عملية متابعة ومراجعة االتفاق العالمي للهجرة
هند كناني ،باحثة إقليمية ،المنظمة الدولية للهجرة

منتدى استعراض الهجرة الدولية )(IMRF
سوف تجمع شبكة األمم
المتحدة كافة المدخالت من
أجل منتدى استعراض
الهجرة الدولية والتي تلقتها
من المستويات المحلية
والوطنية واإلقليمية
والعالمية

تشجع الدولة على االستفادة
من دعم شبكة األمم المتحدة
الوطنية الستكمال
االستعراض الوطني
الطوعي الخاص بها

سوف تُنشر التقارير على
موقع شبكة األمم المتحدة
المعنية بالهجرة:
http://migrationnet
work.un.org/.

ينبغي أن تعكس التقارير
النهج الشامل لالتفاق
العالمي للهجرة قدر اإلمكان

• االستعراض هو عملية طوعية سوف تقوم على أساس

االستعراضات الوطنية الطوعية للدول.
• منتدى استعراض الهجرة الدولية ،الذي سيُعقَد كل أربع

سنوات ابتداء من ، 2022بمثابة المنبر الحكومي
الدولي الرئيسي لمناقشة تنفيذ جميع أهداف االتفاق

العالمي وتبادل المعلومات بشأن التقدم المحرز في
تنفيذها

االستعراضات اإلقليمية لالتفاق العالمي للهجرة في مناطق
مختلفة
• المنطقة األوروبية 12 :إلى  13نوفمبر 2020
• آسيا والمحيط الهادئ 10 :إلى  12مارس 2021
• امريكا الالتينية :اسبوع  22مارس 2021
• القارة األفريقية :بداية يونيو ( 2021لم يؤكد بعد)
• المنطقة العربية :الربع األول من عام  24( 2021و 25فبراير)
• تتوفر جميع الوثائق ذات الصلة على صفحة الخاصة بشبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة
لكل منطقة
(https://migrationnetwork.un.org/global-compact-migration-follow-and)review

• يغطي  22دولة عضو بجامعة الدول العربية
• يساعد في ذلك ثالث جهات شريكة ،المنظمة الدولية للهجرة ،وجامعة
الدول العربية ،واإلسكوا بالتنسيق الوثيق مع أعضاء شبكة األمم
المتحدة الوطنيين واإلقليميين والتعاون معهم

مراجعة االتفاق
العالمي للهجرة
واستعراضه في
المنطقة العربية

عملية المتابعة واالستعراض في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
تقرير االستعراض
اإلقليمي

المخطط له في ابريل
 2020بعد
المؤتمراإلقليمي

المؤتمر
اإلقليمي

المخطط له في  24و
 25فبراير 2021

الحوار متعدد
األطراف والمشاورات
األخرى

المخطط له في
أكتوبر -فبراير
2020

ورشتي عمل
لبناء القدرات

يونيو وأغسطس
2020

النموذج
التوجيهي
للمنطقة

تم بعثها للدول األعضاء
لتوجيه التقاريرالطوعية
الوطنية

المؤتمر اإلقليمي
وورشة عمل بناء
القدرات

ديسمبر 2019
بالقاهرة

عمليات التنسيق على المستوى الوطني
• إقامة شبكات األمم المتحدة على المستوى الوطني
•

البحرين ،وجيبوتي ،واألردن ،والمملكة العربية السعودية ،والكويت ،والمغرب ،واإلمارات
العربية المتحدة

• تقديم الدول األعضاء لتقارير طوعية الستعراض التقدم المحرز في تنفيد االتفاق العالمي
للهجرة
•

•

تم استالم تقارير  12دولة حتى األن

تُنشر التقارير على صفحة الهبوط الخاصة بشبكة األمم المتحدة العالمية للمنطقة العربية
https://migrationnetwork.un.org/country-regional-network/arab-states

شكرا على اهتمامكم!
ً

