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 االستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة بناء القدرات حول عمل لورشة 

 والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية

 مذكرة مفاهيمية

 2020حزيران/يونيو  8مسودة، 

I. الخلفية 

 حوكمةأهمية  األمر الذي زاد من ،في األعوام األخيرة وصلت الهجرة الدولية إلى مستويات غير مسبوقة

، اعتمدت المفاوضاتمن  سنوات، وبعد 2018 األول/ديسمبر في كانونوالمستوى الدولي.  الهجرة على 

رعاية الجمعية تحت )االتفاق العالمي(  من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةاالتفاق العالمي الدول 

 والذي يشكل أول اتفاق شامل حول حوكمة الهجرة.، (73/195مة )قرار االع

بطبيعته، فهو يضع إطاًرا عالميًا لإلدارة الجيدة للهجرة التي تحمي قانونياً أن هذا االتفاق غير ملزم  مع

ي واإلقليمي على المستوى المحلي والوطنحقوق المهاجرين وتعزز مساهمتهم في التنمية المستدامة 

اإلنسان في صلب االتفاق العالمي، مسلطةً الضوء على  لهذا االتفاقمبادئ العشرة ال تضعو  .والعالمي

جهات ذات أهمية التنسيق وإشراك جميع ال ىعلة دمشدواألطفال، وضرورة مراعاة المنظور الجنساني 

ويوفر االتفاق العالمي خارطة   بأكمله.المجتمع من خالل استخدام النهج الشامل للحكومة بأكملها و الصلة

 تتألفاألهداف متكاملة من من خالل مجموعة وذلك  ،طريق شاملة لجعل الهجرة تصب في صالح الجميع

 ذات صلة. جراءاتإوهدف  23من 

ويأتي هذا االتفاق في وقت حرج للمنطقة العربية التي شهدت تزايداً ألعداد األشخاص المتنقلين في 

يشكل ما ، 2019ومهاجر دولي في عام  مليون الجئ 40فت المنطقة أكثر من األخيرة.  واستضاالسنوات 

ا الهجرة داخل المنطقة أم    1رين الدوليين والالجئين في العالم.جفي المائة من مجموع المها 15 حوالي

 دول المنطقة.حوالي نصف المهاجرين من المنطقة العربية في إذ يبقى هي األكثر شيوعاً ف ،العربية

ألهمية قضايا  نظراً التي أفضت إلى اعتماد االتفاق العالمي عملية الشاركت الدول العربية بشكل فعّال في 

اإلقليمية  االتفاق، شاركت الدول األعضاء في عدد من عمليات الحوارهذا ومنذ اعتماد الهجرة للمنطقة.  

 المؤتمر اإلقليمي بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةبما في ذلك  هحول تنفيذ

                                                      
 .2019أعداد المهاجرين الدوليين لعام إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة،   1

https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://www.unescwa.org/ar/events/2019المؤتمر-الإقليمي-الاتفاق-العالمي-الهجرة-
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
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ذين عقدوا في القاهرة في كانون ل، العمل لبناء القدرات حول حوكمة الهجرة في المنطقة العربيةورشة الو

 .2019األول/ديسمبر 

 

II.  لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة عملية المتابعة واالستعراض 

 والمنظمة والنظامية

يدعو االتفاق العالمي إلى المتابعة المنتظمة والمراجعات الدورية الطوعية على المستوى العالمي وكذلك 

لتبادل  منصةاالتفاق ودعم تنفيذه وإتاحة هذا اإلرشادية لمبادئ المع  ائمةوالملضمان اإلقليمي والمحلي 

شجع الدول على إجراء ي  كما   2.المعلومات والتجارب بين الدول على الصعيدين العالمي واإلقليمي

الدولية  إلى منتدى استعراض الهجرة المنبثقة عنها نتائجالم يتقدو لالتفاق العالمي دوريةطوعية مراجعات 

 المنصةالمنتدى هذا .  وسيشكل 2022عقد كل أربع سنوات ابتداًء من عام ( الذي سي  العالمي )المنتدى

ومن حيث ارتباطه  وجامع شاملبشكل  التفاق العالميالمراجعة التقدم المحرز لتنفيذ  ةالرئيسي ةالحكومي

أما على الصعيد اإلقليمي،   .أصحاب المصلحةبمشاركة جميع وذلك  2030بخطة التنمية المستدامة لعام 

م االستعراضات اإلقليمية كل أربع سنوات بالتناوب مع المنتدى العالمي.  وسيعقد االستعراض نظ  ست  

 .2020عام نهاية اإلقليمي األول في 

والمنظمة الدولية للهجرة  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(ستعمل كل من 

المراجعة اإلقليمية لتنفيذ االتفاق العالمي في المنطقة العربية )المراجعة تنسيق وجامعة الدول العربية على 

 المواضيعي حول التحالفاألمم المتحدة األعضاء في  وبرامج وصناديق بالتعاون مع منظمات اإلقليمية(

، 2020كانون األول/ديسمبر  2-1سي عقد في بيروت في والذي  ،3الهجرة في المنطقة العربيةقضايا 

 شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة )الشبكة(.   وبمساهمة من

في على المستوى الوطني التقدم المحرز  تقييمإعداد استعراضات طوعية ل مدعوة إلىالدول األعضاء 

لمراجعة تنفيذ االتفاق العالمي في المنطقة العربية تنفيذ االتفاق العالمي وتقديم النتائج في المنتدى اإلقليمي 

الهيكل المقترح للتقرير وعناصر المراجعة قد أعد ت الشبكة نموذج توجيهي يتضمن و.  )المنتدى اإلقليمي(

 لمساعدة الدول األعضاء في إتمام االستعراض على المستوى الوطني.

الطوعية في تقرير إقليمي يلقي الضوء على االتجاهات اإلقليمية  االستعراضاتنتائج سيتم استخالص 

وسيقدم هذا التقرير في والتحديات المشتركة والفرص والفجوات والممارسات الواعدة والقضايا الناشئة.  

 .2022المنتدى العالمي األول الذي سيعقد في عام  صب في أعمالالمنتدى اإلقليمي كما سي

 

                                                      
 حولتفاصيل مزيد من الال الشكل والجوانب التنظيمية لمنتديات استعراض الهجرة الدولية بشأن 73/326يوفر قرار الجمعية العامة   2

 .االستعراضين العالمي واإلقليمي
 رف سابقاً باسم مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية. ع   3

https://www.unescwa.org/ar/events/ورشة-عمل-حوكمة-الهجرة-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/ورشة-عمل-حوكمة-الهجرة-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/ورشة-عمل-حوكمة-الهجرة-2019
https://undocs.org/ar/A/RES/73/326
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III.  راتبناء القدعمل لورشة 

ً بناًء على  اإلسكوا  ستنّظم، في مجال الهجرة الدولية الدول األعضاء اتقدر لدعمالجهود المبذولة سابقا

األمم المتحدة  وبرامج وصناديق والمنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمات

بناء العمل لمن ورش  سلسلةحول قضايا الهجرة في المنطقة العربية  المواضيعي  التحالفاألعضاء في 

ونظراً للظروف  على إعداد االستعراضات الطوعية لالتفاق العالمي.القدرات لمساعدة الدول األعضاء 

 الراهنة، ستعقد هذه الورش عن طريق المنصات اإللكترونية.

 ورش العملتاريخ ومكان انعقاد  .أ

من  2020حزيران/يونيو  25على مرحلتين: األولى في القدرات العمل لبناء ورش ل األولىالجولة ست نّظم 

أوائل تموز/يوليو في الثانية ستنظم المرحلة بعد الظهر؛ و عاشر صباحا وحتى الساعة الواحدةالساعة ال

2020. 

على مرحلة واحدة أو مرحلتين بين أواخر تموز/يوليو القدرات العمل لبناء ورش ل الجولة الثانيةست نّظم 

 .2020وأوائل آب/أغسطس  2020

 الهدف .ب

في الدول المعنية بالهجرة إلى التوعية وبناء قدرات نقاط االتصال ورش العمل من سلسلة هذه التهدف 

ونهج التنفيذ الشامل والجامع  على مبادئ وأهداف االتفاق العالمي ،هادولقبل ت من التي س ميو ،العربية

وستوفر ورش العمل فرصة لممثلي الدول   .تنفيذه وعلى متابعة واستعراضاالتفاق الذي يدعو إليه 

وتبادل الخبرات والدروس  لالتفاق العالمي ستعراضات الطوعيةالاألعضاء لمناقشة التقدم في إعداد ا

 والتأكد من موائمتها مع روحية ونص االتفاق العالمي. المستفادة في هذا الصدد

 المنهجية وجدول األعمال المقترح .ج

لتسهيل النقاش عن بعد وتبادل الوسائل والممارسات اإليجابية التي إلى مجموعتين  ونالمشاركسي قّسم 

 اعتمدتها الدول في التحضير لالستعراضات الطوعية.

حضورها من لتم دعوة المشاركين قد ت، المنصات اإللكترونية عبرستنعقد ورش العمل هذه  أن في حين

سيسعى وكان والولوج إليها ممكناً ومسموحاً.  وإن المكاتب الوطنية للمنظمة الدولية للهجرة حيثما وجدت 

كما ستقوم موظفو المنظمة الدولية للهجرة إلى تزويد المشاركين بالدعم التقني والفني خالل ورش العمل.  

اإلسكوا والمكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة بتقديم الدعم الالزم عن بعد بشكل فردي للمشاركين 

منظمة الدولية للهجرة أو المتواجدين في الدول التي ال وطنية للمكاتب الالالذين يتعذر عليهم الحضور إلى 

 وطنية. يوجد فيها مكاتب
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 (:2020حزيران/يونيو  25الجولة األولى )

إعداد  .  كما تم  لالتفاق العالمي أ رسلت الدعوات للدول األعضاء لبدء التحضير لالستعراض الطوعي

 .ونقاط االتصال المعنية بالهجرةموذج توجيهي وإرساله إلى الدول األعضاء ن

من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر  2020حزيران/يونيو  25ستنظم أول ورشة عمل يوم 

االتفاق لخص مبادئ وأهداف موجز ي   تمهيديبعرض  عن بعدورشة العمل  ست ستهل)بتوقيت القاهرة(. 

لى المكونات المختلفة عستركز جلسة ، تليه اإلقليمي في المنطقة العربية االستعراضعملية م ويقّد   العالمي

تاح للدول األعضاء فرصة لمناقشة األفكار ، ست  وأخيراً  . االستعراضات الطوعيةللنموذج المقترح إلعداد 

 واألسئلة المتعلقة بإعداد االستعراضات الطوعية.األولية 

 )توقيت القاهرة( جدول األعمال المقترح:

 منهجية ورشة العملوكلمات الترحيب  10:00-10:15

 لتمهيدا 10:15-10:30

 نظرة حول عملية المراجعة على الصعيد الدولي -

 دئ وأهداف االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةمبا -

 عملية االستعراض اإلقليمي في المنطقة العربية -
 لالتفاق العالمي الستعراضات الطوعيةلتحضير لا 10:30-10:45

 يهيجعرض النموذج التو -
 الدول األعضاء لالستعراض اإلقليمي تحضيراتحول  : مناقشةحوار مفتوح 10:45-12:00

ستتيح هذه الجلسة الفرصة لنقاط االتصال بتبادل اآلراء والخبرات حول عملية 

لالتفاق العالمي ولمناقشة النموذج التوجيهي  لطوعيةتحضير االستعراضات ا
 العالميالطوعي لالتفاق إلعداد االستعراض 

 دقيقة( 20) المنهجية -

 دقيقة( 20) السياسة العامة والبيئة المؤاتية -

 دقيقة( 20) التقدم المحرز في تحقيق أهداف االتفاق العالمي -

 دقيقة( 20وسائل التنفيذ ) -
 وإمكانية الدعم ستعراضات الطوعية لالتفاق العالمياقتراحات عملية إلعداد اال 12:00-12:40

 األمم المتحدة وبرامج وصناديق من منظمات

 تدخالت منظمات األمم المتحدة -

 حوار مفتوح -
 الختام 12:40-01:00

 الخطوات المقبلة -
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 (:2020الجولة الثانية )منتصف تموز/يوليو 

تقدمهم في مدى عمل تدريبًا عمليًا يسمح للمشاركين بالتقييم الذاتي لالستقدم الجولة الثانية من ورشة 

، وتحديد المجاالت االتفاق العالميمبادئ مع  ه، ومواءمتلالتفاق العالمي التحضير لالستعراضات الطوعية

 التي تتطلب مزيًدا من التطوير.

 جدول األعمال المقترح:

 منهجية ورشة العملكلمات الترحيب  10:00-10:10

 الطوعيةضات عروض المشاركين حول التقدم المحرز في إعداد االستعرا 10:10-11:00

 لالتفاق العالمي

 مناقشة 11:00-12:30

 

 المشاركون .د

سيحضر ورش العمل لبناء القدرات حول االستعراض اإلقليمي نقاط االتصال المعنية بالهجرة التي س ميت 

 الفرق الوطنية لمنظمة الهجرة الدولية وأعضاء شبكات األمم المتحدةوستعمل من قبل الدول العربية.  

 حسبتقديم الدعم التقني للمشاركين على  وأعضاء التحالف المواضيعي حول قضايا الهجرةالوطنية 

 الحاجة.

 

IV. الوثائق 

 

 /73/195A/RESاالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية  •

 /73/326A/RESالشكل والجوانب التنظيمية لمنتديات استعراض الهجرة الدولية  •

 /71/1A/RESإعالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين  •

تفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية: تنفيذ االتفاق بشأن االالمؤتمر اإلقليمي  •

  تقرير، 2019وأثره على السياسات في المنطقة العربية 

 تقرير، 2019ورشة عمل لبناء القدرات حول حوكمة الهجرة في المنطقة العربية  •

: االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية 2019تقرير حالة الهجرة الدولية لعام  •

  في المنطقة العربية

https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/A/RES/73/326
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/71/L.1
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/regional_conference_on_migration_2019_report_ar3-4dec2019.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/workshop_on_migration_governance_2019_report_ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/situation-report-international-migration-2019-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/situation-report-international-migration-2019-arabic_0.pdf
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 :1 المرفق

 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

ساعدة من أجل مشبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة المقترح ليتماشى هذا النموذج مع اإلطار 

)االتفاق  الدول األعضاء في استعراض تنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

تعزيز االتساق وتسهيل  ويهدف إلىعلى الصعيد الوطني، استعداداً لالستعراض اإلقليمي.  العالمي(

ويهدف النموذج أيضاً إلى تعزيز االتساق وقابلية  . ستعراضات في سائر المناطقالمقارنة بين نتائج اال

المقارنة بين االستعراضات في المنطقة العربية. وهذا االستعراض طوعي  بطبيعته، وت تاح للبلدان المرونة 

 الالزمة لتكييفه مع سياقها وأولوياتها الوطنية.

 كلمة( 500بة المنهجية )ينبغي أال تتجاوز اإلجا -أوالا 

 ة إلعداد االستعراض الوطني لالتفاق العالمي:ع  وصف المنهجية المتّب  

 لة في آلية التنسيق؟ هل أنشأتم آليةً مسؤولة عن تنسيق االستعراض؟ وما هي الكيانات الممث   )أ(

 وهل يرأس كيان  معيّن هذه اآللية؟

 عراض؟إن لم تنشئوا آليةً محددة، فمن كان المسؤول عن االست )ب(

 ما هي الكيانات الحكومية التي شاركت في عملية االستعراض؟ )ج(

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

هل تعاملتم مع أصحاب مصلحة غير حكوميين مختلفين )مثل القطاع الخاص، والنقابات  (ه)

ني، واألوساط األكاديمية، ومجتمعات المهاجرين، وما إلى ذلك(؟ إذا العمالية، ومنظمات المجتمع المد

 كانت اإلجابة نعم، مع من تعاملتم وكيف؟

؟ وما هي الصعوبات التي واجهتكم التي كانت متوفرة إلجراء االستعراض ما هي البيانات )و(

 في الحصول على البيانات؟

م التركيز على أهداف محددة تعتبرونها هل تمّكنتم من استعراض جميع األهداف، أم اخترت )ز(

 أولويةً في بلدكم؟ ولماذا هي أولوية؟
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و / أو من شبكة األمم المتحدة المعنية  رق األمم المتحدة الق طريةهل تلقّيتم أي دعم من ف   )ح(

 لالتفاق العالمي؟بالهجرة في اإلعداد لالستعراض الوطني 

ا   كلمة( 1,500)ينبغي أال تتجاوز اإلجابة  السياسة العامة والبيئة المؤاتية -ثانيا

هل تعاون ت الحكومة مع أصحاب المصلحة المختلفين في تنفيذ االتفاق العالمي )في وضع  )أ(

السياسات المتصلة بالهجرة مثالً، أو في تصميم المشاريع المتصلة بالهجرة وتنفيذها، أو في تشجيع الحوار 

ذلك(؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ي رجى تحديد أصحاب المصلحة  بين أصحاب المصلحة المتعددين، وما إلى

 المشاركين )مثل وكاالت التوظيف، ومنظمات المهاجرين ...(؛

هل أدمجت الحكومة تنفيذ االتفاق العالمي في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وغيرها  )ب(

 من العمليات ذات الصلة؟ إذا كان األمر كذلك، كيف؟

السياسات المتصلة بالهجرة التي وضعتموها منذ اعتماد االتفاق العالمي في كانون  ما هي )ج(

الرجاء اإلفادة ؟ وهل قمتم بإصالح السياسات القائمة بما يتماشى مع االتفاق العالمي؟ 2018األول/ديسمبر 

سياسات أو وما هي التحديات والحواجز التي واجهتكم في وضع تلك البعناوين وتواريخ هذه السياسات.  

  ؟19في ظل جائحة كوفيد وهل اعتمدتم سياسات محددة تستهدف المهاجرين  إصالحها؟

ع في شرح أي سياسات و/أو أحكام معيّنة في السياسات قمتم بوضعها أو هل يمكنكم التوس   )د(

هاجرين العامالت المهاجرات، واألطفال المهاجرين، والمفئة محددة من المهاجرين كدمجها في ما يتعلق ب

 غير الحاصلين على أوراق ثبوتية؟

هل كان عليكم اعتماد سياسات أو تدابير جديدة نتيجةً لديناميات الهجرة أو السياسات أو  (ه)

 التدابير ذات الصلة على المستوى اإلقليمي؟

هل اعتمدتم أي إصالحات مؤسسية لالستجابة لالتفاق العالمي )هل أنشأتم هيئات أو آليات  )و(

 أو قمتم بإعادة هيكلة الهيئات أو اآلليات القائمة؟ وهل غيّرتم إجراءات العمل؟( جديدة،

طر وخطط تنفيذ ذات صلة على المستوى اإلقليمي، ودون أستراتيجيات وا هل هناك )ز(

اإلقليمي، واألقاليمي؟ وكيف ساهمتم في تنفيذها؟ وما هي الثغرات والتحديات الرئيسية التي تواجهونها في 

 ا؟تنفيذه

ا   كلمة( 2,000التقدم المحرز في تحقيق أهداف االتفاق العالمي )ينبغي أال تتجاوز اإلجابة  -ثالثا

ً لتنفيذ االتفاق العالمي؟  )أ( ما هي حالة تنفيذ أهداف االتفاق وهل وضع ت حكومتكم خططا

 هدفاً؟  23العالمي البالغ عدد ها 

طر مبادئ التوجيهية لالتفاق العالمي في أ  ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدمج ال )ب(

 حوكمة الهجرة وفي خطط تنفيذ االتفاق العالمي؟
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التي تواجهونها في تحقيق أهداف االتفاق العالمي؟ والفجوات التحديات النجاحات وما هي  )ج(

لة التي تتوقعونها؟ وكيف يمكن معالجتها؟ وهل اتخذتم أي تدابير لتخفيف آثارها؟ وما هي المخاطر المحتم  

)ي رجى تسليط الضوء على أي اتجاهات، ونجاحات، وتحديات، وقضايا ناشئة، بما في ذلك مدى التأثر 

 بالديناميات اإلقليمية(.

 قد تكون مهمةً لبلدان أخرى في المنطقة التي مستفادة الدروس الواعدة والممارسات ما هي ال )د(

ي رجى تسليط الضوء على السياسات االبتكارية أو الممارسات الواعدة المتصلة   )أو في مناطق أخرى(.

ضين للمخاطر أكثر من غيرهم. وينبغي هة لفئات المهاجرين المعر  بأي من األهداف، وال سيما تلك الموج  

 ، إلى بيانات إحصائية ونوعية.أن تستند المعلومات، حيثما أمكن

ا   كلمة( 500وسائل التنفيذ )ينبغي أال تتجاوز اإلجابة  -رابعا

كيف تقومون بتعبئة وسائل التنفيذ لضمان تحقيق أهداف االتفاق العالمي )مثل تخصيص  )أ(

 الميزانيات، وبناء الشراكات، وجمع البيانات، وبناء القدرات(؟

 ونها في تعبئة وسائل التنفيذ؟ما هي التحديات التي تواجه )ب(

 ما هي الموارد اإلضافية التي تحتاجونها؟ وهل لديكم خطة لتعبئتها؟ )ج(

ا   كلمة( 500الخطوات الالحقة )ينبغي أال تتجاوز اإلجابة  -خامسا

ما هي ما هي المجاالت التي تعتبرونها ذات أولوية؟  واستناداً إلى نتائج هذا االستعراض،  )أ(

 تنوون اتخاذها من أجل تعزيز تنفيذ االتفاق العالمي؟ الخطوات التي

كيف ست نش ر نتائج االستعراض؟ وما هي اإلجراءات اإلضافية التي ستتخذونها استعداداً  )ب(

 ؟2022النعقاد المنتدى األول الستعراض الهجرة الدولية في عام 

 


