىل "تحسي 
  ائمة عىل القيمة والقائمة عىل األدلة والنقاش العام وتعزيز التعاون فن

 التالية: االتفاق العالمي للهجرة   هدف أستركز مشاورة أصحاب المصلحة هذه على 

 جمع واستخدام بيانات دقيقة ومصنفة كأساس للسياسات القائمة على الهجرة  الهدف األول:  •

 علومات دقيقة في حين وقتها في جميع مراحل الهجرة تقديم م الهدف الثالث: •

 معالجة أوجه الضعف في الهجرة والحد منها الهدف السابع: •

القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز الخطاب العام المستند إلى األدلة من أجل التأثير على تصورات   الهدف السابع عشر:  •

 العامة للهجرة 

 اون الدولي والشراكات العالمية تحقيق ا للهجرة األمنة والمنظمة والنظامية تعزيز التع الهدف ثالث وعشرون: •

ن عملية صنع القرار القائمة عىل البيانات   ي  ب  المتعلقةيعد تحسي 
ي بيانات الهجرة فن

ن أصحاب المصلحة فن الهجرة وضمان التعاون القوي بي 

ن معايت  بيانات الهجرة. يحتاج المجتمع الدولي إل  العالمي تفاق يركز الهدف األول لال االتفاق العالمي للهحرة. صميم  للهجرة عىل تحسي 

ة لحركة األ  ي وديناميكيات رسيعة الوتت  علم السياسات والممارسات والرأي العام   فراد قاعدة أدلة موثوقة ودقيقة تعكس التعقيد التر
ُ
ي ت
والتر

ي 
ها من ال مجال  بشأن الهجرة ، وكذلك فن  ذات الصلة.   تمجاال التنمية واإلنسانية وغت 



 

 مع أهداف 
 
ي  ، أنشأت االتفاق العالمي للهحرة  تماشيا

المركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة التابع للمنظمة  و  ، مفوضية االتحاد األفريقر

ي عام إحصائيات السويد  و ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  و ،الدولية للهجرة
ن
 تهدف . األفريقية، شبكة بيانات الهجرة 2021ف

ي تنفيذ   الشبكة
ن
ن أعضاء الشبكة ف إل تعزيز التبادل القاري للممارسات الجيدة بشأن بيانات الهجرة، وتسهيل التنسيق والتعاون بي 

ن فعاليتها من خالل النشر والتوعية  .المبادرات المتعلقة ببيانات الهجرة، وتحسي 

اقشة أحدث التطورات القارية بشأن بيانات الهجرة وجمع مالحظات ومدخالت  اإلقليمية ألفريقيا إل منعملية االستعراض هدف ت

 . أصحاب المصلحة

 أهداف المشاورات  .2

ات   ي عملية المراجعة اإلقليمية والقارية، واستنباط ختر
ن
الغرض من مشاورات أصحاب المصلحة هو تسهيل وتوسيع التعاون والمشاركة ف

 :راجعة ، وهي أصحاب المصلحة ووجهات نظرهم حول أهداف الم 

ي تنفيذ األهداف حتر اآلن •
ن
 .تقييم التقدم العام ف

 .تحديد التحديات والفرص والثغرات والقضايا الناشئة •

 .تحديد الممارسات الجيدة الراسخة والناشئة والدروس المستفادة •

 تحديد متطلبات الموارد واحتياجات بناء القدرات  •

  .صياغة التوصيات •

 

 المحتوى والشكل  .3

ا   ،افتتاحية، تليها ثالثة عروض تقديمية من جلسة عامةستتألف المشاورة 
 
 .تليها أسئلة وأجوبة حول مواضيع محددة مسبق

: أ
ا
حيبية والمقدمة  وًل  ( ؛ دقائق 5)السياق / األهداف / التوجه( )الجلسة التر

 دقيقة( ؛   15)  عن االتفاق العالمي للهجرة مقدمة : ا ثاني  

 
 
 ( ؛ دقائق  5) المجال المواضيعي الرابع  : ا ثالث

 عرض تقديمي يتبعه أسئلة وأجوبة وتوصيات  : ا رابع  

 ؛ دقيقة(  25توافر البيانات وتفصيلها واستخدامها ) •

 ؛ دقيقة( 25التنوع والشمول والتماسك االجتماعي )  •

 ؛ دقيقة( 25بناء القدرات )  •

ا   (؛ دقائق  10)النتائج واالستنتاجات  : خامس 

ا التوص ا: السادس   ي قدم 
 ؛ دقائق(  10)  يات والمضن

 

الستة ذات الصلة بهذه المشاورة، مع عرض الهدف   االتفاق العالمي للهجرة  ستتناول "العروض التقديمية" جميع أهداف

ين  ا لطبيعته الواسعة والشاملة. سيتم تقديم عروض من قبل الثالث والعشر ن نظر  ي كال المجموعتي 
ن فن من أصحاب   أثني 

ك    ٧إل  ٥المصلحة لكل موضوع. من المتوقع تقديم من  دقائق للمناقشة وطرح    10دقائق لكل صاحب مصلحة بحيث يتر

 :األسئلة. تهدف جلسات "العروض التقديمية" إل الرد عىل األسئلة التالية 

ن  ❖  عىل المستوى القاري؟  X و X ما هو موقفنا من الهدفي 

ن  ❖ ي تنفيذ هذين الهدفي 
 ؟ X و X ما هي التحديات الرئيسية فن

 ؟ االتفاق العالمي للهجرة هل ظهرت أي ممارسات ودروس جيدة منذ بداية ❖

ي يمكن أن تدعم تحقيق هذه األهداف؟ ❖
 ما هي المشاري    ع والموارد الجارية التر

ن ما هي  ❖  القادمة؟  ١٢لألشهر ال    X و  X التوصيات الخاصة بتنفيذ الهدفي 

 سيتم صياغة مذكرة موجزة عن المشاورة وإتاحتها للجمهور بعد االستشارة. 

 الفريق المنظم  .4



 

اك أصحاب   مشاورةتم تصميم   ي بإرسر
ك من قبل فريق فرعي من فريق العمل المعتن

أصحاب المصلحة هذه وتنفيذها بشكل مشتر

ي قيادتها مفوضية االتحاد  عنيةكاالت األمم المتحدة المالمصلحة وو 
ن
ك ف . هذه المجموعة بقيادة المنظمة الدولية للهجرة، وتشتر

ي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا بدع
 .م من شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرةاألفريقر

 

 المشاركون .5

ي مشاورة أصحاب 
ن
،المصلحة متوازنة فيما يتعلق بالجغرافيا / المنطقة وال يجب أن تكون المشاركة ف ومجال العمل/    نوع اإلجتماعي

/ اإلحصاء، والمجموعات االقتصادية ي
ي اللجنة االقتصادية ألفريقيا ، واالتحاد األفريقر

ن
  القطاع )أي مسؤولي البيانات / وحدات البيانات ف

ا للفقرة  
 
ي ، ومنظمات  العالمي للهج تفاقمن اال   ٤٤اإلقليمية(. وفق

رة ، يشمل أصحاب المصلحة: المهاجرين، والمجتمع المدنن

  ، ن لمانيي  المهاجرين والشتات، والمنظمات الدينية، والسلطات والمجتمعات المحلية، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية، والتر

. وحركة الهالل األحمر وا  ألوساط األكاديمية ووسائل اإلعالم وأصحاب  والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، والصليب األحمر الدولي

كاءأل  ويمكنالمصلحة اآلخرين ذوي الصلة.   ن  صحاب المصلحة توجيه الدعوة للزمالء والشر  . المعنيي 

 النتائج المتوقعة والخطوات التالية .6

  7و  3و  GCM 1 هدافمشاركة هادفة وشاملة وشفافة ومتنوعة من قبل أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمراجعة التقدم المحرز نحو أ 

ي أفريقيا. ستقوم فرقة العمل اإلقليمية ، شبكة األمم المتحدة للهجرة ، بصياغة تقرير موجز )مع مدخالت من أصحاب   23و  17و 
فن

ه عىل صفحة شبكة األمم المتحدة للهجرة ي المشاورة( ، ليتم نشر
ن فن  .(UNNM) المصلحة المشاركي 

 : ن ن قائمة المشاركي    القائمة الرئيسية للمشاركي 

 

 أساسية وثائق  .7

 االتفاق العالمي للهجرة  •

ن  تفاقاال  •  العالمي لالجئي 

 العالمي للهجرة اهمية لالستعراض اإلقليمي لالتفاق مذكرة مف •

 المشاورات وتقرير المذكرة: االستعراض اإلقليمي ألفريقيا لتنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية  •

 إطار سياسة الهجرة ألفريقيا  •

اتيجية بيانات الهجرة الخاصة   •  منظمة الدولية للهجرة للإستر

 (هنا )  (AMDN)األفريقيةصفحة الويب لشبكة بيانات الهجرة  •

 (هنا قدرة بيانات الهجرة )لبناية المركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة،   •

 ( ملخصات) الموارد األساسية للمبادرة -ك االجتماعي التنوع والشمول والتماس •

  (هنا )  أكاديمية الهجرة العالمية لإلعالم •

 

 :لجلسة المشاورة  مبادئ توجيهية .8

 :ستوجه المبادئ التالية تصميم وتنفيذ مشاورة أصحاب المصلحة

ن وتوفت  قناة  لالشفافية: إصدار دعوة مفتوحة للمشاركة   • ي المدخالتجميع أصحاب المصلحة المعنيي 
 .مفتوحة ومتساوية لتلقر

ن من خالل  • أشكال مختلفة من   عرض  الشمولية: إفساح المجال ألوسع وصول ممكن لجميع أصحاب المصلحة المعنيي 
 .المشاركة

•  
ا

ي إل الجميع ، مع إيالء اهتمام خاص لألصوات الممثلة تمثيل ن ي حاالت   ناقص  التنوع: ضمان الوصول غت  التميت 
ا والمهاجرين فن

 لضعف؛ و ا 

ي سياق االستعراض اإلقليمي وتشجيع حشد   •
ية والمتابعة فن المشاركة الهادفة: توفت  الوصول الفعال إل جميع العمليات التحضت 

 . ن ن مشاركة أصحاب المصلحة المعنيي    الموارد لتمكي 

https://iomint-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/saytenew_iom_int/Ea0X_x0c9SZHpMzJLFXV628B6Eh1h6oDKGIhsOnxSsRf_w?e=z2YvcY
https://gmdac.iom.int/AfricaMigrationDataNetwork
https://gmdac.iom.int/node/528
https://iomint.sharepoint.com/sites/DISCCollaborationSpace/SitePages/DISC-Initiative-Core-Resources.aspx
https://reliefweb.int/report/world/global-migration-media-academy-seals-partnership-nui-galway-address-anti-migrant


 

 :االتفاق العالمي للهجرة معلومات أساسية عن المراجعة اإلقليمية لتنفيذ  -  الثالثالملحق 

ي بالمراجعة اإلقليمية لتنفيذ
إل توفت  منصة للدول األعضاء وجميع أصحاب المصلحة   االتفاق العالمي للهجرة يهدف المؤتمر المعتن

ن لمراجعة تنفيذ  ي تنفيذ  وتقييم التقدم المحرز  االتفاق العالمي للهجرة  المعنيي 
ن
، وتسليط  فريقيا ا قارة داخل  االتفاق العالمي للهجرة ف

ي تنفيذ
ن
 الضوء عىل التحديات والفرص و الممارسات الجيدة ، وتحديد الثغرات، ومناقشة األولويات اإلقليمية والموارد المطلوبة ف

 .االتفاق العالمي للهجرة

ا من أجل   :ستجمع المشاورة أصحاب المصلحة مع 

ي أ( تقييم التق
ن
ي تنفيذ نموذج التنسيق العالمي ف

ن
ي القرار  قارة افرقيا دم المحرز ف

ن
، بما يتماشر مع المبادئ التوجيهية المنصوص عليها ف

 ؛ 195/ 73

ي 
ن
اك أصحاب المصلحة بشكل هادف ف  ؛ و قارة افريقيا ب( مناقشة التحديات والفرص إلرسر

ي اإلقليمي وكذلك منتدى مراجعة الهجرة الدولية لعام ج( صياغة الرسائل والتوصيات الرئيسية إلبالغ المؤتمر االستعرا 
 .2022ضن

 


