شبكة األمم المتحدة اإلقليمية للهجرة تعقد جلسة إحاطة مع أصحاب المصلحة المتعددين في المنطقة العربية بشأن منتدى استعراض
الهجرة الدولية

القاهرة  -نظمت شبكة األمم المتحدة للهجرة في المنطقة العربية جلسة إحاطة يوم الخميس ،الموافق  ١١فبراير ألصحاب المصلحة من
جميع أنحاء المنطقة استعدادًا لمنتدى استعراض الهجرة الدولية األول ( )IMRFالذي يعقد في مايو .2022
وأتاحت الجلسة فرصة لجميع المشاركين لمناقشة ومشاركة التقدم المحرز بشأن تنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة
والنظامية (االتفاق العالمي حول الهجرة).
وقالت السيدة سارة الخطيب ،متخصصة الهجرة الميدانية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لدى مركز التضامن ( Solidarity
" :)Centerنأمل أن يكون منتدى استعراض الهجرة الدولية ،عن طريق منهج المجتمع بأسره والحكوه بأسرها ،فرصة لتطوير الخطط
الخاصة بتبنى أنظمة هجرة بديلة بناء على رؤية تتماشى مع المعايير الدولية وتستجيب لمطالب العمال المهاجرين والنقابات المهنية والمجتمع
المدني".
وإتباعا لنهج المجتمع ككل المنصوص عليه في االتفاق العالمي حول الهجرة ،جمع الحدث أصحاب المصلحة المتعددين في المنطقة الذين
دورا حاس ًما في دعم تحقيق األهداف الـ  23لالتفاق وتقديم المساعدة المباشرة للمهاجرين.
يلعبون ً
كما ناقش أصحاب المصلحة مع شبكة االمم المتحدة للهجرة خالل الجلسة الدعم المحتمل الذي يمكن أن تقدمه الشبكة لضمان المشاركة
والمساهمة المثلى في منتدى استعراض الهجرة الدولية .
ويعقد منتدى استعراض الهجرة الدولية في نيويورك في الفترة من  17إلى  20مايو  ،2022ويسبق المؤتمر جلسة استماع ألصحاب
المصلحة المتعددين في  16مايو  .2022ومن المقرر أن يعقد المنتدى كل أربع سنوات وسيكون بمثابة المنصة الحكومية الدولية الرئيسية
للدول األعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين لمناقشة ومشاركة التقدم المحرز في تنفيذ االتفاق العالمي حول الهجرة.
وقالت السيدة سارة بدر ،منسقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى المجموعة الرئيسية لألطفال والشباب ( " :)MGCYبالنيابة عن أالف
المهاجرين الصغار في المنطقة ،أدعوا لتركيز متجدد على التعليم ورفع المهارات والولوج للخدمات وإلى الحاجة لمزيد من التطوير
للتعاون متعدد االطراف للتعامل مع هذه األولويات".
وأضافت" :منتدى استعراض الهجرة الدولية هي فرصة رئيسية لنتبنى منهج المجتمع بأسره في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا وان
نبرز التحديات والفرص للدفع نحو هجرة آمنة ومنظمة وكريمة".
في عام  ،2018تم اعتماد االتفاق العالمي حول الهجرة كنهج عالمي جديد إلدارة الهجرة يعترف بواقعها متعدد األبعاد ويوفر نهجًا شام ً
ال
لتحسين التعاون في مجال الهجرة الدولية .كما أن االتفاق يروج لنهج الحكومة بأسرها والمجتمع ككل الذي يقدر دور ومدخالت أصحاب
المصلحة لتحقيق أهدافه الـ  23ومبادئه التوجيهية.
ولضمان التنفيذ الفعال لالتفاق العالمي حول الهجرة ،تم إجراء مؤتمرات إقليمية الستعراض االتفاق للمساهمة في فهم أكبر لألبعاد اإلقليمية
ودون اإلقليمية للهجرة .كما أن نتائج هذه المؤتمرات بما في ذلك المؤتمر اإلقليمي الستعراض االتفاق العالمي حول الهجرة في المنطقة
 2021العربية الذي انعقد في فبراير  2021ستكون مساهمة مهمة في منتدى استعراض الهجرة الدولية.

المساهمات يف منتدى استعراض الهجرة الدولية ) :(IMRFكيفية إرسال مدخالتك
المدن ،ومنظمات المهاجرين والشتات ،والمنظمات الدينية،
جميع أصحاب المصلحة المعنيي ،بما يف ذلك المهاجرين ،والمجتمع
ي
والبلمانيي ،والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،والحركة
والسلطات والمجتمعات المحلية ،والقطاع الخاص ،والنقابات العمالية ،ر
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،واألوساط األكاديمية ،ووسائل اإلعالم وأصحاب المصلحة اآلخرين ،مدعوين إىل تقديم
عب هذا العنوان ( .)unmignet@iom.intوسيتم ر
نش
مدخالتهم الخاصة بمنتدى استعراض الهجرة الدولية إىل أمانة الشبكة ر
ر
ون لشبكة األمم المتحدة للهجرة ()https://migrationnetwork.un.org/قبل منتدى
المدخالت المستلمة عىل الموقع اإللكب ي
استعراض الهجرة الدولية.

وأنشئت شبكة االمم المتحدة للهجرة من قبل األمي العام لألمم المتحدة وتتألف من  39منظمة من منظمات األمم المتحدة .وتهدف
الشبكة إىل ضمان تقديم الدعم ّ
الفعال والمنسق عىل نطاق المنظومة ككل للدول األعضاء بشأن تنفيذ ومتابعة ومراجعة االتفاق العالمي
حول الهجرة .
يرج االتصال بالسيد تميم عليان من خاللtelyan@iom.int :
لمزيد من المعلومات  ،ى

