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 برجاء المراجعة قبل اإللقاء

  



 شكراً السيد الرئيس،

 

باسم مجموعة الدول الرائدة في تنفيذ  إندونيسياوفد مصر للبيان الذي ألقاه وفد ينضم 

 والنظامية، ويود إضافة ما يلي بصفته الوطنية.للهجرة اآلمنة، والمنظمة، العهد الدولي 

 

 ه يمثلفي ظل ما ترحب مصر بانعقاد أول منتدى لمراجعة تنفيذ العهد الدولي للهجرة 

ستعراض التحديات والبتنفيذ العهد، الجوانب المرتبطة كافة منصة هامة لمناقشة  منالمنتدى 

من عوامل إضافية يجب المتعاقبة ، السيما في ظل ما تفرضه التحديات الدولية القضايا الناشئةو

 الهجرة، كتراجع معدالت التنمية المستدامة، اياتناول قضأثناء أخذها في االعتبار 

وارتفاع منسوب مياه البحر، واآلثار االقتصادية للجائحة، وتغير المناخ وندرة المياه، والتصحر، 

 وغيرها.والجفاف، 

 

 ،السيد الرئيس

 

 يأتي اجتماعنا اليوم بعد مرور نحو أربعة أعوام على اعتماد العهد الدولي للهجرة، 

مواجهة األسباب الجذرية لتعاون للولتجديد التزامنا بتنفيذ العهد هامة  ةيمثل مناسبلعله و

تحقيق التنمية المستدامة، دفع جهودنا المشتركة نحو وتأكيد أهمية للهجرة غير النظامية، 

  .والنظاميةالتوظيف بما في ذلك من خالل تعزيز مسارات الهجرة اآلمنة وزيادة ومواجهة الفقر، 

 

في إطار تعزيز تنفيذ العهد على المستوى الوطني، قامت مصر بإنشاء لجنة وطنية و

  هالروابط بين تنفيذتعزيز ، فضالً عن الحكومةالجهات كافة ممثلي بمشاركة  همتابعة تنفيذل

  .2030مية المستدامة ورؤية مصر أهداف التنتحقيق وبين 



بمشاركة كذلك  وقامتاإلقليمية للدول العربية واألفريقية،  اتالمراجعفي شاركت مصر وقد 

ً بأهمية تبادل الخبرات    ،حول إدارة الهجرةأفضل ممارساتها في تنفيذ العهد إيمانا

 جاء انضمام مصر لمجموعة الدول الرائدة في تنفيذ العهد بمثابة شهادة على ما توليه مصر و

 المهاجرين.تنفيذ العهد ودفع وضعية تعزيز لمن اهتمام 

 

 السيد الرئيس،

 

بالخارج في دفع التنمية المستدامة سواء في مصري مليون  10تعتز مصر بمساهمات 

من خالل تقديم وحماية حقوقهم دفع مصالحهم العمل على الدول المقيمين بها، وتواصل بأو وطنهم 

. لهم وضمان مشاركتهم في جهود التنمية على المستوى الوطنيالمقدمة القنصلية الخدمات وتطوير 

تها اإلنسانية امسئوليانطالقاً من مليون مهاجر والجئ  6تستمر مصر في استضافة أكثر من كما 

على احترام تأسس ينهجاً شامالً في التعامل مع تدفقات الهجرة،  مصروتتبع  شعبها المعهود.وكرم 

 ضمان عدم تركوإلنسان للمهاجرين وضمان حصولهم على الخدمات األساسية احقوق 

  أحد خلف الركب.

 

على هذا النحو، حرصت مصر على استفادة المهاجرين المقيمين لديها من الحمالت و

وغيره  Virus Cوعالج فيروس سي عن مائة مليون صحة للكشف المبكر حملة كالصحية 

لألكثر تأثراً بجائحة فيروس كورونا، أوجه الدعم تقديم ير السارية، فضالً عن غمن األمراض 

وقد توجت هذه الجهود من خالل  توفير اللقاحات.الوطني لبرنامج التضمين المهاجرين في و

، حيث قام الجانبان في نوفمبر ة بين مصر واألمم المتحدةالمتميزعالقات الشراكة والتعاون 

تعزيز الخدمات والتي تهدف لمنصة مشتركة للمهاجرين والالجئين في مصر أول إنشاء ب 2021

 تقديم هذه الخدماتلالتعاون مع شركاء التنمية ، وتقييم احتياجاتهم، وحشد الموارد بلهمالمقدمة 

 المجتمعات المستضيفة.وبما يساهم كذلك في تنمية 

 



من جانب آخر، أطلقت مصر أول استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 

، حيث ركزت على التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتوفير البدائل 2026–2016

 التنموية اإليجابية، فضالً عن مواجهة جرائم االتجار بالبشر واستغالل وتهريب المهاجرين. 

 

 السيد الرئيس،

 

ة، البشري توالتفاعال ،العولمةالتاريخ، وحقيقة قائمة بحكم تمثله الهجرة من إدراكاً لما 

يكتسب أهمية خاصة السيما عقب ما أظهرته الجائحة من مساهمة  هافإن تعظيم االستفادة من

 أهمية التخلي في هذا اإلطار تؤكد مصر هامة للمهاجرين في جهود االستجابة والتعافي. و

عوائد تعظيم وإعالء المصلحة اإلنسانية المشتركة العمل على ، والمنظور السلبي للهجرةعن 

السيما في ظل التحديات ، والتنمية المستدامة لشعوبناأهداف يق الهجرة في تحقومساهمات 

 تضافر الجهود الدولية أكثر من أي وقت مضى.ل الحاجةالراهنة التي باتت تؤكد 

 

 شكراً السيد الرئيس.و


