
 

 

 

 

 

 

 استعراض االتفاق العالمي

 من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية  

 مع أصحاب المصلحةاالجتماع التشاوري 
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 الكلمة االفتتاحية  

 السيدة مهريناز العوضي 

 والتنمية المستدامة مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين، والسكان 

 اإلسكوا

 

 

 ،المديرة اإلقليمية للمنظمة الدولية للهجرة ،الزميلة كارميال غودو

 شبكة األمم المتحدة للهجرة، لالسيد جوناثان برنتيس، رئيس السكريتارية 

 خبير دراسات الهجرة والدراسات السكانية الدكتور أيمن زهري، 

 

 الحضور الكريم، 

 

مدى األشهر نهاية سباق بدأناه سوياً على اليوم والذي يأتي في  اجتماعنا يبحضراتكم جميعاً فيشرفني أن أرحب 

لالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية في  األول ستعراض اإلقليميلالتحضير لل الماضية

 المنطقة العربية  

بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية وبالتعاون مع نعقده  إقليميسيتوج غذاً بمؤتمر والذي 

   الشبكة اإلقليمية للهجرة.

 

والتي كانت تناقش في الماضي بشكل  مقاربة قضايا الهجرة نقلة نوعية في  ،للهجرة العالمي االتفاق  لقد مثل

تحقيق الهجرة اآلمنة لرطة طريق للدول خا 23من خالل أهدافه الاالتفاق وفر  د فق .، أو يتم إغفالها كلياً عشوائي

ومن أبرز مميزات هذا االتفاق، مبادئه اإلرشادية التي أقرت بضرورة التعاون بين جميع  والمنظمة والنظامية. 

أصحاب المصلحة لضمان أمن وحماية المهاجرين وتعزيز قدرتهم على المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة 

 . على حد سواءلبلدانهم األم والبلدان المضيفة 

 

الدول العربية  فيها تفاق بعد عامين من تبنيه في ظل ظروف استثنائية، تواجه لهذا االوتأتي أول مراجعة إقليمية 

.  على االقتصاد وعلى جميع فئات المجتمع   ، وتعمل على الحد من تداعياتها السلبية كوفيد جائحة    ،كسائر دول العالم

ضرورة تكثيف جهود جميع أصحاب   ، واألهم انها أكدت لناوقد أظهرت هذه الجائحة هشاشة حال المهاجرين
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الحكومات والبرلمانات  . وذلك من خالل الشراكة الجادة معوتعزيز حقوقهم المهاجرين لتحسين وضعالمصلحة 

 ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص واالتحادات العمالية وغيرهم.  

وقدرتها على الدفع بعجلة  ئد الهجرة فوا من االستفادةفمن دون تنسيق وتعاون حقيقي بين الجميع لن نتمكن من 

 . نحن كلنا في غنى عنهاستتفاقم األزمات والتحديات التي بدون هذه الشراكة  تنمية، وال

 

 الحضور الكريم، 

في أول عملية مراجعة إقليمية لالتفاق  همبداية إلعالء صوت جميع أصحاب المصلحة وإشراكالعملنا معكم منذ 

تشاورنا فيه   ،ثمار هذا العمل الذى استمر على مدار عام كامل  نجنيونأمل أن  لعربية.  العالمي للهجرة في المنطقة ا 

ً االقتصاد  مع كل من له صلة من قريب أو من بعيد بهذا الموضوع الذى هو في صلب حقوق االنسان، وايضا

 القومي لبالدنا.  

 

ستخالص رسائل رئيسية يتم عرضها اليوفر منصة للحوار  في هذا السياق ل  خر اجتماع تشاوري نعقده اليومآ  ويأتي 

غداً، وتضمينها ضمن الوثيقة النهائية للمؤتمر، والتي سيتم رفعها إلى المنتدى العالمي للهجرة  اإلقليمي  في المؤتمر  

 ب ار لتحديد أولويات المنطقة والوقوف على التحديات التي تواجهها الدول والتعلم من تج 2022في العام الدولية 

 ً  . بعضنا البعض، ولنفكر سويا ونطرح الحلول والتوصيات للمضي قدما

 

يمهد للعمل معكم جميعاً كشركاء أساسيين في ونـأمل أن  . في الختام، نحن نرى هذا االجتماع كنقطة بداية ال نهاية

 في منطقتنا.     لكل مهاجر ومهاجرةتحقيق الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية 

 


