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  المؤتمر اإلقليمي بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية:

 العربيةتنفيذ االتفاق وأثره على السياسات في المنطقة    
 2019تشرين األول/أكتوبر  30-29 ،بيروت

 مذكرة توضيحية

 اإلطار  -أولا 

، في كانون ي لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةشكل االعتماد الرسم
ر االتفاق العالمي، يوف  الهجرة.  حوكمةبوصفه أول اتفاق شامل بشأن  ملحوظا   تاريخيا   ، إنجازا  2018األول/ديسمبر 

للمساعدة على تحقيق الهجرة اآلمنة  متكامال   والتزاماته واإلجراءات المقترحة المرتبطة به، نهجا   23ـ بأهدافه ال
 .والنظاميةوالمنظمة 

يؤكد أهمية ، وركة بين جميع البلدانأن تنظيم الهجرة الدولية مسؤولية مشتعلى مبدأ االتفاق العالمي  يقوم
ر االتفاق للدول األطراف المرونة الشراكات على مختلف المستويات ومع جميع أصحاب المصلحة. كما يوف  

 وأولويات الهجرة الخاصة بها. هاوقدراتها إلى واقع الالزمة لمواصلة التنفيذ استنادا  

ا إلى اعتماد االتفاق العالمي تخالل مرحلتي التشاور والتفاوض اللتين أد   بشكل فع الشاركت الدول العربية 
االجتماع التشاوري قد تم تقديم الرسائل األساسية التي انبثقت عن . فوالنظاميةوالمنظمة  اآلمنةمن أجل الهجرة 

اجتماع التقييم الذي  إلى ،2017سبتمبر أيلول/ في قدع   الذي اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية
المفاوضات الالحقة  هذه الرسائل األساسية كذلك استفادت من، 2017 ديسمبر/قد في المكسيك في كانون األولع  

 . الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية لاالتفاق العالمي من أجالتي أفضت إلى اعتماد 

 2017 في تموز/يوليو استثنائيا   جتماعا  اواللجوء عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة  قدتع  كما 
االتفاق  يمساهمة عملية التشاور ف حولبوثيقتين ختاميتين  االجتماعخرج وقد . أثناء المشاورات والمفاوضات

فجاء إلى األمم المتحدة. تم رفعهما  جئينلال االتفاق العالميو العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
العديد من القضايا واألولويات الرئيسية  حاكيلي االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

 الهجرة في المنطقة. لحوكمة

https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-2017
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-2017
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لمنطقة العربية اتشهد فيه في وقت االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية أتي وي
من سكان في المائة  15مليون مهاجر )قرابة  38تستضيف المنطقة العربية فغير مسبوقة من الهجرة.  عدالتم

وأنماطها واتجاهاتها  الواسع، هانطاقل نظرا  المنطقة. ودول من مليون  29 يهاجر نحوالعالم المهاجرين(، بينما 
. ومن شأن تنفيذ أهداف ما لم يتم االستجابة لها بشكل جيد ياتتحد  عدة للتنمية وكذلك  ، تتيح الهجرة فرصا  ركبةالم

ي لهذه ن البلدان العربية من التصد  أن يمك  االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية والتزامات 
 التنمية.لتسريع االستفادة من فوائد الهجرة يات والتحد  

ا   المؤتمر اإلقليمي بشأن التفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة   -ثانيا
 على السياسات ه وأثرالتفاق تنفيذ  :والمنظمة والنظامية

 في المنطقة العربية

، الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةلوعي بشأن االتفاق العالمي من أجل بناء  على الجهود المبذولة لزيادة ا
لجنة األمم المتحدة االقتصادية تنظم ، حوكمة الهجرة في المنطقة، وتحسين زيز التنسيق اإلقليمي نحو تنفيذهوتع

أعضاء  وبالتعاون مع، جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرةآسيا )اإلسكوا( و يواالجتماعية لغرب
االتفاق العالمي من أجل الهجرة  بشأن"المؤتمر اإلقليمي رة الدولية في المنطقة العربية، مجموعة العمل حول الهج
سيعقد في بيروت في ، والذي "تنفيذ االتفاق وأثره على السياسات في المنطقة العربية: اآلمنة والمنظمة والنظامية

 .(1)2019أكتوبر ين األول/رتش 30إلى  29الفترة من 

 المؤتمرف اهدأ  -ألف

للدول األعضاء لتحديد األولويات الوطنية واإلقليمية، وتبادل أفضل  منص ةيهدف المؤتمر إلى توفير 
. العالمي من أجل الهجرة لتنفيذ االتفاق اإلجراءات ذات األولويةوالبحث في  ،الممارسات واإلنجازات الرئيسية

وأدوات تفعيل االتفاق العالمي من أجل الهجرة وآليات وسائل بإلى رفع وعي المشاركين  ايضا   يهدف المؤتمر
وعمليات المتابعة واالستعراض على المستويين اإلقليمي والعالمي، ال سيما منتدى استعراض الهجرة الدولية 

، 2020، ومنتدى استعراض الهجرة الدولية في المنطقة العربية الذي سيسبقه في العام 2022عقد في عام الذي سي  
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الشكل والجوانب التنظيمية لمنتديات استعراض الهجرة الدولية عمال  ب

)A/RES/73/326((2). 

 

                                                
لتنسيق برامج العمل المتعلقة بالهجرة الدولية  2013تم إنشاء مجموعة العمل حول الهجرة الدولية في المنطقة العربية في عام  (1)

منظمة شريكة تهدف إلى تعزيز  19للجهات الفاعلة اإلقليمية في المنطقة العربية وتشجيع البحث المشترك حول الهجرة. تضم مجموعة العمل 

 لهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية.آليات التنسيق وتبادل المعلومات حول الهجرة وتطوير البرامج والمشاريع واألنشطة المتعلقة با

من قرار األمم المتحدة "الشكل والجوانب التنظيمية لمنتديات استعراض الهجرة الدولية" على أن "تدعو  10نصت الفقرة  (2)

صادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة العمليات والمنتديات والمنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية واألقاليمية ذات الصلة، بما في ذلك اللجان االقت

 والعمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة، إلى استعراض تنفيذ االتفاق العالمي، داخل المناطق الخاصة بكل منها، واإلسهام في أعمال

  المنتديات، مع إشراك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة".

https://undocs.org/ar/A/RES/73/326
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 البرنامج  -باء

 المحاور التالية: ياإلقليم المؤتمريغطي برنامج عمل 

وآثاره على السياسات في دول  العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةاالتفاق أبعاد  •
 المنطقة العربية؛

ووسائل تعزيز الحوار للهجرة،  الرشيدجل تعزيز الحكم والوطني من أ اإلقليميليات التعاون آ •
والمنظمات الدولية المدني والقطاع الخاص والشراكات بين الحكومات ومنظمات المجتمع 

 اإلقليمية؛و

 في مجال حوكمة الهجرة؛ات يات واألولوي  والتحد  التجارب الوطنية  •

االتفاق العالمي و 2030خطة التنمية المستدامة لعام وتحقيق أهداف ، إدماج الهجرة في خطط التنمية •
 ؛من أجل الهجرة

بعض  وتحديد، لجميع في المنطقة العربيةصالح ا تصب فيالمجاالت ذات األولوية لجعل الهجرة  •
 ؛المطلوبة لسياسات العامةل المداخل

منتدى ، و2022م في عام نظ  الذي سي   الدولية الهجرةاستعراض ية إلى منتدى العملية العالمية المؤد   •
ودور الحكومات،  ،2020عام ال الذي سيسبقه في في المنطقة العربية االستعراض اإلقليمي

لهجرة، والشركاء اآلخرين وشبكة األمم المتحدة المعنية باوأصحاب المصلحة غير الحكوميين، 
 العملية ودعمها.هذه في المشاركة في 

 المؤتمر مخرجات  -جيم

االتفاق العالمي من أجل الهجرة ر المؤتمر فرصة مناسبة إلشراك الدول األعضاء في حوار حول يوف  
  . النتائج المتوقعة للمؤتمر هي:اآلمنة والمنظمة والنظامية ووسائل تنفيذه ومتابعته

االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة تعزيز وعي المشاركين بمبادئ وأهداف  •
 ؛والنظامية

 ؛ظاميةاالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنالمترتبة على السياساتية فهم اآلثار  •

 ؛شيد للهجرةوالحكم الرتجديد االلتزام باالتفاق العالمي من أجل الهجرة  •

الة في والمشاركة الفع  االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية االستعداد لتنفيذ  •
 .2022عقد في عام الذي سي  منتدى استعراض الهجرة الدولية العمليات اإلقليمية المؤدية إلى 

ا ث  المؤتمرتنظيم   -الثا

 المكان والزمان  -ألف

 .2019تشرين األول/أكتوبر  30و 29سي عقد المؤتمر في بيت األمم المتحدة في بيروت، يومي 



-4- 

 اللغة الُمعتََمَدة  -باء

ن الترجمة الفورية من وإلى اللغتين.  تجري أعمال المؤتمر باللغتين العربية واإلنكليزية، وت ؤمَّ

 الوثائق  -جيم

 ؛A/RES/71/1 إعالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين •
 ؛A/RES/73/195 -االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية  •
 ؛A/RES/73/326 -استعراض الهجرة الدولية  والجوانب التنظيمية لمنتديات الشكل •
 ؛70/1قرار الجمعية العامة  - 2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  •
 .وثيقة ختامية، 2017 االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية، •
 

 الحضورالمشاركة و  -دال

على العربية الدول سيشارك في المؤتمر أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك ممثلي حكومات 
وممثلي عمليات التشاور اإلقليمية، باإلضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات مستوى كبار المسؤولين 

 30تأكيد الحضور، ي رجى ملء استمارة التسجيل على اإلنترنت قبل .  ولالدولية والخبراء واألكاديميين
 ./https://reg.unog.ch/event/31072 من خالل الرابط التالي: 2019أيلول/سبتمبر 

 أعاله.  لتسجيل عبر الرابطانرجو من المشاركين في المؤتمر  مالحظة:

 أشيرات الدخولت  -هاء

ي طلب إلى جميع المشاركين االستفسار عن شروط منح تأشيرات الدخول إلى لبنان وتأمين تأشيرات السفر 
االستثنائية. في الحاالت تأشيرة الدخول على  لالستحصالقبل موعد السفر المتوق ع. تقوم اإلسكوا بتقديم المساعدة 

 ويتم إرسال تفاصيل السفر إلى المشاركين عند الموافقة على الحضور.

 المراسالت  -واو

 التالي: واني رجى االتصال على العنبالمؤتمر للمراسالت المتعلقة 

 السيدة تيريز برير 
 شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا 
 01-00961-978813هاتف:  
 therese.breir@un.orgبريد إلكتروني:  
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